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ب االٴغر بني يدی القاری الكرمي عن حياة اقبال و فكره و شعره هذا الكتا
) جاويد اقبال، رئيس القضاء العالی يف اقليم بنجاب بالهور(قد اٴلفه جنله الدكتور

وهو ميتاز بني مجيع املؤلفات اليت ظهرت حتی االن عن حياژ الشاعر الفيلسوف 
سها ان هذا الكتاب وعلی را ۔االسالمي و شعره و فكره بلكثري من املزايا

يستوعب مجيع اجلوانب من حياة الشاعر وفكره و شعره علی وجه التفصيل 
ومن بني هذه املزايا الكثرية ان املؤلف الفاضل قد استطاع ان يستفيد  ۔واالسباب

استفادة شاملة مباشرة من املعلومات اليت مل يطلع علی كثريشا غريه من الباحثني 
املمكن االحد منهم ان يتوصل اليها فضال من ان  واملؤلفني اليت مل يكن من

يستفيد منها وذلك حبكم كون املؤلف من اسرة اقبال و خلفه الرشيد مما جعله 
يتطرق الی مجيع املعلومات اليت كانت لدی اعضاء االسرة املهتمني باٴمر اقبال و 

  ۔شعره و فكره
) زنده رور(غر هو امسه ومن بني املزايا الكثرية اليت ميتاز {ا هذا الكتاب اال

وقد حقق املؤلف الفاضل الرباعة واالبتكار يف اختيار هذا ) النهر اخلالد(او 
االسم، استعار الشاعر هذه يف سرد القصة الشعرية الرائعة اقبال هو حقًا النهر 

الدكتور جاويد (اما جنل اقبال  ۔اخلالد و حقا مسي ديوانه هذا بالرسالة اخلالدة
تار هذا الكلمة لكتون امسا لكتابه حياة والده الشاعر الفيلسوف فقد اخ) اقبال

املسلم العالمة حممد اقبال رمحه اهللا و ان هذا الكتاب االغر البد وان يكون كتابا 
خالدا و حتی يكون نصيب من امسه فالكتاب خالد والكلمة خالدة و قد وردت 

  !يف ديوان خالد لشاعر خالد
ا هذا الكتاب االغر هو ان مؤلفه الفاضل ابن بار ومن املزايا اليت ميتاز {

فقد عاش املؤلف الفاضل مدة يف حجر  ۔وخلف رشيد للشاعر الفيلسوف املسلم
تلك الشخصية االسالمية العاملية البارزة طفال فنال من شفقتها و حبها و حنا'ا  
ه كما انه حظي بقدر واسع من التعليم والرتبية احضانه االبوية و حتت رعايت

يتعلم ويكتسب  ٲالدينية املتحمسة وهو صيب مراهق قد اخذ يطل علی الرشد وبد
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  ۔من املعارف ويتزين باآلداب
غر وذلك مما جعل هذا ألفهذه هي بعض املزايا اليت ميتاز {ا هذا الكتاب ا

رغم انه ال حيب ان ) بآكادميية اقبال(املرتجم يليب دعوة القائمني باخلدمة العلمية 
بذلك كما انه (ن كهذه وذلك النه ال يری نفسه اهالأمات الكبرية الشيقوم بامله

ال ميلك من الكفاءة الكافية اليت تؤهل االنسان ان يضلع مبثل هذا املهمات 
اضف الی ذلك ما رزق به املرتجم من احلب الصادق القوی ) االدبية العظمية

ه وذلك مما جعله للشاعر الفيلسوف االسالمي الفذ واعجابه الكبري بفكره وشعر 
فان هذا املرتجم اذا كان معجبا بشاعر من الشعراء فانه  ۔يقوم مبهمة التعريب

معجب اكرب اعجاب بشاعر االسالم حممد اقبال واذا كان حيب مصلحا دينيا من 
املصلحني املسلمني فانه اشد حبا هلذا املصلح االسالمي العظيم الذی كرس حياته 

  !ا الزاهر ا>يدلالمة االسالمية و مستقبله
والواقع ان اقباًال هو الشاعر الفيلسوف االسالمي الذی ادرك معاين الشريعة 
و مفاهيمها و تعمق يف اآليات القوانية واالثار النبوية واستخرج منها الآليل 
واجلواهر من املعاين وابتكر من االفكار واآلراء اليت مل يسبقه اليها احد من الشعراء 

وحقا كان اقبال من القادة االفذان والزعماء املسلمني  ۔مينيالفالسفة االسال
الكبار الذين كرسوا حياDم من اجل النهضة االسالمية ومصاحل االمة املسلمة 

  ۔والذين ضحوا بالنفس والنفسري يف سبيل ذلك
ان اقباًال كان من هؤالء االفذاذ اخلالدين الذين قلما جيود {م الزمن، وان 

الفذاذ اخلالدين مهما كانت واهية و تافهة فا'ا الشك من الصالت الصلة {ؤالء ا
وال  ۔اخلالدة اليت االفذاذ اخلالدين من وجه الزمان و من صفحات التاريخ البشری

اذن فكل سلة مهما كانت واهية  ۔يت علی آثارهم او صالDم بالناستأ تستطيع ان
الدة وان كل من ررق {ذه تافهة {ؤالء اال فذاذ اذ اخلالدين فهي صلة قوية خ

الصلة فقد رزق بشئ من اخللود وذلك مما جعل املرتجم يليب دعوة الداعني الی 
تعريب هذا الكتاب االغر ويهتم برتمجته الی لغة الناطقني بالضاد ولغة االمة 
االسالمية ولغة القران الكرمي ولغة رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم راضيا مسرورا 

  ۔مفتخرا بذلك
اما عن صلة اقبال بالعروبة والعربية فحدث وال حرج ال 'ا صلة قوية عميقة  
كصلته القوية العميقة برسول صلی اهللا عليه وسلم ومبا جاء به من الشريعة 
االسالمية الفراء فان اعجاب اقبال باالمة العربية كان كريا جدا انه كان معجبا 
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ليه وسلم والشعب الرئد يف {ذا الشعب العظيم شعب رسول اهللا صلی اهللا ع

ان اقباًال كان معجبا اشد ما يكون  ۔سبيل احلق ويف سبيل رسالة اهللا اخلالدة
املاضي ا>يد للشعب العريب العظيم كما انه كان يؤمن اميانا قويا باملستقبل الزاهر 

ولقد كان اقبال يری اقبال ان االمة العربية قد محلت رسالة  ۔هلذا الشعب العظيم
وبلغتها الی كافة الناس يف مشارق االرض و مفار{ا وان مجيع العزة والكرامة  اهللا

اليت اكتسبتها هذه االمة العظيمة امنا ترجع الی فضل الرسالة االسالمية ان اهللا 
عزوجل قد اعزل العرب واكرمهم باالسالم وانه سوف يعزهم ويكرمهم باالسالم 

ة العربية اليت افرتقت كلمتها ومزقتها ان اقباًال كان يؤمن بان هذه االم ۔كذلك
االعداء فقسمتها الی احزاب و فئات والی دويالت صغرية امنا هي ظاهرة مؤقتة 
البد ان تنتهي يوما وانه البد هلا ان خترج يوما حاملة رسالة اهللا اخلالدة كما كانت 

حاجة فان البشرية اليوم يف اشد  ۔قد خرجت وهي حتمل راية هذه الرسالة اخلالدة
الی هذه رسالة اخلالدة كما ا'ا كانت يف اشد حاجة اليها حني انبثق نور الفجر 

  ۔االسالمي من حراء
ان اقباًال كان يری ان االمة العربية االسالمية قد بقي هلا دور سوف تقوم به 
ولكنها لن تقوم بدورها هذا وال ميكن هلا ان تقوم به اال اذا عادت الی الشريعة 

سالة اخلالدة اليت وحدت بني القبائل العربية املتشاجرة املتناحرة فكونت الفراء والر 
منها امة قوية قاهرة تلك القبائل اليت مل تكن امة عربية قبل االسالم، وان عروبة 
البالد الواسعة ترجع الی بركة االسالم وان االمة العربية مل تزل امة قائدة سائدة ما 

العرب كامة يوم سقطت هذه الراية من ايديهم  دامت حتمل راية االسالم وانتهی
وان االمة العربية اذا ارادت ان تستعيد جمدها الذاهب وان متهد هلا طريق التقدم 

بالرجوع الی منابع الشريعة الفراء  االوالعز وا>د واملستقبل الزاهر فان ذلك الميكن 
فليست هي امة عربية اما بدون الرجوع الی االسالم  ۔وتطبيقها يف احلياة العلمية

  ۔موحدة فضال من ان يكون هلا دور علمی يف احلياة البشرية املعاصرة
ان اقباًال قد غنی باجمار العرب اكثر مما غنی باجماد اية امة اخری من بني 

ان ابطال اقبال يف فكره و شعره هم اسالف الصاحلون من  ۔االمم االسالمية كلها
وسلم والذين اتبعوهم باحسان من التابعني اصحاب رسول اهللا صلی اهللا عليه 

ان اقباًال كان خيتار هؤالء االبطال من الصحابة والتابعني فيجعل  ۔ومن تبعهم
منهم موضوعات لفكره و شعره و كان يتناول يف شعره اجلوانب البارزة من سريهم 
واخالقهم ليجعل منهم قدوة للجيل املسلم الناشيٴ املعاصر وكان دائما يلح 

جيال املسلمة الناشئة ان يقتدی {م يف كل جمال من جماالت احلياة العملية كما اال
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انه كان يلح دائما علی الشباب السملم ان يتخذوا سري هؤالء االبطال اسوة هلم 
ويتبعوهم يف حم رسالة اهللا و تبليغها الی كافة البشر وان يقومو بدورهم يف بناء 

يه االسالم كما قام سلفهم الصاحل بالدور ا>تمع البشری الفاضل الذی دعا ال
والدارس لشعر اقبال و فكره  ۔البناء من اجل ا>تمع الصاحل االسالمي النموذ جي

يری انه كان ينتاول الشخصيات البارزة من قواد الصحابة و زعمائهم فيستغل 
ليا اجلوانب اخلاصة من سري هؤالء االبطال فيصورها تصويرا مجيال ويربزها ابرازا ج

ان اقباًال قد ابتكر طريقة  ۔مث يقدمها للجيل املسلم الناشيٴ تقدميا رائما اخاذا
رائعة يف اختياره شخصية من شخصيات الصحابة جيعل منها رمزا خللق من 
االخالق او وصف من االوصاف اليت حيبها اقبال و يريد ان تتصف {ا االجيال 

من سلمان الفارسي رمزا للبحث عن  املسلمة النائشة املعاصرة، فمثال نراه جيعل
احلق والزهد يف الدنيا والرغبة يف االخرة انه جيعل من عمر الفاروق رمزا بالعدل 
واحلكم املثالی او جيعل من فاطمة الزهرا رمزا للعفة واحلياء والطاعة هللا ولرسوله 

  ۔واالهتمام برتبية اجليل الناشيٴ املسلم تربية صحيحة صاحلة
من اميانا قويا بان الواحدة العربية فيها خري االمة االسالمية وكان اقبال يؤ 

وصالحها، وكان يری ان هذه الواحدة العربية اذا حتققت فا'ا سطف تكون 
خطوة اولی حنو العز والشرف ونقطة انطالق لالمة االسالمية حنو املستقبل الزاهر 

ل البشری من و بذلك تستطيع هذه االمة ان تقطم بدورها يف تكوين املستقب
  ۔جديد كما كانت قد استطاعت ان تقوم بدورها الفعال ا>يد يف التاريخ البشری

أ اقبال ال فرتاق المة العربية وتأسف علی متزيق وحدDا ومل يكن ولطاملا ت
يغيب عنه املواقف اليت كان يتخزها القادة العرب يف سياستهم الداخلية واخلارجية  

ل واهلوان الذی اصبح نصيبا لالمة العربية وكان يتاسف كما انه كان يتأمل علی الذ
علی مواقف القادة العرب الذين هتمون اكثر ما يهتمون به باغراضهم الذاتية و 

  ۔اهدافهم الشخصية وا'م ئنسون االهداف االسالمية الكبرية
أمل علی املواقف اليت كان يتخها رجال الفكر وكذلك فان اقباًال كان يت

ر يف األمة العربية فكان خياطبهم احيانا فيقول هلم با'م هم اهل واالدب والشع
اللغة العربية لغة القران الكرمي القرآنية السامية وال يهتمون باالسرار واحلكم اليت 

اما اقبال فرغم انه ليس من اهل اللغة وال يعرف  ۔تتضمنا الشرعية االسالمية الفراء
تطيع ان يتعمق يف اآليات القرانية وان يقتبس دقائقها وال يدرك اسرارها اال انه يس

من نور اهللا ويستخرج منه اجلواهر والآللی من املعاين السامية واملفاهيم الغالية اليت 
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بامكا'ا ان Dدی االنسان املعاصر يف مشاكله اليت يواجهها اليوم يف احلياة املعقدة 

  :فمن ذلك قوله
  بگواز من نوا خان عرب را

  لعل لب را ادمهاء كم نهب
  از قرآن گرفتم هازان نورے ك

  شب را هسحر كردم صد وسي سال
أنطق به من آليل الشعر من فمي ابلغ عين شعراء العرب ومنشديهم بان ما 

ال يبلغ الكلمات العربية يف قيمتها و{ائها و يف مستواها اللغوی اال ان ذلك النور 
من ان اقضي علی الليلة السرمدی الذی اقتبسه من القران الكرمي قد مكنين 

املظلمة احلالكة اليت دامت علی االمة االسالمية الی قرون وجلوDا وبدرت ظالمها 
  ۔فجعلت منها فجرا بامسا مضيئا

ونری اقباًال احيانا ينقد الشعراء العرب ويزری مبوقفهم من القران والسنة 
يث العهد باالسالم النبوية فيقول هلم رغم انتمائه الی اسرة الربامهه ورغم انه حد

ولكنه مع ذلك كله حيب القران الكرمي ويری فيه عالجا لكل راء وحال لكل 
مشكلة مما يواجهه االنسان املعاصر، ورغم ان هؤالء الشعراء العرب عريقون يف 
االسالم و ان اجدادهم كانوا من رواد الشريعة االسالمية اال ا'م قد اعرضوا عنها 

ين القرآنية السامية اذ ا'م مل يتعمقوا يف اسرار القران وامنا و عجزوا عن ادراك املعا
اعرضوا عنه اعراضا واجتهوا حنو الغرب يبحثون عن العالج ملا اصا{م من االدوائ 
االمراض وانی هلم ذلك ال'م يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت وقد امروا ان 

  ۔يكفروا به
حبا شديدا وذلك ان دل علی  وكان اقبال حيب اهللا صلی اهللا عليه وسلم

شيٴ فامنا يدل علی اميانه القوی الصادق و صلته الروحية املتينة مبا جاء به سيدنا 
رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم من الشريعة الغراء اليت انقذت البشرية من 
الرواسب واالمراض اليت كانت تعاين منها تلك الشريعة السمحاء اليت جاءت 

لبشرية واالغالل اليت كانت عليها من اجلهل والفقر والعبودية لتضع االصر عن ا
  ۔والتفرقة العنصرية واللونية والذل واحلرمان

فهذه هي املزايا اليت متتاز {ا الشريعة االسالمية اليت جاء {ا خامت االنبياء 
واملرسلني سيدنا حممد صلی اهللا عليه وسلم وهذه هي املزايا اليت جعلت شاعرا 

كان اقبال حيب   ۔من امثال اقبال حيب من ارسل بتلك الشريعة الغراء فيلسوفا
رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم النه احسن الی البشرية وانقذ عباد اهللا من اجلهل 
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كان اقبال من الشعراء الفالسفة   ۔والضالل وهداهم الی احلق والطريق السليم
ن الكرامة والشرف واحلياة الذين ال يرضون بالذل اهلوان لالنسان والذين حيبو 

الفاضلة لكل فرد من افراد البشرية ومن مث قام اقبال بالبحث عن االفكار 
والنظريات اليت بامكا'ا ان تنقذ البشرية من الدمار احملتوم ويقودها الی احلق 

كما انه حبث عن القادة والزعماء فلم جيد قائدا او   ۔واحلياة الكرمية الفاضلة
البشر اكثر مما احسن اليهم الرسول العريب صلی اهللا عليه مصلحا احسن الی 

وسلم ومل جيد فكرة دينية ود ستورا عمليا بامكانه ان يكون اساسا قويا للحياة 
العملية اكثر من هذه الشريعة االسالمية الغراء ومن مث احب اقبال رسول اهللا صلی 

ا الی خلق اهللا واحب اهللا عليه وسلم النه كان اكثر الناس حبا للبشرية واحسان
الشريعة االسالمية ال'ا شريعة العدل واملساواة و شريعة تقوم علی اسس عادلة و 
مبادی قومية ميكن ان تكون اساس للحياة الفاضلة الكرمية اليت احبها اقبال 
للبشرية كما حيبها كل شاعر فيلسطف ال يرضی بالذل واهلوان للبشر و يرضی هلم 

  ۔حبياة كرمية
ذلك  ۔ب اقبال لرسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم كان حبا خالصااذن فح

احلب الصادق الذی يقوم علی دعائم االميان القوی والذی ليس من ورائه غرض 
شخصي او هدف مادی هو حب ال يشوبه غرض دينوی وكذلك فهو حب 

ذلك احلب هو حب اقبال لرسول اهللا صلی  ۔حيمل امسی معاين الكرامة والشرف
  ۔يه وسلماهللا عل

كان اقبال يری ان االميان الصادق برسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم واحلب 
الشديد له والطاعة الشاملة ملا جاء به من الشريعة االسالمية هو السبيل الوحيد 
للشعب املسلم اذا اراد ان يعيش حياة طيبة حرة كرمية و اذا اراد ان يسود و يقود 

سب وامنا علی كل ما يوجد يف هذا الكون و ينتصر ليس علی من يف ارض فح
هذا ما جعل اقبال يقول خياطب املسلم املعاصر  ۔الواسع الذی ال يعرف له حدود

  :الذی يريد ان يعيش حرا كرميا قائدا سيدا
Ｓت６رے ه Ａ L کی محمد سة وفا تو  
Ｓک６ا لوح وقلم ت６رے ه Ｂ ５ه جهاں چ６ز  

م املغاصر انه اذا اطاع حممد صلی يعين ان اهللا سبحانه وتعالی يقول للمسل
ان  ۔اهللا عليه وسلم و وفی له بعهد وثيق فاننا سوف نتولی امره و نستجيب دعاءه

هذه االرض وما حتتوی عليه ليس بشئ وامنا سوف نسخرله باالضافة الی ذلك 
  ۔هذا الكون الواسع كله مبا فيه اللوح والقلم
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 كان حيب كل شئ ينتمي اليه وكان اقبال حيب رسول اهللا عليه وسلم ومن مث

ويتصل به فكان حيب العرب ال'م شعب رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم و كان 
حيب ارض احلجاز ال'ا مهد رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم و مهد الشريعة و 

ولطاملا احب اقبال ان يزور تلك االرض املقدسة واللطاملا  ۔ارض احلرمني الشريفني
ا و كان يعترب نفسه هواء من بني نسمات اهلواء احلجازية و لقد متنی ان ميوت {

  :قال اقبال وهو جيود بانفاسه االخرية
  سرودے رفته آيد كه نايد
  نسيمة از حجاز آيد كه نايد
  سرآمد روزگارے ابن فقيرے
  دگر دانائة راز آيد كه نايد

نغمات مضت تعود او ال  تعود و نسمة من نسمات احلجاز هبت : يعين
فهل Dب نسمة حجازية اخری ام ال؟ اما انا فقد انقضت ايامي ولست اعرف 
  هل يظهر قلب مؤمن جديد عارف باالسرار يف هذه االمة االسالمية او ال يظهر؟

الشيخ سيد مري  هوكان اقبال يعرف العربية جيدا وقد تعلمها من استاذ
حيث جعلته حسن وهو طفل صغري وقد كان علی مكانة من العربية و آدا{ا 

يستحق ان يوظف استاذا اللعربية بقسم اللغة العربية يف جامعة بنجاب بالهور 
ويف جامعة لندن، اال انه مل يكن يقنها اتقانا يوهله لقرض الشعر بلغة الضاد ومن 
مث اختار اللغة الفارسية حني احسن بضيق التعبري بالغة االردوية ومل يستطع ان 

ري بالعربية قد بقيت يف اعماق قلبه وعقلت بذهنه و خيتار العربية كاداة التعب
عاشت الی مدی احلياة و كان دائما يبدی عن حسرته واسفه علی عدم اختيار 
العربية كاداة التعبري الشعری ومن مث كان يأسف دائما علی ان العرب ال يفهمون 

شعره  شعره وهو ال يقدر علی ان خياطبهم بلغتهم خطابا مباشرا رغم انه كان يری
  :قد انتشر يف بالد العجم و سارت به الركبان حيث يقول

  نوائة من به عجم آتش كهن افروخت
  عرب زنغمه شوقم هنوز بة خبر است

ان نغمايت الشعرية قد اتارت العواطف اخلامدة والشاعر النائمة : يعين
وضرمت النريان القدمية يف نفوس اهل بالد العجم اال ان العرب جيهلون نغمايت 

  ۔الشعرية الشرية اهلائجة وال يزالون مبعزل عن تاثريها
ويف بعض االحيان يتصور اقبال كانه يف قافلة من القوافل املتجة ايل احلجاز 
وهو ال يزال بغين و حيدو ويعرض القافلة علی السري والتقدم حنو املقصد اهلدف 

  :فاذا باحد من الركاب يسأل امري القافلة عن اقبال قائال
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  اروان آن اعجمي كيستامير ك
  نگِ عرب نيستهسرود او بآ

  سيرابئ او هزند آن نغم
  خنك دل در بيابان توان زيست

يا امري القافلة من هذا املطرف االعجمي انه حداه ال يناسب االحلان : يعين
العربية ورغم ذلك يغين النغمات اليت بامكا'ا ان تروی القلوب الظامئة حتی 

يف بوادی الصحاری بربكة الری الذی جيود به نغماته  تتمكن من العيش والبقاء
  !االعجمية هذا

وكان اقبال يری بانه يغين االغاين العربية و يشارك احلادين العرب يف حداهم 
رغم انه اليعرف االحلان العربية ورغم انه يقول الشعر و ينشده باالساليب 

  :الفارسية االعجمية
  گهة شعر عراقي را بخوانم

  زند آتش بجانمگهة جامي 
  ندانم گرچه آهنگ عرب را
  شريك نغمه ＠ئة ساربانم

املعروف ويف ) عراقي(انين احيانا انظم الشعر علی اسلوب الشاعر: ويعين
املثري الذی حيرق احشای ) جامي(بعض االحيان انظم الشعر علی اسلوب الشاعر

  ۔لعرب يف حداهمورغم انين ال اعرف االحلان العربية اال انين اشارك ركاب االبل ا
و يری اقبال انه لو اعطی الطالقة العربية كان بامكانه ان يكشف عن اسرار 

  :الروح والكون
  توان اسرار جان را فاش تر گفت

  نطق عرب اين اعجمی را هبد
انك يا رب لو منحت طالقة العرب وفصاحة لسا'م هلذا االعجمي : ويعين

  ۔وح كشفا اجلی واوضحالستطاع هذا االعجمي ان يكشف عن اسرار الر 
مشاعر ) النهر اخلالد(وسوف مير بالقارئ الكرمي يف هذا اجلزء االول من 

اقبال وعواطفه حنو العرب و بازدهم و حنو ارض عاش {ا سيده رسول اهللا صلی 
اهللا عليه وسلم و ذلك حني مرمبيناء عدن ذاهبا الی انكلرتا للدراسات العليا وان 

قدام اقبال كانت ارضا عربية وهي ارض مصر وذلك اول ارض اجنبية وطئتها ا
) بور سعيد(ايضا حني مربقناة السويس خالل سفره الی انكرتا حيث نزل علی

  ۔ورجتول يف اسواقها واشواعها وزار كتا{ا مساجدها ومدارسها
اذن فصلة اقبال بالعروبة والعربية وبالدها صلة قوية وهلا جوانب خمتلفة 
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تمام وكذلك فان اقباًال مل ميد غريبا عن العربية وبالدها وتستحق الدراسة وااله

واهلها فقد قام عدد البأس به من جهابذة العرب يف الشعر والنثر برتمجة اقبال 
بالعربية وتعريب شعره وفكره وعلی رأس هؤالء العرب اجلهابذة املغفور له الدكتور 

ه الكثريون غريه حتی نقلوا عبدالوهاب عزام فهورائد االقباليات باللغة العربية وتال
  ۔اليت العربية همعظم شعر

وليس معنی هذا انه مل يبق جمال للقارمني فان ما ترجم من شعر اقبال الی 
العربية حيتاج الی دراسة نقدية مقارنة من العلماء العارفني باللغتني العربية واللغات 

كذلك فان ترمجة اقبال   اليت عرب {ا اقبال من االردوية والفارسية واال جنليزية و
باللغة العربية ترمجة موجزة الی حد االقتضاب، ولقد ال حظت ذلك الول مرة 
حني اتيح ايل ان ازور مصر واعمل باالزهر استاذا زائرا لكلية اللغات والرتمجة 
فكانت الكلية قد اجرت مسابقة ادبية مبساعدة السفارة الباكستانية بالقاهرة وقد 

سابقة عدد كبري من طالب اجلامعات املصرية مبا فيهم طالب اشرتك يف هذه امل
العلم والطب، مث كونت جلنة من ثالثة اساتذة احدهم من االزهر والثاين كان ميثل 

وقد  ۔جامعة القاهرة واما االستانا لثالث فكان ميثل باكستان وهو هذا املرتجم
كما ا'م   الحظت من مجلة ما الحظت ان شباب مصر حيبوب اقباًال لغاية

يرغبون يف شعره ورسالته الفكرية اال ان مكتبة اقبال العربية ينقصها املراجع 
يت ان اقباًال يف حاجة الی املزيد من االصلية وخاصة عن ترمجة اقبال وحياة فرأ

التعريف به يف العامل العريب تعريفا مفصال يستوعب جوانب حياته كلها كما انه 
الی العربية من شعره و فلسفة دراسة نقدية مقارنة،  يف حاجة الی دراسة ما ترجم

ابن العالمة حممد ) جاويد اقبال(واعتقد ان هذا الكتاب االغر الذی الفه الدكتور 
اقبال سوف يغين باحلاجة و يروی غليل االقباليني العرب فهذا هو اجلزء االول منه 

  ۔يليه اجلزء ان الثاين والثالث باذن اهللا
يثي هذا أری من راجيب ان اقدم اخلص عواطف الشكر وقبل ان اختم حد

فهو الذی يرجع اليه ) اكادميية اقبال(لالخ الكرمي االستاذ حممد منور مرزا مدير 
الفضل يف اخراج هذا الكتاب كما انه كان سبباً لالهتمام برتمجة هذا الكتاب الی 

اخلدمة االدبية يف العربية وهو الذی شجعين علی القيام {ذا العمل العظيم و يهذه 
  ۔جمال االداب االقبالية
  ۔۔۔۔۔واهللا ويل التوفيق

  )الدكتور ظهور امحد اظهر(
  ۔رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة بنجاب بالهور
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  كلمة االفتتاح

م حني اعتزمت علی تأليف هذا الكتاب (۱۹۸۵كان ذلك يف صيف عام 
ومها يلعبان يف امحدی ) منيبا و وليدا(رأيت ابنای عن حياة اقبال حيث كنت قد 

كان قد جعل مين رمزا ) اقباالً (الغرفات من الدار فبدا يل وأنا أنظر اليهما بأن
اال أن الوقت قد مضي بكل  ۔حني اراد أن خياطب شباب هذه األمة يف شعره

سرعة ومرت األيام سريعة حتی نشأ جيل من أبنائنا قد ميكن أن يتمكن هذا 
،فهو شاعر الفد )اقبال(اجليل اجلديد من فهم ما جاء من الفكر والدعوة يف شعر

و الشاعر املستقبل اال أنه البد من االطالع علی حياة أی مفكر من املفكرين 
  ۔قبل الفهم الكامك االدراك التام ملا جاءبه من األفكار والنظريات واآلراء

وفكره وفلسفه حيث جند  )اقبال(وقد ألف الكثريون من الناس عن شخصية 
عددا االبأس به من البحوث واملقاالت والكتب املؤلفة التی تتناول اجلوانب 

 ۔اذا صح التعبري ۔"االقباليون"املختلفة من حياته و فكره و فنه والتی بذل فيها 
عجاب أ'ا ال تزال متفرقة مبعثرة، وان ما  التقدير واإل جمهورات جبارة تستحق

قليل جدا بالسنبة إلی ما كتب عن اجلوانب املختلفة ) الإقب(كتب عن حياة 
األخری كما أن معظم هذه املؤلفات ال حتوی الكثري من التفاصيل عن حياته وال 

  ۔تفي بالفرض وال تشفي الفليل
من بني أصد قائه فهو عبدالقادر ) إقبال(و أما من كتب مقاال عن حياة 

 "خدنك نظر"هذا املقال قد نشر يف جملة وكان  ۔الالهورية) خمزن(رئيس حترير جملة 
م مث ۱۹۰۲يف عددها لشهر ما يوسنة ) لكنؤ(الصادرة من مدينة ) أوسم النظر(

وقد نشر ) حاالت اقبال(فكتسب مقاال عنوانه ) حممد دين فوق(تالمذه الشيخ 
  ۔أی ا>لة) كشمريی ما جازين(يف 

باب االول ای آباء وأخذت املعلومات واملواد الدراسية والبحث العداد ال
أصله يوما لزوجتی سبيل املزاح و أنا مستمر يف حبثی هذا بان  قبال واقبال إ

بناديت كشمري أو برامهتها هم الذين حرورا اهلند وجعلوا منها دولة مستقلة كما أن 
أيضا بانديت من بناديث كشمري وعليه فان عطی فكرDا سالمية قد أإلالدولة ا

  ۔هي مشاجرة بني بناديت كشمري أو برامهتهاهذا اخلصام كله إمنا 
ولست من الذين يهتمون الكثري باالحالم وتعبريها ولكن زوجيت هي التی 

يف املنام إال أننی رأيته فيما يری ) إقباالً (Dتم الكثري مبثل هذا األنبياء وقلما رأيت 
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كومة   جبا نيب) جاويد منزل(النائم تلك الليلة فبدا الی كأننی جالس فوق سقف 

يظهر من ناحية و ) اقباالً (من االوراق البيضاء علی طرف السقف و اذا يب أری 
قذ لبس االزار والقميض التحتاين وظل ميشي كما عهدته علی مهل فاقرتب مين 
رويدا رويدا و اذا بوجهه آثار من السخه و اذا به خياطبنی قائًال باللغة االجنليزية 

اما انا : اليام {ذه الطريقة؟ وانا ارد علية بقويلما ذا تكتب يف هذه ا: ما معناه
فكل جهدی مقصود علی ان تصل أفكارك وآراؤك إلی الناس بأصح ما ميكن من 

 ۔اما انطباعاتی عن جهدك هذا فسوف تراها غدا: الطريق مث اراده يرد علی قائال
رقية وفجأة يتغري مشهد الرؤيا فأراين علی شجرة مورقة غناء وامجع القطعات الو 

املبعثرة امللتصقة بأغصان الشجرة وأشعر كأن شخصا آخر غريی موجود هناك 
  ۔أيضا يساعدنی إال أننی مل أمتكن من أن أتبينه إال أنه ال يعجبه ذلك وال يرضيه

ويف أثناء ذلك انتبهت فرأيت الساعة فإذا {ا تدق الثالثة والنصف ليال 
وأخذت أحبث عن الورق  ۔عهد {اوكانت الرؤيا عالقة بذاكريت اذ كنت حديث ال

والقلم ألسحلها حتی ال تغيب عن الذاكرة إلی الصباح و كانت زوجتی أيضا قد 
انتبهت فحكيت هلا تلك الرؤيا التی فبدأت زوجيت املعلقة عليها تعرب رؤيای قائلة 
بأن صعودی علی الشجرة ومجعي لقطعات األوراق املعلقة عليها املتصقة بأغصا'ا 

ی انك مشغول يف هذه األيام بالبحث عن شجرة النسب له إال أنه ساخط إمنا يعن
عليك بسبب من االسباب وعلی كل حال فعليك أن تنتظر اإلشاعرة منه غدا 

  ۔{ذا الصدر
فقضيت اليوم التايل كله انتظر منه اإلشارة إال أن األمر الذی مل أزل أفكر 

ط علی واظ لين الليل ومل اتلق فيه مرة بعد كرة هو العلم بالسبب الذی جعله يسخ
منه أية إشارة أو رسالة، أما زوجيت فذهبت إلی مضجعها وهي تقول لی أن أنتظر 
اإلشارة حتی الساعة الثانية عشر من ذلك اليوم، واما انا فتضايقت من نفسي 
حيث كنت قد اصبحت خرافيا الی هذا احلد وصدقت ما قالته زوجتی وضيعت 

كري اخلرايف وكادت الساعة ان تدق الثانية عشر من ذلك اليوم كله يف ذلك التف
اليوم ومل يبق منها االبضع دقائق ولكن النوم كان قد ذهب عنی فاردت ان اخذ  

وفتحت ) روزگار فقري(كتابا من الدوالب القرأة فصادفت يدی اجلزء الثاين من 
امام من الكتاب وكنت  ۱۲۱الكتاب تلقائيا فاذا بنظرتی ترتكز علی الصفحة 

  :يقول فيها) إلقبال(قطعة شعرية 
  خجلأتجعلنی  ةيام الماضيأن ذكری الإ
  )فيما مضی(صنام أال ةا تذكرني بعبادهنأل
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  ةلئأمتل) قبالإ(االسالم بجبين ةوما دامت غر
  )منهی برأ(يا بانديت : هيخجل حين يقال ل هنإف

و  إبلغنی عن انطباعاته ملا اعمل فايظت زوجتیقد ) إقبال(وهكذا كان
فاخربتنی قائلة بان الذی جعله يسخط عليك إمنا هو  ۔إنشدDا القطعة الشعرية

قولك يف استقالل اهلند وإنشاء باكستان وأن هذا اخلصام كله إمنا هي مشاجرة 
بني بناديت كشمري أو براهتمها فقلت هلا بأن ذلك مل يكن إال علی سبيل املزاح 

ومل ال؟ ألن الذی  ۔سبيل املزاح إن ذلك مل يعجبه منك حتی ولو علی: فقالت
جيعله خيجل ويندم هو مما ال يليق بك أن تقوله وحتی لوكان ذلك علی سبيل 

وجيب أن تستمر يف حبثك عن ترمجته وحياته واعتقد بأنه سوف ينبهك  ۔املزاح
  ۔علی أخطائك التی قد ترتكبها ويهديك الطريق يف ذلك

انتهيت من الفصلني األولني  وكنت قد توفقت عن العمل يف ترمجته بعد أن
املئوية كانت قد بدأت إذ  ) إقبال(و ذلك الن إجراءات اإلحتفال بذكری مولد 

يف ) إقبال(كنت اعتقد بأن آحدا من الكتاب اخلرباء احملنكني سوف يهتم حبياة 
وميكن ان يقوم {ذه املهمة خري قيام ) أی عام الذكری املئوية ملولد إقبال(م ۱۹۷۷

اقوم به أنا إال أن املؤلفات التی نشرت خالل هذا العام إلقبال مل واحسن مما 
تكن علی املستوی املطلوب والنهج الذی كنت أريده ومن مث علی الرغم من 

  ۔اشغالی الكثرية املتنوعة بدأت هذا العمل من جديد
وأما نتيجة هذا العمل واجلهد املبذول فهو بني يدی القارئ الكرمي، فالكتاب 

فاصيل الوافية عن التطور التدرجيی يف فكر إقبال والبيئة التی عاثر فيها، حيوی الت
وأما حياته اخلاصة فهی حتتل مكانة ثانوية يف هذا الكتاب ومن هذه الناحية فان 

ره الذی عاش وحياته وإمنا هو تاريخ لعص) إقبال(هذا الكتاب ال حيتوی علی ترمجة
التی حدثت يف حياة ‘ ورة الفكرية اهلامينتهی عند الث) أی اجلزء األول(فيه وهو 

وفكره ذلك حني كان قد أكمل دراسة وبعبادة أخری كان الطور التكويين ) إقبال(
أو األطوار نه الشعری قد عرب املراحل املختلفة من حياته قد انتهی، وكان ف

االبتدائية ووصل إلی نقطة حتّول وقد حان له آن ينطلق انطالقة جديدة جتعل من 
نداء لتحرك القافلة أو حداء لرحيلها و أنشودة جربيل الصاخبة ) إقبال(شعر 

فيما يری النائم بعد ذلك ) إقباالً (وملٴ  ۔اهلائجة أو ليكون الشعر جزؤا من الرسالة
خالل تأليفي هلذا الكتاب وأری انه مل يشعر حباجة إلی أن ينبهنی أو يهديين 

وأما بقي  ۔م األخيري يف املوضوعالطريق ولكن ليس معناه بأن الكتاب هو الكال
من جوانب حياة إقبال فإن ابرازها الكامل يقصر علی تشجيع القراء الكرام رغم 
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أننی اعتزم علی إكمال هذا املشروع بدون أية رغبة يف املدح والتقريظ وبدون أی 

  ۔اعتناء جبائزة أو تشجيع
) جاويد نامه(ه يففهو االسم الذی اختاره إقبال لنفس) زنده ُرود(وأما تسمية

معناها النهر اجلاری الدائم اخلالق للحياة وعن ذلك النهر يقول  "زنده رود"و 
  :اقبال

ذلك النهر التفجر من سلسلة اجلبال الذی مير خمتطفا مشتبكا مهتزا  .١
 ۔مفحدرا

الذی يثب حينا و ينزلق حينا آخر مث يغيب مث يربز بعد حوالت من  .٢
  ۔األودةالنشوب واإللتفاف حول احلبال و 

إنه لو وقف يف مكان لثقب يف الصخور و مزقها وخرق صدور اجلبال  .٣
  ۔وفرجها

أنظر إليه أيها الساقي الذی يسقي اخلمور احلمراء ان هذا النهر هو  .٤
  ۔الذی جاء برسالة احلياة إلی البشر

إن حياة اقبال إمنا هي عبارة تطور احلياة الفكرية اليت تستمر بصفة دائمة 
ال تقف عند مكان و ال تنتظر لزمان وحتی املوت ال يستطيع أن  مستقلة متواصلة

ميسها بسوء، انه مل يكن يهتم كثريا حبياته املادية ومن مث ال يليق اسم من األمساء 
  )أو زنده رود(أن نستعريه حلياة إقبال هذه غري أن نسميها بالنهر اخلالد 

رود أو النهر اخلالد  أی زنده(ويبد و كان إقباًال كان قد اختار هذا االسم 
لنفسه ألنه يرجع إلی سيدنا رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم وهلذا املرجع ) اجلاری

خلفية خاصة جيب أن نطلع عليها فقد كان إقبال من املعجبني بالنسا عرف 
الذی كان قد تأثر كثريا بالتعاليم القرآنية والسرية النبوية الطيبة ) غوته(األملانی 

قد اعتزم علی أن يكتب مسرحية منظومة عن الرسول صلی اهللا عليه حتی أنه كان 
وسلم إال أنه مل يستطع يكتب إال التمهيد لتلك املسرحية ومل يكملها وهذا 

وقد جاء غوته ) صلی اهللا عليه وسلم(إنشودة حممد : التمهيد أو اإلفتتاحية عنوا'ا
ني علی و فاطمة رضی اهللا يف هذه املنظومة، وهو يشرح معنی النبوة يف حوار قام ب

عنهما، بإسعارة لشخصية الرسول صلی اهللا عليه وسلم فشبهه بالنهر اخلالد 
اخلالق للحياة الذی جيمع يف جوفه الكثري من األودية واجلد اول والفدران مث 
ينصب يف حميط أی أنه صلی اهللا عليه وسلم يقود الناس ويهديهم إلی سبيل اهللا 

إقبال قد اطلع علی هذه املنظومة و درسها و درس ما  سبحانه و تعالی، وكان
فيها من االستمارات والتشبيهات دراسة وافية بل هو ترمجها ترمجة حرة وضمها 



 النهر الخالد

 

وقد عنو'ا بنهر املاء وكان اقبال يری إقبال أن ) رسالة املشرق(إلی ديوانه الشعری 
كل مسلم أن رسول صلی اهللا عليه وسلم هو اإلنسان الكامل ومن مث جيب علی  

يهتدی {ديه و يقتدی بأسوته احلسنة وهذا ما جعله خيتار لنفسه اسم النهر 
خالل رحلته الروحية إلی السموات يف ديوان شعره اخلالد ) أو زنده رود(اخلالد

  ۔)جاويد نامه أو رسالة اخللمود(
إقبال بدل الوالد أو (وقد دفعتنی عاطفة احلب أن أذكره يف كٰتيب هذا بامسه 

إال أن هذه الصراحة وعدم الكلفة التی ميتاز {ا أسلويب يف الكتاب مل ) لدیوا
علی أية حال كنت قد بلغت  ۔أترك هلا ا>ال لتتعدی حدود التكرمي واإلحرتام

الثالثة عشر والنصف من عمری حني تطفی إقبال إلی رمحة اهللا وال ميكن لی أن 
حبكم بعدی عن عصره ومن مث  ادعي معاصرته إال أننی رأيت شيئا من السهولة،

حاولت أن أقدم الوقائع واألحداث بأسلوب يدل علی احليار وعدم االحنياز وأما 
املراجع واحلواشي لكل باب لقد ذكرDا يف 'اية الكتاب كما انه يضم شجرة التی 

من أنساب األسرة وأسجل ) الشيخ حممد دين فوق(اعدت يف ضوء ما أعده 
وحممد حنيف شاهد اللذان قد زود اين املراجع من  شكری للدكتور معزالدين

  ۔مكتبة بنجاب العامة ومن اكادميية إقبال
  جاويد إقبال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  آباء إقبال وأصله
بكسر (وكان إقبال ينتمی إلی أسرة قدمية من أسرة برامهة كشمري تسمی سربو

وقد صرح بذلك ) الواوالسني املهملة وسكون الباء املوحدة وضم الراء وسكون 
هو نفسه يف بعض الوثائق اخلطية الرمسية خبط يده ويقال إنه كان قد مسع من 

بأ'م ينحدرون من أسرة عريقة من الربامهة الكشمريين، إذن  ۔رمحه اهللا ۔والده
من أهل كشمري وأما أول من ) سربوة(فالقبيلة التی ينسب إليها إقبال هي قبيلة 

  ۔)لولی حاجی(أو ) بابا لول حج(ئه فقد كان يعرف بلقباعتنق االسالم من آبا
من الرسائل الكثرية بأمه ) الشيخ حممد دين فوق(ويبدو مما كتبه إقبال إلی

وأما  ۔أی ای الشيخ املذكور كان من أصدقاء إقبال وهو ممن تعرف علی والد إقبال
لغته إما عن املعلومات عن أسرة إقبال التی كانت عند هذا الشيخ فإمنا كانت قد ب

طريق أو عن طريق والده وقد استفار الشيخ من هذه املعلومات و عول عليها يف 
م وكذلك ۱۹۳۰والذی كان قد طبع يف سنة  "مشاهري كشمري"تأليف كتابه عن 

الدكتور (فإن هذه املعلومات نفسها كان الشيخ فوق قد سردها يف مقال له عن 
نرينك (قد نشر يف جملة أردية شهرية وهي والذی كان  )۱()الشيخ السري حممد اقبال
م ۱۹۳۲الصادرة من الهور لشهر سبتمرب و اكتوبر عام ) خيال أی الفكر البديع

  :حيث يصرح الشيخ فوق قائال
ينتهی إلی أسرة قدمية من بناديت كشمري أو ) أی اقبال(إن حضرة الشيخ "

يت سنة وأصله من برامهتها، وكان بعض آبائه قد اعتنق اإلسالم قبل أكثر من مئ
  "سربو"قبيلة 

م نشر الشيخ فوق هذا اجلزء االول من كتابه ۱۹۳٤وبعد عامني أی يف عام 
                                                           

ولقد کان من التقاليد املتوراثة عند مسلمی شبه القارة منذ قدمي األيام   (١)
أ'م کانوا وال يزالون يطلقون کلمة الشيخ تکرميا علی کل من اعتنق االسالم 
حديثا فالشيخ هنا هو حديث العهد باإلسالم وليست الکلمة هنا مبعناها العريب 

  ۔األصلي
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حيث صرح يف كتابه هذا قاعال بأنه قد اتصل بإقبال  "تاريخ اقوام كشمري"عن 
وذلك للمزيد من البحث والتحقيق فكتب إقبال ) سربو(فسأله من معنی كلمة 

م ۱۹۳٤من شهر ينائر سنة  ٦۱يف رسالته املؤرخة يف يرد علی رسالة الشيخ فوق 
  :حيث صرح له قائال

وأقدم لك املعلومات التی تلقيتها من والدی عن وسيلة برامهة كشمري التی "
انه ملا تغلب املسلمون علی كشمري وانشأوا {ا : وهي) سربو(تعرف باسم 

سلمني ومعارفهم احلكم االسالمي مل يلتفت الربامهة الكشمرييون علی علوم امل
وأما الفئة من  ۔و لفاDم و آدا{م و ذلك بسبب الرجعية او ألسباب أخری

هؤالء الربامهة التی اعتنت باللغة الفارسية و معارف املسلمني وتفوقت يف ذلك 
علی غريها من الفئات و نالت ثقه الدولة االسالمية فكانت قد عرفت 

غريه إل التعليم والدراسة  وهو الشخص الذی يسبق) سربو(واشتهرت بلقب 
قد جاء مبعنی التقدم والرتقية يف اكثر من لغة ) يف كلمة سربو(وأن حرف السني 

فهي مشتقة من نفس ) سربو(اما كلمة  ۔او هلجة من اللغات اهلندية احمللية
ومن بينهما (من مصادر اللغات اهلندية  ):%a*!  ای :%a#"! (األصل الذی اشتق منها 

القراءة وكان والدی املغفور له يقول بأن برامهة كشمري  : ومعناه) اللغة األردوية
كانوا قد لقبوا إخوا'م الربامهة الذين تركوا تقاليدهم القدمية املتواثة و عصيبتهم 
الدينية والقومية و كانوا يف طليعة من أخذ يتعلم اللغات اإلسالمية و معارفها و  

ض واإلغراء مث اشتهرت تلك الفئة كان هذا التلقيب من قبيل اإلزدراء والتعري
  " !الربامهة كقبيلة مستقلة فيما تالمن العصور

  :ويف الرسالة نفسها يقول اقبال
الذی كان حمافظا يف إحدی حمافةات إقليم بنجاب ) تيك شاند(إن ديوان"

والذی والذی كان يرغب يف فقة اللغات والبحث فيها، كان قد لقينی يف 
قوم كانت هلم صلة بامللك اإليراين القدمي ) سربو(أن واخربنی ب) أنبالة(مدينة

هم يف يف الواقع من أصل إيرانی وكانوا ) ای قوم سربو(وا'م ) شابور(املعروف
قد هاجروا إيران فاستوطنوا كشمري يف عصر متقدم جدا قبل اإلسالم مث انضموا 

  ۔إلی الربامهة وذلك بذكائهم و فطنتهم
لة إقبال هذه يف كتابه ذلك يوضح قائال و بعد أن يسرد الشيخ فوق رسا

يوجد اآلن يف إقليم بنجاب أسر متعددة بني مسلمة وغري مسلمة يرجع أصلها 
ومن بني هذه األسر املسلمة املوجودة يف بنجاب كانت اسرة ) سربو(إلی قبيلة 

  ۔إقبال والتی كانت قد اعنقت اإلسالم يف عصر امللك عاملكري املغولی
إمياء إلی رسالة إقبال ) تاريخ أقوام كشمري(ق يف كتابه عن مث يقول الشيخ فو 
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غري ) سربو(التی مرزكرها بأنه ال توجد أسرة مسلمة أخری يف بنجاب من قبيلة 
  ۔)سربو(أسرة إقبال مع أن االسر اهلندوكية املتعددة موجودة يف اقليم من قبيلة 

ابيه حول  وميكن أن نعرف مدی حرص إقبال ورغبته يف تصديق ما مسعه عن
اسرته واجد اده من رسالته التالية التی كتبها الی شقيقه عطا حممد يف اخلامس من 

  :م حيث قال۱۹۲۵شهر اكتوبر عام 
قد استلمت بطاقتكم الربيدة التی قد اطمأن {ا قلبی فاحلمد اهللا علی ذلك "

ا فهو خبري و عافية وقد أكمل اآلن سنة كاملة من عمره وام) جاويد اقبال(وأما
ولعل ما يسرك انت والوالد الكرمي  ۔والدته فا'ا اليوم مشغولة بتقدمي األضحية

) بابا لول حج(هو اننی قد عثرت علی مفتاح عن اسرتنا وحدنا ادنا وان سيدنا 
قد كان من كبار مشائخ كشمري و متصوفتها املعروفني و ذلك اننی قد دجرت 

وان ) اعظم(للخواجا ) شمريتاريخ ك(بعض املعلومات عنه بالصدفة يف كتاب 
ما مسعه الوالد الكرمي و حيكيه عن آبائه صحيح اذا اخذ ناه بنظرة االمجال 

بل ) لوشرنه(امسها ) بابا لول(والعموم وان القرية التی كانت مستقط رأس احلاج 
يف كشمري، وقد جاء فيما عثرت عليه يف ) اوون(من مديرية ) شكو(هي قرية 

كان قد عاس اثنی عشر عاما خارج  ) باب لول( هذا الكتاب بان احلاج
كشمري و جتول يف البالد، وانه يكن علی صلة طيبة مع زوجته ومن مث زهد فی 
الدنيا وتركها فخرج من كشمري مث أمنا عاد من سفره الطويل فانضم الی اتباع 

باشارة زرحية خفية و قضی ما يفی من أيام حياته يف ) بابا نصري الدين(سيدنا
املذكور و دفن جبوار شيخه، واالمل اآلن يف ) باب نصري الدين(الشيخ  حضرة

) اعظم(احلصول علی املزيد من املعلومات عنه الن ما جاء يف كتاب اخلواجا 
املذكور مقتضب للغاية اال اننی امل بان هذا املقتضب سطف يكون متهيدا 

  ۔للمزيد من االكتشاف والبحث
فهو ايضا يرجع الی سبب غريب جدا و  وأما العثور علی هذه املعلومات

ذلك ان مسجل جامعة دهلی حبضر حبثا عن ثقافة كشمري و متدنا للحصول علی 
وانا من جلنة املمتحنني لذلك البحث بينما ) اهللا آباد(درجة الدكتوراة من جامعة 

املمتحنان االخران مها استاذان من انكلرتا وايرلنده وقد زارين بالصدفة ذلك 
باألس وكان قد طلب الی بعض اصدقائه ان يرسل نسخة خطية من  املسجل 
الی منزلی فجاء الرجل عندی باملخطوطة ) اعظم(للخواجا ) تاريخ كشمري(كتاب 

للكتاب املذكور وقد و كان عندی وقت الفراغ فاخذت اقرأ الكتاب نفسه ومل 
مما سرنی   )سيدنا بابا(اتصفح اال قليال من اوراق الكتاب حتی عثرت علی ترمجة 

يف كشمري و ) بابا نصري الدين(كثريا واغلب الظن انه من املمكن تطاجد احفاد 
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من املتوقع املامول احلصول علی املزيد من املعلومات ولن يكون من العجيب ا'م 
  " ۔!حيتفظون بكل شئ عن االتباع واملريدين جلدهم الشيخ

) باب لول حج(يخ ولعل اقباًال كان قد عثر علی البيان التالی عن الش
واقعات  ( "تاريخ كشمري اعظمی"من كتاب  ۷۲علی صفحة ) باب ريشيني(يف

  ۔)حممد اعةم شاه ديده  مری(م تأليف اخلواجا ۱۷۵۵كشمري 
و كان ) آدؤن(من مديره ) شكو(كان من اهل قرية ) ای احلاج بابا لول(انه "

يزهد يف الدنيا  قد تزوج امرأة و كان ال حيب حديثها فخالعها مما جعل احلاج
فخرج حاجا لبيت اهللا مث جتول يف البالد اثنی عاما حتی عاد الی كشمري و 

حيث قضی ما بقي من ) بابا نصر الدين(بارشارة غيبية التحق باتباع سيدنا 
جبوار ) حبانه شرار(أيام حياته يف حضرة الشيخ وخدمته وملا تويف دفن يف 

  "شيخه الكبري
باب لول حج او لولی ({ذا املصدر عن ولقد كان الشيخ فوق علی 

اجلد االعلی القبال واغلب الظن انه كان قد وصل الی هذا املصدر ) حاجی
) تاريخ اقوام كشمري(نفسه الننا نری الشيخ فوق يقول يف كتابه ) اقبال(بطريق 

  :م۱۹٤۳خبمس سنوات يف ) اقبال(والذی نشر بعد وفاة 
لذی كان من كبار اولياء اهللا ومن اتباع ، ا)باب نصري الدين(وقد عاش سيدنا "

يف عصر السلطان زين العابدين بدشاه ) شيخ العامل نور الدين الولی(سيدنا
وان سيدنا  ۔)من اهلجرة النبوية ۸۷۳وتويف يف  ۸۲٤الذی تولی العرش يف (
قد ذكر خليفة املعروف هذا يف شعره الذی قاله بالكشمريية ذكرا  ) شيخ العامل(

باب لولی (وليا ولی امسه ) بابا نصري الدين(ة وكان من بني اتباع كثريا للغاي
الذی حج اكثر من مرة وعاش خارج كشمري اثنی عشر عاما جتول ) حاجی

وعلی ) تاريخ اعظمی(خالل ذلك يف كثري من البالد، ومن مث يقول صاحب
انه عاد الی كشمري بعد جتول دام اثنی عشر عاما : منه بالذات ۷۲صفحة 

بارشارة غيبية وقضی ما بقي من ) بابا نصري الدين(الی اتباع سيدنا  وانضم
ومل نستطع العثور علی امسه احلقيقی اال انه   ۔عمره يف حضرة شيخه و خدمته

وكان قد حج ماشيا غري مرة، ) لول حج او لولی حاجی(كان معروفا باسم 
التكرمي كما بالكشمريية فهی تعرب عن احلب و ) لول اوالال او الل(واما كلمة 

من ) شكو(واما مسقط رأسه فهی قرية  ۔)كاك الل(ميسمون الشقيق االكرب
وما  ۔اعتنق االسالم) سربو(واصله من برامهة كشمري ومن قبيلة ) آدؤن(مديرة 

عن مهنته فقد كان من الفالحني املزارعني ولكنه ملا تزهد رغب عن هذه 
يخ نور الدين الولی مبوضع االشياء كلها واما قربه فهو يف حبانه ضريح الش
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ومن مث يقول ) بابا نصري الدين(حيث دفع شيخه و مرشده ) تشرار(يسمی 

جبوار ) تشرار(انه اسرتاح بعد طفاته يف جبانة ): تاريخ اعظمي(صاحب 
  "شيخه

عن بابا ) ديده مری(ان الذی اضافه الشيخ فوق بعد االطالع علی ما كتبه 
اس ما اكتشفه هو نفسه او ما بلگه عن قد ميكن ان يكون علی اس) لول حج

  ۔إقبال أو عن أبيه، علی كل حال فإنه ال يصرح مبصدره {ذا الصدر
حتائف االبرار يف  (التی وردت يف كتاب ) بابا لول حج(وكذلك فان ترمجة 

البی حممد حمی الدين مسكني ) حتائف االبرار يف ذكر االولياء االخيار(كتاب 
  :وهذا نص الرتمجة) ديده مری(قرن علی وفاة وهو الكتاب الف حبد نصف 

و قد كانت ) آدؤن(من مضافات مديرة) تشكو حلبند(واما مولده فهو 
عيناه فيهما ورجاله صعوجتني رأت صورته تلك مما جعله يكرهها ر يبغضها و 
خرج معتزما علی السفر الی ارض احلرمني الشريفني لزيار Dما، و بعد ان تشرف 

وانضم الی ) بابا نصري الدين(عاد الی كشمري تقدم الی حضرة {ذه الزيارة و 
اتباعه وآثر حياة العزلة والوحدة ودفن بعد وفاته مبقربة شيخه و مرشده اال ان 

كام (من مضافات مديرة ) زالرة(البعض من املولفني يقول بانه مدفون يف قرية 
  ):راج

الشيخ (اساس مارواه علی ) روزگار فقري(وقد جاء يف اجلزء االول من كتاب 
من رسالة اقبال التی كتبها يف اخلامس من اكتوبر ) اعجاز امحد ابن اخی اقبال

م باالضافة الی ما رواه الشيخ اعجاز امحد بان الذی جعل اسالف اقبال ۱۹۲۵
يعتنقون االسالم هو حبهم واعتقادهم يف بعض االولياء العارفني و يرجع ذلك الی 

حني أضاء نور االميان والسالم اسرة اقبال و يروی  قرنني والنصف من الزمان
الشيخ اعجاز امحد بانه كان قد مسع عن اسالفه باد رجال من اسالف اقبال كان 

ای املولع ) لول حج(قد اكثر الرتحال للحج والزيلوة ماشيا حتی انه عرب بلقب 
  !" )باحلج

لتی اوردشا خيتلف عن التفاصئل ا) بابا لول حج(عن ) مسكني(ان ما ذكره 
اال اننا اطلعنا علی ما كتبه إقبال نقال عن أبيه مسع اسالفه يقولون ) ديده مری(

هو حدهم االعلی اال اننا ال نعرف شيئا عن ) بابا لول حج او لويل حج(بان 
  ۔الوسائط التی كانت بني اقبال و بابا لول حج يف سلسلة النسب

القبال من ان ) تشندديوان تيك (الذی حكاه ) سربو(واما وصف كلمة 
هم اوالد امللك شابور او ا'م يرجعون الی اصل ايرانی فهو ادعاء ال ) سربو(قبيلة 
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يف كتابه بانه كان ) مسكني(يويده دليل تارخيي، اال اننا نعثر علی نصر مما سرده 
فتاچر من السيد علی ) شابور(يوحد راهب جموسي يف كشمري و كان امسه 

  ۔۹اهلمداين فاسلم
قد زكذ يف مقاله عن اقبال نقال عن ) اخلواجا حسن نظامي(لك فان و كذ

كلمة القاها السفري املصری مبناسبة زكری اقبال وقد حاول السفري ان حيقق بان 
هی الشمس باللغة املصرية و ) را(و ان) هری هر(برامهة كشمري مبصر كان امسه 

فكأن اهللا ) الر(م والراء ان سورة يوسف يف القران الكرمي تبدأ ايضا بااللف والال
هلا امهية كبرية ) رام(ق كذلك فان ) را(سبحانه و تعالی قد نطق يف كتابه بكلمة 

علی مقاله السفري املصری قد ) هری هر(يف الديانة اهلندوكية، و كان الكاهن 
وملا مات فرعون ومل يكن له من خيلقه علی عرشه  ۔تزوج ابنة فرعون من االقبال

عرش الفراعنة و حكم مصر هو و اوالده الی اربعة فرون ) هری هر(تولی الكاهن 
اربعة فرون مث قام انقالب حكومي فحل حملهم اسرة جديدة من الفراعنة مما جعل 

خيرجون من مصر مع قوم موسی عليه السالم و اما موسی و قومه ) هری هر(اوالد
ان و نزلوا {ا فقصدوا بالد افغانست) هری هر(فذهبوا الی فلسطني وما اوالد 

والتی عرفت {رات فيما بعد مث ) هری(وأنشأوا {ا مدينة جديدة كانت تسمی 
مسوه ) حنجا(هاجر هؤالء الی كشمري و منها الی اهلند فأنشأوا معبدا علی ضفة 

علی اسم جدهم األعلی ومن مث برامهة كشمري كلهم يرجعون إلی ) هر دوار تريت(
جواهر الل (برامهة فهو مصری اصال كما ان أصل مصری وألن اقباًال كان من 

  !من برامهة كشمري فهو ايضا من املصريني) 'رو
ان التاويالت مثل هزه ال تستحق ای تعليق فاالنسان اذا كان خصب 
القرحية عبإمكانه ان خيرتع و يبدع ما يشاء ارضاء ألهوائه وا تائيدا املصاحله 

  !واغراضه
اجلد األعلی القبال فان املعلومات التی هو ) بابا لول حج(و اذا صح بان 

) بابا لول حج(عن ) ديده مری(وصلت وصلت الينا جتعلنا ان نقول بان ماقاله 
كان قد ) بابا(يشري إلی أن ) مسكني(عنه ألن ماقاله ) مسكني(اصح مما اورده 

قطع صلته بزوجته قبل ان خيلو{ا وانه قضی ما بقی من عمره يف اهلزبة، و ينشأ 
  ۔ال حينئذ حول استمرار النسل و تسلسلهالسو 

اصله من الربامهة ) بابا(و قد اتضح من البحث الذی قام به الشيخ فوق بان 
مث اعتنق االسالم اال اننا ال نعرف شيئا عن امسه الذی كان ) سربو(ومن قبيلة 
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يعرف به قبل ان يعتنق االسالم و مبا ذا مسی بعد ان اسلم ومل نعرف عنه شييئا اال 

والشيخ ) ديده مری(ما وصل الينا بلقبه والشئ اآلخر الذی ميكن استنتاجه مما قاله
قد ميكن ان يكون قد اسلم قبل الزواج وانه قضی حقبة من ) بابا(فوق هو أن 

كان اولدها و ان ) بابا(الزمان مع زوجته مث افرتقا باخللع و حينئذ ميكن القول بأن 
  !سلسلةساللته قد استمرت بصفة متواصلة مت

وما دامت الديانة اوا العقيدة ترجع الی العواةف اكثر مما ترجع الی العقل 
مازا : فان من الصعب علی االنسان ان يغري عقيدته او ديانته فالسوال اآلن هو

ال ترد ) بابا(يرتك دئنه املتوارث و يعتنق االسالم؟ واملصادر عن ترمجة ) بابا(جعل 
طيع ان نستبط مما وصل إلينا من املعلومات عن علی هذا السوال، اال اننا نست

حياته با'ه مل يغري دينه كرها و خوفا من قوة او سلطة كما انه مل يغري دينه و 
عقييدته رغبة يف اغراض مادية النه لوكان هذا التفيري قد حدچ حتت ضفط من 
 هذه الضفوط ملا كان له من املمكن ان تبلغ ما بلغه من حب االسالم و رسوله
صلی اهللا عليه وسلم ما جعله خيرج ما شيئا للحج والزيادات املتواصلة، ولوكان قد 
غري دينه لغرض مادی لوصلت إلينا الرباهني والشواهد التی تشري إلی حتسني احلياة 

  ۔املادية له بعدن لك
ينتمي الی فئة الربامهة او قبيلتهم التی مل حتفل مبا ) بابا(قد كان حضرة 

ريض والتحقري و امنا ستمرت يف اهتمامها باللغة الفارسية واحتلت القته من التع
مكانة بارزة يف آرا {ا ولعل حضرته كان يعرف اللغة الفارسية كاسالفه و معاصريه 
من الربامهة و ان معرفته {ذه اللغة كانت قد اصبحت املفتاح الذی فتح عليه 

راستة العميفة هی التی احدثت ابواب العلوم االسالمية فدرسها جبهوده الذاتية و د
يف نفسه تغيريا ثوريا مما انتهي به الی اعتناق الدين االسالمي احلنيف كما انه من 

مل يكن مقتنعا بدين آبائه راضيا مبا توارثه من العقائد اوانه ) بابا(املمكن ايضا ان 
رة حترضهم مل يكن من الذين يتبعون من العقائد والتقاليد املتوارثة وامنا ميلكون فط

  !علی التحقيق والبحث عن اجلديد
وقد ذكر الشيخ فوق بان الذی جعل اجداد اقبال يعقتون االسالم قد كان 
نتيجة حلبهم واعتقادهم يف ولی من اولياء اهللا وان ذلك احلب واالعتقاد ال تزال 

كل حال فانه من املمكن ان نعتقد بان   ۱۱۔ميزة متتاز {ا أسرة اقبال حتی اليوم
كان قد تزوج يف اسرة مسلمة بعد ان اعتنق االسالم وقد ال حطنا ) بابا(رة حض
و مسكني يتفقان علی انه مل يكن علی صلة جيدة مع زوجته ) ديده مری(ان 

ا'ا كانت تصحك منه النه كان معوج ) واليه اشار مسكني يف كالمه(وقد ميكن 
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ك عائلته و زهد يف الدنيا و منها وتربهم فرت ) بابا(الرجلني واحول العينني فتضايق 
ها كشمري متوجها الی ارض احلرمني مث قضی اثنی عشر عاما جيوب االفاق و 

و هذه التفاصيل و ان كانت قليلة جمملة اال ا'ا تعطينا صورة  ۔بتجول يف البالد
وطبعه احلساس االبی حيث اصبح تصرف الزوجة وسلوكها ) بابا(واصضحة عن 

هد يف الدنيا و ظواهرها والبحث عن احلق و مجاله الباطنی ا علی الز :معه سببا حمر
و كان قد اضاء يف حاجة الی مرشد كامل من االولياء يبايعه فريضيه مبا يبغي و 
يرويه مبا يطلب و بشفي غليله بتوجيهه الروحي، ومن مث تلقی االشارة الروحية 

حي، ومن مث تلقئ اخلفية اليت كان ينتظها بعد يطلب و بشفي غليله بتوجيهه الرو 
االشارة الروحية اخلفية التی كان ينتظرها بعد ان عادع الی كشمري من سفره 

وبذلك ) بابا نصري الدين(الطويل الذی دام اثنی عشر عاما فاصبح من مريدی 
بابا نصري (وهذه فاصبح من مريدی  ۔من املتصوفني) الريشية(ارتبط بالسلسلة 

وهذه املراجع كلها ال  ۔من املتصوفني) ريشيةال(وبذلك ارتبط بالسلسلة ) الدين
احفاده ولعله قد قطع صالته 'ائيا مع اوالده واحفاده ) بابا(تنص علی اوالد 

  ۔حني ترك الدنيا و هذ فيها رارتبط بالسلسة املتصوفة
والسوال اآلن هو اعتنق جد اقبال االعلی الدين االسالمي ودخل فيه؟ فيول 

اجداده كانوا قد اعتنقوا االسالم قبل مولد اقبال بقونني  معظم املرتمجني القبال ان
فان الشيخ فوق يقول با'م كانوا قس اسلموا قبل مولده  ۔او اكثر من الزمان

اال اننی لست  ۔)عاملكري(بقونني والربع من الزمان وذلك يف عصر امللك املغويل 
فقد الف الشيخ اراه صوابا البن بعص ما كتبه الشيخ فور نسفه يكذب ما دعاه، 

م حيث خصص ۱۹٤٤والذی طبع يف سنة  "تاريخ بد شاهي"فوق كتابا ومساه 
بابا لعصر بد شاه و ترجم فيه لبعض العلماء واملشائخ و اصحاب الطرق الصوفية 

و ذكر من بينهم الشيخ نور الدين ولی ) الريشية(الذين اتصوا بالسلسلة الصوفية 
  ۱۲۔)با لولی حاجیبا(رشي والشيخ نصر الدين الی جانب 

م ۱٤۲۰وكان امللك بد شاه هذا قد است وی علی عرش كشمري يف سنة 
م فهذا مما يدل داللة واضحة علی ان جد اقبال االعلی كان قد ۱٤۸۰وتويف يف 

اعتنق االسالم يف القون اخلامس عشر امليالدی ای قبل مولد اقبال باربعة قرون و 
) موسس الدولة املغولية يف شبه القادة(رنصف تقريبا ق قبل جمئ ظهري الدين باب

الی اهلند بقرن من الزمان تقريبا، ق ذلك حني كان ملوك اسرة السادات حيكمون 
االسرة الساداتية يف (دهلی وما اليها او يف عصر السلطان {لول اللودی الذی 
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ككرو بالد   ۔حكم دهلن و كان معظم بالد اقليم بنجاب حتت سيطره االمري جسر

  ۔حتت حكم االسرة البهمنية حينذاك الدكن
كان قد ارتبط ) بابا لول حج(وقد سبقت الشارة الی ان جد اقبال االعلی 

بالطريقة الصطفية الريشية و ذلك مما يدعونا الی ان نفصل القول عن هذه الطريقة 
الصوفية {ذه املناسبة، فيقول الشيخ فوق فيما قام به من البحوث عن بالد  

خيها يتجاطر مخسة االف سنة وقد استولی عرشها خالل هذه كشمري بان تار 
املدة احدی و عشرون اسرة من اسر االمراء اهلنادكة واحدة تلو االخری وقد 
انقرض حكم هوالء االمراء اهلنادكة يف كشمري خالل القرنني احلادی عشر والثاين 

واحلروب  عشر و كان من اسباب زواهلم اجلدب الفيضانات واملوامرات الداخلية
ذی (االهلية وقد مت القضاء علی اخر اسرة من هذه االسر اهلندوكية علی يد 

  ۔الترتی الذی عرف بني اهل كشمري باسم زوالتشو) القدر خان
وقد احتلت اسرة بالد كشمري عرفت باالسرة الشامهريية يف القرن الثالث 

موسسها امللك  عشر امليالدی و تنتهی هذه االسرة املسلمة الی اصل تركی وكان
 ۔والذی عرف بالسلطان مسش الدين حني اعلن نفسه ملكا لكشمري) شاه مري(

يف ) بنجكوره(وكانت هذه االسرة الرتكية املسلمه قد حاجرت من منطقة 
م علی ما ۱۲۹۵افغانستان وقد اصبحت اللغة الفارسية لغة رمسية لكشمري يف سنة 

هذا هو العصر الذی فيه اعرضت يقدرة الشيخ فوق يف احباثه عن كشمري ولعل 
فئة من برامهة كشمري عن تقاليدهم و تعصبهم القومي والدينی واقبلوا علی اللغات 

  ۔فيما بعد) سربو(مستقلة عرفت بقبيلة  "قبيلة"والذين كونوا  ۔االسالمية وعلومهها
ومن اشهر سالطني االسرة الشامريية السلطان شهاب الدين والسلطان 

اال ان السلطان  ۔)ای مكسر االصنام(طان سكندر بت شكن قطب الدين والسل
زين العابدين بدشاه هو الذی حضا بنصيب وافر من الشهر وقد استولی علی 

نوشهره ای املدينة اجلديدة وهي مابني ميو اكدل و (كشمري بعاصمتها : عر
م مات يف ۱٤۲۰يف سنة ) جاندر بل يف الناحية الشمالية ملدينة سرينجر احلالية

وقد تقدمت كشمري قد ما عظيما يف العلوم دينية واملادية يف عصر  ۔م۱٤۸۰سنة 
هذا امللك الذي امتد الی مخسني سنة و كان امللك هذا عاملا و شاعرا و كان 
جييد اكثر من لغة و كان يقدر العلمائ واملشائخ واملتصوفة و قد ترجم بعض 

بأمر منه بذلك اتاح فرصة  الكتب من اللغة السنسكرتية الی الفارسية وبالعكس
وكان  ۔للهنادكة واملسلمني ان يفهموا ديانة بعض الی جانب العلوم واملعارفلكل فئة

قد انشا دارلرتمجة والتصنيف لتحقيق هذه االهداف فقد تام الال امحد برتمجة  
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الی الفارسية يف عصره و كان امللك بد شاه ةذه ال يعصب ) مهار {ارتا(كتاب 
وكان اهلنادكة واملسلمون حيبونه علی السواء  ۔لك حبه لبالده و شعبهيف الدين و ذ

  ۔و ذلك حلسن معاملته وسلوكه معهم
و كان هذا امللك قد الفی اجلزية و ذلك اسرتضاء للهنادكة وامر بتجديد 
املعابد اهلنوكية واالهتمام {ا الی جانب بناء املساكن للرهبان اهلنادكة فكانه قد 

وكان بعض اهلنادكة قد اكرهوا  ۔ال اكراه يف الدين: لقوله تعالی قام بتطبيق عملی
علی اعتناق االسالم يف عصر السالطني السابقني اال هذا امللك اذن هلوالء 
اهلنادكة حديثي االسالم ان يعود الی عقيدDم القدمية اذا احبوا ذلك ومل يستطع 

م بسبب االرتداد احد من قضاة املسلمني و وعلمائهم ان جيرتئ علی عقوبته
وكذلك اهلنادكة الذين كانوا قد حاجروا من كشمري و كانوا يعيشون يف املنفي 
دعاهم امللك الی وطنهم امر بارجاع ما سلب من ممتلكاDم و خصص هلم املنح 

  ۔والعطايا املالية
و قد جاء فيما قاله الشيخ فوق اللغة الفارسية كانت قد اصبحت لغة رمسية 

ل عصر بدشاه بقرن والربع من الزمان اال ان اغلبية برامهة كشمري  لبالد كشمري قب
كانوا يعتربون الفارسية لغت االحناس غري الطاهرين و كانوا مينعون ابناء وطنهم و 
ديانتهم من تعلم اللغة الفارسية والعمل يف الوظائف احلكومية وكانوا يطردون كل 

اخوا'م فطلب هذا امللك من من تعلم الفارسية وتولی املناصب احلكومية من 
اهلنادكة ان يتعلموا اللغة الفارسية و خصص املالية الطالب اهلنادكة ففي هذا 
العصر اخذ الكثريون من بناديت كشمريوا الربامهة يتعلمون اللغة الفارسية ومل ميض  
كثري من الوقت حتی كان قد ظهر فيهم شعراء اللغة الفارسية و وعلمائها 

بلغوا من رضی امللك واحتلوا مكانة مرموقة يف بالطه الی جانب االفاضل الدين 
  ۱۳۔املناصب احلكومية

وقد جاء ذكر املتصوفة املسلمني الريشيني يف عصر السلطان قطب الدين 
والسلطان سكندر بت شكن اللذان قد حكما كشمري قبل امللك بدشاه اال ان 

ولی رشر كان قد ادرك عصر  زعيم هذه الطريقة الصوفية وما مها الشيخ نور الدين
السلطان سكندر بت شكن وامللك بدشاه كليهما وقد سامهت هذه الطريقه 

  ۔الصوفيه بالكثري يف انتشار االسالم وتبليغه يف بالد كشمري
ليسوا من قبائل كشمري او عشائرها وامنا هم ) رشي(ويقول الشيخ فوق بان 

لی االفراد الكثريين من طائفة من الزهاد التی عرفت {ذه االسم تشتمل ع
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اال  ۔الكشاترة والربامهة الويش املري ولباط من قبائل كشمري وعشاعرها املعروفه

معظم اعضاء هذه الطريقة الصوفية كان من هؤالء املتصوفة الذين كانوا قد تركوا 
كلمة سنسكرتية تدل علی من ترك الدنيا و ) رشي(و  ۔دياناDم واعتنقوا االسالم

يف  "رشي"بدل كلمة  "رخي"واشتغل بذكر اهللا و قد جاءت كلمة زهدهم فئها 
اللغة الكشمريية، و كان زهاد هزه الطريقة و عبادها قد اتبعروا عن الزواج واالوالد 
والدنيا و متاعها واطماعها وشهواDا و عن املدن و سكا'ا واجتهوا الی الغابات 

والرياضة يف جو من اخللوة والبوادی و مفارات اجلبال حيث اشتغلوا بالعبادة 
ويقول الشيخ فوق  ۔والسكوت، وكانوا يعيشون علی ماتنتج هلم البوادی والغابات

و ذلك بيانا ود  "رشي"بدل كلمة  "رشية"والرياضة يف بعض كتب التاريخ كلمة 
اللة علی ان هؤالء الناس كانوا حياربون النفس والشياطني عاملني باجلهاد االكرب 

الرياضة والتعبد الكثري من العناء واملشقة حتی كا'م كافوا  مستخد مني سيف
ای الذی  "رشي"بقطعون احسامهم و جيعلون منها قطعا ومن مث عرفوا بلقب 

  ۔قطع حسمه و جعله قطعا مبعثرة
مث اسلم ) ساالر سنز(و كان يسمی والده وهو علی مذهبه اهلندوكي به 

ذر من اسرة الكشاترة ومن ساللة فعرف باسم اسالمي وهو ساالر الدين وهو ينح
اما زوجة ساالر  ۔من امراء كشتوار يف احللقة الرابعة من النسب) بتا سنز(االمري 

الدين و والدة شيخ نور الدين الولی فكان امسها سدرة ما جی وكان الشيخ قد 
م و يذكر شيخ فوق بان هذا الشيخ  ۱۳٦۸يف سنة ) كيمو(ولد يف مكان امسه 

ه املهنة تضايقا شديدا و يتربم منها فرتك اللصوصية واهلها وهو كان يتضايق {ذ
يف الثالثني من عمره و زهد يف الدنيا و عاش يف الغابات والبوادی واحلبال ملدة ال 

  ۔اهلندباء الربية) شجرة كاسنی(يعلمها اال اهللا وكان يعيش خالهلا علی اوراق 
دين الولی و حتصيله وقد جاء الكثري يف كتب التاريخ عن الشيخ نور ال

للعلوم املتد اولة واحلضور يف حلقات املتصوفني لالسرت شاد االهتداء كما انه ورد 
الكثري عن كرامات الشيخ و زهده وقد كان من الشعراء املعروفني باللغة الكشمريية 

تشرار (وقد بلغ الثالثة والستني من عمره و دفن يف مدينة  ۔م۱٤۳۹و تويف يف 
مللك بدشاه من اتباع هذه الشيخ و مريده املكرمني له وقد حضر و كان ا) شريف

هو زرانه و رجال بالطه يف جنازة الشيخ مث امر ببناء ضريح له مث تاله غيسره من 
وكان عطا  ۔امللوك والسالطني فاضافوا كثريا الی بناء الضريح له يف خمتلف االحيان

ميه للشيخ فأمر بضرب العملة حممد خان احلاكم االفغانی لكشمري قد بالغ يف تكر 
  ۔م۱۸۰۸باسم الشيخ نور الدين الولی يف سنة 
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الذی كان من فئة الربامهة ) بام الدين رشي(وكان اسم خليفة الشيخ االول 
قبل از يعتنق االسالم وما اخلليفة الثاين للشيخ فامسه ) {يمة سادهي(وكان امسه 

وكان هو االخر من كشاترة كشمري ) لطيف الدين رشي(االسم واخلليفة الثاله امسه 
نور (واما اخلليفة الرابع للشيخ  ۔قبل ان يعتنق االسالم) لدهي رينا(و كان امسه 

جد اقبال ) باب لول حج(وهو الذی بايعه ) نصر الدين رشي(فهو الشيخ ) الدين
قبل اعتناقه ) راؤتر(االعلی وكان هو ايضا من الكشاترة وكان يعرف باسم 

قد اعتنق االسالم وعلی دعوة من الشيخ نصر الدين الذی بايعه لالسالم وكان 
لشم رشي الول و لشم رشي الثاين و جوهر الدين رشي و : جد اقبال االعلی

وملا اتباع بابا لول حج املذكورين يف   ۔صدرالدين و بدر الدين رشي و بابا لول حج
خه بعد وفاته الذی خلف شي) ايبی رشي(كتب التاريخ والرتاجم فهم ركن الدين 

واما اخللفاء ) االجورة بتا تشهرات(الذی كان من قرية ) رشي/ رن بو(والشيخ 
واملتصوفون من الطريقة الريشية والذين جاؤا بعد هؤالء املذكورين فاننا يف حاجة 

  ۱۵۔الی املزيد من البحث والتحقيق عنهم
 املراحل واجلدير بالذكر ان الطري الصوفية التی اشتهرت يف شبة القارة يف

املختلفة من التاريخ و كان قد اسسها السادة االشراف الذين هاجروا الی اهلند 
من آسيا الوسطی او الشرق االوئط و عاشوا يف بالد شبه القارة و اماتوا و دفنوا 

واما خلفاؤهم اللذين احتلوا مناصبهم فكانت اغلبيتم ايضا اما من اسرDم او  ۔{ا
قة الريشية متتاز من بني هزه الطرق املتصوفة كلها حيث  من ساللتهم، ولكن الطري

كان موسسها من ارض كشمري ومن كشاترDا الذی كان والده قد اعتنق االسالم 
وكذلك خلفاده واتباعه كانوا من اللذين اعتنقوا االسالم ومل يكونو من االسر 

ها تقوم علی خليط املسلمة واما امليزه الثانية هلذه الطريقة املتصوفة فهی ان تعاليم
من الفلسفة الفيدانية اهلندوكية والفكر الوجودی و ذلك الن الدعوة الی ترك 

  ۔الدنيا والزهد فيها امنا هی ميزه خاصة بالفلسفة الفيدانية اهلندوكية
م ۱۹٤۳وقد ذكر الشيخ فور يف كتابه عن تاريخ اقوام كشمري الذی طبع يف 

وهو يف احللقة الرابعة من نسب اقبال قبل بانه كان متصوفا يعرف بالشيخ االكرب 
  ۱٦: فقد جاء يف هذا الكتاب ما نصه) الشيخ حممد رفيق(جده 
ولی كان يعرف بالشيخ االكرب وقد كان ) بابا لول حج(وقد مر يف اوالد "

متصوفا عامال يقضي اكثر اوقاته يف حلقات املتصوفني وكان قد بلغ من 
ی ان شيخه املرشد الذی كان من السادة القداسة والتقوی و جنابة النسب حت

) سيد مري(االشراف زوجه من ابنته وحني تويف شيخة الشريف هذا كان ابنه 
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طفال صغريا ومن خلف شيخه واحتل منصبه وكان الشيخ االكرب هذا الشيخ 
االكرب هذا مييل الی االسفار واجلوالت البعيدة و قد زار اقليم بنجاب اكثر من 

  "۔مرة
شيخ فوق ال حيدثنا عن املصدر هلذه املعلومات عن احد أجداد اال ان ال

اقبال كما انه ال يصرح باحللقة فيها هذا الشيخ االكرب من ساللة باب لول حج  
كما ان هزه التفاصيل ال حيدثنا عن مرشد الشيخ االكرب او الطريقة الصوفية التی  

  ۔كان الشيخ االكرب اليها
عن اقبال قوال الذی يستحق  ۱۷تابهيف ك) سيد نذير نيازی(وقد ذكر 

  :اهتمامنا {ذه املناسبة كان اقبال قد اخربه بذلك 
ان جد والدنا او جد جدنا كان من اصحاب الطريقة وكان امسه الشيخ "

االكرب، واما عن اتصاله بالطريقة فانه كانت اسرة من السادة االشراف تعيش يف 
'ا با'ا من السادة االشراف ومن وكان عامة الناس ال يصد قو ) سنكرتة(مدينة 

مث كانوا يطعنون يف هذه االسرة و ينالون منها مما اغضب  كبري االسرة يوما، 
فليسر ثوبا اخضر فجلس علی النار املشتعلة ويقال بان ذلك الثوب كان من 
خملفات سيدنا االمام احلسني عليه االسالم وقد كان من بركة امام وكرامة ان 

و عند ما رأی الطاعنون ذلك تاكدوا با'ا من السادة  ۔فيةالنار مل توثر 
وعندما مات ذلك الشيخ الشريف خلفه الشيخ عند والدنا  ۔االشراف حقا

ملاذا ال تشتغل يف جتارة الدثارات او االثواب الصوفية و : الكرمي و خاطبه قائال
الكرمي كان  قد كان مثن دثار واحد يزيد عن الربتني يف ذلك الوقت اال ان الوالد

قد اعد مأتني او اربع مائة دثار و بيعت هزه الدثارات كلها بامثان جيدة باذن 
وقد رحبنا  ۔اهللا مع ان كل دثار كان قد كلف الوالد اقل من نصف روبية

واكتسبنا مبلغا معقوال لتغيري احوالنا املالية مث نال اخونا االكرب وظيفة حكومية 
  "ايضا
قد استخدم كلمة ) سيد نذير نيازی(ما رواه وكان اقبال كما جاء في 

االسم القرية التی كانت تسكنها اسرة الشيخ الذی كان الشيخ االكرب ) سنكرتة(
هذه قرية من ) سنكرتة({امش كتابه بان ) سيد نذير نيازی(وقد صرح  ۔قد بايعة

مضافات حمافظة سيالكوت فوق عن الشيخ االكرب و شيخه  و اسرته مل يصرح 
ان هذه االسرة كانت تسكن قرية سنكرتة التی توحد يف حمافظة سيالكوت فيها ب

وامنا االمر بالعكس حيث يبد و ان هذه االسرة كانت تسكن يف قرية من قری  
كشمري النه يصرح قائال بان الشيخ االكرب هذا كان قد سافر لزيارة اقليم بنجاب 

لشيخ االكرب بانه كان اكثر من مرة كما ان الشيخ فوق قد صرح فيما حكاء عن ا
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  ۔)الشيخ حممد رفيق(يف احللقة الرابعة من نسب جد اقبال 
هو عن مسكن اسرة ) سيد نيازی(والشئ اجلديد الذی يدل عليه ما قاله 

الشيخ الذی كان الشيخ االكرب من اثباعه، ای هل كانت هذه االسرة يف قرية من 
ه االسرة هي قرية من قری كشمري او حمافة سيالكوت؟ و اذا صح ان مسكن هذ

فوق سيالكوت فاذنه ال يصح ما قاله الشيخ اعجاز امحد والشيخ فوق من ان 
جد اقبال اوخوته الثالثة كانوا قد هاجروا من كشمري وامنا كانت هذه االشرة قد 

وقد كان  ۔هاجرت من كشمري الی سيالكوت قبل مولد جد اقبال واخوته الثاللة
استوطن حمافة سيالكوت، اال انه ميكن ان الشيخ او جد جده الشيخ االكرب قد 

االكرب كان يسكن يف كشمري، وكانت اسرة شيخه هي التی استوطنت حمافظة 
وكان الشيخ االكرب هذا يسافر مين حني وآن لزيارة اقليم بنجاب او  ۔سيالكوت

وقد اتصل مؤلف هذا  ۔حمافظة سيالكوت لريعاية تلك االسرة واالهتمام {ا
  ۱۸: فقال له) سيد نيازی(لشيخ اعجاز امحد و لفت نظره الی ما قاله الكتاب با

سيد (كان قد ذكر قرية من قری كشمري التی ظنها ) ای اقبال(لعل العم "
فلو ) سيد نيازی(قرية سنكرتة اال انه ال ميكن الحد ان يصرح بشئ غري ) نيازی

سنة منذ ان  انه ال يزال يتذكر شيئا بالضبط حتی بعد مضی متايه و ثالثني
حكی العم ما حكاه عن شيخ الشيخ االكرب و اسرته باهم كانوا يسكنون قرية 
سنكرتة من مستمرة حتی ايام جدنا ای والد اقبال كما انه يدل علی ان اسرة 
الشيخ هذه كانت تسكن يف حمافظة سيالكوت ولكنه يف نفس الوقت من 

كان قد جاء الی والد املمكن ان الشخص من اسرة ذلك الشيخ الذی مر ذكرة  
اقبال من بالد كشمري الننی اتذكر جيدا بان شخصا كان يزور جدنا بني حني 
وآن يف فصل الشتاء وكان يأيت من كشمري وحنن اطفال يف ذلك الوقت يقال ان 
هذا الشيخ من اسرة شيخنا ذلك وكانت ام اقبال تتضايق بزريارة ذلك 

  "الشخص للبيت
   ۱۹: و يضيف الشيخ فوق قائال

وكان يف احللقة الرابعة من اصالب الشيخ االكرب اربعة اخوة وكانوا هاجروا  
حيكمو'ا واستوطنوا قليم بنجاب و يبدوا ا'م مروا  من كشمري حني كان االفغان

حتی وصلوا الی سيالكوت ) مجون(و مروا يف طريقهم مبدينة ) با'ال(من مضيق 
واست قر االبن ) كوجلام(نطقة فاستوطنوها و ذلك ال'م كانوا من سكان م

االول والثانی ومها الشيخ حممد رمضان والشيخ حممد رفيق مبدينة سيالكوت و 
جعلوها وطنا و مستقرًا هلما وال والدمها وما االبن الثالث وهو الشيخ عبداهللا 
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واما االخ الرابع وهو اصغرهم والذی ال يعرف عن  ۔)جييت كئ(فاستوطن قرية 

وقد كان الشيخ حممد رمضان  ۔نه كان قد استوطن مدينة الهورامسه شئ فيقال ا
مييل الی التصوف وقد الف العديد من الكتب باللغة الفارسية عن التصوف 

واما الشيخ حممد رفيق فكان قد اشتغل تاحرا لالقمشة يف مدينة  ۔وطرقه
 يشتغل مع ابيه يف هذه) وهو والد اقبال(سيالكوت وكان ابنه الشيخ نور حممد 

واما ابن الشيخ حممد رفيق االصغر وهو الشيخ عالم حممد فكان قد  ۔التجارة
حني زاره والده الشيخ حممد رفيق ) روبرو(وظف مبصلحة الری وكان يعمل مبدينة 

واما االبن الثالث ای الشيخ  ۔الذی مرض هناك و تويف ودفن باملدينة نفسها
الدكن فهم من سكان تلك عبداهللا فان الكثر من ولده يعيشون يف حيدراباد 

اما اخنوهم الرابع الذی كان استوطن الهور  ۔البالد ويعيشون علی مهنة الزراعة
فلم يكن له عقب واما اسم والد الشيخ حممد رفيق هذا فليس احد يعرفه من كبار 
مدينة سيالكوت الطاعنني يف السن او احد من ولده او اقاربه االخرين والسبب 

يكن قد دخل منطقة بنجاب وامنا كان والذی رافق بعض  يف ذلك ان والده مل
اخوانه حني هاجروا الی بنجاب ومن مث مل يعرف احد اسم والده وحيدثنا موالنا 

من عمره عن الشيخ حممد رفيق  /۹٤يف ) من سكان جوجرانواله(عبدالعزيز ملك 
وجهه  بانه كان متوسط القامة مجيل الوجه حسن الطلعة وكانت مالحمه اجلميلة و

  ۔املتأللئ يدل علی كونه كشمرييا
وهذه التفاصيل التی اوردها الشيخ فوق ال ختلو عن بعض العيوب الن والد 
الشيخ حممد رفيق واخوته كار امسه الشيخ مجال الدين، وذلك الن الشيخ اعجاز 
امحد يصرح بان هذا االسم قد ورد يف بعض الوثائق الرمسية املسجلة، وكذلك فان 

خ حممد رفيق الذی قال عنه الشيخ فوق بانه مل يعثر علی امسه فان امسه أخا الشي
وليس من الصواب بانه كان قد استوطن  ۔قد عثر عليه وهو الشيخ عبدالرمحن

مدينة الهور ومل يعقب وامنا كان الشيخ عبدالرمحن املذكور نزل يف سيالكوت 
ك احفاد الشيخ وكذل ۔واستوطنها وال يزال احفاده يعيشون هناك حتی اليوم

عبداهللا يعيشون يف سيالكوت اال ان البعض من اسرته كانوا قد سافروا الی 
) ای أخا جد اقبال(ويذكر الشيخ فوق بان الشيخ حممد رمضان  ۔حيدراباد الدكن

كان قد الف العديد من الكتب عن التصوف وطرقه اال انه مل يسرف تفاصيل 
  ۔ی كان قد اطلع عليهالكتب هذه كما انه ال يصرح باملرجع الذ

علی لسان الشيخ اعجاز  "روزگار فقري"وقد جاء يف ا>لد الرابع من كتاب "
ليس من املمكن ان حنزم القول عن الوقت الذی هاجر فيه اجداد  ۲۰امحد
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العالمة اقبال من كشمري الی سيالكوت اال ان القرائن الثامن عشر امليالدی او 
قد حدثت اما يف اخريات القرن الثامن عشر يف مطلع القرن هذه اهلجرة كانت 

اوما الذی هاجر من اجداده  ۔امليالدی او يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدی
فقد ميكن ان يكون والد جده الشيخ مجال ادين او ابنائه االربعة والذين كانت 
امسائهم الشيخ عبدالرمحن والشيخ حممد رمضان والشيخ حممد رفيق والشيخ 

وقد ميكن ان الشيخ مجال الدين هو الذی كان قد هاجر مع ابنائه  ۔عبداهللا
االربعة علی كل حال فمن احملقق بان هوالء االخوة االربعة كانوا قد نزلوا يف 
مدينة سيالكوت يف مبدئ القرن التاسع عشر امليالدی وكان محد العالمة اقبال 

ن يعيشون يف الشيخ حممد رفيق وخواه الشيخان عبدالرمحن و حممد رمضا
وكان جد  ۔)جيتی كی(سيالكوت واما ثالثهم الشيخ عبداهللا فكان قد نزل بقرية 

العالمة اقبال قد تزوج فی املرة االولی من فتاة كشمريية مبدنية سيالكوت اال ا'ا 
جالل بور (مل تنجب وماتت مث تزوج مرة ثانية يف اسرة كشمريية من سكان 

يلة جدا ومن مث كانت قد عرفت بلقب ججری وكانت املرأة الثانية مج) جتان
واجنبت عشرة ابناء للشيخ حممد رفيق واجدا تلو االخر اال ) ای الفتاة اجلميلة(

ا'م ماتوا مجيعهم وكان والد اقبال الشيخ نور حممد هو الولد احلادی عشر البيه 
 الشيخ حممد رفيق وكانت نساء االسرة قد نذرن كثريا من النذور و ذه بن الی
االوليا واملشائخ للدعاء والربكة ولقد كان من قدرة اهللا انه استحاب دعاء 
البعض منهن ومل ميت والد العالمة اقبال فحسب وامنا عمر طويال وكان قد 

سنة حسب التقومي الشمسی  ۱۳سنة حسب التقومي القمری و  ۹٦شارف 
والشعبية بسبب حتی انه كان قد متتع مبشاهدة ما نالته اسرته من الشهرة والعز 

  ۔العظيم) اقبال(ابنه 
وقد رزقه جد اقبال بابن اخر بعد والد اقبال و امسه غالم حممد وكان هو 

يف ) ابناله(من حمافظة ) روبرو(موظفا يف مصلحة الری وكان مقر عمله مدينة 
وقد ذهب الشيخ حممد رفيق هناك ليزور ابنه فاصيب بالكولريا وتويف ودفن  ۔اهلند

ر نفسها ومل يكن للشيخ غالم حممد اوالد من الذكور وكانت له ابنتان مبدينة روب
موجودتان عند وفاته وهلا تني البنتني عقب وكلهم يعيشون يف مدينة سيالكوت 

  "حتی اليوم
وكان ابوا الشيخ نور حممد ای والد اقبال قد تقبا انف ابنهما عند مولده 

ملتواثة املوجودة يف ذلك ا>تمع ووضعا فيه حلقة جديدة ولذك اتباعا للتقاليد ا
  ۔املختلف الضعيف يف العقيدة

وكان الغرض من ذلك هو وقاية االبن و رعايتة من العني احلاسدة والقوی 
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الطبيعة وذلك ليومهوا القوی الطبيعية كا'م قد رزقوا ببنت وليس بابن ومن مث 

وتويف  ۔انفه عرف والد اقبال بالشيخ نثوا ای الشيخ صاحب احللقة احلديدة يف
سنة من عمره  ۹۳م و اذا كان هذا الشيخ قد بلغ ۱۹۳۰الشيخ نور حممد يف 

م، ويويو ذلك ما كان لقوله ۱۸۳۸حسب التقومي الشمسی فان مولده كان سنة 
الشيخ نور حممد نفسه بانه كان شابا يافعا حني قامت الثورة اهلندية املعروفة ضد 

كان قد بلغ عشرين عاما من عمره يف   م فكانه۱۸۵۸االستعمار الربيطانی يف 
  ۔ذلك الوقت

انه ليس من السهل علی االنسان ان يهاجر ه وطنه فالسوال االن ملا ذا  
وليس لدينا رد مقنع واضح علی هذا  ۔كان اجداد اقبال قد هاجروا من كشمري

وكانت بالد كشمري حتت حكم االفغان حني هاجر اجداد اقبال من   ۔السوال
و اذا اكنت هذه اهلجرة قد حدثت يف اخريات  ۔ل الشيخ فوقكشمري كما يقو 

القرن الثامن عشر او يف اوائل القرن التاسع عشر فان احلكم االفغاين كان قد 
قد اخذت ) الشيخ(بدأمييل الی الزوال واالحنطاط يف ذلك الوقت و كانت فئة 

ن منطقة تسيطر علی كشمري و حيدثنا الشيخ فوق بان اسالف اقبال كانوا يقطنو 
ولسنا نعرف من اين حصل  ۔حني هاجروا من بالد كشمري) كوجلام(مديرية 

اال ان تقديره هذا قد يكون صحيحا با'م   ۲۱الشيخ فور علی هذه املعلمومات
  ۔كانوا قد عربوا مضيق با'ال و وصلوا الی سيالكوت من طريق مجون

ا فضمها م وفتحه۱۷۵۲كان امللك امحد شاه ابدالی قد هاجم كشمري يف 
الی اململكة الدرانية و منذ ذلك اليوم بدأ احلكام ياتون من كابل ليحكموا اقليم  

مث انتصر امللك امحد شاه ابدالی علی فئة مرهتة يف احلرب الثالثة بقرب  ۔كشمري
م ای بعد تسعة اعوام منذ فتحه لكشمري و تويف فی ۱۸٦۱يف ) بانی بت(

حاكما ملدينة ) رجنيت سنغ(ه قد عني م وكان احد اخالفة وامسه زمان شا۱۷۷۲
م مث بدأ هذا احلاكم الشيخ يطرد االفغان من ۱۷۵۸الهور وما اليها من املناطق يف 

مناطق بنجاب و سرحد حيت اصبح حاكما مستقال هلذه البالد واعلن نفسه امريا 
  ۔عليها

الی  ۱۸۵۲(وقد امسرت السيطرة االفغانية علی كشمري لسبع و ستني سنة 
واحتل وظيفة احلاكم اال قليمي اربعة عشر ) صوفی(علی ما صرح به ) م۱۸۱۹

عصر االضطرابات والقلق ) صويف(حاكما افغانيا خالل هذه املدة التی يسميها 
يف تاريخ كشمري، و ذلك الن الكشمرييني كانوا قد القوا اسوا ما ميكن من 

يميون االفغان الظروف الطاحنة حتت احلكم االفغانی، فقد كان احلكام اال قل
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حياولون دائما ان يتحرروا ان يتحرروا من حكم كابل ليستقلوا يف حكمهم علی  
كشمري ومن ناحية اخری فان املتطلعني الی عرش كابل كانوا يتخاصمون فيما 

وكانت هذه احلروب االهلية تكلف كشمري من النفقات الباهظة فعلی  ۔بينهم
كان قد ذهب بعشرة ماليني من )  خانعبداهللا(سبيل املثال ان احلاكم االقليمة 

م و نتيجة هلذا التهريب الرامسالی ۱۸۵۸الروبيات من كشمري الی كابل يف سنة 
وقد  ۔واجهت بالد كشمري اسوا سنة جمدبة وافظعها التی ال نظريهلا يف التاريخ كله

هزت بالد كشمري زالزل شديدة ملدة ثالثة اشهر خالل عهد احلاكم االقليمي 
و تأثر {ا االف مولفة من السكان و سيطرت  ۔م۱۸۷٦يف ) داد خانكرمي (

زاد (م يف عهد احلاكم االقليمي ۱۷۸۳السنة ا>دية االخری علی كشمري يف سنة 
الی جانب احلروب االهلية االفغانية حتی ان الكيلوا الواحد من امللح قد ) خان

مدد خان و مري داد  و يف عصر احلاكمني االقليميني سيف الدولة ۔بيع و ربيات
م فرضت ضرائب باهظة علی الكشمرييني حتی انه استحال ۱۸۸٦خان يف سنة 

م ۱۷۸۹و يف عصر احلاكم االقليمي مجعة خان سنة  ۔عليهم ان يشبعوا جوعهم
مث ان احلروب االهلية  ۔هزت بالد كشمري الفيضانات الناشئة  من الثلوج املتكاثرة

م ذهبت باالالف ۱۸۰۰م الی ۱۸۹۳ت من االفغانية يف كشمري والتی استمر 
املولفة من نفوس الكشمرييني واخريا قبض علی احلاكم االقليمي عبداهللا خان 

م قبض علی زمان شاه امللك احلاكم ۱۸۰۱ويف  ۔وجيٴ به الی كابل مكبال مغلوال
للكابل و فقئت عيناه واستولی اخوه حممد شاه علی عرش افغانستان و يف اثناء 

داهللا خان قد فر من كابل ووصل الی كشمري واعلن استقالله من  ذلك كان عب
) شجاع امللك(كابل واما يف كابل فجان حممد شاه قد عزل عن احلكم وحل حمله 

م الی كشمري ليفتحها و ۱۸۰٦خان يف ) شري حممد(ملكا علی البالد فارسل 
م ۱۸۰۹م و يف ۱۸۰۷يسيطر عليها اال ان عبداهللا خان كان قد مات يف سنة 

شجاع (علی ) عظيم خان(بدأت حروب اهلية افغانية من جديد يف كابل وانتصر 
خان فانه ) شري حممد(واما ) رجنيت سنغ(الذی حلاء الی االمري الكبيري ) امللك

سافر من كشمري الی كابل فقتل هنالك، مث عني عطا حممد خان حاكما اقليميا 
  ۔م۱۸۱۰لكشمري اعلن استقالله من كابل يف 

م ا'زم عطا حممد خان امام جيوش االمري الكبيري رجيت سنغ و ۱۸۱۳ و يف
واحتل الكشمري  ) رجنيت سنغ(هذا هو الذی خدع االمري الكبيري ) فتح خان(

م هاجم كشمري االمري الكبري رجنيت سنغ اال انه تراجع منهزما ۱۸۱٤و يف  ۔كلها
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كان االمري و ) فتح خان(الذی كان قد خلف االمري ) عظيم خان(امام جيش 

قد هاجم كشمري من طريق سيالكوت و يقال انه كان قد ) رجنيت سنغ(الكبري 
وفی  ۔)بري بنحال(اقام {ا اياما مث حاول ان يدخل كشمري من الطريق املضيق 

هذه السنة نفسها واجهت كشمري جماعة اخری ذهب ضحية هلا االف مولفه من 
جبار (العودة الی كابل واصبح اخوه النفوس وكان املري عظيم خان قد تلقی امرا ب

م ۱۸۱۹حاكما اقليميا لكشمري وهو اخر حكامها االفغان وقد ا'زم يف ) خان
امام جيوش االمري الكبري رجنيت سنغ و هرب الی كابل و هكذا انتهی احلكم 

  ۔م۱۸۱۹االفغانی يف كشمري و متت سيطرة الشيخ عليها كلها يف 
الی  ۱۸۱۹لسبعة و عشرين عاما من وقد استمر حكم الشيخ علی كشمري 

و يف خالل هذه املدة حكم عشرة من حكامهم االقليميني حكما  ۔م۱۸٤۳
ان حكم الشيخ علی كشمري كان اسود حكم ) صويف(مطلقا و علی ما يصرح به 

الذی كان قد زار  ) وليام مور كرافت(وافظعه من تارخيها فهو يقول نقال من 
وليام مور  (تارخيهها فهو يقول نقال من  كشمري كان اسود حكم وافظعه من

م بان السيخ كانوا يتعاملون مع ۱۸۳٤الذی كان قد زار كشمري يف ) كرافت
الكشمرييني بتعاملهم مع احليوان حيت ان احدا من السيخ لو قتل احد 
الكشمرييني فكان يغرم مببلغ يرتاوح عشرة الی عشرين روبية وكانت تأخذ اسرة 

ت من ذلك املبلغ اذا كار املقتول هند وكيا وروبيتني فقط اذا كان املقتول اربع روبيا
مسلما وكان الكشمرييون يرزحون حتت وطئة الضرائب الباهظة حتی ان فقرائهم  
كانوا جيتمعون يف عد ضخم حول املدن والقری و يثحذون وقد هاجر منهم الی 

الذی  ) رجبرين شون ب(وكذلك فان  ۔بنجاب االف مولفة بسبب الفقر والبؤس
كان قد زار كشمري يف ذلك الوقت يعطی فيما كتبه صورة اليمة جدا عن فقرا 
الكشمرييني حتت حكم السيخ، و كانت عقوبة من يذبح البقرة هو االعدام حتی 

) سرينجر(ان مسلما لو وجد وهو يذبح بقرة قبضوا عليه وجروره يف شوارع مدينة 
حيا و يقال ان جماعة مهيبة هزت كشمري و ازقتها مث اعدموه اما شنقا واما حرقا 

م يف عهد احلاكم االقليمی السيخ كنور شيخ سنع حتی ان عدد سكان  ۱۸۳۱يف 
ويف هذه السنة  ۔كشمري اخنفض الی مأئتی الف بعد ان كانوا مثان مائة الف نسمة

زار كشمري وهو يذكر يف رسالته التی بعث {ا من  ) فكرتياك مون(نفسها كان 
هد مقره يف كوتلی قد شنق العشرات من الناس علی اغصان كشمري بان ع

جاء ليزوره يف مقره فقال له يف شئ ) {يم سنغ(االشجار حتی ان خادمه السيخ 
من االستكبار واالمهال بانه كان قد اعدم مأئتی كشمريي شنقا يف السنة االولی 
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لقاء من احلكم السيخی اما اآلن فيكفی ان يعدم عشرة منهم شنقا و ذلك ال
هذا بانه لوكان يف مقدرته لقبص علی ) ياك مون(و يذكر  ۔الرعب فی نفوسهم

و جنوده البالغ عددهم ثالث مائة جندی والذين كانوا ظهروا يف ذی ) {يم سنغ(
ال خيتلف من زی اللصوص ولقادهم مكبلني مغلولني للعمل علی مشروع من 

انت كشمري قد استحالت مشاريع الطرق املعبدة و حسبما قاله هذا الكاتب ك
كانت الزالزل الشيديدة قد ) بارام(الی صحراء جمدبة و يف عهد احلاكم االقليمي 

بانه كان قد غادر  ) جوزف وولف(و يصرح الدكتور  ۔هزت كشمري هزة عنئفة
م ورای االالف املولفة من الكشمرييني اهلاربني من ۱۸۳۲اكتوبر /۱۲كشمري يف 

ت النساء نصف العاديات يسرعن هاربات وقد ظلم السيخ واضطهان هم وكان
م ۱۸۳۵قد زار كشمري يف ) دين(محلن اوالدهن علی اكتافهن ورؤسهن وكان 

فوجد املناطق القروية خالية من اهليها ال'م كانوا قد هاجروا من البالد وجلأوا الی 
 م كان السيخ قد ا'زموا بعد۱۸٤٦بنجاب واالقليم االعلی واملناطق االخری ويف 

خبمة ) جالب سنغ(ان احتل االنكليز بنجاب قباعوا بالد كشمري لالمري الكبري 
  ۔۲۲ماليني روبية وهكذا اصبحت كشمري اقطاعا لالسرة الدوجرية

اذا هاجر انسان من وطنه فامنا يهاجر منها اما ليبحث عن حياة رضية 
 ۔ی ذلكرضية و عيشة رغيدة و اما بسب الظروف القاهرة الفاسدة التی تكرهه عل

) را حكول(امسه البانديت ) جواهر لعل 'رو(فلقد كان اجلد االعلی للبانديت 
الذی كان من علماء اللغتني الفارسية والسنسكرتية هو الذی هاجر من كشمري 
ليجعل مدينة دهلی وطنا مستقال له و ذلك يف اخريات العهد املغولی ويف عصر 

هذا امللك قد تاثر بالبانديت راجكول م تقريبا وكان ۱۷۱٦امللك فرخ سري يف سنة 
و شخصيته فاخذه مع اسرته وجاء {م الی دهلی مث انتقلت هذه االسرة الی مدينة 

) تيج {ادر سربو(وكذلك عامل اخر من علماء اللغة الفارسية السري  ۔)اله آباد(
الذی كان من قبيلة اقبال و صديقا له هاجر اجداده علی جد قوله من كشمري 

ئة و ثالثني عاما من مولده واستوطنوا بالد اهلند واما اجداد اخلواجه ناظم قبل ما
  )احلاكم العام الثانی لباكستان وأحد روساء الوزراء فيها(الدين 

م ليشكوا الی امللك ۱۸۲۲فقد كان بعض اجداده جاء الی دهلی يف سنة 
غويل املغولی ضد ظلم السيخ واضطهادهم اال انه عند ما عرف بان امللك امل

املسكني ال ميلك حوال وال طوال وال يستطيع ان ينهض بشيٴ يف هذه القضية 
توجه الی بنفال ليستقر{ا ولوسس اسرة االمراء املعروفة مبدينة دكاء عاصمة 
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وقد رأينا من الالزم ان نسرد وقائع السيطرة االفغانية والسيخية علی كشمري 
لراهنة يف كشمري يف اخريات القرن الثامن عشر امليالدی ليتضح لنا جليا الظروف ا

والظاهر ان هذه  ۔و اوائل القرن التاسع عشر حني هاجر اجداد اقبال من كشمري
الظروف يف كشمري كانت نتيجة للمجاعة والفيضانات والزالزل واحلروب االهلية 

سفكهم  االفغانية والضرائب الثيلة والفقر والبؤس وظلم السيخ واضطهادهم و
فقد هاجر كثري من االسر الكشمريية خالل هذه العصور وجلأت  ۔الدماء الرببئبة

الی املدن واملناطق املختلفة يف شبه القادة و ميكن لنا ان نقدر الظروف التی 
جعلت اجداد اقبال يهاجرون من كشمري وهي مل تكن اال االضطرابات وعدم 

روا يف اخريات احلكم االفغانی من كشمري الثقة باملقيل االمن ومن مث كانوا قد هاج
  ۔وجلأوا الی مدينة سيالكوت حيث اشتغلوا مبهنة التجارة

عند ما نسرد شجرة النسب السرة اقبال و اجداده يظهر بانه كان ينحدر 
من اسرة مل يكن من مهها اجلانب املادی للحياة وامنا كان مهها هو البحث عن 

ولعل  ۔وا'ا كانت تفضل الدين علی الدنيا دائماالقيم اخللقية والسعادة الروحية 
) ضرِب كليم(هذا الذی جعل اقباًال يقول يف منظومته التی جاءت يف ديوان شعره 

  )الی جاويد(والتی عنوا'ا 
  ۔ان عصرنا هذا يفسد الدين و ويقضی عليه النه كافر مببدأه و اساسه  ۔۱
  ۔امرب طور يف الدنياان زوايا عباد اهللا املخلصني خري من بالط ای   ۔۲
ان ا>تمع البشری قد خال من هؤالء االفذاذ الذين كانوا ميلكون نظرا   ۔۳

  ۔بعيدا عميقا ميكن ان يايت علی الزمان بضربته
  ۔اال انك تنتهی الی اسرة كانت عريقة يف الطريقة واملعرفة  ۔٤

و قد قال اقبال بعض االبيات الشعرية و خاصة يف شبابه مما يدل علی 
ورغم ان فكر اقبال ال يسع القومية او الوطنية الضيقة  ۔ته بكشمري وحبه هلاصل

الن فكره فكر عاملی اال اننا نری يف بعض ابياته الشعرية من االمل والكربة اليت  
و بنفس االسلوب  ۔كان يشعر {ا يف قلبه حنو كشمري و بعض مواطنيه املنكوبني

  ۔لته النسبية باسره الربامهة الكشمريينياشار اقبال يف بعض ابياته الشعرية الی ص
ومن داب اهلنادكة عامُة والربامهة خاصة ا'م يفتخرون باسالفهم الربامهة 

من علماء اللغة العربية ) رام جندر الدهلوی(ولعل هذا لذی جعل البانديت 
  )۲٤(والسنسكريتية يقول فيما كتبه عن اقبال من املقاالت 

م الرباين اال ابن من ابناء الربامهة وها هو السر الذی انه ال يفهم االهلية والكال"
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و هذا هو  ۔اودعه اقبال فيما قاله من الشعر عريا انه بانديت من بناديت كشمري
السر الذی رباه اجداد اقبال تربية روحية يف اصال{م واحتفظوا بن الالف من 

  "۔السنني
ية للهند ومن غريب وقد كانت القيادة الربامهية هي اليت جققت حرية سياس

الصدفة ان الذی اسس فكرة للقومية االسالمية املمتازه والدولة االسالمية املستقلة 
فالسوال االن هل كان اقبال  ۔ای باكستان مل يكن اال ابنًا من ابناء الربامهة ايضا

ان  ۔يفتخرو يعتز باسالفه الربامهة اوما هو دور الربمهية فيما ورثه اقبال من اجداده
عقائد القدمية املهجورة القيمة هلا يف حياة االنسان الفردية فهي الميكن ان توثر ال

يف جيل او جيلني فيما بعد فقد كان اجلد االعلی القبال قد اعتنق االسالم قبل 
مولد اقبال باربعة قرون و نصف ومن مث ال ميكن القبال ان يفتخر باسالفه الربامهة 

ن يستطيع ان ياكل حلم البقر ومن مث مل يدخل حلم ولكن احلقيقة ان اقباًال مل يك
فاذا اطعمه احد حلم البقر صدفة او خطأ فان  ۔البقر يف بيت اقبال وهو حيل

معدته مل تكن تسيغه و Dضمه وامنا كان يشهر بشيٴ يف طبيعته ما يكدر عليه 
 وباالضافة الی ذلك فان اقبال رغم عدم االهتمام عنده بعلم النجوم كان ۔صفوه

قد اعد خريطتني للربوج عند مولد ابنه املولف هلذا الكتاب وقد احتفظت االسرة 
من سكان الهور اما الثانية ) راجا نرندرا ناس({اتني اخلريطني فقد اجديهما 

  ۔قد اعدها و بعث {ا من مدينة ميسور) نبواسية(فكان البانديت السري 
فامنا  ر فيها نسبه الربامهيعلی كل حال فان االبيات الشعرية القبال اليت ذك

وامنا  ۔جاء ذلك تعريضا وطزًا فيما وجده اقبال من االوضاع يف العامل االسالمي
يقصد اقبال ذلك ان العرب مسلمني رغم ا'م ورثوا العقيدة االسالمية جيال بعد 
جيل اال ا'م ال يزالون خيتصمون و يتقاتلون فيما بينهم وال يهمهم مما جاء به 

السالمي وال يعرف اسراره و حكمه وال يومن مبستقبله الزاهر اال رجل من الدين ا
و كذلك فانه يوجد يف شعره ما يشري الی انه كان  ۔ساللة الربامهة ای اقبال نفسه

يری بان تعمقه يف العلوم الفلسفية و معرتفته {ا قد ميكن ان يكون مرجعها الی 
لوم الفلسفية فيما بعد قائال با'ا التفيد نسبه الربمهي ولكن اقباًال كان قد رفض الع

االنسان شيئا يف االسرتشاد او االهتداء {ا واما الذی ميكن ان يهدی االنسان و 
ينريله الطريق و يقدم اجللول الناجخة املقنعة للمشاكل الفكرية الغامضة واحلياة 

ان ذلك  ۔العملية فامنا هی حب الرسول واالميان مبا جاء به من الشريعة الغراء
نعمة من اهللا انعم {ا علی البشرية ومن مث قد اصبحت التعاليم القرانية  وهدی 
الرسول واحلب لالسة واالعتزازبه هي العناصر الطبيعية التی كونت شخصية اقبال 
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  ۔يف بنائيها

  الفصل الثانی
  االسرة يف سيالكوت

يم بنجاب مدينة سيالكوت مدينة قدمية جدا و تقع يف الشمال الشرقي القل
علی ما حققه الشيخ فوق، وقد مضی علی بنائها ) شل(وكان قد بناها االمري 

) شاكل(وكان ذلك االمري قد مساها مبدينة  ۔مخسة آالف سنة او اكثر من الزان
مدينة تقع علی ضفة 'ر ) شاكل(للهنادكة بان ) مها {ارتا(وقد جاء يف كتاب 

نعرف هذه املنطقة من اقليم بنجاب وهكذا كانت ) مدر ديش(يف اقليم ) ابكا(
اليوم يسمی 'ر ) ايك(وكان 'ر سيالكوت املعروف باسم  ۔يف ذلك الوقت

بنی حصنا {ذه املدينة يف عهد ) شالبا عن(وكان املري  ۔يف ذلك الوقت) ابكا(
 ۔الذی قد مر علی عهده الفان من االعوام تقريبا) شندرا جبتا بكرما جيت(امللك 

ه يف اللغة البنجابية كوت ومن مث عرف هذا احلصن حبصن واحلصن يقال ل
هذا كان ) شالباهن(مث تغري علی السنة العامة فقيل سيالكوت والمري ) شالكوت(

قد ترك الدنيا و زهد فيها و صار من زمرة الزهاد ) بوران(له ابنا وكان يسمی 
توجد له  و) بوران حبت ای العابد الناذر نفسه للدين(اهلنادكة و عرف بلقب 

و توجد اآلن  ۔العديد من القصص واحلكايات املعروفة املتد اولة يف اللغة البنجابية
بئر يف قرية كرول يف مشال سيالكوت علی اربعة اميال يقال عنه بانه هو البئر التی  
كان هذا املري الزاهد قد الفي قيها وكانت النساء اهلندوكيات يقصدن هذه البئر يف 

االحد و يستحممن اعتقادا منهن با'م سوف تنجنب اوالدا  غرة كل شهر ليلة
  ۔ذكورا بربكة مء تلك البئر

وقد تعاقبت ادوار خمتلفة من احلكم االسالمي االول علی مدينة سيالكوت 
الی  ۔۱۳۵۱(يف عهد السلطان فريوز تغلق يف القرن الرابع عشر امليالدی 

كانت مدينة   ۔عاصمة وهلیعند ما عم الفساد والدمار والفوضی يف ال) م۱۳۸۸
وكان يعطی اجلزية للسطان ) سهن بال(سيالكوت يف ذلك الوقت حيكمها االمري 

املسلم فاراد ان يقاوم املسلمني واراد ان يتحصن يف القلعة اشار عليه بعض 
املنجعني والرمال اهلندوكيون بانه لو رشح دما ملسلم علی الزوايا االربع للقلعة و يف 

هلا وقام ببنائها من جديد يكون من املستحيل العراء االمري ان مبنی اجلدران 
يتغلبوا التاسع عشر امليالدی فمعنی ذلك ان املدينة كانت حتت سيطرة السيخ 
وحكمهم يف ذلك الوقت و عند ما نزل جد اقبال الشيخ حممد رفيق والذی كان 

والدثارات  علی السنة العامة واخذ يشتغل بتجارة املالبس) شيخ رفيقا(يدعی 
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واغلب الطن ان والد اقبال ) ختيكان(الصوفية الكشمريية كان منزله يف حی 
الشيخ نور حممد واخوه االصغر الشيخ غالم حممد كانا قد ولدا يف ذلك املنزل 

  ۔نفسه ومت زواجهما فيه
م اشرتی الشيخ حممد رفيق منزله املوروثی القدمي والذی عرف  ۱۸٦۱ويف 

ل و نزل فيه اوالده وكان هذا املنزل ذا طابق واحد وكان وكان فيما بعد مبنزل اقبا
يشتمل علی غرفتني وردهة و فناء وكانت نوافذ الغرفة االخرية تفتح علی علی 
زقاق واما باب املنزل فكان يفتح يف ناحية احلي الذی يسمی حی صناع احللقات 

ان الشيخ نور حممد وك ۔الزجاجية وقد ولد اقبال يف غرفة من هذه الغرفات الصغرية
قد اشرتی منزال جماورا لذلك املنزل وكان ذا طابقني مشتمال علی غرفتني فوقهما 

امليالدية و بعد سنتني و  ۱۸۹۲و ذلك يف  ۔غرفتان الی جانب مطبخ وردهة
م امليالدية اشرتت اسرة اقبال دكانني يقع كل واحد منهما وراء  ۱۸۹۵نصف يف 

وقدمت  ۔ت الزجاجية والتی تسمی سوق اقبال االناملنزل و يف جانب سقو احللقا
بناء املنزل احلالی علی القطعات االرضية الثالثة املذكورة مث اشرتی الشيخ عطا 
حممد رفيق اقبال االكرب دكانا آخر جبوار ذلك املنزل مث جعلوا من هذا البناء كله 

 ۔مبنزل اقبال بناء واحدا ذا ثالث طبقات و عرف هذا و مسي هذا البناء فيما بعد
وكان الشيخ نور حممد قد اشرتی منزال آخر علی مقربة من حي صناع احللقات 
الزجاجية و خصه للمستاجرين مث انه قسم مملكتاته بني اوالده وهو حی فاعطی 
املنزل املوروثی البنه االكرب الشيخ عطا حممد وصار املنزل الصغري من نصيب اقبال 

ملولف هذا الكتاب اياما مث باعه قبل ان يبدأ بناء و ظل هذا املنزل الصغري هبة 
  ۔بالهور والذی يسمي االن جاويد منزل ای بيت جاويد

ولقد كان الشيخ نور حممد مجيال و حيها جدا امحر اللون واسع اجلبني رفيع 
االنف ال مع العينني مع الشفتني اخلفيفتني والوجه املتألأل، طويل القامة ولعله كان 

منذ الشباب وكان يلبس مالبس نظيفة مجيلة رغم انه مل يدرس يف  يريب اللحية
مدرسة او كتاب اال انه كان يعرف القراةٴ و يستطيع ان يقرأ املطبوع من كتب 

  ۔اللغة االردوية والفارسية
وكان رجال ذا مبادئ قوية الی جانب سعة الصدر واحللم وكان يعفوعن من 

كان انسانا بسيطا صاحلا مشفقا حليما حيب يعارضه او يعاديه و يوذيه بالمربد، و 
وعلی ما صرح به الشيخ فوق فقد كان رغم مهنته التجارية ملما  ۔الصلی والسلم

بالكثري من اسرار الشريعة والطرق الصوفية و ذلك مبا كان حيضر يف حلقات 
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 وكان قائم الليل متهجدا مشغوفا بالعبادة وكان ۔املتصوفة والعلماء و يرافقهم كثريا

و  ۔يكثر من تالوة كتاب اهللا و يعتربه وسيلة النجاح والتقدم يف الدنيا واآلخرة
بذلك كان يوصي اوالده و يلح عليهم وكان يعرف التفكري واملراقبة ويلم بغوامض 
املتصوف ومن مث كان يعرف بفيلسوف غري مشقف بني معاصريه من كبار العلماء 

  ۔ويصة يف معارف التصوفوكان الناس يلجأون اليه حلل املشاكل الع
وكان الشيخ نور حممد يشارك اباه يف مهنة التجارة و يساعده فيها مث اضاف 

فهو اول من  ۔الی هذه التجارة اشياء جديدة فاخذ يصنع الطرابيش والقالنس
وكان يعمل عنده عدد من  ۔اشرتی ماكينة اخلياطة هلذا الفرض من اهل سيالكوت

الناس علی هذه الطرابيش والقالنس اقباال كبريا يف تالميذه و موظفيه و قد اقبل 
وقد انفق  ۔ذلك الوقت حتی انه عرف بالشيخ نشو صاحب القالنس والطرابيش

معظم حيياته يف اكتساب الرزق بكل ما كان ميلك من الصالحية املوهوبة اال انه  
 كان قد بدأ مييل شيئا فشيئا الی التصوف حيثما تقدمت به السن حتی ان حمله
التجاری صار الی احد اصهاره يف شيخوخته مث اغلق احملل التجاری هذا حني 

و ذلك تكرميا له،  "جی ںميا"انفصل عنه صهره وكان اهل اسرته و بلده يدعونه 
  ۔معناه سيدی احملرتم

) مسربيال(وكان الشيك نور حممد قد تزوج يف اسرة كشمريية مبقربة من 
مث نقل اصهار ) امام يب(والدة اقبال  مبحافظة سيالكوت وكان اسم زوجته و

هذه ) امام يب(الشيخ نور حممد الی سيالكوت بعد الزواج بقليل وكانت السيدة 
ای اجلدة احملرتمة ومل تكن تعرف القراءة والكتابة اال ا'ا كانت ) يب حي(تدعی 

غري متعلمة اال ا'ا كانت سيدة زكية تدرك املواقف و تدبر الشئون وكانت تقوم 
دور السفرية بني بيوت االسرة حني كانت تنشأ بينهم اخلالفات واملخاصمات  ب

وكانت تشرف  ۔كما ان نساء احلی كن يكرمنها حبكم حسن معاملتها هلن مجيعا
وكانت السيدات الكثريات يود عن نقود هن  ۔علی الشئون املنزلية كلها هي نفسها

  ۔و حتتفظ {ا عندها و حليهن عندها فكانت تشدها يف اثواب متفرقة محراء
وكانت متتاز باعتنائيها بالققراء واعاناDم فكانت تعطی النساء انلفقريات من 
النقود من حيث ال يعرف بذلك امحد حتی ان ابنها االكرب الشيخ عطا حممد كان 

وكان كلما  ۔)جبت دان ای العطية السخية(ميازحها و يسمی هذه الساعدة منها 
ومن طری املساعدة  ۔ا ملموسا هلذه العطية السخيةجاء يف اجازة خيصص مبلغ

التی كانت تتبعها هذه السيدة ا'ا كانت تاخذ ثالثة او اربعة من الصبيات 
الفقريات و تأيت {ن الی منزهلا فتعوهلن و تعنی بشو'ن فكانت هؤالء الصبيات 
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ة الی يتعلمن الشئون املنزلية و يتعلمن القرآن الكرمي و ادعية الصالة باالضاف
التعليم الديين والقراءة والكتابة واعداد الطعام واخلياطة منها ومن بناDا و زوجات 
ابنائيها مث ا'ا كانت تبحث هلن عن االزواج و تقوم جبميع ما تكون احلاجة اليه 
يف حفالت الزواج وكانت تشرف عليهن و تعنی بشئو'ن خالل اقامتهن لديها  

احلقيقية و تقوم جبميع تقاليد الزواج و نفقاته  كما تشرف االم و تعنی ببناDا
وكانت هذه الفتيات يزر'ا بعد زواجهن بني حني وآن كما تزور البنات امهاDن 

  ۔بعد الزواج
وقد حكی الشيخ اعجاز امحد حكاية عن تضحيتها و ايثارها االخرين علی 

اثا وكانت ان االخ االصغر لوالد اقبال الشيخ غالم حممد كان مئن: نفسها فقال
زوجته تتمنی ان تنجب ولدا وكان االخوان يعيشان يف بيت واحد واتفق ان محلت 

بالولد اال ) يب جی(زوجة كل واحد منهما يف وقت واحد فانعم اهللا علی السيدة 
ان صاحبتها زوجة االخ االصغر وضعت ابنة يف هذه املرة ايضا فشعرت السيدة 

كذی انت االبن وانا اخذ : حبتها فقالت هلااحملرتمة باالمل واحلرمان يف قلب صا
البنت و هكذا مت التبادل بينهما فاخذت السيدة احملرتمة تريب البنت واما 

و ذات يوم يف الصباح الباكر  ۔صاحبتهما فاخذت تعنی باالبن راضية مسرورة
وكلتامها مشغولة بالشؤن املنزلية فاذا بالسيدة احملرتمة تسأل صاحبتها عن ابنها 

اال ان االمد كان  ۔ترد عليها قائلة با'ا ارضعته و حواال اآلن يتمتع بنوم مريح فهي
قد طال عليهما ومل يستفق الولد فذهبتا اليه فاذا بالولد قدمات و علی شفتية 

فاذا بالسيدة احملرتمة ترد البنت الی صاحبتها  ۔حليب ممادل علی انه مات خمتنقا
  ۔اتحتی تكون هلا تسلية وتعويضا عما ف

و يقول الشيخ اعجاز امحد بان اسم هذا الولد الذی مات مل يسجل يف 
سجل امليالد للبلدية وقد أخطأ الكثريون من الباحثني يف االعتقاد بان ولدا للشيخ 

م سجل امسه يف سجالت البلدية اال ان هذا  ۱۸۷۳كان قد ولد يف ) نثو(
وامنا كان ذلك ولدا لرجل التسجيل ال صلة له باقبال وال بذلك الولد الذی مات 

 ۔۲آخر من الكشمرييني كان يعرف باسم نثو الكشمريی من اهل حی الكشمرييني
م و دفنت يف مقربة السيد االمام حيث  ۱۹۱٤وقد توفيت السيدة امام يب يف 

دفن جبانبها والد اقبال الشيخ نور حممد وعدد اوالد الشيخ نور حممد سبعة، 
م حني كان والدهم قد بلغ ثالثة و  ۱۸۵۹لود يف اكربهم الشيخ عطا حممد املو 

) طالع يب(والثانية ) فاطمة يب(مث رزق ببنتني احد امها  ۔عشرين سنة من عمره
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يف ) ميان جی(وكان قد رزق حالل ذلك بولد مل يعش اال بضعة اشهرو كان 

ية والثان) كرمي يب(اربعني سنة من عمره حني ولد له اقبال مث رزق ببنتني احد امها 
اخذ يوسع يف منزله املوروثي طبقا ) ميان جی(وكلما ازداد عدد اوالد ) زينب بی(

  ۔حلوائجه
وكان اخو اقبال الشيخ عطا حممد والذی كان اكرب منه سنا بثمانية عشر 
عاما كان قد اكمل التعليم االبتدائی يف مدينة سيالكوت، و تزوج بامرأتني وكانت 

فطلقها واما زوجته الثانية فكان ) راثور(ن قبيلة زوجته االولی من اسرة كشمريية م
) بانی جی(وكان اعضاء االسرة مجيعهم يكرمو'ا و يدعو'ا ) مهتاب بی(امسها 

وكان اصهار الشيخ عطا حممد االولون يعيشون  ۔تكرميا هلا) السيدة قرينة االخ(
ويل علی معاش عسكری رمن مث مت جتنيد الشيخ عطا حممد يف اجليش اال'كان ط

القامة قوی البنية وكان اصهاره علی صلة باجليش فارسل يف بعثة عسكرية بعد 
مبدينة ددكی يف اهلند و عني يف قسم  ۔للهندسة) تامسن(مدة ليدرس يف مدرسة 

وهو  ۔املهندسني يف اجليس بعد التخرج وانفق حياته يف هذه الوظيفة احلكومية
وكان  ۔بعثته الی اوربا ليدرس هناك الذی اعان اقباًال يف الدراسات العليا و يف

اقبال حيب يتكلم بني يديه وقد عاش شقيقه هذا طويال بعد تقاعد من اجليش و 
م مبدينة سيالكوت بعد ان بلغ واحدا و مثانني او اثنني و مثانني  ۱۹٤۰توفی يف 

  ۔فدفن يف مقربة السيد االمام علی بضعة اقدام من قربی ابويه ۔عامع من عمره
ن الشعب املسلم اهلند مير باخطر من مراحل تارخيه يف شبة القارة ولقد كا

م  ۱۷۹۹حني هاجر اجداد اقبال من كشمري واستوطنوا مدينة سيالكوت، ويف 
يف ميسور امام جيوش االجنليز وكان ذلك انذارا بالقضاء ) تيبو(ا'زم السلطان 

لسياسية علی آمال الشعب املسلم اهلندی الستعادة جمده واحياء قوته ا
ولقد اثار فقهاء ذلك العصر  ۔واالجتماعية التی كانت قد اخذت تنحط و تزول

بعض املسائل ليفكر فيها املسلمون، و منها ما قالوا عن اهلند هل هي دارالسالم 
  او دار احلرب؟

وما هو الغرض من اهلجرة واجلهاد يف الفقه االسالمی؟ متی جيب علی 
للجهاد يف سبيل اهللا وما معنی قوله تعالی يف كتابه  املسلمني ان يهاجروا او خيرجوا

؟ وهل جيب علی املسلمني ان "اطيعا اهللا واطيعوا الرسول واولی االمر منكم"ا>يد 
يكونوا علی صلة باخلالفة ام ال؟ و كيف ميكن ملسلمی اهلند والبالد االسالمية 

ه االسئلة التی كانت االخری خارج اخلالفة العثمانية ان يكونوا علی صلة {ا؟ فهذ
وقد كان الكثريون من الفقهاء املسلمني قد افتوا بعد حرب  ۔ذات امهية كبرية جدا
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بان اهلند مل تعد دارالسالم وامنا كانت قد اصبحت دار ) م۱۷۵۲(بالسي 
  ۳۔احلرب

؟ وهل جيب علی املسلمني ان "اطيعا اهللا واطيعوا الرسول واولی االمر منكم
الفة ام ال؟ و كيف ميكن ملسلمی اهلند والبالد االسالمية يكونوا علی صلة باخل

االخری خارج اخلالفة العثمانية ان يكونوا علی صلة {ا؟ فهذه االسئلة التی كانت 
وقد كان الكثريون من الفقهاء املسلمني قد افتوا بعد حرب  ۔ذات امهية كبرية جدا

قد اصبحت دار  بان اهلند مل تعد دارالسالم وامنا كانت) م۱۷۵۲(بالسي 
  )۳( ۔احلرب

شاه (قد وعدت للملك املغولی ) شركة اهلند الشرقية(م كانت ۱۷٦۵ويف 
با'ا سوف تساعده اذا نشأت احلرب بينه و بني )دهلی(يف عاصمته ) عامل

و تعويضا لذلك كانت الشركة قد نالت مرسوما ملكيا جبباية احملاصيل  ۔)املراهتة(
فقد كانت الشركة جتبی حماصيل هذه االقاليم  ۔هيف اقاليم بنغال و {ار واريس

وكان  ۔بانيابة عن امللك اال ان امللك مل يكن له له نصيب من هذه احملاصيل كلها
وقد كانت ادارة االقاليم الشرقية اهلندية ) كلكتة(مقر الشركة الرئيسی يف مدينة 

'ا ومل يعد تنفلت من يدی امللك واخذت تتحرر من سيطرته و بدا االجنليز حيتلو 
  ۔امللك سلطة غري صولة ظاهرة

م غريت الشركة عملة وانتهت اللغة الفارسية كلفة رمسية للبالد  ۱۸۳۵ويف 
ويف النهاية اتيح للشركة ان ختلع امللك املغولی بعد ماحدث يف  ۔م ۱۸۳۷يف 

اما اوالده االمراء  ۔يف بورما) رنكون(م من االضطرابات و نفي امللك الی ۱۸۵۷
الجنليز قد قتلوهم رميا بالرصاصات عند ضريح امللك مهايون و هكذامت فكان ا

القضاء احلاسم النهائی علی من كان من املمكن ان يدعی العرش املغولی و 
ورغم ان امللكه فكتوريا كانت قد  ۔صادت اهلند حتت سيطرة التاج الربيطانی

تساوية اال ان م بان املواطنني اهلنود سوف يتمتعون حبقوق م ۱۸۵۸اعلنت يف 
املسلمني كانوا قد محلوا مسئولية اخلروج علی احلكم الربيطاين و صودرت امواهلم 
واقطاعهم و اراضيهم و مملكاDم و طبق النظام التعليمي اجلديد الذی مل يعد{تم 

م الفيت مناصب القضاء  ۱۹٤٦ويف  ۔بالعربية والفارسية والعلوم االسالمية
االجنليزية مكان الفقة االسالمی كما ان املسلمني  االسالمی و طبقت القوانني

  ۔٤مجيعا حرموا من الوظائف احلكومية واغلقت ابواب الرزق امامهم
علی كل حال فانه من اخلطأ ان يقال بان مسلمی شبه القارة كانوا قد رضوا 
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بتغيري مركزهم السياسی بدون اية معارضة او احتجاج او اعرتاض او شكوی الن 

واصحابه واتباعه من امثال ) م ۱۸۳۱الی  ۱۷۸٦(د امحد الربيلوی خدمات السي
ابن الشاه عبدالغنی بن الشاه ولی اهللا الدهلوی و ابن اخ (الشاه حممد امساعيل

والشيخ عبداحلئی خدمات جبارة و بعيدة اآلثار ) الشاه عبدالعزيز الدهلوی
مني الدينی و والنتائج فقد كانت حركته هذه امنا هی رد فعل الحنطاط املسل

اخللقی والسياسی واالقتصادی وكانت هذه احلركة االصالحية امنا هی دعوة 
لتنظيف االسالم من شوائب الشرك والبدعة والعودة الی منابع االسالم االصيلة 

وكان هؤالء املصلحون قد قاموا بايقاظ االمة االسالمية و دعوDا  ۔العريقة الطاهرة
ان الكرمي والسنة النبوية واملبادئ الدينية الی جانب الی التوحيد والرسالة والقر 

اجتناب الشرك والبدعة بانواعها واما اجلانب البارز هلذه احلركة الدينية فهو جانب 
سياسی و ذلك الن اهلند يف ذلك الوقت قد اصبحت دارحلرب ومن مث كان 

  ۔ةاجلهاد قد اصبح و احبا دينيا علی املسلمني الستعادة سلطتهم السياسي
وقد قام حضرة السيد الربيلوی بزيارات تبليغية يف كثري من املدن القری حيث 
احل علی املسلمني ان يلبوا دعوة احلركة االصالحية وان ينظموا نفوسهم للجهاد 
االسالمي فكأن خطب السيد الربيلوی قد اثارت نار الغضب يف نفوس املسلمني 

وقد مجعوا االموال والوسائل  ۔ی للحركةهی املقر الرئيس) بتنة(مجيعا وكانت مدينة 
الالزمة املتوفرة و اخذ االف مولفة من املسلمني ا>اهدين ينضمون الی احلركة 
التی قامت من اجل النهضة االسالمية مما جعل املسلمني ا>اهدين خياطرون 

وقد سافر السيد الربيلوی لزيارة  ۔بالنفس والنفيس ويقومون كل نوع من التضحية
م وصل من دهلی الی كلكتة من ۱۸۳۳رمني و حج بيت اهللا مع اتباعه يف سنة احل

طريق بتنتة وقد حتركت قافلتهم هذه من كلكتة قاصدة بالد العرب بالسفن 
البحرية مث عادوا الی اهلند من طريق بومبای ومن هناك بدأوا جوالDم التبليغية يف 

مري مساعدات مالية سخية يف املناطق االغلبية املسلمة يف بنجاب و سرحد و كش
سورت و حيدرآباد الدكن وكلكتة و دكاء و بتنة و لكنؤ و دهلی و غريها من 
املدن كمان ان الكثريين من ا>اهدين يف هذه املدن و ما جاورها من املناطق 

مث اجته السيد الی اقليم  ۔الريفية انضموا فوجا بعد فوج الی منظمة السيد العسكرية
اتفاقية بينه و بني حكام السند علی اجلهاد ضد السيخ و وصل سند حيث وقع 

و  ۔فانضم اليه االفغان والقبائبل املختلفة البتانية ۔م۱۸۲٤الی اقليم سرحد يف 
جعلوا اقليم سرحد مقر رئيسيا جلهادهم ذلك الن اغلبية سكا هذه املنطقة هم 

و يف اثناء ذلك كانت املسلمون كما ان املناطق ا>اورة هلا كانت بالد اسالمية 
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افواج ا>اهدين قد بدات تصل الی اقليم سرحد و هذه االفواج من ا>اهدين 
  ۔الغزاة تشتمل علی املسلمني من شرق بنغال و بالد الدكن النائية

م ۱۸۲٦ديسمرب /۲۱وقدأ علی حضرة السيد جهاده ضد الشيخ يف 
ثرية ضد السيخ من واستمر اجلهاد االسالمي حتت قيادته وانتصر يف معارك ك

م ا'زم السيخ يف جبهة بشاور واحتلها ۱۸۳۰م ويف ۱۸۳۰الی  ۱۸۲٦
ا>اهدون اال ان بعض االفغان تآمروا مع السيخ ضد ا>اهدين فخسروا مدينة 

م كان حضرة السيد و صاحبه الشاه حممد ۱۸۳۱بشاور بعد احتالهلا ويف 
يخ مبكان يعرف امساعيل واتباعهما قد استشهدوا يف جهادهم ضد الس

  ۔۵بباالكوت
وبينما كان ا>اهدون يقاتلون حتت قيادة السيد ضد السيخ يف مناطق 
سرحد كان احد زمالئهم وهو مري نثار علی قد قام يف نفس الوقت بتنظيم 
افالحني املسلمني يف شرق بنغال ضد االقطاعيني اهلنادكة وثار علی ظلههم 

قد نظم حركة اصالحية دينية يف بنغال ) الشيخ شريعة اهللا(واستبدادهم وكان 
م وكان هو اآلخر قد اعلن بان بالد اهلند قد اصبحت ۱۸۰٤الشرقية منذ 

دو دو (داراحلرب و علی املسلمني ان خيرجوا جماهدين يف سبيل اهللا وكان ابنه 
قد استعمر يتقدم {ذه احلركة يف {ادر فور وكان مري نثار علی قد قابل ) ميان

 ۔الل موسم احلج فمال الی حركته الدينية و موقفه االصالحيحضرة السيد خ
فبدأ بعد عودته من احلرمني ينشر افكار السيد مواقفه يف بنغال الشرقية من مد'ا 
و قراها الريفية و نظم منظمة عسكرية للفالحني املسلمني فاعلن اجلهاد ضد 

جليش االنكليزی اال ان اهلنادكة استنجدوا ا ۔م۱۸۳۱االقطاعيني اهلنادكة يف 
املوجود يف مدينة كلكتة فقاتل مري نثار علی و صاحبه غالم معصوم و اتباعه 
الفالحون املسلمون حتت قيادته ضد اجليش االنكليزی وابلوا بال حسنا اال ا'م 
ا'زموا يف املعركة واستشهد مري نثار علی يف هذه املعركة واما صاحبه غالم معصوم 

  ۔٦واه شنقا يف كلتكةفكان االجنليز قد اعدم
وقد استمر اتباع حضرة السيد بعد استشهاده جباهدون ضد السيخ يف 

واختاروا الشيخ نصري ) ستانة(سرحد وكان ا>اهدون قد اجتمعوا يف موضع امسه 
الدين قائدا هلم، و بعد قليل من الوقت حلق {م الشيخ عنايت علی أخو الشيخ 

كرية من اقليم {ار كما ان حكام السند و واليت علی باملزيد من االمداد العس
طونك املسلمون قدموا هلم امدادًا عسكرية ايضا فقاس الشيخ عنايت علی عددا 
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من املعارك ضد اجليوش السيخية فطرد وهم من مناطق باالكوت و مانسهره و 
مظفر آباد ومل يستطع السيخ ان يقاوموا ا>اهدين بعد موت االمري رجنيت سنغ يف 

ال'م كانوا قد انشغلوا باملؤامرات الداخلية ومن مث استطاع ا>اهدون ان  م۱۸۳۹
يطرود وا السيخ من منطقة ستانة الی مناطق كشمري بكل سهولة حتی السنة 

م وكان ا>اهدون ملا يعلنوا اجلهاد ضد االجنليز اال ا'م ساعدوا ملك ۱۸۳٦
  ۔۷جنليزی علی افغانستانافغانستان و قدموا له امداد عسكرية ضد اهلجوم اال 

م اال ۱۸۲۳وكان االجنليز قد احتلوا معظم مناطق شبه القادة حتی السنة 
مل ) بنجاب و سرحد و كشمري و سند و بلوشستان(ان املناطق يف الشمال الغريب 

م وضموها الی اقليم بومبای  ۱۸٤۳واحتلوا السند يف  ۔تنزل خارجة عن سيطرDم
م احتل االجنليز معظم مناطق بنجاب و ارسلوا  ۱۸٤۷و بعد هزمية السيخ يف 

رسالة الی الشيخ عنايت علی والشيخ واليت علی نصحومها فيها بالعودة الی 
و حني وصال الی بتنة فرض  ۔)بتنة(اقليم {ار حيث كان اهلها يعيشون يف مدينة 

  ۔عليها االجنليز حظر اخلروج من حدود املدينة ملدة اربع سنوات
ية اململكة فان 'اية اململكة السيخية حتمل عربا وعظات  وكذلك فان 'ا

كثرية، ان النظام الذی وكان قد اقامه االمري االكرب رجنيت سنغ ال يستحق ان 
يسمی هيكال حكوميا وامنا جيوز ان نسمی هذا النظام تغلبا عسكريا  موقتا وقد 

لفوه علی احلكم اما بعد وفاته فان الذين خ ۔امسرت هذا التغلب الی 'اية صاحبه
قدمات االمري  ۔قد ضيعوا كل ما محعه و نقضوا كل ما نسجه خالل بضعة اعوام

، )كراك سنغ(م و خلفه علی عرشه ابنه االكرب  ۱۸۳۹الكبري رجنيت سنغ يف 
وكان مدمنا الی االفيون وكان قد تعود تعاطيه مرتني يف يوم واحد فيبقی سكرانا 

ر البديهی ان رجال من امثاله ال يستطيع ان ومن الظاه ۔فاقد العقل طول اليوم
) ديان سنغ(جيتل منصب حاكم طويال ففی تلك السنة نفسها اخذ رئيس وزرائه 

يتنافسان و يتخاصمان و يتطالعان الی احلكم و كانت النتيجة ) تشيت سنغ(و 
و تولی امرا حلكم  ۔هي القضاء علی تشيت سنغ و مجيع اعضاء اسرته قضاء 'ائيا

  ۔سنغ ابن كراك سنغ املذكور بعد ان عزله عن احلكم نو'ال
وكان نو'ال سنغ هذا قد حببس والده يف دار مبدينة الهور فمات كراك سنغ 

و يف نفس اليوم الذی مات فيه سنغ كان ابنه نو'ال سنغ  ۔م ۱۹٤۰هناك يف 
قدمات حتت جدار سقط عليه بسبب مؤامرة دبرها البعض من املنافسني السيخ و 

اثناء ذلك حاولت امه االمرية تساندكور ان تقتل شري سنغ االبن الثاين لالمري يف 
اال ا'ا القت حقنها وهی تسرتيح يف الظهرية يف  ۔الكبري رجنيت سنغ و اخا زوجها
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  ۔مضجعها اذ ضربتها بعض و صيفاDا بلبنة علی رأسها
يه وتولی العرش شري سنغ االبن الثانی االمري رجنيت سنغ بعد موت اخ

نو'ال سنغ وكان شري سنغ هذا مدمنا علی اخلمر و يقضی يومه سكرانا فاطلق 
من انصار االمرية تشاندكور وهو ) ساندهيان واليا) اجيت سنغ(عليه النار و قتله 

  ۔م۱۸٤۳سبتمرب / ۱۵يستعرض كتيبة عسكرية و ذلك يف 
 قد قتل) هلنا سنغ(ويف نفس اللحظة حني مت حادث القتل هذا كان عمه 

الذی مل يتجاوز السنة الثانية عشر من عمره فجعل ) برتاب سنغ بن شري سنغ(
منه قطعًا صغرية بالسيف يف حديقة جماورة ويف اليوم نفسه مت اعدام كل من 

  ۔قتال) سجيت سنغ(و ) دهيان سنغ(
دليب (وامسه ) رجنيت سنغ(وخلف شري سنغ االبن االصغر لالمري الكبري 

رئيسا للوزراء اال ان هريا ) هريا سنغ بن دهيان سنغ(عني  وملا يبلغ احللم و) سنغ
ديسمرب / ۲۱ومن مث قتل هريا سنغ يف ) سجيت سنغ(سنغ كان يعادی عمه 

م ا'زم السيخ امام اجليوش ۱۸٤٦ويف  ۔م علی مقربة من قرية شاهدرة۱۸٤٤
ة الی االجنليزية و متت السيطرة الربيطانية علی اقليم بنجاب فقسمرا الدولة السيخي

ثالثة اقسام فاعطوا حكومة الهور وما جاوردا للسيخ اما كشمري فباعوها رخيصة 
تقديرا خلد ماته واما القسم الثالث وهو مابقی من ) جالب سنغ دوجرة(لالمري 

) دليب سنغ(اقليم بنجاب فصار الی السيطرة الربيطانية وكان البد لالمري السيخ 
ر احلربية لالجنليز وكان حكمه مقصوا علی ان يدفع غرامة و ذلك تعويضا لالضرا

مدينة الهور و عني الل سنغ رئيسا للوزراء وكان النجليز قد عينوا املسرت لورانس 
  ۔مندوبا ساميا هلم يف الهور

م و فربائر م اصطدم السيخ مع االجنليز مرة اخری يف  ۱۸۳۸ويف مايو 
الربيطاين الكامل ملدينة ججرات فالقوا هزمية نكراء وكانت النتيجة هي االحتالل 

دليب (الهور وهكذا متت السيطرة االجنليزية الكاملة علی اقليم بنجاب و نفي 
من اقليم بنجاب فعاش مدة يف اهلند علی معاش كان االجنليز مينحونه مث ) سنغ

م حيث ترك الديانة السيخية و تنصر  واختار امسا  ۱۸۵٤ذهبوا به الی انكلرتا يف 
وما ابنته  ۔۸م۱۸۹۳وتويف يف باريس سنة ) فكتور دليب سنغ( جديدا لنفسه وهو

  ۔والتی كانت تعرف اقباًل ماتت بعد انشاء باكستان) باميا(االمرية 
وكان الشيخان عنايت علی وواليت علی يفتيان بان اهلند الربيطانية ال تزال 
داراحلرب ومن مث كان من واجب املسلمني ان يهاجروا من اهلند او خيرجوا 
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) بتنة(ومن مث خرجوا من  ۔اهدين يف سبيل اهللا لتحريرها من االستعمار االجنليزیجم

حيث ) ستانة(بعد ان قضوا {ا اربع سنوات مع مجيع اعضاء اسرهم و وصلوا الی 
م هاجم ا>اهدون مع افراد قبيلة  ۱۸۵۲تويف {ا الشيخ واليت علی بعد ايام ويف 

  ۔ريها حليفا لالجنليزوكان ام) امب(علی امارة ) حسن زائی(
ومل يزل االجنليز يرسلون فوجا بعد فوج من جيشهم للقضاء علی ا>اهدين 

م وفشل كل فوج من هذه  ۱۹۵۷م الی ۱۸۵۰فبعثوا ستة عشر فوجا من 
م حيث خرج الشعب اهلندی علی ۱۸۵۸االفواج و خالل الثورة اهلندية يف سنة 

قضي احلكم الربيطاين يف اهلند انتهز االستعمار الربيطانی يف كل مكان وكاد ان ين
شيخ (ا>اهدون هذه الفرصتة يف مناطق سرحد فقاتلوا ضد االجنليز يف كل من 

و يف ) ستانة(و ) منجلتانة(و ) بنجتار) (تشنج لی(و ) سليم خان(و ) جانان
م دمروا املدينة  ۱۸۵۸يف ) ستانة(النهاية انتصر اجليش االجنليزی علی معسكر 

عنايت علی قد تويف قبل هذا احلادث باثنی عشر يوما يف مدينة  وكان الشيخ
ويف  ۔فساد الصمت والسكون مجيع مناطق سرحد واستمر ملدة سنتني) ستانة(

ومن هناك ) ملكا(خالل هذه املدة كان ا>اهدون قد انشاوا جبهة اخری يف 
تعادوا م واخذوا يتقدمون شيئا فشيئا حتی اس۱۸٦۱هامجوا اجليش الربيطانی يف 

م فبعث االجنليز جيشا كبريا فبدأت سلسلة جديدة ۳٦۸۱يف ) ستانة(معسكرهم 
اال ان احلرب  ۔ودمروه) ملكا(من احلروب ويف النهاية انتصر االجنليز علی معسكر 

بدات من جديد بعد مخس سنوات فبعثت مهمة عسكرية ملقاومة ا>اهدين يف 
اما  ۔رب مل تصل الی نتيجة مرضيةم االن ان هزه احل۱۸٦۸هذه املنطقة يف سنة 

ا>اهدون الذين كان االجنليز قد قبضوا عليهم يف سرحد فقد حوكمواهم و 
و صدر حكم االعدام ضد البعض  ۱۸٦٦م و  ۱۸٦٤انصارهم يف اهلند يف سنة 

منهم كما ان معظهم نفوا الی جزيرة اندميان يف حبس مويد هناك وكان ذلك 
حتی ان مجيع مكاتب احلركة االصالحية و منظمة ) عقوبة املاء االسود(يسمی 

  ۔۹م۱۸۷۰اجلهاد اغلقت اغالقا 'ائيا يف اهلند يف 
ويف هذه الفرتة من تاريخ شبه القارة كان االجنليز يعتربون بان املسلمني عامة 

اللورد ايلن (وا>اهدون خاصة هم اعدی عدايهم يف شبه القارة و هذا مما جعل 
بانه ال ميكن االغضاء من احلقيقة بان املسلمني هم م  ۱۸٦٤يكتب يف ) برو

اعدی اعدائنا يف شبه القارة وعلی هذا من االنسب ان نتصادق مع االغلبية 
  ۱۰۔اهلندوكية و نقر{م منا وتكون الوظائف احمللية احلكومية حكرا عليهم

وكان االجنليز يعتقدون جازما بان اجلنود الثوار الذين ثاروا ضدهم يف 
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كانوا علی صلة با>اهد وكان مما يدل علی هذه التهمة يف رائيهم هو ان م  ۱۸۵۷
الشيخ واليت علی عند ما هاجر من يتنة قبل هذه الثورة اهلندية ببضع سنوات و 
ذهب الی ستانة اعلن اجلهاد ضد االجنليز يف مدينة دهلی و ذلك بعد املوافقة من 

ان هذه الثورة التی قامت ضد يری ب) جيمس آوترم(ملكها املغولی وكان السري 
االجنليز كان املسلمون هم الذين قد ابتدروها و ذلك الن الواعظني املسلمني 
اخذوا يعلنون اجلهاد ضد االجنليز يف شبه القارة كلها قبل هذه الثورة بسنوات 
عديدة فقد جاء فيما كتبه هذا االجنليزي بان ا>اهدين كانوا قد ترجوا امللك 

م واعلنوا له الوفاء والطاعة واشرتكوا يف العديد من احلروب ۱۸۵۷ثورة املغولی قبل 
ضد االجنليز قبل تدمري معسكرهم يف ستانة بل استمرت هذه احلروب حتی بعد 

  ۔تدمريها
وكان اجليش االنكليزی قد القی خسائر فاضحة يف هذه املعارك ويری 

م و ۱۸٦٤كم سنة بان القضايا ضد ا>اهدين التی رفعت يف احملا ) آوتران(
اتضح منها بان املسلمني كانوا قد دبروا املوامرات لطرد االجنليز من اهلند   ۱۸٦٦

كما انه كان يری بان وجود املسلمني يف شبة القارة خطر عظيم علی دعم احلكم 
الربيطانی فيها ال'م مل يرضوا بالتغيري السياسی احلكومي يف اهلند كما رضي به 

فائدة يف والء املسلمني او الصداقة هلم او الثقة فيهم بل جيب اهلنادكة ومن مث ال 
  ۔۱۱ان يتحذر االنلجيز منهم

م فاصلها عصيان اجليش البنغالی و خروجه علی االجنليز ۱۸۵۷اما ثورة 
وكان السبب الغوری يف ذلك هي الرصاصات املغطاة بشحم اخلنريز اال ان هذه 

يش وامنا مشل الكان غري العسكرين و الثورة او العصيان مل يكن عاصرا علی اجل
نشأ يف نفوسهم اضطراب وقلق علی نطاق واسع جدا ومن مث قام الشعب بالقورة 

علی كل حال فقد محلوا مسئولية هذه الثورة  ۔والعصيان قبل ان يقوم اجليش بذلك
علی عاتق املسلمني حتی ا'م قد اصبحوا هدفا لالنتقام االنكليزی يف سنة 

فقام  ۔تل اجليش االجنليزی العاصمة دهلی وما جاورها من املدنم حني اح۱۸۵۸
اجلنود والسيخ بعملية التعذيب واالضطهاد ضد املسلمني االبرياء يف املدينة فمنهم 
من قتل باملدافع و منهم من سلخ جلده و منهم من نصب يف جسده املسامري و 

اس و منهم من منهم من شد كتفاه و رجاله فكوی بالفلوس الساخنة من النح
جرح وجهه فحرق يف النار اخلفيفة البطيئة و غري ذلك من انواع التعذيب 
واالضطهاد كم ان املسلمني كانواهم اهلذف للنهب والفارة الفظيعة التی ارتكبها 
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واما منازل املسلمني و دورهم التی كانت قد صودرت فقد  ۔اجليش يف مدينة دهلی

املسجد اجلامع ثكنة جلنود السيخ كما ان  احلتها اهلنادكة وامتلكوها واصبح
نواب "قد اصبح مسكنا للجنود البيض و اما مسجد  "زينة املساجد"مسجد 

وهو اكرب املساجهد الشيعية فكان قد اصبح اصطبال للحمري  "حامد علی خان
وكانت املشانق قد نصبت يف كل مكان مبدينة دهلی حيث صلب عليها  ۔والبنغال

  ۔۱۲مئات من املسلمني
بان االجنليز كانوا يضعون املسلم يف جلد ) رسبل(قد جاء يف مذكرة املسرت 

اخلنزير و خييطونه قبل ان يعدموه شنقا او كانوا ميسحون اجسام املسلمني بشحم 
فيما كتبه عن ) تراويليان(و علی ما ذكره املسرت  ۱۳اخلنزير وحيزقو'م بعد املوت

دينة دهلی كانوا يقبضون علی كل من ينسب الثورة بان االجنليز عند ما احتلوا م
الی الغزاة ای اتباع حضرة السيد امحد الربيلوی فيعد مونه شنقا بدون اية Dمة او 
حماكمة فهو يقول بان القضاة االجنليز كانوا اذا وجدوا شيئا الغزاة يف وجهه او 

ريا باعدامه مالبسه او رأوا عالمة السجود يف جبهته او كان ذا حلية اصدروا امرا فو 
  ۔۱٤شنقا

ويرصح كمال الدين حيدر بان من اعدم شنقا من املسلمني بلغ بددهم 
سبعة ر عشرين الفا واستمر القتل والنهب والغارة الی سبعة ايام حتی ا'م قتلوا 
االطفال الصغار االبرياء واما تصرفهم مع النساء فلتسأل عن ذلك فان فان النفس 

  ۔۱۵ارتكبت ضد النساء املسلماتترتعد من ذكر الفظائع التی 
ويذكر الطاف حسني حالی بان السبب االصلی وراء العصيان يرجع الی 
اهلنادكة فهم الذين كانوا قد اعرتضوا علی الرصاصات الشحمية اال ان التهمة يف 

وقد ايد اهلنادكة هذه التهمة املوجهة الی  ۔۱٦ذلك كانت قد وجهت علی املسلمني
يها وفوق ذلك كله فان الصحافة اهلندوكية كانت حتذر املسلمني و شهدوا عل

االجنليز من املسلمني وتلح عليهم ان يبعدوا املسلمني عن املناصب عن املناصب 
احلكومية ال'م مييلون الی مجاعة مسلمة من العصاة ای اتباع حضرة السيد امحد 

  ۔۱۷الربيلوی
و تربمهم منها فكان اما بغض املسلمني و نفورهم من احلكومية االجنليزية 

يرجع الی اسباب كثرية فكان املسلمون يعتقدون وهم علی احلق يف ذلك با'م  
ومن  ۔ومن البديهی ۔كانوا والة شبة القارة و حكامها قبل االحتالل الربيطانی

البديهی انه مل يكن من السهل ان يقتنعوا {ذا التغيري احلكومی والسياسی و علی 
الكيد التی اختذها االجنليز لدعم حكمهم يف البالد  ذلك فان خطوات املكر و 
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علی سبيل املثال فان االجنليز عند ما  ۔كلها كانت ضربة للمسلمني و مصاحلم
تولوا االدارة والتفيذ يف بنغال و {ار وايسة و غريها من االقاليم عزلوا املوظفني 

ما غريوا عملة  املسلمني اللداريني و عينوا مكا'م املوظفني اجلدد و كذلك عند
وعند ما الغيت اللغة الفارسية كلفة رمسية  ۔اهلند انتهت عملة املسلمني يف اهلند

للبالد مل خيسر {ا اال املسلمون الذين كانوا يعرفو'ا و جييدو'ا فحرموا من العمل 
طلبت الوثائق التی تويد ) جلنة انعام(م كونت ۱۸۵۲واكتساب الرزق و يف 

عا مث صادرت عشرين اقطاعا منها و كلها كانت ملكا مخساة و ثالثني اقطا
للمسلمني و مصادرة هذه االقطاعات سببت اضطرابا و قلقا شديدا يف اقليم اود 

و كذلك فان الفالحني املسلمني كانوا مضطربني ) م۱۸۵٦التی مت انضمامها يف (
قوا القوانني وذلك ال'م كانوا قد طب ۔قلقني هد التصرفات االجنليزية املكرية اطاكرة

  ۔۱۸التی جعلت اهلنادكة املرابني يستغلون {ا الفالحني الفقراء املسلمني
م تدلع لی ان مخسني يف املاعة من ۱۸۷۳ويقول السري سيد بان احصاءات 

القضايا لوصول الديون والقروض يف االقليم االعلی التی رفعت الی احملاكم كانت 
اهلنادكة قد متلكوا اراضي املسلمني و ضد املسلمني ويف هذه السنة نفسها كان 

عقاراDم و ممتلكاDم والتی بلغ مثنها جوابی مليونًا و نصف ملبوبه جنيه اسرتلينی 
  ۔۱۹اما رهنا اربيعا يف اقليم بنجاب
م فقد كان مسلما، واما الذين محلوامسئولية ۱۸۵۷اما امللك املخلوع يف 

ن اغلق دونه ابواب الرزق العصيان العسكری فكانوا هم املسلمون، واما م
واملناصب احلكومية فلم يكن غري املسلمني، ومل يعد شئ من املكانة للغة العربية 

وكانت اجلمعية  ۔والفارسية واملعارف االسالمية االخری يف النظام التعليمی اجلديد
اما  ۔االسيوية قد قصرت جهودها علی البحث والتحقيق باللغة السنسكريتية فقط

ضارة االسالمية فكانت ممنوعة منعا باتا وكانت احلكومة الربيطانية دراسة احل
تشرف علی املدارس التی كانت متلكها االرساليات املسيحية والتی كانت Dتم 
بدعاية املسيحية وانتشارها وكان املبشرون املسيحيون ينشرون ديانتهم بني عامة 

ن زعماء الديانات الناس مبساعدة الشرطة يلقون اخلطب و جيادلون و يسبو 
االخری و حيطون من قدرهم وحيطون من قدرهم يعطعنون فيهم مما كان كان يثري 

ينتؤه يف املآمت احلكومية  ۔وكان االطفال اليتامی املسلمون ۔العواطف العامة
فينصرهم املبشرون املسيحيون كما ان املوظفني االجنليز كانوا يكرعون من كان 

م الفی القضاء االسالمي فسبب  ۱۸٦٤و يف  ۔يحيةيعمل معهم علی اعتناق املس
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اضطرابا شديدا بني املسلمني وكان القضاة املسلمون يقرمون مبهمة االمامة يف 
املساجد ابالضافة الی واجبهم القضائی كما ان عقدة النكاح واالشراف علی 
االوقاف كان من اختصاصهم و بعد عزهلم عن مناصبهم تاخر املسلمون عن اداء 

لوات يف امللجد و مل تتحذر احلكومة االجنليزية من خيانتها يف الوقف الص
االسالمي فقد كان صندوق حمسن يف بنغال و صندوق اعتماد الدولة يف بنجاب 
وقفا علی املعاهد التعليمية للمسلمني اال ان هذه املعاهد التعليمية كانت مقصورة 

  ۔۲۰ممنوعا منعا باتا علی تعليم اهلنادكة اما قبول املسلمني فيها فكان
فهذه الظروف املعادية واالوضاع الراهنة التی كان قد تاثر {ا كل اسرة 

 ۔والسوال اآلن كيف تاثر اجداد اقبال {ذه الظروف واالوضاع ۔مسلمة يف البالد
ان مدينة سيالكوت مدينة صغرية وكان اقبال ينتمی الی اسرة متوسطة احلال  

و  ۔انت هذه االسرة متتاز بشرف و حتمس للدينكانت تشتغل مبهنة التجارة وك
ليس من الصحيح االعتقاد بان مدينة سيالكوت كانت قد سلمت من هذه اهلزة 
العنيفة التی كانت قد هوت اهلند كلها جبميع جوانبها والتی كانت قد مشلت اقليم 

ومن املمكن ان يكون دعاة احلركة االصالحية و منظمة اجلهاد  ۔بنجاب ايضا
خ السيد امحد واتباعه قد وصلوا الی هذه املدينة ايضا وان تكون اصدا للشي

مسموعة لتعاليم السيد يف مدينة سيالكوت، اال انه مل يكن من السهل جلد اقبال 
الشيخ حممد رفيق الذی كان قد هاجر من كشمري الی سيالكوت للبحث عن 

يف اهلند وان يأتی الی موارد الرزق ان يهاجر هذه املدينة و يتجه الی مدينة اخری 
  ۔سرحد من طريق السند فيقاتل ضد السيخ او االجنليز

ريصرح سيد نذير نيازی بان اقباًال كان قد حكی له يوما بان جده الشيخ 
اال انه مل يفصل  ۲۱حممد رفيق كان قد قاتل مع السيخ ضد االجنليز يف كجرات

واالجنليز قد قام يف ما  وكان الصدام االخري بني اجليش السيخی ۔تفصيال يف ذلك
علی كل حال فانه مل  ۔م حيث ا'زم السيخ يف كجرات۱۸٤۹م فربائر ۱۸٤۸يو 

يسمع بذلك احد عن جد اقبال قبل ذلك فال يذكر الشيخ فوق يف ای كتاب او 
تاليف يف املوضوع فاذا كان اقبال قد حكی ذلك وكان سيد نيازی مل خيطی يف 

ولو بقي  ۔اال للشك او املزيد من البحث والتحقيقفهم كالمه فذلك مما ال يرتك جم
  ۔املقال فمن الذی ميكن الرجوع اليه االن يف هذه الباب

واما والد اقبال الشيخ نور حممد فانه كان قد ادرك عصر الظلم واالضطهاد 
لالجنليز ذلك العهد البغيض الذی مأل نفوس املسلمني بالنفوز والبغضاء ضد 

ب تصريح الشيخ فوق كان اجلنود قد اعلنوا ثورDم ضد و حس ۔احلكم االنكليزی
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م يف مدينة سيالكوت واعدم االجنليز ضابطني شنقا ۱۸۵۷يوليو / ۹االجنليز يف 
جنديا باملدافع و ذلك بعد احتالهلم  ۱۳۹يف سيالكوت كما ا'م قد اعدموا 

امة و فرض االجنليز غر  ۔العاصمة دهلی وكان معظم هؤالء املعدمني من املسلمني
وقد كان الشيخ نور  ۔۲۲مجاعية علی سكان سيالكوت و قدرها مخسون الف روبية

حممد بطبيعته انسانا حليما مساملا يفضل الصلح واالمن ومل يكن من مهه غري 
االهتمام مبنته التجارية او احلضور يف حلقات العلماء واملتصوفة املعاصرين حيث  

كان قد ادرك االخرون من العلماء كان يقضی جل اوقاته يف ذكر اهللا و لعله  
املعاصرين بان احلكم االسالمي يف شبه القارة قد انتهی اآلن وانه ال يرجی النجاح 
او الفائدة من اجلهاد ضد االجنليز و ذلك النه مل يكن من املمكن ان يقاوموا ثروة 

ودة االجنليز و غناهم الی جانب السالح والفنون احلربية احلديثة بالوسائل احملد
كما ان هجرة املسلمني مجيعهم من بالد اهلند الی اية دولة   ۔والفنون احلربية القدمية

  ۔اسالمية اخری كان امرا صعبا اذا مل يكن مستحيال هلم
اما الزمن املاضي فكان قد مضی واما املستقبل فلبا يكن قد ا'ی ومن مث  

وكان  ۔ضطرابكانت حياة املسلمني يف ذلك العصر حياة القلق والكربة واال
املسلمون قد بدأوا يعتقدون بان 'اية اللغة الفارسية والعربية واملعارف الدينية يف 
املعاهد التعليمية وجدال املبشرين املسيحيني حول االسالم و وهجومهم علی 
الشخصية املقدسة لرسول االسالم صلی اهللا عليه وسلم خطوات تعرب عن القضاء 

 ۔مني وآثارهم يف البالد كما تعرب عن نوايا االجنليز اخلبيثةاحلاسم النهائی علی املسل
ومن مثن رأی املسلمون لسالمة الفرد وا>تمع ان يعلموا اوالدهم املعارف الدينية 
قبل ان يلحقوا باملدارس االجنليزية لكی يكون االطفال املسلمون علی قدم راسخة 

االسالمي فيما بعد و هذا ما  من االميان باالسالم حتی ال يتأثروا بالتعليم غري
جعل العلماء املسلمني ينشئون الكتاتيب واملدارس يف املساجد واملنازل ليمكنوا 
اجليل الناشئ من املسلمني من تعلم املعارف الدينية يف كل قرية و مدينة 

  ۔مبساجدها و كتاتيبها
وقد انشئت اربعة كتاتيب يف مدينة سيالكوت يف ذلك الوقت اما كتاب 

يخ غالم مرتضی والشيخ ابی عبداهللا غالم حسن والشيخ مزمل فكانت Dتم الش
باللغة العربية و تعليم املعارف الدينية، وما مدرسة العلوم التی كان قد أنشأها 

 ۔)۲۳(الشيخ سيد مري حسن فكانت Dتم باللغتني العربية والفارسية و اآدا{ما 
رف الدينية الوالده يف املنزل واما الشيخ نور حممد فكان يهتم بتدريس املعا
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والكتاتيب قبل ان يرسلهم للقبول يف املدارس االجنليزية والسالف املسلمني الذين 
عاشوا يف الربع االخري من القرن التاسع عشر االميالدی سنة عظيمة علی اجياهلم 
املستقبلة حيث ان اهتمامهم هذا باملعارف الدينية كان قد جعل االجيال القادمة 

صبون لدينهم و عقيدDم و يوثرون عليها كل ما ميلكونه من النفوس والنفيس و يتع
علی كل حال فان  ۔هذا مما آثار اعاطفة القومية االسالمية يف شبه القارة كلها

شقيق الشيخ نور حممد االصغر الشيخ غالم حممد وابنه االكرب الشيخ عطا حممد  
موقف االجنليز حنو املسلمني قد كانا قد وظفا يف املناصب احلكومية حني كان 

اخذ يتغري شيئا فشيئا و ذلك بسبب اجلهود اجلبارة التی بذهلا السري سيد امحد 
  ۔خان

  الفصل الثالث
  عن تاريخ املولد

وأما مولد اقبال فاليزال موضع النقاش واخلالفات بني العلماء منذ مدة وقد 
بال واما املقاالت والكتب وردت آثار واقوال عديدة حول السنة التی ولد فيها اق

عن اقبال والتی الفت وهو حي فا'ا تتضمن آراء ختتلف يف مولده فمنها أن 
م ومنا مؤلفوا ۱۸۷۷م او ۱۸۷٦م او ۱۸۷۵م او ۱۸۷۲م او ۱۸۷۰مولده سنة 

هذه الكتب واملقاالت فقد كان البعض منهم من أصحاب اقبال وصدقائد اال ان 
معرفة قريبة والواقع ان اقباًال مل يكن يهتم برتمجته  معظهم مل يكونوا يعرفون اقباالً 

م وهو يرد علی ۱۸۲۲أو وقائع حياته ومما يدل علی ذلك ما قاله اقبال يف سنة 
  )۱(رسالة الشيخ فوق الذی كان قد سأله عن ترمجته و وقائع حاته 

  "اما ترمجتی و وقائع حياتی فلست اری أن فيها شيئا جديرا بالذكر"
م حني قدم اقبال اطروحته للحصول ۱۹۰۷ته يف اوربا سنة و خالل اقام

تطور "علی الدكتوراة باللغة االجنليزية من جامعة ميونخ يف املاليا وكان وعنوا'ا 
فكان املطلوب الفحة اجلامعة ان يقدم ترمجته "فلسفة ما بعد الطبيعيات يف ايران 

: الرتمجة املوجزة ما نصه فقد جاء فيما كتب يف هذه "املوجزة مع االطروحة خبة يده
  ۔)۲(

مبدينة سيالكوت ) م۱۸۷٦املوافق لسنة (ش ۱۲۹٤مولدی ثالثة ذی القعدة "
  "بنجاب اهلند

وهذه العبارة التی كبتها التی كبتها اقبال خبط يده توضح بانه كتب تاريخ 
مولده طبقا للتقومي اهلجری مث اضاف بني القوسني التقومي امليالدی حسب تقديره 

مينه اال انه مل يستطع ان يوفق بني التقوميني توفيقا صحيحا مث انه اراد ان او خت
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م و ذلك للمشاركة يف مومتر املائدة املستديرة وقدم ۱۹۳۱يسافر الی اجنلرتا يف 
 ۱۹۸٦الوثائق الالزمة للحصول علی جواز السفر دهنا ايضا كتب تاريخ مولده 

م من اجل ۱۹۰۵صل عليه يف واما جواز سفر اقبال الذی قد ح) ۳(خبط يده 
رحلته التعليمة الی اوربا فاليوجد اآلن وقد ميكن ان يكون اقبال قد كتب تاريخ 

  ۔م يف هذه الوثائق ايضا ۱۷۸٦مولده 
 "اخلانوت اخلالد"ای ) خم خانه جاويد(صاحب كتاب ) الله سری رام(واما

ذا كتاب هو م فان مولد اقبال يف ه۱۹۰۸ويف ا>لد االول منه والذی طبع يف 
الله سری (م وكان اقبال يف انكلرتا حني نشر هذا الكتاب وقد ميكن ان ۱۸۷۰

هذا كان قد حصل علی املعلومات عن اقبال او حياته من بعض اقان به او ) رام
وذلك ألن هذا املؤلف يذكر يف مقدمة كتابه بعض  ۔ممن كانوا يعرفون اقبال جيدا

السري ذوالفقار (واالمري ) بانديت كيفی(و  )الشيخ عبدالقادر(الرجال من امثال 
فمن املمكن ان هؤالء  ۔الذين كانوا من اصدقاء اقبال وخاصته) علی خان

االصدقاء كانوا قد اخربوا املؤلف علی وجه التقدير والظن بان مولد اقبال هو 
او ) انتخاب زرين(م واما السري سيد رأس مسعود صاحب كتاب ۱۸۷۰

م بأن تاريخ مولد اقبال ۱۹۲۱فيذكر يف كتابه الذی طبع يف  "املختارات الذهبية"
و يذكر مظامی بدايونی يف اجلزء  ۔۱۲۸۷م املوافق ۱۸۷۰هو شعر اغسطس 

م هی ۱۸۷۰م بان سنة ۱۹۲٤والذی طبع يف ) قاموس املشاهري(االول من كتابه 
والذی طبع ) قند اردو(و كذلك جالل الدين امحد جعفری يف كتابه  ۔مولد اقبال

م وهؤالء املؤلفون مجيعا مل يكونوا مل ۱۸۷۰م بان اقباًال كان قد ولد يف ۱۹۲٤يف 
يكونوا من اصدقاء اقبال او ممن يتصل به باية صلة غري السري سيد رأس مسعود 
وقد ميكن ايضا ان صالت اقبال مع السيد راس مسعود مل تكن قوية يف ذلك 

اذا فمن املمكن ان نقول علی  ۔الوقت أيضا كما تدعمت هذه العالقات فيما بعد
وجه التقدير والقياس بأن هوالء املؤلفني مجيعا كانوا قد اخذوا املعلومات عن مولد 

  ۔م۱۹۰۸الذی طبع يف ) خم خانه جاويد(اقبال من كتاب 
واما الدكتور خليفة عبداحلكيم و عبدالقادر سروری فا'ما ذكرا فيما كتبا 

م وهذه املقاالت كانت قد ۱۸۷۲ولد يف  من املقاالت عن اقبال بانه كان قد
و ) غالم دستگري رشيد(وقد اعدها السيد ) آثار اقبال(نشرت يف جمموعة امسها 

  ۔نشرت هذه ا>موعة من حيدراباد الدكن
ومن اصدقاء اقبال الشيخ فوق الذی كان قد أعد مقاال عن حياة اقبال و 
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 "ا>ة الكمشريية"ای ) كشمريی ماجازين(و نشر يف ) حاالت اقبال(عنوانه 

م مث ۱۷۸۵ويف هذا املقال جاء أن مولد اقبال سنة ) ٤(م ۱۹۰۹الصادرة يف 
أعد االمري السري ذوالفقار علی خان كتيبا باللغة االجنليزعة عن اقبال و عنوانه 

وجاء فيه بان اقباًال كان قد ولد يف  ۔م۱۹۲۲وطبع يف  "صوت من الشرق"
د دين احملامي فانه الف كتابا عن اقبال و مساه واما الشيخ امح ۔م تقريبا۱۸۷٦

وذكر يف كتابه هذا بأن ) م۱۹۲٦م والطبعة الثانية ۱۹۲٤الطبعة االولی ( "اقبال"
م هی مولد إاقبال إال أن الشيخ فوق هذا ذكر والول مرة بان مولد ۱۸۷۵مولده 

ای ) نرينگ خيال(م و ذلك فی مقاله له اعده خاصة >لة ۱۸۷٦اقبال هو 
و كذلك يف اجلزء الثانی من كتاب  ۔يف عددها اخلاص عن اقبال "بدائع اخليال"
م و ليس ۱۸۷٦قال الشيخ فوق بان مولد اقبال هو  "تاريخ اقوام كشمري"

م واجلدير بالذكر {ذه املناسبة بان الشيخ فوق واالمري اسري ذوالفقار علی ۱۸۷۵
ويرة الشيخ اعجاز  ۔اقبالخان والشيخ امحد دين كانوا علی صلة وثيقة طيبة ب

امحد بأن الشيخ فوق قد ميكن ان يكون قد صح تاريخ املولد علی اشارة من 
اال ان الدكتوروحيد قريشي يرد علی هذا الرأی قائال بان اقباالً اذا ) ٦(اقبال نفسه 

م فأنی له ان يساعده ۱۹۳۰م الی ۱۹۲۲مل يكن قد ساعد الشيخ فوق من 
ريخ مولده و يری الدكتور بأن الشيخ فوق اما كان قد فيما بعد عن ترمجته و تا

ملك (اخذ مما كتبه االمري السري ذوالفقار علی خان او اعتمد علی مقالة كتبها 
وقد اخذه هو االخر من كتاب االمري السري ذوالفقار علی خان ) راج انند

سري والدكتور يعتقد بانه من املمكن  ان يكون اقبال قد رای صوابا ما قاله ال
  )۷(ذوالفقار علی خان والشيخ امحد دين احملامي 

و يبدو من رسالة اقبال التی بعث {ا الی الشيخ فور والتی كتبها يف 
م كأ'ا كانت قد كتبت يف شئ من التواضع والتكلف واغلب ۱۹۲۲ديسمرب /۱۹

الظن أن الشيخ فوق كان قد طلب من اقبال إتن يكتب له ترمجته اال ان اقبال 
  )۸: (ذلك تواضعا منه واضاف قائال اعرض عن

اما عن سكنی فاننی اعيش حياة الشرقيني ولك ان تشرفنی بقدومك متی "
  "شئت

ومن املمكن أيضا ان الشيخ فوق كان قد حاول خالل لقاءثه فيما بعد ان 
يقنع اقباًال بامهية املوضوع فاخربه اقبال عن تاريخ مولده والسؤال الذی يطرح 

املرجع غري اقبال الذی اخذ عنه االمري السري ذوالفقار علی  ما هو: نفسه االن
خان معلوماته هذه والظاهر ان اقباًال هو الذی كان قد اخربه بذلك قائال بأن 
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م تقريبا فكتب كما اخربه اقبال اال ان ما ذكره من تاريخ املولد ۱۸۷٦مولدی هو 
ولد االكيد و كذلك فان جعله الشيخ فوق و ملك راج انند تاريخ امل "تقريبا"بقوله 

م يف جواز السفر الذی استخرجه ۱۸۷٦اقباًال ايضا كان قد كتب تاريخ مولده 
ونظر الی هذه اخللفية اليصح القول بان ما كتبه االمري السري  ۔۱۹۳۱سنة 

  ۔ذوالفقار علی خان والشيخ امحد دين كان قد اقره اقبال او اعجبه ذلك
ای جمموعه ( مقدمته لكليات اقبال يف) حممد عبدالرزاق عليج(وقد ذكر 

  ۔م هو مولد اقبال۱۸۷۵م ان  ۱۹۲۲املطبوعة يف ) دواينه الشعرية
كتابا باللغة االجنليزية عن تاريخ االدب ) رام بابو سكسينه(وقد الف 

م و كذلك يف كتاب ۱۸۷۵م جاء فيه مولد اقبال ۱۹۲۹االردوی والذی طبع يف 
وفيه مقال   "به تصودری غالم سرور فگارلصاح "ذكری اقبال"ای  "ياد اقبال"

م ويف  ۱۸۷۵كتبه حممد حسنني عن حياة اقبال و ذكر فيه ان مولد هو اقبال 
لصاحبه عبدالقادر سروری  "الشعر االردوی اجلديد"ای  "جديد شاعری"كتاب 

ثروة اللغة "ای  "سرماية اردو"و مذلك يف كتاب ۱۹۷۵بأن مولد اقبال هو 
م ومن ۱۸۷۵افة حممور شرياين بان مولد اقبال هو لصحاحبه ح( "االردوية

املمكن ايضا ان هؤالء املؤلفني مجيهم كانوا قد اعتمدوا علی ا>ة الكشمريية 
  ۔يف موضوع تاريخ مولد اقبال "مشاهري كشمري"او ) كشمريی ماجازين(

كتابا عن االدب ) هلماس فان جالس نيب(وقد الف املست شرق االملاين 
م و كذلك فان ۱۸۷٦م و ذكر فيه ان مولد اقبال ۱۹۲۹بع يف اهلندی الذی ط

كان قد اعد مقاال عن اقبال باللغة االجنليزية و نشر يف جملة ) ملك راج انند(
و نشر يف جملة .م۱۹۳۲االكادميية امللكية والذی ترجم الی اللغة االردوية يف 

ال هو يف عددها اخلاص عن اقبال و ذكر فيه ان مولد اقب "نرينگ خيال"
اقبال و شعره (كتابا عن اقبال باللغة االجنليزية ) شيخ اكرب علی(م والف ۱۸۷٦

م وقد ۱۸۷٦م قد جاء فيه بان مولد اقبال هو ۱۹۳۲والذی طبع يف ) و رسالته
  ۔م۱۸۷٦جاء فيما يلی من املؤلفات بان مولد اقبال هو 

عجاز للسيد ا) ای موجز تاريخ االدب االردوی( "خمتصر تاريخ اردو"  ۔۱
  ۔م۱۹۳٤حسني املطبوع يف 

لصاحبه حممد نسيم ) تراجم شعراء بنجاب(ای  "تذكرة شعراء بنجاب"  ۔۲
  ۔م۱۹۳۷رضوانی املبطوع يف 

يف عددها اخلاص عن اقبال واملطبوع يف  "جملة اجنمن ترقي اردو"  ۔۳
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  ۔م۱۹۳۸
  ۔م۱۹٤۸للشيخ عبدالسالم الندوی املطبوع يف  "كتاب اقبال كامل"  ۔٤
لصاحبه سيد {اء ) احلديقة ذات الف لون(ای  "ن هزار رنگگلستا"  ۔۵

  ۔الدين امحد
  ۔اجلزء االول للشيخ حممد حيي تنها "مرآة الشعراء"  ۔٦

وميكن القياس بأن هذه املؤلفات كلها كانت قد اعتمدت فيما ذكرت عن 
مولد اقبال إما علی ما جاء يف كتيب االمري السري ذوالفقار علی خان أو علی 

يف عددها  "نرينگ خيال"يف املقالتني للشيخ فوق و ملك راج انند يف جملة ماجاء 
  ۔اخلاص عن اقبال

  ۔م۱۸۷۷وقد جاء فيما يلی من الكتب بأن مولد اقبال هو 
د تشندرا باللغة االجنليزية واملطبوعة ۔التی دو'ا ب "دائرة املعارف اهلندية"  ۔۱

  ۔م۱۹۲۸يف 
باللغة االجنليزية واملطبوع يف ) طامسن بيرت(للمسرت  "اعالم اهلند"  ۔۲
  ۔م۱۹۳٦

كان قد اعتمد علی هذه ) جات فيلد سائمن(و يبدو ان املستشرق االملاين 
م حيث ذكر مولد اقبال سنة ۱۹۳۷املؤلفات يف كتابه عن االسالم املطبوع يف 

  ۔م۱۸۷۷
والتفاصيل التی مرت بنا فيما ذكرناه عن مولد اقبال تدل بان تاريخ املولد 

كان قد اشتهر و اقبال حی وقد ميكن انه كان قد ايده ايضا امنا هو سنة   الذی
م والسوال الذی ۱۸۷۳م ومل يذكر احد من هؤالء بأن مولد اقبال هو  ۱۸۷٦

ماهو املصدر للمعلومات التی تقول بأن مولد اقبال هو : يطرح نفسه االن
ل بار م وميكن الرد علی هذا السوا۱۸۷٦م او ۱۸۷۵م او ۱۸۷۲م او ۱۸۷۰

هذه االقوال واالراء كلها امنا هو ظن و ختمني و تقدير بغري برهان و يرجع ذلك  
  ۔كله الی إغراض اقبال وعدم التعاون منه يف هذا املوضوع

م قد نشرت تعليقة ۱۹۳۸ابريل /۲۲ويف اليوم الثانی من وفاة اقبال ای يف 
اجلريدة املدينة (ای ) سول ايند ملرت جازيت(يف اجلريدة اليومية االجنليزية 

م مث بعد بضعة ايام نشرت ۱۸۷۷وقد جاء فيها مولد اقبال سنة ) والعسكرية
اليومية وكانت قد اعدت علی  "انقالب"مقالة موجزة عن حياة اقبال يف جريدة 

ما حكاه الشيخ عطا حممد من املعلومات عن حياة اقبال وقد جاء يف هذه هذه 
مد علی وجه الظن والتخمني بان مولد املقالة علی ما صرح به الشيخ عطا حم
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م مث نشرت تعليقة اخری بعد عدة ايام يف ۱۸۷٦اقبال كان يف شهر ديسمرب 
م حتت عنوان ۱۹۳۸مايو /۷اليومية هذه ويف عددها الصادر يف  "انقالب"جريدة 

  :وقد جاء فيها ما نصه "تاريخ مولد العالمة اقبال"
اليومية ترمجة العالمة اقبال  "انقالب" وقد جاء يف بعض االعداد املاضية جلريدة"

املوجزة علی ما صرح به شقيقه االكرب الشيخ عطا حممد علی وجه الظن 
م اال أنه قد حتقق االن ۱۸۷٦والتخمني منه بانه كان قد ولد يف شهر ديسمرب 

ذی احلجة ۲۳/۲٤م يف ۱۸۷۳فربائر /۲۲بأن حضرة العالمة كان قد ولد يف 
و يبدو من ذلك ان حضرة  ۔االسالمي ای اهلجریحسب التقومي  ۱۲۸۹سنة 

سنة و  ٦۷سنة وشهرين حسب التقومي الشمسی و  ۵٦العالمة كان قد عاش 
  "۔شهرين حسب التقومي القمری

إال أن هذه التعليقة ال تصرح مبصدرها و مرجعها اال انه من املمكن ان 
ملواليد اليومية كانت قد اخذت هذه املعلومات عن سجل ا "انقالب"جريدة 

فربائر /۲۲م وقالت ان مولد اقبال هو ۱۸۷۳والوفيات ملدينة سيالكوت لسنة 
ذكر "م مث ان عبدا>يد سالك كان قد اعتمد علی هذا املرجع يف كتابه ۱۸۷۳

وقد كتب {امش كتابه هذا ما  ۔م۱۹۵۵والذی طبع يف  "ذكری اقبال"ای  "اقبال
  )۹: (نصه
فظة سيالكوت علی اساس سجل املواليد حسب التصديق من قبل احملافظ حملا"

  "والوفيات
م مل يكن له من ۱۸۵۵م او ۱۸۵٤والظاهر ان حمافظ سيالكوت يف 

م وامنا كان ۱۸۷۳فربائر /۲۲املمكن ان يصادق علی تاريخ مولد اقبال بانه هو 
هذا احملافظ قد صادق علی ما جاء يف سجل املواليد والوفيات حيث جاء فيه بان 

ويف حي الكمشريين  "نثو الكشمريی"لد لشخص كان يعرف باسم ولدا كان قد و 
  ۔م۱۸۷۳فربائر /۲۲يف 

كان قد استفسر من شقيق اقبال االكرب   "انقالب"فلو أن مكتب جريدة 
الشيخ عطا حممد عن هذا اخلالف الذی وقع بني ما قدره هو علی وجه الظن 

ولو ا'م  ۔خ مولد اقبالوالتخمني و بني ما جاء يف سجل املواليد والوفيات من تاري
اتصلوا ببعض اخوات اقبال واستفسروهن عن ما جاء يف هذا السجل من مولد 
اقبال لكان من املمكن اصالح سوء الفهم هذا الذی وقع اال ا'م افرتضوا بان ما 
جاء يف سجل املواليد والوفيات امنا هو مولد اقبال ومل حياولوا البحث الذی كان 

يف ) مری(واجلدير بالذكر ان عميد كلية  ۔الی الصواببامكانه ان يوصلهم 
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سيالكوت والتی كان اقبال قد التحق {ا عندما قرأ عميدها ما جاء يف جريدة 

عن مولد اقبال ظنه تاريخ مولده الصحيح فاضاف يف سجالت الكلية  "انقالب"
قد اتصلت باسرة اقبال و عشرت يف سجالDا علی تاريخ  "انقالب"بان جريدة 

ولد اقبال ولكن اسرة اقبال مل تكن متلك شيئا من السجالت او امللفات عن م
م و كذلك جيب ان ۱۸۷۳فربائر /۲۲تاريخ مولد اقبال بانه كان قد ولد يف 

تقول بان اقباًال كان قد التحق ) مر(نعرف {ذه املناسبة بان سجالت كلية 
وامنا جاء فيها انه   م اال ا'ا ال تصرح عن مولده بشئ۱۸۹۳مايو /۵بالكلية يف 

كان قد بلغ السنة الثامنة عشر من عمره حينذاك فاذا كان صحيحا بان اقبال قد 
م فان مولده حينئذ امنا هو ۱۸۹۳بلغ السنة الثامنة عشر من عمره حينذاك يف 

  ۔۱۸۷۳م وليس ۱۸۷۵
علی كل حال فقد كانت النتيجة هلذا كله ان بعض من ألف عن ترمجة 

هذا بانه هو التاريك الصحيح ملولد اقبال وكذلك فان مصلحة اقبال و حياته ظن 
احلفريات واالثار قد عقلت الالفتات علی املساكن واملنازل التی كان اقبال قد نزل 
{ا يف سيالكوت والهور و تاريخ املولد الذی ورد يف هذه الالفتات كلها هو 

طابعا م حتی ان مصلحة حكومة باكستان للربيد كانت قد اصدرت ۱۸۷۳
و ذكرت فيه تاريخ  ۔م مبناسبة ذكری اقبال العشرينية۱۹۵۸بريديا خاصا يف سنة 

  ۔۱۸۷۳مولده 
ذكر "و كتاب  "انقالب"واما املراجع التی عولت علی ماجاء يف جريدة 

م ومن ۱۸۷۳فربائر /۲۲عن مولد اقبال فان كلها تنص علی انه ولد يف  "اقبال
  ۔بني هذه املؤلفات

م ۱۹۳۸الذی طبع سنة ) تشراغ حسن حسرت(لصاحبه  "حياة اقبال"  ۔۱
  يف الهور
  ۔م۱۹۳۹املطبوع يف ) حممد حسني خان( "اقبال"  ۔۲
  ۔م۱۹۳۹باللغة االجنليزية املطبوع يف ) عبداهللا انور بك( "شاعر مشرف"  ۔۳
م و ۱۹٤٤م و ۱۹۳۹طبعات ) حممد طاهر فاروقي( "سرية اقبال"  ۔٤
  ۔م۱۹٤۹
باالجنليزية املطبوع يف اله اباد ) ندا سنهاسجيده ن(لصاحبه  "اقبال"  ۔۵
  ۔م۱۹٤۸
  ۔م۱۹۵۱: باالجنليزية ط) القبال سنغ( "حياة اقبال"  ۔٦
  ۔م۱۹۵٦: ط) حممد امساعيل بانی بتی( "تذكرة شعراء متغزلني"  ۔۷
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  ۔م۱۹۵۹: باالجنليزية ط) سيد عبدالواحد معينی( "اقبال فنه و فكره"  ۔۸
  ۔بدايون مطبعة نظامی: ط "كليات اقبال"  ۔۹

  ۔مكتبة نسيم لكنؤ: ط "كليات اقبال"  ۔۱۰
  )سيد حممد طفيل بدر االمروهوی( "يادگار اقبال"  ۔۱۱
  فريوز سنز: ط "دائرة املعارف االروية"  ۔۱۲
 *باالجنليزية ) حممد صديق( "تاريخ ادب اردو"  ۔۱۳
  )لسيد عابد علی عابد( "شعر اقبال"  ۔۱٤
  )عنيايت اهللا( "حياة اقبال"  ۔۱۵

ان نذكر {ذه املناسبة بان ضريح اقبال كان قد اكتمل بناؤه يف  وجيب
تقريبا وكانت حكومة افغانستان قد اعدت الفتة الضريح و غالفه فبعثت  ۱۹۵۰

و ذلك مما ال  ۔ه۱۲۹۲{ما وقد حنت مولد اقبال يف الفتة الضريح احلجرية سنة 
جلنة (و كذلك فان ملفات يوافق أی تاريخ من تواريخ املولد املتد اولة او املفرتضة 

ووثقائقها التنص علی شئ عن تاريخ املولد الذی جاء يف هذه ) ضريح اقبال
الالفتة وال يصرح باملصدر الذی ابلغ هذا التاريخ ايل سلطات كابول و ميكن ان 
يقال بان سلطات كابول كانت قد حنتت هذا التاريخ اهلجری حسب تقديرها و 

  ۔يها شواهد توكد هلا بشی يف ذلكختمينها رغم ا'ا مل تكن لد
فانه ال يعرتف به احد من  "انقالب"واما مولد اقبال الذی اكتشفته جريدة 

الذين اشتغلوا حبياة اقبال و شعره و فنه وامنا اكتفی مجيعهم بتاريخ ) االقباليني(
) وليام كينات ويل مسيس(فنری  ۱۸۷۷م او ۱۸۷٦مولده الذی تيسرهلم اما 

باالجنليزية بأن مولد  ۱۹٤٦عن االسالم املعاصر يف اهلند طبعة يذكر يف كتابه 
فهو يذكر يف كتابه عن اقبال ) فلوك(م واما املستشرق االملاين ۱۸۷٦اقبال هو 

م كما ان املستشرق ۱۸۷۷م بأن مولد اقبال هو ۱۹۵٤الذی نشر يف املانيا سنة 
م ۱۹۵۲طبعة ) نود و بيسكن لرتيشرر(يذكر يف كتابه ) كوبی كووا(السوفيتی 

  ۔م۱۸۷۷بأن مولد اقبال هو 
عن مولد اقبال ما صرح  "انقالب"وأما أول من شك فيما اكتشفته جريدة 

) بان(استاذ اللغة االردوية يف ) تی سی رائة(به سيد عبدالواحد معينی فهو 
هذا رسالة الی امللحق الثقافی بسفارة باسكان يف  ےفقد كتب رائ ۔املانيا

                                                           
  ۔حممد ؛ادق ھلعل *
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يها بانه قد التبس عليه تاريخ مولد اقبال النه املؤلفني قال ف) جادس برك(

والكتاب خيتلفون يف تاريك مولوده و سنة ومن مث جيب البحث الشامل يف هذه 
القضية حتی ميكن الوصول الی مولد صحيح اال انه مل يستطع ای واحد يف 

  ۔)۱۰(باكستان أن ينهض مبا جيب فی هذا ا>ال
) تشيكو سالفاكيا(يف جامعة براج ) ن مريكجا(م أعد االستاذ ۱۹۵۸ويف 

الصادرة ) ارتشو اورانتيلی(مقاال حقق فيه عن تاريخ مولد اقبال و نشره يف جملة 
من براج وكان لديه ما كتبه اقبال خبة يده عن ترمجته مع اطروجته للدكتوراة قدمها 

) جان مريك(ما كتبه اقبال عن ترمجه قد جعل االستاذ ) املانيا(يف جامعة ميونيخ 
  ۔)۱۱(م ۱۸۷۷نوفمرب /۹يستنتج بأن مولد اقبال الصحيح امنا هو 

كتابا عن فكر اقبال باللغة ) مشل ۔مريی ۔اين(وقد الف املستشرقة األطانية 
و ذكرت يف كتا{ا هذا علی ماقاله االستاذ جان ) جناح جربيل(االجنليزية و مسته 

فربائر /۲۲حيح وقالت بأن مريك عن اخلالفات التی توجد يف مولد اقبال اص
م يعترب مولد اقبال إال أن اقباًال قد كتب خبط يده ترمجته مع اطروحته و ۱۸۷۳

م وكانت سنة ۱۸۷٦هج املوافق لسنة  ۱۲۹٤ذی القعدة /۳صرح بان مولده هو 
م يوافق ما كتبه ۱۸۷۷نوفمرب /۹م ومن مث ۱۸۷۷هج قد بدأت يف ينائر ۱۲۹٤

ا يدل علی صحة هذا التاريخ بانه يطاق مجيع املراحل اقبال من السنة اهلجرية و مم
التعليمية التی مر{ا اقبال يف حياته ای مراحل االمتحانات يف الكية فاجنامعة بينما 

م و عليه فان مولد ۱۸۷۳ال يوافق هذه املراحل التعليمية ما جاء عن مولده يف 
لطبعة الثانية ويف هذه السنة نفسها ظهرت ا) ۱۲(م ۱۸۷۷نوفمرب /۹اقبال هو 
لفقري سيد وحيد الدين وقد اسرد الشيخ اعجاز امحد يف  "روزجار فقري"من كتاب 

مقال طويل من الشواهد والرباهني التی تؤيد بان مولد اقبال الصحيح هو 
  ۔م۱۸۷۷نوفمرب /۹

واما املؤلفات واملقاالت عن اقبال التی ظهرت بعد ذلك فان مجيعها اعرتفت 
اختارته فعلی سبيل الثال تبع هذا الرأی سيد عبدالواحد معينی تاريخ املولد هذا و 

م و صرح يف  ۱۹٦٤يف كتابه باالجنليزية عن اقبال و فنه فكوه والذی طبع يف 
م رغم انه كان يف كتابه هذا والذی ۱۸۷۷نوفمرب /۹كتابه بأن مولد اقبال امنا هو 

 "نقوش"لة م وكذلك جم۱۸۷۳فربائر /۲۲م قد صرح بان مولده ۱۹۵۹طبع يف 
يف عددها اخلاص عن تراجم الرجال باقالمهم كانت قد صرحت بام مولد اقبال 

م رغم ان هذه ا>لة نفسها كانت قد ۱۹٦٤وذلك يف  ۔م۱۸۷۷نوفمرب /۹
  ۔ذكرت يف أعدادها اخلاصة عن الغزل والرسائل والفكاهة
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م واما كتاب ام ۱۸۷٦م او ۱۸۷۵وعددها عن الهور بان مولد اقبال و 
سكسينه عن تاريخ االدب االردوی باللغة االجنليزية والذی ترمجه السيد  بابو

م فقدم له مرتضی حسني ۱۹٦۵العسكری الی االردوية و ظهرت طبعته الثانية يف 
م و كذلك ۱۸۷۷نومرب /۹م وامنا هو ۱۸۷۵فاضل و صرح بان مولد اقبال ليس 

م و ۱۹٦٦يف سنة  فان حممد طاهر فاروقي كان قد رجع عن قوله يف مولد اقبال
م رغم ان طبعات كتابه ۱۸۷۷نوفمرب /۹صرح بان مولد اقبال الصحيح امنا هو 

فربائر /۲۲م تصرح بان مولد اقبال هو ۱۹٤۹م و ۱۹٤٤م و ۱۹۳۹يف 
  ۔م۱۸۷۳

وكانت حكومة باكستان قد اصدرت طابعا بريديا خاصا مبناسة ذكری اقبال 
لد اقبال وملا كانت حكومة م كمو ۱۸۷۳م وهذه الطوابع الربيدية حتمل ۱۹٦۸

م كمولد ۱۸۷۳م حتمل ۱۹۵۸باكستان قد اصدرت ايضا طوابعا بريدية يف 
القبال ومن مث نبهت علی هذا التعارض بعض اجلرائد الباكستانية يف تعليقاDا مما 

جاء فيه بان سنة  ۱۹٦۸ابريل ۲۷جعل حكومة باكستان تصدر تصرحيا رمسيا يف 
۱۸۷۷Dا اكادميية اقبال و حلقة اقبال بكراتشی كما أن م كمولد اقبال قد ايد

ای كتاب اقبال ( "اقبال باتصوير"العقيد وحيد الدين كان قد ذكر يف كتابه 
بأن مولده هی هذه السنة نفسها باالضافة إلی ما جاء يف حبث اعده ) املصور

االستاذ جان مريك جبامعة تشكيل سالفاكيا إال أن الكتب التی ورد ذكرها يف 
  ۔)۱٤(يدة من بني هذه اجلرائد ال تنص علی تاريخ مولد اقبال الصحيح جر 

نوفمرب /۹مث نشر ا>لد الثانی عشر من دائرة املعارف الربيطانية حيث جاء 
م تاريخ مولد اقبال كما انه نشر مقالد للشاعر حفيظ هوشياربوری يف ۱۸۷۷

م ۱۹٦۹نة عن هذا املوضوع يف س "احلرب"ای  "جنک"عدد من اعداد جريدة 
حيث حقق الكاتب علی اساس الدالئل والشواهد مرة اخری بان تاريخ مولد 

م ويف هذه السنة نفسها ظهر كتاب ۱۸۷۷نوفمرب /۹اقبال الصحيح امنا هو 
للسيد عبدالواحد معينی وقد تناول املؤلف تاريخ مولد اقبال يف ( "نقش اقبال"

نوفمرب /۹ل كان قد ولد يف الباب االول منه وفصل القول فيه و حقق بان اقبا
  ۔م۱۸۷۷

ولعل هذه اخلالفات حول تاريخ مولد اقبال كانت فعلت ادارة مجعية اقبال 
 ےاس ا"تكون جلنة خاصة حتت رياسة القاضي ) وهي موسسة حكومية(الهور 
م لتقوم مبهمة البحث يف ۱۹٦۹سابقاه يف سنة ) رئيس اقضاء الباكستاين(رمحان 
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ی وجه صحيح وامسرتت اللجنة يف حبثنا للعديد من مولد اقبال و حتديدة عل

اقبال درون "م كتاب ۱۹۷۱السنوات ويف اثناء ذلك نشرت مجعية اقبال هذه يف 
لصاحبه خالد نظري صوفی حيث حقق املؤلف يف   "اقبال داخل منزله"ای  "خانه

م وخالد ۱۸۷۳ديسمرب /۲۹كتابه هذا بان تاريخ مولد اقبال الصحيح امنا هو 
ويف هذا هو ابن ابنة الشيخ عطا حممد الصغری واما والده نظري صوفی نظري ص

وقد حقق  ۔فهو ابن اخت اقبال الكربی السيدة طالع يب و امسه خورشيد امحد
هذا املؤلف بانه وجد يف سجل املواليد واألموات لبلدية سيالكوت بان نثو اخلياط 

ديسمرب /۲۹ه ابن يف املسلم القاطن يف حی صناع احللقات الزجاجية قد ولد ل
م وقد ابلغ هذا اخلرب الی سلطات البلدية رجل امسه علی حممد بن غالم ۱۸۷۳

حمی الدين و يری هذا املؤلف بان هذا هو تاريخ مولد اقبال و ذلك النه ينص 
علی والد اقبال الشيخ نور حممد املقلب بنثو كان مشتغال مبهنة اخلياط وهو الذی  

لذی اعلم سلطات البلدية بذلك هو علی حممد بن كان قد ولد له ابن وان ا
  ۔)۱۵(غالم حمی الدين وهو ابن عمة الشيخ نور حممد 
رمحان فلم تصل الی اية نتيجة  ۔أ۔واما اللجنة التی كان يرتأسها القاضي، اس

فيما قامت به من البحث والتحقيق واخريا كونت حكومة باكستان جلنة يف 
دی لوزارة الرتبية والتعليم لتقوم مبهمة التجديد م حتت رياسة الوكيل االحتا۱۹۷۲

  ۔لتاريخ مولد اقبال فاجتمعت اللجنة غري مرة واستمر حبثها
م اعلنت حكومة اهلند با'ا سوف حتتفل بذكری اقبال املئوية ۱۹۷۳ويف 

ولعل الذی جعل حكومة اهلند تعلن {ذا االحتفال هو  ۱۹۷٤ ۔۱۹۷۳خالل 
او ما حققه خالد نظري صويف عن تاريخ مولد اقبال  "انقالب"ما اكتشفته جريدة 

مث كونت جلنة قومية حتت رياسة السيدة انديرا غاندی رئيسة وزراء اهلند و بدأت 
   ۔االستعدادات الالحتفال بذكری اقبال

ومما جيب االشارة اليه {ذه املناسبة ان الكتاب اهلنود كانت هلم آراء خمتلفة 
مالك رام يف مقاله عن ) ۱٦(ملثال حقق الكاتب يف هذا املوضوع وعلی سبيل ا

م كما ان الشيخ عبدالقوی كان ۱۸۷۳ديسمرب /۲۹اقبال بانه كان قد ولد يف 
هج و ۱۲۹٤ذی القعدة / ۳مرتددا يف تائيده لقول القائلني بان مولد اقبال هو 

يخ ذلك النه كان يری بان الشواهد والد الئل التی اعتمد عليها القائلون {ذا التار 
اما الشيخ السيد ابواحلسن علی الندوی فقد اختار يف  ) ۱۷(ليست مبقنعة شافية 

م كتاريخ املولد القبال وتبعه الشاعر الكاتب ۱۸۷۷سنة  "روائع اقبال"كتابه 
  )۱۸( ۔م۱۸۷۷نوفمرب /۹فقال إن اقبال كان قد ولد يف ) جكن ناث آزاد(
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جعل اللجنة علی كل حال فان االعالن من حكومة اهلند هو الذی 
االحتادية لتحديده مولد اقبال تسارع جابراء اDا الن اعضاءها كانوا يرون بان 
حكومُة اهلند اذا احتفلت بذكری اقبال فما ذا جيعل باكستان تتخلف يف هذا 
ا>ال وكانت اجرءات جلنة مولد اقبال قد امسرتت لسنتني تقريبا واخريا اعلنت 

م بان ۱۹۸۷فربائر /۹ات من قبل اللجنة يف حكومة باكستان علی إساس التوصي
م مث اعلنت حكومة باكستان يف ۱۸۷۷نوفمرب /۹مولد اقبال الصحيح إمنا هر 

 ۔۱۹۷۷م بأ'ا سوف حتتفل بذكری اقبال املئوية خالل ۱۹۸٤يوليو /۲۵
علی أساس تاريخ املولد املذكور إعاله وتكونت جلنة قومية برئاسة السيد  ۔م۱۹۷۸

وتورئيس وزراء باكستان آنذاك لتقوم بتنظيم االجراءات لالحتفال ذوالفقار علئ ب
م يف كل من اهلند و  ۱۹۷۷بذكری اقبال وقد مت االحتفال بذكری اقبال يف 

  ۔باكستان
هناك آراء ثالثة خمتلفة عن تاريخ مولد اقبال وهی آراء تناوهلا الباحثون 

  :والعلماء منذ وفاة اقبال اليوم وهي هذه
  ۔م۱۸۷۳ فربائر/۲۲  ۔۱
  ۔م۱۸۷۳دميسرب /۲۹  ۔۲
  ۔م۱۸۷۷نوفمرب /۹  ۔۳

والسوال الذی يطرح نفسه االن ما هو القول الصحيح من بني هذه االقوال 
املختلفة واآلراء الثالثة املتضاربة حول مولد اقبال وللوصول الی نتيجة قاطعة البد 

د يف تائيدها و من البحث يف هذه اآلراء الثالثة واهلام مبا جاء من الدالئل والشواه
  ۔تفنيدها
  م۱۸۷۳فربائر /۲۲  ۔۱

الصادرة من  "انقالب"هذا هو تاريخ مولد اقبال الذی اكتشفته جريدة 
الهور وعولت اجلريدة يف البحث عن هذا املولد علی ما عثرت عليه يف سجل 
املواليد والوفيات لبلدية سيالكوت حيث جاء بان شخصاً امسه نثو الكشمريی من 

م وقد جاء يف ۱۸۷۳فربائر /۲۲شمريين كان قد ولدله ابن يف سكان حی الك
هذا السجل بان الذی كان قد اعلم سلطات البلدية باملولد كان امسه ايضا نثو 

و تيبق كبار اسرة اقبال املوتوق {م بان الشيخ نور حممد كان قد ولد له ) ۱۹(
فريی الشيخ  ابن قبل مولد اقبال إال أنه كان قد تويف وهو طفل رضيع و عليه

) فقري سيد وحيد الدين(اعجاز امحد بان هذا املولد الصلة له باقبال رغم ان 
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يقول بأن البحث الذی قام به قد قاده إلی إن يقول بان الذی جاء يف السجل 
امنا هو عن ولد اخر كان قد ولد للشيخ نور حممد والذی كان قد تويف وهو طفل 

و كذلك يذكر خالد نظري ) ۲۰(عة اعوام رضيع قبل مولد اقبال بثالثة أو أرب
صويف علی ما مسعه من والده بان هذا الذی جاء يف السجل إمنا هو عن ولد  
كانت ام اقبال قد سلمته إلی زوجة عم اقبال لتتبناه حيث مل يكن هلا اوالد زكود 

  )۲۱(إال أن الولد هذا كان قدمات وهو طفل رضيع 
يف سجل املواليد والفيات هو مولد فقد حتقق خطأ من قال بأن الذی جاء 

فا'م ليس لدميهم شئ  "انقالب"اقبال وممن اخطأ يف هذا الرای اصحاب جريدة 
من الوثائق يؤيد ما دعوه غري ما جاء يف هذا السجل الأنه ال صلة له باقبال وامنا 
يتعلق ذلك بطلد اخر كان قد ولد للشيخ نور حممد ومات وهو طفل رضيع قبل 

بسنوات والشيخ اعجاز أمحد حيتفظ معه شهادة من قبل اخت اقبال  مولد اقبال
التی شهدت واكدل له بان ولدا كان قد ولد للشيخ نور حممد ومات وهو طفل 

  )۲۲( ۔قبل مولد اقبال
ومن اجلدير بالذكر ههنا الشيخ نور حممد كان يسكن يف ذلك الوقت يف 

رمسية املسجلة عن ذلك العهد والوثائق ال ۔حي يعرف حبی صناع احللقات الزجاجية
تنص علی وجوه املنزل السكنی للشيخ نور حممد يف سوق صناع احللقات 

و هذا املنزل نفسه كان هو عنوان الربيد ندائما وحي ) ۲۳(الزجاجية او يف حيهم 
صناع احللقات الزجاجية وحي الكشمرييني حيان مستقالن اال ا'ما متجاوران 

عن املعلومات التی مجعه  "اقبال داخل منزله"تاب متقابالن وما ما جاء يف ك
اصاحب من سجل املواليد والوفيات لبدية سيالكوت اليوجد فيها بيان موثوق به 

و يقول ) طالع بی(غري بيان واحد وهذا البيان هو عن مولد اخت اقبال اكربی 
هذا البيان بأن نثو الكشمريی من سكان حی صناع احللقات الزجاجية كانت قد 

م واعلم السلطات بذلك شخص امسه حممد ۱۸۷۰سبتمري /٦ولدلت له بنت يف 
وال يوجد بيان عن مولد  ۔)۲٤(وهو والد الشيخ نور حممد وجد اقبال (رفيق 

من اوالد الشيخ نور حممد ولعلی السبب ) فاطمة يب(الشيخ عطا حممد والسيدة 
الوفيات الی يف ذلك ان بلدية سيالكوت مل تكن قد فتحت سجال للمواليد و 
يف ) طالع بی(ذلك الوقت والبيان الذی جاء يف سجل املواليد الوفيات عن مولد 

م يوضح جليا بان الشيخ حممد رفيق هو الذی كان ئهتم باعالم املواليد ۱۸۷۰
الحفاده مادام حيا ولكنه ليس لدينا ما يوكد لنا بان الشيخ نور حممد أيضا كان 

فان البيان الذی جاء يف هذا السجل ينص علی علی كل  ۔يهتم {ذا االمر كذلك
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ان الوالد مل يكن من سكان حی صناع احللقات الزجاجية وامنا كان يسكن يف 
حي الكشمرييني فهل ميكن لنا ان تاكد من صحة هذا البيان الذی جاء يف 
سجل املواليد والوفيات بانه صحيح الن احليني ای حي الكشمرييني وحی صناع 

جية حيان متقاربان وانه ميكن القول بان الكاتب املسئول مل يرمن احللقات الزجا
فره الفرق بني احليني؟ اما مؤلف هذا الكتاب فال يری ان هذا الرای مصيب وامنا 
يری و يوافقه يف رائه هذا الشيخ اعجاز امحد بان كل بيان يف حي صناع احللقات 

ذلك الن هذا البيان  الزجاجية جيب ان ال يصدق و سوف ويكون مشكوكا فيه و
ال صلة له باولد الذی مات وهو طفل رضيع قبل مولد اقبال ومن املمكن ايضا 
ان هذا البيان الذی جاء يف السجل امنا هو عن ولد ميكن ان يكون قد ولد لرجل  
كان امسه ايضا نثو الكشمريی ومل يكن يسكن يف حي الصناع احللقات الزجاجية 

مرييني وان الذی اعلم السلطات بذلك كان هو وامنا كان يسكن يف حي الكش
  ۔والد ذلك الطفل نفسه

  م ۱۸۷۳ديسمرب / ۲۹  ۔۲
واما هذا التاريخ ملولد اقبال فقد اكتشفه خالد نظري صويف و هذا 
االكتشاف يقوم علی ما جاء يف سجل املواليد والوفيات لبلدية سيالكوت بانه يف 

هی صناع احللقات الزجاجية م كان قد ولد ابن لرجل يف ۱۸۷۳ديسمرب /۲۹
وكان امسه نثو اخلياط املسلم والذی اعلم السطات {ذا املولد امسه علی حممد بن 

بان هذا البيان هو عن  "اقبال داخل منزله"غالم حمی الدين ويری مؤلف كتاب 
مولد اقبال ونه كان قد ولد بعد الوالد الذی مات وهو طفل رضيع قبل مولد 

الربع وهو يصرح قائال بان هذا البيان الذی يذكرالوالد باسم اقبال بعشرة اشهر و 
نثو اخلياط امنا هو اشارة الی مهنة الشيخ نور حممد املعروف بنثو مث يذكر قائال 
بأن الذی كان قد اعلم السلطات بذلك امسه علی حممد بن غالم حمی الدين وهو 

ه خالد نظري صويف اما املصدر الذی اعتمد علي) ۲۵(ابن عمة الشيخ نور حممد 
يف معلوماته هذه فهو ليس اال والده نظري صويف وهو الذی اخرب ابنه بان الذی  
كان قد اكرب السلطات باملولد هو علی حممد بن غالم حمي الدين وهو ابن عمة 
الشيخ نور حممد اال ان نظري صويف هذا كان قد اولی بتصريح صحفي جلريدة 

 السلطات اعلم قد كان الذی بان قال حيث كراتشي من الصادرة "جهان خبارا"
  ۔)۲٦( حممد نور الشيخ عم ابن وهو حممد علی هو باملولد

اما الشيخ اعجاز امحد فهو يقول بانه مل يعرف ومل يسمع بشخص بني 
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  ۔اقاربه كان امسه علی حممد بن غالم حمی الدين ومل يذكره احد من االقارب ابدا

وقد  ۔السرة ومآمتها كان يعرف {ذا االسمكما انه مل يشارك شخص يف افراح ا
صرح الشيخ فوق الربيخ اعجاز فيما كتباه بان والد الشيخ نور حممد كان قد 
هاجر من كشمري الی مدينة سيالكوت ومل يذكر احد ان عمة لوالد اقبال ای اختاً 
للشيخ حممد رفيق ايضا كانت قد هاجرت مع اخوDا وما شجرة النسب السرة 

تاريخ "ی كان الشيخ فوق قد اعدها و سجلها يف اجلزء الثانی من كتابه اقبال الت
م فلم تذكر عمة من عمات الشيخ نور حممد يف هذه ۱۹٤۳طبعة  "اقوام كشمري

الشجرة كما انه مل يذكر عم من اعمامه فيها كان امسه غالم حمی الدين وال ابن له  
اعدها الشيخ اعجاز كان امسه علی حممد و شجرة نسب اسرة اقبال التی قد 

امحد قبل سنوات علی اساس املعلومات التی حصل عليها من كبار االسرة 
املوثوقني و بعد جهد كبري بذله يف ذلك ايضا اليوجد فيها زكر الری شخص {ذا 

ال تنص علی وجود ) جكن ناث آزاد(االسم و كذلك شجرة النسب التی اعدها 
  )۲۷(شخص {ذا االسم 

ما مدی صحة املعلومات التی حكاها نظري صويف عن والسوال اآلن هو 
ای  "ذكر اقبال"اجداد اقبال و اسرته فنری عبدا>يد سالك يقول يف كتابه 

علی اساس املعلومات عن اجداد اقبال و اسرته والتی حكاها له ) ذكری اقبال(
  ۔)۲۸(نظري صويف هذا 

سرينجار ورئی يقال ان شخصا من السادة االشراف كان قد ورد يف مدينة "
اجلد االعلی للعالمة اقبال يف هذا السيد الشريف من السرية الطاهرة واالخالق 
الكرمية ما جعله حيبه و يعتقد فيه و تأثر بصحبة ذلك الشريف وحبه فاعتنق 
هذا الربمهی االسالم علی يد السيد الشريف و مسي بصاحل و عند ما رأی 

وجه من ابنته و بلغ املدارج العليا السيد الشريف صالحا و تقوی يف صديقه ز 
واخذ ) بابا صاحل(من الصالح والتقوی بعد اعتناقه االسالم حتی عرف باسم 

  ۔"عامة الناس بقبلون عليه و ضرحيه يف كشمري ولكن مكانه ال يعرف
وهذا الذی رواه نظري صويف ال يويده ما قاله اقبال او ماكتبه الشيخ فوق 

مرت بنا يف الباب االول بان الشيخ فوق كان يری  وقد اتضح من التفاصيل التی
او ) بابا لول حج(بان اجلد االعلی للشيخ نور حممد والد اقبال كان يعرف بلقب 

يف القرن اخلامس ) بدشاه(يف عهد  ۔و انه كان قد اعتنق االسالم) حاجي لولی(
عشر امليالدی و ليس لدينا ما يؤيد بانه كان قد اسلم علی يد شريف من 

الشراف وكان مسي بصاحل او كان قد تزوج بابنة شريف من االشراف أو عرف ا
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فيما بعد إال أن البعض ممن ترجم القبال قد اخذ هذه احلكاية ) بابا صاحل(بلقب 
 ۔بدون أی حبث أو حتقيق "ذكری اقبال"التی حكاها نظري صويف من كتاب 

  ۔)۲۹(
ا كان من اقارب وما مؤلف هذا الكتاب فهو يشكد يف ان علی حممد هذ

هل جيب أن يكون : يشري سواال قائال) وحيد قريشي(اسرة اقبال ولكن الدكتور 
املخرب دائما من االقارب؟ فان التقاليد املعوول {ا ان حارسا او كناسا من العاملني 
يف احلی قد يقوم {مة االعالم واالخبار وقد ميكن ان يقوم {ذه املهمة بعض 

قارب وقد ميكن ان يكون الذی قد اعلن السلطات باملولد سكان احلی من غري اال
أما تقاليد االعالم بواسطة احلارس او الكناس فقد ميكن  ۔)۳۰(من اخوال اقبال 

وجودها يف بعض القری اما املدن فان التقاليد متنعنا من ان نری هذا الرأی ألن 
ما أن يكون احد تقاليد املدن دائما جتعل االقارب يقومون باملهمات مثل هذه وا

من سكان احلی من غري االقارب أو أحد من أخوال اقبال قد قام {ذه املهمة فان 
وال جيوز الثقة به بدون سهادة  ۔هذا هو ظن و تقدير وال يقوم علی أساس يويده

  ۔أو وثيقة تويده
وأما ولد الشيخ نور حممد الذی مات وهو طفل رضيع فان وثائق البلدية ال 

فربائر / ۲۲بشئ فلو فرضنا أن ما سجل فئ وثائق البلدية  تنص علی وفاته
م هو مولد ذلك الطفل الرضيع فيجب ان يكون وفاته أيضا قد سجلی يف ۱۸۷۳

تلك الوثائق للبلدية واالمر ليس كذلك الننا قد صرحنا فيما مربنا بان الذی جاء 
الذی ولد يف سجل البلدية من البيانات هي ال تتعلق مبولد ذلك الطفل الرضيع 

ومات قبل مولد اقبال و جيب {ذه املناسبة أن نصرح بأن الشيخ نور حممد 
وشقيقه الشيخ غالم حممد كانا يسكنان معا يف بيت واحد و تنص الوقائع اخلاصة 
باالسرة با'ما كانا قد رزقا بابن وابنة يف وقت واحد تقريبا وقد مت التبادل بني 

ل الذی يطرح نفسه االن هو هل سجل مولد والسوا ۔االمني كما ذكر فيما مضی
  ۔ال ۔۔۔۔۔: تلك الطفلة يف وثائق البلدية ام ال؟ واجلواب علی هذا السوال

فقد سجل يف الوثقائق حيث جاء با'ا  ) طالع يب ای شقيقة اقبال(اما وفاة 
م وان الذی اعلم السلطات بذلك كان ۱۹۰۲يوليو / ۱۳كانت قد توفيت يف 

ت السيدة طالع بن هذه قد زوجت من غالم حممد الذی كان وكان ۔امسه تاج دين
يعمل مع الشيخ نور حممد يف حمله التجاری وهو صبی وأن غالم حممد هذا هو 
نفس الصهر للشيخ نور حممد الذی كان قد وهب له ذلك احملل التجاری وأما تاج 
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الذی  دين الذی كان أعلم بالوفاة فهو ابن الشيخ فتح حممد بن الشيخ عبداهللا 

و بصفته ابنا البن عم الشيخ نور حممد كان يعترب  ۔كان ابن عم الشيخ نور حممد
) كرمي يب/ (من اقرب االقارب له وكذلك فان الوثائق تنص علی وفاة السيدة

م يف املنزل ۱۹۵۸يوليو /٤وكانت قد توفيت يف )۳۱(شقيقة العالمة حممد اقبال 
ية مبدينة سيالكوت والذی اعلن املووثي اقبال يف حی صناع احللقات الزجاج

سلطات البلدية بوفاDا امسه افتخار امحد وهو شقيق الشيخ اعجاز امحد وابن 
فهذه الوفيات اوا املواليد كلها قد قام باالعالم عنها األقارب  ۔الشيخ امتياز امحد

  ۔الغري
اما االعرتاض الثانی الذی أورده الشيخ اعجاز امحد علی صحة هذا البيان 

كور الذی مربنا بأن الشيخ نور حممد كان يعرف اما بالشيخ نثو او بنثو املذ 
لكشمريی بصفته كشمرييا أو كان يعرف نثو صاحب القالنس حبكم مهنته ومل 
يكن يعرف بنثو اخلياط النه مل يكن من اسرة اخلياطني وفيما قاله الشيخ اعجاز 

سيالكوت وكان بعض  امحد هذا بأنه يوجد اسرة خاصة تعرف باخلياطيني مبدينة
اعضائها قد نزلوا يف حي صناع احللقات الزجاجية ايضا وانه كان يعرف شخصا 
من سكان ذلك احلي الذی كان يعرف بنثوا الصراف و كذلك فان شقيقه 
االصغر الشيخ خمتار حيكی بأن أحد زمالئه يف املدرسة والذی كان من أسرة 

  ۔اخلياطيني كان جده يعرف باسم نثو
بأن الناس كانوا يلقبون الشيخ  "اقبال داخل منزله"صاحب كتاب  وقد صرح

و هذا البيان ) ۳۲(نور حممد واسرتته اصحاب الطرابيش أو أصحاب القالنس 
الذی جاء يف الوثائق ينص علی مهنة الرجل واسرته و ديانته خياط و ذلك حبكم 

ر بان وثائق و كذلك فان الدكتور وحيد قريشي يذك ۔مهنة اليت كان يشتغل فيها
مدرسة االرسالية االسكاشية تنص علی ان استمارة قبول اقبال بتلك املدرسة 

وقد ادلی صويف ) ۳۳) (ای اخلياط(حتمل اسم والده كالشيخ نور حممد تيلر 
  ۔)۳٤(الصادرة من كراتشي  "اخبار جهان"بتصريح صحفی >لة ) نظري صويف(

ين عرف باسم نثو غري والواقع انه مل يكن يوجد شخص يف حی الكشمري "
الوالد الكرمي للعالمة اقبال وعلية فان البيانات التی جاءت يف الوثائق للبلدية 
عن اوالد الرجل الذی كان يعرف باسم نثو و للذی كان يسكن يف حی 
الكشمريين او االزقة ا>اورة هلا امنا هو والد العالمة اقبال الشيخ نور حممد 

  "۔الدهوهذه البيانات كلها عن او 
فهو اسم عريف يعرف به االنسان عامة بسبب تلك احللقة ) نثو(اما ااالسم 
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وأنه من املمكن أن يكون الناس الكثريون يعرفون ( ۔ای اخلزام التی تكون يف انفه
باسم نثو يف مدينة واحدة او يف حي واحد والذی صرح به نظري صويف هو 

 ۔امحد والشيخ خمتار امحدتصريح قطعي رغم انه اصغر سنا من الشيخ اعجاز 
وباالضافة إلی ذلك فان نظري صويف هذا كان قد أولی بتصرحيني متناقضني عن 
قرابة علی حممد بالشيخ نور حممد اتضح بأن هذين التصرحيني قد حتقق خطأمها 
وان معلوماته عن اجداد اقبال واسرته ال تقوم علی حبث قوی ومن مث من اجلائز 

به الشيخ اعجاز امحد والشيخ خمتار امحد يف هذا  املناسب أن نفضل ماصرح
  ۔املوضوع الذی حنن فيه االن

ومما الشك فيه ان الشيخ نور حممد كان من اسرة كشمريية ومل يكن من 
أسرة اخلياطني والذی جاء وثائق مدرسة االرسالية االسكاثية عن الشيخ نور حممد 

هنته التی كان يشتغل فيها فقد ميكن يكون ذلك حبكم م) ای اخلياط(بأنه تيلر 
اما اذا اكنت اسر عديدة من اخلياطني تسكن يف حي صناع احللقات وكان احد 
من رجاهلا يعرف باسم نثو فكيف ميكن االعرتاف بان الذی اعلم السلطات ميلی 
عليها الشيخ نور حممد اخلياط حبكم مهنته يف هذه املرة خاصة وال يذكره باسم 

  ۔احب القالنسنثو الكشمريی او نثو ص
وقد حتقق الشك يف قرابة الرجل بالشيخ نور حممد والذی كان قد اعلم 

  ۔السلطات باملولد
وقد ميكن ايضا ان هذه البيانات يف الوثائق امنا هي عن ولد كان قد ولد 
لشخص كان امسه نثو وكان من اسرة اخلياطني وان الذی كان قد اعلم السلطات 

  ۔نفسهابذلك هو ايضا من تلك االسرة 
بانه مل يعثر علی مولد السيدة  "اقبال داخل منزله"ويقول مؤلف كتاب 

شقيقة اقبال الصغری يف وثائق البلدية وانه قد عثر علی مولد السيدة ) زينب بی(
شقيقة اقبال حيث جاء بان شخصا من حي الكشمريين و امسه نثو ) كرمي بی(

م و بذكر ۱۸۷٦نوفمرب /۱٤بن حممد رفيع املسلم الكشمريی قد رزق بابنة يف 
املؤلف {ا مش كتابه بآن اسم والد الشيخ نور حممد هو الشيخ حممد رفيق اال انه 

ومؤلف هذا الكتاب يری بان هذا البيان ) ۳۵(ورد ههنا حممد رفيع وهو خطأ 
أيضا مشكوك فيه فان اسم الوالد لتلك البنت يف هذا البيان هو نثو بن حممد رفيع 

حق اذا قلنا بان الذی ورد يف هذا البيان هو خطأ فلو سلمنا بأنه الننا لسنا علی 
خطأ يرجع الی الكتابة اخلاطئة فان سكن والد هو حی الكشمريين بينما الشيخ 
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  ۔نور حممد كان يسكن يف حی صناع احللقات الزجاجية

وهذه التفاصيل التی مرت توضح جليا بان البيانات التی جاءت يف كتاب 
عن مواليد أوالد الشيخ نور حممد والتی أخذها املؤلف من  "زلهاقبال داخل من"

 ۔سجل املواليد والوفيات لبلدية مدينة سيالكوت كلها مشكوك فيها غري بان واحد
والذی اخرب ) طالع يب(اما البيان الذی ال ميكن الشك فيه فهو مولد السيدة 

  ۔السلطات بذلك هو الشيخ حممد رفيق
هل تاريخ مولد اقبال هذا يؤيده ما جاء : االن والسوال الذی يطرح نفسه

يف امللف التعليمي القبال او ماسرده كبار الرجال والبارزون من اسرة اقبال من 
التصرحيات والبيانات؟ اما امللف التعليمی القبال فان أقدم ما نعثر عليه من ذلك 

تحان م حني جنح اقبال يف ام۱۸۹۱هی الشهادة التی منحته جامعة بنجاب يف 
املدارس  املتوسطة والشيخ اعجاز امحد حيتفظ بنسخة من هذه الشهادة التی 

وجاء يف هذه الشهادة بان سن اقبال كانت مخسة عشر  ۔م۱۹۰۷استخرجت يف 
عاما واما طلب القبول هلذا االمتحان فكان قد قدمه إما اقبال أو والده او شقيقه 

م فمعنی ذلك ۱۸۹۱من عمره يف االكرب و اذا كان اقبال قد بلغ اخلامسة عشر 
 )۳٦(م ۱۸۷٦أن مولده هو 

ان ملف املدرسة ال يساعدنا بشئ يف حتديد تاريخ مولد اقبال او قبوله {ا 
او عمره حني التحق {ا ولو سلمنا بانه كان قد التحق باملدرسة متأخرا عن أوان 

 عمله و العادی فان ملغه التعليمی يدل علی انه كان طالبا ذكيا قويا جادا يف
متقدمات يف الدرس عن أقرانه و كان قد قضی معظم اواته يف الكتاب عند الشيخ 
السيد مري حسن الذی منه تعلم اقبال اللغة االردوية والفارسية والعربية و ادا{ا 
وكان السيد مري حسن هذا مدرسا مبدرسة االرسالية االسكاشية وهو الذی كان 

رسة نفسها وقد ميكن ان السيد مري حسن كان سببا يف التحاق اقبال بتلك املد
قد احلقه بالصف الثانی او الثالث للمدرسة نظرا الی ذكاء اقبال براعته الفائقة 
وقد جاء يف بعض املصادر مايدل علی انه كان يدرس يف الصف الرابع للمدرسة 

وكان الطالب يف ذلك الوقت يدرس املواد مجيعها باللغة االردوية يف ) ٤۳(
وف االربعة االبتدائية األولی وكانت دراسة اللغة االجنليزية تبدأ من الصف الصف

اخلامس فهل جيوزلنا يف مثل هذه الظروف ان نفرتض بان اقبال كان قد درس 
االردوية والفارسية والعربية يف الكتاب خلمس سنوات مث بدأ دراسته باملدرسة يف 

ان قد بلغ عشر سنوات من الصف االول االبتدائی من جديد و ذلك بعد ان ك
  عمره؟
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والدكتور وحيد قريشي يصر علی أن اقباًال لوكان قد قبل بصف متقدم 
مباشرة لكان قبوله قبوال فوق العادة وكان البد من أن حيكيه اقبال ألقاربه وأصد 

وليس مما جيدر بالذكر انه قبل يف الصف الثانی  ۔)٤٤(قائه يف وقت من األوقات 
ة مباشرة يف العاشرة من عمره بعد أن كا قد قضی مخس سنوات أو الثالث للمدرس

يف الكتاب وكان من املمكن أن يكون قبول اقبال يف الصف املتقدم حدثا مهما 
جيدر بالذكر أو االفتخار به اذا كان قد قبل يف صف متقدم يف حداثة عمره وعلی 

باًال كان قد قبل يف علی كل فانه ليس لدينا ما حيقق بان اق ۔اساس الذكاء والرباعة
الصف االول للمدرسة بعد فراغه من الكتاب وامنا يبدولنا هذا القياس خالفا ملا 

  ۔عرف من ذكاء اقبال و فطنته الفائقة
ان شقيقتني القبال  "اقبال داخل منزله"وعلی ما حيكی صاحب كتاب 

طالع (كانتا تردد ان بني حني و واخربان شقيقة اقبال ) زينب بی(و ) كرمي بی(
كانت اصغر منه بثالث ) كرمي بی(كانت اكرب منه بثالث سنوات تقريبا وان ) بی

سنوات و يصرح املؤلف قائال بانه كان قد مسع كرمي يب تقول با'ا اصغر من اقبال 
بثالث سنوات و يصرح املؤلف قائال بانه كان قد مسع كرمي يب تقول با'ا اصغر 

ؤلف يف كتابه تاريخ املولد لشقيقتی اقبال من اقبال بثالث سنوات و قد ذكر امل
كرمي (م كما ان ۱۸۷۰سبتمرب /٦هاتني ويری ان طالع بی كانت قد ولدت يف 

م وعلی هذا األساس ذكر ان مولد ۱۸۷٦نوفمرب/۱٤كانت قد ولدت يف ) يب
يف هذا الكتاب صحيح أما مولد  ) طالع بی(م وال شك ان مولد ۱۸۷۳اقبال هو 

يه وان هذه التفاصيل التی اوردها املؤلف ليس ها شواهد كرمي بی فهو مشكوك ف
وأما الدكتور وحيد قريشي فانه يستنتج معتمدا علی ) ٤۵(تويدها اودالئل حتققها 

زميلة اقبال يف الدرس من اهل ) كرمي يب يب(ما جاء يف تصريح ادلت به السيدة 
ديسمرب  /۲۹سيالكوت بأن الشواهد التی جتعلنا نقول بان مولد اقبال هو 

هذه فلم نسمع به اال ) كرمي يب يب(وما تصريح  ۔م شواهد قوية متينة جدا۱۸۷۳
م خالل البحث الذی اجری عن مولد اقبال و تقول السيدة كرمي يب ۱۹۷٤يف 

ای  (يب بان اقباًال كان قد بلغ التاسعة عشر من عمره عند زواجه االول وا'ا هي 
من عمرها وقد أدلی هذا التصريح  كانت قد بلغت السابعة عشر) كرمي يب يب

بعد مدة طويلة وعلی اساس الذاكرة وحدها والذاكرة قد ال تستطيع ان حتفظ 
واجلدير بالذكر ان الدكتور وحيد قريشي ) ٤٦(باألشياء الی مدة طويلة من الزمان 

م هو مولد ۱۸۷۷نوفمرب /۹قد سبق يف بعض ماكتبه عن هذا املوضوع ورأی ان 
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ان هذا املولد الذی ذكره علی اساس تصريح السيدة كرمي يب اقبال الصحيح مك

  ۔)٤۸(يب
  م۱۸۷۷نوفمرب /۹ ۔۳

اما هذا التاريخ من مولد اقبال فال يوجد يف وثائق بلدية سيالكوت إال أن 
  ۔هذا التاريخ للمولد بالتقومي امليالدی يوافق ماكتبه اقبال خبط يده بالتقومي اهلجری

كتبه اقبال خبط يده باللغة االجنليزية معرفا بنفسه وفيما يلی ترمجة حرفية ملا  
  ۔م۱۹۰۷مع أطروحته للدكتوراة يف 

م مبدينة ۱۸۷٦هج املوافق لسنة ۱۲۹٤ذی القعدة /۳قد ولدت يف "
وقد بدأت دراستی بتعلم اللغتني العربية الفارسية  ۔سيالكوت، بنجاب اهلند

اخذت أدرج يف مث  ۔والتحقت مبدرسة من مدارس املدينة بعذ بضع سنوات
 ۔م۱۸۹۱الدراسات اجلامعية فنججت يف االمتحان االول جلامعة بنجاب سنة 

مث التحقت بكلية االرسالية االسكاشية مبدينة سيالكوت بعد ان جنحت يف 
م حيث اكملت دراستی لسنتني فنجحت يف ۱۸۹۳امتحان الثانوية سنة 

حصلت علی م مث ۱۸۹۵امتحان الثانوية املتوسطة من جامعة بنجاب يف 
م ۱۸۹۹م و ۱۸۹۷شهادة التخرج واملاجستري من الكلية احلكومية بالهور يف 

علی التعاقب وقد كان من حسن حظی حيث نلت العديد من االومسة الذببية 
وبعد احلصوا علی املاجستري عينت مدرسا بالكلية الشرفية  ۔والفضية واملنح املالية

والقيت  "مدرس ميكلود العريب" جلامعة بنجاب يف وظيفة كانت تسمی بوظيفة
مث عينت استاذا  ۔احملاضرات عن التاريخ واالقتصاد السياسي ملدة ثالث سنوات

مساعدا للفلسفة بالكلية احلكومية بالهور وقد حصلت علی اجازة بدون راتب 
م وهلذا الغرض أنا نازل ۱۹۰۵من اجلامعة الكمال دراسيت العليا يف أوروبا سنة 

  ۔"كاناآلن يف هذا امل
م واختار التقومي ۱۹۰۷وهذه الرتمجة التی كتبها اقبال خبط يده يف سنة 

اهلجری لتاريخ مولده و ذكر بني القوسني التقومي امليالدی املوافق له وقد ناقش 
العديد من اهل العلم الفقرة االولی من هذه الرتمجة و وردت يف ذلك شتی االراء 

بان يذكر تاريخ مولده حسب التقومي  واالقوال فمثال من وملاذا اخرب اقبال
اهلجری؟ وهل هذا التاريخ صحيح او انه ميكن ان يكون خطأ من ناحية او 
لسبب من االسباب وملاذا كتب اقبال تاريخ مولده حسب التقومي امليالدی بني 
القوسني وذكر السنة فقط دون اليوم والشهر وكيف كان طبق بني التقوميني وملا مل 

ل التقومي اهلجری الی التقومي امليالدی حتويال صحيحا حسب املبادئی حياول ان حيو 
  والقواعد املعروفة؟
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كان اقبال قد ولد يف اهلند وقد تدعم فيها احلكم الربيطاين والظاهر ان 
التقومي امليالدی كان قد اصبح املعمول به يف بنجاب بعد انضمامها الی احلكم 

غضون احلكام االجنليز بغضا شديدا وكانت الربيطاين اال ان املسلمني كانوا يب
م وذلك باجلهود ۱۸۷۰العالقات بني املسلمني واالجنليز قد اخذت تتحسن منذ 

التی بذهلا السري سيد امحد خان واعرتف املسلمون باحلكم االجنليزی وهم له  
كارهون و ذلك من اجل احلصول علی الوظائف احلكومية والوصول موارد الرزق 

وكذلك التقومي  ۔يرضوا بالنظام التعليمي االجنليزی من اعماق قلو{م اال ا'م مل
امليالدی مل يكن هلم من املمكن ان يعرتفوا به ورغم ان التقومي امليالدی كان قد 
بدأ يطپق اال ان املسلمني كانوا يسخدمون التقومي اهلجری اذا اذاد وان يسجلوا 

وكان التقومي امليالدی مبغوضا لديهم اهم الشؤون والوقائع من حياDم االجتماعية 
  ۔من ناحية العقيدة والدين

ومما أورد علی هذا ان التقاليد املتد اولة بني عامة الناس يف ذلك الوقت ا'م  
كانوا يسجلون اعمار اوالدهم أقل مما كانت يف نفس االمر وذلك تسهيال 

بلغ عن تاريخ للحصول علی الوظائف احلكومية ومن مث ميكن أن اقبال كان قد ا
بانه من املمكن أن اقبال مل ) الدكتور وحيد قريشي(مولده ابالغا خاطئا ويقول 

يكن لديه معلومات كافية عن تاريخ مولده كما انه من املمكن ان يكون مصادر 
معلوماته هذه غري كاملة ان االنسان ميكن له ان يكون لديه شعور بانه وال ميكن 

مالحظة مباشرة وان مجيع املعلومات عن مولده  لشخص ان يالحظ عملية ميالده
حيصل عليها كل انسان من غريه من الناس وعليه فان املعلومات التی كانت لدی 
اقبال عن مولده امنا كانت قد بلغته من غريه من الناس وميكن ان تكون هذه 

ويقول الشيخ اعجاز امحد وهو يرد علی هذا االعرتاض  ۔)٤۹(املعلومات خاطئة 
هذه الرتمجة التی كتبها اقبال يف ذلك الوقت مل يكتبها من اجل احلصول علی  بأن

وظيفة حكومية اذن فليس هناك ما يربر أو جيعل اقباًال ان يكتب تاريخ مولده غري 
الصحيح وباالضافة الی ذلك فمن املمكن ان نقول ان أبوی اقبال اذا كانا قد 

املمكن أن خيفي ذلك رجل من  اخرباه بتاريخ مولده غري الصحيح مل يكن من
علی كل فمن املست حيل ان خيتلق ابوا اقبال تاريخ مولده النه  ۔امثال اقبال

وكذلك فليس من الصحيح  ۔يعارض طبيعتهما التی جبلت علی الصدق والديانة
ان نزعم بان اقباًال هو الذی كان قد اختلق تاريخ مولده عن عنده الن ذلك ايضا 

ل وسريته فقد كان رجال يؤمن باملبادئی الصادقة ومل يكن اليوافق طبيعة اقبا
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ليكذب وحتی لورأی فيه فائدة موقتة وقد سرد الشيخ اعجاز امحد حدثا من 
األحداث حلياة اقبال تدل علی سريته و تعرب عن طبيعة وذلك ان اقباًال أراد ان 

هذا القريب  يبيع الدار التی كان ميلكها يف مدينة سيالكوت ألحد من أقاربه وكان
القبال خيشی من اجلار ان يرفع قضية الشفعة ف احملكمة وعليه فطلب هذا 
القريب الی اقبال يكتبوا مبلغا اكثر من الثمن املطلوب يف الوثيقة الرمسية كما  
كانت التقاليد حينذاك اال أن اقباًال قد رفض اطالقا أن يكتب ذلك يف الوثيقة 

فقال له قريبه بانه سيد فع له بني  ۔وثائق الرمسيةالرمسية او يشهد له عند مسجل ال
يدی املسجل نفس املبلغ املكتوب يف الوثيقة الرمسية وعليه فان شهادة اقبال لن 
تكون كاذبة إال أن اقباًال مل يوافق علی ذلك وكانت النتيجة أن اجلار كان قد رفع 

  ۔)۵۰(قضية الشفعة ضد قريب إقبال وحقق دعواه و جنح 
بان اقباًال كان قد كتب السنة امليالدية املوافقة ) د عبدالواحد معيينسي(يقول 

للسنة اهلجرية بني القوسني يف ترمجته املوجزة التی كتبها خبط يده وذلك النه مل 
يكن لديه شئ من املذاكرات التی كان مبكا'ا ان تساعدة يف حتويل التقومي 

واما يف اوروبا فلم  ۔حيحا مضبوطااهلجری الی التقومي امليالدی وبالعكس حتويال ص
تكن توجد فيها املذاكرات من هذا النوع اطالقا فيمكن انه حول التقومي امليالدی 
علی اساس التخمني والتقدير من عنده بدون ان يكون قادرا علی أن يستعني 

  ۔)۵۱(باملذكرات 
ن اما الدكتور وحيد قريشي فهو ال يقتنع {ذا الدليل ويری ان املذكرات م

هذا النوع كانت قد بدأت تطبع و تنشر وتوزع باللغة االميانية يف ذلك الوقت وان 
اقبال كان استفاد منها يف أطروحته للدكتوراة حني اراد ان حيول التقومي اهلجری 
الی التقومي امليالدی فكيف من املمكن انه مل يومن الالزم ان يستفيد من تلك 

ل السنة علی اساس التخمني بدون ان يذكر اليوم التقاومي يف ترمجته واكتفی ان حيو 
  ۔)۵۲(والشهر من السنة 

ويقول بان الطريقة التی اتبعها اقبال يف حتويل التقومي اهلجری الی التقومي 
امليالدی ميكن أن يقوم علی اساسني احدمها انه فضل أن يعرف الفرق علی 

نه كان قد استعمل اساس التخمني بدور الرجوع الی املذكرات والثانی ميكن ا
بالهور  "افتاب بنجاب"املذكرة التی طبعها ونشرها ديوان بوتا سنغ من مطبعة 

 ۲۲هج ويف صفحة ۱۲۹۳م الن هذه املذكرة قد كتبت فيها سنة ۱۸۷٦سنة 
علی كل فان فان  ۔)۵۳(هج قرأة خاطئة ۱۲۹٤منها وقد ميكن ان يقرأها القارئ 

ل ترجع الی عدم االحتياط من قبل اقبال يری ان هذا العم) الدكتور وحيد قريشي(
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  ۔)۵٤(
ومن التقاليد املتعارفة يف اجلامعات االوربية ان الرتمجة من هذا النوع حتضر 
وتقدم مع االطروحة يف 'ايتها وهذه الرتمجة تكون عمال ارجتاليا مستعجال اكثر 

ول االحيان فمن املمكن ان اقبال كان قد استخدم املذاكرات حني اراد ان حي
السنوات اهلجرية الی السنوات امليالدية داخل اطروحته النه من البحث والتحقيق 

  ۔واما ترمجته املوجزة فيمكن انه كان قد اعدها علی سبيل االستعجال واالرجتال
علی كل فانه ال ميكن االنكار ان اقباًال مل حياول طول حياته ان حيول تاريخ 

 امليالدی وقد ميكن ان يكون السبب يف ذلك مولده من التقومي اهلجری الی التقومي
ان اقباًال كان يفضل التقومي اهلجری علی التقومي امليالدی وأيضا قد اعرتف به 
الدكتور وحيد قريشي قائال بانه اقباًال وان كان يكتب الرسائل الی اصحا{ا 

ة مع حسب التقومي امليالدی وذلك تسهيال هلم ولكنه نظم العديد من الوقائع اهلام
وعليه فقد ) ۵۵(تارخيها وكلها حسب التقومي اهلجری غري مثانية قطعات شعرية 

ابقي اقبال تاريخ مولده واحتفة به يف ذاكرته كما اخربه ابواه بذلك اخبارا صحيحا 
قاطعا اذن فتاريخ مولده الذی كان يراه اقبال صوابا موثوقا به عنده هو الذی 

  ۔)۵٦(م ۱۸۷۷نوفمرب /۹يوافق 
ا الی ما مربنا فليس من الصواب بان يقال ان اقبال مل ياخذ االحتياط ونظر 

حني حول تاريخ مولده من التقومي اهلجری الی التقومي امليالدی يف ترمجته املوجزة 
قام  ۔وامنا ميكن ان اقبال كان قد فعل ذلك علی علم وثقة مث اخذ بذلك واست

حول ما اخربه به ابواه الی  عليه طوال حياته وكان كلها سئل عن تاريخ مولده
إال ان اقباًال مل  ۔م۱۸۷٦التقومي امليالدی واخرب كل سائل عن تاريخ مولده بانه 

يتبع هذه الطريقة يف تسجيل تاريخ تاريخ املواليد ألوالده ولعل هذا الذی جعل 
او ان فوق هو الذی  ۔م تقريبا۱۸۷٦االمري السري ذوالفقار علی خان جيعل مولده 

م وهذا هو تاريخ املولد الذی كان ۱۸۷٦ا كتبه عن اقبال بان مولده هو ذكر فيم
  ۔اقبال قد كتبه يف جواز سفره

الی ای مدی يوافق تاريخ املولد هذا ما : وننتقل اآلن الی سوال اخرو هو
جاء يف امللف التعليمي القبال فقد جاء يف شهادة االمتحان املتوسط التی حصل 

كان عمره مخسة عشر عاما ويری الشيخ اعجاز   م حني۱۸۵۱عليها اقبال يف 
امحد بان عمره يف ذلك الوقت كان اربعة عشر عاما حسب التقومي امليالدی ونظرا 

م وكذلك فان اقبال كان قد حصل ۱۸۷۷الی ذلك فان مولد اقبال هي سنة 
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م واما استمارة القبول التی بعث {ا إلی اجلامعة ۱۸۹۷علی شهادة التخرج يف 

فقد جاء فيها عمره تسعة عشر عاما وبذلك يتحقق ايضا أن مولده  م۱۸۹٦يف 
م اال ان ما جاء يف استمارة القبول بكلية االرسالية االسكاشية يف ۱۸۷۷هو 

م ينص علی أن عمره كان وذا ذلك مثانية عشر عاما فهذا مما اليوافق ۱۸۹۳
  ۔م وهذا ليس صحيحا۱۸۷۵تاريخ املولد الن هذا جيعل مولده يف 

التی قضاها اقبال يف الكتاب فيجعلها الدكتور وحيد ) بضع سنوات(اوام
اال ان مؤلف ) كرم يب يب(قريشي مخس سنوات وذلك علی اساس زعمته السيدة 

تعنی ان اقلها سنتان واقصاها ) بضع او بضعة( "تشند"هذا الكتاب يری ان كلمة 
تعنی  "تشند"اربع سندوات فهو يضيف قائال بانه اليصح ان نقول بان كلمة 

 "كئی"النه اذا اريد الكثري فتستعمل كلمة ) العديد(باالرودية و معناها  "كئی"
ويری الدكتور وحيد قريشي بان االطفال عادة يبدؤن دراساDم يف ) ۵۷(باالرودية 

السنة اخلامسة من العمر وعليه فمن املمكن ان اقباًال كان قد أرسل الی الكتاب 
ولكن مؤلف الكتاب يری بان التقاليد العامة املتوارثة وهو يف اخلامسة من عمره 

عند املسلمني تقول بان أوالدهم يبدؤن دراسة القرآن الكرمي وعمرهم اربع سنوات 
االحتفال ببداية "ای  "رسم بسم اهللا"واربعة اشهر واربعة أيام وهم يسمون ذلك 

حممد كان قد  ويقول الشيخ اعجاز امحد ان جده الشيخ نور "الدراسات القرآنية
ارسله الی الشيخ سيد مري حسن لقراٴة القران وعمره أربع سنوات واربعة اشهر 
وعليه فانه من املمكن ان والد اقبال كان قد بعث ابنه لقراٴة القران ويف هذه السن 
من عمره فاذا كان اقبال قد التحق بالكتاب حسب التقاليد العامة وعمره اربع 

كن انه كان قد بقي يف الكتاب اربع سنوات تقريبا سنوات والنصف تقريبا فيم
أكمل خالهلا الدراسات املتد مث التحق باملدرسة وعمره مثانی سنوات والنصف 
وحبكم فطنته وذكائه قبل بالصف الثاين وليس بالصف االول وبذلك ميكن ان 

م حني جنح يف امتحان الشهادة ۱۸۹۱يكون بلغ الرابعة عشر او اخلامسُة يف 
  ۔سطةاملتو 

وان التصرحيات التی ادلی {ا الكبار من اسرة اقبال تستحنی االهتمام 
ان معلومات اقبال عن تاريخ مولده حسب التقومي  ۔الكامل يف هذا املوضوع

اهلجری جيب ان يكون مصدرها ابواه وال جيوز ان نقول بأن تاريخ املولد هذا قد 
عن مولد  "انقالب"جريدة  اختلفه اقبال نفسه وكان الشيخ عطا حممد قدا اخرب

م علی وجه التخمني والتقدير ويقول ۱۸۷٦اقبال بانه شهر دميسرب من سنة 
الشيخ اعجاز امحد بانه كان قد مسع من ابيه الشيخ عطا حممد بانه اكرب من اقبال 
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سنا بثمانية عشر عاما تقريبا وقد جاء يف كتاب اخلدمة الرمسي للشيخ عطا حممد 
م وايضا كان ۱۸۷۷م او ۱۸۷٦ذلك يكون مولد اقبال م وب۱۸۵۹بأن مولده 

بأن اقبال كان يدرس ) زوجة الشيخ عطا حممد(الشيخ اعجاز امحد مسع من أمه 
م عند زواجهما وكان عشرة او اثنا عشر عاما تقريبا ۱۸۸۸يف الصف اخلامس يف 

قد شهدت ) كرمي يب(وهذا ما يؤيده امللف التعليمي القبال وكانت شقيقة اقبال 
عند الشيخ اعجاز امحد بأ'ا كانت قد مسعت من امها ان اقبال كان قد ولف يوم 

هج هو يوم اجلمعة ۱۲۹٤اجلمعة عند الفجر ويكون الثالث من ذی القعدة لسنة 
وال يصح ای تاريخ اخر مولد اقبال ميكن ان يكون يوم اجلمعة يف تلك السنة 

  ۔)۵۸(
هذا التاريخ ملولد اقبال صحيح ويری الدكتور وحيد قريشي بأننا سلمنا بأن 

فيمكن أن يصح ما جاء علی لسان اسرة اقبال بأنه ولد صباح اجلمعة اال ان 
الذی جاء علی لسان األسرة من أنه ولد يف شهر ديسمرب ال يصح حينئذ ويقول 
إننا اذا اردنا ان نطبق بني ما جاء علی لسان االسرة انه ولد يوم اجلمعة وأن ذلك  

سمرب فالبد أن نصدق احد القولني ونرفض االخر واال فال بدلنا كان يف شهر دي
ويری مؤلف هذ الكتاب ان ما جاء  ۔)۵۹(ان نبحث عن تاريخ آخر مولد اقبال 

من ذكر من ذكر شهر ديسمرب علی لسان االسرة امنا يرجع الی الظن والتخمني 
لني املرويني إال إذا كان شهر ديسمرب يعنی فصل الشتاء فيمكن التطبيق بني القو 

  ۔علی لسان االسرة
وقد اورد البعض من اهل العلم املزيد من االعرتاضات علی هذا التاريخ ملولد 
اقبال فمنها انه ای تاريخ املولد مل يسجل يف الوثائق الرمسية لبلدية املدينة اال ان 
عدم التسجيل اليعنی عدم املولد وخاصة اذ راينا ان الناس مل يكونوا يهتمون 

جيل املولد كما يهتمون به يف  يومنا هذا وقد أوضحنا فيمامر بانه ال يصح بتس
من تسجيل املواليد الوالد الشيخ نور حممد إال تسجيل مولد واحد وهو الذی  
كان الشيخ حممد رفيق قد اعلم به السلطات واما الباقي من املواليد املسجلة فهي  

يهتم بستجيل املواليد اهتماما  كلها مشكوك فيها ولعل الشيخ نور حممد مل يكن 
  ۔كبريا

  :قائال "اقبال داخل منزله"واما االعرتاض الثاين فقد اوربه مؤلف كتاب 
م فالسبب يف ذلك ان اختالف السن ۱۸۷٦أما سؤ التفاهم الذی وقع حول "

بني شقيقتی اقبال الكربيني ثالث سنوات وكذلك بني شقيقتيه الصغريني 
م  ۱۸۷۳ضا وكذلك الطفل الومولد يف فربائر اختالف السن ثالث سنوات اي
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 ۔بثالث سنوات تقريبا) طالع يب(كان اصغر من شقيقته الكربی املغفور هلا 

وكأن هذه الفرتة املشا{ة بني املواليد ظنتها االسرة ظاهرة مستقلة للمواليد البوی 
يف  اقبال وذلك مما جعل اعضاء االسرة يعتقدون بان العالمة اقباًال كان قد ولد

م بثالث سنوات و ۱۸۷۳م بعد الطفل املولود واملتويف يف فربائر ۱۸۷٦سنة 
فكرة الفرتات التی تقع بني املواليد و عادة هي اليت كانت سببا يف دعم هذه 
الفكرة بني االعضاء االسرة وخاصة اذا نظرنا والی ان البسطاء من الناس يف 

ل هذه الفروق وهذا سوء ذلك الوقت كانوا يهتمون بالتفكري الكثري يف مث
م تارخيا ملولد ۱۸۷۳ديسمرب /۲۹التفاهم هو الذی اشتهر شيئا حتی اصبح 

اقبال ومل يفتكر احد منهم ان شقيقة العالمة اقبال الصغری هی التی كانت قد 
م وهذا الذی جعل شاعر االسالم نفسه يعلمد علی هذا ۱۸۷٦ولدت يف سنة 

 ترمجته املوجزة املقدمة مع اطروحته التقليد املتوارث يف االسرة ويكتب يف
  "م تارخيا ملولده حسب التقومي امليالدی۱۸۷٦للدكتوراة ويف جواز سفره سنة 

م يف ترمجته ۱۸۷٦وقبل كل شئ جيب التصريح بان العالمة اقباًال مل يكتب 
املوجزة كتاريخ مولد له فحسب وامنا كتب تاريخ مولده مع تصريح اليوم والشهر 

م واالمر الثاين الذی يقتضي التوضيح هو انه مل يعرف ۱۸۹٤قعدة ذی ال/۳وهو 
ظاهرة متشا{ة دائمة عن املواليد عن املواليد يف أسرة اقبال اطالقا اننا نستطيع ان 
نقول بان ابوی اقبال كانا قد رزقا بسبعة اطفال مات احدهم وهو طفل رضيع 

لدوا حسب ظاهرة متشا{ة ولكنه ال يوجد ما يدل علی هؤالء االوالد كانوا قد و 
ويری املؤلف هلذا الكتاب  ۔دائمة من املواليد يف االسرة ای بعد كل ثالث سنوات

بانه اذا كان اقبال قد ولد بعد الطفل الذی مات بعشرة شهود والربع وذلك مما 
يكذب هذه الظاهرة املزعومة وان مولد الطفلني خالل سنة واحدة امنا هو حدث  

  ۔اعضاء االسرة اال انه ال يوجد شئ من هذا كان جيب ان يتذكره
قائال ان ‘ اقبال داخل بيته"واالعرتاض الثالث قد اورده ايضا مؤلف كتاب 

تقول بأن سن اقبال كانت عشرين عاما او اقل شيئا ) كرمي يب(زوجة اقبال االولی 
واجلدير بالذكر ان العقيد اخلواجا  ۔)٦۱(م عند زواجهما ۱۸۹۳من ذلك يف 

نوفمرب /۲۷الصادرة من الهور يف  "تشتان"شيد كان قد كتب مقاال يف جملة عبدالر 
والعقيد اخلواجا عبدالرشيد هو  "البنجابيون اصحاب املناصب"م وعنوانه ۱۹۷۲

ابن اخ اخلواجا فريوز الدين وهو ای اخلواجا فريوز الدين كان عديال القبال وكانت 
ات وقال اخلواجا عبدالرشيد يف حتته اخت زوجة اقبال من بني شقيقاDا الضغري 

كانت قد حكت له بان عمرها عند الزواج كان مخسة ) كرمي يب(مقاله هذا بان 
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عشر عاما وكان اكرب منها خبمس سنوات ای انه كان ابن عشرين عاما وقد ماتت 
العقيد اخلواجا بذلك فالبد ا'ا  ۔م فاذا اكنت قد اخرب۱۸٤٦ زوجة اقبال االولی
Dا اال ان العقيد اخلواجا عبدالرشيد هذا كان قد كتب مقاالت حكت له قبل وفا

م ۱۹٤٦يوليو /۱۲العقاد يف ( "باستان تائمز"عن حياة اقبال االبتدائية يف جريدة 
ويف هذا املقال كان قد نشر وثيقة عقدة نكاح اقبال عن السبعة زواجه االول و 

يب عن اقبال اكثر من مرة  ذكر فيه تاريخ مولد اقبال ايضا وقال انه حتدث مع كرمي
  :اال انه مل يذكر يف مقاله هذا ما مرآنفا قال يف مقاله هذا باللغة االجنليزية ما معناه

مايو / ٤ووثيقة عقدة النكاح هذه تدل ان زواج اقبال االول كان قد مت يف "
م يف مدينة كجرات حني كان قد جنح يف امتحان الشهادة الثانوية ۱۸۹۳

  "م۱۸۷۷نوفمرب /۹ستة عشر عاما و ذلك الن مولده هو  وعمره مل يتجاوز
ويف مقاله هذا كان العقيد قد ذكر ان احد الشاهدين علی عقدة النكاح 
امسه احلاج نور حممد بن حامت مري الكشمريی الساكن مبدينة سيالكوت وظن ان 
هذا الشاهد هو والد اقبال واستنتج من هذا ان ما يدعيه اقبال بانه من ساللة 

ليس صحيحا الن والده ذكر مع امسه يف هذه  "سربو"لربامهة او من قبيلة ا
قبيلة كشمريية من اصل مغولی او تركی ومل حياول هذا ) مري(و ) مري(الشهادة بانه 

الكتاب ان يعرف باحلاج نور حممد ابدا واسم والده ليس حامتا وامنا هو الشيخ 
ذا امنا هو قريب من اقاربه وكان حممد رفيق وان احلاج نور حممد بن حامت مي ره

ابن اخيه فضل دين مري قد تزوج حفيدة الشيخ غالم حممد الشقيق االصغر 
  ۔للشيخ نور حممد

وقد جاء يف رسالة بعث {ا الشيخ عطا حممد الی الشيخ اعجاز امحد بان 
السيدة كرمي يب هذه كانت اكرب من اقبال بثالث سنوات عند الزواج وهذا مما 

العالمة اقبال (من كتاب  ۱۷۲و ۸۳قات اقبال وقد جاء يف صفحات ايدقه شقي
للسيد حامد اجلاليل بان السيدة كرمي يب كانت قد توفيت يف ) و زوجته االولی

  :من هذا الكتاب نفسه حتت صورة هلا ما نصه ۲٦م وقد جاء يف صفحة ۱۹٤٦
مي يب  سنة من عمرها قبل وفاDا باربعة ايام فاذا كانت السيدة كر  ۷۰يف "

م فالبد ا'ا كانت قد ولدت ۱۹٤٦سنة من عمرها يف  ۷۰كانت قد توفيت يف 
م فاذا كان اقبال اكرب منها خبمس سنوات فالبد انه كان ۱۸۷٦م او ۱۸۷۵يف 

م وهذا ال يصح اطالقا واللجنة املركزية لتاريخ ۱۸۷۱م او ۱۸۷۰ ۔قد ولد يف
رمسية لبلدية مدينة كجرات مولد اقبال كانت قد رجعت يف حبثها الی الوثائق ال

لتعرف تاريخ املولد للسيدة كرمي يب هذه فوجدت للجنة يف سجل املواليد والوفيات 
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م وبذلك اذا كان اقبال اكرب منها خبمس ۱۸۷٤مارس /۲۲ان تاريخ مولدها هو 

إما اذا كان اصغر منها  ۔م وهو خطأحش۱۸٦۹فالبد ان يكون قد ولد يف 
  ۔م۱۸۷۷بثالث سنوات فكان مولده 

ويستحق االهتمام {ذه املناسبة ما حققه الدكتور وحيد قريشي حيث نشر 
يف مقاله له عن هذا املوضوع ما جاء يف الوثائق الرمسية للبلدية عن مولد البنتني 

فقد وولدت احدامها كما يظهر ) والد السيدة كرمي يب(االخرين للدكتور عطا حممد 
ابريل /۲۰م والثانية يف ۱۸۷٤مارس /۲۲من الصورة الفوتو غرافية للوثائق يف 

م ليس ۱۸۷٤مارس /۲۲م واستنتج من هذا بان ما جاء يف الوثائق يف ۱۸۷۷
وامنا هو عن بنت اخری للدكتور عطا حممد التی ولدت له ) كرمي يب(عن السيدة 

فيما بعد الن السيدة كرمي يب كانت قد ولدت مبدينة جدة كما حكاه السيد 
ن والده حيتل وظيفة نائب القنصل وقد اقام جبدة عشر حامد اجلاليل حيث كا

سنوات وكان يتحدث بالعربية بطالقتة ويری الدكتور وحيد قريشي بان السيدة  
م و بذلك اذا كان ما يقوله تقاليد ۱۸۷۱كرمي يب ميكن ان كانت قد ولدت يف 

م ۱۸۷۳االسرة با'ا كانت اكرب من اقبال بثالث سنوات فيكون اقبال قد ولد يف 
  ۔)٦۲(

ونسلم ان املعلومات التی حصل عليها السيد حامد اجلاليل عن السيدة 
مصدرها هو افتاب اقبال ابن العالمة اقبال وقد ذكر الٰسد حامد ) كرمي يب(

وعلی هذا اذا كان ما افرتضه ) ٦۳(م ۱۸۵۹اجلاليل أن مولد الدكتور عطا حممد 
يحا فالفرق بني مولدها وبني الدكتور وحيد قريشي عن مولد السيدة كرمي يب صح

مولد ابيها الدكتور عطا حممد اثنا عشر عاما فكانه كان قد عني نائب القنصل 
جبدة وعمره اثنا عشر عاما ويف هذه السن نفسها ولدت له السيدة كرمي يب وهذا 

  ۔االستدالل الميكن ان يكون صحيحا
نوفمرب /۹ علی كل فان البعض من اهل العلم ال يعرتفون مبولد اقبال يف

م فمنهم فريق يقول ان االعالن {ذا التاريخ من املولد يرجع الی مصلحة ۱۸۷۷
م ۱۸۷۳إال أن الذی استدل به هذا الفريق من مولد اقبال يف  ۔)٦٤(سياسية 

استدالل ضعيف كما هو الظاهر فعلی سبيل املثال يسلم الدكتور وحيد قريشي 
ال ويری ايضا ان التصرحيات التی ادلی علی اساس ما جاء يف امللف التعليمي القب

{ا اعضاء اسرة اقبال متناقضة اوجاءت علی اساس الذاكرة وهذا النناقض كما 
او ما  "اقبال داخل منزله"يراه الدكتور وحيد قريشي يرجع الی ما جاء يف كتاب 

جاء يف مقال العقيد اخلواجا عبدالرشيد من التصريح املزعوم الٰذ ادلت {ا زوجة 
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بال االولی السيدة كرمي يب و ذلك علی اساس ما حكاه عن ذاكرة السيدة كرمي اق
م يستنتج ۱۸۷۱يب يب زميلة اقبال ونظرا الی امكان مولد السيدة كرمي يب يف 

م النه كان اكرب من ۱۸۷۳الدكتور وحيد قريشي بان مولد اقبال ميكن ان يكون 
  ۔سرةاكرب من زوجتها بثال سنوات كما تقول التقاليد لال

فهو يری ار ما جاء يف امللف ) ای جاويد اقبال(واما مؤلف هذا الكتاب 
التعليمي القبال يوافق ما كتبه هو خبط يده عن تاريخ مولده موافقة قريبة وبكل 

م باالضافة الی ذلك فان الظروف ۱۸۷۳سهولة وال يوافق القول مبولده يف 
ات تؤيد هذا التاريخ عن املولد والوقائع وما ادلی به كبار اسرة اقبال من تصرحي

م ويف ضؤ هذه الدالئل ميكن القول بان تاريخ مولد اقبال هو ۱۸۷۳بالنسبة الی 
  ۔م۱۸۷۷هجرية املوافق للتاسع من نوفمرب ۱۸۹٤ذی القعدة / ۳

  الفصل الرابع
  عهد الطفولة والصبا

كانه كان والد اقبال املتصوف قد رأی فيما يری النائم قبل مولد إقبال بأيام  
يف ميدان واسع وفيه كثري من الناس ومحامة حتلق يف السماء طائرة واقعة وحياول  
كل واحد من الناس ان ميتلك تلك احلمامة فريفعون أيديهم يف شيٴ من القلق 
والتهالك عليها وهي طائرة فوق رؤسهم وأما احلمامة فكانت Dبط مرة و ترتفع 

لت احلمامة فجأة ووقعت يف حجر الشيخ اخری حنو السماء طائرة حملقة وأخريا نز 
فعرب الشيخ نور حممد عن وؤيته هذه بأ'ا بشارة خفية من عامل الغيب  ۔املتصوف

  ۔)۱(بولد يولد له ويقوم خبدمة اإلسالم 
ويف الصباح الباكر حني ارتفعت اصوات املؤذنني من مآذر املساجد ملدينة 

) م۱۸۷۷نوفمرب /۹(ملوافق ا(هج ۱۲۹٤ذی القعدة /۳سيالكوت يوم اجلمعة يف 
ولد طفل مجيل ابيض البشرة امحرها للشيخ نور حممد يف ضؤ مصباح ضئيل داخل 

فأقبل علی  ۔غرفة صغرية من الغوفات املظلمة ذلك املنزل ذی الطايق الواحد
الطفل كل من كان داخل املنزل حينذاك ومسی الشيخ نور حممد وهو يف السنة 

وذلك تعبريا صادقا لرؤياه التی كان ) مبحمد اقبال(لود االربعني من عمره طفله املو 
  ۔رآها قبل ذلك

شقيقا يف الثامنة عشر من عمره وامسه ) اقبال(وكان هلذا الطفل الصغري 
) فاطمة يب(وكانت شقيقة اقبال  ۔الشيخ عطا حممد ولعله متزوجا يف ذلك االوت

) طالع يب(قيقته أصغر من الشيخ عطا حممد ولعلها كانت متزوجة أيضا ولكن ش



  النهر الخالد
كانت قد بلغت قد بلغت السابعة من عمرها وكانت عائلة عمة الشيخ غالم 

ففی هذه العائلة الفقرية أو متوسطة احلال كان  ۔حممد ايضا نازلة يف املنزل نفسه
ويف هذا املنزل الذی مل ) امام يب(اقبال قد ولد ونشأ يف حجر امه اجلنون السيدة 

مث أخذ يتدرج  ۔بال يتعلم املشي واللعب داخل فناء الداريكن فيه الكهرباء اخذ اق
يف املواحل املختلفة للتعليم االبتدائی و يتذاكر دروسه االبتدائية يف ضؤ املصباح 

  ۔داخل الغرفات الصغرية املظلمة
وملا كان الشيخ نور حممد رجال متدينا رأی أن يقصر ابنه علی التعليم الديين 

وكان حيضر يف  ۔بعلمأ مدينة سيالكوت وفضالئهاوكان علی صلة طيبة  ۔فقط
وكان  ۔حلقات الدروس الدينية للشيخ ابی عبداهللا غالم حسن يف بعض االحيان

 ۔أيضا) شواله(الشيخ غالم حسن يفسر القران الكرمي يف مسجد من مساجد حي 
ومن مث أخذ الشيخ نور حممد ابنه حممد اقبال يوما وهو ابن اربع سنوات و اربعة 

ويف هذا املسجد تعلم اقبال القران  ۔)۲(هر الی مسجد الشيخ غالم حسن أش
الكرمي وال ميكن أن جنزم القول عن املدة التی قضاها اقبال عند الشيخ غالم حسن 

  ۔وهو يقرٴا القرآن ا>يد اال أن هذه املدة ميكن أن تكون سنة واحدة تقريبا
ای اقبال وهو يتلقی وذات يوم جاء الشيخ مري حسن إلی ذلك الكتاب فر 

الدروس هناك فتأثر الشيخ مبا رأی للطفل من جبينه الواسع ووجهه اجلهاد و شعره 
البين فسأل الشيخ غالم حسن عن ذلك الطفل وحني عرف بأنه ابن الشيخ نور 

فنصحه أن ال  ۔حممد اقرتب منه وجلس إليه وكان يعرف الشيخ نور حممد جيدا
بل جيب أن يرسله للتعليم املعاصر ايضا واقرتح عليه يكتفي بالتعليم الديين البنه 

إال ان الشيخ نور حممد مل يزل مرتدد  ۔ان يسحب ابنه من الكتاب و يسلمه إليه
االيام ولكنه سلم ابنه اقبال الی الشيخ سيد مري حسن حني ازداد اصراره ومن مث 

ام الدين التحق اقبال باملدرسة الدينية للشيخ سيد مري حسن يف جارة مري حس
  ۔علی مقربة من منزله وأخذ يدرس اللغة االردوية والفارسية والعربية

  )۳: (وحيدثنا اقبال نفسه عن تعليمه االبتدائی قائال
كانت العلوم واملعارف احلكمية اندرست يف بنجاب يف ذلك الوقت وكان "

لنی والدی يتمنی أن يرسلنی للتعليم فأرسلنی يف البداية الی مسجد احلي مث أرس
  "الی حضرة الشيخ سيد مري حسن

وكان اقبال ذكيا بارعا للغاية ومن مث اهتم الشيخ سيد مري حسن بتعليمه 
ويف اثناء ذلك كان الشيخ  ۔اهتماما خاصا استمر ذلك الی ثالث سلوات تقريبا

وملا كان هذا  ۔)االرسالية االسكاشية(سيد مري حسن قد بدأ يعمل مدرسا مبدرسة 
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التعليم املعاصر ويری من الالزم أن ينتشر بني املسلمني فاقنع  الشيخ من انصار
وليس لدينا ما  ۔الشيخ نور حممد أن يرسل ابنه إلی مدرسة االرسالية االسكاشية

حيقق لنا عن سن اقبال وعن أيب صف قبل فيه حني ارسله ابوه الی تلك املدرسة 
قد قبل يف الثامنة او ولكنه كان طفال ذكيا بارعا للغاية ومن املمكن أن يكون 

التاسعة من عمره يف الصف الثاين أو الثالث يف املدرسة ومل يكن اقبال يدرس علی 
اساتذة املدرسة فحسب وامنا كان يدرس كذلك علی الشيخ سيد مري حسن يف 

وكان من دأب الشيخ سيد مري حسن أنه كان خيرج بائعا مشرتيا إلی  ۔بيته أيضا
  )٤( ۔تی ال يقطع صلته بالتدريس والتعليمفريافقه تالميذه ح ۔السوق

واما اجلود داخل منزل اقبال فكان بسيطا و نقيا للغاية وكان الدخل يأييه ام 
احملل التجاری للشيخ نور حممد أو من الراتب الشهری الذی كان يبعث به الشيخ 

ت هی ربة البي) امام يب(لنفقة أسرته وكانت السيدة ) روبرو(غالم حممد من مدينة 
وحدث مرة ان قل الدخل الشهر  ۔واملشرفة علی شئون االسرة طوال اقامتهم هناك

من احملل التجاری مما اكره الشيخ نور حممد أن يعمل موظفا عند غنی من أغنياء 
يف وظيفة اخلياطة إال أنه ترك هذه ) وزير علی البلحرامي(سيالكوت وهو النائب 

ن ترجم القبال بأن السبب يف االستقالة الوظيفة بعد بضعة اشعر ويقول اللبعض مم
عن الوظيفة ان السيدة امام يب مل تكن تس مبلغ الراتب الشهری للشيخ نور حممد 

من الثروة مل تات له من ) وزير علی(كانت تعتقد أن ما اكستبه النائب  ال'ا
  ۔املوارد الشرعية وامنا اكتسبه من الوسائل املشكوك فيها

وحماولة الهتما النائب املسكني بدون مربد الن إال ان هذا رأی مفرتض 
سبب االستقالة الذی حكاه الشيخ نور حممد لبعض أقاربه مبحضر الشيخ اعجاز 

فيقول الشيخ اعجاز امحد ان الشيخ نور حممد قال  ۔امحد خيتلف متاما عن ذلك
وهو يتحدث يف موضوع الكسب احلالل بانه كان قد اكتشف بعد أيام خالل 

ان صناعة اخلياعة مل تكن إال باالسم وانه ليس ) وزير علی(د  النائب توظيفة عن
يف حاجة إلی خياط يشتغل دائما وإمنا كان النائب جيب أن يكون له ندمي 
مصاحب ألنه كان شغوفا بالتصوف وكان يتحدث مع الشيخ نور حممد عن هذا 

قرارة نفسه  املوضوع خالل اوقات الفراغ، ومن مث كان الشيخ نور حممد يشعر يف
باألمل و يعتقد أن ما يتقاضی من الراتب كخياط ال جيوز أن يأخذ معظمه وانه مل 
يكن كله كسبا حالال وحاول مرة أو مرتني أن يستأذن النائب لالستقالة إال انه  
كان يسوف ومياطل يوما اصر الشيخ نور حممد علی االستقالة فساله النائب عن 
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ان حيكن ) نور حممد(ك وهكذا اكره الشيخ السبب حتی يتمكن من إصالح ذل

له ما كان يشعر يف قعر ضمريه من األمل وحني مسعه النائب تأثر بذلك كثريا وأذن 
وحني أراد الشيخ أن خيرج من عند النائب أمر بعض خدامه يأخذ  ۔له باالستقالة

ما كينة اخلياطة التی كان قد استوردها علی حسابه و يوصلها إلی منزل الشيخ 
نور حممد إال أن املاكينة كانت ملكا للنائب فرتدد الشيخ نور حممد يف أخذها 
فقال له النائب إننی لست يف حاجة اليها أما انت فتعرف تشغيلها والعمل عليها 

حنتاج اليه من خياطة املالبس مث  ۔وباالفضاة إلی ذلك فانك سوف تقوم إيضا مبا
كی له هذه احلكاية كلها بانه رغم قال الشيخ نور حممد لقريبه ذلك بعد ان ح

  ۔اشتقالته عن الوظيفة عند النائب استمر علی الصات الودية معه حتی وفاته
وبعد ان استقال الشيخ نور حممد من الوظيفة أخذ يصنع قالنس الرباقع 
النسوية والطرابيش يف جمله التجاری فاشتهرت هذه القالنس و تلقت شعبية للغاية 

رات والبطانيات ويف أثناء ذلك تزوج الشيخ عطا حممد بفتاة  مث أخذ يبيع الدثا
وكان أصهار الشيخ عطا حممد من رجال اجليش  ۔)راثور(كشمريية من قبيلة 

الربيطاين وكان الشيخ عطا حممد أيضا طويل القامة و شيقها مما جعله ينضم إلی 
  ۔اجليش وهكذا أخذت الظروف املالية لالسرة تتجس شيئا فشيئا

  )۵: (نا إقبال نفسه قائالو حيدث
وكان مثن بطانية عادية يف ذلك الوقت ال يزيد عن دوبيتني وكان الوالد الكرمي "

قد أعد اربعماءة بطانية، أو اكثر ومن حس احلظ أن هذه البطانيات كلها  
كانت قد بيعت بأمثان جيدة جد األن بطانية واحدة مل تكلف أكثر من نصف 

بطانية او اكثر حصل علی مبلغ ضخم من الروبيات روبية وحني بيعت اربعماءة 
  "فهذه كانت البداية لتغيري ظررفنا املالية مث وظفأخونا أيضا

ومل يكن الشيخ نور حممد يرغب يف التجارة كثريا ومن مث كان يكتفي مبا 
يقون به نفسه و أهله وكان يقضي جل أوقات فراغه يف صحبة العلماء واالفاضل 

 الديين إلی جانب اهتمامه بالتصوف وكان قد بلغ من وكان شغوفا بالتفكري
و  "الفتوحات املكية"التصوف حتی أن مؤلفات الشيخ حمي الدين ابن عربی مثل 

 ۔كانت تدرس يف بيته و حيدثنا اقبال نفسه عن ذلك وهو يقول  "فصوص احلكم"
)٦(  

ن والدی إننی ألسي الظن بالشيخ االكرب حمي الدين ابن عريب رمحه اهللا فقد كا"
من الدارسني املتوغلني يف الفتوحات والفصوص وكنت قد بدأت أمسع اسم 
الشيخ و تعاليمه ومل تتجاوز سين أربع سنوات ومل يزل يدرس هذا ان الكتابان 
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يف منزلنا للعديد من السنوات ورغم أننی مل أكن أفهم هذه املباحث ونا طفل 
الدرس مث أخذت أفهم  صغري إال اننی كنت او اظب علی احلضور يف حلقه

الكتابني حني تقدمت يف اللغة العربية وكلما ازداد علمی وتوفرت اخلربة ازدادت 
  ۔"املعرفة بالكتابني واالشتياق إليهما

وكان الشيخ نور حممد تاثر كثري بتعاليم الشيخ ابن عريب وأما عن مدی تأثري 
  )۷: (يقول التصوف الوجودی يف شخصيته فيحدثنا إقبال نفسه عن ذلك حيث

إن ألف مليئة بالكتب ال تساوی النظرة املشفقة و هذا ما جيعلنی دائما أحضر "
عنده كلما أتيح يل ذلك وأنا أفضل أن استفيد من صحبته علی الذهاب الی 

ولقد مسعته أول أمس وهو يأكل الطعام ويذكر بعض أقاربه  ۔املصيفات اجلبلية
من يعرف متی كان ": ذا قائالوحكی خالل حديثه ه ۔الذی كان مات حديثا

فهذه هي الفكرة التی أثرت يف نفسه وسقط مغشيا عليه  "العبد قد فارق ربه؟
ان هذه حماضرات صامتة  ۔ولتمرت حاله هذه حتی الساعدة احلادية عشر ليال

أما املعاهد التعليمية  ۔الميكن احلصول عليها إال عند الشيوخ الكبار الشرقيني
  "يها أی أثر هلااألروبية فال يوحد ف

وقد ذكر فيما مربنا بان الشيخ سيد مري حسن كان من الدعاة إلی التعليم 
) السري سيد امحد خان(املعاصر و نشره بني امللسمني وكان قد تعرف علی 

م وكان يشارك يف االجتماعات السنوية للمومتر التعليمی االسالمي و ۱۸۷۳
م أی يف السنة التی ۱۸۷۷مية يف شارك يف حفلة التاسيس لكلية عليكره االسال

  ۔)۸(ولد فيها إقبال 
وجيدربنا {ذه املناسبة أن نشري إلی اجلهود التی بذهلا واحلركة التی قادها 

لنشر التعليم املعاصر بني املسلمني  )م۱۸۹۸ ۔م۱۸۱۷(السري سيد امحد خان 
قارة كانت ودعوDم إليه فقد ذكر فيما مربنا من أن احلكومة االجنليزية يف شبه ال

تعادی املسلمني معاداة شديدة اال ان موقفها حنو املسلمني قد اخذ يتغري شيئا 
الذی كان قد اكد للحكام ) السري سيد(فشيئا باجلهود واحملاوالت التی قام {ا 

االجنليز بأن املسلمني ال يعارضون احلكم الربيطاين ولذك ليتمكن من حتسني 
 وباالضافة إلی ذلك أحل علی املسلمني أن يغريوا العالقات بني االجنليز واملسلمني

موقفهم ووجهة نظرهم يف الظروف التی كانت حتيط {م يف حياDم الفردية 
واالجتماعية واال فان موقفهم الصلب قد يقودهم إلی الدمار النهائی والقضاء 

  ۔عليهم كشعب مسلم
وطاعتهم هلم  أن يوكد للحكام االجنليز والء املسلمني) السري سيد(واراد 
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اسباب (ای  "اسباب بغاوت هند"م ومساه ۱۸۵۷فألف كتيبا صغريا عن ثورة 

م بدأ يكتب سلسلة من املقاالت أكد ۱۸٦۱م و ۱۸٦۰ويف ) العصيان اهلندی
تفسري االجنيل ( "تبني الكالم"فيها والء السلمني وطاعتهم لالجنليز ونشر كتابه 

م  ۱۸٦۸يف  "ام طعام اهل الكتابأحك"م مث نشر كتابه ۱۸٦۲يف ) غري الكامل
باالجنليزية والذی كان ) هنرت(كما أنه كان قد نشر تعليقاته علی كتاب الدكتور 

وباالضافة الی مولقاته هذه الف العديد من الكتب  ۔قد مساة املسلمون اهلنديون
م نشر جمموعة أحباثنه عن ۱۸۷۰اختذ فيها موقف االعتذار واملناظرة وا>ادلة ففي 

) غري الكامل(مث نشر تفسريه األمحدی  "اخلطبات االمحدية"ة النبوية ومساها السري 
م إلی جانب سلسلة من اخلطبات ۱۸۹۵م و ۱۸۸۰يف ستة أجزاء فيما بني 

  ۔)۹(واملقاالت والبحوث 
دافع السري سيد عن املسلمني و Dمة  "اسباب بغاوت هند"ويف كتابه 

م وكان مما رأی عن هذا العصيان بأن العصيان العسكری املسلح التی وجهت إليه
له اسباباً وعلی رأسها هو النظام العسكری اخلاطيٴ واقرتح مبشاركة اهلنوديف ا>لس 
التشريعي لنائب االمربا طور اهلندی كما أنه طالب احلكومة ان توظف املسلمني 

  ۔)۱۰(اهلنديني يف املناصب اإلداريه العليا واحملاكم القضائية 
ن مقاالته عن املسلمني اهلنود األوفياء حاول أن حيفق االجنليز ويف سلسلة م

اهل الكتاب بصفتهم املسيحني ومن مث ليس املسلمون من أدائهم والف كتابه 
ليعرف املسلمني بالديانة املسيحية لكی يكونوا علی علم عن  "تبيني الكالم"

الرساليات ملسيحية موقفهم الديين قبل أن يدخلوا جماالت املباحثة وا>ادلة مع ا
فكان قد ألفه لتوطيد  "احكام طعام اهل كتاب"ورجاهلا املبلغني وأما كتاب 

الروابط االجتماعية وتوثيقها بني املسلمني واالجنليز وقد حقق يف كتابه هذا بأنه 
جيوز للسملم أن ياكل و يشرب مع اهل اكتاب بدون أن ميس األشياء احملرمة كما 

ليقه علی كتاب الدكتورهنرتبان اجلهاد الذی قد أعلنه اتباع انه كان قد حقق يف تع
السيد امحد الربيلوی وأنصاره مل يكن ضد االجنليز وامنا كان ضد السيخ وأما 

 ۔فيمثل موقفا اعتذاريا وقد الفه السري سيد وهو يف انكلرتا "اخلطبات االمحدية"
تكابه عن السرية يف ) وليام ميور(ويف هذا الكتاب ردود علی ا'امات وجهها 

النبوية وما تفسرية للقران الكرمي فقد كان يهدف إلی ان حيقق بان االسالم دين 
علمی يقوم علی املبادئ العقلية وكذلك فان السري سيد كتب الكثري من املقاالت 
عن اجلهاد االسالمي ويری يف مقاالته هذه بأن اجلهاد االسالمي مل يفرض علی 

  )۱۱(ا فلرض عليهم للدفاع عن نفوسهم املسلمني لالعتداء وأمن
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وتوسع يف اختالطه ولقاءته مع االنكليز ) أوريا(وكالسري سيد اختذ زيا تركيا 
م وكان قد سافر إلی انكلرتا وجتول يف اورباء تأثر باملدنية االوربية كثريا ۱۸٦۹ويف 

م من سفره هذا فبدأ حركته االصالحية للمسلمني يف جماالت ۱۸۷۷وعاد يف 
والسبب لذی  ۔ين واخلالقی واالجتماع واالدب والتعليم والسياحة واالقتصادالد

جعله يقوم حبركته االصالحية هو التغيري الذی كان قد حدث يف شبه القارة بدعم 
  ۔)۱۲(احلكم االجنليزی والذی كان املسلمون حديثی العهد به 

نت قد نشرت وأما يف ا>ال الديين فإن ألف فيه السري سيد من املؤلفات كا
م اخل فيها علی البحث واالبتكار بدل التقليد والركود ۱۸۹۸م و ۱۸۷۰فيما بني 

وهو كتاب عن حياة السري ( "حيات جاويد"ويقول الطاف حسني حالی يف كتابه 
إن السري سيد مل يستطع ان يكمل تعليمه الدينی االبتدائی كما أنه مل يكن ) سيد

ملعاصر تعرفا شامال ومن مث مل يستطع أن يدرك قد تعرف علی التعليم االجنليزی ا
ان هذا الوضع كان وضعا مناسبا للغاية النه لو  ) حالی(غور املدينة الغربية ويری 

كان قد أكمل تعليمه الديين لكان قد شد نفسه بالسالسل التقليدية ومل يكن له 
ر فان من املمكن أن يقبل علی احلضارة اجلديدة ويطلع عليها ويف اجلانب اآلخ

الكثريين من الطالب اهلنوديني الذين كانوا يتأثرون باملدينة املتقدمة االروبية كامه 
وما السري سيد فلم يتأثر   ۔يتغلب عليهم اليأس حول مستقبل احلضارة لبالدهم

كما تاثر هؤالء النه مل يتمكن من أن يدرك أغوار املدينه الغربيه ادرا كا شامال 
  ۔)۱۳(

ن يری بأن العلوم املعاصرة خطر علی االسالم إال انه  ولعل السري سيد كا
كان يری من الالزم أن يدرس املسلمون هذه العلوم املعاصرة ومن مث رأی من 
الالزم أن يشرح االفكار والعقائد االسالمية من وجهة نظر جديدة ختتلف عن 

لذی كان االساليب املتواثة القدمية وباإلضافة إلی ذلك فان اهلجوم علی االسالم ا
مصدره االرساليات املسيحية كان دفع السري سيد ان يتخذ موقفا دفاعيا فكانت 
االرساليات املسيحية تزعم دائما أن االسالم دين يعارض العقل ومن مث ال يوافق 

وكان السري سيد يری أن العلوم املعاصرة تقوم علی  ۔التقدم احلضاری البشری
د الی املادية االحلادية ولكن لو وضع علم التجربة واملشاهدة فبامكنها أن تقو 

الكالم اجلديد يشرح االسالم علی مبادئ جديدة نظرا إلی البحوث العلمية 
احلديثة فبامكان املسلمني ان يوافی دينهم األوضاع املعاصرة العلمية ومن مث يقوی 

ج ذلك إميا'م باالسالم فكان يری أن االسالم هو دين فطری أو طبيعی الن النتائ
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  ۔)۱٤(التی وصلت اليها العلوم املعاصرة إمنا توافق ما جاء يف التعاليم القرآنية 

وكان أسلون السري سيد الفكری يقوم علی وجهة نظر متغرية ومل يكن هناك 
شيٴ جديد او جتدد يف أفكاره هذه أل'ا كانت توافق اراء بعض الشخصيات 

يذهب الظن بنا إلی ان املبادئ  البارزة يف التاريخ االسالمي وليس من الصحيح أن
العقلية التی يقوم عليه تفسري السري سيد لالسالم إمنا هو رد فعل للفلسفة او 
االفكار املتد اولة املعاصرة يف الغرب كما ان مؤلفه يف جمال الديانة مل يكن رد فعل 

كن حلركة فلسفية يف اربا و ذلك النه مل يتمكن من دراسة الفلسفة الغربية وامنا مي
القول بأنه كان قد تاثر باملدرسة الفكرية للمعتزلة من املسلمني وكان يری السري 
سيد أن عمل املسلمني ظل ابداعيا ابتكاريا مادام فيهم روح البحث والتحقيق 
حية مستمرة وانه مل يكن صدام او تشابك بني العلوم أو التقدم واالسالم اال عند 

لركود ومل يعد االسالم قوة فعالة وحركة حيوية ما اختذ املسلمون موقف التقليد ا
ودينا ابداعيا وإمنا اصبح دين اجلمود والركود واختلط باالفكار االسالمية افكار 

  ۔)۱۵(اليهود والنصاری واهلنادكية والتقاليد احمللية 
وكانت افكار السري سيد الدينية افكارا شخصية ذاتية تقصر علی نفسه ومل 

الخرين علی االعرتاف {اأو االستسالم دو'ا كما انه مل يكن يكن يريد أن يكره ا
يريد ان يؤسس فرقة دينية جديدة ومن مث مل تؤثر حركته يف جمال الدين كثريا 
وباالضافة إلی ذلك فان االخرين من املصحلني من املثال القاضی سيد امري علی 

سالم طبقا والشيخ خدا خبص والشيخ تشراغ علی قاموا مبحاوالت لتفسري اال
الساليبهم اخلاصة وألفوا العديد من الكتب يف ذلك إال ا'ا كلها تتخذ موفقا 

  ۔دفاعيا واعتذاريا
وقد عاض رجال الدين السري سيد وافكاره الدينية معارضه شديدة وهد 
املعارضة قد اثرت يف حركته االصالحية التی كانت تنادی بالتعليم املعاصر والعلوم 

ني املسلمني الن عامة املسلمني كانوا يظنون بان السري سيد إمنا اجلديدة ونشرها ب
يريد ان ينشر افكاره الدينية بني اجليل املسلم اجلديد باسم التعليم املعاصر والعلوم 
اجلديدة ومن مث صدرت الفتاوی من قبل رجال الدين والفتوی مبكة املكرمة تكفر 

بانه دجال ملحد قد متت حماولة السري سيد ونشرت هذه الفتاوی ووزعت واDمته 
الغتياله أيضا إال أن السري سيد مل يزل ثابتا علی موقفه الدينی ولعل هذا الذی 

م مث ۱۸۹۰جعل رجال الدين يف اهلند يؤسسون ندوة العلماء يف لكنؤ يف 
  ۔)۱٦(يؤسسون دارالعلوم {ا

للتغيري وكانت حركة السري سيد اإلصالحية لالخالق وا>تمع إمنا هي نتيجة 
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من ) راجا رام موهن رائی(السياسي الذی حدث يف شبه القارة فقد كان 
املصلحني اهلنادكة قد قام بدعوة بني ابناء ديانته الی املدنية الغربية وادراك امهيتها 
ومن مث كان اهلنادكة قد قاموا ببناء ا>تمع اجلديد و تقدموا املسلمني خبمسني 

  ۔)۱۷(عاما تقريبا 
عقب عودته من انكلرتا فأخذ  "Dذيب االخالق"ري سيد جملته واصدر الس

هو انصاره ينشرون املقاالت فيها و يلحون علی املثقفني من املسلمني ان يرتكوا 
وكان السري سيد  ۔التغيري الذی حدث فيغريوا وجهة نظرهم حنو االوضاع الراهنة
مي مل يكن سبهها يری ان االمراض االجتماعية التی انقضب ظهر ا>تمع االسال

الوحيد هو إنشاء احلكم االجنليزی يف شبه القارة وامنا كانت هناك أسباب اخری  
كثرية التی قادت املسلمني الی االستعباد والفوضی ومنها اجلهل وضعف العقيدة 
واألثرة والكرب والرجية وضيق األفق واحلرمان من االقدام والقوة العملية والعواطف 

أن عظمة امة امنا تقصر علی االسلوب الفكری والعملی االخوية وكان يری 
الفرادها الذين يوثرون املصاحل االجتماعية االهداف الشعبية العظمية علی 

تنادی  "Dذيب االخالق"وكانت جملة  ۔اغراضهم الشخصية ومصاحلم الفردية
مببادئ العدل والتعاون والتقدم السعة يف وجهات النظر كما ا'ا كانت تؤيد 

نادی بالعواطف االخوية االسالمية و نشرها يف ا>تمع االسالمي وكانت تلح وت
علی املسلمني ان يهتموا بالتعليم املعاصر وخاصة العلوم احلديثة ويف نفس الوقت 
كانت تعارض الرجعية واالمهال والبطالة وسؤ اخللق وضعف العقيدة و متنع 

سالمية وان جيتنبوا كل ماء يسئ الی املسلمني و حتذرهم من التقاليد احمللية غري اال
  التمدن االسالمي وحيط من 

تصدر الثنتی عشرة سنة ويری الشيخ  "Dذيب االخالق"ولقد استمرت جملة 
بان هذه ا>لة قد أثرت كثريا يف نفوس متوسطي احلال من املسلمني ) حالی(

 ۔بالتعليم املعاصر الذين مل يكونوا غري متعلمني كما ا'م مل يكونوا قد تأثروا كثريا
اما الشيوخ و رجال الدين فقد كانوا يعارضون هذه ا>لة ال'ا يف رأيهم كانت 

  ۔حتمل افكارا مضادة االسالم و مضرة للسملمني
وقد أثرت جهود السري سيد يف األوضاع الراهنة وكان من نتائجها االجيابية 

فقد كان شعراء اللغة  ا'ا جنحت يف اجياد خنبة متذوقة علم واالدب من امللمني
االردوية يتبعون االسلوب الفارسي يف الشعر وكانت لديهم موضوعات شعرية 

وكذلك النثر االردوی مل يستطع ان حيقق تقدما ملموسا إال ان  ۔ضيقة جدا
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الشعراء اجلدد كانوا قد اوجدوا بناء جديدا للشعر االردوی اهلادف الی تقدم االمة 

وكذلك حدث تغيري يف النثر االردوی وانشاء السري  االسالمية وخريها وصالحها
م مبدينة غازی فور ومنذ ذلك اليوم قد بدأت حركة الطبع ۱۸٦۳سيد مطبعته يف 

  ۔)۱۹(والنشر والتوزيع تنتشر بني املسلمني علی نطای وسيع 
واما اخلدمات التی قام {ا السري سيد يف جمال التعليم اجلديد ونشره بني 

مات عظمية جدا وكان املسلمون يرغبون عن التعليم املعاصر املسلمني فهی خد
فريی الشيخ حالی بأن املسلمني مل يكونو ميلكون كفاءة ليدرسوا  ۔االسباب

اللغات االجنبية وذلك ال'م اينما اجتهوا او نزلوا يف مكان رافقتهم لغاDم وآدا{م 
وكان هذا النظام  ۔لةوكانوا قد كونوا نظامهم التعليمي اخلاص خالل القرون الوي

التعليمی جيمع بني العلوم الدينية والعلوم الدنيوية بشكل غريب مدهش ومل ميض 
وقت طويل حتی بدأوا يعتربون هذا النظام التعليمی من دينهم االسالمي فكان 
املسلمون يعتزون دائما ينظامهم التعليمی ويعتقدون انه افضل من مجيع النظم 

مث رضوا النظام التعليمی اجلديد الذی كانت احلكومة التعليمية االخری، ومن 
الربيطانية قد طبقته بعد ان كانت قد الغت النظام التعليمی االسالميي وذلك يف 

وكان املسلمون يظنون ان النظام التعليمی اجلديد امنا الفرض منه ابعاد  ۔م۱۸۳۵
سلون اوالدهم اجليل الناشئ املسلم عن دين االسالمي وهذا ما جعل املسلمني ير 

الی املدارس الدينية أو الكتاب ليكملوا تعليمهم الدينی قبل ان يرسلهم الی 
املدارس اجلديدة االجنليزية واما اهلنادكية فكان االمر عندهم بالعكس ومن مث كان 
تلتحق االطفال املسلمون باملدارس االنكليزية وهم اكرب سنا بكثري من االطفال 

سبقو'م الی املدارس الثانوية االنكليزية ومل يكن الشاب اهلنادكة الذين كانوا ي
املسلم يأمل يف احلصول علی وظيفة حكومية كبرية بعد اكمال الدراسات الن 
احلكومة الربيطانية كانت قد اغلقت ابواب هذه املناصبه دون املسلمني كما ان 

تجارية ومل يكن من املسلمني كانوا قد ختلوا عن اهلنادكة يف ا>االت االقتصادية وال
ويقول الشيخ حالی ان عدد الطالب  ۔املمكن هلن احلصول علی التعليم املعصاصر

املتخوجني املسلمني من معاهد كلكتة و مدارس وبومبای واجلامعات املعروفة 
االخری يف شبه القارة والتی كانت تعيش علی املساعدات احلكومية مل يكن يزيد 

م واما بالنسبة إلی املتخرجني ۱۸۷۵م و ۱۸۵۸من عشرين متخرجا بني سنة 
  ۔)۲۰(اهلنادكة فان عددهم يبلغ مثانائة و ستة وستني متخرجا خالل هذه املدة 

وأما اكرب ما اعرتض به املسلمون علی النظام التعليمي اجلديد هو انه كان 
ة نظاما علمانيا أو احلاديا وكانوا خيشون علی أجياهلم من انتشار العقائد االحلادي
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وكذلك فكان املسلمون يعتقدون ان النظام التعليمی اجلديد امنا هو نظام  ۔بينهم
اجنبی وقد جاء به شعب غري مسلم وكان الغرض من ذلك هو القضاء علی 
التقاليد االجتماعية والثقافية االسالمية وتطبيق املدنية االجنية علی االجيال 

حلكومة الربيطانية كانت قد بدأت الناشئة املسلمه تطبيقا اجباريا علی كل فان ا
Dتم بنشر التعليم املعاصر بني املسلمني يف ضوء االعرتاضات التی جاءت من 

م كما ان احلكومة الربيطانية اخذت حتسن بامهية اللغات ۱۸۷۰قبلهم ولذك يف 
العربية والفارسية نو االردوية فاختذت خطوات لتدريسها يف املعاهد التعليمية 

االجنليزية ويف نفس الوقت احلكومة مساعدات مالية للمعاهد جبانب اللغة 
التعليمية االسالمية كما كانت تقدمها للمعاهد التعليمية غري احلكومية كما ا'ا 

م ۱۸۸۲قدمت املنح املالية للطالب املسلمني وكانت اللجنة التعليمية لسنة 
قرتحت ضرورة قدمت تقريرها وابدات فيها عن تعاط تعاطفها حنو السملمني وا

  ۔)۲۱(الغيريات املناسبة يف النظام التعليمي اجلديد نظرا حلاجات املسلمني الثقافية 
وكان  ۔م۱۸۵۸وكان السري سيد بدأ يؤيد فكرة دراسة اللغة االجنليزية منذ 

يری يف الوهلة االولی االكتفاء برتمجة الكتب العلمية من االجنليزية إلی االرودية 
دراسة العلوم احلديثة يف لغتهم املتعارفة وكان قد انشأ مجعية  ليتمكن املسلمون من

م لتحقيق هذا الغرض وبدأت ترمجة الكتب ۱۸٦۳يف مدينة غازی فور سنة 
م ۱۸٦٤العلمية حتت اشرافه ونقلت هذه اجلمعية من غازی فور الی عليكره يف 

م ۱۸٦٦يف  "جملة معهد عليكره"حيث اصدرت اجلمعية جملتها االجنليزية باسم 
اما عمل الرتمجة أی ترمجة الكتب العلمية  ۔م۱۸۹۵وقد استمرت ا>لة تصدر إلی 

  ۔)۲۲(اجلديدة الی اللغة االرودية فقد اصبحت حماولة غري ناجحة 
واراد السري سيد أن يفهم النظم التعليمية واالدارية للجامعات احلديثة 

شاء املؤمتر التعليمی فذهب ليزور جامعة كيمربدج خالل اقامته يف انكلرتا فان
االسالمي بعد عودته وكان اهلدف من انشائه هو اعداد املناهج الدراسية التی 
يتمكن {ا املسلمون من احلصول علی التعليم املعاصر ويف نفس الوقت يتمكنون 

مث كون جلنة الصندوق جلمع التربعات  ۔الثقافية والدينية ۔من احملافظة علی تقاليدهم
الية وذلك النشاء كلية اسالمية ألبناء املسلمني وقد جنحت هذه واملساعدات امل

اللجنة يف مجع املبالغ الضخمة علی الرغم من معارضة رجال الدين هلا وأخريا جاء 
نائب احلكومة الربيطانية يف اهلند اللورد لنت ليقوم بوضع احلجر االساسي للكلية 

جامعة عليكره االسالمية يف  الشرقية االجنليزية يف مدينة عليكره والتی اصبحت



  النهر الخالد
  ۔)۲۳(م ۱۹۲۰

وكان من بني املناهج الدراسية جلامعة العلوم االسالمية الشرقية الی جانب 
اللغة االجنليزية وادا{ا والعلوم املعاصرة والعلوم احلديثة االخری وكانت دراسة العلوم 

بآراء السري  وكان املسلمون ال يرضون ۔الدينية اجبارية مع دراسة االداب والعلوم
سيد الدينية مما جعلهم ال يهتمون بشعبة العلوم الدينية التی انشأها السري سيد يف 
كلية اال ان الطالب املسلمني من السنة والشيعة كانوا يتعلمون عقائدهم الدينية  
كما جاءت يف مبادئهم ومراجعهم الدينية وكانت الكلية Dتم بااللعاب الرياضية 

الثقافية االدبية واالجتماعية وكان باب الكلية مفتوحا امام الی جانب الربامع 
الطالب اهلنادكة أيضا ومل تكن دراسة العلوم الدينية اجبارية هلؤالء الطالب وكان 
ذبح البقر ممنوعا يف حرم الكلية كما أنه مل تكن تقدم حلوم البقر علی موائد 

  ۔)۲٤(الطعام يف دار االقامة للكلية 
ام بافكار السري سيد السياسية {ذه املناسبة ال خيلو من وكذلك فان االمل

االمهية فقد كان يعارض املقاومة االسالمية املباشرة للحكام االجنليز وامنا كان 
يتمنی علی املسلمني أن تقوم بينهم وبني احلكومة صالت الود والوفاء كئ يتمكنوا 

لی قدم راسخة يف من االنتفاع واحلصول علی املناصب احلكومية وليقوموا ع
ا>االت التعليمية واالقتصادية وحتقيقا هلذا الغرض كان السري سيد قد أنشاء 

  ۔)۲۵( "الرابطة اهلندية الربيطانية"م ومساها ۱۸٦٦منظمة شبه سياسية يف 
وكان السري سيد عضوا يف ا>لس التشريعی لنائب احلكومة الربيطانية من 

يد ان فقر املسلمني و بؤسهم يرجع الی م وكان يری السري س۱۸۸۲م الی ۱۸۷۸
ما فقدوه من العواطف األخوية وامهاهلم وال مباالDم بتحسني الظروف االقتصادية 
هلم فكان حيث املسلمني علی الرغبة يف ا>االت التجارية والصناعية كما انه كان 

حلديثه يلح علی الفالحني املسلمني واالقطاعيني علی استخدام ام الطرق الزراعية ا
  ۔خطا باته وكلماته العامة

  م۱۸۸۲سنة ) لوديانه(فقال وهو خياطب الطالب املسلمني يف مدينة 
ان من ينتمی إلی االسالم من الناس يف هذه البالد هم يكونون شعبا منفردا "

  "أو أمة ممتازة
واملوقف  ۔م مشروع القانون للحكومة احمللية يف االقليم املتوسط۱۸۸۳ويف 

السري سيد هو ان اهلند ليست بلدا وامنا هی قارة عظيمة يسكنها الذی اختذه 
شعوب متعددة تعتنق شتی الديانات وتتبع خمتلف الثقافات وال جيمع بينهم شئ 
من جهة السياسية واالقتصاد، ففی مثل هذه الظروف إذا انشئت حكومة حملية 
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لكثرية وكان يری ان يف إقليم من االقاليم فقد تنشأ الشاكل السياسية واالقتصادية ا
احلكومة النبابية احمللية تعنی تغلب االغلبية الساحقة والضغط الشديد علی 
االقليات فيجب قبل كل شئ القضاء علی اخلالفات الدينية والفروق االقتصادية 
وتكون نتيجة الدميو قراطية هي القضاء علی الدميو قراطية حبكم االغلبية الساحقة 

لسري سيد ان االغلبية اهلندوكية ميكن هلا القضاء علی االقلية وكان يری ا ۔املتعصية
املسلمة متی شاءت وحيثما أرادت وذلك الن التجارة الداخلية كلها كانت يف 

  ۔)۲٦(أيدی اهلنادكة كما ان التجارة اخلارجية كانت يف أيدی االجنليز 
وبعد  م مبدينة بومبای۱۸۸۵وقد انشئ املؤمتر اهلندی أو كوجنرس اهلند يف 

م انشاء السري سيد الكوجنرس التعليمی ۱۸۸٦مضي سنة من ذلك أی يف سنة 
احملمدی مبدينة عليكرة وذلك ألنه كان يری انه البد للمسلمني أن يتقدموا يف 

م ألفی  ۱۸۸۷ويف  ۔ا>االت التعليمية بدل أن يدخلوا يف النشاط السياسي للهند
لمني من االنضمام الی الكوجنرس كلمته املعروفة مبدينة لكنؤ حذر فيها املس

اهلندی ألن اهلنادكة كانوا قد تقدموا كثريا فی جمال التعليم واالقتصاد بالنسبة الی 
املسلمني وان املناصب االدارية او القضائية التی كانت ختصص لسكان اهلند كان 
قد احتل مجيعها أو اكثرها اهلنادكة ومن وجهة النظر هذه فان انشاء الكوجنرس  

ان يهدف إلی احلصول علی اكرب عدد من املناصب احلكومية للطبقة املتوسطة ك
أقل عددا من اهلنادكة  ۔من اهلنادكة وأوضح السري سيد للمسلمني قائال با'م

بكثري كما'م ال يستطيعون أن ينافسوا اهلنادكة يف جمال التعليم واالقتصاد وعليه 
ند فعمنی ذلك أن االقلية املسلمة املختلفة فاذا قامت احلكومة النيابية احمللية يف اهل

  )۲۷( ۔تعليميا واقتصاد يا لن تتحرر من سيطرة االغلبية الساحقة اهلندوكية
وقد بدأ االحتجاج من اجل املناصب احلكومية املختصة الكرب عدد من 

م حني انشاء الزعيم ۱۸۷٦الطبقة املتوسطة اهلندوكية يف بالد اهلند و ذلك يف 
الرابطة اهلندية مبدينة كلكتة وبعبارة اخری كان ) سريندا ناس بينرجي(اهلندوكي 

هذا االحتجاج من اجل هذه املناصب املختصة للهنادكة قد بدأ من قبل اهلنادكة 
البغاليني وهم الذين كانوا قد نالوا النصيب األوفر من التعليم املعاصر واملدينة 

ب مقاالت ضد السري سيد احلديثة واخذت الصحف اهلندوكية يف بنغال تكت
  ۔)۲۸(واملسلمني بالسلوب مرير بغيض جدا 

ب ج (م صارت رئاسة هذه املنظمة الی ۱۸۸۵وبعد انشاء الكوجنرس يف 
هذا ) تيلك اهلندوكي(اهلندوكي فأخذ يقودها حنو حتقيق االهداف وكان ) تيلك
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 فكانت  وكان يؤمن بالسياسة املتشددة ضد املسلمني ۔رجال متشددا متعصبا للغاية

كلماته وخطبه التی كان يلقيها ضد املسلمني مليئة باملرارة والبغضاء وهو الذی قد 
من اهلنادكة وهذ التقليد يهدف إلی ) مرهتة(جدد تقليدا قدميا من تقاليد قطم 

الزعيم اهلندوكي القدمي وكان الغرض من إحياء هذا التقليد ) شيوا جي(تكرمي 
املسلمني وكذلك كان تيلك اهلندوكي هذا قد  وجتديده هو حتريض اهلنادكة ضد

انشاء مجعية خاصة تطالب بتحظري ذبح البقر كما أنه قام بتظاهر علی نطاق 
واسع ضد القانطن احلكومي الذی كان مينع اهلنادكة من الضرب علی الدفوف 

هذا أن املسلمني عنصر اجنبی جيب القضاء عليه أو ) تيلك اهلندوكي(وكان يری 
وقد كانت النتيجة هلذه اخلطوات كلها ان نشأ  ۔رد وامنت ارض اهلندجيب أن يط

م وذهب عدد ضخم من ۱۸۹۳صدام طائفي بني اهلنادكة واملسلمني يف 
املسلمني ضحية هلذه االحداث الطائفية فالظاهر ان الكوجنرس اهلندی كان يعترب 

ية اهلندوكية منذ نشأته تعبريا عن القومية اهلندوكية و دعوة الی التحزب للديان
وانتشارها كما ا'م كانوا يعنون باحلرية واالستقالل هو احلكم اهلندوكي يف شبه 
القارة ويف مثل هذه الظروف مل يكن بد للمسلمني من أن يتخذوا موقفا دفاعيا 

  ۔)۲۹(حنو االغلبية الساحقة اهلندوكية 
وقد انشئ عدد من منظمات اسالمية شبه سياسية من اجل هذا املوقف 
االسالمي الدفاعي يف تلك الظروف فقد كانت اجلمعية احملمدية التی انشأها 

م والرابطة احملمدية القومية املركزية التی كان انشأها ۱۸٦۳االمري عبداللطيف يف 
م Dدف الی رعاية احلقوق االسالمية ۱۸۷۷مبدينة كلكتة يف ) سيد أمري علی(

قد انشأ اجلمعية الوطنية اهلندية والدفاع عن اهداف املسلمني وكان السري سيد 
م كرد فعل للكوجنرس اهلندی اال انه كان الغاها ۱۸۸۸املتحدة مبدينة عليكره يف 

م وانشأ مجعية اخری مكا'ا ۱۸۹۳بعد االحداث الطائفية مبدينة بومبای يف 
  ۔ومساها اجلمعية الدفاعية الشرقية االجنليزية احملمدية للهند

كثريا بالنزاع الذی قام بني انصار اللغتني االردوية وكان السري سيد قد تأثر  
م فقد كانت اللغة االرودية قد اصبحت لغة االدارة والقضاء ۱۸٦۸واهلندية يف 

م إال ان اهلنادكة املتشددين نظموا حركة ۱۸۳۵بعد الغاء الفارسية والعربية يف 
اء علی هذه م ضد اللغة االرودية فكانوا يطالبون بالقض۱۸٦۸يف ) بنارس(مبدينة

وذلك ما جعل اهلنادكة ينشئون  ۔اللغة االسالمية لتأخذ مكا'ا اللغة اهلندية
مجعيات هلم يف االقليم علی واقليم {ار والقاليم االخری ليحققوا ما ارادوا من 

حيات "الغاء االردوية وحلول اللغة اهلندية مكا'ا فيقول الشيخ حالی يف كتابه 
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املتشددة اهلندوكية ضد اللغة االرودية كانت قد احزنت بأن هذه املظاهرة  "جاويد
السري سيد كثريا وهذا مما جعله يفكر يف املستقبل الشعبی لآلمة االسالمية يف 
شبه قالرة وهلذا فقد خاطب وهو يتكهن عن الستقبل قائال الربيطانی ملقاطعة 

 ۔يتحقق أبدا بنارس املسرت شيكسبري بأن حلم التوحيد بني اهلنادكة واملسلمني لن
فان اخلالفات بينهم وان كانت قليلة ضئيلة االن كما يبدو اال ا'ا سوف تزداد 

وان عدم الثقة بينهم سوف  ۔شيئا فشيئا كلما ازداد التعليم والثقافافة بني الطائفتني
يكون نذيرا باالفرتاق والبغضاء بينهم وهذا مما سرياه من عا بعدهم رای العني 

واما  ۔البهارية لغة رمسية يف اقليم {ار والغيبت اللغة االردويةوجعلت اللغة ) ۳۰(
االقاليم االخری فاستمرت احلركة اهلندوكية تطالب جيعل اللغة اهلندية لغة سرمسية 

  ۔هلا، اما السري سيد فلم يزل يدافع عن اللغة االردوية حتی املوت
من اخلطب م والقي عددا ۱۸۸٤وقام السري سيد بزيارة القليم بنجاب يف 

والكلمات حرض فيها املسلمني علی النهوض واحلصول علی التعليم املعاصر 
والعلوم احلديثة وكان استاذا اقبال الشيخ سيد مري حسني من املكرمني املوثوقني 

م عند اجتماع للمومتر التعليمی ۱۸۹۵من اهل بنجاب يف رأی السري سيد ويف 
  ۔)۳۱(مري حسن االسالمي بالهور واشرتك فيها الشيخ سيد 

طابع قوی علی حياة إقبال ) م۱۹۲۹ ۔م۱۸٤٤(وللشيخ سيد مري حسن 
وكان الشيخ سيد مري حسن عاملا من أصحاب  ۔االبتدائية للدراسة والتحصيل

التفكري املتقدم فكان يرعی املصاحل الدينية والدينوية لتالميذه يف نفس الوقت وكان 
املعرفة الشاملة بالعلوم احلديثة واالداب  من كبار العلماء املتصوفني باالضافة الی

وكان يتبع اسلوبا شيقا يف تدريسه مما كان جيعل تالميذه  ۔واللغات واحلساب
يتذوقون اللغة االردوية والفارسية والعربية ويرغبون يف آدا{ا وكان حيفظ اآلالف 

ن عندما ياخذ املؤلفة من االبيات الشعرية العربية والفارسية واالردية والبنجانية فكا
يف شرح بيت فارسي ينشد العشرات من االبيات االردوية والبنجابية يف نفس 
املعنی وذلك ليسهل فهم البيت علی تالميذه وكان الشيخ يواظب علی القراءة 
املستمرة الدائمة باالضافة إلی االشغال التدريسية وقد كان مسلما صحيح العقيدة 

وكان  ۔كان حيفط القران الكرمي وحيبه حبا مجايقضی أوقاته يف العبادة والذكر و 
يتحدث باللغة االردوية الفصيحة السلسة خالل التخاطب العادی وكان حسن 
االخالق متواضعها جادا يف عمله قانعا مبا قسم له مستغتيا مبا جده متواضعا طلق 

شاه "الوجه يشكر الناس علی ما أحسنوا إليه، وكان تالميذه ينادونه بكلمة 
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حني خياطبونه وكان يصلی صالة التهجد وخيرج  "سيدنا الشريف"ای  "بصاح

إلی مقابر املسلمني حني ينصرف من صالة الفجر فيقرأ الفاحتة القابره واصدقائد 
وكان تالميذه يلحقون به وهو يف املقابر فكان يعيد عليهم  ۔املدفونني فيها

ملنزل مث ياخذ فطوره دروسهم وهو عائد منها فيشتغل بتدريسهم حني يصل الی ا
بسرعة وخيرج الی املدرسة وتالميذه يرافقونه فكان يدرس يف املدرسة خالل اوقاDا 
ويعود إلی البيت مساء فيستمر يف تدريسه حتی الليل وكان يشرتی حوائجه من 
السوق شخصيا اما تالميذه فلم يكونوا يفارقورنه وهو يشرتی حوائجه من السوز 

سن يعيش حياة متواضعة بسيطة للغاية وكان يلبس وكان الشيخ سيد مري ح
املالبس العادية إال ا'ا كانت نظيفة دائما ومل يزل يدرس يف مدرسة االرسالية 
االسكاشية طول عمره إال ان راتبه مل يزدد علی مائة وعشرين روبية حتی املوت 

  ۔)۳۲(
بية وقد اهتم الشيخ سيد مري حسني بتثقيف اقبال و تعليمه فعلمه العر 

والفارسية واالروية وآدا{ا باالضافة الی العلوم احلكمية واملعارف الصوفية وقد امتاز 
اسلوب الشيخ يف تثقيف التلميذ انه مل يعلمه فحسب وامنا جعله يتذوق العلوم 
االسالمية القدمية و ينشئ فيه طموحا وعطشا مستمرا اليرويه خطرة اال وهو 

وإن ما امتاز به اقبال من  ۔للعلوم واملعارفيشعر يف نفسه باملزيد من العطش 
بساطة الطبع والقناعة واالستغناء والظرافة والتذوق االدبی كل ذلك يرجع إلی 
الشيخ سيد مري حسن فكان اقباًال مل يكن إال صورة صادقة الستاذة و شيخه ومل 

ه يزل اقبال حيضر عند شيخه كلما احسن باحلاجة الی االستفادة منه او اعرتض ل
شئ من املشاكل العلمية كما انه كان يرسل ما جيده من الكتب اجلديدة ملطالعة 

ثر ذكر شيخه و يقول دائما بانه جيد من الطمانينة والسكينة شيخه وكان اقبال يك
يف دخيلة نفسه كلما حضر عند استاذه وكان اقبال يكرم اساتذه للغاية حتی انه 

  )۳۳(ا نظمه بني يديه مل يكن جيرتئی علی ان ينشد بيت شعر مم
وحيكی لنا اقبال حدثا من احداث طفولته أنه كان جالسا يف حلقة الشيخ 

كان الشيخ قد خرج من بيته   ۔وانطلق لسانه مبصراع شعری له وكان ذلك بالصدفة
متوجها الی عمل يريده وكان يرافق الشيخ طفل صغري وكان امسه إحسان فأمر 

عاتقه ففعل اقبال ما أمربه إال انه مل ميض كثري  الشيخ تلميذه اقبال ان حيمله علی
وأوقفه علی دكة خشبية ) احسان(من الوقت حتی احسن بالتعب فانزل الطفل 

امام حمل جتاری اخذ يسرتيح وكان الشيخ قد تقدم يف السري كثريا فاذا به يلتفت 
ن عفوا الی اقبال فال جيده فيقرتب منه عائدا اليه وخياطبه بكالم صدر كصراع موزو 
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فرد اقبال تلقائيا يف شئ من الكالم املوزون ما معناه  ۔افال تستطيع محله: منه فقال
  ۔"الن احسانك هذا الثقيل"

وان صلة اقبال حبركة عليكره والسري سيد ترجع إلی الشيخ سيد مري حسن 
فهو الذی دله علی ذلك ولعل هذا كان هو السبب الذی جعل إقبال حيب حفيد 

حني التقيا فاصبحهما صد يقني خملصني ) سري رأس مسعودال(السري سيد 
تلقی رقية عن موت السري سيد يف ) سيد مري حسن(متحابني وكان الشيخ 

م وهو ذاهب إلی املدرسة فلقيه إقبال يف الطريق وكان قد جاء من الهور ۱۸۹۸
إلی سيالكوت ليقضی االجازات الصيفية فاخربه الشيخ سيد مري حسن بوفاة 

يد فقال له أن ينظم قطعة شعرية يستخرج به تاريخ وفاة السري سيد السري س
فدخل اقبال الی حمل جتاری قريب منه ففكر قليال مث اخربه عن كلمات تسجل 

  :تاريخ وفاته وهي كلمات قرآنية
  )۳٤( "انی متوفيك ورافعك إلی ومطهرك"

قد فعاد الشيخ من مدرسته فاستمع الی ماعده تلميذه فاعجبه ذلك فقال 
  ۔)۳۵( "غفرله"استخرجت انا ايضا تاريخ وفاته يف كلمة وهي 

وهو ذاهب ) اخلواجا نظام الدين اولياء(وكان اقبال قد حضر علی ضريح 
رجاء "ای ) مسافر ےالتجائ(م فنظم منظومته ۱۹۰۵إلی انكلرتا يف سنة 

  ذكر فيها شيخه سيد مري حسن قائال "املسافر
علی املرتضی رضی اهللا تعالی عنه وسوف ذلك املصباح الذی ميثل اسرة   ۔۱

  ۔يظل منزله بيت احلرام بالنسبة لی طول حيايت
ذلك الذی جعلنی زدشر و تزدشر معي آمايل والذی اصبحت حبكم   ۔۲

  ۔مروته من املتذوقني يف العلوم واالداب املدركني السرارها
  ۔را برؤيتهاننی ادعو اهللا خالق االرض والسما يرزقنی بزيارته وجيعلنی مسرو   ۔۳

م اعلمت احلكومة الربيطانية إقباًال با'ا تريد أن متنح له لقب ۱۹۲۳ويف 
السري فرد اقبال علی اخلطاب الرمسي خبطاب بعث به إلی حاكم إقليم بنجاب 
وأخربه بأنه لن يرضی {ذا اللقب اال اذا اعرتفت احلكومة باخلدمات العلمية التی 

فسأله احلاكم قائال هل للشيخ مؤلفات فرد  قام {ا أستاذه الشيخ سيد مري حسن
ومن مث منحت احلكومة لقب مشس  ۔انا امحد مؤلفات الشيخ: عليه اقبال قائال

وكان اقبال  ۔العلماء للشيخ سيد مري حسن حني خلعت علی اقبال لقب السري
ما "قد استخرج تاريخ وفاة الشيخ سيد مري حسن من قول اهللا سبحانه و تعالی 
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وقد عرب اقبال عن عواطفه حنو شيخه سيد مري حسن  " رمحة للعاملنيارسلناك اال

ان اقبال قد استفاض واكتسب العلی من بيت ذلك الشريف العظيم الذی : قائال
  ۔ربی الكثريين يف حجره فجعل منهم مشوسا تضی {ا األجواء

وان املعلومات التی حصلنا عليها عن حياة اقبال التی قضاها يف سيالكوت 
نا نقول بان الطور األول من حياته كان طور البناء للسرية الشخصية إلی حد جتعل

بعيد، كان إقبال يدرس يف الصف اخلامس حني تزوج الشيخ عطا حممد مرة ثانية 
فتقول زوجة أخيه بأن اقباًال كان ميلك ذوقا شعريا يف ذلك الوقت وكان له صوت 

ة من السوق فينشدها امام حلو للغاية ولقد كان يشرتی بعض القصص املنظوم
وهی التی تقول بأن اقبال كان ذكيا للغاية وهو طفل  ۔نساء البيت بصوت مجيل

وكان مقبال علی الدراسات جمتهدا وراغبا فيها حتی انه كان يدرس إلی  ۔صغري
ان انتبهت ام اقبال وقد انتصف الليل فرأت ابنها اقبال جالسا "الليل وحدث مرة 

عماله املدرسية فنادته امه مرتني او ثالثًا ولكنه مل يرد عليها عند املصباح يكمل أ
فنهضت واقرتبت من انبها وهزته قائلة ماذا تقرأ انت يف مثل هذا الوقت من 

وذلك ان  "ياامی الست نائما": فرد عليها اقبال قائال ۔منتصف الليل قم واسرتح
  )۳۷(اقباًال كان قد نام وهو يف عمله املدرسي 

االقوال املتواترة التی تنص علی أن اقباًال كان أذكی من أترابه وال وهناك من 
يعنی ذلك انه كان عثة الكتب أی املكرس نفسه ملطالعتها وكان يرغب يف 

وكان حيب الدعابة والعيب وكان متوقد الذهن كما أنه  ۔االلعاب الرياضية أيضا
ات الورقية باملصارعة توجد معلومات تقول بأنه كان شغوفا برتبية احلمام والطائر 

وكان يرافقه يف هذه املشاغل بعض األصدقاء يف عهد الطفولة منهم  ۔والتمارين هلا
ومل يكن ) اللو(سيد حممد تقي بن سيد سيد مري حسن واملصرارع املعروف السيد 

والده مينعه من ذلك أما شغفه برتبية احلمام فقد استمر حتی الوفاة فكان جيلس 
يقضی ساعات جالسا صامتا يتمتع بطريان احلمام و حتليقه علی سقف املنزل و 

وكان يستطيع أن يعرف نوع احلمام أو نسله وهو يطري وحيلق يف السماء ويقال إن 
  ۔املصارع هو الذی كان قد علمه ذلك كله) اللو(

وكان شقيق اقبال االكرب الشيخ عطا حممد يعمل موظفا خارج مدينة 
 أن زوجته تعيش بني االسرة يف سيالكوت وكان سيالكوت خالل طفولة إقبال إال

وكان الشيخ نور حممد قد رزق ببنتني ومها  ۔عدد النسوة يف االسرة اكثر من الرجال
وذلك يشري إلی أن اقباًال كان مركزا النظار  ۔السيدة كرمي يب والسيدة زينب يب

يف تربية ابنه وأما األسلوب الذی اختذه والد اقبال  ۔ابويه وكان حيب أمه حبا محا
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فيكفی لنا أن حنكی حكايتني بالتفصيل يف ذلك وقد وصلت هذه التفاصيل إلينا 
عن اقبال نفسه أما إحدی احلكايتني فقد حكاها عبدا>يد سالك والسيدة عطية 

االسرار "اما احلكاية الثانية فقد نظمها اقبال يف ديوان  ۔فيضي يف كتابيهما
  ):۳۸(بأن اقبال كان قد حكی له  "ذكر اقبال"ه وحيدثنا سالك يف كتاب "والرموز
انبهت ذات ليلة علی صوت وأنا طفل يف احلادية عشر من عمری فرأيت أمی "

تنزل من سلم الغرفة فنهضت من املضجع فمشيت خلف امی حتی وصلت 
وكان الضوء يدخل من الباب وكانت أمی  ۔إلی الباب الذی كان نصفه مفتوحا

اب فتقدمت فرأيت والدی جالسا يف فناء املنزل وقد تطل إلی اخلارج من الب
أحاطت به حلقة من النور فأردت أن أقرتب من والدی إال أن أمی منعتنی من 

أقناعی بأن أعود إلی مضجعی فذهبت الی والدی حني  ۔ذلك وحاولت
استيقظت صباحا لكی أساله عما جری ليال فوجدت امی قد سبقتنی إليه وابی 

فقال  ۔ه التی كان قد رأها يف تلك تلك الليلة وهو يقظانحيكی هلا عن رؤيا
والدی إن قافلة من كابل قد وصلت فنزلت علی مخسة و عشرين ميال من 
مدينتنا ويف هذه القافلة رجن مريج قد أشرف علی اهلالك وهذا ما جعل القافلة 
 تنزل وهي كارهة للنزول فالبد لی من أن أسارع إلی القافلة ملساعدDا فاعد
الوالد بعض احلوائج الالزمة فركب عربة احلصان وأخذين معه فانطلقنا حتی 
وصلت بنا عربة احلصار الی مقر القافلة خالل بضع ساعات فرأئينا إن القافلة 
تشتمل علی أسر من االغنياء وأصحاب النفوذ وكانوا قد جاؤا إلی بنجاب 

قائال من هو قائد ليعاجلوا مريضهم فسأل والدی وهو ينزل من عربة احلصان 
هذه القافلة؟ فجاء إليه زعيم القافلة فرجاه ابی ان يذهب به الی ذلك املريض 
وكان ما أدهش زعيم القافلة هو علم والدی عن مريضهم ذلك وكيف يريد أن 
يذهب إليه بكل سرعة اال انه ذهببابی إلی املريخ يف شيٴ من الدهشة واحلرية 

انه يف اسوأ حالة وأن بعض االعضاء من  فرأی والدی حني اقرتب من املريض
بدنه قد تأثرت كثريا باملرض العضال فأخرج والدی شيئا كان يشبه الرماد 
فمسح به أعضاء املريض التی كانت قد تأثرت باملرض تاثر شديدا وقال هلم 
بان اهللا تعالی سوف يشفي مريضهم ومل اكن علی يقني وثقية كما أن اصحاب 

لی شيٴ من الثقة واليقني يف ذلك الوقت عن ماتنبأ به والدی املريخ مل يكونوا ع
عن املريض إال أنه مل ميض أربعون ساعة حتی كان املريض قد استفاق استفاقة 
واضحة وتأكد أصحابه بأنه سوف يربأ يف املستقبل القريب فقدموا اليب مبلغا 

إلی سيالكوت البأس به كأجرة للخدمة إال أن الوالد مل يقبل ذلك منهم فرجعنا 
ووردت القافلة إلی سيالكوت بعد بضعة أيام وعلمنا أن املريض الذی كان قد 
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  ۔"يشر من العالج قد برأ باذن اهللا

وقد جاءأ هذه احلكاية بنفس األسلوب يف كتاب السيدة عطية فيضي عن 
إقبال باللغة االجنليزية وحي تقول بأن والد إقبال كان قد قضی أشهرا يف خلوة مع 

  ۔)۳۹(من أولياء اهللا مث أعطی البنه ما اكتسبه من خلوته مع ذلك الولی ولی 
ويبدو أن الشيخ نور حممد كان مريدا السلطان العارفني حضرة القاضی 

وهو من السلسة القادرية من ) اعوان شريف(سلطان حممود صاحب زاوية 
وقد ) ٤۰(املتصوفني وهلذا السبب كان قد بايع يف السلسة القادرية يف طفولته 

ميكن أن يكون الشيخ نور حممد قد اشتغل يف الرياضة الروحية من أجل التقدم يف 
الدرجات الصوفية وقد كان إقبال يكتب اآليات القرآنية علی أوراق شجرة تسمی 

شجرة طويلة العمر كبرية األوراق كثرية االغصان كثيفة الظل يقدسها ( "بيبل"
فكان املريض يلعق  ۔للمصابني باحلمی الدوريةيف بعض األحيان ويعطيها ) اهلنادكة

االيات القرانية املكتوبة الورق فيربأ باذن اهللا وقد رأه مؤلف هذا الكتاب وهو طفل 
صغري يكتب االيات القرانية أوراق الشجرة هذه وقد ميكن انه كان قد تعلم هذا 

يعونه وكان احلالج الروحي مر والده ولكن الشيخ نور حممد مل يكن له أتباع يبا 
اقبال قد استخرج تاريخ وفاة أبيه يف قطعة شعرية كتبها علی لوحة قربه جاء فيها 

إال أنه ليس صحيحا أن اقباًال كان قد بايع أباه علی  "شيخ اقبال و مرشده"
  ۔طريقته الصوفية ولكن إقباالً كان يعترب والده مرشداً له

هذه كانت حال أبيه ويقول سالك فيما كتبه عن اقبال بان الرجل الذی 
ميكن لنا ان نقدر ماكان جيده إقبال يف الوجدان الصويف فهو يری بأن الذی جعل 

  ۔)٤۱(إقبال خيتار ما بعدالطبيعيات كموضوع ألطروحته للدكتوراة 
بعض التجارب الروحية غري  "فكر اقبال"ويذكر خليفة عبداحلكيم يف كتابه 
و يقول بأن والد إقبال كان يغذيه تغذيه العادية التی مر{ا والد اقبال املتصوف 

روحية إلی جانب التغذية البدنية وكان إقبال يقول يف أخريات حياته بأنه مل 
يكتسب وجهه نظره عن احلياة بالبحث الفلسفي وامنا كان قد ورث وجهة نظر 
خاصة عن احلياة مث وجهت ما كنت املكه من املواهب العقلية لتحقيق ما كنت 

  ۔)٤۲(وجهة النظر اخلاصة عن احلياة  قد ورثته من
عن  "االسراق والرموز"أما احلكاية الثانية التی تظمها اقبال يف ديوان 

حدث مرة أن جاء سائل يشحذ و وقف علی باب : شخصية والده فهی كما يلی
دارنا ورغم أن اهل البيت قالواله اكثر من مرة أن يرتك الباب إال انه كام مصرا 

فا ومل يرتك الباب وكان اقبال شابا يافعا يف ذلك الوقت فاغضبه علی أن يبقی واق
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ما كان يردده ذلك الشخاذ من الكلمات بني حني وآخر فلطمه اقبال لطمتني او 
ثالثاً فسقط ماكان ليده و تبعثر علی االرض مما جعل والده يتربم و يتأمل فاخذت 

  :الدموع تنهمر عن عينيه فقال وهو خياطب ابنه
يامة حني جيتمع حول رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم غزاة االسالم و يوم الق"

حكماؤه و شهداؤه و زهاده و متصوفته وعلماؤه واملذنبون النادمون فينادی 
ذلك الشحاذ املظلوم رسول اهللا صلی عليه وسلم و يستغيثه فيسألنی رسول اهللا 

ی مبادئ شريعتنا قائال كنا قد سلمنا إليك شابا مسلما لتؤدبه خري تأديب عل
الواضحة إال انك مل تستطع ان تقوم {ذا العمل السهل لتجعل انسانا من طود 
ترايب فماذا سوف يكون جوابی لسيدی وموالي رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم 
عليك يا بنئ أن تتصور ذلك اجلمع احملتشد وأن ترعی شرف حليتی هذه 

رجاء ال تظلم أباك الی هذا احلد اهللا  البيضاء انظر إلی كيف تراين ارتعد خوفا و
ارجوك أن ال ختزينی بني يدی موالی رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم انك زهرة 
من احلديقة احملمدية فعليك أن تكتمل حني خترج من تلك احلديقة وعليك أن 
تتخذ اللون والرائحة من ربيع تلك احلديقة نفسها ولكی يفوح قلبك برائحة 

  ۔"وية علی صاحبها الصالة والسالماألخالق النب
وكان والد إقبال يتبع مبادئ الكتاب والسنة يف تربية ابنه فكان كلما منعه 
عن شئ أو أمره ان يعمل ذكر له اسنادا اما من كتاب اهللا او سنة رسوله فكان 
اقبال كلما مسع اية قرانية او حديثا نبويا من لسان ابيه وقف امامه ساكتا صامتا 

ما يدل علی عدم االهتمام مبا يقوله له والده حيكی  ۔اليظهر علی وجههمتخشعا 
اقبال نفسه حني حيدثنا بأنه كان طالبا يف بعض املعاهد التعليمية مبدينة سيالكوت 
وكان يشتغل بتالوة القران كل صباح فكان والده ميربه منصرفا من صالته و اوراده 

يابنی عليك بقراءة القران : فقال لهدون ان يلتفت إليه و ذات يوم مربه صباحا 
إال اننی سوف اقول لك ما خيص عملك هذا حني أجد وقتا لذلك فكان الولد 
يلح أبيه أن خيربه مبا اراد اال ان الرجل كان يسوف عليه تشويقا له ويف صباح يوم 

 ۔مربه والده وهو يقرأ القران فجاء إليه فقال بلهجة مليئة بالشفقة والرمحة فقال
نی امنا اردت ان اقول لك بان تقرأ القران كانه ينزل علی قلبك ای كأن اهللا ياب

ولعل اقباًال يشري إلی ما ) ٤۱(سبحانه وتعالی خياطبك مبا جاء يف كتابه املقدس 
  :حدث بينه وبني أبيه حيث يقول يف شعره ما معناه

و  ال يستطيع الرازی أو الزحمشری صاحب الكشاف لك عن أاسرار كتاب اهللا"
  "معانيه إال إذا نزل هذا الكتاب الكرمي علی قبلك و ضمريك
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  ):٤٤(ويضيف إقبال قائال 

قال لی والدی يوما أننی قد انفقت الكثري من اجلهد واملال يف تربيتك "
وتعليمك وانا اريد منك تعويضا ملا انفقت عليك فسألته بكل اهتمام واشتياق 

به يف فرصة مناسبة حتی جاء يوم قال  وما ذلك؟ فقال الوالد رمحته اهللا سأخربك
يابنی ان التعويض الذی اريده منك ملا انفقته عليك هو أن تقوم خبدمة : لی فيه

االسالم وانتهی االمر مث اكملت دراسيت فعدت ناجحا يف كل ما أردته من 
الدراسات وأخذت أشتغل مبهنتی يف الهور وبدأ ينتشر شعری يف كل ناحية 

الی ) نشيد اإلسالم للشباب(نشدون شعری ونظمت وصوب وأخذ الناس ي
جانب املنظومات الشعرية االخری فكان الناس يستمعون إلی ما انشد هلم 
ويقرأون مبا ينشر لی من الشعر واخذ الناس يتاثرون مبا أقول وأشند حتی جاء 
يوم مرض فيه والدی ومل ميض أيام حتی تويف إلی رمحة اهللا فكنت اتيه من 

ده واعرض أمره فسألته يوما هل حققت ما وعدت لك من خدمة الهور العو 
انك قد عوضتنی عما كنت : االسالم أم ال؟ فشهد وهو يف مرض موته قائال

  ۔"۔أنفقت عليك
 "روزگار فقري"وقد ورددت وقائع من هذا القبيل يف ا>لد الثاين من كتاب 

اقبال كلهن كن علی لسان الشيخ إعجاز أمحد فمن بينهما ما يقال إن شقيقات 
) فاطمة بی(قد قضني حياDن الزواجية يف قلق وعسرة واضطرب فلم تكن السيدة 

فكانت قد توفيت ميعة ) طالع يب(علی صالت طيبة مع زوجها وأما السيدة 
وأما السيدة كرمي يب فكار زوجها قد تزوج عليها بامرأة اخری وهذا ما  ۔شبا{ا

وأما السيدة زينب بی فكانت قد تزوجت يف جعلها تقضی أيام حياDا بني إخوDا 
اسرة من أهل مدينة وزيراباد إال ا'ا مل تنجب فطردDا ام زوجها من بيت االصهار 
وكرهتما علی أن تعود إلی بيت أبويها فعاشت معها ملدة مديدة تزوج زوجها 
بامرأة أخری خالل هذه املدة مث تزوج زوجها هذا مرة ثالثة بامر من امه التی  

نت قد طردت السيدة زينب يب من بيت زوجها وأما زوجها فكان ابنا مطيعا كا
المه فلم يزل يأمتر بأمرها طول حياته وحني ماتت امه ازاد الزوج املسكني أن تعود 
اليه زوجته االولی فبدأت احملاوالت من أجل الصلح بينهما وانتهت هذه احملاوالت 

لی بيت ابوی اقبال بعد أن عرف رغبتها مبوافقة من قبل أبوی اقبال فجاء الزوج ا
يف الصلح ليأخذ معه زوجته السيدة زينب بی بالصدفة كان اقبال موجودا يف بيت 
أبويه مبدينة سيالكوت يف ذلك الوقت وعند ما علم أن زوج اخته قد جاء من 
أجل الصلح ويريد أن يأخذ معه زوجته غضب اقبال لذلك وحاول والده أن يقنعه 
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أن اقباًال مل يزل يصر علی عدم املصاحلة حتی انه قال ملن جاء من  بالصلح إال
أصهار أخته مع زوجها انه اليريد ان يرسل اخته معهم فعندما رأی والد اقبال انه 

ان اهللا سبحانه وتعالی يابنی  ۔ال يقتنع بالدالئل قال له يف هلجته اخلاصة اللينة
اقبال هذا احلكم القرانی سكت فبمجرد ان مسع  "والصلح خري"يقول يف كتابه 

وتغري وجهه ولون بشرته وكان يبدو كأن شخصا وضع كتلة من الثلج علی النار 
ماذا تری إذن؟ فقال اقبال وهو يرد علی : امللتهبة وبعد حلظات سأله والده قائال

والده قائال أنا ال أری إال ما يقوله القران الكرمي فتم الصلح بني الزوجني وكان حقا 
صلح فقد اصبحت السيدة زينب بی ربة بيتها بصفتها الزوجة االولی تقة  خري

إقبال يف زوج اخته بعد الصلح حتی أنه كان يستشريه يف شؤونه املنزلية ومشاكله 
  ۔الذاتية ويعمل مبا يشري عليه وكان يقدر نصحه حق تقدير

أن ويقول الشيخ اعجاز امحد بان عمته السيدة كرمي يب حكت له مرة قائلة 
ای حضرة الوالد يعرف اإلسم االهلی األعظم وانه قد علم أخانا اقبال ) ميان جي(

فسأل الشيخ اعجاز امحد إقبال عن ذلك حني جاء من الهور لزيارة سيالكوت 
  :وهو يقول

: قد مسعت أن حضرةوالوالد قد علمك االسم الاهلی األعظم فرد عليه قائال"
الشيخ اعجاز امحد حضرة الوالد عن عليك انه تسأل حضرته نفسه ذلك فسأل 

إن مشاكل االنسان حلها هو الدعاء والتضرع : االسم االهلی االعظم فقال له
إلی اهللا فاالسم االهلی االعظم ليس إال هذه الدعوات وأما قبول الدعوات عند 
اهللا فيجب عليك أن تتذخر دائما ان الصالة علی النبی صلی اهللا عليه وسلم 

فانه ال يوجد شئ اكرب وافضل من  ۔وات وبعدها مما يؤكد قبوهلادائما قبل الدع
الصاة علی النبی صلی اهللا عليه وسلم وهذا هو االسم االهلی االعظم الذی 
علمته اقباًال وقال يف مناسبة أخری انه جيب االكثار من ذكر االمسني االهليني 

  ۔)٤۵( "احلی والقيوم"ومها 
لشيخ نور حممد وقد بلغ شيخوخته ومؤلف هذا الكتاب كان قد ادرك ا

وطعن يف السن وكان بصره قد كف فكان يقضی وقته جالسا علی السرير صامتا 
يشعر بالوحدة حني ماتت ام إقبال قبل  ۔ساكتا يف وحدة الغرفة وكان قد اخذ

مخسة عشر او ستة عشر عاما ومل يستطع أن يتحمل صدمة وفاة السيدة أم اقبال 
انه قال يوما للشيخ اعجاز امحد حتت تأثري تلك الصدمة أن  إنه مل يكن شاعرا إال

فظن الشيخ اعجاز امحد انه يريد ان ميلی رسالة الی  ۔يزوده بالوری والقلم والدواة
اقبال فقال اكتب ما أملی عليك مث ارسل الورقة الی عمك اقبال فاخذ حضرة 
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نی عشر بيتا خالل والد اقبال يفكر مث أملی عليه االبيات الشعرية حتی بلغت اث

جلستني او ثالث جلسات وكان من بني هذه االبيات الشعرية هذا البيت الذی 
  :رواه الشيخ اعجاز امحد وأنشده لوالد اقبال

ان حياة الوحدة هذه يف الشيخوخة نصف املوت فال يوجد من يتحدث إلی "
  "وال من ابث إليه باسرار قلبی

د أيام طلب اقبال من خطاط ان فارسلت االبيات الشعرية الی اقبال وبع
فبعث {ا إلی  "ذكری امی املغفور هلا"يكتب منظومته التی قاهلا عن أمه وعنوا'ا 

حضرة الوالد وكان والد إقبال يطلع علی دوادين اقبال الشعرية ويواظب علی 
  ۔)٤٦(دراستها التی نشرت وهو حی 

انت جتيد االدارة وكذلك فان أم اقبال هلا دور بارز يف تربية ابنها فقد ك
والقيام بالشئون املنزلية واألسرية وكان اقبال حيبها حبا شديدا وقد كان وجودها يف 
البيت مما جيذب اقبال الی سيالكوت وحني سافر ابنها سافر ابنها إلی اوربا 
للدراسات العليا كانت جتلس ساعات يف انتظار الرسائل من ابنها وكان اقبال قد 

  :وكان مما قال {ذه املناسبة رثی امه حني توفيت
سوف ازور قربك مستغيثا سائال من لی غريك للدعوات الصاحلة عند   ۔۱

  منتصف الليل؟
وقد أصبحت حبكم تربيتك لی أضاهي النجوم حظا كما أن أسرة   ۔۲

  ۔أجدادی نال الشرف والعزة بوجودك
ان حياتك صفحة ذهبية من كتاب الكون كما أن حياتك كلها كانت   ۔۳

  ۔ا للدين والدنيادرس
وكذلك كان اقبال حيب شقيقه االكرب الذی كان قد ساعده يف املراحل 
املختلفة من تعليمه كان الشيخ عطا حممد طويل القامة قوی البنية ظاهر اهليبة 
وكان شديد الطبع مع صفاء القلب وكان يغضب وكان بسرعة وينتهی غضبه 

طبعة وكان يلبس املالبس االوربية بنفس السرعة وكانت الوظيفة العسكرية تالئم 
دائما إال انه كان يغطی رأسه بالعمامة السوداء التقليدية وحيمل يف يده عصا دائما 

التجائة (وكان أجود املالبس مهيبا بني اهله وهوالذی عناه اقبال يف منظومته 
  ۔"رجاء املسافر"ای ) مسافر
خلصني والذی كان شقيقی ذلك يوسف الثاين الذی كان رأس احملبني امل  ۔۱

  ۔يثلح صدری وحيبی ضمريی مبشاعره األخوية
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إن حبه كان قد ألفی املغايرة والبعد بينی وبينه والذی كان يشفق بی   ۔۲
  ۔وحينو علی وينفق ألعيش حياة رغيدة حتی صرت شابا يافعا

أمنی له أن يبقی زهرا بامسا يف حديقة الدهر ابدا وذلك النه اعزالی   ۔۳
  ۔وقلبی واغلی من روحي

ومن هذه املنظومة ابيات تصور اهلموم واحلزان التی اصهيب {ا الشيخ عطا 
  ۔حممد مبوت أمه

ان ذلك الشاب الذی ميثل شجرة السرويف قامته الطويلة والٰذ حطي   ۔۱
  ۔بالقيام يف خدمتك اكثر منی

وذلك كان زميلی يف طريق احلياة وأعماهلا ذلك الذی ميثل حبك لی   ۔۲
  ۔ئما يدی املساعدةوالذی كان دا

ان ذلك الشباب املسكني يبكی عليك كما يبكی طفل صغري انه   ۔۳
  ۔اليعرف الصرب وامنا يستمر يف بكائه صباح مساء

الشك أن االبوين خري املعلمني الوالدهم الن االنسان يتعلم منهما 
ويكتسب شاهرا بذلك او غري شاعر به إال أن آثار ذلك يبقی معه طول احلياة 

فهذه هی الوقائع التی جتعل االنسان يقول بأن البيئة التی عاش  ۔جی أبداوال مي
فيها إقبال و نشا و ترعرع كانت بينئة متدينة متواضعة يغمرها احلب والشفقة 
والتكرمي واالحرتام إن اقبال ان كان يعرتف بالوجدانيات الصوفية ويضا كان قد مر 

قة الواقعية تبقی وهي انه كان قد ببعض التجارب الشخصية يف ذلك اال ان احلقي
واجه العديد من املشاكل النفسية حول التصوف من الناحية العلمية فيما بعد مما  

  ۔كان سببا يف تغيري موقفه حنو التصوف
م ورقي ۱۸۹۱علی كل فان اقباًال جنح يف امتحان الشهادة املتوسطة سنة 

و اخلامسة عشر من عمره يف الی الصف التاسع من الثانوية وكان يف الرابعة عشر ا
ذلك الوقت اال ان السوال الذی يطرح نفسه اآلن هو متی بدأ اقبال يقول الشعر 
وينظمه وليس لدينا ما جيعلنا نرد علی السوال يثقة ويقني فقد كان جيب الشعر 

ولعله كان قد بدأ يعاحل الشعر يف هذه املرحلة ) ٤۸(بطبيعته منذ الطفولة 
سرية اقبال بأنه  (يقول يف كتابه ) يكتا حقانی أمروهوی(فهذا  االبتدائية من عمره

كان مييل بطبيعته إلی الشعر منذ الصغر فقد كان ينطق اجلمل او الفقرات اليت  
كانت توافق وزنا من اوزان البحور احلرو مث اخذ ينظم القطعات الشعرية الصغرية 

لكن كلما ازداد قربا من الغزلية ومل يكن يری هلا قيمة فكان ميزقها ويلقی {ا و 
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الشيخ سيد مري حسن اخذ يزداد حتريك الشعر له نتيجة ملا اكتسبه من حلقة 
الشيخ سيد مري حسن من الفيوض االدبية وكان الشيخ سيد مري حسن يقوم بدور 

وهذا ما يؤيده ابن الشيخ سيد مري ) ٤۸(الشاعر االستاذ فيصلح من شعر اقبال 
الدرس سيد زكی شاه الذی يقول بار والدی كان  حسن االصغر وزميل إقبال يف

) ٤۹(قد افاد يف املرحلة االبتدائية من شعره الغزلی وذلك مما كان يكثر من ذكره 
إال اننا جند قول اقبال الذی ينفی ذلك حني يقول بانه مل يكن جيرتئ علی قرض 

لذی الشعربني يدی الشيخ تكرميا له وهيبة منه وقد ميكن أن الذوق األدبی ا
اكتسبه اقبال من الشيخ سيد مري حسن كان ما اثار فيه الشعر ولعله ليس 
صحيحا بأن نقول بأن الشيخ سيد مري حسني هو االستاذ االول القبال فی فن 
الشعر و قرضه النه اذا كان يرجع إلی الشيخ يف املرحلة االبتدائية من حياته 

وه أن يفيده يف فن الشعر ويرج) داغ(الشعرية فماذا جعله يتلمذ علی الشاعر 
ويصلحه كما انه ليس لدينا ما يؤكد لنا بان الذی أشار علی اقبال ان يتلمذ علی 

  ۔داغ هو الشيخ سيد مري حسن
م ونال الدرجة االولی الی ۱۸۱۳وقد حنج إقبال يف امتحان الثانوية سنة 

ة جانب احلصول علی الوسام واملنحة املالية وغمره ست عشر سنة وكانت نتيج
م والتحق اقبال بكلية االرسالية االسكاشية ۱۸۹۳مايو /٤الثانوية قد ظهرت يف 

م حني بدأت الفصول الدراسية للمتوسط الثانوية يف مدرسة ۱۸۹۳مايو /۵يف 
االرسالية االسكاشية والتی مسيت فيما بعد بكلية االرسالية االسكاشية فامسرت 

  ۔سط الثانويةاقبال يدرس {ا بعد الثانوية يف مرحلة املتو 
الصادرة من ) رسالهٴ زبان( "اللسان"وقد نشرت قصائد غزلية القبال يف جملة 

وذلك مما يدل علی أن ) ۵۰(م واالعداد التی تلته ۱۸۹۳دهلی يف عدد نوفمرب 
اقباًال كان قد اخذ ينظم القصائد الغزلية اجلديدة وهو يف السادسة عشر او 

ت الصادرة من دهلی كانت Dتم {ذه السابعة عشر من عمره وحتی أن ا>ال
القصائد الغزلية وله قصيدة غزلية يف جملة السان الصادرة من دهلی يف عدد فربائر 

  :م مقطعها ما معناه۱۸۹٤
كلما غضب علينا ذلك احلبيب أنشد له إقبال االبيات الشعرية حلضرة الشاعر "
  "فأرضاه {ا "داغ"

قة التالميذ للشاعر مرزا خان داغ والسوال اآلن متی كان اقبال التحق حبل
م قد ۱۸۹۳جملة اللسان الصادرة من دهلی يف عدد نوفمرب ) م۱۹۰۵ ۔م۱۸۳۱(

تلميذ بلبل اهلند حضرة داغ  ںجاء عن اقبال كما يصرح االستاذ محيد امحد خا
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والقصيدة الغزلية اليت جاءت يف هذا العدد من ا>لة هي اقدم ) ۵۱(الدهلوی 
قبال التی مت اكتشافها إلی االن وعليه فمن املمكن ان نقول ان القصائد الغزلية ال

اقباًال كان قد تتملذ علی داغ وهو يدرس يف السنة االولی املتوسطة الثانوية و 
م تنص علی أن ۱۹۰۹ترمجة اقبال املوجزة التی كان قد اعدها الشيخ فوق يف 

سری (ويقول ) ۵۲(وسطة اقباًال كان قد تتملذ علی داغ وهو طالب يف الثانوية املت
يف كتابه بأن اقباًال كان قد ارسل بعض القصائد الغزلية الی املريزا ارشد ) رام

إال ان ذلك ليس صحيحا ) ۵۳(اجلورجاين مث تتملذ علی داغ بطريق املراسلة 
ولذك الن اقباًال كان قد التقی بارشد اجلورجاين ألول مرة يف باب {اتی ملدينة 

م ويقول السري عبدالقادر يف مقدمة ۱۸۱۵عری بعد سنة الهور يف مهرجان ش
  ):۵٤) (صوت اجلرس(ای  "بانگ درا"

كان إقبال قد انطلق علی لسانه كالم موزون وهو طالب باملدرسة وكانت اللغة "
األردوية قد اشتهرت وانتشرت يف بنجاب حتی مل تعد قرية خالية عن اللغة 

األمر مبدينة سيالكوت يف عصر وخربائها وعن الشعر وشعرائه وكذلك كان 
الشيخ حممد اقبال فكا'ناك مهرجان شعری وهو اليزال طالبا وكان اقبال حيضر 
هذا املهرجان الشعری ويقدم فيه بعض القصائد الغزلية الغزلية احيانا ويف هذا 
العصر كان األمري مريزا خان داغ الدهلوی قد اشتهر صيته يف كن مكان و 

يف فن الشعر فمن مل ) أی أمري الدكن(ذا النظام الدكن خاصة النه كان استا
يستطع من الشعراء أن حيضر عنده حاول أن ينتمی إليه كتلميذ له باملراسلة 
فكانت القصائد الغزلية ترسل إليه بالربيد فيصلحها مث يرجعها إلی أصحا{ا 

ن وفی العصور القدمية مل يكن هناك بريد منظم فلم يكن من املمكن لشاعر م
الشعراء ان يكون له هذا العدد الضخم من الشعراء التالميذ له أما يف عصر داغ 
الدهلوی فقد كان الربيد منظما فتتلمذ عليه املئات من الشعراء حتی انه انشاء 
قسما خاصا هلذا الفرض ووظف فيها العديد من العمال فكان ممن تراسل معه 

ة مع رسالته وهكذا أيح القبال الشيخ حممد اقبال وارسل بعض القصائد الغزلي
ان يتتلمذ علی استاذ كان يعترب شاعرأ فريدا يف الغزل رغم هذه القصائد الغزلية 

وقد ادرك  ۔االبتدائية القبال مل تكن تتصف مبا امتازبه شعر اقبال فيما بعد
حضرة الشاعر داغ بان هذا الطالب من مقاطعة نائية القليم بنجاب ليس 

راء ومل ميض كثري من الوقت حتی ابدا عن رأية يف شعر شاعرا عاديا من شع
اقبال بانه الحيتاج الی الكثري من االصالح فلم تستمر هذه السلسلة من 
املراسلة بينهما طويال إال أن كل واحد منهما مل يزل يذكر صاحبه وداغ هذا 

به  حيتل مكانة بارزة يف الشعر األرودی مما جعل إقبال يقدر هذه الصلة القصرية
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وكان يعتز {ا وكان اقبال قد حظی بالشهرة والتلقی يف األوساط االدبية وداغ ال 
يزال حيا فكان داغ يفتخر باقبال ويقول إنه من تالميذه الذين قام باصالح 
شعرDم وقد التقيت به الصدفة يف حيدراباد الدكن فسمعت من لسانه وهو 

  "يفتخر بذلك بني يدی
اقباًال كان قد بدأ يقول القصائد الغزلية وهو طالب وهذا البيان يدل علی أن 

يف الصف التاسع أو العاشر وكان حيضر ا>الس الشعرية وكتب إلی داغ حني مسع 
بصيته وأرسل اليه قصائده الغزلية وتتملذ عليه وهو طالب يف السنة االولی من 

نقل إلی  املتوسطة الثانوية وكان اقبال يراسل داغ ويرسل قضائده لالصالح حتی
ومل يتح القبال أن ) ۵۵(الهور وحتی يف األيام االبتدائية التی قضاها يف الهور 

يری داغ بعينی رأسه إال ا'كا يتمنی ذلك كما يظهر من بعض أبياته الشعرية ما 
  )۵٦: (معناه

وذا كان بقي هذا الشوق إلی اللقاء واحلصور حبضرة داغ فالبد ان نزور بالد 
  ۔الدكن أيضا

قطع ارسال الشعر اليه لالصالح اال ان اقباًال مل يزل يعتز بصلته مع داغ مث ان
ويكرمه وتوجد اشارات يف القصائد الغزلية التی قاهلا اقبال يف خالل االيام االولی 
من اقامته بالهور مما يدل علی هذه الصلة فهناك قصيدة غزليه نشرت يف جملة 

: م يف مقطعها ما معناه۱۸۹٦رب يف عدد ديسم( "صراخ احلشر"ای  "شور حمشر"
)۵۷(  

ان االفتخار بداغ ال يقصر علی الشاعرين نسيم و تشنة وامنا قد رزق اقبال "
  "ايضا حبذا االفتخار وتتلمذ علی هذا الشاعر املفلق

  )۵۸: (وهناك قصيدة غزلية أخری من هذا الطور نفسه ومقطعها ما معناه
رة داغ حيث جعل الرجال من ان هذا يرجع إلی الكرامة التی ميلكها حض"

  ۔"امثال اقبال يفهم الشعر و يقرضه يف نفس الوقت
ش وقد ورد ۱۸۹۸وقد اقيم مأمت شعبی وفاة وجاهت حسني جنجالوی يف 

ذكر اقبال {ذه املناسبة كتلميذ حلضرة داغ وكان اقبال قد أرسل رسالة الی الشيخ 
زوده بصرة للشاعر داغ م وطلب اليه أن ي۱۸۹۹فربائر  ۲۸احسن املارهروری يف 

وقد ورد ذكر هذه الصلة يف مرثية داغ التی نظمها اقبال عند وفاة داغ يف ) ۵۹(
القبال وكانت قد نشرت  "بانگ درا"م وتوجد هذه املنظومة يف جمموعة ۱۹۰۵

م اخلاص بذكر داغ مع بند شعری ۱۹۰۵عدد ابريل  "خمزن"هذه املرثية يف جملة 
ة إلی ذلك اقبال اقباًال كان قد استخرج تاريخ وفاة أضيف إلی املنظومة باالضاف
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وهكذا فقد عصر الصلة مع داغ قصريا اجدا ) ٦۰( "نواب مريزا داغ"داغ بكلمة 
م علی كل فان اقباًال مل يزل يعرتف ۱۸۹٦م ۱۸۹۳وميكن حتديده ما بني 

  ۔بالتميذة علی داغ طول حياته
اقبال قد استفاد منها  وقد احتفة الزمان ببعض الكتب املدرسية التی كان

ومن بينهما كتاب استفاد منه اقبال وهو يف ) ٦۱(وهو طالب يف املدرسة والكلية 
الصف التاسع ذكر يف صفحة من صفحات هذا الكتاب املعلومات عن احلان 

و ) ناسخ(و ) بيدل(و ) غالب(املوسيقی وكتب حتتها ابياتا شعرية للشاعر 
كتاب كتب احلان املوسيقی وهناك كتب وعلی صفحة اخری من نفس ال) واقف(

استفاد منها وهو يف الدرجة املتوساة كتب فيها اقبال امسه الشعری وما كتبه اقبال 
علی هذه الصفحات يدل علی الشئني اُحدشهما انه كان يلم املاما بفنا املوسيقی 

ًال كان وأحلا'ا كما انه كان يفهم الصلة بني الشعر واملوسيقی والشئ الثانی از اقبا
وهو طالب املتوسطة الثانوية يف السنة ) امسا شعريا له(ختلصا  "اقبال"قد اختار 

  ۔االولی
م وعلی رأسه ازهار ۱۸۹۳مايو /٤وقد وصلت نتيجة الثانوية الی اقبال يف 

الزواج وحترك موكب الزواج من سيالكوت الی كجرات أو كاد ويف نفس اليوم مت 
دينة كجرات وكان اسم زوجته كيم يب وكانت يف زواجه يف اسرة غنية كشمريية مب

التاسيعة عشر من عمرها بينما كان إقبال يف السادسة عشر من عمره واما محو 
اقبال الدكتور عطا حممد فقد كان طبيبا معروفا من اطباء اجلراحة كانت كرمي يب 

حممد هي اكرب بناته اما والد اقبال الشيخ نور حممد فلم يكن يساوی الدكتور عطا 
يف الثراء واملال و مدينة سيالكوت و كجرات مدينتان قريبتان وعليه فيمكن 
القياس بأن هذا الزواج بني اقبال وكرمي يب ميكن ان يكون قدمت علی يد من كان 
يعرف االسرتني من الكشمرييني ورضي ابواه {ذا الزواج حسب التقاليد املتد اولة 

فار يعترب عيبا اذا كان بني أسرتني ويف هذا العصر مل يكن زواج الص) ٦۲(
متناسبتني مكتافئتني وقد اشرتك ابوا اقبال يف زواجه هذا وعادوا بعروسه ويغمرها 
احلب والرغبة رغم ان بعض الرسائل القبال تدل علئ انه مل يكن يرغب يف هذا 
الزواج أومل يعجبه علی كل حال فان االنسان إذا كان البد له ان يرعی تكرمي 

ر واحرتامهم يف جو من احلب واحلنان فال ميكن لشاب يافع ان يعرتض او الكبا
  ۔يعارض الكبار

م وكانت ۱۸۹٦وقد اجنبت كرمي يب ولدين القبال فولدت معراج بيكم يف 



  النهر الخالد
مجيلة الوجه حسنة السرية اال ا'ا اصيبت مبرض سل الغدد االنفافية بالعنتق ومل 

ت وعمرها تسعة عشر عاما يف ينفعها عالج أو دواء فماتب مبدينة سيالكو 
) ٦۳(علی مقربة من قربی جدها وجدDا ) االمام(م فد فنت يف مقربة ۱۹۱۵

ولكن اخلواجا فريوز الدين احملامی يقول با'ا كانت قد ماتت مبدينة كجرات ورمبا 
  ):٦٤(قد ذهبوا جبثما'ا بعد املوت إلی سيالكوت حيث دفنت وهذا نی ما قاله 

قد ذهبت بالولدين إلی كجرات حيث مرضت ) اقبال(ور وكانت زوجة الدكت"
البنت وكان الدكتور {تم بالغ االهتمام بان يكون زوجته والولدان معه ليقوم 
بعالج الطفلة وكان يعتقد اقبال ان ابنته هذه ذكية للغاية وبامكانه أن يقنع أمها 

  "ولكنی اظن ان حلم اقبال هذا مل يتحقق وماتت البنت وهي يف كجرات
اما السيدة  ) ٦۵(م ۱۸٦۸وقد ولد آفتاب اقبال ابن الشيخ حممد اقبال يف 

م مبدينة  ۱۹٦٤كرمي بی هذه فقد تقفيت بعد وفاة اقبال بثمانی سنوات يف 
  ۔كجرات يف بيت ابويها ودفنت هناك

وقد جنی إقبال يف امتحان املتوسطة الثانوية يف الدرجة االولی من كلية 
م مث خرج متوجها الی الهور للمزيد من التعليم ۱۸۹۵االرسالية االسكاشية يف 

وذلك ألن فصول التخرج مل تكن قد بدأت يف كلية االرسالية االسكاشية ومل تكن 
وكذلك كان البد القبال ان  ۔كما عفت {ذا االسم فيما بعد) مر(عرفت بكلية 

اقبال يف يرتك اجلوا الضيق ملدينة سيالكوت و ينتقل الی جوالهور الواسع ليتقدم 
  ۔مواهبه الفكرية والعلمية

واذا تناولنا مدة مثانية عشر عاما التی قضاها اقبال مبدينة سيالكوت اذا معنا 
النظر فيها الدركنا انه مل يكن من املمكن ان يتقدم اقبال فكريا وترزهر مواهبه يف 

ه مث اجلو الضيق احملدود فقد كلن داخل منزله ال يستطيع ان يتحدث احرتاما البوي
مل يكن يف االسرة من يكتسب لتكاليفها ونفقاDا غري الشيخ عطا حممد وكان 
الشيخ نور حممد قد رك عمله مبحلة التجاری تقريبا واذا كان قد استمر فانه مل 
يكن يستطيع ان يكتسب اكتسابا كافيا يعول به نفسه وأهله ومن مث كان اقبال يف 

ر يف دراساته ولوال مساعدات الشيخ حاجة إلی مساعدة الشيخ عطا حممد ليستم
عطا حممد املالية القبال ال نقطع تعليمه ودراساته أما من ناحية العلمية واملعنوية 

واما فی  ۔فكان اقبال حتت تاثري استاذه الشيخ سيد مري حسن وشخصيته القوية
فن الشعر فقد اختار الشاعر داغ ت تتلمذ عليه وكان يرجع اليه يف تقومي شعره 

قلده يف نظم الشعر ومن مث مل يكن اقبال قد متكن من الثقة بنفسه يف جمال وي
العلم والشعر فقد كانت االقدار قد بذرت البذور من املوهبة الشعرية يف اقبال 
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  ۔وكانت قد تلقت قليال من الری والقي اال ا'ا مل يزدهر ومل تتقوم بعد
_________________ 
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  الفصل اخلامس

  مية بالهورفي الكلية الحكو 
م عند الظهر نزل شاب امحر اللون ۱۸۹۵وذات يوم من شهر سبتمرب 

ابيضه متناسب القامة والسجم يف جملة الهور للقطار وكان قد لبس طقما ابيض 
ان ذلك الشاب  ۔من السروال والقميص يعلوه صدرة قصرية وعلی رأسه طربوش
قد ) جالب دين(ه النيق مل يكن غري اقبال وكان صديقه من سكان الهور وامس

وصل الی احملظة ليستقبله فتعا'ا الصديقان مث ركبا عربة احلصان يقصدان بيتا 
داخل جدران الهور القدمية عند باب من ابوا{ا الكثرية الذی يسميه عامة الناس 

مث التحق اقبال بفصول البكالوريوس للكلية احلكومية بالهور مث حتول ) {ايت(باب 
الطالب يف غرفة رقم واحد بعد ان كان قد قضی بضعة ايام يف الی دار اقامتها 

بيت صديقه جالب دين واستمر اقبال نازال يف هذه الغرفة طوال اقامته التی 
ان عدد ) ۲) (املسرت جربيت(وحيدثنا ) ۱(امتدت الی اربعة أعوام مبدينة الهور 

لب تقريبا ومن الطالب يف ذلك الوقت بالكلية احلكومية مل يكن يتجاوز مائتی طا
مث كان من السهل للطالب ان يتعارف بعضهم علی بعض الی جانب الصالت 
املباشرة القريبة بينهم وبني اساتذDم وأمام مبنی الكلية احلكومية قطعة ارضية 

وكانت هذه احلديقة النحل قد ) أووال(متهدمة منخفضة تسمی اآلن مبيدان 
او احلديقة الغناء مأوی للطالب  اختذت قفرا'ا فكانت هذه القطعة االرضية

والنحل معا يف الظهرية الطويلة بفصل الصيف فقد كان الطالب يفرشون 
حصائرهم علی املخضرة يف ظالل االشجار فيجلسون عليها او يسرتحيون فيقرأون 
ساعات وكانت النحل تطن طنينا فور رؤسهم وكانت شجرة قدمية من شجرتی 

الصغري حنو الشمال وكان الطالب جيلسون علی دكة  البنغال يف واجهة برج الكلية 
كبرية من اخلشب عند ساق الشجرة ويتجاذبون الوان احلديث لساعات وكانت 
احلياة بالكلية بسيطة جدا ومل تكن توجد اجلمعيات وا>الس واجتماعاDا 
االسبوعية أو الشهرية أو السنوية يف ذلك الوقت وكانت الفرض متاجة متوفرة 

والطالب للتعارف فيما بينهم عقد واللقاءات الكثرية املتنوعة وهكذا كان  للساتذه
الطالب البارعون معروفني بني اساتذDم فكانوا يستفيدون منهم حق االستفادة 

  ۔ويتأثرون {م كذلك
ومل يكن من الصعب علی اقبال اجياد صالت الصداقة بينه وبني الكثريين 

منهم قبل ان يلتحق {ا فمنهم الشودری  من طالب الكلية اذ كان يعرف البعض
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جالل دين من اهل قرية دسكة من حمافظة سيالكوت والذی كان قد التحق 
بالكلية احلكومية بالهور بعد أن اكمل دراسة الثانوية املتوسطة يف سيالكوت فقد  
كان يسكن يف داراالقامة للكلية وكان مييل إلی الشعر و قرضه وكان هذا الذوق 

يجة ملا تأثر يف حلقة الشيخ سيد مري حسن وكان اقبال قد التقی به الشعری نت
بواسطة الشودری جالل دين هذا حني كان اقبال نازال يف ) غالم بيك نرينگ(

اال ان نرينك وجالل  ۔ومل يلتحق بعد بدار القامة للكلية) جالب دين(منزل السيد 
  ۔)۳(للكلية الدين كانا قد سبقا اقباالً يف نزوهلما بدار االقامة 

ويف مساء يوم رافق نرينك الشودری جالل دين فذهبا الی داخل مدينة 
فخاطب الشودری ) {ايت(الهور القدمية فالح هلما اقبال مقبال اليهما عند باب 

نرينك وهو يعرف به اقباًال قائال هذا هو الشيخ حممد اقبال الشاعر الذی سبق 
  ۔وقد ذكرته لك

االقامة تصبح مقرا لألصدقائه وجمالس الشعر شيئا واخذت غرفة اقبال يف دار 
  )٤: (فشيئا ويقول نرينك عن هذه اللقاءات الطالبية وا>الس يف دارالقامة

وقد اتيح يل ان اكثر الزيارة القبال وأجتمع معه حني التحق بدار االقامة "
للكلية وكان اقبال يسكن وحده يف غرفة مستقلة ولذك النه كان يعترب من 

ب االقدمني يف الكلية لدرجة التخرج اال ان الطالب مجيعهم سواء يف الطال
ذلك االقدمون واالحدثون يأكلون يف مطعم واحد ومل يكن يوجد ای امتياز او 
فرق بني الطالب من ناحية االكل غري ان طالب املسلمني كان خيصهم مطعم 

ال قد نزل يف مستقل كما انه اهلنادكة والسيخ كان هلم مطعم مستقل وكان اقب
غرفة مستقلة عند النهاية اجلنوبية من اجلناح الغريب للطابق االول من داراالقامة  
كما اننی كنت نازال يف اجلناح الشرقي يف عرفة يشاركين فيها طالب آخر فكان 

اال اننا كنا نقضي مجيع أوقاتنا معا غري ) بعد املشرقني(كان   ۔)انا واقبال(بيننا 
ن خيرج سريره من غرفته ويضعه امام غرفتنا يف املساء يف فصل مواعيد الكلية وكا

الصيف حني كان ينتهي من القراءة واملطالعة وكان اقبال مييل بطبيعته الی شيٴ 
 "فطبا"منذ ذلك الوقت وكان يستحق ان يسمی ) ای التمركز( "القطبية"من 

ازلون بدار انا ومجيع اصدقاء اقبال الن ۔النه مل يكن يربح مكانه وال يتحرك
وكان  ۔االقامة للكلية كنا جنتمع يف غرفة اقبال فكان هو رئيسنا يف اجللسة هناك

ومل يكن يغطي راسه بشيٴ وكان  ۔الغليون قد اصبح جليسا وندميا له منذ ذلك
يلبس صدرة دون القميص وكان وكان ازراره يصل الی عقبيه وهذا كان هو زيه 

طانية يف فصل الشتاء ويستمر يدخن يف الصيف وكان يضيف إلی هذا الزی ب
وكان مييل بطبيعته الی املزاح الفكاهة فكان  ۔الغليون ويتجاذب الوان احلديث
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وكانت هناك نقاشات  ۔يردف الكلمات إلی الكلمات من املزاح يف كل مناسبة

أدبية ايضا فكان البعض منا يقول الشعر والبعض االخر ينشده ومل يكن احد 
تشف يف اقبال ما جيعل منه شاعرا نه الطراز اجليد وامنا كان منا قد الحظ أو اك

يبدو شاعرا من املستوی العام يف البداية ومن املمكن أن أقول اذا مسهتم يل 
بذلك بانه مل يكن يرجع هذا إلی انظارنا القاصرة وامنا احلقيقة الواقعية انه مل 

جيب ان اقول {ذه  يكن يوجد يف اقبال ما وجد فيه فيما بعد من الشعرية انه
املناسبة بان اقباًال كان يكثر من تقدمي مشروع أدبی لزمالئه خالل هذه 
اللقاءات التی استمرت لثالث سنوات فكان يقول وهو يذكر منظومتی 

بانه سوف ) ملتون(للشاعر االجنليزی  "الفردوس املستعاد"و  "الفردوس املفقود"
ی الشاعر االجنليزی اال انه مل يستطع ينظم وقعة كربالء بطريقة قد تكون ردا عل

ان حيقق هذا املشروع وبامكاين ان اضيف الی ذلك باننا كنا نتناقش اصالح 
  "الشعر االردوی والنهوض به واصباغه بصبغة شعرية غربية

وكان اقبال يزور أجد قائه فينزل عندهم خالل قامته بدار االقامة فمثال كان 
لشيخ ضياء الدين امحد يسكن يف منزل يف زقاق والد الشيخ صالح الدين امحد وا

وكان ضياء الدين  ۔)مجتی بالهور(علی مقربة من سوف ) سيد متا(هنومان جلی 
امحد و نرينك يرغبان يف الرياضة البدينية فكانا يتصارعان يف ميدان كان يقع يف 

وينزل  ناحية املنزل وكذلك فان اقباًال كان يرغب احيانا يف املصارعة فيستعد لذلك
  ۔)۵(يف امليدان ويصارع نرينك 

واما املواد الدراسية اليت كان اختارها اقبال يف درجة التخرج فهي الفلسفة 
واللغة العربية الی جانب اللغة االجنليزية ورغم ان اقباًال كان طالبا يف الكلية 

رقية احلكومية اال انه كان حيضر يف الفصول الدراسة لدرجة البكالوريوس للكلية الش
وكانت الكلية الشرقية يف ذلك الوقت حتتل جناحا من اجنحة مبنی الكلية 
احلكومية يف ذلك الوقت علی ما ذكره الدكتور غالم حسني ذوالفقار فكان 
اساتذة الكليتني يتعاونون فيما بينهم يف تدريس بعض املواد الدراسية فكان اقبال 

فلسفة لطالب للكلية احلكومية أما حيضر يف الفصول الدراسية للغة االجنليزية وال
اللغة العربية وادا{ا فكان يدرسها اقبا كطالب للكلية الشرقية وكان من بني 
االساتذة القائمني بعمل التدريس يف الكلية احلكومية والكلية الشرقية الشيخ فيض 

  ۔)٦(احلسن السهار نفوری والشيخ حممد حسني آزاد والشيخ حممد دين 
م بدرجة االمتياز باللغة العربية ۱۸۹۷حان التخرج يف سنة وقد جنح يف امت

م ۱۹۰٦واالجنليزية ونال بعض األومسة وقد جاء يف تقومي جامعة بنجاب لسنة 



 النهر الخالد

 

ويذكر عظيم ) ۷(بان اقبال كان قد جنح يف امتحان التخرج يف الدرجة الثانية 
بان عدد ) فضل حسني(حسني يف كتابه عن سرية والده باللغة االجنليزية وعنوانه 

ظالب نال  ۱۰۵م كانوا ۱۸۹۷الطالب الذين اشرتكوا يف امتحان التخرج يف سنة 
فكانا قد ناال الدرجة ) فضل حسني(اما اقبال وزميله  ۔منهم اربعة الدرجة االولی

الثانية وكان اقبال تفوق الطالب حسني املسلمني يف هذا االمتحان كما ان فضل 
  ۔)۸(حسني تاله يف الدرجة الثانية 

وكان اقبال مييل بطبيعته الی الفلسفة ومن مث التحق مبا جستري الفلسفة وكان 
يدرس العلوم الفسلفية يف درجة التخرج والذی كان ) بيل(يف ذلك الوقت االستاذ 

م فحل حمله ۱۸۹٦قد عني مفتشا للمدارس فرتك وظفيفة بالكلية احلكومية يف 
استاذا ) اوشر(ذا للتاريخ مث جاء االستاذ باالضافة الی عمله استا) دلنجر(االستاذ 

م فحل حمله االستاذ ۱۸۹۸للفلسفة بالكلية احلكومية وهو الذی استقال يف 
  ۔)۹) (آرنولد(

تولی منصب استاذ الفلسفة يف ) آرنولد(بان االستاذ ) جريت(وحيدثنا 
وكان قد استقال عن وظيفة يف كلية عليكره االسالمية ) ۱۰(م ۱۸۹۸فربائر /۱۱

ل أن يوظف استاذا للفلسفة بالكلية احلكومية وكان السري سيد يكرمه ويقدر قب
مجهوده كثريا وكان يبنه وبني الشيخ شبلي النعماين صداقة عميقة فهذا هو االستاذ 
آرنولد الذی اثار الذوق الفلسفي عند اقبال مبا كان ميلك من الشفقة واالرشاد 

ل ومواهبه كثريا حتی اخذ بتعامل معه تعامل لتالميزه وقد تاثر االستاذ آرنولد باقبا
االصدقاء وحيدثنا السري عبد القادر بان الستاذ ارنولد كان ضليعا يف الطرق 
اجلديدة للبحث والتحقيق فاورث تلميذه ماكان ميلك من املوهبة والكفاءة وان 
الصداقة واحلب املتبادل بني االستاذ وتلميذه كان سبب ايف ذهاب التلميذ وراء 

فكان االستاذ ارنولد يكثر من ذكر اقبال ويثنی عليه بني ) ۱۱(استاذه الی انكلرتا 
يدری أصدقائه ويقول هلم بأن التالميذ من أمثاله جيعلون من االستاذ باحثا ومن 

م ۱۸۹۹ودخل اقبال االمتحان ملاجيتري الفلسفة يف ) ۱۲(الباحث اكرب الباحثني 
علی ان اقباًال كان قد فاز يف الدرجة  م۱۹۰٦وينص تقومي جامعة بنجاب لسنة 

الثالثة من هذا االمتحان اال انه كان وحيدا يف هذا االمتحان للجامعة كلها ما 
  ۔)۱۳(جعله يتفوق ويستحق الوسام الذهبی اخلاص {ذا االمتحان 

م ۱۸۹۸وكان اقبال قد أخذ حيضر يف الفصول الدراسية ملدرسة احلقوق يف 
ة من ماجستري الفلسفة اال ان اقباًال رسب يف مادة الی جانب الفصول لدراسي
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م ويف ديسمرب ۱۸۹۸الفقة للمتحان االول من احلقوق الذی عقد يف ديسمرب 

م تقدم اقبال بطلب استأذن فيه دخول االمتحان كطالب منتسب إال انه ۱۹۰۰
وهذا ما جعلی اقبال يرغب عن امتحان احلقوق هلذه اجلامعة  ۔)۱٤(طلبه رفض 

  ۔امنيته هذه يف لندن وحتققت
وكان االستاذ ارنولد قد سافر الی انكلرتا بعد ان استقال عن الوظيفة يف 

ذكر فيها  "آهة الفراق"م فنظم اقبال منظومة توديعية {ذه املناسبة وعنوا'ا ۱۹۰٤
رغبه يف العلم والتی كانت نتيجة ملا انفقه من الوقت استاذه الفاضل املوهوب ومن 

  :معناه بني أبياDا ما
اين انت ايها الكليم الصاعد إلی ذروة السيناء للعلوم فان شخصك قد    ۔۱

  ۔كان سببا للنشاط العلمی بني تالميذه
أنی لنا ذلك التشوق للسفر يف طريق العلوم الواسعة البعيدة، اننا كنار   ۔۲

  ۔راغبيني يف العلم بوجودك انت ونود أن نتقدم فيه مهما كلفنا ذلك
لمی الذی كان قد اثاره االستاذ ارنولد يف نفس اقبال والذی  ان التذوق العم

كان قد اصبح عطشا خالدا ال يرتوی واحلب الذی كان قد عقد بني قلبيهما كان 
سببا السفر اقبال إلی انكلرت اويف تلك املنظومة ففي تلك املنظومة نفسها يذخر 

ان اجلهد اجلبار  :اقبال ما عزم عليه من سفره الی انكلرتا ومن ذلك بيت معناه
سوف حيل عقدة القدر يوما فأستطيع أن اكر القيود التی متنعنی من مغادرة 

  ۔بنجاب
علی كل فليس من املناسب ان 'مل احلقيقة التی تدل علی ان اقباًال كان 
قد عرف شخصية االستاذ ارنولد وادرك حدودها حی االدراك رغم هذه الصالت 

يازی حيدثنا بان اقباًال كان قد مسع نعي استاذ، الودية العميقة فهذا سيد نصري ن
م فقال مستربا باكيا بان اقبال قد حرم اليوم من الستاذا ۱۹۳۰السيد ارنولد يف 

رصديقه يف نفس الوقت وهذا ما جعل سيد نيازی يذكر مكانة االستاذ اردوية بني 
بالسالم  وما صلة ارنولد: املستشرقني وحبه لالسالم فقال اقبال مندهشا متعجبا

وغريه من املؤلفات الن ارنولد كان وفيا  "الدعوة االسالمية"فال خيدعنك كتابه 
االرض انكلرتا فكان قد طلب منی وانا يف انكلرتا ان اعلق علی تاريخ االداب 
االيرانية لالستاذ براؤن فرفضت ذلك تالننی كنت اعرف ان املؤلفات من هذا 

وحدها فان هذا الكتاب مل يكن إال حماولة  النوع امنا Dدف الی مصاحل انكلرتا
Dدف الی اثارة القومية االيرانية وكان الفرض منه الضربة القاضية علی االمة 
االسالمية ومتزيق وحدDا والواقع ان الفرد يف الغرب امنا يعيش من اجل بالده 
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ذه وحدها وان القومية او الوطنية تقتضي بان الشعب والبلد امسان لشيٴ واحد وه
املصلحة تفضل علی املصاحل الشخصية يف الغرب فهذا ارنولد مل يكن يهمه 
االسالم أو املسيحية وامنا جيب ان ناخذ ذلك بعني االعتبار السياسی الن ارنولد 
واضرابه من املستشرقني يتخذون طريقا يف جمال العلم والفن حيقق املاصلح 

 هؤالء املستشرقني اداة وايدی االستعمارية واالمربييالية فيجب علينا ان نعترب
  ۔)۱۵(۔مساعدة لالمربياليني واالستعماريني يف سياستهم

بأنه كانت توجد مجيعة شعرية يف ) ۱٦(وحيدثنا الشيخ امحد دين احملامي 
قبل ان يأيت اقبال الی الهور وكانت هذه ) {ايت(سوق احلكماء داخل باب 

م امني الدين وكان امني الدين هذا اجلمعية تعقد جلسا'ا األدبية يف منزل احلكي
) سوق حكيمان(ينتمی الی اسرة احلكماء التی عرفت بامسها هذه السوق فقيل 

وكان احلكيم شجاع الدين قد أسس هذه اجلمعية الشعرية  "سوق احلكماء"ای 
فكانت جلساDا األدبية مهرجاناDا الشعرية تعقد يف منزل ) ۱۷(م ۱۸۹۰يف 

بداية االأمر إال ان احلكيم شجاع الدين كان قد تويف يف  احلكيم امني الدين يف
م فنقلت هذه اجللسات واملهرجانات إلی داراالمري غالم حمبوب سبحاين ۱۸۹٦

وكان احلكيم شجاع الدين يرتأس  ۔خلف الشيخ امام الدين و الی كشمري سابقا
زا اجللسات وهو حي وكان من أبرز الشخصيات الشعرية يف جمالس الشعر املري 

واملري ناظر حسني ناظم اللكنوی وكانا ينظمان الشعر  ۔ارشد اجلورجاين الدهلوی
ويقدمانه يف اجللسات كما ان تالميذمها واملعجبني {ما كانوا يشاركون يف 
اجللسات ويسامهون يف املنافسات الشعرية وكان العدد الضخم من الناس ينجذب 

لكلية الذين كانوا ينجذبون الی هذه اجللسات الی جانب الشباب من طالب ا
اليها القرض الشهر والرغبة فيه والفهم له فكان الناس يشجعون هؤالء الشباب  

  ۔كما ان الشباب بدورهم كانوا يشجعون الناس و يستحسنون اجللسات الشعرية
ومل حيضر اقبال يف مهرجان شعری بالهور اال ان بعض الزمالء له كانوا قد 

جملس الشعر يف منزل احلكيم امني الدين وكان ذلك يف  اصرو عليه فذهبوا به الی
وكان ارشد اجلورجاين موجودا يف جملس الشعر كاملعتاد ) ۱۸(م ۱۸۹۵نوفمرب 

كما ان املري ناظر حسني ) فريوز بور(وكان قد حضر خصيصا من اجل ذلك 
ايضا كان موجودا الی جانب عدد كبري من تالميذمها ومجاعة املتفرجني ولعل 

وحني انشد بيته ما ) ۱۹( قد انشد قصيدته الغزلية ألول مرة يف مدينة الهور اقباالً 
  :معناه
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كانت قطرات الندم والتوبة علی جبيين، فاعجبت ريب الكرمي فاعتربها الآليل "

  "واقتناها
مما جعل ارشد حيبذ هذا البيت ويستحسنه ويشجع صاحبه وينظر اليه بعني 

الغزلية اليت انشدها اقبال {ذه املناسبة مما يعرب  احلب والتقدير وكان املقطع هلذه
عن رأيا يف اخلالفات اللغوية التی كانت توجد بني مدرستمي الدهلي ولكنو 

  :اللغويتني وهذا مقطع القصيدة ما معناه
ال يهم اقباًال مدرسة لكنؤ اللغوية ومدرسة دهلي اللغوية، امنا حنن عبيد للشعر "

  " !ا>عد للحبيب
قد اثارا الذوق الشعری يف ) آزاد(و ) حالی(ن الشاعران الشيخان ولقد كا

اهل الهور واما ارشد اجلورجاين هذا فقد كان شاعرا بارزا الی جانب نقده للشعر 
وهذ  ۔وكان خيتلف كثري الی الهور وكان قد اختار االقامة بالهور ملدة البأس {ا

ی ان اقباًال كان قد احسن يف القصيدة الغزلية القبال التی مربنا مقطعها يدل عل
بداية االمر حباجة إلی التحرر من القيود التی فمرضتها املدرستان الشعريتان 

وكان يری بانه البدله ان يبتكر له اسلوبا شعريا خاصا ويهد  ۔ملدينتی دهلی ولكنؤ
علی كل فان اقباًال كان قد بدأ حيضر يف جلسات  ۔له طريقا بديعاين الشعر

رية هذه واخذ اهل الور املتذوقني للشعر واالداب يقبلون علی اجلمعية الشع
  ۔اقباالً كثريا) اقبال(

) غرتل(م جاء الشيخ حممد دين فوق من قرية ۱۸۹٦ويف السنة املقبلة ای 
من حمافظة سيالكوت يبحث عن وظيفة لنفسه يف الهور فسمع بصيت اجلمعية 

فرآی اقباالً ) ۲۰) ({ايت(داخل باب ) سوق حكيمان(الشعرية يف سوق احلكماء 
يف جملس الشعر يف ذلك املساء فأنشد الشيخ فوق تصقيدته الغزلية ومث اللقاء بينه 

 ۔وتأسس الود والصداقة بينهما وقد استمرت هذه الصادقة مدی احلياة ۔وبني اقبال
ام الشيخ فوق فقد اشتهر كأديب ومؤرخ وصحفي بدل أن يشتهر شاعرا إال انه 

وا>لة  "اليد الفوالدية"ای  "بنجه فوالد"فوق قد أصدر جريدة مل يكن الشيخ 
خالل مدة التی قضاها طالبا بالكلية احلكومية ( "اخبار كشمري"الكشمريية و 

ولكن الشيخ فوق كان قد بدأ هو واقبال حيضراب يف جلسات اجلمعية الكشمريية 
ري يف الطور االسالمية والقطعات الشعرية التی كان اقبال قد نظمها عن كشم

االول من شعره كانت قد عرضت يف جلسات هذه اجلمعية مث نشرت يف اجلرائد 
  ۔)۲۱(وا>الت التی أصدرها الشيخ فوق فيما بعد 

ويزكر السري عبدالقدر بأنه كان قد رأی اقبال مرة أو مرتني يف بعض 
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م لسنتني أو اكثر حيث كان قد رافق ۱۹۰۱اجللسات الشعرية يف الهور قبل 
بال بعض زمالئه يف الدرس وانه كان قد رجاه ان ينشد له قصيدة غزلية له ومل اق

يكن اهل الهور قد تعرفوا علی اقبال حينذاك وكانت القصيدة وكانت بالسلوب 
بسيط ومل يكن البحر صعيا ايضا اال ان شعرة كان ميتاز بالبداهة والبهاء وقد 

السري عبدالقادر علی انه كان وهذا الذی ذكره ) ۲۲(اعجبت الكثريين من الناس 
بسنتني او ) خمزن(م قبل ان يصدر جملته ۱۸۹۹م او ۱۸۹۸قد عرف اقباًال يف 

ثالث تقريبا وقد فصل القول عن هذا اللقاء مع اقبال فيما بعد يف مقاله له عن 
  ):۲۳(الطور االول لشعر اقبال 

س اقبال فقد كنت أرقب جنمة اقبال وهي تطل من مطلعها كما اننی كنت جلي
وزميله يف الشعر يف بعض املراحل االبتدائية من تقدمه يف الشعر وبامكاين ان 
اقدم بعض الصور عن ذلك الطور االول فقد كانت تعقد حفلة شعرية يف منزل 

وذات ليلة شارك يف  ۔احلكيم امني الدين بسوق احلكماء داخل مدينة الهور
به وكان قد انشد غزال بسيطا تلك احلفلة الشعرية طالب شاب يوافق بعض أترا

إن اقبال ال يعرف قرض الشهر اال انك ما دمت تصر ان : (ومقطعه ما معناه
  " ۔)تسميه شاعرا فال بأس أن تسميه شاعرا

وكانت هذه الكلمات قد صدرت بدون تكلف او تصنع وكانت قد 
انشدت باسلوب غري متكلف وبذلك كان قد ادرك اصحاب الشعر بان حنمة 

بدأت تطل من افق الشعر االردوی وكان يف هذه القصيدة الغزلية بيت  جديدة قد
اخر غري هذا البيت املذكور وكان قد اعجب الناس كثريا فاستحسنوه وطلبوا من 

والبيت الذی كان يف تلك القصيدة ما  ۔اقبال ان حيضر يف اجللسه الشعرية القادمة
  :معناه

ب يف القفس فانه ان مل يكن هذه فكرة مجيلة جاءت القبال بانه سوف يضطر 
  !طائرا حرا داخل احلديقة فكفی له ان تضطرب اجنحته يف هذا القفس

وحيدثنا السري عبدالقادر ان اقباًال كان يلبس القميص والسروال والصدرة 
وكان قد جتاوز حدود الصبا ودخل يف حدود الشباب يف ذلك الوقت إن لونه 

ان جمرد  ۔۔۔ا إلی شخصيته مجاال الی مجالالوضاو و جسمه املرتعوع كانا قد اضاف
  ۔)۲٤(النظر إلی وجهه الوقو كان يوكد بأنه ليس شخصا عاديا 

وهكذا أخذ عدد املستمعني يزداد يف اجللسات الشعرية يوما فيوما مث بدأت 
هذه اجللسات الشعرية تعقد حتت رياسة االمري غالم حمبوب سبحاين يف املكان 

أس سوق اناركلی يف هذه األيام وانشئت مجعية أدبية الذی يقع فيه فندق علی ر 
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احملامی وكان ) مدن جوبال(لتنظيم هذه اجللسات الشعرية وكان يرتاشها 

الله هركشن (وكان من بني أعضائها البارزين ) خان امحد حسني خان(سيكرتريها 
معية وغريمها من الرجال البارزين أما روح احملركة هلذه اجل) ميان شاه دين(و ) لعل

و بعد أيام نشأ ) شباب ارود(رئيس حترير ) خان امحد حيسن خان(فقد كان هو 
تشاجر شاعری بني اعضائها فانفصل اجلناح اللكنوی من اجلمعية واختار لنفسه 

وكانت له حلقة ) ناظر حسني ناظم(اسم ا>لس القيمصری وكان راسه املدبر هو 
شور "يصدر جملة ) د حسني خانخان امح(واسعة من التالميذ واالصدقاء فكان 

كانت   "الشعر"ای  "سخن"وكان ناظم يصدر جملة  "صراخ احلشر"ای  "حمشر
هاتان ا>لتان الشريتان Dتمان القصائد الغزلية التی كانت تطرح هلا املصاريع 

اما اقبال فكان يشارك  ۔الشعرية فيقلدها الشعراء وينظمون الشعر علی ذلك املنوال
 ۔شعرية التی كانت تعقد حتت رياسه األمري غالم حمبوب سبحاينيف اجللسات ال

وكانوا قد طرحوا هذا املصراع  ۔فكان ينشد قصائدة الغزلية علی ذلك املنوال اخلاص
  :اخلاص لبعض اجللسات الشعرية هلذه اجلمعية ما معناه

، فانشد اقبال قصيدته الغزلية "ان يل صدرا مشرقا تطلع منه مشس الفراق"
  :ما معناه) داغ(فتخر يف مقطعها بتلمذه علی الشاعر التی ا

وحدما يا إقبال، النك انت ايضا ) تشنة(و ) نسيم(ال يفتخر بذلك الشاعران 
  ۔املفلق) داغ(تفتخر بكونك تلميذا للشاعر 

يف بعض اجللسات هلذه ) مهااليا( "مهاله"وكان اقبال قد انشد منظومته 
ر املنظومات الی جانب القصائد الغزلية اجلمعية وكانت اجلمعية حترج علی نش

وحيدثنا السري عبدالقادر بان منظومة اقبال هذه كانت نظمت باسلوب ولون 
جديد وكانت املنظومة حتمل االفكار الغربية الی جانب التعبريات الفارسية كما 
ا'ا كانت حتمل كثريا من معانی احلب للوطن وعلی هذا ميكن ان نقول بان اقباالً  

م ۱۸۹۸قد ابتكر اسلوبا شعريا جديدا يف بعض اجللسات هلذا اجلمعية يف كان 
  ۔)۲۵(م ۱۸۹۹او 

وحيدثنا الشيخ أمحد دين بان منزل احلكيم امني الدين الذی كان مقر 
) شهباز الدين(اجللسات الشعرية للجمعية كان يواجه منزال صغريا لصاحبه احلكيم 

حلكيم شهباز الدين هذا رجال حنيفا وكان هو ابن عم احلكيم امني الدين وكان ا
 ۔حنيال جدا اال أن قبله كان يزخر دائما بالعواطف االسالمية من االخوة واحلب

وكان يهتم بضيوفه وخدمتهم اهتماما بالغا كما انه كان انسانا جبل علی خلق من 
اهل : السخاء والتضحية وهذه االخالق كانت قد جعلت من منزله ناديا حيضر



 النهر الخالد

 

يب من املدينة وكان اقبال قد اشتهر {ذه اجللسات الشعرية ومل ميض  الذوق األد
كثري من الوقت حتی كان اقبال يف حلقة احلكيم شهباز الدين و مجعيته ومل ميض 
أيام حتی كان اقبال قد اصبح عضوا هلذه اجلميعة وكان اعضاء هذه اجلمعية قد 

عوا اقباًال ان ينظم اصبحوا من اخلص اصدقاء اقبال وهم الذين كانوا قد اقن
  ۔م۱۹۰۰يف  "جلمعية محاية السالم"قصيدة شعرية يقدمها يف االجتماع السنوی 

ويتضح من هذه التفاصيل بان العديد من اجلمعيات الالهورية حاولت أن 
م وتعرف اقبال علی طبقة خاصة من ۱۸۹۹م الی ۱۸۹۵جتذب اقباًال اليها من 

فكان اقبال ينظم القصائد الغزلية علی  ۔املتذوفني للشعر واالدب مبدينة الهور
الطراز القدمي فيقدمها يف اجللسات الشعرية للجمعية الشعرية يف ناحية ويف ناحية 
اخری كان ينظم املنظومات املبتكرة علی اسلوب جديد فيقدمها يف اجتماعات 

 ۔اجلميعة االدبية كما أنه كان علی صلة باجلمعية الكشمريية االسالمية بالهور
م مبدينة الهور علی ايدی كبار الرجال ۱۸۹٦كانت هذه اجلمعية قد انشئت يف و 

م مث جددت نشاطها يف ۱۸۹۷من الكشمرييني اال ا'ا اوقفت نشاطها يف 
م وكان اقبال حيضر يف اجراءاDا بكل جّد ونشاط وينشد فيها ماكان ۱۹۰۱

عية محاية االسالم مث اشرتك يف اجللسات الكبرية جلم) ۲۷(ينظمه من الشعر املثري 
حتت تاثري مباشر الصدقاء احلكيم شهباز الدين فاشتهر كشاعر كبري يف االوساط 

  ۔الشعبية الوطنية
وكان اقبال ينشد شعره يف هذه االجتماعات بدون أن يغين {ا إال انه كان 
ميلك صوتا مجيال مثريا للغاية ومن مث أشار عليه بعض أصدقائه واصروا عليه ان 

فهذا السري عبدالقادر حيدثنا يف مقال له  ۔كان يلقيها من القصائد الشعرية  يغين ملا
  به) ۲۸( "سور االمل"و عنوانه 

كان اقبال حيب املوسيقی كما انه كان يرغب يف الشعر ومل يتح له ان يتعمق "
يف فن املوسيقی اال ان سامعته كانت تعرف احلان املوسيقی فكان يتمع بالغناء  

وكان اهللا قد وهبه صوتا مجيال رائعا ومن مث  ۔خلبري بفن املوسيقیكما يتمتع به ا
كان يغنی بشعره بني أصدقائه يف بعض األحيان مما كان يضيف إلی الشعر 
مجاال إلی مجال ومتعة الی متعة وكان خيتار حلنا مناسبا بكل حبر خاص مما كان 

االمل حني كان وكانت تغلب عليه حال  ۔يوثر يف نفوس السامعني تاثريا سحريا
يغنی بشعره ومل يكن بد للسامعني اال ان يتاثروا مبا كانوا يسمعون من الشعر 
بصوت مثري و عند ما اخذ يشارك يف اجللسات الكبرية واالجتماعات القومية  
كان ينشد شعره بدون الغناء اال ان الناس عرفوا اخريا بانه ميلك صوتا مجيال 
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بشعره فكان ينزل عند ارادة اصد قائد دائما  فكان الناس يطلبون إليه ان يغنی

فاشتهر اقبال بذلك حتی انه كان كلما بدأ ينشد شعره أحل عليه الناس ان يغنی 
 ۔به وكان كثري ما يغنی بعره يف االجتماعات السنوية جلميعة محاية االسالم

ان فكان عند ما بدأ يغنی بشعره اقبال و يتبعونه يف احلانه التی كان خيتارها فك
واخلواجا دل حممد، امي، (كل واحد منهم يغنی بالشعر باسلوب اقبال وحلنه 

والذی كان يدرس العلوم الرياضية بالكلية االسالمية حينذاك والذی ) ےا
اكتسب شهرة كشاعر كان طالبا يف ذلك الوقت وكان يعترب مقلدا ناجحا 

محد اعضاء االسرة وكان املريزا ارشد اجلوجاين ا ۔لصوت اقبال واسلوبه الغنائی
امللكية املشهورين مبدينة دهلي حيا يف ذلك الوقت وكان يدرس اللغة الفارسية يف 
مدرسة حكومية مبدينة فريوز بور وهو االخر الذی كان ينشد قصائده يف 
االجتماعات السنوية للجمعية وكان الناس حيبون قصائده وكان املريزا ينشد 

ية اقبال تزداد يوما فيوما فاحس بأن صوت شعره دائما بدون الغناء فرای شعب
اقبال احللو هو الذی قد طار بشعره فاشار الی ذلك يف بيت من قصيدة نظمها 

  :ما معناه
ولقد كان ) ان العقائد املنظومة القبال قد جعلت من كل شخص مطربا مغنيا(

  صحيحا بان اقبال كان قد حبب الی الناس الغناء والرتمن اال ان شعبية اقبال
كانت ترجع الی اسباب اخری كانت توجد يف شعره يف ذلك الوقت وازدادت 

  ۔"ورسخت يف شعره فيما بعد
وقد مربنا بان اقباًال جكان مجيل الصوت منذ طفولته وكان قد تعلم التجويد 
وكان يقرأ القران بصوت مجيل وقد استمر يقرأ القران بالتجويد و بصوته اجلميل 

ی القصص املنظومة فيأيت {ا الی املنزل ويقرأها بصرت الی اخر اللحظا وكان يشرت 
مجيل امام نساء الدار وتعلم احلان املوسيقی عند ما كرب وليد لدينا ما يؤكد لنا بأنه  
كان قد تعلم من املوسيقی من استاذ من استاتذDا اال نه كان مجيل الصوت كان 

لصعب عليه ان خيتار ويلم بفن املوسيقی وكان شاعرا بالطبع ومن مث مل يكن ا
علی كل حال فكان اقبال قد تعلم كيف يغين  ۔نغمة مناسبة لبحر من البحور

 ۔بشعره حني ينشده وهو يف الهور حتی تدوق هذه الطريقة يف انشاد الشعر
الشك ان هذا يرجع كثريا إلی ما أصر عليه اخلص ادقائه الذين كانوا يقدرون 

ا ملصحيحا بفن املوسيقی فكانوا يهتمون شعرا رصينا كما ا'م كانوا ملمني امل
بعقد اجللسات واحلفالت هلذا الغرض ولعل اقبال كان قد اشرتی قيثارة ذات ثالثة 

وكان يتمرن عليها واستمر  ۔اوتار يف هذا الطور من حياته واخذ يتعلم اعزفها
يرغب يف ذلك إلی مدة وكان قد أعظی قيثارته هذه لبعض اصدقائه من اهلنادكة 
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م اال نه كان قد احتفظ باملضراب كذكری ۱۹۰۵ان يسافر الی اوربا يف  قبل
اليامه تلك وقد رأی مولف هذا الكتاب ذلك املضراب بني األشياء التی تركها 

  ۔اقبال بعد وفاته اال انه اختفی فلم يعثر عليه
وكان من معتاد اقبال انه كان يقضي االجازات الصيفية والعطالت االخری 

بني اهله يف سيالكوت حني طالبا بالكلية احلكومية وليس لدينا ما عند ابوبه و 
يؤكد لنا ان اقباًال كان حيضر يف جلسات النوادی االدبية مبدينة سيالكوت يف 
ذلك الوقت ولعله كان يقضي معظم أواته خالل االجازات بني اسرته واصد قائه 

لنا عليها حتی او يف حلقة شيخه سيد مري حسن واما عن صور اقبال التی حص
م حني كان اقبال يف السنة األكرية من ۱۸۹۹االن فاقدمها هي التی صورت يف 

ما جستري الفلسفة وقد بدا اقبال يف هذه الصورة ال بسا عباء سوداء طويلة وعلی 
  ۔راسه طربوش وله شوارب غثه بنية اللون وعلی عينيه نظارة

لغزلية التقليدية واذا وكان اقبال قد دخل ميدان الشعر كشاعر القصيدة ا
م نری انه  ۱۸۹۹م الی ۱۸۹۳درسنا ما قاله من القصائد الغزلية وهو طالب من 
ولكننا جند بني حني وآن  "داغ"كان يقول القصائد الغزلية علی اسلوب استاذه 

بعض االبيات الشعرية الغزلية التی ميتاز{ا شعر اقبال اما داغ فقد كان شاعر 
ال فقد قال القصائد الغزلية كأنه رای ان يقول القصائد احلب ا>ازی واما اقب

الغزلية حتی ولو انه مل جيرب احلب وهذا االسلوب الشعری قد رضه اقبال نفسه 
  )۲۹: (فيما بعد وحيدثنا عبداحلكيم اخلليفة يف ذلك قائال

القبال التی تذكرنا {ذا الطور  "صوت اجلرس"وتوجد القصائد الغزلية يف ديوان "
ئی وجند يف قصائده هذه وهو يتمرن علی االسلوب الشعری الذی كان البدا

حتی ان املوضوعات الشعرية هي هي، ونراه يصيغ االبيات الشعرية  "داغ"يتبعه 
ايضا ولكننا رغم هذا كله جند يف هذه القصائد التقليدية من  "داغ"علی منوال 

ل الذی كان البده طور التمريين الشعری بعض املالمح البارزة من اسلوب اقبا
و نستطيع ان  ۔من ان يتألأل علی االفق االدبی كالشمس فی كبد السماء

نسمی هذا الطور من شعر اقبال الصبح الكاذب لشعره ذلك الذی كان متهيداً 
  ۔"لطلوع الشمس املشرقة من شعر اقبال

ومن اخلصائص الشعرية هلذا الطور الشعری ان اقباًال كان قد تركز علی 
تاركا ما حوله من الظروف رغم ان رغبته يف الفلسفة ودراستها قد  شخصيتيه

انتجت البعض من آللی احلكمة يف الشعر الغزلی التقليدی اال ان هذا التفكري 
الفلسفی كان سببا لبعض املشاكل الفكرية املغلقة فيما بعد وهذا اقبال نفسه 
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  ):۳۰(م ۱۹۱۰حيدثنا عن ذلك يف 

واملريزا غالب و  جوئتةاستفدت كثريا من هيجل و والبد ان اعرتف باننی قد"
فقد ساعدانی يف  جوئتةاما هيجل و ۔عبدالقادر بيدل ووليام ورد زورث

الوصول الی باطن االشياء وحقائقها واما بيدل وغالب فقد علماين أن يبقی 
عندی روح الشرق يف اساليب التعبري رغم اكتساب الكثري من االساليب والقيم 

يب واما ورد زورث فهو الذی كان قد انقذنی من االحلاد حني كنت للشعر الغر 
  "طالبا

وهذه الكلمات توضح لنا جليا بان اقباًال كان يهوم يف البحث عن احلقيقة 
وهو طالب وكانت موهبته تفوده يف ذلك وقد كان ذلك التضارب الفكری من 

ا مل يكن ليؤمن بشئ النوع اخلاص اخلاص بالذاتية والباطن الن اقباًال يف طوره هذ
اما احلالة املؤقتة التی واجهها إقبال من  ۔ويعرتف بصدقه علی رأی غريه وحده

االحلاد فلعل ذلك كانت نتيجة بدراسته لفلسفة هيجل فهذا الشيخ ابواحلسن 
بان االحلاد او الدهرية نوع من  "كشف احملجوب"علی اهلجويری يقول يف كتابه 

اما القسم االول منه فهو حجاب ال يزوال   ۔ماناحلجاب وهذا احلجاب عنده قس
كأن من هذا النوع قد ختم علی قلبه فهذه هي الدهرية املستقلة او االحلاد اجلامد 
فهو مرض عتيق الدواه له والقسم الثاين من احلجاب هو يسميه الشيخ حبجاب 
لد احلق وهذا القسم من االحلاد ينشاء من التشكيك وينتهي إمی االميان وان احمل

من هذا القسم حياول ويهوم بضعة ايام مستمرة وميضي يفرق بني اخلري والشر 
ويعرف احلق بالقوی الداخلية وهذا القسم من االحلاد او الدهرية امنا هي مرحلة 

والسوال الذی يطرح نفسه  ۔)۳۱(مؤقتة يف سري التطور الی عقل باحث متجس 
مي تقليدی وقد بدأ يتعلم يف نظام االن هو ان اقباًال كان قد نشاء يف جو اسال

دينی من التعليم فلما ذا وكيف تأثر بالشاعر ورد زورث؟ ان ذوق البحث 
والتحقيق عند اقبال يدل علی انه كان متربما بيئة التقلدية الضيقة وكانت دراسة 

ذلك الوحل الفكری  ۔الفلسفة االوربية هي التی تورطت به يف الوحل الفكری
ت يف الفلسفة االوربية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر الذی كان قد تورط

اذن فليس من العجب ان يعثر الفكر الباحث والقلب الشاعر علی جواب مقنع 
وامنا ذلك يدل  ۔عن ضعف الفلسفة االوربية ووهنها بدراسة الشاعر وردز ورث

ری يف علی القلب السليم الذی مل يضل الطريق رغم تاثره بالفكر املادی العص
  ۔ذلك الوقت

ان تطور الفن الشعری عند اقبال يف هنده املرحلة القصرية من حياته كانت 
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قصرية جدا فان البعض من هذه القصائد الغزلية متينة من ناحية االسلوب الی 
جانب عبق املعاين واالفكار وال شك ان هذه القصائد الغزلية يشو{ا ما يسمی 

 ان الشعر الصويف الفلسفي يغلب علی الغزلی بالعشق ا>ازی عند املتصوفة إال
التقليدی ويرفعه الی العلی من ناحية املعاين واالفكار واسلوبه بتقدم حنو االبداع 
واالبتكار وجند ابيات شعرية تعبري عن فكرة الغناء التقليدية عند املتصوفة حتت 

فس عند اقبال التأثري املباشر للفلسفة الوجودية و يبدو كأن التشخص الفردی للن
امنا هو شئ كاذب أووهم من االودهام والذی يتالشی تلقائيا عند ما يتجلی احلق 
فاليبقی اال احلقيقة االزلية وهو اهللا وحده سبحانه تعالی ويف هذا الطور من احلياة  
كان اقبال قد أسس السياسية يف ضوء الفلسفة الوجودية مث قال القصائد 

  ۔وطنية والقوميةواملنظومات يف املوضوعات ال
وكان اقبال قد دخل جماال شعريا من االسلوب اجلديد وهو طالب فرتك 
الغزل التقليدی اقبل علی املنظومات الشعرية وكان ذلك حتت التأثري املباشر للشعر 
الغريب ان املدنية اجلديدة التی دخلت شبه القارة مع االجنليز كانت قد أثر يف 

شر القيم اجلديدة بني شعرائها وادباعها وكان الشعر االداب االردوية فسامهت يف ن
وذلك يف  ۔اجلديد قد بدأ تظهر طالئعه خالل حركة عليكره الفكرية والسياسية

اختيار املوضوعات الشعرية علی منوال الغربيني وان الشيخ حالی وشبلی وازاد مل 
سلوب الشعری يكونوا يعرفون اللغة االجنليزية، اال ا'م كانوا قد أعرضوا عن اال

التقليدی و تأثروا باساليب الشعرية احلديثة وكانت هذه االثار اجلديدة سائدة يف 
اوساط الكلية احلكومية بالهور و اقبال طالب فيها فكانت امامه النناذج اجليدة 
من الشعر االجنليزی باالضافة الی الشعر االردوی والفارسي اما الشعر االردوی 

لشعر القومي والوطنی إال ان هذه املشاعر واالفكار كانت والفارسي فكان ينقضه ا
ومن مث كان التأثري الغربی قد غري جمری اقبال  ۔موجودة يف الشعر االجنليزی

الشعری وال يزال يف املرحلة االبتدائية وكان قد ترجم اقبال العديد من املنظومات 
كن مرتمجة إال ا'ا كانت الشعرية االجنليزية الی جانب املنظومات الشعرية التی مل ت

  ۔غريبة االسلوب واملعنی
وقد كان الشيخ حالی هو الذی أسس الشعر الوطين حتت التأثري املعاصر اال 
ان الشعر القومي يف تلك املرحلة من حياة املسلمني امنا كان رثاء شعبيا وليس 

شعر شعرا قوميا ومن مث جند هذا الرثاء الشعبی يف شعر اقبال حني دخل جمال ال
  ۔القومي علی اصرار من بعض أصدقائه
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علی كل حال فان اقباًال كان قد نشر العديد من القصائد الغزلية وهو ال 

و غريمها وكانت  "صراخ احلشر"و  "اللسان"يزال طالبا يف بعض ا>الت منها جملة 
شهرة اقبال مقصورة علی من كا حيضر يف تلك اجللسات الشعرية للجمعية 

قع ان اقباًال مل يكن شاعرا من شعراء املهرجانات لشعرية ومن مث الشعرية والوا
اعرض اقبال عن احلضور يف هذه اجللسات الشعرية بعد ان ا'ی دراسته بالكلية 

ويتضح من دراسة شعر اقبال وهو طالب انه كان جيمع االضداد يف  ۔واجلامعة
ان يصل إلی شيٴ  شخصيته ويف فنه الشعری فلم تزل احلياة عنده لغزا ومل يستطع

من اليقني والنضج الفكری وامنا كانت فكرته الشعرية عقليته معمال لنقد القوة 
والضعف يف االفكار والنظريات واملشاعر وقد امتدت هذه الفكرة والعقلية الی 

  ۔مدی ال بأس به
_____________________ 
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  الفصل السادس
  في مجال التدريس والبحث

بالكلية الشرقية ) مدرس ميكلود العريب(ا يف وظيفة أستاذكان اقبال قد عني 
م بعد ان ۱۸۹۹مايو /۱۳براتب شهری قدره ثالث و سبعون روبية تقريبا يف 

ويف هذه السنة نفسها كان االستاذ ارنولد ايضا  ۔)۱(انتهی من امتحان املاجستري 
سون قد عني قائما باعمال عميد الكلية الشرقية و براتب شهری قدره مالتان ومخ

وقد استمر اقبال يعمل يف وظيفة مدرس ميكلود العريب اربع سنوات تقريبا  ۔روبية
م ويف اثناء ذلك اخذ اجازة ستة اشهر بدون راتب يف اول ۱۹۰۱/ ای الی مايو

ويف ) ۲(م فعمل استاذا مساعدا اللغة االجنليزية بالكلية احلكومية ۱۹۰۳ينائر 
قبال قد جنح يف امتحان املنافسة م وكان ا۱۹۰۱هذه السنة نفسها ای سنة 

اال ان جلنة طيبة اعلنت عن عدم كفاءته لتلك ) احملافظا ملساعد االضايف(لوظيفة 
  ۔)۳(الوظيفة من وجهة النظر الطيبة اذا كانت عينه اليمنی ضعبة البصر 

واما عني إقبال اليمنی فكانت ضعيفة البصر منذ الطفولة ولعل ذلك كان 
وقد حكی  ۔قبال يستعمل النظارة وهو طالب بالكليةهو السبب الذی جعل إ

اقبال شخصيا بأن عينه هذه كانت قد ضعفت وهو يف الثانية من عمره ومن مث مل 
وكان يری  ۔عينه هذه كانت سليمة صحيحة يف يوم من االيام ںيكن يتذكر أ

 ۔األطباء ان العني اليمنی كان بصرها قد ضعف بسبب الدم الذی استنزف منها
ت ام اقبال قد اخربت ابنها بأن امه كان قد استخرج بواسطة العلق وهو وكان

  ۔صغري
مث بني االستاذ ارنولد قائما باعمال عميد الكلية الشرقية مرة ثانية يف 

كان قد مات يف ) سرتاتن(م وذلك ان عميدها الكندی اجلنسية السيد ۱۹۰۲
سرتاتن فلعله كان وكان اقبال علی صالت طيبة بالسيد  ۔مدينة جلمرج بكشمري

سببا جعل اقباًال يفكر يف اسفر الی كندا او أمريكا للدراسات العليا وحاول 
االتصال باجلامعات االمريكة ليعرف قواعد القبول واالحتقاق {ا ال أن حلمه هذا 

واخريا استطاع االستاذ ارنولد ان يقنع اقباًال بالسفر الی انكلرتا  ۔)۵(امل يتحقق 
سات العليا وقد استمر االستاذ اوندل يعمل قائما باعمال عميد واملانيا للدرا

م مث رجع الی الكلية احلكومية وترك االستاذ ۱۹۰۳الكلية الشرقية حتی ابريل 
م وسافی الی انكلرتا وكان ۱۹۰٤فربائر /۲٦ارنولد الوظيفة بالكلية احلكومية يف 

درس التاريخ واالقتصاد اقبال يعمل كمدرس ميكلود العريب بالكلية الشرقية وكان ي
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والفلسفة للفصول املتوسطة الثانوية وفصل التخرج للعلوم الشرقية وكان اقبال 

وكانت احلصة الواحدة عبارة عن مخسني  ۔يدرس مثانية عشر حصة يف كل اسبوع
دقيقة فكانت له ست حصص لفصول التخرج فی العلوم الشرقية وكان يدرسها 

نتا عشرة حصه السنتني يف الثانوية املتوسطة وكان التاريخ واالقتصاد وكانت له اث
باالضافة الی التدريس فقد أعد اقبال تراجم بعض الكتب والف  ۔يدرسها الفلسفة

  )٦: (العديد من الكتب خالل اربع سنوات هذه والكتب هي
  نظرية التوحيد املطلق للشيخ عبدالكرمي اجليلی باللغة االجنليزية  ۔۱
للسيد ) االسرة املالكة الربيطانية القدمية(الوائل البالنتا نيجيون  ا  ۔۲

  ۔اسطبس خلصة وترمجه الی االردوية
  االقتصاد السياسي للسيد واكر، خلصه وترمجه الی االردوية  ۔۳
  ۔علم االقتصاد  ۔٤

االنسان "اما الكتاب األول فقد كان حبثا علميا باللغة االجنليزية عن كتاب 
ب الثاين فهو عن تاريخ انكلرتا االبتدائی منذ وأما الكتا ۔)۷(للجيلی  "الكامل
واما الكتاب الثالث فهو عن املبادئ  ۔الثانی ورتشارد الثالث "هنری"عهد 

  ۔االقتصادية لسيد واكر واما الكتاب الرابع فهو من مؤلفات اقبال االصلية
واما علم االقتصاد فهو أول كتاب من مؤلفات إقبال نشر باللغة األردوية 

علی نسخة من الكتاب يف مكتبة إقبال الشخصية اال أنه ال حيمل تاريخ وقد عثر 
الطبع ولكننا قد وجدنا ما كتبه اقبال خبط يده علی غالف الكتاب بانه كان قد 

رئيس وزراء حيدراباد الدكن وكتب اقبال امسه  ) كشن برشاد(اهدی إلی السري 
يع تاريخ وهو وحتث التوق) س،م، اقبال احملامي بالهور(كمولف للكتاب 

السري كشن (م ولعل اقبال كان قد أراد أن يهدی الكتاب الی ۱۹۱۰مارس /۳۱
ولكنه مل يبعث له أو انه كان قد بعث به إليه مث استعاده ليحتفة به يف ) برشاد
الشيخ حممد (علی كل حال فقد جاء اسم املؤلف علی غالف الكتاب  ۔مكتبه

الهور احلكومية وقد طبع الكتاب يف االستاذ املساعد بكلية ) ےاقبال امي، ا
وحتت اشراف املنشئ ) خادم التعليم ستيم بريس جلريدة بيسه اخبار الهور(مطبعة 

وقد عنونه اقبال باسم السري بيل مدير التعليم القليم  ۔حممد عبدالعزيز املدير
بنجاب والذی كان استاذا للفلسفة بكلية الشرقية قبل االستاذ ارنولد وهو أستاذا 

وانتهت مدة الوظيفة كمدرس ميكلود العريب باكلية الشرقية فعني اقبال ) ۸(يضا أ
م وقد طبع هذا الكتاب يف ۱۹۰۳استاذا مساعدا للكلية احلكومية يف يونيو 

  )۹(۔م۱۹۰٤
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وقد صرح اقبال يف مقدمه الكتاب بأنه ليست ترمجة لكتاب اجنليزی خاص 
رة الوثوق {ا كما ان اقباًال ابدی وامنا أخذ املعلومات واقتبسها من الكتب الشه

عن رأية اخلاص يف املشاكل االقتصادية يف بعض االحيان وذلك حني واثقا متاكدا 
ويف القدمة يشكر اقبال استاذح الكبري االستاذ ارنولد الذی  ۔عن صحة رأية

استاذ الله (شجعه علی تأليف هذا الكتاب وكان اقبال قد استفاد من مكتبتبی 
كان قد راجع ) كما ان الشيخ شبلی النعمانی) ميان فضل حني( و) جيا رام

  :بعض فصول الكتاب ويقول اقبال معرفا بعلم االفتصاد و مشريا إلی امهيته
ان علم االقتصاد يبحث عم التعامل االنساين العای يف احلياة ويهدف إلی "

احية البحث عن دخل الناس واكتسا{م مث انفاذ ذلك واستخذ امه فمن هذه الن
موضوع هذا العلم هو املال ومن ناحية ثانية هو قسم من ذلك العلم الوسيع 

ومن الشئون املعرتف {ا بأن مشاغل االنسان  ۔الذی موضوعه االنسان نفسه
العادية توثر يف حياته واطواره واوضاعه تأثريا كبريا حتی أن القوی العقلية 

مبدأ الدين كان قوة موثرة  وال شك يف ان ۔لالنسان إيضا ال تسلم من تأثريه
للغاية يف السيل املتدفق من التاريخ االنساين و كذلك فقد حتقق مما جنربه 
ونشاهده يف حياتنا اليومية بان مشكلة اكتساب الرزق مل تزل ترافعه االنسان 

ويكون سريته يف شئ من اهلدؤ  ۔دائما وال تزال تؤثر يف ظاهر االنسان وباطنه
قليال يف الفقر أو يف حوائج احلياة التی قد ال تتحقق حتققا   واخللفاء فلو فكرنا

ان الفقر يؤثر املواهب االنسانية تأثريا  ۔كامال كيف يتأثر بذلك االنسان وسريته
سيئا حتی ا'ا تكدر املرآة الصافية من الروح االنسانية يف بعض االحيان فال 

وكان املعلم االول  ۔سواء يبقی له أی اثر يف اخللق واحلضارة فيعود وجوده وعدمه
 ۔ای ارسطو الفيلسوف يری بان العبودية عنصر حيوی القامة احلضارة البشرية

الدين والتعليم املعاصر قد اهتما حبرية االنسان الفطرية واخذت الشعوب  ںاال أ
املتقدمة تشعر شيئا فشيئا أن هذا االمتياز البدائي يف املراتب ليس شيئا حيويا 

ة البشرية وامنا هو سبب الفساد والتغيري ويؤثر يف احلياة البشرية القامة احلضار 
وهكذا طرح السوال نفسه يف عصرنا هل  ۔تأثريا سيئا من مجيع النواحی واجلوانب

الفقر عنصر حيوی للنظام العاملی افال ميكن ان يتحرر كل فرد من االم الفقر 
ترتفع من ازقة ا>تمع  افال ميكن انه تنتهی االصوات املوملة التی ۔واالفالس

وأحيائه بني حني وآن وهل ميكن ان تنتهی املشاهد االليمه املهيبة من االفالس 
وعلم االقتصاد ال  ۔التی Dز النفوس الرمحية فال يوجد هلا أی أثر فوق االأرض

يرد علی ذلك ردا شافيا الن اجلواب مقصود علی الكفاءات اخللقية الفطرية 
واصحاب هذا العلم خرباؤه ال ميلكون وسيلة تقودهم  لالنسان إلی جد بعيد
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إلی معرفة هذه الكفاءة واملواهب إال أن الرد يقصر الی جد كبري علی الوقائع 

ومن مث هذا هو العلم الذی  ۔ونتائجها التی تتصل بعلم االقتصاد والبحث فيه
البد يهم االنسان للغاية وان دراساته تعترب من حوائج احلياة تقريبا وخاصة 

الهل اهلند ان يدرسوا هذا العلم ويتعمقوا يف نائحة الن الفقر قد انتشر يف هذه 
ان بالدنا تتعرف شيئا عن االسباب احلضارية والعيوب  ۔البالد انتشارا واسعا

 ۔النحلماعية التی جيب االطالع عليها ال'ا دواء شاٍف خلري الشعب و صاحله
لتی أمهلت ظروفها احلضارية وشوو'ا وحيدثنا التاريخ البشری بان الشعوب ا

وعليه فاذا أاراد اهل اهلند أن حييا  ۔االقتصادية قد القت مصريا مؤملا يف النهاية
وان  ۔امسهم يف سجل الشعوب فيجب عليهم ان يعرفوا مبادئ هذا العلم اهلامة

يعرفوا االسباب الی متنعهم وتقف يف سبيل التقدم الوطين وان غرضي من هذه 
ت امنا هو ان ابسط مبادی هذا العلم املهمة وأوضحا وان أناقش الصحفا

فاذا اتيح لشخص واحد ان  ۔الظروف التی تسهل تطبيق هذه املبادی فيها
يستفيد من هذه الصفحات وان يفكر يف هذه املعلومات فانی اكون قد جنحت 
 فيما قصدت اليه وحينئذ لن يضيع ما انققت من مواهيب الفكرية والعقلية يف

  "اعداد هذه الصفحات
واما املوضوعات التی يتناوهلا الكتاب يف أبوابه املختلفة فهی ماهية علم 

ای االرض واجلهد ورأس املال (االقتصاد وطرق البحث فيه و اجياد الثروة 
مشكلة املقادير (وتبادل الثروة ) وصالحية شعب من ناحية اكتساب والثروة 

د مقدارها حق الضرب قيمة النقد الورقي و والتجارة بني الشعوب وماهية النقو 
اآلجر  ۔الضرائب سهم املرابی أو الربا(املسامهون يف اجياد الثروة واكتسا{ا ) ماهيته

اجور العمال والتنافس غري الكالمل وتأثريه يف حالة  ۔صاحب املصنع ونيبه وفوائده
أة احلوائج السكان السبب االقتصادی ونش) نصيب الدولة او الضرائب ۔الصانعني

  )اجلديدة وانفاق الثروة و صرفها
ومل ير اقبال من املناسب ان يطبع الكتاب طبعة ثانية وذلك نظرا إلی 

إال ان الكتاب له جوانب متثل اراء اقبال يف ) ۱۰(النظريات االقصادية املنظورة 
  ):۱۱(املشاكل االقتصادية فمثال يقول اقبال عن تنظيم األسرة وختطيطها 

ة االوضاع الراهنة يف اغلب الدول يف العامل تدل علی ان عدد ان دراس"
السكان لبنی آدم فوق الكرة االرضية سوف يتضاعف خالل ربع قرن من 

وذا كان هذه هي األوضاع فعلی سكان الدول التی يتزاعد  ۔السنوات القادمة
عد سكا'ا بدون أی حتديد فعلی اهلها أن خيططوا ويهتموا مبصري بالدهم 

ان مقدرة االنسان علی التوالد  ۔ذوا الوسائل الالزمة لتحديد السكانويتخ
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والتناسل اذا مل حتدد بعمل اختياری أو باسباب غري اختيارية مثل اجلدب 
 ۔واالوبئة واحلرب فان عددها املتزايد قد يقود الی دمار بنی ادم والقضاء عليهم

نون من الفقر املتزايد  ورغم وجود هذه االسباب نری عدد كبريا من بنی ادم يعا
ذلك الفقر الذی يكرههم علی قرتاف اجلوائم واالثام التی خيجل منها  ۔كل يوم

فان الفقر هو مصدر اجلرائم كلها فلومت القضاء  ۔ويندم عليها الضمري االنساين
علی هذه املصيبة التی ال عالج هلا وال دواء فمن املسكن ان تتحول دنيانا هذه 

نظرا إلی االوضاع الراهنة فان التخلص من براثن اآلفة الرهبية الی جنة الفردوس و 
ليس إال يف حتديد السكان لتضمني الوسائل االقتصادية احلالية لبقاء النسل 
البشری فعليه فمن واجنبا ان نتخذ الوسائل التی يف حدود امكاننا والتی 

اب تساعدنا يف حتديد السكان لتكون هذه االسباب الكسبية عونا لالسب
الطبيعية وميكن بذلك حتديد السكان وحترر البشرية من آالم الفقر لتعيش حياة 
هادئة مطمئنة رغيدة فماذا تقتضی األوضاع الراهنة يف اهلند املعاصرة؟ إن بالدنا 
ينقصها الوسائل واملوارد وعدد السكان يف تزايد مستمر ان الطبيعة تعاجل هذا 

ينا أيضا ان تتحرر من الزواج املبكر وتعدد التزايد باجلذب الوباء ولكن جيب عل
الزوجات والعمل بقوانني العدد االزدواجي كما جيب علينا ان ننفق ما اكتسبناه 
باحلكمة والنظر يف العواقب واملصري وجيب علينا ان 'تم بالصناعة واملهن حتی 
نضيف الی مقادير األجور ونفكر يف مصري شعبنا بالنظر العميق يف شئوننا 

جتماعية حتی نتخلص من مصري الفقر الرهيب املؤمل ونتقدم يف جمال الثقافة اال
وال  ۔واملدنية إلی اصی مدارجها فبذلك ميكن فالحنا احلقيقي وجناحنا األصلي

يذهب بكم الظن مما قلنا بأننا نريد أن مننع بين آدم من التمتع بالزواج وغريه 
كون لنا العدد األقل من األوالد إلی وامنا غرضنا من هذا أن حندد التوالد وحتی ي

أقل حد ممكن ولذك الن النوقان إلی النكاح إمنا هو مما تقتضيه اجلبلة والطبيعة 
البشرية وان الضفط علی ذلك قد يضر االنسان من ناحية صحيحة وعليه فان 
مصلحة االنسان يف ضؤ علم االقتصاد أن جيتنب ارضاء شهواته احليوانية إلی ما 

لك وان حيدد من توليد األطفال إلی ما أمكن له ذلك أيضا وميكن وسع له ذ
حتقيق هذا الغرض الزواج املأاخر أو بعبارة أخری بتحديد النسل والضغط علی 

  ۔"شهوات االنسان النفسانية
وكان اقبال يدرس يف الكليتني أی الكلية الشرقية والكلية احلكومية فی وقت 

مؤقتا للغة االجنليزية بالكلية احلكومية يف  وكان قد عني أستاذا مساعدا ۔واحد
  )۱۲(م ۱۹۰۱ينائر /٤يف ) الله جيا رام(مكان االستاذ 

وكانت صلة االرتباط بني اقبال ومجعية محاية االسالم قد بدأت منذ 
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م وكان السري عبدالقدر يدرس االجنليزية بالكلية االسالمية يف ذلك الوقت ۱۸۹۹

ة من عمله فحل حمله اقبال بالكلية االسالمية وكان ال بدله من أن يأخذ إجاز 
مث عني يف نفس الوظيفة بالكلية ) ۱۳(حيث كان يدرس اللغة االجنليزية وآدا{ا 

م واستمر يعمل كذلك إلی ۱۹۰۲اكتوبر /۱٦احلكومية وتسلم عمله يف 
وحني انتهت مدة توظيفه  ۔م وكان راتبه الشهری مائتی روبية۱۹۰۳مارس /۳۱

ية كمدرس ميكلود العريب عني استاذا مساعدا لالجنليزية يف الكلية بالكلية الشرق
م وكانت مدة توظيفه إلی ۱۹۰۳يونيو /۳احلكومية مرة أخری فتسلم {ا عمله يف 

إال أن هذه املدة مددت لستة أشهر أخری أی إلی ) ۱٤(م ۱۹۰۳سبتمرب /۳۰
أشهر  وحني انتهت هذه املدة أضيف متديد آخر لستة) ۱۵(م۱۹۰٤مارس /۳۱

وكان راتبه الشهری مائتني ومخسني روبية ومل يزل  ۔أخری وأخذ يدرس الفلسفة
خييتل هذه الوظيفة حتی حان سفره إلی اوربا للدراسات العليا فاخذ اجازة ثالث 

  ۔)۱٦(م ۱۹۰۵سنوات بدون راتب منذ أول اكتوبر 
عة إن األعمال التی اشتغل {ا إقبال يف جمال البحث والتدريس كانت متنو 

من ناحية املوضوعات فكان يدرس التاريخ واالقتصاد والفلسفة واالجنليزة كما انه 
  ۔ألف يف جمال الفلسفة والتأريخ واالقتصاد

) كوادر رحنل(وبعد ان اDی اقبال دراسته بالكلية احلكومية ترك دار اقامة 
ساكن وحيدثنا الدكتور عبداهللا تشتغائی عن امل) {ايت(للكلية وحتول إلی داخل 

التی نزل {ا إقبال يف الهور قبل سفره إلی انكلرتا بأنه كان قد استأجر منزال 
ذلك حني وظف مدرسا يف و ) ميان امحد خبش(داخل باب {ايت لصاحبه 

م ويف هذه املنطقة نفسها كان يكسن املولوی حممد باقر أستاذ الفارسية و ۱۹۰۰
بية بالكلية االرسالية واملولوی مشس العلماء املولوی حممد حسني آزاد استاذ العر 

خادم علی استاذ الكلية االسالمية واملفتی عبداهللا الطونكي وليس مبقدرتنا ان 
حندد هذا املنزل بالتحقيق إال أن املنزل الذی حتول إليه اقبال بعد مدة كان علی 

وعلی منحنی احلارة بئر حيث يصعد ) {اتی(داخل باب ) جلونيان(مفرتق حارة 
الطابق العلوی، وكان اقبال قد تزل يف الطابق العلوی هلذا املنزل لبضعة  سلم الی

) الله رام سرندر داس(أشهر مث حتول إلی منزل آخر قريب منه والذی كان ميلك 
ب حيث أقام اقبال ان يسافر إلی انكلرتا يف ۵۹۷و رقم هذا املنزل احلايل هو 

م علی قابل أن ينزل به وكان يسكن يف هذا املنزل نفسه الشيخ حاك ۔م۱۹۰۵
يف  ںاقبال وكان باب املنزل يفتح يف الزقاق وكانت له ثالث نوافذ وثالث مداخ

م ۱۹۰۵واجهة السوق يف الطابق األعلی وكانت الهور قد أصيت بالزلزلة يف 
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واقبال نازل يف هذا املنزل وكان اقبال مضطجعا علی سريد عند املدخنة فلم يزل 
زلزلة كانت شديدة جد إال أن اقبال مل يشعر بذلك يدرس بكل هدؤ رغم أن ال

  ۔حتی أن املدخنة األخری تكسرت بصدمة الزلزلة
وكان الشيخ جالب دين يسكن قريبا من منزله اقبال إلی جانب أصدقائه 
اآلخرين وكان منزل حكيم شهباز الدين علی مقربة منه وكان اقبال خيتلف إيله 

ل حيث كان اصدقاء اقبال جيتمعون يوميا وكانت توجد مصطبة خارج املنز 
فيتجاذبون ألوان احلديث فكانوا يشرتون قبضا ببيسة واحدة فيدخنون الغليون 

وحيدثنا السري عبدالقادر بان املكان الذی كان مشهداء االعداد ) ۱۷(وميتتعون به 
املنظومات الشعرية القبال فهو شرفة صغرية كانت فوق الدكاكني علی اليمني 

يف 'اية سوق احلكماء وهذه هي الشرفة التی كان يسكنها ) {ايت(داخل باب 
  ):۱۸(اقبال قبل سفره إلی انكلرتا وهذا نص ما قاله السري عبدالقادر عن ذلك 

كنت أجلس إليه عنه املساء فكنت أحد اثنني او ثالث من اصدقائه جيالسونه 
نه وبني فكان احدهم سيد حممد تقی ابن استاذه الشيخ وكانت الصداقة بي

وكان هناك شخص آخر من سيالكوت وهو  ۔اقبال تقوم علی صالت قدمية
سيد بشري حيدر وكان طالبا حينذاك مث عني نائبا وكان هناك طالب اخر وهو 

وكان مجيعهم معجبني بشعر  ۔)ابو صاحب(وكانوا يسمونه ) سردار عبدالغفور(
ث بيتا شعريا أو وكان قرض الشعر يبدأ حني ألتحق {م انا فكنت أحب ۔اقبال

مصراعا شيقا ألنشده أمام اقبال حتی ينظم علی منواله فكان يستمر يف تدخني 
الغليون و نظم الشعر وكان ابو صاحب يأخذ القرطاس والقلم فيكتب الشعر 
وهكذا نظم اقبال معظم ما قاله من الشعر يف املرحلة األولی من طوره الشعری 

اسة جملدة ولوال ابو صاحب هذا ببض مسودته يف كر ) ابو صاحب(وكان 
واستعداده للكتابة لضاء كثري من شعر صديقنا الراحل إقبال النه مل يكن 

  "۔حيتفظ مبسودة من شعره عند يف ذلك الوقت
وكانت ) بيايت(واما النشاطاالت الثقافية بالهور فقد كان مركزها هو باب 

) لقائد االعظم اآلنشارع ا(توجد حمطة السكة احلديدية بالهور و شارع املال 
جامعة بنجاب واملتحف ) حديقة جناح اآلن(ومقر احلاكم و حديقة الرئنس 

وحديقة احليوان وغريها يف أما كنها احلالية وكانت احملالت التجارية للتجار 
مقر مكتبة القائد (وما قاعة منتجمری حبديقة الرينس  ۔األوربيني علی شارع املال

ة خاصة ال يدخلها إال احلكام من اخلمس االبيض فقد كانت قاع) االعظم اآلن
وكانت املدينة تبدأ حدودها من نيال  ۔فكانوا يدخلو'ا فيشريون اخلمور ويرقصون
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وسوق انار كلي كما ان احلياة داخل املدينة كانت حياة ) القبة اخلضراء(جنبد 

نوا الن معظم أصدقائه كا) {ايت(شرقية خالصة وكان اقبال قد نزل داخل باب 
  ۔نازلني هناك

ويف هذا الطور من حياة اقبال كان علی خبش خادمه اخلاص قد وظف لديه 
وكانت مدة قد مضت علی تعيني اقبال استاذا مساعدا بالكلية احلكومية حينذاك 

 من حمافظة هوشيار) من حمافظات اهلند اآلن(اتل حرة (وكان علی خبش هذا من 
فة {ا وبعد ايام وظف عند الشيخ فخرج إلی الهور للحصول علی وظي) بور

ومل ميض ثالثة أشهر علی توظيفة حتی بعثه الشيخ  ۔حاكم علی خادما يف بيته
حاكم علی مع رسالة إلی بيت اقبال فنظر إليه اقبال وقال له انت تستطيع ياعلی 

فقال له علی خبش اننی أعمل موظفا عند الشيخ  ۔خبش ان تعمل موظفا عندنا
فقال له اقبال ابك ستجد كل راحة و تستفيد  ۔ذا العمل عندهوانی يل أن أرك ه

أكثر لو وظفت عندنا وحني أصر إقبال علی ذلك طلب علی خبش شخصا من 
م اراد ۱۹۰۵ويف  ۔اقاربه من قريته وجعله موظفا عند حاكم علی وحتول إلی اقبال

شيخ عطا اقبال أن يسافر الی انكلرتا فبعث خبادمه علی خبش الی شقيقه االكرب ال
من حمافظة كوهات اال انه مل يعجبه ) هنجو(حممد الذی كان يعمل موظفا يف 

العمل هناك فرجع الی الور فوظف بالكلية االسالمية او ال مث بالكلية االرسالية 
ثانيا ويف اثناء ذلك سرق مال علی خبش فاخرب به اقبال فهو يف انكلرتا فرد اقبال 

وعاد إقبال من ) ۱۹(من انكلرتا ببضعة أشهر  علی رسالة علی خبش قبل ان يعود
م فاستقال علی خبش مث وظف لدی اقبال مرة ثانية وكان علی ۱۹۰۸انكلرتا يف 

خبش هذا تزوج يف صباه إال أن زوجته ماتت قبل سفره إلی الهور وحاول أهل 
بيته أن يقنعوه بالزواج الثاين ولكن اقباًال كان ينصحه دائما أن يدبر له االكل 

مث الزم علی ) ۲۰(السكن قبل أن يتزوج فلم يستطع علی خبش ان يتزوج ثانيا و 
خبش اقباًال واستمر يف خدمته الی وفاته حتی انه مل يزل خيدم أوالد اقبال بعد 

ر ب من حمافظة ۱۸۸م يف قرية رقم ۱۹۵۹ينائر /۲وفاته وقد تويف علی خبش يف 
  ۔فيصل آباد

مشكلة وذلك ان شقيقه الشيخ عطا ويف هذا الطور من حيته واجه اقبال 
حممد كان يعمل موظفا مشرفا علی مؤسسة عسكرية علی حدود بلوشستان يف 

م وتأمر عليه بعض اعدائه فاختلقوا قضية مزورة رفعوها إلی حمكمة ۱۹۰۳مايو 
حنائية ضده، وكانت القضية ال أساس هلا غري العداوة واحلقد وكان الشيخ عطا 

وف حياولون ليؤثروا يف نفوس الشهود واحملكمة كذلك حممد خيشی ان اعدائه س
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فكان يريد ان ينقل املوطفون املعادون له أو تنقل القضية إلی حمكمة من حماكم 
إال ان مكتب العمالة السياسية القليم بلوشستان مل يوافق علی  ۔حمافظة اخری

فاخربه ) ورد كرزنالل(طلبه مما اكره اقباالً أن يكتب رسالة إلی نائب امللك يف اهلند 
بالظروب الراهنة فبعث نائب امللك من يقوم بالتحقيق وحني اتضح له احلق بعد 
التحقيق أصدر األوامر بنقل هوالء املوظفني املعادين لشقيق اقبال االكرب وكان 

ويروافقه علی ) ای قلعة سندميني(اقبال قد سافر من الهور إلی فورت سندميني 
عليه فقطع املسافة الطويلة مرة علی ظهور اخليل  خبش ليساعد شقيقه املشفق

فكان قطع املسافة الطويلة مرة علی ظهور اخليل واخری علی  ۔واخری علی االبل
فكان قطع مسافة سبعة وثالثني ميال علی الفرس يف اليوم االول ومل يكن  ۔االبل

أن سفره  اقبال قد تعود ركوب اخليل فواجه الكثري من املشقة والعناء يف ذلك إال
هذا انتهی بالسالمة كما انتهی اضطراب اقبال وقلقة حيث اعلنت تربئة شقيقة 

ويف هذا الطور من البالء كان اقبال قد نظم  ۔الشيخ عطا حممد من قبل احملكمة
فبعث {ا الی اخلواجا حسن نظامي ) ای ورقة الورد(منظومة وعنوا'ا برك كل 

فحقق ) نظام الدين اولياء(ح اخلواجا مبدينة دهلی ورجاه أن ينشدها عند ضري
اخلواجا حسن نظامی ما اراده اقبال وانشد املنظومة عند الضريح مث اختار بيتا من 

  )۲۱: (تلك املنظومة فكتبه علی باب الضريح ما معناه
انك انت معطي اهلند ولك باب عال، امنييت ان ألقی شيئا من هذا الباب "

  " واجلواهرالعايل الذی ال يزال يوزع الآليل
وكان اقبال يف هذا الطور من جلياته ايضا يقضي اجازاته مبدينة سيالكوت 

حيث قضی أياما عند ) ايبت اباد(عند أبويه وأهله ولكنه كان قد ذهب إلی 
وهناك كان البعض من اصدقاء اخل عليه  ۔م۱۹۰٤شقيقه الشيخ عطا حممد يف 

 "بالسجاب"بال منظومته ملعروفته وهناك نظم اق ۔ليلقي حماضرة عن احلياة القومية
وأقام اقبال  ۔وهو مقيم مبدينة ايبت اباد "صوت اجلرس"والتی توجد يف ديوانه 

داخل باب {ايت خلمس سنوات تقريبا بعد عودته من انكلرتا إال أن عائلته مل تكن 
ترافقه خالل هذه املدة فكان يسكن يف بيته وحيدا داخل باب {ايت وكان علی 

 ۔له طعاما ويقوم خبدمته وكان الطالب واصدقائه ياتون لزيارته هناكخبش بعد 
وحني كانت ا>الس تعقد يف بيته فيحضرها األصدقاء فينشدون الشعر ويتجاذبون 
ألوان احلديث وكان علی خبش يعد املوقد ليزود إقبال مبا حيتاج إليه للغليون حلظة 

انت طبيعته تقبل علی الشعر بعد حلظة وكان اقبال يكثر تدخني الغليون حني ك



  النهر الخالد
  ۔فيستمر يقول الشعر وهو يدخن الغليون

ومل تكن اجلرائد وا>الت كثرية يف الهور يف ذلك الوقت فكانت هناك  
وكانت خاصة  "اجليش واملدنيني"جريدة انكليزية تصدر من الهور وهي جريدة 

عرب عن مشاعر ت "تريبيون"باالجنليز وكانت هناك جملة اسبوعية اجنليزية وامسها 
اال  "بيسه اخبار"و  "وطن"و  "اخبار عام"وكانت اجلرائد االردوية هي  ۔اهلنادكة

م أصدر الشيخ فوق جريدته ۱۹۰۱ا'ا كانت قليلة االعداد واالنتشار ويف ابريل 
مث توقفت فاصدر جمله شهرية ا>لة  "اليد الفوالدية"بنجه فوالد، "اال سبوعية 

اخبار  "م ومسيت ۱۹۱۲التی اصبحت اسبوعية يف م و ۱۹۰٦يف  "الكشمريية"
كما ان الشيخ فوق كان قد اشرف علی اصدار   "انباء كشمري"ای  "كشمري
  )۲۲( ۔وغريها ملدة "نظام"و جريدة  "رسالت طريقت"و  "كوه نور"جريدة 

فكانت  "خمزن"وكانت معظم منظومات اقبال ومقاالته تنشر يف جملة 
كما ان صفحات   "خمزن"العدد االول من جملة  قد نشرت يف "مهااليا"منظومة 

وجرائد الشيخ فوق كانت Dتم بشعر اقبال اهتمام كبريا وكان  "بيسمه اخبار"
اقبال قد ختلص من الشعرا التقليدی أو الغزل التقليدی الی حد بعيد رغم أن 
 شعره مل يكن خيله أحيانا من ا>ون والغرام التقليدی إال أنه يسمح هلذا الغرام
التقليدی ان يوثر يف نفسه بشئ وكانت اهم موضوعات شعره ومنظوماته املشاهد 
الطبيعية واجلمال الوطنية والقومية وميتاز شعره يف هذا الطور بشيٴ من االضطراب 
فكان كما أعجبه شئ قال فيه الشعر إال أن شعره من هذا الطور ميتاز بالفكر 

  ۔واملعنیالواسع العميق إلی جانب التنوع يف الفكر 
ورغم أن السري سيد كان قد حظر علی املسلمني ان يساعدا يف سياسية 
اهلند إال ان املثقفني من املسلمني كانوا قد أخذوا يستقظون سياسيا ويسأمون 

وكان اهلنادكة هم  ۔االستعباد واحلكم األجنيب ويتطلعون إلی احلرية واالستقالل
ا علی املسلمني يف جمال التعليم األغلبية الساحقة كما أ'م كانوا قد تدمو 
وكان اهلنادكة قد انشأوا اجلمعية  ۔واالقتصاد ومن مث كانوا أكثر اضطرابا وقلقا

م الی جانب حزب الكوجنرس الذی كان ۱۹۰۰اهلدوكية مقرها يف الهور سنة 
فاعلن االستعماد الربيطاين البعض من الضمانات واحلقوق  ۔ميثل السياسة اهلندوكية

ويف  ۔م وذلك السرتضاء اهلنادكة۱۸۹۲م و ۱۸۸۳م و ۱۸٦۱يف  الدستورية
م أصدر نائب امللك اللورد كرزن مرسوما رمسيا ينص علی تقسيم بنغال ۱۹۰۵

فقد كان إقليم بنغالة يضم اقليم {ار واريسة وآسام وكانت مدينة كلكتة هي 
بري الی قسمني العاصمة ونظرا إلی املشاكل االدارية قسم االجنليزية هذا االقليم الك
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كما ان بنغال الغربية كانت تضم {ار واريسه ) اسام(فكانت بنغال الشرقية تصم 
وحيكم هذا التقسيم يفيدا املسلمني للتقدم االقتصادی والقضاء علی التخلف اال 
ان املسلمني يف اهلند مل يكن هلم حزب سياسي منظم كان بامكانه ان ينظم 

علی كل حال فان اهلنادكة البنغاليني  ۔تائيدا سياسااملسلمني ليؤيدوا هذا التقسيم 
احتجوا احتجاجا شديدا حتتاتشراف الكوجنرس ضد هذا التقسيم حتی ا'م نظموا 

م جاء امللك جورج اخلامس الی وهلي ۱۹۱۱خطوات ارهابية هلذا الفرض ويف 
فالغی تقسيم بنغال واصبحت ودهلی عاصمة البالد مكان مدينة كلكتة و{ذه 

  )۲۳: (اسبة نظم اقبال قطعة شعرية ما معناهاملن
واخريا اندمل جرح قلب بنغال و ان التفريق املوجود بني الكافر واملؤمن   ۔۱

  ۔قد انتهی
ای ان تاج امللكية قد حتول من كلكتة الی دهلي وهكذا نال اهلندوكي   ۔۲

  ۔أزاده وفقد املسلم عمامته
الوطنية والقومية هي اليت وكانت مجاعة املثقفني تعرف جيدا بأن املشاعر 

جعلت االنكليز والشعوب االوربية االخری حتقق التقدم ومن مث اذا استيقظ فيهم 
الروح القومية فبامكا'م أن يتقدموا ويتحرروا يف كافة ا>االت وبذلك يدركون 
شأوا الشعوب املتقدمة االروبية وكان اقبال شابا ومن مجاعة املثقفني هوالء ومن مث 

  ۔الوطنيني القوميني وحنا حنوهم سار مع
وكان اقبال أول شاعر نادی بالوطنية يف اهلند وتقدم بالشاعر القومية وحيدثنا 

  )۲٤: (اخلليفة عبداحلكيم عن ذلك
ان وطن الشعر اهلندوكي ودينه واحد علی رفم اخلالفات والتنوع املوجود يف 

 احلركة القومية ثقافتهم وعقاعدهم ومن مث تقدم اهلنادكة علی املسلمني يف
والوطنية ولكن الشعب اهلندوكي مل ينجب شاعرا كان بامكانه أن يثري املشاعر 
الوطنية والحاسيس القومية يف نفوسهم حتی ان الشعر اهلندوكي مل يكن لديه 
نشيد وطين وحني كرس اقبال شعره للمشاعر الوطنية والنهوض {ا تأثر به 

ة كانوا أكثر تاثراً بشعر اقبال من املسلمني الشعب اهلندی كله أو قل ان اهلنادك
إن بالدنا اهلند أحسن وأجود من بالد العامل كله أخذ : حتی أن إقباالً حني قال

هذا النشيد يؤثر يف قلوب الشعب يف طول البالد وعرضها وسار{ا الركبان حتی 
جمتمعني ان الطالب اهلنادكة يف بعض املدارس اهلندوكية كانوا يغنون {ذا النشيد 

  "يف الصابح قبل بداية االعمال الدراسية
ان دراسة عابرة لشعر اقبال يف هذا الطور من حياته تدل علی انه كان قد 
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تعلم اللغة السنسكرتية ليفهم ديانة اهلنادكة وفلسفتهم وآدا{م وجيجدر بالقارئ 

ی ا "آفتاب"{ذه املناسبة أن يقرأ ملحوظا تعريفيا القبال نشر مع منظومته 
ان الشخصيات املختارة البارزة التی انتجهتها  ۔)۲۵( "خمزن"يف جملة  "الشمس"

اهلند يف حمال التصوف واملعرفة كان اقبال يقدرهم وحيبذ بدورها الروحي بكل 
فهو جيعل الشيخ معني الدين جشيت وبابا جرو نانك  ۔اخالق وصدر واسع

شيد االطفال اهلنود، كما من رسل التوحيد واحلق يف ن) مؤسس الديانة السيخية(
وذا كظ أنه يعرتف ببابا جرو نانك كموحد برسالة ب) نانك(انه يعرتف يف منظومته 

قال ابياتا  "رام"ونور ابراهيمی وجيعل إقليم بنجاب وارضها بيتا آلزر ويف منظومته 
) سوامي رام تريث(شعرية مدح {ا رام تشندر جي واعرتف باماته للهند وكان 

ندوكي املعروف يف بنجاب ممن عاصر اقباًال وكان زميال له يف الدرس املتصوف اهل
بالكلية ونال مرتپة خاصة يف الدنيا الروحية بتزكية القلب وكان اهل بنجاب واهل 
اهند يعرتفون بروحيته ومنزلته يف التصوف اهلندوكي وكانت مؤلفاته جديرة 

صالت قوية به فقال ابياتا وكان اقبال علی  ۔باالهتمام قد مات غرقا يف 'ر حنجا
ومل يكن  ۔"صوت اجلرس"شعرية عند وفاته وتوجد هذه األبيات الشعرية يف ديوان 

إقبال يبغض الشعب اهلندوكي كما انه مل يكن حيتقره ومل يكن يائسا من اهلند 
وكان يعترب من اجلرمية ان حيط من منزلة قادة املذاهب والديانات االخری أو احلط 

ال احلضارية والدينية التی قامت {ا الشعوب االخری بسبب من قدر االعم
التعصب الدينی وكان اقبال يعترب ذلك جرمية خلقية ال جتدر بالشخصيات البارزة 

ولعله كان قد تعلم السنسكريتية مبساعدة سوامی رام تريث اهلندوكي ) ۲٦(
  ۔املتصوف كما انه درس الفلسفة والديانة اهلندوكية مبساعدته أيضا

وان شعر اقبال من هذا الطور حيمل لنا الكثري ففيه غرام تقليدی الی جانب 
التصوف التقليدی كما انه فيه وصفًا للمشاهد الطبيعية ومنظومات لالطفال 
وتراجم حرة من الشعر الغريب إلی جانب اهلزات القومية واجلمال واملشاعر الوطنية 

يقوم علی سعة االفق والعقيدة  والقومية و العواظف االسالمية اال ان ذلك كله
وقد ذكر يف منظومته الزهد وا>ون بان شيخا من الشيوخ كان قد اعرتض عليه 

يقول الشعر اجليد إال أنه ال يعمل باالحكام الشرعية وهو ) ای اقبال(قائال بانه 
 ۔متصوف وما جن يف نفس الوقت انه مسلم ولكنه ال يعترب املوسيقی من العبادة

يف حفالت الرقص والغناء ليال اال نه يتلو القرآن صباحا بكل خشوع انه يشارك 
أن شبابه الغبار عليه رغم انه ال خيجل من اهل اجلمال كما يفصل  ۔وخضوع
اذن هذا هو الشخص الذی جيمع بني االضداد فريد عليه اقبال ردا يعرب  ۔الشعراء
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  )۲۷: (ات ما معناهعن طبيعته التی كان عليها يف ذلك الطور من حياته وهي ابي
  ۔اننی انا أيضا ال أعرف حقيقتی وذلك الن ماء حبری عميق جدا  ۔۱
اننی انا شخصيا أمتنی ان اری اقباًال الننی بكيت واستعربت يف فراقه    ۔۲

  ۔كثريا
واهللا اننی لست من املازحني  ۔ان اقباًال نفسه ال يعرف حقيقة اقبال  ۔۳

  !الساخرين
يبون كثريا من االساليب الشعرية اجلديدة القبال وكان اهل اللغة االردوية يع

) حايل(الن هوالء اهل اللغة مل يكونو ينقون باالسلوب اللغوی الذی اختاره 
ولغتها االردوية مل تكن لغة معتربة ) باين بت(وذلك الن حايل كان من مدينة 

اقبال  أصية فمنذ البداية كان الذين يدعون اللغة العريقة قد اخذوا يعيبون اسلوب
قد نقد  "اود بينج"اللغون ويعرتضون علی تعبرياته اللغوية وقد كانت جريدة 

اسلوب اقبال و سخرته واسلوب خاص مث اورد بعض الناس علی اسلوبه اللغوی 
الناقد "ای  "تنقيد مهدرد"ومنه الشعری يف جريدة من اجلرائد حتت عنوان 

ونشر املقال  "غة االرودية يف بنجابالل"مما جعل اقباًال يعد مقاال عنوانه  "املخلص
وقد  "ذكر اقبال"وقد وردت اقتباسات من هذا املقال يف كتاب  "خمزن"يف جملة 

حتليال جيدا وقال بأن عمر اقبال كان بني مخس وعشرين ) االستاذ سالك(حلله 
يبدو كأنه حبر ال ساحل له يذخر بالعلوم الغربية والشعر  ۔سنة اال انه ںاو ثالثي

  ۔)۲۸(وی والفارسي ويعرف غوامض اللغتني واعماقهما االرد
أن أصدقاء اقبال يف الهور كان عددهم قد ازداد واتسع فيحدثنا حممد دين 

بأن القاضی شاه دين و ميان شاه نواز أيضا كانا من اصدقاء اقبال ) ۲۹(تاثري 
الی جانب اصدقائد من عالم نرينك ومري اعجاز حسني والسري عبدالقادر و 

هم من األصدقاء األوائل وكان علی صلة متينة مع ميان فضل حسني والسري غري 
حممد شفيع كما انه كان علی صلة الصداقة مع شودری السري الشهاب الدين و 
ميان امحد يار دولتانه وكان يلتقي مع سوامي رام تريث وخيتلط به كثريا كما أنه  

لی صالت ودية مع كبار كان علی صلة قريبة مع شيف نرائن مشيم وكذلك كان ع
االشراف داخل باب {ايت وكذلك كانت له صالت الصداقة الودية مع كبار 
االشراف داخل باب {ايت وكذلك كانت صالت الصداقة مع فقري سيد افتخار 
الدين وفقري سيد جنم الدين باالضافة الی اخلواجا عبدالصمد ككرو رئيس بارا 

بدالصمد هذا شاعرا مفلقا يف اللغة الفارسية مدينة بكشمري املختلة وكان ع(موال 
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وكان عدد  ۔وميان نظام الدين صاحب بارود خانه) وكان يعرف مبقبل يف شعره

من الشخصيان البارزة تأيت إلی الهور لتشارك يف االجتماعات السنوية جلمعية 
محاية االسالم ومن مث كان يتاح القبال أن يلقيت بالشخصيات البارزة ليست من 

فقد تعرف اقبال علی اخلواجا  ۔ور وحدها وامنا من مناطق اهلند البعيدة ايضااله
حسن نظامي والشيخ غالم قادر كرامي يف االجتماعات السنوية هلذه اجلمعية 

بالفارسية غري  ۔حتی ان كرامي كان ينزل عند اقبال كلما زار مدينه الهور فيما بعد
مث توطدت العالقات  ۔فارسية وحدهابضع ابيات بينما كران كرامي شاعر اللغة ال

الودية بني كرامي و اقبال حني عاد من اوربا وكان اقبال قوی االرادة مستقلها 
وكان يرعي التقاليد يف جمال الصداقة فكل من اتصل به من الشخصيات او االسر 
وتدعمت العالقات الودية بينه وبينها مل تنقطع الصات بينه وبينهم حتی آخر 

وخالل هذا الطور من حياته كان اقبال شغوفا باللعب علی  ۔حياته اللحظات من
القيثارة ذات ثالثة اوتار كما ان الفقري سيد جنم الدين كان شغوفا بطاؤس فكان 

  ۔يعزف الطاؤس يف حالة وجدانية مما كان يتمتع االصدقاء من امثال اقبال
جلمعية وقد تعرف اقبال علی الكبار من الكشمريين حبكم اتصاله مع ا

الكشمريية االسالمية فكان قد أخذ حيضر يف إجراءات هذه اجلمعية وجلساDا 
م ۱۸۹٦وكانت هذه اجلمعية قد انشئت يف  ۔م وكان ينشد شعره فيها۱۸۹٦منذ 

اصالح تقاليد االفراح واملآمت، والتقدم باتعليم : وكانت Dدف الی ثالثة مقاصد
بني مسلمي كشمري واجياد التوحيد بني والتجارة واصنعة والزراعة واملهن االخری 

إال ان اجلمعية توقفت يعد أيام مث جدد نشاطها يف  ۔صفوف الكشمرييني
م وكانت إجراءات اجلمعية تنشر يف ا>لة الكشمريية الشهرية التی كان ۱۹۰۱

وكان اقبال قد انتخب سكراتريا  ۔يصدرها الشيخ فوق وصاحبه جان حممد كنائی
بح سكرتريا عاما هلا عند عودته من انكلرتا فكان يشارك يف هلذه اجلمعية مث اص

وأخريا  ۔اجراءات اجلمعية مشاركة جديدة من اجل صاحل الكشمرييني وفالحهم
قام املؤمتر الكشمريی اإلسالمي علی اساس هذه اجلمعية وعقد اجتماعه يف الهور 

الكشمرييني وقد قام هذا املومتر الكشمريی اإلسالمي خبدمات بارزة يف ايقاظ 
والنهوض بالتعليم والثقافة يف بالدم وكان اقبال هو السكرتري العام االول هلذا 
املؤمتر وحيدثنا حممد عبداهللا قريشي بأن املسلمني الكشمرييني الذين جازوا 
املناصب املمتازة يف كشمري احملتلة وكشمري احلرة كان معظمهم قد تعلموا تثقفوا 

علی كل حال فان اقباًال قد  ۔قدمها هلم هذا املؤمتر علی املنح التعليمية التی
م بان املسلمني قد اعرضوا عن اهداف األخوة االسالمية العاملية ۱۹۱۸أحسن يف 
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فاشتغلوا باملنظمات االقليمية والقلبية وان هذا ليس االخدعة وضالال وانه قد ضر  
  ۔)۳۰(كثريا بالسياسة االسالمية ومن مث اعتزل عن املؤمتر 

هذا الطور نفسه من حياة اقبال ظهرت نزعة شعرية اسالمية عامة عنده  ويف
فقد انتخب اقبال عضوا با>لس  "محاية االسالم"ولذك حبكم اتصاله جبمعية 

م فهكذا بدأت صلة اقبال {ذه اجلمعية ۱۸۹۹نوفمرب /۱۲التنفيذی للجمعية يف 
  ۔)۳۱( ۔والتی استمرت إلی آخر حلظة من حلظات حياته

م وكان من أهدافها ۱۸۸٤نشئت مجعية محاية االسالم بالهور يف وقد ا
مواجهة االرساليات املسيحية ودورها التبشريی بني املسلمني وانشاء املدارس 
والكليات للمسلمني Dتم بالقدمي واجلديد من العلوم وانشاء املعاهد اخلاصة 

الی جانب أعداد  باالشراف علی اليتامي املسلمني واالهتمام بتعليمهم وتربيتهم
قد بدأت اجلمعية ولديها اربع  ۔الكتب عن اآلداب االسالمية ونشرها وتوزيعها

ومخسون روبية من الرأس املال الضئيل الذی مجعه املسلمون يف مسجد بكن خان 
 ۔مث اخذت اجلمعية جتتمع التربعات وتنشأ املدارس االسالمية لالبناء والبنات

املدرسة االسالمية داخل باب شريانواله حتی وظلت الكلية االسالمية مبقر 
م وقد وضع ۱۹۰۷م مث مت تأسيس مبناها اجلديد يف مقرها احلالی يف ۱۹۰٦

حجر بنائها االساسي ملك افغانستان االمري حبيب اهللا خان خالل زيارته ملدينة 
وقد انشأت اجلمعية دار الشفقة ودار االطفال ودار االمان من اجل  ۔الهور

االيام وذوی العاهات الی جانب انشاء املركز للرتبية املهنية واملكتبة اليتامي و 
  ۔)۳۲( ۔واملطبعة وغري ذلك من النشاطات الكثرية

وان الدعم االيل للجمعية كان علی التربعات الشعبية االسالمية ومن مث  
كانت اجلمعية دائما تبحث عن الوسائل جلمع التربعات وان االجتماع السنوی 

وكان االجتماع السنوی للجمعية والذی   ۔به كان من أجل مجع التربعات واالهتمام
كان حيضر فيه املوطنون املسلمون من اقليم بنجاب و وغريها من االقاليم قد 
اصبح معرضا علميا، وكان يعقد يف الفناء الواسع للمدرسة االسالمية داخل باب 

كانت له غرفات يف   شريانواله ومبنی هذه املدرسة كان له طابقان وكل طابق
وكانت املدرسة  ۔اجلوانب االربعة وكانت توجد ردهات امام الغرف للطابق االعلی

تشغل جزءاً من كل طابق للبناء اما البناء الباقي فكان خمتصا مبقر اكلية االسالمية 
وكانوا يفرشون البساطات القطنية يف الفناء  ۔الن بنائها مل يكن قد اكتمل بعد

ماع وكانت الكراسی علی املنصة فقط وكان الفناء والردهات مزدمحة مبناسبة االجت
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وكان العلماء واالدباء والشعراء والزعماء الشعبيون البارزون جيلسون علی  ۔بالناس
وكان من بني الشخصيات االسالمية البارزة التی اشرتكت يف االجتماعات  ۔املنصة

سيمات اكرب ابادی و سائل  السنوية للجمعية حايل و شبلي واكرب اله ابادی و
دهلوی وارشد جورجاين وخوشي حممد ناظر والنائب نذير امحد والشيخ ابوالكالم 
آزاد وكرامي واخلواجا حسن نظامي والشيخ عبداهللا الطونكي والسري عبدالقادر 
والسري فضل حسني والسري حممد شفيع واالمري ذوالفقار علی خان والشيخ 

اصغر علی روحي والشيخ ابراهيم مري سيالكويت والشيخ سليمان الفلراروی والشيخ 
  )۳۳( ۔ثناء اهللا والشيخ نذير امحد الدهلوی وغريهم

يف االجتماع السنوی للجمعية ألول  "بكاء اليتيم"وقد أشند اقبال منظومته 
م وكان الشيخ مشس العلماء نذير امحد رئيس االجتماع ۱۹۰۰فربائر /۲٤مرة يف 

اسلوب مؤثر جذاب مشاعر اليتامی ومسكنتهم تصويرا وصور اقبال يف شعره ب
وحني ذهب اقبال باليتيم إلی حضرة  ۔بارعا مما جعل الناس يبكون مستعربين

وحني بعث الرسول  ۔الرسول صلی اهللا عليه وسلم يف شعره جعل النس يصرخون
رسالته مع اليتيم إلی امته لتساعد اليتيم وتشفق عليه جعل الناس يفرغون جيو{م 

  ۔)۳٤(ويتربعون بكل مافيها 
اسلم قد حضر يف ذلك االجتماع فهو حيكي عن مشهد  ۔وكان ميان امي

االجتماع وعن اقبال فيقول بأن اقباًال كان شابا مجيال حنيال أبيض اللون وكان قد 
لبس النظارة والسروال والقميص وفوقها سرتة طويلة سوداء وعلی رأه طربوش وكان 

واسلو{ا بسيطا وكان الصوت مجيال أخاذا وكان و اسلوب موضوع منظومته مثريا 
االنشاد حزينا فكأن صوت اقبال كان قد سحر الناس فسادهم السكوت واهلدؤ 

  ۔)۳۵(
وقد اعد اخلواجا حممد حيات تقريرا عن هذا االجتماع وقد جاء يف هذا 
 التقرير بأن اقبال كان ينشد منظومته بالسلوب حمزن االذع فقال له املنشي

وكان اقبال قد انشد بعض البنود الشعرية  "بيسه اخبار"عبدالعزيز صاحب جريدة 
أن ميسك ان انشاده حتی يتمكن هو من بيت النسخ املطبوعة للمنظومة والبالغ 
عددها مئات وكان مثن النسخة أربع روبية يف ذلك الوقت فبيعت هذه النسخ 

ء النسخ فأرجع بعض الناس بسرعة هائلة وقد بقي الكثريون الراغبون يف اشرتا
النسخ املشرتاة إلی اجلمعية كتربعات ولكن بشرط أن التباع نسخة بأقل من 

وكان والد  ۔مخسني روبية ومل ميض حلظات حتی كانت هذه النسخ قد بيعت أيضا
إقبال جالسا يف الرددهة يف ذلك الوقت فاشرتی نسخة من املنظومة بست عشرة 
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نظومة قام رئيس اجللسة فاعلن قائال بأنه كان قد مسع روبية وعند ما مت انشاد امل
املراثي للشاعرين انيس و دبري اال ان هذه املنظومة التی مسعها هو اليوم والتی أثرت 
يف نفسه كثريا مل يسمع مثلها من قبل اكره الناس اقباالً ان ينشد املنظومة مرة ثانية 

  ۔)۳٦(
لالجتماعات السنوية للجمعية مث اصحبت املنظومات االقبالية ميزة خاصة 

يف اجتماع سنوی  "يتيم خياطب هالل العيد"م انشد اقبال منظومته ۱۹۰۱ففي 
ورسالة  "دين ودنيا"و  "ترحيب"ای  "خري مقدم"للجمعية كما انشد منظوماته 

م كما ۱۹۰۲الكلية االسالمية إلی مسلمي بنجاب يف اجتماع اجلمعية املعقود يف 
م وكان {ذه ۱۹۰۳يف اجتماعها السنوی يف  "ستغاثة األمةا"انه أنشد منظمومته 

املناسبة قد حضر يف االجتماع كل من السري عبدالقادر و السري حممد شفيع 
والسري فضل حسني واالمري ذوالفقار علی خان وشاه سليمان الفلواروی و عبداهللا 
الطونكي وثناء اهللا وخوشی حممد ناظر و ارشد اجلورجاين و غريهم من 

ولعل اقباًال غنی مبنظومته هذه علی اصرار من الناس وذلك  ۔الشخصات البارزة
الن تقرير هذا االجتماع ينص علی ان الطبيعة قد منحت اقبال حلنا حلوا ايضا 
إلی صوت مثري عذب مرتفع خاص به وحني اكمل اقبال انشاد املنظومته ظوقه 

  ۔)۳۷(اء به من كشمري اخلواجا عبدالصمد ككرو بوسام فضي وكان قد اعده وج
وكان قد حضر  "تصوير األمل"م أنشد اقبال منظومته ۱۹۰٤ويف اجتماع 

باملناسبة الشيخ حالی وارشد جورجاين والسري حممد شفيع والسري عبدالقادر 
والسري فضل حسني والشيخ ابوالكالم آزاد واخلواجا حسن نظامي وغريهم من 

نظومته هذه تاستمع الناس إليه بكل الشخصيات البارزة وكان اقبال قد غنی مب
اقبال وكان الشيخ حالی قد تأثر ببيت شعره تأثرا كثري مما جعله خيرج عشر وربيات 
من جيبه ويقدمها القبال اال أن املبلغ إضيعف إلی تربعات اجلمعية وكان اخلواجا 
حسن نظامي قد تأثر بانشاد املنظومة مما جعله خيلع عمامته ويضعها علی راس 

بال فهذا ميان بشري امحد الذی كان موجودا يف االجتماع حيدثنا عن ذلك اق
)۳۸:(  

كان شابا مجيال علی عينيه نظارة وقد لبس السروال والقميص االحذية "
التقليدية اخلاصة وكان فميصله مفتوح التالبيت قد وقف علی املنصة ينشد 

اعجاب الناس شعره بصوت حلو مجيل حتی كل بيت من ابنيات املنظومة نال 
و اخد الناس يشرتونه وكان اقبال استاذا مساعدا للفسلفة بالكلية احلكومية 
بالهور يف ذلك الوقت ولعل شابا كان قد تقدم فاشرتی بيتا خبمسة عشر روبية 
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مث اتضح ان الشاب كان امحد تالميذ اقبال اهلنادكة وكان يدرس بالكلية 

  "لی تربعات مجعية محاية االسالماحلكومية وكانت هذه املبالغ كلها تضاف ا
ويف اجللسة الثانية هلذا االجتماع من الغد قام الشيخ حالی لينشد منظومته 
إال ان صوته النحيل الضئيل مل يكن يصل الی من حضر وذلك بسبب اهلرم 
والشيخوخة وكان عدد ضخم من الناس قد اجتمع يف اجللسة فاخذ الناس يقومون 

ري عبدالقادر فطلب إلی الناس ان يستمعوا إلی حالی وسادهم الفوضی فقام الس
بكل هدؤ وطمانينة وقال إن اقباًال سوف ينشد منظومة الشيخ حالی بصوته فيما 
بعد وبعد حلظات صعد اقبال علی النصة فانشد قطعته الرباعية الشعرية التی كان 

  :قد ارجتلها بصوته احللو قبل ان ينشد منظومة حالی وهي ما معناه
ان الشيخ حالی قد اشتهر صيته يف العامل وان كأس حايل مليئة عامرة   ۔۱

  ۔برحيق احلق
  ۔وكأننی رسول من مملكة الشعر وقد نزل علی لساين شعر الشيخ حايل  ۔۲

وكان عنوان املنظومة ام  ۔مث انشد منظومة الشيخ حالی بصوته احللو االخاذ
  ۔)۳۹( ۔مجعية بنجاب

ملرحلة هو ان اقبال كان شاعرا قوميا وطنيا والسوال الذی يطرح نفسه {ذه ا
 ۔وكان واسع االفق الذهنی و رغم ذلك ال خيلو شعره من املوضوعات االسالمية

ماذا جعله جيمع بني الوطنية واالسالمية؟ هل نستطيع ان نقول بان شعره 
االسالمي او عن االمة االسالمية واحلزن علی االمها والبكاء علی مصاحبا كانت 

مباشرة ملا كان يلقده اقبال من شعر حالی و شبلي والرد علی هذا واالملام نتيجة 
ببيئة اقبال احلبطة به يف اشد حاجة الی نظرة عابرة علی حركة الوحدة االسالمية 

  ۔{ذه املناسبة
ان الثورة الصناعية يف اورنا وانتصار الدولة علی الكنيسة او البابوية يف املعركة 

لتقدم الوطنی والفلسفة والعلوم اجلديدة والتكنولوجيا خالل التی دارت بينهما وا
القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالدی قد اوجدت هذه احلركات كلها 

وان ارادة التوسع يف التجارة والصناعة جعلت  ۔االمربيالية واالستعمار والرأمسالية
ا يف حاجة إلی الدول االوربية تطمح إلی التغلب علی دول املسلمني فقد كانو 

مواد خام للزيادة يف االنتاج النصاعي كما ا'م كانوا يف حاجة الی اسواق اجنبية 
من أجل التقدم التجاری ومن مث أخذت الدول االوربية تنظر بعني الطمح واحلرص 

وكانت الدول  ۔حنو االمريكتني الشمالية واالتينية وافريقيا واسيا وغريها من املناطق
موقعا جغرافيا خاصا بني احمليط اهلادئ والشرق االقصی وبني اوربا  االسالمية حتتل
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واسيا وبني وافريقيا وبني اوربا وروسيا وكانت السفن البحرية بني اسيا واوربا تلف 
حول افريقيا من طريق رأس الرجاء الصاحل ان القوی االستعمارية األروبية كانت قد 

 ۔س نظرا إلی حاجاDا االقتصادية امللحةأوجرت طريقا حبريا جديدا حبفر قناة السوي
أما السطة علی هذا الطيق البحری اجلديد فكانت خمتصة حببل الطارق وارض 
مصر وكذلك فان الطريق البحری املؤدی الی الشرق األقصی كان مير باحلدود 
البحرية لشبه جزيرة ماليو واما الطريق البحری بني أوربا وروسيا اجلنوبية فكان مير 

حلدود االقليحية البحرية لرتكيا كما أن الطيق الربی املؤدی الی حول النفظ يف من ا
ومن مث احتلت الروس  ۔باكوكان مير ايضا من الدول االسالمية يف اسيا الوسطی

وكان املسلمون يف اسيبا الوسطی واهلند وماليو  ۔والقوی االستعمارية االستغاللية
مالية قد قاوما االستعمار الغريب إال ا'م وجزائر شرق اهلند والصني وافريقا الش

فشلوا يف مقاومتهم هذه وكانت النتيجة ان اخلالفة العثمانية الضعيفة مل تستطع 
تقاوم القوی االستعمارية الروسية واالوربية فاحنط العامل االسالمي اخالقيا  ںأ

  ۔وسياسيا واقتصاديا حتی وصل الی احلضيض االسفل
العام جعل املسلمني يشعرون حباجتهم الی  وهذا التخلف واالحنطاط

النهوض فنشأت حركات دينية إصالحية يف البالد العربية وافريقيا الشمالية واسيا 
الوسطی واهلند وكانت هذه احلركات Dدف إلی القضاء علی االسباب التی أدب 

{ذا وقد تأثر العامل االسالمي من اقصاه الی ارناه  ۔إلی زوال املسلمني واخنطاDم
احلركات االصالحية الن الدعاة األصالحيني كانوا قد اخذوا يدعون املسلمني الی 
االسالم والرجوع الی منابعه االصيلة النفيه إلی جانب الرفض الشامل والقضاء 

ان هذه احلركات وان كانت حركات داخلية حملية يف البداية  ۔الكالمل علی البدع
 ۔ی االستعمارية االستغاللية االوربية وقومتها ملدةاال ا'ا قامت يف وجه الروس والقو 

فقد كان الشيخ سيد امحد الربيلوی واتباعه يف اهلند والشيخ حممد السنوسي 
  ۔واتباعه يف افريقيا الشمالية قد اعلنوا اجلهاد ضد االستعمار الربيطاين

وبسبب االتصال املباشر بالعامل الغريب وحضارته وثقلفته دخلت افكار 
ان النهضة  ۔مثل الدستورية والعلمانية والقومية يف العامل االسالمي جديدة

االسالمية اجلديدة وان كانت قد متت علی أيدی قادة احلركة الوهابية إال ان 
الفكرة اللربالية وحركة التحرر الفكری كانت قد نشأت يف العامل االسالمي بعد 

صلحني يف العامل جيل أو جيلني جديدين من املسلمني فظهر عدد من امل
االسالمي جعلوا يصبغون االفكار الغربية بصبغة اسالمية وكان من بني هوالء 
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املصلحني مدحت باشا يف تركيا واملفيت عامل جان يف آسيا الوسطی والشيخ حممد 

يف اهلند الذين قاموا خبدمات جباره يف هذا  ںعبده يف مصر والسري سيد امحد خا
لفئتني من املصلحني ای احملافظيه واملعتدلني سوف ا>ال حتی ظن الناس بان ا

اال ان الفيئتني كانتا تدركا خظورة  ۔يظلون يتقالتلون بعارض بعضهم البعض دائما
االستعمار الغريب االجنيب ومن مث اشرتكت الفئتان يف الدفاع عن بالد االسالم 

لفئتني وشريعته عقيدته وضه املعتقد بأن الذی توسط للمصاحلة بني هاتني ا
املتعارضني من املتزمتني واملعتدلني يف العامل االسالمي اجلديد إمنا هو الشيخ مجال 

فهو الذی أحل علی املسلمني أن يدركوا ) م۱۸۹۷ ۔م۱۸۳۸(الدين االفغاين 
خظورة املوقف ويتعلموا الطرق الفنية املعاصرة للنهضة والتقدم يف أوربا وأحل عليهم 

دة والتكنولوجيا والتنظيم املعاصر ملواجهة القوی ان يستخدموا العلوم اجلدي
  )٤۰( ۔االستعمارية الغربية ومقاومتها

وكان العامل االسالمي يف ذلك الوقت مير بظروف سيئة قاسية من اجلهل 
وكان  ۔والتخلف واملسكنة اخلالفة العثمانية مل تعد قوة اسالمية إال باالسم

م وكان املسلمون ۱۸۷٦العثماين يف  السلطان عبداحلميد قد تسلم مقاليد احلكم
م ۱۸۸۲م و ۱۸۷٦قد طردوا مت جالؤهم من معظم بالد اوربا الشرقية خالل 

واحتلت فرنسا بالد تونس واستولی االجنليز علی مصر وجبل طارق كما ان الدول 
االسالمية يف آسيا الوسطی كانت قد أخذت نصم إلی امربا طورية الروسية واحدة 

املسلمون املشردون يف مشان الصني وجنو{ا وغريبا فقد فشلوا يف  أما ۔تلو اآلخری
م مت القضاء عليهم كقوة سياسية ۱۸٦۸م ۱۸۵٦جهادهم يف سبيل احلرية بني 

كما أن الفرنسيني كانوا قد بدأوا يطمعون يف املغرب وكانت ايران علی   ۔حتسب
ن املسلمون يعانون وشك اال'يار وكان اهلولنديون قد احتلوا جزائر شرق اهلند وكا

م الفاشلة كانت قد اسقطت ۱۸۵۷من ظلمهم أما يف شبه القارة فان ثورة 
برالرأيات االسالمية واحتل االجنليزية شبه جزيرة ماليو كما ان الشؤون اخلارجية 

  )٤۱(م ۱۸۷۹لالفغانستان كانت قد اصبحت يف أيدی االجنليز يف 
جه حنو اخلالفة العثمانية ويف مثل هذه الظروف كانت انظار املسلمني تت

ال'ا كانت قوة السالمية وحيدة بقي هلا احرتام وكلة مسموعة يف السياسة الدولية 
إال ان االطماع التوسعية يف نفوس االوربيني كانت قد اخذت تزداد تنمو فلم 
يكونوا راضني باخر شعار من االمل يف العامل االسالمي فأخذوا يفكرون يف 

 "االنسان االرويب املريض"ة العثمانية ومتزيقها وكانوا يسمو'ا القضاء علی اخلالف
م خرجت اليونان علی اخلالفة العثمانية وذلك باشارة سرية من ۱۸۹۷ويف 
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االجنليز مما جعل يثري مشاعر البغض والعداوة يف نفوس مسلمی شبه القارة ضد 
ند {زمية اليونان علی كل حال فقد فرح مسلموا اهل ۔احلكومة االجنليزية مرة ثانية

ورغم ان السري سيد كان   ۔العصاة فرحا كبريا وانتبه السري سيد علی خطر جديد
م كان حيا ثابتا بني عينيه ۱۸۵۷كشمس او شكت ان تغرب اال ان اضطراب 

وكان خيشی علی املسلمني ان خيرجوا علی حاكمهم املستعمر مرة اخری بسبب 
وحتی الينعدم ما حتقق من صالح  هذه املشاعر اجلديدة من البعض والعداء

املسلمني و مستقبلهم الزاهر الذی كان بناه السري سيد جيوده فكان يتمنی السري 
سيد ان يعتزل املسلمون عن سياسة اهلند كما انه جيب عليهم ان ال يهتموا كثري 
باالضطراب السياسي يف العامل االسالمي وذلك مما جعل السري سيد يكتب 

  ۔)٤۲(االت ضد اخلالفة العثمانية العديد من املق
واما اخلالفة العثمانية فقد كانت تعاين من الصراع القائم بني احلكم املطلق 
والد ستوريني يف عصر السلطان عبداحلميد الذی كان حياول احلصول الی التأييد 
من الدول االسالمية االخری كخليفة للمسلمني ليدعم به مركزه الداخلي وليقضی 

كة الدستورية يف تركيا ورغم انه كان قد وافق علی تطبيق الدستور علی احلر 
اجلمهوری الذی كان قد أعده مدحت باشا وذلك عقب بيعته خليفة للمسلمني 
وبذلك كان قد حرم من السلطة املطلقة إال أنه عند ما أحس مبركزه القوی أخذ 

فتوی من شيخ يتعدی إلی السلطات املغصوبة منه فالغی ا>لس الدستوری واخذ 
االسالم تنص علی ان من يطالب بالدستور جيب علی املسلمني ان جياهدوا ضده 

علی كل  ۔ويقاتلوه وقد عرف هذا العهد بعهد االستبداد يف تاريخ تركيا اجلديد
م واكرهت اخلليفة ۱۹۰۸حال قامت ثورة حتت قيادة انور باشا وطلعت باشا يف 

م ادت الی ۱۹۰۹ورة معاكسة فاشلة يف علی تطبيق الدستور مرة اخری فقامت ث
  ۔)٤۳(غزل اخلليفة 

وكان الشيخ مجال الدين األفغاين ينادی بوحدة الدول االسالمية علی 
مبادئ الدستور الدميو قراطي وحتت رئاسة خليفة السلطة العثمانية ومن هذه 
الناحية يعتربا افغاين هو الداعی املوسس حلركة وحدة العامل االسالمي وكان 

م مبدينة أسد آباد يف افغانستان وكان قد اتصل باالمري ۱۸۳۸الفغاين قد ولد يف ا
دوست حممد خان واالمراء االفغان اآلخرين وقام خبدمات اداربة حتت حكمهم 
ملدة وخالل ذلك زار احلرمني الشريفني مث غادر افغانستان ووصل إلی القاهرة من 

خلطب واحملاضرات عن وجدة م حيث اقام مدة والقی ا۱۸٦۹طريق اهلند يف 
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م و ۱۸۷۱مث سافر إلی استامبول إال انه عاد إلی القاهرة يف  ۔الدول االسالمية

م ۱۸۷۹شارك جبد و نشاط يف حركات مصر التحريرة فنفاه االجنليز من مصر يف 
فسافر إلی اهلند حيث اقام مدة حبيدر آباد الدكن وثار املصريون علی خديو مصر 

م وقد قاد ۱۸۸۲دخل الربيطاين يف شوون مصر الداخلية يف الدكتاتور علی الت
هذه الثورة امحد عرابی باشا وقد كانت نتيجة هذه الثورة هو االحتالل الربيطاين 
الشامل ملصر ومسح االجنليز للشيخ مجال الدين االفغاين أن خيرج من اهلند بعد 

مث  ۔لی لندنم فوصل الشيخ إ۱۸۸۲السيطرة الربيطانية الشاملة علی مصر يف 
سافر إلی باريس حيث اقام ثالث سنوات اصدر خالل هذه املدة جملته االسبوعية 

م مث ذهب إلی موسكو ۱۸۸۵مث سافر إلی لندن مرة ثانية يف  "العروة الوثقی"
وسينت بيرتز برج فأقام أربع سنوات يف روسيا ويف خالل اقامته هذح حصل علی 

الروسي ملسلمی آسيا الوسطی واتيح  بعض احلقوق الدستورية من االمرب طور
اللقاء للشيخ مجال الدين االفغاين مبلك ايران نصري الدين قاجار مبدينة ميونيخ 
باملانيا الذی دعاه الی ايران اال انه ايد احلركة الدستورية االيرانية مما جعل امللك 

د م ذهب إلی لندن مرة أخری إال أنه عا۱۸۹۱م ويف ۱۸۹۰ينفيه من ايران يف 
إلی استامبول خالل السنة نفسها فاراد السطالن عبداحلميد ان يستغل االفغاين 
لتحقيق أغراضه الذاتية إال أنه فشل يف ارادته وذلك الن مجال الدين االفغاين كان 

م ۱۸۹۷يؤيد احلركة الدستورية الرتكية ويف الشيخ االفغاين مبدينة استامبول يف 
  ۔)٤٤(داحلميد كان قد س له السم فمات ويری بعض الباحثني ان السلطان عب

بأن هذه الشخصيه العظمية كانت قد تركت تأثريا ال ) براؤن ۔جي ۔أ(ويری 
يساويه احد من املعاصرين يف ذلك حتی انه كان قد غري االوضاع يف العامل 
االسالمي خالل عشرين عامر فقد كان هو وراء حركة حتررية شعبية يف مصر وهو 

نظيم احلركة الدستورية االيرانية كما انه كان يؤيد الدستوريني يف الذی كان وراء ت
تركيا وفوق ذلك كله فقد كان االفغاين داعية لوحدة الدول االسالمية لكي يتمكن 
املسلمون من التحرر من االستعماد واالستغالل الروسي االوريب وكان من بني 

لی التفرقة بني السنة والشيعة جهوده التی بذهلا لتوحيد االمة االسالمية والقضاء ع
انه اقنع ملك ايران باالعرتاف بالسلطان العثماين كخليفة للمسلمني كما أنه أشار 

  ۔)٤۵(علی السلطان العثماين ان يعرتف بامللك االيراين كقائد للمسلمني الشيعة 
ومتتاز حركة مجال الدين االفغاين باجلانبني البارزين فقد كان يريد احلكم 

ی والكلمة العليا للقانون يف البالد االسالمية مكان احلكم املطلق الدستور 
للسالطني وامللوك من ناحية ومن ناحية ثانية كخليفة للمسلمني وبعبادة اخری ان 
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االفغاين كان يريد اجياد النظام الدميو قراطي الفيدرالی لوحدة العامل االسالمي يف 
يق الوحيد ال نقاذ املسلمني من اصح معاين الكلمة الن هذا يف رأيه هو الطر 

  ۔سيطرة االستعمار والستغالل الروسي والغريب
ولكن من سوء احلظ ان الدول االسالمية كانت يف مرحلة زواهلا فلم تستطع 
ان تقبل االفكبار التی نادی {ا الشيخ مجال الدين االفغاين ومن ناحية اخری فان 

ق العامل االسالمي من أجل حتقيق الروس والدول االوربية التی كانت تريد متزي
اهدافها السياسية واالقتصادية مل يكن من املمكن هلا أن ترضی باحتاد العامل 
االسالمي او الوحدة االسالمية وكانت النتيجة ان الصحافة الوربية اخذت تشيع 
اشاعة مسموعة عن الشيخ مجال الدين االفغاين وفكرة الوحدة االسالمية وكانت 

وربية Dدف إلی إقناع العامل االوريب بأن هذه احلركة إمنا هو اعتداء الصحافة اال
ضد الروس والشعوب املسيحية االوربية وان العامل االسالمي يريد بوحدته القضاء 

ومجلة القول فان الصافة االوربية والقادة  ۔علی املسيحية كقوة سياسية عاملية
مل تكن حركة منظمة يف الواقع، حركة االوربني جعلو من هذه احلركة الدفاعية التی 

  ۔معتدية معاندة
علی كل حال فان السري سيد وأنصاره كانوا مبعزن عن الشيخ مجال الدين 
االفغاين خالل إقامته يف اهلند إال أن الشيخ مجال الدين االفغاين ذهب الی مدينة  
كلكتة فاجتمع حوله عدد من الشباب املسلمني من امثال السيد امري علی 
والشيخ تشراغ علی وحسن عسكری فاستفادوا منه كثريا فتأثر سيد امري علی 
بالشيخ مجال الدين االفغاين وفكاره فكتب عددا من املقاالت أيد فيها فكرة 

وكان بعض ا>تهدين الشيعة ) ٤٦(الوحدة االسالمية حتت ريائة اخلليفة العثماين 
فكرة فافتوا حباجة املسلمني الی يف الروس وايران قد سبقوا سيد امري إلی هذه ال

وكان الشيخ مجال االفغاين قد ألف رسالة يف رد االفكار ) ٤۷(تلك الوحدة 
مث ) ٤۸(الدينية للسري سيد خالل اقامته يف اهلند ومساها يف رد الدهرين 

  ۔استمريكتب ضإ آراء السري سيد الدينية يف جملته االسبوعية الصادرة من باريس
قد اهتم اهتماما بالغا حبركة ) م۱۹۱٤ ۔م۱۸۵۷(شبلي وكان الشيخ حممد 

الوحدة االسالمية وكان قد عمل لست عشر سنة يف كلية عليكره االسالمية  
كزميل للسري سيد كما انه كان قد اعد مقاال رفض فيه االعرتاف بدعوی 
السلطان عبداحلميد العثماين للخالفة االسالمية حتت تأثري السري سيد إال أنه 

والواقع أنه كان يعارض آراء  ۔)٤۹(بأنه كان قد اعد هذا املقال رغم انفه يقول 
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السري سيد الدينية والسياسية وأخريا استقال من وظيفة يف كلية عليكره االسالمية 

م حني كان االتراك ۱۸۷۷ويف  ۔م وانضم الی ندوة العلماء مبدينة لكنؤ۱۹۰۵يف 
الشيخ شبلي بتنظيم حركة جلمع يقاتلون ضد الروس بتائيد من االجنليز قام 

التربعات من اجل مساعدة اجلنود االتراك اجلرحی وذوی العاهات مث بعث {ذه 
م ذهب شبلی الی استامبول حيث اقام ۱۸۹۲ويف  ۔)۵۰(التربعات إلی تركيا 

إال أن العالقات ) ۵۱(ثالثة اشهر فمنحه السلطان عبداحلميد الوسام ا>يدی 
فسدت فيما بعد فحظرت حكومة اهلند علی الشيخ أن  بني االجنليز واالتراك

يستعمل الوسام ا>يدی وظنته عميال للسطان عبداحلميد واخربا سرق ذلك 
مث كتب الشيخ شبلی التقارير عن سفره الی تركيا وذكر فيها ) ۵۲(الوسام ايضا 

  ۔)۵۳(الكثري عن االتراك كما انه نظم القصائد ذكر فيها مصاب االتراك وآالمهم 
ورغم ان الطريق التی حدده السري سيد ميكن أن يكون صحيحا للمصاحل 
املؤقتة إال أنه ليس من املمكن االعرتاف به كطريق عملی مستقل للمسلمني فكما 
أن الشباب املسلمني املثقفني كانوا قد أخذوا يتأثرون باملشاعر القومية والوطنية 

وا يتأثرون بفكرة احتاد العامل بعد وفاة السري سيد قائهم كذلك كانوا قد اخذ
االسالمي وحركة الوحدة السالمية إال أنه مل يكن هناك من األسباب الكالفية 
التی كان بامكا'ا القيام بتنظيم هذه الوحدة بني املسلمني وإمنا االمر بالعكس 
فان املسلمني فی شبه القارة كانوا يسمعون باملصائب الكربی واآلالم اهلائلة التی  

ت القوی االستعمارية الغربية تكبدها لدولة من بني الدول االسالمية بني حني كان
واخر وكان موقف مسلمي اهلند هو موقف املتفرج اال ان مسلمی اهلند مل يكن 
لديهم سوی الدموع والبكاء ومل يكن لديهم منظمة سياسية صحيحة وهذا ما 

ملتعارضة من الوطنية جعل الشباب املسلمني املثقفني جيمعون بني املشاعر ا
والقومية واالخوة االسالمية العاملية و شعر اقبال هو الذی يصور لنا هذه املشاعر 

  ۔املتعارضة للمجتمع االسالمي يف ذلك الوقت ليس إال
كان اقبال قد دخل امتحان املنافسة لوظيفة النائب االضايف للمحافة وهذا 

لی اوربا من اجل الدراسات العليا اال مما يدل علی ان اقباًال مل يكن ينوی السفر ا
انه مل يتمكن من احلصول علی الوظيفة احلكومية وكذلك كان اقبال قد رسب يف 
امتحان احلقوق فلم يبق له مهنة غري جمال التدريس وذلك مل يكن من الوظائف 

م فتأثر اقبال بذلك ۱۹۰٤ا>دية العثمرة و سافر الشيخ عبدالقادر الی اوربا يف 
الشيخ عبدالقادر انه يريد أن يكتب رسالة الی شقيقه فاذا كان مبكانه ان  فاخرب

وكان اقبال قد ) ۵٤(يتحمل التكاليف فقد ميكن ان التحقق خالل سنة واحدة 
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ادخر مبلغا خاصا من الروبيات التی اكتسبها من وظيفة كمدرس فساعده شقيقه 
م و تصوفه فلعل االستاذ اما موضوع الدكتورة يف فلسفة االسال ۔الشيخ عطا حممد

اما دراسة  ۔آرنولد هو الذی كان قد رغبه فی احلصول علی الدكتوراة عن ذلك
وكان الشيخ  ۔احملاماة واحلقوق فذلك مما كان اقبال قد اعتزم عليه شخصيا

عبدالقادر قد أحل علی علی املريزا جالل الدين عند عودته من لندن يساعد اقباالً 
فحضر عند املريزا جالل الدين  ۔علی املعلومات عن انكلرتاإذا جاء لديه للحصول 

اما صالت  ۔وقد كان ذلك هو اللقاء االول بني الرجلني ۔قبل سفره إلی انكلرتا
  ۔)۵۵(الصداقة بينهما فقد توطدت بعد عودة اقبال من انكلرتا 

اما لباسه يف الصيف  ۔وكان اقبال يبلس الزی الشعبی قبل مضره إلی انكلرتا
والصدرة ويف الشتاء كان يلبس الدثارة فوق ) Dه بند(كان عبارة عن االزار فقد  

القميص واما عند ما كان خيرج من البيت فكان يلبس السروال والقميص و فوقها 
سرتة طويلة او قصرية واما احلذاء فكان يلبس احذية بلدية وعلی رأسه طربوش او 

اما لباسفه يف  ۔بالعمامة أحياناوقلنسوة جلدية سوداء كما انه كان يغطي راسه 
اوربا فكان قد اعد املالبس الفرجنية ای طقوما من السرتة والبنلون وعند ما وصل 
إلی لندن لبس بدلة اجنليزية وكان علی خبش قد اخرب املؤلف يوما بأن اقباًال مل 

  ۔يلبس قبعة االخالل اقامته طالبا يف اوربا مث مل يستعملها أبدا
قضی اجازاته الصيفية كلها مبدينة سيالكوت بني اهله وعند وكان اقبال قد 

أبويه وأقابه قبل أن يسافر إلی لندن كما انه كان استشار الشيخ سيد مري حسن 
عن حبثه للدكتوراة وموضوعاته وأخريا ودع أبويه واخوته فجاء إلی الهور مث ودعه 

  ۔أصدقائه يف حمطة الهور للقطار
الی لندن فاننا جندها يف رسائله ويف املقاالت  اما تفاصيل السفر من الهور

م وكان ۱۹۰۵فقد غادر الهور الی دهلي يف اول سبتمرب  ۔التی اعدها اصدقاؤه
قطاره  ۔)۵٦(نرينك والشيخ حممد اكرام من أصدقائه رافقاه خالل سفره الی دهلي 

م وكان اخلواجا حسن نظامي ۱۹۰۵ووصل قطاره الی دهلي يف الثاين من سبتمرب 
وقد اسرتاح اقبال بعد ان  ۔ومنشي نذر حممد قد وصال الی احملطة ليستقباله هناك

غادر احملطة يف بيت منشي نذر حممد للحظات مث رافق اصدقاءه الی ضريح نظام 
وقراء الفاحتة علی قرب امللك مهايون واالمري دار اشكوه يف طريقهم مث  ۔الدين اولياء

فتنحی اقبال يف ناحية من الضريح حيث  وصلوا إلی ضريح نظام الدين اولياء
اما اصدقاؤه فكان قد رجاهم ان ينتظروه يف فناء  "ركجاء املسافر"انشد منظومته 
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الضريح مث اصر عليه االصدقاء فأنشد نفس املنظومة يف الفناء متجها حنو الضريح 
 وبعد العودة من الضريح نزل اقبال يف منزل اخلواجا حسن نظامي وتغدی مبشاركته
يف دعوة املطبخ الشعبی اخلريی اخلانقاهی وكان هناك شباب متعلم حسن الصوت 
مجيل الطبع يغين للمشاركني يف الدعوة وقبل عودته الی املدينة ذهب اقبال الی 
ضريح الشاعر املريزا اسد اهللا خان غالب والذی يقع يف ناحية خربة من املقابر 

تة الضريح عند الرأس وجلس اقبال وكان صديقه نرينك قد جلس وقد يده علی الف
اما االصدقاء االخرون فكانوا  ۔علی ميينه وقد ذهب به اخليال الی كل ما ال يعرف

وكانت الشمس شديدة واجلو رطباً  ۔واقفني مصطفني حول القرب وكان الوقت ظهرا
وكان ذلك املغين الشاب املتعلم جاءت له  ۔اال ان أجدا منهم مل يشعر بشدة احلر

  :غريبة فاستأذ'م ليغين الغزل ما معناهفكرة 
ان نظرك قد نفذت الی الكبد من طريق القلب فكأن نظرك هذا قد صادها 

  ۔ای القلب والكبد يف وقت واحد
  ۔اما البيتان التاليان فقد كان هلما أثر عجيب يف نفوسهم مجيعا

اننی اآلن يا  ۔ان تراب جسدی يطري يف الزقاق الذی يعيش فيه احلبيب  ۔۱
  ۔ريب مل أعد أمتنی االجنحة

ان سكو مخور الليل قد ذهب مع الريح فعليك اآلن ان تنهض الن متعة   ۔۲
  ۔النوم عند السحر قد انتهت اآلن

وحني انتهت القصدة الغزلية عاد كل واحد منهم الی نفسه بعد حلظات 
فأخذوا يتحركون فقبل اقبال يف شئ من احلنان قرب غالب فتوجهوا حنو املدينة 

م وكان اقبال قد قضی اللية يف منزل نذر حممد فهذا اقبال نفسه حيدثنا عن )۵۷(
  )۵۸: (ذلك

ويف صباح الثالث من سبتمرب ودعت املري نرينك والشيخ حممد اكرام واالخرين 
من اصدقائی يف مدينة دهلي فسافرت إلی بومبای ويف الرابع من الشهر انتهت 

ميكن احلصول علی تذاكر الفنادق مجيعها املرحلة األولی من السفر بعون اهللا و 
يف حمطة القطار إال أننی نزلت يف فندق اجنليزی حسب التعليمات من طامس  
كوك وقد اكدت علی التجربة بان ذلك الغندق هو مكان مناسب للطالب 

فصاحب الفندق رجل طاعن يف السن من الفرس  ۔اهلنود املسافرين إلی انكلرتا
ان  ۔يف ايران) النيب(من القداسة ما ذكرين خبشور  وقد الحظت يف وجه الشيخ

التجارة قد علمته التواضع اليت ال تستطيع العبادة والصحبة ملرشد كامل ان تؤثر 
يف نفوس شيوخنا وكان رجل من االغريق قد نزل ايضا يف ذلك الفندق وكان 
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ينيني ال يلم ياالجنليزية املاما واخربنا بانه اشتغل تاجرا يف الصني اال ان الص
) يشرتون بضائعنا فقلت يف نفسي حني مسعت ذلك بان هوالء االفيونيون ای

استفيقوا ايها  ۔يفضلوننا حنی اهلنود فا'م يهتمون بصناعاDم البلدية) الصينيون
الفيونيون استفيوا من نومكم الطويل انكم ال تزالون تنعسون وتدلكون عيونكم 

وتتحذر منكم فال ترجوا منا حنن إال أن الشعوب االخری قد أخذت ختاف 
اهلنود أن نستطيع ان نساعدكم يف استعادة ا>د التجاری االسيوی القدمي فاننا 
ال نعرف العمل يف وحدة وانسحام ومل يعد يوجد شئ من احلب واملرؤة يف 

ان املسلم الصحيح عندنا هو الذی يكون اعدی اعداء اهلنادكة ويتمنی  ۔بالدنا
ن اهلندوكي الصحيح عندنا هو الذی يريد القضاء علی سفك دمائهم كما ا

 ۔اننا حنن عثث الكتاب الذين ليس هلم غذاء اال افكار العقول الغربية ۔املسلمني
وذات ليلة كنت يف غرفة الطعام فاذا رجلني  ۔يا ليت أمواج اخلليج البنغايل تغرقنا

واخري 'ضا بعد  مثقفني جيلسان أمامي علی املأدبة وكانا يتحدثنان بالفرنسية
الطعام فاخرج احدما طربوسه من حتت الكرسي فغطی به راسه فعملت انه 
تركي فسرين ذلك جدا وقلت يف نفسي بأنه البد من اللقاء {ذا الرجل الرتكي 
ويف اليوم الثانی بدأت احتدث إليه تلقائيا بدون أی متهيد تاتضح أن ذلك 

ك ويعارض السلطان عبداحلميد الشاب الرتكي عضو يف مجعية الشبان االترا
فرجوته أن ينشدين بعض شعره  ۔واكتشفت خالل حديثي معه بانه شاعر أيضا

الشاعر الرتكي الشهري احلي يف ذلك (انا تلميذ كمال بذلك : فاخذ يقول
اما  ۔واألبيات الشعرية لكمان بذلك التی انشدنيها كانت جيدة للغاية ۔)الوقت

  ۔انشدنيها فقد كانت كلها يف هجو السلطان االبيات الشعرية لنفسه والتی
وذات مساء ذهبت أنا وذلك الرتكي املثقف لنزور مدرسة بومبای االسالمية 
فرأينا الطالب املسلمني يلعبون الكركيت يف ملعب املدرسة فدعونا احدهم 

ومجلة القول فإن  ۔فجاء الينا وحتدثنا معه وسئلناه الكثري عن مدرستهم تلك
أسواقها واسعة وجبانبها مباين  ۔مدينة عجيبة جدا) عمرها اهللا( مدينة بومبای

مرتفعة صاعدة يف السماء حتی ان الناظر إليها تعود اليه نظراته حاسرات ومرور 
و{ذه  ۔السيارت يف االسواق كثري حتی املشي يف االسواق يكون مستحيال

للزائر كأ'ا املدينة يبلغ عدد السكان الفرس حنو تسعني الفا حتی أنه يبدو 
ان صالحية هذا الشعب تستحن كداعجاب وتقدير وان ثرائه  ۔مدينة الفرس

وجمده ال يعرف هلما حدود اال انه ليس يف مقدرة احد ان يتنبأ عن مستقبلهذا 
السعب الزاهر وا'م ال يفكرون اال يف اكتسباب املال عادة حتی ا'م ال 

قتصادية وليس لديهم لغة او ادب يستطيعون النظر الی شيٴ اال من الناحية اال
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يا  ۔غري اكتساب املال وغريب االمر ا'م يبغضون اللغة الفارسية وحيقرو'ا

لألسف ا'م ال يعرفون شيئا عن االداب الفارسية واالفكان من املمكن هلم ان 
يعرفوا بان االداب االيرانية ال دخل للعربية فيها وامنا تصطبغ هذه االداب بصبغة 

ولقد رايت الفتيان رأيت  ۔وعليها يقوم حسنها ورود نقها و{اؤ{ا) ةزرد شتي(
والفتيات الفارسية من طالب املدرسة يف اسواق املدينة كا'ن ميثلن النشاط 

 ۔والقوة وغريب االمر ان مثانني يف املائة منهن كن قد غطني عيو'ن بانطارات
ان اخلالق اهلندی  اما صورة املدينة التعليمة فهي صورة جيدة ومجيلة حتی

بفندقنا كان حيفظ الوقائع املشهرترة كلها من تارخينا وكان يقرأ جريدة اللغة 
الكجراتية كل يوم وكان يعرف كل شيٴ عن احلرب اليابانية الروسية وكان دائما 

من االعضاء والزعماء البارزين للكوجنرس (يذكر السيد نوروجي دادا {ائی 
اما اصحاب احملالت التجارية يف اسفل الفندق  ۔بكل تكرمي واحرتام) اهلندی

  ۔"فهم مسلمون وقد رأيتهم يقرؤن جرائد اللغة الكجراتية كل يوم
وأقام اقبال ثالثة ايام بلياهلا مبدينة بومبای مث سافر يف السابع من سبتمرب 

) الله دنبت رام(م يف الساعة الثانية ظهرا حيث ركب سفينة حبرية وكان ۱۹۰۵
وكان معه صديقه فرافقا اقباًال حتی وعاه عند  ۔جودا يف بومبای بالصدفةاحملامي مو 

امليناء البحری وحتركت السفينة يف الساعة الثالثة فركب اقبال البحر وهو يسلم 
علی صديقيه ويشري اليهما باملنديل من بعيد حتی أخذت أمواج البحر تقبل 

  )۵۹: (السفينة من جوانبها وعن ذلك حيدثنا اقبال قائال
ان الذوق اجلميل للشعب الفرنسي يتجلی من خالل جودة هذه السفينة "

ونفاستها وكان من بني موظفي السفينة املصريون السمر املسلمون وكانوا 
اما ضباط السفينة الفرنسية فهم اصحاب خلق حسن للغاية  ۔يتحدثون بالعربية

فان طعام السفينة  وان تقاليدهم من التكلف تذكرنا مبدينة لكنؤ وبكا'ا وكذلك
وان ركاب سفينتنا هذه ال يزيد عددهم عن  ۔ونظامه يستحق كل شكر وتقدير

ستني مسافرا وحنن نسرتيح يف غرفاتنا ليال وجنلس علی الكراسي علی منت 
السفينة من الصباح الی املساء 'ارا وفينا من يقرأ وفينا من يتحدثون فيما بينهم 

القلق واهللع داخل حجرة املركب حني  وأشعر بشئ من ۔من يتجول ويتشمی
وأن مجيع زمالئی  ۔اما فوق منت املركب فأشعر بالراحة ۔تتحرك بنا السفينة

املسافرين اصبا{م مرض حبری يف اليوم الثاين من سفرنا الی أننی سلمت من 
وعندما ابتعدنا شيئا عن ميناء بومبای وجدنا امواج البحر  ۔ذلك فلله احلمد

ولقد كانت ترتفع ارتفاعا هائال مما تذكر االنسان باهللا وجالله تزداد تالطما 
اما استخدام الكربيت علی  ۔حتی ان االنسان يشعر بشيٴ من اخلوف والدهش
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املركب فممنوع ويوحد موقد حناسي يف غرفة جانبية علی ظهر املركب حيث 
 وضعوا االخشاب املتهبة فمن اراد أن يولع سيجارة يذهب الی ذلك املوقد

واما ما يؤثر يف قلب االنسان ونفسه خالل السفر بالسفينة  ۔فيولع سيخارته
فهي مشاهر البحر فان البحر تذكر االنسان جبالل اهللا وقدرته التی الحد هلا 
وال يوجد غريه شيٴ يوثر يف نفس االنسان كذلك وان الفوائد الروحية والثقافية 

تلك الفوائد هناك فائدة خلقية   حلج بيت اهللا احلرام هي كثرية وبغض النظر عن
كبرية جدا وهو النظر الی امواج البحر اهلائلة امليبة وسعة البحر الرهيبة التی 

  ۔الغاية هلا وبذلك يتاكد االنسان املتكرب بأنه ال قيمة له بني خلق اهللا الواسع
هذا صباح الثاين عشر من سبتمرب وقد استيقظت اليوم مبكرا جدا واری 

سفينة ينظفون ظهرها الی اآلن كما ان ضوٴ املصابيح قد تضائل الكناسني بال
 ۔)راوی(وقد بدأت الشمس كا'ا تطلع من املياه وقد بد يل البحر كانه هو 'رنا 

وان الناظر علی مشهد طلوع الشمس كمن يتلوا آية اذا كان ميلك قلبا عطوفا 
تغرب كاملعتاد فهذه هي الشمس نفسها قد رأيناها يف املناطق السهلية تطلع و 

وان  ۔والواقع ان الذين جعلوا عبادة الشمس ديناهلم قد ضلوا معذورين يف ذلك
حمافظ كويتة االجنليزی الذی هو ذاهب الی انكلرتا يف اجازة السنة والنصف 

وقد جری بيين وبينه حديث عن  ۔رجل عامل جدا مطلع علی كثري من االشياء
اللغتني العربية والفارسية وجری ذكر  وهو يعرف ۔شئون اهلند السياسية باالمس

 ۔السري وهلام ميور و مؤلفاته فقال احملافظ يا ليته مل يكن متعصبا إلی ذلك احلد
وهو من املعجبني بالشعر عمر خيام فقلب له ان أهل أوربا مل يطلعوا بعد علی 

) من الشعراء املفلقني املعروفني باللغة الفارسية(الرباعيات للشاعر سحايب حنف 
واالفكان بامكا'م ان ينسوا عمر خيام منذ امد بعيد وقد أخذ الشاطي يقرتب 

ان الشوق  ۔شيئا فشيئا وان سفينتنا سوف تصل الی عدن يف بضع ساعات
الذی اشعر به يف نفسي و انا اعصور شاطي البالد العربية سوف احدثكم عن 

ني الشريفني وان ومجلة القول ان نفسي لتتوق الی زيارة احلرم ۔ذلك فيما بعد
اری آثارمها بعيين رأسي وال أستطيع ان أهكي ذلك والشاعر قد عربعما اشعر 

حتی ان الشمس عندما  ۔باهللا من كرامة ارض املدينة و شرفها: به فقال ما معناه
  ۔متر{ا راها إلی الغرب

يا أرض العرب املقدسة بوركت من ارض وقلد كنت احجارا حمرقة القيمة هلا 
البناؤن يف العامل ويعلم اهللا كيف غري جمری تارخيك ذلك اليتيم حتی  وقد رضها

ان رمالك قد  ۔ايها االرض الطاهرة ۔اصبحت اساسا ملدينة العامل وحضارته
عرفت اآلالف من آثار االقدام وان خنيلك قد اوت اآلالف من الولياء واالنبياء 
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ذنب ان يطريبني من حر الشمس احملرقة، ياليتين يتاح يل ولرتاب جسدی امل

ذرات الغبار يف رمالك رصحاراك وبواديك وان هذا اهليمان لرتاب جسدی قد 
ياليتنی يأتينی البدو املغريون فينهبونين  ۔تكون كفارة الميا حيايت اليت قضيتها

فاحترر من اآلم الدنيا ومتاعها فاشي يف مشسك احملرقة وال احفل بالقروح او 
رق الصحراوية الوعرة فامشي وامشي حتی اصل النفطات التی تصيبين يف الط

الی االرض املقدسة ويف تلك املدينة التی كانت ازقتها عامرة يوما بصوت بالل 
رضي اهللا عنه يف الذان وكان ميأل صوته احلب الصادق لرسول اهللا صلی اهللا 

  ۔"عليه وسلم
يتجول واحلر ان يصعد الی عدن و ) الكرنتينة(ومل يتمكن اقبال بسبب احملجر 

يف شوارعها فلم يزل ينتظر يف السفينة لساعات عديدة حتی اخذت السفينة 
تتحرك وتبدأ سفرها من جديد فمرت بالبحر االمحر حتی وصلت الی السويس 

  )٦۰: (وعن ذلك حيدثنا اقبال قائال
وعندما وصلنا الی السويس دخل التجار املسلمون إلی سفينتنا بعدد ضخم "

بحت سوقا نافقة فهذا يبيع الفاكهة وذلك حيمل حتی أن ظهر املركب اص
بطاقات الربيد وفيهم من يبيع االصنام املصرية القدمية وكان فيهم مشعوذ شاطر 

فاردت ان  ۔وكان حيمل يف يده فرخة فكان جيعل من الفرخة فرختني بشعوذته
اشرتی السجائر من تاجر مصری شاب فقلت له خالل حديثي معه بانين 

نظر الی رأسی فرأی عليه قبعة فلم يستطع ان يصدقنی فقال لی مسلم اال انه 
ملاذا تستعمل القبعة اذن؟ فقلت له هل مينع االسالم استعمال القبعة فقال يل 
اذا كان املسلم حيلق حليته فيجب عليه علی االقل ان يلبس طربوشا ای قلنسوة 

اسالمی وكان  تركية واال فماذا بقي من ايات االسالم اال ان الرجل تاكد من
حيفظ القران الكرمي فتلوت امامه بضع آيات قرآنية فسر به جدا واخذ يقبل 
يدی وعرفين بالتجار االخرين فاصطفوا مجيعهم حولی وكل واحد منهم يقول، 
ماشاء اهللا، ما شاء اهللا، وحني علموا الغرض من سفری الی انكلرتا اخذوا 

فری الی انكلرتا من قذ ارDا يدعون يل او قل ا'م تركوا حضيض التجارة س
وارتفعوا الی مكانة االخوة االسالمية الرفيعة، وبعد حلظات جاءت مجاعة اخری 
من الشباب املصريني وكانوا غاية يف اجلمال فاخذوا يتجولون يف السفينة فنظرت 
الی وجوههم فبدا لی وجه مألوف كاننی كنت قد رأيته وخيل الی للحظة  

عليكره االسالمية فاخذوا يتحدثون يف ناحية من السفينة كا'كان يف وفد كلية 
فتدخلت يف حديثهم بدون اذن مث جری احلديث بيننا للحظات طويلة وكان 
فيهم شاب مجيل يتحدث بالعربية الفصحی كأنه يقرأ مقامة من مقامات 
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احلريری واخريا ودعت سفيتنا هؤالء املسلمني واخذت تتحرك ومتشي رويدا 
ناة السويس وهذه القناة التی بناها مهندس فرنسي تعترب من رويدا داخل ق

عجائب الدنيا وحتی ان البوذ مل يؤثر يف روحية العامل ما اثر هذا املهندس الغريب 
هناك االف مؤلفة من الناس يعملون ليل  ۔يف النظام التجاری العاملي املعاصر

وهوالء العمال القائمون  ۔'ار لتكون القناة ممرا سليما للسفن التجارية العاملية
بالعمل هناك يواظبون علی تنظيف القناة الن القناة متر من بني االطالل الرمالية 
وDب الرياح العواصف فتطري بالرمال فنسقط يف القناة وهوالء العمان هم الذين 
يقومون مبهمة التنظيف وان العمال الذين يعملون علی طريف القناة بعضهم 

ا كانت سفينتنا متر من القناة رويدا رويدا وكانت السيدات خبثاء جدا فعند م
االجنليزيات يتمتعن مبشاهد طريف القناة فاذا باحد العمال خيلع مالبسه وياخذ 

وقد  ۔يرقص عاريا مما جعل املسكينات املتنزعات يسرعن الی غرفاDن يف املركب
سفينة مصرية مرت  شاهدنا وحنن منر من القناة مشهدا ممتعا اخر وهو اننا رأينا

من عند سفينتنا يف القناة وكانت حتمل اجلنود وكانوا كلهم يلبسون الطرابيش 
بور (وكانوا يغنون قصيدة غزلية عربية بصوت حلو جدا وقبل ان نصل الی 

جاءنا نبأ عن سفينة حبرية مليئة بالذخرية البارودية التی تفجرت فطارت ) سعيد
  ۔نا قطعات السفينة املمزقة وحنن منر من القناةقطعاDا املمزقة وبعد حلظات راي

وعند ما وصلنا إلی بور سعيد جاء التحار املسلمون فنصبوا دكاكينهم علی 
ظهر املركب فركبت يف سفينة صغرية مع زمييلي الفارسي فذهبنا الی امليناء جلولة 

أيضا  سياحية فرأينا {ا مدرسة وزرنا املساجد وراينا مقر احلاكم املسلم ورأينا
ومجلة القول كانت نزهة ممتعة  ۔متثاال للمهندس الذی كان قد اعد تصميم القناة

جدا ويف النهاية اعطيت جائزة للمرشد املسلم الذی كان معي وكان جييد اكثر 
من لغة مث عدت الی السفينة وعند وصويل يف السفينة رأيت منظرا آخر وهو 

ويرقصون ويغتون وكانت فيهم ثالث نسوة ايطاليات ورجلني يعزفون الكمان 
بنت مجيلة جدا يف الثالثة عشر او الرابعة عشر من عمرها وجيب ان اعرتف 
بكل امانة بانين تاثرت جبماهلا تأثرا شديدا للحظات إال ا'ا اخذت طبقا صغريا 
فبدأت يطلب اجلزائز والبقشيش من الناس فزال التأثر ذلك كله والذی كان قد 

ومجلة  ۔مال الذی ليس عليه الكرامة اعتربه اقبح من القبحوذلك الن اجل ۔اخذين
القول اننا حتركنا بعد ان متتعنا بالغناء والرقص ودخلت سفينتنا يف البحر االبيض 
املتوسط حيث توجد جزائر عديدة يف الطريق وعرفت بعضها لسبب او الخر 

ن اهلواء الطلق وكانت املشاهد البحرية االولی يف طريقنا مجيلة رائعة للغاية وكا
حيمل تاثريا جيعل من االنسان شاعرا موزونا بطبيعة احلال وجعلنی اجلواميل إلی 
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ووصلنا الی ) ٦۱(قول الشعر فنظمت بضعة ابيات من القصيدة الغزلية 

مارسيليا يف ستة ايام والسبب يف ذلك ان الطريق البحری يف اللحظات االخرية  
كان خيشی الغرق يف الطريق مما جعله   كان متالطما جدا والن قبطان السفينة

يغري طريقه العادی واخذ طريقا اطول منه ويف صباح الثالث والعشرين وصلنا 
الی مارسيليا وهو ميناء فرنسي تارخيي معروف وانيحت لنا قرصة مثاين ساعات 

موتر (إن كنيسة مارسيليا والتی امسها  ۔فنزلنا وجتولنا يف امليناء متنزهني متمتعني
وان الناظر الی مببناها يقتنع بان التأثري الديين  ۔تقع علی مكان مرتفع جدا) دام

هو احملرك احلقيقي االصيل وراء العلوم والفنون مجيعها وركبنا يف القطار من 
مارسيليا وبذلك اتيح لنا زيارة فرنسا ومجاهلا يف الطريق وان احلقول التی تقع 

ل عند الفرنسيني قضينا ليلة يف علی جانبی الطريق تدل علی الذوق اجلمي
القطار فعربنا القناة الربيطانية يف املساء الثاين فوصلنا الی روثر ومن روثر الی 
لندن ورغم اننی كنت يف املالبس االجنليزية اال ان نظر الشيخ عبدالقادر احلاد 

  "عرفتنی بسهولة فتقدم الی فتعانقناه
م فقضی ليلة ۱۹۰۵تمرب من سب/۲٤وكان اقبال قد وصل إلی لندن ويف 

  ۔سبتمرب/۲۵عند الشيخ عبدالقادر مث سافر الی كيمربدج يف 
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  الفصل السابع
  في اوربا

ان حتديد التواريخ للنشاطات التعليمية التی اتبعها اقبال يف اوربا امر صعب 
ومن أراد أن يرتب حياة  ۔أما مدة اقامته فهی ثالث سنوات تقريبا ۔إلی جد بعيد

ه السنوات الثالثة فالبد له أن يعتمد علی املصادر املتنوعة فمنها اقبال خالل هذ
عن ) عطية فيضي(ما كتبه اقبال وأدلی به من تصرحيات ومنها ما كتبه السيدة 

شخصية اقبال وأشغاله وأعماله أو ما سجله أصدقاء إقبال من مالحظاDم 
  ۔)عبدالقادر(وانطباعاDم من أمثال السري
م ولعل قبول اقبال ۱۹۰۵سبتمرب /۲۵لی كيمربدج يف وكان اقبال قد وصل إ

ومل يكن  ۔)آرنولد(بكلية التثليث جلامعة كيمربدج كان قد مت جبهود استاذه السري
من الالزم أن ينزل يف داراالقامة مببی الكلية ألنه كان من الطالب الباحثني أو 

دة ايام يف الطالب بعد التخرج ومن مث نزل اقبال خالل إقامته يف كيمربدج بع
أما السنة األكادميية  ۔)هنتيج دن(شارع /۹۰زقاق كيسل مث حتول إلی /۱۰

لكيمربج فهي تبدأ من أول اكتوبر كل عام ومن مث بدأت سنة اقبال الدراسية يف 
  ۔هذا الفصل الدراسي

واما الطريق العملی للحصول علی درجة الدكتوراة باجلامعات الغربية فهو أن 
ق بكلية من الكليات اجلامعية مث ينزل بدار االقامة اجلامعية الطالب الباحث يلتح

مث يسجل موضوعه وامسه واسم استاذه املشرف وأما مدة الدراسة والبحث فهي 
ويقضي الباحث معظم وقته يف املكتبات املختلفة حيث جيمع  ۔ثالث سنوات

هر ويقدم املعلومات اخلاصة ببحثه ويلتقي بأستاذه املشرف مرة أو مرتني يف كل ش
له األبواب أو الفصول اجلاهزة من حبثه ويتناقش معه يف ذلك ويستمر علی هذا 

ويقدم الطالب  ۔املنوال حتی ينتهی من أعداد األطروحة وتقدميها إلی اجلامعة
نسختني من حبثه للمجامعة وذلك الرساهلما إلی املمتحنني وترد نسخة منهما إلی 

خة الثانية مبكتبة اجلامعة وحيضر الطالب الطالب بعد االمتحان وتستودع النس
لالمتحان الشفوی أمام املمتحنني يف موعد حتدده اجلامعة ويستمر هذا االمتحان 
الشفوی لساعة أو ساعتني تقريبا مث ختربه اجلامعة بعد ان تتلقی التقرير من 

  ۔املمتحنني بأنه قد جنح يف احلصول علی درجة الدكتوراة او مل ينجح
قباًال كان قد سجل موضوعه للدكتوراة جبامعة ميونيخ عقب نزوله ويبدو أن ا

  )۱: (مبدينة كيمربدج فهذا إقبال نفسه حيدثنا عن ذلك قائال
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قدمت أطروحتی جبامعة ميونيخ وكانت سلطا'ا قد أصدرت األمر باستثنائي "

من شرط اإلقامة باجلماعة كما أ'ا مسحت يل أن أقدم اطروحتی باللغة 
وتصر اجلامعات االملانية علی حضور الطالب يف احملاضرات لثالت  االجنليزية

سنوات أو سنة ونصف عامة وحتدد مدة احلضور حسب كفاءة الطالب كما 
ا'ا تصر علی تقدمي الرسالة باللغة االملانية إال أنين اخذت االستثناء من ذلك 

كتوراة أما االمتحان الشفوی للد  ۔علی توصية من أساتذيت جبامعة كيمربدج
فكان قد مت باللغة األملانية اليت كنت قد تعلمت القليل منها خالل إقامنی 

  ۔"هناك
وكذلك فان امتحانات احملاماة التتم إال بالقبول يف خان من اخلانات 

أما االقامة الدائمة يف لندن أو احلضور يف  ۔لتحقيق حضور الفصول الدراسية
وتنص القواعد علی أن الفصول  ۔حماضرات القانون فلم يكن من الالزم كذلك

الدراسية يتحقق عددها املطلوب بالنزول يف خان من اخلانات واحلضور يف مآد{ا 
ومن املمكن أن يدخل الطالب يف امتحان املواد الستة من القسم  ۔العشائية احملددة

األول علی االنفراد ولكن املواد الستة من القسم الثاين البد من امتحا'ا مرة 
ة وكانت هذه االمتحانات تعقد يف خانات القضاء ثالث أو اربع مرات يف واحد

م سافر من كيمربدج ۱۹۰۵نوفمرب /٦السنة وكان اقبال قد قبل خبان لنكن يف 
بان اقبال كان إذا ) عبدالقادر(إلی لندن ليكل الفصول الدراسية وخيربنا السري 

كنا نذهب سويا للمشاركة   جاء إلی لندن حملاضرات احملاماة أو املآدب العشائية
  )۲( ۔فيها

علی كل فليس من املمكن أن جنزم القول بأن إقباًال كان قد دخل امتحان 
املواد الستة من القسم األول متفرقة أو مرة واحدة أو متی كان قد دخل 
االمتحانات هذه وال نعرف عن ذلك إال أنه كان قد حصل علی درجة احلقوق يف 

التقدير بان اقبال كان قد أكمل امتحانات القسم  م وميكن۱۹۰۸أول يوليو 
اما االستعداد واالكمال لالمتحان  ۔األول من احملاماة وهو نازل مبدينة كيمربدج

  ۔القسم الثاين فقدمت ذلك اقامته مبدينة لندن
ويقال إن إقبال كان قد حصل علی شهادة التخرج من كيمربدج إال ان 

سب التقاليد املتد اولة ألن امتحان التخرج احلصول علی هذه الشهادة مل يكن ح
يدخله الطالب بعد الثانوية ويدرس ثالث ) ترائي بوس(يف كيمربج والذی يسمی 

مواد لثالث سنوات وهذا االمتحان يدخله غري املتخرجني فاذا قضی الطالب بعد 
 أما اقبال فكان ۔التخرج مدة حمددة باجلامعة حيصل علی شهادة املاجستري الفخرية
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ترائی (إذن فال جمال لدخوله امتحان  ۔قد التحق بكلية التثليث كطالب باحث
إال أنه من املمكن أن يكون قد حضر يف احملاضرات اليت كان  ۔من هناك) بوس

) نكلسون(و ) براون(و ) وارد(و ) وائت هيد(و ) ميك تيجريت(يلقيها االستاذ 
اذ العربية جبامعة لندن يف وذلك باذن خاص يف كيمربدج وكان استاذ آرنولد است

علی مسافة قريبة من لندن ويری مؤلف ) وميبل دن(ذلك الوقت وكان نازال مبدينة 
الذين كانوا قد ) مبا فيهم االستاذ آرنولد(هذا الكتاب بأن هؤالء هم اساتذه اقبال 

  )۳( ۔بعثوا التوصيات إلی جامعة ميونيخ باستثناء إقبال من بعض الشروط
) هيجل(و ) كانت(يلقي احملاضرات عن فلسفة ) ميك تيجر(وكان االستاذ 

و ) وارد(جبامعة كيمربدج يف ذلك الوقت علی صلة بكلية التثليث وكذلك السيد 
اما  ۔)ميك تيجرت(من الفالسفة الربيطانيني املعروفيني مثل االستاذ ) وائت هيد(
املستشرقني  فهما من علماء العربية والفارسية ومن كبار) نكلسون(و ) براون(

  ۔وقد ترجم نكلسون ديوان االسرار القبال الی اللغة االجنليزية فيما بعد ۔الربيطانيني
ميك (وكان االستاذ  ۔وقد كان اقبال علی صالت ودية مع هؤالء مجيعا

رجال صوفی النزعة وكان اقبال حيضر يف حماضراته بانتظام كما أ'كان ) تيجرت
تمرت املراسلة بني االستاذ ميك تيجرت يتناقش معه يف مشاكل التصوف واس

وقرأ االستاذ ميك تيجرت  ۔واالستاذ نكلسون وبني اقبال بعد عودته من انكلرتا
الرتمجة االجنليزية لديوان االسرار فكتب رسالة إلی اقبال يسأله اذا كان قد غري 

حني كان ) ميك تيجرت(كما الحظ االستاذ   ۔موقفه ألنه كان متصوفا وجوديا
طالبا جبامعة كيمربدج وكان إقبال قد أعد مقاال عن فلسفة االستاذ ميك  اقبال

  )۵( ۔تيجرت
وكان من بني املشاكل اليت واجها اقبال وهو نازل مبدينة كيمربدج هي 
مشكلة احلصول علی للحلم املزكی وقد ساعده استاذا آرنولد يف ذلك حيث 

  )٦: (حيدثنا اقبال عن ذلك قائال
أن يدبر يل سكنا يف بيت ) آرنولد(نكلرتا رجوت الدكتور عند ما وصلت إلی ا"

ميكن يل احلصول علی حلم الذبيحة وال يهتم احد بالذبيحة يف اوربا غري اليهود 
فهم ال يأكلون إال إبيحتهم أنفسهم فدبر يل السكن يف منزل يهودی طيب 
ام وكان أهل هذا املنزل ميتازون مبحاسن كثرية فكانوا يصلون صالDم بانتظ

وكنت أشاركهم يف دعواDم حني كنت يف املنزل وكنت اقول هلم بأنين تربمت 
منهم بعد قليل وضاق قليب {م واكتشفت ا'م كانوا يكتسوب الربح االحتاد 
علی كل شيٴ كنت أحتاج اليه وأشرتيه بواسطتهم أن تصرف اهل املنزل يف 
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تربم منهم وبدا لی ان اكتساب الربح علی االشياء التافهة جعلنی أتضايق {م وا

  "هذا التصرف منهم قد ذهب حبماسنهم كهال
: وكذلك فان إقباًال كان قد أخذ معه إبريقا للوضؤ حيث حيدثنا بذلك قائال

)۷(  
وكلما دخلت دورة  ۔كنت أخذت اإلبريق معي حني سافرت طالبا إلی انكلرتا"

ا املنوال املياه لقضاء احلاجة كنت آخذ االبريق معنی ومضت ايام علی هذ
كانت هذه السيدة يف اخلمسني (واخريا سألتنی ربة البيت الذی كنت نازال فيه 

ملاذا تذهب {ذا اإلبريق داخل : قائلة) من عمرها وكانت كرمية تشفق علی كثريا
ان الطهارة حسب الشريعة االسالمية ال تتم بالورق أو : دورة املياه؟ فقلب هلا

فجری  ۔ته بل جيب عليه االستنجاء باملاءاحلجر بعد أن يقضي االنسان حاج
احلديث عن هذا املوضوع بينی وبينها فشرحت هلا مبادئی الطهارة والغسل 

  ۔"حسب الشريعة االسالمية
  !!!؟؟؟ غائب۱۵۹صفحه منرب 

رافقت صديقا اجنليزيًا إلی بلده خالل االجازات الصيفية حني كنت طالبا "
وبعد عدة ايام من ) اسكونلندا(ائية يف جبامعة كيمربدج وكان يسكن يف مدينة ن

وصولی هناك علمت بان ارساليا مسيحيا قد عاد من اهلند ويري أن يلقي 
حماضرة يف مدرسة القرية وحيدث عن مدی انتشار املسيحية وسريها يف اهلند 

وكان عدد كبري من النساء والرجال  ۔فذهبنا انا ومضيفي لنستمع الی حماضرته
اليه فاخربنا املبشر املسيحي بان عدد سكان اهلند اآلن  قد حضروا لالستماع

ثالمثائة مليون نسمة ولكن ال جيوز ان نسميهم بشر ان هؤالء الناس يتقاليدهم 
وخصائلهم ومدنيتهم يعيشون علی مستوی اقل من االنسان وفوق احليوان قليال 

ان اال ان وقد بذلنا جهودا لنسوات فثقفنا هؤالء  البشر الذين يشا{ون احليو 
العمل كبري ومهم فالرجاء منكم ان تقدموا التربعات الرساليتنا حتی نتمكن من 

مث  ۔النجاح يف عملنا العظيم الذی قد بدأناه من أجل النوع البشری صالحه
أخذ املبشر املسيحي يعوض الصور للهنود علی الشاشة التی كانت معلقة علی 

والقبائل متثيال كرميا للغاية  مصباح سحری وكانت هذه الصور متثل الشعوب
وعند ما ) {يل، جوند، دراوار(من قبائل ) اريسه(واليت تسكن يف غابات 

 ۔انتهت حماضرته استأذنت رئيس احلفلة ال قول شيئا فأذن يل بكل سرور
فالقيت كلمة مثرية استمرت مخساً وعشرين دقيقة فقلت وأنا اخاطب احلاضرين 

فعليكم ان تنظروا الی  ۔ض هي مستقط رأسيباننی هندی أصيل وان هذه الر 
فانا أحدث بلغتكم بنفس الطالقة التی حتدث {ا حضرة املبشر املسيحي وزعم 
بأنه جاء بعجائب احلقائق واملعارف وقد تلقيت العلم وانا يف اهلند وقد جئت 
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للدراسات العليا إلی جامعة كيمربدج وانتم تستطيعون ان تقدروا ما قاله حضرة 
عن اهلند وأهلها وذلك، بالنظر الی وجهی والی مالبسي وباالستماع الی  املبشر

حديثي الواقع ان اهلند بلد متمدن مثقف يف العامل الشرقي ذلك البلد الذی 
محل راية العلم واملدنية ملدة قرون ورغم اننا قد استعبدتنا انكلرتا استعبادا سياسيا 

ال قل جمدا ومنزلة عن تقاليد اال اننا اصحاب ادب ومدينة وتقاليد شعبية 
الشعب االوربية وان حضرة املبشر امنا اراد ان يثري عواطفكم وان يفرغ جيوبكم 
بعرض هذه الصور الكريهة للهنود وعند ما انتهت كلمتی كان جو االجتماع قد 

  ۔"تغريووا فقنی الناس يف رأيب وخرج حضرة املبشر خالی اليد يائسا للغاية
عر كان اقبال قد أعد مقاال كان يشتمل علی أسئلة والی جانب نظم الش

وجوبتها عن احلركة الوطنية يف اهلند وهو طالب جبامعة كيمربدج وارسل هذا املقال 
وقد نشر ) كانبور(الشهرية الصادرة من مدينة  "زمانه"إلی رئيس التحرير >لة 

  )۱۳: (هذا م وكتب اقبال يف مقاله۱۹۰٦املقال يف عدد ا>لة لشهر ابريل سنة 
ان احلصول علی احلقوق السياسية يقصر علی وحدة األهداف ملواطنی بلد من "

البالد فاذا مل تكن بينهم وحدة االهداف فال ميكن أن تنشأ فيهم الفكرة 
القومية وذا مل تقم وحدة بني أفراد امة أو شعب فان نظام النواميس االهلية 

ان النواميس  ۔نو شيئا مذكورسوف تقضي عليهم قضاء و جيعلهم كان مل يكو 
االهلية الDتم بفرد او جمموعة من االفراد اال ان االمر الذی حيزننا كثريا هو ان 
الناس  ال يزالون ينادون بالوحدة اال ا'م ال يتخذون خطوات عملية اجيانية يف 
حياDم ما يدل علی وحدDم ومشاعرهم الداخلية ارجوكم ان حتاولوا اختاذ 

جيابية العملية وان الغرض من الدين امنا هو الصلح والوحدة بني اخلطوات اال
البشر ال احلرب والعداوة بينهم ان هذه احلركة الوطنية اذا جنحت يف اجياد وحدة 
االهداف واالغراض بني اهلنادكة واملسلمني واخذت هذه الوحدة تتدعم شيئا 

لك تكون اهلند فشيئا فهذا هو غرضنا و سنشكرا اهللا سبحانه علی ذلك وبذ
سعيدة احلظ وسوف يری العامل ان اسم بالدی قد اصبح غرة علی جبني 

  ۔"الشعوب يف العامل كله
م ۱۹۰۷والظروف تدل علی ان اقباًال كان قد تقی يف كيمربدج الی يونيو 

واستمر يف حبثه وأعماله الدراسية وكان خيتلف إلی لندن يف اثناء ذلك اما 
ية خلان لنكن او من اجل امتحانات القسم االول للمشاركة يف املآدب لعشائ

او يف مكان قريب من منزله كلما زار ) عبدالقادر(للمحاماة وكان ينزل عند السري 
عطيه (ويف خالل زيارته هذه ملدينة لندن التقی بالسيدة ) ۱٤(مدينة لندن 

هذه هي اخت ) بيك(م واالنسة ۱۹۰۷يف اول ابريل ) بيك(عند اآلنسة ) فيضي
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وكانت تشرف علی شئون  ۔العميد املعروف لكلية عليكره االسالمية) بيك(سيد ال

 ۔الطالب اهلنود وصالحهم يف لندن وكانت تتعامل معهم كام شفقة جنون
بال اقباًال يعرف اللغة السنسكرتية الی جانب ) عطية فيضي(واكتشفت السيدة 

اجلانب الضعيف الفارسية والعربية وكان متوقد الذهن وكان يعرف كيفيستغل 
ورغم انه كان صاحب القلب الذكي  ۔لآلخرين أو يقول اجلمل الفكاهية باملناسبة

وال حظة ) بالسخربة(والذهن املتوقد إال أن مجلة هذه الفكاهية كانت متتاز 
خالل احلديث بان اقباًال كان معجبا بالشاعر حافة ) عطيه فيضي(السيدة 

انه اذا غلب عليه حافة الشريازی يف شعره الشريازی اعجابا كثري حيث قال هلا ب
وفكره فيبدو كأن روحه قد حلت يف نفسه و صارهو حافة الشريازی نفسه وكان 

و ) بلجرامي(بالنيابة عن السيد ) عطيه فيضي(اقبال قد وجه الدعوة إلی السيدة 
ابريل من تلك /۲۲زوجته لتزورمها يف كيمربدج ومت االتفاق علی أن تزورمها يف 

  )۱۵( ۔ةالسن
إلی مأدبة عشاء يف مطعم ) عطية فيضي(وبعد أيام اقبال السيدة 

الی الطمعة املختارة واالزهار اجلميلة ) عطية فيضي(ونظرت السيدة ) فراسكايت(
فاستحسنتها ووصفتها يف عدد من اجلمل فرد عليها اقبال قائال بان له شخصية 

يا اخليال واما يف ظاهره ذات جاتبني فهو يف باطنه فيلسوف متصوف يعيش يف دن
) عطية فيضي(فهو رجل عملی يعرف التعامل مع الناس وبعد أيام كانت السيدة 

عطية (اقامت حفلة الشای يف منزهلا تكرميا القبال حيث عرفته مبن كانت السيدة 
اقامت حفلة الشای يف منزهلها تكرميا القبال حيث عرفته مبن كانت ) فيضي

من ) ليفي(واآلنسة ) سلوسرت(يف هذه احلفلة اآلنسة  وقد اشرتكت ۔متعارفة {م
و ) ميندل(طالبات االدب والفلسفة كما حضر يف احلفلة امللحنون من امثال 

اللذان قاما بعرض فين باملناسبة وارجتل اقبال ابياتا شعرية فكاهية مما ) متنزترات(
ن تسجل تلك ا) عطية فيضي(جعل احلفلة مناسبة املتعة والسرور وارادت السيدة 

االبيات الشعرية ولكن اقبال منعها قائال بان ابيات الشعرية كانت خاصة باحلفلة 
  )۱٦( ۔وال داعی الی تسجيلها أوضبطها

اقام اقبال يف لندن السبوعني مث عاد إلی كيمربدج مث جاء الی لندن لريافق 
خالل سفرها إلی كيمربدج فسافر اقبال والسري ) عطية فيضي(السيدة 

ابريل وجری /۲۲من لندن إلی كيمربج يف ) عطية فيضي(والسيدة ) القادرعبد(
احلديث العلمی والفكاهي طول السفر فوصلوا إلی منزل البلجرامي يف الثانية عشر 

وزوجته واستمر ) البلجرامي(بالسيد ) عطية فيضي(فعرف اقبال السيدة  ۔تقريبا
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ا ساكتا ولكنه كان ينطق الطالب يزورو'م طول النهار وكان يبدو اقبال متبع
جبملة سريعة كلما عبث به ای واحد حتی ال جيد الرد علی مجلته وعادت السيدة 

  ۔إلی لندن يف نفس الليلة) عطيه فيضي(
يف  ) كيم(قد رتب حولة النزهة علی صفة 'ر ) آرنولد(وكان الدكتور 

و ا) عطية فيضي(م ووجهت الدعوة الی السيدة ۱۹۰۷كيمربدج يف أول يونيو 
الی كيمربدج وقد اشرت يف ) عطية فيضي(تشرتك يف تلك اجلولة فوصلت السيدة 

هذه اجلولة العديد من اهل العلم مبافيهم اقبال و جری النقاش عن مشكلة احلياة 
واحملات فاخذ كل منهم يبدی عن رأيد غري اقبال الذی ظل ساكتا طول الوقت 

وهو خياطب اقباًال ملاذا ) آرنولد(اذ وحبنما ا'ی اجلميع حديثهم وارائهم قال االست
انت ساكت؟ وملاذا مل يبد رأيك يف املوضوع؟ فرد اقبال وهو يبتسم انتسامته 

ان احلياة هي بداية املوت واملوت هو بداية ": اخلاصة امللئة بالرعاية السخرية قائال
  )۱۷( " !احلياة وبذلك انتهی النقاش

الخر مرة يف كيمربج خالل هذه االيام  قد زار اقباالً ) عبدالقادر(ولعل السري 
 "كيم"ودعاهم بعض االصدقاء الی حفلة الشای مث خرج مجيعهم الی النهر 

فارادت ان تصور اجلماعة و بينماهم  "الكامريه"متزهني وكانت السيدة حتمل 
يتهيأون للتصوير فاذا بالشمس تغيب وراء السحب فاخذوا ينتظرون ظهورها من 

ل اقبال هذمين املصراعني وهو ينظر الی الشمس وهي تغيب وراء السحب فارجت
  )۱۸: (وحتتفي

  ذات وجه القمر تريد أن تصورنا علی شاطئ 'ر
  إال اننا جيب ان ننتظر حتی تطل علينا الشمس

وتبدأ االجازات الصيفية يف جامعة كيمربدج يف االسبوع االخرب من شهر 
ويری مؤلف الكتاب ان اقباًال كان  ۔يونيو وبذلك تنتهی السنة التعليمية للجامعة

م ای يف خالل سنتني إال ربعًا تقريبا مث ۱۹۰۷قد أعد اطروحته يف شهر يونيو 
بعث {ا إلی جامعة ميونخ ومل يعد اقبال يف حاجة إلی املزيد من االقامة مبدينة  

  ۔كيمربدج فتحول إلی لندن
لدينا مو يؤكد  م وليس۱۹۰۷قد عاد إلی بالده يف ) عبدالقادر(وكان السري 

) املانيا( "هايد لربج"لنا عن املكان الذی نزل به اقبال يف لندن قبل ان يسافر الی 
يف مدينة ) آرنولد(وقد جاء يف بعض ما كتب ان اقباًال كان ينزل عند االستاذ 

تصرح بأنه كان نازال عند ربة بيت املانية ) عطية فيضي(ولكن السيدة  "ومي بلدن"
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وكان اقبال يعد االطمعة الشعبية بيديه كما أنه كان قد علم ) شويل(وامسها اآلنسة 

أقام اقبال شهرا تقريبا يف لندن  ۔كيف تعدها إذا ارادت اعدادها) شويل(اآلنسة 
  ۔يف االسبوع الثالث من يوليو "هايد لربج"واغلب الظن انه سافر إلی 

خالل اقامته يف  و اقباالً ) عطية فيضي(قد دا السيدة ) آرنولد(وكان االستاذ 
خالل ) آرنولد(م وقال االستاذ ۱۹۰۷يونيو /۱٦لندن الی مأدبة عشاء يف 

احلديث انه يريد ان يرسل اقباًال الی املانيا حيث اكتشفت خمطوطات عربية نادرة 
تستحق القراءة واقبال يصلح لذلك فوافق اقبال علی ذلك فوصل اقبال الی منزل 

القادم ومعه كتب عربية واملانية وطل يقرأها هلا يف السماء ) عطية فيضي(السيدة 
بان اقباًال كان ) عطية فيضي(وتری السيدة  ۔من تلك الكتب ملدة ثالث ساعات

يبدو متاثرا بفالسفة املانيا وانشدها من الشعر الفارسي ومعظمه كان حلافظ 
  ۔الشريازی

ث مرة اخری حي) عطية فيضي(يونيو عند السيدة /۲۳واجتمع ا>لس يف 
ابنتا ) رموله(و) كموله(غنی الدكتور االنصاری باغنية و عزفت الدفوف اآلنسة 

اما اقبال فارجتل بيتا شعريا فكاهيا عن كل مشارك يف احلفلة ومتتع  ۔)سنها(اللورد 
يونيو حيث كانت /۲۷الی مقره يف ) عطية فيضي({ا اجلميع واخذ اقبال السيدة 

طعمة الشعبية الشهية وعلت السيدة قد اعدت اال) شولی(ربة بيته اآلنسة 
بان االطعمة قد اعدت حسب التعليمات من اقبال وانه هو نفسه يعرف ) عطية(

إعداد االطعمة قد اعد حسب التعليمات من اقبال وانه هو نفسه يعرف إعداد 
ويف هذا املساء نفسه قرأ اقبال شيئا من أطروحته علی  ۔االطعمة اهلندية كهال

) عطية فيضي(مث أخذت السيدة  ۔لياخذ رأيها يف ذلك) ضيعطية في(السيدة 
حيث كان يوجد ) احلقلة السنوية للمعهد امللكي(إقباًال معها فذهبت به إلی 

اعضاء االسرة الكلية وتربم اقبال بتلك احلفلة ذات الكفة والقيود فاخذ ينطق 
بان الناس  )عطية فيضي(وتصرح السيدة  ۔جبمل مليئة بالرعابة والسخرية كاملعتاد

مجيعا يف لندن كانوا يعرفون بان اقباًال هو ارهف الطالب اهلنود وأحدم طبعا 
ومل يكن اقبال يؤمن باالكثار من االصدقاء ومل يكن خيتلط ) ۱۹(وذكاءا 

باألجانب كثريا كما انه كان جيتنب من املشي والتحول او الذهاب إلی اخلارج 
  )۲۰: (قائال) عبدالقادر(وحيدثنا السري 

خصلتان من طبع اقبال كانتا قد اخذتا تربزان بروزا متدرجا وهو يف لندن "
أحدمهما عدم االختالط مع االجانب والی ذلك اشار اقبال يف بعض ابياته 

وأما اخلصلة الثانية فهو التكسل يف  ۔الشعرية ومل يكن يكثر من اختاذ االصدقاء
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إلی مكان ما مث يقول إنه ه كان يعطی املوعد للذهاب ںالتنقل والتجول حتی أ
  ۔"ال يستطيع الذهاب النه ال يود أن يلبس املالبس وخيرج

يونيو /۲۹يف حفلة عشاء يف ) عطية فيضي(وقد حضر اقبال والسيدة 
واليت ) (سروجنی(يف بيتها مث دخلت االنسة ) قرينة ايليت(اقامتها السيدة 

وقد ) زعيمتها السياسيةاصبحت فيما بعد سروجنی نائيد وشاعرة اهلند املعروفة و 
لبست مالبس براقة ملاعة وتزينت باحللی الغالية وقد جتملت فوق العادة وأكثر من 

: الالزم فأعرضت عن اجلميع و وثبت حتی وصلت إلی إقبال فقالت فهي ختاطبه 
ان هذا هلجوم مفاجيٴ وسوف "فرد عليها اقبال مرحتال  "ما  جئت إال ألراك"

عطية (وظلت السيدة  "جنوت ساملا من هذه الغرفة؟اعترب من العجائب اذا 
 "هايد لربج"تزور اقباًال بعد كل يومني أو ثالثة أيام قبل أن يسافر إلی ) فيضي

وارادها اقبال مقاله عن تاريخ العامل باللغة االملانية يف اثناء ذلك ويبدو أن إقبال  
وحتدثنا السيدة  ۔يمربدجكان قد أخذ يستعد للدراسة اللغة االملانية وهو ال يزال بك

بأن اقباًال كان قد أخذ مييل إلی فلسفة املانيا و شعرها الی جانب ) عطية فيضي(
  )۲۱(رغبته يف التاريخ 

يف االسبوع الثالث من شهر يوليو سنة  "هايد لربج"و سافر اقبال إلی 
يف  "بالون"أو من طريق  "كيلی"الی  "دووار"م ولعله دخل املانيا من ۱۹۰۷
وكان يريد أن يتعلم اللغة االملانية بعد وصوله الی  ۔ق فرنسا الشمالية الشرقيةمناط

ليتكمن من االمتحان الشفوی عن اطروحته للدكتوراة باللغة االملانية  "هايد لربج"
  ۔يف جامعة ميونيخ

وحتيط {ا ) نيكر(مدينة جامعية صغرية خيرتقها من الوسط 'ر  "هايد لربج"
والغابات وعلی قلل بعض اجلبال منها توجد حصون املانية اجلبال ذات البوادی 

وتعرف هذه املدينة مبنتزهاDا وحدائقها املشمرة وبساتينها ذات األزهار  ۔قدمية
تسوده الصمت من كل جانب وال يثري الشغب فيها إال صوت ماء النهر اجلاری 

إلی صافة ومبنی اجلامعة أيضا يقع علی جبل و توجد منتزهات علی ضفيت النهر 
كما انه توجد املقاهي اجلميلة علی ضفة النهر يف املدينة وعند دور االقامة   ۔بعيدة

اربعة اشهر تقريبا أی إلی نوفمرب سنة  "هايد لبجرج"للجامعة واقام اقبال يف 
وكانت  ۔م وظلی يدرس اللغة االملانية وآدا{ا باجلامعة يف اثناء ذلك۱۹۰۷

من بني ) فراولني سي ين شل(و ) وئ جي ناست فزاولني(مدرستان ومها السيدة 
من قام بتعليم اقبال باجلامعة وكانوا يسكنون يف داراالقامة علی مقربة من النهر 
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حيث كان يسكن اكثر من مائة طالب و استاذ وكانت تدير دارالقامة ) نيكر(

وكان الطالب ) فراوهرين(هذه استاذة يف السبعني من عمرها وامسها االستاذة 
إال أن االستاذة مل يكونوا بدفعون شيئا من  ۔حملون تكاليف اجلامعة ودار القامةيت

 ۔نفقات االقامة واالكل وامنا كانوا يسكنون جمانا ويتمتعون باملزيد من التسهيالت
وكانت املواعيد الدراسية متتد م الصباح الی املساء وكان االستاة والطالب خيتلطون 

عا يف اوقات الضرانح ويغنون معا وجيدفون يف بعضهم ببعض فكانوا يتمشون م
النهر ويتجاذبون الوان احلديث يف املقاهي وقد قضي اقبال احلی حلظات حياته 

حيث كان {ا مسرورا جدا وال يتعبه شيٴ ويشارك يف كل عمل  "يايد لربج"مبدينة 
ه إال االطفال يرغب يف كل شيٴ ويهتم به وكان يعترب طالبا ذكيا للغاية بني أقران

أنه مل يكن له من املمكن أن يواظب املواعيد احملددة ومن مث اآلخرون ينتظرونه 
وكان اقبال خيتلف بني حني  ۔دائما وكانوا حيبونه كثري رغم معرفتهم خبصائله هذه

وكانت املسافة قليلة  "هايد لبجرج"وآن إلی مدينة ميونيخ خالل اقامته يف 
بكنائسها ومتاجفها و مكتباDا وكان اقبال علی وميونيخ مدينة كبرية نسبيا وتعرف 

صلة جبامعة ميونيخ حيث كان قد قدم اطروحته {ا وكان البه له أن يذهب اليها 
فر (وابنته السيدة ) ران(وكان بستفيد من االستاذ  ۔المتحان الدكتوراة الشفوی

ية ولعل اقباالً  ميونيخ يف موضوع اللغة االملانية وآدا{ا والفلسفة االملان) اولني ران
كان قد درس املخطوطات العربية النادرة املوجودة مبدينة ميونيخ كما اخربه {ا 

بعد أن نزل  ۔من ذلك) ۲۲(اال انه ليس لدينا ما يؤكد لنا شيئا ) آرنولد(االستاذ 
أن تزوره وتأثی ) عطية فيضي(وجه الدعوة الی السيدة  "هايد لربج"اقبال يف 

مع مخسة أو سأة من زمالئها ) عطية فيضي(ت السيدة ببعض الكتب معها فوصل
هايد "م إلی قدينة ۱۹۰۷اغسطس / ۲۰يف السفر يف الساعة اخلامسة مساءا يف 

فر اولني وی (واستقبلهم اقبال مع اصدقائه علی احملطة فعرفهم بالسيدة  "لبجرج
فذهبوا {م إلی مقرهم يف موكب مث شرب ) فر اولني سي ين شل(و ) جي ناست

جلميع القهوة يف مقهی حديقة اجلامعة وظلو يتجاذبون الوان احلديث ويتمتعون ا
بان اقباًال كان مسرورا ) عطية فيضي(بذلك الی اخر الليل وال حظت السيدة 

جدا وقد غاب عنه اسلوب السخرية يف احلديث الذی كان ميتاز به لندن وال 
  ۔حظت ان طبعه قد امتاز بشيٴ جديد من البساطة واحللم

ويف اليوم الثاين اجتمعوا يف مقهی علی ضفة النهر بعد 'اية احملاضرات 
فر اولني وی جی (وأخذوا يناقشون فلسفة اليونان وفرنسا واملانيا وكانت السيدة 

وكان اقبال منهمكا يف  ۔تعرفان اللغات الثالثة) فر اولني سي ين شل(و ) ناست
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ه كأنه استيقظ من النوم عند ما حديثهما أو انه كان مستغرقا يف خياله حتی ان
بأن اقبال كان سليطا متربما ) عطية فيضي(جان وقت الذهاب وحتدثنا السيدة 

فقد كان يبدی التوافض  ۔اما هناك فقد كان بالعكس ۔للغاية وهو يف لندن
واالنكسار بني حني واخر وشاركهم الطالب االخرون يف ذلك بعد قليل وضعد 

وهم يغنون االغاين ) برشلوس(وصلوا الی قمة احلبل  حتی) الف درج(اجلميع علی 
  ۔وشاركهم اقبال يف هذه االغاين ولكن بدون أی حلن او صوت مجيل ۔االملانية معا

فاستعدوا ) نائني هائني(واتفوا يف اليوم الثالث علی ان خيرجوا متنزهني إلی 
بينهم وكان  مبكرين واجتمعوا ليتمكنوا من ركوب القطار ولكنهم مل جيدوا اقباالً 

موعد القطار علی وشك النهاية وهم ينتظرون اقباًال ويف اثناء ذلك جاءت خادمة 
وهي تصيح قائلًة ال اعرف ماذا حدث لالستاذ اقبال فسارع اجلميع إلی غرفته يف 
شيٴ من الدهشة واحلرية فرأوا املصبح مضيئا يف الغرفة وإقبال جالس أمام كتب 

عن نفسه وعن الدنيا وما فيها وهو حيدق يف  مفتوحة علی املكتب وقد غاب
مضطربة جدا فاستشارت السيدة ) فراو هرين(اخلالء بصمت وذهول وكانت 

اقباًال بامسه اال انه مل يرد ) عطية فيضي(يف القضية فنادت السيدة ) عطية فيضي(
ك عليها بشيٴ فتقدمت اليه وهزته وهي تقول له باللغة االردوية اهللا قم يا اقبال ان

يف مدينة املانية بسيطة ولست يف اهلند حيث يرضي حيث يرضي الناس مبثل هذه 
االشياء بكل سهولة وكان وكان إقبال قد أخذ يستفيق ويعود إلی نفسه شيئا 
فشيئا فقال بأنه مل يزل يقرأ بعض الكتب إلی آخر الليل حتی أجس يف أثنا ذلك 

هيام الشعور بأنه بدون بأن شعوره قد انفصل عن جسمه وكان مضطربا بسبب 
بعد السفر ) نائني هائني(اجلسم إال أنك ايقظتين مث حترك اجلميع حتی وصلوا إلی 

بالقطار ملدة ساعدة ونصف وقطعوا الطريق اجلبلي صاعدين فيه ثالثة اميال 
تغنی اغنية هندية كانت قد تعلمتها من ) فر اولني وی جي ناست(واخذت 
  :ما معناه) عطية فيضي(السيدة 

  ذا التدللهار ما هزأسوار الأل ةا البائعهايت
وشاركها االخرون يف اغنيتها هذه وأخذوا يقطفون االزهار الربية وهم ميشون 
يف طريقهم فصنعا من االزهار تيجانا ولبسوها علی رؤسهم حتی وصلوا الی قمة 

ی جبل حيث اختاروا مقرا لنزوهلم وفجأة بدأ اجلميع خيلعون زهورهم ويضعو'ا عل
قد توجناك تتوجيا تتجوجيا وجعلناك ملكا ململكة تقع يف "رأس اقبال ويقولون له 

  " !دنيا غري معلومة
) كونج اشتال(ويف البوم الرابع ركب اجلميع القطار الكهربائی فوصلوا به الی 
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فوق قمة جبل فاخذ اقبال يقول األبيات الشعرية الفكاهية يف كل واحدمنهم مما 

فسألوا اقباًال عن معانيها فقال هلم اننی آمركم يف لغة الكون ان مل يفهمه االملان 
تضعوا حلقة سحرية وان انشدولنا انشودة املالئكة فامتثل اجلميع بأمره هذا 
فاخذوا يغنون انشودة من مسرحية املانية وميثلو'ا متثيال مث اخذوا ميشون حتی 

يال حيث قضوا بعض والذی كان علی ثالثة ام) كهلوف(وصلوا الی مكان امسه 
الوقت يف حدائق كهلوف مث اخذوا يعودون وقد امسك كل واحد منهم يد االخر 

متعبني مكدودين  "هايد لربج"يف ثالثة صفوف وبدأوا ميشون حتی وصلوا الی 
  ۔متأخرين يف املساء

ويف اليوم اخلامس ركبوا قطارا واجتهوا حنو الشمال حتی وصلوا بعد ساعة إلی 
بستان تارخيي حيث بنی معبد لكل ديانة الی جانب التماثيل مكان يقع فيه 

ايونانية والشالالت وبرك املياه واالشجار الثمرة والطيور املتنوعة ويف اليوم السادس 
خرجوا ضاحكني مسرورين مرحني و ركبوا القطار حتی وصلوا الی قلة جبل 

آثار القلعة القدمية  وكانت توجد ۔ليتفرجوا علی الرقصات الشعبية لالملان القرويني
يف حديقة علی تلك القمة فقضوا النهار كله وهم يتمتعون برقصات القرويني 

  ۔الالبسني املالبس املتلونة املتنوعة
إقباًال الی ميونيخ حيث ) عطية فيضي(ويف اليوم السابع رافقت السيدة 

وصاالت قضيا يومني فاخذها اقبال معه وزار الكنيسة واملتحف والقصور واحلدائق 
العرض للفنون اجلميلة والكتبات وكان اقبال معجبا مبدينة ميونيخ فكان يسميها 

عند املساء والكال العشاء معه ) ران(وذهبوا الی بيت االستاذ ) جزيرة االفراج(
بعض القطعات الكالسيكية من املوسيقی ) فر اولني ران(فغنت هلم السيدة 

بأن اقباًال قد ) عطية فيضي(السيدة )  رانفر اولني(االملانية علی أبيانة واخربت 
تعلم اللغة االملانية يف مدة قليلة هي ثالثة اشهر وال ميكن ألحد ان يتعلم هذه 

  ۔"هايد لربج"اللغة {ذه السرعة وأخربا وصال إلی 
اغسطس خمتصا لسباق التحديف يف النهر وعند ما وصل /۳۰وكان 

) فر اولني وی جي ناست(تب فقالت الطالب إلی غرفة اقبال وجدوه حماطا بالك
بأن اليوم خمتص بسباق الزوارق يف سباق الزواوق اال ان زورقه كان اخر الزراوق و 

  ۔صوال الی اهلدف
واما األيام العديدة املقبلة فا'م قد قضوها أما متجولني متزهني بني االماكن 

جبال (وف و املعر  "شلوس بيكر بائن شتائن"ومنها  "هايد لربج"املوجودة حول 
او مقتطفني التفاح من احلدائق او جامعني االزهار منها او مشاركني يف ) آئر باخ
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الرقصات الشعبية أو آكلني يف املطاعم املفتوحة أو زائرين متاحف التاريخ الطبيعی 
أما اقبال فلم يكن ملقعا عن الفكاهة والتالعب بااللفاظ وذات ليلة  ۔والسالح

ی مأدبة عشاء يف داراالقامة فارجتل اقبال هذا البيت نظر اقبال الی فتاة عل
  :فانشده هلا فاند فعت يف الضحك) عطية فيضي(الشعری امام السيدة 

  شعرات ذهبيةعلی خديها 
  سی الذهبية حللقهافالبد من املو 

مع زمالئها ) عطية فيضي(م حمددا العودة السيدة ۱۹۰۷سبتمرب /٤وكان 
اء كل واحد منهم وقد أعد أطعمة خاصة إلی لندن ويف صباح ذلك اليوم ج

واما اقبال فكان قد اعد االطعمة  ۔)ايش بيئر هوف(ودخلوا حديقة االمثار وامسها 
اهلندية بنفسه فجلس مجيعهم يف احلديقة واكلو تلك االطعمة اللذيذة املتنوعة 

وقف مجيعهم مصطفني هلا ) عطية فيضي(وعندما جان وقت التوديع للسيدة 
امامهم فاخذوا يغنون جمتمعني هذه املنظومة ) عطية فيضي(دة ووقفت السي

التوديعية التی كانت قد اعدت باللغة االملانية حتت اشراف اقبال اخلاص وهذه 
  )۲۳: (ترمجتها

  واخري قد جان جلوهرة اهلند املضيئة للغاية
  ۔قد جان لنا ان نودعها توديعا

  ۔تلك النجمة اليت مل يزل تتأل أل وترقص جبانبنا
  ۔والتی كانت تضيٴ ا>امع البعيدة منها والقريبة

  ۔تلك النجمة التی كانت تستعرض راية الصلح واالمن
  واليت كانت متنح السكينة والطمانينة لالرواح املضطربة يف كل مكان

  ۔اننا قد جئنا وقد حتلينا بآهة حزينة كبرية
  ۔تلك اآلهة اليت تصل قريبا وبعيدا و الی كل مكان مرتفع

  ۔م انت التی خاطبناها يف ابيتنا الشعرية هذهنع
  اذهيب ودعواتنا وبركاتنا تصاحبك حيث تذهبني

  ان اطيب آمالنا واعطر اشواقنا تصاحبك يف كل مكان
  ۔عند ما تعريبه اال'ار والبحريات والبحار
  ۔عودی بكل توفيق وجمد وعظمة و شأن

  ۔ان العدد الضم من اصدقائك ال يزالول يف انتظارك
  ی مثل ذلك الوقت نقول لكفال

  ۔يف امان اهللا والوداع
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واما حتديد التاريخ المتحان اقبال اشفوی عن الطروحته جبامعة ميونيخ فال 

من بني جلنة ) ف هومل(نستطيع ان جنزم القول يف ذلك فقد كان االستاذ 
سبتمرب /٤املمتحنني وقد منحت له شهادة الدكتوراة من جامعة ميونيخ يف 

ه فان االمتحان جيب أن يكون قد سبقه وقد ميكن أن يكون ذلك م وعلي۱۹۰۷
يف 'اية شهر سبتمرب أو يف شهر اكتوبر وقد نشرته اطروحة اقبال للدكتوراة باللغة 

 ۔م يف لندن۱۹۰۸يف ) تطور فلسفة ما وراء الطبيعة يف ايران(االجنليزية وعنوا'ا 
م ۱۹۰۷لی لندن يف نوفمرب وعاد اقبال إ) آرنولد(وكتب االهداء باسم االستاذ 

م ۱۹۰۸وأخذ يستعد المتحان احملاماة النهائی وأقام يف لندن حتی شهر يوليو 
/ ومن املمكن أن يكون اقبال قد دخل االمتحان النهائی للمحاماة يف مايو

  ۔م وظهرت النتيجة يف أول يوليو مث عاد إقبال إلی وطنه۱۹۰۸
ات عن االسالم ومدنيته  وكان وكان اقبال قد بدأ يلقي سلسلة من احملاضر 

واثر املسلمون يف املدنية  "التصوف االسالمي"من بني موضوعات احملاضرات 
ويبدو  ۔وغري ذلك "االسالم والعقل االنساين"الغربية والدميو قراطية يف االسالم و 

فربائر /۱۰من رسالة اقبال الی اخلواجا حسن نظامي والتی كتبها اقبال يف 
كان قد فرغ من حماضرة هلذه السلسلة يف ذلك الوقت وانه    انه) ۲٤(م ۱۹۰۸

كان يلقي حماضرة ثانية عن التصوف االسالمي يف االسبوع الثالث من شهر 
واما تواريخ هذه احملاضرات واالماكن التی القيت فيها فليس من السهل  ۔فربائر

 الوصول الی جواب صحيح يف ذلك واغلب الظن ان حماضرة واحدة منها كانت
  )۲۵( ۔)قاعة كنكسنت(قد القيت يف 

ويتضح مما كتبه اقبال بأنه كان قد عني استاذ اللغة العربية مؤقتا ولعدة أشهر 
يف جامعة لندن ولعل التعيني يف هذه الوظيفة كان يف خالل املدة اليت قضاها 

خالهلا يف اجازة ستة اشهر فحل ) آرنولد(اقبال يف لندن واليت ذهب االستاذ 
  )۲٦( ۔له كأستاذ وقام بالواجبات التدريسية مكانهاقبال حم

واقدت اقامة اقبال يف لندن تسعة اشهر تقريبا وقد شارك يف النشاطات 
االجتماعية للطالب املسلمني خالل تلك املدة ويصرح املريزا جالل الدين بان 

 خالل اقامته) مجعية الوحدة االسالمية(اقباًال قد انشأ مجعية شبه سياسية باسم 
) سلطان امحد(وكان السري ) عبداهللا الشهروردی(يف لندن وكان امينها العام السري 

امينني مشاركني للجمعية ونعد ما وصل اقبال الی انكلرتا  ) املريزا جالل الدين(و 
انه هو واقبال كانا ) عبدالقادر(كانت هذه اجلمعية قد انشئت فيحدثنا السري 

) ۲۸(كلما جاء اقبال من كيمربدج إلی لندن   حيضران يف ا>الس العلمية احيانا
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كان قد انشاء ) حافة حممود شرياين(بان االستاذ ) عبداهللا انور بيك(ويصرح 
مجعية اسالمية Dتم بالقضايا االجتماعية للطالب املسلمني الواردين اجلدد بلندن، 
فأص بعض الطالب املسلمني علی ان تسمي هذه اجلمعية مجيعة الوحدة 

ية إال أن البعض اآلخر قد عارض ذلك وقال بان هذه التسمية سوف االسالم
يؤيد تسميتها بالوحدة ) عبداهللا السهرودی(تعطيها صبغة سياسة وكان السري 

ارادا أن تسمي اجلمعية مجعية ) آرنولد(واالستاذ ) سيد امري علی(السالمية إال ان 
ئلني بتسميتها مجعية واخريا أيدا اقبال القا) اسالمك سوسائيت(اسالمية فقط 

والواقع ان املسلمني كانوا ) ۲۹(الوحدة اسالمية و{ذا االسالم عرفت اجلمعية 
يسمون حركة الوحدة للدول االسالمية بالوحدة االسالمية دائما إال ان السياسيني 

وذلك ال يقاظ الرأی العام وتنظميه  "بان اسالم ازم"والصحف يف أوربا مسوها 
يه فكيف ميكن القبال أو الطالب املسلمني أن يؤيدوا ضد هذه احلركة وعل

علی كل حال فان اجلمعيات  "الوحدة االسالمية"او  "بان اسالم ازم"مصطلح 
الطالبية من هذا النوع يف انكلرتاتتم انشاؤها جلميع الطالب وهذه اجلمعيات اما 

احملاضرات حتتفل املناسبات الدينية أو توجه الدعوة إلی شخصيات معروفة اللقاء 
ولعل اقباًال قد اشرتك يف أجرءات هذه اجلميعة خالل اقامته يف لندن ليتمكن يف 

  ۔االلتقاء بالطالب املسلمني
حمل اللورد ) منتو(م مت تغيري نائب امللك يف اهلند حنل اللورد ۱۹۰۵ويف 

كما أن احلزب اللربايل استلم السطة يف انكلرتا وبذلك ظهر االمكان ) كرون(
من احلقوق الدستورية بواسطة الكوجنرس اهلندی ومبا كان اهلنادكة يطالبون للمزيد 

وقد أدلی بالتصرحيات كل من  ۔باالصالحات الدستورية اجلديدة بصفة مستمرة
وكيل الدولة للشئون اهلندية عن هذا املوضوع وهذه ) جان موريل(و ) منتو(اللورد 

و ذلك ) وقات امللك(و ) كحمسن املل(االوضاع اقلقت انصار السري سيد مثل 
  النه لو طبق مبدأ االنتخابات يف اهلف فمعنی 

ذلك ان االغلبية اهلندوكية سوف تسيطر علی املسلمني ومن مث كاء موقف 
القادة املسلمني السياسي دفاعيا النسبة إلی موقف االغلبية اهلندوكية وكان القادة 

سلمة ال ميكن اال اذا طبق مبدأ املسلمون يعتقدن بان االحتفاظ حبقوق االقلية امل
و{ذا الصدر   ۔االنتخاب علی اساس النيابة املنفصلة لكل من اهلنادكة واملسلمني

م ۱۹۰٦يف اول اكتوبر ) آغا خان(كون القادة املسلمون وفدا سياسيا كان يقوده 
فاكد هلم اللورد ) مشلة(يف مدينة ) منتو(فالتقی هذا الوفد االسالمي مع اللورد 
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بانه سوف يرعی حقوق املسلمني يف ضوء ما طالبوا به وكان جناح هذا ) منتو(

الوفد قد مهد طريقا النشاء منظمة سياسية للمسلمني فاجتمع القادة املسلمون 
حيث انشئت الرابطة االسالمية للهند وترأسها  "دكا"م مبدينة ۱۹۰٦يف ديسمرب 

 ۔امينا مشاركا هلا) امللك حمسن(آغا خان وعني وقار امللك امينا عامر للرابطة و 
قد طبقت يف اهلند ) منتو(و ) موريل(وكانت االصالحات الدستورية التی اعدها 

م والذی اعرتف مبا ۱۹۰۹علی اساس مرسوم ا>الس اهلندية والذی صدر يف 
طالبه املسلمون من االنتخابات علی اساس النيابة املنفصلة ومت االعرتاف بذلك 

  ۔دستوريا
جنة الربيطانية للرابطة االسالمية اهلندية يف لندن يف وافتتحت الل

) كيكسنت(م حني عد اجتماع املسلمني املقيمني يف لندن يف قاعة ۱۹۰۸/مايو
رئيسا للجنة كما انتخب ) سيد امري علي(سيد امري علی فانتخب (والذی ترأسه 

ملبادئ اقبال عضوا للمجلس التنفيذی واجلنة الصغري اليت كونت لوضع القواعد وا
  )۳۰( ۔واقبال كاعضاء هلا) سيد امري علی والرائد سيد حسن بلجرامي(فيها 

وكان اقبال قد اعتاد خالل اقامته يف لندن كلما سافر من مقره الی املدينة 
  )۳۱: (أن يسافر بالقطار وعن مثل االسفار حيدثنا اقبال قائال

لب يف انكلرتا كنت أسافر بالقطار عند الساء كل يوم الی مسكين وانا طا"
وكان هذا القطار ينتهی يف حمطة وكان املسافرون يتحولون الی رصيف اخر من 
حيث يركبون القطار االخر وكلما وصل القطار الی احملطة نادی كمساری 

ای جيب علی اجلميع ان يغريوا القطار وذات ) آل شينج(القطار بصوت عال 
افرين من قراء اجلرائد اخذوا يوم كنت جالسا يف القطار كاملعتاد فاذا باملس

يتحدوثون عن الديانة البوذية فاشار أحدهم الی وهو يقول لعل هذ الرجل من 
آسيا جيب ان نسأله عن الديانة البوذية فسألوين عنها فقلب هلم ارد عليكم 
حاال مث سكت بعد الكالم فسألوين مرة اخری بعد حلظات فقلت هلم ارد 

نعم ويف اثناء ذلك : تفكر يف الرد فقلت هلمعليكم حاال فقالوا علی لعلك 
: اجلميع يغري القطار فقلت هلم: وصلنا الی احملطة واخذ كمساری القطار ينادی

  !"۔هذه هي الديانة البوداية
واما تكاليف اقبال خالل اقامته للدراسة يف أوربا فكان بتحمل معظمها 

ت خالل االشهر الستة شقيقه الشيخ عطا حممد وكانت حالته االقتصادية قد جتمن
اليت قضاها كاستاذ العربية يف جامعة لندن، اما قبل احلصول علی هذه الوظيفة 

  )۳۲: (فكان يطلب النقود من شقيقه وعن ذلك حيدثنا اقباال قائال
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عند ما ذهبت إلی انكلرتا كانت عندی نققد ادخرDا اال ان معظم النفقات "
النقود بني حني واخر خالل اقاميت  كما انه كان يرسل لی  ۔اعطاها لی شقيقي

بانكلرتا وعندما جنحت يف امتحان بكالوريوس من جامعة كيمربدج كتب الی 
شقيقی قائال بان اكمل دراسات احلقوق واعود الی بالدی إال انين كنت أريد 
احلصول علی درجة الدكتوراة فرددت علی شقيقي ان يرسل لی بعض النقود 

راة من املانيا فارسل الی النقود اليت كنت طلبتها حتی احصل علی درجة الدكتو 
منه وخالل تلك االيام كان شقيقي جالسا بني اصدقائه املخلصني ذات يوم 

: مسعنا ان اقباًال قد حصل علی شهادة اخری فرد عليه شقيقي: فسأله رجل
نعم ماذا اقول لك انه ال يزال حيصل علی شهادة بعد اخری وال نعرف متی تد 

  ۔"ه الشهادات بشيٴ ينفعناعليه هذ
ويف هذا الطور من حياته حدثت تغيريأت عديدة يف شعر اقبال اوال أنه 
ادرك بأنه ال ميكن ان نغري الشعر التقليدی حتی نتمكن من التعبري به عن االفكار 

ونظرا الی هذا الرأی اعتزم اقبال  ۔الشرقية حسب الضرورة او جنعله حيقق اهدافنا
ظم الشعر وأغلب الظن انه كان قد ذكر ذلك لصديقه السري علی أن يعرض عن ن

ان يقنعه قائال بأن شعره ) عبدالقادر(م فحاول السري ۱۹۰٦يف ) عبدالقادر(
يتضمن تأثريا قد ميكن ان يكون عالجا للمراض اليت يعاين منها شعبه املتخلف 

اخريا علی  الشقي فال جيوز اضاعة الكفاءة واملوهبة املفيدة من هذا النوع واتفق
وقرروا علی ) عبدالقادر(ما رآه السري ) آرنولد(فوافق ) آرنولد(االخذ برأی االستاذ 

  )۳۳: (انه ال جيوز القبال أن يعرض عن نظم الشعر
  فهو تغري بدأ) عبدالقادر(اما التغري الثاين علی جد تصريح السري 

لسري من نقطة صغرية بدائية حتی وصل إلی هدف عظيم وعن ذلك حيدثنا ا
  )۳٤( ۔)عبدالقادر(

احلدث الصغري الذی بدأبه اقبال بنظم الشعر باللغة الفارسية هو انه كان "
معزوما عند صديق من اصدقائه فطالبوا منه ان ينشد هلم شعر فارسيا وسالوه 
هل ينظم الشعر هو بالفارسية ايضا فكان البد له من االعرتاف بانه مل حياول 

ارسية اكثر من بيت او بيتني إال أن هذه اللحظة  أن يقول الشعر باللغة الف
كانت حلظة حامسة وهذه املطالبة من أصدقائه أصبح حافزا لنظم الشعر 
بالفارسية فعاد من مأدبة الطعام فاستلقی علی مضعه ولعله قضي بقية الليل 
وهو يقول الشعر بالفارسية حتی انه قابلنی بعداد استيقظ يف الصباح الباكر 

يدتني غزليتني بالفارسية مث انشدنيهما علی لسانه فهاتان القصيدتان فاراين قص
الغزليتان اكدتا له عن موهبه ومقدرته علی نظم الشعر بالفارسية ومل يسبق له ان 
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خيرب كفائته يف هذا احملال وبعد ذلك وخاصة بعد وعودته من انكلرتا حتول طبعه 

  ۔"االردوية بني حني وآخرالی نظم الشعر بالفارسية وان كان ينظم الشعر ب
وحبكم املامه باالداب االجنليزية كان اقبال قد تأثر بالشعراء االجنليزية مثل 

و ) ماثيو ارنولد(و ) برونينج(و ) بائرون(و ) شبلی(و ) ورد زورث(و ) ملتون(
إلی جانب الشاعر الكبري ) النج فالو(و ) كری(و ) اميرسون(و ) تينيون(
ن ان يكون اقبال قد أمل ببعض القطعات من اآلداب ومن املمك ۔)شيكسبري(

ولكنه حبكم رغبته يف اللغة االملانية درس اآلداب االملانية وقرأ منها ) ۳۵(الفرنسبة 
وكان مييل اقبال الی اآلداب االملالنية لسب  "هايد لربج"شئيا كثري خالل قامته يف 

ثر تأثريا وروعة من اآلداب اخر وهو ان احلركة الشرقية يف االداب االملاين كان اك
وكانت احلركة الشرقية قد بدأت جبموعة من اآلداب االروبية  ۔االوربية االخری

ومساها االزهار ) هريدر(وكانت احلركة الشرقية قد بدأت جبموعة الفها  ۔االخری
املختارة من الشعر الشعراء الشرقني وكانت هذه ا>موعة تشتمل علی شعر 

او (الی جانب احلكايات املرتمجة من ) {ارتری(و ) رومي(و ) سعدی(و ) حافظ(
{ذه احلركة اهتماما بالغا وكان قد تاثر ) غوته(مث اهتم ) حبوت جيتا(و ) بنشيد

حيمل ) فاؤست(فان كتابه الغريب اخلاص  ۔باآلداب الفارسية والعربية والسنسكريتية
 ۔ بداية الكتابوخاصة يف) كالی داس(للشاعر ) شكنتال(طابعا خاصا منظومة 

وكان ) الديوان الشرقي الغريب(وكانت دراسة غوته للديوان حافظ حافزا وراء تأليف 
) فريد الدين عطار(و ) سعدی(و ) رومي(بالشاعر  "حافظ"قد تأثر إلی جانب 

و فردوسي كما انه تأثر النبوية الشعرية وتعاليم القرآن الكرمي وقد اكثر من 
لفارسية يف ديوانه هذا مما أنشأ اجلوا الشرقي يف شعره التشبيهات واالستعمارات ا

وقد تدعمت احلركة الشرقية يف االدب االملاين بنشر الديوان الشرقي الغريب مث تاله 
فنهضوا {ا الی ) هائي سيين(و ) شولر(و ) بودن اشتيت(و ) بلوتون(و ) روكرت(

قلة يف االدب درجة الكمال حتی ان النظم الی اسلوب حافة اصبحت حركة مست
وكان اقبال قد تأثر ) ۳٦(االملاين وهكذا دخلت الروح الشرقية يف االدب االملاين 

  ۔بالشعراء االملان مجيعا اال ان تاثري غوته كان اكثر عمقا ودواما
ويف خالل هذا الطور من حياته كان اقبال قد نظم اربعا وعشرين منظومته 

اما  "صوت اجلرس"اين من ديوانه وسبع قصائد غزلية واليت يضمها اجلزء الث
فهي تصف  "هايد لربج"املنظومات فان منها ما نظمها اقبال هو يف كيمربدج او 

) العاشق الغادر(و ) احلسن والعشق(املشاهد الطبيعية وصفا مجيال ومنها منظومة 
وكان قد نظمها الشاعر  ۔منظومتان تصورات احلب أو العشق ا>ازی عند اقبال
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باجلمال النسوی أو يف البيئة االروبية اخلاصة حيث يعتقد الشاعر بان  بعد أن تأثر
اما املشاعر الوطنية فقد كانت توجد يف البيئة  ۔غدره احسن من الوفاء االوربني

اال ان شعوراالمة االسالمية او االخوة االسالمية يف كنفها كان قد  ۔االوربية ايضا
اما الفلسفة  ۔الشاعر وعواطفه اخذ يتطور و يزساد شيئا فشيئا يف احاسيس

والتصوف والتصوف فان فكرة وحدة الوجوة مل تزل تسيطر علی ذهن اقبال رغم 
وان الثالثة من بني هذه  ۔ان قلبه مل يكن راضيا مطمئنا {ذه الفكرة الصوفية

املنظومات امنا تعرب عن رسالة خاصة الی بعض االفراد او الفئات فمثال منها 
منظومتان من هذا ) رسالة(ليكره وكذلك رسالة احلب و رسالة الی طالب ع

القبيل وهذا مما يوضح جليا ان اقباًال كان قد اخذ يشعر شيئا فشيئا الشعر 
ان قصيدة غزلية ومنظومة جدير تان ) ۳۷(اهلادف جيب ان يكون جزواً من النبوة 

ر يف مارس باهتمامنا اخلاص {ذه املناسبة اما القصيدة الغزلية فقد قاهلا الشاع
اما املنظمة  ۔وهي ملئية بالكتهنات والنبؤات عن الشرق والغرب) ۳۸(م ۱۹۰۷
وهذه املنظومة امنا هي دعوة الی شعر ثوری من اجل  "الی عبدالقادر"فعنوا'ا 

فقد نظمها اقبال  "صقلية"التغيري الثوی يف االفكار واملشاعر القومية واما منظومة 
الوطن وذلك حني مرت سفينته عند جزيرة  خالل رحلته بالبحر عائدا الی

  ۔"صقلية"
اما الثورة الكربی اليت حدثت يف ذهن اقبال وفكره خالل اقامته يف اوربا فهو 
تربمه من الفسفة التصوف وكراهته للقومية وصودته واجتاهه الی التعاليم االسالمية 

عند اقبال  اما كيف ومتی نشأت وتطورت هذه الثورة الفكرية ۔قليا وروحا وفكرا
فان الرد علی هذا السوال بتجديد املراحل املختلفة تارخييًا أمر غري ممكن اال انه 
توجد بعض االشارات يف شعر اقبال او فيما كتبه من الرسائل او ما كتبه من 
اصدقائه عنه رغم ان ما كتبه اصدقاء والذين تعرفوا عليه وهو يف انكلرتا ال يدل 

يصرح بان ) ميك تيجرت(فهذا هو االستاذ  ۔نتيجةعلی شيٴ وال يقودنا الی 
عطية (اما السيدة  ۔اقباًال كان يقول بوحدة الوجود خالل اقامته يف كيمربدج

 ۔فا'ا ال حظت يف لندن بان اقباًال كان معجبا بالشاعر حافة الشريازی) فيضي
تيح له ان فهو يشري اشارة إمجالية الی ان اقباًال عند ما ا) عبدالقادر(واما السري 

يری عيوب ا>تمع الغريب من قريب فانه اخذ يبغض ويكره حب املال وضيق 
وكان يريد اقبال ان يسجل املراحل ) ۳۹(الصدر الذی متتازبه املدنية الغربية 

املختلفة اليت مر{ا قلبه و ذهنه وقد صرح بذلك يف اكثر من موضع يف رسائله فهو 
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: م۱۹۱۹اكتوبر /۱۰ه اليه واليت كتبها يف حيدث السيد سليمان الندوی يف رسالت

اننی أود ان احكئ وأسجل املراحل اليت مررت {ا قلبا وفكرة وان هذه القصة البد 
عشرت (ويف رسالة بعث {ا الی ) ٤۰(منها ال'ا تسلط اضواء علی شعری 

اما حيايت فليس فيها شيٴ غري عادی : م يقول فيها۱۹۱۹اكتوبر /۲۷يف ) رمحاين
اما التغيري الثوری التدرجيي الذی حدث يف فكری  ۔خرين او يعتربون بهيفيد اال

فقد يكون موضع االعتبار هلم فاذا أتيحت يل الفرصة فانين اعتزم تسجيل ذلك 
ممتاز (وقد أخرب ) ٤۱(وقيده وان هذه الفكرة ال تزال يف فهرس العزائم حتی اآلن 

كان يدرس االقتصاد ويستمع يف لقاء معه بأنه خالل اقامته يف كيمربدج  ) حسن
وذلك لكی ال  ۔الی احملاضرات يف هذا املوضوع الی جانب الفلسفة و دراستها

مييل ذهنه الی جانب متطرف ومير طبعه مستقيما متوازنا علی طريق 
  ۔)٤۲(االعتبار

رئيس ) وحيد امحد(م و بعث الی ۱۹۲۱سبتمرب /۷ويف رسالة كتبها يف 
  )٤۳(س بدايون الصادرق "نقيب"التحري >لة 

ان أعدی أعداء االسالم واملسلمني يف الوقت احلاضر امنا هو التعصب العرق 
اوال كتب ثالث عشرة مث شطبها وجعلها (وفكرة القومية وقد مضی مخس عشرة 

سنة حني شعرت بذلك وألول مرة حني كنت يف أوربا وهذا هو ) مخس عشرة
الواقع ان البيئة االروبية هي  ۔یالشعور الذی احدث ثورة كبرية يف فكريت وخمليت

فاذا أتيح لی فانين سوف  ۔اليت جعلتين مسلما حقيقتا تذلك هي قصية طويلة
وانا علی ثقة ويقني بان ذلك سوف يفيد  ۔اقيدا ملبشوار الذی مربه قليب وفكری

الكثريين من الناس ومنذ اليوم الذی شعرت بذلك تزال هذه الفكرة هي هديف 
ولست أعرف هل اثر يف نفوس  ۔كتبته أو قلته بعد ذلكوطموحي يف كل ما  

الناس ما كتبته أو قلته ولكن االمر الذی الشك فيه أن هذه هي الفكرة اليت 
  "أثرت يف حيايت تأثريا مدهشا

اما التأثر باملدنية الغربية فان ذلك مل يكن يوجد يف اقبال اطالقا قبل سفره 
با ونظرا باحثا نفاذا ومن مث مل توجد فيه إلی اربا أو بعد ذلك كان ميلك ذهنا ثاق

شائبة من التقليد الغريب األعمي يف ای وقت من االوقات الشك انه كان قد 
تفرج علی مجال اوربا الظاهری ولكنه مع ذلك تعمق يف باهنها بعقل واع ونظر 
صائب وكان قد شاهد العلوم العقلمة احلدثية والكتنولوحيا وتأثريها املعجز يف 

ة االوربية ولكنه مع ذلك شاهد ايضا بان العلم والفن عند االوربيني ليس وراء البيئ
ذلك غرض اال املادية ومعنی ذلك ان العقل البشری يتدرب ويتطور يف اوربا اما 
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القلب فيبقی عطشانا حمروما وان العقلية االوربية تقوم علی املادية وهدفها الوحيد 
ذه العقليات االوربية قد حرمت من مشاعر امنا هو االنتفاع والتمتع اال ان ه

العشق واحلب احلقيقي التی تريب وتقوی فكرة الكرامة البشرية والصداقة االنسانية 
يف االرواح والنفوس االنسانية الفكرة اليت تضمن تطور احلياة تطورا صحيحا سليما 

باطنها فساد  وعليه فان بصرية اقبال الشرقية كانت قد ادركت بان املدينة الغربية يف
  ۔ودمار وان هذا الطور الرباق امنا هو ظاهرة مؤقتة

وكذلك فان الصراع القائم بني الكنيسة والذوالة يف اوربا والذی ا'زمت فيه 
الكنيسة وخسرت يف بالقرن الثامن عشر امليالدی اصبحت الديانة قضية فردبة يف 

ومي، وامنا اخذت االمم احلياة ومل يعد اهلدف الروحي املشرتك اساس للتنظيم الق
كذلك فان تطور العلوم   ۔تنظم جيلها علی اساس اجلنس واللون واللسان والوطن

الفلسفية والعلوم احلديثة والكتنولوحيا كان من االسباب اليت احدث املنافسة 
والعداء بني الشعوب فاخذت تنافس بعضها البعض للفوائد املادية ومجع األموال 

ومل يكن أحد يود أن يتخلف يف  ۔جل السيطرة والتغلبواستغالل الضعيف من ا
هذه املسابقة وكانت النتيجة ان معظم الدول يف آسيا و افريقيا وامريكا الالتينية  
كان قد استعبدها االجنليز او الفرنسيون او الروس و اهلولنديون واالسبان يف 'اية 

ا احتلت دولة اكرب القرن التاسع عشر امليالدی حتی ان دولة صغرية مثل بلجيك
منها اضعافا مضاعفة مثل الكونفو وليه فان املشاعر الوطنية والتقدم العلمی كان 
العلی كان سببا يف تنشيط هذه الشعوب االوربية وتقويتها مما جعلها تنهب 

  ۔الضعفا وتسلب امواهلم وتسيطر عليهم و تستعبدهم
اخذت تتغرب  م قد۱۷۲۵وكانت روسيا يف عهد قيصر برت االول يف سنة 

أو تتبع االساليب الغربية يف احلياة ويف القرن التاسع عشر يف عهد قيصر اسكندر 
وسيطرت عليها وضمتها إلی  ۔الثاين روسيا الدول االسالمية يف آسيا الوسطی

االمرب طورية الروسية تركزت انظار احلكام الروس علی بالد االتراك العثمانيني يف 
جعون حركة االحتاد القومي االساليف واخذوا يؤيدو'ا اوربا الشرقية فاخذوا يش

وذلك الن  ۔وبذلك أوادوا أن يشجعوا الصراع بني سربيا وبني النمساء وا>ر
االضطرابات يف هذه املنطة كانت متهد الطريق للجيوش الروسية الحتالل مضيق 
ا دانيال من ناحية، واما من ناحية اخری فان احلكام الروس كانوا قد اخذو 

حيرضون ويثريون االمم واألقوام املختلفة يف الدول البلقانية للعصبان علی االتراك 
العثمانيني وقد النتيجة ان االتراك العثمانيني قد طردوا م معظم املناطق يف اوربا 
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  ۔الشرقية يف 'اية القرن التاسع عشر امليالدی

قد ا'زموا يف م كان احلكام الروس ۱۹۰۵وعند رحلة اقبال إلی انكلرتا يف 
احلرب اليت قامت بني اليابان وروسيا وكان الغرض من هذه احلرب امنا هي 
السيطرة علی املناطق الشمالية الشرفية الساحليةيف آشيا وكوربا والبحار الشمالية 
وكانت هذه هي احلرب االولی أشرتكت فيها دولة آسوية وجاربت قوة غربية 

قد اخذت تستخدم االساليب الغربية من  بأحدث انواع السالح وكانت اليابات
اجل املسابقة مع الدول الغربية يف جمال الصناعة والتكنولوجيا فتقدم اليابانيون يف 
جمال التجارة خالل بضع سنوات وكانت قوDم قد بلغت الی حد أ'م استطاعوا 

م ۱۸۹۵وبعض املناطق االخری يف ) فورموزا(ان يهزموا الصني وينتزعوا منها جزيرة 
ويف هذا العصر كان االستعمار الروسي يتطلع الی الشرق االقصی ايضا فقد احتل 
قيصر روسيا اسكندر الثاين املناطق الشمالية الغربية للصني ونصف اجلزيرة اليابانية 

ويف النهاية تشالك االستعماران الروسي والياباين فدمر اليابانيون ) سكهالن(
ق االقصی وهزموا الروسيني يف كل جبهة من االسطول البحری الروسي فبس الشر 

اجلبهات وذهب اجلنود الروس صحية هلذه احلرب بعدد ال ميكن احصاؤه 
واستطاعت اليابان استعادة مناطقها احملتلة الی جانب السيطرة علی بعض املناطق 

  ۔الشرقية للمملكة الروسية
ستعمارية وذل الن وكانت ايطاليا واملانيا يف اوربا قد ختلفتا يف املسابقة اال

الشعوب اليطالية واالملانية كانت مبعثرة منقسمة الی دويالت صغرية فكانت 
فرنسا وبريطانية واالمم املتحدة االخری يف اوربا حتاول من اجل االحتفاظ 
مبصاحلها ان تقف يف طريقه توحيد الشعوب اليطالية واملانية حتی تستمر يف شيٴ 

لة لكی ال تتمكن من السيطرة علی الشعوب من التفرق والتشتت بصفة مستق
املغلوب علی امرها يف آسيا وافريقيا او من املشاركة يف استغالهلا او املطالبة 

  ۔ينصيبها يف هذه املهمات التجارية االستغاللية
و ) مازينی(علی كل حال فان الشعب االيطالی قد متت وحدته علی يد 

االيطالية "أنشا مجعية ثورية سرية باسم هذا كان حماميا من اهل جنيف ف) مازيين(
م وكانت Dدف هذه اجلمعية الی توحيد الشعب االيطايل ۱۸۳۱يف  "الشابة

وقد بدأت  ۔وذلك بانضام الدول الصغري االيطالية علی اساس الدستور املشرتك
مجهوية ورما ) مازينی(م وقد أسس ۱۸٤۸حركة الوحدة القومية يف ايطاليا يف 

م اال ان هذه احملاولة مل تكن جاجحة ۱۸٤۹فأ ) مني يل(و  )سايف(مبساعدة 
علی مفادرة روما مث بدأت التظاهرات الناجحة من اجل الوحدة ) مازينی(وكاره 



 النهر الخالد

 

وكان مشال ايطاليا ) مازينی(القومية يف املدن الكربی يف ايطاليا حتت تعليمات 
ضد النمساويني يف ثورة االيطاليني ) جاريبالدی(و شارك  ۔حتت احتالل النمسا

وحق جناحا يف عدد من املهمات وهو الذی منع الفرنسيني من دخول روما وهو 
واخريا حقق االحتاد القومي االيطايل جبهود ) نيبلز(الذی أحتل صقلية وفتح 

فكتور (يف 'اية القرن التاسع عشر حتت قيادة امللك ) جاريبا لدي(و ) مازينی(
اخذت ايطاليا تشارك يف لعبة االستعمار و سباقه ومنذ تلك اللحظة ) امينول الثاين

  ۔فاحتلة اريترييا والصومال يف افريقيا الشرقية
) بسمارك(واما توحيد الشعب االملاين ووحدة املانيا فريجع فضل ذلك الی 

فقد كانت اربعون دولة صغرية لالملان يف حدود املانيا اجلغرافية وكانت مشاعر 
هلذه الدويالت الصغرية اال ان هذه الوحدة مل  الوحدة توجد يف نفوس السكان

هي ان توحيد ) بسمارك(تكن تتخذ صورة اجيابية والنتيجة التی استنبطها 
) وليام) (بروسيا(الشعوب االملانية ال ميكن حتقيقه اال بالقوة والسالح فيعينه ملك 

ن يعتزم رئيسا لوزرائه ومنذ تلك اللحظة اشتغل بسمارك ينظم اجليوش الربوسية وكا
ان ينتزع قيادة االمارات االملانية اجلنوبية من يد النسا بالقوة العسكرية مث يوحد 
املانيا حتت قيدة بروسيا ومن اجل حتقيق هذا اهلدف حتالف مع النسا من اجل 
بروسيا واما املناطق غري الصاحلة فرتكها من اجل النسا ومن مث اعلنت النمسا من 

غري الصاحلة فرتكها من اجل النسا ومن مث اعلنت النسا اجل بروسيا واما املناطق 
حربا ضد بروسيا اال ان االنتصار املفاجيٴ جليوش بروسيا يف هذه احلرب كان قد 

ومل يبق امام بسمارك  ۔اصبح سببا لتوحيد االمارات االملانية حتت قيادة بروسيا
 يكن ذلك من مشكلة غري انضمام االمارات اجلنوبية الی االحتاد االملاين ومل

ينتظر هذه الفرصة ) بسمار(املمكن اال اذا هجمت دولة اجنبية علی بروسيا وكان 
عرش ) ليو بولد(م وكان املفروض أن يتولی ۱۸۷۰املواتية وقد حتقق له ذلك يف 

هذا من اقارب وليام ملك بروسيا فطلب ملك فرنسا ) ليو بولد(اسبانيا وكان 
ان يتمكن من ) لليو لولد(ان ال يسمح ) وليام(ك من املل) لوئيس نابليون الثالث(

مبا ) بسمارك(السيطرة علی ارض اسبانيا اال ان امللك وليام رفض ذلك واخرب 
ان ) مبسارك(واراد  ۔جری بينه وبني السفري الفرنسي من احلديث يف هذا املوضوع

يف  يستغل الوضع فنشر هذا احلديث يف اجلرائد باسلوب جعل االملان يشعرون بان
ذلك اهانة مللكهم كما ان الفرنسيني جعلوا يشعرون بانه فيه اهانة لسفريهم 

حرباضد بروسيا ) فرنسا(حيث اعلنت ) بسمارك(وكانت النتيجة ماكان يتمناه 
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ومساعدDا وذلك ) بروسيا(وذلك ما جعل االمارات االملانية اجلنوبية تقوم بتائيد 

سبق وا'زمت فرنسا يف هذه احلرب  طبقا لالتفاقية التی كانت قد حتققت فيما
  ۔ا'زما كاسحا

م مت انضمام االمارات االملانية اجلنوبية كلها الی االمارات ۱۸۷۱ويف 
حاكما ) وليام(الشمالية اليت كانت تقودها بروسيا ماعدا النمسا ومت تتويج امللك 

سنة علی اململكة االملانية املتحدة وعرف بلقب قيصر االمرب طور وخالل عشرين 
اوضاع املانيا املتحدة وحتول الشعب الفالح الی شعب ) بسمارك(اخری غري 

صناعی قوی وتقدمت املانيا يف الفلسفة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة واملهن 
والتجاوة تقدما عظيما للغاية حتی نشأ شيٴ من الكرب القومي اخلاص يف نفوس 

االملانية هي ارقي املدنيات واعالها يف الشعب االملاين واخذوا يعتقدون بان املدنية 
م ۱۸۸۸العامل وان شعوب العامل ال تعادي االملان اال بسبب الغرية واحلسد ويف 

بدأ قيصر وليام الثاين يدعم اسس االستعمار االملاين وجنحت املانيا يف احتالهلا 
ليز لعدد من املناطق يف افريقيا مث اعد اسطول حبری جتاری من اجل مواجهة االجن

  ۔يف ا>ال التجاری كما اعد جيش املاين مل يسبق له نظري يف تاريخ اوربا كلها
وكان االستعمار الروسي واستعمار الشعوب االوربية قد اخذ يتطور ويتدعم 
يوما فيوما اما االستعمار العثماين الرتكي فكان قد اخذ مييل الی الزوال واالحنطاط 

اليب احلياة الغربية يف تركيا العثمانية يف سنة وقد بدأت حركة التغرب او تبنی أس
م مث اختذت خطوات اجيابية وحماوالت ادارية الصالح النظم االدارية وذلك ۱۷۷٤

بانشاء املنظمات االدارية يف عهد السلطان سليم الثالث والسلطان حممود الثاين 
د باشا م وقد كان من اماين القادة املسلمني من امثال رشي۱۸۳۹وذلك بعد سنة 

م مث اختذت ۱۷۷٤وعلی باشا و مدحت باشا ان تتحول تركيا العثمانية يف سنة 
خطوات اجيابية وحماوالت ادارية الصالح النظم االدارية وذلك بانشاء املنظمات 
االدارية يف عهد السلطان سليم الثالث والسلطان حممد الثاين وذلك بعد سنة 

ن امثال رشيد باشا ومدحت باشا ان م وقد كان اماين القادة املسلمني م۱۸۳۹
تتحول تركيا العثمانية الی دولة معاصرة حيث يتمتع كل مواطن باحلقوق املدينة 
علی اسس املساواة وحيث يتم اقامة مملكة دستورية علی املبادئ الدميوقراطية اال 
ان النزعة الدكتاتورية للسالطني اال تراك وقفت يف سبيل ذلك يف كل مرحلة من 

م اراد السلطان عبداحلميد ان يستغل حركة الوحدة االسالمية ۱۸۷٦احل ويف املر 
من اجل حتقيق اهدافه واغراضه الشخصية ولكنه فشل يف ذلك ويف هذا العهد 

باالنسان "نفسه طرز االتراك من معظم يف اوربا الشرقية وعرفت تركيا العثمانية 
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ار واخريا جنحت الثورة اليت وقد من االتراك بعهد دكتاتوری جب "االرويب املريض
م يف خلع السلطان ۱۹۰۹م ويف ۱۹۰۸قادDا منظمة االتراك الشبان يف 

عبداحلميد مث اخذ االتراك الشبان ينادون بوحدة العامل االسالمي حتت قيادة انور 
باشا وذلك الكتساب التائيد من الدول االسالمية االخری ولكن يف الواقع كانت 

جياد وحدة الشعوب الرتكية مثل وحدة الشعوب االملانية احملاوالت قد بدأت ال
وكان انور باشا قد تأثر كثري باملانيا ومن مث حاول التقريب بني املانيا وتركيا 
العثمانية وقد كان املغرب جزٴا من السلطنة العثمانية وكانت فرنسا تريد احتالله 

 االملانية يف املغرب كما ان الثاين طالب باحملافظة علی املصاحل) وليام(اال ان قيصر 
قيصر وليام الثاين كان قد بدأ تطبيق املشروع الذی كان يهدف الی االتصال بيك 

  ۔برلني وبغداد بالسكل جلديدية االملانية
واما ايران فكانت قد بدأت حركة التغرب فيها يف عهد امللك نصري الدين 

م وبعد مدة ۱۸۸۹ان يف م وانشأ االجنليز مصرفهم االول يف اير ۱۸۵۲قاجار يف 
جباية الضرائب اجلمركية للدولة وبعد ذلك الن امللك كان ) بلجيكا(تولت 

يستدين منهم لقضاء حوائجه وحتقيق اغراضه وبرأت ايران ترزح حتت وطئة الديون 
هلذه القوی وكانت النتيجة هلذه الظروف ان نشأت حركة قومية يف ايران واخذ 

ق الدستور وحني تولی العرض امللكی امللك مظفر الشعب االيراين يطالب بتطبي
الدين بعد اغتيال امللك نصري الدين فبدأ بذلك الصراع بني انصار امللكية وبني 

وقد ايدت روسيا انصار امللك يف هذا الصراع كما ان بريطانيا كانت  ۔الدستوريني
يف تطبيق ومل يكن الغرض من ذلك أب االجنليز كانوا يرغبون (تساند الدستوريني 

الدستور يف ايران وامنا كان ذلك الن القوة املنافسة هلم ای روسيا كانت تؤيد 
واخري انتصر الدستوريون يف هذا الصراع مما اكره امللك مظفر الدين ) أنصار امللكية

م وانشئ ا>لس الوطين االيراين وانشا االيرانيون ۱۹۰٦علی تطبيق الدستور يف 
م وطبقا ۱۹۰۷الجنليز يوقعون االتفاقية مع روسيا يف مصرفهم القومي مما جعل ا

هلذه االتفاقية قسمت ايران الی قسمني نظرا الی مناطق السيطرة واهليمنة فتم 
االعرتاف بسيطرة روسيا علی القسم الشمالی واصبح القسم اجلنويب حتت السيطرة 

ساعدة الروس الدستور االيراين مب) حممود علی(م الغی امللك ۱۹۰۸االجنليزية ويف 
وبذلك بدأ الصراع بني انصار امللكية والدستوريني من جديد وانتصر فيه 

م خلع ۱۹۱۹الدستوريون مرة اخری ومسی هذا النجاح باالنتصار الوطين ويف 
  ۔)حممود علی(امللك 



  النهر الخالد
وكانت القوة املتزايدة االملانية يف اوربا قد اصبحت خطرا هائال لكل من 

لذلك بدأت سلسلة االتفاقيات بني الشعوب االروبية فرنسا وبريطانيا وروسيا و 
لتحقيق التعادل والتوازن للقوة يف اوربا وقد مت االعرتاف باملكانة القومية لكل من 
املانيا وايطاليا والول مرة يف تاريخ اوربا وكان الفرنسبون يبغضون االملان كما ان 

كانوا ذلك فان الفرنسيني  االملان كانوا يبغضون الفرنسيني بغضا شديدا للغاية وك
علی مجر من القلق لينتقموا من االملان ملا كبدوهم من اهلزمية النكراء فيما مضی 
وكذلك فان مملكة النمسا وا>ر كانت تبغض روسيا كما أن روسيا كانت تبغضها 
وكان االجنليز يعتربون االملان وعدوا منافساهلم يف الشؤون التجارية والصناعية 

ولون تذليلهم واخفاقهم بأی طريق كان واخريا متت االتفاقية بني املانيا وكانوا حيا
ومملكة النمسا وا>ر من اجل التعادل وانلتوازن للقوة من ناحية ومن ناحية حتت 
االتفاقية الثالثية بني كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا وهكذا انعمت القوی 

  ۔االستعمارية االوربية الی كتلتني
اًال كان قد كتب قصة املشوار الذی مربه قلبه وضمريه والذی ولو ان اقب

احدث التغيري التدرجيي يف افكاره لكان من املمكن ان يكشف عن احوال ظروف 
مهمة وذلكل علی اساس جتاربه الشخصية ومشاهداته الذاتية اال ان دراسة هذا 

  ۔التغيري العظيم الميكن اال بالطرق اخلارجية
با وهو يؤمن اميانا قويا بالوطنية والقومية حتی ان سفينته سافر اقبال الی اور 

  :حني مرت بشواطيٴ ايطاليا انشد تعظيما هلا ما معناه
نتمنی لك االزدهار ونبعث اليك حتية السالم من ) مازين(ايها احلقول من وطن 

  ۔السفينة
ولكنه مل ميض سنة او سنة ونصف علی اقبال يف انكلرتا حتی بدأت 

هبية السوداء املعادية للبشرية اليت تضمرها الوطنية احلديثه تظهر شيئا اجلوانب الر 
فشيئا واخذ يشعر اقبال بان صلة االنسان جبنس اولون او لسان او مولده يف 
منطقة من املناطق امنا هو شيٴ حيدث بالصدفة وال دخل الرادة االنسان يف ذلك 

ياء وكذلك حب والذی حيدث بالصدفة اليستحق ان يكون موضع فخر وكرب 
االنسان جلنس بشرئ او فئة خاصة او قطعة ارضية خاصة ال اصل له وال اساس 

وكذلك فان االنسان اذا اخذ يبغض االجناس البشرية االخری وحيتقرها  ۔اطالقا
ويقهرها ويسيطر عليها ويسلب حقوقها او يستغلها ملصاحلة فليس هناك مايربر 

ل يری ان فكرة الوطنية او القومية اليت يتبناها ذلك دينيا وروحيا وخلقيا وكان اقبا
م رای ۱۹۰۷االنسان الغريب تعارض املبادئ الكونية من الكرامة البشرية ويف 
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يعينی راسه الشعوب االوربية قد انقسمت الی احزاب وتكتالت وقد خرجت كل 
فئة وكتلة ضد االخری علی اساس الصالح العسكری وكان اقبال يری ان هذا 

والتناحر امنا هو يشبه التشاجر والتناحر الذی يكون بني اللصوص  التشاجر
املغريين الذين ال يريدون اال التوسع يف التجارة املستغلة او االغارة علی الضعفاء 
ومن مث اخذ اقبال يبغض االستعمار الغريب واالمربيالية بغضا شديدا كما انه اخذ 

دا وقد بلغ هذا البغض والتحقري من يبغض الوطنية والقومية وحيرتها احتقارا شدي
العمق حتی ان اقباًال اخذ يندم علی ما قاله من الشعر الوطين والقومي فيما مضي 
حتی انه كان يكثر من القول بان شعره الذی قاله قبل سفره الی اوربا امنا هو 

  ۔الشعر اجلاهلی الذی قاله يف العصر اجلاهلی
م وما قاله ۱۹۲۱السابع من سبتمرب  علی كل حال فان رسالة اليت كهتبا يف

م يوضح لنا جليا بانه كان قد اخذ يعترب ۱۹۰۷من قصيدة غزلية يف شهر مارس 
بان فكرة الفوارق العنصرية والوطنية والقومية من اعدی اعداء االسالم واملسلمني 
وقد نشأ هذ الشعور عنده يف اخريات اقامته يف كيمربدج حني اعلنت االتفاقية 

ة وان تلك القصيدة الغزلية ضد الفكرة االوربية عن الوطنية واالمربيالية امنا  الثالثي
  :كان تعبريا عن مشاعره كرد فعل ملا شاهده واطلع عليه فقال ما معناه

يا اهل الغرب ان ارض اهللا ليست حمال جتاريا وان الذهب الذی تظنونه   ۔۱
  ۔جيدا سيصبح ذهبا مغشوشا

  ۔ر خبنجرها الذايتان مدنيتكم هذه سوف تنتح  ۔۲
  ۔وان الوكر الذی يكون يف غصن صغيف الميكن ان يكون قويا ويدوم طويال

ان الذين حيبون اهللا هم الوف مؤلفة ويهيمون يف البوادی والغابات اننی   ۔۳
  ۔سأتبع واطيع الشخص الذی حيب عباد اهللا

ها واخريا انشد اجلو الصامت يف احلجاز انشودDا النائمة فاستمعت الي  ۔٤
وذلك ان العهد الذی مت بني اهل  ۔االذن الصاغية املنتظرة لذلك الصوت احلجازی

  ۔البدو والصحاری وبني خلق اهللا سوف يتجدد جتددا قويا
وان ذلك الذی خرج من البادية فقضی علی االمربا طورية الرومية ولقد   ۔۵

  ۔رهمسعت لسان املأ االعلی ان ذلك االسد البدوی سوف يستيقظ ويلعب بدو 
اننی مرة اخری سوف اخرج قائدا التلك القافلة املتعبة يف ظالم الليل   ۔٦

احلالك وان آهيت املؤلفة احلزينة سوف تنشر الشرر يف الفضاء وتضيئها وان 
  ۔انفاسي ستصبح شعلة نارلتضيٴ الطريق للقافلة االسالمية
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ربيالية والسوال الذی يطرح نفسه يف هذه املرحلة أن االفكار املعارضة لالم

واالستعمار والوطنية كانت توجد يف اوربا مثل العاملية واالنسانية واالشرتاكية 
والتقدمية والشيوعية وكانت تنادی هذه االفكار كلها بكرامة البشرية وكان ترغب 
يف اجياد دنيا جديدة علی مبادی االخوة العاملية وكانت مجعيات سرية كثرية روسية 

ية وامللكية فلما ذا مل يلتفت اقبال الی هذه االفكار جدت نشاطها ضد االمربيال
حني اراد ان يرفض واالمربيالية واالستعمار والوطنية والقومية وتعارضا وملاذا فضل 
الرجوع الی املبادئ االسالمية االساسية؟ والرد اجلمل علی هذه السؤال هو ان 

) ٤٤(لعقلية االوربية هذه االفكار والنظريات كلها كانت نتيجة للفسلفة والعلوم ا
وكان قد اتضح عند اقبال  ۔وكانت هذه االفكار والنظريات تقوم كلها علی املادية

ان الفلسفة االوربية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر فلسفة واهية جموفة قبل 
ذهابه الی اوربا وهو طالب يف املعاهد العلمية مبدينة الهور وكان قد عثر علی الرد 

اما اآلن فكان الفلسفة االوبية والتصوف  ۔لذك يف التصوف الوجودی او احلل
الوجودی كالمها قد فقد امهيتهما ومكانتها عند اقبال وكان اقبال قد جتاوز مرحلة 
العقل واخذ يتقدم حنو مرحلة الشوق احلب االهلي وكان قد اخذ يستيقن بان 

نه كان قد اخذ يعتقد بان الفلسفة القيمة هلا غري القمرين الذهنی الفارغ كما ا
التصوف الوجودی وتعاليمه امنا هو سكر افيوين وال شك ان اقبال كان قد حضر 
ليستمع الی احملاضرات اخلاصة عن االقتصاد وهو يف كيمربدج ولندن وذلك لوغبة 
العميقة يف االقتصاد ولكی يتمكن من معرفة االفكار املدنية االوربية املعاصرة وانه 

ه احملاضرات االقتصادية اال انه مل يكن من املمكن الية نظرية اقتصادية قد تاثر {ذ
  ۔او مبدأ اقتصادی ان يضل اقباالً عن طريق احلق

ان كلمة القوم يف القران الكرمي قد جاء يف معنی الفئة او القبيلة وبعبارة 
ن اخری ان الفئة البشرية اليت تتكون علی اسس اجلنس املشرتك او اللون او اللسا

او املنطقة ميكن ان تسمی تلك الفئة البشرية قبيلة او شعبا او قوما طبقا للنظرية 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتارقوا، "القرآنية ويقول اهللا سبحانه وتعالی يف كتابه ا>يد 

علی كل حال فان االميان بالشعرية االسالمية  ۔)٤۵(ان اكرمكم عنداهللا اتقاكم 
قبيلة او قوما شعبا وامنا يسمي املؤمنني بالشعرية االسالمية اليسميه القران الكرمي 

فان كلمة االمة او امللة تعنی مجاعة  ۔امة او ملة و الی ذلك يدعو القران الكرمي
من البشر الذين يربط بينهم االميان والعقيدة ارتباطا روحيا عميقا وثيقا وان هذه 

وان الوحدة البشرية علی  ۔القواماجلماعة بامكا'ا ان تستوعب القبائل والشعوب وا
مبادئ االميان يف االسالم تقضي علی العنصرية واللونية والعصبية اللغوية كما ا'ا 
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وان السرية النبوية علی صاحبها  ۔تقضي علی الوطنية وتتحرر من هذه القيود كلها
السالة والسالم حتدثنا بانه صلی اهللا عليه وسلم قد هاجر من مسقط رأسه ای 

املكرمة احتفاظا باميانه وعقيدته وآخی بني املهاجرين واالنصاری علی املبادئ  مكة
ومعنی ذلك ان االمة االسالمية  ۔االميانية املشرتكة بعد ان وصل الی املدينة املنورة

او امللة االسالمية اليت قامت  وتأسست باملدينة املنورة ال ترجع وحدDا الی الوطن 
ان والعقيدة املشرتكة و{ذا يتضح ان االمة االسالمية ليس وامنا ترجع الی مدأ االمي

هلا وطن بالذات وان كل منطقة من ارض اهللا يقوم فيها ا>تمع االسالمي علی 
مبادئ االميان والعقيدة املشرتكة بني املسلمني فهو وطن االسالم ولعل اقباًال كان 

 قصيد غزلية اخری وهو يفكر يف هذه اجلوانب من التعاليم االسالمية حني قال يف
  :يف انكلرتا ما معناه

ان وطننا ميتاز بني اوطان العامل كله الن النيب العريب صلی اهللا عليه   ۔۱
وسلم قد بناه علی مبادئ ممتازة الن حصن امللة االسالمية ال يقوم علی وحدة 

  ۔الوطن او االرض
والفوارق امنا الذهاب وال اياب وال حياة وال ممات وان هذه االمتيازات   ۔۲

هي خدعة وان كل شيٴ مناوكل ظاهرة من الظواهر تتصل بنا اال ان وطننا ليس 
  ۔بني هذه الظواهر

وكان اقبال قد الحظ بأن قوی االستعمارية مد روسيا واوربا تعتزم متزيق 
الوطن االسالمي وتعريقه من اجل اغراضها الدنيئة اخلاصة ال'ا بسياسة التمزيق 

احتالل البالد االسالمية كلها واحدا بعد االخر وتتمكن من ان  والتفريق تستطيع
تسلب حقوق املسلمني وتستغل بالدهم والحظ اقبال كذلك بان احلركات القومية 
يف مصر وتركيا وايران وافغانستان والدول العربية االخری قد بدأت نشاطها وذلك 

ان بعض هذه الدول قد  رد فعل او تأثري مباشر حتت الفكرة القومية االوربية حتی
بدأفيها حركات قومية من اجل احلصول علی استقالل قومي واخذ هذا الصراع 

وكان اقبال يری ان الدين جاء ليصلح من جال البشر ويقيم  ۔يشتد يوما فيوما
االسالم بينهم كما ان اهلدف النهائی لالسالم امنا هو انشاء الوحدة البشرية علی 

ية والكرامة البشرية وذلك بالقضاء علی تعصب اجلنسية املبادئ االخوية العامل
واللون واللسان واملنطقة وكان اقبال خيشی ان الوطنية االوربية اذا نشبت بني االمم 
االسالمية فان املسلمني البد وان يبغض بعضهم البعض كما هي حال الدول 

ون حقوق الغربية وشعو{ا او أ'م سوف يتقاتلون وحيارب بعضهم البعض ويسلب
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بعضهم البعض او يستغلون  اخوا'م وبذلك تنقرص االمم االسالمية عن اخرها 
ومن مث كان يری اقبال ان بقاء العامل االسالمي وقوته وحياة االمم االسالمية امنا 
هو يف حاجة الی التوحيد بني االمم االسالمية علی مبادئ االميان والعقيدة 

اما اقبال  ۔وحدة قومية وطنية يف ايطاليا واملانيا )مازينی وبسمارك(اقام  ۔املشرتكة
فاخذ يفكر يف وحدة االمم االسالمية علی اسس متينة من االميان والعقيدة 

  ۔االسالمية
م قد كان من ۱۹۰۷وان هذه الثورة اليت حدثت يف ذهن اقبال وضمريه يف 

علی مبادئ  نتائجها احلتمية البعيدة املدی ان يعرض عن توجد اهلنادكة واملسلمني
الوطنية او القومية يف شبه القادة اهلندية وتوجد شواهد فيما كتبه اقبال تدل ذلك 

م وبعد مثانية اشر منذ ذلك ۱۹۰۸داللة واضحة وعاد اقبال الی الور يف يوليو 
يدعوه ان يشارك ) امرتسر(يف ) منشي غالم قادر فرخ(تسلم اقبال دعوة من قبل 

تضم اهلنادكة واملسلمني والشيخ وكان اسم اجلمعية يف االجتماع السنوی جلمعية 
  )٤٦: (م يقول له فيها۱۹۰۹مارس /۲۸فكتب اليه اقبال رسالة يف ) مانروا الج(

ومل ) اهلند(كنت اری انه البد من القضاء علی اخلالفات املذهبية يف هذا البلد "
صاحل ازل اعمل بذلك يف حيايت اخلاصة حتی اآلن اال انين اری اآلن ان من 

اهلنادكة واملسلمني كليهما ان يبقی التشخص القومي لكل واحد منهما علی 
ان فكرة القومية املشرتكة للهند فكرة مجيلة للغاية وحتمل جذبة  ۔وجه مستقل

شعرية يف داخلها اال ان ذلك يبدو مستحيال االن وذلك نظرا الی الظروف 
  ۔"تيهماالراهنة والنزعات القومية التلقائية للديانتني كل

وهذه الثورة الداخلية اليت حدثت يف نفس اقبال وفكره وضمريه خالل اقامته 
يف اوربا كان هلا النتائج بعيدة املدی وقد ميكن ان تكون هذه الثورة الداخلية هي 
اليت جعلت اقبال يتحول الی قول الشعر باللغة الفارسية وفهذه هي املرحلة اليت 

ليا كما ان عواطفه الشعرية تطورت يف مراجلها اكمل اقبال خالهلا دراسته الع
املختلفة حتی وصلت الی مفرق حاسم حيث امكن هلا ان تثب وثبة عظمية حتی 

  ۔تصبح جزأ من الرسالة والنبوة كما يقال
م وليس من املمكن ان ۱۹۰۸وكان اقبال قد غاد انكلرتا حنويالده يف يوليو 

جزيرة الصقلية وهو عائد من اوربا  حندد التاريخ بالضبط وحني وصلت سفينته عند
وامنا ) مازينی(كان قلبه يتدفق بعواطف فريدة انه مل ينظر الی الصقلية كا'ا ارض 

  :اعتربها ضرحيا للمدنية احلجازية فنظر اليها واستعرب باكيا يقول ما معناه
اخربينی يا صقلية قصة من تضمرين يف آثارك التارخيية؟ الن الصمت   ۔۱
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  !واطئك حيمل اسلوبا بالغيا رائعاالذی يسود ش
حدثينی عن آالمك فانين حزين جريح مثلك اشعر باالالم الننی انا   ۔۲

  ۔غبار القافلة اليت كانت قد نزلت فيك
اريين صورة قدمية من املاضي واحكی يل قصة االيام السالفة واثريی   ۔۳

  ۔عواطف القلق واالضطراب يف قليب
وسوف احتف {ا اهلها اما هنا فابكی  سوف اخذ منك هدية الی اهلند  ۔٤

  ۔وحيدا ولكننی سوف اجعل غريی من املسلمني يبكون حني اعود الی بلدی
م من طريق بومبای حيث ۱۹۰۸يوليو /۲۵وقد وصل اقبال الی دهلي يف 

وجد اصقائه قد وصلوا الی حمطة القطار ليستقبلوه ويف اليوم التالی رافق اصدقائه 
لدين اولياء ووقف جبانب الضريح فظل يدعوا اهللا ويناجيه حيث زاروا ضريح نظام ا

مقبول (و ) نرينك(للحظات طويلة حتی ا'م قضوا النهار كله يف الضريح وكان
من اصدقائه قد اعدا منظومتني للرتحيب به كما ا'م كانوا قد متتعوا ) امحد نظامي

ملساء وذهنوا الی وكان اخلواجا حسن نظامي رئيس احلفلة ويف ا) القوالني(باغنية 
  ۔وقرأوا الفاحتة عليه) غالب(اقرب الشاعر 

م حيث ۱۹۰۷يوليو /۲۷ووصل اقبال الی بالور بالقطار عند الظهرية يف 
استقبله اصدقائه استقباال حارا ومن هناك اجتهوا حنو حديقة البدية خارج باب 

يف  اقام حفلة تكرميا له وقد حضر) شيخ جالب دين(حيث كان صديقه ) {ايت(
كلمته حتدث فيها ) حممد شفيع(احلفلة ومخسون من اصدقاء اقبال والقی السري 

عن شخصية اقبال و شعره كما ان البعض من اصدقائه الشعراء انشدوا منظوماDم 
و ) اهللا يار جوجي(و ) الشيخ حامد حسن قادری(ترحيبا به واستقباال له فمنهم 

  ۔)بدر الدين قيصری(و ) مدمنشي نذر حم(و ) منشي غالم علی خان غالمي(
وبعد 'اية هذه احلفلة يف مساء نفس اليوم سافر اقبال بالقطار الی 
سيالكوت حيث استقبل استقباال حارا منقطع النظري فكان رصيف احملطة حافال 
باملستقبلني له وملربحبني به مبا فيهم والد اقبال و شقيقه واقاربه االخرون وكان 

املستقبلني وهو يف العاشرة من عمره وكان وقد رافق والده بني ) شيخ اعجاز امحد(
والبس املستقبلون اقباًال قالئد االزهار الكثرية حتی اغطبوا وجهه  ۔يستقبل اقبال

بني الزهور وخرج من احملطة بصعوبة بالغة حتی وصی منزله حيث عالق امه اجلنون 
  ۔التی كانت يف انتظاره منذ ثالث سنوات
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  الفصل االول

  الهوامش مراجعال
 ـه۱۳۷۰الثانية  ىمن مجاد ۲۰من حماضرة ألقيت يف كلية دار العلوم بالقاهرة يف    ١

  .۲۸/۳/۱۹۵۱املوافق 
  ارمغان حجاز   ١
 ۱۲۰لفقري سيد وحيد الدين ص "روزگار فقري"راجع اجلزء الثاين من   ۔۱

  ۔ملشاهدة الصورة العكسية من الوثيقة
وايضا قد صرح السري  ۸۷۔۵۱دار ص اعداد بشري امحد "انوار اقبال"  ۔۲

يف مقال له عن اقبال و ترمجته والذی نشر يف جملة ) عبدالقادر(
م وقال انه ينتمي ۱۹۰۲الصادرة من لكنؤ يف مايو  "خدنك نظر"

  ۔"سيفرو"الی قبيلة 
ولدراسة الرسالة بكاملها  ٤٤۔۳٤اجلزء االول ص  "تاريخ اقوام كشمري"  ۔۳

  ۔۷۷۔۷۵ص "قبالانوار ا"يرجی الرجوع الی 
وقد جری البحث عن اسرة  ۔٤٤اجلزء الثاين ص "تاريخ اقوام كشمري"  ۔٤

حني ارادت اسرة اقبال لتزوج ابنها ای ابن  "سيربو"مسلمة عن قبيلة 
  ۔شقيق اقبال شيخ اعجاز امحد اال ان االسرة فشلت يف ذلك

ی اما الصورة العكسية فريج ۔أصل الرسالة حيتفة به شيخ اعجاز امحد  ۔۵
وعددها اخلاص عن اقبال واجلزء االول منه  "صحيفة"الرجوع الی جملة 
واما مسجل جامعة دهلی يف  ۵۔٤م بني ص۱۹۷۳لشهر ديسمرب 

  )صويف غالم حمي الدين(ذلك الوقت فقد كان الدكتور 
  ۳۲۳۔۳۲۱ص ۔م۱۹٤۳طبع  "تاريخ أقوام كشمري"  ۔٦
  ۱۲٤و ۱۲۳مسكني ص  ۔۷
وقد اعد الدكتور اكرب  ۱۱٤۔۱۱۳صاجلزء الثاين  "روزگار فقري"  ۔۸

حيدری كامشريی مقاال خاصا عن اسرة اقبال واصلها والذی كان قد 
م ۱۹۸۰فرباير  ۲٤االسبوعية من لكنؤ  "قومي آواز"نشر يف جملة 
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 "سرينجر"الصادرة من  "آفتاب"والطبعة الثانية بتغيري يسري يف جريدة 
وهم الناس م ويری اكرب حيدری بأن الذی أ۱۹۸۱ابريل /۲۱يف 

واوقهم يف الوحل من اخلطر هو قاله الشيخ فوق بأن اقبال من برامهة  
وقد ابكرت الشيخ فوق اسطورة  "سربو"كشمري و ينتمي الی قبيلة 

كان ) عبدالقادر(فيقول يف مقاهلا الول بان السري  "سربو"تشرح كلمة 
من  "خدنك نظر"قد اعد مقاال عن ترمجة اقبال والذی نشر يف جملة 

مل يذكر شيئا من ) عبدالقادر(م ولكن السري ۱۹۰۲كنؤ يف مايو ل
هذه النسبة من اسرة اقبال اطالقا فلم يكن احد غري الشيخ فوق 
الذی كان يرغب يف ابتكار االساطري من عنده اال ان ما قاله اكرب 

يقول ) عبدالقادر(حيدری وصرح به ليس صحيحا وذلك الن السري 
ن اصل كشمريی وينتمي الی اسرة قدمية يف مقاله ذلك بان اقبال م

من بناديت كشمري والتی فرع من فروعها يف الوطن االصلی يف  
كشمري واما الفرع الذی منه اقبال فكان قد اسلم منذ القرنني من 

وان الذی جعل اسالف اقبال يعتنقون  "سيفرو"الزمان واما قبيله فهي 
يأيت ) عبدالقادر(لسري االسالم هو اعتقادهم يف ويل من اوليا اهللا فا

اال انه يوافق ما قاله ) سيربو(او ) سربو(بدل كلمة ) سيفرو(بكلمة 
عن ) عبدالقادر(الشيخ فوق و ان الذی قاله الشيخ فوق او السري 

) عبدالقادر(اسرة اقبال واصلها ليس من األساطري الشيخ فوق والسري 
بان الشرح من اقبال أو من والده مث حياول اكرب حيدری ان حيقق 

مل يأت به الشيخ فوق (والذی جاء به الشيخ فوق ) سيربو(بكلمة 
ال يوجد يف مرجع مع املراجع التارخيية ) وامنا جاء به والد اقبال

فاذا   "كشمري"قبيلة معروفة من برامهة  "سيربو"واملشكلة اآلن يف ان 
 كان اكرب حيدری اليوافق مبا جاء به اقبال او والده من شرح الكلمة

فماذا سيكون شرح الكلمة علی ما حققه اكرب حيدری يف حبثه يا 
ذی اعتنق تری؟ وكان اقبال قد علم من ابيه بان جدهم االعلی ال

وقد اورد اكرب حيدری العبادات الفارسية ) بابا لول حج(االسالم كان يعرف بلقب 
ري تاريخ كشم(م و ۱٦۳۰لنصيب الدين سنة ) نور نامه(التی اقتبسها من كتاب 

ملسكني  "تاريخ كبري كشمري"م و ۱۷۵۵ملؤلفة ديده مری ) واقعات كشمري) (أعظمي
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) بابا لول حج(م مث حاول ان يشرح هذه العبادات الفارسية ما يدل علی ان ۱۹۰۳

مل ) لول حج(كان قد تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل {ا مث ترهب فهو يری ان بابا 
يكن قد مسع اال من اجداده بأن جدهم االعلی يكن له عقب إال ان والد اقبال مل 

وقد وصل اليهم هذا القول  ) لول حج(الذی سبق إلی االسالم أوال كان امسه بابا 
) بابا لول حج(يدل علی ان ) ديده مر(كابرا عن كابر وعليه فان ما اورده من اقتباس 

  ۔قد كان له عقب رغم انه كان قد ترهب
سلسلة النسب الجداد اقبال  ٦ل القسم االول صعددها عن اقبا) صحيفة(جملة   ۔۹

  ۔للدكتور حممد باقر
  ۔للخواجا حسن نظامي) صاليت باقبال( ۹م ص۱۹٦۵مايو  "اديب دنيا"  ۔۱۰
  ۔م۱۹۳۰طبعة  "مشاهري كشمري"  ۔۱۱
  ٤۰۱۔٤۰۰م ص۱۹٤٤ "تاريخ بده شاهي"  ۔۱۲
وقد اعتمد الشيخ فوق علی ۳۵۷و  ۳۰۹۔۳۰٦و  ۲۹۹۔۲۹٤نفس املرجع ص  ۔۱۳

  )بريبر كاهشرو(مع التواريخ لكشمري ملؤلفه البانديت جم
وللمزيد من املعلومات يرجی  ۳۹٦۔۳۵۲م ص۱۹۳٤طبعة  "تاريخ أقوام كشمري"  ۔۱٤

اجلزء االول  ۔"ج م د صويف"باالجنليزية لصاحبه الدكتور  "كشمري"الرجوع الی كتاب 
سری "دينة وتشرار شريف مدينة صغرية علی عشرين ميال تقريبا من م ۱۰۲۔۲۸ص

والشيخ نور الدين ولی رشي هذا له اتباع من اهلنادكة وهو يعرف عندهم  "ناجار
  ۔أو سهاجانندا "نندراشي"باسم 

سلسلة النسب ألجداد  ۱۲۔۱۱جملة صحيفة، عددها عن اقبال، اجلزء االول ص  ۔۱۵
  ۔اقبال للدكتور حممد باقر

  ۳۲۳۔۳۲۰الشيخ فوق ص  ۔۱٦
  ۱۷۰۔۱۵۹الول صاجلزء ا "اقبال كة حضور"  ۔۱۷
  ۔الرسالة الی مؤلف الكتاب  ۔۱۸
  ۳۲۳۔۳۲۰م ص۱۹٤۳طبعة  "تاريخ أقوام كشمري"  ۔۱۹
  ۱۱٦او ۱۵ص ۔فقري سيد وحيد الدين الدين  ۔۲۰
ويصرح اقبال بان  ۲م ص۱۹٦٤عددها اخلاص لشهر يونيو  "نقوش"راجع جملة   ۔۲۱

هللا ماهو وكيف هو؟ اسالفه من الربامهة الذين انفقوا أعمارهم وهم يفكرون يف ذات ا
اما انا قاقضي أيامی وانا افكر يف االنسان وكان مسكن أسالفه يف كشمري هي قرية 

من  "تشكو برجنه آوون"يف مديرية كوجلام وقد ذكرت قرية  "تشكو برجنة آوون"
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ضمن ترمجة بابا لول حج ووطنه وقدمت حتديد عصر بابا لول حج وهو القرن اخلامس 
ن أن يكون ذرية بابا لول حج قد عاشت يف تلك القرية الی عشر امليالدی فهل ميك

قرون وان اسالف اقبال كانوا قد هاجرو من مديرة كوجلا الی مدينة سيالكوت؟ وقد 
ميكن ان يكون كذلك ومن املمكن ان يكون املصدر عند الشيخ فوق هو والد اقبال 

) هرية القبالالقطعات اجلو (كة چند جوا＄ر ريزے او اقبال نفسه وراجع اقبال 
  ۲۳خلواجا عبداحلميد ص

  ۷۵۰۔٦۹۹واجلزء الثاين ص ۳۳۸۔۲۹٦اجلزء األول ص) باالجنليزية(كشمري   ۔۲۲
  ۷۲۹واجلزء الثاين ص ۲۸۹و ۲۸۸و  ۱۸۳نفس املرجع، اجلزء االول ص  ۔۲۳
  م۱۹۳۸يونيو /۲۷عددها عن اقبال  "احسان"راجع جريدة   ۔۲٤

  الفصل الثاين
وأيضا راجع  ۱۲٦۔۹٤م ص۱۹۲٤مد دين فوق طبعة تاريخ سيالكوت للشيخ حم  ۔۱

تاريخ سيالكوت لصاحبه عبدالصمد غالم حممد صاحب مطبع صمدی حی رنكبوره 
  ٤۰۔۵م ص۱۸۸۷مدينة سيالكوت طبعة 

اجلزء  "روزگار فقري"وأيضا راجع  ۳۳۳۔۳۲۰م ص ۱۹٤۳تاريخ اقوام كشمري طبعة   ۔۲
  ۱۰۔۸يد سالك صوذكر اقبال لعبد ا> ۱۳۵۔۱۳۳و  ۱۲٦۔۱۲٤الثاين ص

لصاحبه هنرت من مؤلفات السري سيد أمحد  "املسلم اهلندی"التعليق علی كتاب   ۔۳
  ۔٤٤ص) باالجنليزية(

و  ٤۔۳ص) باالجنليزية(لصاحبه هنرت ) املسلم اهلندی( "هندی مسلمان"  ۔٤
) باالجنليزية(مؤلفه مسيث  "تاريخ هند"طبعة اكسفورد و  ۱٦۷۔۱٦۵و ۱۳۹۔۱۳۵
و  ۳۔۲باالجنليزية اجلزء االول ص) ميلی سون(ملؤلفه  "لثورة اهلنديةتاريخ ا" ۵۰۳ص 
مری تائی (لصاحبه ) باالجنليزية(واالسالم اهلندی  ۱۹و  ۱٦و  ۱۵و  ۱۳و  ۱۱
  ۱۹۳۔۱۹۱ص) توس

و ۱٤۳۔۱۰٤و  ۳۸۔۵۷لسيد ايب احلسن علی الندوی ص "سرية سيد امحد شهيد"  ۔۵
املسلم اهلندی  ٤۷۔٤۳ص واثار الصناديد لسري سيد أمحد خان ۲۰۳۔۱۵۰

لغالم رسول مهر ) يف جزئني(وأيضا سيد امحد شهيد  ۱۵۔۱۲ص) باالجنليزية(
  ۱۲۹۔۱۰۹و ۸۹۔۵۷ومجاعة ا>اهدين لغالم رسول مهر 

 ۱۸۱۔۱۷۹باالجنليزية ص "االسالم اهلندی" ٤۸۔٤٤ص) باالجنليزية(املسلم اهلندی   ۔٦
وايضا ا>لد  ۱۰٤م ص ۱۸۷۰عة ا>لد اخلمسون طب) باالجنليزية(وكلكته ريويو 

جلميس مل ) باالجنليزية(تاريخ اهلند الربيطانية  ۱۷۸و  ۱۷۷الواحد واملخمسون ص 
سرگزشت "وللمزيد من االطالع يرجي الرجوع الی  ۲۲۳۔۲۲۰اجلزء التاسع ص 
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  ۲۰۲لغالم رسول مهر ص) قصة ا>اهدين(ای  "جماهدين

) ۱۱رقم سي (۵۱وايضا جملد  ۱۸۹و ۱۸۸ص ۵۱جملد ) باالجنليزية(كلكتة ريويو   ۔۷
للمزيد من ) سرگذشت جماهدين(ويرجی الرجوع إلی  ۳۸٤و ۳۸٤و ۳۸۱ص 

  ۔االطالع
  ۷۱۹۔۷۱٦اجلزء الثاين ص) باالجنليزية(لصاحابه دم صويف ) كشمري(  ۔۸
واملسلم  ۳۹۹و ۳۹۲و ۳۸۲ص ) ۱۱رقم سي ( ۵۱جملد ) باالجنليزية(كلكتة   ۔۹

وراجع  ۱۰۵۔۸٤و ۷۸و ٤۲و ۳۸و ۲۷و  ۲۵۔۲۳ص) باالجنليزية(اهلندی 
  سرگذشت جماهدين للمزيد من االطالع

  ۱٦۲لصاحبه مسيث ص) باالجنليزية(االسالم اجلديد يف اهلند  ۔۱۰
تاريخ الثورة اهلندية  ۳۸۲ص ) ۱۱رقم سي (۵۱جملد ) باالجنليزية(كلكتة ريويو   ۔۱۱

واملسلم اهلندی  ۲۷واجلزء الثاين ص ۱٤۳۔۱٤۲اجلزء االول ص ) باالجنليزية(
  ۱۳۹و ۸۹و ۷۵و  ٦۱و  ٤۳۔۲٤و  ۱۱ص) باالجنليزية(

  ٤٤۷۔٤٤۰و  ۲۱۹۔۲۰۱م لغالم رسول مهر ص۱۸۵۷  ۔۱۲
وللمزيد من املعلومات راجع ظهور احلكم  ۳٤۔۱۱ص) باالجنليزية(مذاكريت يف اهلند   ۔۱۳

  ٤۳۹ملؤلفيه ثامب سون و ج ت جريت ص) باالجنليزية(االجنليزی واكتماله يف اهلند
و ايضا راجع ظهور احلكم ۱۰۹باالجنليزية لصاحبه ج،أ ترلويليان ص(كانبور   ۔۱٤

  ٤٦۲ص) باالجنليزية(االجنليزی واكتماله يف اهلند، 
  ٤۵۲قيصر التواريخ، اجلزء الثاين ص  ۔۱۵
  ۲۲۲و ۲۱٤و ۷۱القسم االول ص "حياة جاويد"  ۔۱٦
  ۷۵۔۷۳ص ۵۰: جملد) باالجنليزية(كلكتة ريويو   ۔۱۷
وظهور احلكم  ۳٦۳لصاحبه، أ،أ روبريس ص) باالجنليزية(افيا التارخيية للهند اجلغر   ۔۱۸

  ٤٤۳۔٤٤۲ص) باالجنليزية(االجنليزی واكتماله يف اهلن د
  ۵۲۳و ۵۵۲مقاالت Dذيب االخالق، اجلزء الثاين ص  ۔۱۹
اسباب "۱۹٤۔۱۹۳و  ۱۸٦۔۱۸٤و  ۱۷۱۔۱٦۸ص) باالجنليزية(املسلم اهلندی   ۔۲۰

  ۱۹۔۱۷: السري سيد امحد خان ص) اب الثورة اهلنديةاسب(ای  "بغاوت هند
  ۹٤اجلزء االول ص) يف حضرة اقبال( اقبال كة حضور  ۔۲۱
  ۱۲٦تاريخ سيالكوت ص  ۔۲۲
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  ۱۱۔۱۰ذكر اقبال ص   ۔۲۳
  الفصل الثالث

  ۷۳انوار اقبال اعداد بشري امحد دار ص  ۔۱
لسري عبدالواحد  "بالنقش اق"وقد جاءت الرتمجة باللغة االجنليزية ويرجی الرجوع الی   ۔۲

  ۱۷معيين ويقابل ذلك ص
وقد حقق الدكتور سعيد اخرت الدراين بان اقبال كان قد كتب خبط يده تاريخ مولده احلرم 

م يف سجل كلية التثليث جلامعة كيمربدج وذكر ۱۹۰۵م وذلك يف اول اكتوبر ۱۸۷٦
املنزل مث ان قصر برتقال وانه قد الحظ الفتة معلقة علی ذلك /۱۷انه كان يسكن يف 

اقبال سجل سنه تسعة وعشرين سنة يف سجل القبول خلان لنكن بلندن وذلك يف 
م وقدمت امتحانه الشفوی للدكتوراة ۱۸۷٦م ويطابق ذلك ان مولده ۱۹۰۵نوفمرب /٦

م تنص ۱۹۰٦نوفمرب /٤جبامعة ميونيخ يف ) هومل۔ف(امام جملس كان يرأسه االستاذ 
م ويری الدكتور الدراين ۱۸۷۷نوفمرب /۹لده هو بطاقة االمتحان علی ان تاريخ مو 

م ۱۸۷٦بان احملرم يطابق النصف االخري من ينائر والنصف االول من فربائر لسنة 
العالمة اقبال يف "م وراجع كتاب ۱۸۷٦وعليه فان مولد اقبال كان يف يناير وفرباير 

لدكتور دراين بان ويظهر مبا حققه ا) مسودة خطية باالرودية(واملقاالت االخری  "اوربا
م ويبدو بان ۱۸۷٦تاريخ مولد اقبال الذی كان يويده اقبال نفسه وهو حي هي سنة 

م فاذا كان قد ۱۸۷٦اقبال عندما كان حديث العهد بوروده يف لندن ذكر ان مولده 
صرح بشهر احملرم يف سجل كلية التثليث فهو ايضا كان علی اساس التقدير والتخمني 

م يف تلك السنة قد جاء يف ينائر و فربائر فيجب ان نعرب ذلك عن فاذا كان شهر احملر 
فصل الشتاء وقد صرح الشيخ عطا حممد علی وجه التقدير والتخمني بان مولد اقبال  

اال انه من  ۔م۱۸۷٦م ويعين بذلك فصل الشتاء لسنة ۱۸۷٦كان يف شهر ديسمرب 
قدم ترمجته مع اطروحته  املمكن بان اقبال كان قد راجع ابويه عن تاريخ مولده حني

يف ميونيخ بعد سنتني والواقع الذی ليس فيه شك بان اقبال كان يكتب رسالة الی امه 
يف سيالكوت خالل كل اسبوع وهو يف اوربا ا'ا كانت تنتظر رسالته طوال االسبوع 

م فقدر ذلك ۱۸۷٦اال ان اقبال ذكر تاريخ مولده حسب التقومي اهلجری الذی يوافق 
  ۔دير ومل حياول ان يغري تغيريا مفصالاقبال تق

  ۲۳۲الطبعه الثانية لفقري سيد وحيد الدين ص "روزگار فقري"وراجع لصورة االصل   ۔۳
  ۷۹:انوار اقبال ص  ۔٤

الصادرة من  "خدنك نظر"ان مقال السري عبدالقادر عن ترمجة اقبال والذی كان قد نشر يف 
اقبال "لد اقبال او سنه وراجع ايضا م مل يذكر فيه تاريخ مو ۱۹۰۲لكنؤ يف عدد مايو 
لعتيق صديقی مكتبة جامع دهلی ) اقبال الساحر هندی األصل( "جادوگر هندی نثراد
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  ۱٤٤۔۱۳٤اجلديدة ص

وللمزيد من املعلومات يرجی الرجوع الی تصريح مشفق اخلواجا الذی نشر يف جريدة   ۔۵
  ۔م۱۹۷۱ابريل /۲٦كراتشي   "جنگ"

  ۲۳۲ص) لثانيةالطبعة ا( "روزگار فقري"  ۔٦
م تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷نقوش، العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين، ديسمرب   ۔۷

  ۱۰:اقبال ص
  ۷۳انوار اقبال ص  ۔۸
  ۱۰نفس املرجع ص  ۔۹

  ۱۵۔۱٤نقش اقبال ص  ۔۱۰
، تاريخ مولد حممد )جان مريك(ويرجی الرجوع الی مقال االستاذ  ۱۵نفس املرجع ص  ۔۱۱

تأليف رفعت  "السيف والعصاء امللكية"يف جمموعة املقاالت ) باالنكليزية(اقبال 
  م۱۹۷۷: طبعة اكادميية اقبال الهور) باالنكليزية(حسن 

كما استشهد االستاذ جان مريك بنفس ) اين مريی مشل(وقد استششدت السيدة   ۔۱۲
الطريقة ويری االستاذ جان مريك بان قبول اقبال بكلية االرسالية االسكالية كان يف 

يبدو انسب واقرب الی القياس بالنسبة الی القول النه كان  ۔سادسة عشر من عمرهال
  ۳۵ص: باالجنليزية) بال جربيل(يف الثامنة عشر من عمره وايضا راجع 

  ۲۳۷۔۲۲۹نفس املرجع ص  ۔۱۳
  )باالجنليزية(مالحظة الشيخ اعجاز امحد قدمها الی اللجنة املركزية لتاريخ مولد اقبال   ۔۱٤
  ۔"حمتويات السجل"ويرجی الرجوع الی صفحة تقابل لصورة  ۱۵۸رجع صنفس امل  ۔۱۵
  ۲۹م {امش ص۱۹۷۷نقوش العدد اخلاص عن اقبال سبتمرب   ۔۱٦
  ٤۲م ص۱۹۷۵طبعة اردو ببلشرز يف لكنؤ ) باالردوية(املقاالت السبعة   ۔۱۷
، ۱۸ص) الرتمجة االردوية لروائع اقبال للسيد ايب احلسن علی الندوی(نقوش اقبال   ۔۱۸

اجلزء الثاين : يرجی الرجوع الی نقوش العدد اخلاص عن اقبال) ججن ناث آزاد(وعن 
  ۳۸م ص۱۹۷۷ديسمرب 

  ۲۳۳ولصورة االصل يرجی الرجوع الی الطبعة الثانية من روزگار فقري مايقابل ص  ۔۱۹
  ۲۳۱نفس املرجع ص  ۔۲۰
  ۱۵۷ص) اقبال داخل بيته(اقبال درون خانه   ۔۲۱
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  )باالجنليزية(ز امحد مالحظة الشيخ اعجا  ۔۲۲
  ۱۱۹وللصورة العكسية يرجی الرجوع الی اجلزء الثاين من روزگار فقري ص  ۔۲۳
  ۱۵۵اقبال درون خانه ص  ۔۲٤
  ۱۵۸۔۱۵۵نفس املرجع ص  ۔۲۵
  ۳۹م ص۱۹۷۷نقوش العدد اخلاص عن اقبال اجلزء الثاين، ديسمرب   ۔۲٦
االعالم، حكومة اهلند، مرقع اقبال اعداد ججن ناث آزاد، قسم املطبوعات، وزارة   ۔۲۷

  ۷م ص۱۹۷۷
  ۷نفس املرجع، ص  ۔۲۸
وعلی اساس نفس اخلطأ ذكر ججن  ۱۵لصاحابه م س ناز ص "حياة اقبال"راجع   ۔۲۹

هو اجلد االعلی لبابا لول  "بابا صاحل"ناث آزاد يف شجرة النسب السرة اقبال بان 
  ۵كلوروی ص  ولنفس اخلطأ راجع ياد اقبال لصابر ۷حج وراجع ايضا مرقع اقبال ص

م تاريخ مولد العالمة اقبال ۱۹۷۷نقوش، العدد اخلاص عن اقبال اجلزء الثاين ديسمرب   ۔۳۰
  ۲۳۔۲۲:ص

  "اقبال درون خانه"من كتاب  ۱۵۹الی  ۱۵٦وقد ورد البيانات يف صفحة   ۔۳۱
  ۱۵۸نفس املرجع {امش ص  ۔۳۲
  ۲٤العالمة اقبال صنقوش العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين ديسمرب تاريخ مولد   ۔۳۳
  ۳۹نفس املرجع ص  ۔۳٤
  ۱۵۵:اقبال درون خانه ص  ۔۳۵
  )باالجنليزية(مالحظة الشيخ اعجاز امحد   ۔۳٦
  نفس املرجع  ۔۳۷
  نفس املرجع  ۔۳۸
  ۲۵م ص۱۹۳۲نرينگ خيال، العدد اخلاص عن اقبال   ۔۳۹
  ۱٦۳نفس املرجع ص  ۔٤۰
م تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷نقوش العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين، ديسمرب   ۔٤۱

  ۱٦۔۱۵اقبال ص
  ۱٦۳۔۱۵۳اقبال درون خانه ص  ۔٤۲
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فيها مقالة لشيخ افتاب امحد  ۷٤م ص ۱۹۳۲العدد اخلاص عن اقبال  ۔نرينك خيال  ۔٤۳

طبعة  "اساتذة العالمة السري اقبال وللمزيد من االطالع راجع حياة اقبال"وعنوا'ا 
  ۱۳۔۱۲بالهور ص) تاج كمبنی(

م تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷دد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين، ديسمرب نقوش الع  ۔٤٤
  ۱۵اقبال ص

  ۱۵۵:اقبال درون خانه ص  ۔٤۵
م تاريخ املولد للعالمة ۱۹۷۷نقوش العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين ديسمرب   ۔٤٦

  ۳۰و  ۲۵، ۲٤اقبال ص
م ۱۹٦۵جديد الهور  طبعة مكتبة ادب) باالردوية(دراسة نقدية لالدب الكالسيكي   ۔٤۷

  ۳۰۷و  ۳۰٦ص
  "نقش اقبال"كتاب   ۱۷ما يقابل ص  ۔٤۸
م، تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷نقوش، العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين ديسمرب   ۔٤۹

  ۱۸اقبال ص
وهذا هو نفس املنزل الذی ظل يف ملك ) باالجنليزية(مالحظة الشيخ اعجاز امحد   ۔۵۰

  ۔املولف علی اساس اهلبة
  ۱۸ش اقبال صنق  ۔۵۱
م تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷نقوش، العدد اخلاص عن اقبال، اجلزء الثاين ديسمرب   ۔۵۲

  ۱٤اقبال ص
  ۱٤نفس املرجع ص  ۔۵۳
  ۳۰نفس املرجع ص  ۔۵٤
  ۳۰نفس املرجع ص  ۔۵۵
  ۳۰نفس املرجع ص  ۔۵٦
  ۱۵نفس املرجع ص  ۔۵۷
  )باالجنليزية(مالحظة الشيخ اعجاز امحد   ۔۵۸
م تاريخ مولد العالمة ۱۹۷۷ديسمرب ) اجلزء الثاين(ص عن اقبال نقوش، العدد اخلا  ۔۵۹

  ۲٤اقبال ص
  ۱٦۱نفس املرجع ص  ۔٦۰
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  نفس املرجع  ۔٦۱
وللمزيد من املعلومات راجع العالمة اقبال وزوجته االولی  ۳۰۔۲۷نفس املرجع ص  ۔٦۲

  ۲۲:ص) باالردوية(
  ۲۲العالمة اقبال وزوجته االولی ص  ۔٦۳
م املولد الصحيح للعالمة ۱۹۷۷اقبال اجلزء الثاين ديسمرب نقوش العدد اخلاص عن   ۔٦٤

  ٤۰اقبال للدكتور اكرب حيدری كشمريی ص
  الفصل الرابع

لسيد نذير نيازی،  "اقبال كة حضور"وقد حكی هذه الرؤيا اقبال نفسه راجع   ۔۱
وفكر اقبال  ۱۰:لعبد ا>يد سالك ص "ذكر اقبال"و ايضا راجع  ۹۵اجلزء االول ص

  ۱۵۔۱٤داحلكيم صخلليفة عب
  ؟؟؟؟؟؟۱۹٦صفحه 
واخلطبات ٤۵و ۲۸۔۱۳والتعليق علی كتاب هنرت ص ۱۳۰و ۷۵و  ۱۱تاليف هنرت ص

Dذيب "ومقاالت  ۸۵۔۳۵واخر املقاالت للسري سيد ص ۳۹۷۔۳۵۳االمحدية ص
  ۱۱۳۔۱۱۱ا>لد الثاين ص "االخالق

 سيد امحد وحياة السري٤۲والقسم الثاين  ۱۳۲۔۱۱۸حياة جاويد والقسم االول ص  ۔۱۲
  ۱۸۵ص) باالجنليزية(خان وخدما 

  ۹و ۸و ٤والقسم الثاين ص ۱۵حياة جاويد القسم االول ص  ۔۱۳
جمموعة حماضرات السري سيد  ۱۷۰و ۱۱٤۔۱۱۲حياة جاويد القسم الثاين ص  ۔۱٤

ومقاالت Dذيب االخالق، ا>لد الثاين  ۱۹۵۔۱۷۸: سراج الدين ص: اعداد
   ۱۸۲و ۱۸۱و ۱٦۱:ص

وحياة  ۲۰۸و ۲۰۷ص) باالجنليزية(اهلندی، تأليف مری يت تائی توس االسالم   ۔۱۵
مقاالت Dذيب االخالق ا>لد الثاين  ۲۱٦۔۲۰۸و ۲۰۰جاويد القسم الثاين ص

وجمموعة حماضرات  ٤واخلطبات االمحدية ص( ۱۸۳و ۵۰و ۲۹و ۲۲و ۲۱ص
  ۱۹۵۔۱۸٦السري سيد ص

قسم الثاين حياة جاويد ال ۱۸۲و ۱۸۱جمموعة خطبات السري سيد ص  ۔۱٦
واالصالحات والنظريات الدينية للسري سيد امحد خان  ۲۵٦۔۲۱٦و ۲۰٦۔۲۰۱ص

  ۱۹۹ص) باالنكليزية(االسالم اهلندی  ۸٦۔٦۸ص) باالجنليزية(
  ۳۱۷حياة جاويد القسم الثاين ص  ۔۱۷
مقاالت Dذيب  ٦۳۔۵٤والقسم الثاين ص۱۳۳حياة جاويد، القسم االول ص  ۔۱۸
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 ۱۳۳۔۱۲۷و  ۱۰۱۔٦۹و ۵۹۔۵۰و  ٤۸۔۲۳و ۱۸۔۵االخالق، القسم الثاين ص

  ۲٦و ۲۵ص) باالجنليزية(واالصالحات والنظريات الدينية للسري سيد امحد خان 
) باالجنليزية(واالسالم اهلندی  ۵۷۲۔۵٦۹مقاالت Dذيب االخالق، ا>لد الثاين ص  ۔۱۹

  ٦۳والقسم الثاين ص ۱۳۸۔۱۳۳و حياة جاويد، القسم االول ص۲۰٤ص
وتاريخ املناهج العلميية  ۲۸٤و ۲۸۳و ٦٦۔٦٤القسم الثاين ص حياة جاويد  ۔۲۰

  ۱٤۸:تاليف القاضي سيد حممود ص) باالجنليزية(االسالمية يف اهلند 
و جمموعة ۲٤ص) باالجنليزية(االصالحات والنظريات الدينية للسري سيد امحد خان   ۔۲۱

د والتعليق علی النظام التعليمي يف اهلن ۵۰و ٤۹حماضرات السري سيد ص
ايلزيد كرافت اصالحات والنظريات الدينية السري (تاليف السري ) باالنكليزية(

و جمموعة خطبات السري  ۲٤ص) باالنكليزية(سيد امحد خان )  ۳۱٤۔۳۱۲ص
  و حياة۱۹۸و ۱۹۷سيد ص

  ٤۰۔۳۷والقسم الثاين ص ۱۰٦۔۱۰۳و  ۱۰۰۔۹۵جاويد، القسم االول ص  ۔۲۲
  ۱٦۹۔۱۵۲ و۱٤٤۔۱۳۸حياة جاويد، القسم االول ص  ۔۲۳
و  ۸٦۔۷۱و  ٦٤و ٦۳والقسم الثاين ص ۱۷۷۔۱٦۹حياة جاويد، القسم االول ص  ۔۲٤

) باالجنليزية(والسري سيد امحد خان وحركة االنفصال يف السياسية االسالمية  ۲٤۰
  ۱۱٤تاليف عبداحلميد ص

  ٤۸و ٤۷والقسم الثاين ص ۱۰۲و  ۱۰۱حياة جاويد، القسم االول ص  ۲۵
و  ۵۵مقاالت Dذيب االخالق ا>لد الثاين ص ۱٦۲االول صحياة جاويد، القسم   ۔۲٦

  ۲۸٦و ۲۷۵و ۲٦۸و ۲٦٦و ۲۵۳و ۲۵۲و ۲٤۸جمموعة خطبات السري سيد ص
وجمموعة خطبات السري سيد  ۲۱۵و ۲۱٤۔۲۰٤حياة جاويد، القسم االول   ۔۲۷

) باالجنليزية(والسري سيد امحد خان وحركة االنفصال يف السياسية االسالمية  ۲۱۵ص
  ۔۱٤۸۔۱٤٤ص

، والسالم اجلديد ٤٤۔٤۱تاليف سريندار ناث بينار جي ص) باالجنليزية(تكوين امة   ۔۲۸
  ۱٦۸تاليف و س مسيث ص) باالجنليزية(يف اهلند 

وتاريخ حركة  ٤۹و ٤۸تاليف السري جون كيومينج ص) باالجنليزية(السياسة اهلندية   ۔۲۹
والثورة اهلندية  ۵۱۔٤۸تاليف يف لووات ص) باالجنيلزية(االستقالل القومي 

  ۵۵۔٤۳تاليف يف تشريول ص) باالجنليزية(
وخطبات السري سيد، اعداد السري راس  ۱۱۵۔۱۱۱حياة جاويد، القسم االول ص  ۔۳۰

  ٦٦مسعود ص



 النهر الخالد

 

  ۲۷۷:ذكر اقبال ص  ۔۳۱
 ۲۷۹۔۲۷۱وايضا راجع للمزيد من ترمجة الشيخ سيد مري حسن، ذكر اقبال ص  ۔۳۲

 ۱۳۲عدد اقبال  "نرينك خيال"السري اقبال يف ومقال أفتار امحد اساتذة العالمة 
  ۷۰۔٦۲و ۵۵۔٦ورويات اقبال ص ۷٦۔٦۲:ص

  ۵۸و ۵۷لفقري سيد وحيد الدين ص "روزگار فقري"الطبعة الثانية من   ۔۳۳
اعرتض علی ذلك البعض من الشيوخ بان االية املذكورة  ۱۲۸۔۱۲٦نفس املرجع ص  ۔۳٤

كانه مسيح لكل "ريخ ثانيا من قوله عن سيدنا عيسی عليه السالم فاستخرج اقبال تا
وسرود رفته اعداد غالم رسول مهر  ۱۹۷وراجع وزكار فقري، اجلزء الثاين ص "امراض
وقد جاء ذكر التارخيني الذين استخرجهما اقبال واستاذه بدون العزو الی ای  ۲۱۷ص

واحد منهما يف حياة جاويد اال ان ا>موعة التی نشرها وجاهت حسني جهجانوی 
منشی "املامت القومي قد جاء يف هذه عن التاريخ الذی استخرجه اقبال ما نصه (م باس

  ۔الطالب بالكلية احلكومية بالهور وتلميذ حضرة الشاعر داغ "حممد اقبال
  ۱۲۷الطبعة الثانية من روزگار فقري ص   ۔۳۵
  ۲۸۹ذكر اقبال ص  ۔۳٦
  ۱۰۔۸اقبال درون خانه خلالد نذير صويف   ۔۳۷
  ۱٤۔۱۲صنفس املرجع   ۔۳۸
  ۱٦والرتمجة االردوية لضياء الدين برين ص ۱۰۔۹نفس املرجع ص  ۔۳۹
ومطالته اقبال اعداد   ۲۵٤اعداد عبداهللا قريشي ص ) ای مرآة اقبال(آئينه اقبال   ۔٤۰

لنور  "بيعة العالمة يف السلسلة القادرية"مقاله عنوانه  ۳۷و  ۳٦كوهر نوشاهي ص
وقرية اعوان شريف توجد  ٤٦۔٤۳ص م۱۹۷۵ابريل  ضيائة حرمحممد قادری جملة 

يف حمافظة حجرات وقد ميكن ان يكون شيخ نور حممد قد اخذ اقبال معه ليبايع 
قاضي سلطان حممود وحيدث اقبال يف رسالته الی سيد سليمان الندوی بانه قد بايع 

  ۔۷۹القسم االول ص "اقبال نامه"يف السلسلة القادرية من املتصوفني و 
  ۱٤ذكر اقبال ص  ۔٤۱
  ۱۵نفس املرجع ص  ۔٤۲
  ٦۱و  ٦۰،اجلزء االول صاقبال كة حضور  ۔٤۳
  ٦م ص۱۹٦٤نقوش عددها اخلاص عن السري الذاتية ط   ۔٤٤
  ۱۵٦۔۱۵٤و  ۱۲۸و ۱۲۷نفس املرجع ص   ۔٤۵
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  ۱۲۷و  ۱۲٦نفس املرجع ص  ۔٤٦
و علی ما صرح به سری ۲٦۹اجلزء االول ص) احلانوت اخلالد( "خم خانه جاويد"  ۔٤۷

  ۔قد اخذ ينظم الشعر وهو طفل صغري رام كان اقبال
ويقول السري عبدالقادر بان اقبال كانه لديه امليل والشوق الی  ٤۸و٤۷نفس املصدر   ۔٤۸

الشعر وهو طفل اال ان هذه املوهبة تقدمت تقدما كبريا للغاية خالل اتصاله 
لكنؤ  "خدنك نظر"واستفادته من الشيخ سيد مري حسن مقال عن اقبال يف جملة 

) باالردوية( "اقبال الساحر هندی االصل"م ولالطالع علی املقال راجع ۱۹۰۲/مايو
  ۱٤۰:لعتيق صديقي ص

  ۱۳روايات اقبال ص  ۔٤۹
  ۱٤٤و۱٤۳سرود رفته اعداد غالم رسول مهر ص  ۔۵۰
  ۸۰م ص۱۹۸٤راوی عددها عن ذكری اقبال املئوية ابريل   ۔۵۱
  ۸۳انوار اقبال ص  ۔۵۲

بعد  ۔بان اقبال كان قد اعتزم علی ان يتلمذ علی داغ باملرا ويصرح السري عبدالقادر عبدالقادر
أن جنح يف امتحان الثانوية املتوسطة ومل يزل يستشريه حتی اخذ ينطم اخلبسات 
واملسدسات والبنواد املرجعة باسلوب جديد وكان قد تزوج يف نفس السنة اليت بدأ 

 خدنك نظر لكنو مايو م مقال عن اقبال يف۱۸۷۳فيها يستشري داغ باملراسلة ای يف 
  م۱۹۰۲

  ۳۰۲خم خانه جاويد اجلزء االول ص  ۔۵۳
  )ز و ح(مقدمة صوت اجلرس ص  ۔۵٤
  ۱۸٤مشاهري كشمري ص  ۔۵۵
  ۲۹۸روزگار فقري اجلزء الثاين ص  ۔۵٦
  ۱٤۸۔۱٤۵سرود رفته ص  ۔۵۷
  ۳۹٦باقيات اقبال، اعداد عبداهللا قريشي ص  ۔۵۸
  ٤و  ۳اقبال نامه القسم االول ص  ۔۵۹
  ٤۸۳ت اقبال اعداد عبداهللا قريشي صباقيا  ۔٦۰
وقد كانت هذه الكتب موجودة يف منزل اقبال  ۱۰۷۔۱۰۳اقبال درون خانه ص  ۔٦۱

  املالحظة بني القوسني ۱۸۸القدمي يف سيالكوت وراجع روايات اقبال ص
ويصرح صاحب كتاب اقبال درون خانه بان اقبال كان قد ذهب الی املركز االمتحاين   ۔٦۲
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ل امتحان الثانوية فرآه الدكتور عطا حممد فاعجبه واراد ان يزوجه يف حجرات ليدخ
من نفس الكتاب  ۱۱:من ابنته اال ان هذا القول مل يويده احد الی االن وراجع ص

ومل يكن يوجد مركز امتحان الثانوية يف سيالكوت غري ججرات والهور وكانت الهور 
انوية هناك ويضرح سيد ذكر ابعد من ججرات فذهب اقبال اليها ليدخل امتحان الث

شاه بان مطربة راقصة من مدينة بسرور واليت كانت تعرف باسم بريان ديت كانت قد 
وحيدثنا سيد نذير نيازی بان الزواج   ۲٦روايات اقبال ص ۔رافقت موكب زواج اقبال

كان قدمت يف جو من الرونق واجلالل وقد اقيمت حفلة االغاين اشرتك فيها الكبار 
يخ اعجاز امحد بان هذه املطربة الراقصة بريان ديت واخواDا االخری كن ويصرح الش

يعرفن جبنيات بسرور فائقات اجلمال وكان امحد اصهار نور حممد قد اهتم حبفالت 
بريان ديت هذه واخواDا  ںالطرب هذه واما مولف هذا الكتاب فقد اطلع علی أ

يهم فتمتعن مجيعهن بافراح احلياة واقار{ا كانوا قد تابوا وصلحوا وقد تاب اهللا عل
الزوجية ونعمها وثقفن اوالدهن الی اعلی درجات الثقافة والتعليم حتی ان اهل بسرور  
كانوا قد اخذوا يكرمون بريانی دتی واسرDا بسبب التدين والشرف حسن السرية 
 والسلوك اال ان البعض من ضيقي االفق واحملرومني عن املكارم واملشاعر العالية مل

  ۔يعفوا عنهن فظلوا يعتربو'ن ساقطات
  ۷۵روايات اقبال ص  ۔٦۳
  ۸۹نفس املرجع ص  ۔٦٤
وكان افتاب اكرب من شيخ اعجاز امحد بسبعة او مثانية اشهر ويصرح الشيخ اعجاز   ۔٦۵

  ۔م۱۸۹۹ينائر /۱۲امحد بانه كان قد ولد يف 
  الفصل اخلامس

ملقاد املنازل اليت نزهلا العالمة م ا۱۹۷۳صحيفة العدد اخلاص عن اقبال القسم االول   ۔۱
ذكر اقبال لعبد ا>يد  ۵۲اقبال وهو يف الهور للدكتور حممد عبداهللا تشتغائی ص

  ۱۷سالك ص
  ٤۸ص) باالجنليزية(۱۹۱٤۔۱۸٦٤تاريخ الكلية احلكومية بالهور من   ۔۲
مطالعة اقبال اعداد كوهر نوساهي املقال شيٴ من ترمجة اقبال لغالم بيك نرينك   ۔۳

  ۲۰و  ۱۹ص
  ۲٤۔۲۲نفس املرجع ص  ۔٤
  ۵۳صحيفة العدد اخلاص عن اقبال القسم االول ص  ۔۵
  ٤۹۔٤۸ص "اقبال والكلية الشرقية"مطالعة إقبال مقال   ۔٦
  ۳۳۹التقومي نفسه ص  ۔۷
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م القسم الثالث ۱۸۹۷يونيو /۳ "بنجاب جازيت"وراجع  ۱۲نفس املرجع ص  ۔۸

  ۳۷۰م القسم الثالث ص۱۸۹۸مارس /۳ ۱۰۹۹ص
  ۹۳۔۹۰ص) باالجنليزية(خ الكلية احلكومية تاري  ۔۹

  ۱۱۳نفس املرجع ص  ۔۱۰
  ۔من القدمة) ح(ص "صوت اجلرس"  ۔۱۱
  ۸۰انوار اقبال اعداد بشري امحد دار مقال حاالت اقبال للشيخ حممد دين فوق ص  ۔۱۲
م القسم الثالث ۱۸۹۹يونيو ۔۸وايضا راجع بنجاب جازيت  ۳۳۰التقومي نفسه ص  ۔۱۳

رسائل اقبال ومقاالته  ۸٦۸و ۸٦۷م القسم الثالث ص۱۹۰۰ابريل /۲٦ ۱۰۸۵ص
وكان مسموحا لطالب الكلية  ٤۰۔۳٦ص) باالجنليزية(اعداد بشري امحد دار 

احلكومية ان يدخلوا االمتحانني يف نفس السنة مع امتحان املا جستريو مل يكن من 
اقبال املمكن للطالب ان يستعدوا استعداد صحيحا لالمتحانني وقد ميكن ان يكون 

م واالغلب انه كان ۱۸۹۸اما مل يدخل امتحان املاجستري او رسب فيه ايضا يف سنة 
  ۔قد رسب يف امتحان املاجستري لتلك السنة ايضا

  ۹۷و ۹٦مكتوبات اقبال ص  ۔۱۵
  ۲و  ۱جملة اقبال ص  ۔۱٦
حملمد عبداهللا قريشي  "منشی حممد دين فوق"تاريخ اقوام كشمري اجلزء الثالث مقال   ۔۱۷

  ۲٦۳، ۲٦۲ص
حلكيم امحد شجاع ) جيلسی الهور(مقال الهور كاجيلسی  ۱۰٤نقوش عدد   ۔۱۸

  ۳۹، ۳۱ص
يف  "شور حمشر"وقد نشرت القصيدة الغزلية هذه يف جملة مجعية املهرجان الشعری   ۔۱۹

  ۔۱٤٦م وراجع ايضا سرود رفته اعداد غالم رسول مهر ص۱۸۹٦عدد ديسمرب 
هذا ا>لس الشعری ان شابا من فئة  وقد ذكر السري عبدالقادر التفاصيل عن

الطالب قام من مكانه فجأة وكان عمره يتحاوز عشرين سنة قد حلق اللحية 
ورب الشوراب علی التقليد املتعارف كان يلبس املالبس بني القدمي واجلديد فتقدم 
حنو الكرسي الذی كن جيلس عليه الشاعر وينشد قصيدته فجلس مث انشد مطلع 

  :اهالقصيدة ما معن
  واختبارا ةبلسانك تجرب "نعم" ةانطقي بكلم

  هذه سوف تضحی نفسها لرحائی عن اللقاء "نعم"وان كلمة 
ومبجرد ان ينشد الشاعر مطلع القصيدة فاذا باصحاب الذوق الشعری 



 النهر الخالد

 

يستمعون اليه وذا باالنظار ترتكز عليه وكان من تقاليد ا>لس الشعری ان سيكرتري 
احلاضرين اال ان هذا الشاعر الشاب املرح مل يعرفه ا>لس كان يعرف الشاعر ب

سكرتري ا>لس نفسه فاذا بصوت يرتفع من ناحية َمدِّ فـُْونَا حبضرة الشاعر اوال فاذا 
بالشاعر الشاب يرد قائال انا اعرف نفسي بكم شخصيا انا امسي اقبال وهذا 

ول وانا من سيالكوت وادرس يف فص) اسم الشاعر اخلاص(ايضا  "ختلصي"
ليسانس بالكلية احلكومية ولی الشرف حيث اننی تلميذ حضرة داغ وليس لی 
اختصاص او خصومة بای شخص من الكبار من هذه املدينة وقد نظمت بضعة 

  ۔م۱۹۰۲/ مايو "خدنك نظر"مقال اقبال يف  ۔ابيات شعرية استاذنكم النشدها
  ۸٦، ۸۵حملمد عبداهللا قريشي ص "اقبال وفوق"مطالعة اقبال مقال   ۔۲۰
االبيات والقطعات الشعرية  ۱۳و ۱۱باقيات اقبال اعداد حممد عبداهللا قريشي ص  ۔۲۱

  ۔القبال عن كشمري
  من املقدمة) ط(صورة اجلرس ص  ۔۲۲
  ۸۵نذر اقبال اعداد حممد حنيف شاهد ص  ۔۲۳
م مقال اقبال والكلية ۱۹۷٤ابريل  ۔راوی عددها اخلاص عن ذكری اقبال املئوية  ۔۲٤

  ۲۵۸حملمد حنيف شاهد ص) ردويةاال(احلكومية 
من املقدمة وتاريخ اقوام كشمري ) ط(ص "صوت اجلرس"وديوان  ۲۷ذكر اقبال ص  ۔۲۵

  ۔۲٦۳و ۲٦۲اجلزء الثالث ص
وكان من بني تالميذ الشاعر داغ سيد بشري حسني نسيم {رت بوری وحافة حممد يوف خان 

  ۔تشنه بلند شهری
  ۲اقبال ص  ۔۲٦
  ۱۹٦اعداد حممد عبداهللا قريشي ص) بالمرآة اق(آئينه اقبال   ۔۲۷
  ۳٤۔۳۲ملفوظات اعداد ابوالليث صديقي ص  ۔۲۸
  ۱۸و۱۷فكر ابقال ص  ۔۲۹
شذرات فكر اقبال، اعداد جاويد اقبال وترمجتها االردوية الفتخار امحد صديقي   ۔۳۰

  ۱۰۵ص
وقدمسی حضرة  ۱۹و۱۸ملولوی فريوز الدين ص) الرتمجة االردوية(كشف احملجوب   ۔۳۱

القسم االول من احلجاب حجابا دينيا والقسم الثاين من احلجاب حجابا الشيخ 
  ۔عينيا
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  الفصل السادس

م، القسم ۱۸۹۷فرباير /۱۸ "بنجاب جازيت"وطبقا للشروط املنصوص عليها يف   ۔۱
  ۔روبية بعد احد عشر شهرا/۷۳كان راتبه قد اصبح   ۲۸۷الثالث ص

و راجع ايضا مطالعة اقبال،  ۱۱۵ص )باالجنليزية(تاريخ الكلية احلكومية بالهور   ۔۲
مقال، اقبال يف الكلية الشرقية لغالم حسني  ۵۱۔٤۹اعداد جوهر نوشاهي ص

ذوالفقار والتوضيحات عن تفاصيل امللف ختتلف {ذا الشأن وعلی ماه حققه الدكتور 
م وذلك يف وظيفة  ۱۸۹۹/يونيو۲٤مايو /۱۳حممد باقر كان قد عني استاذ العربية يف 

م اخذ اجازة طويلة اال ان تاريخ ۱۹۰۱ينائر /٤ويف  "عريبك ريدر"و'ا كانوا يسم
عودته الی الكلية الشرقية اليعرف اآلن مث كان قد اخذ االجازة مرة اخری من 

م وعمل يف وظيفة االستاذ االضايف يف ۱۹۰۳مارس /۳۱م الی ۱۹۰۲اكتوبر /۱۸
الكلية مث اخذ اجازة اربعة  م عاد الی۱۹۰۳اللغة االجنليزية احلكومية ويف اول ابريل 

اما  ۔م وعمل استاذا اضافيا لالجنليزية بالكلية احلكومية۱۹۰۳اشهر يف اول يونيو 
م اخذ االجازة ۱۹۰٤مارس /۳۱تاريخ عودته الی الكلية الشرفية فاليعرف اآلن مث يف 

االستاذ ( "ميكلود عريبك ريدر"م من وظيفة ۱۹۰٤بدون الراتب واستقال يف مارس 
حنيف شاهد يف حبث له شنر يف عدد جملة الكلية  ۔وعلی ما حققه) د اللعربيةميكلو 

م اعداد دكتور عباد بريلوی ۱۹۷۷الشرقية اخلاص عن ذكری العالمة اقبال املئوية 
بان اقبال كان قد عني أاستاذا مساعد لالجنليزية من  ۳۷۔۲۹ص) باالنكليزية(

هری قدره مائتا روبية وقد م علی راتب ش۱۹۰۳مارس ۲۱م الی ۱۹۰۲اكتوبر /۱٦
يونيو /۳قام اقبال باخلدمة استاذا مساعدا جنليزيا مؤقتا بالكلية احلكومية مرة ثالثة من 

مارس /۳۱م مث مت التمديد يف هذه املدة حتی ۱۹۰۳سبتمرب /۳۰م الی ۱۹۰۳
م قبل أن يستقيل مث مت املزيد من املتديد يف هذه املدة وعمل اقبال استاذا ۱۹۰٤

للفلسفة بالكلية احلكومية ومل يزل حيتل هذه الوطيفة حتی سافر الی انكلرتا مساعدا 
يف جملة مجيعة باكستان  "اقبال والكلية احلكومية بالهور"للدراساعات العليا، مقال 

  ۷۷۔٦۹ص ٤رقم ۱۵م ا>لد ۱۹۸۷للبحوث اكتوبر 
  ۲۳ذكر اقبال لعبد ا>يد سالك ص  ۔۳
مقال لقاء مع اقبال  ۱۵۲، ۱۵۱ث صديقي ص ملفوظات اقبال اعداد ايب اللي  ۔٤

  ۔لالستاذ محيد امحد خان
  اعداد، بشري امحد دار ) باالجنليزية(ورسائل اقبال و مقاالته  ۵۱:مطالعة اقبال ص  ۔۵
مقال اقبال نظرية التوحيد املطابق للشيخ عبدالكرمي اجليلي  ۵۷۔۵٤: مطالعة ص  ۔٦

 ۔"الرتاث اهلندی القدمي الصادلة من بومبای"والذی كان قد نشر يف جملة ) باالجنليزية(
  ۔م۱۹۰۰عدد سبتمرب 
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  ۸۵۔٦۹لطيف امحد شريواين ص: اعداد) باالجنليزية(راجع مقاالت اقبال وتصرحياته   ۔۷
  ۔وهذا الكتاب ال يزال حمفوطا يف متحف العالمة اقبال يف جاويد منزل الهور  ۔۸
حتت الطبع حتی ابريل وحسب التصريح للشيخ عبدالقادر كان هذا الكتاب   ۔۹

إال ان يف الصفحة الرابعة حمللة  ۸۔۱م ص۱۹۰٤م، وراجع جملة خمزن، ابريل ۱۹۰٤
م قد جاء ذكر الكتاب وان قيمته روبية واحدة وميكن ۱۹۰٤خمزن لشهر ديسمرب 

قد علق علی هذا الكتاب ) منشي ديا نرائن منكم(احلصول عليه من املولف وكان 
  ۔م۱۹۰۵الصادرة من كانبور مايو  "زمانه"الشهرية  ونشر تعليقه هذا يف جملته

م يف كراتشي ومرة ثالثة نشرته اكادميية اقبال ۱۹٦۱وقد طبع الكتاب مرة ثانية يف   ۔۱۰
  ۔٦٤م باهتمام آئينه ادب الهور فقري اجلزء الثاين ص۱۹۷۷بالهور فی سنة 

  ۲۱۳۔۲۱۰و ۲۰٤نفس املرجع ص  ۔۱۱
  ۵۰لقسم االول صم ا۱۹۰۱فرباير /۲٤بنجاب جازيت   ۔۱۲
مقال العالمة اقبال يف اجتماعات اجلمعية خلليفة شجاع الدين، محايت اسالم، عدد   ۔۱۳

  ۱۰م ص۱۹۵٦مايو /۳۰شجاع الدين 
  ٦۲٦م، القسم االول ص۱۹۰۳يوليو /۹بنجاب جازيت   ۔۱٤
  ۱۳٦۸م القسم االول ص۱۹۰۳ديسمرب /۱۰بنجاب جازيت   ۔۱۵
و بنجاب جازيت  ۳۸۲االول صالقسم  ۱۹۰۵يونيو /۸بنجاب جازيت   ۔۱٦

  ۷۲۹م، القسم االول ص۱۹۰٦اغسطس ۔۱٦
 "منازل اقبال يف الهور"مقال  ۵٤صحيفه، العدد اخلاص عن اقبال، القسم االول ص  ۔۱۷

وكانع لی خبش قد وظف ) كاجنره(وكانت هذه الزلزلة سبب الدمار اهلائل يف مدينة 
ا من الزلزلة وكان اقبال قد عند اقبال فكان يصعد مرة ويهبط اخری من السلم خوف

ال ختف وقف حيث انت من السلم مث عاد الی كتابه : رفع رأسه من الكتاب فقال له
  ۔وا'مك يف قرأته بكل سكينة وطمانينة

  ٤و۳نذر اقبال اعداد حممد حنيف شاهد ص  ۔۱۸
م الی علي خبش، اقبال نامة اجلزء الثاين ۱۹۰۷ديسمرب /۱۱الرسالة املورخة يف   ۔۱۹

  ۔۲۹٦ص
  ۲۳و۲۲ذكر اقبال ص  ۔۲۰
والرسالة  ۲۹۹و  ۲۹۸ص: الرسالة الی سيد حممد تقي شاه اقبال نامه، اجلزء الثاين  ۔۲۱

م الی حبيب الرمحن شريواين، اقبال نامه، اجلزء االول ۱۹۰۳اغسطس /٦املورخة يف 
راجع باقيات اقبال  "ورقة الورد" ۱۵۰۔۱٤۸روزگار فقري، اجلزء الثاين ص  ٦ص
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  ۔۱٦۹اهللا قريشي صاعداد، عبد

  ۔ومطالعته مقال فوق حملمد عبداهللا قريشي ۲۰ذكر اقبال   ۔۲۲
  ۲۳۲سرود رفته، اعداد غالم رسوله مهر، ص  ۔۲۳
  ٤٦فكر اقبال ص  ۔۲٤
  ۱۳٤ص ۔باقيات اقبال اعداد عبداهللا قريشي  ۔۲۵

بان اقبال كما اخربه شخصيا بانه كان قد اخذ ) عبدالقادر(وحيدثنا السري 
 "شانتی"السكينة بعد دراسة الفلسفة اهلندوكية وادرك معنی كلمة  يشعر بشيٴ من

و{ذا السبب مل يبق جمال التعصب املذهيب ومن مث كان اقبال حيرتم ) السكينة(ای 
  م۱۹۰۲لكنو مايو  "خدنك نظر"اقبال  ۔املذاهب والديانات كلها

مت يف هذا الطور من نظ) املعبد(االنشودة اهلندية االطفال اهلنديني وشوالة اجلديد   ۔۲٦
كان قد نظمها اقبال وهو يف اوربا ) سوامي رام تريث(حياة الشاعر اال ان منظومة 

م وكان سوامي رام تريث من اصدقاء اقبال ۱۹۰۸ومنظومة رام اعدها اقبال بعد 
فا'ا   ۔املنظومات االخری فهي تعرب عن نفس العاطفة واما منظومة شواله اجلديد

م وهي حتمل املشاعر ۱۹۰۵ئتها االصلية يف خمزن مارس كانت قد نشرت الی هي
القوية من القومية والوطنية كما جاءت فيها الكلمات الكثرية هندية االصل وراجع 

) اندر جيت الل(وايضا مقال اقبال وسوامي رام تريث اعداد  ۱۲۵سرود رفته ص
اقبال "قال ويف نفس ا>لة م ۸۷۔۸۳يف عددها اخلاص عن اقبال سرجينر ص "شريازه"

  ۱۱۷۔۱۱۱ملوتی الل ساقي ص  "وجيتا
  ۵۲۔۵۰ص "صوت اجلوس"ديوان   ۔۲۷
  ۳۹۔۲۸نفس املرجع ص  ۔۲۸
م مقال، امساء الرجال ۱۹۵۱فرباير وابريل  "تاثري"عدد خاص عن  "كريسنت"جملة   ۔۲۹

  ۔۱٤٦القبال ص
مرييني آئينه اقبال، اعداد حممد عبداهللا قريشي مقال اقبال رمجعية املسلمني الكش  ۔۳۰

  ۲۱۰و ۲۰۰۔۱۹۸و ۱۹٦ص
  ٤۹اقبال ومجعية اسالم حملمد حنيف شاهد ص  ۔۳۱
  ۲۷۔۲۵نفس املرجع ص  ۔۳۲
  ۳۱۔۲۷نفس املرجع ص  ۔۳۳
  ۷۱و ٦۹نفس املرجع ص  ۔۳٤
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م مقال ا>الس اليت  ۱۹۷۰ابريل /۱۰عددها اخلاص عن اجلمعية،  ۔محايت اسالم  ۔۳۵
  ٤۹كان اقبال يزينها ص

ومحايت اسالم عدد شجاع الدين  ۲۵ة محايت اسالم صالتاريخ املختصر جلمعي  ۔۳٦
  ۷۲و ۷۰مقال مجعية محايت اسالم ص ۱٤و ۱۳م ص۱۹۵٦ميايو /۳

  ۷۸و ۷۷اقبال و مجعية محايت ص  ۔۳۷
وملفوظات اقبال اعداد ايب الليث صديقي مقال عن  ۸۰و ۷۹نفس املرجع ص  ۔۳۸

  ٤۱ذكری اقبال ص
جواهرات حالی اعداد شيخ حممد  وراجع ۸۱و  ۸۰اقبال مجعية محايت اسالم ص  ۔۳۹

  ۔امساعيل باين بيت
  ۵٤ص) ايل ستودارد(تاليف ) باالجنليزية(دنيا االسالم اجلديدة   ۔٤۰
أ، ج، (م اجلزء االول تاليف ۱۹۲۵) باالجنيلزية(نظرة عابرة عن الشئون الدولية   ۔٤۱

  ۳۷۔۳۳صفحة ) تائيونيب
  ٦۹۔۵۹و ٤۵۔۳۱اخر مقاالت السري سيد ص  ۔٤۲
ونظرة عابرة عن الشئون الدولية  ۱۰ص) م بركت اهللا(تاليف ) باالجنليزية(فة اخلال  ۔٤۳

  ۔٤۳و٤۲م اجلزء االول ص۱۹۲۵) باالجنليزية(
ومجال  ۵۸۔۱ص) باالجنليزية) (أ ج براون(تاليف ) م۱۹۰۹۔م۱۹۰۵(ثورة ايران   ۔٤٤

من  امني وبني اسالم ازم واخلالف وغريمها(تاليف ) باالجنليزية(الدين االفغاين 
  ۱۵۔۱القسم االول جلالل الدين ص) باالجنليزية(احملاضرات باحملاضرات 

   ۱۲ص) باالجنليزية(ثورة ايران   ۔٤۵
مقال اخلالفة والنهضة ) باالجنليزية(م مقال اخلالفة ۱۹۱۵ريويو املعاصرة، يونيو   ۔٤٦

  ۔م۱۹۲۳ايدنربا ريويو يناير ) باالجنليزية(االسالمية 
  ۳۰:ص) ليزيةباالجن(ثورة ايران   ۔٤۷
م والطبعة العربية ۱۸۸۲والطبعة االردوية كلكتة  ۱۸۸۱: الطبعة الفارسية بومبای  ۔٤۸

  ۔م۱۸۸٦بريوت 
  ۲۹۷و ۲۸۱حياة شبلي تأليف سيد سليمان الندوی ص  ۔٤۹
  ۹٦۔۹٤نفس املرجع ص  ۔۵۰
  ۲۱۹۔۱۹۰نفس املرجع ص  ۔۵۱
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  ۲۸۱۔۲۷۸نفس املرجع ص  ۔۵۲
  ٦۲۔۵٦و ۳۰لی صاعداد مولوی مسعود ع: كليات شبلي  ۔۵۳

وكان الشيخ شبلي هو الذی قد قال عن اقبال بان ازاد وحالی اذا ارحتال فان الناس سوف 
  م۱۹۰۲للسري عبدالقادر، خدنك نظر لكنؤ مايو ) اقبال(يعثرون علی اقبال، 

  ۱٤٦نذر اقبال ص  ۔۵٤
  ۸۳و ۸۲ملرزا جالل الدين ص "اقبايل"ملفوظات اقبال مقال   ۔۵۵
عن اقامة اقبال اليت استغرقت يوما واحد يف دهلي فيمكن الرجوع الی واما التفاصيل   ۔۵٦

م واخلواجا حسن نظامي اخبار ۱۹۰۵مقال مري غالم {يك نرينك يف خمزن اكتوبر 
 ۳۹ا>لد  ٤م ومال واحدی يف جملة منادی وهلی عدد۱۹۰۵ديسمرب /۲٤وطن 

ر حممد املفتش وشيخ حممد اكرام كان نائب رئيس التحرير >لة خمزن ومنشي نذ
املساعد ملدارس حلقة دهلي كان من املعجبني باقبال واصدقائه انلذين كانوا قد رافقوه 
الی ضريح نظام الدين اولياء كان فيهم منشي نور الدين مدرس الرسم يف املدرسة 

  التدريبية يف دهلي
اقال  وقد اعتمد املولف علی التفاصيل اليت اوردها نرينك واقبال وراجع مطالعة  ۔۵۷

  ٤۸٤۔٤۸۱:ص
الرسالتان القبال كانتا قد نشر تا يف اخبار وطن  ٤۷۸۔٤۸٤مطالعة اقبال ص  ۔۵۸

  م۱۹۰۵ديسمرب /۲۲اكتوبر و /٦
  ٤۸۳۔٤۷۹نفس املرجع ص  ۔۵۹
  ٤۸۸۔٤۸۳نفس املرجع ص  ۔٦۰
  :وكان مطلع هذه القصيدة  ۔٦۱

  مثال برتومة طوف جام كرتة ＄يأ
  يهي نماز صبح و شام كرتة ＄يأ

ف حول الكأس علی مثال عكس اخلمر وهذا هو صالتنا صباح مسائم وعند ما بدأ اننا تطو (
  له شاطيٴ ايطاليا

  Ｃے ر＄و وطن مازني كة ميدانو
Ｓسالم كرتة ه Ａ Ｓجها زبير سة تمه  

  )يا حقول يف وطن مازيين عشت خضرة مزد هرة اننا نسلم عليك من سفينتا(
  ۔۱۳۹ديوان صوت اجلرس ص
  الفصل السابع
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وبعد وصوله الی   ۲۲٦و ۲۲۸ال نامه، اعداد، شيخ عطاء اهللا، اجلزء الثاين صاقب  ۔۱
قصر برتقال، مقاله اعالمة اقبال يف اوربا /۱۷كيمربدج كان اقبال قد نزل يف 

  ۔اعداد الدكتور سعيد اخرت دراين) باالردوية(واملقاالت االخری 
  ۱۰نذر اقبال اعداد حممد حنيف شاهد ص  ۔۲
ثني يف جامعة كيمربدج اذا ظهرت رغبتهم يف موضوع من ان الطالب الباح  ۔۳

املوضوعات فيشاركون احملاضرات عن ذلك املوضوع مث يدخلون االمتحان السنوی 
وبذلك حياولون ارضاء اساتذهم اوقناع املشرفني علی حبوثهم وقد ميكن ان يكوناقبال 

سندوی وجنح يف قد حضريف احملاضرات عن الفلسفة االروبية مث دخل يف االمتحان ال
ذلك ومن اممكن ايضا ان يكون اقبال اقبال قد دخل امتحان الفلسفة االروبية مث 
دخل االمتح السندوی وجنح يف ذلك ومن املمكن ايضا ان يكون اقبال قد دخل 
امتحان الفلسفة واللغتني العربية والفارسية وذلك نظرا الی شروط السلطات جلامعة  

وحيدثنا الدكتور سعيد  ۔ال كان حيضر يف حمضر االقتصادكيمربدج ومن العلوم ان اقب
اخرت دراين بان اقبال كان قد قدم اطرو يف قسم الفلسفة واالخالق من اجل احلصول 

مارس /۷علی درجة البكالريوس وذلك باذن خاص من قبل السلطات اجلامعية يف 
م وانه كان قد حصل علی درجة البكالوريس من جامعة كيمربدج يف ۱۹۰۷

  )املسودة اخلطية(م وراجع اعالمة اقبال يف اوربا واملقاالت االخری ۱۹۰۷يونيو /۱۳
  ۔۱٤۲ص) باالجنليزية(كلمات اقبال وتصرحياته اعداد، عبدالرمحن طارق   ۔٤
  ۱۵۱۔۱٤۰نفس املرجع ص  ۔۵
تاليف اخلواجا عبداحلميد ) القطعات اجلوهريه القبال( اقبال كة جواＣ ريزے  ۔٦

  ۱۲و۱۱ص
  ۱۰رجع صنفس امل  ۔۷
  ٤۸۸مطالعة اقبال اعداد كوهر نوشاهي ص  ۔۸
  ۵۳انوار اقبال اعداد بشري امحد دار ص  ۔۹

  ۳۵٤و۳۵۳اقبال نامه، القسم الثاين ص  ۔۱۰
  ۸۹و  ۸و ۷نذر اقبال ص  ۔۱۱
للدكتور  "حلظات يف حضرة العالمة"آثار اقبال اعداد غالم دستكري بشري مقال   ۔۱۲

  ٤۱۔۳۹عاشق حسني بالوی ص
  ۳۱و  ۳ر اقبال صانوا  ۔۱۳
  ۸۹نذر اقبال ص  ۔۱٤
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الرتمجة االردوية لضياء الدين امحد ) مذكرات عطيه بيجم(اقبال تاليف عطيه بيجم   ۔۱۵

  ۹۸و ۹۷برين ص
  ۹۹و  ۹۸نفس املرجع   ۔۱٦
  ۱۰۰و  ۹۹نفس املرجع ص   ۔۱۷
  ۱۱و  ۱۰نذر اقبال ص  ۔۱۸
  ۱۰۲۔۱۰۰اقبال تاليف عطية بيگم ص  ۔۱۹
  ۸۹نذر اقبال   ۔۲۰
  ۱۰۳بال تاليف عطيه بيگم صاق  ۔۲۱
  ۱۰۸و ۱۰۷نفس املرجع ص  ۔۲۲

نيو هائس ليند هاسرتسه يف هايد لربج وقد اهتمت حكومة املانيا /۵۸وكان اقبال قد نزل يف 
{ذا املنزل فنصبت علی جداره الفتة باسم اقبال وكان امتحان اقبال الشفوی لدرجة 

م ۱۹۰۷نوفمرب /٤يف ) هومل ف(الدكتوراة قد مت امام جملس وكان يرأسه االستاذ 
اعداد وحتقيق الدكتور سعيد  "مسودة خطية"العالمة اقبال يف اوربا واملقاالت االخری 

  اخرت دراين
  ۱۲۱۔۱۰٦نفس املرجع ص   ۔۲۳
  ۳۵۸اقبال نامه، القسم الثاين ص  ۔۲٤
 س،ع،: (اعداد) باالجنليزية(م مقال اقبال يف انكلرتا ۱۹۸٦ابريل  ۔جملة اقبال ريويو  ۔۲۵

  ۲ص) واحد
  ٤۵اعداد الدكتور حمی الدين زور ص) اقبال الفرحان(شاد اقبال   ۔۲٦

شارع ايلشام  /٤۹كان اقبال نزل يف ) حممد امان هابوهم(وعلی ما حققه املسلم االملاين 
مايو /۸ "دان"جريدة ) التقرير باالجنليزية(كنكنت يف لندن حتقيق منزل اقبال يف لندن 

  م۱۹۸۲
  ۸۹اعداد ايب الليث صديقي ص :ملفوظات اقبال  ۔۲۷
  ۱۰نذر اقبال ص  ۔۲۸
  ۱۸او  ۷ص) باالجنليزية(شاعر الشرق   ۔۲۹
  ۵۷ذكر اقبال لعبد ا>يد سالك ص  ۔۳۰
  ۱۳او  ۲ص ےجواهر ريز کةاقبال   ۔۳۱
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  ۳٦آثار اقبال ص  ۔۳۲
  ۸نذر اقبال ص  ۔۳۳
  ۹نفس املرجع ص  ۔۳٤

عرية اليت قاهلا يف املرحلة االبتدائية اال وتوجد ابيات شعرية فارسية يف قصائد اقبال وقطعاته الش
انه مل يكن قد اختار الفارسية كاداة للتعبري عن مشاعره وافكاره كما فعل ذلك فيما 

  ۔بعد
ويتضح من رسالة الشرق ومن دراسة املنظومات يف الدو اولني الشعرية االخری بان   ۔۳۵

  ۔اقبال كان يلم املاما باالدب الفرنسي
والرتمجة االدوية ) باالجنليزية) (ف، ج، رميي(هلند يف الشعر االملاين، تاليف اثر ايران وا  ۔۳٦

  ٦۱و  ٦۰و  ۵۳۔٤۹و  ٤۱و  ۳۵لرياض احلسن ص
  ۷۵فكر اقبال خلليفة عبداحلكيم ص  ۔۳۷
  ۱۵۰و  ۱٤۹صوت اجلرس ص  ۔۳۸
  ۱۲٤نذر اقبال ص  ۔۳۹
  ۱۰۹اقبال نامه القسم االول ص  ۔٤۰
  ٤۲٦نفس املرجع ص  ۔٤۱
  ۹۳اجلزء الثاين ص ۔قريروزگار ف  ۔٤۲
  ۱۷۷و ۱۸٦انوار اقبال ص  ۔٤۳
مل يكن اقبال يرفض القيم اخللقية او املذهب االنساين او وسعة االفق الذهين الن   ۔٤٤

هذه هي القيم اليت تقضي علی التعصب وضيق االفق اال ان هلا ظاهرة منفردة ومن مث 
ه القيم امنا كانت نزعة فكرية ال ميكن هلا ان تتعدی الی العدد االكرب من البشر ان هذ

الغري وهذه القيم تكن متهد سبيال للوحدة االنسانية يف جمال االجتماع والسياسية 
  ۔ومن مث مل يكن بامكان هذه القيم ان تكون وسيلة لبناء ا>تمع العاملي

وهذا ما قاله سيدنا رسول اهللا عليه وسلم يف خطبته  ۱۳واالية رقم  ٤۹السورة قم   ۔٤۵
جة الوداع بان اكرم الناس عند اهللا وافضلهم هو اتقاهم وانه ال فضل العريب علی يف ح

  ۔عجمي اال بالتقوی
  ۔۲۳و  ۲۲غالم قادر فرخ ص) منشي(سفينه حياة تاليف   ۔٤٦
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  ميتقد

  
قد قسمت حياة اقبال الی ثالثة اقسام واضحة مستقلة حني اردت ان 

قسم االول منه فهو عن طور التکوين فأما ال ۔اؤلف کتابا عن ترمجته وشعره وفکره
من حياة اقبال وقد نشرکما ان ذلك القسم اوجلزء االول من الکتاب يستوعب 

مع  ۔االوضاع والظروف الرهنة فيی شبه القارة خالل القرن الثامن عشر امليالدی
خلغية تارخيية للنةضة االسالمية حيث يبدأ اجلزء االول مبولد اقبال يف سنة 

  ۔م۱۹۰۸ي باکمال دراساته العليا يف يوليو سنة م وينته۱۸۷۷
ن فأقدم اجلزء الثاين من الکتاب يف خدمة القراء الکرام وهو ◌ٓ واما اال

يشمل وقائع حياة اقبال فی الطور الوسطي ويبدأ هذا اجلزء بکفاح اقبال يف الياة 
درجيي م وينتهي بنظرة عابرة عن التطور الت۱۹۰۸امللية واالشغال املهنية من سبتمرب
م ويف هذا الطور من حياتة کان اقبال قد ۱۹۲۵يف فکر اقبال الی شهر ديسمرب 

رائه اليت تتضمن رصيدا غنيا جديدا من الفکر والعمل ◌ٓ بدأ يعلن عن افکارة و ا
من أجل وحدة االمة االسالمية وعزها کما أنة عرض نظاما فکريا خاصا من اجل 

تيجة هلذه الظاهرة اجلديدة يف شعر اقبال الصحوة االسالمية احلقيقية وقد کانت الن
و فکره انه کان قد اصبح هدفا لنقد شديد کما ان العمارضني لفکره واملعادين 
لشخصيته شنوا هجوما علی شخصيته وسريته فأخذوا يشوهو'ا ويصورو'ا تصويرا 
غري صحيح فاختلق البعض منهم تةمسا خمتلفة اDموه {ا حتی ان البعض منهم  

م انه کان قد قام بايقاظ فکرة الذاتية يف مشاعر املسلمني وحاول ان کفره رغ
  ۔يوحد بني املسلمني کأمة تؤمن باهللا و رسوله والشريعة االسالمية الغراء

ولقد کان ذلك هوالعصر الذی مل يکن أحد حياول ان يغهم افکار اقبال 
کاره وکان معظم رائه و اف◌ٓ رائه کما أنه مل يکن يوجد احد يوافق اقباًال يف ا◌ٓ وا

رجال الدين واصحاب الطريقة والقادة املسلمني السياسيني يعادون اقباالً 
ويعارضونه ومجلة القول فان هذا الطور من حياة اقبال کان طورا قد تعذب اقبال 
فيه قلبا وروحا والقی من القلق واالضطراب واالنعزال املؤمل الشديد ولشد ماکان 

ا مواسيا وندميا مؤنسا ورفيقا موافقا مؤيدا فکأن شعر يتمنی احدًا ليکون له صديق
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اقبال کان قد وثب وثبة جعلت منة صوت اجلرس لتحرك القافلة ونغمة جربئيل 
املثرية املرعدة اوليصبح شعرا يعترب جزوا من النبوة والرسالة أما عقول اصحابه 

  ۔يةواتباعه فظلت واقغة حائرة تتفرج علی شاطيئ البحر من احلياة العمل
  )جاويد اقبال(
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  الفصل الثامن
  يف جمال املهنة واکتساب الرزق

ان من اهم املشاکل اليت واجهها اقبال بعد عودته من اوربا هي مشکلة 
اکتساب الرزق ولقمته العيش وکان قد اکمل دراساته علی املساعدة املالية اليت 

دماته يف قّدمها له شقيقه االکرب عطا حممد الذی مل يکن قدبقي من مدة خ
وباالضافة الی ذلك فان شقيقه االکرب ) ۱(اجليش وتقاعدة منهااالبضع سنوات 

هذا کان اباذا عيال من ثالثة ابناء وثالت بنات کما انه کان سندا وحيدا البوية 
يف شيخوختهما ولعل اقباًال کان قد استقال من وظيغته بالکلية احلکومية بالهور 

ومن مث مل يبق له هذا املورد ) ۲(مته يف اوربا م خالل اقا۱۹۰۷يف اخريات سنة 
من موارد الرزق والذی کان يدرعليه قليًال من الدخل الشهری فکان البد القبال 

اال ان التوطيد والتمکن يف هذه  ۔ان خيتار احملاماة ليکتسب {ا رزقه ويعول به اهله
دة املالية من املهنة حيتاج الی وقت وجهد وکان يف حاجة الی املزيد من املساع

  ۔شقيقه االکرب الذی قدم له ذلك بکل سرور ورض
وکان الشيخ عطا حممد قد زار الهور يف االسبوع االول اوالثاين من شهر 

م واقبال اليزال مقيما يف مدينة سيالکوت فاستا جرمنزال ملکتب ۱۹۰۸اغسطس 
" عام مطبع مفيد"علی مقربة من ) املريزا جالل الدين(اقبال وسکنه مبساعدة 

اردو "والذی يسی االن " (موهن الل"لصاحبه منشي جالب سنع يف شارع 
وبعد بضعه ايام وصل اقبال الی الهور فنزل يف ذلك ") سوق اردو"او " بازار

منشي کاهن تشند (املنزل واشرتی مکتبة صغرية تضم کتبًا عن القانون ووظف 
ليه فاشتغل اقبال مبهنة لينضم ا) علي خبش(کاتباله کما انه بعث الی ) اهلندوکي

احملاماة يف احملاکم الصغرية الدنيا واستمر يعمل فيها لبضعة اشةر اال ان العمل يف 
کان ) کاهن تشند(هذه احملاکم الدنيا الصغرية مل يعجب اقباًال کما ان کاتبه 

  )۳(يتقاتل رائما علی شئون التقاضي ودفع النقود وقبضها
قبال کمحام يف القضاء العالی م مت تسجيل ا۱۹۰۸اکتوبر /۳۰ويف 

) ٤(ومسحت له السلطات ان يشتغل مبهنة احملاماة يف القضاء العايل القليم بنجاب
وهکذا دخل اقبال يف غرفة الهور للمحاماة واليت کانت قد اشتهرت لوجود کبار 

السري حممد (و) السري فضل حسني(و ) ميان شاه دين(احملامني {ا من امثال 
و ) الله الجبت رائی(و ) السريشادی الل(و ) شهاب الدين السري(و ) شفيع

املريزا (و ) غالم رسول احملامي(و ) بريتاج الدين(و ) البانديت شيفا نارائن مشيم(
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وکان اقبال يبذل جهدا کبريا يف االستعداد لريافع عن  ۔وغريهم) جالل الدين
ال الشعر واالشتغال القضايا يف قضاء بنجاب العايل حتی انه مل يزل بعيدا عن جم

  ۔به ملدة مديدة
ويف اکتوبر ) شارع موهن الل(واقام اقبال مدة قليلة يف منزله الذی کان علی 

خر يف سوق انارکلي والذی کان قد سبقه اليه ◌ٓ ا ںم حتول اقبال الی منز۱۹۰۸
وکان هذا  ۔يف االقامة بذلك املنزل) حممد شفيع(مث السري ) فضل حسني(السري 

فهذا املنزل کان هو مسکن  ۔و اوسع من الذی کان نازال فيه من قبل املنزل اکرب
) کاهن تشند(حمل ) منشي طاهر الدين(اقبال ومکتبه يف نفس الوقت وحل 

يف منزل ) منشي طاهرالدين(سابقا ونزل ) حممد شفيع(والذی کان کاتبا للسري 
يبة به حتی يقع خلف مسکن اقبال وکان اقبال يثق به کثريا ومل يزل علی صلة ط

حکيم (هذا هوالذی کان قد اشتهر فيما بعد ) منشي طاهر الدين(وفاته و 
واشتهر ) وردة القلب(او ) دل روز(فابتکر دواء ناجحا عرف باسم ) طاهرالدين

م وکان اقبال ۱۹۳۰/هذا الدواء کما اشتهر به صاحبه وقد مات يف شهر مايو
باحلمام من سيالکوت حني حتول شغوفا برتبية احلمام منذ طفولته وکان قد جاء 

مث حتول الی منزله يف سوق انارکلي  ۔بالهور) شارع موهن الل(الی منزله الواقع يف 
فاهتم باحلمام واوجد هلا املسکن اخلاص علي سقف املنزل وظل اقبال نازال يف 

  )۵(م ۱۹۲۲هذا املنزل حيت 
  )٦(حياته  يصور لنا اقبال يف هذا الطور من) مليززا جالل الدين(فهذا 

وکان حضرة الدکتور اقبال بطبيعته مييل الی الفکاهة واملزاح فکان کلما "
وجد فرصة غراغ جلس يف غرفة احملامني واخذ يتحدث عن موضوعات متنوعة 
باسلوب لطيف نادر وايت با>ائب من النکت وکان الناس جيتمعون حوله وکان 

معجبا باقبال وکان يأنس ) ءن مشيمشيفا نارا(من بني احملامني احلنارکة البانديت 
دائما الی حديثه ويرغب يف االستماع اليه رغبة خاصة ويف اثناء ذلك کانت 
الصالت بيين وبني اقبال قد توطدت و تدعمت وکان من املعتاد اننا کنا حنضر 
قبل ان تبدأ اجراءات احملکمة رمسيا وکلمامتت املرافعة عن قضية رجعنا الی غرفة 

حيتفظ يف ) منشي طاهرالدين(وکان  ۔ی تبدأ املرافعة عن القضية االخرياحملامني حت
جيبه بعلبة من السجاءر من مارکة املقراض فکان اقبال يولع السيجارة وجيلس عی  
کرسيه فيجري احلديث کله نکت ومزاح حتی صار من املمتاد عندنا فيما بعد اننا  

 اقبال فذهبنا سويا الی مکتيب کلما انتهينا من اشغالنا يف القضاء العايل رافقين
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فکان اليزال جالسا متحدثا منکتا حتی الليصل ويف اثناء ذلك اتيح اللقاء بني 

کما انه تدعمت العالقات ) االمري ذوالفقار علی خان(الدکتور اقبال وبني السري 
وکنا انا واملغفور له ذوالفقار و اقبال ) جوغندر سنع جوکي(بني اقبال وبني السري 

مع کل يوم بدون انقطاع اما يف بيت االمري واحيانا يف مکتيب انا وکانت جنت
 /السري(و ) ميان حممد شفيع /السري(العالقات بيننا قوية عميقة جدا مماجعل 

  ۔"دائما فيما بينهما" باالصحاب الثالثة"يذکراننا ) فضل حسني
ت ومل ميض شهر او شهران علی دخول اقبال يف مهنة احملاماة حيت عرض

عليه وظيغة االستاذية للفلسفة بالکلية احملمدية االجنليزية الشرقية مبدينة عليکره اال 
ان اقباًال مل يقبل تلك الوظيفة کما انه رفض استازية التاريخ بالکلية احلکومية 

وکان اقبال مرتددا يف اختيار التدريس کمهنة مستقلة ) ۷(۱۹۰۹/بالهور يف ابريل 
تعترب من موارد الرزق الکبرية وکان يري ان مهنة احملاماة  الن هذه املهنة مل تکن

  ۔تضمن امکانيات الدخل املتوفر يف املستقبل
رئيس قسم الفلسفة بالکلية ) بريت(م اخذ االستاذ ۱۹۰۸ويف اول اکتوبر 

سنت ◌ٓ ا(احلکومية بالهور اجازة سنة فحل حمله کاستاذ الفلسفة موقتا االستاذ 
م ومل يکن ۱۹۰۹تويف فجأة يف اول مايو ) جيمس(اذ اال ان االست) وائت جيمس

ومن مث تقدمت حکومة  ۔خر علی الفور◌ٓ من املکن ان حيل حمله استاذ انکيزي ا
بنجاب بطلب من عميد الکلية الی اقبال ان يوافق علي تعسنه استاذ اللفلسفة 
بالکلية مؤقتا وکان لفصل صيفا وکانت الکلية علي استعداد ان خيصص احلصص 

بکرة القبال من السادسة الی التاسعة صباحا حيت التقف االعمال التدريسية يف امل
ولکن التعارض بني حصص  ۔سبيل اشغال احملاماة اليت کان اقبال يهتم {ا کثريا

سيد  (الکلية واشغال احلکمة کان حمتوما بعد االجازة الصيفية مما جعل اقبال و 
الطلب الی رئيس القضاء العايل  وکيل التعليم حلکومة بنجاب يرفعان) کادلی

وقضاته االخرين ان حيدد وااالوقات للقضايا اخلاصة مبرافعة اقبال بعد ان تنتهي 
احلصص التدريسية بالکلية وکانت مهنة اقبال يف املراحل االبتداءية يف ذلك الوقت 

ومن ) ۸(فلم يکن الدخل منها اال باالسم مما جعل القضاة يسمحون له بذلك 
م ومت ۱۹۰۹مايو /۱۰اقبال يدرس الفلسفة بالکليقة احلکومية مؤقتا من مث اخذ 

فکان ) ۹(م ۱۹۰۹اکتوبر/۱۲حتديد راتبه الشهري االساسي خبمسمائة روبية يف 
خيرج من بيته يف الصباح مبکرا خالل اشهر الصيف ويذهب الی الکلية مباشرة 

يرافع عن  ويلقی احملاضرات لثالث ساعات مث يصل الی احملکمة حيث کان
القضايا اخلاصة به حيت الساعة الرابعة مسائل وکلما وجد فرصة الفراغ يف اثناء 
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ذلك جلس يف غرفة احملامني واخذ يتجاذب الوان احلديث مع اصدقائه واما يف 
فصل الشتاء فکان يذهب الی الکلية يف الساعة التاسعة صباحا ويتجه الی 

ة وکان تالميذه بالکلية حيبونه کثريا احملکمة بعد ان ينتهي من احلصص الدراسي
سيد مري (ويرغبون يف حماضراته اليت کان يلقيها باسلوب ورثه من استاذه الشيخ 

  )۱۰) (حسن
وکانت اشغال اقبال تکثر و تتسع فشيئا حيت انه عني رئيس التحرير املشارك 

نت Dتم واليت کا" بتقارير القضايا القانونية اهلندية">لة قانونية کانت تعرف 
) ۱۱(م ۱۹۰۹بنشرها وتوزيعها مطبعة املطبوعات احلقوقية بالهور وذلك يف 

م باالضافة الی ۱۹۰۹مارس  ۲٦وانتخب عضوا جبمعية بنجاب االسالمية يف 
عضويته يف مجعية محاية االسالم واجلمعية البنجابية ملسلمي کشمري وکانت مجعية 

اجلمعية التيي کانت تشرف م وهذه هي ۱۸٦۹بنجاب االسالمية قد انشئت يف 
علي شئون املسجد امللکي واملساجد اهلامة االخري کماا'ا کانت تشرف علي 
الشءون االدارية لقاعة برکت علی احملمدية ومل يزل اقبال عضوا يف هذه اجلمعية 

  )۱۲(حتی اخريات حياته 
الی ) اخلواجا سليم اهللا خان امري دکاء(م وصل  ۱۹۰۸ديسمرب /۲۸ويف 

ليرتأس االجتماع السنوي للمؤمتر التعليمي احملمدی اهلندی ) امرتسار( مدينة
فالتقی به الوفد الذي کان ميثل مجعية بنجاب للمسلمني الکشمرييني وکان الوفد 
يضم االعضاء مبا فيهم العالمة حممد قبال وقد القيت کلمة الرتحيب حبضرة 

وکانت هذه اجلمعية  ۔الکلمة اخلواجا باللغة الفارسية وکان اقبال هوالذی قرأ هذه
تبذل جهودها ساعية يف االعالن بان الکشمرييني هم اصحاب املهنة الزراعية 
وا'م يستحقون متثيال فعاال يف اجليش الربيطاين ووافق سيادة اخلواجا بان يکون 
رئيس الشرف للجمعية کما انه وافق بان يتناول هذه املشاکل يف االجتماعات 

م وذلك ۱۹۱۹النيايب لناءب ملك اهلند واليت عقدت يف للمجلس التشريعي 
مبطالبة من اقبال وکان اقبال قد نشر بعض رساءله عن هذا املوضوع يف بعض 
اجلراءد وحاول فيها ان يوضح امام احلکام والسلطات احلکومية بانه البد من 

عية جتنيد الکشمرييني يف اجليش کما انه البد هلم من ان يتملکوا االراضي الزر 
  ۔)۱۳(

وکذلك فان حممد عبداهللا قريشي حيدثنا يف مسودة کتابه عن قصة الشيخ 
) برتاب سنغ(فوق بانه کان من املفروض ان حيضر وفد کشمريی يف حضرة االمري 
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م او يف ۱۹۰۹حاکم کشمري والذي کان نازال يف مقرکشمري بالهور وذلك يف 

الی الوفد الکشمريی اال م فذهب الشيخ حممد دين فوق الی اقبال لينضم ۱۹۱۰
ان اقباًال مل يوافق علی احلضور يف حضرة االمري اال ان اصدقاء اقبال اصروا واحلوا 

وکان االمري قد مسع شيئا عن مکانة  ۔)برتاب سنغ(عليه فاخذوه معهم الی االمري 
اقبال العلمية وجمده الشعری وبعد ان مت التعارف جري احلديث بني االمري وبني 

کلمة بنجابية تعين (قال االمري وهو خياطب اقبال يا سيادة الداك دار اقبال ف
قد مسعنا عنك ) ساعي الربيد ويف نفس الوقت تستعمل ککلمة مرادفة للدکتور

ايها االمري مل اضع : انك تضع البيوت ای انك تقول الشعر فرد عليه اقبال قائال
د فاخذ االمري حيدق يف البيوت يوما کما ان احدا من اجدادی مل يشتغل بالربي

وجوه اصدقاء اقبال مندهشا متحريا فقال بعض االصدقاء يا سيادة االمريانه شاعر 
  ۔ويقول الشعر

ويسمی الشعر بيتا ايضا إال أن اقباًال ظن بان االمري مل ينطق بکلمة بيت 
: وهو شجر معروف لني االغصان طويلها ويسمی بالعربية" (بيد"وامنا نطق بکلمة 

فطلب األمري إلی اقبال أن ينشد له بيت شعر ) ان ويصنع منها الکراسياخليزر 
فاخذ اقبال ينشد شعره إال أن األمري طلب اليه ان يغين بشعره فنظر اقبال الی 

واهللا اود أن أقول المري بأن يأمر أصد قائی : الشيخ فوق مث قال يف صوت هامس
غنی ببضعة ابياته مث انشد هؤالء حتی يلبسوا اخلالخيل ويرقصوا وانا اغين مث 

  ۔)۱٤(االمري بعض ابياقه الشعرية ايضا 
واشتغل اقبال مبهنة التدريس واحملاماة لسنة أو أکثر وکان البد له أن يکافح 

فکان يقضي يومه کله إما مدرسا  ۔ويسع وينفق جل وقته يف هاتني املهنتني
 ۔ه مساء ليقابل زباءنهأومرافعا عن القضايا يف احملکمة کما انه کان جيلس يف مکتب

خر الليل وکان تالميذه ◌ٓ مث يشتغل باالستعداد للقضايا اجلديدة للغد إلی ا
حيضرون عنده يف بيته ليستفيدوا منه اکثر االحيان فلم يکن جيد الفرصة لنظم 

وهذا الشيخ فوق حيدثنا  ۔الشعر وقرضه وکان يتوق دائما الی مثل هذه القرص
وجاهت حسني (م حضر هود ۱۹۱۰ية مايو قائال بأنه يف مساء من أمس

وذهبا الی بيت اقبال فانشدا له شعرمها وکان اقبال يستمع إلی ) جنجانوي
يدخل عليه وخياطبه قائال ) املنشي طاهرالدين(االنشاد بکل اهتمام فاذا مبساعده 

فرد اقبال قائال يا اخي اوال جيب ان تفکر يف لقمة " احد الزبائن يريد أن يلقاک"
فقال له اقبال هذا هو الشغل  ۔اما هذا الشغل فله اوقات وفرص متاحة ۔شالعي

الذي يغذي الروح وما دام الروح باقيا فکل شيئ باق اما هذا الذي جاء بعد أن 
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مسع الشغل الذي يغذي الروح ومادام الروح باقيا فکل شيئ باق اما هذا الذي 
قبال الی شعرمها مث انشد جاء بعد أن مسع امسي فالميکن له ان يتغلت فاستمع ا

  ۔)۱۵(هلما شعره اجلديد مث تفرق اجلمع 
والظاهر أن إقباًال کان يبحث عن مورد من موارد الرزق الذي بامکانه ان 
يغنيه عن الکد واالکتساب ويوفر له وقتا خيصصه لالبداع الفکري واالبتکار 

هذه الشعري حيت يتمکن من بذل جهوده يف جمال العمل االبداعي وکانت 
الفکرة قد اثارت قلقايف اعماق ضمري اقبال فکان يعتقد بانه قد خلق ليقول 
الشعر ويستخدمه لرسالته اخلاصة لصحوة العامل االسالمي و'ضته ولکن من سوء 
احلظ ان مهنة التاليف مل تکن تدر علی علی أصحا{ا بشئ من املال يف شبه 

هذه االعمال ومل يکن اقبال  القارة وامنا کان البد له من مشرف غين علی مثل
ای البطن الذی " محار اجلوف"يرضی أن ينسی عمله الذي قدرله من اجسل 

) ۱٦(اليزال ينهق ويطلب من صاحبه ان يزوده بالعلف وال يرتکه يسرتيح للحظة 
و{ذا السبب مل يکن مرتددا يف البحث عن وظيفة توافق طبعه و تغنيه عن فکرة 

ومل يکن ) باد الدکن◌ٓ حيدرا(ه نری اقباًال يتجه حنو ويف هذه املرحلة من حيات
اقبال قد زار هذه املدينة من قبل رغم أن قصاءده الغزلية ومنظوماته االخري کانت 

وجرائدها کما ان اقباًال کان علی صلة باملراسلة ) باد◌ٓ حيدرا(تنشر يف جمالت 
کانت Dتم العلمية البارزة واليت  ) باد◌ٓ حيدرا(والتعارف غيابا مع شخصيات 

وغريمها ) االمري کيشن برشاد(و ) السري اکرب حيدری(بالعلم واهله من امثال 
ايضا کان ) غالم قادراجلرامي(کما ان صديقا من اصدقاء اقبال وهو   ۔)۱۷(

وکان اقبال علی علم ) باد الدکن◌ٓ حيدرا(يسکن هناك بصفته شاعرا خاصا المري 
قدير الشعراء واالهتمام {م ومن مث  من ت) باد الدکن◌ٓ حيدرا(مبا کان جيری يف 

 ۔کان اقبال يتوقع احلصول علی التسهيالت اليت کان يتوق اليها ويبحث عنها
حيث مل يبق امارة اواسرة ) باد الدکن◌ٓ حيدرا(وذلك يف االمارة املسلمة من 

  ۔مالکة مسلمة يف دهلي ولکنؤ بعددمارمها
حيدر (لکلية فيتجه الی وهذا مماجعل اقباًال يأخذ اجازة لعشرة أيام من ا

بأن اقباالً  ) عطية فيضي(م وحتکی السيدة ۱۹۱۰مارس/۱۸يف ) باد الدکن◌ٓ ا
يف بعض رسائله ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(کان قد ابدي عن رغبة يف الذهاب الی 

فبعثت  ۔اليها وطلب اليها ان تعطيه رسالة التوصية والتعارف إلی املسئولني هناک
) اکرب حيدری(التوصية والتعارف باسم قريبها السري برسالة ) عطية فيضي(السيدة 
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إال أن ) ۱۸(يف ذلك الوقت ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(الذي کان امني املاليات المري 

عطية (هذا اليبدو صحيحا فانه التوجد رسالة من رسائل اقبال يف کتاب السيدة 
ية تنص علی ان اقباًال کان قد طلب اليها ان تکتب له رسالة التوص) فيضي

عطية (والتعريف وباالضافة الی ذلك فان اقباًال کان قدبعث برسالة الی السيدة 
حيدر (م من الهور حيدثها عن تفاصيل زيادته ۱۹۱۰مارس /۳۰يف ) فيضي

  ):۱۹(فيکتب اليها قائال ) باد الدکن◌ٓ ا
فانين متاکد بانه کان ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(لواستطعت املزيد من االقامة يف "

رغبته يف اللقاء معي فقد التقيب بکبار ) نظام(أن يبدي سواالمري من املمکن 
) باد◌ٓ حليدرا(الرجال هناك وقد دعاين الکثريون منهم الی بيوDم وان زياديت 

ومل يکن الغرض الوحيد من  ۔کان لغرض خاص سوف احدثك به حني نلتقي
ومل يتح لی  ۔وحرمه ولعلك تعرفينهما) اکرب حيدری(زياديت هذه هواللقاء بالسري 

وان اقاميت عند مها کانت اقامة ) باد◌ٓ حيدرا(التعرف عليهما قبل لقائي {ما يف 
  ۔"ممتعة مرحية للغاية

وحرمه بواسطة السيدة ) اکرب حيدری(فلوان اقباًال کان قد التقی بالسري 
وامنا کان من " لعلك تعرفينهما"مل يکن له من اجلائز ان يقول هلا ) عطية فيضي(

) عطية فيضي(ل ان يذکر رسالة التوصية والتعريف من السيدة واجب اقبا
  ۔ويشکرها علی ذلک

مماکتبه فلم ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(وليس لدينا ماحيدثنا عن غرض زيارة اقبال 
يکن يهدف الی وظيفة خاصة حيتلها هناك وال جيوزأن نري بأن زيارته هذه کانت 

 کان ينوي ان يعرف االمري من اجل احلصول علی وظيفة واغلب الظن ان اقباالً 
نظام مبا يعتزم عليه يف مستقبله م التأليف والبحث والتحقيق اذا اتيح له احلضور 
يف بالط الدکن وان االمري نظام لوکان قد اطلع علی امهية مايعتزم عليه اقبال لقدم 
له منصبا مناسبا وکان من املمکن ان يرضی اقبال بذلك املنصب اال ان حضور 

  ۔يف بالط االمري نظام الدين الدکن مل متحققاقبال 
باد ◌ٓ حيدر ا(وهذا احلديث عن عهد والد العاهل األصفي االخري علی 

من تالميذ ) حمبوب علی خان(وکان االمري ) حمبوب علی خان(االمري ) الدکن
قدتويف وحيدثنا ) داغ(و{ذه الصلة کان يرتبط باقبال وکان الشاعر ) داغ(الشاعر 

  ):۲۰(قائال ) حمبوب علی خان(عن االمري ) بدي◌ٓ انظر حيدر (
فاذا وقف ظل واقفا لساعات فاذا استيقظ  ۔کان انسانا ذا طبع غريب جدا"

ومل يکن يفرق بني الليل والنهار يف ذلك وکان القدماء  ۔ظل يقظانا الی ساعات
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يعتربونه وليا وکان اذا خرج صائدا انفق االسابيع يف هذه ) الدکن(من اهل 
لة وکان سخيا يعطي االلوف فمن نظر اليه نظرة أو أتيح له احلضور يف الشغ

ورغم هذه املشاغل الغري العادية   ۔بالطه وجد ماطلبه واغناه من الدنيا وما فيها
اال  ۔وکان يعترب ذلك من کراماته ۔کان يقوم بالشئون االدارية لباده احسن قيام

ما زاره الول مرة مل يتح له  عند) داغ(ان بالء کان عظيما ايضا فان الشاعر 
احلضور يف بالط االمري نظام رغم االنتظار الذي دام طويال فرجع بدون اللقاء 

اال انه نال شرف االستاذية بعد اقامة  ۔مث دعاه االمري خالل السنة نفسها
دامت ثالث سنوات ونصف مث العطايا اليت ناهلا الشاعرال ختفی علی احد فهي 

  ۔"نی القبال من الفرصة ان ينتظر لبضع ساعاتوائ ۔اظهر من الشمس
باد ◌ٓ حيدر ا(خالل زيارته ) اکرب حيدری(وکان اقبال قد نزل عند السري 

ولعله قد تعرف علی اقبال قبل زيارته هذه باملراسلة کما انه من املمکن أن ) الدکن
وذلك الن اقباًال قد  ) اجلرامي(قد تعرف علی اقبال بواسطة ) حيدری(يکون 
حيدر (قبل أن يسافر الی ) اجلرامي(م الی ۱۹۱۰مارس /۱۱رسالة يف کتب 

  ):۲۱(ببضعة ايام حيث قاله فيها ) باد◌ٓ ا
قد مضت أيام منذ ان کتبت اليکم وکنت قد سألتکم عن سيادة االستاذ "
بدون ان احظي جبواب منکم فکأن الود علي رسالتيني اليزال يف ) حيدری(

ن الغفلة واال مهال تعيش انت اوتقيم عهد تکم ولست أدری يف ای عامل م
  ۔"هناک

وحرمه يرغبان يف العلم واألدب رغبة شديدة ) اکرب حيدری(وکان السري 
للغاية وکانا يقدران العلماء واالدباء فقام هووزوجته خبدمة اقبال وضيافته خري قيام  

ال وکان اقب) باد◌ٓ حيدر ا(کما ا'ما قدعرفاه بالعديد من الشخصيات البارزة يف 
حيدر (خالل اقامته يف ) نظم طباطبائي(قد ابدي عن رغبته يف اللقاء مع االستاذ 

يف تلك االيام ) لکلية نظام(استاذ اللغة الفارسية ) نظم(وکان االستاذ ) باد◌ٓ ا
وعرفه باقبال وبعد حلظات رجاه اقبال ان ينشد له ) اکرب حيدری(فطلبه السيلر 

ابياتا شعرية من التشبيب من قصيدة يف ) منظ(شيئا من شعره فانشد له االستاذ 
  :مدح الرسول صلي اهللا عليه وسلم وکان من بني ابيات التشبيب بيت

  ظلمت سة نکال روئة سلمائة سحر هپرد
  ناقه گردون کي ک％ينچة ليلی شب & مهار

وان ليلی  ۔قد طلع وجه سلی السحر من وراء ستار الظالم: ومعنی الييت
  ۔ة السماءالليلة قد جرت حبل ناق

فاستحسن اقبال االبيات الشعرية حني مسعها واثنی علی قدرة االستاذ 
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مث ان اقباًال نظم قصيدة مدحية علی  ۔علی االبداع الشعری تقديرا للغاية) نظم(

کيشن (والتی عنو'ا باسم االمري " التشکر"وکان عنوا'ا ) نظم(منوال االستاذ 
ومتتع حبديثه ولقائه معه  ) اجلرامي(تاذ وقد استفاد اقبال من االس) ۲۲) (برشاد

احلافظ جليل حسن (کما انه التقی بالکثريين من الشخصيات البارزة هناك وأقام 
) داغ(وهوالذی عني استاذ الالمري نظام بعد ان تويف الشاعر ) جليل املانکبوری

حيدر (مأدبة عشاء تکرميا القبال وحضرها العديد من الشعراء والکتاب من اهل 
کما انه شارك يف تلك احلفلة االستاذ ظهري الدهلوي رغم ضعفه ) باد◌ٓ ا

  ):۲۳(وشيخوخته وهذا اقبال نفسه يصرح قائال 
خالل السنة املاضية فکان من الالزم أن ألتقی ) باد◌ٓ حيدر ا(قد سافرت الی "

 "بالبارزين من أهل املدينة فاقيت مأدبة عشاء يف
تکرميا يل حيث حضرها ) ياحلافظ جليل حسن جليل املانکبور (منزل 

اما انا فکنت ارغب  ۔فطلب الی ان انشد له ابيايت الشعرية) ظهري(حضرة الشيخ 
يف االستماع الی شعره بدل ان انشد له من شعري حيت استمع الی بيت شعر 
علی لسانه فوافق حضرة الشيخ علی ذنك وتقبل رجالی فانشد بيتا من شعره وهو 

  :قوله
  وفغان هجهوا عشق جس ميأ  هو
  وگ هی جس ميأ د＄واں ه◌ٓ کچی ا هو

ان البکاء واال ستصراخ يدل علی احلب الکاذب کما ان الدخان : ومعناه
  ۔يدل علی النار غري امللتهب

وکان  ۔ن◌ٓ وکان قد انشد ابياتا شعرية اخري اال انين ال اتذکر شيئا منها اال
مل يکن يسمع  يف ذلك الوقت قد بلغ من الکرب والضعف کما انه) ظهري(الشيخ 

  ۔االصوتا موتفعا
وعنوا'ا ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(وکان اقبال قد نظم منظومة شعرية وهو يف 

يف ) امللوك القطب الشاهي(وکان قد تأثر يف منظومته هذه مبقابر " املقربة امللکية"
بعد ان عاد اقبال من " خمزن"وقد نشرت هذه املنظومة يف جملة ) جولکنده(
  ):۲٤(الهور مع ملخولة من قبل اقبال وهي  الی) باد◌ٓ حيدر ا(

البکالوريوس وکيل املاليات وهو من املهتمني يب خالل ) نذر علی(وکان السيد "
قد اخذين يوما الی تلك القباب ا>يدة ) باد الدکن◌ٓ حبيدر ا(اقاميت القصرية 

وکان  ۔واملؤملة يف نفس الوقت اليت يسرتيح فيها ملوك الساللة القطب الشاهية
الوقت ليال وکان اجلوهادئا وکانت السماء غاءمة وکان ضوء القمر يتطلع من 
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خالل السحب فازد اد املنظر حسرة الی حسرة وحزنا الی حزن فتأثر قليب 
بذلك املنظر تأثرا لن يزال عالقابذاکريت وهذه املنظومة تعرب عن نطباعايت 

باد واريد ◌ٓ ی حيدر اواريد أن أجعل من منظوميت هذه ذکري لوحليت ال ۔الکثرية
اللذان ) لئيق بيجم(وحرمه املصون السيدة ) حيدری(ان أعنو'ا بسم االستاذ 

قد بالغايف احلفاوة يب وبذال کلما کان يف وسعهما ليجعال إقاميت يف 
  ۔"اقامة ممتعة مرحية للغاية) باد◌ٓ حيدرا(

حيتل وکان ) باد◌ٓ حيدر ا(وهو يف ) االمري کيشن برشاد(وکان اقبال قد قابل 
هذا کان من ساللة االمري ) االمري کيشن برشاد(لالمارة و " صدر املهام"وظيفة 

واصله من اهل الهور فمنها هاجرت اسرته فنزلت مبدينة دهلی مث ) ۱) (تودرمل(
وکان من قبيلة الکشاترة اال انه کان يعرف اللغة العربية ) باد◌ٓ حيدر ا(حتولت الی 

ة الی جانب اللغة السنسکريتية وکان مييل الی نزعة والغارسية واال ردوية معرفة جيد
و ) داغ(متصوفة کما انه کان علی مکانة من نظم الشعر وفهمه وکان من تالميذ 

وکان متمکنا ") املسرور"ای " (شاد"وکان ختلصه او امسه الشعري ) صف◌ٓ ا(
بالفنون العسکرية کما انه کان بارعا يف علم الرمل والنجوم واخلط والوسم 

ملوسيقی وکان قد ورث اقطاعا کبريا وکانت حماصيله السنوية تتجاوز للمليون وا
والنصف من الروبيات يف ذلك الوقت وکان يعيش يف بيئة غنية اال انه يتبع تقاليد 
الفقراء وکانت له له اربع زوجات مسلمات وقد بلغ يف حب احد اهن حيت 

د الزوجات املسلمات فکانوا اما اوال ۔اختنت کما ان ثالث نسوة هندوکية کن حتته
مسلمني ويتزوجون يف االسر املسلمة کما ان اوالد الزوجات اهلندوکيات کانوا 
يتزوجون يف االسر اهلندوکية وکان قد تثقف ثقافة اسالمية فکان حيفظ العديد من 

نية الی جانب االحاديث النبوية وکان يتعبد يف العباد اهلندوکية کما ◌ٓ السور القرا
يصلي يف املساجد وقد عرب عن عقيدته يف التوحيد يف بعض ابياته الشعرية  انه کان

  :ومنها قوله
  وهو من رجال البالط لالمري اطور املفويل اکرب  )۱(  حواشي

  ميأ ＄وں ＄ندو ميأ ＄وں مسلمان
  ＄ر مذ＄ب ＄ة ميرا ايمان
Lشاد کا مذ＄ب شاد ＄ی جا  
Lآزادی آزاد ＄ی جا  

اماديانه  ۔منت بکل ديانة◌ٓ نا مسلم قد اانا هند وکي، ا: ومعنی البيتني
  ۔الن احلرية ال يعرفها اال احلر ۔فاليعرفها االهو" شاد"
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وقد نشرت له جماميع من الشعر والنثر بعناوين خمتلفة وقد نالت قصيدته يف 
مدح الرسول صلي اهللا عليه وسلم من الشرف حتی ا'ا علقت علی جدار من 

سجد النبوي باملدينة املنورة وقد مات هو يف جدران مکتبة شيخ االسالم وراء امل
  )۲۵(م ۱۹٤۰سنة 

اهلند وکي هذا کان ميلك من التواضع الذي ورثه ) باد◌ٓ حيدر ا(ان اقطاعي 
من اجداره الی جانب کرمه وسخائه ودماثة اخالقه ومساحته قدکان ميلك من 

مساحته التواضع الذي ورثه من اجداره الی جانب کرمه وسخائه ودماثة اخالقه و 
قدکان معا اثر يف قلب اقبال تاثريا بالغا حيت کا'ا کانت قد استاسرت قلبه 
وتوطدت العالقات العميقة بينهما حتی ان اقباًال نظم قصيدة مدح فيها االمري 

مع " خمزن"وقد نشرت يف جملة " التشکر"وهذه القصيدة عنوا'ا ) کيشن برشاد(
  ):۲٦(ملحوظ من قبل اقبال وهذا نصه 

فتشرفت ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(د اتيح يل يف شهر مارس املاضي ان ازور ق"
باحلضور يف مقر الوزارة کما انين تشرفت باحلضور عند اجلناب العالی صاحب 

والذي يلقب بيمني الدولة ويعمل حاجبا لوئيسر ) کيشن برشاد(السمواالمري 
وان " ملسرورا"اي " شاد"وزراء الدولة األصفية والذي يعرف بلقبه الشعري 

ثارها لن تزال ◌ٓ االنطباعات التی ترکتها دماثة اخللق والکرم من قبل مسوه ان ا
وباالضافة الی هذا الکرم فان مسوه کان قد تکرم  ۔باقية ثابتة علی لوحة ضمريي

وکانت الرسالة مليئة باملشاعر ) باد◌ٓ حيدر ا(فکتب رسالة قبل سفري من 
رم فانشد ين البعض من شعره احللوا الراءع السامية الکرمية کما انه کان قد تک

وهذه هي االبيات الشعرية اليت جرت علي لساين تلقائما حيث تشکرت فيها 
  ۔"لکرمه واهتمامه يب
م وکانت ۱۹۱۰مارس /۲۳الی الهور يف ) باد◌ٓ حيدر ا(وغادر اقبال 

حيدر (تعتقد بان اقباًال کان قد سافر متجها الی امارة ) عطية فيضي(السيدة 
ومکانته العظيمة باالضافة الی ) نظام(النه کان قد تأثر جبالل االمري ) باد◌ٓ ا

فإن ) عطية فيضي(وعلی حد تعبري  ۔املشاکل االقتصادية اليت کان مياين منها اقبال
االنسان الذي يواجه هذا النوع من العقبات واملشاکل يف سبيله حياول ان يستند 

فانه سوف ) باد◌ٓ حيدر ا(انه اذا استقريف الی کل وسيلة واهية جيدها يف طريقه و 
يعرض عن االهداف السامية ويتجه حنواالمور التافهة فيهتم {ا ومن مث کانت قد  
کتبت الی اقبال رسالة ملؤها السخرية وکانت تريد من رسالتها هذه ان متنع اقباالً 

 اال ان) نظام(من أن يضيع مواهبه الشعرية من اجل التقدير من قبل االمري 
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عطية فيضي مل تستطع ان تدرك الغرض احلقيقي من سفر اقبال الی ) السيدة
  ):۲۸(ومن مث نري اقبال يرد عليها يف شئ من السام والتربم ) باد◌ٓ حيدر ا(

سوف يکون سببا للمزيد ) نظام(ومتی سبق يل أن قلت بأن التقدير من قبل "
هتمون مبثل هذه من التوقري واالحرتام انك لتعلمني بانين لست من الذين ي

التوافة اننی الاريد ان اشتهر شاعرا رغم ان الناس من سوء احلظ يعرفونين بصغيت 
قبل يوم ) نيبلز(ايطاليا قد بعث الی رسالة من ) بارونات(وقد کان احد  ۔شاعرا

او اکثر وکان قد طلب منی ان ازوده بالعديد من منظومايت مع ترمجتها 
يف اعماق ضمريي حيرضين علی الشعر وانت  االجنليزية ولکننی الاجد حافزا

مسئولة عن ذلك وانی يل ان اهتم بالتقدير واال عزاز من قبل امري من امراء 
بالدي بينما اجد الکثريين من الشخصيات البارزة واملهتمة بالشعر من البالد 

  "۔االجنبية يهتمون بشعری بالغ االهتمام
نية وسعيه يف سبيل الرزق کما قد عاد اقبال إلی الهور فاشتغل باعماله امله

تعود ان يشتغل بذلك وکان قد مضی عليه سنتان مل ينشد قصيدة او منظومة يف 
االجتماع السنوی جلمعية محاية االسالم رغم انه کان قد القی العديد من 
احملاضرات باللغة االجنليزية ولکنه اعرض عن ای نوع من املشارکة يف االجتماع 

والسبب يف ذلك ان اصحاب اجلمعية وقادDا   ۔م۱۹۱۰ سنة السنوی للجمعية يف
کانوا قد افرتقوا ونشأت اخلالفات بينهم وکان من بني الشئون التی کانوا يتنازعون 

) مولوي ان شاء اهللا خان(فيها ويتقاتلون هوالئحة اجلمعية اودستورها فقد کان 
اکم ضد اجلمعية وذلك قد رفع القضايا يف احمل" اخبار وطن"رئيس التحرير جلريدة 

علی کل حال فقد  ۔مما جعل اقباًال ييئس من موقف اجلمعية وتصرفات اعضائها
) فتح علي خان قزلباش(مت تکوين جملس يضم ستة اشخاص وکان يرأسه االمري 

وکان اقبال من  ۔م۱۹۱۰ابريل /۲۹من اجل املصاحلة بني االعضاء املتشاجرين يف 
فق مجيع االعضاء علی قرادات هذا ا>لس مث مت ووا ۔بني االعضاء هلذا ا>لس

  ۔)۲۹(انسحاب القضايا من احملاکم اليت کانت قد رفعت ضد اجلمعية 
ان هذا الطور من حياة اقبال قد کان طورا مليئا باالحدات واال شغال ومن 

 ۱۹۰۸من " خمزن"مث فإن القصائد او املنظومات املشهورة اليت نشرت له يف جملة 
" رسالة العشق"يزيد عدرها من ست قصائد وکانت منظومته ال ۱۹۱۰الی 

ابريل " (والبالد االسالمية) "۱۹۰۸ديسمرب " (والی عبدالقادر) "م۱۹۰۸اکتوبر (
فلسفة "و ) ۱۹۱۰يونيو " (واملقربة امللکية) "م۱۹۱۰يونيو " (والتشکر) "۱۹۰۹

والی " "رسالة العشق"نشرت خالل هذه املدة اما ) م۱۹۱۰يوليو " (احلزن
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فهما منظومتان کان اقبال قد نظمها يف اخريات اقامته يف اوربسا و " عبدالقادر

خالل هذا الطور من حياة کان اقبال قد اعد العديد من البحوث واملقاالت باللغة 
کما انه کان قد   ۔االجنليزية وسوف نتناول هذه املقاالت للنقاش يف اوا'ا فيما بعد

  ۔)۳۰(کراسة بشکل املذکرات وامللحوظات راء يف  ◌ٓ بدأ جيمع افکاره وا
واملشکلة اليت کان يواجهها اقبال واليت وقفت يف سبيله ليقبل عی عمل بناء 
اقباال صحيحا هي انه کان يشتغل مبهنيت التدريس واحملاماة يف نفس الوقت ورئيس 
قسمها بالکلية احلکومية بالهور ومل يکن له من املمکن ان يقبل ذلك االاذا ترك 

املريزا (هنة احملاماة وودعها توديعا 'ائيا فاستشار اصدقائه يف املوضوع فهذا م
  ):۳۱(جالل الدين حيدثنا عن ذلك قائال 

وکنا مجيعنا قد اتفق رأينا علی أن الوظيفة احلکومية قد تقف يف سبيل القوة "
 العملية احلرة البناءة وباال ضافة الی ذلك فان امکانيات التقدم والرتقية يف
مصلحة التعليم حملدودة جدا فاذا کان البد من وظيفة حکومية فلم النستمر يف 
احملاماة وترکز عليها وحدها وذلك الن من بني درجات الرتقية والتقدم يف تلك 
املهنة هي وظيفة القضاء ايضا ومن مث قطع اقبال صالته بالکلية واکتفي مبهنة 

  ۔"احملاماة
ديسمرب /۳۱کلية احلکومية بالهور يف وقد استقال اقبال من وظيفة بال

م وکان قد بدأ يفکر يف االستقالة من تلك الوظيفة منذأمد بعيد فهذا ۱۹۱۰
م واليت بعث ۱۹۰۹يوليو /۱۷اقبال نفسه حيدثنا عن ذلك يف رسالته املؤرخة يف 

  ):۳۳(حيث يقول ) عطية فيضي({ا الی السيدة 
املختلفة من وجهة النظر إن الظروف قد أکرهتين أن أفکر يف القضايا "

االقتصادية ووجهة النظر هذه هي اليت کنت أکرهها وابغضها من اعماق قليب 
ن بأنين سوف استمر يف مهنيت احملاماة ◌ٓ قبل بضع سنوات وقد قدرت اال

  ۔"متوکال عی اهللا سبحانه وتعالی
ومبناسبة استقالته من وظيفة الکلية أقيمت حفلة توديع من قبل الکلية وألقی 

شعر رابرت (خر حماضراته {ذه املناسبة أمام تالميذه وکان موضوعها ◌ٓ اقبال ا
ومل يزل اقبال علی صلة مابالکية احلکومية حيت بعد استقالته عن ) ۳۳) (براوننک

مهرجانات الشعر "وظيفته {ا فکثريا ماکان الطالب يدعونه إلی الکلية ليرتأس 
  ۔)۳٤(ناسبات أويقوم مبنصب القاضي يف تلك امل" وجمالسه

 ۔وکذلك فان إقباًال کان دائما علی صلة جبامعة بنجاب واجلامعات األخری
فلم يزل يضع أسئلة االمتحانات المتحان املتوسطة والثانوية والثانوية املتوسطة 
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والليسانس واملاجستري والليسانس يف العلوم الشرقية وما جستريها واملاجستري يف 
ل والتخرج يف احلقوق وغريها من االمتحانات حتی احلقوق وامتحان احلقوق األو 

انه کان يضع االسئلة المتحان اخلدمات التعلمية العليا وامتحان اخلدمات املدنية 
السنية فکان يعمل متحنا يف جامعات بنجاب وعليکره واله اباد و ناکبور و دهلی  

حليدر ( کما انه کان يضع اسئلة االمتحان يف التاريخ االسالمي لبيت العلوم
وکان اقبال يضع عادة اسئلة االمتحان يف مادة التاريخ والفلسفة ) باد الدکن◌ٓ ا

واحلقوق واالجنليزية واالردوية والفارسية والعربية وکان خيرج من الهور يف بعض 
ومل  ۔االحيان لالمتحانات الشفوية يف جامعات عليکره واله اباد وناکبور وغريها

ا أو واضعا لالسئلة حتی أنه کان يغضب إذا اجرتأ يکن يقبل توصية بصفته ممتحن
ويبدو من دراسة ) ۳۵(احد أصدقائه علی التوصية مهما کانت صلته باقبال 

موارد الدخل ومواجعتها بانه کان يکتسب مبلغا من الدخل ال بأس به بصفته 
  ۔)۳٦(ممتحنا أو واضعالالسئلة ملختلف اجلامعات 
للجامعة ) ۳۷" (زميال"کان قد رشح ويبد و من ملف جامعة بنجاب بانه  

م وکان اقبال اليزال علی صلة بالکلية احلکومية حينذاك ۱۹۱۰مارس /۲يف 
استاذ التاريخ بالکلية احلکومية يف وضع کتاب ) الله رام برشاد(فشارك االستاذ 

مث اصبح عضوا يف کليات ) ۳۸(م ۱۹۱۳منهجي لتاريخ اهلند والذي نشريف 
اب والسنات وا>لس اجلامعي کما انه کان يعمل رئيسا للجان العلوم الشرقية واالد

الدراسات يف الفلسفة والعربية والفارسية وکانت هذه اللجان تعد املناهج الدراسية 
للمواد کما ا'ا تستشري اخلرباء وتقوم بتقدمي احللول للمشاکل الطالبية مث ترسل 

ي وانتخب اقبال عميدالکلية توصياDا للموافقة النحائية من قبل ا>لس اجلامع
مث انتخب عضوا يف ا>لس التعليمي  ۔)۳۹( ۱۹۱۹الدراسات الششرقية يف 

ويف نفس السنة عني عضوا يف جلنة االستاذية وکانت ) ٤۰(م ۱۹۲۳للجامعة يف 
مهمة هذه اللجنة اختيار احملاضرين واالساتذة وتعيينهم يف اجلامعة ونظرا الی 

والی اشغاله املرتاکمة أراد اقبال خالل السنة نفسها ان  اعمال اجلامعة املتزايدة
يستقيل من عضويته يف ا>لس التعليمي اال انه سحب استقالته علی رجاء من 

م رشح اقبال عضوا يف جلنة ۱۹۲٤رئيس اجلامعة انذاك ويف ) جان مينارد(السري 
ف واال حوال اجلامعات اليت کانت مهمتها تقدمي االقرت االقرتاحات لتحسني الظرو 

ويف ) ٤۱(يف االدارة اجلامعية واللجان االستشارية واالنتخابات للجا'ا املختلفة 
يؤلف الکتب املنهجية االردوية حتت اشراف ) حکيم امحد شجاع(م بدأ ( ۱۹۲۵
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اقبال ويف ضوء نظرياته وأرائه وسی هذه املئولفات بالسلسلة االدبية فوضع ثالثة  

والثامن فوافق جملس بنجاب للکتب املنهجية علی کتب للصف السادس والسابع 
م فضمت الکتب الثالثة الی املناهج ۱۹۲۵ينائر  /۱۲ذلك يف اجتماعه يف 
والذي اهتم بنشره هم ) ة العجم◌ٓ مرا(اي " ئينه عجم◌ٓ ا"الدراسية الثانوية ومساء 

  )٤۳(م ۱۹۲۷سوق انارکلي الهور يف )عطرتشند کبور(اصحاب
م مث ختلف عن رغب ۱۹۳۲جبامعة بنجاب حتی ومل يزل اقبال علی صلة 

نوفمرب  /۲۳يف شئون اجلامعة إماسبب اشغاله املرتاکمة او موضه العضال ويف 
عرضت عليه العضوية الداءمة الحتاد الکلية املتوسطة يف عليکره فذهب  ۱۹۲۹

رئيسا ) رأس مسعود(اقبال إلی عليکره ليشارك يف حفلة کليتها حيث کان السري 
وبتلك املناسية منحته جامعة عليکره شهادة الدکتوراة الفخرية يف للجامعة 

کما أن جامعة بنجاب کانت قد منحف له شهادة الدکتوراة ) ٤٤(داب ◌ٓ اال
م وذلك تقديرا >هود اته اليت قدمها يف ۱۹۳۳ديسمرب  /٤الفخرية يف االداب يف 

باد ◌ٓ امعة اله ام احتفلت ج۱۹۳۷داب والتعليم والتدريس ويف ◌ٓ جمال العلوم واال
بعيدها فمنحت القبال شهادة الدکتوراة يف االداب من اجلامعة العثمانية حبيدر 

  ۔)٤۵(اباد الدکن 
علی کل حال فبعد االستقالةعن الوظيفة اقبل اقبال اقباال کليا علی مهنة 
احملاماة وممارستها وکان البد له ان خيرج من الهور احيانا من اجل بعض مشاغله 

خذت مهنة احملاماة تدر عليه اشرتي اقبال عربة احلصان الشخصية وعند ما ا
يعتين بامراحلصان ورعايته فکان ) من سکان شرق اهلند(فوظف سائسا بوربيا 

اقبال يتجه الی احملکمة يف تلك العربية ويف يده جلام الفرس ويف بعض االحيان  
املريزا (کب سيارة کان ينتهی من عمله يف احملکمة ويرسل العربية الی البيت فري 

) للمريزا جالل الدين(فيذهب الی املکتب وکان بعض املوظفني ) جالل الدين
يغين القصيدة السدسة للشاعر حالی علی قيثارته بلحن خاص ففي کثري من 

  ۔االحيان کان اقبال يرغب يف االستماع الی ذلك اذ کان معجبا به اعجابا کبريا
املريزا جالل (دقاء اقبال املخلصني وکان يف ذلك الوقت قد انضم ايل اص

باالضافة الی ) جوجندر سنغ(والسري ) ذوالفقار علي خان(واالمري ) الدين
وکان من ) السردار امراؤ سنغ شري جل والد السيدة امرتا شريجل الغنانة املعروفة(

) ذوالفقار علی خان(عادات اقبال انه کان يشرب الشاي عند االمري السري 
  ۔لوقت عنده وکان يتغدي معه يوم العطلة يف احملکمة ايضاويقضي معظم ا

مقرا >الس االنس والطرب والغناء وکان ) املريزا جالل الدين(وکان منزل 
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اقبال يرغب يف جمالس املوسيقي ومن مث کان ينتهز الغرص فيشرتك يف ا>الس هذه 
واترفع کما انه   وکان اقبال الينشد شعره ملن اراد ان يستمع اليه علی سبيل الکرب

کان متحذرا يف انشاد الشعر عامة فلم يکن ينشد شعره االلبعض اصدقائه اال ان 
ليشرتك يف جمالس ) فيصل اباد االن) (الئل بور(يت من ◌ٓ السري عبدالقادر کان يا

موجودا فکان اقبال ينشد شعره يف ) اجلرامي(املوسيقی هذه فاذا جاء هو اوکان 
اصا بلطافة القول ومسو اخليال فکان داءما يف قمة ا>الس ويهتم اهتماما خ

الفکاهة والظرافة وهو يف هذه ا>الس فکان ينطق احيانا باجلمل اللطيفة املتناسبة 
اوبکالم جذاب مالئم للمناسبة مماکان جيعل اصدقاء يتمتعون به ويستحسنونه 

االحيان   ويف بعض ۔منه ومع ذلك کله فان حديث اقبال مل يکن هذرا فاحشا ابدا
کان الصمت يسود اقبال فيطول فيبد و کأنه قد انتقل الی دنيا اخليال االخري مث 

  ۔ينتبه فجأة وکأنه استغاق من النوم
) صوفيه جندان بامبا(االنسة ) السيخي رجنيت سنغ(وکانت حفيدة االمري 

ترغب رغبة شديدة يف زيارة اقبال وکانت تسکن يف فيالها اخلاصة {ا علی 
جوجندر (م جاء السري ۱۹۱۲لربك بالهور ويف مساء ذات يوم لسنة شاعرع ک

معه وذهب {ما الی بيته فاقيمت حفلة ) واملريزا جالل الدين(فاخذ اقبال ) سنغ
ان ينشد هلا اقبال بعض ) بامبا(الشاي يف ظل من االشجار الغناء فرجت االنسة 

اال ا'ا مل تکن تقدر علی هذه تفهم اللغة االردوية ) بامبا(ابياته الشعرية وکانت 
يرتجم االبيات الشعرية ) جوجندر سنغ(فهم الشعر االردوی ومن مث جعل السري 

قد ابلغت بان اقباًال مولع بتدخني ) بامبا(وکانت االنسة  ۔ويشرحها باال جنليزية
ان يعد ) بريجي(النارجيلة ومن مث کانت قد طلبت الی ساءقها وکان امسه 

يف زاوية من ردهة البيت وعندما جلس اقبال 'ضت يف  النارجيلة وحيتفظ به
شخصيا فجاءت بالنار جيلة ووضعتها بني يدي اقبال فقال اقبال وهو خياطب 

قد قدمت لنا النار جيلة ) رجيت سنغ(هذه حفيدة االمري ) املريزا جالل الدين(
الی  اقباالً ) بامبا(وقد دعت االنسة ) والتبغ حرام يف املذهب السيخي(بيديها 

منزهلا الی حفلة الشای مرة او مرتني وکانت احدي صديقاDا من النساء االنسة 
قد ) بامبا(تشتاق الی زيارة اقبال فلم ميض ايام حيت کانت االنسة ) جوتس مان(

) جوتسمان(اقامت حفلة الشاي يف حديقة شاليمار تکرميا لصديقتها االنسة 
وما يف تلك احلفلة فقامت االنسة وصديقتها االوربية االخري وکان اقبال معز 

فاقتطفت وردة من احلديقة وقد متها القبال مماجعل اقباًال ينظم ) جوتسمان(
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" صوت اجلرس"واليت يضمها ديوانه " ايل اليت قدمت هدية الوردة"منظومته ملعروفة 

اما الصديقة الثانية فکانت لديها هرة مجيلة وکانت جالسة يف احضا'ا فنظم 
وهذه املنظومة ايضا "حني رأيت قطة يف احضا'ا "مة اخري وعنوا'ا اقبال منظو 

  ۔)٤٦"(صوت اجلرس" يضمها ديوان
ويف تلك االيام مل تکن احلياة السياسية العملية يف بنجاب اال باالسم ورغم 

) حممد شفيع(وکان يقود السري  ۔ذلك نشأت فئتان سياسيتان معارضتان يف الهور
ويف ديسمرب ) فضل حسن(ية فکان يراسها السري احدي الفئتني واما الثان

م عقد اجتماع املرابطة االسالمية اهلندية يف مدينة کراتشي فحضر فيه کل ۱۹۰۷
بتباعهما واصحا{ما وکانت ) فضل حسني(والسري ) حممد شفيع(من السري 

النتيجة هلذا االجتماع هو إنشاء فرع الرابطة االسالمية يف اقليم بنجاب وعلی حد 
حممد (رئيسا للفرع والسري ) ميان شاه دين(انتخب ) ۳۷) (عظيم حسني(ريح تص

فانه مل ينضم الی الفرع االقليمي ) فضل حسني(اما السري  ۔امينا عاماله) شفيع
والسري ) بري تاج الدين(للرابطة االسالمية کما مل ينضم اتباعه وانصاره وهم 

بأن من اخلطأ أن حيسب ويری املؤلف ) غالم بيك نرينک(و ) شهاب الدين(
واتباعه وذلك الن اقباال کان يعيش يف ) فضل حسني(اقبال بني انصار السري 

يصرح بأن الفرع االقليمي للرابطة ) املريزا جالل الدين(م و ۱۹۰۸أوربا حيت يوليو 
امينا عاماله ) حممد شفيع(وکان السري ) ميان شاه دين(االسالمية کان يرأسه 

امينا مساعدا ) املريزا جالل الدين(کان امينا مشارکا و ) ملحمبوب عا(واملولوي 
) فضل حسني(امني الصندوق االقتصادي امام السري ) حممد شريف(والدکتور 

فکان يعارض هذا الفرع ومن مث انشأ فرعا مستقالله وکان يضم هذا الفرع الی 
حسام  ميان(و ) بري تاج الدين(عبداهللا احملامي و ) فضل حسني(جانب السري 

رئيسا للفرع ) حممد شفيع(قاضيا فحل حمله السري ) ميان شاه دين(مث عني ) الدين
  ۔)٤۸(االقليمي للرابطة االسالمية 

) حممد شفيع(والسري ) ميان شاه دين(وکان اقبال علی صالت الصداقة مع 
وباال ضافة الی ذلك فان اقباًال ملا يدخل احلياة  ۔مجيمعا) فضل حسني(والسري 

سية العمليه القليم بنجاب ومن مث عاش يف معزل عن التحزب السياسي السيا
ماأمکن له ذلك ويصرح عظيم حسني بأن احلياة السياسية يف االقليم کانت قد 

احلزب ) فضل حسني(بدأت بسبب االصالحات الدستورية اجلديدة فانشأ السري 
کان قد دخل يف الن اقباًال   ۔االحتادي يف بنجاب فانضم اليه اقبال وهذا صهيح

أن ) فضل حسني(م فأصر عليه السري ۱۹۲٦جمال السياسة العمليه االقليمية منذ 
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ينضم الی احلزب االحتادي اال ان اقباًال کان عضوا يف ا>لس التشريعي القليم 
  م۱۹۳۰الی  ۱۹۲۷بنجاب من 

فقد درس السياسة ) عاشق حسني البتالوي(علی حد تصريح الدکتور 
الحتادي خالل هذه السنوات الثالثة دراسة عميقة فهذا احلزب العملية للحزب ا

هوالذي کان قد بدأ بالتشاجر اخلريب يف احلياة القروية مث اتسع هذا التشاجر 
وهذه الظروف واال حوال مل تکن ختفی علی  ۔احلزيب حيت استوعب االقليم کله

فضل (ومن مث نشأت اخلالفات الشديدة بني  ۔)۳۹(رجل من امثال اقبال 
واقبال يف ا>ال السياسي حتی ان الصدافة التی کانت بني اقبال والسري ) حسني

  ۔منذ القدم تأثرت بذلك ونشأ فيها شيئ من التوتر واال نقباض) عبدالقادر(
وکان معظم القادة املسلمني يف شبه القارة يعلنون الوالء والوفاء للحکومة 

حتی ) سيد امحد خان(م عليها السري االجنليزية متبعني يف ذلك الطريق اليت دهل
م و ۱۹۱۱م مث نشأت ظروف غريت هذا االسلوب الفکري بني ۱۹۱۱
واما الصدمة االولی اليت واجهها القادة املسلمون علی ايدي احلکام  ۔م۱۹۱٤

م فقد کان القادة املسلمون يؤيدون ۱۹۱۱االجنليز فهو الغاء تقسيم بنغال يف 
الجنليز ظلوا يرفضون طلب االلغاء من قبل اهلنادکة تقسيم بنغال کما ان احلکام ا

م ولکن ۱۹۱۱م الی ۱۹۰۵ويعلنون بان تقسيم بنغال هو قرار حاسم و'ائي من 
اهلنادکة جاؤا بالشدة والعنف يف مظاهراDم مما جعل احلکام االجنليز يستسلمون 

إلی دهلی قيصر اهلند ) جورج اخلامس(امام الطلب اهلند وکي بالغاء التقسيم فجاء 
م ويف هذه السنة نفسها ۱۹۱۱ومن هناك اعلن شخصيا الغاء تقسيم بنغال يف 

انتقلت العاصة من کلکتة الی دلی وکان احلکام االجنليز قد وعدوا بانشاء جامعة 
اسالمية يف دکا حملواملية بني املسلمني وتقدمهم التعليمي اال ان اهلنادکة عارضوا 

ا وکان الغاء تقسم بنغال هواال عالن بالقضاء هذا املشروع معارضة شديدة ايض
امري دکا فلم ميض ايام حتی مات ) للخواجا سليم اهللا خان(علی احلياة السياسية 

وهکذا أدرك القادة املسلمون والول مرة بأن الوالء أوالوفاء والطرق السلمية ) ۵۰(
ويری  ۔جنليزيةالتکفي لتحقيق االهداف الشعبية واالعرتاف {ا من قبل احلکومة اال

الشيخ شبلي بان الغاء تقسيم بنغال امنا کانت لطمة علی وجه املسلمني اليت 
  ۔)۵۱(حولت وجوههم وغريت وجهة نظرهم 

ويف هذه السنة نفسها بدأت ظروف العامل االسالمي تتحول من السيئ إلی 
م ويف  ۱۹۰۷فقد کانت بريطانيا وروسيا قد قسمتا ايران بينهما منذ  ۔األسوأ
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متت اتفاقية بني روسيا واملانيا اعرتفت فيها املانيا باهليمنة الروسية علی  ۱۹۱۱

مث تقدمت جيوش روسيا " مشهد"م ضربت روسيا بالقنابل مدينة ۱۹۱۲ايران ويف 
وبريطانيا فاحتلت ايران وقضت علی احلرکات الدستورية االيرانية وسلبت حرية 

  ۔الشعب االيراين
لثورة التی قادDا مجعية االحتاد والرتقي وحزب ومن ناحية اخري مل تستطع ا

) علی حد تعبري املفکرين الغربيني(االتراك الشبان أن تنفذ الرجل املريض الرتکي 
) العثمانية(وذلك الن اجلمعية کانت تقرر مرة بان الدولة العثمانية تقوم علی 

نية علی ومرة اخري کانت تعلن وتنادی بالوحدة التورا ۔والتقوم علی االسالم
و " بوسينا"اساس الوحدة اجلنسية الرتکية ويف اثناء ذلك اعلنت النمسا بأن مناطق 

من البالد الرتکية يف شرق اوربا امنا هي مناطق تابعة ململکة نساء مث " هرزجوبينا"
م احتلت ايطاليا ۱۹۱۱سبتمرب  /۲۸اعلنت بلغاريا استقالهلا عن ترکيا ويف 

بعد أنن أخذت مواثيق عدم التدخل من قبل ) بيالي" (سريي نائيکا"طرابلس و 
القوی االوربية کما ان بريطانيا منعت مصر من تأيدها لرتکيا اال ان االتراك 
والسکان املسلمني املبالد 'ضوا ضد االحتالل االيطالی ودفعوه إلی الوراء يف 
املناطق السا حلية بعد ان ضحوا بنفوسهم ونفائسهم وهذه هي احلرب التی 

تشهدت فيها فاطمة بنت عبداهللا الطفلة الصغرية يف الثالثة عشرة من عمرها اس
وبشهادDا قد غنی اقبال يف شعره مفتخرا جبهودها ( ۔وهي تسقی اجلرحي املسلمني

  )وتضحيتها
م واجهت ترکيا هجوما موحدا من قبل االمارات االربعة ۱۹۱۲ويف اکتوبر 

وحرب طرابلس ملاتنقه بعد  ۔رو و بلغارياالبلقانية وهي اليونان وسربيا ومانيت نيج
وهکذا بدأت احلرب البلقانية اليت أدت الی 'اية احلکم الرتکي العثماين يف اوربا 

  ۔الشرقية ويف هذه السنة نفسها تدعم االحتالل الفرنسي لبالد املغرب
واما يف شبه القارة فکان القادة املسلمون قد بد أوا يرجون احلکومة 

ندية منذ العديد من السنوات ان جتتنب السياسة املعادية لرتکيا وذلك الربيطانية اهل
من قبل الشعب اهلندي املسلم ولکن احلکومة الربيطانية مل " والوال"تعويضا للوفا 

حتفل بذلك ومن مث اشتد التحس للتائيد الشامل لرتکيا من قبل الشعب املسلم 
املسلمني ومشاعرهم حنواال  اهلندي وکانت اجلراءد االسالمية تعرب عن عواطف

ای " کامريد"االردوية وجملة " مهدرد"تراك وکان من بني هذه الصحف جريدة 
التی کان " اهلالل"االجنليزية وکان يصدرمها موالنا حممد علي جوهر وجملة ) الرفيق(

اليومية التی کان يصدرها موالنا " زميندار"زاد وجريدة ◌ٓ يصدرها موالنا ابوالکالم ا
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ی خان وهؤالء هم القادة املسلمون الذين کانوا قد مجعوا التربعات مث  ظفر عل
) الدکتور انصاري(کونوا وفدا طبيا من اهلالل االمحر وبعثوه إلی ترکيا وکان يرتأسه 

  ۔م۱۹۱۲وذلك يف سنة 
کان البد القبال أن يتأثر من البيئة اليت حتيط به والظروف   ۱۹۱۱ويف سنة 

مي فانفجر ماکان يضمره من املشاعر بسبب حرمانه الراهنة يف العامل االسال
الشخصي والياس الذي يسود الشعب املسلم اهلندي واملصائب واالفات املتواصلة 
اليت کانت تنزل بالعامل االسالمي واحدة تلو االخري وکرد فعل هلذه البيئة 

واليت " الشکوي"والظروف کلها نظم اقبال منظومته الشهرية حبديث الروح او 
  ۔ثارت ضجة يف االوساط االسالمية کلهاأ

يف االجتماع السنوي جلمعية محاية " حديث الروح"وقد أنشد اقبال منظومته 
 ۔م يف فناء داراالقامة للکلية االسالمية بالهور۱۹۱۱االسالم الذي عقد يف ابريل 

اما  ۔وکان من التقليد املتعارف طباعة املنظومات وتوزيعها يف اجتماعات اجلمعية
ذه املنظومة املشرية اهلاءجة فان الشاعر مل يسمح بطباعتها وامنا احتفظ به عنده ه

حيدثنا عن ذلك قائال ) املريزا جالل الدين(حتی يبقی سرا ويفاجئ {ا الناس فهذا 
)۵۲:(  

وکان حضرة الدکتور ينشد ابياته الشعرية يف جمالس اصد قائه بدون ان يطالب "
ا حيتفظ بسره حني اشتغل بنظم منظومته به احد منهم االانه بقي صامت

وکان حضلرة الدکتور معزوما مع والده يف بييت ) حديث الروح(أو ) الشکوی(
يف نفس املساء الذي کان خاصا باال جتماع السنوی جلمعية محاية االسالم 

وکنا علی مأدبة الطعام ) فقري سيد افتخار الدين(والذي کان يرتأسه املغفور له 
اجلمعية يدخل علينا مع البعض من االعضاء وهويلهث مضطربا وقد فاذا بأمني 

ان الشاد املنظومة قد حان وان الناس : بدا علی وجهه قلق شديد فاخذ يقول
ا>تمعني ينتظرون ذلك بقلق شديد فنهض الدکتور من فوره وأعلمنا بان 

حتفظ املنظومة اليت سوف ينشدها يف هذه املرة سوف تکون مثرية للضجة النه ا
بسرها عنده وعند ما وصل الدکتور يف حلقة االجتماع اخذ الناس يهتفون 

اهللا اکرب اهللا اکرب، وبعد حلظات قام حضرة "بصوف عال ويتحمس شديد 
  ۔"الدکتور ينشد منظومته يف ضجة من التصفيق واهلتافات

وکان اقبال قد لبس السروال والقميص يعلومها سرتة وعلی رأسه طربوش فبدأ 
الاعراف کيف تباع الشعوب : "ة شعرية وکان منها هذين املصراعني مامعناهبقطع

  ۔"وتشرتي وال اجد خبريا {ذا الفن باقليم بنجاب



  النهر الخالد
مث أخذ ينشد املنظومة فاذا باالصوات ترتفع من کل ناحية وصوب تنادي 
نوجوك ان ترتمن بشعرك وذلك الن اقباًال عادة کان يرتم بقصائده ومنظوماته يف 

وهذا السري عبدالقادر ) ۵۳(ات اجلمية ومن مث ترمن اقبال حبديث الروح اجتماع
  ۔)۵٤: (الذي کان قد حضراالجتماع حيدثنا عن ذلك قائال

باسلوبه اخلاص والکثريون " حديث الروح"أو " الشکوي"أنشد اقبال منظومته "
 اليزالون يتذکرون بان االجتماع کان يسوده سحب احلزن واالمل وکان الکثريون
من انصاره املعجبني به قد جاء وا وقد مالء وا حجورهم باالزهار فبدأوا ميطرون 
عليه اورق االزهار وهوينشد منظومته واجلدير بالذکر عن تلك املناسبة بأن والد 
اقبال املعمر کان بني ا>تمعني املستمعني الی منظومته فدمعت عينا الوالد 

نه وجناحه الباهر اال ان وجهه کان بدموع الفرح والسرور حني رأي کفاءة اب
يسوده نفس العالمات من احلزن اليت کانت تسود وجه ابنه الشاعر والواقع ان 
هذه ميزة کان االبن قد ورثها من أبيه فان والد اقبال کان رجال متصوفا اال ان 
تصوفه مل يبلغ به الی درجة امهال احلياة اليومية وواجباDا العملية فقد کان 

القلب مع "يکتسب رزقه باصابع يديه العشرة وکان يعمل بقول القائل الرجل 
فکان قلبه يذکر اهللا بينما کانت يداه تشتغالن " احلبيب واليد علی العمل

  ۔"بالعمل
وحني انتهی إقبال من انشاد منظومته تقدم احد املعجبني به اليه وهو 

 فالقی بشاله الثمني يف کشيري) باره موال(رئيس قرية ) اخلواجا عبدالصمد ککرو(
علی عاتقی اقبال يف شئ من الفرح الشديد فاخذ اقبال ذلك الشال فاهداه 
للقائمني باعمال اجلمعية مث بيع ذلك الشال باملزاد العلنی يف االجتماع وعند ما 

  ۔)۵۵(انتهی النداء باعلی الثمن قبضوه فدفعوه الی خازن اجلمعية 
ومن  ۱۹۱۱واملنظومات خالل سنة وقد نظم اقبال العديد من القصائد 

انشد اقبال  ۱۹۱۱اکتوبر  /٦ويف " النشيد القومي"اي " ترانه ملی"بينها 
يف حضرة صاحب الرسالة االسالمية صلی اهللا عليه وسلم "منظومته التی عنوا'ا 

يف مجع من املسلمني باملسجد امللکي بالهور وهذه املنظومة من بني املنظومات "
ل کرد فعل حلرب طرابلس وتأثريها يف نفس الشاعر ويذکر اقبال التی نظمها اقبا

وبعث {ا  ۱۹۱۱نوفمرب /۹انتصار االتراك يف حرب طرابلس يف رسالة کتبها يف 
  ):۵٦(وهذا نصها ) اکرب اله ابادی(الی 
قد وصلتنی البشارة بانتصار االتراك فسررت {ا سرورا بالغا للغاية ولکن من "

الی شي ؤلست ادری ماذا تريد نفسي؟ وما هي للقلب الذی ال يطمأن 
املشاهد اليت تنتظرها انظاری انين اشعر بامنية قوية يف اعماق قليب رغم انين ال 
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استطيع ان ادرك موضوع االمنية هذه ففي مثل هذه الظروف اذا وجدت 
  ۔"مايسرين فان سروري هذا يسوده شئ من القلق واالضطراب رائما

ملؤمتر التعليمي احملمدی اهلندی ان يوجه الدعوة قدر ا ۱۹۱۱ويف ديسمرب 
) شبلي(الی اقبال لريأس اجتماعه الذی کان سيعقد يف دهلی وان يقوم الشيخ 

بتطويقه قالئد الزهور تقديرا له واستحسانا ملا قدمه للمومتر من اخلدمات وقد 
وسيد ) شاه سليمان الفلواروي(والشيخ ) شبلي(حضر ذلك االجتماع الشيخ 

) غا خان◌ٓ ا(باالضافة ايل السري ) اخلواجا کمال الدين(و ) اد حيد يلدرمسج(
واعيان احلکومة ووجهائها وامراء االمارات والقادة ) حسني البلجرامي(والسري 

املسلمني البارزين يف شبه القارة وقد ترأس اقبال اجللسة الثالثة من اجتماعات 
يطوق فيها القالئد وقد ترأسها الشيخ املؤمتر واما اجللسة اليت کان من املفروض ان 

حماضرة عن ) اخلواجا کمال الدين(ويف هذه اجللسة القی ) شاه سليمان الفلواروي(
  ):۵۷(االسالم والعلوم اجلديدة ويف 'اية حماضرته قال وهو خياطب اقبال 

اين انت ايها الدکتور اقبال اسعدك اهللا يف الدنيا واالخرة وتکون اقباال يف "
انك  ۔اين الکلمة أن مواهبك العقلية النادرة التزال خافية علی الناساصح مع

متلك من املواهب والکفاءت التی لواستعملت استعماال صحيحا فان بامکا'ا 
إال أن هذه املواهب النادرة الصاحلة مل متلکها لتضيعها  ۔ان تتوجك بتاج اخللود

ق عليك قوله اهللا يف حديقة غري مثمرة من املهرجانات الشعرية حتی يصد
والشعراء يتبعهم الغاوون امل ترا'م يف کل واد يهيمون وا'م (سبحانه وتعالی 

قم يا اقبال وکن شاعرا من الشعراء الذين هم من تالميذ ) يقولون ماال يغعلون
انك وان  ۔الرمحان خل العامل املهني والدنيا الدنيئة وکن انت طاءرا قدسيا

سفة والعلوم الغريبة اال انه اليکفيك ان تنظم أصبحت دکتورا بدراسة الفل
العديد من اال ناشيد واال غاين وامنا جيب عليك ان تعوضنا عما فات فتغتح 

ليئ من حکمته ◌ٓ ين وتفوص يف حبره من احلقائق وتستخرج اال◌ٓ املصحف القرا
وافکاره اصحيح مابلغنا قبل بضعة ايام ان اشقی االشقياء يف القرن العشرين 

قال وهويلقی حماضرة عن احلرب القائمة بني ايطاليا وترکيا فمزق  )شديدن(
قلوبنا وحرقها قائال بان االسالم مل يزل شجرة بال مثر وعمال بالنتيجة وانه مل 

 ۔ينفع العامل البشری يف شيئ وانه جيب القضاء علی االسالم حتی اليبقی امسه
ليخد عهم وليربر قرصنة ان هذه کذبة قد ارتکبها الرجل امام الشعب االملاين 

 ۔ايطاليا بني ايديهم اليس هذا احسن االوقات واجودها لنسدد ديون االملان
تعال يا  ۔انظر ماهي اوربا وما هي فلسفتها ان هذا کله امنا هو تراث مسروق

اقبال احملامي وشارکين يف احملاماة لند افع عن هذا الرتاث املسروق وحتقق بانه 
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ان اهللا سبحانه وتعالی مل يرزقك هذه املواهب النادرة التی ال  ۔تراثنا ومالنا التليد

ان  ۔نظري هلا لتضيعها يف اللعب بااللفاظ ولتطربنا باناشيدك ومنظوماتك الشعرية
هذه ليست حلظة االنا شيد واالغاين وامنا هي حلظة اخلطوات العملية احلامسة 

ستحقها، ان هذه وان القالء التی قد طوقتك {ا شعبك وانت هلا اهل وت
القالئد الشعبية ليست بشيئ والقيمة هلا بالنسبة الی تلك االزهار الفردوسية 
التی بامکانك ان تستحقها خبدمة القران الکرمي ان الشعب يريد ان يبايعك کا 
مري الشعراء وان ذلك من اخلطأ وانك سوف تکون دنيئ العزائم واهلمم لوقنعت 

  ۔"لرازي واغزالیانين امتنی ان اری فيك ا ۔{ا
  )اخلواجا کمال الدين(وقال اقبال يف کلمته وهو يرد علی ماقاله 

کلمة ممتعة ومليئة باملعاين واالفکار وقد ) اخلواجا(ان الکلمة اليت القاها سيادة "
تناول الکثريون من املسلمني النقاش حول العالقات بني االسالم والعلوم 

ضا وامنا هي حقيقة ثابتة بان املبادئ اجلديدة وانا اقول وليس هذا ادعاء حم
السامية اليت تضمها املدنية الغربية ينبوعها االسالم وقد بدأت لنهضة االوربية 
احلديثة يف القرن اخلاس عشرامليالدي وان العلوم اليت عرفتها أوربا يف حينها 
امناکان اصلها وينبوعها هي جامعات املسلمني فان الطالب من الدول االوربية 
املختلفة کانوا يتوافدون علی هذه اجلامعات االسالمية فيتعلمون {ا ويتثقفون 
مث يعودون الی بالدهم فينشرون العلم واالداب يف دوائرهم اخلاصة فلوقال امحد 
من اوربا بانه يستحيل اجلمع بني االسالم والعلوم اجلديدة فامنا هوجهل باحلقائق 

ن اجلمع بني االسالم والعلوم ولست ادري کيف ميکن لشخص ان يقول با
احلديثه مستحيل بينما يوجد لدينا ذخائر من العلوم املتنوعة وتاريخ العامل 

) ميل(ديکاردت و (و ) بيکون(أن  ۔البشری الذی سجله املؤرخون املسلمون
يعتربون من اکابر الفالسفة يف اوربا وتقوم فلسفتهم علی مبادئ التجربة 

توجد يف احياء علوم الدين لالمام ) ديکارت(بادئ واملشاهدة ورغم ذلك فان م
املبادئ هذه تشبه بعصنها البعض وتوافق الی حد بعيد مماجعل  ںالغزالی وا

لوکان يعرف العربية لکان من ) ديکارت(احد املؤرخني االجنليز يقول بان 
قد ارتکب السرقة وکذلك فان ) ديکارت(الواجب ان نعرتف بأن 

تعلم وتثقف يف جامعة من اجلامعات االسالمية ان کان قد ) روجيزبيکون(
علی الشکل االول من املنطق امنا ) جون استيوارت ميل(االعرتاض الذی اورده 

) ميل(هونفس االعرتاض الذي أورده االمام فخرالدين الرازي وان مبادئ فلسفتة 
ومجلة القول ان " بالشفا"کلها مستفادة من کتاب الشيخ ابن سينا املعروف 

ذه املبادئ التی تقوم عليها العلوم اجلديدة امنا هي انتاج فکري للمسلمني ه
واقول بأن أثر االسالم مل يکن علی العلوم اجلديدة فحسب وامنا الخيلو جانب 
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  ۔:من جوانب احلياة السامية من تأثري االسالم البالغ للغاية
ال ان يطوق اقب) شبلي(فرجا الشيخ ) سجاد حيد ريلدرم(مث قام سيد 

  :کلمة موجزة قال فيها) شبلي(بقالئد الزهور فالقی الشيخ 
ان هذه املناسبة ليست مناسبة عادية وليس من اجلائز ان نعتربها فرصة التفرج "

بان التکرمي او اللقب الذي منحه الشعب  ۔حنن املسلمون ۔وکان من شعارنا
مينحه الشعب  خر وأن التکرمي الذي◌ٓ نقدره تقديرًا عظيمًا اليبلغه أن تکرمي ا

القبال اليوم لنما هوشيئ يستحق االفتخار واالعتزاز والواقع ان اقباًال يستحق 
  ۔"هذا التکرمي والتقدمي
قالدة االزهار القبال فقال اقبال وهويعربعن اعتزازه ) شبلي(مث طوق الشيخ 
  :{ذا التکرمي الشعيب

ت وهي کلها خاطئة ان الذين الخيافون اهللا قداشاعوا عن منظومايت من الشائعا"
ويقولون بأنين من الذين ينادون بالوحدة االسالمية وانا  ۔الاساس هلا اصال

اعرتف بأنين من دعاة الوحدة االسالمية بغريشك وانا علی ثقة واميان بان شعبنا 
العظيم له مستقبل زاهر وان رسالة االسالم ورسالة شعبنا البد أن تتحقق يوما 

ك وانصار الباطل والبد أن يأيت يوم تنتصرفيه الروح وانه البد ان ينقضي الشر 
االسالمية وان التحمس والعواطب واالفکار اليت اکنها يف ضمريی عن هذه 
الرسالة اخلالدة اريد ان ابلغها الی اال يف قصائدی ومنظومايت الشعرية وامتنی ان 

سالف الذين  هوالء اال ۔ينشأ فيها الروح االسالمية اليت کان اسالفنا ميتازون {ا
انين قد تعودت  ۔کانوا يعرفون حقيقة هذه الدنيا الفانية رغم الثروات والسلطة

ان ازور ضريح سيدنا نظام الدين حمبوب اهلی کلما ايت لزيارة دهلی کما اننی 
ازور ضرائح االولياء االخرين فقد رأيت خالل زياريت هذه الفتة علی قربيف 

وهذا معايدل علی الروح االسالمية ) مللکا(املقربه امللکية قد کتب عليها 
والتحمس الديين مباميتاز{ا املسلمون وهم اصحاب امللك والثراء ان الشعب 
والدين الذي ميلك هذه املبادئ الميکن اليأس من مستقبله الزاهر وهذه هي 
الوحدة االسالمية اليت جيب ان ننادی {ا علی نطاق واسع وهذه هي االفکار 

  "مااقوله من القصائد واملنظومات الشعرية اليت ميتازها
ويف 'اية اجللسة قال رئيسها الشيخ شاه سليمان الفلواروي يف کلمته 

  :الرياسية يقدر فيها جهود اقبال ويستحسنها قائال
ومما جيدر بالذکر {ذه املناسبة هوتطويق صديقي العزيز الذي بفتخربه شعبه "

اف به کشاعر الشعب وليس لدي ما االستاذ اقبال بقالئد الزهور واالعرت 
والشعراء يتبعهم "ن علی ذلك غري قول اهللا عزوجل ◌ٓ استشهد به من القرا
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اال ان االمرليس کذلك امنا هذا الکالم عن الشعراء اجلاهليني الذين  " الغاوون

کان ميتاز شعرهم باهلزل واهلجو واملذمة واالشياء االخري املمارضة لالخالق 
تور اقبال فامنا هو من هؤالء الشعراء الذين استثنا هم اهللا اما الدک ۔احلسنة

ان "وانتصروا من بعد ماظلموا "اال الذين امنوا وعملوا الصاحلات "عزوجل بقوله 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول "هوالء الشعرأ من بني الذين قال اهللا عنهم 

نون القول ويتبعون فان السيد اقباًال من الشعراء الذين حيس"فيتبعون احسنه 
احسنه ان شعره الشعيب قد وصل الی درجة ان الناس يغنون باناشيده يف 
االجتماعات الشعبية کما ا'م ينشدون منظوماته يف مدح الرسول صلي اهللا 

ان اسلوب اقبال الشعری خيتلف من  ۔عليه وسلم يف جمالس املواعظ واملواليد
ني کانوا قد بلغوا يف کرمهم وسخاء هم الشعراء الذين سبقوه فان الشعراء السابق

حتی ا'م کانوا علی استعداد ليمنحوا بالد مثرقند وخبارا خلال واحد علی خد 
اي انين استطيع ان ) خبال هندوش خبشم مثرقند وخبارا را(احلبيب کماقيل 

وان هذه البالد  ۔اضحی ببالد مثرقند وخبارا تعويضا خلال واحد علی خد حبيبی
حتت احلکم االسالمي وامنا اصبحت حتت احتالل روسيا وعليه  مل تعد االن

انين ) خبال روسيا خبشم مثر قند وخبارا را(فمن املناسب ان يقول الشاعر 
استطيع ان اضحي ببالد روسيا تعويضا خلال واحد علی خد حبيبه اما استاذ 

لعدو اقبال فان افکاره السامية قد بلغت الغاية فرغم ان طرابلس قد احتلها ا
اوکاد يف ناحية ويف ناحية اخري نري بالد ايران قد تعرضت للخطراال ان 

الصني واهلند لنا "انشودة اقبال تنادی بان االرض کلها والسماء کلها ملك لنا 
وحنن أيضا نقول وندعو "الننا حنن املسلمون  ۔حيت ان العامل کله اصبح وطنا لنا

ذا مل يکن العامل فاننا حنن ملك القبال اهللا ان يکون العامل کله ملکا القبال وا
وان هذه الفرصة مبارکة بالنسبة ألی اقبال وقد سرنا جداحيث طوقه العالمة 
شبلي بقالء االزهار بيديه قاالسم فيه برکة والعمل فيه برکة وکذلك قالئد الزهور 

  ۔"هذه مبارکة وان االيدي اليت طوقته {ا هي مبارکة ايضا فهي برکة علی برکة
ن الغاء تقسيم بنغال والذی مت حتت الضغط اهلد وکي الشديد کان درسا ا

ملك اهلند ) جورج اخلامس(وعربة للمسلمني وذلك مماالشك فيه وبعد مغادرة 
م فألقی ۱۹۱۲يف اول فربائر ) موجي(عقد اجتماع عام للمسلمني خارج باب 

  ):۵۸(اقبال يف االجتماع کلمة قال فيها 
لوا جهود هم بأنفسهم من اجل تقدمهم واال حتفاظ علی املسلمني ان يبذ"

حبقوقهم فإن الذی حققه اهلنارکة االن وما حصلوا عليه کل ذلك يرجع الی 
جهود هم اخلاصة وعلينا ان نرجع الی تاريخ االسالم ونري مباذا يوحي الينا اما 
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أن هذا املنطقة العربية فقد کان االوربيون انکروها وجعلوها حجراال ينفع قائلني ب
سيا وأوربا کانت تبغض ◌ٓ احلجر الميکن ان يقوم عليه بناء کما ان شعوب ا

العرب استيقظوا ومشروا عن ساقهم حتی أصبح ذلك  ںالعرب وحتقرهم اال ا
احلجر نفسه مفتاحا لقصر املدنية البشرية يف العامل کله واقسم باهللا ان القوی 

تطع ان تقف يف سبيل السيل القاهرة من امثال اال مرباطورية الرومية مل تس
  ۔"امة تنهض وتشمر عن ساقها وتقوم علی أساسها ںالغريب فهذه هي حا

م عقد االجتماع السنوي جلمعية محاية االسالم فانشد ۱۹۱۲ابريل /۱٦ويف 
والن املنظومة کانت طويلة انشدها " مشعة وشاعر"فيها اقبال منظومته املشهورة 

الف تقريبا ◌ٓ معني اليه يف االجتماع عشرة ااقبال يف جلستني وکان عدد املست
ان هذا من رمحتك ايضا : وألقی کلمة قبل ان ينشد منظومته وقال فيها ومعناه

حيث القيتين يف نار جهنم رغم أن أعمايل مل تکن تستحق هذه املکافأة حيت 
  "توصلين الی هذا املکان

حيت يکون وعليه فانين افرتح عقابا بنفسي لنفسي وهو انين مشوت نفسي 
ذلك تعويضا عن تلك الشکوي واريد ان الفت انظار الشبان املثققني ثقافة 

ان شعری ميثل شعورا خاصا وان منظوميت اليت سوف  ۔اجنليزية الی منظوميت هذه
انشدها اليوم جتمع بني تصوير املشاکل وحلوهلا الناجحة فارجو االهتمام {ذه 

ي جانب شعری واما الناحية الثانية فهي املنظومة من ناحيتني فالناحية االولی ه
وصفة العالج املقرتحة {ا وعليه فارجو انتباه الشبان املثقفني واهتما مهم باملنظومة 

ان هذا العصر هو عصر ازمة سياسية خطرية يف تاريخ اهل االسالم هللا  ۔هذه
ظوميت ارجوکم ان تنتبهوا وتبذلوا جهور کم من اجل تعزير االسالم وتکرميه فهذه من

  ۔"التحاور بني الشمعة والشاعر"وعنوا'ا 
وعندما اخذ اقبال ينشد منظومته بدأت اال صوات ترتفع بالغناء والرتمن، 
بالغناء والرتمت اال ان اقبال قال بان الشاعر شخصيا يعرف الوضع الذي ينشد فيه 

ان ينشد اما هذه املنظومة فال ميکن  ۔منظومته هل ينشدها بدون الغناء او يغين {ا
  ۔بالغناء أو الرتمن مث اخذ اقبال ينشد املنظومة

ويف هذه السنة نفسها قدم مشروع القانون للتعليم االجباری يف شبه القارة 
يف ا>لس التشريعي االمرباطوری فعقد اجتماع عام بالهور تأييدًا لذلك املشروع 

  :)٦۰(وکان اقبال رئيسا للجلسة فألقی کلمته الرياسية قال فيها 
الجيوز الحد أن ختوفه کلمة االجبار فکما ان تطعيم اجلدری قد فرض فرضا "

الزما اجباريا وهذا االلزام او االجبار اليضر بالشخص امللزم او ا>رب املکره علی 
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ذلك الذی ياخذ التطعيم کذلك مشروع التعليم االجباري جيب ان اليعرتض 

الجباری للجدری الروحي ويف عليه احد فکان التعليم االجباری کالتعطعيم ا
طلب العلم فريضة علی کل (مرة بالتعليم االجباری ◌ٓ االسالم توجد فکرة ا

  ۔"کما ان املسلمني قد أمروا باکراه اوالدهم علی اقامة الصلوات اخلمسة) مسلم
" الشکوی"وکان البعض من الشيوخ ورجال الدين قد اعرتضوا علی منظومة 

انبا من إساُئ االدب واالحرتام فی حضرة اجلاللة بأنه حيمل ج" حديث الروح"او 
الرد علی "االهلية وقد عوض اقبال عن ذلك حني نظم حواب الشکوی او 

وقد انشدت هذه املنظومة يف اجتماع شعيب عظيم فی خارج " حديث الروح
م وقد حضر يف هذا االجتماع العظيم مجوع ۱۹۱۳يف ) موجي(حديقة باب 

رض منه مجع التربعات من اجل ا>اهدين االتراك حاشدة من الشعب وکان الغ
ضد العدو يف احلرب البلقانية وقد بيع کل بيت من هذه املنظومة باملزاد العلين 

  ۔حيت اجتمع مبلغ ضخم لصندوق البلقان يف ذلك االجتماع
ان الغاء تقسيم بنغال والسياسة الربيطانية املعادية لرتکيا کان مما احزن 

يف سنة ) کانبور(علی االجنليز فزاد الطني بلة حبادث  املسلمني واسخطهم
م وازد ادت الظروف الراهنة فسادا وخرابا وذلك ان االدارة املدنية يف ۱۹۱۳

ارادت ان تسوی شارعا يف املدينة وDدم مسجدا رغم االحتجاج الصارخ ) کانبور(
موکب  من قبل مسلمي املدينة مما جرح مشاعر املسلمني وعواطفهم فخر جوا يف

حيت بلغوا املسجد فاخذوا يبنون جدرا'ا املهدمة ويف اثناء ذلك وصل احملافظ 
االجنليزي مع عدد من الشرطة باملکان وامر باطالق النار علی املسلمني بدون 
تنبيه سابق وادی ذلك الی موت العديد من املسلمني مبا فيهم االطفال الصغار  

ارث جعل مسلمي اهلند حيتجون کما انه قبض علی الکثري منهم وهذا احل
احتجاجا صارخا واقرتح موالنا حممد علي و موالنا شبلي جبمع التربعات السر 
املستشهدين من املسلمني وحني اعلن عن الرجاء من اجل املساعدة القانونية 

) کانبور(الی ) املريزا جالل الدين(للمقبوضني عليهم من املسلمني سافر اقبال مع 
االجنلريي وحتدث معه عن ) کانبور(م فقابل اقبال حمافظ ۱۹۱۳سبتمرب  /۷يف 

اله (مث مسافر الی ) اخلواجا حسن نظامي(قضية املسجد الذی هدم وکان يرافقه 
مث سافر الی دهلي ) اکرب اله ابادي(سبتمرب حيث التقی بالشاعر  /۸يف ) اباد

  ۔مث عاد الی الهور) حکيم امجل خان(حيث التقي به 
اهلندوکي ضد تقسيم بنغال مما ارهب القادة املسلمني  وکان االرهاب

م کانوا ۱۹۰۹وخوفهم وفانشأوا الرابطة االسالمية اهلندية لندافع عن حقوقهم ويف 
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قد وفقوا يف التطبيق اجلزئي ملبدأ االنتخاب املنفصل حسب االصالحات اليت 
الوالء اال ان الظروف کانت قد تغريت وسياسة ) مورلی منتو(تعرف باصالحات 

والوفاء جنليز من قبل القادة املسلمني جعلت الشعب املسلم يسحب ثقته بقيادة 
الرابطة االسالمية اهلندية واخذت فکرة تنشأ يف اذها 'م بان االعتماد علی 
االجنليز ال ينفعهم وال يفيد وان الطريق الوحيد لتحقيق االهداف واحلصول علی 

ليز امنا هو التفاهم والتعاون مع اهلنادکة وهذا املوافقة علی املطالب من قبل االجن
الذی کان خلفا صحيحا للسري سيد امحد خان ) وقار امللک(ماجعل االمري 

م ۱۹۱۲يکتب بعض املقاالت الصحفية فرد علی هذه املقاالت الشيخ شبلي يف 
  ۔"موقف جديد يف السياسة االسالمية"يف سلسلة من املقاالت کان عنوا'ا 

  ۔فيها سياسة الرابطة االسالمية اهلندية نقداالذعاونقد الشيخ 
بانه قد حان للمسلمني ان ينتبهواذ لك الن ) شبلي(فکان مما کتبه الشيخ 

السياسة اليت کانوا يلقنون {ا ککلمة التوحيد منذ الطولة هي ان الوقت مل يأن 
 ن فيجب عليهم قبل کل شئي ان يفهموا السياسة واهم الشئي يف ذلك◌ٓ حيت اال

فهذه هي اجلمل والفقرات  ۔هوالتعليم وا'م أقلية ومن مث ال يفيد هم االنتخاب
اليت تکررت مرة بعد کرة حيت متکنت وتست يف عقوهلم واذ ها'م فکل طفل 
مسلم يولد علی هذه االفکار ويعيش طول عمره علی تلك االفکار ايضا ومن 

السياسة فيما بينهم فهذه  الغريب املدهش ان الشبان املسلمني عندما يتناقشون يف
هي اجلمل والفقرات اليت تتکرر علی السنتهم کما تتکرر الفقرت علی اجلاکي 

ان اهلدف االمسی هوالذی حيرص االنسان علی النشاط العلمی فما  ۔)البيك أب(
أهواحلصول علی الشهادات  ۔هواهلدف االمسی للمسلمني وما هوتصب عينهم

ومية االجنليز فهل بامکان هذا اهلدف االمسی ان اجلامعية وتشغيل الوطائف احلک
يوقظ فيهم املعنوية السامية واملشاعر العالية وهل بامکان هذا اهلدف ان ينعش 
فيهم اماين احلصول علی االهداف السامية ان النظرايات الدنيئة السافلة الضئيلة 

ذا السبب هي اليت اضرت باملسلمني کثريا حيت توقف فيهم منوالشعور السياسي وهل
 ۔قد اصبح الکفاح من اجل لتحرير واالستقالل عصيانا وبغيا يف لغتهم السياسية

علی کل حال فان عصر الغفلة واالمهال قد انقضی وان املسلمني قد استيقظ 
فيهم الشعور السياسي والذي بقي عليهم هواعداد الئحة العمل يف هذه املرحلة 

د امحد خان قد منع املسلمني من االنضمام سي /احلامسة من احلياة فاذا کان السري
الی الکوجنرس فقد کان هذا صحيحا نظرا الی املصاحل املؤقتة يف عصره ولکن 
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أليس من حق املسلمني أن يقوموا علی قدم راسخة وان يبحثوا عن طريقهم فان 
بعض االغراض جتمع بني اهلنادکة واملسلمني کما ان بعض االغراض ال جتمع 

ن الضروري ان يکون للمسلمني رصيف سياسي يقفون عليه يف بينهم اذا فم
  ):٦۱) (شبلي(موقفهم السياسي وکان مماقال الشيخ 

وعند ما نصل الی هذه املرحلة نري شيئا يظهر امامنا فجأة وهي الرابطة "
االسالمية اهلدية فما هذا الشئي الذي يبدو عجيب اخللقة غريبها فهل هذه 

أهي معارضة للکوجنرس؟ ال أهي جملس اللوردات؟  !هي السياسة؟ المسح اهللا
ان اکرب مانقوم به من العمل ونقدمه علی  ! نعم الن املالمح تدل علی ذلک

کل شئي يف النقاش السياسي هو ان ندرك احلقيقة بان الرابطة االسالمية 
ليست اليوم ولن تکون بعد الف سنة سياسية اطالقا ان الفئة اليت تعتقد بان 

ان  ۔مة هي سياسة اين هلا ان تدرك احلقائق السياسية ادراکا صحيحاالنطق بکل
السياسة امنا هي مشاعر قومية شديدة وان هذه املشاعرال تظهر يف العقول 
الشعبية بعمل اجباری او اکراه معني وامنا تنشأ هذه املشاعر وتظهر تلقائيا يف 

اما  ۔الفدائي قعر الضمري فيجعل قلب االنسان وعقلد وجوارحه تنشط للعمل
الرابطة االسالمية اهلندية فان ماحققته من االعمال تدل علی انه صوت 

  ۔"صناعي اجنيب
  :وعلق ناقدا معرتضا علی الرابطة االسالمية فقال

هل ميکن ان يکون صحيحا الی يوم القيمة والسؤال االول الذی يطرح نفسه "
طلب الثروات  هو هل بامکان الرابطة االسالمية ان ترتك خصائصها وهي

والسلطة واملکانة واجلاه ان هذه الرابطة يف طلب االضاحيك او البيادق الذهبية 
امللونة اال ان هذه االضاحيك والبياديق الکرامة هلا يف جمال السياسة وهل ميکن 
لثری من االثرياء الکرام او اقطاعي من االقطاعيني الکبار االغنياء من رجال 

علی استعداد ليضحي مبمتلکاته او اثره يف احلکومة  البالط احلکومي ان يکون
عن  ںان السوأ ۔اومکانته لدی احلکام وذلك من اجل حرکة شعبية حتررية

االحوال الذاتية لشخص يعترب اهانة وخالفا لالخالق املدنية املعاصرة يف ايامنا 
ية ولکننا اذا اکرهتنا الظروف الطارئة علی ان نسأل عن الرابطة االسالم ۔هذا

امنا مکانتها املالية ترجع الی يد "ماهي مکانتها املالية فان اجلواب سوف يکون 
خاصة سخية ومن مث مجع مشاريع الرابطة االسالمية واقرتا حاDا واهد فها 

  ۔"وارادDا تعمل تلقائيا باشارة من تلك اليد اخلاصة السخية
سالمية مقصورة وکان مما اقرتح الشيخ شبلي ان التکون عضوية الرابطة اال

علی االثرياء وحدهم حتی التکون علی صلة بعامة الشعب املسلم وجيب ابعاد 
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االمراء واالقطاعيني من ا>لس التنفيذي للرابطة کما جيب ان حيل حملهم املسلمون 
الذين بامکا'م ان يعربوا عن ارادة الشعب تعبريا کامال وجيب التوسعة يف اهداف 

تورها فيجب ان يکون من بني اهدافها هو حق تقرير املصري الرابطة والتغيري يف دس
الشعب اهلندی بدل احلصول علی الفوائد اخلاصة احملجوزة کما انه جيب ان تفتح 
فروع الرابطة يف القری لتتمکن الرابطة من معاجلة املشاکل اليت يواجهها الفالح 

سلسلة من وجيب علی الرابطة کذلك ان تنظم  ۔املسلم من الفقر واحلرمان
احملاضرات اليقاظ الشعور السياسي االن الی جانب اعداد الکتيبات وتوزيعها 
تتناول املشاکل السياسية املعاصرة املختلفة وجيب علی الرابطة االسالمية ان 
تکثف جهودها للتوحيد بني اهلنارکة واملسلمني، ذلك التوحيد الطائفي الذي ميتاز 

سياسة االعتدال وان تکون يف جدول اعماهلا  {ا العصر املغويل وجيب ان تتخذ
القرارات اليت مت اختاذها يف الکوجنرس باالضافة الی القرارات اخلاصة اليت تتعلق 
باملسلمني خاصة وان الشئون اليت يشرتك فيها اهلنادکة واملسلمون جيب النقاش 

ربا فيها علی رصيف سياسي مشرتك وکذلك فان الوفود اليت ترسل الی نائب االم
  ۔طور جيب ان تضم االعضاء من اهلنادکة واملسلمني معا

وهذه االراء أثارت ضجة يف أوساط املتعصبني من املسلمني مماجعل الرابطة 
االسالمية حتس حباجتها الی االصالح ومل يکن لقادة الرابطة ان يعملوا مباکان قد 

رها يف اجتماعها اال ان الرابطة قامت بتعديل يسري يف دستو ) شبلي(قرتحه الشيخ 
وکان هذا  ۔م مبدينة لکنؤ۱۹۱۳يف ) حممد شفيع(الذی عقد حتت رياسة السري 

التعديل اليسري هو اضافة الی اهداف الرابطة وهو حق تقرير املصري الذي يناسب 
االوضاع يف اهلند اال ان هذا التعديل مل يرض الکثريين ومن مث تناول الشيخ 

  ۔الساخر وسخر من هذا التعديليف شعره " مناسب"کلمة ) شبلي(
وکان القارة السياسيون املسلمون الشبان يرون بان قيادة الرابطة القدمية 
القيمة هلا وال مکانة ومن مث اخذ هؤالء الشبان يتغلبون علی قيادة الرابطة 

وکانت الصحف اهلندوکية تتخذ موقف التعاطف مع  ۔ويفرضون عليها أرائهم
ترجوا القادة املسلمني بصفة مستمرة ان يتفا مهوا مع  االتراك احملرومني وکانت

اهلنادکة وهذا ما جعل القادة السياسيني املسلمني الشبان مييلون الی الوحدة 
  ۔الشعبية اهلندية ويؤيد و'ا فبدأت الرابطة والکوجنرس عقد اجللسات املشرتکة
تبه اوقاله وحنن ال نعثر علی شئي يؤيد هذه النزعة السياسية اجلديدة فيما ک

اقبال وذلك مما يدل علی ان اقباًال مل يتأثر {ذه النزعة اجلديدة وامنا ظل علی 
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موقفه الذي کان قد اختذه وهي فکره امللة االسالمية او االمة املسلمة والسبب يف 
ذلك ان اقباًال کان يری بان املسلمني يف کل مکان ال يزالون يواجهون اهلزية 

اسبة ال'م مل يعودوا يؤمنون بفکرة امللة االسالمية وا'م والفشل يف کل موقف ومن
حياولون البحث عن طرق النجاح واال نقاذ علی اساس الوطنية الضيقة اليت جاءت 
هلم من الغرب وعلی اساس هذه الوطنية الضيقة يريدون ان حيافظوا علی 

االسالمية ويعتقد اقبال بان الوطنية االسالمية او القومية  ۔جنسياDم القبلية
الحتتاج الی مکان اومنظمة ومن مث کان اقبال يعارض الفکرة الوطنية الغربية يف 
هذا الطور من شعره بکل جد ونشاط کمال انه کان يعلن بفکرة امللة االسالمية 

  ۔او االخوة االسالمية
  ):٦۲(م ۱۹۱۳يف )اخلواجل حسن نظامي(وکتب يف رسالة بعث {ا ايل

" توحيد"يقظة االسالمية يف اهلند اليت ذکرDا يف جملتك ان االسباب اخلمسة لل"
هلذا االسبوع صحبة مائة يف املائة اال انك قد نسيت ان تذکر املصر الذي 
استفاد منه اقبال ذلك الذي اکتشف السر احلقيقي للقومية االسالمية يف حني  

و " رزميندا"کان اهل اهلند يف غفلة عن ذلك وان تاريخ شعره اقدم من جريدة 
ومما اعلی االمري وقار امللك من احلق ومن " طرابلس"و " بلقان"و " کامريد"

سوء حظ الشعراء ان اعماهلم مهما کانت صاحلة او غري صاحلة تظل جمهولة 
وان االنظار بطبيعتها متيل الی املرئيات والظوا هر يف بادی النظروان هذه الرسالة 

ی التشهري مبا قام اقبال من کما ا'ا Dدف ال" الشکوی"ال حتدف الی 
ماجاء الی ) اي اقبال(اخلدمات وان حسن نظامي يعرف جيدا بان صديقه 

الدنيا بطبيعة متيل الی السمعة والشهرة ولکن اهلدف الوحيد من هذه الرسالة 
مبا اساء يف فهمه ولکی ) ای اخلواجا حسن نظامي(هو اعالم الصديق املخلص 

مل يقم باية خدمة يف ايقاظ االمة االسالمية يف  اليری صديق اقبال بان اقباالً 
  ۔"اهلند

ورغم هذا کله فان اقباًال کان قد عاش يف حياته اخلاصة يف ظروف من 
وکان حياول ان يظهر بني اصدقائه کأنه فرح مسرور ولکنه مل يکن يبدی  ۔اليأس

في يف عن قلقه اخلفي واضطرابه الداخلي وتوجد اشارة الی هذا القلق الداخلی اخل
م وبعث {ا الی الشاعر اکرب اله ابادي حيث ۱۹۱۱اکتوبر  /٦رسالة له کتبها يف 

  ):۲۳(قال 
الهور مدينة کبرية جدا اال أنين اراين وحيدا بني هذا اجلمع احملتشد وال اجد "

شخصا واحد استطيع ان ابث اليه خفايا ضمريی ومشاعری وعواطفي وما 
  "اجده يف اعماق قليب
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 Ｂ طعنه زنＢ ضبط اور لذت بؤی افشاء ميأ  
  Ｂ کوئی مشکل سی مشکل رازد ان کی واسطة

  :ومعين البيت
ان اخفاء السريطعن يف املشاعر وخيز الشعور وخرتًا شديدا اما االعالن بالسر 
فان فيه راخة وسرورا وهل توجد مشکالت اکرب من أن ميکن افضاؤها الی 

  ۔الندمي صاحب السر
ول کلما کانت املدينة کبرية ازد اد فيها وحدة االنسان يق) بيکون(وهذا اللورد 

بنفس املقدار وهذه هي حايل وانا يف الهور وباالضافة الی ذلك فقد کنت قلقا 
منذ االشهر املاضية بسبب الشئون املختلفة وکنت مکرها ان اقوم ببعض 

  ۔"االعمال رغم ا'ا کانت تعارض طبيعيت و تزعجنی
عاد من اوربا اال انه مل يزل يف اوربا من وجهة النظر ورغم ان اقباًال کان قد 

النفسية وکان يضطرب وحيزن کل ما واجه احلقائق املرة يف احلياة العملية ويرجع 
ذلك الی عناصر ختلفة ومن بينها املشاکل املالية و ثانيا االضطراب والقلق يف 

اخلفي يف هذه  احلياة الزوجية فکان اقبال يعاين من القلق الداخلی واالضطراب
وان التفکري يف املشاهد والوقائع اجلميلة اليت مر{ا اقبال  ۔املرحلة اخلطرية من حياة

خالل اقامته يف اوربا يف مثل هذه الظروف کان يرحيه فقد کان علی صلة باملراسلة 
يف املانيا تلك الفتاة اليت کان يقدرها اقبال ) امياوي، جی، ناست( /نسة ◌ٓ مع اال

وکذلك فان الرسائل اليت بعث {ا  ۔يف شعورها) ٦٤(ت طيبة صادقة ال'ا کان
تعرب عن عواطفه و  ۱۹۱۱و  ۱۹۰۹بني ) عطيه فيضي(اقبال الی السيدة 

هي من بني ذکرياته ) عطية فيضي(وکان اقبال يری بان السيدة  ۔مشاعره الداخلية
مانه بني يديها ومن مث کان بامکانه ان يعرب عن حر  ۔الطيبة خالل اقامته يف اوربا

حبکم موقفها التعاطفي معه وکان اقبال يف حاجة الی وسيلة عاطفية يعتمد اولئك 
ومن اجل االدراك الکامل للظروف واالوضاع اليت   ۔السيدات املثقفات العاملات

کان مير{ا اقبال يف هذا الطور من حياة جيب ان ندرس بعض العبارات املقتبسة 
  ):٦۵) (عطية فيضي(ا ايل السيدة من رسائل اقبال اليت بعث {

قد صعدت يف السماء الليلة البارحة وقد مورت من ابواب جهنم بالصدفة "
فشعرت کا'ا باردة الی حد خموف للغاية وکنت مندهشا فقيل يل ان هذا 
املکان بفطرته بارد اال انه يغلي غليانا شديدا باحلروذلك الن کل انسان يأيت 

نيا فعلی هذا انا مشغول االن يف مجع ما امکن لی من بناره اخلاصة به من الد
اجلمرات امللتهبة من النار الن بالدنا ينقصها معادن الفحم وقليال مااحتدث الی 

ان نفسي الشقية قد اصبحت معدنا لالفکار املشئومة  ۔الناس يف هذه االيام
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احليات  تلك االفکار املشئومة اليت تطلع من الزوايا املظلمة جلسمي کما تطلع

من خبايا االرض املظلمة واعتقد بانين ساصبح حاوی احليات واجتول يف االزقة 
ولکن اليذهب بك الظن بانين  ۔والشوارع وسوف يتبعين مجاعات من االطفال

انين  ۔من القانطني اليائسني والواقع ان احلزن يف نفسه يلذه االنسان ويتمتع به
عتقدون يف نفوسهم با'م مسرورون امتتع حبرماين دائما واضحك من الذين ي

اراأيت کيف احاول ان اختطف سروری واختلس فرحي والست ادری ماالذی  
کنت قد کتبت اليك قبل هذا ومن مث ارجوعفوك اذا وجدت رساليت هذه ال 

  ۔"ارتباط يف معانيها وافکارها
  ):٦٦(ويف رسالة اخری کتب اليها 

ترك نفسي علی سجيتها ويف انين اعتزم علی امر يف بعض االحيان مث ا"
الشك ان کل انسان ينتظر  ۔اوضاعها و ظروفها حيت تقود الی حيث تشاء

خر مضجعه بکل صرب وعزمية وانا ايضا اريد الوصول الی ذلك ◌ٓ الوصول الی ا
املکان ألطلب الی ريب الذي خلقين أن يوجه فکری توجيها صحيحا وصدقيين 

ان ال تقويل بانك مل تستطيعی أن بأن هذه العملية لن تکون سهلة وارجوك 
تفهميين فانين انا شخصيا ال افهم نفسي وکنت قد قلت منذ امد بعيد عن 

  :نفسي
  نهيأ Ｂ هاقبال Ｌي اقبال سة آگا

Ｂ کچ＃ اس ميأ تمسخر نهيأ واهللا نهيأ  
  :ومعين البيت

ان اقباًال ايضا ال يعرف نفسه واليدرك اعماقها و واهللا العظيم لست اقول 
  ۔استهزاء وسخرية وهزالهذا 

ولقد سائين ونأسفت طزنك وأملك بان اهل اهلند الشمالية ال حيرت مونين 
حق احرتام وال يقدروين حق تقدير ولکن عليك ان ال حتفلي مبثل هذه االشياء 

  :فانين ال اريد ان اعيش حياة حتتاج الی مايقول الناس عنها
  کيا جو هو نفس غير پر مدار هجينا و

  زندگي کا Ｌروسه Ｌي چ％وڑدیشهرت کي 
  :ومعين اليت

ليست هي احلياة اليت حتتاج صاحبها الی غريه من الناس ويعول عليهم 
  ۔وعليك ان ال حيت حبياة الشهرة والسمعة

انين اعيش عيشة ساذجة متواضعة ولکنها تقوم علی الديانة واال مانة وان 
اس ميدحون ويستحسنون علی قليب يوافق لساين موافقة تامة فيما اقول واعمل والن
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اساس النفاق انين لوخريت بني حياة الشهرة والعزة والتقدير ميألها النفاق 
واملکروبني موت يف أحضان البؤس واخلمول فانين ساختار االخري وافضله علی 

اله " (راون"االويل وال يهمك عامة الناس الذين حتمل اعناقهم عددا من الرؤس 
ون کل من يعيش طبقا الفکار العامة ونظرياDم من ودعيهم يکرم) اهلنادکة

انين ال استطيع ان استسلم بني يدی تقاليد  ۔الکذب والرياء والنفاق دينا واخالقا
ان  ۔هم وعاد اDم کما انين الاستطيع ان اقف فی سبيل الفکر اال نساين احلر

 ۔اکرامهم مل يکونوا يکرمو'م حق" شيلي"و " غوته"و " بايرون" "عاصروا"الذين 
انين وان کنت اقل منهم يف قوة الشعر ورصانته ولکنين اعتز علی کل حال بانين 

والميکن ان تعبدين  ۔اشاکهم علی االقل يف هذا االمهال وعدم االعتناء من االس
الدنيا ولست اراين اهال لذلك النين خلقت عبدا وجبلت علی ذلك اال ان تيار 

ماق ضمريی وان احلقائق اليت يکنها قليب لو االفکار اخلفية الذی يضطرب يف اع
ظهرت علی الناس وعملوا {ا فانين علی ثقة ويقني با'م سوف يأيت عليهم يوم 
بعد مويت يرخعولی فيه ويقدروين حق تقدير وا'م سينسون عيويب ويهملو'ا 

  "۔ويهدون يل دموع االستحسان والتقدير واقفني علی قربی
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  الفصل التاسع
  ة الزوجيةازمة الحيا

حسب التقاليد االسرية املتعارفة ) کرمي يب(م تزوج اقبال السيدة ۱۸۹۳يف 
ويبدو من بعض ما کتبه اقبال بان هذا الزواج مل يکن  ۔حيث قام بذك کبار اسرته

يرغب فيه ومل يعجبه اال انه مل يستطع ان يعارض کبار اسرته تکرميا واحرتاما هلم 
من عمره وقضي مع زوجته السنتني االوليني يف إذ کان طالبا يف السادسة عشرة 

حيث کان اقبال قد دخل امتحان الثانوية املتوسطة خالل ) سيالکوت(مدينة 
م للحصول علی املزيد من التعليم ۱۸۹۵هاتني السنتني مث سافر الی الهور يف 

وقضی السنوات االربعة الدراسية يف دار االقامة للکلية احلکومية بالهور ومل يکن 
ان تعيش مع زوجها يف دار االقامة ومنثم عاشت ) کرمي يب(ن املمکن السيدة م

او مع ابويها يف مدينة ) سيالکوت(خالل هذه املدة اما مع ابوی زوجها يف 
کل بضعة اشهر يف بعض االحيان اما اقبال ) سيالکوت(وکانت تزور ) کجرات(

انه کان يزور  کما) سيالکوت(فکان يقضي االجازات الصيفية مع ابويه يف 
البضعة اسابيع يف بعض االحيان ورزق اقبال ) کجرات(اصهاره يف مدينة 

م مث ولد له ۱۸۹٦يف ) معراج بيکم(بالطفلني خالل هذه املدة فولدت له 
م قبضی اقبال مخس ۱۹۰۵م الی ۱۹۰۰م ومن ۱۸۹۸يف ) فتاب اقبال◌ٓ ا(

مبدينة ) {ايت(اب سنوات موظفا بالکلية احلکومية وکان نازال يف منزل داخل ب
خالل هذه املدة يف املنزل نفسه ) کرمي يب(الهور القدمية وعاشت معه السيدة 

کانت قد توترت ) کرمي يب(بأن عالقة اقبال مع زوجته ) سيد نذير نيازي(ويری 
  ۔)۱(خالل هذه املدة 

م قضی اقبال السنوات الثالثة يف اوربا وعندما ۱۹۰۸م الی ۱۹۰۵ومن 
فتاب ◌ٓ ا(يف الثانية عشره من عمرها وابنه ) معراج بيکم(انت ابنته عاد من اوربا ک

  ):۲(قائال ) نذير نيازي(کان يف العاشرة من عمره ويصرح ) اقبال
تأيت أحيانا الی الهور عند اقبال بعد عودته من اوربا ) کرمي يب(وکانت السيدة "

خذت تشتد توترا وکان يعتين بزوجته اعتناء کبريا اال ان العالقة بني الزوجني أ
حتی وصلت الی مرحلة االنقطاع النهائي رغم حماوالت قام {ا والد اقبال 

وقد عاش اقبال خالل هذه الفرتة حياة مضطربة قلقة للغاية ومل يبق  ۔وشقيقه
لديه حيلة للصالح غري الطالق اال ان الزوجة مل تعجبها فکرة الطالق نظرا إلی  

الکفالة علی عاتقه قائال بأنه مل يبق لديه حيلة کرامتها وعزة نفسها واختذ اقبال 
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شرعية اال ان يطلق زوجته اويتحمل مسئولية النفقات لزوجته وهي تعيش يف 
اما انا فاختذت علی  ۔اما زوجيت فلم تعجيها فکرة الطالق"معزل عن زوجها 

کل وعليه فان اقباًال کان يرسل هلا مبلغا معينا يف 'اية  " عاتقي مسئولية النفقات
شهر بانتطام ومل يزل يرسل باالنتظام حتی خالل مرضه االخري مث ملا طال 
املرض وواجه اقبال ازمة مالية کان البد له ان خيصم من املبلغ املعني اال انه مل 
يزل يرسل هلا ما استطاع ان يرسله ال وانا الذی بعثت هلا املبلغ األخري حبوالة 

  ۔"امرت بريدية کنت قد امرت بذلك فأمترت مبا
أما کيف فشل زواج اقبال االول فقد قيل الکثري عن هذا املوضوع وإن هذا 
الکثري ليس اال لغوا وهراء وال اساس له فالزواج امر ذايت للفاية وکثريًا ما يغشل يف 
احلياة العملية وذلك اذا تصرف الزوجان او احد من اقار{ما واختد خطوات عملية 

ضه الطبائع البشرية ومما يؤسفنا اننا ال جند شخصا ال تقوم علی العدل اوما يرف
األن بامکانه ان حيدثنا عن االسباب احلقيقية اليت ادت الی فشل الزواج هذا اال 
ان املؤلف يری بان هذا الزواج کان قد فشل بسبب اخلالفات بني طبيعة الزوجني 

ه حني تزوج، ومستوامها العقلي واثقايف فقد کان اقبال يف السادسة عشرة من عمر 
وقد کان اقبال طالبا  ۔يف التاسعة عشرة من عمرها) کرمي يب(بينما کانت السيدة 

إما من ابيه أوشقيقه االکرب ومل يکن  ۔حينذاك وکان يف حاجة الی املساعدة املالية
  ۔لديه شئي يساعده يف االستقالل املعيشي وکان اقبال من اسرة متوسطة احلال

اما السيدة  ۔يف منزل صغري وحيد يف مدينة سيالکوت کان مجيع اعضائها مييشون
فکانت من اسرة غنية وکانت قد نشأت وترعرعت يف دار من دور ) کرمي يب(

وکانت الدار عبارة عن ) کجرات(مبدينة ) اي منتجي الشاالت" (شالبافان"حارة 
 قصر کبري وکانت اسرة ابيها تتمتع بعز وکرامة بني اوساط املدينة وکان والدها

وکان من ) بکلية امللك ايدورد للطب بالهور(عطا حممد قد تعلم الطب  /الدکتور
مث اختار التوظيف يف املناصب احلکومية ورقي الی ) ۳(اوائل املتخرجني {ا

املناصب الکبرية حيت انه کان قد عني ناءب القنصل للحکومة الربيطانية مبدينة 
م وخلعت ۱۸۷۹طور الربيطاين يف  جدة وکان قد عني جراحا فخريا لناءب االمربا

م وکان قد عني جراحا ۱۸۸۸يف " خان {ادر"عليه احلکومة الربيطانية لقب 
مدنيا يف العديد من حمافظات بنجاب وکان يعيش حياة کرمية فخمة حيثما حل، 

عطا حممد کان من کرب االثرياء اال انه کان متحمسا للدين  /ورغم ان الدکتور
ن الکرمي وکان اقبال يبالغ يف تکرميه ومل يزل علی ◌ٓ فظ القراعابدا صاحلا وکان حي

عطا حممد مل  /علی خبش بان الدکتور  /صلة طيبة به حيت مات وحيدثنا السيد 
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يسمح البنه الشيخ غالم حممد ان يسافر الی انکلرتا للدراسات العليا اال ان اقباالً 

ضي بذلك ولکن الشاب عطا حممد بامهية السفر حيت ر  /قد حاول اقناع الدکتور
  ۔)٤(ذهب الی انکلرتا فتزوج بامرأة انکليزية وطلق زوجته االولی 

وبعد ان اکمل اقبال دراساة بالکلية احلکومية ووظف يف وظائف دراسية 
واراد ان تعيش ) {ايت(واخذ يکتسب الرزق اکتسابا نزل يف منزله داخل باب 

افق زوجها وتعيش معه يف الهور مل ان ترض تر ) کرمي يب(زوجته معه لکن السيدة 
وقد ميکن ان يکون السبب يف ذلك هوراتب اقبال الشهری القليل الضئيل الذی 
مل يکن يتجاوز اثنتني وسبعني روبية مث زاد الراتب حيت وصل الی مائيت روبية بعد 
سنتني والی مائتني ومخسني روبية بعد اربع سنوات مث سافر اقبال الی اوربا لثالث 

واکرب ماواجهه اقبال من املشاکل بعد عودته من اوربا هو اکتساب الرزق سنوات 
واحلصول علی الوظيفة املهنية املناسبة وهذا الطور من حياة اقبال کان الشك طور 
القلق واالضطراب ورغم احملاوالت اليت قام {ا والد اقبال وشقيقه االکرب مل يستطع 

نا ما بينهما من العالقات وکانت السيدة ان حيس) کرمي يب(الزوجان اقبال وزوجته 
واما الظروف والکيفية الذهنية  ۔حتب ان تعيش مع اوالدها عند ابويها) کرمي يب(

 /۹اليت کان مير {ا اقبال يف هذه املرحلة من حياة فتتضح من رسالته اليت کتبها يف 
  ):۵(حيث اخربها قائال ) عطية فيضي(م وبعث {ا الی السيدة ۱۹۰۹ابريل 
انين الأرغب يف الوظائف احلکومية وامنا أمتنی وأرغب يف الغرار من هذه البالد "

بکل سرعة ممکنة وانت تعرفني السبب يف ذلک، انين مدين لشقيقي وهذا 
ان حيايت  ۔الدين يشبه دينا اخالقيا وهذا معايقف يف سبيلي ومينعين من الفرار

ايت هذه هي حياة املصاءب ان حي ۔هذه هي حياة املصاءب ومينعين من الفرار
الم البالغة للغاية ان هؤالء الناس يريد ون ان يغرضوا علی زوجيت فرضا  ◌ٓ واال

وحيملوين مسئوليتها سواء رضيت اومل ارض بذلك وقد کتبت الی والدی 
وصرحت له يف رساليت بانه مل يکن ميلك السلطة علی تزوجيي وخاصة النين 

وع من الزواج يف ذلك الوقت انين علی وخاصة النين کنت قد رفضت هذا الن
استعداد ان احتمل نفقاDا ولکنين لست علی استعداد ان اعيش مع زوجيت 

يف حيايت اليومية انين کانسان أستحق أن أمتتع بالحياة وافرا حها  ۔واتعذب معها
ولورفض ا>تمع او الطبيعة ان تعطيين ذلك احلق فانين سوف اخرج علی ا>تمع 

معا واعتقد بانه ال بديل ان اخرج من هذا البلد الشقي او أجلأ الی والطبيعة 
ان اهلياج الذی تثريه الکتب ذات االوراق ا>دبة ! اخلمور اليت تسهل االنتحار

ان نفسي تغلي غليانا من النريان يف  ۔ليس بامکا'ا ان متنحين املتعة والسرور
الکتب وهذه العادات والتقاليد داخلها، تلك النريان اليت بامکا'ا ان حترق هذه 
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ولعلك تقولني بأن هذه األشياء کلها قد خلقها  ۔االجتماعية يف نفس الوقت
اهللا سبحانه وتعالی وميکن ان يکون کذلك اال ان حقائق احلياة املرة تقودنا الی 

ان االميان بشيطان ميلك القدرة املطلقة سهل بالسنبة الی  ۔نتيجة ختتلف متاما
وال اقصد  ۔ وارجو عفوك علی مثل هذه االفکار السخيفة املرةاالميان باهللا

التعاطف منك وامنا اريد ان اخفف من االثقال اليت قد انقضت ظهري واليت 
  ۔"أکابد منها واعاجلها عالجا

 ۔وکانت النتيجة هلذا الزواج الغاشل ان طفلي اقبال حرما من الشفقة األبوية
نسة ◌ٓ عاطفون مع امهاDم عادة وکانت االوان االطفال يف مثل هذه الظروف يت

يعيشان مع امهما عند اخواهلما حيث ) فتاب اقبال◌ٓ ا(والسيد ) معراج بيکم(
قضی کل واحد منهما طفولته و شبابه وعند ماکرب کالمها اخذا يعيشان مع اجلد 
واجلدة يف سيالکوت ومل يکونا يلتقيان بابيهما اال نادرا ورغم هذا فان اقباًال کان 

حبا کثريا وکانت البنت تتعذب بالعالقات السيئة املتوترة ) معراج بيکم(ب ابنته حي
 ۔بني ابويها وکان قلبها يتحرق ذلك اال ان املسکينة مل تکن متلك حوال وال طوال

وماتت يف  ۔ويف النهاية مرضت املسکينة وهي التزال طفلة مبرض السل الذقين
فکان ) فتاب اقبال◌ٓ ا(اما  ۔م۱۹۱۵اکتوبر  /۱۷التاسعة عشرة من عموها يف 

حبيبا مکينا عند جده وهوالذي کان قد مساه عند مولده اال انه مل جيد الشفقة 
فتاب ◌ٓ ا(االبوية ومل يرضه الطبع اخلشن الذي کان يتمرب به عمه االکرب وکلما کرب 

اخذ يستيقن بان اباه قد ظلم امه ظلما وکانت النتيجة ان اخلالفات ) اقبال
 الوالد وابنه ورغم احملاوالت اليت قام {ا اصدقاء اقبال مل يکن من اشتدت بني

املمکن ان تزيل سوء التفاهم بينهما حيت ان الصالحات بينهما انقطعت 'اءيا 
  ):۷(قائال ) نذير نيازي(وعن ذلك حيدثنا ) ٦(واقبال اليزال حيا 

ارق بني ان هذا الزواج کان قد فشل بالشك والسبب الوحيد يف ذلك هوالف"
عقلية الزوجني باالضافة الی الظروف العائلية واعتقد ان هذا الزواج کان قد مت 
يف عجلقوکال الطرفني مل يأخذ باحلذ رواالحتاط وکان حممد اقبال قد انفق 

فتاب ◌ٓ اقصي جهده للتوفيق والوئام ولکنه فشل يف ذلك فمن ناحية کانت ام ا
ومن ناحية اخری هوالسلوك الذی سلکه متلك العقلية العجيبة والطبيعة الغريبة 

فاخذت الظروف تتغري والعالقات تفسد بني الزوحني وکان ) فتاب اقبال◌ٓ ا(
قد قام جبهود لالصالح بني الزوجني ولکنه ) سيد حممد حسني شاه /الدکتور(

هواالخر قد فشل يف حماوالته هذه وملا کان حممد اقبال علی حق يف موقفه فان 
حد من اصدقائه مل يتدخل يف ذلك نظرا الی املوقف العادل اوأ) شاه(الدکتور 
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الذی کان قد اختذه اقبال وقد قال بعض الناس اشياء کثرية عن زواج اقبال هذا 
ايضا ولکنها ال أساس هلا اطالقا وان کاتب هذه االسطريری علی اساس 

بال امنا  معلوماته وانه ال يرتدد يف ان يقول بان املوقف الذی اختذه اسرة زوجة اق
کن قد ) فتاب اقبال◌ٓ ا(وکذلك ) کجرات(کان موقفا ميتازبه سکان مدينة 

ضل الطريق السوی حتی اثار املعرکة اهلاءجة ضد والده واDمه بتهم هوبرئ 
  ۔"منها وال أساس هلا
بأن هذا الزواج الفاشل کان سببا يف امخاد ) عطية فيضي(وتری السيدة 

د اعية يف اقبال حتی انه مل يسطع ان يکون العواطف واملواهب والصالحية االب
الذی کان يؤهله له العلم والثقافة الواسعة حيث کان بامکانه ان يکون " اقبال"

عبقريا اکرب مما کان وان هذه احلوادث اليت حدثت يف هذا الطور من حياة هي 
 عطية(اليت جعلته يکتب ويقول الذی جنده يف مؤلفاته الکثرية وکذلك فان السيدة 

تري بان االئتمار بأوامر الکبار حتت التقاليد والضغوط االجتماعية تفسد ) فيضي
احلياة علی الکثريين من الرجال العباقرة والنسوة العبقريات وحياة اقبال هي ممامتثل 

عطية (املأساة اليت تکون نتيجة حمتومة ملثل هذه التقاليد العائلية وتضيف السيدة 
  ):۸(قائلة ) فيضي
اًال الذي عهدته يف اوربا مل اجده يف اهلند حيث کان قد فقد الکثري من ان اقب"

ان الذين مل يقدر هلم ان يسعدوا برؤية اقبال وزيارة يف شببه ليس  ۔شخصية
بامکا'م ان يقدروا املواهب والصالحيات اليت کان ميلکها تلك اليت کانت 

ان  ۔من االعمال ا>يدة الطبيعة قد منحته اباها واليت کان بامکانه ان حيقق {ا
فات حيت فقدت رونقها وابداعها حتی ◌ٓ مواهبه وصالحياة کانت قد اصيبت با

ان هذا املرض استولی علی مجيع مشاعره و مواهبه مبرور الزمن وااليام وکان 
وکان يشعر بشئي من اهلبوط  ۔اقبال يعتقد بانه يعيش حياة القيمة هلا وال رونق

  ۔"يعرف مدی مواهبه وقدراته االبداعيةواالحياط وذلك النه کان 
اليقوم علی احلقائق االصلية، الشك ) عطية فيضي(ان هذا التعليق للسيدة 

ان  ۔ان هذا الطور القصري من حياة اقبال کان طور التعذب العقلي والقق الروحي
حلظات حياة اقبال اليت کان قد قضاها يف اجلامعات االوربية امنا کانت حياة 

  رف غري السرور والفرحطاءر اليع
کان قدنسي احلقائق املرة من احلياة ولکن اقباًال عاد من اوربا فکان البدله 
ان يواجه احلقائق املرة من احلياة ويف بعض االحيان کان القلق العقلي أوالتعذب 
الروحي يبلغ الغاية وجيعل اقبال يفکر يف حلظات حياة اليت فضاها يف اوربا تفکريا 

فيتأسف علی ماقضاه من ) عطية فيضي(کتب الرسائل الی السيدة رومانسيا وي
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علی کل حال فان هذه ) ۹( ۔حلظات الفرح واملتعة الذاهبة اليت لن تعود ابدا
الکيفية العقلية والروحية من التعذب والتأسف کانت مؤقتة ومل يکن بامکا'ا أن 

ه االبداعية فقد کان اماجهة مواهب ۔يعطل مواهب اقبال غري العادية تعطيال 'اءيا
اما ظهورها وبروزها يف القالب الشعری أو النثری  ۔حمددا معينا منذ وقت طويل

ان هذه الکيفية القلقة املضطربة امنا کانت عقبة من  ۔فکان ينتظر من اقبال
فقد کانت جتربة  ۔عقبات الطريق الغري وقد اثرت يف نفس اقبال تاثريا نافعا ومفيدا

فهزته هزا وجعلته يتحرر حتررا 'ائيا من قيود الشعرا الرومانسي  نفسية مر{ا اقبال
داب االملانية ودراستها وذلك ◌ٓ الذی کان اقبال قد اخذ مييل اليه حتت تأثري اال

الن اقباًال اجتاز هذه املرحلة من احلياة القلقة املضطربة فلم يقل اومل يفکر يف ان 
او " حني رأيت هرة يف حجرها"ا يقول منظومة من امثال منظومته اليت عنوا'

ومن املمکن ان تعرت بعض منظومات اقبال ليت قاهلا " حني قدمت يل هدية الورد"
يف اوربا او اليت قاهلا بعد عودته منها شعرا رومانسيا کما يسميه نقاد الشعر يف 
مصطلحاDم االدبية والفنية اال انه مل يکن شاعرا رومانسيا اصال وعليه فليس 

ا استدل به البعض بان اقباًال لومل مير{ذه املرحلة القلقة املضطربة لکان صحيحا م
خر االمر ماقدر له ◌ٓ ان اقباًال قد اصبح ا ۔بامکانه ان يصبح اکرب واکثر مماکان

  ۔ان يصبح سواء مربتلك املرحلة القلقة املضطربة أومل مير{ا
يبحث عن وقد کان اقبال يبحث عن متعة احلياة الزوجية کما انه کان 

الوظيفة احملنية او العمل وکان قد بلغ الواحدة والثالثني من عمره حني عاد من 
ان اقباًال وان مل يکن قد طلق زوجته االولی اال انه کان قد فارقها فراقا  ۔اوربا

مستقال وبذلك انتهت االزمة الشديدة اليت کان اقبال يعاين منها واليت کانت 
ی ◌ٓ وکان اقبال قد را ۔عالقات بينه وبني زوجته االولینتيجة اخلالف والتوتر يف ال

ه اقبال من احلب املتبادل بني السري ◌ٓ منوذ جني من متعة احلياة الزوجية اوهلا ما را
الی جانب سعادة احلياة الزوجية اليت کانت ) (۱۰(وبني حرمه ) اکرب حيدری(

  ۔)جمتفمر املنزل الذی ولد فيه ونشأ وترعرع وهي حياة ابويه، املرت 
وکان اقبال باالضافة الی ثقافته العالية رجال وجيها امحر اللون واسع اجلبني  
کبري احلاجبني متألأل العينني أشم األنف رقيق الشفتني تغمرمها الشوارب بنية 

وکان يلبس  ۔اللون وکان بنی الشعر متوسط القامة ومتناسب اجلسم ناعم اليدين
رأسه طربوش وکان يلبس نظارة احادية  بدلة سوداء بعد عودته من أوربا وعلی

  ۔)۱۱(الزجاجة 
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وکان اصدقاء اقبال علی علم بانه يرغب يف الزواج الثاين وحتی عموم الناس 
قد املوا بذلك وممايدهش انه رغم حتمسه وحتفظه کان بعض السيدات املثقفات 
يرسلن اليه الرسائل کما ان البعض منهم کن يرسلن رسلهن باخلطبة وحيت ان 

وکان بأمکان اقبال أن يتزوج ) ۱۲(لبعض منهن کن قد زرنه يف منزله فالتقني به ا
سيدة مثقفة منهن اذا اراد ذلك ورغم انه کان مثقفا اال انه مل يرتك التحفظ يف 
بعض شئون احلياة ويبدوان اقبال کان يبحث عن سيدة بامکا'ا ان تکون زوجة 

   ۔ة مع اسرة زوجهاصاحلة وتکون يف سلوکها علی صالت طيبة عميق
) املريزا جالل الدين(م فيحدثنا ۱۹۱۰واما زواج اقبال الثاين الذی قد مت يف 

من اصدقاء اقبال کان قد ) جالب دين احملامي(عن ذلك ويقول بان الشيخ 
من مدينة الهور القدمية ويف هذه ) موتشي(اتصل باسرة کشمريية داخل باب 

رس يف مدرسة فکتوريا الثانوية وعند ما االسرة الکشمريية کانت بنت کرمية تد
فذهب ) سيالکوت(وافقت هذه االسرة علی الزواج جاء شقيق اقبال االکرب من 

شيخ (و ) شاه نواز ںميا(و ) املريزا جالل الدين(الی اصهار اقبال اجلدد يرافقه 
باالضافة الی اقبال نفسه حيث متت عقدة ) جالب دين(والشيخ ) امحد دين

ومل يتم التوديع {ذه املناسبة وامنا متت عقدة ) سردار بيکم(لسيدة النکاح مع ا
حيث تبقی العروس عند ابويها حسب التقاليد احمللية وتأيت ) (۱۳(النکاح فقط 

  )مرحلة توديعها وزفافها الی بعلها فيما بعد
فانه حيدثنا عن زواج اقبال الثاين ويقول بانه هو و اقبال ) علي خبش(وأما 
فالتقت  ۔ا قد خرجوا ليزوروا بعض االسر الکشمريية خبصوص زواج اقبالوامه کانو 

ومن التقاليد احمللية املتعارفة ان نساء احلالقني يتوسطن بني ({م امرأة حالق 
وهم عائدون وکانت من اهل سيالکوت فسلمت علی ام اقبال ) االصهار للزواج

لصغري وحني مسعت امرأة فاخربDا ام اقبال با'ا خرجت تبحث عن عروس البنها ا
وعند ما رأDا ام اقبال ) سرد اربيکم(احلالق ذهبت بأم اقبال الی اسرة السيدة 

وأما  ۔)۱٤(عجبتها وقدرت يف نفسها بأ'ا هي سوف تکون زوجة تصلح البنها 
) سردار بيکم(التفاصيل اليت وصلت الی املؤلف عن عقد القران بني السيدة 

فتختلف الی حدما ) امحد بن منشي طاهر الدين شيخ بشري(واقبال من طريق 
وطبقا هلذه التفاصيل فان اقباًال کان يريد ان خيتار لنفسه زوجة بنفسه اوال وکان 

) منشي طاهر الدين(من اصدقاء ) اخلواجا عبدالغين) (سردار بيکم(اخوالسيدة 
ة تعيش من اسرة کشمرية فقري ) اي سردار بيکم(وشقيقته ) اخلواجا عبدالغين(وکان 

وکانا قد نشئا يتيمني وربتهما عمتهما اليت کان زوجها ) موتشي(داخل باب 
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فا'ا مل ) سردار بيکم(وأما السيدة  ۔يعمل ککاتب الطلبات يف حمکمة احملافظة
تلتحق مبدرسة قط وامنا درست القران الکرمي وتعلمت الکتابة العادية باللغة 

فقد کان يشتغل تاجراً ) ا عبدالغيناخلواج(واما شقيقها  ۔االردوية يف بيتها
الی اقبال عن زواجه من السيدة ) منشي طاهر الدين(للسجاجيد وعندما حتدث 

) منشي طاهر الدين(رغب اقبال فيها وطلب صورDا منه وحصل ) سردار بيکم(
وقال له بانه سوف يرسل الصورة الی ) اخلواجا عبدالغين(علی صورثها من شقيقها 

اعجبته ) سردار بيکم(ی اقبال صورة السيدة ◌ٓ وعند مارا) الکوتسي(ام اقبال يف 
سردار (مث جاءت ام اقبال من سيالکوت الی الهور فذهبت الی بيت السيدة 

وحتدثت مع اسرDا عن الزواج فتم االتفاق بني االسرتني علی الذواج مث ) بيکم
يث مت ذهب اقبال مع امه وشقيقه االکرب وبعض االصدقاء الی بيت اصهاره ح

  ۔)سردار بيکم(عقد القران علی السيدة 
اذا صحت هذه التفاصيل کلها اوبعضها فان احلقيقة الواقعة هي ان السيدة 

م ومتت ۱۹۱۰مل تتعلم يف مدرسة ومت عقد فرا'ا مع اقبال يف ) سردار بيکم(
) سردار بيکم(عقدة النکاح وبقيت مرحلة توديع العروس ويری املؤلف ان السيدة 

اما ملاذا أجل التوديع  ۔ السنة التاسعة عشرة او العشرين من عموها تقريباکانت يف
وملاذا اکتفوا بعقدة النکاح فقط فالسبب يف ذلك ان اقباًال کان قد استلم رسالتني 

سردار (ولوکها وکان فييها نقد للسيدة ) سردار بيکم(جمهولتني تناولتا سرية السيدة 
فان هذا الطور من  ۔الرتدد واالضطراب الشديدمماجعل اقباًال يکابد من ) بيکم

حياته کان طور القلق الذهين وکان قد فارق زوجته االولی واما الزوجة الثانية 
فسمع عنها هذا النقد والتجريح يف سريDا فذکر ذلك الصدقائه فاحتملوا مسئولية 

 علی کل حال فکان اقبال قد عرتزم علی ان يطلق ۔البحث العميق عن املشکلة
ويبحث عن زوجة مرة ثالثة حيت مضت ثالثة اعوام واقبال ) سردار بيکم(السيدة 

  ۔يکابد ويعاين من هذا الرتدد والتشکيک
) لوديانة يف اهلند(مفتش الضراءب مبدينة ) بشري حيدر(واخريا جاء سيد 

خمتار (وکان من اصدقاء اقبال القدماء فعرض عليه الزواج مبعوتًا من قبل السيدة 
واما اسرة السيدة ) لوديانه(اليت کانت من اسرة کشمريية غنية يف مدينة ) بيکم

نولکيه اي االسرة اليت کانت متلك مليون (هذه فکانت تسمی اسرة ) خمتار بيکم(
وعندما مت االتفاق بني االسرتني ) روبية اال مائة الف اوتسمع مائة االف روبية

واليذکر ) لوديانه(فذهبوا الی  علی الزواج خرج اقبال يف موکب عروسي من الهور
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کما ان ) ۱۵(يف تصرحيه هذا تاريخ الزواج او سنته ) املريزا جالل الدين(
ايضا اليذکر السنة حني فصل القول عن زواج اقبال هذا ) عبدا>يد سالک(
م فعاد اقبال الی ۱۹۱۳واغلب الظن ان هذا الزواج کان قد مت يف بداية ) ۱٦(

  ۔ونزال يف املنزل الواقع يف سوق انار کلي) خمتار بيکم(ة الهور مع عروسه اجلديد
خرون قد حبثوا ◌ٓ واصدقاء اقبال اال) جالل الدين(ويف اثناء ذلك کان املريزا 

سردار (عن الرسائل ا>هولة اليت کانت قد وصلت الی اقبال عن سرية السيدة 
د احملامني الذی  وسلوکها فتبينوا ان هذه الرسائل ا>هولة کان قدکتبها اح) بيکم

اليت  ) سردار بيکم(واما السيدة ) سردار بيکم(کان يريد ان يزوج ابنه من السيدة 
کان عقد قرا'ا قد مت الی اقبال واليت تعذبت خالل السنوات الثالثة کانت قد 
اجرتأت علی ان تکتب رسالة خبط يدها وترسلها الی اقبال وتقول له بانه قد اساء 

ان عقد "ن عليه ان ال يصدق ذلك مث اضافت قائلة حيث صدق البهتان وکا
الزواج بينی وبينك قد مت ومن املستحيل ان افکر يف الزواج من رجل اخر غريك 
وسوف اقضي حيايت کلها يف عقدك علی هذه احلالة وسوف تکون مسئوال عن 

  ۔)۱۷" (ذلك بني يدی اهللا يوم القيمة
لرسالة وندم علی اخلطأ الذی اما اقبال فقد زاد قلقه واضطرابه حني قرأ ا

عن ذلك وقد کانت هي سيدة رقيقة القلب ) خمتار بيکم(ارتکبه فاخرب السيدة 
خرين يتعذبون وميانون من ◌ٓ حليمة الطبع للغاية ومل تکن تستطيع ان تری اال

حزنت واخذت تبکي واخريا ) سردار بيکم(الم وحينما عرفت قضية السيدة ◌ٓ اال
الی منزله لتعيش معه کزوجة اال انه کان ) سردار بيکم(ة قدر قبال أن يايت بالسيد

ی من املناسب ان يتم عقد النکاح مرة ثانية ◌ٓ قد اعتزم مرة علی ان يطلقها فرا
) خمتار بيکم(وذهبت السيدة ) ۱۸(م ۱۹۱۳فتم ذلك يف اغسطس او سبتمرب 

سردار (ة خالل تلك الفرتة واما اقبال فاخذ السيد) لوديانه(الی ابويها يف مدينة 
وبعد بضعة اسابيع اجتمعت الزوجتان يف ذلك  ۔وذهب {ا الی سيالکوت) بيکم

) سردار بيکم(والسيدة ) خمتار بيکم(املنزل يف سوق انارکلي وکانت السيدة 
تتقاربان يف سنهما فعقد الود بني قلبيهما کمايکون بني االختني الشقيقتني او 

يف رسالة بعث {ا ) سردار بيکم(دة اکثر من ذلك ويذکر اقبال زواجه من السي
  ):۱۹(م حيث قال ۱۹۱۳اکتوبر  /۲٦يف ) کيشن برشاد(الی االمري 

اما الزوجة الثالثة فلم اکن يف حاجة اليها بعد ان غادرتنا ولکن هلا قصة غريبة "
وهي من عجاءب القصص الغرامية فلم يکن اقبال يرضی ان يرتك امرأة وال 

وتعذبت لثالث سنوات بکل حتمس وثبات مدهش يتزوجها وهي امرأة تابدت 
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  ۔"وياليتين عرفت هذه الظروف قبل الزواج الثالث
وکان اقبال قد هجر زوجته االولی من اجل احلياة الزوجية السليمة السعيدة 

النه کان يريد ان يتزوج من امرأة تکون رفيقة ) کرمي يب(فکان قد فارق السيدة 
وف اختذت شکال غريبا مما جعله يتزوج من صاحلة حلياته الزوجية ولکن الظر 

  ۔امرأتني بدل ان يکون زوجا المرأة واحدة
يعيش مع ) علی خبش(واملنزل الذی کان يقع يف سوق انارکلي والذي کان 

م حتی اصبح ميثل منزل االسرة القدمية ۱۹۱۳اقبال فيه قد اصبح منزال عامرا يف 
اليت کان زوجها قد هجرها ) کرمي يب(فقد کانت شقيقة اقبال ) سيالکوت(يف 

) خمتار بيکم(اخذت تعيش مع شقيقها اقبال باالضافة الی زوجتيه السيدة 
سردار بيکم کانت قد اخذت معها (کما ان زوجة اقبال ) سردار بيکم(والسيدة 

معا ) عنايت بيکم(و ) سيما بيکم(الصغريتني ومها ) عطا حممد(ابنيت شيخ 
وبدأ النازلون به يعيشون حياة املتعة والسرور وکان  اضاف الی عمران املنزل ورونقه

) لودو(اقبال يعود مساء من عمله تعبانا مکدود فيلجأ الی لعبة االوراق او لعبة 
مع اخته او زوجتيه کما انه کان يشارك بنات شقيقه يف النکت واملزاج او يصعد 

يه ان يأيت سطح املنزل فيلعب باحلمام وکانت شقيقة اقبال وزوجتاه احلحن عل
ان ) السيدة کرمي يب(بزوجته االولی فجاء {ا وهکذا اتيح لزوجة اقبال االولی 

تشارك االسرة يف متعتها وفرحها وهي نازلة يف منزل بوق انارکلی االا'ا مل تعش 
  ۔معهم اال بضعة ايام

وکان اصدقاء اقبال حيضرون عنده فيجتمعون يف قسم الرجال من املنزل 
فينزل عنده ويبقي لديه ) اجلرامي(ن احلديث وکان يزوره الشاعر ويتجاذبون الوا

اياما واما خالل االجازات الصيفية فکانت االسرة تتحول الی سيالکوت حيث 
  ۔يقضون االوقات يف جو من املتعة والسرور والرونق واحلبور

الی الهور ) کيشن برشاد(م جاء صديق اقبال االمري ۱۹۱۳ويف يوليو 
ل يف حمطلة الهور للقطار أخذ اقبال خيصص معظم وقته ليقضيه مع فاستقبله اقبا

خالل اقامته يف الهور کما ان اقبال کان يرافق ) کيشن برشاد(صديقه االمري 
بالهور فيتفر جان ويتمتعان ) غا حشر کامشريي◌ٓ ا(صديقه هذا الی مسرح 

  ۔باملسرحيات
سيد علی (السري  الن) الور(ويف هذه السنة نفسها سافر اقبال الی امارة 

يف حاجة الی امني سرله وانه کان قد ) الور(کان قد اخرب اقبال بان امري ) امام



  النهر الخالد
وايضا ) الور(ذکر اسم اقبال يف حضرة االمري مرة فقال فيه خريا فوصل اقبال الی 

فنزلوا يف دار الضيافة  ۔يف هذه الرحلة) علي خبش(و ) منشي طاهر الدين(رافقه 
اقبال باالمري وعرف بان الراتب الشهری للوظيفة اليزيد علی  امللکية وحني التقي

ومن مث عاد الی  ۔ی اقبال بان الراتب قليل ضئيل جدا◌ٓ ستمائة روبية فقط را
ويذکر اقبال ذلك يف رسالته املورخة يف ) ۲۱(الهور بدون اي نقاش يف املوضوع

  ):۲۲(فيقول ) کيشن برشاد(م الی االمري ۱۹۱۳اول اکتوبر 
بانه يريد ان يوظفين عنده ) الور(ضح يل من حديث صاحب السموامري قد ات"

اال ان الراتب الشهری للسکرتري اخلاص کان ضئيال قليال للغاية فلم يعجبين 
ثار تدل علی ان بعض الناس ◌ٓ ذلك ومل ارض به وباال ضافته الی ذلك فان اال

ل ذلك کان قد احل علی االمري ان خيصص الوظيفة هلندوکي من اهلنادکة ولع
  ۔)"الور(صوابا فهذا هوالسبب الذی منعين عن الذهاب الی 

  ):۲۳(م فاخربه فيها قائال ۱۹۱۳اکتوبر  /۲٦مث بعث اليه رسالة اخری يف 
هو ) الور(وان من االسباب اليت جعلتين ال ارضی بالوظيفة احلکومية عند امري "

مبلغا من الروبيات  ان الراتب الشهری کان قليال ضئيال جدا وبينما انا اکتسب
بني سبعمائه الی مثان مائة شهريا وانا يف الهور وهذا املبلغ يکفي لنفقايت 
الذاتية بل هو اکثر منها اال انه ال بديل ان اقضی حوائج الذين انا مسئول عن 

ان شقيقي  ۔نفقاDم وهذا ما جيعلين اخرج يف سبيل البحث عن املوارد املختلفة
فق علی ما اکتسبه من املال خالل وظيفته احلکومية من االکرب الذي کان قد ان

اجل دراسايت العليا قد تقاعد االن فالبد ان احتمل مسئولية نفقاته واوالده 
مجيعا وال بدلی ان احتمل هذه املسئولية بکل سرور و عندی ثالث زوجات 
وطفالن ومجلة القول فهذه هي الظروف اليت تکرهين احيانا علی ان اخرج يف 

  ۔"يل البحث عن املوارد املختلفةسب
خالل اقامته بالهور قد تأثر باقبال واحبه ) کيشن برشاد(وکان االمري 

واعجب به مماجعله يعرض عليه منحة مالية مناسبة لينقذه من التفکري يف 
اکتساب الرزق اال ان اقباًال رفض هذه املنحة باسلوب حسن مجيل للغاية فها 

  :نفا◌ٓ  مرت بنا اهوذا يقول يف الرسالة اليت
ان اهتمامك اخلاص بامر اقبال مماال ميکن يل ان أويف مشکرك عليه فان "

االهتمام بامر اال صدقاء الفقراء من اخلصائص اليت متتاز{ا اسرتك الکرمية 
وکيف ال وانت فرع شجرة قد استظل {ا الکثريون من اهل اهلند واستفادوا منها 

بضاعيت ای کسريات القلب اجلريح املقطع يف اما انا فقد جئت ب ۔ومتتعوا {ا
سوق الکرام حني ارحتلت منها قافلة التجار الکرام، اهللا حيفظك فانين اجد فيك 
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رائحة انسان نبيل واز، سخاءك وکرمك ليس مقصورا علی زمان و مکان معني 
وذلك مما يغنين عن کل شئي اال ان املروة واجلودة تأبی ان يقبل اقبال هذه 

الغالية وال يقوم باية خدمة تکون تعويضا هلذا املبلغ الکبري من الراتب املنحة 
الشهری ولعل اهللا حيدث بعد ذلك امکانا جيعل اقباًال يعيش معك ظاهرا ماديا  

ن قلبا وروحا وان االسلوب الذی اختذته يف االهتمام ◌ٓ کما انه يعيش معك اال
ق وسيبقی ذکری خالدة باقبال يدل علی سعة الصدر ونبل احملتد وکرم االخال

  ۔"يف تاريخ املروة والغتوة دائما
وکان اعداء اقبال ومعارضوه قد اخذوا يتهمونه بتهم خمتلفة وهوال يزال حيا 
اال ان اقبال مل حيفل {ذه التهم املوجهة اليه ومل يهتم {ا کثريا وکان الناس قد 

واختلقوا قصة اDموه بشرب اخلمر وهو حي وکانوا يتهمونه بانه خليع سکري 
اشاعوها عنه قائلني بانه کان قد قتل مومسا وهوشاب وقبل ان احتدث عن شئي 
يف الدفاع عن اقبال حول هذه التهم املوجهة اليه البديل ان ارد علی بعض 

  من الذين عارضوا اقبال وعادوه؟: االسئلة اوال
: الثامتی بدأت مهمة الشائعات ضد اقبال وتشويه سريته الشخصية؟ ث: ثانيا

  ماهي مدی مسئولية اقبال عن توجيه هذه التهم واشتهارها تلك اليت الاساس هلا؟
کان اقبال رجال اکتسب شهرة وهوال يزال شابا يافعا وان الشخصيات مثل 
هذه تثري دائما عواطف احلقد واحلسد يف نفوس من يعرفو'ا ومن مث کل مازاد 

  ۔معارضوه يزد ادون بنفس املقدارعدد انصار اقبال واملعجبني به اخذ اعداؤه و 
أما الفئة االولی ممن عارض اقباًال اوعاداه فهم اهل اللغة االردوية من مدينة 
دهلي ولکنؤ فالکثريون من هؤالء الناس نقدوا اسلوب اقبال الشعری وحبثوا عن 
عيوب فيه ويف شعره بسبب التعصب اللغوی اال ان هذه املعارضة هلا جانب 

بعض من املعارضني کانوا من الشعراء التقليد يني الذين استمروا خر وهو ان ال◌ٓ ا
 ۔حيبون االسلوب الشعری القدمي من عصراالحنطاط وکانوا يهتمون به اهتماما بالغا

وکانوا قد عضوا عليه بالنوا جذ ان هؤالء املعارضني من الشعراء التقليديني کانوا 
تعاطی الشاعر اخلمور واتبع حياة  يرون بان ابداع الشعر وابتکاره الميکن اال اذا

املومسات وغرا مهن ومل يکن من املمکن {م ان يستأنسوا مباأوجده اقبال من 
االسلوب الشعری اجلديد ومن مث کانوا يشيعون عن اقبال من الشائعات ويتهمونه 
مبا کان منه بريئا ليحققوا بان اقباًال الخيتلف عنهم کشاعر وجيدر بالدراسة العميقة 

  ):٦٤(عن ذلك قائال ) شيفا نارائن مشيم(قاله البانديت ما
وبالصدفة التقيت بشاعر علی احملطة فعرف نفسه قائال بان امسه جالل وانه "
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وانه مسعين احتدث باللغة االردوية فظنين هنديا وحني ) امري مينائي(من تالميذ 

سکان  تعارفنا اخذ يتحدث عن اقبال وينقده ويعيبه وحني اخربته بانين من
کيف حال حضرة اقبال؟ فاخربته بانين استفيد منه وهو : الهور سألين قائال

مث اضاف قائال ان اقباًال يهتم برتبية احلمام وانه اعرض  ۔يصلح شعری احيانا
عن احملاماة وکان يقول بانه يعرف اقباًال معرفة حيدة حيث التقي به يف مدينة 

وجده مييل الی الوان اللهو واملتعة باهلند واتصل به اتصاال جيدا ف) جره◌ٓ ا(
فقلت له ياسيدی رمبا ابلغك شخص عن اقبال فاخطأ يف ذلك فقد رأيت 
حضرته يأيت الی احملکمة کل يزم ويشتغل مبهنته احملاماة واما قرض الشعر فهو 
شغل ثان عنده واالن يکثر قول الشعر بالغارسية وايضا قلت له ان اقباًال يف 

ن قد حتولت اليکم انتم املسلمون ◌ٓ عة اهلنادکة اال ا'ا االاصله ونسبه کان بضا
  ۔"ثار احلرية والد هشة علی وجه ذلك الشاعر◌ٓ فرأيت ا

أما الفئة الثانية من معارضي اقبال واليت اخذت تزد اد شيئا فشيئا فهي فئة 
الشيوخ او رجال الدين من اجلهالء وقليلی العلم وضيقي االفق وکان اقبال قد 

 ۔الثورية االسالمية وکان من املعجبني به) السري سيد امحد خان(راء ◌ٓ ااطلع علی 
الدينية والسياسية فان اقباًال کان يری با'ا يف ) السري سيد امحد خان(أما افکار 

السري (حاجة الی االصالح والنقاش وکان رجال الدين الرجعيني التزمتني يعارضون 
ون بان کل من حتدث عن التجديد منذ البداية فقد کانوا ير ) سيد امحد خان

 ۔الفقهي والکالمي وهي حاجة املسلمني اليوم فهو من املبتدعني املتغربني
وباالضافة الی ذلك فان اقباًال کان قد سخر من هؤالء الشيوخ املتزمتني يف بعض 
منظوماة الشعرية يف املرحلة االولی من شعره االسالمي وذلك ألن اقباًال کان 

ء الشيوخ الذين مل يتعلموا اال قليالهم الذين قد اضروا بالنهضة يعتقد بان هؤال
کما ان اقباًال کان قد عارض املشائخ الذين    ۔)۲۵(االسالمية ووقفوا يف سبيلها 

کانوا مييلون الی الفکر الکوجنرسي يف اغالق الکلية االسالمية بالهور وعدم 
قد وصلت الی قمتها التعاون من قبل طال{ا وذلك حني کانت حرکة اخلالفة 

وکان الکثريون من الشيوخ اهلنديني قد انضموا الی اهلنادکة يف احلرکة السياسية 
مث جاء عصر امللك عبدالعزيز  ۔)۲٦(اليت عرفت حبرکة ترك املواالة او عدم التعاون 

ابن سعود فاخذ يطهر احلجاز من رواسب الشرك والبدعة مما جعل العلماء اهلنود 
تني، فئة کانت تؤيد ابن سعود وفئة کانت تعارضه فاشتد ينقسمون الی فء

التشاجر والتنازع بني الفءتني فاثار شيوخ الغئتني ضجة التکفري يف اهلند فادلی 
مما اغضب رجال ) ۲۷(اقبال بتصريح بتلك املناسبة ايد فيه ابن سعود وسياسته 
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  ۔الدين واثارهم ضد اقبال
ه ويعادونه فکانت النتيجة ان اصدر وکان العلماء من معارضي اقبال يبغضون

اخلطيب مبسجد وزير خان بالهور الفتوی يکفر ) أبو حممد ديدار علی(املولوي 
  ):۲۸(قائال ) عبدا>يد سالک(اقباًال بتصرحيه ذلك وعن ذلك حيدثنا 

للمالمة ) ديدار علی(وقد أثارت الفتوی ضجة يف البالد کلها وتعرض املولوي "
موالنا السيد سليمان الندوی مقاال نشره يف جريدة  والطعن الشديد فکتب

" زميندار"ونقد صاحب الفتوی واDمه باجلهل والعناد وکانت جريدة " زميندار"
قد ) ديدار علی(وهذا التصرف الذی اقدم عليه املولوي  ۔قد علقت علی الفتوی

أضر بالعلماء املسلمني ومکانتهم يف نفوس الناس وذلك الن مجيع الطبقات 
من املسلمني مبا فيهم العامل واجلاهل واملثقفون ثقافة قدمية اوجديدة کانوا يرون 
بان اقباًال جل مؤمن خملص يف عقيدته حيب الرسول صلي اهللا عليه وسلم 
ويتعاطف مع االمة االسالمية ويد افع عن الدين االسالمي حتی ان الناس کانوا 

افرا يف رأی العلماء فمن الذی يقولون بان املسلم من امثال اقبال اذا کان ک
  ۔ميکن ان يکون مسلما يف رأيهم يرتی

علی کل حال فان التشاجر بني اقبال وبني العلماء املسلمني الذين کانوا 
يرون رأی الکوجنوسي استمرومل ينته ابدا مث نشأت قضية قومية يف اخريات حياة 

فاخذ ) د املدينالشيخ حسني امح(اقبال مما ادی الی اخلالف بني اقبال وبني 
اليت  ) ۲۹(انصار الشيخ يرسلون رسائل جمهولة اDموا اقباًال فيها بنفس التهم 

وکان الشيخ حسني امحد املدين کتب مقاال  ۔کانت قد وجهت اليه من قبل
صحفيا شرح فيه موقفه واعرتف بانه مل يکن قد اقرتح علی املسلمني بان يوافقوا 

او الوطنية فاعلن اقبال بعد ذلك بانه مل يعد علی الفکرة اجلديدة عن القومية 
وکان اقبال قد  ۔يعارض الشيخ حسني امحد املدين بعد مااعرتف هذا االعرتاف

  ):۳۰(ضاف الی تصرحيه قائال 
انين اقدر مبلغ احلب املتدفق الذی يذخربه قلوب اتباع الشيخ املدين، هؤالء "

ائلهم اخلاصة ومقاالDم اليت االتباع الذين أثاروا ضجة واخذوا يسبونين يف رس
نشرت ويوضحون {ا موضوعا دينيا واهللا ينفعهم بالشيخ وجيعلهم يستفيدون 

  ۔"منه اکثر فاکثر
ان رجال الدين الذين کانوا مييلون الی الکوجنرس واختذوا موقفه السياسي مل 
يکن من املمکن هلم ان يدحضوا اقبال او يبطلوا موقفه السياسي الصاءب ومن مث 

 يکن لديهم سبيل غري سبيل االDام الکاذب والشائعات املزورة ضد اقبال مل
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وتشويه شخصية بالمربر وقد کان من تاثري هؤالء الشيوخ الذين مل يصيبوا يف 
موقفهم السياسي واشتغلوا بالشائعات الکاذبة ضد اقبال وعارضوه وعادوه حبکم 

اهللا شاه البخاري الذي  املعاصرة فقط فمنهم زعيم جملس االحرار السيد عطاء
  :ابدی رأيه عن اقبال يف بعض املناسبات فقال

اما قلم اقبال فقد اصاب طوال عمره واما خطواته العملية فقد کان معظمها "
  ۔)"۳۱(علی اخلطأ دائما

وأما الفئة الثالثة من املعارضني القبال فهي الفئة القاديانية هؤالء الذين 
دما عاد اقبال من اوربا کانت حرکة القاديانية او فعن" االمحديني"يسمون انفسهم 

االمحدية يف بنجاب قد اشتهرت وانتشرت فاخذ اقبال يدرس احلرکة القاديانية 
ورغم انه کان مشغوال بدراسة هذه احلرکة و موافقها اال انه مل يتربم من هذه احلرکة 

 ۔لفاته النثريةومل يتخذ موقفه الصلب الشديد الذی اختذه فيما بعد يف شعره و مؤ 
اجلالية "م القی اقبال حماضرة يف جامعة عليکره االسالمية وکان عنوا'ا ۱۹۱۰ويف 

فذکر فيها الفرقة القاديانية فقال عنها با'ا مظهر "دراسة اجتماعية : االسالمية
واما القاديانيون فکانوا قد بدأوا حياولون ) ۳۲(قوی من مظاهر اجلالية االسالمية 

ان ينضم اليه رجل غري عادی من امثال اقبال ويعتنق املذهب القادياين منذ البداية 
وبذلوا يف ذلك اقصی جهدهم فبعث بعض القاديني رسالة الی اقبال ينصح له ان 
يبايع املتنبئي القادياين ولکن اقباال بعث اليه رسالة يف شعره واعتذر عن قبول 

Dم اخلاصة بأن اقباًال قد تزوج من النصيحة مث زور القاديانيون نبأ ونشروا يف جريد
فتاة تنتی الی اسرة قاديانية مما جعل اقباًال يستنکر هذا اخلرب ويدلی بتصريح قائال 
بانه مل يتزوج من فتاة قادينية وان الذی قد تزوج من فتاة قاديانية قد يکون رجال 

وتأکدوا  وعند مافشل القاديانيون يف حماوال Dم) ۳۳) (اقبال(اخر امسه الدکتور 
مث اعلن اقبال عن  ۔ابان اقباًال لن يبايع املتنبئي القادياين اخذوا يبغضونه ويکرهونه

برائته من احلرکة القاديانية وقال بان عقائد القاديانيني اقلية مستقلة وال صله 
هلاباالسالم واملسلمني فمنذ ذلك احلني اصبح القاديانيون اعدی اعداء اقبال 

  ۔ة وسريته حتی اصبح ذلك شعارا من شعاراDموجعلوا يشوهون شخصي
وأما الفئة الرابعة من املعارضني القبال فهي فئة اصحاب الطرق الصوفية 
وکان اقبال يقدر االسالف من املتصوفني کما انه کان يقدر تعليماDم الروحيه 

قبال وخدماDم اجلبارة اليت قاموا {ا يف خدمة االسالم وانتشاره يف بالد اهلند وکان 
يزور بعض ضرائح االولياء من اجل العربة واالستفاضة ومن بينهم حضرة نظام 
الدين حمبوب اهلی وحضرة الشيخ امحد السرهندی جمدد االلف الثاين وحضرة 
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الشيخ ابواحلسن علی اهلجويری فقد کان اقبال حيب هؤالء املتصوفني ويقدر 
کان يعتقد بن معظم   جهودهم اليت يذلوها يف خدمة االسالم ولکن اقباالً 

الدراويش واصحاب الطرق الصوفية املعاصرين، امنا هم عالمة تذکر املسلمني 
بعهد الزوال واالحنطاط فکان اقبال ينقدهم ويری بانه الخري فيهم وان تقاليد هم 
واخالقهم واساليبهم يف احلياة کل ذلك الخري فيه وکان اقبال قدنشر ديوان 

داب اليت ◌ٓ مة الديوان حتدث فيها عن املعارف واالاالسرار والرموز فکتب مقد
بامکا'ا ان تبث روح الذاتية يف نفوس املسلمني ونقد يف هذه املقدمة موقف 

هذه الفئة يف (اخلواجا حافظ الشريازی وتعليماته فقال انه من فئة الشياه القدمية 
تل مکانة  وکان حافظ الشريازي هذا حي) رأی اقبال متثل اجلنب والتخلف والتکسل

کرمية يف نفوس املتصوفني الذين کانوا يکرمونه ويقدسونه و{ذا السبب اصبح 
اقبال هدفا للمعارضة والنقد العنيف الکثري من قبل هؤالء املتصوفة حيت ا'م 

  ۔اDموه بانه يعارض التصوف ويعادی التعاليم الروحية للمتصوفة الکرام
ئة املشيوعيني واال شرتاکيني أما الفئة اخلامسة من معارضي اقبال فهي ف

وکان اقبال قد نشر " املؤلفني التقدمني"وتفرع من هذه الفئة فرقة عرفت باسم 
فعلق عليها بعض اجلرائد " رسالة الشرق"وديوانه " خضر الطريق"منظومته 

االشرتاکية الشيوعية وکان مما جاء يف هذا التعليق ان اقباًال ليس اشرتاکيا فحسب 
دعاة الشيوعية واالشرتاکية فذلك مما جعل اقبال يکتب رسالة بل هومن کبار 

الصادرة من الهور وکان مما قال فيها بانه مسلم وأنه " زميندار"وينشرها يف جريدة 
ن الکرمي للمشاکل االقتصادية البشرية ◌ٓ يؤمن بأن احللول الناجحة اليت قدمها القرا

او االشرتاکية من املسلمني  هی انفع احللول واجنحها وان من يری رأی الشيوعية
وقد کان هذا مما اثار  ۔)۳٤(فالصلة له باالسالم وال عالقة له باالمة االسالمية 

الشيوعيني فاDموا اقباًال بالتهم القدمية الواهية اليت اختلقها اعداؤه واضافوا اليها 
ريد ان Dمة اخری وهي ا'م اDموا اقباًال بانه عميل االستعمار الربيطاين وانه ي

  ۔ميزق اهلند متزيقا علی اشارة خفية من االجنليز
وکانت هناك فئة سادسة عارضت اقباًال وهذه الفئة کانت تضم االشخاص 
املختلفني فکان من بينهم بعض اصدقائ اقبال الذين کانوا يظهرون جبهم له 

اوی وخيفون احلقد ضده اوکانوا وراء االغراض الذاتية الدنيئة فکانوا يرفعون الشک
ضده الی احلکام االجنليز کما ا'م کانوا يتهمونه بتهم متنوعة کانوا قد اختلقوها 

اهلندوکي املتعصب يف بنجاب الذی مل ) شادی الل(فمن هذه الفئة کان السري 
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) ۳۵(يکن حيب ان يری مسلما ينهض ويتقدم يف ای جمال من جماالت احلياة 

اعرتفوابه کقائد بارزمن القادة املسلمني واما احلکام االجنليز فرغم ا'م کانوا قد 
الذين کانوا يريدون الضمانات الدستورية حلقوق املسلمني يف اهلند فوجهوا اليه 
الدعوة مرتني ليشارك يف مؤمتر املائدة املستديرة بلندن اال ا'م کانوا يشکون يف 

راء کل من اقبال ويف وفائه للحکم االجنليزی ومن مث کانت املخابرات االجنليزية و 
يزور اقبال اويلتقي به کما ان تفاصيل احملادثات بني اقبال وبني اصدقائه وزواره  

  ۔کانت تصل الی دواءر احلکومة االجنليزية من طريق التقارير
والغرض من ذکر الفئات املعارضة القبال امنا هوالعلم بان االنسان بطبيعته 

شخصية بارزة فانه قد خيتار طريقا اذا عازه الدالئل واعجزته الرباهني ليکذب {ا 
  ۔سهال وهو تشويه سرية تلك الشخصية البارزة واDامها بالمربد

أماميت وکيف بدأت محلة التشوية لشخصية اقبال وسريته فان املؤلف قد 
حاول االتصال ببعض اصدقاء اقبال الذين اليزالون احياء يرزقون فزودوه 

الذی حکی له بانه مل ) حممد اسلم ںميا(باملعلومات املفيدة عن ذلك فمن هؤالء 
فهويری  ۔يکن قد مسع شيئا مما اDم به اقبال قبل حرکة عدم التعاون اوترك املواال

م وهذا مايؤيده ۱۹۲۰ان محلة التشوية لسريلة اقبال الشخصية مل تبدأ االبعد 
) ميان حممد اسلم(علی صالت قريبة عميقة باقبال کما ان ) نظام الدين ںميا(
ميان حممد (علی صالت قريبة عميقة باقبال کما ان ) نظام الدين ںميا(امسه و 

م ۱۹۰۹کان من تالميذ اقبال حيث کان يدرس عليه بالکلية احلکومية يف ) اسلم
قوی موثوق به ) حممد اسلم ںاي ميا(وعلی هذا االساس يعتقد املؤلف بان رأيه 

ل اخلصية کان قد شنها رجال ويبدو من هذا الرأی بان محلة التشوية لسرية اقبا
الدين من انصار الکوجنرس او من حذا حذوهم مث دخل يف هذا ا>ال مجيع رجال 
الدين الذين ينقصهم العلم ووسعة النظر واالفق الذهين وکذلك الفئات االخری 
من انصار الشعر القدمي الذی يرجع الی عصر الزوال واال حنطاط والقاديانيني 

فني التقدميني واصحاب الطرق الصوفية املعروفة واصدقاء اقبال والشيوعيني واملؤل
املنافقني الذين کانوا يتملقون احلکام االجنليز واهلنادکة املتعصبني من اهل بنجاب 

  ۔وغريهم من الناس الکثريين
واما مدی مسئولية اقبال عن هذه التهم اليت وجهت اليه واليت ال اساس هلا 

عني االعتبار خصائل اقبال وعاداته قبل احلديث عن فانه جيب علينا ان نأخذ ب
التفاصيل فان اقباًال کانا قد تلقی التعليم والرتبية وهو طفل صغري بان يواظب علی 

ن يف کل صباح مث اخذ ◌ٓ الصلوات اخلمس يف اوقاDا وعلی الصيام وان يتلو القرا
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من الليل مما جعله اقبال يصلی التهجد اتباعا لوالده وکان يسهر يف اهلزيع االخري 
يهمل طعام العشاء ومل يزل يواظب علی قيام الليل بعد حتوله الی هور وطم يزل 

 ۔ن الکرمي فريتله ترتيال◌ٓ يصلی صالة الصبح بکل خشوع وخضوع مث يتلوا القرا
ومل يکن يشعر حباجة الی الطعام ليالالنه کان قد تعود امهال العشاء من زمان فلم 

واحد من الشای الکشمريی املاحل وعن ذلك يتحدث يکن عشاؤه غري فنجان 
کيشن (م واليت بعث {ا الی االمري ۱۹۱٦اکتوبر  /۳۱اقبال يف رسالته املؤرخة يف 

  ):۳٦) (برشاد
انين أستيقظ يف الصباح الباکر يف الساعة الرابعة ويف بعض االحيان يف الساعة "

  ۔"وانا جالس علی السجادةالثالثة مث ال اضطجع وال انام اال ان يغلبين النعاس 
وکذلك فان معظم شعره قدنظمه يف اهلزيع االخري من الليل وکان حيضر 

اما الصلوات االخری فقد کان  ۔لصالة العيدين يف املسجد ويواظب علی ذلک
وکان اقبال يهتم بالرياضة البدنية واملصارعة يف اول  ۔يصليها يف خلوته وحده

حيحا سليما اال انه کان قد اصيب بوجع شبابه ورغم ان اقبال کان يبدو ص
الکليتني والنقرس وهو يف الثانية والثالثني او اخلامسة والثالثني من عمره فلم يزل 
يعاين من هذه االسقام طوال عمره وکان بطبيعته مييل الی السهولة ومل يکن 

فيقول بان الزنبور  ) علی خبش(الم البدنية ويکحکي لنا ◌ٓ يستطيع ان يتحمل اال
مله ذلك ◌ٓ انت قدلسعت اقبال علی رجله وهو نازل يف منزله بسوق انارکلي فاک

ايالما شديدا حتی انه مل يکن يستيع ان يسدل الرجل من السرير فطلب طبيبا 
ودفع له اثنني وثالثني روجبية کاجرطيب ولکن االمل مل يهدأ االبعد وقت طبيعي 

اعة اوساعتني فيسأله کل س) علی خبش(الزم وکان يصوم احيانا فکان يطلب 
  ۔عن موعد االفطار

علی کل حال فان الذی الشك فيه ان اقباًال بطبيعة الظريفة کان يود ان 
اليشتهر زاهدا عابدا وامنا کان حيلو له ان يشتهر علی العکس من ذلك فمن امثلة 
ذلك ما حيکی بان الشيخ حممد دين فون ذهب ليزوره يف منزل بأنارکلي فرأی 

فا امام دوالب الکتب وکان يتلمس الکتب کانه يريد ان يبحث عن  اقباًال واق
عن : کتاب خاص فانتظر الشيخ فوق للحظات مث سأله يف شئي من القلق قائال

کنت وضعت هنا زجاجة من مخرالعنب وکان : ماذا تبحث؟ فرد عليه اقبال قائال
ببا لزجاجة قد زارين مشس العلماء املفيت عبداهللا التونکي واخش ان يکون قد ذه

کان قد اقام مأدبة فاخرة يف منزله وحسب ) شاه دين ںميا(ومنها ان ) "۳۷(
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التقاليد املتعارفة کان قد احضر اخلمور يف غرفة مستقلة من اجل ضيوفه االجنيلز 

يستقبل ضيوفه فعندما استقبل اقبال واملريزا جالل الدين ) شاه دين ںميا(فکان 
ما يف الغرفة املستقلة مايلزمکما فرد عليه اقبال قد احضرت لک: قال هلما وهوميزح

ياسيدی قد تعلمنا منکم شيئني احدمها الشرب خمتفيا والثاين ان : "مرجتال بقوله
  ۔"الند فع شيئا مرالتربعات

قد کانت عن ) کيشن برشاد(واملراسلة اليت جرت بني اقبال وبني االمري 
اًال مل يکن ينسی جانب املزاح موضوعات جديدة اوعن الشعر والشمراء اال ان اقب

يف بعض رسائله وصفة ) کيشن برشاد(حتی يف رسائله هذه فکتب اليه االمري 
طبية عن الکلس ليستفيد منها اقبال يف االستشفاء فرد عليه اقبال يف رسالة کتبها 

  ):۳۹(م قال فيها ۱۹۱۵ديسمرب  /۳۰يف 
خر ◌ٓ ن مرض او ااما عن صحتی فا'ا ليست علی مايرام فداءما اعاين م"

فلست من الذين يهتمون باالدوية اويثقون فيها وکذلك فانين اعرض عن 
الرياضة البدنية اعراضا وعلی هذا فقد قدرت يف نفسی ان ارحتل من الدنيا قبل 

ان اصدقائي االطباء يقولون بان الرياضة  ۔املوعد احملدد ولست اری فيه بأسا
ء االنسان والکنين ارد عليهم دائما يقويل البدنية وغريها من اخلطوات ميد يف بقا

الفرق بني ان يرحتل االنسان قبل عشر سنوات اوبعدها فان االنسان البد وان 
يرحتل يوما فلماذا هذه االدوية او الرياضيات البدنية وما اهتمام االنسان {ذه 

'ا االشياء کلها؟ وان الوصفة الطبية اليت اقرتحتموها سيادتکم قدتکون مفيدة ال
جمربة وانا ايضا اود ان اجر{ا اال ان الود واالمنية التفيد يف شئي والبد من 

وتوجد مطربة يف بنجاب  ۔وسائل االمطناع واال ستخدام وانا الاملك منها شيئا
مل ارها قط اال انين مسعت با'ا النظري هلا يف حسنها ومجاهلا وا'ا قد تابت عن 

اقية وراء احلجاب قد تسلمت منها رسالة قبل اعماهلا املضية وتقضي حياDا الب
النين احبك غيابا ملاتنظمه من : بضعة ايام تعرض علی ان اتزوجها وقالت

الشعر اجلميل فارجوك ان تقضي علی توبيت وتفسخها وانا ايضا اود ان اشارکها 
يف هذا العمل اخلريی اال انين الاجد الفحولة يف صليب فان ذلك حيتاج الی 

قل يل ! الوازم االخری فلم اجد اال ان اعتذرت اليها اعتذارا ادبياالوسائل و 
ن کيف وأين أصطنع وصفتکم الطبية هذه؟ اال انين اعتقد انك ويل حيث ◌ٓ اال

بعثتم {ذه الوصفة الطبية حني کان املريض مييل بطبيعته الی مااقرتحتم علی ان 
ر حيث اجد خ◌ٓ الوصفة قد اعجبتين جدا ولکنين سوف استخدمها يف وقت ا

  ۔"ن فالاری اال ان اشکر سيادتکم◌ٓ الظروف املواتية املساعدة واما اال
م بعد وفاة اقبال وقد ۱۹۳۸وقد کتب الشيخ ابواالعلی املودودی مقاال يف 
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الصادرة من دهلي ويف هذا املقال حيدثنا الشيخ عن " جوهر"نشر املقال يف جملة 
  )٤۰: (الهذا اجلانب اخلاص من شخصية اقبال وسرية قائ

ويری عامة الناس بان اقباًال کان مسلما بالعقيدة فقط ومل تکن له صلة "
باالعمال االسالمية ليس هذا االسوء الظن العام عن اقبال، امنا هونفسه 
مسئول عن ذلك بطبيعته اليت جبل عليها فقد کان فيه شئي من النزعات 

ی اساس هذه النزعات وامليول  من املتصوفني وعل" املالمتية"والطيول اليت ميتاز{ا 
کان اقبال جيد شيئا من املتمعة والسرور بان يشتهر خليعا ويعرف کان اقبال 
جيد شيئا من املتعة والسرور بان يشتهر خليعا ويعرف بذلك بني الناس اما 

ن الکرمي ◌ٓ احلقيقة الواقعية فان اقباًال مل يکن کذلك فقد کان شغوفا بتالوة القرا
ن حني کان يستيقظ مبکرا يف کل صباح حيت انه کان قد بلغ ◌ٓ افکان يرتل القر 

ن ويرتله ◌ٓ من الرقة يف طبيعة ماجيعله يبکي بکاء وينتحب انتحابا وهويتلو القرا
حتی ان الکلمات کانت تغص يف حلقومه وکان يصلی الصلوات خاشعا 

ظهر خاضعا للغاية اال انه کان يصلی خمتفيا مستورا عن الناس وکان يعلن فيما ي
  ۔"بانه ليس اال من الغزاة باللفظ والکالم الذين ال يهمهم العمل

وکان اقبال بطبيقته متوقد الذهن حاضر البديهة کامل الظرافة والفکاهة 
وکانت هذه العالمات قد ظهر بعضها وهوال يزال طفال صغريا فمن امثلة بداهته 

ملاذا : فقال له استاذه يف الطفولة ماحيکي عنه بانه وصل يوما الی املدرسة متاخرا
 ۔يقبل متأخرا) أي العادة(الن االقبال : تأخرت يا اقبال؟ فارجتل بداهة يقول

وکذلك کان يرجتل االقوال بکل مناسبة وهو طالب بالکلية ويف خالل السنوات 
اخلمسة االولی من مدة توظيفه حني اخذ حيضر يف اجللسات السنوية حلمعية 

ا شعريا جديدا وهو شعره امللی او القومي االسالمي محاية االسالم وابتکراسلوب
وکان ينال يف شعره هذا من رجال الدين واملشائخ من اصحاب الطرق الصوفية 

فمن قصائده  ۔الذين ينقصهم العلم وتعوزهم الثقافة بالطنز والسخرية الشديدتني
وقد  " نياالدين والد"و " الزهد واخلالعة"املنظومة يف هذا الطور من حياة منظومة 

کانت يف املنظومة االخرية بعض االشارات الظريفة اليت ظنها بعض الناس بان 
اقباًال قد عناهم بذلك وهکذا اتاح اقبال فرصة هلذه الفئات ان تغضب منه فتشيع 

وکذلك ميتازما قاله اقبال من الشعر بالسخرية واملزاح خالل ) ٤۱(عنه مااشاعت
  ۔اقامته يف اوربا وبعد عودته منها

وقد روی الکثريون من املولفني بعض الکلمات الساخرة الظريفة اليت قاهلا 
وکذلك النکت واللطاءف ) السري شهاب الدين(اقبال بعد عودته من اوربا عن 
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والسري " اخبار وطن"اليت مصدرها اقبال واليت عرفت عن رئيس التحرير جلريدة 

فات الکثريين من وغريها وقد جاءت هذه الکلمات يف مؤل) جوغندر سنغ(
املرتمجني القبال وقد استمر قبال علی هذا املنوال الی اخريات حياة فانه مل يرتك 

  ۔الظرافة والفکاهة حتی املوت
علی کل حال فقدکانه اقبال يف اوربا وبعد عودته منها يف االيام االويل 
شديدا يف سخريته و مزاحه عن الشيوخ ورجال الدين وقد کان ذلك مما اغضب 

لشيوخ وجعلهم جيدون املرارة يف نعوسهم حنو اقبال وحيقد و عليه فمن امثلة ذلك ا
ماحيکي ان شيخا من الشيوخ کان قد وصل الی لندن يف رحلة سياحية الوربا 

استاذ العربية جبامعة لندن اذ ) رنولد◌ٓ ا(واقبال اليزال طالبا هناك وکان االستاذ 
يزوره النه کان قد تعرف عليه خالل ل) رنولد◌ٓ ا(ذاك فذهب الشيخ الی االستاذ 

رنولد الشيخ باقبال وامره ان يرافقه خالل زيارته ◌ٓ اقامته يف عليکره فعرف ا
الماکن لندن اجلديدة بالزيارة فذهب اقبال بالشيخ ورافقه خالل زيارته لالماکن  
کلها مث ذهب به الی مقهي من املقاهي عند املساء فجلس هناك وکانت الفتيات 

الفاتنات قد مألن املقهي فاجتمعن حول الشيخ تلقائيا او علی اشارة  اجلميالت
من اقبال فهذه تسقی الشيخ قهوة وتلك تسمح حلية البيضاء حتی ان بعضهن 
قبلن خدود الشيخ بکل حب واحرتام مما اقلق الشيخ قلقا شديدا وأثار غضبه 

) رنولد◌ٓ ا(وانقذ نفسه من املصيبة هذه بصعوبة بالفة فوصل الی االستاذ 
وقال يف هلجة ) رنولد◌ٓ ا(وهوغضبان حدًا وشکی اليه اقباًال فندم االستاذ 

انت ذهبت برجل حمرتم من امثال الشيخ الی املقهي، : الغضبان خياطب اقباالً 
افالختجل من ذلک؟ فرد عليه اقبال بکل طمانينة وثقة، نعم فقد کنت انت الذی 

لها اليت جديدة بالزيارة فلو انين امرتين بان اذهب بالشيخ الی اماکن لندن ک
ذهبت به الی القصور واملتحف واملباين التارخيية وحدها فأخشي ان الشيخ سوف 

ها وهذا يعتربمن سوء التفاهم وکان بامکانه ◌ٓ يعتقد بان مدينة لندن هي کمار ا
ان يعود الی اهلند وهومل يشاهد هذا اجلانب من مدينة لندن، فان املقاهي هلا 

مة للغاية يف حياة لندن املدنية فلذا قد رأيت من املناسب ان يشاهد مکانة ها
  ۔)٤۲(الشيخ هذا اجلانب الثاين من الصورة

وهذا املرزا جالل الدين حيکي لنا حدثا اخر من حياة اقبال يشبه مارأيناه 
  ):٤۳(نفا ◌ٓ ا

 ذهبنا مرة الی مدينة لکنؤ لنشارك يف املؤمتر التعليمي االسالمي ويف اطاء مل"
يکن لدينا شغل خالل االجتماع وعندما اخذ اقبال يتربم من البطالة وانفراغ 
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ملاذا ال خنرج فنتمتع باالغاين لساعة او ساعتني فوافقته يف البداية مث : قال يل
بدايل عمل فجأة فتخلفت عن اخلروج، أما اقبال فکان قد اعتزم علی اخلروج 

فاخذ يقول تعال نتفرج اليوم علی فعاد بعد ساعة او حنوها وعلی وجه ابتسامة 
ماذا حدث يا اقبال؟ فقال مل حيدث شئي اال اننا  ۔شئي نادر فسألته مندهشا

عثرنا علی شيخ من الشيوخ املشارکني يف املؤمتر عند املطربة اليت ذهبنا اليها 
لنتمتع باغنيتها فاذا بشيخ من الشيوخ املتوافدين علی هذا املؤمتر کان قد سبقنا 

نا فخرج من هناك يف شئي من االضطراب ◌ٓ ويتمتع باغنيتها اال انه رااليها 
واهللع فرتك بطاقة الدعوة للمومتر هناك وعند ما وصلنا الی املطربة احلت علينا 
ان نبحث عن حضرة الشيخ بکل وسيلة ونوصل هذه البطاقة اليه بکل حفظ 

وقار (يق االمري وامانة اال انين اری ان نوصل هذه البطاقة الی الشيخ منن طر 
رئيس املؤمتر التعليمي حتی نکون قد عملنا بقواعد املؤمتر وايضا يعرف ) امللک

سيادة االمري ماحيدث يف عاملنا املتنوع متلون االحداث واالشخاص مث اخد 
اقبال قطعة من الورق والقلم وکتب رسالة مفصلة خبط يده علی لسان املطربة 

صيل احلادث کلها مث کتب يف 'اية الرسالة الی سيادة االمري وحکی فيها تفا
هذه االمة املسکينة التعرف عنوان حضرة الشيخ فلذا : "علی لسان املطربة قائالً 

ترجو سيادتکم ان تبحثوا عن حضرته وان توصلوا هذه االوراق اليه وکان ذلك 
الشيخ قد امل بسرالرسالة فجاء الی اقبال يف شئي من اهللع واالضطراب فاخذ 

لقه ويرجوه ويلح يف الرجاء ويدعوله، اما اقبال فکأنه کان ينتظر الساعة هذه يتم
بالذات فلم يکن من املمکن ان خيلص الشيخ وامنا اراد ان يتمتع باملوقف فوبخ 
الشيخ وخوفه وجعله يضطرب ويقلق مث جعل يرجو اقباالً ويؤکد له بانه برئ وانه 

  ۔"يتوب توبة نصوحا واخريا خلصه اقبال
ن اقبال من املعجبني باالغاين املولعني {ا منذ الطفولة کما انه کان يلم وکا

املاما باحلان املوسيقي وکان يشارك يف املهرجانات الشعرية وهو طالب يف الهور مث  
کان ينشد منظوماة وانا شيده ويرتمن {ا خالل السنوات اخلمسة اليت قضاها 

ة محاية االسالم وکان قد اشرتی موظفا وهو يشارك يف اجللسات السنوية جلمعي
قيثارة وکان يتمون عليها مث تعرف علی کبار الرجال االثرياء يف املدينة فاخذوا 

م کان الشيخ حممد دين ۱۹۰٤يدعونه للحضور يف امسيات الرقص والطرف ويف 
وکان الکتاب عبارة عن تراجم " ذکری الذاهبني"فوق قد اصدر کتابا وعنوانه 

واملسلمني وتناول الشيخ يف کتابه هذا موضوع املوسيقی وهل متصوفة اهلنادکة 
جيوز االستماع اليها ام ال؟ واذا جازفما هي شروط ذلک؟ ومن الذين يستحقون 
ان يطربوا اويستمعوا الی املطربني؟ وماهي موضوعات االغاين؟ وماهي اخلصائل 
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نقاشه هذا ببيت  واملزايا اليت ميتاز{ا احلاضرون يف جمالس الطرب والغناء وا'ي

  ):۲٤(اقبال الشعري
  لوگ کهتة هيأ مج％ة راگ کو چ％وڑو اقبال
  راگ هی دين ميرا راگ هی ايمان ميرا

يقول يل الناس خل احلان املوسيقی واجتنبها اال ان احلان املوسيقی : ومعناه
  ۔"هي ديين وعقيديت

ن حياته وهکذا کانت احلان املوسيقی هي دين اقبال واميانه يف تلك الغرتة م
وهي فرتة الشباب وکان اقبال يبتکر جماالت شعرية جديدة وجيرب امليادين املبتکرة 
وکان بطبيعته کشاعر مييل الی اجلمال واال عجاب به وکان يتأثر باملشاهد الطبيعية 
وبراعتها وروعتها کما انه کان يتأثر باجلمال النسوی و{ائه وکان قد کتب رسالة 

صديقه من عهد الطفولة فذکر فيها سيدة امسها ) شاه سيد تقي(الی  ۱۹۰۳يف 
  ):٤۵(وهذا نص ما قاله يف رسالته هذه " امري"

هللا ارجوك ان تذهب اليها انين قلق جدا ولست ادری ماهوالسر يف ) أمري(اين "
  ۔"ذلك فانين کلما ابتعد عنها اراين اقرتب منها بنفس املقدار

هذه  ) امريبيکم(وضوع فان السيدة وطبقا ملا حققه هذا املؤلف وحبث يف امل
کانت من اسرة املطربات املعروفات اال ا'ا هي وامثاهلا من مطربات االسرة کن 
قد اعرضن عن الطرب وتنب الی اهللا توبة وقد کان عض السيدات من هذه االسرة 
يعرفن بروفة اجلمال و{ا باال ضافة الی معرفتهن بالشعر االردوی والفارسي وان 

نهن کن قد تزوجن من شخصيات بارزة حمرتمة من اهل الهور ولست البعض م
فقد کانت تعرف شعر الکبار ) امريبيکم(اما السيدة  ۔اری حاجة الی تفاصيلها

الفطاحل من شعراء االردوية والفارسية کما ا'ا کانت جتيد نظم الشعر وابتکاره 
ذه هي املزايا اليت  وکانت تتحدث باللغة االردوية وکانت فصيحة بليغة للغاية فه

  ۔کان قد تأثر {ا اقبال تأثرا بالغا
وخالل اقامته يف اوربا کان اقبال قد عرف املدنية الغربية احلديثة کما انه 
عرف املشاعر القلبية واحلوائج العقلية اجلديدة ويف هذا اجلو االوريب املختلط اتيح 

ة يف االدب والفلسفة القبال ان يقابل العديد من السيدات الاليت کن علی مکان
باالضافة الی مجاهلن الرائع وشخصياDن البارعة اخلالبة وباالضافة الی السيدات 

عطيه (االوربيات کان اقبال قد تعرف علی بعض السيدات الشرقيات من امثال 
واليت ذکرها يف احدی ) بريونس(وکان اقبال قد التقی بالسيدة االيطالية ) فيضي

وهذه السيدة اليطالية کانت من بني هؤالء ) طيه فيضيع(رسائله الی السيدة 
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خالل ) موسولينی(االيطاليني الذين ساعدوا اقباًال ملقابلته مع الدکتاتور الفاشي 
زيارته اليطاليا باالضافة الی اقامة مأدبة تکرميا القبال وترحيبا به وهي املادبة اليت 

  ۔)٤٦(حسب رغبته اتيح القبال ان يری فيها مجل السيدات االيطاليات 
وبعد عودته من اوربا کان اقبال حيضر يف جمالس اللهو والطرب يف بيت 

خالل املدة اليت قضاها وحيدا يف الهور اال ان هذا ) املريزا جالل الدين(صديقه 
م ولکنه کان يهتم باالغاين املوسيقية ۱۹۱۳الطور من حياة اقبال قد انتهی يف 

ر مدينة دهلي اقام اخلواجا حسن نظامي حفلة حتی اخريات حياته وکان کلما زا
  ۔وکان اقبال معجبا {ا اعجابا کبريا) املوسيقي واالغاين الصوفية" (القوايل"

وقد واجه اقبال مشکلة خطرية بسبب احد االقارب الذی کن خليعا وذلك 
حني کان نازال يف منزله بسوق انارکلي ولعل احد ابناء اخته کان قد اقام يف املنزل 

وکان اقبال قد حتول الی سيالکوت مع زوجاته خالل  ۔م۱۹۱۵فسه يف ن
االجازات الصيفية کاملعتاد وختلف ابن االخت هذا وکان يف املنزل وحيدا وذهب 
الی سوق املومسات فالتقی بفتاة هندوکية فرجته رجاء ملحا ان ينقذها من حياة 

اما  ۔معها يف النزل االمث والعصيان فجاء {ا الی املنزل فتزوجها وبدأ يعيش
املشرفون علی شئون الفتاة اهلندوکية فرفعوا األمر الی خمفر الشرطة متهمني ابن 
اخت اقبال بانه قد اغوی فتاDم واختطفها وعاد اقبال الی الهور يف 'اية 
االجازات فاذا بالشرطة قد وصلوا الی بيته النقاذ الفتاة اهلدوکية وکان الشاب قد 

اما الشاب ابن اخت اقبال فقد  ۔بيت احلمام فوق السقفاخفی الفتاة يف 
اصدرت احملکمة براءته الن الفتاة ايدته يف تصرحيها اال ان اقبال غضب منه وطرد 

ويف اطار هذه اخللفية ) ٤۷( ۔ابن اخته وزوجته من املنزل مث مل يروجه طول حياته
  ۔ميکن ان ندرس التهم املوجهة ضد اقبال

مر فان املؤلف مل جيد خالل حبثه وحتقيقه من الشواهد واما اDامه بشرب اخل
احد اصدقاء اقبال وزمالئه ) غالم {يك نرينک(ماحيقق هذه التهمة وکان االستاذ 

يف الدرس قد اعد مقاال عن حياة اقبال کطالب يف الهور ولکنه مل يذکر حدثا 
وسائل من احداث شرب اخلمر وباالضافة الی ذلك فان اقباًال کان ينقصه ال

املادية الکافية يف هذا الطور من حياة فقد کان يف حاجة الی مساعدة شقيقه 
اما السنوات اخلمسة االولی من مدة توظيفه فقد کتب  ۔االکرب يف نفقاته الدراسية

اال ان احدا ) حممد دين فوق(والشيخ ) عبدالقادر(والسري ) سيد تقی شاه(عنها 
اما خالل اقامته يف اوربا فکان السري  ۔ر يومامنهم مل يذکر بان اقباًال شرب اخلم
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علی صلة قريبة جدا باقبال وهذا املؤلف مل ) عطيه فيضي(والسيدة ) عبدالقادر(

حتی وفاDا والتقی {ا يف  ) عطيه فيضي(يزل علی صلة وارتباط مع السيدة 
فصرحت له ) عطيه فيضي(کراتشي اکثر من مرة وکان املؤلف قد سأل السيدة 

 تر اقبال يوما يشرب اخلمو وهو يف اوربا واما حياته بعد عودته من اوربا با'ا مل
املريزا (و ) ذوالفقار علی خان(واالمري السري ) امحد دين(فقد الف عنها الشيخ 

وکانوا من اخص اصدقاء اقبال اال ا'م مل يذکروا حدثا من احداث ) جالل الدين
ر يف تصرحياته عن اقبال بانه ای شرب اخلمر واما املريزا جالل الدين فقد ذک

کان قد رافق اقبال حيث ذهب الی منزل مطربة من املطربات فاشرتك يف ) املريزا(
وقد راسل املؤلف احد اصدقاء  ۔جملس الغناء ولکنه مليذکر شيئا من شرب اخلمر

الذی کان علی صلة قريبة من الصداقة ) السردار امراؤ سنع شري جل(اقبال وهو 
قد صرح هذا الصديق غري مرة يف ماکتب اليه بانه مل يراقبال يوما وهو مع اقبال و 

من مدن باکستان، يف ) کيمبل بور(يشرب اخلمر ولعل اقباًال کان قد ذهب الی 
م خبصوص قضية يف احملکمة فاقام احد اصدقاءه احملامني حفلة تکرمي ۱۹۱۲

هلم اخلمور وکان الشيخ حضرها العديد من املوظفني االجنليز احملليني وکان قد اعد 
وهو يف الثالثة عشر من عمره قد حضر يف احلفلة حيث کان قد ) اعجاز امحد(

وعلی ماصرح به  ۔ذهب ليزور والده هناك فاخذه اقبال معه لريافقه يف احلفلة
الشيخ اعجاز امحد فإن صديق اقبال ذلك قد قدم له کأس اخلمر واحل عليه ن 

لشئي الذي مل اذقه وانا يف اوربا اين يل ان اشربه ا: يشرب فرد عليه اقبال قاءال
  ن؟◌ٓ اال

وکان يعيش مع اقبال بنتا اخيه وهو نازل يف منزله بسوق انارکلي وبشارع 
مکلود وکانت البنتان قد نشأتا وشبتا ومها تعيشان مع اقبال وتصرح احد امها باهللا 

فسر املنزل اال ا'ما مل بار اقباًال مل يشرب اخلمر ابدا وا'ما عاشتا مع عمهما يف ن
وکان من ) ٤۸(تشاهدا حدثا مايشري الی اويريب بان اقباًال کان مييل الی اخلمر 

الذي کان قد تعرف علی اقبال ) اخلواجا عبدالوحيد(الشباب املعجبني باقبال 
والتقی به منذ عودته من اوربا ومل يزل علی صلة طيبة قريبة به حتی الوفاة ويذکر 

ويقول بانه قد التقی " ذکری اقبال عن مذکريت الشخصية"عنوانه يف مقال له و 
وهويد " اي خالل ثالثني عامًا تقريبا"باقبال ومل يزل يلتقی به ويراه حتی الوفاة 

خن النارجيلة وانه مل يره يوما خالل هذه املدة الطويلة قد الشراب اطالقا وکذلك 
ث کان قد بلغ سن الرشد حي" جاويد منزل"فان املؤلف قد عاش مع اقبال يف 

واقبال اليزال حيا يرزق اال انه مل يره يوما وهو يشرب اخلمر وعلی عکسر ذلك 
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وهوان ) علی خبش(فان املؤلف شاهد علی حدث کان قد اغضب اقباًال من 
م کان قدجاء ليزور اقبال وکان احد املقرئني ۱۹۳۸رجال من السيخ يف بداية 

ن ويرتله بصوت مجيل ◌ٓ رئ العريب يقرأ القراالعرب جالسا عنده وکان هذا املق
بان السيخ من املعجبني باقبال فاخذ ) علي خبش(وهلجة مجيلة عند اقبال فظن 

الشاب السيخ يتحدث الی اقبال البضع حلظات مث خرج من الغرفة فقال وهو 
اذهب الی اخلارج وهات زجاجة اخلمر والکأس املوجود تني ) "علی خبش(خياطب 

کما امره الشاب السيخ مث جلس السيخ ) علي خبش(ففعل "صان يف عربة احل
امام الطاولة يف الردهة فاخذ يشرب اخلمر وکانه الخياف احدا او اليبايل به وبعد 

فسأله عن السيخ هل ذهب ام ) علی خبش(عشرين دقيقة اوحنوها نادی اقبال 
خلمر فطار بانه مل يذهب وامنا هوجالس يف الردهة ويشرب ا) علی خبش(الفقال 

الغضب يف دماغ اقبال حتی امحر وجهه غضبا وکان يعاين من املرض ومل يکن 
عليه إال إزار وقميص حتتی فنهض من السرير وخرج مسرعا و'ض املقرئ العريب 
فاخذ يتبعه فجاء اقبال فحاول ان يأخذ السيخ من جيبه وخالل هذا التنازع 

البيت فسمع الشغب فاسرع  سقطت الزجاجة فانکسرت وکان املؤلف يف ناحية
الی مکان احلادث فرأی السيخ الشاب يغرو اقبال يغلي غليانا من الغيظ والغضب 
فرکب السيخ عربة احلصان واختفی بسرعة اما اقبال فظل يرتعد غيظا وغضبا 

علی (واملقرئ العريب قد مسك به وهذه املرة األولی اليت رأی املؤلف اقبال يزجر 
علي (ان يغسل بالط الردهة علی الفور ومل يتحدث اقبال الی ويوخبه فامره ) خبش
ليومني اوثالث وامنا امره ان اليدخل عليه واليظهر امامه واخريا جاء ) خبش

وهکذا ) علي خبش(وحاول ان يقنع اقبال يعفو عن ) شودري حممد حسني(
ويف ص(واما البعض من املعجبني باقبال ومنهم  ۔انتهت هذه االزمة يف بيت اقبال

فا'م يرون بان اقباًال کان قد شرب ) عبدا>يد سالک(و ) غالم مصطفی تبسم
اخلمر يف طور من اطوار حياته اال انه قد قلع عنها نفسه فيما بعد وهذا افرتاض 
منهم اال ا'م يأتون ببعض االبيات الشعرية القبال اليت تؤيد افرتاضهم هذا ففي 

يف حضرة "منظومة عنوا'ا ) اية رموز االذاتيةيف '('اية ديوان االسرار والرموز 
حيث حيکی اقبال عن نفسه يف حضرة الرسول " رمحة العاملني صلي اهللا عليه وسلم

  :صلي اهللا عليه وسلم قائال
  مدتی باالله رويان ساختم

  عشق بامرغوله مويان باختم
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  باده ها با ماه سيمايان زدم
  برچراغ عافيت دامان زدم

  د حاصلمبرق ها رقصيد گر 
  دمل ےره زنان برد ند کاالئ

  اين شراب از شيشه جامن نه رخيت
  اين زر سارا زدامامن نه رخيت

عشت مدة بني ذوات الوجوه احلسان کما انين عشقت ذوات ) ۱(
  ۔الشعرات ا>عدة

وکذلك فقد شربت املدام مع ذوات الوجوه احلسان مثل القمر وکثريا ) ۲(
  ۔ايبمااطفأت مصباح التقوی بذيل ثي

وکثريا ما رقصت الربوق حول ما حصدت من احلبوب من االعمال ) ۳(
  ۔وکثريا ما اغار قطع الطريق علی ما ادخرت من غناء القلب

وان هذه اخلمرمل Dرق من زجاجة روحي وان هذا الذهب اخلالص مل ) ٤(
  ۔يسقط من جييب

  :وقد ترجم الدکتور عزام هذه االبيات شعرا وهي
  حورهمت حينا بذوات ال

  وتعشقت ذوات الطور
  وعلی الراح صحبت الغانيه

  طفات سراج العافيهأحين 
  واحاطت بيدری نار البروق
  وغزا قلبي قطاع الطريق
  وبروحي Ｐ يزل ＄ذا العقار
  وبکيسي Ｐ يزل ＄ذا النضار

الشك ان االبيات الشعرية لشاعر قد ميکن ان تکون تعبريا حقيقيا عن 
ومشاعره الذاتية ولکن بشرط ان تؤيد الشواهد  جتارب الشاعر وارادته القلبية

الواقعية اخلارجية مايقوله الشاعر اما بدون الشواهد الواقعية اخلارجية املؤيدة فان 
البيات الشعرية وحدها الميکن ان تقودنا الی نتيجة صحيحة اذا اردنا ان حنقف 

لشعرية بان حوادث حياة ووقائعها واما اذا اردنا ان حنقق علی اساس االبيات ا
بادي والکثريين غريمها من ◌ٓ اشعراء من امثال حافظ الشريازي ورياض خري ا

الشعراء املتصوفني الزهاد الذين مل ميسوا اخلمرابدا رغم ان دواوينهم الشعرية مليئة 
فالبد ان نقول بان هؤالء املتصوفني الزهاد مجيعهم ايضا   ۔بذکر احلوانيت ومخورها
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  !املدمنني للخمر کانوا من مجاعة الشعراء
وهوالء املعجبني باقبال يدعون با'م کانوا اصدقاء اقبال وجلساؤه وان اقبال 

) حممد دين تأثري(مل حياول يوما ان خيفی زالته عنهم بني ايديهم فعلی حد تعبري 
کان اقبال مثل الينبوع العذب فکانت قوافل النمل واحلشرات تأتيه وعليه فان 

الناس ميکن ان يکونوا من املعجبني باقبال اال ا'م ليسوا املؤلف يری بان هؤالء 
من اصدقائه القريبني وذلك ال'م کانوا اصغر منه سنا ومل يتعرفواعليه يف حياته 
االبتداءية واليصح ان يستدل هوالء الناس علی اعرتاف اقبال بزالته امام املعجبني 

يرفضون هذه التهمة  به وخاصة ان اکان العديد من الشباب املعجبني باقبال
  ۔)سيد نذير نيازی(املوجهة اليه من امثال 

اما التهمة الثانية اليت وجهت الی اقبال فهي انه کان مييل الی اخلالعة 
والبذخ ولعل هذه التهمة کانت قد وجهت اليه النه کان حيضر جمالس الرقص 

لی بيت مطربة والغناء يف الطوراالول من حياة حتی انه مل يکن يرتدد يف الذهاب ا
من املطربات رغبة يف االستماع الی اغانيها واعتقد بان االستنتاج واالستدالل 
{ذه الشواهد علی ان اقبال کان حيب اللهو اوکان يعيش حياة اخلالعة واالبتذال  

ومل يتمتع اقبال ) ۵۱(ليس صحيحا يف رأي املؤلف ) عبدا>يد سالک(کما يري 
ة ابدا حتی يتمکن من حياة البذح او االبتذال يف حياة حبالة اقتصادية جيد

واخلالعة وقد کانت بعض املطربات يغنني شعر الفطاحل من شعراء اللغتني 
االردوية والفارسية والن ابرز اجلوانب هلذه ا>الس املوسيقية هواجلانب الثقايف فمن 

يف مثل  مث مل يکن يری االغنياء واال شراف من اهل الذوی حرجا او عارا باحلضور
هذه ا>الس وکان قد اقيم جملس من جمالس املوسيقی هذه يف کجرات مبناسبة 

ووالد اقبال وغريها ) سيد مري حسن(وقد حضرالکبار من امثال  ۔زواج اقبال االول
يف هذا ا>لس الذی اقيم يف غرفة مغلقة وقد غنت املطربة بشعر حافظ الشريازی 

 ضافة الی ذلك فانه مل تکن توجد وسيلة وباال) ۵۲(وغريه من الشعراء لکبار 
اخری من وسائل التفرج واملتعة يف الهور يف ذلك الوقت وقد کانت فرق مسرحية 

غا حشر  ◌ٓ ا(تأيت من بومبای الی الهور فتمثل بعض مسرحيات لالستاذ 
وکان اقبال حيضر ويشاهد هذه املسرحيات اال ان مثل هذه الفرص مل ) کامشريي

  ):۵۳(حيدثنا عن ذلك قائال ) املريزا جالل الدين(را فهذا تکن تتاح اال ناد
کنا نقضي أيامنا يف احملاکم نبحث عن دقائق القانون واسراره مث کنا نقضي "

معطم الوقت من الليل يف االستعداد للقضايا اليت کان املفروض ان تعرض علی 
نا بنفس احملکمة ويدافع عنها يف اليوم القادم حتی اذا اصبح الصباح اشتغل
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الشغل الذی کان جيهد عقولنا ويتعبها و{ذا اجلهد املتواصل واال 'ماك 
املسلسل کانت قوی االجسام تضمحل اضمحالال وکانت العقول تتعب {ذا 
الکد واجلهد ويستولی عليها شئي من التعب والعناء وهذا مماکان جيعلنا منيل 

ضطربة املکدودة وهذا ماکان جيعلنا الی ماجيدد قوانا ونلهومبا ميتع قلوبنا القلقه امل
نقيم جمالس االنس والطرب مايذهب عنا هذا التعب والقلق ويبعدنا عن 
اضطراب احلياة وقالقلها فنتمتع {ذه ا>الس وجوها الناضر املمتع فيذهب 

  ۔"بالتعب وجيدد القوة واحليوية يف العقل والقلب
ءوا بنزعة جديدة نقدية وقد نشأ جيل جديد من النقاد بعد وفاة اقبال جا

فأخذوا ينقدون {ا اقباًال وشخصية وهو ا'م حيللون القضايا الشخصية وحياته 
اليت تتصل بقضايا احلب والغرام علی ساس ماقاله من الشعر وما کتبه من الرسائل 

حممد  /االستاذ (وهذه النزعة اجلديدة ترجع الی حب االنفراد واالبتکار فريی 
 کان قد اضاع الکثري من قصائده الشعرية اليت نظمها يف هذا بان اقباالً ) عثمان

الطور من حياة وذلك الن هذه القصائد او املنظومات الشعرية کانت ختص حياته 
الشخصية کما انه يری بان البعض من القصائد واملنظومات اليت سلمت من 

هدية "و  "صوت االمل"و " اجلمال والعشق"و " وصال"حماولة االضاعة کمنظومته 
وغريها اذا درسناها دراسة عميقة فا'ا تکتشف احلقيقة اليت ليس فيها " الوردة

ذلك القلب املضطرب الذی  ۔شك وال ريب وهي ان قلب اقبال کان قلبا مضطربا
فغشل يف حبه او انه کان يتوق الی احلب والغرام بقلق واضطراب وهذا مما تويده 

تأييدًا خفيا وقد استنتج ) عطية فيضي( رسائل اقبال اليت کتبها الی السيدة
عطيه (من هذه املنظومات ورسائل اقبال الی السيدة ) االستاذ حممد عثمان(

بان اقباًال کان بامکانه ان يعشق انسانا وحيبه والواقع ان اقباًال قد کان ) فيضي
ومن مث ) عطيه فيضي(وقد احبه فعال اال وهي السيدة  ۔علی صلة قلبية بانسان

اقبال ان جيعل منها رفيقة حياته اال ان العالمة قد ميکن ان يکون قد رأی بان  اراد
سيدة من امثاهلا قد ال تستطيع ان توافق الظروف العائلية واال وضاع االجتماعية 
اليت کانت حتيط باقبال کما ان مکانته املعيشيه وحالته االقتصادية ومنزلته 

ن اقباًال کان قد دخل يف جمال املهنة االجتماعية مل تکن مرضية قوية وذلك ال
واکتساب الرزق ومل يوطد توطيدا يف ذلك وقد يکون ذلك هوالسبب الذی جعل 
اقباًال يرتدد يف الزواج منها وباالضافة الی ذلك فان اقبال وان کان علی مکانة من 
 الثقافة اليت جتعله يقدر املکانة اليت کانت حتتلها سيدة مشقفة متقدمة من امثال

اال ان السيدات من امثاهلا عندهيه اعتقاد باحلرية ) عطيه فيضي(السيدة 
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الجتماعية املطلقة قد الميکن لرجل متدين متحمس من امثال اقبال ان يسمح هلا 
  ۔)۵٤(بذلك ومن مث فشل هذا احلب

واما االستاذ مسعود احلسن فهويری فيما ألفه عن اقبال بانه ای اقباالً 
م او ۱۹۰۸کانا قد اتفقا فيما بينهما علی الزواج يف   )عطيه فيضي(والسيدة 
الی اهلند اخذت ترسل الرسائل ) عطيه فيضي(م فعندما عادت السيدة ۱۹۰۸

خر ان يايت اليها يف جنجرية حيت تتمکن هي ◌ٓ الی اقبال وتلح عليه بني حني وا
تمر وهو من البت يف قضية الزواج ولکن اقباًال مل يذهب الی حنجرية ابدا فلم يس

م تزوجت السيدة ۱۹۱۲م ففي ۱۹۱۱هذا الغرام االقليال حتی انتهی يف ديسمرب 
م ولکنها ۱۹۳۳مث جتددت املراسلة بينهما يف ) فيضي رمحني(من ) عطية فيضي(

فانه يری بان بعض ) خالد نظري صويف(اما  ۔)۵۵(مل تکن االمراسلة تقليدية 
اسلة اليت جرت بني اقبال الناس يفرتضون االعا جيب املضحکة علی اساس املر 

والکنه يعتقد بان البعض الذی جاء يف رسائل السيدة ) عطية فيضي(والسيدة 
راء والفکره قد تنم عن رغبتها يف الزواج من اقبال اال ان ◌ٓ من اال) عطية فيضي(

اقباًال مل يرغب فيها ومل حيفل {ا ابدا وذلك الن اقباًال کان معجبا {ا کصديقة 
) جنجرية(من املمکن ان يرضی {ا کزوحته ومن مث مل يذهب الی  عاملة ومل يکن

م وذلك بعد مدة ۱۹۳۱رغم ا'ا دعته اليها غري مرة ولکن اقباًال لبی دعوDا يف 
فزارها يف ) بومبای(فذهب اقبال الی ) عطية فيضي(مضت علی زواج السيدة 

  ۔)۵٦" (ديوان رفعت"منزهلا الذی کان يعرف 
راء هوالء النقاد اوينا قشها ◌ٓ يس بامکانه ان يعلق علی اواما هذا املؤلف فل

والواقع ان اقباًال بعد  ۔ال'ا التقوم اال علی القياس والظن وال صلة هلا باحلقائق
عودته من اوربا کان قد واجه املشاکل االقتصادية والقلق يف احلياة الزوجية 

راد ان يتغلب ومرباضطراب شديد وتعذب بذلك کثريا ويف مثل هذه الظروف ا
الم واملشاکل ويستمد من مساعدة عاطفية وهذه املساعدة ◌ٓ علی هذه اال

العاطفية مل تکن غري شخصية عاشت مع اقبال مدة قصرية يف اوربا وترکت يف 
ماجيول يف ) عطية فيضي(ذاکرته من ذکريات عاطرة خالبة ومن مث فهمت السيدة 
اراد ان تساعده وکذلك  خاطر الشاعر امللهم فتعاطفت معه وساعدته حيث

الشك يف ان بعض منظومات اقبال اليت قاهلا يف اوربا او بعض اليت قاهلا بعد 
عودته منها تعربعن العواطف الشخصية والوقائع اخلارجية وقد نظمت حتت التأثري 
املباشر لدراسته االدت الرومانسي االملاين وتوجد منظومات من هذا النوع 
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اليت کتبها خالل اقامته يف اوربا ومل يکملها وهي ) المذکرة اقب(واالسلوب يف 

ومل " القفار املفقود"منظومة عنوا'ا "ومن بينها " متحف العالمة اقبال"توجد يف 
  :مامعناه ۔يکتب اقبال اال ثالثة مصاريع من هذه املنظومة

کنت قد خلعت القفاز ووضعته علی املنضدة ولکنك اختلست اختالسا وان "
  ۔"الشريرة يف عينيك تدل علیهذه البسمة 

اکرب (مث علی اسلوب ) داغ(فکما ان اقبال کان قد قال الشعر علی اسلوب 
کذلك قد نظم العديد من القطعات الشعرية تعرب عن احلوادث ) بادي◌ٓ اله ا

الواقعية علی منوال الشعراء الرومانسيني االملان خالل اقامته يف اوربا ولکن اقباالً 
انسيا بطبيعثه ومن مث مل يهتم االببعض القطعات الشعرية منها مل يکن شاعرا روم

واضاع الباقي منها کما کان قد اضاع بعض القصائد الغزلية اليت کان قد نظمها 
فلواراد اقبال ان خيفي حياة العاطفية او الشئون ) داغ(علی اسلوب استاذه 

ذا الطور من الشخصية اخلالصة لکان اضاع القطعات الشعرية اليت قاهلا يف ه
  ۔حياته

واما التهمة الثالثة اليت وجهت ايل اقبال وهي انه کان قدقتل مطربة 
وهوشاب يافع فان ذلك اختالق وافرتاء من مل يعرف اقبال اطالقا فلم يکن اقبال 
يغضب االقليال وکان اذا غضب من شخص قطع صلته به 'ائيا ولکنه مل يکن 

سب ومل يتقاتل مع احد وهو يف سورة يتغلب عليه الغضب ابدا حتی انه مل ي
الغضب وباالضافة الی ذلك فان اقباًال مل يکن يستطيع ان يری الدم السائل النه  
کان رقيق القلب رغم انه کان شاعر اجلهاد واحلماسة والقوة فکان اقبال يأمر 
املؤلف مبناسبة عبداالضحی ان يبقي عند االضاحي ويراقبها ورغم ان شعر اقبال 

ذکر اخلنا جروالسيوف والسهام واالبابات اال انه مل يطلق طلقة واحدة من يذخر ب
املسدس او البندوق ابدا واذا استعمل السکني خالل حياته فکان ذلك اما ليصنع 
القلم اوحيد قلم احلرب فمن املستحيل ان نتوقع من شخص کهذا انه يرتکب جرمية 

  ۔القتل اويزهق نفسا انسانية
املريزا (اء اقبال عن هذا اجلانب من شخصية فمنهم وقد حتدث بعض اصدق

  ):۵۷(الذی يقول ) جالل الدين
وکان اقبال انسانا قبل کل شئي وکان ميلك اعجازا نبويا اال انه مل يکن نبيا "

ومن مث فان االعتقاد بعصمته عن العوارض البشرية والعيوب االنسانية ادعاء 
ن هذا النوع قد اليرضی به روح اقبال القيمة له وال حقيقة وان ادعاء العصمة م

  ۔"ايضا
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  ):۵۸(ويقون عبدا>يد سالك 
 ۔ان اقباًال مل يکن يف عنفوان شبابه االکابناء جنسه يف هذه املرحلة من احلياة"

ومل يستطع ان يصل درجة النحل يف التلذذ والتمتع " الشك انه يزل باب السکر
اة ولذاDا ومل يستطع ان يبلغ اعالها أي أنه مل يزل يقتنع بالقليل من متعة احلي(

اال اننا جند البعض من اصدقائه وزمالئه الطاعنني يف السن الذين ) واحالها
اليزالون حيتفظون يف صدورهم بذکريات احلياة احللوة املمتعة من البذخ 

  ۔"واخلالعة
  ):۵۹(ويقول حممد دين تأثري 

هذه اخلالعة يرجع الی  ان خالعة اقبال ليس سرا من االسرار اال ان معظم"
فان ! خالعة اللفظ واخليال الشعری ويرجع ذلك الی الشباب ومجوحه الغري

اخلالعة مل تسيطر علی اقبال وامنا اقبال هو الذی سيطر علی اخلالعة واقول 
ذلك علی ثقة منی الن اقباالً مل حياول ان خيفی جانبا من جوانب شخصية کل 

رحيا ويرجع ذلك الی احلقيقة اليت ليس ورائها شئي سألناه عنه رد علينا ردا ص
ان  ۔ای شك وهي ان اقباًال مل حيدث يف حياته شبئاً حيتاج الی السرت واالخفاء

الذی ميکن ان نسمية خالعة امنا هي نکت ولطائف ترجع الی ماقبل نظم 
السري شادی (وهذه النکت واللطائف قد نشرها وجهر{ا " االسرار والوموز"

املتعصب النه کان خيشی ان يصبح اقبال قاضيا ) احملامي اهلندوکي(ذلك ) لعل
يف القضاء العايل بالهور فاراد ان حيرمه من ذلك املنصب وايضا قد نشرهذه 
النکت واللطائف واذ اعها بني الناس بعض مشاهري املسلمني الذين شارکوا 

ث اللطيفة اقباًال يف مهنة احملاماة فهم الذين اذاعوا هذه النکت واال حدا
مبالغني يف ذلك لتحقيق االغراض الذاتية اخلاصة فهذه هي احلقيقة اليت جعل 

ان اقباًال مل يکن وليا من االولياء ولکنين مل ارمسلما صادقا  ۔الناس منها اسطورة
متهجدا رقيق القلب من امثاله بني املسلمني املثقفني فقافة اوربية حيب الرسول 

هم وحيرتمهم اال نادرا اال ان طبيعته مل تکن ختلو من وخيدم الولياء اهللا ويکرم
شئي من اخلالعة فقد کان يری بان الوجه اجلميل وجه مجيل علی کل حال 
ولکنه مل يرتکب امث الغرام ابدا وکان متنزنا فيما يعمل شاعرا بطبيعته قبل کل 

  ۔"شئي والغري
ی اقبال من ◌ٓ راراء من ◌ٓ اما هذا املؤلف فاليری نفسه اهال بأن يعلق علی ا

قريب ولکن اقباًال نفسه کان قد اورد حتليال نفسيا يف قطعة شعرية عنوا'ا 
ففي هذه القطعة الشعرية يقول اقبال حمال "لی واجلواهر ◌ٓ السحابة اليت متطراال"

  ):٦۰(معلقا علی شخصيته ومارأي الناس فيها
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ن اراد ان يفهمين انين فکرة غامضة يصعب فهمها علی الکثريين من الناس ولکن م  )١

  ۔فانين فکرة سهلة الفهم ايضا
فان اخلليع يظنين وليا من األوليا کما ان الويل يعتربين خليعا اما انا فأستمع إلی أقوال    )۲

  ۔کل منهما متحريا مندهشا
  ۔إن الزاهد املتکلف ضيق االفق قد کفرين تکفريا واما الکافر فظنين مسلما  )۳
بع مسلکا صوفيا کما ان البعض منهم يظنين من املولعني ان اقبال يت: وبعضهم يقول  )٤

  !ولوعا شديدا بالنسوة اجلميالت
انين مکشوف مفتوح بني ايدي الناس ورغم ذلك فقد اختلفت اقاويلهم عنی حتی   )۵

لوکنت خمتفيا مستورا فما ذا سوف يکون رد فعلهم وبای نظرکان بامکا'م ان ينظروا 
  !الی

املعادية لی، التنظری الی باالحتقار واال زدراء فانين انسان قد  ايتها العني احلاقدة  )٦
  !يعتزبه خالقه سبحانه وتعالی الذی خلقه

ان الذی حصدته امنا هو انتاج من مزرعة قد حرقها العشق وانا صاحب قلب يضحي   )۷
  !قد ميکن ان االمل نفسه من اجل هذا القلب اخلفاق

____________________ 
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  الفصل العاشر
  طور التقدم الفكري

والواقع ان اقباًال شاعر النهضة االسالمية و مفكرها وفيلسوفها ومن مث 
نستطيع ان ندرس التقدم الفکری عنده علی ضوء حرکة النهضة االسالمية 
وتطورها فقد بدأت حرکة النهضة االسالمية املعاصرة هذه باحلرکة االصالحية اليت 

يالدی بارض جند علی يد حممد بن بدأت يف وسط القرن الثامن عشر امل
وقد ظهرت هذه احلرکة االصالحية کرد فعل ) م۱۷۸۷-م۱۷۰۳(عبدالوهاب 

لالحنطاط الديين واالخالقي والسياسي يف العامل االسالمي خالل احلکم الرتکي 
العثماين مث تکاثرت حرکات مشا{ة لتلك احلرکة يف العامل االسالمي عله کرد فعل 

ال وضاع الراحنة يف کل بقعة من البقاع رغم انه مل تکن صلة للظروف الطارئة وا
واضحة جتمع بني هذه احلرکات کلها اال ان هذه احلرکات حيث ماظهرت واينما 
بدأت کان اهلدف منها هواجلهاد واالحتجاج الشديد علی احلکم الدکتاتوری من 

الشعوذة اليت امللوك والسالطني وسياسة االنتهاز اليت کان يتبعها رجال الدين و 
اختلقها اجلهالء املتصوفة او ضعف العقيدة اليت قد عانی منها الشعب املسلم او 
االحنطاط والزوال يف ا>تمعات االسالمية او الظلم او االضطهار الذی ارتکبة 
احلکام اال جانب من الروس واالستعمار الغريب وقد کانت هذه احملاوالت واجلهود 

  ۔حتت شعار االسالم واخوته االصالحية کلها قد بدأت
وقد نشأت وتطورت حرکات من هذا النوع يف شبه القارة خالل القرن 
التاسع عشر امليالدی ايضا فمنها احلرکة االصالحية اجلهادية اليت قادها الشيخ 

مري نثار (و ) ںدود ميا) (شريعت اهللا(واصحابه والشيخ ) سيد امحد بريلوی(
وانصارة قد اختذوا اقليم الثغر الشمالی الغريب   )سيد امحد بريلوی(وکان ) علی

کمرکز جلهادهم االسالمي وجهود هم االصالحية وذلك الن اغلبية سکان 
االقليم کانوا من املسلمني وايضا تتصل حدوده بالدول االسالمية فقد اعلنوا 

الذين احتلوا مناطق بنجاب وکشمري اليت هي ) السيخ(اجلهاد يف البداية ضد 
الغلبية املسلمة واما مناطق السند وبلوجستان واليت اغلبية سکا'ا کانوا مناطق ا

سيد (من املسلمني فقد کان حيکمها احلکام املسلمون الذين کانوا من انصار 
وحلفاء ويبدوکأن الشيخ سيد کان يهدف الی انشاء دولة اسالمية ) امحد بريلوی

اغلبية سکا'ا هم املسلمون ولعل يف املناطق الشمالية الغربية من شبه القارة اليت 
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هذا الذی جعل الشيخ سيد حياول ان حيرر مناطق بنجاب وکشمري االسالمية من 

احملتلني وکذلك فان املنطمة العسکرية اليت کانت تضم الفالحني ) السيخ(
يف مناطق االغلبية املسلمة من شرق بنغال  ) مري نثار علی(املسلمني واليت قادها 

القضاء علی االقطاعية اهلدوکية املستغلة فيها ولعله اراد ايضا ان کانت Dدف الی 
ينشئي دولة اسالمية يف شرق بنغال ومن اجل ذلك کان قد اعلن اجلهاد اال ان 
هذه احلرکات فشلت يف حتقيق اهد افها ال'ا واجهت املعارضة من االجنليز الذين  

ن کانوا يعرفون االساليت احلربية کانوا ميلکون الوسائل احلربية اليت ال حصرهلا والذي
احلديثة بينما کان املکافحون املسلمون الميلکون من الوسائل الکافية کما ان 

  ۔اساليبهم احلربية کانت قدمية واهية وعقيمة جدا
علی کل فان حرکة النهضة االسالمية رغم احملاوالت الغاشلة مل تزل تشق 

افکار جديدة وحرکات هدامة  طريقها وبسبب االتصال املباشر بالغرب دخلت
اجنبية يف ا>تمع االسالمي واثرت فيه تاثريا کبريا واما حرکة النهضة االسالمية 

فاقها وتسامت اهد افها وظهر عدد من ◌ٓ فا'ا بعد اجليلني املتتابغني توسعت ا
القادة املسلمني يف العامل االسالمي الذين حاولوا اسلمة االفکار اجلديدة املستوردة 

ل ان يعارضوها معارضة مباشرة ومن بني هؤالء القادة الزعماء املسلمني کان بد
واتباعه يف شبه القارة فقد قام هوالء القادة املسلمون ) السري سيد محد خان(

خبدمات جبارة يف تقدم التعليم اجلديد بني مسلمی اهلند کما ا'م قاموا خبدمة 
اق واسع اال ان هؤالء القادة االمة االسالمية والقومية االسالمية علی نط

املصلحني کانوا قد انقسموا الی فئتني ممتازتني احدمها احملافظون والفئة الثانية 
عرفت باالعتدال والتوازن ونشئت بينهم خالفات اال ان الفئتني کلتيهما کانت 
علی وعي باخلبطر املهدد من قبل الروس والقوی االستعمارية االوربية ومن مث 

من بني القادة  ۔فئتان يف الدفاع عن االسالم وعقائده وتراثه وبالدهاشرتکت ال
والزعماء الذين قاموا باملساعي احلميدة خلري االمة واملصاحلة بني الطائفتني 
املتعارضتني ای احملافظني واالعتد البني يف تاريخ االسالم املعاصر هوالشي العالمة 

املسلمني ان يستخدموا وسائل التقدم مجال الدين الفغاين فقد احل االفغاين علی 
والتکنا والتکنولوجيا اليت استخدمها االوربيون کما انه احل عليهم ان يفهموا السر 
احلقيقی وراء قوة االوربيني وسطيطرDم والشك ان القادة املصلحني من احملافظني 

صلحون واالعتد اليني قد تصاحلوا وتعاونوا جبهود ومساعي محيدة قام به لزعماء امل
من امثال الشيخ العالمة مجال الدين االفغاين وکانت نتيجة هذه احملاوالت 
االصالحية واملساعي احلميدة هو ظهور احلرکات البناءة املفيدة لوحدة العامل 
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وحرکة توحيد ) مسلم ناشيونال ازم(االسالمي ومنها حرکة القومية االسالمية 
  ۔)بان اسالمزم(الدول االسالمية 

بال قد بدأ ينظم الشعر کشاعر متغزل تقليدی وکان يشارك ا>الس وکان اق
الشعرية التقليدية اليت تذکرنا بعصر االحنطاط ملسلمي شبه القارة ولکنه کان قد 
نشأ وترعرع يف عصر النهضة وليس يف عصر االحنطاط والزوال وبالتايل فکان من 

فيها وترعرع ومن مث قطع  الطبيعني أن يتأثر بالظروف احمليطة بالبيئة اليت نشأ
صالته با>الس الشعرية بعد بضع سنوات فاختذ شعره اسلوبا خاصا ميثل حب 
الوطن والشعب ويف هذه املرحلة حياته کان اقبال يأمل يف التصاحل والتفاهم 
والتعاون بني اهلنادکة واملسلمني وهذه الظاهرة من حب الوطن والشعب جعلت 

سعة فسيحة من الرأی والفکر حتی تفانی يف الوطنية اال فاق وا◌ٓ اقباًال يسري حنو ا
وکان اقبال خالل اقامته –ان هذه املرحلة من شعره وفکره ايضا کانت مؤقتة 

باوربا قد مربتغيري فکری وقليب وهذا التغيري وجه شعر اقبال حنواالسالم توجيها 
  ):۱(حامسا و'ائيا فيقول اخلليفة عبداحلکيم عن ذلك 

قد قدر يف نفسه قرارا حامسا بانه سوف ينفق مابقي من ايام حياته  وکان اقبال"
يف نظم الشعر اهلادف حنوالنهضة االسالمية وکان يقول بان هذه کانت امنية 
والده الذی کان ينصح له دائما ان يکرس حياته ومواهبه الشعرية من اجل 

قد غري هوالذی کان ) السريسيد(فان ) الشيخ حايل(اما  -االسالم وخدمته
جمری شعره وجعله يکرس مواهبه الفنية من اجل االمة االسالمية وهذه الظاهرة 

بالسري سيد امحد (قبل ان يلتقي ) الشيخ حايل(الشعرية مل تکن توجد يف شعر 
فلم يکن عنده غري الغزل التقليدی واما اقبال فکان ميلك هذه ) خان رمحه اهللا

اال ان هذه املشاعر وهذه الظاهرة الشعرية   ۔املشعر والظاهرة الشعرية منذ البداية
مشسر "کانت قد اشتدت واخذت تتدفق خالل اقامته يف اوربا فکأن هذه هي 

  ۔"يف طبيعة اقبال وکانت قد طلعت عليه وهو يف الغرب" القيامة
علی کل حال فان شعر اقبال يف مرحلته الوطنية والقومية مل يکن خيلو من 

لدينية کما هوالظاهر من املنظومات والقطعات الشعرية اللون االسالمي واملشاعر ا
ورغم من  ۔الشعبية اليت انشدها اقبال يف اجللسات السنوية اجلمعية محاية االسالم

حياته اال انه کان يری بان شبه القارة بالد يقطنها شعوب متعددة خمتلفة ونظرا 
اضي واحلاضر، کان الی التغيري املدهش الذی کان يف رأيه مييز بني العصرين امل

احلياة "م وعنوانه ۱۹۰٤اقبال يهتم بنهضة االمة االسالمية وکان قد اعد مقاال يف 
وقد حتدث فيها عن التقدم الذی حتقق يف حياة الشعوب االخری يف " القومية
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العامل وقد صور االوضاع الواهنة والظروف احمليطة با>تمع املسلم يف شبه القارة يف 

  ):۲( ذلك الوقت قائال
انين اقول بکل تأسف وتأمل شديد باننا اذا ارأينا املسلمني اليوم من وجهة "

ان هذه االمة البائسة قد  ۔النظر هذه فاننا نراهم يعيشون يف ظروف خطرة جدا
فقدت احلکم والقوة کما أ'ا قد حرمت من صناعاDا وجتارDا ان هذه االمة قد 

اننا  ۔م االوضاع الراهنة اليت متر{ا اليومامهلت نفها وتغافلت عن واجبها ومل تفه
نراها وقد جرحت بالسيف الصارم من الفقر واحلرمان وقد وقفت متکئة علی 

اما مشاکلها االخری فالتذکرها الن هذه االمة  ۔عصا التواکل الذی اليعين شيئا
مل تستطع ان تنقذ نسها من اخلالفات املذهبية والفقهية وال ميضي يوم عليها اال 
وقد نشأت فيها فرقة مذهبية جديدة تعلن نفسها با'ا هي اليت تستحق اجلنة 

ومجلة القول فان  ۔اماغريها من البشرية فا'م حطب جهنم ۔وسوف ترث نعمها
تلك االمة  ۔هذا التمذهب وهذه التفرقة قد مزقت مشل هذه االمة وفرقت مجعها

التوفيق والتوحيد بني اليت عرفت خبري امة والجند ماميهد السبيل لوحدDا و 
اما شيوخها من رجال الدين فاذا اجتمع االثنان منهم يف قرية من  ۔صفوفها

القری او مدينة من املدن فا'ما يرتاسالن فيما بينهما اوال للمناقشة او املناظرة 
نية فاذا بدأت ◌ٓ حول حياة املسيح ومماته او الناسخ واملنسوخ من االيات القرا

رات بينهما وعادة تبدأ املناقشات واملناظرات فا'ما يتناقشان املناقشات واملناظ
ويتسابان ويتقاتالن والعياذ باهللا وليس لديهما شئي من العلم الذی امتازبه 

اما اليوم فان الذين خلفوهم ليس لديهم اال  ۔االسالف من العلماء املسلمني
لديهم اال  اما اليوم فان الذين خلفوهم ليس ۔فهارس الکفرة من املسلمني

فهارس الکفرة من املسلمني، تلك الفهارس اليت اعدوها بايديهم وال يزالون 
يضيفون اليها کل يوم شيئا جديدا واما اغنياء االمة وکرباؤها فان حبهم للبذخ 

فاننا نری احدهم وقد رزقه اهللا باربع بنات  ۔واالسراف والتکسل اليوجد له نظري
زوجة ثالثة وقد اخفی حماوالته هذه عن  وابنني اال انه قد خرج يبحث عن

زوجتيه االوليني فاذا ختلص يوما من التقاتل والتشاجربينه وبني زوجاته اجته حنو 
سوق املومسات حتی يتمتع جبمال احداهن ويقضی جبانبها حلظات املتعة 

واما عامة الشعب فالتسأل عنهم فانك تری احدهم قد استعد  ۔والسرور
فق ما ادخره من املال مبناسبة اخلتان لبعض اوالده وهذا استعدادا علی ان ين

خر من عامة الشعب قد سحب ولده احلبيب املدلل من املدرسة النه ◌ٓ هواال
اما الغد او  ۔خياف اساتذDا وضر{م اياه اوجتد احد يبذر مسائل مااکتسبه 'ارا

لمني ذا بدأ وتری عامة املس ۔املستقبل فامره الی اهللا وهکذا يقنع نفسه ويرضيها
اخلصام بينهم فان ذلك ال ميکن ان ينتهي ابد الدهر فبعضهم ينفق ماورثه من 
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املال يف املقاضاة ومرافعة الدعاوی وهکذا نراهم يفنون العقارات واالراجي يف 
سبيل املخاصمة واملقاضاة واما اجتماعيا وخلقيا فاننا نری ان ينات املسلمني 

اب من الفتيان فا'م جيهلون کل شئي وفتياDم غري مثقفات واما الشب
اما الصناعات  ۔واليتمکنون من اکتساب الرزق ويعيشون مطرودين حمرومني

فالتعجبهم واما املهن فا'م خيجلون منها اما عدد قضايا فسخ النکاح فقد 
 ۔اخذ يزداد يوما فيوما وکذلك سري اجلرائم فيهم اليزال يزداد ويشتد يوما فيوما

طرة جدا وليس امامنا سبيل للنجاة اال اذا 'ضت االمة کلها ان هذه لظروف خ
واصبحت فردا واحدا اللقضاء علی االمراض االجتماعية والعيوب اخللقية وذلك 
الن االعمال ا>يدة مل تتحقق ابدا اال جبهد مکثف وسعي موحد وحيت ان اهللا 

  ۔"سبحانه وتعالی اليغري مابقوم حتی يفريوا مابانفسهم
ل للنقاش موضوع الفرد وامهية اجلماعة فيقول بان اجلهود اليت يبذهلا مث يتناو 

الفرد من اجل صالح ا>تمع نوع من العبادة النه عمل شعيب وخدمة وطنية مث 
يتحدث عن تعليم النساء ويلح علی تثقيفهن ويقول بان تعليم الرجل وتثقيفه امنا 

قيفها فهو يعين Dذيب االسرة اما تعليم املرأة وتث ۔هو تعليم فرد واحد وتثقيفه
وتزيينها بالعم مث يتحدث عن احلجاب فيقول بان الغاء احلجاب يضر االمة 

اما اذا تثقف الشعب  ۔وخاصة يف مثل هذه الظروف واال وضاع واجلهل والتخلف
وحتسنت اخالقه وDذب رجاله ونساؤه فحينئذ نستطيع ان نسمح للمرأة ان 

هم يف املشاکل االجتماعية القومية اليت البد منها تتحدث الی الرجال وتتناقش مع
وکذلك فان العالمة اقبال من القائلني باالصالح يف تعدد االزدواج فانه يری بان 

  :االذن بتعدد الزوجات يرجع الی سبب روحي خطر دقيق، يقول اقبال
کنايف حاجة الی تعدد الزوجات يف صدر االسالم السباب اقتصادية "

اما ا>تمع املسلم احلاضر الذی يعاين من الفقر واجلهل  ۔اسيةواجتماعية وسي
فانه ليس يف حاجة الی تعدد الزوجات يف الوقت احلاضر وان االهتمام بتعدد 
الزوجات واال حلاح علی ذلك يعنی االعراض عن االوضاع االقتصادية اليت مير{ا 

عدد الزوجات اداة ا>تمع االسالمي اليوم ففي مثل هذه الظروف يعين االذن بت
  ۔"شرعية يف ايدی اغنياء االمة واثريائها لتربر هلم الزنا

ويری اقبال بان الرغبة يف االعالن بالثراء والغناء والتظاهر بذلك امنا هو 
مرض من االمراض االجتماعية والبد ان حنرر ا>تمع من هذه االمراض ويتحدث 

سبة حفالت الزواج کما انه ينقد النزعة عن التقاليد القبيحة اليت يرتکبها الناس مبنا
الی االسراف ولتبذير ويتحدث {ذه املناسبة عن الزواج الذی يقوم علی اکراه 
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الفتيات املسلمات واجبارهن علی ذلك وهلذا السبب نری الزوجني املسلمني يف 
اکثر من تسع وتسعني يف املائة من االسر املسلمة اليتمتعان باملسعادة الزوجية 

اقبال بان اخلطبة او النسبة قبل الزواج قد تکون مفيدة من اجل التفاهم بني  ويری
الزوجني واسرتيهما وجيب ان نسمح للزوجني بالتفاهم بينهما قبل الزواج واللقاء يف 
حضور الکبار حتی يتمکن کل واحد منهما من معرفة العادات وامليول الطبيعية 

خيتلفان بطبيعتهما فمن املمکن الغاء لکل واحد منهما فاذا اتضح بان الزوجني 
  ۔)۳(اتفاقية النسبة او اخلطبة قبل الزواج بارادDما

ريری اقبال ان االمة االسالمية يف 'ضتها احلديثة والبناء العمراين اجلديد يف 
احدمها حماولة حتقيق االصالح االجتماعي والثاين انتشار التعلم  ۔جاجة الی امرين

شار التعليم الصناعي خاصه بني املسلمني ويعتقد بان التعليم ويری انه ال بدمن انت
  :املهين والصناعي هواکرب حاجة وضرورة لالمة االسالمية ويقول

والواقع ان ايدي النجار اليت اخشوشن جلدها وتقطع بسبب مااکثر من "
استخدام القدوم امجل واکثر فائدة وخريا ونفعا يف راي من االيدی اللينة الناعمة 

  ۔"ميلة اليت مل تتعود غري القلم وال تتحمل ای شي اخراجل
امارأی اقبال عن االصالح االجتماعي فهو نفس الرأی الذی کان يراه فيما بعد 
وقد فصل فيه القول يف اکثر من موضع وعن ذلك حيدثنا قائال بان مشکلة 

هو  االصالح االجتماعي عند املسلمني مشکلة دينية الن ا>تمع االسالمي امنا
صورة او ظاهرة عملية للدين االسالمي ومبادئه وال يوجد جانب من اجلوانب 
االجتماعية يف حياتنا نستطيع ان نفصلها عن الدين وليس من اختصاصي ان 
احتدث يف هذا املوضوع وخاصة عن جانبه الديين اال انين ال اتردد يف ان اقول 

ظهرت حاجات اجتماعية  بان حياتنا العملية قد مرت بثورة کبرية وبذلك قد
وان ماقاله الفقهاء القدماء وما استنبطوه من االحکام يف عصرهم وأن هؤالء 

ان هذه ا>موعات  ۔راءهم جمموعات التشريع االسالمي◌ٓ الفقهاء الذين تضم ا
يف حاجة الی اعادة النظر وال اقصد بان املبادئ االسالمية للدين ينقصها شئي 

ان تساير حاجاتنا االجتماعية املعاصرة وامنا  من داخلها حيث ال تست طيع
الغرض من هذا ما استنبطه الفقهاء من املسائل علی اساس التعاليم الواسعة 
للقران ا>يد واحلديث النبوی الشريف امنا هي استنباطات کانت تناسب 
عصورها اخلاصة واال وضاع اخلاصة وکان من املمکن العمل {ا حينئذ الؤاال ان 

ولوتناولنا حياتنا املعاصرة  ۔ستنباطات التستوعب حاجاتنا املعاصرةهذه اال
بالدراسة والنقاش التضح لنا باننا يف حاجة الی علم الکالم اجلديد الذی 
بامکانه ان يؤيد ويفسر املبادئ الدينية يف الوقت احلاضر فکذلك حنن يف 
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ة االسالمية ذلك حاجة الی امام فقيه جمتهد کبري يقوم بالتفسري اجلديد للشريع
الفقيه االمام ا>تهد الذی ميلك قدرا واسعا من املواهب العقلية والفکرية 
ليستطيع {ا ان يفسر الشريعة االسالمية علی اساس املبادئ الدينية تفسريا 
جديدا ذلك الذی بامکانه ان يوسع مبواهبه الفکرية وکفائته االجتهادية يف 

اما انا فال  ۔تطلبات االجتماعية املعاصرةاالصول حتی تتمکن من استيعاب امل
اعلم شخصا ظهر يف العامل االسالمي وميلك هذه الکفاءة واملواهبة للتقنني 

ونظرا الی امهية هذه املهمة فيمکن ان يقوم {ا اکثر  ۔اجلديد والتشريع املعاصر
من واحد من العقول وان ذلك العمل حيتاج الکتماله الی قرن من الزمان علی 

  ۔"قل فيما اعتقداال
وان دراسة هذا املقال الشاملة توکد لنا بان اقباًال کان علی وعي کامل 

فقد کان يری بان احلياة  ۔باسباب الزوال واال حنطاط لالمة االسالمية منذ البداية
البشرية قد تغريت تغريا ثوريا حتی انقطع احلاضر عن املعاضي وذلك مما اوجب 

واقفهم العملية واساليبهم الفکرية وکان اقبال يستمر يف علی املسلمني ان يغريوا م
حماوالته للنهضة االسالمية وبنائها اجلديد يف تلك الظروف احمليطة به من الصحوة 
االسالمية والطموح الی مستقبل افضل وکان يری بان املدنية االسالمية امنا هي 

قد تغريت تغريا ثوريا  ظاهرة من ظواهر الدين اسالمي اال ان احلياة البشرية کانت
فنشأت حوائج جديدة للمتطلبات العصرية اجلديدة فکما ان املسلمني اليوم يف 
حاجة الی علم الکالم اجلديد لتائيد املبادئ الدينية وتقويتها کذلك هم يف حاجة 
الی تفسري جديد للشريعة االسالمية باالجتهاد حتقيقا للمتطلبات املعاصرة ويتضح 

هذه بان املسلمني کانوا يف حاجة يف اوضاع احلياة املتغرية املتطورة  راء اقبال◌ٓ من ا
السريعة الی علم الکالم اجلديد باالضافة الی التفسري اجلديد للشريعة االسالمية 
واال فان االسالم قد ميکن ان يعيش ويبقی کديانة من الديانات الراکدة ولکنه 

من اساليب احلياة البشرية ليستطيع ان يعيش ويبقی کقوة حضارية وکاسلوب 
  ۔املتطورة

م وکانوا ۱۹۰٦وکان القادة املسلمون قد انشأوا الرابطة االسالمية اهلندية يف 
قد طالبوا مببدأ االنتخاب املنفصل للدفاع عن حقوقهم واال حتفاظ {ا وذلك منذ 

م حني کان اقبال يف انکلرتا حيث کان اهلنادکة يتظاهرون ويقومون ۱۹۰۵
االرهابية ضد تقسيم بنغال تلك اخلطوة االدارية اليت کان بامکا'ا ان باالعمال 

حتسن الظروف االقتصادية للمسلمني يف املنطقة ويف السنة اليت تلت کان اقبال قد 
ان اهتمام اقبال جبمعية الوحدة االسالمية يف  ۔مربتغيري عقلي و فکری عظيمني
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لك سلسلة حماضراته عن املدنية لندن والفرع الربيطاين للرابطة االسالمية وکذ

االسالمية امنا هي ظواهر توکد لنا بان وجهة نظر اقبال کانت قد تغريت وحني 
عاد اقبال الی الهور مل ينشد قطعات شعرية يف اجللسات السنوية جلمعية محاية 
االسالم کما کان قد تعود فيما مضی وامنا القی حماضرات عن املدنية االسالمية 

م کان اقبال قد حتقق له ووصل الی نتيجة ۱۹۰۹ليزية والی 'اية باللغة االجن
حامسة بان من صاحل اهلنادکة واملسلمني کليهما ان حيتفظا بوجومها القومي املستقل  

  ۔کشعبني خمتلفني
االجنليزية وکان " هندوستان ريفيو"م نشر اقبال مقاال يف جريدة ۱۹۰۹ويف 

والدارس هلذا املقال يری بان ) ٤" (وسياسيااالسالم بصفته هدفا اخالقيا "عنوانه 
اقباًال کان قد درس االديان العاملية دراسة چيدة کما انه کان قد درس تاريخ 
االسالم دراسة عميقة باالضافة الی تاريخ العامل فيقول عن تفسري املبادئ اخللقية 

نات االسالمية وهو يتحدث عن املبادئ اخللقية يف البوذية واملسيحية والديا
االخری بان االسالم يلح علی االنسان ان يشعر بوجوده ويدرك شخصية حتی 

ان هذه الفکرة عن االمتياز االنساين بانه  ۔يتمکن من املعرفة بانه مصدر قوة هائلة
مصدرقوة هاءلة يف ذاته امنا هو تقدير وتقييم لکل عمل انساين طبقا للتعاليم 

االنسان وانفراده ويقوی يف نفسه هذا االسالمية ومن مث کل شئي يدعم امتياز 
الشعور فهو عمل صاحل وکل شئي يضعف هذا الشعور االنساين فهو عمل غري 

ان العمل الصاحل يف االسالم هوالدعم والقوة واملقصود من الشر هوالضعف  ۔صلح
ان االنسان اذا حتقق عزه وکرامته کفرد وانه يستحق ان يتجول يف هذا  ۔البشری

الذی خلقه اهللا بدون ای خوف وبکل حرية فانه بامکانه ان يکرم  الکون الواسع
  ۔االفراد االخرين وحيرتمهم وان يصري مظهرا کامال من مظاهر اخلري والصالح

ويف هذا املقال نفسه حيدثنا اقبال بان العمل يف الشعور االقتصادی لالزمنة 
) ارسطو(سوف اليوناين القدمية امنا کان يتصل باجلرب واالکراه وذلك مما جعل الفيل

اما  ۔يعلن بان العبودية والعبيد من الضرورات االساسية للتقدم والتطور االنساين
الرسالة االسالمية اليت جاء {ا الرسول العريب صلي اهللا عليه وسلم فامنا هي حلقة 
تتوسط بني العاملني القدمي واجلديد وقد اعلن الرسول صلي اهللا عليه وسلم مببدأ 

اة بني البشر مجيعا يف ا>ال االقتصادی ورغم ان العبودية استمرت کضرورة املساو 
للحوائج االجتماعية لکل عصر اال ان الرسول العريب صلي اهللا عليه وسلم کان 

اما الفقر فهو نوع من الکفر  ۔قد ضرب ضربة قاضية علی مبدأ العبودية واساسها
للبشرية بان Dتم بالدنيا وال تنس  واالمث يف الشريعة االسالمية وقد اعلن القران
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وعليه فان املبدأ االساسي االسالمي ) والتنس نصيبك منن الدنيا(نصيبها منها 
الذی ينص علی احرتام الفرد وکرامته او کرامة االنسان واحرتامه امنا هو ميزة ميتز 

اذا  {ا االسالم وال ميکن ادراك اجلوانب اخللقية والشرعية هلذا الدين القيم اال
ادرکنا هذا املبدأ االساسي وهذه امليزة البارزة وان اجلسم القوی ميثل االرادة القوية 

  :فهذا هو من اهداف االسالم اخللقية فيقول اقبال
فهل يتحقق هذا املستوی االسالمي يف ا>تمع االسالمي اهلندی وهل ميکن "

وهل توجد فيه ان نقول عن املسلم اهلندی بانه جسم قوی ميثل ارادة قوية؟ 
ارادة قوية للحياة فعال؟ وهل توجد فيه سرية قوية تؤهله ملواجهة القوی املعادية 
اليت تريد متزيق ا>تمع االسالمي؟ ومع االسف الشديد ان الرد علی هذه 
االسئلة کلها هو بالنفي والقراء الکرام يعرفون جيدا بان العدد الکثري من االفراد 

اما  ۔ساسي الذی يضمن البقاء الی نظام اجتماعيوحده ليسر هوالعنصر اال
الضمان القاطع اجلاسم لبقاء نظام اجتماعي فامنا حي القوة اجلماعية والسرية 

  ۔"العملية الفعالة الفراد ا>تمع
مث يلح علی الدور الذی تقوم به القوة الفردية يف جمتمع من ا>تمعات 

  :فيقول
مکانته وأری بان له مکانة حتسب فان أما أنا فانين اقدر الشيطان واعرف "
دم الذی کان يراه الشيطان اقل منه منزلة بکل صراحة وصدق ابی ان خيرله ◌ٓ ا

ساجدا وبذلك حقق له مکانة وابدی بذلك عن طموحه ومشاعره العالية يف 
نظره نفسه علی االقل وانی اری ان هذا الکمال يف سرية الشيطان قد ينقذه من 

اعتقد بان اهللا سبحانه وتعالی مل يعاقب الشيطان النه ابی القبح الروحي وانا 
ان يسحد اليب البشرية ضعيفة العزم والبنيان وامنا عاقبة اهللا سبحانه وتعالی الن 
اللعني کان قد رفض ان خير ساجدا امام ارادة اخلالق العظيم والرب القهار الذی 

  "خلق الکون ومافيه
فني من املسلمني الهدف هلم وال هم اال ويضيف اقبال قائال بان طبقة املثق

احلصول علی الوظائف احلکومية والوظيفة تعين االحتياج الی احلکومة وخاصة يف 
وهذا الطموح او اهلدف واالحتياج الی احلکومة يقضي علی تطور  ۔بلد مثل اهلند

قة الشعور احلر الفرادی لالنسان ونری ان الفقواء مجيعهم ال ميلکون شيئا واما الطب
املتوسطة من الناس فهي تنفقصها الثقة املتبادلة ومن مث الترغب يف التجارة 
املشرتکة علی اساس رأس املال املشرتك واما االغنياء واالثرياء من الناس فا'م يرون 
بانا الصناعة والتجارة وغريمها من املهن واحلرف تعارض مکانتهم االجتماعية وان 
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ا'م اليدرکون املصاحل  ۔ا هو اصل کل فساد ودمارفقر املسلمني واحتيا جهم امن

  ۔القومية ومکانتها ومن مث قد اختذوا طريقا يقودهم الی الدمار افراداً ومجاعات
وقد تناول اقبال نظام الرتبية والتعليم يف مقاله هذا فقال بان النظام الرتبوی 

يها الن هذا احلاضر اليالئم املسلمني وامنا هو يعارض طبيعتهم اليت جبلوا عل
ان هذا النظام يبعد  ۔النظام ينتج افرادا ميلکون سرية واخالقا الصلة هلا باالسالم

املسلمني عن ماضيهم الن هذا النظام الرتبوی يقوم علی االفرتاض اخلاطي القائل 
بان هدف التعليم ليست االرادة القوية وامنا اهلدف منه تربية العقلية البشرية فقط 

االمم والشعوب تعيش وتبقی مادامت تذکر الکبار والعظماء من  ويری اقبال بان
وعليه فان املسلمني يف حاجة الی نظام تربوی يضمن بقاء  ۔االسالف املاضني

التقاليد االجتماعية والتارخيية العظيمة هلم ويف نفس الوقت ينعش فيهم سرية 
  ۔اسالمية خالصة

السياسية وتوضيح فکرة االمة مث يتناول اقبال يف مقاله هذا اهداف االسالم 
يف االسالم فريی بان االسالم ليس دينا فقط وامنا هو ملة او امة کذلك وانه 
الميکن فصل الدين عن االمة يف االسالم ومن هذه الناحية يری اقبال بان 

فيه تعارض و تناقض ظاهر وذلك الن القومية يف " املسلم اهلندی"مصطلح 
کرية للحياة اليت تقوم علی مبدأ من مبادئ املنطقة او االسالم امنا هي نظرية او ف

اجلغرافية وان صالح ا>تمع او امللة فوق صالح الفرد الن امللة او االمة امنا هي 
 ںويتحدث عن الدستور اسالمي فيقول بان له عبدئي ۔صورة خارجية لالسالم

افراد امللة مجيعهم اساسيني أوهلما هو حتکيم الشريعة االهلية والثاين املساواة بني 
وان هدف االسالم السياسي امنا هو انشاء دولة دميوقراطية تقوم علی وحدة االمة 

ان مبدأ املساواة هي اليت جعلت من املسلمني اعظم قوة سياسية يف  ۔االسالمية
فهذا هو املبدأ  ۔العامل وهذا هوسراحلکم االسالمي وسيطرة املسلمني يف اهلند

الذی کان قد اعطی امسی مکانة لالنسان اهلندی الذی  االساسي من املساواة
عاش مضطهدا مطرودا ملئات السنني ولکن مل تبق الوحدة االجتماعية االسالمية 
يف اهلند الن ا>تمع االسالمي احلاضر قد تعرض لنظام مضاعف من االميتازات 

احية والفضائل فمن ناحية نراهم قد تفرقوا الی فرق مذهبية ال حصرهلا ومن ن
اما االسالم  ۔اخری نری فيهم االمتياز الطبقي الذی ورثه املسلمون من اهلنادکة

فالصلة له {ذه الطبقية واالمتيازات االجتماعية وذلك الن االسالم ينادی 
  :بالوحدة واملساواة بني البشر ويقول اقبال

 ۔ويل◌ٓ ااذا کان احلق يف معرض اخلطر فال تنازعوا وال تقاتلوا علی مثل هذه الت"
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وال فائدة من الشکوی الناشئة من الصدمات اليت تصيب السائرين يف ظالم 
تعالوا ايها املسلمون نتقدم علی طريق الوحدة واملساواة وعلينا ان منوق  ۔الليل

اصنام الطبقية والتفرقية متزيقا لکي يصبح املسلمون قوة معنوية عظيمه بقوة 
  ۔"الوحدة مرة اخری

هلذا املقال حتقق بأن اقبال کان تعويضا کامال عن ان الدراسة الشاملة 
القيادة الفکرية الصاءبة يف جمال الثقافة والرتبية اليت فقدها املسلمون بوفاة 

فقاد املسلمني يف حياDم االجتماعية يف شبه القارة وهذا املقال له ) السريسيد(
د جمتمعا جوانب اخری کثرية تدل علی التطور الفکری عند اقبال فکان قد وج

ضعيفا مريضا منهزما ممزقا وکان اعضاء هذا ا>تمع االسالمي يؤمنون ويثقون 
بالقيم السلبية مما جعلهم يواجهون اليأس والقنوط وکانوا قد اصيبوا بعدد من 
االمراض جعلتهم يتخذون موقفا دفاعيا ومن الظاهر اجللي ان هذه الظروف 

اليت متلوها القيم املوجبة احليوية وتضمن الطارئة کانت يف حاجة الی رسالة احلياة 
وکان اقبال قد ادرك بان االسالم ال يبقي منه  ۔يف نفس الوقت حياة وبقاء لالمة

شئي اذا فقد اجلاللة والقوة ويف هذا املقال نفسه توجد افکار اصبحت اساسا 
اقبال  لفلسفة اقبال فيما بعد، ذلك البناء الشامخ من فلسفة الذاتية اليت انفرد {ا

  ۔بني الفالسفة واملفکرين املسلمني
م وهي جديدة باالهتمام ففي ۱۹۱۰وتوجد مقاالت کتبها اقبال خالل 

م باللغة ۱۹۱۰ابريل  /۲۷هذه السنة نفسها کان اقبال قد بدأ يعد مقاال منذ 
فکان يسجل يف " افکار متفرقة"االجنليزية يف مذکرة خاصة وکان عنوان املقال 

راء اليت کانت متر بذهنه بني حني ◌ٓ االفکار واالخيلة واالهذه املذکرة من 
ويف شهر ديسمرب من هذه السنة نفسها کان اقبال قد اعد مقاال اخر  ۔)۵(واخر

" قاعة سرتجيي"وقرأ هذا املقال يف اجتماع عقد يف " االمة االسالمية"وعنوانه 
لشيخ ظفر علي خان وقد ترهم ا) ٦(للکلية الشرقية االجنليزية احملمدية يف عليکرة 

نظرة "هذا املقال الی اللغة االردوية فيما بعد ونشرت هذه الرتمجة وکان عنوا'ا 
ای االمة االسالمية مث اعد اقبال مقاال اخر باالجنليزيه "عمرانية علی امللة البيضاء 

مث نشر هذا " الفکر السياسي االسالمي"خالل هذه السنة نفسها وکان عنوانه 
 ۔)۷(م ۱۹۱۱م ويناير ۱۹۱۰لشهر ديسمرب " هندوستان ريفيو" ةاملقال يف جمل

ان الدراسة التحليليه الشاملة هلذه املقاالت کلها ضرورية جدا لکی نعرف املراحل 
  ۔املختلفة اليت مر{ا التطور الفکری عند اقبال

فقد عربفيها اقبال عن افکاره حول شتی " افکار متفرقة"واما مذکرة 
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ثار ◌ٓ والفلسفة والفن والعلم والسياسة والدين وتوجد فيها ا املوضوعات من االدب

تدل علی االفکار اهلامة اليت فصل اقبال القول عنها يف شعره وافکاره الفلسفية 
فيما بعد ويتحدث اقبال عن امهية النظام احلکومي املناسب الذی يضمن بناء 

يت متتاز{ا االمة السرية الشخصية واالميان القوی باالهداف املمتازة اخلاصة ال
االسالمية يف التاريخ البشری فيريی اقبال بان احلياة امنا هی جهد مستمر وسعي 
متواصل ومن مث البد ان يکون اهلدف الرتبوی هواالستعداد الکامل ملعرکة احلياة 

يل فقط وال يزال ◌ٓ وليس اهلدف من الرتبية هوتدريب الدماغ واعداده للعمل اال
 حني واخر الی االنسان القوی وحاجة املسلم الی القوة اقبال يلغت النظر بني

ويری اقبال ان من االسباب التی ادت الی زوال املسلمني واحنطا طهم ا'م اخذوا 
يعتقدون بان احلياة هي الطاعة کالعبيد وان القيم السلبية مثل العجز والتواضع 

شاعر املسلم والتواکل امنا هي حسنات صاحلات ويری اقبال ايضا بان هدف ال
امنا هوحث املسلمني وحتريضهم علی اجلهد املتواصل للحصول علی القوة والطاقة 
وذلك الن اعماهلم الثائرة املثرية وحدها هي اليت تستيطيع ان تنفذهم من 
االستعباد السياسي واالحنطاط اخللقي وکان اقبال قد ادرك االوضاع االقتصادية 

يری بان االحنطاط اخللقي عند املسلمني امنا  ملسلمني اهلند ادراکا صحيحا وکان
يرجع الی فقرهم واحنطاط طهم االقتصادی وحيدثنا اقبال عن انواع احلکم يف 

  :مذکرته هذه فيقول
واعتقد ان احلکومة مهما کانت انواعها واقسامها فهي من اهم العوامل "

لب السياسي ان 'اية التغ ۔واملوثرات اليت توجه السرية القومية توجيها خاصا
وزاوله مما يدمرالسرية القومية الشخصية الی شعب من الشعوب فهؤالء هم 
مسلموا اهلند الذين نزل {م االحنطاط اخللقي الی احلضيض االسفل حني زال 

  ۔"حکمهم السياسي وانقرضت قوDم احلاکمة
  :ويتحدث عن الوحدة القومية االسالمية فيقول

علی ان تکون املبادئ الدينية حاکمة علی  اما وحدتنا القومية فهي مقصورة"
وکلما ضعف اهتمامنا باملبادئ الدينية مل جند لنا مکانة نستقر فيها ومن  ۔حياتنا

  ۔"املمکن ان يکون مصرينا هو مصري اليهود املشرودين املطرودين
  :ويعارض فکرة القومية الوطنية فيقول

د الوثنية والشرك وان ان ظهور االمة االسالمية امنا هي ثورة واحتجاج ض"
الوطنية او القومية شکل لطيف من اشکال الوثنية ويؤيد ما اقوله االناشيد 
الوطنية لشتی شعوب العامل فتلك االناشيد تدل داللة واضحة علی ان الوطنية 
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امنا هي عبارة عن عبادة االشياء املادية واخلضوع هلا وان الشريعة االسالمية ال 
ة بأی شکل کانت وامنا هدف هذه االمة االسالمية ميکن ان ترضی بالوثني

الثورة واخلروج علی الوثنية حبميع اقسا مها ومن مث ال ميکن لنا ان نعرتف بان 
الذی جاء االسالم من اجل القضاء عليه قد ميکن ان يکون مبدأ للتنظيم 
السياسي االسالمي ولعل هجرة الرسول صلي اهللا عليه وسلم من مسقط رأسه 

کرمة واستيطانه املدينة املنورة واقامته {ا ووفاته ومدفنه {ا امنا هي اشارة مکة امل
  ۔"خفية الی هذه احلقيقة اخلالدة

صفحة من صفحات مذکرته هذه حتتوی علی مجلة "ومما کتبه اقبال يف 
  :واحدة
ان الشعوب تنشأ يف نفوس شعرائها اال ا'ا تتطور وتتقدم مث متوت علی أيدی "

  ۔"سياسينيزعمائهما ال
م فهو تعبري عن ۱۹۱۰مايو  /۱۵واما ماکتبه اقبال يف مذکرته هذه يف 
  :انطباعاته الشخصية عن الکوکت ذات الذنب

وقد رأيت باالمس يف الساعة الرابعة صباحا هذا الزائر الفخم العظيم لکرتنا "
ذات الذنب فان هذا السباح املهيب يف ) هيلی(االرضية تلك اليت تسمی کوکبة 

وال ميکن يل ) ۸(غضاء العريض يظهر فوق مسائنا بعد کل مخس وسبعني سنة ال
ان اراه بعد ذلك اال بعيون احفادی القادمني من بعدی وقد مررت خالل هذه 

فاقه الواسعة ◌ٓ اللحظة بکيفية غريبة جدا فقد شعرت کان شيئا عطيما رغم ا
ان االدراك حبقيقه  واطرافه املرتامية قد متکن يف وجودی رغم حدوده الضيقة اال

مؤملة بأنين حقري مهني حيث لن استطع ان اری هذا املسافر اهلائم مرة اخری 
يف حيايت قد هزين هزا شديدا ورأيتين للحظة کأن الدم يف عروقي قد جتمله وان 

  ۔"محيع عزائمي يف نفسي قد خدت
عوب فان اقباًال يتحدث فيها عن حياة الش" االمة االسالمية"واما يف مقاله 

وموDا کفيلسوف وبعد ذلك يناقش املوضوعات اليت تتعلق بالعناصر الرتکيبية 
لالمة االسالمية ووحدة التمدن االسالمي وعن السرية الشخصية اليت حتتاج اليها 
االمة االسالمية يف بقامها املتواصل ووجودها اخلالد فيقول بان الفرق بني االمة 

رق مبدئ وأساسي وهو ان الفکرة القومية االسالمية وبني غريها من الشعوب ف
االسالمية ختتلف متاما عن فکرة القومية عند الشعوب االخری فان القومية 
االسالمية التقوم علی مبادئ اللغة املشرتکة او الوطن املشرتك او االغراض 
االقتصادية املشرتکة وامنا تقوم الفکرة القومية االسالمية علی تلك االخوة اخلالدة 

يت جائبها رسول االسالم صلي اهللا عليه وسلم تلك اخوة اليت التؤمن بالدم ال
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ان االمة االسالمية هلا عقائد خاصة عن احلياة والکون کما أن  ۔واجلنس واللون

الرتاث التارخيي الذی ورثته االمة االسالمية امنا هوتراث مشرتك بني افرادها کلهم 
دنية خاصة کما انه فکرة خاصة عن فاالسالم ليس دينا فحب وامنا هوفکرة م

القوم والوطن وان العصبية اليت ينادی {ا االسالم امنا هوالدفاع عن االمة والذود 
عن حياضها وان هذه االمة االسالمية التنظر الی االمم االخری بعني االحتقار 

ا هي واال زدراء ويعتقد اقبال بان الوطنية املعاصرة اليت نشأت من الفکرة القومية امن
فکرة Dتم باالغراض املادية فقط ومن مث فان هذه الفکرة تعارض البادئ 
االسالمية السامية وان عقيدة التوحيد عقيدة واسعة االفاق، تلك العقيدة اليت 
تقوم عليها وحدة االمة االسالمية بعفهومها اخلاص وامنا هي عقيدة روحية لالمة 

صطلحاDم اإلسالمية اذا فقدوا االعتصام االسالمية فريی اقبال ان املسلمني يف م
حببل اهللا وهي عقيدة التوحيد فان وحدDم الميکن ان تبقی وامنا سوف يفرتقون 

  ۔افرتاقا ويتمزقون متزقا
ويتحدت عن الوحدة املدنية االسالمية فيقول بان املدنية االسالمية امنا هي 

ری االيراين ويف حديثه عن ◌ٓ نتيجة االختالط بني الفکر السامي العريب واخليال اال
کمثل حي لذلك ويری ) اورنك زيب عاملکري(السرية القومية وبنائها يقدم امللك 

اقبال ان هذا امللك املؤمن هو مؤسس القومية االسالمية يف شبه القارة ويقول بأن 
امنا هي منوذج من ) عاملکري(أسلوب السرية القومية اليت کانت نتيجة لتأثري امللك 

  ۔االسالمية اخلالصة السرية
مث يلح اقبال علی انشناء مرکز اسالمي وجامعة اسالمية تعتين بالشخصية 
االسالمية للمسلمني وتقوم بانتشار التعليم الصناعي من اجل حتسني الظروف 
االقتصادية للشعب املسلم الغقري وازدهار التجارة واالحرتاف باملهن املختلفة 

سلمني يف احلصول علی املناصب احلکومية فيقول باالضافة الی اجياد الفرص للم
  :عن جامعة اسالمية مرکزية

ان انشاء جامعة اسالمية يف اهلند له جانب اخريضيف الی امهية فالخيفي علی "
احد بان القائمني برتتبية الشعب اخللقية والذين يشغلون مناصب الوعاظ رجال 

مة فان مبلغ علمهم عن ليس لديهم کفائة کافية تؤهلهم هلذه اخلدمة العظي
ان املريب الواعظ املعاصر  ۔التاريخ االسالمي والعلوم االسالمية ضيق حمدود جدا

الذی يتحمل مسئولية املبادئ والفروع اخللقية والدينية يف حاجة الی ادراك 
احلقائق العظيمة من االجتماع واالقتصاد والتاريخ باالضافة الی االدراك الشامل 

ة الندوة وکلية عليکره و مدرسة ديويند وما شا{ها من املعاهد ان مدرس ۔و فکره
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الدينية اليت تعمل حاليا علی حدة وبشکل مستقل ليس مبکا'ا ان تقوم {ذا 
اذن فيجب ان يکون هناك موحد يهدف الی االغراض  ۔الواجب حق قيام

املرکز الشعبية الواسعة وبامکانه ان يوحد بني جهود هذه املعاهد املتفرقة وهذا 
املوحد يعين جامعة اسالمية مرکزية حيث تتاح الفرص لتنشيط املواهب وتطويرها 
اليت توجد يف افراد الشعب املسلم باالضافة الی إعداد اسلوب او هيکل ثقايف 

  ۔"يقوم مبهمة تکوين السرية االسالمية للشعب املسلم اهلندی
اًال کان قد اخذ حيلل وکذلك فان دراسة شاملة هلذا املقال توکد لنا بان اقب

املشاکل اليت کان املسلمون يواجهو'ا، حتليال صحيحا يف ضو، املبادئ القومية اليت 
  ۔تقوم عليها القومية االسالمية مث قدم حلوال ناجحة هلذه املشاکل

الفکر السياسي "وقبل ان خنوص يف احلديث عن مقال اخر القبال وعنوانه 
نلقی نظرة عابرة علی االوضاع والظروف اليت  ونعلق عليه جيب ان " يف االسالم

کان مير{ا املسلمون يف ذلك العصر ففي هذه املرحلة من التاريخ کان مسلمو 
اهلند يهتمون اهتماما کبريا بابقاء اخلالفة االسالمية العثمانية واستمرارها اال ان 
حزب الشبان االتراك او مجعية االحتاد والرتقي کنت قد فضت علی احلکم 
الدکتاتوری للخليفة السلطان عبداحلميد واقامت حکما دستوريا مقام اخلالفة 
وکذلك فان حرکة الدستوريني يف ايران کانت بعد جهد طويل قد اجربت ملکها 

  ۔واکرهته علی تطبيق الدستور
ويف متهيد هذا املقال يتحدث اقبال عن احلکم املتوارث يف احلياة القبلية عند 

هلي مث حيدثنا بان شخصية الرسول صلي اهللا عليه وسلم لعرب يف العصر اجلا
وتعاليمه الواسعة العاملية کانت قد اثرت يف حياة القبائل العربية فوحدت بينها 

ثارها وتأثريها حبکم اجلهود املشرتکة املتحدة ◌ٓ وکونت منها امة مل تزل متتد ا
 تکن ترضی {ا وامنا کانت اما فکره امللکية املتوارثة فان العقول العربية مل ۔املتواصلة

مث يتحدث اقبال عن عصر خللفاء الراشدين  ۔تعتربها فکرة اجنبية غريبة عنها
ويقول بان التعاليم االسالمية کانت قد اعرتفت منذ البداية باملبدا السياسي بان 
السلطة احلقيقة االساسية ميلکها عامة الشعب املسلم وانه ال ميکن انشاء حکم 

نوع کان اال باالرادة اجلماعية لعامة املسلمني ويری اقبال ان هناك سياسي من اي 
مبدئني دستوريني هلما مهية کبرية يف هذا احملال فاملبدأ االول هو ان السوی 
املشرتکة االسالمية تقوم علی احساس وشعور بان املسلمني امة متساوية يف 

الثانيي فهو ان الدستور  احلقوق والفرائض يف نظر الشريعة االسالمية واما املبدأ
  ۔االسالمي ال مييز بني الدولة والدين وال يفرق بينهما
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ويقول اقبال موضحا املبدأ االول بأن هدف السياسة االسالمية امنا هوبناء 

ويری ان القومية ليست باهلدف  ۔امة عظيمة تضم االجناس والشعوب کلها
دئ العامة للشريعة االسالمية لنهائي للتطور السياسي يف االسالم وذلك الن املبا

امنا وضعت لتوافق االنسان وفطرته وطبيعته وهذه املبادئ الختص شعبا من 
الشعوب بالذات ومن مث خان هذا الشعب او هذه امللة التقص صالDا وعالقاDا 
الباطنة علی حنس او منطقة جغرافية او قطعة ارضية او اشرتاك يف اللغة او وحدة 

تماعية وامنا تفصر هذه االمة يف صالDا وعالقا Dا الباطنة علی يف التقاليد االج
هدف ديين سياسي موحد او علی کيفية نفسية موحدة وان هذه االمة االسالمية 
هي امة توجد وهدة فکرية بني افرادها ويعتقد اقبال بان االمة اليت هذا من شا'ا 

  !تستحق ان يکون هلا وطن مثايل وهوالعامل کله
معلقا موضحا املبدأ الثاين بان الدين والدولة يف االسالم شئي واحد  مث يقول

اما اجلانب الدنيوی للدستور االسالمي فان الکالم فيه وشرحه مفوض الی 
احملامني والفقهاء القانونيني ونظرا ايل ذلك فان القول صحيح بان هيکل القانون 

قضاة والقانونيون املسلمون االسالمي العملي او االداري امنا هي صنعة قام {ا ال
اما اذا  ۔ومن مث يفوض الدستور االسالمي مهمة التشريع الی احملامني والقانونيني

نشأت مشکلة جديدة الينص الدستور االسالمي علی حلها فحينئذ ميکن ان يرد 
  ۔ذلك الی امجاع االمة ذلك املاخذ التشريعي املعرتف به

ة عن اخلالفة االسالمية علی اساس  مث يتحدث اقبال عن وجهة النظر السني
لالمام الفقيه الشافعي املوردي الذي عاش يف القرن " االحکام السلطانية"کتاب 

احلادی عشر امليالدی وهذا اجلزء من املقال ميتاز کبحث علمي و دراسة هذا 
اجلزء توضح لنا جليا بان اقبال کان قد تطرق الی ماقاله ابن خلدون وغريه من 

عالم الذين تناولوا موضوع اخلالفة االسالمية مث يتحدث اقبال عن الفقهاء اال
راء الشيعة واخلوارج والفرق االسالمية االخری يف االخالفة فيقول وهويتحدث ◌ٓ ا

) املال(راء الشيعة يف اخلالفة بان سلطة امللك يف ايران حمدودة حيددها ◌ٓ عن ا
س الدولة وتعمل االقسام کنائب لالمام الغائب ورغم ان امللك ميلك سلطة کرئي

االدارية کلها حتت اشرافه وسيطرته مباشرة ولکن سلطة امللك واختصاصاته 
احلکومية تتبع للسلطة الدينية اليت ميلککها ا>تهدون وهذا هوالسبب الذی جعل 
ا>تهدين االيرانيني يشارکون مشارکة مباشرة يف حرکة تطبيق االصالحات 

راء اخلوارج يف اخلالفة بان ◌ٓ ل اقبال وهو يتحدث عن االدستورية يف ايران مث يقو 
البعض منهم اليرون عقد اخلالفة اطالقا الن القران الکرمي اليأمر املسلمني بذلك 
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  ۔وال يفرضه عليهم
ويف 'اية مقاله هذا يقول اقبال بأن املبدأ االساسي الذی تقوم عليه الدولة 

قران الکرمي اال ان تکوين احلکومة يف االسالم هو مبدأ االنتخاب کما جاء يف ال
وتفاصيلها فذلك مغوض الی الظروف ولکن من سوء احلظ ان مبدأ االنتخاب 
االساسي مل يتطور علی اخلطوط الدميوقراطية االسالمية اخلالصة فلهذا السبب مل 

سيايف هذا ا>ال مث ◌ٓ يستطع الفاحتون املسلمون ان يقوموا خبدمة حنو منطقة ا
معلقا علی التيارات والنزعات السياسية احلديثة يف العامل االسالمي يتحدث اقبال 

فيقول بان االفکار السياسية الغربية املعاصرة قد اثرت يف سياسه الدول االسالمية 
ثار من التجديد فقد بدأت مصرتتجه حنو اجلياة ◌ٓ وحياDا اليومية فظهرت فيها ا

ا کما ان ايران قد حصلت علی السياسية اجلديدة بسبب االحتالل الربيطاين هل
احلقوق الدستورية من ملکها واما ترکيا فان حزب الشبان االتراك اليزال مستموا 
يف جهوده حنو حتقيق االهداف املنشودة ولکن املهم للغاية للزعماء املصلحني 
الساسيني هو ان يدرسوا املبادئ الدستوريه االسالمية دراسه عميقة حتی الجيرح 

م املتحفظة کرواد التمدن احلديث ورسله وهذا ليس من الصعب مشاعر شعو{
عليهم اذ بامکا'م ان حيققوا هذه االهداف بکل سهولة قائلني بعامة شعبهم بان 
هذه االفکار السياسية وان کانت تبدو مستوردة من اوربا اال ا'ا افکار اسالمية 

ة امنا هو صوت يرتفع من يف الواقع وان التطبيق العملی هلذه االفکار الدميوقراطي
  ۔اعماق الضمري السالمي

وان افکار اقبال اليت وردت يف مقاله هذا البد من دراستها وفهما فهما 
جيدا وذلك الن هذه االفکار هلا صلة قوية عميقة بفکر اقبال املتطور عن 

ومل يناقش اقبال يف مقاله هذا افکار الفالسفة  ۔السياسة االسالمية فيما بعد
ني عن السياسة االسالمية او کيف ختتلف هي عن االفکار السياسية اليت املسلم

توجد عند الشعوب االخری فمثال يری الفارايب بان واجب احلکومة االسالمية 
اما االغريق فکانوا يرون  ۔االول امنا هوحتقيق احلياة املطمئنة والسعادة لکل مواطن

الدنيا واما يف العقيدة املسيحية فان  بان حتقيق السعادة البشرية الميکن اال يف هذه
السعادة البشرية التتحقق البشرية الميکن اال يف هذه الدنيا واما يف العقيدة 

اما الفکرة السياسية  ۔املسيحية فان السعادة البشرية التتحقق اال يف السماء
االسالمية فهي تؤمن بالسعادتني اي حسنة يف الدنيا وحسنة يف االخرة ومعين 

انه البد للحکومة االسالمية ان حتقق وسائل السعادة والطمأنينة لکل ذلك 



  النهر الخالد
مواطن من مواطنيها يف هذه الدنيا کما انه من واجب احلکومة االسالمية هذه ان 

 ۔تقوم باجياد الفرص املواتية اليت تضمن السعادة يف احلياة االخرة جلميع مواطنيها
 احلکومة االسالمية وبني احلکومة وأما ابن خلدون فان الفرق االسياسي عنده بني

العلمانية هو أن احلکومة االسالمية ختضع لشريعة اهللا عزوجل والقوانني الشرعية 
وکان الفارايب قد  ۔السماوية اما احلکومة العلمانية فهي تقوم علی القوانني الوضعية

ومن  "بامللك الفيلسوف"تأثر بالفسلفة االغريقية وخاصة بفکرة افالطون القائلة 
املثالية هي اليت اقامها النيب صلي اهللا " املدنية الفاضلة"مث احلکومة االسالمية او 

عليه وسلم بوصفه رسوًال وإمامًا وکان مواطنوها هم السعداء حقيقة ال'م رزقوا 
  ۔بالسعادتني الدنيوية واالخروية

ديد ومل يناقش اقبال يف مقاله هذا موضوع اخلالفة االسالمية وقيامها من ج
او استمرارها يف ترکيا ولعل الظروف الطارئة يف ترکيا کانت قد وضحت القبال بان 

خر غري اخلالفة من ◌ٓ مستقبل اخلالفة يبدو صعبا ومن مث البد من اجياد اساس ا
اجل وحدة الدول االسالمية ولکن اقباًال کان قد اعد هذا املقال حني کانت 

  ۔للوحدة االسالميةاخلالفة العثمانية تعترب مظهرا خارجيا 
وبعض افکار اقبال يف مقاله هذا جديرة باالهتمام ومن بينها ان القران 
الکرمي جيعل من االنتخاب والشوری مبدأ اساسيا للحکومة االسالمية وان کان 

ن اليتحدث عن التفاصيل وامنا يرتك التکوين العملي للحکومة وغريه من ◌ٓ القرا
ان مهمة التشريع وتکوين الدستور  الشئون الصحاب احلل والعقد ومنها

التشريع والقانون کما ان هيکل الفقه  ںاالسالمي امنا هي مهمة احملامني ورجا
االسالمي بشکله العملي اواالداری امنا هو نتيجة جهود القضاة وا>تهدين ومنها 

السوق املشرتکة للدون االسالمية مکان احلکومة "ان اقبال يستخدم مصطلح 
  ۔االسالمية

والواقع أن اقبال کان يف هذا الطور من حياته قد وضع االساس لالمة 
والقانون االسالمي علی مبدأين کما کان ابن تيميه قد وضي املبدأ االساسي 
للحکومة االسالمية ومل يهتم اهتماما خاصا مببدأ اخلالفة واليوجد دستور 'ائی او 

 واحلديث النبوی وذلك الن تفصيل عن نوع احلکومة االسالمية يف القران الکرمي
االمة االسالمية بامکا'ا ان ينشئ املؤسسات من هذا النوع يف ضوء افکارها 
ورأی ضمريها وليس بامکان هذه املؤسسات أن تکون دائمة مستقلة ال'ا ختضع 

 ۔ملبدأ التغيري حسب الضرورات السياسية املتغرية املتطورة يف االمة االسالمية
سالمي هواجياد امة وتکوينها تلك االمة اليت تريد ان تعيش واهلدف االساسي اال
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حياة اسالمية وهلذا السبب فان االمة االسالمية هلا احلرية يف انشاء النظام 
احلکومي وتطبيق الشريعة االسالمية حسب الظروف الراهنة وکانت االمة يف 

الن  ۔م٦۳۲حاجة الی اخلالفة عندما تويف رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف 
النظام االجتماعي کان يف حاجة ايل رئيس اداری وقدکان من املصلحة مما جعل 
الرسول صلي اهللا عليه وسلم اليرشح من خيلفه يف رأی اهل السنة واما الفقهاء 
املسلمون املتأخرون فکانوا يرون بان اخلالفة ضرورة عقلية لالمة االسالمية الن 

معظم الفقهاء علی ان تعيني اخلليفة اليکون  الظروف الراهنة تقتضي ذلك ويتفن
اال برضی من عامة املسلمني وان االيات القرانيه وان کانت التنص علی 
االنتخاب کمبدأ اساسي للحکومة اال ان روح االحکام القرانية توافق الفکرة 

  ۔الدميوقراطية
 وان کان جيمع بني مبدأ) ٦٦۱۔٦۳۲(ان العصر االول من اخلالفة الراشدة 

االنتخاب ومبدأ الرتشيح ولکنه ال ميکن الحد ان خيتلف يف ان فکرة امللکيه 
املتوارثة الجمال هلا يف االسالم وان رضي العامة ورأيهم ال بد من االعرتاف به يف 
تعيني اخلليفة اال ان هذا العصر الدميوقراطي استمر ثالثني سنة فقط باملدينة 

  ۔املنورة
فاما العصر االموی  ۔فة تتغري شيئا فشيئام اخذف فکرة اخلال٦٦۱ومنذ 

فقد اختذت اخلالفة فيه شکل امللکية املتوارثة مبقرها يف دمشق ) م۷۵۹۔٦٦۱(
رغم ان مبدأ االنتخاب او الرتشيح مل يزل قائما يف الظاهر وقد مسي اقبال هذا 
العصر من التاريخ االسالمي عصر االستعمار العريب فيما کتبه بعد هذا الطور من 

فان اخلالفة کانت قد اختذت شکال ) م۱۲۵۸ ۔۷۵۰(واما العصر العباسي  ۔حياة
ملکيا من الطراز االيراين يف بغداد کما ان اخلالفة کانت قد متزقت وحدDا فقد 
انشئت دولة اموية مستقلة يف االندلس کما ان االدراسة واال غالبة والفاطميني  

قيا حتی ان الفاطميني کانوا قد فرضوا کانوا قد انشأوا دوال مستقلة يف مشال افري
سيطرDم علی مشال افريقيا کلها والشام واليمن واحلجاز باالضافة الی مصر 
وکانت االسرة الفاطمية علی عقيدة شيعية وعند ما احتل الفاطميون ارج احلرمني 
الشريفني کان االمري عبدالرمحن الثالث االموی قد اعلن نفسه خليفة وهکذا 

خالفات يف العامل االسالمي خالل القرن العاشر امليالدی يف بغداد  قامت ثالث
  ۔والقاهرة و قرطبة يف نفس الوقت وکانت تعادی بعضها البعض

واما العامل االسالمي الشرقي فقد شهد سيطرة العديد من االسر احلاکمة 
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رضت وزوهلا خالل القرون الثالثة امليالدية العاشر واحلادی عشر والثاين عشر وانق

کما ان اخلالفة الفاطمية کانت قد   ۱۰۳۷اخلالفة االموية يف االندلس يف 
م واما التنازع السياسي املستمر ۱۱۷۱انقرضت علی يد صالح الدين االيويب يف 

من اجل احلکم بني خلفاء بغداد وملوکها فانه کان سببا يف ظهور فکرة السلطنة 
ملختلفة من العامل االسالمي وکان حتی ان العديد من السالطني احتلوا املناطق ا

الفقهاء املسلمون يف القرنني امليالديني الثاين عشر والثالث عشر قد اصدروا 
الفتوی من اجل وحدة اخلالفة يف بغداد وقد جاء يف الفتوی بان السلطان ميکن 
ان حيتل منصبه يف الشريعة االسالمية اذا نال االستناد من قبل خليفة بغداد وأکد 

مشس الدين (فة بأنه سوف يطبق الشريعة االسالمية يف بالده وکان السلطان للخلي
هو اول سلطان يف تاريخ شبه القارة الذی حصل علی هذا االستناد من ) ايلتتمش

م اال ان التنازع والتخاصم بني اخلليفة ۱۲۱۰اخلليفة العباسي املستنصر باهللا يف 
مار اخلالفة االسالمية فقد هاجم والسلطان ادی أخريا الی ا'يار املسلمني ود

م فقتلوا اخلليفة العباسي املستعصم باهللا وقتضوا علی ۱۲۵۸املفول بغداد يف 
  ۔خالفة بغداد قضاء حامسا و'ائيا

م ملدة ثالث سنوت بدون ۱۲٦۱م الی ۱۲۵۸وعاش العامل االسالمي من 
قلة يف ربوع اخلليفة ومل تکن توجد دولة اسالمية غري احلکومات االقليمية املست

م مت احياء اخلالفة االسالمية علی ايدی السالطني ۱۲٦۱العامل االسالمي ويف 
يل  ۱۲٦۱املاليك بالقاهرة واستمرت اخلالفة االسالمية باالسم بالقاهرة من 

وکانت اخلالفة االسالمية باالسم أل'ا مل تکن متلك شيئا من السلطة او  ۱۵۱۷
لصة ومل يکن اخلليفة يقوم بعمل غري اعطاء احلکم وکانت تصطبغ بصغة دينية خا

الشهادات للسالطني املسلمني فقد کان السلطان حممد تغلق والسلطان فريوز 
تغلق من ملوك شبه القارة خالل القرن الرابع عشر امليالدی قد حصال علی 
الشهادات من هذا النوع واما السالطني املغول الذين حکمواشبه القارة والذين 

السالم خالل القرنني الرابع عشر واخلامس عشر من املعيالد فلم يعرتفوا اعتنقوا ا
  ۔خبالفة القاهرة

م احتل السلطان سليم االول مصر فاخذ اخلليفة املتوکل الثالث ۱۵۱۷ويف 
معه وذهب به الی قسطنطنية وهکذا حتولت اخلالفة االسالمية الی االسرة 

الفة تعترب مقصورة علی قبيلة قريش العثمانية الرتکية والی تلك اللحظة کانت اخل
ولکن الفقهاء املسلمني خالل لقرنني السادس عشر والسابع عشر من امليالد 
اسقطوا هذا الشرط من شروط اخلالفة واما اخلالفة العثمانية الرتکية فلم يعرتف {ا 
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ة ملوك ايران کما ان ملوك اهلند املغول مل يعرتفوا {ا ويرجع اسباب ذلك الی معادل
وقد انتهت اخلالفة العثمانية  ۔وخالفات قبليه بني االسر الرتکية املختلفة منذ القدمي

  ۔م علی يد مصطفی کمال باشا۱۹۲٤يف 
ان هذه النظرة العابرة علی احلوادث توضح لنا جليا بان اخلالفة االسالمية 

سنة  اختذت اشکاًال خمتلفة بسبب الظروف السياسية املتغرية خالل الف واربعمائة 
کما ان اخلالفة وامللکية او السلطنة عاشتا جنبا ايل حنب حتی اشتد اخلالف بني 
اخلالفة وامللکية وقد ادت هذه اخلالفات الی استسالم اخلالفة وا'زامها امام 
امللکية مث مت احياء اخلالفة يف ظل السلطنة او امللکية مث انضمت اخلالفة الی 

وحيدثنا التاريخ االسالمي بانه رغم  ۔ودهاالسلطنة او امللکية حيت انتهي وج
احلوادث الساسية التی مزقت العامل االسالمي فان الفقهاء املسلمني خالل هذه 
املدة الطويلة امسروا يف حماوال Dم للتطبيق والتوفيق بني االمبادئ واحلقيقة الواقعية 

  ۔مستنبطني مربهنني علی بقاء الوحدة االسالمية لالمة املسلمة
ه اخللفية التارخيية جتعلنا نفهم موقف اقبال بسهولة حيث استعمل کلمة وهذ

السوق املشرتکة االسالمية مکان الدولة االسالمية او ماالذي مجلة يعتقد بان 
العامل کله هو وطن االمة االسالمية والواقع ان فکرة الدولة االسالمية ختتلف عن 

فکر الغريب متتاز الدولة بثالث فکرة الدولة يف الفکر الغريب السياسي ففي ال
خصائص اوهلا ان تکون الدولة سائدة سيادة کاملة والثاين ان تضم جنسية او 

اما  ۔قومية خاصة والثالث ان تکون هلا احلدود والثغور حتدها يف منطقة ارضية
الدولة االسالمية فالسيادة احلقيقة فيها هللا عزوجل وحده اذن فالدولة االسالمية ال 

يادة کاملة کما ا'ا التضم جنسية او قومية خاصة الن الدولة االسالمية متلك س
حکومة عاملية وتضم العديد من االمم والقوميات ومن مث ال ميکن حتديد ثغورها 

  ۔حيث ا'ا عاملية
علی کل حال فان اقباًال قد بذل يف هذه املرحلة من تطوره الفکري معظم 

القومية االسالمية حتی تطورت هذه الفکرة جهوده يف توضيح امللة االسالمية او 
فيما قاله اوکتبه وهذا مما جعل اقباًال يلح علی االجتهاد من اجل التجديد الفقهي 

م فکان ۱۹۰٤والتشريعي واما اهتمامه باالجتهاد يف االسالم فهو يرجع الف سنة 
لتشريعي يعتقد بان بناء االمة االسالمية و'ضتها الميکن اال بالتجديد الفقهي وا

يف االسالم وکان يری اقبال بان فکرة احلياة يف االسالم، هي فکرة متحرکة 
وليست فکهرة راکدة ومن مث مل يکن يری مکانة للعلماء والشيوخ املتزمتني الذين 
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يعتقدون يان فکرة حلياة يف االسالم فکرة راکدة جامدة ولعل هذا ما جعل اقباالً 

ملتوارث رفضا کامال وحدد االجتهاد االسالمي يرفض حتديد االجتهاد التقليدي ا
بانه مبدأ احلرکة املستمرة يف ا>تمع االسالمي وکان اقبال يناقش موضوع االجتهاد 
مع رجال الدين إما مباشرة او باملراسلة معهم وقبل ان يقوم بالقاء حماضراته 

زية وعنوانه املعروفة يف اهلند اجلنوبية کان اقبال قد اعد مقاال باللغة االجنلي
 /۱۳وقد قدم هذا املقال يف اجتماع اسالمي عقد يف " االجتهاد يف االسالم"

م يف القاعة احلبيبة للکلية االسالمية بالهور وکان السري عبدالقادر ۱۹۲٤ديسمرب 
اال ان املقال مل حيتفظ به اقبال ولعل اقبًال قد اضاف اشياء ) ۹(قد ترأس اجللسة 

 قرأه يف اجتماع ملسلمي اهلند اجلنوبية خالل زيارته جديدة الی هذا املقال مث
  ۔م۱۹۳۰باد الدکن يف ◌ٓ حليدرا

ان دراسة ماکتبه اقبال من مقاالته وحبوثه تؤکد لنا بأنه هو أول الزعماء 
البارزين املعاصرين املسلمني يف اهلند الذی رضي بعقيده القومية االسالمية وترك 

تحدة ترکا 'ائياال رجعة بعده وان الزعماء فکرة القومية املختلطة اهلندية امل
کانوا جيتنبون عضوية الکوجنرس ) السري سيد امحد خان(املسلمني من انصار 

اجتنابا کليا دائما اال ان احدا منهم مل تکن لديه فکرة اجيابية عن القومية 
وا ومن ناحية اخری فان القواد الشبان املسلمني السياسيني کان ۔االسالمية يف اهلند

قد اخذوا مييلون الی القومية اهلندية املوحدة ويؤيد و'ا وکانوا يريدون التفاهم 
املبدئ مع اهلنادکة بای طريق اوبای نوع کان حتی ان الشيخ شبلي برز يف ا>ال 

واما اقبال فلم يزل قائما علی موقفه بکل قوة  ۔ليؤيد هؤالء القادة الشبان
وعالقة بالسياسة العملية يف اهلند حتی اهلند واستقالل ومل يکن اقبال علی صلة ا

انه مل ينضم الی الکوجنرس يف املرحلة االبدائية القصرية من حياته اليت مر{ا وهو 
من انصار الوطنيه او القومية اهلندية املوحدة وامنا کان يری ان اهلند بالد يقطنها 

لذهنية کانت قد وجهته شعوب خمتلفة اما بعد عودته من اوربا فان الثورة الداخلية ا
توجيها کامال وقد يکون من املمکن ان املظاهرات اهلند وکية " االسالمية"حنو 

ضد تقسيم بنغال هي اليت کانت سببا يف اعراضه عن فکرة القومية اهلندية 
يف اجتماع املؤمتر "حفلة تطويق اقبال بقالئد الزهور "علی کل حال فان  ۔املوحدة

م توضح لنا جليا بان اقباًال کان حيتل مکانة ۱۹۱۱يسمرب التعليمي احملمدی يف د
  ۔مرموقة يف نقوس املسلمني املثقفني حتی يف تلك الفرتة من اليأس واالضطراب

وکذلك فان اقبال کان قد ألقی الکلمات او قرأ املقاالت عن االسالم يف 
اجتماعات مجعية محاية االسالم او مبناسبات اخری کما انه کان قد ادلی 
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بتصرحيات عديدة وضح فيها موقفه وعرب{ا عن رأيه وسوف نتناوهلا للنقاش يف 
يونيو  /٤موضع مناسب اال ان املذکرة اليت کان کتبها اقبال بللغة االجنليزية يف 

امني املؤمتر التعليمي احملمدی ) صاحبزاده امحد خان(م وبعث {ا الی ۱۹۲۵
تستحق اهتمامنا ) سالمية فيما بعدوالذی اصبح رئيسا جلامعة عليکره اال(اهلندی 
يفکر يف انشاء قسم ) صاحبزاده افتاب امحد خان(فقد کان ) ۱۰(اخلاص

للدراسات االسالمية يف جامعة عليکره وکان قد بعث باقرتاحات الی اقبال عن 
هذا املوضوع ففي هذه املذکره حيدثنا عن اهداف الدراسات االسالمية نظرا الی 

  ۔يعرب عن رأيه يف ذلکاملتطلبات العصرية و 
ويصر البعض من نقدة اقبال االوربيني علی انه قد طبق فکرة االنسانية 
الغربية علی االسالم ومبادئه اما اقبال فرغم انه مل يرفض موقف االنسانية وقيمتها 
اخللقية الن تلك الفکرة کان بامکا'ا ان تقضي علی التعصب وضيق االفق ولکن 

اليت اوجدها الفکر الغريب امنا هي فکرة متتاز " االنسانية"کرة اقباًال کان يری بان ف
بروحها االنفرادية فهذه هي نزعة فکرية کانت تفقد اجلانب االجتماعي الذی 

ان تکون وسيلة " االنسانية"بامکانه أن يوحد بني البشرية ومن مث مل يکن بامکان 
ل حال فان ماکتبه اقبال علی ک ۔حلرکة عاملية ومتهد طريقا لبناء ا>تمع الدويل

امنا کانت نتيجة ورد فعل " االنسانية"يوضح لنا بان هذه الفکرة االوربية ای 
  :للفکر االسالمي فيقول اقبال

ويقال إن زوال احلکم االسالمي السياسي يف اوربا کان قد ظهر لسوء احلظ يف "
هلم با'ا وقت ادرك املفکرون املسلمون فيه حقيقة العلوم االستخراحية واتضح 

التعين شيئا فکانوا قد مالوا حنوبناء العلوم االستقرائية ومنذ ذلك الوقت اغلقت 
الطرق والسبل امام احلرکة العقليه الفکرية بينما کانت اوربا قد بدأت جتين مثار 

او " االنسانية"الفکر االسالمي وتدرس ما اتتجه املفکرون املسلمون وان فکرة 
للقوی اليت انتجها الفکر االسالمي وال نبالغ ابدا اذا  حرکتها امنا کان رد فعل

قلنا بان مثرات العلوم والفلسفة اجلديدة املعاصرة اليت ظهرت کنتيجة لفکرة 
االنسانية االوربية املعاصرة مل تکن االتوسعة للمدنية االسالمية من نواح کثرية 

املعاصر او وهذه حقيقة ال يشعر {ا امحد سواء يف ذلك االنسان االوريب 
االنسان املسلم املعاصر الن ماحققه املفکرون املسلمون من االجمادال تزال 
متفرقة مبعثرة يف مکتبات اوربا واسيا وافريقيا ومل تطبع بعد واما جهل املسلمني 
يف العصر احلاضر فقد بلغ الغاية حتی ان النتائج والثمرات للمدنية االسالمية 

اذا کان مفکر مسلم علی علم  ۔علق سبيل الثماليرو'ا انتاجا غري اسالمي ف
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بان افکار اينشتاين ونظرياته تشبه االفکار العلمية اليت کانت تناقش يف 

حلقة ايب املعالی الذی ورد ذکره عند ابن (احللقات العلمية للمفکرين املسلني 
فمن املمکن ان يعتقد هذا الفکر املسلم املعاصر بان نظرية اينشتاين ) رشد

عاصرة ليست غريبة عليه الی حد کبري وکذلك بامکانه ان يهتم باملنطق امل
عن االعرتاضات املعروفة اليت اوردها االمام الرازي علی  ◌ٓ املعاصر الذي امنا نشا

  ۔منطق ارسطو االستخراجي
ويری اقبال بان احلامعة االسالمية حتتاج احتياجا شديدا الی العلماء الذين 

ية والفلسفة املعاصرة يف نفس الوقت معرفة جيدة الن يعرفون الفلسفة االسالم
هؤالء العلماء بامکا'م ان يساعدوا يف االستفادة من العلوم العصرية وکذلك فال 
بد من اعداد العلماء الذين يعرفون التاريخ االسالمي واالداب والفنون االسالمية 

کفاءة اليت تؤهلهم للبحث والثقافة واملدنية بانواعها وجوانبها املختلفة الی جانب ال
هؤالء العمالء الذين بامکا'م ان يبحثوا، علی  ۔والتحقيق يف الفقه االسالمي

مبادئ التطور والنمو، عن استمرار احلياة العقلية اليت تربط بني العلوم املعاصرة 
والفکر االسالمي والثقافة واملدنية االسالمية ببحوثهم وحتقيقهم العميق ويتحدث 

  :الدراسات االسالمية فيقول اقبال عن
ان اهلدف االول من اهدافنا هواعداد العلماء االکفاء الذين بامکا'م ان "

حيققوا االهداف املعنوية واالغراض الروحية لالمة االسالمية اال ان االهداف 
املعنوية لالمة االسالمية واغراضها الروحية تتغري وتتقدم بتغري وجهات النظر عن 

االسالمية ان التغيري اهلائل الذی حدث يف مکانة الفرد وحريته  احلياة لالمة
هذه االشياء کلها قد غريت  ۔العقلية والفکرية وتقدم العلوم الطبيعية ال'اية له

فان علم الکالم والعلوم الدينية االخری اليت   ۔مبادئ احلياة املعاصرة وأسسها
ني وتطمئن قلو{م ال تستطيع کان بامکا'ا يف االزمنة املتوسطة ان تقنع املسلم

ان تفي حباجة املسلم املعاصر وليس الغرض من هذا هوالطعن يف روح الديانة 
وجوهرها وامنا الغرض منه هو ادراك أعماق االجتهاد مرة اخری وعليه فانه 

فان نظره ) السري سيد امحد خان(اما  ۔التدمن بناء جديد للفکر الديين
ه وغريها من املشاکل مل يکن اال نظر رائد من الصائب الواسع يف هذه املشکل

الرواد فکما تعرفون جيعکم بانه کان قد بنی علم الکالم علی فکار ومعتقدات 
فلسفية قدمية واخشی ان ال استطيع املوافقة علی ما افرتحتم عن مناهج الدراسا 
االسالمية فانين اری بان انشاء قسم الدراسات االسالمية علی اسلوب قدمي 

خري فيه اذا مل يکن الغرض منه هو استمالة اجلماعة املتحفظة وتأليف قلبها ال
اما اجلانب املعنوی او الروحي فان بامکاننا ان نقول بان  ۔يف جمتمعنا االسالمي
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مناهج الدراسات االسالمية القدمية هي افکار بالية واما اجلانب التعليمي فان 
 ۔شاکل اجلديدة وبني املسائل القدميةهذه املناهج القيمة هلا بني يدی ظهور امل

ان حاجتنا اليوم امنا هو ان نسارع الی جمال جديد من اجلهود الفکرية والعقلية 
وان نبين فقها جديدا وعلم الکالم اجلديد ونقوم مبحاوالت جديدة يف هذا 

ومن الظاهر ان هذا املعل اجلاد املفيد الميکن  ۔ا>ال وبتطبيق االساليب اجلديدة
قيقه اال اذا قام به العلماء االکفاء ولکن السوال الذی يطرح نفسه االن هو حت

انی لنا احضار هؤالء العلماء االکفاء اما انا فاقرتح ان نبدأ عملنا مبدرسة 
للدراسات االسالمية علی اسلوب قدمي وذلك اذا اردنا ان نرضی العنصر 

جيب ان يکون هدفنا هو املتحفظ املوجود يف جمتمعنا االسالمي املعاصر ولکن 
اعداد مجاعة العلماء االکفاء تدرجييا الذين بامکا'م ان يقوموا باالجتهاد 

  ۔"الفکری حسب املشروع الذی اقرتحته انت
مث يتحدث اقبال يف مذکرته هذه عن خرجيي مدرسة ديوبند وندوة العلماء 

جياد طريق ميکن به فاوال جيب العرتاف مبکانتهم العلمية يف اللغة العربية مث يقرتح 
االستفادة من هوالء املتخرجني فنقرتح عليهم اللتحاق بالقسم اجلديد للدراسات 
االسالمية لکی جنعلهم يکملون دراسة اللغة االجنليزية الی درجة الثانوية املتوسطة 
باالضافة الی اختيار املواد االخری يف هذا االمتحان مثل الطبيعيات والرياضيات 

ی يتمکنوا من معرفة االفکار اجلديدة والعلوم املعاصرة مث نعرض واالقتصاد حت
عليهم الزمالة اجلامعية ليتمکنوا {ا من دراسة االسالم ومذاهبه الفقهية ونظامه 
اخللقي وفلسفته ملا بعد الطبيعيات وعلم الکالم والتفسري وغريها مما يؤهلهم اللقاء 

ما اذا اتضح من احد منهم بانه احملاضرات االجتهادية حول هذه املوضوعات وا
مييل بطبيعته الی حبث علمي فيجب تزويدهم بالفرض املواتية لدراسة العلوم 
والفلسفة املمعاصرة واما الذين مييلون بطبيعتهم الی الدراسة العامة للمدنية 
االسالمية فيجب ان يکون من بني مناهجهم الدراسة الفنون االسالمية مبا فيه 

واحلکمة واالداب االسالمية والتاريخ باالضافة الی مناهج الفن املعماری 
  ۔الدراسات االسالمية وتکون دراسة اللغة االملانية والفرنسية اجبارية عليهم

  :ويقول اقبال متحدثا عن تعليم الفقه االسالمي
علينا ان خنتار رجاال متخرجني من مدرسيت ديوبند والندوة يکونون علی مکانة "

وهبة فيملکون الذوق اخلاص بالفقه االسالمي وذلك الن الفقه من الفطنة وامل
االسالمي يف حاجة الی تکوين وبناء جديدين وحينئذ نعلميه الفقه واصوله 
ومبادئ التشريع وقدنکون يف حاجة الی تدريس شامل لالقتصاد واالجتماع 



  النهر الخالد
 وکذلك بامکانکم أن متنحوا هلم شهادات التخرج يف احلقوق وقد خيتار البعض
منهم مهنة احملاماة کما ان البعض منهم خيتارون وظيفة الزمالة يف اجلامعة کما 
ان بعضهم يکرس حياته للبحوث الفقهية والقانونية ان تطبيق الشريعة 
االسالمية يف هذه البالد يتم بوسائل مؤسفة ومؤملة للغاية وتوجد بعض 

س التشريعية وان الفقهاء املصاعب واملتاعب الميکن التغلب عليها االباقامة ا>ال
القانونيني املسلمني الذين يشتغلون مبهنة احملاماة ويف نفس الوقت ميلکون خربة 
تامة يف الفقه االسالمي بامکا'م ان يقوموا خبدمات مفيدة يف احملاکم وا>الس 

  ۔"علی السواء
  :ويقول يف 'اية املذکرة

توسعة يف الفکر الديين  واری ان األمم االسالمية املعاصرة يف حاجة الی"
وتطبيقه فقد بدأ الصراع يف العامل االسالمي بني املبادئ التعليمية احلديثة وبني 
قيم احلرية الروحية والسلطة الکهنوتية أو القوی الدينية ان مثل هذه احلرکات 

ثارها تستوعب دولة اسالمية مثل افغانستان ◌ٓ البشرية الروحية قد بدأت ا
ملك افغانستان اليت حاول فيها حتديد سلطات رجال الدين  ولعلکم قرأمت کلمة

وان مجيع احلرکات املختلفة يف العامل االسالمي املعاصر تقود الی نتائج مثل 
هذه فقي مثل هذه الظروف جيب عليکم ان تتقدموا يف هذا ا>ال کاملسئولني 
 عن مهمة اجلامعة االسالمية بکل حتمس وبکل قوة والشك ان من واجبنا
االخذ باحلذر واالحتياط وان نقوم باخلطوات االصالحية احلکيمة املدبرة حتی 

  ۔"الخيتل امن ا>تمع االسالمي وسالمته
اما عن أهداف الشعر واغراضه عند اقبال يف هذا الطور من حياته فانه کان 

رأی "وکان عنوا'ا املقال  ۔قد اعد مقاال قيما باللغة االجنليزية يف هذا املوضوع
وکان قدنشر يف " يدنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف الشعر العريب املعاصرس

م وهذا املقال جدير بالدراسة فيتحدث اقبال عن هذا املوضوع قائال ۱۹۱۸
  ؟)۱۱(

رائه النقدية يف الشعر بني ◌ٓ ان الرسول صلي اهللا عليه وسلم کان قدأبدی عن ا"
ناك نقطتني من هذه االراء النقدية حني واخر وقد احتفظ التاريخ {ا اال ان ه

النبوية ميکن ان يستفيد منهما املسلم اهلندی املعاصر اليوم وذلك الن داب 
املسلمني يف شبه القارة امنا هو انتاج يرجع الی عصر االحنطاط القومي للشعب 
املسلم اهلندی ومن مث املسلم اهلندی املعاصر يف حاجة الی البحث عن اهداف 

اما اولی النقطتني منهما فهي توضح االوصاف اليت جيب ان  ۔ادبية جديدة
جيتنبها الشاعر واما النقطة الثانية من بني هده االراء النقدية فهي Dدينا الی 
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الشعر الذي جيب ان يکون هدفنا فقد عاش الشاعر اجلاهلي امرؤ القيس قبل 
وهو بعدي  االسالم بعشرين عاما فريوی ان الرسول صلي اهللا عليه وسلم قال

هو اشعر الشعرباء وقائدهم الی النار ای انه : رأيه يف شعر امرء القيس هذا قائالً 
اکرب شاعر عرفه العصر اجلاهلی اال انه سوف يکون علی رأس من يلقی من 
الشعراء يف جهنم فالسوال الذی يطرح نفسه االن هو ماذا جند يف شعر امرئ 

خلمور وجمالسها والعواطف املذيبة القيس؟ ان هذا الشعر يصور لنا مناظر ا
ثار الديار املقفرة املدمرة اليت التزال تعفيها العواصف والرياح ◌ٓ اخلالبة وا

باالضافة الی املشاهد اهلائلة املروعة من البوادی والصحاری وذلك الن العرب 
ان امرأ  ۔اجلاهليني مل يکن لديهم من دنيا االفکار غري هذه الصور من املعاين

الخياطب إرادة االنسان وضمريه وإمنا حياول أن يؤثر يف نفوس سامعيه القيس 
بالصور اخليالية الساحرة وهوال يرتکهم علی وعيهم وامنا جيعل منهم السکاری 

ان املوقف النقدی احلکيم الذی اختذه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  ۔ا>انني
نه ليس من الالزم ان يکون من الفنون اجلميلة يوضح لنا عن مبدأ بارز يقول با

اجلميل الرائع يف االدب اقرب مشا{ة الی الرائع اجلميل يف احلياة الواقعية فقد 
ميکن ان يقول شاعر من الشعراء رصينا رائما ورغم ذلك ميکن ان يقود ا>تمع 

ان الشعر سحر يف الواقع فويل  ۔الذی يعيش فيه إلی نار جهنم ودمارها وبوارها
يصور يف شعره السخافة واالبتذال واالحنطاط والدعوة الی الفجور للشاعر الذی 

فيجعل من ذلك صورة تبدو صحيحة قوية واليستطيع ان يصور مشاکل احلياة 
الشعبية و مواقف الکفاح واالختبار اليت مير {ا االنسان يف حياته العملية 

د هذا فيجعل منها صورة شهية خالبة تسمو باالنسان الی العلی فهکذا يقو 
الشاعر شعبه الی الدمار واهلالك والواقع ان مسئولية الشاعر هو ان يقاسم 
اخران البشر وان يشارك االخرين معه يف نصيب احلياة والقوة احليوية اليت وهبته 
الطبيعة من ثرواDا اخلالدة والجيوزله ان يصبح لصا فيخطف ويسلب ما جيده يف 

شد بعض الصحابة رضي اهللا عنهم شعراً فريوی انه أن ۔أيدی الناس من املتاع
  :للشاعر اجلاهلی املعروف عنرتة يف حضرة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وهو

  ظلهأبيعت علی الطوی وأولقد 
  کلأنال به کريم اＰأحتی 

  :وقد ترجم هذا البيت اقبال الی االردوية هکذا
کن من اکتساب قد انفقت ليايل عديدة وانا اکافح بالعناء واملشقة لکی امت"

  ۔"الرزق احلالل
وان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم کان اهلدف الوحيد من بعثته هو ان جيعل 
احلياة البشرية رائعة خالبة وان يصور متاجبها وصعوباDا تصويرا مجيال فحني 
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مسع هذا البيت الشعری لعنرتة أعجبه ذلك فقال صلي اهللا عليه وسلم وهو 

مل أمسع مبدح عريب وخصائله اجلميلة : " عنهمخياطب اصحابه رضي اهللا
فتشوقت الی رويته ولقائه ولکننی اقول احلق بان من قال هذا البيت الشعری 

ومن الغريب املدهش ان ذلك الرسول " قد جعل قليب يتشوق الی زيارته والقائه
 العظيم الذی کان النظر إلی وجهه املبارك جيمع بني سعادة الدنيا وجناة االخرة
اال انه يسمع هذا البيت الشعری اجلميل لشاعر عريب وثين جاهلی فحن 

ان املنزلة الکرمية ا>يدة التی منحها رسول اهللا صلي  ۔واشتاق الی زيارته ولقائه
اهللا عليه وسلم لعنرتة الخيفي سببها علی احد فان هذا البيت الشعری لعنرتة 

وان املشاکل واملتعاعب  ۔رائعا امناهو يصور لنا حياة مجيلة صاحلة تصويرا حيا
التی يواجهها االنسان واجلهود اجلبارة اليت يبذهلا يف سبيل الرزق احلالل قد 

ان هذا االستحسان هلذا  ۔صورها الشاعر خبيال شعری وقدمها تقدميا مجيال
البيت الشعری من قبل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يوضح لنا مبدأ مهما 

غن وهو ان الغن واالدب خيضع للحياة البشرية وليست من مبادئ االدب وال
ان اجلهود العملية البشرية کلها إمنا Dدف  ۔احلياة البشرية ختضع للفن واالدب

إلی حتقيق حياة عملية ميألها القوة والنشاط والغلبة واجلالل ومن مث جيب ان 
ئي يف خيضع کل عمل فنی هلذه الغاية القصوی من احلياة وهذه هي قيمة کل ش

احلياة الن مستوی العمل الغين االعلی امنا هو حياة نشيطة وقوة حيوية يف 
ان امسی الغنون وأرفعها هو الذي يتشط حياتنا ويثري فينا حيوية  ۔ا>تمع البشری

وارادة قوية ويرغبنا يف املواجهة ملشاکل احلياة ومتاعبها کما يواجه االبطال واما 
يکف ابصارنا بني يدی هذه احلقائق احلية  الذی جيعلنا نفعس وننا والذی
امنا هو زوال و ) واليت التغلب عليها هي احلياة(الواقعية اليت جندها فيما حولنا 

ان الفنون واالداب التسع أن تکون وسيلة للسکر والغفلة واال  ۔احنطاط وموت
ان هذه اهلبتافات الصارخة الواهية اليت تقول باالدب لالدب او ان  ۔مهال

دب هواملقصود وحده امنا هي حيلة ماکرة ختدع الفرد واجلمتمع لتقود مها الی اال
ان هذه حيلة ماکرة قد اختلقها املختلقون ليخدعوا{ا  ۔الذل واالحنطاط

فان رسول اهللا صلي اهللا  ۔ويلسلبوا احلياة النشيطة والقوة واحليوة م نفوس البشر
عری الذی قاله عنرتة امنا هو عليه وسلم يف رأيه هذا ونقده هلذا البيت الش

عرتاف بروعة الشعر احلقيقة ومجال الفن االصيل وبذلك يتضح لنا املبدأ 
االساسي الذی جيب ان يقوم عليه کل فن من الفنون وکل ادب من االداب يف 

  ۔"مراحل التطور کلها
ان الدراسة الشاملة هلذا املقاالت اليت أعدها اقبال توضح لنا جليا بان له 

ا حمددا منذ البداية للخطوط العريضة الطويلة اليت يقوم عليها بناء الفرد املسلم موقف



 النهر الخالد

 

واجمتمع االسالمي وکذلك فان رأيه يف الشعر کن واضحا منذ البداية ومل يزل اقبال 
يقدم هذه االفکار بتفصيل اکثر وأکرب يف اطوار حياته املتوسطة واال خرية وکان 

ن املسلمني جتمع بني مستويات متعارضة متناقضة يری اقبال ان الطبقة املثقفة م
ان اسلوب احلياة اليومية عند هذه الطبقة املثفقة املسلمة امنا   ۔من االفکار واالرء

کان اسلوبا علمانيا ال دينيا وذلك حتت التأثري الغريب املباشر اال أ'ا کانت تدعي 
ان الطبقة املثقفة من  ۔االميان باالسالم واالعتقاد فيه حسب التقاليد املتوارثة

املسلمني هذه کانت تنقصها لوحدة يف العقيدة والعمل بل کانت املسافة البعيدة 
بني االميان وبني العقيدة والعمل قد جعلت منهم ثنويني وبسبب هذه الثنوية 
العقلية کان ا>تمع االسالمي يف ذلك الوقت قد اصبح جمتمع النفاق والرياء فاراد 

علی هذه الثنوية العقلية والتناقض بني العقيدة واالميان والعمل إقبال أن يقضي 
وکان يری إقبال أن النهضة االسالمية اجلديدة وبناء الفرد املسلم واجمتمع 
االسالمي املعاصر ال ميکن بالتفسري التقليدی للدين فکان يتمنی التجديد يف 

لعصوية ◌ٓ ئل واملتطلبات االفقه االسالمي وعلم الکالم نظرا الی التقدم العلمي اهلا
امللحة کما انه کان يکافح جاهدا لکی تتصل العالقات والصالت اليت انقطعت 
بني االسالم والعلوم االنسانية والعقلية حتی ميکن النهضة االسالمية يف اصح 
معاين الکلمة وأدقها وکان يريد اقبال اعداد املنهج الدراسي من السرية النبوية 

االسالمية لکي تتمکن من تکوين السرية واالخالق االسالمية  للمعاهد التعليمية
علی کل حال فقد کان اقبال يعرف جيدا بن معظم  ۔اخلالصة يف العصر احلاضر

رائه اال أن النهضة ◌ٓ العلماء الثزمتني واملتصوفني التقليديني ال يوافقونه يف ا
ه فان مشروعه رائه مهما کانت نتائج◌ٓ االسالمية کانت تتطلب منه ان يعلقن با

هذا کان يتضمن اقرتاحات عملية من اجل البناء احلي اجلديد للفرد املسلم 
واجمتمع االسالمي من ناحية ومن ناحية اخری کان يبحث طالبا عن املسلم 
الکامل او انسان املستقبل ذلك املسلم الکامل او انسان املستقبل الذی بامکانه 

سالمي املثايل الذي کان يراه اقبال حني کان ان يقوم بد وره يف اجياد ا>تمع اال
  ۔ينظر الی مستقبل االمة االسالمية ود ورها البناء يف خدمة البشر
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  الفصل الحادی عشر
  ابتکار خالد

وکانت فئات الشعوب الروبية املختلفة قد خرجت الی ميادين القتال ضد 
ت قد متت م ففي ناحية کان۱۹۰۷بعضها البعض علی اساس القوة العسکرية يف 

اتفاقية بني کل من املانيا وسلطنة النمساء وا>ر وکانت تسمی القوی املرکزية او 
احملورية ويف ناحية اخری متت اتفاقية ثالثية بني کل من بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وکانت هذه القوی الثالثة تعرف بالقوی االحتادية او الوحدية وکان قيصر وليام 

مشروع السکك احلديدة االملانية لالتصال املباشر بني برلني الثاين قد قام بتطبيق 
  ۔وبغداد وبذلك القرتبت املانيا من ترکيا العثمانية

وکان احلکم العثماين الرتکي علی املناطق الوربية کلها قد انتهی قبل اندالع 
کما ان املناطق املختلفة ) استامبول حاليا(احلرب العاملية االولی غري القسطنطنية 

 مشال افريقيا من املغرب ومصر کانت قد حتررت من ترکيا العثمانية ولکن سورية يف
ولبنان وفلسطني والعراق واالردن وعدن واليمن واحلجاز واملناطق االخری من 
اجلزيرة العربية کانت حتت التزاول احلکم العثماين الرتکی ومبا ان هذه املناطق کلها  

اخلليفة السلطان العثماين حکما غري مباشر  کانت عربية لغة وثقافة کان حيکمها
  ۔حيث کان ميثله امللك حسني شريف مکة

وأما القوی االستعمارية االوربية فان القوة العسکرية کانت قد قسمتها الی 
فئتني وکانت هذه القوی يف انتظار حادث يربر هلا الدخول يف احلرب وا خريا 

قتل ويل العهد لسلطنة م فکان قد ۱۹۱٤يونيو  /۲۸حدث حادث هذا يف 
مع زوجته علی طريق عامة من سارا هيفو ) فرانسيس فردی نانت(النمساء وا>ر 

يف ذلك اليوم فاعلن ملك املانيا بانه سوف يتاون مع سلطنة النمسا ) بوسينا(
وا>ر اذا ارادت الثأر ويسا عدها کل املساعدة يف ذلك واما النمسا فقد کانت 

بقتل ) صربيا(والقضاء عليها ومن مث اDمت ) صربيا(ق تبحث عن مربرات لتمزي
م فسارعت روسيا ملساعدة ۱۹۱٤يوليو  /۲۸االمري واعلنت احلرب عليها يف 

احلرب ضد املانيا تائيدا لروسيا وهکذا بدأت احلرب العاملية االولی يف ) صربيا(
بعد ان کانت قد  الفرنسية يف اجلبهة الغربية ۔اوربا وهزمت املانيا اجليوش الربيطانية

 ۔اجتاحت بلجيکا باالضافة الی ذلك احتلت اجليوش االملانية معظم مناطق فرنسا
اما علی اجلبهة الشرقية فکانت جيوش املانيا والنمسا قد احتلت مناطق کثرية 
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م انضمت ترکيا العثمانية ۱۹۱٤اکتوبر  /۲۹يف الصني ويف ) سينجتاؤ(االملانية 
م ستأذن ۱۹۱۵بذلك احلرب العاملية االولی ويف ينائر الی القوی املرکزية فدخلت 

الربملان الربيطاين للهجوم علی ترکيا اال ان اجليش الربيطاين کان ) ونستان تشرتشل(
م انضمت ۱۹۱۵مايو  /۲۳ويف ) جايل بولی(قد القی هزمية نکراء علی جبهة 

غاريا الی ايطاليا الی القوی الوحدوية فدخلت احلرف ويف ناحية اخری انضمت بل
القی املرکزية ودخلت احلرب واما اجليش االيطايل فقد القی هزمية علی ايدی 
جيوش بلغاريا والنمسا واملانيا ومت االتصال املباشر بني ترکيا العثمانية وبني القوی 

م القی اجليش الروسي اهلزمية مرة اخری ۱۹۱٦ويف ) صربيا(املرکزية بعد ان حتلت 
ويف ) رومانيا(لك متکنت القوی املرکزية من احتدال لبالد علی اجلبهة فرتاجع وبذ

م قامت ثورة يف روسيا حيث تنازل قيصر روسيا عن العرش واما ۱۹۱۷مارس 
م ويف هذه السنة ۱۹۱۷مارس  /۳روسيا الشيوعية فقد تصاحلت مع املانيا يف 

  ۔نفسها انضمت امريکا الی القوی الوحدوية ودخلت احلرب العاملية االولی
حممد علی (انت احلکومة الربيطانية يف اهلند قد قبضت علی الشيخ وک

) زاد◌ٓ ابو الکالم ا(والشيخ ) شوکت علی(والشيخ ) ۱۹۳۱-۱۸۷۸) (جوهر
وغريهم من الزعماء خالل احلرب العاملية االولی ای ) ظفر علی خان(والشيخ 
م واغلقت اجلرائد اليت کان يصدرها هؤالء الزعماء ۱۹۱٦م و ۱۹۱۵مابني 

الصحفيون اما الشيخ حممود احلسن والشيخ عبيداهللا السندی والشيخ حممد ميان 
وغريهم من العلماء فکانوا قد ها ) عزيز جل(والشيخ حسني امحد املدين والشيخ 

جروا من اهلند قبل اندالع احلرب بسنة او سنتني فاصدر هوالء الشيوخ الفتاوی 
حيث کانت ترکيا العثمانية قد  باجلهاد ضد االجنليز من مکة املکرمة وکابول

  ۔دخلت احلرب ضد القوی الوحدوية
م بان ۱۹۱٤نوفمرب  /۲وکانت حکومة اهلند الربيطنية قد اعلنت يف 

احلکومة الربيطانية تشعر باالضطراب والقلن الشديد علی خطواDا احلربية ضد 
الصلة هلا  ترکيا العثمانية اال ا'ا تؤکد ملسلمي اهلند بأن هذه اخلطوات احلربية

باحلرب الدينية املقدسة وان بريطانية التريد االعتداء علی بالد العرب والعراق 
وفلسطني وغريها من املناطق املقدسة عند املسلمني ولعی اساس هذا التصريح 
احلکومي کان قد رضی مسلمو اهلند باالنضمام الی اجليش الربيطاين ولکن 

مجوا العراق واحتل اجليش الربيطاين مدينة االجنليز غدروا واخلفوا الوعد حيث ها
يف ) مدائن) (سلمان باک(م ودخل اجليش الربيطاين ۱۹۱٤بصرة يف نوفمرب 
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مر االجنليز مع امللك احلسني حاکم ◌ٓ م تا۱۹۱٦م ويف يونيو ۱۹۱۵نوفمرب 

احلجاز حيث وعدوه باحلکم العريب املستقل علی بالد العرب کلها وکان ذلك کله 
مرا ضد االتراك وهکذا سالت الدماء وعم الفساد يف ارض ◌ٓ امکرا وخداعا وت

م قبض االجنليز علی الشيوخ ورجال الدين اهلنود بواسطة ۱۹۱٦احلجاز ويف 
مارس  /۱۱ويف ) ۱) (مالطه(امللك احلسني الشريف واعتقلوهم يف جزيرة 

و ) کربالء(و ) الکوفة(مث ) بغداد(م احتلت اجليوش الربيطانية مدينة ۱۹۱۷
م دخلت اجليوش االجنليزية مدينة القدس کما ان ۱۹۱٦ويف ديسمرب ) فجن(

الطائرات االجنليزية قذفت بالقنابل مدينة جدة کما ان الطائرات الربيطانية طارت 
فوق املدينة املنورة وما جاورها من املناطق وقد رفض بعض اجلنود املسلمني اهلنود 

س االسباب الدينية فاعدمهم ان يشارکوا يف هذه احلروب واملعارك علی اسا
االجنليز باطالق النار عليهم ولکن البعض من هؤالء اجلنود املسلمني جنحوا يف 
مغادرة اجليش الربيطاين واالنضمام الی االتراك فجاهدوا ضد االجنليز جنبا جبنب 

  ۔)۲(مع اخوا'م االثراک
اية علی کل حال فان الدعم العسکری للقوی املتحدة کان قد ازداد للغ

فاخذت جيوش القوی املتحدة Dزم القوی احملورية علی  ۔بانضمام امريکا اليها
اجلهتني الغربية واجلنوبية يف اوربا يف معارك عديدة واحدة بعد االخری مما اکره 

م ۱۹۱۸املانيا وسلطنة النمسا وا>ر وبلغاريا وترکيا العثمانية علی التصاحل يف 
  ۔ا ان القوی احملورية القت هزمية نکراءوبذلك انتصرت القوی املتحدة کم

وقد کانت هذه احلرب القائمة علی ارض اوربا حربا مدمرة للغاية فقد ذهب 
االف مؤلفة من جنود القريقني ضحية هلذه احلرب املدمرة باالضافة الی اسری 

 ۔احلرب املقبوض عليهم کما ان املاليني من الناس حرموا من السکن وموارد الرزق
ال فلم يتأثر نفسه {ذه الکارثة الکربی وليس اقبال وحده وامنا کل شخص اما اقب

من کبار الشخصيات يف شبه القارة کان مبعزل عن هذه احلرب فکان اقبال يری 
ان هذه احلرب مل تکن االقتا البني اللصوص من الشعوب االستعمارية اليت ارادت 

ملغلوب علی امرها وکان التقدم التجاری الغاصب واستغالل الشعوب الضعيفة ا
يعتقدبأن االنسان االوريب املعاصر کان انتاجا للمجتمع التاجر املساوم والذی کان 
قد مزق القيم الروحية والدينية واخللقية واالنسانية وکان مشتغال بعمل االنتحار 

ومل يکن اقبال ليتعاطف  ۔حتت تأثري العاطفة احليوانية البهيمية من القومية الوطنية
هذا احليوان من املدنية االوربية وامنا کان يبحث عن انسان املستقبل الذی  مع

بامکانه ان يقيم ا>تمع االسالمي الغاضل فبقي اقبال اليهتم {ذه احلرب و 
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  ۔"ديوان االسرار والرموز"ضجيجها وضوضائها وامنا استمر يف تأليف 
مثنوية باللغة  وکان اقبال قد اعتزم قبل بضع سنوات علی ان ينظم منظومة

م وبعث {ا الی السيدة ۱۹۱۱يوليو  /۷الفارسية فيحدثنا يف رسالته اليت کتبها يف 
  ):۳(قائال ) عطية فيضي(

بوعلی (قد طلب إلی والدی ان انظم منظومة مثنوية فارسية اقلد فيها وأتتبع "
  ۔"وهذا العمل وان کان صعباء االأنين وعدت والدی بالقيام به) قلندر

يف " االسرار والرموز"ريح اقبال االخر کان قد بدأ ينظم وحسب تص
م ولکن هذه املنظومة املثنوية عن حقائق احلياة الفردية کان قد بدأ ينطمها ۱۹۱۰

  ؟):٤(اوال باللغة االردوية فيقول يف رسالة له 
باللغة االردوية اال انين مل اقدر " االسرار والرموز"کنت قد بدأت أؤلف "

ردته من املعاين واالفکار باللغة االردوية فضيعت ما کنت قد ألفته علی تعبري ما ا
فتکررت هذه احملاولة نفسها بعد سنة فألفت مائة ومخسني بيتا تقريبا إال أن ذلك 

  ۔مل يعجبين أيضا ومل يطمأن إليه
ملا ذا نظم اقبال هذه املنظومة املثنوية باللغة الفارسية؟ فعن ذلك حيدثنا هو 

  ):۵(نفسه قائال 
م حني سافرت الی انکلرتا کان قد تأکد يل بان االداب الشرقية ۱۹۰۵ففي "

رغم خالبتها الظاهرة و{ائها الظاهري التوجد فيها الروح واملعنوية اليت بامکا'ا 
ان تکون رسالة للرجاء وا المل والعزمية والشجاعة تلك املعنوية اليت ميکن 

عدت الی الوطن نظرت يف االداب تعبريها عن يتشاط احلياة وحيويتها وحني 
االوربية ودرستها دراسة شاملة اال انين الحظت بان العم احلديث قد وقف يف 

م کنت ۱۹۰۸سبيلها وذهب برونقها وسرورها وحني عدت من انکلرتا يف 
أعترب االداب االوربية حتتل نفس املکانة اليت حتتلها االداب الشرقية يف نفسي 

ع اليت اقلقتين وجعلتين افکر يف احلديت عن هذه فهذه هي الظروف واالوضا 
االداب وارأی فيها واردت ان اضيف بضاعة جديدة من احلياة النعاش الروح 
واملعنوية اجلديدة فيها وکان نفسي تغلي بنفس القلق حني عدت الی بالدی 
وظللت منهمکا مشغوال لثالت سنوات حتی مل يعرف احد من اقرب اقاريب وا 

م انتهی القلق الداخلی الذی کنت ۱۹۱۰ذاکنت مشغوال ويف صدقائی مبا 
رائق وافکاری ولکننی کنت اخشي ◌ٓ اعانی منه وقدرت يف نفسي ان اعلن با

 ۔راء والفکار قد تکون سببا لسوء الفهم واالضطراب بني الناس◌ٓ ان هذه اال
ديوان االسرار "علی کل حال فانين کنت قد بدأت أولك منظوميت املثنوية 

واما نظم الششعر  ۔علی اساس ماکنت اشعربه من االفکار واملعاين" زوالرمو 
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بالفارسية بدل االردوية فان الکثريين من الناس قد اختلفوا يف تأويل ذلك 
وتشرحيه وأری من املناسب ان اعلن بالسر الذی جعلنی اقول الشعر بالفارسية 

رائی ◌ٓ لکی تبلغ افقد يری بعض اصدقائی بأنين اخرتت اللغة الفارسية للتعبري 
وافکاری الی اکرب عدد من الناس واالمر ليس کذلك النين کنت قد أردت 

يف البداية من اجل اهلند " ديوان االسرار والرموز"بالعکس فکنت قد ألفت 
رائي ◌ٓ کنت اريد ان تبلغ ا  ۔وحدها وقليلون من يفهمون الفارسية يف هذه البالد

اس وکذلك فقد کنت علی علم حينذاك اليت اريد ابالغها الی اقل عدد من الن
بان الديوان سوف يعرب حدود اهلند حتی يبلغ اوربا وهو خيرتق قلوب البحار 
وصدورها الشك ان هذا صحيح بان االسلوب الفارسي ورونقه قد جذبين اليه 

  ۔"جذبا فبدأت انظم ومل ازل انظم الشعر بالغارسية
نظم يف السنتني االخريتني علی کل حال فان ديوان االسرار کان معظمه قد 

  ):٦(م فيقول اقبال عن ذلک۱۹۱٤م و ۱۹۱۳ای 
وقد مت تاليف هذا الديوان خالل السنتني املاضيتني ولکن بأسلوب کن جيعل "

ان هذا  ۔طبيعيت متيل الی قول الشعر ونظمه بعد فرتات امتدت الی شهور
ان  ۔قضيتها ساهراالديوان امنا هو انتاج لبضعة أيام من يوم االحد وبضعة ليال 

املشاغل واالعمال واملشاغل وبذلك قلت املشاغل االدبية لالبتکار وا االنتاج 
فلوکنت علی حرية وتوفر لدی الوقت املناسب لکان هذا الديوان أحسن وأجود 

  ۔"مما هو عليه االن
بانه " ديوان االسرار"ولکن اقباًال کان قد بدأ يتأکد شيئا فشيئا وهو يؤلف 

ا الديوان تلقائيا وامنا يتلقي تعليمات لنظم هذا الديوان من الغيب الينظم هذ
م وبعث {ا الی ۱۹۱٦ابريل  /۱٤وحيدثنا اقبال عن ذلك يف رسالة کتبها يف 

  ):۷(قائال ) کيشن برشاد(االمري 
قد ألفتها " اسرار الذات"او " اسرار خودي"هذه املنظومة املثنوية اليت مسيتها "

ل بطبيعتی التی جبلت عليها الی حال من اجلذب أنين أمي ۔هلدف خاص
والکيف واجلنون اال اننی اقسم باهللا الواحد القهار الذی نفسي ومالی وشريف 

انين مل أؤلف هذه املنظومة املثنوية بنفسي تلقائيا وامنا ألفتها بتعليمات  ۔بيده
ه الفکار تلقيتها واشارة امرت {ا وانا يف حرية ودهشة ملاذا انتخبت لتعبري هذ

وان ضمريی لن يسرتيح ولن يتحرر من قيد القلق واالضطراب حتی ا'ی القسم 
اما االن فانين اشعر کأنه الواجب يل غري هذا ولعل ذلك  ۔االخري من الديوان

هو هدف حيايت وکنت علی علم بان الناس سيعارضونين وذلك الننا مجيعا منر 
ی ميلکه عصر االحنطاط انه جيعل مبرحلة خطرية من االحنطاط واکرب السحر الذ
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مجيع عناصره واجزائه واسبابه مرغوبة يف نظر الضحية سواء کان هذا الضحية 
وتکون النتيجة بان الضحية املسکني الشقي يعتقد بان االسباب ) شعبا او فردا

اليت تدمره وتقضي عليه امنا هي اسباب تقوم بدور بناء رائع شخصية اال انين 
  ۔صوت يستمع الناس اليه غدا شاعر املستقبل و

  نا اميد استم زيران قديم
  طور من سوزد که مي ايد کليم

وأن جبل الطور عندی حيرتق الن  -انين قد ليئست من أصدقائي القدامي"
  ۔الکليم قد أوشك ان يظهر ويصل

ان هذه البذور اليت  ۔کما ان اقباًال لن يبقی) اخلواجا حسن نظامی(فلن يبقی 
 ارض ميتة البد وان تنبت وسوی تأيت بثمارها علی رغم انف بذرها اقبال يف

  ۔"املعارضني انين قد وعدت ببقاء هذا العمل وحياته فاحلمد هللا
اشتغاال أنساه کل شي حتی انه مل " االسرار والرموز"واشتغل اقبال بتأليف 

يستطع ان ينشد شيئا من شعره غري قطعة شعرية فارسية قصرية يف االجتماع 
ويف اجتماع سنة  ۔م۱۹۱۳مارس  /۲۳جلمعية محاية االسالم يف  السنوی
وانشد بعض االقسام من " تصوف ايران واالسالم"م ألقی إقبال کلمة عن ۱۹۱٤

م فلم ينشد شيئا من قصائده ولکنه أنشد يف ۱۹۱۵وأما يف " ديوان االسرار"
قصاءده  مث انشد بعض" بالل"م منظومته اخلالدة الفريدة وعنوا'ا ۱۹۱٦اجتماع 

م مث مل ينشد شيئا فيما تالمن االجتماعات للجمعية حتی ۱۹۱۸يف اجتماع 
  ۔)۸(م ۱۹۲۰

بني " ديوان االسرار والرموز"وکان إقبال يتمنی أن ينشد منظومته املثنوية 
يدی أديب خبري من أدباء اللغة الفارسية قبل أن ينشرها کما انه کان يستشري 

وهو يؤلف تلك املنظومة فأراد ) اجلرامي(شاعر وال) سيد مري حسن(أستاذه الشيخ 
الذی کان شاعرا واديبا فارسيا من ) عزيز الدين اللکنوی(أن يستشري اخلواجا 

هذا کان قد طعن فس السن وهرم ) اخلواجا عزيز(الطراز االول يف وقته الال أن 
 واليت کتبها يف) اجلرامي(م وقال اقبال يف رسالته الی الشاعر ۱۹۱۵ومات يف 

  ۔)۹(م ۱۹۱۵يناير  /۱۸
اما املنظومة املثنوية فقد انتهيت منها فلو شرفتنا بزرياتك ألمکن يل أن أعرضها "

ومارس ليسا  /عليك مث اهتم بطبعها ونشرها إال انين أری ان الشهرين فرباير 
فليس بامکانه ان يغادر ) اجلرامي(اما  ۔االکوعد احملبوبني الذی اليفی به احد

ولکن هذا ) باد◌ٓ حيدر ا(ياليتنی استطعت ان احضر انا إلی  )!باد◌ٓ حيدر ا(
ايضا مما الاملك فيه حوال و الطوال فان الظروف واملشاغل هنا التسمح يل 
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اما دعواتك  ۔ليس فيها ماجيذبين اليها جذبا قويا) باد◌ٓ حيدر ا(بالسفر کما ان 

د بدأت يف اخر الليل فأری ا'ا ايضا التستجاب والتصل الی حضرة القدس وق
أتربم من قول الشعر باللغة االردوية فقد اخذت اميل بطبيعيت الی اللغة الفارسية 
والسبب يف ذلك اننی الاقدر علی تعبري ما اريده من العواطف احلارة اجلياشة 

  ۔"باللغة االردوية
کان علی صلة باقال منذ ) ۱۹۲۸-۱۸۵٦) (اجلرامي(والشيخ عبدالقادر 

اجللسات السنوية جلمعية محاية االسالم او منذ ان  بدأ ينشد شعره القومي يف
تصدر من الهور ويف بعض االحيان کان حيضر اقبال يف " خمزن"بدأت جملة 

فعلی سبيل املثال حضر اقبال يف ) (اجلرامی(جلسات اجلمعية ويرافقه الششيخ 
معرفه اقبال مبن حضر يف اجللسة قائال بان ) اجلرامي(م وکان يرافقه ۱۹۱٤جلسة 

اجلرامي من کبار شعراء اللغة الفارسية فلو استمعتم اليه اليوم الممکن لکم ان 
اکرب ) اجلرامي(وکان ) ۱۰(شعره ) اجلرامي(تفتخروا {ذه اللحظة غدا مث انشد 

سنا من اقبال بکثري إال أن املالت بينهما کانت وثيقة عميقة جدا ومل يکن 
لکبار الشعراء فحسب وامنا کان يعرف االساليب الشعرية الفارسية ) اجلرامي(

ينظم الشعر علی اسلو{م ومنواهلم ومن مث مل يکن احد غريه يستحق ان يساعد 
هذا استقر ) اجلرامی(اقباًال يف شعره الفارسي ويری رايه يف اسلوب تعبريه وکان 

باهلند فکان خيتلف الی الهور بني حني واخر فينزل ) هوشيار بور(اخريا يف مدينة 
هوشيار (الی ) علی خبش(ال ويف بعض االحيان کان اقبال يرسل خادمه عند اقب

فکان يقيم عند اقبال اياما واسابيع فکانا يتحدثان ) اجلرامي(ليأيت بالشاعر ) بور
فيما بينهما ليل 'ار و يتناقشان حول دقائق الشعر وعجائبه وکان يستمع اقبال 

) اجلرامي(ويستمد منه وکذلك اليه کما انه کان ينشده شعره ويستشريه يف ذلك 
  ۔کان قد قال عن اقبال) اجلرامي(کان حيب اقباالً للغاية فهذا 
  معنی نکه ان حضرت اقبال هدر ديد

  بيغمبری کرد وبيمبر نتوان کفت
انه قام بعمل نبوی  -ان حضرة اقبال حيتل مکانة يف عيون املعاين وافکارها(

  ۔)اال انه الجيوز ان نسميه نبيا
حني ) اجلرامي(خر الذی قال االبيات الشعرية عن ◌ٓ ل فکان هواالواما اقبا

  :مات وتذکر فيها ا>الس القدمية اليت کانت جتمع بينهما فمنها ما معناه
ا'ا کانت   -ان ذکريات االيام اليت قضيتها معه وحتدثنا وتناقشنا فيما بيننا"

  ۔"کانت کلمات مجيلة حلوة يقوهلا احلبيب جليه
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يف  ) اجرامي(العديد من النکت عن اقبال و ) >يد سالکعبدا(وقد سجل 
فممنها ) االصدقاء القدماء" (ياران کهن"و ) حکاية املاضي" (سرکزشت"کتابيه 

الی الهور ) باجلرامي(ليأيت ) هوشيار بور(الی ) علی خبش(ان اقباًال ارسل خادمه 
سنذهب : ولاستمر يسوف ويق) اجلرامي(اياما اال ان ) علی خبش(فاقام عنده 

اليوم اوغدا و اخريا استعد للسفر يوما فاعد متاعه فوضعه يف عربة احلصان اال انه  
کان قد نسي بعض حوائجه فدخل امل املنزل فاخذ يتحدث الی زوجته مث خرج 
باملزيد من املتاع فاخذ ميألبه الصندوق اال ان الفصل کان صيفا فاحتدم مقعد 

لی العربة بعد ان رکبها وامر باملتاع فوضع عن العربة بالشمس احملرقة فنزل من ع
فتقول القبال ان ) الهور(انت تذهب الی ): علی خبش(العربة مث قال وهوخياطب 

العربة کانت قد احتدمت حرا وسوف نزوره خالل فصل الشتاء املقبل ان شاء 
  !اهللا

ونزل عند اقبال فلم يکن يفکر ان ) الهور(الی ) اجلرامي(اما اذا جاء 
دره وکانت زوجته ترسل اليه الربقيات قائلة با'ا مريضة اال انه مل يکن يهتم يغا

يستقر ) انار کلي(بذلك وال يتأثر به کثريا وکان اذا نزل عند اقبال يف منزله بسوق 
يف عرفة جماورة لفرفة الزوار فجاء مرة ونزل عند اقبال حتی مرت به اسابيع عديدة 

تقول با'ا تعانی من املرض الشديد فقرأ الربقية  فبعثت زوجته بربقية عاجلة اليه
واضطرب اضطرابا مث طلب الی اقبال ان يوصله الی احملطة وکان الفصل شتاء 
وکان الوقت ليال وقد دقت الساعة التاسعة ومل يکن يوجد قطار يف ذلك الوقت 

حاضر يا سيدی نوصلك حاال مث : فقال له اقبال) جالندهار(ليحمله الی مدينة 
  :ضاف قائالا

کنت قد اردت ان انظم رباعية فصنعت ثالثة مصاريع وقد بقي املصراع الرابع "
هل ) اجلرامي(الذی استعصی علی ومل استطع ان انظمه کما اردت فقال 

ن فانشد له اقبال وبعد ان ا'ي املصاريع الثالثة ◌ٓ بامکانك ان تنشد نيها اال
استمر حلظات اخذ ينشد فيها يف تفکري عميق وبعد تفکري ) اجلرامي(اسغرق 

ياسيدی الکلمة "القبال مصرعا کان قد صنعه فقال اقبال بعد ان مسع املصراع 
يصنع مصراعا ) اجلرامي(فاخذ " الفالنية يف املصراع يف حاجة الی جتديد وتغيري

بعد مصراع واستمر کذلك حتی مضت ساعة کاملة وظل اقبال يعيب املصراع  
 صعد اقبال الی الطبق االعلی من املنزل حيث اسرتاح مث) اجلرامي(کلما أتی به 

يطرق الباب وخيرب اقباًال قائال ) علي خبش(الی ان دقت الساعة الثالثة فجاء 
قائال ) اجلرامي(ن فنزل اقبال فاخربه ◌ٓ يطلبك اال) اجلرامي(بان حضرة االستاذ 
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انشد ن وال انتظر الصباح ف◌ٓ قد نظمت مصراعا جيدا واردت أن أنشدك اال:"

املصراع له فعال وکان املصراع نادرا فاستحسنه اقبال استحسانا عظيما مث قال 
وکان الوقت ليال " اود أن اکل اليوسفي"وقد رأی اقبال مسروًا ) اجلرامي(

فايقظ البعض ) علی خبش(والساعة تدق الثالثة والربد شديدًا ورغم ذلك خرج 
مث اعد الشای وقدم له وهو ) يللجرم(من الفاکها ننني وجاء باليوسفي فقدمه 

  )۱۱" (باسم الوجه مسرو البشرة وکان قد نسي الربقية اليت بعثت {ا زوجته
ا'ي اقبال منظومته املثنوية اال بقيت مشکلة التسمية هلا وعن ذلك حيدث 

  ):۱۲) (اخلواجا حسن نظامي(اقبال يف رسالته اليت بعث {ا الی 
فيها عن حقيقة الذاتية ودعمها وقوDا قد ان منظومتی املثنوية اليت حتدثت "

ا'يتها تقريبا وکذت ان ارسل {ا الی املطبعة وارجوك ان تقرتح امساً مناسباً مجيالً 
) اسرار احلياة" (اسرار حياة"فقد اقرتح هذه االمساء ) عبدالقادر(اما الشيخ  ۔هلا
" ئني نو◌ٓ ا" و) الرسالة اجلديدة" (بيام نو"و ) رسالة امللک" (بيام سروش"و 
وارجوك ان ختترب قرحيتك مث ختربين عن ابتکاراتك حتی أمتکن ) الدستور اجلديد(

  "من اختيار االسم املناسب للمنظومة
علی کل حال فان اقباًال نفسه هوالذی قد اختار امسا ملنظومته املثنوية 

  ۔)اسراالذاتية" (اسرار خودی"
اقباًال کان قد بلغ السابعة  م ورغم ان۱۹۱٤نوفمرب  /۹وتوفيت ام اقبال يف 

) وبالصدفة فقد کان التاسع من نوفمرب هو عيد ميالد اقبال(والثالثني من عمره 
اال انه افتقد امه وحزن علی موDا کالطفل الرضيع الذی مل يبلغ الرشد بعد 
اوکالذی احس احلب المه احساسا حديثا وکان اقبال حيب أمه حبا شديدا 

کانت جتذب اقباًال الی سيالکوت خالل االجازات کل مرة والواقع ا'ا هي اليت  
وکانت االسرة جتتمع وتتجاذت ألوان احلديث قبل الغداء او بعده کل يوم يف 

خالل االجازات الصيفية وکانت ام ) سيالکوت(القسم النسوی من البيت يف 
اقبال وشقيقاته وزوجتة شقيقه و زوجات اقبال نفسه يشارکن يف هذا االجتماع 
االسری اليومي فکان اقبال جيلس علی البالط اخلشيب فيشارك اسرته يف احلديث 
الذی کان جيری عن حکايات احلی او اخلصامات بني االسر فيستمع اقبال الی 
ذلك بکل اقبال وهويبتسم خالل ذلك احلديث ويف بعض االحيان کان يوجه 

الصلح بني االم کيف قمت باجلهود االصالحية و "السوال الی أمه فيقول هلا 
؟ اما ليال فکان جيلس اقبال الی والده فيمتاز احلديث بينهما "الغالنية وزوجة ابنها

بلون من العلم والبحث والواقع ان ام اقبال کانت مرکز الذکريات اقبال کلها يف 
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طفولته وصباه ومن مث کان موDا صدمة شديدة له فلم يزل حزينا کئيبا علی موDا 
بانه کان قد ذهب لکی يعزی ) عبدا>يد سالک(وحيدثنا ) ۱۳(اليام واسابيع 

اقباًال فاخذ حيکی له مکارمها وسريDا الطيبة وهو يستعرب استعبارًا خالل ذلك 
سرت امه بذلك وهي تقول هذا ) سيالکوت(وکان يقول بانه کان کلما ذهب الی 

بني يديها  فکنت اشعر وکانين طفل صغري) بالی هوتصغري اقبال(قدجاء " بالی"
  ):۱۵(عن ذلك ) کيشن برشاد(ويقول فيما کتب إلی االمري ) ۱٤(

ماأمهر االنسان يف إخفاء عيوبه حيث يلو'ا تلوينا غريبا فيعرب عن مسکنة "
بالصرب مث ينسب صربه هذا الی عزميته وقوته اال ان هذا احلادث قد غريين قلبا 

رغبتی يف التقدم فيها امنا کان وعقال تغيريا عظيما فان اهتمامي بشئون الدنيا و 
يرجع ذلك کله الی الراحلة العظيمة وقد بلغت يب احلال الی انين انتظر املوت 

ان املوت يدرك مجيع الناس يف هذه الدنيا وقد يدرك االنسان موته  ۔ن◌ٓ اال
ايضا اما انا فاشعر يف قعر ضمريی بان املوت لن يدرکين ولن يصل الی فالبديل 

  ۔"اان اصل اليه ان
قد عزی اقبال وسجل تاريخ الوفاة المه فی ) اکرب اله ابادي(وکان الشاعر 

  ):۱٦(اجلزء االول من املصراع االخري الخربيت من االبيات الششعرية قائال 
ان االوصاف الکرمية اليت ميتاز {ا حضرة اقبال واليت جعلت شعبه يعشق اسلوبه   )۱

  ۔الششعري
ب التعبريی اجليد وتذوق العلوم و عرف الصداقه وادرك وانه عرف احلق وتعلم االسلو   )۲

  ۔وفلسفتها" الذاتية"
کل ذلك يدل علی ان ابويه کانا من الکرماء االبرار قد عرفا ر{ما وکانا ميلکان   )۳

  ۔القلب الذی يدرك االسرار والرموز
تلقاها من  ان سرية اقبال الشخصية امنا هي انطباع وتعبري ملبادئ التعليم والرتبية اليت  )٤

  ۔ابويه فهو مثرة ذات موهبة عالية وطبيعة سخية من تلك احلديقة
ان ام اقبال الراحلة قد دخلت اجلنة وان قليب حزين علی موDا وعيين مستعربتان   )۵

  ۔باکيتان
ومن الصعب ان أمتالك نفسي فال أتأوه وال أستغيث ألن حياة االم نعمة کربی   )٦

  ۔ألوالدها
م اقباًال حزنه وامله وهو يريد االن ان يسجل سنة وفاDا واحلق ان يقاس" اکرب"ان   )۷

السيدة الراحلة کانت متلك االوصاف الکرمية الصاحلة وکان الشعب کله يعتز خبدمتها 
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  )ه۱۳۳۳" (رحلت خمدومه"وان سنة وفاDا تستخرج من کلمة 

 وباال ضافة الی ذلك فان هذا الشاعر قد نظم قطعة شعرية سجل فيها سنة
  :وفاDا وهذه القطعة توجد اليوم علی الفتة قربها ما معناه

أن أم اقبال الراحلة قد سافرت الی جنة الفردوس تارکه هذه الدنيا اليت ليس هلاثبات   ۔۱
  ۔وال دوام

  "رحلت خمدومه"وقلبه ملئ حزنا واملا بأن سنة وفاDا هي کلمة ) اکرب(فقال   ۔۲
ثی امه يف منظومته املعروفة اليت عنوا'ا و{ذه املناسبة کان اقبال نفسه قد ر 

وکان قد طلب الی بعض اخلطاطني فأعد نسخة مجيلة اخلط " ذکری امی الراحلة"
  )۱۷" (سيالکوت"فبعث {ا الی والده يف 
وعددها " اسرار الذاتية"م ظهرت الطبعة االويل من ۱۹۱۵ويف اواسط سنة 

منشي (اخلطاط املعروف  مخسمائة نسخة واخلطاط الذی اعد نسخة الديوان هو
وکان من ) احلکيم فقري حممد جشيت(وطبع الکتاب ) فضل اهلی مرغوب رقم

اصدقاء اقبال ومن اجلدير بالذکر عن الطبعة االولی للکتاب اوال ان الديوان کان 
ثانيا کان اقبال قد ابدی عن رأية يف ) السري سيد علی امام(قد اهداه اقبال باسم 

وهي موضوع هذا الديوان ثالثا کان اقبال قد نظم بضعة ابيات  املسألة الدقيقة اال
ومبا ان اقباالً ) حافظ الشريازی(شعرية ضد االسلوب الفکری الذی ميتازبه شعرو 

قد نقد حافظا نقدا عنيفا فقد أغضب الکثريين من اصحاب الطرق الصوفية الی 
فة الی ذلك جانب اصحاب الذوق االديب حتی اثاروا ضجة ضد اقبال وباال ضا

فان البعض منهم اعرتض علی اقبال بانه عنون الديوان الذی يشرح فلسفة الذاتية 
ويعلم الشعب ان يکون شعبا ابيا باسم رجل يعتربمن اهل الثروات والذی تال 

  ۔)ای السري سيد علی امام(اللقب الرمسي من االجنليز 
لطبقة االولی واما الضجة اليت اثارها اصحاب الطرق الصوفية حني ظهرت ا

مث ما انتشر من سوء التغاهم بني االوساط االدبية يف " اسرار الذاتية"من ديوان 
اوربا حني نشرت الرتمجة االجنليزية للديوان فاننا سوف نفصل القول عن ذلك فيما 
يلی من االبواب ولکن اجلدير بالذکر ههنا ان من اعرتض علی اقبال لنقده 

هم والد اقبال نفسه فقد کان مييل الی فکرة وحدة کان من بين) حافظ الشريازي(
باء اقبال واجداده کونوا مييلون الی هذا املذهب ◌ٓ الوجود بل ان الکثريين من ا

الصويف ومن مث کانت ثورة اقبال علی التصوف الوجودی ثورة علی املذهب 
ن الصويف السرته وکان اقبال قد ارسل نسخة من ديوان االسرار الی والده الذی کا
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يدرسه يف کل صباح فکان يعترباالبيات الشعرية اليت نقد فيها اقبال اسلوب 
بانه اهانة حلافظ فلم يکن معجبا {ا ويف اثناء ذلك بدأت ) حافظ الشعری(

  ۔املقاالت تظهر يف اجلرائد وا>الت تعارض ديوان االسرار وتنقده
ل صيفا يف اثناء ذلك وکان الفص) سيالکوت(وبالصدفة ذهب اقبال الی 

وکانت االسرة تنام فوق السقف ليال فاعدت النارجيلة کاملعتاد فوضعت بني 
سريری اقبال ووالده فاخذا يتحدثان عن موضوعات علمية ادبية وذکر ما اغضب 

خالل احلديث ) حافظ الشريازی(اصحاب الطرق الصوفية من نقده السلوب 
ة وإمنا وضحت مبدأ من بينها فقال اقبال لوالده اننی ال أعيب حافظا أوشخصي

املبادئ ولکن مع االأسف الشديد قد استولی التصوف االيرانی علی مسلمی 
) نور حممد(اهلند وتغلب عليهم حتی ا'م يعتربون السم ماء زالال فقال الشيخ 

فرد عليه " کان بامکانك أن توضح هذا املبدأ بدون ان تثري غضب انصار حافظ"
فقال " هذه امنا هي وثنية اوکا'ا عبادة االوثان) ظحاف(ان عبادة : "اقبال قائال

ان اهللا عزوجل ورسوله صلي اهللا عليه وسلم منعانا من ان ): "نور حممد(الشيخ 
نسب االصنام واالوثان وجيب عليك ان تشطب االبيات الشعرية من الديوان اليت 

ابتسامة فلم يقل اقبال شيئا وامنا ابتسم )" حافظ(تثري الغضب يف نفوس اتباع 
وعند ما ظهرت الطبعة الثانية للديوان حذف اقبال االبيات الشعرية ) ۱۸(

السري (املعرتض عليها واملقدمة باالضافة الی االبيات الشعرية اليت نصت علی اسم 
الذی أهدی الديوان بامسه وکتب مقدمة جديدة وبذلك اغلق ) سيد علی امام

  ۔)۱۹(الطبعة االولی من الديوان باب الضجة التی کانت قد اثريت عند ماظهرت
م واما هذه ۱۹۱۵وکانت الطبعة االولی من هذه املنظومة املثنوية قدظهرت يف "

ن فقد حدثت فيه تغيريات لفظية ◌ٓ الطبعة الثانية اليت نقد مها للقراء الکرام اال
عديدة کما اننا قد غرينا ترتيب االبيات الشعرية يف بعض املواضع باال ضافة الی 

ت شعرية جديدة اضيفت من اجل الشرح والتوضيح يف موضع او اکثر ابيا
ولکن اکرب تغيري حدث يف هذه الطبعة هوالغاء االبيات الشعرية اليت قيلت يف 

ورغم ان الغرض من هذه االبيات الشعرية مل يکن ) اخلواجا حافظ الشريازی(
هوالنقد  او جتريح سريته الشخصية وامنا کان الغرض من ذلك) حافظ(هو نقد 

هلدف ادبی خاص فقط ولکننا نظرا الی مابلغنا من بعض اصدقاءنا بان هذا 
االسلوب النقدی مل يعجبهم فرأينا من املناسب ان حنذف تلك االبيات 
الشعرية ونضيف ابياتًا جديدة يف مکا'ا وهذه االبيات اجلديدة تبحث عن 

أی أدب ألی شعب املبدأ االديب االسالمي الذی مبکن ان نقدر علی أساسه 
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من الشعوب وکذلك فلم نراحلاجة الی التقدمي االردوی للطبعة االولی من 

  ۔"الديوان
والتقدمي االردوی للطبعة االولی من املنظومة املثنوية کان حيتوی علی اثنتی 
عشرة صفحة فقط ولعل الذی جعل اقباًال حيذف هذا التقدمي االردوی ويلغيه هو 

حيقق الغرض املطلوب ومل يکن يوضح القصد املراد کما ان هذا التقدمي مل يکن 
ينبغی الن املوضوع کان يف حاجة الی التغاصيل اليت قد حتتاج الی کتاب مستقل 

  ):۲۰(فقال ) حافظ حممد اسلم جرياجبوری(فقد کتب إقبال إلی 
إن التقدمي کان موجزا للغاية وهذا االجياز واالقتضاب کان سببا لسوء الفهم "

  ۔" من الناسبني کثري
الذی کان اقبال قد أهدی إليه ديوانه ونسبة اليه ) السري سيد علی امام(اما 

فريجع ذلك إلی سببني احدمها ان اقبال کان معجبا بصديقه هذا و روحه املعنوية 
السري سيد علی (االسالمية اليت کان ميتاز {ا فکان اقبال يکرمه ويقدره وکان 

واالخالق االسالمية اليت اليوجد له نظري ورغم انه   علی مکانة من الثقافة) امام
کان قد تعلم يف اجلامعات واملعاهدات االوربية اال انه کان حيفظ الکثري من 
القصائد العربية والشعر الفارسي للشعراء الفطاحل وقد رافق اقباًال حني سافر الی 

بال يف رسالة بعث م ويذکر اق۱۹۳۱انکلرتا ليشارك يف مؤمتر املائدة املستديرة يف 
  ):۲۱(فقال ) املنشي طاهر الدين({ا الی 

حيفظ من الشعر العريب والفارسي واالردوی ماالحصرله  ) علی امام(ان السيد "
فقد کان " الولدسر ألبيه"کما انه ينشد الشعر باسلوب رائع ومل ال؟ فقد قيل 

داب االردوية علی مکانة ممتازة يف اال) الشيخ نواب امداد علی(والده الکرمي 
ولعل الذين ميثلون اهلنادکة واملسلمني يف مؤمتر املائدة املستديرة هذا هم سبعة 

واربعة رجال ) راجا نرندرناث(أومثانية رجال ويرافقنا يف سفينتنا هذه السيد 
ميثلون املسلمني وکلهم متغربون ای مثقفون ثقافة غربية، ان مصطلح املتغرب  

اما عن حال  ۔وهو مصطلح ممتع لطيف جدا" فاملعار "کان قد وضعها جملة 
االمري (ن ومها ◌ٓ هذه القافلة من املسلمني املتغربني فان اثنني منها حيفظان القرا

وأوهلما يذکر اهللا ويعبده کل ) خان {ادر احلافظ هدايت حسني(و ) شتاری
علی (يوم ويقال انه يؤم بالناس يف صلوة الرتاريح کل عام واما عن تغرب سيد 

فانه کان واقغا يف صباح يوم علی سقف املرکب وکنت واقفا جبانبه فقدر ) امام
االميال وافراسخ مث قال وهو ملا يکمل هذه اجلملة مث قال وکأنه مل يتمالك 

وان هذه احلالة اليت  ۔"بلغ سالمي روضة فيها النيب احملرتم": "وعيناه حمضلّتان
نا فمتغرب ومتشرق يف الوقت نفسه مرت بقلبه أثرت يف نفسي تأثريا بالغا وأما أ
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  ۔"اال ان الضربة الشرقية کانت اقوی الضربات اليت اتيحت لنفسي
واما السبب الثاين فهو ان اقباًال کانت يف نفسه امنية قوية ملحة لتکون 

مرکزا للنهضة االسالمية الشاملة يف جماالت الدين والعلم ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(
ن يتحول اليها ويتحصل علی وظيفة مالئمة له لکی والفکر کما انه کان يريد ا

يتمکن من القيام مبا يرغب اوحيققه من االعمال االدبية اجلسمية وکان علی صلة 
مري حمبوب علی (وکان االمري ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(بالکبار البارزين املثقفني يف 

مري کنظام الدکن وکان اال) مري عثمان علي خان(قدمات وخلفه االمري ) خان
م وحل ۱۹۱۲يناير  /۱۱قد استقال من منصب مدار املهام يف ) کيشن برشاد(

يف منصب مدار املهام واستمر ) مري يوسف علی خان ساالر جنک(حمله االمري 
مث استلم نظام الدکن نفسه منصب الديوان والوزارة  ۔م۱۹۱٤الی أول ديسمرب 

السري سيد (ذاتية مل يکن شخصيا وعليه فان العصر الذی نشرفيه ديوان اسرار ال
نفسه ) نظام(وامنا کان ) حليدر أباد الدکن(حيتل منصب رئيس الوزراء ) علی امام

تتقدم حواالصالحات ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(وکانت دولة  ۔قد احتل رياسة الوزراء
مل يکن من املمکن له ان حيتل منصب ) نظام(يف کل جمال تقدما سريعا اال ان 

وزراء يف نفس الوقت ومن مث کانت الشائعات والتکهنات تقول االمارة ورياسة ال
من احلکومة االجنليزية فکان ) السري سيد علی امام(بانه سوف يستعري خدمات 

إذا احتل منصب رئيس الوزراء مرة إخری ) السري سيد علی امام(اقبال يعتقد بان 
لنهضة االسالمية يف فان هذه املرحلة بامکا'ا ان تکون مرحلة اخلطوات االجيابية ل

السري سيد علی (وهذا ما جعل اقباًال يهدي ديوانه باسم ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(
م ۱۹۱۹يف ) صدر املهام(يف وظيفة ) السري سيد علي امام(واخريا عني ) امام

فأعد عددا من املشاريع لتقدم االمارة وازدهارها ومن بينها انشاء اجلامعة العثمانية 
الربع سنوات مث تقاعد من وظيفته يف ) صدر املهام(يف وظيفة حبيدر أباد وامتر 

م ويف ۱۹۳۷م واستمر إلی ۱۹۲٦يف ) کيشن برشاد(م وحل حمله االمري ۱۹۲۲
  ۔)۲۲) (السري اکرب حيدری(هذه السنة استقال من منصبه فحل حمله 

سبق وقد ذکرنا بأن القادة السياسيني املسلمني الشبان کانوا قد بدأوا 
هم يف القيادة القدمية للرابطة االسالمية وکانوا يريدون التفاهم مع يسحبون ثق

اهلنادکة مماجعل الرابطة والکوجنرس يعقد ان االجتماعات املشرتکة بني حني 
يف ) لکنو(خر واخريا اجتمع القادة السياسيون من املسلمني واهلنادکة مبدينة ◌ٓ وا

کم جهود قيادته اليت بذهلا بني الرابطة والکوجنرس حب) لکنو(م ومت ميثاق ۱۹۱٦
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وهکذا اصبحت الرابطة االسالمية حزبا سياسه يف اصح معاين ) حممد علی جناح(

  ۔)۲۳) (طفيل امحد(قد أراده علی حد تعبري ) الشيخ شبلي(الکلمة کما کان 
ويف هذه االتفاقية اليت متت بني الرابطة والکوجنرس وافق اهلنادکة علی حق 

تقلة للمسلمني اال ا'م حرموا من اغلبيتهم يف االقاليم اليت کان النيابة املنفصلة املس
اغلبية سکا'ا هم املسلوون کاقليم بنغال وبنجاب حيث منحوا للمسلمني حق 
التساوی فقط وقسموا املقاعد الزائدة بني االقليات االخری وعوضوا املسلمني عن 

وحني  ۔املسلمون فيها القلية ذلك باملقاعد االضافية االسالمية يف االقاليم اليت کان
) سرحد(وحتققت قاليم اليت اغلبية ا'ا من املسلمني ای اقليم ) لکنؤ(متت اتفاقية 

واهلنادکة  %۸۷املسلمون (وبلوجستان ) %۷واهلنادکة ) %۹۱املسلمون (
حتت حکم املندوب السامی الربيطاين وملا يطبق بعد فيهما االصالحات ) ۱۱%

) %۱۹واهلنادکة  %۷۵املسلمون (کما ان اقليم السند   م۱۹۰۹الدستورية لسنة 
 %۷۷اهلنادکة (مت انضمامه الی والية بومبای وبذلك اصبح تناسب السکان 

و اقليمان اسالميان اثنان ) لکنؤ(ومعنی ذلك أنه قد مت ميثاق ) %۱۹واملسلمون 
ا فقط حينذاك ومها بنجاب وبنغال ويف هذين االقليمني کان املسلمون قد حرمو 

من هق االغلبية اما االقاليم االخری مجيعها والعاصمة اهلندية فان اغلبية سکا'ا  
کانت من اهلنادکة ومن مث مل يکن ينفع املسلمني املقاعد االضافية نفعا حقيقيا 

کان معظمهم من االقاليم ) لکنؤ(وان القادة املسلمني الذين صادقوا علی ميثاق 
الذی کان من اقليم ) السري حممد شفيع(مل يصادق التی کان فيها املسلمون اقلية و 

قد أيد ) السري فضل حسن(اغلبية سکانه هم املسلمون وهو اقليم بنجاب ولکن 
ورغم ان اقباًال مل يکن يف جمال ) ۲٤(امليثاق و وقع عليه بالسيابة عن بنجاب 

ن فع) لکنؤ(السياسة العملية يف ذلك الوقت اال انه مل يکن يوافق علی ميثاق 
  ):۲۵(قائال ) عبدا>يد سالک(ذلك حيدثنا 

کان العالمة اقبال يعارض هذا امليثاق ال نه مل يکن مينح السلطة للمسلمني "
يف االقاليم اليت کان اغلبية سکا'ا هم املسلمون کما ان مبدأ االجتياز او 
 العبور مل يکن ينفع االقليات املسلمة يف االقاليم االخری وباالضافة الی ذلك
فان العالمة اقباًال کان يری بان امليثاق الميکن ان يفيد املسلمني اال اذامتت 
املوافقة علی القومية املوحدة والواقع ان بناء القومية املوحدة الميکن ان يتحقق  

  ۔"کما ان السعي يف سبيله ال يفيد يف شئي
ا اال کان اتفاقية متت بني فئتني ختتلفان يف دينهم) لکنو(والشك ان ميثاق 

حرکة ترك "ان هذه االتفاقية کانت اتفاقية غري حقيقة فقد اتضح فيما بعد خالل 
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بان الفئتني کانتا ختلتلفان يف الغرض والنية فکانت " عدم التعاون"او " املواالة
اغلبية القادة السياسيني املسلمني تريد ان يبقی التشخص القومي املستقل 

کانت القيادة اهلندوکية تريد ان تذيب االقلية للمسلمني رغم هذه االتفاقية بينما  
املسلمة وتفنيها يف القومية املوحدة وتقضي عليها رغم ا'م کانوا قد اعرتفوا مببدأ 

ان يقرب بني اهلنادکة ) لکنؤ(ومن مث استطاع ميثاق  ۔النيابة االسالمية املستقلة
ا حقيقتا وقامت واملسلمني تقريبا مؤقتا ولکنه مل يستطع ان يقرب بينهم تقريب

م حيث ۱۹۱۷يف ) را◌ٓ ا(و ) باد◌ٓ شاه ا(اضطرابات طاءفية ضد املسلمني يف 
ويف ) ۲٦(قرية للمسلمني يف اربعني ميال مربعا من االرض  ۱۲۹دمر اهلنادکة 

يف ) مانتيکوتشمس فور(اهلند حيث ظهر تقرير ) مانتيکو(هذه السنة نفسها زار 
علی االصالحات الدستورية لسنة ) کنول(م بعد اعادة نظر يف ضوء ميثاق ۱۹۱۸
م وعلی اساس هذا التقرير متت املوافقة علی املشروع القانونی حلکومة اهلند ۱۹۰۹

  ۔)۱۹۲۱(م والذی طبق تطبيقا عمليا يف اهلند يف ۱۹۱۹يف 
علی کل حال فقد عاش اقبال مبعزل عن هذه املشاکل السياسية کلها خالل 

لف القسم الثاين من منظومته املثنوية وهو ديوان هذه املدة يف قرية ناءية وهو يؤ 
  ۔)۲۷" (رموز الالذاتية"

مرة اخری ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(م التفتت انظار اقبال الی ۱۹۱۷ويف 
واصبحت وظيفة القاضي يف القضاء ) سيد هاشم بلجرامي(حيث إنه قد مات 

ير >لة رئيس حتر ) منشي دين حممد(شاغرة وکان ) باد الدکن◌ٓ حليدر ا(العايل 
) کيشن برشاد(بلدية الهور قدرشح اقبال لتلك الوظيفة وکتب رسالة الی االمري 

علی الرسالة مما جعل اقباًال يشکر االمري يف رسالته اليه ) کيشن برشاد(فرد االمري 
  ):۲۸(قائال 
ومنذ أيام قد تکرر اخلرب يف اجلرائد وقد مسعت بان جرائد بنجاب واالقليم "

نشرت اخلرب ايضا اال انين مل أرد أن أکتب إلی " خمرب دکن"االعلی وجريدة 
سيادتکم ومل أخربکم عن رغبيت يف شئي وذلك النين کنت علی ثقة ويقني بأن 
سيادتکم تقومون باحملاولة اجلدية إذا ظهرت امکانيات من هذا النوع وهلذا 
 السبب مل أرحاجة بالکتابة إليکم رغم أنين کنت أرغب منذمدة طويلة أن
أعيش يف کنفکم وأيضا قد تعودت أن الأقوم مبحاولة شخصية للشئون اليت 

الی اهللا واترك نفسي رهن الظروف دائما  ۔ختصنی شخصيا وامنا أفوض أمری
والنتيجة اننی الاخشی شيئا بفضل اهللا وکرمه حتی يف هذه الظروف دائما 

اشعر يف  وانتيجة اننی الاخشی شيئا بفضل اهللا وکرمه حتی يف هذه اللحظة
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قرارة ضمريی اننی رهني الرادة اهللا عزوجل يذهب يب حيث يشاء اال انين اشعر 

باد ◌ٓ حيدر ا(يف نفسي بان اهللا سبحانه وتعالی اذا اختارين هلذه الوظيفة يف 
  ۔"فان هذا االختيار يوافق رغبيت و امينتی موافقة تامة) الدکن

عن إختيار إقبال قاضيا  وتکرر ذلك اخلرب يف جرائد بنجاب واالقليم األعلی
العالی مما اقلق املؤکلني يف بنجاب الذين کانوا قد ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(لقضاء 

وأخريا ) ۲۹(فوضوا قضايا هم الی اقبال وکان هو يدافع عنها يف القضاء العالی 
سوف ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا) نظام(حيث جاء بأن " خمرب دکن"اطلع اقبال علی 

العالی وان امساء الرجال مبا فيهم اسم اقبال ) باد◌ٓ يدر اح(خيتار شخصا لقضاء 
 /۱۵يف ) کيشن برشاد(التزال قيد النقاش عنده مما جعل اقبال يکتب الی االمري 

م ويف هذه الرسالة ذکر اقبال مؤهالته التعليمية ومؤلفاته و مواهبه ۱۹۱۸ابريل 
  ):۳۰(العلمية علی وجه التفصيل راجيا أن يساعده يف ذلك 

ما الظروف إلتی أمُر{ا أنا فهي الختفی علی سيادتکم ولست يف حاجة الی أ"
املزيد من التفصيل والتوضيح وأؤلف حاليا کتابا مفصال باللغة االجنليزية يف الفقه 
االسالمي وقد مجعت املعلومات واملصادر لکتايب هذا من مصر والشام والبالد 

عاجل ان شاء اهللا وانا علی ثقة بان العربية وأرجو أن ينشر الکتاب يف القريب ال
الکتب سوف يکون کتابا فريدا يف مضوضوعه وانوی ان جيمع الکتاب من 

الذی يقع يف ) کذا(املسائل املفصلة کما جاءت يف املبطوط لالمام النسفي 
  ۔"ستني جملدا

وکذلك مل يوفق ) باد◌ٓ حيدر ا(ولکن األقدار مل ترد أن يسافر إقبال إلی 
ف الکتاب املفصل باللغة االجنليزية يف الفقه االسالمي وبقي هذا اقبال يف تألي

العمل يف کشف االعمال اليت اراد اقبال ان يکملها ومل يوفق يف ذلك وبعد اشهر 
وسأله عن ) باد◌ٓ حيدر ا(عليه استذية القانون يف ) السري اکرب حيدری(عرض 

احملاکم باالضافة إلی الراتب الذی يريده اذا کان مسموحا له أن يعمل حماميا يف 
وظيفة االستاذية إال أن اقباًال کان قد اطلع من مصادره اخلاصة بانه ال حاجة اليه 

) باد◌ٓ حيدر ا(ان يطلبه إلی ) السري اکرب حيدری(وامنا يريد ) باد◌ٓ حيدر ا(يف 
لينا قش معه مشروع اجلامعة العثمانية والن اقبال مل يکن يستطيع ان يتحمل 

  ۔)۳۱) (باد◌ٓ حيدر ا(للسفر اعتذر عن الذهاب الی  التکاليف الضخمة
وکان ) م۱۹۵۰-۱۸۹٤بشودری حممد حسني (م التقی اقبال ۱۹۱۷ويف 

نذاك وکان قد وافق علی أن ◌ٓ طالبا بالکلية االسالمية ا) الشودری حممد حسني(
وذلك علی اشارة من ) السري ذوالفقار علی خان(يکون استاذ االوالد االمري 
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عميد الکلية االسالمية بالهور وکان اقبال علی صلة ) ارتونهيزی م(السيد 
لشودری (وبذلك اتيح ) السري ذوالفقار علی خان(الصداقة العميقة مع االمري 

خر وکان اقبال قد عرف فيه انسانا ◌ٓ ان يقابل اقباًال بني حني و ا) حممد حسني
فاه اهللا خملصا متحمسا للدين فاتصلت العالقات بينهما واستمرت الی ان تو 

الشودری حممد حسني فقبل وظيفة يف السکرتارية (م احل اقبال علی ۱۹۲٦نفسي 
  ۔املدنية حلکومه بنجاب بالهور

وکان اقبال مولعا باحلمام وکان قد حصل علی محامة من املدينة املنورة بعد 
 /۲۰حماوالت ومشقة کبرية فکان يهتم {ا کثريا ولکن من سوء احلظقتلها لقط يف 

يف ذکری محامة "م مما أثر يف نفس اقبال کثريا فألف منظومة عنوا'ا ۱۹۱۷ اکتوبر
ويف خالل تلك االيام نشأت فکرة عند اقبال بانه ميکن ) ۳۲" (املدينة املنورة

اجياد نسل جديد من احلمام وذلك باجلمع بني احلمامة املنزلية من نسل جيد 
بال يقوم مبحاوالت جتريبية الی ومحامة برية خضراء والتحقيق هذا اهلدف الستمر اق

  ۔بضع سنني ولکنه مل يوفق يف ذلک
مث اخذ يفکر يف تأليف "رموز الالذاتية "م ا'ی اقبال ديوانه ۱۹۱۷ويف 'اية 

وعن ذلك " مستقبل االمة االسالمية"القسم الثالث من نظومة املثنوية وعنوا'ا 
  ):۳۲(قائال ) اجلرامي(حيدث يف رسالته الی 

ن فقد اخذ القسم الثالث مير بذهين ويسيطر علی فکری واخذت ◌ٓ اما اال"
املعاين تتدفق تدفق السيل املنهمر وانا واقف مندهشا کيف اصيد هذه املعاين 
وسوف يکون موضوع هذا القسم هو مستقبل االمة االسالمية ونعنی بذلك 

ية او تاريخ املسلمني يف املستقبل يف ضوء القران الکرمي وان اجلماعة االسالم
االمة املسلمة اليت بدأت بالدعوه االبراهيمية ماذا ستواجه من الوقائع واحلوادث 
يف القرون القادمة وما هي الغاية القصوی من هذه الوقاجع واحلوادث؟ اما انا 

ن الکرمي وان الدالئل املوجودة ◌ٓ فاری ان هذه االشياء کلها توجد يف القرا
اول وذلك من فضل اهللا وکرمه علی واضحة جلية الحتتاج الی توضيح او ت

حيث اعطاين هذا العلم اخلفي السری املوجود يف القران الکرمي قد اشأغلت 
ياته الی شهور بل الی ◌ٓ ن الکرمي ودراسته والتفکر يف سوره وا◌ٓ بقراءه القرا

سنوات وبعد هذه املدة الطويلة والدراسة الشاملة قد وصلت الی هذه النتائج 
 ان هذا املوضوع دقيق وخطري يف نفس الوقت وليس من نفا اال◌ٓ املذکورة ا

السهل الکالم فيه او احلديث عنيه اال ان الرأی قد استقر عندی بانين سأؤلف 
هذا القسم الثالث وال بأس اذا ظهر ونشر ممايت اومتی ارادله اهللا ان يظهر 
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  ۔"وينشر

نوفمرب  /۲۸يف ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(وکذلك فان اقباًال قد کتب رسالة الی 
م اخربه فيها عما اعتزم عليه وذلك بعد ان ظهرت الطبعة اال ولی من ۱۹۱۸
ويف هذه الرسالة کتب بضعة ابيات شعرية من هذا القسم " رموز الالذاتية"ديوان 

اال ان ارادة اقبال هذه ايضامل تتحقق ومل تثخذ شکال عمليا ولکنه  ) ۳٤(الثالث 
" رسالة الشرق"بالقسم الثالث الی ديوانه کان قد ضم بضعة ابيات شعرية خمتصة 
  ۔"رموز االذاتية"الذی نشر بعد مخس سنوات من ديوان 
م وکتب ۱۹۱۸يف ابريل " رموز الالذاتية"وقد ظهرت الطبعة االولی من 

والشاعر ) سيد مري حسن(اقبال مقدمة للطبعة االولی خص فيها استاذه الشيخ 
اعدا اقبال ونصحاه واصلحا العديد بعواطف الشکر حيث کانا قد س) اجلرامي(

من کلمات االبيات الشعرية واساليبها وحتدث اقبال عن موضوع االديوان فقال 
)۳۵:(  

اما شعور الذاتية املسلسل الفراد شعب من الشعوب فريجع ذلك الی قوة "
الذاکرة وکماهلا واما دوام هذا الشعور ودعمه لالمم او الشعوب فريجع ذلك 

التاريخ الشعيب فالتاريخ الشعيب امنا هو ذاکرة حلياة امة من االمم الی االحتفاظ ب
او شعب من الشعوب وهو الذی يربط بني احلياة واالعمال يف املراحل املختلفة 
وحيافظ علی االستمرار الزمين لذاتية االمة ونظرا الی هذه النقطة من علم 

سالمية واملبادئ االحياء والعمران فقد درست العناصر التکوينية لالمة اال
واالسس اليت تقوم عليها حياة هذه االجزاء والعناصر من االمة وانا علی ثقة 
ويقني بان االدراك الصحيح حلياة االمة اسالمية الميکن اال اذارأينا من وجهة 

  ۔"النظر هذه
سب التأليف هلذا القسم من الديوان علی ) السري عبدالقادر(ويکي لنا 

  ):۳٦(ول لسان اقبال نفسه فيق
فقال حضرة الدکتور بانه يعرتف باملواهب العلمية واالدبية اليت ميلکها "
مقالة نقدية عن ) جبنوری(بل انين مدين له فقد کتب ) عبدالرمحن جبنوری(
تناول فيها اجلوانب املختلفة من الذاتية للنقاش مث اضاف " اسرار الذاتية"ديوان "

رد احلاحا شديدا جعلنا خنشی انه اليؤمن ان اقباًال يلح علی ذاتية الف"قائال 
بوجود االمة ومکانتها مع ان اکتمال الذاتية الفردية الميکن اال اذا انضمت الی 

هذه رأيت من الالزم ان ) جبنوری(االمة وتالشت فيها وبعد ان درست مقالة 
حتی ينتهی بذلك ماخيافه بعض املفکرين من اخلطر علی " رموز الالذاتية"أؤلف 

هذه ملا الفت ديوان ) جبنوری(ة وا>تمع وال استطيع ان اقول لوال مقالة االم
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ولکن احلقيقة اليت ليس فيها شك هي انين بعد ان قرأت مقالة " رموز الالذاتية"
  ۔"هذه بدالی انه البد منا التعريف برموز الالذاتية) جبنوری(

نياز ( م الی۱۹۱۷يونيو  /۲۷وکذلك فن اقباًال کان قد کتب رسالة يف 
  ):۳۷(عن موضوع رموز االذاتية فقال فيها ) الدين خان

اما انا فال اعرف احد قد سبقين الی تقدمي فکرة االمة االسالمية {ذا الشکل "
بني يدی اجلماعة االسالمية وان بعض املسلمني من املدرسة احلديثة سيعرفون 

عتيقة من االسبال  بان القومية او الوطنية اليت تفتخر {ا اوربا ليست االقطعة
البالية ذات اخليوط الواهية الضعيفة وان املبادئ السلية للقومية هي اليت جاء {ا 
االسالم وليس بامکان مرااليام وکر االعصار أن يؤثر يف قوة هذه املبادئ 

  ۔"السليمة وحيويتها
باد ◌ٓ حيدر ا) نظام(الی " رموز الالذاتية"وقد ارسل اقبال نسخة من ديوان 

وکان سبب " رسالة الی مليك دکن"وذلك مع منظومة فارسية عنوا'ا ) الدکن
لريحب االمري ) عليکره(کان قد ذهب الی ) نظام(تأليف هذه املنظومة ان 

حيث کان مريضا ) عليکره(بابيات شعرية اال ان اقباًال مل يستطع السفر الی 
ية بعد بضعة ولکنه استطاع ان يبعث {ذه املنظومة مع نسخة من رموز الالذات

  ۔)۳۸( ۔اسابيع
م بعد 'اية احلرب العاملية االولی ببضعة اشهر ظهر وباء يف ۱۹۱۸ويف 

بعض مناطق بنجاب يشبه النزلة الوافدة ومل يکن احد يعرف شيئا عن دواء املرض 
وعالجه ومل تکن االدوية متوفرة واليت کانت موجودة مل تکن تستطيع ان تقاوم 

اء املداوين قد اصيبوا {ذا املرض اخلبيث وکان عدد هذا املرض حتی ان االطب
املوتی يف مدينة الهور وحدها مائتاين وضني تقريبا يف اليوم الواحد ومل ينقص هذا 

من املوتی فيما تالمن االيام حتی ان الناس مل يکونوا جيدون من ) ۳۹(العدد 
  ۔)امرت سار(يقوم بالدفن ونفس احلال کانت يف مدينة 

ذه املدة قام اقبال بتدريس الفلسفة لطالب املاجستري بالکلية ويف خالل ه
فجأة بعد ان اصيب باجلدری ومن مت ) بيک(االسالمية وذلك بعد وفاة االستاذ 

تقدمت مجعية محاية االسالم برجاء إلی اقبال ليقوم بالتدريس الی أن يأيت استاذ 
م قال ۱۹۱۸فمرب نو  /۲۸يف ) بادي◌ٓ اکرب اله ا(جديد وکتب اقبال رسالة الی 

  ):٤۰(فيها 
ان طالب الفلسفة هؤالء حيضرون يف بييت کل مساء فال بدلی ان انتهز الفرصة "

التی اجدها 'ارا استعدادا للمحاضرة وما هي احملاضرات امنا هي اسطورة ليأس 
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تلك االسطورة اليت تعرف بتاريخ الفلسفة فقد کان مساء  ۔االنسان وفشله

کنت : "ب هذا البيت الشعری من شعرك ما معناهاالمس حيث انشدت للطال
اظن ان الذهن االنساين ميلك طاقة الحد هلا ومل اکن علی علم بان قدر العقل 

علی کل " ۔الذي منح لالنسان حمدود الوزن کما ان قدر النظر حمدود املساحة
حال فان هذه احملاضرات قد اصبحت وسيلة اسغلها العلم مسئلة من املسائل 

  ۔"هلؤالء الطالب الدينية
م انتهت احلرب العاملية االولی وبعد شهر تقريبا ۱۹۱۸نوفمرب  /۱۱ويف 

حاکم اقليم بنجاب باقامة حفلة االنتصار ) مائيکل ايدوائر(من ذلك قام السري 
ذوالفقار (بالهور واشرتك فيها اقبال مع االمري السري ) بريدال(العظيمة يف قاعة 

ان ينشد شيئا من شعره الفارسي فانشد بضعة فطلب اليه احلاکم ) علی خان
  ۔)٤۱(ابيات فارسية يف احلفلة 

قد اعتزم اقبال هذا الطور من حياته علی اعمال عديدة من التأليف فلم 
يستطع ان حيققها فلم يزل يعتزم علی تأليف کتاب باالجنليزية يف الفقه االسالمي 

  ۔حتی الوفاة
لی وقت متقدم جدا فقدکان اقبل وتاليف ديوان االسرار والرموز يرجع ا

م اال انه مل يوفق يف ذلك  ۱۸۹۸دخل يف االمتحان االبتدائي للقانون يف ديسمرب 
م بدون احلضور يف ۱۹۰۰کما انه مل يسمح له ان يدخل امتحان القانون يف 

الفصول الدراسية ملدرسة الهور احلقوفية ويظهر من هذا ان سفر اقبال الی انکلرتا 
ليا کان من اجل احلصول علی شهادة احلقوق من لندن، تلك للدراسات الع

الشهادة اليت کانت تعترب وسيلة التقدم يف احلياة املادية املعاصرة يف ذلك الوقت اال 
کان قد رغبه يف البحث والتحقيق فکان يتمنی ) رنولد◌ٓ ا(ان اتصاله باالستاذ 

ضوع البحث فان احلصول علی الدکتوراة يف الفلسفة منذ ذلك الوقت واما مو 
اقباًال حبکم الرتبية االولی وحبکم امليول التی ورثها من اجداده کان مييل الی 
الفلسفة الوجودية او التصوف ا>می علی حد تعبري اقبال نفسه ومن مث اختار 

ويف هذه املرحلة من حياة  "موضوع البحث تطور فلسفة مابعد الطبيعيات يف ايران 
شاه سليمان (اساسية عن التصوف وجهها الی کان اقبال قد سأل اسئلة 

: ومن بني هذه االسءلة االساسية) اخلواجا حسن نظامی(بوساطة ) فلواروی
يات ◌ٓ نية التی تدل داللة صرحية علی التصوف؟ وماهي اال◌ٓ يات القرا◌ٓ ماهي اال

نية اليت ميکن منها استنباط وحدة لوجود؟ وما هي الصلة التارخيية بني ◌ٓ القرا
السالم؟ وهل کان علی ابن ايب طالب رضي اهللا عنه قد تلقي تعليما التصوف وا
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قد قام بالرد ) شاه سليمان فلواروی(خفيا من النيب صلي اهللا عليه وسلم وکان 
عليها واستفار منها اقبال يف باب التصوف من االطروحة وکان اقبال قد بدأ 

سنة ونصف او م ای خالل ۱۹۰۷البحث مبجرد وصوله الی کييربدج ويف يونيو 
سنتني تقريبا اکمل اطروحته وبعث {ا الی جامعة ميونيخ وقد ظهرت الطبعة 

راءه کانت قد ◌ٓ م من لندن اال ان فکر اقبال وا۱۹۰۸االولی من االطروحة يف 
بدأت تتغري وهذا هوالسبب الذی جعل اقباًال يری بان االطروحة ينقصها اشياء  

م ظهرت الرتمجة االردوية ۱۹۳٦منها ويف  کثرية وانه الداعي الی الطبعة الثانية
باد ◌ٓ حيدر ا(يف ) مري حسن الدين(لالطروحة واقبال اليزال حيا وقام بذلك 

  ):٤۲(فسح له اقبال لرتمجة اال طروحة ونشرها قائال ) الدکن
قد الغت الکتاب قبل مثاين عشرة سنة ومنذ ذلك الوقت قد اطلعت علی "

رائي وافکاری وقد صدر ◌ٓ کببرية يف ا  اشياء جديدة کثرية وقد حدثت ثورة
العديد من الکتب باللغة االملانية عن الغزالی وطوسي وغريها ولکنها مل تکن 
توجد حني اعددت هذا البحث واری انه مل يبق من الکتاب غري قسم يسري قد 

  ۔"ال يکون هدفا للنقد
تی وصل وکانت االطروحة ينقصها اشياء يف رأی اقبال الن النتائج الفکرية ال

هو ) جالل الدين الرومي(اليها اقبال کانت خاطئة فمثال اخطأ اقبال فظن ان 
بانه  ) منصور احلالج(ايضا من انصار الفلسفة الوجودية کما انه کان قد کتب عن 

جالل (وأما ) ٤۳" (انا احلق"کان وجود يا وانه نادی کهند وکي صادق عارف 
دراسة عميقة فغريرأيه فيه کما ان " ثنویامل"فقد درس اقبال ديوانه ) الدين الرومي

نشر کتاب الطواسني مع هوامشه يف فرنسا مما جعل اقبال يغري رأيه يف ) ميسينيان(
فلم يستطع ان يفهم افکار " زند"منصور احلالج وکذلك مل يکن اقبال يعرف لغة 

 فهما صحيحا مث درس بعض املؤلفات ا>وسية القدمية باللغة الفهلوية" زرتشت"
فلسفة "فبدا له ان القسم االول من املقالة ای ) سيد مري حسن(مبساعدة الشيخ 
ليس علی مايرام ولکن اقباًال يذکر يف مقالته هذه مصادر " ايران قبل االسالم

التصوف واستنباطه من القران الکرمي وبعض الدعاوی الصوفية ففي ذلك يری 
  ):٤٤(اقبال رأيه قائال 

 عن أفکار املؤلفني املتصوفني الذين يستنبطون سوف امجل القول امجاال"
ن الکرمي وليس لديهم ماحيقق تارخييا بان ◌ٓ التصوف ويربرونه علی اساس القرا

الرسول صلي اهللا عليه وسلم فعالکان قد اعطی علما سريا سيدنا علی او 
علی کل حال فان الصوفية يدعون  ۔لسيدنا ايب بکر الصديق رضي اهللا عنهما
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باالضافة الی ) تعليم احلکمة(عليه السالم کان قد علم تعليما سريا  بان النيب

من سورة  ۱٤٦نية رقم ◌ٓ ية لقرا◌ٓ تعليم القران الکرمي وهم يستندون الی اال
البقرة واعتقد انه توجد اشارت يف القران الکرمي واالحاديث الصحيحة اخلالصة 

وتية يف البالد االخری اليت کانت العرب قد جبلت عليها اال ا'م وجدوا ظروفا م
فظهرت هذه االفکار الصوفية کفکرة مستقلة ويقول القران الکرمي معرفا باملؤمن 

اال ان االسئلة تنشأعن ) من سورة البقرة ۲ية رقم ◌ٓ ا(املسلم بائه يؤمن بالغيب 
ن قائال بان هذا الغيب يوجد يف ◌ٓ هذا الغيب ماهو وکيف هو؟ فريد عليها القرا

) من سورة ق ۱۵اواية رقم ) من سورة الذاريات ۱۲-۲ ۔مية رق◌ٓ ا(ارواحکم 
ية ◌ٓ ا(وکذلك فان القران يعلمنا بان املاهية االصلية هلذا الغيب امنا هو نورحبت 

اما عن هل النور االول شخصی؟ فان القران الکرمي ) من سورة النور ۳۵رقم 
لخيصا رغم انه يقدم فکرة الشخصية بعبارات خمتلفة اال انه يلخص اجلواب ت

يات ◌ٓ فهذه هي ا) ية رقم من سورة شوری◌ٓ ا) (ليس کمثله شئي(فيقول 
استدل {ا املفسرون املتصوفون وطوروا وجهة النظر عن الکون االوهي وحدة 

  ۔"الوجود
والظاهر مما مربنا ان اقبال کان قد اعرض عن التصوف الوجودی أووحدة 

للدکتوراة فهذا الوجود وحدثت تغيريات يف فکره حني اخذ يعد اطروحته 
  ):٤۵(حيدثنا عن ذلك قائال ) عبدا>يد سالک(

واکتشف اقبال وهو يشتغل بالدراسة والبحث ليعد اطروحته للدکتوراة بان "
التصوف التقليدی املتداول الصلة له بأی جانب من جوانب االسالم وامنا 
هويعارضه وخيتلف عنه اختالفا وبعد بضع سنوات من ذلك الطور من حياة 

قبال التقيت به يف الهور فصرح بکل وضوح وقوة يف بعض االقاءات بأنه کان ا
حکمة "للشيخ االکرب حمي الدين ابن العريب و " فصوص احلکم"قد درس 

للشيخ شهاب الدين السهرودی، دراسة شاملة عميقة اما مکانة " االشراق
م احملتويات هذين الشيخني يف جمال العلم واملعرفة فال کالم يف ذلك اال ان معظ

لکتابيها هذين الصلة هلا باالسالم واقل شئي يقال يف ذلك انين الأستطيع أن 
  ۔"أطبق بني عقائد مها وبني لتعاليم االسالمية

ويری هذا املؤلف بأن اقباًال قد مرمبرحلة التغيري الثوری الفکری وهو يف  
يف النصف  کيمربدج وذلك بعد قليل من ارسال االطروحة الدکتورية الی ميونيخ

م وهذا التغيري الثوری الفکری الذی حدث يف نفس اقبال جعله يرفض ۱۹۰۷من 
امللکية واالستعمار والوطنية والقومية رفضا تاما کما انه اعرض عن التصوف 
الوجودی يف ضوء ما اکتشفه يف حبثه واما السبب الذی جعله يعرض عن 
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اقباًال کان قديئس من التصوف الوجودی يف ضوء مااکتشفه يف حبثه فهو ان 
املدنية االوربية ومل يعجبه الکثري من جونبها ولکنه کان قد وجد بعض اجلوانب 
االجيابية فيها ايضا واليت کانت قد اثرت يف نفس اقبال تأثريا عميقا فقد تأثر اقبال 
 بالتقومي اجلديد للفلسفة االوربية والنهضة العلمية احلديثة والتکنولوجيا والعمل اجلاد
املستمر يف جماالت البحث والتحقيق والتجربة واالبتکار والتطلع فکان اقبال يری 
ان الغرب الناهض يقظان وميضي يف ميدان العمل اما الشرق الغافل فنائم يف 

ماهي اسباب : ا>ال نفسه ففي هذه املرحلة من حياة اقبال نشأ سوال يف ذهنه
کري عميق اتضح له بان ذلك يرجع زوال املسلمني واحنطاطهم وختلفهم؟ وبعد تف

الی تأثري التصوف الوجودی الذی شل القوة العملية وقضي عليها يف نفوس 
الذی يقول ان اقباالً ) اکرام احلق سليم(املسلمني ويؤيد ذلك ماجاء يف تصريح 

اراد وهو يف کيمربدج ان يعد مقالة عن السياسة االسالمية >لة اجنليزية وفجأة 
نفسه، ماهو احملرله النفسي وراء زوال املسلمني واحنطاطهم؟ ومن نشأ سوال يف 

اجل احلصول علی الرد واال جابة علی هذا السوأل راجع اقبال عددا کبريا من 
فمنذ تلك  ۔)٤٦(املراجع اال انه مل يستطع ان يصل الی نتيجة مقنعة مرضية 

احنطاطهم ومنذ اللحظة بدأيتعمق يف االسباب اليت کانت وراء زوال املسلمني و 
تلك اللحظة اخد اقبال يرتب نظاما فکريا فعاال يقوم بدوره يف النهضة االسالمية 

م ويف نفسه ثورة ۱۹۰۸احلقيقية ويصرح اقبال نفسه قائال بانه عاد من انکلرتا يف 
مستمرة من التغيري الفکری فاراد ان يبحث عن روح معنوية النتاجه االديب واخريا 

فسه ان يعلن برأيه ونظرا الی هذا الفکر الثور اخذ اقبال م قرر يف ن۱۹۱۰يف 
ويتضح مماکتبه اقبال بانه کان يريد ان يؤلف " اسرار الذاتية"يؤلف منظومته املثنوية 

واما  ۔وکان والده قد امره بذلک) بوعلي قلندر(منظومة مثنوية علی منوال مثنوية 
والثانية " خمزن معنوی: "اهذا فقد نسب له ثالث مثنويات اواله) بوعلي قلندر(
بوعلي (اما املثنوية الثالثة فلم يعرف هلا اسم وامنا تذکر مبثنوية " کالم قلندری"

بانه ميکن ان يکون اقبال ووالده يقصدان هذه ) غالم رسول مهر(ويعتقد ) قلندر
املثنوية االخرية وا'ما کانا يقصدان مبنوال املثنوية هو البحر الشعری وقد ميکن ان 

کونا يقصد ان مثنوية موجزة يف بداية االمر ولکنه استمر يفکر يف املوضوع ي
فظهرت له معان ومقاصد کثرية مما جعله يطول املثنوية حتی انه اراد ان يؤلف 
ثالثة اقسام من املثنوية ولکنه مل يکمل اال القسمني االولني ولکنه اتبع الرومي يف 

ب عينيه دائما باالضافة الی االستيحاء مثنويته هذه النه هوالذی کان اليزال نص
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الفکری واالسرتشاد الروحي من الرومي يف املراحل املختلفة من هذا الطور فعلی 

کان ترتيب النظام الفکری للنهضة االسالمية احلقيقية قد ) غالم رسول مهر(رأی 
 خر اما فيما بعد فقد ظهرت◌ٓ اختذ اشکاال خمتلفة اما يف البداية فقد کان شيئا ا

له جوانب خمتلفة من املوضوع حتی متکن من اکمال اخلطة للمثنويتني کانت 
حياة " واما الثانية فکان موضوعها" اسرار الذاتية"احدامها عن حياة الفرد ومساها 

ولکنه مل يستطع ان يؤلف ) ٤۷" (برموز الالذاتية" امللة االسالمية ومن مث مساها
  ۔"حياة االمة االسالمية يف املستقبل"املثنوية الثالثة التيي کان موضوعها 

ولکنه مل جيد ) ٤۸(م اخذ اقبال يؤلف کتابا عن تاريخ التصوف ۱۹۱۹ويف 
املعلومات املطلوبة فتوقف بعد باب او بابني من الکتاب ويف هذه السنة نفسها 

) کيشن برشاد(وکتب الی االمري ) (امللحمة اهلندوکية" (راماين"أراد اقبال أن ينقل 
بالفارسية ولکن اقبال ) رامائن(کان قد نظم قصة ) مسيح جهانغريی(بأن  واخربه

مل يستطع ان يعثر علی نسخة من املثنوية فاذا کانت نسخة منها يف مکتبته 
ولکن النسخة مل تکن توجد يف مکتبة ) ٤۹(فليتفضل باعارة الکتاب لبضعة ايام 

م اراد ۱۹۲۱حتقيقه ويف ومن مث مل يتحقق ما اراده اقبال ) کيشن برشاد(االمري 
فکتب الی ) کتاب االغاين املقدسة اهلندوکية" (جبوت جيتا"اقبال ان يرتجم 

  ):۵۰(قائال) کيشن برشاد(االمري 
) صوت اجلرس(منظومة يف " (جاتريی"ان سيادتکم قد اعجبتکم ترمجتی "

وان ذلك موضع فخر و اعزاز بالنسبة الی ولکننی من ") الشمس"عنوا'ا 
الکلمات السنسکريتية الی اللغة " موسيقی"شديد مل استطع ان انقل االسف ال

علی کل حال فانين اری بأنين قد وفقت يف نقل ماقصده الشاعر من  ۔االردوية
الی اللغة " جيتا"املقاهيم واملعاين واذا ساعد تين الظروف فانين اعتزم علی ترمجة 

) فيضي(الفارسية للشيخ  االردوية ولعل سيادتکم قد اطلعتم علی ترمجة الکتاب
اال انه مل يستطع ان يويف اطالقا يف ) فيضي(ومن الذی اليعرتف برباعة الشيخ 

واسلوبه االديب وامنا انا علی يقني بأن الشيخ " جيتا"ترمجته هذه مبفاهيم 
  ۔"املعنوية ايضا" جيتا"مل يدرك روح ) فيضي(

االسالم  "ابا عن م أن يؤلف کت۱۹۲۵وکذلك فان اقباًال کان قد أراد يف 
" الی صويف غالم مصطفی تبسم"باالجنليزية وعن ذلك حيدثنا يف رسالته " کماأراه
  ):۵۱(قائال 
کنت قد أعددت مقاال عن االجتهاد قبل أيام مضت اال انه قد اتضح يل "

خالل البحث بان املوضوع ليس سهال کما کنت أتصوره يف البداية وانه حيتاج 
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{ذا الشکل احلايل فان املقال ليس جديرا باالفادة  الی حبث ونقاش طويل اما
وذلك الن ماکان يف حاجة الی التفصيل قد جاء يف شئي من االقتضاب 
واالجياز للغاية وهلذا السبب مل ينشر املقال حتی اليوم وسوف اجعل من هذا 

االسالم  "املقال کتابا مستقال باالجنليزية ان شاء اهللا وسوف يکون اسم الکتاب 
والغرض من هذا العنوان هو أن يعلم الناس بان الکتاب ليس اال " ا أراهکم

خر وهو انين قد ◌ٓ رأيی الشخصي الذی ميکن أن يکون خاطئاً وهناك جانب ا
انفقت معظم حيايت يف دراسة الفلسفة الغربية حتی أن هذه الفکرة قد اصبحت 

هذه بوعی عادة ثانية يف نفسي واننی ادرس حقائق االسالم بوجهة النظر 
أوبدون وعي وقد اکتشفت خالل حديثی يف املوضوع باللغه االردوية بانين ال 

  ۔"استطيع ان اعرب عن ذلك تعبريا جيدا صحيحا
واما ملاذا مل يستطع اقبال ان حيقق ما اراده من تأليف الکتب؟ فيوجع ذلك 
ان الی سببني اوهلا انه مل يتخلص من فکرة لقمة العيش والسبب الثاين انه ک

يقضي معظم وقته يف البحث عن الرزق واکتسابه ومل يکن جيد وقتا يقضيه يف 
الدراسة والبحث والتحقيق وکشف الدخل السنوی يدل علی ان اقباًال مل يکن 

م واول کشف جنده يف ۱۹۱٦يغل من الدخل مايوجب عليه الضرائب حتی سنة 
شف من م حيث قدم أقبال أول ک۱۹۱۸-۱۹۱۷ملف الضرائب يتعلق بسنة 

الدخل عن الضريبة السنوية وهذا الکشف ينص علی الدخل السنوی الذی 
م فقد کان دخله السنوی خالل ۱۹۱۷-۱۹۱٦اکتبسبه اقبال خالل السنة املالية 

تلك السنة قد وصل الی ثالثة االف وستمائة؟ واربع عشرة روبية والضريبة السنوية 
ة ومل يکن اقبال قد بدأ يکتسب روبي ۹٤التی دفعها اقبال علی هذا الدخل قدرها 

شيئا من مؤلفاته الی تلك السنة واما وسائل الدخل اليت غلت علی اقبال فهی 
مهنة احملاماة ووضع االسئلة االمتحانية لشتی اجلامعات وما اکتسبه اقبال خالل 

  :السنوات الثمانية املقبلة املتتابعة کان کما يلی
يف (الدخل  السنةاملالية

 )وبياتالر 
 )يف الروبيات(الضريبة 

۱۹۱۷-۱۸  ٤۲۲۵ ۱۱۰ 
۱۹۱۸-۱۹  ٤۱۸۳ ۱۰۷ 
۱۹۱۹-۷۰  ۱۱٦۸۹ ۵٤۸ 
۱۹۲۰-۷۱  ۸٦۸۹ ۲۷۱،۵۰ 
۱۹۲۱-۷۷  ۱۰۰۸۳ ۵۲۳ 
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ديوان "روبية کأجر علی  ۳۲وخالل هذه السنة املالية حصل اقبال علی 
  "االسرار والرموز
۱۹۲۲-۷۲  ۷۱۹۲ ۲۲٤ 
۱۹۲۳-۷٤  ۱۳٦۰۸  ٦۳۷  
۱۹۲٤-۷۵  ۱۳۷۰۲  ٦٤۲  

يف مقاله عن کشف الدخل السنوی للعالمة اقبال ) صفدر حممود(حدث ويت
  ):۵۳(فيقول ) يف ضوء سجالت مصلحة الضرائب(

وباالضافة الی الدخل السنوی فان هذه الکشوف هلذه السنوات املالية تسلط "
اضواء علی اشياء غريبة اخری فمنها ان اقباًال ذکر يف دخله السنوی لسنة 

من الدخل الربوی والنعرف من اين جاءله هذا املبلغ روبية  ۲۳-۱۳۵،۱۹۲۲
الربوی النه مل يذکر شيئا يوضح ذلك وحاولنا البحث يف املوضوع فاخربنا بعض 
االکابربان البنوك يف ذلك الوقت کانت تدفع املبالغ الربوية کعادDا اليوم ما الربا 

ية تاخذه الذی مل يکن يستلمه اصحاب احلسابات فکانت احلکومتة الربيطان
وختصص املبلغ لالرساليات املسيحية لتنفقه علی الدعوة والدعاية وهذا ماجعل 
الکثريين من الناس يستلمون الربا وينفقون علی الفقراء واملساکني علی کل حال 
فاننا مل حنصل علی مايؤکد لنا يف شي عن الربا الذی کان استلمه العالمة اقبال 

يارة والبنزين والسائق اال يف کشف السنة وکشوف الدخل هذه التنص علی الس
م املالية ويف هذه السنة نفسها اشرتی العالمة اقبال ۱۹۲٤-۲۵املالية لسنة 

  ۔"السيارة
يف مقاله هذا باننا لونظرنا الی قيمة الروبية اليوم ) صفدر حممود(ويقدر 

اتضح لنا ان دخل اقبال خالل هذه السنوات کان اکثر من مثانية اضعاف علی 
االقل حسب الظروف احلالية وعلی هذا الرأی فقد کان يکتسب اقبال دخال 

ن هوکم مقدار الوقت الذي  ◌ٓ سنويا البأس به ولکن السوال الذی يطرح نفسه اال
کان اقبال ينفقه يف جهده وسعيه من اجل هذا الدخل من مهنة احملاماة ووضع 

کن يتوفر لديه لينفقه   االسئلة االمتحانية لششتی اجلامعات؟ وما هو الوقت الذی
علی االبتکارات االدبية؟ وما هي مسئوليات اقبال التی کان يتحملها يف االنفاق 
لقد کانه البدله من االحتفاظ مبرکزه االقتصادی من اجل مهنة احملاماة وکانت له 
زوجتان واوالد وکانت له زوجة ثالثة قد فارقها اال انه کان يرسل هلا مبلغا معينا يف  

ر وکان شقيقه االکرب الذی کان قد ثفق ما اکتسبه من مهنته علی شقيقه کل شه
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ليکمل دراساته العليا قد احيل ايل املعاش فکان البد القبال ان يتحمل نفقات 
  ۔اوالد شقيقه هذا کما انه کان يرسل مبلغا ال بأس به الی ابويه يف کل شهر

راد من التأليف ففي مثل هذه الظروف کان من الصعب عليه ان حيقق ما ا
خر ◌ٓ بني حني وا) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(واالنتاج االديب ولعله کان يتجه صوب 

ليتحرر من التفکري يف املعيشة واالکتساب والريکز جهوده علی االنتاج االديب 
) باد◌ٓ حيدر ا(مرتني ففي املرة االولی زار ) باد◌ٓ حيدر ا(والعلمی فقد سافر الی 

) سيد عبدالوحيد معيين(م ولکن ۱۹۲۹ها يف م کما انه قد زار ۱۹۱۰يف سنة 
م ايضا فان ۱۹۲۱م او ۱۹۲۰يف ) باد◌ٓ حيدر ا(يری ان اقباًال کان قدسافر الی 

فضل نواز (واالمري ) نظام(الوکيل الکبري حلکومة ) امحد حمي الدين رضوی(
صدر املهام للشئون املالية کانا قد الکدا له عن زيارة اقبال هذه تاکيدا ) جنک
علی کل حال فهو حيدثنا بانه مل حيصل علی املعلومات الواضحة لزيارة  ۔وثيقا

اقبال هذه وعند من نزل ضيفا ومن الذين کان اقبال قد قابلهم خالل زيارته 
هذه؟ ويقول بان اجلدير بالذکر {ذه املناسبة ان بعض االصدقاء يشك يف سفر 

ما هذا املؤلف فانه ا)! ۵٤( ۱۹۲۱م او ۱۹۲۰يف سنة ) باد◌ٓ حيدر ا(اقبال الی 
وهذا هو ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(مل يعثر علی ماکتبه إقبال عن سفره هذا الی 

رئيس وزراء االمارة کما ان السري ) السري سيد علی امام(العصر الذی کان فيه 
وال ) باد◌ٓ حيدر ا(کانا متواجدين يف ) االمري کيشن برشاد(و ) اکرب حيدری(

  !مرتني او ثالث مرات يف حياته؟) باد◌ٓ حيدر ا( يهمنا ان نعرف أذهب اقبال الی
فمنها ان ) غوته(وتوجد يف حياة اقبال جوانب تشبه حياة الشاعر االملاين 

کان قد دخل امتحان القانون وجنح فيه مثل اقبال وأراد ان يعيش حياة ) غوته(
 ۔مکان يترب ) غوته(اال ان ) فرالکفورت(عادية معاصرة فاشتغل باحملاماة يف مدينة 

هلنة احملاماة وکان يريد ان تکون ملهنته هذه مکانة ثانوية فظل يبحث عمن يشرف 
مستشارا تعليميا يف ) ديوك کارل أغسط(علی انتاجه االديب ويهتم به واخرياً عينه 

مستغنيا عن اکتساب ) ومير(بقية حياة يف امارة ) غوته(وهکذا قضی ) ومير(امارتة 
لالشراف علی شئون االمارة الی جانب الوقت  الرزق فکان لديد الوقت متوفرا

الوافر لالنتاج األديب ويبدوکأن اقباًال کان متربما من السعي واجلهد يف مهنة احملاماة 
نظام حيدر (ايضا فکان يريد ان يتحرر من فکر التکسب واالقتصاد يف ظل 

فسه ليحقق مايريده من االنتاج االديب وهلذا السبب کان يرشح ن) باد الدکن◌ٓ ا
کلما اتيحت له فرصة فيحدثنا عن ذلك اقبال يف ) باد◌ٓ حيدر ا(للخدمات يف 
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  ):۵۵(قائال ) کيشن برشاد(م الی االمري ۱۹۲٦ديسمرب  /۲۸رسالة کتبها يف 

فاذا استطعتم سيادتکم حبکم مرکزکم املرموق وکلمتکم املسموعة ان حتاولوا "
 االمراء اهلنديني وبني قضية العالقات بني" غرفة االمراء"حتی تتبنی وتتخذ 

ان  ۔احلکومة االجنليزية فاننا حينئذ نتوقع النتائج املثمرة املدهشة من هذه احملاولة
اللجنة امللکية ستزور اهلند يف املستقبل العاجل وجيب تکوين مجاعة من اخلرباء 
القانونيني العامليني للنظر يف هذه القضية واعداد الناس من اجل القيام باداء 

هادة يف هذه القضية واالملام باحلجج والرباهني املؤيدة واملعارضة هلا واذا کانوا الش
يف هذه القضية فانه علی امت استعداد ان يقوم بکل ما " اقبال"يف حاجة الی 

 ۔وسعه وأن سيادتکم ستجدونه ال يقصر يف اخلدمة {ذا الصدد ان شاء اهللا
ق کل عناية واهتمام وبکل علی کل حال فان هذه قضية مهمة للغاية وتستح

سرعة واستعجال واما احلل املناسب هلذه القضية فهو کما اقرتحت باعاله واما 
فقد کان اسلوبا غري صحيح يف ) برار(االسلوب الذی أختري خبصوص امارة 

  ۔"رأيي املتواضع
م الی انکلرتا للمشارکة يف مؤمتر املائدة املستديرة ۱۹۳۱وذهب اقبال يف 

وحسب ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(تم کذلك اهتماما خاصا بشئون فيما بعد فاه
باد ◌ٓ حيدر ا(کان اقبال جيد الوقت ليناقش قضية ) {ادر يار جنک(تصريح 

خرين ◌ٓ ومکانتها الدستورية مع وزير اهلند وقادة انکلرتا السياسيني اال) الدکن
دة مناطق خالل املؤمتر بصفته اخلاصة واقنعهم بالرباهني واالدلة بانه جيب استعا

املغصوبة املسلوبة باالضافة الی اعطاء االستقالل الکامل ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(
هلا لتکون مصدر الدعم والتقوية للسوق املشرتکة الربيطانية کدولة مستقلة اال ان 

عارض هذه الفکرة ألن االحزاب ) باد◌ٓ حيدر ا(رئيس وفد ) اکرب حيدری(السري 
با هلذه اخلطوة وقد ميکن ان تطالب االمارات اهلندوکية سوف تثري ضجة واضطرا

ويؤيده ماجاء ) ۵٦(االخری {ذا الوضع اخلاص ايضا ومن مث رفض هذا االقرتاح 
کان قد ) فضل حسني(حيث يقول بأن والده السري ) عظيم حسني(يف تصريح 

طلب من نائب االمربا طور خصيصا لريشح اقبال للمشارکة يف مؤمتر املائدة 
) ۵۷(خالل املؤمتر ) اکرب حيدری(تشاجر مع السري ) اي اقبال(لکنه املستديرة و 

  ۔)باد◌ٓ حيدر ا(حول قضية 
مل تتحقق ) باد◌ٓ حيدر ا(علی کل حال فان امنية اقبال لالقامة املستقلة يف 

يف حياته رغم هذه احملاوالت کلها والواقع ان الکثريين من الناس کانوا يأخذون 
ول علی الوظائف واملناصب احلکومية العليا رسائل التوصيات من اقبال للحص
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کيشن (فمن ذلك ماکتبه اقبال الی االمري ) باد الدکن◌ٓ حيدر ا(واملنح املالية من 
  ):۵۸(فقال ) بادي◌ٓ جوش مليح ا(عن الشاعر ) برشاد
) بادی◌ٓ شبري حسني جوش مليح ا(هذه رسالة اکتبها العرفکم {ا باالستاذ "

نادرة وهو شاعر املستقبل وقد اطلعت علی ما ان هذا الشاب ميلك الکفاءة ال
ألغه بکل رغبة ومتعة وباالضافة الی هذه املواهب الطبيعية فانه ينتمي الی اسرة  

قد عرفت بالتأثري والرسوخ يف االوساط االجتماعية الی ) لکنؤ(کرمية من 
جانب الشهرة االدبية واالمل يف سيادتکم بأنکم سوف Dتمون بقضية اهتماما 

واذا کان يف حاجة الی االستشارة او املساعده من حضرتکم فانکم  خاصا
الترتدون يف ذلك والسبب الذی جعلنی ارجو سيادتکم هي ثقيت بکم 

  ۔"واهتمامکم باألشراف والسادة من الناس
نظري (من خدمات اقبال؟ فيحدثنا ) باد◌ٓ حيدر ا(اما کيف واملاذا حرمت 

  ):۵۹(عن ذلك قائال ) بادی◌ٓ حيدر ا
لقياس يف الرد علی هذا السوال هو ان االجنليز الدهاة املاکرين الذين کانوا وا"

ميلکون من وسائل املعلومات الواسعة اخلفية والذين مل يسمحوا للرجال الکفاة 
عبداحلليم (و ) ظفر علي خان(و ) حمسن امللک(و ) وقار امللک(من أمثال 

مل يکن ) باد◌ٓ حيدر ا(ان يدعموا مرکهم يف ) علي امام(خرهم ◌ٓ ويف ا) شرر
حتی يصبح ) باد◌ٓ حيدر ا(من املمکن ان يسمحوا القبال بدعم مرکزه يف 

  ۔"خطراعليهم
کانت ختتلف عن االمارات اهلندية االخری ) باد◌ٓ حيدر ا(والشك ان امارة 

خيتلف کثريا عن ) نظام(فقد کانت دولة واسعة االطراف وکذلك کان حاکمها 
) نظاماً (ی حيث کانت له سلطة واستقالل اال ان امراء االمارات اهلندية االخر 

کان يتبع املندوب السامی االجنليزی يف بعض الشون املهمة ومل يکن يقضي {ا 
موقف اقبال فيؤيده ماجاء ) بادی◌ٓ نظري حيدر ا(اال باستشارته واما ما قاس عليه 

عثمان علی (م حني حضر اقبال يف بالط االمري ۱۹۲۹يف بعض املراجع ففي 
) نظام(و{ذه املناسبة اصدر ) بناد◌ٓ حيدر ا(الول مرة يف ) صف سابع◌ٓ ن اخا

  ):٦۰(مرسوما ملکيا واختد فيه اسلوبا يدل علی احلذر واالحتياط للغاية 
النذکر اال هذا القدر من زيارته هذه بانه کان قد جاء هنا قبل ربع قرن تقريبا "

من اجل مهمة خاصة وبانه   اال اننا النعرف اجاء زائرا او علی دعوة من احد او
کان قد زارنا حيث سجل امسه يف سجل الزوار حسب التقاليد والربوتوکوالت 
ومسحنا له باحلضور عندنا واما النتيجة التی وصلنا اليها من خالل حديثه معنا 
فهو انه من کبار اهل االسالم يف رأينا وکما اتضح لنا من خالل حديثه انه 
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کما اتضح لنا انه جييد اللغة االجنليزية وکان قد   ميلك عواطف اخلدمة لالمة

علی کل حال فانه يعترب احد املشاهري خارج بالدنا والنعرف  ۔سافر الی اوربا 
  ۔"الکثري من أحواله

هذا وقد کرس اقبال معظم اوقاته للشئون اليت بامکا'ا ان توفر حياة العز 
 ۔ليت تتيح له التأليف والتحقيقوالکرامة جلميع اعضاء أسرته ومل يزل يتمنی الفرص ا

أما الشعرفإته کان ينظمه خالل السهرات اوخالل االجازات فکان يشعر يف بعض 
االحيان کأن سيال من املعاين واالفکار قد اخذ يتدفق ويتحول الی الفاظ 
وکلمات وهکذا ينشأ اجلو الشعری فيبدوله کأن االبيات الشعرية قد تدفقت کما 

اما الصائد فهوال يعرف  ۔ويندفع الی شبکات الصائدين يتدفق سيل من السمك
هل يقبض علی بعضها وخيلي سبيل بعضها ام ال وکان اقبال مير حبال من القلق 
والضطراب الشديد قبل ان حييط به هذا اجلوالشعری املتدفق فکان لون وجهه 
يتغري وهو يتقلب علی السرير يضطجع ويقوم ويقعد واحيانا يضع الرأس بني 

کبتيه وعندما ينتهی من کتابة االبيات الشعرية علی ورق أخذ يعود شيئا فشيئا ر 
  .الی السکينة والطمأنينة العادية حتی يسرتيح وينام

  
___________________ 
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  الفصل الثاني عشر
  المعرکة االدبية

ان احلرب القلمية او املعرکة االدبية اليت قامت بني اقبال وانصاره وبني انصار 
ف الوجودی واصحاب الطرق الصوفية التقليدية وانصار الشعر الذی ميثل التصو 

عهد الزوال واالحنطاط ملسلمی اهلند واتباع الفلسفة االشراقية اليونانية الواهية بعد 
واستمرت ثالث سنوات او " اسرار الذاتية"ان ظهرت الطبعة االولی من ديوان 

معرکة کبرية اما املعلومات م کانت ۱۹۱۸م الی ۱۹۱۵ثالثًا ونصف من 'اية 
املفصلة عن معرکة القلم واالدب هذه فا'اال توجد يف ای کتاب عن حياة اقبال 
أو الکتب اليت الفت عن اقبال وصلته بالتصوف والواقع انه خالل هذه السنوات  
کانت قد ظهرت عشرات من البحوث واملقاالت يف اجلرائد وا>الت بني مؤيد 

او معارض له وبني من دافع عن التصوف الوجودی أو " يةاسرار الذات"لديوان 
او يف معارضة ) حافظ الشريازی(عارضه باالضافة الی مانشر تائيدا للشاعر 

اما اصحاب الطرق الصوفية فان  ۔من وجهة نظره عن احلياة) الشريازی(مايقدمه 
دخل واتباعه وقد ت) اخلواجا حسن نظامي(الذی قاد هذه املعرکة ضد اقبال فهو 

اقبال نفسه يف هذا النقاش الصحفي فنشر العديد من املقاالت ومن انصار اقبال 
احملامي والشيخ ) سراج الدين بال(الذين شارکوا يف هذه املعرکة االدبية الشيخ 

احملامي والشيخ ) الف دين(والشيخ ) ظفر علی خان(والشيخ ) عبداهللا عمادی(
م وقد کانت مجاعة من العلماء قد وغريه) عبدالرمحن جبنوری(و ) حممد علی(

اقتحمت هذه املعرکة االدبية ومل يرد امحد من اعضائها ان يعرفه الناس فکتبوا 
و " فيلسوف مسلم"و " مسلم"و " نقاد"و " کشاف"بامساء والقاب جمهولة مثل 

وهذا اجلانب من جوانب سرية اقبال وفکره يف حاجة الی املزيد " مسلم طبيعي"
مق وان هذه املقاالت لومجعت وتکونت منها جمموعة لکان کتابا من البحث والتع

وعنوانه ) عبداهللا قريشي(اما املؤلف فان بني يديه مقال قد اعده  ۔ضخما جدا
االدبية والذی نشر "اسرار الذاتية " اي معکرکة" احللقات املفقوده من حياة اقبال"

) ۱(املقال يف حلقتني اليت تصدرها جملس اقبال وکان قد نشر ) اقبال(يف جملة 
قد اعد املقدمة ) غالم رسول مهر(وعلی اساس هذا املقال نفسه کان الشيخ 

وباالضافة الی ذلك فان املؤلف قد " مبطالب اسرار و رموز"لکتابه املسمی 
وخاصة " اقبال يف رأی معصريه"االخر وهو ) عبداهللا قريشي(استفاد من تأليف 
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اکرب اله (و ) اخلواجا حسن نظامي(لف عن من ابواب الکتاب اليت خصها املؤ 

مقاالت "کما استفاد من رسائل اقبال العديدة وقد احتفظ کتاب ) بادی◌ٓ ا
ثالثة من املقاالت التی اعدها اقبال عن هذا ) عبدالواحد معيين(لصاحبه " اقبال

اليت " انوار اقبال"املوضوع ومقال رابع القبال يف املوضوع نفسه تضمه جمموعة 
يف هذا املوضوع اليت کانت قد نشرت يف شتی اجلرائد " بشري امحد دار"مجعها 

من ) عبداهللا قريشي(وا>الت والذلك فان هذا الفصل من کتابنا يقوم علی مابذله 
اجلهود او يف ضوء النقاش الذی جری بينه وبني املؤلف يف هذا املوضوع ويری 

الذی خيتلف عن ) لذاتيةاو ا" (خودی"بأن مفهوم ) عبداهللا قريششي(االستاذ 
م وهو يستند الی ۱۸۹۸املعنی املتداول العام للکلمة قد عاش يف ذهن اقبال منذ 

ما قاله اقبال من الشعر يف هذا الطور من حياته فمن ذلك بيت قد جاء يف 
اميانا ) خودی(ان الويف الذي يعترب الذاتية "ومعنی البيت ) ۲(قصيدة غزلية القبال 
والشك انه يف هذا الطور " حتل مکانة بارزة بني املالئکةسيد خل اجلنة وسي

الذی کان قد قدر " اقبال"ذلك قد اخذت تظهر " مالمح اقبال"االبتدائي کانت 
له ان يتألأل يوما تألأل الشمس يف کبد السماء ولکن جيب ان نعترب شعر اقبال يف 

کون ضوؤه هذا الطور من حياة صبحا کاذبا لشعره بالنسبة الی شعره الذی ي
والواقع ان اقبال کان ) عبداحلکيم اخلليفة(مقدمة لطلوع الشمس علی حد تعبري 

م يف االجتماع ۱۹۱٤قد اعلن اعراضه عن التصوف الوجودی ألول مرة يف 
التصوف االعجمی "يف کلمة القاها عن " حياية السالم"السنوی جلمعية 

  ):۳(حيث قال يف کلمة هذه" واالسالم
التقليدی الصلة له بالعقائد البسيطة االسالمية والروح الدينية ان هذا التصوف "

العربية وان االمر األساسي املؤمل يف هذا ا>ال هو ان هذا التصوف التقليدی 
بينما هذه الذاتية هي اليت تضمن احلياة لالفراد ) خودی(أو " الذاتية"يأيت علی 

لی اعلی املدارج املادية والشعوب کما ا'ا تضمن لالنسان الفرد ان ترقي به ا
والروحية وکلما ذکر القضاء علی الذاتية يف االداب الصوفية فان عامة الناس 
يعربون عن الذاتية بالکرب والغرور وذلك يعترب من رذائل االخالق اليت جيب ان 

او الذاتية يف " خودی"جيتبها کل مسلم اال ان املتصوفني مل يستخد مواکلمة 
استخدموها يف معنی االنانية واالحساس بالذات او باالثرة  ومعنی الغرور وامنا

وهم يقصدون بذلك أن يقضي االنسان علی نفسه وينفی ذاته وحينئذ يستطيع 
ان ينال منزلة االدراك والعرفان اال ان هذه الفکرة تعارض االسالم فاالسالم 

تل املنزلة يريد ان تبقی وتدوم ذاتية کل فرد بشری وال تزال تقدم وتتطور حتی حت
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املرموقة اليت کانت قد قدرت هلا واليت ليس وراءها منزلة رفيعة هذه الذاتية ميکن 
  ۔"ان يتصورها االنسان

اسرار "وخالل کلمته هذه أعلن اقبال بأنه الف منظومة مثنوية ومساها 
وان هذه املنظومة املثنوية سوف تأيت علی سحر ) او اسرار الذاتية" (خودی

الذی سلب من املسلمني نشا طهم العملی وقوDم احليوية  التصوف االعجمي
وجعل منهم وجودا هامدا جامدا مث انشد اقبال قطعات شعرية خمتارة من 

واما املعرکة االدبية او حرب االقالم " اسرار الذاتية"او " اسرار خودی"منظومته 
ع الی م فان اسبا{ا احلقيقية ترج۱۹۱۵اليت کانت قد بدأت يف النصف من سنة 

وخاصة املقدمة للمنظومة وابياDا الشعرية " اسرار الذاتية"الطبعة االولی ملنظومة 
السري سيد علی (باالضافة الی عنونة املنظومة وانتسا{ا الی ) حافظ الشريازی(عن 
معامل يعجب الکثريين من الناس اال ان هذا االعرتاض االخري ای عنونة ) امام

وحتدث اقبال يف املقدمة ) ٤(ة ثانوية من االمهية الکتاب ونسبته کانت يف درج
با'ا هي شعور بالذات ومعرفة شخصية االنسانية وعرب " الذاتية"او " خودی"عن 

عن ذلك فقال بان الذاتية او املعرفة والشعور {ا امنا هي وحدة وجدانية ونقطة 
ك کله مضيئة من الشعور ودافع خفي يبدع التجارب ويبتکر املشاهدات وفوق ذل

فا'ا قوة جتمع بني شتات الفطرة االنسانية وتوحد بني قواها املتفرقة وقال ان 
الشعوب الشرقية تظنها خدعة وخياال وهي تعتقد بان التخلص من براثنها هي 
النجاة اما ملخص ماقاله الفالسفة اهلنادکة يف املوضوع فهو ان ظروف االنانية 

تيجة حمتومة ملا قام به االنسان من االعمال يف االنسانية وظروفها الراهنة امنا هي ن
احلياة اليت انقضت فاذا کانت الذاتية تعرف باعماهلا فان الطريق الوحيد للتخلص 
من براثنها هوترك االعمال واجتنا{ا واال بتعاد عنها ان وجهة النظر هذه کانت 

تضي هذه خطرية جدا من الناحية الفردية واالجتماعية وکان من الطبيعي ان تق
االوضاع ظهور شخصية توضح املفهوم احلقيقي لرتك العمل أو الزهد فيه وکان 

من کبار الفلسفة اهلنادکة الذی ظهر يف هذه املرحلة للديانة ) سری کرشن(
اهلدوکية فقد نقد التقاليد الفسلفية اهلندوکية وکشف عن السر واعلن أن ترك 

زهد الکامل يف العمل وذلك الن العمل العمل والزهد فيه ليس هوالرتك الکلي او ال
امنا هوشئي تقتضيه الفطرة واملبداء الطبيعي وذلك يدعم احلياة وان الغرض من ترك 
العمل والزهد فيه اال نرتك العمل ورغم ذلك ال نرتبط بالعمل ونتائجه وهذا 

من ) سری رام(کان قد تبناه ) سری کرشن(املوقف الفلسفي الذي اختذه 
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ورفض هذا التفسري والتوضيح ) سری شنکر(ندوکني ولکن تالمها الفالسفة اهل

للزهد يف الدنيا او ترك العمل علی اساس منطقي وهکذا استطاع ان حيرم اهلنادکة 
  ۔)سری کرشن(من النتائج املثمرة للتجديد الفکری الذی قام به 

د أما يف الناحية االخری فان احلرکة االسالمية يف طورها االبتدائي کانت ق
کائن " الذاتية"ظهرت کرسالة عملية قوية ورغم ان هذه احلرکة کانت تری بان 

خملوق وبامکانه ان خيلد باعماهلا ا>يدة الصاحلة فائد اغرب االشياء هوالتشابه 
الذی يوجد يف التاريك الفکری للهنادکة واملسلمني کليهما وهو ان التفسري 

يشبه التفسري القرين " سری شنکر"به  والذی قام" جيتا"للکتاب املقدس اهلندوکي 
الذی قام به ابن العريب فا'ما يتفقان يف وجهة النظر واملوقف التفسريی والنتيجة 
ان وحدة الوجود کانت قد اصبحت جزءاال ينفك من الفکر االسالمي وکان 
الکرماين والعراقي تاثرا {ذا املوقف الفلسفي واخذ شعراء القرن الرابع عشر 

من اهل العجم يصطبغون {ذه الصبغة الفکرية شيئا فشيئا وهذا نص  امليالدی
  ):۵(ماکتبه اقبال عن هذا املوضوع

 ۔ومجلة القول فان الفالسفة اهلندوکيني خياطبون العقل يف مشکلة وحدة الوجود"
اما الشعراء االيرانيون فا'م اختذوا طريقا واسلوبا خطريا يف تفسري هذه املشکلة 

القلب مرکزا لذلك وکانت النتيجة ملا ابتکروا من النقط اجلميلة  ای ا'م جعلوا
الرائعة ان هذه الفکرة الفلسفية ای وحدة الوجود عند ماوصلت الی اوساط 
عامة الناس حرمتهم من النشاط والعمل يف العامل االسالمي کله ورغم ان 

وجود الذی الفسلفة الغربية اجلديدة تبدو متأثرة بالنظام الفلسفي من وحدة ال
بدأ بغيلسوف هولندا اليهودی اال ان الشعوب االوربية کانت ميزDا البارزة 
الغالبة هو النشاط احليوی للعمل وهذا السحر الفکری من وحدة الوجود الذی  
کان قد دعمه االسلوب االستداليل الرياضي مل يکن له من املمکن ان يدوم 

ة الفردية هم املفکرون االملان مث طويال واول من أحل علی معرفة حقيقة الذاتي
اخذ فالسفة الغرب وخاصة فالسفة انکلرتا يتحروون من هذا السحر الفکری 

  ۔"حبکم النشاط العملی واميل الی معارك احلياة
وقال اقبال وهو يوضح موقفه بان االنسان له حواس خاصة بااللوان والروائح 

ان احلياة  ۔يتها حبس الوقائعوکذلك توجد يف االنسان قوة حاسة اخری ميکن تسم
البشرية تقوم علی مشاهد احلقائق اليت توجد يف ماحوله مث العمل {ا بعد االدراك 
الکامل والفهم الصحيح هلا ولکنه ال يوجد يف العامل الشرقي من يستخدم القوة 
احلاسة هذه اال القليل من الناس وعليه فان املؤلفات اجلديدة للفالسفة االوربيني 
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دة باهتمام قلوب الشرق وعقوله وجيب بعد االستفادة من هذا الفکر االوريب جدي
اجلديد ان يعيد الشرقيون النظر يف تقاليد هم الفسلفية القدمية وا'ي اقبال بيانه 

  :هذا قائال
فهذه خلفية وخطة عملية لتاريخ املشکلة اليت هي موضوع منظوميت هذه وقد "

لدقيقة بالدالئل والرباهني الفلسفية املغلقة حاولت فيها حتليل هذه املشکلة ا
وصبغتها بصبغة الفکر الشعری لکی اسهل فهم حقيقتها والتعمق يف اغوارها 
وان هذه املقدمة الDدف الی تفسري هذه املنظومة وامنا الغرض منها هو متهيد 
الطريق والد اللة علی معامله مل مل يعرف دقائق هذه احلقيقة الصعبة الفهم علی 
الناس وانا علی ثقة ويقني بان هذه األسطر القليلة بامکا'ا ان حتقق القرض 
املطلوب الی حد ما واما اجلانب الشعری هلذه املنظومة فالحاجة بنا الی الکالم 
بيه ان الفکر الشعری امنا هو وسيلة تلفت انظارنا الی هذه احلقيقة بان لذة 

ة الفردية للذاتية ودعمها والثبات هلا احلياة ومتعتها ترتبط ارتباطا وثيقا بالصف
والتوسعة فيها وان هذه هي النقطة اليت متهد الطريق الدراك حقيقة احلياة بعد 

  ۔"املوت
يف ) حافظ الشريازی(اما االبيات الشعرية اليت قاهلا إقبال وهو يعارض 

واليت اصبحت موضع االعرتاض عند الکثريين من الناس " أسرار الذاتية"مثنويته 
  :فهي هذه) ٦(
جيب عليك ان تکون علی حذر من حافظ الشريازی مستهلك اخلمور ذلك الذی    ۔۱

  ۔کأسه غنية بسم املوت
اما بردة تقواه وخرقة تصوفه فهي رهينة عند صاحب اخلمور وهو الذی يعترب اخلمور   ۔۲

  ۔دواء وعالجا للمخاوف اهلائلة والطامة الکربی
  ۔خلمر وان عمامته قد تبست باخلموران سوقه اليوجد فيها شئي غري ا  ۔۳
انه بکی مائة مرة بکاء مهينا ذليال مثل صوت اجلرس وانه مل يستطع ان يعيش حياة   ۔٤

  ۔االمن واهلدوء حتی يف منزل حبيبه
انه فقيه مللة السکاری والشاربني کما انه امام المة املساکني الذی الميلکون حوال   ۔۵

  ۔طوال
  ۔واملوسيقی کما انه قد تعلم التدلل والتغنج والغمز واللحظنه غنم قد تعلم الغناء   ۔٦
ن تدهللا، ومجيع الصفات اخلالبة اليت ميلکها الشئي غري السم وان عينه ال تستطيع اال   ۔۷

  ۔ان تغري علی املدن وختر{ا
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نه غنم اشطر وأمر من غنم اليونان ای افالطون الفيلسوف اليوناين وان اوتار عوده   ۔۸

  ۔الکربهي احلجاب ا
جتنب کأسه ال'ا ليست بکأس اخلمر وامنا کأسه مليئة باحلشيش کما کان اتباع   ۔۹

  ۔حسن بن صباح ميلؤن کئوسهم باحلشيش
ن جملسه اليستحق ان يکون موضع االهتمام عند االبرار الصاحلني کما ان کأسه ال   ۔۱۰

  ۔يستحق أن يکون موضع اهتمام عند االباة االحرار
  !حذار مث حذار من الغنم ۔وال Dتم به ابدا) فظ الشريازیحا(جتنب جملس   ۔۱۱

فيحدثنا " اسرار الذاتية"واما العاصفة اهلائجة اليت اثريت حول منظومة 
  :عنها قائال) عبداهللا قريشي(

ان البعض من املتصوفني واملشائخ واصحاب الزوايا الذين هلم الشرف يف تقليد "
اء کانوا قد اثاروا معرکة ضد اقبال ان حز'م العادات الباطلة واجلهل باشريعة الغر 

کان حزنا شديدا )اخلواجا حافظ(علی الغيلسوف کان قليال ولکن حز'م علی 
وذلك النه مل يکن يعترب اماما يف الشعر فقط وامنا کانت شخصيته مقدسة 
حمرتمة عندهم حيث کانوا يغنون بقصائده الغزلية يف جمالسهم وحلقاDم 

شاه جهانکري (وهو ) حافظ الشريازی(تی ان احد معاصری ويرقصون عليها ح
کان يعتربه وليا کامال وعلی أساس هذه احلمية اجلياشة رد املعارضون ) اشرف

علی اقبال بنفس اللهجة واالسلوب ولکنهم مل يستطيعوا بسبب جهلهم وقلة 
وم فهمهم ان يدرکوا احلقيقة بان تلك االبيات الشعرية مل يکن الغرض منها اهلج

وکرامته الشخصية وامنا کان اهلدف منها هو نقد اسلوبه ) اخلواجا حافظ(علی 
  ۔"الفکری واألديب

ومن اجلوانب اجلديرة باالهتمام هلذه املعرکة االدبية ان الشخصيات احملرتمة 
الذی شارك يف هذه املعرکة ترجم االبيات الشعرية ) اخلواجا حسن نظامي(مثل 

مجة فالئة تعارض احلقيقة کما انه جاء بالتأويالت اطفلوطة الفارسية الی االردوية تر 
عند نقده للمقدمة ال اساس هلا اصال کما ان کبار الشخصيات مبا فيهم اکرب اله 

مل يدرسوا املنظومة وامنا تأثروا باملعرکة االدبية التی أثارها االخرون  ۔بادی◌ٓ ا
فا غري علمي فها مجوا وباالضافة الی ذلك فان البعض من املعارضني اختذوا موق

شخصية اقبال واDموه بالدهرية واالحلاد واطلفوا عليه الشتائم مثل لذئب واحلمار 
والکلب وعدو التصوف وعدو االسالم وبائع الدين وامللة وقاطع طريقه االميانه 

  ۔والشيطان وغري ذلك من السباب وااللقاب
  ):۷(ية معلقا علی هذه املعرکة االدب) غالم رسول مهر(ويقول 
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ومن اغرب االشياء ان هؤالء املعارضني کانوا مجعيهم علی خطأومل يتخذ احد "
فانه کان قلقا وکان ) اخلواجا حسن نظامي(اما املغفور له  ۔منهم موقفا جماهداً 

وقضية وحدة الوجود ) اخلواجا حافظ الشريازی(يقلق الناس اللسبب غري سم 
فانه مل يکن قد درس الديوان ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(وقضية الذاتية واما الشيخ 

اطالقا وامنا کان قد تأثر مبا اثاره االخرون من الضجة وهکذا کانت حال بقية 
املعارضني وان معارضتهم مجيعًا مل تکن اال کما جاء يف املثل الفارسي الذی 

ای ان الذی ظنه هؤالء الناس کان " السوال عن السماء والرد عن احلبل"يقول 
اله اقبال وقد شرکل ذلك وصارنسيا منسيا حتی لواردنا البحث عن غري الذی ق

  ۔"هذه االشياء کلها مل نطلع علی بعض منها
الالهورية علی الطبعة االولی من الديوأن يف عددها " زميندر"وعلقت جريدة 

م بأن الذی يدعو االسالم اليه هو ان يعرف کل ۱۹۱۵نوفمرب  /۱٦الصادر يف 
ن القوة اخلفية واثرها احليوی وان يستفيد منها يف احلدود مسلم ما اعطاه اهللا م

ن الکرمي وهذا ما کان املسلمون قد نسوه وکانت ◌ٓ الشرعية اليت نص عليها القرا
النتيجة هو الزوال واالحنطاط الذی يعاين منه العامل االسالمي اليوم وهذا هو 

  ۔جدده جتديداالدرس الذی کان قد نسيه املسلمون وذکر اقبال املسلمني به و 
أول من ) اخلواجا حسن نظامي(کان ) عبداهللا قريشي(وعلی حد تصريح 

ان ) ذوقي شاه(دخل يف هذه املعرکة االدبية فکان قد طلب الی احد اتباعه وامسه 
ونشر املقال يف جملة " اسرار الذاتية"او " اسرار خودی"يعد مقاال يعارض فيه 

) ذوقي شاه(م وکان قد اصر ۱۹۱۵ نوفمرب /۳۰يف عددها الصادر يف " خطيب"
يف مقاله النقدی هذا علی ان التصوف امنا هو االسالم بعينه بل هو روح االسالم 
وان التصوف يعين اجلانب العملی من االسالم الذی يتصل باصالح الباطن 
اوصحة النية وان معارضة التصوف تعين اجلانب العملی من االسالم الذی يتصل 

صحة النية وان معارضة التصوف تعنی معارضة االسالم وقال باصالح الباطن او 
" املثنوية"ان الذی جعله اقبال نصب عينيه کما هو الظاهر من عناوين املنظومة 

امنا هو تسخري نظام الکون والدين ليس کذلك فهو يعلمنا بان هدفنا هو ذات 
سواء کان  اهللا جل ومتجيده واليه يقودنا التصوف وان کل شئي يتصل بغري اهللا

القصد منه تسخري الکون او الرغبة يف السلطة السياسية او حب الدنيا او هوی 
النفس او حب الشهرة او امنية العز واملکانة وسواء کان صنم الذاتية او وثن 
االنانية جيب متزيقها کلها کما حتطم القبة الزجاجية الن طالب احلق اليقصدون 

 قائال بانه قد اختذ االسلوب الشعری بدل اقباالً ) ذوقي شاه(اال اهللا واDم 
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االسلوب املنطقي ملا اراد ان يعربعنه لکی يبقی متسع دائما لتأويل املوقف حسب 
الظروف وقد اعرض عن التناقش مع اقبال يف قضية وحدة الوجود النه کان يری 
بان هذه القضية مما وراء العقل وانه اليستحق کل شخص ان يتحدث يف املوضوع 

واهانه يف منظومته هذه وهوال حيتاج الی  ) اخلواجا حافظ(ن اقبال قد أساء الی وا
  ۔کالم او نقاش وذلك الن القضية مع اولياء اهللا امنا هي القضية مع اهللا جل وعال

علی ) کما جاء يف بداية املقال" کشاف"وامسه (وقدرد بعض انصار اقبال 
" وکيل"م يف جريدة ۱۹۱۵مرب ديس /۲۲هذا فنشر ماکتبه يف ) ذوقي شاه(مقال 

اخلواجا حسن (جتری علی اشارة من " اسرار الذاتية"فقال ان معارضة ديوان 
) حافظ(النه هو سکرتري املؤمتر الصويف اهلندی وان ما قاله اقبال عن ) نظامي

فيفسرونه تفسريا حاطئا ) حافظ(صحيح وصواب وان عامة الناس اليفهمون شعر 
قد منع عامة الناس من ) اورنکزيب عاملکري(ا طور املغولی وهلذا السبب کان االمرب 

واضاف الکاتب يف مقاله هذا قائال بان الشعراء ) حافظ الشريازی(دراسة شعر 
الشاعر ) بايرون(يقومون بدور خاص يف تقدم اية امة وازدهارها فمن ذلك ما قاله 

ورة يف نفوس االنکليزی من القصيدة الشعرية اليت ضرمت نريان االنتقام والث
اليونانيني کما ان الشعراء الفرنسيني قاموا بدور بارز يف الثورة الفرنسية واقبال هو 
شاعرنا القومي الوحيد الذی اثر شعره يف تقدم املسلمني وا'ضة االسالمية تأثريا 

  ۔"اسرار الذاتية"بارزا واما االن فقد قدم اقبال للمسلمني مشروع العمل يف ديوان 
نفسه املعرکة االدبية هذه ) اخلواجا حسن نظامي(رحلة اقتحم ويف هذه امل

فقد کان من اصدقاء اقبال القدامي وکانا قد تعارفا يف عصر متقدم وکانا يلتقيان 
م وکان اقبال قد قال مرة بانه لو استطاع ان يکتب ۱۹۰۳بني حني واخر منذ 

) ۸(شعر للتعبري ابدا ملا أختار ال) اخلواجا حسن نظامي(النثر االردوی کما يکتبه 
کان قد استمع الی اقبال وهوينشد شعره باسلوبه ) اخلواجا حسن نظامي(وکذلك 

فتاثر با سلوبه وخلع " محاية االسالم"اخلاص يف جلسة من جلسات مجعية 
  )۹(عمامته من رأسه واعطاها القبال قائال

  تم％ارے جامِ مة کي نذر ميری ５ارسائي هو
في سبيل کاسك من انني اضحی بتقوای وز＄دی 
  الخمر

ومل يزل اقبال علی صالت به حتی اخريات حياته وکان کلما ذهب الی 
م  ۱۹۱۵خر ويف ◌ٓ دهلي زاره يف بيته کما ا'ما کانا يتبادالن الرسائل بني حني وا

اعرتافا " سرالوصال"قد خلع علی اقبال لقب ) اخلواجا حسن نظامي(کان 
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ورجاء ان يقرتح امساً ) اخلواجا(ة شکر اقبال خبدماته اجلبارة وردا علی هذه الرسال
بانه هوالذی اقرتح اسم ) اخلواجا حسن نظامي(اولقبًا مناسبًا للديوان ويصرح 

للديوان وذلك من ضمن االمساء االخری املقرتحة واما اقبال "اسرار الذاتية "
ر االسبوعية تصد" توحيد"وکانت جملة ) ۱۰(فاعجبه هذا االسم فاختاره للديوان 

فنشرت ا>لة يف ) اخلواجا حسن نظامي(يف اهلند حتت اشراف " مريث"من مدينة 
م بعض االبيات املختارة من ديوان ۱۹۱۳عددها الصادر الول اغسطس سنة 

  :وهذانصه) اخلواجا حسن نظامي(مع ملحوظ تعريفي من قبل " اسرار الذاتية"
للدکتور شيخ حممد (ي ان هذه املنظومة تفتح بابا جديدا للشعر الشعی العامل"

وکان حضرة الدکتور قد رأی فيما يری النائم کان سيدنا الرومي يأمره ) اقبال
اما املنظومة املثنوية فانت الذی قد : الف املنظومة املثنوية يا اقبال فقاله له: قائال

اما انت  ۔اويف حقها فقال الرومي ال انت ايضا تؤلف مثنوية فرجاه اقبال قائال
واما ان افان الذی افهمه هو ان الذاتية " ب ان تقضي علی ذاتيتکجي"فتقول 

ال ان الذی قصد ناه من املعنی هو : شئي جيب ان يدوم وخيلد فقال الرومي
وحني انتبه اقبال کانت االبيات التالية تنطلق علی ) ۱۱(الذی انت فهمته 

" توحيد"لسانه فکتبها بالقلم وهذه هي احللقة االولی تنفرد وتتشرف جملة 
وهذه االبيات تشتمل علی مدح الرسول صلي اهللا عليه وسلم باالضافة  ۔بنشرها

واما ماکتبه اقبال عن اخلدمة او  ۔"الذاتية"الی االبيات الشعرية املشفرقة عن 
الوظيفة احلکومية جلدير باالهتمام من قبل مجيع الناس الذين يرغبون يف اخلدمة 

{ا ويعانون من التشا جرو التقاتل ليکونوا او الوظائف احلکومية وهم مولعون 
خرين فهوءالء هم اهلنادکة يقولون حنن نريد ان نکون عبيدا ◌ٓ عبيدا وخدما لال

واما املسلمون فيقولون هذه حلقة االستعباد نستحقها حنن ففي مثل هذا العصر 
من التشاجر واتنازع سوف تبث منظومة الدکتور اقبال هذه حياة جديدة يف 

نود وانا أود ان حيفظ قراء توحيد هذه املنظومة ويدعو اصدقائهم ايضا نفوس اهل
  ۔"ان حيفظوها

اقتحم املعرکة االدبية اليت اثريت ) اخلواجا حسن نظامي(ورغم هذا فان 
" کشاف الذاتية"ای " کشاف خودی"فکتب مقاال عنوانه " اسرار الذاتية"حول 

" کشاف"نصار اقبال وامسه وهويرد علی املقال الذی کان قد کتبه شخص من ا
يف عددها "وکيل"هذا قد نشر يف جريدة ) اخلواجا حسن نظامي(وکان مقال 
وهو يعرتف برباعة اقبال ) اخلواجا(م وقال ۱۹۱۵ديسمرب  /۱۹الصادر يف 

الشعرية واسلوبه االخاذ املؤثر وخدماته اجلبارة اليت قام {ا يف ايقاظ اجليل املسلم 



  النهر الخالد
نشر ماقاله اقبال وتبليغه الی الناس بکل ماکان يف وسعه من املعاصر بانه قد قام ب

  :۔"کشاف"الطرق مث قال وهويرد علی 
فليست هي الثورة الفرنسية اليت " اسرر الذاتية"لست ادری ماذا تريد منظومة "

ما هو الدور الذی قامت به  ۔بغري علم او ارادة) کشاف(اشار اليها حضرة 
ا>ازر احلائلة وسفك دماء اهل الديانة وتدمري احلرکة الشعرية يف فرنسا غري 

املعابد وقد کانت نتيجة الثورة الفرنسية القضاء علی الديانة يف فرنسا واستولی 
الکرب واالثرة علی السلطة حتی اعرضت فرنسا عن ذات اهللا عزوجل فهل تريد 

؟ واذا  ان يکون نفس املصري للديانات املتعددة يف اهلند" اسرار الذاتية"منظومة 
ان الذين نذروا  ۔کانت هذه هي النية فتأکدوا أن ذلك لن حيدث يف اهلند ابدا

اننا ننظر الی ماجيری  ۔نفوسهم من اجل الديانة لن يسمحوا بذلك ان حيدث
يف امواج البحر املتالطمة اننا لسنا بغافلني عن الذی سوف يواجهه اهل الديانة 

قد وصلت الينا يف حروف علی " تيةاسرار الذا"علی ايدی اجليل املعاصر ان 
اما حنن فکنا قد قرأنا هذه العبارات يف جباه الشبان منذ امد  ۔الورق اليوم

  ۔"بعيد
  :مث قال وهو يتحدث عن اقبال

انين الاشك يف نية اقبال ولکن ليس النه صديقي وال النه رجل عظيم ولکن "
به وما يريده والشك انه  ملا کان بيين وبني اقبال من املعرفة بافکاره وما يعتذر

الف هذه املنظومة معتقدا بانه يريد ان يفيد املسلمني وينفعهم ولکن هذه 
املنظومة قد Dيج االخطار احلائلة اليت بامکا'ا أن تزلزل العقائد االساسية 
للمسلمني والواقع ان هذه املنظومة التعرب عن اقبال وامنا تعرب عما يقتضيه 

ان يتغرب الشرقيون ولکن هل بامکانه ان يقوم بذلك والعصر يتمنی  ۔العصر
لن يقتل احد وقد ميوت ) طفل الصانع املقوم(ولکن عليکم ان تبلغوه عنابان 

  ۔"نفسه
وما ابغض الکلمات اليت صورته تصويرا ) حافظ الشريازی(کيف اهان 

قد جعل من املسلمني ) حافظ(بغيضا اذا کان اقبال صادقا فيما ادعاه بأن شعر 
فاء وحيناء فسأوجه السوال اليه عما قاله سيد ناورسولنا صلي اهللا عليه وسلم ضع

وهويذم الدنيا اجليفة هل جعل من املسلمني ضعفاء جبناء بقوله هذا فقد کان 
رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ومجيع أصحابه يقدمون الدين ويؤخرون الدنيا 

الدنيا " اسرار الذاتية"ذا قدمت ورغم هذا فما اعجب الفتوحات اليت حققوها اما ا
علی الدين فما سيتحقق بذلک؟ من هم الفالسفة االوربيون الذين أرواحهم تعرب 

فاننا وان کنا " اسرار الذاتية"مهال اترکونا نفهم " اسرار الذاتية"عن نفسها يف 
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جهالء مساکني ولکننا نستطيع ان ندافع عن الدين بکل ماميکن اننا لسنا نعادی 
ان املسلم ال  ۔ولکننا لن نسمح للصداقة ان تقف يف سبيل العقائد الدينية اقباالً 

ميکن ان يکلف نفسه بتدخل عالقة دنيوية يف افکاره الدينية وکذلك انا ال اخذ 
  ۔نفسي وال اکلفه بتقدمي عالقة دنيوية علی العقائد الدينية

دين اسءلة فبعث {ا الی بعض رجال ال) اخلواجا حسن نظامي(وقد أعد 
يعلن بتلك ) اخلواجا(فردوا عليها بدون دراسة املنظومة واالطالع عليها مث اخذ 

االجوبة او الفتاوی اليت صدرت بدون دراسة الديوان واالطالع عليه يف جمالته 
  ۔العديدة

هل يعارض القران الکرمي عقيدة : فهي) اخلواجا(وأما االسئلة اليت اعدها 
ة الوجود ضد ان مفرتقان؟ وهل جاء االسالم وحدة الوجود؟ وهل التوحيد ووحد

ال لغرض اال ليقضي علی االنانية؟ واما هي الغاية القصوی والغرض النهائي من 
التصوف؟ امل يکن حد بني اصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم جيد ماوجده 

من السکر الروحي؟ وهل وحدة الوجود درجة من ) اخلواجا حافظ الشريازی(
ا هي الدرجة اليت بعدها؟ وهل کان يعتقد سيدنا ابن العريب رمحه اهللا الدرجات وم

بان بعد تلك الدرجة الشئي اال العدم البحت؟ وهل ذلك يفيد يف الشئون الدينية 
  ام ال؟ وهل وحدة الوجود مشکلة علمية فقط اوهلا صلة ما بالدين ايضا؟

لمني يدافع مقاال لبعض املس" وکيل"م نشرت جريدة ۱۹۱٦ويف اول يناير 
وملخص ما جاء يف هذا املقال ان دنيانا هذه هي دنيا " ديوان اسرر اذاتية"عن 

جلهد والعمل وان حياة االفراد والشعوب فيها التدوم اال بالذاتية او الثقة بالنفس 
جيب ان تستقيموا يف اعمالکم وال  ۔وان اقبال يقول لنا جيب ان تعملوا شيئا

س وعليکم بانفسکم وجيب ان تصلحوا ظروفکم ان تتوکلوا علی غريکم من النا
اقباًال اليدعو الی الکرب والغرور وامنا يدعو الی االباء واحلياء کما انه يدعو الی 
العزمية واالستقامة واحللم والشجاعة اليت کان ميتز {ا املسلمون وکانت هذه 

ان حب االوصاف کلها شعارهم انه اليعارض السادة املتصوفني وال يعاديهم و 
الرسول صلي اهللا عليه وسلم واالميان مبا جاء به من ميزات اقبال وهذه امليزات 
ضمان بأن القلب الذی ميأله حب الرسول وطاعته جيب ان يکون مصدر صدق 

  ۔وحتمس ديين
االسبوعية " سراج االخبار"م نشرت جملة ۱۹۱٦ويف اربع وعشرين يناير 

عيوب حضرة "مقاال وعنواه ) باکستانمدينة کبرية من مدن  ۔جهلم(الصادرة من 
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ودافع ) العامل الطبيعي(و " بالغيلسوف املسلم"لکاتب جمهول ذکرامسه " الدکتور

وعارض قباًال فقال صاحب املقال ان ) حافظ الشريازی(الکاتب يف املقال عن 
اليعارض القران الکرمي يف شئي وان افکار اقبال افکارواهية وهي ) حافظ(تصوف 

ا'ا التعرف الرقص فتدعي ان الصحن غري "جاء يف املثل اهلندی القائل متثل کما 
غري " اسرار الذاتية"وصرح الکاتب يف مقاله بأنه مل يطلع علی ديوا " معهد متيهدا

م مقاال لبعض النقاد تناول االفکار اليت ۱۹۱٦ينائر  /۲۹عدها الصادر يف 
الئل (م نشرت مقالة يف ۱۹۱٦يناير  /۲۰ويف " (اسرار الذاتية"تتضمنها منظومة 

و " وکيل"الصادرة من الهور عارض کاتبها املنظومة کما ان جريدة ) جازيت
نشرت العديد من ملقاالت عن التصوف و اقبال ومل " سراج االخبار"و " حملات"

  ۔يرد احد من کتاب هذه املقاالت ان يصرح بامسه
دافع کاتبه " وکيل"ة يف جريد) الف دين احملامي(ويف اثناء نشر مقال للشيخ 

اخلواجا (و ) ذوقي شاه(عن املنظومة کما انه علق علی املقاالت اليت نشرها 
ان  ۔فقال ان الذی قاله الکاتبان يف مقاليهما الصلة له باملنظومة) حسن نظامي

قد اختذ اسلوبا خياليا عاطفيا اخاذا ولکنه جتاهل احلقائق ) اخلواجا حسن نظامي(
قائال بأن اقباًال يلغت انظارنا يف منظومته الی التعاليم وتغافل عنها واضاف 

االسالمية احلقيقية ويلح علی اطاعة اهللا ورسوله والکف عن الشهوات والدعوة 
  ۔الی النيابة االهلية او اخلالفة

املنظومة يف مقاله الثاين وکان عنوانه ) اخلواجا حسن نظامي(مث علرصه 
م ۱۹۱٦يناير  /۳۰الصادرة يف " خطيب"ونشر يف جملة " سرأسرار الذاتية"

وحتدث يف مقاله هذا عن مبادئ الشعر املثنوی واعرتض علی منظومة اقبال 
خبمسة أشياء فقال علی اساس هذه االشياء اخلمسة بان املثنوية ابتکار غري 

باالضافة الی ) حافظ(معقول کما انه تناول االبيات الشعرية اليت جاءت عن 
يت کان باللغة االردوية ولکنه فسرها تفسريا خاطئا مما کان حديثه عن املقدمة ال

سببا لسوء الفهم عند الکثريين من الناس وکان غرضه من ذلك ان خيدع الناس 
حتی يسي الظن باملنظومة واما االشياء اخلمسة اليت جعل علی اساسها املنظومة 

  :جهدا غري معقول فهي کما يلي
فاظ بالذاتية يف منظومة املثنوية ليس شيئا ان ما قاله اقبال عن االحت: اوال

نية ومن مث ليس ◌ٓ جديدا مبتکرا وامنا هوشئي اقل قيمة مما جاء يف التعاليم القرا
  ۔ن الکرمي◌ٓ يف حاجة الی منظومته املثنوية ويکفيه القرا) اخلواجا حسن نظامي(

 ان اقباًال قد نال من الصوفية ونقد قضية وحدة الوجود يف املقدمة: ثانيا
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وقال ان الصوفية وفکرة وحدة الوجود جعلت املسلمني يهملون الذاتية کما انه 
قال بان ما يدل عليه رسائل اقبال وحديثه اخلاص الی اصدقائه هو انه يريد 
مبنظومته هذه القضاء علی احلرکة الصوفية وما دام اقبال اليستطيع ان ينجع يف 

ري فيها ومن مث جيب معارضة هذه حماولته هذه ابدا اذن فمنظومته املثنوية الخ
  ۔السخافة والتفاهة

ان اقباًال احل علی املسلمني يف مقدمته للمنظومة بان يغريوا من : ثالثا
  ۔عقيدDم ويتبعوا الفلسفة االوربيني

رغم ان منظومته املثنوية تدعو الی اخلتفاظ بالذاتية اال ا'ا يف الوقت : رابعا
غربية من االثرة واالستئثار وهذا مما يعارض نفسه تدعو الی اتباع االخالق ال

  ۔االسالم معارضة شديدة
اخلواجا (واراد ) اخلواجا حافظ(ان املنظومة املثنوية قد اهانت ذاتية : خامسا

ن الکرمي اال ان ◌ٓ ان حيقق وحدة الوجود ويربرها يف ضوء القرا) حسن نظامي
اکرب اله (ه فکتب اليه امتنعا علي) شاه سليمان فلواروی(و ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(
  ؟:قائال) بادی◌ٓ ا

من اذا اردت ان حتقق وحدة ◌ٓ انين لن اجدك تأوی الی مکان مناسب ا"
ن الکرمي واظن ان علماء الشريعة االسالمية قد مرحوا ◌ٓ الوجود يف ضوء القرا

اما انا فاقول جيب ان حتققوا الوحدة  ۔بان وحدة الوجود ليس من االسالم
وا بوحدة الوجود ای جيب عليك قبل کل شئي ان حتقق وتوضحوا اجلود مث قول

  ۔"الوجود حتقيقا وتعرف بالواحد تعريفا
  :فقال) شاه سليمان فلواروی(وکتب اليه 

ان وحدة الوجود قضية علمية حبتة واليت تسمی ربط احلادث بالقدمي يف "
االصطالح لصويف وقد وردت يف مجيع کتب االهليات ورغم ان هلاصلة بالسري 

سلوك االسالمي ومشاهدة االنوار والتجليات اال ان مغفرة االنسان وجناته وال
  ۔"التقصر علی هذه القضية والصلة هلا{ا

سر "قد الف ونشر مثنوية ) بريزاده مظفر امحد فضلي(ويف اثناء ذلك کان 
وذلك ردا علی اسرار الذاتية القبال وDتم هذه املنظومة املثنوية مبدح " الالذاتية

واستحسان املواقف اليت اختداها باالضافة الی النقد العنيف ) حافظ(و ) ونافالط(
اسرار "القبال وجتريح شخصيته اال ان هذه املنظومة مل تکن هلا اية صلة مبوضوع 

الف منظومة يرد علی ) جهلم(من اهل ) ملك حممد املقاول(وکذلك فان " الذاتية
انه قد ذم فيها اقباًال ونقده وعابه کما ) حافظ(ويثين فيها علی " اسرار الذاتية"
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  ۔اشد ما يکون

يف اهلند مقاال يف ) مريث(التی تصدر من مدينة " اسوه حسنة"ونشرت جملة 
" اسرار الذاتية"م وذلك بعد االطالع علی ۱۹۱٦عددها الصادر يف فرباير 

بني معارض للمنظومة أو " وکيل"و " خطيب"واملقاالت اليت نشرت يف جملة 
فيقول بان " اسرار الذاتية"ا ويف النهاية البدي کاتب املقال رأيه يف مدافع عنه

اما  ۔املنظومة جيب ان تکون موضوع طعن واعرتاض من وجهة النظر االسالمية
اسباب زوال ملسلمني واحنطاطهم فان ذلك يرجع الی سوء الفهم للدين و الصلة 

نفي الذات او القضاء  له بنفي الذاتية والقضاء عليها فاذا کان اقبال يری بان
عليها قد جعل املسلمني مييلون الی الزهد يف الدنيا والرهبانية وضعف العمل ووهن 
العزمية والتکاسل فمن املمکن اذن ان نقول بان الشعور بالذاتية يف اوربا قد اثار 
الفنت العديدة ومن بينها احلرب العاملية اليت خربت الديار وجاءت باملشنا هد 

يت جعلت االنسان يف شکل الوحوش فهل يريد اقبال ايضا ان يتحول الرحية ال
املسلمون من الغنم الی االسود لکی يتوموا بنفس الدور السياسي الذی قام به 

ان الصوفية ايدعون  ۔االنسان االوريب ويعرضوا عن الروحية لکي يصبحوا ماديني
اختذه القران الکرمي الی القضاء علی الذاتية وهذا هو نفس املوقف االصيل الذی 

نية ◌ٓ اال ان التاويالت اجلامدة اخلاطئة قد افسدت علينا الکثري من القضايا القرا
وکذلك فان قضية الذاتية مل تسلم من ايدی اجلاهلني واملستأثرين حتی اننا نری 
عددا کبريا من املسلمني اليوم قد اساؤوا يف فهم املسائل الکثرية وبذلك ساعت 

  ۔عاقبتهم
دافع فيه " لسان الغيب"کتيبا امسه ) حکيم فريوز الدين امحد طغرائی(وألف 

فلم حيصل علی شئي " اسرار الذاتية"وقال بانه اطلع علی ) حافظ الشريازی(عن 
عري التأسف واليأس وذلك الن اقباًال مل يکن من ارباب املشاهدة الصوفية کما انه 

هذا استخرج ) طغرائي(ان  مل يکن علی مکانة من االسلوب القوی للتعبري کما
تدل علی التحمس والنشاط واالرادة القوية والقوة واحليوية ) حافظ(امثلة من شعر 

والصرب والستقامة واحلذر واالحتياط والدعوة الی االخالق والفکر الفلسفي وقال 
والسبب يف ذلك ان رموز ) حافظ(ان اقباًال قد امهل هذه اجلوانب من شعر 

هم اليدرکها اال من تتلمذ مدة علی ارباب احلال من املتصوفة وقد العارفني و اسرار 
 /۷الصادرة يف " خطيب"مقالة يف جملة ) حممود علي(حرم اقبال ونشر الشيخ 

واثار الکاتب نکتة يف مقالته هذه " اسرار الذاتية"م دافع فيها عن ۱۹۱٦فرباير 
تعترب خاطئة يف رأی من  ماهي الفکرة اليت اتی {ا اقبال يف منظومته واليت: فقال
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يعرتف بوحدة الوجود؟ هل کان الذين يؤمنون مبا قيل بان من عرف نفسه فقد 
عرف ربه ضعفاء يف عزميتهم الی هذا احلد حتی تربموا ممن رغبهم يف معرفة 
نفوسهم؟ ان الذی يری ان عني االنسان تستطيع ان تشاهد انوار الذات االهلية 

يف ابعاد اجلعب عن العني حتی تری احلق کيف االحدية ويرغب الی االنسان 
ميکن ن نسميه اعمی؟ ولکن من املمکن ان نقول بان اقباًال قد فتح الباب 
للنقاش الفارغ مبا تناول قضية وحدة الوجود يف مقدمته املوجزة واجلو اخليايل من 
الشعر فاذا کان يريد ان حيرض املسلمني علی العمل والنشاط فکن جيب عليه قبل  
کل شئي ن يتناول قضية اجلد والنشاط و اليتناول قضية وحدة الوجود اال يف 

  ۔مقال نثری مفصل او يف کتاب مستقل
فقد شارك يف النقاش مشارکة مهايدة ) احلافظ حممد اسلم جريا جبوری(واما 

يف منظومته ) حافظ(فقال يف مقاله ان اقبال مل يکن يف حاجة الی ماقاله عن 
فقد سبقه الکثريون ) حافظ الشريازی(من رأی هذا الرأی يف  ولکنه ليس هو اول

قد رفضوا ان يصلوا ) حلافظ(من الناس الی ذلك فيقال ان مجاعة من املعاصرين 
قد فرض حظرًا علی دراسة ديوان ) اورنك زيب عاملکري(علی جنازته وکان امللك 

ان ب" حياة شيخ سعدی"قد ذکر يف کشاب ) حالی(کما ان الشيخ ) حافظ(
يف جمالسهم ولکن اکثرهم اليفهمون ) حافظ(الکثريين من الناس يغنون بقصائد 

جيعل املستمعني اليه يقتنعون ) حافظ(ان شعر  ۔مطالب القصائد واهدافها اطالقا
بفناء الدنيا ووهنها فيعتقدون التواکل واالستغناء کما ان هذا الشعر جيعل االوباش 

يهملون االخرة ويهتمون بالغرام ويرغبون يف من الناس الحيفلون بالعمل اجلاد و 
املعاصي والفضيحة والسمعة السيئة وکال التأثريين يضر باالمة االسالمية يف 
ظروفها الراهنة واما التصوف فان هذه کلمة مل ترد يف القران الکرمي وال احلديث 

ظروف النبوی وامنا دخلت اللغة العربية يف القرن الثاين اهلجری ففي مثل هذه ال
الميکن املوافقة علی قول القائلني بان التصوف هو االسالم يعينه او ان االسالم 

  ۔هو التصوف بعينه
مبقالة من لندن دافع فيها ) شيخ مشري حسني قدوائی(وکذلك فقد بعث 

م ۱۹۱٦مارس  /۲۳الصادرة يف ) زميندار(ونشرت املقالة يف جريدة ) حافظ(عن 
قد اعدها عن الذاتية والرهبانية واستدل علی جواز باالضافة الی مقالة اخری کان 

الرهبانية ومکانتها بان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم کان يکرم الرهبان دائما فرد 
" وکيل"فنشر مقالة يف جريدة ) الشيخ سراج الدين بال احملامي(علی هذه املقالة 
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ح بالرهبانية وان م قال قال فيها، ان االسالم اليسم۱۹۱٦يوليو  /۵الصادرة يف 

ماجاء من اکرام رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم للرهبان فانه اليرجع الی مکانتهم 
العظيمة وامنا السبب يف ذلك هواننهم مل يکونوا يعارضون االسالم واليقفون يف 

  ۔سبيله
وقد شارك اقبال نفسه يف هذا النقاش الصحفي ليدافع عن وجهة نظره فلم 

والرسائل يرد فيها علی املعارضني له واول مقال نشرله يف  يزل يکتسب املقاالت
" وکيل"ونشر املقال يف جريدة " اسرار الذاتية و التصوف"هذا املوضوع کان عنوانه 

وقال يف مقاله هذا، بأن يؤلف کتابا ) ۱۲(م ۱۹۱٦يناير  /۱۵الصادرة يف 
مية وغري مفصال عن حرکة التصوف حتی نتمکن من التميري بني العناصر االسال

االسالمية يف تصوفنا املتداول لکنه يکتفی يف هذه املرحلة بالقول بان حرکة 
التصوف هذه الختلو عن العناصر غري االسالمية وانه يعارض الفئة الصوفية اليت 
تأخذ البيعة من الناس باسم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مث تدعو الناس الی 

اما  ۔کان ذلك لسبب جهلهم او عن علمأمور الصلة هلا باالسالم سواء  
متصوفون الذين يعملون بشريعة اهللا ويتبعون رسوله صلي اهللا عليه وسلم فان اقباالً 
حيب ان يتواضع هلم ويری {م من السعادة يف الدارين وکان مما قال اقبال عن 

  :نفسه يف هذا املقال مانصه
قائد الصوفية اخلاصة مدة من وال أتردد يف االعرتاف بأنين مل أزل علی بعض الع"

ياته فاتضح يل بان هذه ◌ٓ الزمان ولکننی درست القران الکرمي وتدبرت يف ا
) الشيخ حمي الدين ابن العريب(العقائد ال صلة هلا باالسالم اطالقا فمنها مايراه 

او املنازل  ۔من قدم ارواح الکاملني وقضية وحدة الوجود ومسالة التنزالت الستة
) الشيخ عبدالکرمي اجليلي(ايا الصوفية االخری اليت ذکرالبعض منها الستة والقض

ن بان هذه القضايا الثالثة ال ◌ٓ فانين تأکدت اال" االنسان الکامل"يف کتابه 
صلة هلا بالدين االسالمي اطالقا اال انين ال استطيع ان اکفر القائلني {ا وذلك 

اما قضية قدم  ۔ة خالصةال'م قد استنبطوها من القران الکرمي وهم علی ني
) ابو النصر الفارايب(و ) ابن سينا(االرواح فهی فکرة افالطونية کما اعرتف {ا 

اما ابن العريب فقد قام بشئي  ۔بسبب عقيدDم هذه) الغزايل(وقد کفرمها االمام 
من التغيري يف هذه الفکرة فقال بقدم ارواح الصلحاء والکمالء اال ان هذا 

م علی املبادئ نفسها کما هوالظاهر وقد کان هذا سببا يف التغيري ايضا يقو 
اما التنزالت الستة فقد طرحها  ۔جعل املسلمني يقدسون القبور ويعبدو'ا

مؤسس االفالطونية اجلديدة وان قضية املنازل الستة او التنزالت ) بلوطانيس(
لفالسفة الستة انتقلت من الفلسفة اليونانية الی ا>تمع االسالمي مث شرحها ا
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واملتصوفون املسلمون حسب أهدا فهم اخلاصة ومبصطلحات ابتکروها فقد 
حکمة "املقتول هذه القضية يف کتابه ) شهاب الدين السهروردی(تناول الشيخ 

فشرحها قائالبان ماجاء يف الديانة الزرد شتية اليت کانت قبل االسالم " االشراق
ويوجد حاليا " هللا نور السموات واالرضا"يؤيده ماجاء يف االية القرانية املعروفة 

يف اهلند التکثريون من املتصوفني الذين يرون هذا الرأی ولعل السبب يف ذلك 
هو جهلهم بتاريخ هذه القضية أو الفکرة فکأن قضية بان اهللا سبحانه وتعالی 
اليسری يف نظام الکون سراية وامنا هو خالق هذا الکون الواسع وان ربوبيته هي 

ضمن البقاء هلذا النظام الکوين فإذا أراد القضاء عليه فان هذا النظام اليت ت
إنين الأحتدث عن مذهب الفالسفة  ۔الکوين سوف ينتهي يف طرفة العني

واحلکماء املسلمني ولکن الذی يؤسفين هو ان هذه القضية وقد اصبحت من 
ء داب االسالمية ومسئولية ذلك علی عاتق الشعرا◌ٓ العناصر الالزمة لال

املتصوفني الذين نشأوا علی هذا املبدا الفلسفي ومل يکونوا ميلکون شيئا من 
  ۔"داب اللغة الفارسية◌ٓ االخالق الکرمية العالية وخري شاهد علی ذلك هي ا

) وحيد خان(مث يستشهد بقول شاعر من شعراء اللغة البنجابية وامسه 
اتصل براهب قد ) وحيد خان(ليوضح اسلوبه الکفری فقد کان هذا الشاعر 

من بفلسفة ويدانة ◌ٓ فصار من اتباعه فا) رجوناث جي(هدوکي کان يعرف باسم 
  :أووحدة الوجود وهذا التغيري العقدی اثر له يف نفسه فجعل يقول ما معناه

انين کنت من اوالد الشبان الشجعان حتی کنت أواجه اجليوش فادفعها دفعا "
استطيع ان أکسر حتی قتادة ال ) رجوناث جي(ولکنين منذ اصبحت من اتباع 

واهنة النين امنت بوحدة الوجود وانه سبحانه وتعالی يسری يف الوجود کله فال 
  !أريد أن أکسر القتادة الواهنة احلقرية حتی الأؤذيه

  :واضاف اقبال قائال
انين أختلف مع الناس کفيلسوف ومؤرخ يف بعض القضايا اليت حقا تتعلق "

ربو'ا من قضايا التصوف وانی يل ان اعارض أهداف بالفلسفة إال أن الناس يعت
التصوف وهل ميکن ملسلم ان حيتقر الذين يريدون حب رسول اهللا صلي اهللا 
عليه وسلم ويبتغون الوسيلة بشريعته الی ذات البارئ عزوجل وبذلك يدعمون 
االميان يف قولب املسلمني ولوکنت اعادی مجيع املتصوفني ملا استشهدت 

  ۔"يا Dم واقواهلم يف منظوميت هذهبقصصهم وحکا
حافظاً (وشعره فيقول بان ) حافظ(مث يضيف معلقا علی شخصية 

مل يکن اال شاعرا واما للحقائق الصوفية اليت تؤخذ من شعره فريجع ) الشريازی
ذلك إلی من جاء بعده فاذا کان الناس قد ظنوه متصوفا وجمذوبا فکان من الالزم 
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) حافظًا الشريازی(االعتبارين واما بصفته متصوفا فان ان ننقده نظرا الی هذين 

کان يهدف إلی حالة حسن اجلذب والوجد ان والسکرواحب ان يعيش هو 
وغريه من الناس ان يعيشوا يف هذه احلالة الوضيعة من اجلذب والسکر واالغفاء 
اال ان هذه احلالة من السکر الروحي واالغفاء تعارض ماجاء يف التعاليم 

مية فان الذی بلغنا عن حياة الرسول صلي اهللا عليه وسلم واصحابه يدل االسال
داللة قطعية علی ان الوضع املستقل الذی يعيش فيه قلب االنسان املؤمن هو 
اليقظة والعمل وليس النوم او السکر وباالضافة الی ذلك فان الذين خيتارون احلالة 

م اليستطيعون ان يدخلوا معارك الوضيعة من السکر املستمر او النوم الدائم فا'
احلياة العملية ولدينا امثلة و شواهد من التاريخ االسالمي اليت تدل علی ا هذه 

  :احلالة الوجدية قد اضرت باالمة يف حياDا العملية اجلادة فيقول اقبال
کشاعر فأعتربه يف قمة ا>د الغين اال انه جيب ان يکون لدينا ) حافظ(اما "

س نقدربه مکانة الشاعر واثره يف حياة الفرد وا>تمع اما انا فان مستوی او مقيا
املستوی و املقياس الذی ميکن ان نقدربه مکانة الشاعر وفنه فهو ان ندرس 
شعره فاذا وجدناه يفيد افراد ا>تمع يف حياDم العلمية ينفههم فهوال شك 

اومييل الی قيم احلياة شاعر عظيم وأما اذا کان شعره ال ينفع يف احلياة ويعارضها 
الواهية او حيط من قدرها فان هذا الشعر وصاحبه شاعر يضر باالمة وخاصة 
من وجهة النظر القومية واما البيئة او احلالة الوضيعة اليت تعني يف االحتفاظ 

ان يتذکر دائما ) حافظ(بالذاتية ولکن جيب علی من ينقد رأيب الناقد لشعر 
کان مسلما وکان االسالم جيری يف عروقه ) الشريازیحافظًا (والينسی ابدا أن 

جمری الدم ولکن وجهة نظره يف فکرة وحدة الوجود الصوفية مهما کانت فمن 
املستحيل أن اليتغلب الصحو علی سکره احيانا فيخرجه من مازق السکر 
الوجودی وجيعله يقول االبيات الشعرية النادرة اليت تعني الفرد يف االحتفاظ 

قد اورد العديد من االبيات الشعرية ) حکيم فريوز الذين طفرائی(وان  بذاتيته
وهي تدل علی ذلك ورغم انه اراد ان " لسان الغيب"من هذا القسم يف رسالته 

يعارضين ولکنه يف الواقع يؤيد ما اهدف إليه أنا فلوکان قد تعمق يف ذلك 
بان موقف التضح له وعرف احلقيقة ولسنا يف حاجه الی توضيح او دليل 

االمجايل يف االخالق امنا هو حالة السکر واالغفاء وليست ) اخلواجا حافظ(
حالة الصحووا ليقظة واذا اردنا ان ننقد شاعرا فيجب ان نعرف موقفه االديب 

  ۔"واهد افه الشعرية
حممد (کما حکاه الشيخ ) امللك اورنکزيب عاملکري(مث ذکر اقبال حدثا عن 

وذلك للمزيد من " املقصد الوجداين"او " اين نشرتوجد"يف کتابه ) دين فوق
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کان قد أصدر ) االمربا طور اورنك زيب عاملکري(توضيح مايريده اقبال فريوی ان 
مرسوما يأمر املومسات والعاهرات اللوايت کن يف مملکته ان يتزوجن خالل مدة 
معينة واال فا'ن سوف يشحن يف السفن تغرق {ن يف اعماق البحار فتزوج 
املئات منهن ولکن عددا کبريا منهن قد بقي علی حاله فاعدت السفن لغرقهن ومل 

الشيخ کليم اهللا جهان (يبق من املدة املعينة اال يوم واحد وکان ذلك يف عصر 
وکانت فتاة مجيلة من املومسات تأيت إليه کل يوم فتزوره وتسلم عليه ) بادی◌ٓ ا

لواته يری املومس واقفة خاشعة بني وکلما و أراد الشيك أن ينصرف من أوراده وص
اما يف هذه املرة فان الفتاة املومس تقدمت  ۔يديه فيظر اليها فتسلم عليه وتنصرف

خر يوم حضرت هذه االمة املسکينة ◌ٓ هذا ا: حنو الشيخ وسلمت عليه قائلة
فسأهلا الشيخ عن قصدها فحکت له احلکاية کلها فقال " لتسلم علی حضرتکم

  )حلافظ الشريازی(ر الشيخ هذا بيت شع
  در کوئة نيك نامي مارا گذر نه دادند
  گرتونمی بسندی تغيير کن قضارا

ا'م مل يسمحوا لنا ان ندخل يف زقاق التقوی والصالح : "ومعين البيت
والسمعة الطيبة فاذا کان وضعنا هذاال يعجبك فغري القضاء القري فاذا کانت حالنا 

موابکن حنو البحر فعليکن بانشاد هذا  هذه التعجبك فاذا قبضوا عليکن وتقد
وعندما حترکن انشدن البيت ) حافظ(البيت بصوت مرتفع فحفظ املومسات بيت 

بلهجة حزينة وبصوت مجيل اخاذ فکل من مسعهن متزق قلبه هلن حتی مسعهن 
  ۔فاقلقه ذلك فامر باالفراج عنهن) اورنکزيب عاملکري نفسه(امللك 

من حماسن ) حممد دين فوق(الذی يراه الشيخ وشرح اقبال موقفه قائال بأن 
) حافظ(وروائعه يراه اقبال عيبا قبيحا وذلك الن التاثري لسحری لشعر ) حافظ(

عربعن قضية القدر والقضاء تعبريا جذابا وخاطئا يف نفس الوقت وهذا التعبري 
عة اجلذاب واخلاطي قد جعل امللك املتدين الصاحل يفقد عزميته ومهته لتطبيق الشري

االسالمية يف بالده ذلك امللك الذی کان قد اعتزم علی حتکيم الشريعة االسالمية 
الغراء والقضاء علی املومسات الزانيات وتطهري ا>تمع االسالمي وتنظيفه من تلك 

) االمري دارا شکوه(لوتعامل مع ) امللك اورنکزيب عاملکري(الومسة القبيحة فان 
مل يکن من املمکن له ان يطبق ) ادمشنان مداراب(معاملة التسامح مع االعداء 
  ۔الشريعة االسالمية يف اهلند ابدا

حممد نياز الدين (وبعد ان نشر هذا القال ببضعة ايام کتب اقبال رسالة الی 
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  ):۱۳(م فقال ۱۹۱٦يناير  ۱۹يف ) خان
فهذا هو الذی اشرت اليه ) االمام ويل اهللا الدهلوی(قد اطلعت علی رسالة "

يت هذه با'ا هي االفالطونية اجلديدة وهي صورة مشوهة من فلسفة يف مقال
کمذهب فلسفي له ) بريو بلوطنيس(افالطون تلك اليت اختارها رجل امسه 

وکان هذا املذهب الفسفي متدا وال معموالبه يف االمربا طورية الرومية خالل 
) هائي باتيا( خر انصار اتباعه امراة امسها◌ٓ القرون امليالدية االولی وکان من ا

اما انتشار هذا املذهب بني  ۔تلك اليت قتلها املسيحيون قتال ذريعا يف مصر
مث ) حران(املسلمني فکان ذلك بالرتاجم اليت قام {ا الفالسفة املسيحيون من 

اخذ يصبح جزوا من االسالم شيئا فشيئا وای ان هذه الفکرة الصلة هلا 
نية وان البناء الصويف قد قام علی ◌ٓ راباالسالم اطالقا وهي تعارض الفکرة الق

  ۔"هذا السخف اليوناين
قبل ان ) اخلواجا حسن نظامي(ونشر اقبال رسالة کان قد حبث {ا الی 

  :وقال فيها" سر أسرار الذاتية"ينشر مقاله 
انين اعرف جيدا انك حتب االسالم ورسوله صلي اهللا عليه وسلم اذن فکيف "

 ترفضها بل انين قدتأ کدت االأن بانك ميکن ان تعرف حقيقة اسالمية مث
انين أميل إلی التصوی حبکم طبيعيت  ۔البدوان توافقين أخريا وان تعرفين جيدا

وحبکم ما ورثته من اجدادی وکان هذا امليل قد تدعم وقوی بعد االطالع علی 
الفسلفة الوربية الن الفسفة االوربية ککل تتجه حنو وحدة الوجود ولکنين 

ن الکرمي وتعمقت يف تاريخ االسالم فاتضح يل بانين علی ◌ٓ لقراتدبرت يف ا
ن وحده وکان البديل ان ◌ٓ اخلطأ وقد تراجعت عن موفقي القدمي من اجل لقرا

بائي ◌ٓ اکافح کفاحا قلبيا ذهنيا هائال الختلمی من ميويل الطبيعية وما ورثته من ا
  ۔"من امليول الصوفية

امنا هو ثورة علی الرهبانية واحتجاج  وکذلك فان اقباًال قد صرح بان االسالم
رهبانية او تصوف " التصال"اسالم ان " االنفصال"ضد ميوهلا کما انه يری بان 
بانه هو الذی کان قد لقبه ) اخلواجا حسن نظامي(ايراين کما ان اقباًال قد ذکر 

بسر "وان قباًال کان قد کتب اليه حينذا وأخربه ان يسميه " بسر الوصال"يوما 
الن اقباًال کان يف ذلك الوقت ايضا مييز بني االنفصال واالتصال کما " راقالف

وقد شرح اقبال موقفه يف لغة ) الشيخ امحد جمدد االلف الثاين(يوجد عند 
خر املنازل الکمالية لالرواح البشرية ◌ٓ التصوف واصطالحه فقال بان العبدية هي ا
ابن (يوجد عدم حبت علی حد تعبري  وال توجد هلا منزلة او مکانة بعد العبدية وامنا

فعليه فان احلالة الوضعية من السکر والنوم تعارض االسالم کما ا'ا ) العريب
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تعارض قوانني احلياة وان حالة الصحو واليقظة هو االسالم کما ان هذه الوضعية 
  ۔توافق قوانني احلياة تواققا تاما

وحيد وحدة الوجود اما ويری اقبال بان املتصوفة قد اخطأوا يف فهمهم للت
التوحيد فهو مفهوم ديين بينما وحدة الوجود مفهوم فلسفي وان الذی يقابل 
التوحيد ليس هو الکثرة کما يراه املتصوفة وامنا الذی يقابل التوحيد هو الشرك واما 
الکثرة فهي اليت تعارض وحدة الوجود وقد کنت نتيجة هذا اخلطأ الصويف ان 

مبصطلحات وحدة الوجود او الفسلفة االوربية اجلديدة مسوا الذين حققوا التوحيد 
املوحديه بينما ملسألة اليت حققها هؤالء الصلة هلا بالدين وامنا کان يتصل حبقيقة 
النظام الکوين وان الذات اليت تستحق العبادة واخلشوع يف االسالم ذات اهللا وحده 

النظام الکوين فهي کلها خلق ذلك الذی خلق اخللق اما هذه الکثرة اليت نراها يف 
اخلالق وان کانت هذه الکثرة ذات حقيقة واحدة من وجهة النظر الفلسفية وبعبارة 

نية Dدف الی ن الوجود اخلارجي ليس له نسبة االحتاد ◌ٓ اخری ان التعاليم القرا
بذات البارئ سبحانه وتعالی وامنا ينتسب الوجود اخلارجي الی ذاته عزوجل  

کل حال فعند ما تقرر عنهم بان التوحيد و وحدة الوجود   علی ۔کمخلوق له
شئي واحد اقلق املتصوفة خيال وهو اجياد طريقة التتصل بالقوانني املنطقية 
وبامکا'ا ان حتقق التوحيد يف نفس الوقت وهلذا الغرض اعانتهم احلالة الوضعية 

کان يری بان   من السکر والنوم ومل يکن اقبال يرفض السکر کحقيقة واقعية وامنا
حالة السکر هذه Dدف الی غرض وهذا الغرض اليتحقق {ا اطالقا واکرب فائدة 
منها هي ان صاحب احلال بامکانه ان حيقق مشکلة علمية او فلسفية فقط ومن 
مث يعتقد اقبال ان کل حالة قلبية او وجدانية مهما کانتافا 'ما التفيد يف شئي من 

  ۔الناحية الدينية
لبحث الصحفي قد اخذ يصطبغ بلون من املرارة مما جعل الشاعر وکان هذا ا

ليصلح بينهما ) اخلواجا حسن نظامي(يتوسط بني اقبال و ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(
 /۲۷يف ) اکرب(مبساعيه احلميدة وعن ذلك حيدثنا اقبال يف رسالة بعث {ا الی 

  ):۱٤(م ۱۹۱٦يناير 
 عالقاتنا الشخصية وقد نشت انا اما هذه اخلالفات االدبية فا'ا لن تؤثر يف"

قد أعد ) اخلواجا حسن نظامي(رسالتني عن املوضوع وذلك بعد ان رأيت 
عددا من املقاالت کما انه طلب الی اصدقاءه ان يعدوا البعض منها و ينشروها 

اما الکشوی کل الشکوی فهي انه   ۔وانا ال اشکو الی احد عن هذه املقاالت
الرسائل اخلاصة بانه اليشك يف نييت واخالصي کان واليزال يکتب الی يف 
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ولکن الذی نشره يف اجلرائد هو بالعکس وانا شخصيا کنت قد شکوت ذلك 

نفسه وکنت قد کتبت اليه بکل اخالص و احلاح ان ) اخلواجا حسن نظامي(إيل 
جيب ان يبقي النقاش عليميا وال يکون الغرض  ۔اليظلمين وال يبخسين حقي

  ۔"ويه واالذاللمنه االسائة والتش
م وقال ۱۹۱٦فرباير  /٤يف ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(مث بعث رسالة اخری الی 

  ):۱۵(فيها 
کان قد اشاع عين يف اجلرائد الوطنية بانين ) اخلواجا حسن نظامي(ومبا ان "

اسي الظن املتصوفني وانه البديل ان اشرح موقفي يف ذلك شرحا وافيا فهويری 
ی التصوف وأمسحه من الدنيا والعلك رأيت بأنين أعتزم علی أن أقضي عل

وارجوك ان " سر أسرار الذاتية"وعنوا'ا " خطيب"مقالته اليت نشرها يف جملة 
  ۔"تتعمق يف الوجوه اخلمسة من اخلالفات اليت جعلته يعارض {ا منظوميت املثنوية

رد فيه علی ما اعرتض " سرأسرار الذاتية"مث اعد اقبال مقاال ثانيا وعنوانه 
فرباير  /۹" وکيل"وقد نشر املقال يف جريدة ) اخلواجا حسن نظامي(ليه ع

وشرح فيه عقيدته فقال ان االسالم جيمع بني الدين والدنيا وال ) ۱٦(م ۱۹۱٦
يفرق بني ما جيب علی االنسان يف کل واحد منهما وبذلك مهد االسالم طريقا 

نسان االصلي امنا هو وسطا معتدال للبشرية فيينما يعلمنا االسالم بان هدف اال
التنس نصيبك م : "اعالء کلمة اهللا فهو يعلمنا يف نفس الوقت وينصحنا قائال

مث شرح لنا طريق احلياة الدنيا وهذا من اهم ابواب الشريعة ويعرف بباب "الدنيا 
االسالم فهو اليفرق بني ) اخلواجا حسن نظامي(املعامالت واما ماشرح به 

ضاف يف مقاله هذا قائالبان الذی يقوله اقبال امنا هوفکر الرهبانية واالسالم مث ا
) اخلواجا حسن نظامي(اسالمي حقيقي وال صلة له بالفلسفة الغربية ولعل 

اليعرف بان املذهب الفلسفي والعلمي االوريب امنا هو وحدة الوجود اليت يؤيدها 
) اخلواجا(ه اما اقبال فقد تاب من املذهب الفسلفي االوريب الذی يرا) اخلواجا(

  ۔ن مسلما صادقا بفضل اهللا وکرمه◌ٓ نوعا من الزندقة وانه قد اصبح اال
يف شرحه ) اخلواجا حسن نظامي(مث نبه اقبال علی األخطاء اليت ارتکبها 

والعبارات االردوية من ) حافظ الشريازی(اخلاطئي البيات اقبال الشعرية عن 
اس يسيئون الظن باقبال وهذا کان مقدمة املنظومة مما افسد املعنی وجعل عامة الن

غرضه من کل ذلك واما الوجوه اخلمسة عن سخف املثنوية وال معقوليتها فان 
  اقباًال قد رد علی الوجه االول منها قائال

ن الکرمي ◌ٓ بان تعاليم الذاتية اليت وردت يف القرا) اخلواجا(انين اوافق حضرة "
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تعاليم الذاتية لوکانت غريبة او بدعة الن " اسرار الذاتية"اجود واقوی مما ورد يف 
اسر "يف االسالم ملا اجرتأت عليها ابدا وملا قدمتها الی املسلمني ان مثنوية 

ذلك املسلم الذی يری بان  ۔تأليف ملسلم قد استفاد من القران الکرمي" الذاتية
) اخلواجا(نية وان ما استدل به ◌ٓ جناة البشرية وفالحها يف هذه التعاليم القرا

حيتاج اليه وما دام هو الحيتاج اليها فان املثنوية اذن سخيغة واهية يا سبحان ال
  ۔"اهللا

  :ومتحدثا عن الوجه الثاين قال اقبال
فهذا الذی ذکرته يف املقدمة و وهذا معناه ومفهومه وهي عقيديت أستمسك "

بکل احرتام بانين الاقصد القضاء علی احلرکة ) اخلواجا({ا واقول حلضرة 
کل ما   ۔فية امنا قصدی کل القصد هو الدفاع عن االسالم واحملافظة عليهالصو 

اريده هو ان اوضح للمسلمني بان التصوف العجمي الصلة له باالسالم وامنا 
هو نوع من الرهبانية واالسالم برئ منه فان هذا التصوف قد أثر يف نفوس االمة 

ع علماء االسالم علی ان املسلمة وحرمها من القوة واحليوية املعملية وقد امج
  ۔"وحدة الوجود فکرة غري اسالمية

  :واما عن الوجه الثالث فرد عليه اقبال قائال
اين نصحت املسلمني ان يغريوا عقائدهم ومبادئهم، امنا أقرتح عليهم فقط ان "

يعيدوا النظر يف تقاليدهم الفکرية والفلسفية وانا اعتقد بان الذی يدل علی 
اما املسلمون فقد امروا ان  ۔قطعية هو تاريخ اوربا الفکری صدق االسالم داللة

خيرجوا طالبني للعلم واحلکمة حتی ولوکان ذلك بالصني وعليه فاذاوجعلفا ما 
يفيدنا وينفعنا حتی ولوکان يف االداب الغربية فان االعراض عن االستفادة منه 

  ۔"امنا هو ضيق االفق الذهين کما انه ضيق الصدر والنظر معا
  :قال اقبال وهو يرد علی الوجه الرابعو 

اما هذا الوجه الرابع فان الکاتب مل يستشهد بشئي من ابيات املنظومة املثنوية "
حتی ولوکان ببيت شعری واحد يدل علی ان اقبال يدعو إلی االنانية واالثرة 

  ۔"باالضافة إلی االحتفاظ بالذاتية
  :ورد علی علی الوجه اخلامس فقال

ن هذه املنظومة املثنوية تعترب من السخف والالمعقول اللسبب فمعنی ذلك ا"
  ۔"فقط) حافظ الشريازی(هو من اتباع ) اخلواجا حسن نظامي(غري ان حضرة 

  :وا'ي اقبال حديثه بقوله
اما احدمها فهو ان  ۔والبد من االشارة الی شيئني اثنني ورد ذکرمها يف املقال"

وبذلك وجه ضربة ) السري علی امام(اسم اقباًال قد أهدی منظومته املثنوية ب
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بنفسه إلی فکرة الذاتية خالف ما يدعو اليه باستسالمه امام رجل من اهل 

اخلواجا (الدنيا االثرياء وتعلقه له والاضيف يف الرد علی ذلك اال ان اقول بان 
" االنتساب"و " العنونة"ای " ديديکيشن"مل يفهم معنی کلمة ) حسن نظامي

ن ذلك اال التعبري عن العالقات الودية الشخصية اليت تقوم بني وليس الغرض م
الفردين علی اساس احلب واالخالص واما عن التهمة الثانية اليت وجهها 

فيما يری النائم وانه مل يدرس ) الشيخ الرومي(الی اقبال بانه قد رأی ) اخلواجا(
ن والختذ املوقف ◌ٓ مثنوية الرومي يف الصحوواليقظة ولوفعل ذلك ملا خالف القرا

قد درست مثنوية ! ياسيدی ۔القراين القائم علی االسس املتينة واملبادئ القوية
رمحه اهللا، صاحيا بقظانا، واکثر من مرة اما انت ) الشيخ جالل الدين الرومي(

قلعلك درست هذه املثنوية يف حالة السکر والنوم حيث عثرت فيه علی وحدة 
کيف يفسر هو هذه املثنوية انين ) التهانوی الشيخ اشرف علی(اسئل  ۔الوجود

  ۔"اقلده و اتبعه يف هذا املوقف
من املنظومة ) رموز الالذاتية(وکان اقبال يتوق الی تأليف القسم الثاين 

اثار النقاش الصحفي وبذلك ) اخلواجا حسن نظامي(املثنوية اشد مايکون ولکن 
حممد (يف رسالة بعث {ا الی وقف يف سبيل اجناز القسم الثاين ويذکر اقبال ذلك 

  ):۱۷(م فقال فيها ۱۹۱٦فرباير  /۱۳يف ) نياز الدين خان
اما انا فقد ظننت بان هذا الوقت اطتوفر والفرصة املتاحة سأخصصه للقسم "

اخلواجا حسن (الثاين من املثنوية الذی هو اهم من القسم االول بکثري اال ان 
لين أهتم باملوضوع واهل القسم قد اثار النقاش يف الصحف مما جع) نظامي

الثاين وان حقيقة الدين االصيلة الميکن االطالع عليها اال اذا درسنا کتب 
االئمة االعالم من العلماء املسلمني وان الذی يقتضيه العصر احلاضر هو 
احلصول علی التعليم الديين باالضافة الی تقدمي اجلوانب العملية من االسالم 

ان السادة املتصوفني انفسهم يقولون بان الشريعة هي ظاهر  ۔وابرازها ووضوحها
اما يف هذا العصر اهلائج املضطرب  ۔الدين والتصوف هو اجلانب الباطين منها

ان املسلمني اليوم  ۔إذا مل يقم ومل يدم ظاهر الشريعة فأين يقوم ويدوم باطنها
الفتوح ميرون بنفس الظروف واالوضاع اليت کان قدمر {ا اهلنادکة عند 

االسالمية يف اهلند أوالذی کان اهلنادکة قد صاروا اليه بعد هذه الفتوح 
من " منومسريت"اما اهلنادکة فقد انقذهم التقليد االعمی لشريعة  ۔االسالمية

اال'يار واملوت عند ما قامت الثورة االسالمية يف اهلند وکذلك عاشت االمة 
املتصوف " (فيلو"ا واالفان اليهودية ودامت بسبب احملافظة علی شريعته

لو متکن من التغلب والسيطرة علی نفوس أمة وأفکارها لکان ) اليهودی االول
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الشعب اليهودی قد احنل وانعدم بالذوبان واالنضمام الی شعوب العامل 
  ۔"االخری

يف ) االمري کيشن برشاد(ويقول اقبال يف رسالته اليت بعث {ا الی صديقه 
  ):۱۸(م ۱۹۱٦ابريل  /۳

قد ظن ان املثنوية تعارض التصوف ال'ا تنقد ) اخلواجا حسن نظامي(ان "
وعلی هذا االفرتاض يقوم ما اثاره من الضجة والنقاش ) حافظ الشريازی(موقف 

يف اجلرائد حيث اساء الی مسعيت واDمين بانين اعادی التصوف واعارضه انه مل 
ذی يتبعه اخلواجا اال انين يطلع علی االداب الصوفية وانين الاعارض التصوف ال

العرتف مبحة البعض من مشاکل ذلك التصوف وان املشکلة اليت خالفتها 
وعارضتها هي اليت قد خالفها وعارضها االالف املؤلفة من املتصوفني انفسهم 
وقد تعمقت يف دراسة التاريخ الفکری املاضي للمسلمني واهلنادکة مما أکديل 

وا املرض اهلقيقي هو ضعف القوة احليوية ووهنها وان بأن االطباء اخلرباء مل يعرف
داب اليت نشأت عند ◌ٓ هذا الضعف والوهن امنا هو نتيجة لنوع خاص من اال

اما االوضاع الراهنة والظروف احلالية فا'ا  ۔الشعوب االسيوية من سوء حظها
  ۔"حتتم علينا ان نقوم باصالح هذه االفکار وتصحيجها

  )۱۹(م ۱۹۱٦مايو  /۱۰له يف وذکر اقبال يف بعض رسائ
ورغم انين لست انسانا ميلك املواهب غري العادية من الفطنة والذکاء کما انين "

ال املك علما غري عادی اال انين اعرف من االشياء وافهمها وادرك غورها مما 
اليقدر عليه عامة الناس واذا کنت يف حاجة الی عشرين سنة للوصول الی هذه 

ن لعامة الناس الذين اليعرفون التاريخ العلمي والفکری للعامل النتائج فانی يکو 
  ۔"معرفة کاملة بان يدرکوا هذه احلقيقة بعد تفکري قصري وخوض قليل

اخلواجا حسن (کان قد تأثر مبا اعرتض عليه ) االمري کيشن برشاد(ولکن 
ل فقال بان منظومة اقبال تأثرت بالفلسفة االملانية وهذا ما جعل اقبا) نظامي

  ):۲۰(م ويقول فيها۱۹۱٦يونيو  /۲٦يبعث أليه رسالته يف 
ومما ادهشين وعجببت له انك انت ايضا تقول بانين ألقت هذه املنظومة "

املثنوية حتت تأثري الفلسفة االملانية رغم ان علماء االسالم منذ البداية حيت اليوم 
) جيتا(ن اليزالون يعارضون التصوف الوجودی وانا مل أقل شيئا جديدا وا

کان صوتا قويا ضد هذا الفکر يف ا>تمع اهلندوکي ) کما اعتقد أنا) کيشن(
إذن فاذا عارض شخص التصوف الوجودی فاليعين ذلك انه من اعداء 

اما التصوف الوجودی  ۔خر◌ٓ التصوف الن التصوف االسالمي احلقيقي شئي ا
لق تعلقا وثيقا فالصلة له باالسالم اطالقا ورغم ان هذا التصوف الوجودی يتع
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بالديانة اهلندوکية اال أن هذا التصوف قد أضر باهلنادکة ايضا کما الخيفي وقد 
جری نقاش غريب يف بعض املؤلفات الصوفية وهو ايهما افضل وجود 

اما التصوف االسالمي  ۔واملتصوفة خيتلفون يف ذلک" االنفصال"أو " االتصال"
" االتصال"وجودی فهو يقوم علی واما التصوف ال" االنفصال"فانه يقوم علی 

اذن فلست من املبتدعني إذا أيدت  ۔أی االحنالل والغناء يف ذاته سبحانه
دا{م الصوفية ◌ٓ االنفصال وان الذين اعرتضوا علی من املتصوفني اليعرفون ا

ويوجد لدينا ما تنبأبه سيدنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عن التصوف 
 ذلك وان هذا املقال سينشر عما قريب ان شاء الوجودی وقد فصلت القول يف

اما انا شخصيا فقد کنت أميل إلی الفکرة القائلة باالتصال إال أن "و  ۔اهللا
الوقت احلاضر يقتضي غري هذا وان الذی ألفته کنت مکرها علی تأليفه وکان 
جيب أن أطيع االمر وکان البديل من ذلك واليهمين اذا عارضتين الدنيا فقد 

  ۔"واجيب حسب ما أملکه من املواهبقمت ب
العلم "وأما املقالة الثالثة القبال واليت ساهم {ا يف هذه املعرکة االدبية فعنوا'ا 

  )۲۱(م ۱۹۱٦يونيو  /۲۸يف " وکيل"ونشرها يف جريدة " الظاهری والعلم الباطين
ان التصوف الذی يهدف إلی : وشرح فيها اقبال موقفه من التصوف فقال

واالخالص يف شعائر االسالم هذا التصوف هو االسالم بعينه إال أنه  االستقامة
يوجد فئة من املتصوفني املسلمني اليت تسمی الشريعة االسالمية بالعلم الظاهری 
وهي تسمية ملؤها االحتقار واالزدراء وتعتقد ان التصوف امنا هو دستور عملي 

هي حقائق فوق االدراك ويری  باطين اذا تبعه السالك فانه يشاهد من احلقائق اليت
اقبال اننا ان فضلنا املعرفة علی العلم فاننا منهد السبيل للرهبانية بانوا عها وذلك 
الن العلم من صفات اهللا تعالی والتنسب املعرفة اليه سبحانه وتعالی ولکن هذه 
الفئة الصوفية تعتقد بان املعرفة او العلم الباطين دستور عملي منظم و مرتب 

لف الشريعة االسالمية ويعتقد اقبال انه اليوجد حديث من بني االحاديث خيا
الصحيحة يدل علی ان النيب صلي اهللا عليه وسلم کان قد علم بعض الصحابة 
علما سريا خاصا من علوم الرسالة وأنه أخفی ذلك العلم عن بعض اصحابه وهذا 

ن مجيع ماتدعيه هذه السبب تتفوق الشريعة االسالمية وهي مهيمنة علی غريها وا
الفئة الصوفية من الدستور العملي املستقل للمعرفة او العلم الباطين هو ادعاء 

  ۔باطل ال اساس له
حممد (وعن امهية هذا املقال نفسه حيدثنا اقبال يف رسالته اليت بعث {ا الی 

  ):۲۲(م قائال۱۹۱٦يوليو  /۸يف ) نياز الدين خان



 النهر الخالد

 

عن العلم الظاهری والعلم الباطين واليت  يبدو کأنك مل تطلع علی مقاليت"
خر ◌ٓ فعليك باالطالع عليها وانين اعد جاليا مقاال ا" وکيل"نشرت يف جريدة 

وهو مقال منفرد بديع ولعله مل يؤلف مثله وان العلماء املسلمني الذين عارضوا 
التصوف الوجودی مل ينتبهوا الی ذلك اال انين ال اجد املراجع الکافية وبذلك 

للشيخ روز " (شرح السطحيات"ان کتاب  ۔صعوبة اميا صعوبة يف اعداده اجد
کتاب فريد وغريب فهذا کتاب يفصل القول الشئون الشعرعية اليت ) {ان بقلي

  ۔"يعارضها املتصوفة الوجوديون
 /۱۰يف ) الشيخ سراج الدين بال(ويقول اقبال يف رسالته اليت بعث {ا الی 

  :م۱۹۱٦يوليو 
وی بان اهللا سبحانه وتعالی اذا اراد خريا بعبد من عباده فانه يقول حديث نب"

يفقهه يف الدين وميکنه من االستنباط وا االستفادة من النصوص الشرعية ويا 
لالسف ان املسلمني قد اصبحوا موتی اليوم وان زوال االمة واحنطاطها قد شل 

حنوهم ان خوف قواهم العلمية وافسدها عليهم اال اننا جيب ان نقوم بواجبنا 
ان البحثعن املعاين اخلفية السرية او املفهوم الباطين يف  ۔املالمة حرام يف ديننا

شريعة امة او دستورها وشعارها امنا الغرض منه هو مسخ تلك الشريعة وتشويه 
ان هذا طريق خفی للغاية يقود الی نسخ تلك الشريعة والقضاء  ۔ذلك الدستور

طريق الذی اليتخذه وال يبتکره شعب من علی ذلك الدستور وان هذا ال
وان معظم شعراء ) الفکرة االفالطونية" (الغنمية"الشعوب غري امة جبلت علی 

ايران کانو مييلون بطبيعتهم الی الفسلفة الوجودية وهذه امليول الطبيعية هي اليت  
کانت توجد عند الشعب االيراين قبل االسالم ورغم ان االسالم کان قد وقف 

يل هذه امليول الطبيعية وتطورها اال ان الذوق الطبيعي االيراين ظهر يف سب
وتغلب حن وجد السبيل الی ذلك وبعباره اخری کان اجلوقد خال الاداب 

ان هؤالء الشعراء کانوا قد اختذوا اسلوبا غريبا وخالبا  ۔قامت علی وحدة الوجود
قضاء عليها حيت ان  يف االظاهروعارضوا به شعائر االسالم وحاوالوا نسخها وال

کل شئي اسالمي کان جديرا باحلمد واالستحسان صار قبيحا مذموما يف 
جيعل الفقر درجة عليا ) حکيم سنائی(فکرهم فاذا کان االسالم يذم الفقر فان 

اما  ۔من السعادة ويری االسالم ان اجلهاد يف سبيل اهللا من ضرورات احلياة
ری هلذا الشعار االسالمي من شعراء العجم فا'م يبحثون عن معاين اخ

  ۔:اجلهاد
  ):۲٤(م قال فيها۱۹۱٦يوليو  /۱۹مث کتب اقبال رسالة يف 

ان من سوء حظ مسلمحي شبه القارة ان علوم العربية وا دا{ا قد کسدت "



  النهر الخالد
اسواقها حتی ان الناس اليفسرون القران علی اساس اساليب العرب البالغية 

لکلمات واملفردات العربية حق الفهم وهذا هو السبب الذی جعلهم اليفهمون ا
" التوکل"و " القناعة"واليدرکون حقائق معانيها فمثال اليعرفون معنی کلمتی 

کما جاء يف کالم العرب وقوا ميس اللغة العربية فان املعاين اليت يتدا وهلا الناس 
کار ا'م قد ادخلوا اف ۔ويستنبطو'ا من هاتني الکلمتني الصلة هلا باللغة العربية

اهلنادکة وا الغريق يف تفسري القران الکرمي ومفاهيم االسالم بکل قساوة و مترد 
فيسعد عصرنا برسول اهللا صلي اهللا عليه ) نظامي(وياليته يستجاب دعاء الشيخ 

وسلم مرة حتی يشرح دينه للمسلمني اهلنود ويکشف هلم حقائق الدين وعوارفد 
حلافظ حتی تعرفوا البيئة اليت کانت وجيب عليکم ان تدرسوا التاريخ املعاصر 

حتيط باملسلمني وما هي املشاکل الفسلفية اليت کانت تواجه عقول املسلمني يف 
وما هو اجلو السياسي الذی کان حييط باملسلمني حينذاك مث  ۔ذلك العصر

يف ضوء هذه املعلومات کلها ومما يدهشنا ان الشعر ) حافظ(ادرسوا شعر 
قد ظهر يف عصر الزوال واالحنطاط للعامل االسالمي الصويف االسالمي کله 

وذلك طبيعي فان امة اذا فقدت قوDا املادية او املعنوية کما فقدDا االمة 
االسالمية بعد اغارة التتار وهجومهم علی العامل االسالمي فال بد ان يتغري 

ان هذه االمة تستحسن الضعف واهلوان  ۔وجهة النظر السائدة يف تلك االمة
ان االمم مثل  ۔والظلم کما ا'ا جتد السکينة والطمانينة يف الزهد وترك الدنيا

هذه حتاول ان تسرت تکاسفها وهزميتها وبطالتها وراء حجاب الزهد يف الدنيا 
ان أمة اذا ا'زمت يف معرکة مصريية تفقد ثقتها بالنفس وتبحت عن  ۔وترکها

داب املسلمني اهلنود فان اروع ◌ٓ ااحليل اليت تربر نزعتها ولدينا مثال واضح يف 
االطوار واملراحل االدبية يف تارخيهم تظهر يف املراثي اليت قاهلا شعراء مدينة 

  ۔"لکنؤ
شئي منه وبعبارة اخری الفرق بني وحدة الوجود و " أوکل"هو کل شئي 

حممد نياز الدين (وحدة الشهود يف رأی اقبال يتضح يف رسالته اليت بعث {ا الی 
  ):۲۵(م ۱۹۱٦سبتمرب  /۱۱ يف) خان
واری من املستحيل منطقيا ان جيمع شخص بني الفکرتني وهذا هو السبب "

املفکر االملاين التنتشر يف اوربا رغم انه کان يدعو ) نتشه(الذی جعل فلسفة 
الی فلسفة کانت جتمع بني وحدة الشهود و وحدة الوجود ورغم ان هذه 

اما مذهيب يف  ۔لی اجلمع بني الفکرتنيالفسلفة کانت توافق طبيعة من مييل ا
الفلسفة فهو ان هذه املباحث کلها تنشاء من فهم خاطي للدين فان الغرض 
احلقيقي من الدين امنا هو احلياة العملية وليس ارضاء القوی العقلية البشرية کما 
يراه الفالسفة واحلکماء اهلنادکة فان املزايا اخلاصة {ذا العصر تقتضي االعراض 
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نها وامهاهلا واليستطيع شعب من الشعوب ان حيتفظ بنفسه اال اذا طبقت ع
ان هذا : "مبادئه واستقام عليها وعض عليها بالنواجذ کما قال الشاعر مامعناه

العصر سيقضی علی جيع الناس ولن يسلم منه اال من استقام علی طريقته 
  ۔"وعض علی دينه بالنواجذ

ن املقاالت عن التصوف الوجودی فيما ويصرح اقبال بانه قد اعد سلسلة م
 /۱۳يف " وکيل"بعد واملقال الثالث من هذه السلسلة کان قد نشر يف جريدة 

کنت قد حتدثت يف مقالی هذا عن نبأ قدأ : وقال اقبال) ۲٦(م ۱۹۱٦ديسمرب 
ان السمن سوف يظهر يف اميت من : نبأنا به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فقال

االسالم "وکذلك کان قد اعد اقبال مقاال باللغة االجنليزية وعنوانه  بعد ثالثة قرون
م ويف هذا ۱۹۱۷االجنليزية لشهر يوليو " العهد اجلديد"ونشر يف جملة " والتصوف

  )۲۷: (املقال قال اقبال وهو خياطب الشبان املسلمني
و وال يوجد شئي من تعاليم الرسول صلي اهللا عليه وسلم مما خيفی علی امحد ا"

نقول عنه بانه تعليم سری فالتسمعوا ملن يدعي بان بعض مبادئ االسالم قد 
وصلت الی بعض الناس من طرق خفية وعرفها بعض الناس دون البعض منهم 
فان هذه التعاليم السرية املزعومة هي اساس ادعاء الکذابني الذين يريدون ان 

کم ان تکونوا علی علي! يا شباب االسالم ۔يستعبدوکم ويسيطروا علی عقولکم
حذر من هؤالء املشعوذين الکذابني فا'م قد طوقوکم واخذوا مبجامع قلوبکم 
منذامد بعيد وان النهضة االسالمية العاملية الميکن ان تتحقق اال اذا اعتنقنا 
التوحيد اخلالص بکل شدة واحلاج تلك املبادئ السامية من التوحيد اليت 

ا االمني صلي اهللا عليه وسلم قبل ثالثة عشر قرنا تعلمتها االمة العربية من رسوهل
ان ختلصوا انفسکم من ضباب االعا جم وظالمهم ! عليکم يا شباب االسالم

  ۔"وحتولوا ايل اجلو النوری من الصحاری العربية املضيئة
بانه قد ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(وقد اتضح القبال بعد االطالع علی رسائل 

يوليو /۱۱يدرسها مما جعله يکتب اليه رسالة يف اعرتض علی املثنوية بدون ان 
  ):۲۸(م ويقول ۱۹۱۸

بان شعره کان سببا يف جعل الناس يقبلون علی ) اخلواجا حافظ(انين مل أDم "
ان  ۔خيتلف عن ذلك متام االختالف) حافظ(ان الذی مل يعجبنسي من  ۔اخلمر

) حلافظ(ليب ادبية الذی قلته يف اسرار الذاتية عنه امنا کان نقدا الهداف واسا
سبق وقد شرحت لکم التصوف الذی اعارضه وان الذی قلته انا مل يکن شيئا 

بان حضرتك ) واعتذر اليکم اذا کنت قد اسأت الفهم(جديدا وقد اتضح يل 
ومل تقرأ غري االبيات الشعرية اليت قلتها عن " اسرار الذاتية"مل طلع علی ديواين 
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يا ليتك وجدت فرضة لالطالع علی  ۔الديوانواظنك مل تقرأ غريها من ) حافظ(

ان  ۔الديوان الکامل حتی تستطيع ان تسلم من اساءة الظن باخيك املسلم
کما يعتقد البعض من اصدقائنا الذين (العلم املعاصر ليس من اعداء االسالم 

ان الذی ) اليعرفون احلقيقة الن االسالم يتخذ موقفا صائبا قويا من العلم
هو القومية االوربية تلك اليت اثارت االتراك علی اخلالفة واليت  يعادی االسالم

 ۔"وأن اهلند وحدة دميوقراطية" مصر للمصريني وحدهم"جعلت املصريني ينادون 
ان الدين االسالمي له جانب مهم جيب ان تعرفه  ۔ان هذه احالم الحقيقة هلا

رام وتقوم علی وحدة القومية االسالمية اليت فبلتها ومرکزها بيت اهللا احل: وهو
  ۔"البشر واملساواة بينهم

  ):۲۹(م فقال ۱۹۱۸يوليو /۲۰مث کتب اليه رسالة يف 
حضرتك تتهمين بالتناقض وهذا ليس صوابا بل ذلك من سوء حظي حيث مل "

تطلع علی اسرار الذاتية حتی االن سبق وأن رجوت حضرتك يف بعض رسائلي 
الظن باخيك املسلم فلو فعلت ان تطلع علی الديوان حتی تسلم من اسائة 

ذلك ملا اعرتضت علی فان اسرار الذاتية التناقض فيها، انين اتبنی الذاتية اليت 
تنشأ من االذاتية الصادقة املسليمة ولکن توجد الذاتية اخری وهلا قسمان قمنها 
الذاتية تنشأ بدراسة الشعر الغرامي واالطالع عليه وهذا القسم من االذاتية 

ن سکر االفيون واخلمر والقسم الثاين من هذه الالذاتية هي الالذاتية الخيتلف ع
اليت تنشأ عندما يغين الفرد البشری يف ذات البارئ سبحانه وتوالی کما يعتقده 
بعض املتصوفة من املسلمني والزهاد اهلنود مجيعهم وهذا الغناء يف ذات البارئ 

اما القسم  ۔بارئ سبحانه وتعالیسبحانه وتعالی هو غري الغناء فيما يأمرنا به ال
االول من هذه الالذاتية فقد تکون مفيدة الی حد ما واما القسم الثاين منها 
فهو يعارض القيم الدينية واخللقية مجيعها ويأيت علی اصوهلا فانا اعارض هذين 

اما الالذاتية االسالمية احلقيقية اليت اراها صوابا فهي ان  ۔القسمني من الالذاتية
راء الشخصية ونتبع اوامر اهللا سبحانه ◌ٓ رر من مجيع امليول وا الهواء واالتتح

تلك االطاعة املطلقة اليت جتعل االنسان  ۔وتعالی ونطيعه يف ذلك اطاعة مطلقة
الحيفل واليهتم بشئي غري رضي اهللا سبحانه وتعالی واطاعته و االستسالم 

م الکامل بني يديه الکامل بني يديه سبحانه وتعالی واطاعته و االستسال
سبحانه وتعالی فهذا هو الغناء املقصود م التصوف االسالمي ومجلة القول ان 
امللك واالمر کائنا ما کان فليس هو غرصنا بالذات وامنا هي وسائل متکننا من 
حتقيق اعلی االهداف وامسی املقاصد وال اضيف الی ذلك اال انين ارجو 

اسرار "ين قتخصص حلظات لتدرس فيعا حضرتك ان Dتم بامری قليال بل ترمح
عندما ) منصور احلالج(انين اتأذی واتعذب مبعارضتك کما تأذی وتأوه " الذاتية
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  ۔"حبجر فأصابه جرح) الشبلي(رماه صديقه 
من ) حافظ(وکان اقبال قد الغنی املقدمة کما حذف االبيات الشعرية عن 

يف ) مد اسلم جريا جبوریحافظ حم(وعلل ذلك يف رسالته الی " اسرار الذاتية"
  ):۳۰(م فقال ۱۹۱۹مايو  /۱۷

فقد کان الغرض منها هو شرح ) حافظ(اما ما الفته من االبيات الشعرية عن "
او ذاته کما انين مل اتعرض ملعتقداته ) حافظ(مبدأ اديب ومل امس {ا شخصية 

تيجة ولکن عامة الناس مل يعرفو الفرق ومل مييزوا اخلطأ من الصواب وکانت الن
هي هذه الضجة اليت اثريت فاذا کنا نومن ببدأ اديب يقول بان اجلمال مجال 

اخلواجا (علی کل حال مهما کانت النتائج وسواء کانت مفيدة او مضرة فان 
علی کل حال فقد حذفت  ۔هو احد کبار الشعراء العامليني) حافظ الشريازی

شرحت فيها املبدأ  تلك االبيات الشعرية ووضعت مکا'ا ابيات شعرية اخری
االديب الذی اراه صوابا واما املقدمة فقد کانت موجزة وهذا اليجاز کان سببا يف 

من جامعة کيمربدج هو االخريری رأيك ) نکلسون(ان االستاذ  ۔سوء الفهم
بريزاده مظفر (فيقول بانه کان جيب ان النلغي املقدمة من الطبعة الثانية واما 

قا فاذا کان التصوف يعين االخالص يف العمل فلم يفهم قصدی اطال) الدين
فالجيوز ملسلم ان ) وهذا ما کان يفهمه الناس من التصوف يف القرون االولی(

يعارض هذا التصوف اما اذا حاول التصوف ان يتفلسف ويستأثر باالفکار 
االعجمية واخذ يبحث عن حقائق النظام الکوين وعن ذات اهللا سبحانه 

کرة الکشف الصويف فان نفسي حينئذ تعارض التصوف وتعالی فيقدم لنا ف
  ۔"وتثور عليه ثورة شديدة

اکرب (کالمها علی صلة الصداقة مع ) اخلواجا حسن نظامي(وکان اقبال و 
وکان کل واحد منهما يکرمه بالغ االکرام وهذه املعرکة االدبية اليت ) بادی◌ٓ اله ا

) بادی◌ٓ اکرب اله ا(م {ا مل يهت) اخلواجا حسن نظامي(قامت بني اقبال وبني 
  :کثريا يف اول االمر وامنا سخر {ا يف شعره فقال

احدمها مصارع قوی واما ) اخلواجا حسن نظامي(ان حضرة اقبال و ) ۱
  ۔االخر فهو انيق بالغ االناقة

وما دام اخلصام ليس من اجل السلطة وامللك فالبأس اذا اتيح هلما ) ۲
  ۔اخلصام يف سبيل اهللا وحدة

ا دامت الرياضة البدنبة تکلف صاحبها فال اقل سرأيقاسبا اذا وم) ۳
   ۔ختاصما علی التصوف
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ان کل زاوية من الزوايا اخلربة قد اصبحت عامرة بالرقص الصويف فکل ) ٤

  ۔واحد منهما جمنون يرقص مع صاحبه ا>نون االخر
ولکن اخلصام قد طال وصار االمر جدا واخذ النقاش الصحفي يصطبغ 

قمنع اقباًال يتقدم يف ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(املرارة واجلد فحينئذ تدخل فيه  بصبغة من
اخلواجا حسن (هذا النقاش او الکالم الفارغ من ناحية ومن ناحية اخری زجر 

  :فقال) نظامي
الDن اقباًال والتزدريه النه احد من يدافعون عن ) خواجا حسن(يا ) ۱

  ۔حياص الشعب املسلم وحيافظون علی محاه
قد تفانيت يف الرونق والتجلي من اجلمال فان ) يا حسن(وما دمت ) ۲

  ۔اقباًال ايضا من اعداء فتنة الرقباء وفسادهم
وما دمت انت قد جننت بنجنيات اجلمال فان اقباًال ايضا قد اصبح ) ۳

  ۔بصفته حماربا للجن) سليمان(
حفي املر ينهيان النقاش الص) اخلواجا حسن نظامي(وهذا مما جعل اقباًال و 

حيرتم اقباًال ويدعي صداقته کما  ) اخلواجا حسن نظامي(والتشاجر املستمر واخذ 
  ۔کان قبل ذلك حيرتمه ويالطفه

م حني اغلقت جريدة ۱۹۱۸ولکن نشأ سوء التفاهم بينهما مرة اخری يف 
رئيس حتريرها قد اعتقل قي ) ظفر علی خان(الالهورية وکان الشيخ " زميندار"

مث استطاع احلصول علی الرخصة الصدار جريدة اسبوعية ) ادب◌ٓ کرم ا(قريته 
جنمة الصباح فاراد ان يزيد من انتشار جريدته هذه فبدأ "او " ستاره صبح"ومساها 

ينشر سلسلة من املقاالت ضد املتصوفني واصحاب الطرق الصوفية الذين خيتارون 
اخلواجا حسن ( التصوف کمهنة ويکتسبون {ا اکتسابا ويستغلو'ا استغالال فظن

تدخل يف ) غالم {يك نرينک(ان اقباًال وراء هذه احملاوالت کلها اال ان ) نظامي
) اخلواجا حسن نظامي(هذه املرحلة فکتب رسالة مفصلة وحاول ان يزيل شك 

للخواجا حسن (الذی ترجع عن موقفه واعتذر الی اقبال کما ان اقباًال قد اکد 
علی تلك السلسلة من املقاالت  ) علی خان ظفر(بانه مل حيرص الشيخ ) نظامي

مث صدر اثارت ضجة وقد قدم ) ۳۲(کما انه مل يکتب عن املوضوع شيئا اطالقا 
وادعی يف مقدمته هذه بان منظوميت " تذکرة"لکتاب ) فضل الدين امحد(الشيخ 

وان الفرق الشاسع الذی يوجد بني ما جاء يف ) اهلالل(اقبال امنا مها رد فعل حلرکة 
نظومتني وبني ما عرف من افکار اقبال الدينية يوضح ذلك جليا مما احزن اقباالً امل

) سيد سليمان الندوی(م الی الشيخ ۱۹۱۹نوفمرب /۱۰مله فکتب رسالة يف ◌ٓ و ا
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  ):۳۳(يشتکي اليه قائال 
اليعرف بان االفکار الدينية اليت تعربعنها ) ای الشيخ فضل الدين امحد(ولعله "

رائي البديعة األصيلة ال ازال اعلن {ا ◌ٓ هي افکاری املبتکرة وااملنظومتان امنا 
م وقد تأملت کثريا ملا جاء يف مقدمته هذه اليت يدعي فيها کأن ۱۹۰۷منذ 

هذه هي ) اهلالل(وان حرکة ) اهلالل(اقباًال مل يکن مسلما قبل ظهور حرکة 
من اعماق  )زاد◌ٓ ابا الکالم ا(اليت جعلت منه مسلما انين الشك احرتم الشيخ 

قليب وانا متعاطف مع حرکته ولکنه ليس من اجلاءز ان نضيف شيئا الی امهية 
حرکة من احلرکات وذلك علی حساب جزح املشاعر الشخصية لالخرين 
ولست ادری ماذا مسع وماذا بلغه عنا اال انه صدق الشائعات وعلی اساسها  

ء الذين يدعون کتب مجلة تدل علی اکثر من معنی وهذا ليس من شأن العلما
االصالح ويظنون ا'م من رواد االصالح االجتماعي فاذا اتيح لك ان تلتقي به 

  ۔"فاجوك ان تبلغ اليه شکوای هذه
ارسل اقبال نسخة منها الی " رموز نفي الذات"وعندما صدرت منظومة 

راجيا منه ان ينبهه علی االخطاء اليت وردت فيها ) سيد سليمان الندوی(الشيخ 
سيد (بأن االخطاء او االعرتاضات اليت اوردها الشيخ ) الم رسول مهرغ(ويری 

کانت کلها غري صحيحة ورد اقبال علی معظمها مستشهدا ) سليمان الندوی
  ۔)۳٤(بشعر الشعراء الفطاحل الفارسيني 

" ايست ايند ويست"مقاال باال جنليزية يف جملة ) عبدالرمحن جبنوری(وقدنشر 
فيه املنظومتني وقد رمها تقديرا بالغا فقال بأن اقباًال قد استحسن " الشرق والغرب"

جاء منجيًا منقذا هلذه االمة وانه نفث الروح يف اال موات من النفوس وان 
املسلمني اذا ادرکوا مفاهيم املنظومتني ادراکا صحيحا سيظهر تيار متدفق يف العامل 

ا املقال ردود فعل يف امريکا االسالمي کله ويأيت بالنتائج املفيدة العظيمة وکان هلذ
  ۔واوربا ايضا

الی اللغة " االسرار"ديوان ) نکلسون(وقد ترجم املستشرق االجنليزی 
م وکان اقبال قد بعث اليه ۱۹۲۰االجنليزية ونشرت هذه الرتمجة يف لندن يف 

وقد استفاد املستشرق االجنليزی من هذا ) ۳۵(بتعليق موجز شرح فيه فکرة الذاتية 
املوجز وهويعد مقدمة لرتمجته االجنليزية مث علق البعض من ادباء الغرب التعليق 

علی هذه املثنوية وابرزوا بعض حماسنها ومزاياها اال ان الناقد االجنليزی 
اورد اعرتاضات علی املثنوية مما کان سببا لسوء الفهم حول فکر ) ديکنسون(

النسان الکامل وتطور احلياة معلقا علی املثنوية بان فکرة ا) ديکنسون(اقبال فقال 
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کما انه ) برجون) (واملفکر الفرنسي) تشته(عند اقبال ترجع الی املفکر االملاين 

ادعی بان اقباًال يلح علی القوة املادية وانه يلح علی التنازع والتنافس واالعتداء يف 
االً احلياة البشرية وعلی هذا االساس يدعو الفرد الی النضال والکفاح ورغم ان اقب

قد جاء بفلسفة قد تکون عاملية اال انه يريد ان يطبق هذه الفلسفة علی مجاعة 
وان جممل االنطباع عن املثنوية عند  ۔حمدودة ممتازة من الناس وهم املسلمون

هو ان اقباًال يدعو الشعوب املتخلفة االسيوية وخاصة املسلمني منها ) ديکنسون(
  ۔)۳٦(لماته حتمل قوة سياسية يف طياDا الی احلرب والقتال وان کل کلمة من ک

ورد اقبال علی هذه االراء النقدية يف رسالته الطويلة اليت بعث {ا الی 
  :م فقال۱۹۲۱يف يناير ) نکلسون(االستاذ 

قد اخطأ يف فهمه لفکريت عن االنسان الکامل فقد کنت ) ديکنسون(انه "
ين سنة حني مل اکن تناولت العقيدة الصوفية عن االنسان الکامل قبل عشر 

کما انين مل اطلع علی مؤلفاته اطالقا ) نقشه(امسع بالضجة اليت اثارDا افکار 
بانين اعترب القوة املادية غاية االمال ومنتهاها وهذه ) ديکنسون(ويری االستاذ 

اما القوة املادية فال اثق {ا  ۔هي نتيجة سوء الفهم فانين أومن بالقوه الروحية
اذا دعيت الی الکفاح والقتال تأييدأ للحق والصدق فيجب  واعقد بان امة

عليها أ تليب تلك الدعوة ولکنين ارفض تلك احلروب اليت ليس الغرض منها غري 
قد ) ديکنسون(سفك الدماء وفتح البالد والتغلب علی اهلها ان االستاذ 

 اصاب حني قال بأن احلرب نتيجتها احملتومة هي الفساد والدمار سواء کانت
من اجل الدفاع عن احلق والصدق او من اجل الفتوح واالستغالل فيجب القيام 
باحملاوالت من اجل القضاء علی فکرة احلرب اال اننا قد الحظنا وعلمتنا 
التجارب العملية بان العهود واملواثيق والروابط واجلمعيات السلمية واملؤمترات 

علی فکرة احلرب وامکانياDا الدولية مل تفدنا يف شئي وهي مل تستطع القضاء 
حتی لو اننا حققنا النجاح يف حماوالتنا هذه اکثر مماکنا عليه فلن تکون النتيجة 
غري ان تتخذ الشعوب الشاطرة وسائل سلمية من اجل التغلب علی الشعوب 
املتخلفة او استغالهلا والواقع اننا يف حاجة الی شخصية کاملة تستطيع ان تقدم 

ملشاکلنا االجتماعية املغلقة العويصة وتستطيع ان تقضي قضاء احللول الناجحة 
عادال يف القضايا الدولية الی جانب دعم االسس املتينة للقوانني واالخالق 

قد تناول يف حديثه فلسفيت عن الکفاح واجلهاد ) ديکنسون(الدولية ان االستاذ 
اخالقية ولست  فيما تاله من مقالته ولکنين اری واومن بالکفاح واجلهاد کقوة

اعتقد يف الکفاح واجلهاد کقوة سياسية مستغلة وقد ميکن ان يايت يوم تقضي 
فيه املبادی الطبيعية املتطورة علی الصدام او احلرب قضاء حامسا و'ائيا ولکنين 
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اری ان عصر الثورة من هذا النوع بعيد الصدام او احلرب قضاء حامسا و'ائيا 
  ۔"ن هذا النوع بعيد جداولکنين اری ان عصر الثورة م

واخشی ان البشرية لن تستفيد طويال عن الدروس والعرب اليت لقنتها احلرب "
العاملي االوربية فقد اتضح حليا بانين اری ضرورة الکفاح من وجهة النظر 

قد امهل هذا اجلانب من فکريت عن الکفاح ) ديکنسون(اخللقية فيا لالسف ان 
بان فلسفيت وان کانت عاملية اال انين ) نسونديک(واجلهاد مث يری االستاذ 

طبقتها تطبيقا خاصا حمدودا فانه مصيب يف رايه هذا من ناحية اال ان الصداقة 
الرمزية للعامل البشری يف الشعر والفلسفة تکون عاملية دائما ولکننا اذا اردنا ان 

مع نطبق هذه الصداقه الرمزية من اجل البشرية فال بد ان نقصرها علی جمت
خاص معني يؤمن بعقيدة مستقلة وطريق عملي حمدد واعتقد ان هذا ا>تمع 

مل يتخلص من الرأی ) ديکنسون(اخلاص هو جمتمع االسالم واظن ان االستاذ 
االوريب القدمي القائل بان االسالم يدعو الی القتل وسفك الدماء والواقع ان 

اول ويشمل هذا امللك ملك اهللا علی ارضه الخيص املسلمني وحدهم وامنا يتن
العامل البشری کله علی ان جتتنب البشرية کلها عبادة االوثان واالصنام م اجلنس 
والدم والقومية وان يعرتف کل فرد من افرادها بشخصية صاحبه احلر املستقل 

) کنيز(اما اجلمعيات او الروابط والعهود واملواثيق اليت ذکرها االستاذ  ۔الکرمي
خر، فالميکن ◌ٓ اء کانت يف ثوب الدميو قراطية او يف ثوب اوکذلك امللکية سو 

اما صالح البشرية وفالحها فالميکن  ۔ان تکون وسيلة لصالح االنسان وفالحه
اسرار "اما انا فأقول بان فلسفة  ۔اال اذا طبقت مبادئ احلرية واملساواة يف ا>تمع

لمني وجتارب امنا استنتجتها مما درست من افکار املفکرين املس" الذاتية
املتصوفني املسلمني ومشاهد اDم وکذلك فان فکرة الزمن عند الفيلسوف 

ليست خمتلفة علی متصوفتنا املسلمني ومن سوء احلظ ان اهل الغرب ) برجون(
  ۔"اليزالون جيهلون الفکر االسالمي وتارخيه حتی االن

رتمجة االديب والناقد االمريکي الشهري علی ال) هربرت(وقد علق االستاذ 
 /۲۵يف ) العهد اجلديد" (نيوايج"االجنليزية للمثنوية وقد نشر هذا التعليق 

م فقال وهو يقارن بني اقبال وبني الشاعر الفيلسوف االمرييکي ۱۹۲۱اغسطس 
بان هذه املثنوية قد اثارت يفيظة يف فکر الشباب املسلم اهلندی فقد " ويتمان"

 قد بعث منجيًا منقذا للشعب قال مسلم هندی وأصاب فيما قال بان اقباالً 
املسلم اهلندی ذلك الذی حرض االجسام امليتة ونفث يف نفوسها تيارا فعاال من 

ان اقباًال بابتکاراته النادرة وافکاره املتنوعة قد وحد بني  ۔النهضة واحلياة اجلديدة
املؤمنني باهللا وجعل من املنطق الذی مل يزل مقصورا علی طالب املدارس رسالة 
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املية وقد مها للعامل البشری وعلی هذا االساس قد استطاع اقبال ان يدرك فکرة ع

  ۔)۳۸(کليهما) ويتحان(و ) نتشة(االنسان الکامل ادراکا اقوی واوثق من 
اما اهل العلم يف اهلند واوربا وامريکا فقد تاولوا حمتويات املثنوية نقدا وتعليقا 

سکون فقد اشتغل املسلمون يف ايران اما العامل االسالمي فقد ساده الصمت وال
وافغانستان وترکيا والدول العربية بعد 'اية احلرب العاملية االولی حبروب حملية من 

ان هذه الدول کلها کانت قد بدأت  ۔اجل التحرر الوطين واالستقالل القومي
عل تتبنی مبادئ القومية والوطنية من الطراز الغريب باهتمام بالغ للغاية وهذا ما ج

اهل العلم الذين کانوا يعرفون الفارسية يف ايران وافغانستان اليهتمون مبثنوية اقبال 
هذه واليعلقون عليها والواقع أنه يف مثل هذا الضجيج والعجيج فلفة مل يکن من 
املمکن لالمم االسالمية املقثلفة ان Dتم برسالة املثنوية کما ا'ا مل تکن علی 

" الذاتية"واسرارها فان االمة اليت وجهت اليها رسالة  استعداد ان تدرك حقائقها
هذه مل تکن قادرة علی فهمها وکان اقبال علی علم بذلك فقد أبدی عن 
انطباعاته خالل تلك الفرتة فقال بان االمة اليت الفت املثنوية من اجلها التستطيع 

لی واما ان تدرك اعماق رساليت فيها حتی ا'اال تنتبه علی صويت وال تستتع ا
الشعوب اليت مل اخاطبها يف رساليت هذه فقد ادرکت اعماقها وسربت 

  ۔)۳۹(أغوارها
ان اقباًال کان متربما من " اسرار الذاتية"ويبدو من النقاش الذی جری حول 

املتصوف الوجودی ولکنه کان من امنار التصوف االسالمي االصيل ومل يزل يؤيده 
تأثر يف حتديد عقيدته باملذهب القائل بوحدة حتی اخريات حياته والواقع انه قد 

انه کان شاعر النهضة  ۔الشهود الذی يعارض املذهب القائل بوحدة الوجود
االسالمية ومفکرها ومن مث کان من الواجب ان يرجع الی املنابع االصيلة النقية 
من الشريعة االسالمية وعليه فمن املمکن ان نقول بانه کان جوهرة من ذلك 

) امحد(والشيخ ) ابن تيمية(الذی ينظم االئمة االعالم من امثال االمام السمط 
جمدد االف الثاين وظن النقاد الغربيون بان فلسفة اقبال امنا هي صدی الفکار 

والسبب يف ذلك هو جهلهم بالفکر االسالمي وتارخيه ) برجون(و فلسفة ) نتشه(
ورة کانت توجد عند الصوفية واحلقيقة ان فکرة االنسان الکامل او احلياة املتط

و ) ابن باجه(واملفکرين املسلمني منذ قرون ويدل علی ذلك ماجاء يف مؤلفات 
اننا اذا قارننا بني فکرة ) جالل الدين الرومي(و ) اجليلسي(و ) ابن مسکويه(
فقد ميکن ان يذهب بنا الظن " املتوحد"وبني فکرة ) نتشه(عند " البشر الفائق"

املفکر املسلم االندلسي يف القرن ) ابن باجه(ن قد درس افکار کا) نتشه(الی ان 
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وبني ) نتشه(عند " االنسان الفائق"فالداعي الی املقارنة بني ) الثاين عشر امليالدی
وعلی رأسها کتاب ) ابن باجه(وذلك الن مؤلفات  ۔عند اقبال) االنسان الکامل(
نت قد ترمجت الی العربية کا" کتاب اتصال العقل باالنسان"و " تدبري املتوحد"

هو مثل ) ابن باجه(والالتينية وکانت هذه الرتاجم متداولة يف اوربا واملتوحد عند 
الذی يرتفع عن مصاحبة االنسان العادی ويهمل ) نتشه(عند " االنسان الفائق"

کان علی ) ابن باجه(الشريعة االسالمية ويؤمن بتسلسل التطور العقلي ورغم ان 
وکان يؤمن باهللا اميانا فلسفيا بصفته خالق الکون وربه ) نتشه(ة العکس من فلسف
ولعل  ۔م۱۱۳۸قد دسواله السم فمات مسموما يف ) البن باجه(اال ان املعارضني 

ابن (واالفانه کان بامکانه ان يذکر ) ابن باجه(اقبال مل يکن علی علم مبا کتبه 
  ۔)نتشه(عند حديثه عن ) باجه

متربما من االنسان الغريب املعاصر کما انه کان متربما وکذلك فان اقباًال کان 
من االنسان الشرقي املبت وامنا کان يبحث عن انسان کامل يف اصح معاين 

" االنسان الکامل"قد طلب ) جالل الدين الرومي(الکلمة وادقها کما کان الشيخ 
  ):ين الروميجلالل الد(وهذا ماجعل اقبال يستهل مثنويته باالبيات الشعرية التالية 

رأيت شيخا بالبارحة يهوم حول املدينة فأخربين بأنه قد سئم السباع ) ۱
  ۔"االنسان"والثعالب وهو يبحث عن 

وانا قد سئمت من رفاقي هؤالء املتکاسلني املتباطئني واحبث عن انسان ) ۲
املمارع االبراين ) رستم(يکون اسداهللا قوبا قاهرا علی مثال علي ابن ايب طالب و 

  ۔شهريال
ان : فقلت له انناقد حبثنا عن انسان من هذا الطراز فلم جنده فقال يل) ۳

  ۔ن◌ٓ االنسان الذی الجتدونه انتم هو الذی احبث عنه اال
ان االنسان الغريب املعاصر امنا هو انتاج التقدم املادی الذی حققته الشعوب 

ال وهذا الدخل الغربية وهذا التقدم حتقق مبا اضيف الی الدخل الفردی علی االمج
الفردی کانت نتيجة للجهود اليت بذلتها أوربا يف اکثار االنتا بانواعه مما يغري وجة 
النظر حنو احلياة وحنو االسلوب الفکری وهذه الفکرة من التقدم تعترب من 
املخرتعات الغربية الفکرة اليت ترجع الی التطور الذی استمر منذ النهضة العلمية 

ان هذا التطور املتواصل استطاع به الغرب ان حيول  ۔رة الصناعيةاالوربية حتی الثو 
العامل کله الی سوق جتارية ومن هنا نشأ ا>تمع التاجر يف الغرب مث هذا ا>تمع 
التاجر استطاع ان يضيف الی ثروته وغناه باستغالل الشعوب املتخلفة املغلوب 
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  ۔اعلی امرها وهکذا اصبح ا>تمع الغريب جمتمعا متقدم

وقد کان هذا التقدم التجاری سببا للعديد من التغيريات اليت حدثت يف هذا 
ان صالحية  ۔ا>تمع الغريب املستغل ومن هنا کانت نشاأة النظام الرأمسايل املستغل 

االنتاج املتزايد جعلت ا>تمع االوريب املستغل يطمع يف التغلب علی العامل کله 
مربيالية التی ادت الی االستعمار واالستغالل وقد انتج النظام الرأمسالی اال

للشعوب املتخلفة وهذه التغيريات التی حدث يف ا>تمع الغريب قد سببت الصدام 
والتنافس بني الشعوب االوربية نفسها وهکذا مهدت السبيل للحرب العاملية 
االولی من ناحية وانشاء النظام الشيوعي يف روسيا من ناحية اخری فهذا هو 

ذلك االنسان الوريب الذي کان انسانا جديدا  ۔نسان االوريب الذی عاصر اقبالاال
ميلك نزعات وميوال جديدة وهذا هو االنسان االوريب الذي غريه التقدم العلمي 
اهلائل حتی اصبح انسانا ميکانيکيا تاجرا وحيدا غضبانا واهنا اليقوم االعلی رجل 

ولوجيا وسيطرDما حيث کان هو انتاجا انه کان يؤمن بقوة العلم والتکن ۔واحدة
ان هذا االنسان االوريب کان يثق بالعقل الفردی والنشاط العملي ومل  ۔مباشرا هلما

يکن يومن بدين وامنا کان يؤمن باحللول املادية لشئون احلياة کلها فقد کان هذا 
يرکز جهوده  االنسان الوريب انسنانا متکربا مستأثرا اليؤمن بالقيم اخللقية وامنا کان

انه کان رهينا للظروف املتغرية  ۔علی حتقيق املتعة والسرور بالوسائل املادية يف احلياة
دائما ومل يکن ميلك شيئا من نصيبه يف احلرية وامنا کان عبدا للقضاء والقدر 
الناشئي من اجلو امليکانيکي وعلی حد تعبري اقبال قد کان هذا االنسان الوريب 

الطبيعة الی درجة جعلت الشيطان يتربم منه النه اي االنسان  مهني النطرة ذليل
االوريب مل يکن علی علم بامهية االباء واالنکار وامنا کان رهن اشارة الشيطان يف 
حياته وان ا>تمع الذی يشمل هذا النوع من االمراد اليؤمن االبازياد القوة 

اتل وتتناحر دائما ان السياسية واالقتصادية وهلذا السبب ظلت ا>تمعات تتق
امنا هو العيوب و النقائص اليت " االنسان الکامل"الذی جعل اقباًال يبحث عن 

" االنسان الکامل"شاهدها اقبال يف االنسان االوريب املعاصر ان هذا البحث عن 
" االنسان الکامل"امنا کان ضرورة عملية بالنظر الی هذه الظروف ومن مث مل يکن 

يف فضاء الفلسفة والتصوف الوجودی وامنا ادرك اقبال بنظره عند اقبال هائما 
ذلك الرجل  ۔الصائب وعله الثاقب ذلك الرجل املؤمن يف تاريخ املدنية االسالمية

املؤمن الذی کان انسانا يف أصح معاين الکلمة وأدقها وهو الذی يستحق ان 
اسرار "جنليزية يف ترمجته اال) نکلسون(يکون انسان املستقبل وقد اصاب االستاذ 

  :حيث قال" الذاتية
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ان مشاعر اقبال هذه امنا هي مشاعر مسلم متحمس وان صلته املخلصة "
القوية باالسالم قد جعلته يتمنی حکومة االسالمية التوجد فيها عقبات من 

ان اقباالً  ۔القومية او الوطنية تقف يف سبيل املسلمني وحتول دورن ما يريدونه
ع اسالمي حريکون مرکزه بيت اهللا والذی يؤمن باهللا يهدق الی انشاء جمتم

  ۔"رموز االذاتية" اسرار الذاتية"ورسوله اميانا قويا فهذا ما دعا اليه اقبال يف 
_________________ 
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  الفصل الثالث عشر
  حياة الوحدة والعزلة

وکانت احلکومة االجنليزية يف شبه القارة قد اختذت موقفا متشددا عند 
م عاش الفالح ۱۹۱۵م و ۱۹۱٤رب العاملية االولی يف اوربا ففي اندالع احل

املسلم حياة القلق واالضطراب يف بنجاب کما ان االجراءات الثورية للهدوکيني 
) السيخ(االرها بيني يف بنغال کانت قد اخذت تشتد وباالضافة الی ذلك بدأ 

يف الشوارع املطرودون من بالد امريکا وکندا يعودون الی اهلند ويتظاهرون 
واالسواق وکانت احلکومة االجنليزية ختشی ان تتحول االجراءات االرهابية الثورية 
والتظاهرات واالضطرابات الی عصيان عام و ثورة شاملة يف اهلند ونظرا الی ذلك 

م وکان الغرض من انشائها هو اختاذ ۱۹۱۷يف ) جلنة العصيان(انشئت 
  ۔ياسينياالخطوات واالجراءات ضد ا>رمني الس

وقبل 'اية احلرب العاملية االولی بقليل حني تاکدت القوی االحتادية من 
م بان االتراك ۱۹۱۸يناير /۵يف ) نويد جورج(انتصارها أعلن رئيس وزراء بريطانيا 

ملن يطردوا من املناطق الرتکية االصلية ای مناطق أسيا الصغری من احلقول اخلصبة 
و ) سورية(و ) رمينيا◌ٓ ا(ولکن شعوب ) قسطنطنية(وعاصمتهم ) ثريث(و 

والعرب سوف تکون حرة يف انشاء ) فلسطني(و ) االردن(و ) العراق(و ) لبنان(
م اعل الرئيس االمريکي ۱۹۱۸يناير /۸الدول القومية املستقلة يف بالدها ويف 

نفس االعالن مث انشئت مجعية االمم فاعلت با'ا هي اجيا سوف ) ولسون(
الضغرية والستقالهلا وسوف تدافع عنها هذا ما کان يف تضمن حرية الشعوب 

اما مامت سرا عند 'اية احلرب العاملية االولی من االتفاقيات السرية بني  ۔الظاهر
القوی االحتادية املنتصرة فهو بالعکس فقد اتفقوا فيما بينهم علی متزيق ترکيا 

من نصيب اليونان کما فصارت ) ايدريا نوبل(مع ) ثريث(اما  ۔العثمانية وتقسيمها
سيا الصغری وانضمت الی اليونان واما ◌ٓ ايضا انفصلت من ا) مسرنا(ان 

قسطنطنية فاحتلها االجنليز واصبح السلطان اخلليفة اسريا يف ايديهم وسلبوا 
سيا الصغری فقد حرم االتراك من احلکم ◌ٓ اما بقية املناطق من ا ۔السلطة منه

و ) سورية(االقلية املسيحية لبالدهم واما  عليها ايضا ومل يعودوا قادرين علی
کما ان االجنليز اغتصبوا العراق ومناطق االردن و ) فرنسا(فاحتلنها ) لبنان(

ان هذه املساومة التجارية اليت متت بني القوی االستعمارية االوربية  ۔فلسطني
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لغدر جعلت املسلمني اهلنود يسجون ثقتهم يف احلکومة االجنليزية وجعلوا يدرکون ا
  ۔)۱(واخليانة من االجنليز 

عسن املتهمني او ا>رمني ) جلنة العصيان(واما التوصيات اليت اعدDا 
السياسيني وقدمتها الی احلکومة االجنليزية لتحاکم وتعاقب هؤالء ا>رمني 
الساسيني فقد کانت تتضمن اعطاء السلطات فضًال اجلائزة التی الحد هلا لالدارة 

ت هذه التوصيات للشرطة ان تقبض علی ای شخص بدون والفرطة فقد مسح
بدر قانوين او تدخل ای بيت لتفتشه بدون اذن قانوين من احملکمة کما ان هذه 
التوصيات اقرتحت العقوبات الشديدة االنتقامية ضد املواطنني واخريا اصبحت 

صيان ذلك املشروع القانوين الذی عرف بقانون الع ۔هذه التوصيات مثروعا قانونيا
م رغم معارضة شديدة من قبل املواطنني ۱۹۱۹مارس  /۱۸ومتت املوافقة عليه يف 

هذا القانون بالتظاهرات واالضرابات عن ) غاندی(لقد عارض الزعيم اهلندوکي 
فقد استقال من عضوية ا>لس ) العمل واما القائد االعظم حممد علی جناح

العصيان هذا بدأت سلسلة من االمربيايل لنائب االمربا طور وبتطبيق قانون 
االجتماعات والتظاهرات تعارض القانون وحتتج عليه وکرد فعل قامت احلکومة 
االجنليزية خبطوات متشددة من الظلم واالضطهاد والقتل والنهب وامتدت هذه 

  ۔اخلطوات حتی استوعبت اقليم بنجاب ايضا
ليت کانت قد واما اقبال فقد عاش يف هذه الضرتة حياة العزلة والوحدة ا

الدعوة الی اقبال ) الشيخ شوکت علي(م وعندماوجه ۱۹۱٤بدأت فعال منذ 
بالنيابة عن مجعية الطالب القدامی لکلية عليکره االسالمية ليشارك يف اجتماعها 

  ):۲(السنوی ردعليه اقبال قائال 
ان اخاك اقباًال هذا قد اختار حياة العزلة والوحدة ويعترب ) شوکت(يا اخي "

ان منزله االربعة سفينة نوح عليه السالم يف هذا العصر من السيل املتدفق جدر 
والفساد ورغم انه اليزال علی ملة ما بالدنيا واهللها اال ان هذه الصلة امر 

بينما انا ) عليکره(وانت تدعوي الی  ۔البدمنه من اجل اکتساب لقمة العني
ة التنتهي حدودها حتی ولومنح وهذه املدني" مدينة اهللا"ای ) اهللا کره(معتزل يف 

ان الظروف واالوضاع اشتدت اضطرابا " االنسان اضعافا مضاعفة من االعمار
م فکان الناس خيرجون متظاهرين حمتجني علی القانون الظامل  ۱۹۱۹وفسادا يف 

مايکل (کل يوم يف الهور وکان حاکم بنجاب حينذاك االجنليزي الطاغية 
ادارته وسياسته حنو هذه التظاهرات الشعبية الذی کان متشددا يف ) ايدوائر
حيکي لنا عن تظاهر شعيب يف الهور علی لسان امه ) خالد نظري صويف(وهذا 
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  ):۳(اليت کانت ابنة اخي اقبال فيقول

وذات يوم خرج الناس يف موکب عظيم ) انارکلي(کنا نازلني مبنزلنا يف سوق "
ا علی سواعدهم قطعا من مربالسوق فرأينا عددا کبريا من الشبان قد ربطو 
فوقفنا حنن ) قانون العصيان(الثياب سوداء وهم يهتفون هتافات صارخة ضد 

مجيعا علی الشبابيك نشاهد املوکب وبعد حلظات ارتفعت اصوات صارخة من 
ناحية السوق فتقد منا حنو الشبابيك مرة اخری بسرعة فشاهدنا منظرا مؤملا 

رأينا عربات عسکرية ملئية جبثث القتلی اليت  ترتعد له النفوس وتقشعر اجللود فقد
کانت ملقات يف سيارات اجليب بدون ای ترتيب وکانت العربات متر من 
السوق مرا بطيئا وکانت االصوات ترتفع صارخة تقول بان املوکب الشعيب قد 
اطلقت عليه الناروان عددا من الشبان الذين کانوا قد مروا من السوق قبل بضع 

تفون ضد قانون العصيان قد اصبحوا جثثا هامدة متلطخة حلظات وهم يه
بالدماء وکان الناس يبکون وينتحبون حيثما مر{م موکب جثث الشهداء فرأينا 

وقد امحر غضبا وحزنا وقدظهرت مشاعر قلبه احلزين علی ) ای اقبال(وجه عمنا 
) ای ام جاويد اقبال مؤلف هذا الکتاب(وجهه الکئيب وکانت زوجة عمنا 

کم شابًا اکباد : کي وتستعرب وتنتحب مث قالت للعم وهي تستعرب باکيةتب
االمهات املسکينات قد قتله هؤالء الشياطني الظاملون وکان العم جالسا ساکتا 
مکبا علی وجهه مث رفع راسه يف شئي من البسطء يف هلجة حزينة وبصوت 

ا ان يعصي امره هذا ما اراده االله موالی وليس يف مقدرة احد من: منأمل يقول
اال انين علی ثقة ويقني بان الضحايا اليت قدمتها ارواح هؤالء الشهداء لن 
يذهب هدرا ا'م قدموا تضحية من الدماء والرواح من اجل احلرية واالستقالل 
الوطين قال اقبال هذه الکلمات مث خفض رأسه فرأينا وجهه وعيناه خمضلتان 

  ۔"بدموع مرتقرقة متأللئة
مبدينة ) جليانواله(م عقد اجتماع شعيب يف حديقة ۱۹۱۹بريل ا /۱۳ويف 

واملسلمني ويف هذا االجتماع ) اهلنادکة(و ) السيخ(اشرتك فيه مجوع من ) امرتسار(
وکان قائد اجنليزی مسئال عن ادارة املدينة " قانون العصيان"احتج الشعب علی 

ود فاحاطوا باحلديقة مث امر وکان ظاملا متشدداً طاغية فامر اجلن) جنرال دائر(وامسه 
باطالق النار علی اجلموع احملتشدة بدون مربر او متييزومات مئات من االبرياء يف 

وعن ) يف تاريخ مصر" دنشواي"وهذا احلدث الفظيع يشبه حادث (تلك احلديقة 
) ٤(يف کتاب عن حياته الفه بنفسه ) جون مسيث(هذا احلادث حيدثنا السري 

م علی ۱۹۱۹ابريل  /۱۳هذا کان قد خرج يف صباح ) ائرجنرال د(فيقول بان 
وکان قد اعل علی صوت ) امرتسار(رأس کتيبة من اجلنود يتجولون يف شوارع 
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ضرب الدفوف بان االجتماع او التظاهر فعل ال يسمح به القانون فاذا عقد 
اجتماع او خرج الناس متظاهرين فان جنوده سيطلقون النار علی ا>تمعني 

الی مقره العسکری فابلغته املخابرات بأن الناس مل ) اجلنوال(اهرين وعاد واملتاظ
حيفلوا مبا اعلنه هو وا'م سيعقدون اجتماعا شعبيا يف ميدان حمدود باجلدران 

فقرر القائد االجنليزی ا>نون ان يعارض هذا التحدی ) جليانواله(يعرف حبديقة 
شبان اهلنود ليذهب {م الی حديقة الشعيب فاختار کتيبة صغرية من اجلنود من ال

وکان هو نفسه علی قيادة الکتيبة وعند ما وصل الی احلديقة رأی ) جليانواله(
الف الی عشرين الفامن الناس وکان الزعماء ◌ٓ اجتماعا شعبيا يضم من عشرة ا

الثوريون يلقون کلماDم الثائرة ومل يکن من املمکن للسيارات العسکرية املسلحة 
و احلديقة فأخذ القائد االجنليزی ا>نون مخسني جنديا معه فدخل ان تتقدم حن

اجلندال (احلديقة فثارة اجلموع الشعبية حني رأوااجلنود يتقدمون حنوهم مماجعل 
يأمر باطالق النار عليهم بدون انذرار سابق فاطلق اجلنود الفًا وست مائة ) دائر

طلق مخسا وثالثني کل جندی قد ا) اجلندال(ومخسني رصاصة علی امرمن 
رصاصة فساخذت اجلموع تتخبط وحاول الکثريون منهم ان يصعدوا علی جدران 
احلديقة وينجوا بنفوسهم ولکن بدون جدوی وکانت اصوات الرصاصات الصارخة 

ذان يف القطعة االرضية احملاطة باجلدران ومل يکن من املمکن للجنود ان ◌ٓ خترق اال
ر يف الضجيج والعجيج واالصوات الصارخة من يستمعوا الی امر وقف اطالق النا

اما الذين قتلوا او جرحوا يف هذا احلادث الفظيع املروع فلم  ۔اجلموع احملتشدة
يتمکن احد حتی اليوم ان يقدر عددهم ولکن التخمني او القياس يقول بان عدد 
القتلی کان ثالث مائة قتيل وکان عدد اجلرحی الف وثالمثائة جريح وفوق ذلك  

ه فان احدا من الناس مل يستطع ان يرفع جثث القتلی واجلرحی من کل
  :وتاثر اقبال باحلادث فانشد قائال ما معناه ۔)۵(احلديقة
التکن غافال : ان کل من يزور احلديقة تقول له ارضها الطاهرة صارخة) ۱

  !عن صروف الليايل ومکائد االفالک
فال تبخل بد موعك  ان اشجار هذه احلديقة قد رواها دماء الشهداء) ۲

   ۔علی االقل لرتويها {ا
قد امرباعالن ) مايکل ايدوائر(کان ) جليانواله(وعقب حادث حديقة 

احلکم العسکری يف اقليم بنجاب واما ماواجهه الطالب والشعب من خطوات 
الذی  ) عاشق حسني بتالوی(االرهاب واالضطهاد خالل احلکم العسکری فان 
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 ذلك الوقت يفصل القول يف کتابه عن ذلك قائال يف) الهور(کان موجودا يف 

)۷:(  
و ) قصور(و ) الهور(هذا قد اعلن احلکم العسکری يف ) مايکل ايدوائر(کان "
وغريها ) الئل بور(و ) شيخوبوره(و ) کوجرانواله(و ) کجرات(و ) امرتسار(

ند من املدن وارتکب من الفظائع من الظلم واالظطهاد ماال نظريله يف تاريخ اهل
م فکانوا ۱۸۵۷اال ا>ازر ومشاهد القتل والنهب اليت شاهدDا اهلند يف 

يقبضون علی االطفال االبريائ وسنهم ال تتجاوز أربع عشرة سنة فيشدو'م 
علی خشبة ويلهبون ظهورهم باالسواط وکانت عقوبة الشخص الواهد عشرين 

ست اسواط فقط سوطا رغم ان اجللود البشرية مهما کانت قوية شديدة تسلخ ل
واالطفال االبريائ يغشی عليهم واالسواط تضر{م وکان االجنليز خيتارون کرام 
الناس من کل حارة او زقاق فيقبضون عليهم فيسحبو'م علی االرض بکل ذل 
وهوان وان املواطنني الذين کان بلکا'م علی اساس مواهبهم ان يصبحوا قضاة 

ان اجلنود االجنليز يقبضون عليهم يف القضاء العالی او وزراء لالقليم ک
ويضربو'م مث يلقو'م يف زنزانات اليدخلها اال ا>رمون الذين صدر احلکم باعد 
امهم وکان الصيف شديد احلريف شهر مايو فامراالجنليز طالب الکليات يف 
الهور ان خيرجوا من مساکنهم وهم حيملون متاعهم وعفشهم علی رؤسهم وان 

عشر ميال اربع مرات کل يوم مث يعودوا الی الهور فيسلموا يقطعوا مسافة ستة 
علی العلم الربيطاين راکعني بني يديه وامروا املواطنني من سکان الهور ان 
يسلموا ماميلکون من السيارات والدراجات واملراوح الکهربائية واملصابيح 

ة قد الکهربائية الی اجليش الربيطاين وکان کل طفل من طالب مدرسة ابتدائي
ياسيدی انا : امر ان يقف يف مشس حمرقة بني يدی ضابط عکسری فيعلن قائال

مل ارتکب جرمية وانا أتوب اليك واننا لن نوتکب جرمية اوخطئ يف املستقبل 
وذات يوم رأی االجنليز موکب عرس فقبضوا علی مجيع الشارکني مبا فيهم 

املواطنني من السفر  العريس والعروس فضربوهم باالسواط واصدروا االمر مينع
بالقطار وهتکوا اعراض النسوة عالنية وخصصوا شارعا يف املدينة وامروا کل 
مواطن ان ميرمن الشارع ماشيا علی بطنه ويراقبه جندی اجنليزی ويف يده يندوق 
فاذا توقف الشخص املار علی بطنه کان اجلندی يضربه بالبندوق علی ظهره 

امر احلکم العسکری علی ابواب منازل وکانوا يلصقون االعالنات عن او 
املواطنني البارزين يف املدينة وکانوا أمرو'م ان حيافظوا عليها فاذا خالف احد 

وهذا مما جعل  ۔االعالن او ازاله من مکانه فکانوا يقبضون علی صاحب املنزل
اصحاب املنازل يقفون علی ابواب منازهلم لکی حيافظوا علی تلك االعالنات 

لی أبواب منازهلم صيانة لعرضهم وکرامتهم رغم ان هذا العمل مل يکن اللصقة ع



 النهر الخالد

 

اقل ذال واهانة ويقال ان شخصا کان قد الصق اعالنا مطبوعا علی اجلدار 
بالهور وکان االعالن حيمل اشياء تسئي الی ) ديال سنغ(اخلارجي لکلية 

د الکلية احلکام يف رأی اجلنود االجنليز وقوبة هلذه اجلرمية قبضوا علی عمي
املسکني وصد امر ينص علی ان أی شخص من املواطنني اذا کان راکبا سياره 

ی اجنليزيا ويسلم عليه بکل ◌ٓ اوعربة فيجب عليه ان ينزل کلما رأی و حيثما را
خضوع وتکرمي وحيکی ان االجنليز جسوا مخسة وعشرين شخصا يف غرفة طوهلا 

وذلك يف شهر مايو يف مخسة وعشرون قد ما وعرضها اثنا عشر قدما فقط 
الصيف احلار فبقي املساکني اسبوعا کامال يف تلك الغرفة الضيقة القذرة حتی 
ان االجنليز مل يسمحوا هلم باخلروج من اجل قضاء احلوائج الطبيعية ويف مدينة 

ابريل  /۱۰اعلن االجنليز بان الذين کانوا قد خرجوا من املدينة يف ) قصور(
يعودوا خالل اربعة ايام فان احلکومة االجنليزية  م اوقبل ذلك اذا مل۱۹۱۹

ستصادر ممتلکاDم وعقارهم وحني عرض املتهمون امام القضاة العسکريني 
للمحاکمة مل يسمح هلم بتعيني احملامني ليدافعوا عن قضايا هم واما العقوبات 
اليت اعلنها هوؤالء القضاة العسکريون ضد املتهمني فلم يکن شئي اقل من 

ام شنقا او اجلسن الدائم املؤبد فيقال ان سبعة وعشرين رجال حکم االعد
عليهم باالعدام کما ان ثالثة عشر رجال منهم حکم عليهم بالسجن املؤبد يف 

حکم عل مخسة من املتهمني ) کوجرانواله(وحدها ويف مدينة ) قصور(مدينة 
حافظ ( کما ان عشرة منهم حکم عليهم بالسجن املؤبد ويف مدينة  ۔باالعدام

حکم علی اربعة باالعدام وعلی مخسة عشر بالسجن املوبد ويف مدينة ) باد◌ٓ ا
اما يف مدينة  ۔اعدم اربعه وحکم علی مثانية بالسجن املوبد) باد◌ٓ نظام ا(
فاعدم مخسة وثالثون رجال وحکم علی مخسة عشر رجال ) امرت سار(

بريها وصغريها بالسجن املوبد وهکذا حکم علی املواطنني يف املدن والقری ک
بعقوبات رهيبة النظري هلا ويقال ان احدا من املتهمني حکم عليه بالسجن 

: املبؤبد ومل تکن له جرمية اال انة قال وهو خياطب ضابطا من ضباط الشرطة
وحدث ذلك کله علی مرئ "انتم خواننا وحنن اخوانکم فتعالوا نلتقي معا "

  ۔"وموافقة منهوعلی امر ) ومسمع من احلاکم مايکل ايدوائر
  ):۹(قائال ) عبدا>يد سالک(وحيدثنا 

وهکذا اصبحت البالد کلها مشهدا للضجة واالضطراب من االحتجاج "
اما  ۔والبغض والنفور وکان الناس يف ذلك سواء اليفرق بينهم دين وال عقيدة

املسلمون فکانوا قد اصيبوا جبرح اليم أعمق وانکی من الفظائع اليت ارتکبت يف 
) ترکيا(ويف اقليم بنجاب وکان هذا اجلرح االليم هي هزمية ) جليانواله(ة حديق
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وکان املسلمون خيشون بأن النسور الفرجنية احمللقة حول عرش اخلالفة االسالمية 

  ۔"قد تأيت علی حرية االتراك العثمانيني واستقالهلم
بعد سجن ) حممد علي جوهر(ويف 'اية هذه السنة نفسها افرج عن الشيخ 

م ليشارك يف اجتماع ۱۹۱۹سبتمرب  /۲۲يف ) لکنو(دام اربع سنوات فوصل الی 
املؤمتر االسالمي اهلندی ويف هذا االجتماع الذی عقد من اجل االحتجاج واالدانة 

م عقد اجتماع يف مدينة ۱۹۱۹سبتمرب  /۲۳اعلن عن انشاء مؤمتر اخلالفة وي 
نادکة ويف هذا االجتماع مع عدد من الزعماء اهل) غاندی(شارك فيه ) دهلي(

) ترکيا(اصدر مؤمتر اخلالفة قرارًا يدعو املسلمني ليخرجوا متظاهرين ضد متزيق 
واحلظر علی سلطة السلطان اخلليفة العثماين واحتالل غري املسلمني لالماکن 
االسالمية املقدسة الی جانب عدم التعاون مع احلکومة االجنليزية ومقاطعة 

الی الهور بصفته ) الشيخ حممد علي جوهر(مث وصل ) ۱۰( املتتوجات الربيطانية
وکان اقبال حينذاك ) انارکلي(قائدا حلرکة اخلالفة وزرا اقباًال يف منزله يف سوق 

جالسا يف عرفة الضيوف وعليه بطانية صوفية وهويد خن النرجيلة وکان علی صلة 
ايها الظامل "ه الشيخ فقال وهو يداعبه ◌ٓ فرا) حممد علی جوهر(عميقة بالشيخ 

انت الذی تقول لشعر فنقرأه فيقود نا الی الثورة فالسجن حيث نعاجل الصعوبات 
من القيود واالصفاد واما انت فالتزال هکذا جالسا البسا بطانية صوفية مدخنا 

يا موالنا امنا انا منشد  : النرجيلة کأن مل حيدث شئي؟ فرد عليه اقبال ردا مرجتال
ملنشد القوم يف وجده وتأثر بذلك فماذا بقي من کورسي شعيب فاذا شارك ا

علی کل حال فان اقبال شارك يف بعض اجتماعات ) ۱۱(االنشاد واملنشدين 
  ۔)۱۲(مؤمتر اخلالفة کما قبل عضوية اللجنة االقليمية ملؤمتر اخلالفة بتلك املناسبة

م عقدت اجتماعات ملؤمتر اخلالفة والکوجنرس ۱۹۱۹ويف شهر ديسمرب 
مويت (و ) غاندی(و ) شوکت علي(و ) حممد علی جوهر(يها الشيخ واشرتك ف
خرون من الزعماء الکبار وذهب اقبال واملريزا جالل الدين يف ◌ٓ واال) الل 'رو

للحضور يف اجتماع ) امرت سار(الی مدينة ) ذوالفقار علی خان(سيارة االمري 
) مد علی جوهرالشيخ حم(مؤمتر اخلالفة وحني دخل اقبال حلقة االجتماع وعانق 

ازداد حتمس املواطنني ونشاطهم حتی اصبح مشهدا مثريا ) الشيخ شوکت علي(و 
غريبا جدا وکان معظم املواطنني يبکون وينتحبون وبتلك املناسبة انشد اقبال 

صوت "ابياتا شعرية وهوخياطب االخوين جوهرين وقد جائت هذه االبيات يف 
قد نظم هذه االبيات الشعرية يف نفس اليوم  وکان اقبال" االسرار"وعنوا'ا " اجلرس

  ۔)۱۳(يف السيارة) امرت سار(وهو متجه حنو مدينة 
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مبدينة الهور ) موتشي(عقد اجتماع شعيب خارج باب  ۱۹۱۹ويف ديسمرب 
وذلك تنديدا و احتجاجا علی موقف القوی ) فضل حسني(وترأسه السري 

اکرب اله (ل بيت شعر للشاعر االحتادية حنو ترکيا ويف هذا االجتماع انشد اقبا
  :يف االجتماع) ۱٤(فقدم قرارا ) بادی◌ٓ ا

ان الضاحك سينتهي ضحکه کما ان الباکي سينتهي بکاؤه  : ومعين البيت
کذلك فعليك ان تذکر اهللا بقلب مطمئن وسکينة شاملة فان الذی حيدث 

  :ن سينتهی يوما، واما القرار فهو کمايلي◌ٓ اال
اجتماعهم العظيم هذا عن قلقهم واضطرا{م عما ان مسلمی الهور يبدون يف "

للصلح حول الدولة العثمانية وخليفة املسلمني وان ) باريس(تقرر يف مؤمتر 
السيد نويد (املسلمني يذکرون احلکومة بودوها عن ترکيا العثمانية اليت اعلنها 

 م کما۱۹۱۸رئيس وزراء بريطانيا و هوخياطب العامل االسالمي يف يناير ) جورج
للصلح اليت اعلنها الرئيس ) باريس(ا'م يلفتون انظار العامل الی مبادئ مؤمتر 

تلك املبادئ اليت انتهت {ا تلك احلرب الکربی وا'م يرجون بکل ) ولسون(
احلاح واصرار ان يتم الصلح مع الدول االسالمية علی نفس املبادئ اليت مت 

االحتادية وانه ال جيوز احتالل  عليها الصلح مع الدول املسيحية املعادية للقوی
  ۔"اية منطقة اوجزء من ترکيا العثمانية صراحة او کناية مباشرة أو بوسائط

  :والقی اقبال کلمة {ذه املناسبة أيدفيها القرار فقال
ان االمة اليت کانت أمة رائدة للحرية واالستقالل للعامل البشری أمسًا قد "

وقد بدأت اجلهود واحملاوالت من اجل اصبحت حريتها يف معرض اخلطر اليوم 
ان هذه االمة قد نادت بالوحدة واملساواه بني  ۔القضاء عليها اغتصاب حريتها

البشر حني مل يکن احد يعرف حقوق االنسان ومل يکن احد يعرتف من الناس 
اکم لتعرفون ايها املسلمون الظروف واالوضاع يف العامل  ۔حبرية البشرية وکرامتها

ان استبداد قيصر  ۔امت االنبياء صلي اهللا عليه وسلم يف بالد العربحني بعث خ
وتشدده يف قسطنطنية کان يزهق الشعوب االوربية کهال ويضطهدها اضطهادا 
ففي تلك الظروف أعلنت الرسالة االسالمية اعالنا واضحا باخالص الطاعة 

ينية هي اليت ان عقيدتکم الد ۔والعبادة اهللا وانه ال طاعة وال عبادة ملن سواه
ان االنسان مل يستطع يوما ان حيقق ما يريده  ۔تأمرکم بتحرير البشرية وتکريهها

اننا النؤمن بطاعة احد غري اهللا  ۔بالتملق وااللتماس والسوال بالتضوع والتخشع
وليس لنا ان نطيع احدا غري اهللا وجيب ان نتذکر دائما بان االمة اليت خلقت 

يم الميکن القضاء عليها والشك ان الدول من اجل اهلدف السامي العظ
واملمالك تنقضي وقد تتالشی وقد نادی االنسان اليوم حبقوقه االسالمية 
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) ولسون(ان تارخيکم حافل بالضحايا واالجماد البطولية وان الرئيس  ۔الطبيعية

کان قد اعلن اربعة عشر مبدأ وهذه املبادئ هي اليت کان املفروض ان تقرر 
الراحنة اليت کانت نتيجة احلرب العاملية االولی وقد کان من بني مصري الظروف 

هذه املبادئ ان من حق کل امة ان تقرر مصريها وان حکومتنا الربيطانية 
احلاضرة کانت قد اعلنت اکثر من مرة با'ا تقاتل من اجل احلق والعدل 

ك حنن والصدق وان حر{ا امنا Dدف الی االحرتام باالتفاقيات الدولية وکذل
  ۔"نظالب اليوم باالحرتام حلقوقنا االساسية وان اليسلبها احد

وقد قرر مؤمتر اخلالفة يف اجتماعه مجع التربعات لصندوق اخلالفة وقدرها 
مليون روبية وکان املفروض ان ينفق هذا املبلغ علی تکاليف السفر لوفد اخلالفة 

لمون اهلنود علی حکومة ليعرض ما يطالب به املس) انکلرتا(املقرر ارساله الی 
  ۔)۱۵(بريطانيا البقاج اخلالفة العثمانية واستمرارها 

ويف اثناء ذلك دخل الشيوخ ورجال الدين يف جمال السياسة العملية 
واصدرت منظمتهم اليت عرفت حبمعية العلماء املسلمني اهلنود الفتاوی تؤيد {ا 

إجياد الوحدة بني مؤمتر  وهذه االجتماعات أدت إلی) ۱٦(قرارات مؤمتر اخلالفة 
اخلالفة والکوجنرس والعلماء والزعماء املسلمني وعامة الناس واعرتف مجيعهم 

  ۔کقائد اعلی للشعب اهلندی) بغاندی(
ورغم ان اقباًال کان عضوا يف اللجنة االقليمية ملؤمتر اخلالفه اال ان اخلالفات 

ان اقباًال مل يکن : وهلمابينه وبني زعماء املؤمتر قد اشتدت وترمجع إلی امرين أ
سبتمرب  /۲۷يوافق علی ارسال وفد اخلالفة الی انکلرتا وکان قد بعث رسالة يف 

يوضح فيها موقفه ويقول بأن الوقائع ) سيد سليمان الندوی(م الی ۱۹۱۹
واحلوادث واضحة الحتتاج الی أي وضوح أوبيان إال أن املسلمني اهلنود البسطاء 

يف ) غا خان◌ٓ ا(حتی ا'م يرقصون مبا يشري عليهم  السذج اليدرکون حقيقتها
والواقع ان حکومة بريطانيا کانت تريد حتقيق اغراضها اخلاصة وتطلب ) ۱۷(لندن 

قد اصبح اداة يف ايديهم لتحقيق هذا ) غا خان◌ٓ ا(وفد اخلالفة الی لندن وکان 
علی  کان مؤمتر اخلالفة قد انشئي) سيد سليمان الندوی(اهلدف وعلی حد تعبري 

بضرورة املؤمتر ) مشري حسني قدوائي) (غا خن◌ٓ ا(مثل هذا األساس فقد أقنع 
وأقنعه بضرورة املؤمتر ومع ) عبدالباری فرنکي حملی(وهو الذی کتب إلی الشيخ 

) سيد سليمان الندوی(هذه الرسالة نفسها کان اقبال قد بعث البيات التالية الی 
فاذا رأی  ۔ليه أن يقرتح عنواناً مناسباً هلاوکان قد طلب ا" معارف"لينشرها يف جملة 

  :فلريجعها اليه ومعناها" معارف"ان االبيات الشعرية ليست يف مستوی جملة 
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انك قد اختربك غريك کثريا اما اليوم فقد حان الوقت لتخترب انت ) ۱
  ۔نفسک
الست علی علم بالتاريخ ودروسه حتی بدأت تشحذ اخلالفة منن ) ۲
  االعداء؟
  ۔سفطة التی اليشرتيها املسلم بدمه و روحه فا'ا عارعليهان ال) ۳
انين لست اری عيبا او عارا يف التکسر او املرض ولکنين اری العيب کل ) ٤

العيب والعار کل االعاريف ان نطلب دواء التکسر او املرض وعالجهما من 
  )۱۸(االعداء 

فة واليشارکهم يف اما السبب الثاين الذی جعل اقباًال خيالف قادة مؤمتر اخلال
االجراءات الشعبية فهو ان اقباًال کان يعارض التعاون بني اهلنادکة واملسلمني يف 
حرکة اخلالفة وذلك النه مل يکن من املمکن بناء القومية املتحدة علی أساس 
العداوة لالجنليز فحبه وبدون اتفاقية جتمع بني اهلنادکة واملسلمني کأمة اوشعب 

ك فان إقباًال کان خيشی ان يستغل دعاة القومية املتحدة هذا وباالضافة إلی ذل
اجلومن التعاون واالشرتاك باالضافة الی بساطة املسلمني وسذا جتهم کان بامکان 
دعاة القومية املتحدة ان يقضوا علی املسلمني کامة مستقلة حتی ينعدم وجودها 

سبب هذه اخلالفات  وان ذلك سيکون سببا لندامة املسلمني ويأسهم فيما بعد وب
کان اقبال قد استقال من العضوية للفرع االقليمي ملؤمتر اخلالفه وعن ذلك بعث 

م يوضح فيها ۱۹۲۰فرباير  /۱۱يف ) حممد نياز الدين خان(اقبال رسالة الی 
  ):۱۹(موقفه قائال

فقد ابلغت عنه بانه غضبان ) اجلرامي(وارجوك ان تبلغ اسالمي الی حضرة "
من الفرع االقليمي ملؤمتر اخلالفة فاذا أتيح له أن يزور  علی حيث استقلت

الهور فانين سأخربه عن الظروف اليت أدت إلی انشاء هذا الفرع االقليمي 
واالهداف اليت أرادها بعض اعضاء الفرع ونظرا الی ذلك فان انشاء هذا الفرع  

  ۔"کان خطرا علی املسلمني فيما أراه أنا
قد انضم ) شيخ اعجاز امحد(ابن شقيق اقبال ويف هذه الفرتة نفسها کان 

فيمن انضم من الشباب الی حرکة اخلالفة واخذ يقوم بالنشاطات القوية يف ذلك 
  ):۲۰(ا>ال فذکر شقيق اقبال ذلك فرد عليه اقبال عن ذلك قائال 

ان يستقل يف مهنته قبل کل شئي مث کان بامکانه ان ) اعجاز(کان جيب علی "
الوطنية وال امنعه ان يعمل من اجل اخلالفة الن ذلك يرجع  ينضم الی احلرکات

الی ما يشعربه کل انسان يف داخل ضمريه وقلبه ولکن جيب عليه ان يتقن مهنة 
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ماقبل کل شئي لکی يتمکن من اکساب الرزق وباالضافة الی ذلك فان مجيع 

تحسون اعضاء الفروع احمللية ليسوا من املوثوقني ويبدو عليهم کأ'م مسلمون م
اما يف احلقيقة فا'م إخوان الشياطني وهذا مما جعلين أستقيل من  ۔اشد مايکون

أما أسباب استقاليت فلم يکن من املمکن  ۔أمانة الفرع اإلقليمي ملؤمتر اخلالفة
  ۔"إعال'ا العام إال أ'ا لوأعلنت ألدهشت الکثريين من الناس إدهاشا کبريا

) حممد علی جوهر(کان يضم الشيخ علی کل حال فان وفد اخلالفة الذی  
وغريهم قد وصل ) حممد حيات(و ) سيد حسني(و ) السيد سليمان الندوی(و 

الی لندن ليوضح موقف املسلمني اهلنود حنواخلالفة وامهيتها حلکوميت بريطانيا 
وفرنسا وکان الوفد يطالب باستبقاء اخلالفة العثمانية واستمرارها الی جانب تسليم 

وفلسطني واالردن والعراق واحلجاز الی اخلالفة العثمانية واستمرارها  مناطق سورية
الی جانب تسليم مناطق سورية وفلسطني واالردن والعراق واحلجاز الی اخلالفة 
العثمانية وذلك نظرا الی احلاجات الدينية والسياسية للعامل االسالمي وايضا فان 

قيق مااراد وکان اقبال قد نبه إلی ولکنه عاد فاشال يف حت) باريس(الوفد سافر إلی 
رسالة قال فيها ) سيد سليمان الندوی(هذا املصري قبل أن يسافر الوفد فکتب الی 

أن الرد املتوقع من وزراء انکلرتا هو نفس الرد الذی يتوقع يف مثل هذه الظروف 
 فان" أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون"ن الکرمي ◌ٓ وهوکما ينص عليه القرا

فرعون وقومه کانوا قد رفضوا االميان بنبوة موسی وهارون عليهما السالم ال'ما  
ومما يؤسفنا ) ۲۱(کانا بشرين مثلهما وکان قومهما الرعايا العبيد لفرعون وقومه 

ان وفد اخلالفة هذا مل حياول ان يطلع علی موقف األتراك والعرب حنو القضية فان 
الفة العثمانية وامنا کانوا حيلمون بدولة عربية العرب مل يکونوا حيبون حکومة اخل

موحدة حرة مستقلة وهذا ما کان يعرفه األتراك فلم يکونوا يرضون بانضمام 
) ترکيا(املناطق العربية الی الدولة الرتکية وامنا کانوا يريدون االحتفاظ بوحدة 

أن يستمرب واستقالهلا لتبقی دولة حرة سائدة مستقلة اما االجنليز فکانوا يودون 
احتالهلم للقسطنطنية وان حيکم عليها اخلليفة العثماين باالسم ويکون لعبة يف 

  ۔ايديهم يقوم بتحقيق مايريدونه من االهداف
اليت کان الغرض ) سيفری(م رضي اخلليفة العثماين باتفاقية ۱۹۲۰ويف مايو 

ضد هذه اما املسلمون يف اهلند فقد أثاروا ضجة  ۔منها تقسيم ترکيا ومتزيقها
قد انشاء حکومة ترکية ) مصطفی کمال باشا(االتفاقية ومن ناحية اخری کان 

  ۔واعلن احلرب ضد اليونانيني واالجنليزمعا) االناضول(مستقلة يف 
ويف اثناء ذلك  ) سيفری(وکان مؤمتر اخلالفة قد نظم التظاهرات ضد اتفاقية 
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حيث القي  ) کلکتة(قد أفرج عنه فوصل الی ) زاد◌ٓ الشيخ ابو الکالم ا(کان 
کلمته املشهورة حول عدم التعاون مع احلکومة االجنليزية وکان زعماء الکوجنرس 
اهلنادکة قد اخذوا يويدون مايطالب به مؤمتر اخلالفة من االحتفاظ باخلالفة 

م اعلی اجلزبان اعالنا مشرتکا عن عدم التعاون او ۱۹۲۰واستبقاء هاويف أواسط 
مائة من رجال الدين الذين افتوا بعدم التعاون مع الکفار ترك املواالة وايدمها مخس

) مالطا(الذی کان قد عاد من ) الشيخ حممود احلسن(وکان يقود هوالء الشيوخ 
بعد ان افرج عنه وکانت حرکة عدم التعاون او ترك مواالة الکفاء تعين ارجاع 

عضوية  والتنازل عن الوظائف احلکومية والعسکرية واالستقالة عن ۔االلقاب
ا>الس ومقاطعة احملاکم واالشياء املستوردة من بريطانيا الی جانب مقاطعة 
املعاهد التعليمية اليت کانت تقبل مساعدة مالية من احلکومة وکانت احلرکة تطالب 
باعادة النظر يف االتفاقية واستقالل اهلند وکانت هذه احلرکة حرکة قوية جدا اشرتك 

ن اهلنادکة واملسلمني وطافوا يف اقاصي البالد وأدانيها  فيها الزعماء السياسيون م
  ۔زعيما وحيدا للهند کلها) بغاندی(کما انه قد مت االعرتاف 

 ۔ان القصة الداخلية هلذا التوحيد بني اهلنادکة واملسلمني جديرة باالهتمام
فان الزعماء اهلنادکة قد تعاونوا مع املسلمني يف قضية اخلالفة اال ان اهلنادکة 
بطبيعة احلال مل يکونوا يهتمون باخلالفة واالحتفاظ {ا أو الدفاع عنها فان بعض 

کانوا ) بيسی بال(و ) الجبت رائي(الزعماء اهلنادکة التعصبني املتطرفني من امثال 
بيسی (قد ابدوا عن ارتيا{م وتشکيکهم يف حرکة اخلالفة منذ البداية فقد کان 

وتشکيکهم يف حرکة اخلالفة منذ البداية فقد کان  کانوا قد ابدوا عن ارتيا{م) بال
الزعيم اهلدوکي املتطرف يقول يف مقاالته الصحفية بان حرکة الوحدة ) بيسی بال(

االسالمية قد اصبحت مشکلة کبرية وخطرية جدا وبامکا'ا ان تؤثر يف القومية 
طانية علی السواء فاذا اهلندية املوحدة واال مربيالية اهلندية املوحدة واال مربيالية الربي

مل تتعاون القومية اهلندية املوحدة واالمربيالية الربيطانية فيما بينهما فان احلرکة 
االنفصالية من الوحدة االسالمية سوف حتقق أهد افها وجناحها ونظرا الی هذه 
اخللفية فان التحمس والنشا طالذين ظهرا عند املسلمني من اجل حترير اهلند 

  )۲۲(۔خيلو من االرتياب والشبهاتواستقالهلا ال
وهويرد علی ذلك بان الزعماء اهلنادکة ) حممد علی جوهر(وقال الشيخ 

والعدو اللدود للوحدة االسالمية ) الجبت رائی(املتطرفني يف التعصب من امثال 
قد اليستطيعون ان يفهموا املصطلحات االسالمية واليدرکوا ) بيسني جندر بال(
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قع ان املسلمني قد وافقوا علی التعاون مع القومية اهلندية حقيقتها ولکن الوا

إن هؤالء الزعماء اهلنادکة اليعرفون بأن الذی  ۔املوحدة علی اساس بضعة شروط
هو االسالم بعينه عند املسلمني ) الوحدة االسالمية(أو ) بان اسالمزم(يسمی 
االستقالل الکامل يری بأن احلرية أو احلکومة احمللية تعنی ) الجبت رائی(ولعل 

ولکن املسلمني يرون بان احلکم احمللی ليس بشئي إذامل يکن معه حرية الدين 
  ۔)۲۳(والعقيدة 

علی کل حال فان مجعية العلماء املسلمني اهلنود اصدرت الفتوی بان اهلند 
خر ◌ٓ وعلی املسلمني ان يهاجرومنها الی بلد اسالمي ا" داراحلرب"قد صبحت 

المتثل ارادة الشعب املسلم اهلندی وظهر ) ترکيا(مع  وذلك الن شروط الصلح
م يقول بان املسلمني جيب ان يهاجروا من اهلند ويسافروا ۱۹۲۰اعالن يف صيف 
الف املؤلفة من الفالحني ◌ٓ ونتيجة هلذه الفتوی خرج اال) ۲٤(الی افغانستان 
Dم سرحد بعد ان باعوا منازهلم وممتلکا(و ) بنجاب(و ) السند(املسلمني من 

ومعهم ) خيرب(واراضيهم للهنادکة بأرخص األمثان وأخذوا يتقدمون حنو مضيق 
وإلقبال رسائل تنص علی حترك املهاجرين ) ۲۵(اسرهم ونساؤهم واوالدهم 

وقال فيها ) اجلرامي(م الی ۱۹۲۰يوليو  /۱۲وأسفارهم ومنها رسالة کتبها يف 
)۲٦:(  

کان مشهدا مثريا للغاية ) کابل(ان مشهد املهاجرين السنديني املتجهني الی "
الف املؤلفة من املسلمني الستقباهلم وان أهل الهور رحبوا ◌ٓ فقد حرج اال

  ۔"باملهاجرين ترحيبا حارا
 /٤يف ) حممد اکرب منري(وقال اقبال يف رسالة اخری بعث {ا الی االستاذ 

  ):۲۷(م ۱۹۲۰اغسطس 
نستان وخاصة من إقليم ان املهاجرين املسلمني املتجهني من اهلند الی افغا"

بنجاب الميکن إحصاؤهم فقد هاجرما يزيد عن عشرين ألف شخص حتی 
  ۔"ن◌ٓ اال

والواقع أن الفتاوی املؤيدة حلرکة اهلجرة واليت اصدرDا مجعية العلماء املسلمني 
اهلنود قد اصبحت سببا للدمار والشقاء والفقر واال فالس وخاصة ملسلمي املناطق 

لهند فقد کانت افغانستان دولة متخلفة ومل يکن نامکا'ا ان الشمالية الغربية ل
ترحب {ذا العدد الضخم من املهاجرين املسلمني والنتيجة ان احلکام االفغان 
اسروا باغالق احلدود ومنع املهاجرين املسلمني من الدخول فکان البد للمهاجرين 

ماال يعد والحيصی  املسلمني ان يعودوا ادراجهم ويالقوا من الصعوبات واملشاکل
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الی ) کابل(حيدثنا عن ذلك بان جاين الطريق العامة من ) روش بروك وليام(فهذا 
بشاور کانا قد اصبحا مقابر للشيوخ والنساء واالطفال الذين مل يطيقوا السفر 
وصعوباته وعند ماوصل املهاجرون الی قراهم يف اهلند مل يکونوا ميلکون حوال 

  ۔)۲۸(هم مايقيمون به االود اوياؤن اليه من املسکنوالطوال حيث مل يکن لدي
هل کان اقبال من انصار حرکة : ان علماء االقباليات خيتلفون يف رأيهم

) حممد حنيف شاهد(اهلجرة وترك املواالة اوکان هو من معارضيها؟ ويبدو مماکتبه 
عبدالسالم (ويری ) ۲۹(بان اقباًال کان من انصار حرکة اهلجرة ومسويديها 

بان اقباًال وان کان يوافق علی اهداف احلرکة اال انه مل يکن حيب ان ) ورشيدخ
يضيع بسبب هذه احلرکة معهد اسالمي من امثال الکلية االسالمية بالهور اليت  

) سيد نور حممد قادری(واما ) ۳۰(کانت نتيجة اجلهود اجلبارة الطويلة للمسلمني 
هلجرة او ترك املواالة فحسب وامنا کان فهو يری بان اقبال مل يکن معارضا حلرکة ا

  ۔)۳۱(متربما شديد التربم من قادة هذه احلرکة وزعمائها
ويبدو من بعض ماکتبه اقبال بأنه مل يکن يری ای مستقبل للخالفة 

خر غري اخلالفة لوحدة ◌ٓ ومن مث کان يری بأنه البد من أساس ا) ۳۲(العثمانية 
والشك ان اقباًال کان مسرور اللغاية حيث الشعوب واالمم االسالمية يف املستقبل 

اما الرابطة االسالمية  ۔رأی املسلمني ينتبهون ويستيقظون بسبب حرکة اخلالفة هذه
فلم تکن علی أية صلة بالشعب املسلم اهلندی اال ان هذا التحس والنشاط 
اللذين کانا نتيجة حرکة اخلالفة کان بامکا'ما أن يثريا الشعب املسلم اهلندی 

جيعال منهم منظمة سياسية مؤثرة فهذا کل ماکان يرغب فيه اقبال من حرکة و 
اخلالفة وکان يعارض ارسال الوفد الی اوربا من اجل االحتفاظ بالخالفة أو 
الدفاع عنها کما أنه کان يعارض التعاون الذی مت بني اهلنادکة واملسلمني للشارکة 

ن يؤيد يف هذه املرحلة علی االقل يف حرکة عدم التعاون أو ترك الواالة وإمنا کا
منظمة إسالمية مستقلة حلرکة عدم التعاون أو ترك املواالة إذکان يری بان العلماء 
املسلمني للمذاهب االسالمية املختلفة اذا اجتمعوا يف مکان واتفقوا علی إصدار 

ه الفتوی اإلمجاعية بعدم التعاون او ترك املواالة فقد يکون مفيدا ومما استدل ب
اقبال ان املسلمني کأمة کان بامکا'م ان جيمعوا علی عدم التعاون أو ترك املواالة 
يف غياب االمام العادل الذی جيب طاعته علی االمة إال أن ذلك اإلمجاع کان 
مستحيال ومن مث کان يری اقبال بأنه ليس من واجب شرعي إسالمي أن يشارك 

واالة فضال عن ان يشارك فيها الطالب املسلمون يف حرکة عدم التعاون أو ترك امل
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  ۔املسلمون فان ذلك مما اليربره الشرع االسالمي اطالقا

وقد کان من جوانب حرکة عدم التعاون أوترك املواالة مقاطعة املعاهد 
التعليمية اليت کانت تتلقی مساعدة مالية من قبل احلکومة االجنليزية وعند ما 

وغريه من الزعماء فحبوا ) مد علی جوهرحم(اشتدت هذه احلرکة قام الشيخ و 
عددا کبريا من الطالب من جامعة عليکرة وانشأوا منهم جامعة شعبية حرة واهي 

م اقرتح ۱۹۲۰نوفمرب  /۲۲ويف ) دهلي(اليت مسيت باجلامعة امللية االسالمية يف 
ان يلتمس من اقبال أن يوافق علی أن يکون عميدا ) حممد علی جوهر(الشيخ 

لجامعة اجلديدة فتمت املوافقة هذا االقرتاح وأعلن مؤمتر اخلالفة علی أورئيسا ل
لسان زعمائه يف اجلرائد بان اقبال قد اعلن تائيده للجامعة الشعبية اجلديدة بازاء 
الکلية احملمدية بعليکره وهذا اخلرب قد أقلق اقباًال قلقًا شديدا فأبدی عن قلقه يف 

م قال فيها ۱۹۲۰اکتوبر  /۲۸يف ) ين خانحممد نياز الد(رسالة بعث {ا الی 
)۳۳:(  

مل يصلين خرب عن ليکره حتی االن وکانت کلية الهور االسالمية قد اوشکت "
أن تواجه نفس الظروف أال أ'ا أغلقت وأعلنت اإلجازات الطالبية واما 

أما أنا  ۔انتساب هذه الکلية فان اصحا{ا قد أخذوا يغريون موقفهم يف ذلک
ب العمل مبايفتی به علماؤنا حول املساعدة املالية واالنتساب الی فأری بأنه جي

جامعة وذلك النه ليس لدينا إمام يف الوقت احلاضر ومن مث البد من التفوی 
املتفق عليها من قبل اجلمهور من العلماء االعالم فاليکفي لنا الفتوی من عامل 

عليها اغلبية علماء واحد أو أثر ولوکان صحيحا مصيبا وامنا جيب ان يوافق 
املسلمني ومهما کان رأيب الشخصي فان العلماء اال عالم إذا أمجعوا علی 
الفتوی فسوف أستسلم أمامها واطرح برأی عرض احلائط أما ماأعرفه يف ذلك 

نية واضحة يف ذلك ولکنه مع األسف الشديد ان بعض ◌ٓ فهو ان االحکام القرا
وی فقد تراسلت مع البعض منهم ولکنين العلماء االعالم خيافون من اصدار الفت

فل يف الرد منهم اما عن موافقيت علی مايراه هوالء الزعماء من قبول رئاسة ◌ٓ الا
اجلامعة فانه الميکن اال مايامربه القران الکرمي فان الزعماء قد أعلنوا يف اجلرائد 

ال أتاخر  بأن إقباًال قد وعد مبساعدته وتائيده للجامعة احلرة الشعبية ورغم أنين
وال أختلف أبدا کلما دعيت إلی املساعدة والتعاون من أجل صاحل املسلمني 
ومستقبلهم األفضل إال أن الذی نشريف اجلرائد ال اصل له اطالقا فا'م مل 
يتحدثوا معي يف املوضوع وکذلك احلوادث التؤيد ذلك وکنت أخشی أن خيدع 

مني الفخری واوضحت له بأن اخلرب اهل عليکره فبعثت بربقية عاجلة إلی األ
  ۔"مانشر يف اجلرائد ليس صحيحا
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قد کتب رسالة الی اقبال علی اشارة من ) غاندی(ويف اثناء ذلك کان 
  ):۳٤(وغريه من الزعماء قال فيها) حممد علي جوهر(الشيخ 

ان اجلامعة الشعبية االسالمية توجه النداء إليك فإذا کان بامکانك أن تتحمل "
 علی ثقة ويقني بأ'ا سوف تتقدم وتزد هرحتت قيادتك الرشيدة مسئوليتها فانين
و خواه ) حممد علی(و ) الدکتور أنصاری(و ) احلکيم أمجل خان(وهذا مايريده 

وانا شخصيا أريد ذملك فالرجاء هنك ان تبحث عن الوسائل اليت متکنك من 
قتضيه املوافقه علی الشي والدي أردناه وان اجلامعة تضمن نفقاتك جسبما ت

) بانديت 'رو(الصحوة اجلديدة فنرجوك أن ترد علی هذه الرسالة علی عنوان 
  ۔)"باد◌ٓ اله ا(يف 

  :م فقال۱۹۲۰نوفمرب  ۲۹هذه يف ) غاندی(ورد اقبال علی رسالة 
مما يؤسقين اشداألسف أنه ليس من املمکن يل أن أليب دعوة هوالء السادة "

يف قليب ألسباب لست يف حاجة إلی الزعماء الذين حيتلون مکانة عزيزة کرمية 
أنين وإن کنت من انصار التعليم الشعيب احلر إال أنين الأملك املوهبة  ۔ذکرها

والکفاءة اليت تؤهلين لرياسة اجلامعة يف الظروف واالوضاع اليت تواجهها کل 
جامعة من اجلامعات عادة وعلی وجه خاص يف املرحل االبتدائية من تارخيها  

عيت أميل إلی جوهادت ألمتکن من العمل الذی أريد القيام به کما انين بطبي
وباإلضافة إلی ذلك فان الظروف اليت نواجهها اليوم حتتم علينا أن نتحرر 
اقتصاديا قبل أن نستقل سياسيا وأری ان املسلمني اليزالون متخلفني يف 

اقع ان ا>االت التجارية واالقتصادية بالنسبة إلی أهل الديانات األخری والو 
املسلمني اليوم ليسوا يف حاجة إلی دراسة االأدب وافلسفة وإمنا ينقصهم تعليم 

ان السادة الزعماء الذين أنشأوا اجلامعة امللية جيب  ۔التکنالوجيا والعلوم احلديثة
ان يهتموا بالعلوم احلديثة علی وجه أخص باالضافة إلی اهتمامهم بالعلوم 

 حدثت يف العامل االسالمي وخاصة يف الدول الشك ان االأحداث اليت ۔الدينية
العربية واألماکن املقدسة االسالمية تربر للمسلمني أن يتخذوا موقف عدم 
التعاون من اي نوع کان أما اجلانب الديين من التعليم فأراه غري واضح حتی 

رائي يف ذلك فقد أعلنتها قبل ذلك بکثري وأعرتف بانين لست ◌ٓ ن وأما ا◌ٓ اال
الشريعة االسالمية وخربائها إال أنين أعتقد بأن الفقه االسالمي رغم من علماء 

الظروف القاسية املعاصرة ميکن أن يقودنا قيادة مناسبة يف جمال لتعليم علی 
  ۔"األقل

) موالنا حممد علي جوهر(جاء الشيخ ) عليکره(وبعد حتقيق ما أرادوه يف 
ء مجعية محاية االسالم للمحادثات مع زعما) الهور(والزعماء االخرون الی 
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بالهور وکان اهلدف من زيارDم هذه هو اقناع اساتذة کلية الهور االسالمية 
وطال{ا لينضموا الی حرکة عدم التعاون او ترك املواالة وکان اقبال حيتل وظيفة 

) الشيخ حممد علي جوهر(م وقابل ۱۹۲۰مارس  /۳۱األمني العام للجمعية منذ 
خرين إال أن إقباًال مل يوافق علی ما ارادوه فعقد امجاع ◌ٓ ة االاقباًال وزعماء اجلمعي

ذوالفقار (م وترأس األمري السري ۱۹۲۰نوفمرب  /۱٤ا>لس التنفيذی للجمعية يف 
  ):۳۵(اجللسة وألقی اقبال کلمة {ذه املناسبة قال فيها ) علی خان

) ادز ◌ٓ أبا الکالم ا(والشيخ ) شوکت علی(والشيخ ) حممد علی(ان الشيخ "
واالخرين متواجدون يف الهور وقد اجتمع أعضاء اجلمعية مرتني ليستمعوا إليهم 
وان اجلسلة اليت عقدت يف الکلية االسالمية اقرتح فيها ا>لس التنفيذی أن 

  :تيني◌ٓ تاقش اجلمعية العامة االقرتا حني اال
جل ان الساعدة املالية السنوية اليت تأيت اجلمعية من قبل احلکومة من ا ۔۱

  ۔مدارسها وکليتها االسالمية ترفضها اجلمعية وال تقبلها
واذا قدرت اغلبية الطالب بالکلية االسالمية بان النظام التعليمي احلاضر  ۔۲

اليناسب األهداف الشعبية وال حيقق االغراض املطلوبة فيمکن للکلية أن تسحب 
دوا مبساعدة انتسا{ا الی جامعة بنجاب وان زعماء حرکة عدم التعاون قد وع

مالية سنوية قدرها احد عشر الفا من الروبيات وذلك کمقابل املساعدة املالية 
احلکومية وباالضافة إلی ذلك فقد تلقينا رسائل يطالب اصحا{ا بانفصال الکلية 

  ۔االسالمية من جامعة بنجاب
" زميندار"ويف اثناء ذلك أعد اقبال مقالة صحفية ونشرها يف جريدة 

دث فيها عن املبادئ والطرق اليت متکن الشيوخ ورجال الدين من ان الالهورية حت
جيتمعوا يف مکان وان يصدروا الفتوی عن املوضوع الذی اليزال رهن النقاش 
وکانت فتاوی بعض الشيوخ عن املوضوع قد نشرت فعال فاضاف اقبال الی کلمته 

  :قائال
ضية االنتساب اين اعتقدبأن اجلمعية ليس من اختصاصها أن تقضي يف ق"

واملساعدة املالية احلکومية قبل ان نستشري رجال الدين وتعرف االحکام الدينية 
  "عن املوضوع

) فضل حسني(إال أن األعضاء مل يوافقوا علی ما اقرتحه إقبال فتقدم السري 
وکان سکر ترياً للکلية يف ذلك الوقت باقرتاح يقول بأن الکلية االسالمية ومدارس 

سحب انتسا{ا الی جامعة بنجاب وقد أيد هذا االقرتاح مخسة اجلمعية لن ت
وعشرون عضوا بينمامل يشارك يف التصويت االمخسة عشر عضوا مبا فيهم اقبال 
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الالهورية نشرت خربا غري صحيح {ذه املناسبة " زميندار"ورغم هذا فان جريدة 
قرتاح قائلني يقول بان اقباًال و عددا من االعضاء االخرين قد عارضوا هذا اال

با'م يفضلون الدين علی کل شئي ويعرتفون بقيادة الشيوخ ورجال الدين وسيوا 
فقون علی ماتقضيه مجعية العلماء املسلمني اهلنود مما جعل اقباًال يکتب رسالة 

م يوضح فيها موقفه قائال ۱۹۲۰نوفمرب  /۱۵يف " زميندار"وينشرها يف جريدة 
)۳٦:(  

اليوم عن اجتماع ا>لس العام جلمعية محاية " زميندار"ان اخلرب الذی ظهر يف "
م فيه بعض االخطاء اليت ۱۹۲۰نوفمرب  /۱٤االسالم بالهور والذی عقد يف 

  :البد من تصحيحها ليعلمها عامة املسلمني فقد ناقش ا>لس ثالث مقرتحات
يستمر انتساب الکلية االسالمي الی جامعة بنجاب وقد اقرتح هذا  ۔۱

  ۔سکرتري الکلية) حسني ميان فضل(
ان تعقد مجعية محاية االسالم بالهور مؤمترا حيضر فيه رجال الدين من  ۔۲

بنجاب واهلند باالضافة الی املستشارين اخلرباء بالظروف الراهنة ليتمکن السادة 
الشيوخ من الوصول الی النتائج بعد النقاش الشامل من کل جانب من جوانب 

فيها واليکون حق الرأی للمستشارين غري املشورة  املسائل واملشاکل املختلف
وسوف يقدر العلماء يف القضايا باالغلبية املطلقة ويبقی انتساب الکلية االسالمية 

الشيخ ابراهيم (الی جامعة بنجاب حتی يقدر املومتر مصريها وقدم هذا االقرتاح 
  ۔)سيالکويت
جب ان ننتظر الفتوی في) دهلي(قد تقرر عقد اجتماع جلمعية العلماء يف  ۔۳

اليت يصدرو'ا وان يشارك فيها عدد من السادة اعضاء اجلمعية کوفد لکی يشارکوا 
  ۔)کتشلو(يف النقاش الذی سيجری يف االجتماع وقدم هذا االقرتاح الدکتور 

وقد أجری التصويت عن االقرتاح االول وکانت النتيجة هي تائيد االغلبية 
اما کاتب االسطر هذه ) فضل حسني ںميا(ي قدمه املطلقة املطلقة الامتزاج الذ

فقد رفض ان يشارك يف التصويت النه کان يری بان اجلانب املهم ) ای اقبال(
للغاية هلذه القضية هو اجلانب الديين وليس من اختصاص مجعية تسمی نفسها 
جبمعية محاية االسالم ان تقضي بشئي يف القضية قبل أن تستفيت رجال الدين 

جری تصويت حول االقرتاه االول مل تبق حاجة الی التصويت علی االقرتا وعندما 
ومنهم ) کتشلوا(حني االخريين وکان بعض االعضاء يؤيدون ما اقرتحه الدکتور 

اما انافکنت اری بأنه جيب ان تعقد اجلمعية ) ابراهيم(من ايدما اقرتحه الشيخ 
راهيم لکی ميکن اصراء مؤمترًا حيضر فيه رجال الدين حسبما قرتحه الشيخ اب
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النقاش حول کل جانب من جوانب القضية واما الفتاوی اليت وصلت الی مکتب 
اجلمعية فقد اصدرها السادة الشيوخ فراوی کما ان اجلوانب اهلامة من القضية مل 
يستفت فيها الشيوخ ومن سوء احلظ انه اليوجد امام أو خليفة يف هذا البلد أو يف 

) زاد◌ٓ ابو الکالم ا(خری جيب طاعته علی االمة وکان الشيخ البالد االسالمية اال
يری بأن فتوی جلنة اخلالفة جيب العمل {ا يف غياب االمام املطاع ال'ا ای جلنة 
اخلالفة تقوم مقام االمام املطاع ولکنين مل أستمع إلی مااستدل به ومل اوافق علی 

قا غري هذا وهذا الطريق أما يف الوقت احلاضر فلست أری طري ۔ن◌ٓ رأيه حتی اال
هواألنسب واألولی من وجهة النظر الشرعية وهو أن جيتمع السادة الشيوخ يف 
مکان وأن يستمعوا لکل مايثار من النکات واالعرتاضات وبعد النقاش الشامل 
يرتبون برناجما اسالميه لعدم التعاون او ترك املواالة ولعل البعض من قراء جريدتکم 

علماء ما دامت تستعد حاليا لعقد اجتماعها يف دهلي فال داعي يری بأن مجعية ال
خر يف هذه الظروف ومما الشك فيه ان ما اقرتحه الدکتور ◌ٓ الی عقد مؤمتر ا

الحيتاج الی نفقات او وقت يف االوضاع الراهنة اال ان اجلنة العامة ) کتشلو(
ة املشارکني للجمعية بدأت تناقش االقرتاح فاتضح من خالل احلديث لبعض الساد

با'م ينظرون الی مؤمتر دهلی بعني الشك واالرتياب وذلك بناء علی ان هذا املؤمتر 
سيمثل جمموعة خاصة من السادة الشيوخ وأعتقد بأنه يوجد عدد من املسلمني 
االخرين الذين يرون هذا الرأی وقد ايدت اناما اقرتحه الشيخ ابراهيم النه اليرتك 

ولکی نتمکن من عقد مؤمتر السادة الشيوخ الذين  جماال للشك أو االرتياب
سوف يصدرون الفتوی اليت تکون حجة للمسلمني مجيعا واليبقی جمال لالعرتاض 
من اي نوع کان ومن اية جهة جاء واما الذين يرون بأن الظروف الراهنة هلا 
مفهوم سياسي خاص وليس يف مقدرة أحد أن يقضي فيه أو يقرر بشئي غري 

عماء السياسيني سياسي خاص وليس يف مقدرة أحد أن يقضي فيه أو السادة الز 
يقرر بشئي غري السادة الزعماء السياسيني احملنکني وان ورثة الرسول صلي اهللا عليه 
وسلم من السادة الشيوخ ليس عندهم اهتمام بالظروف الرهنة فا'م علی خطأ 

ا نشأ من اجلهل خطري فيما أعتقد وان هذا اخلطأ الفاحش اخلطري إمن ۔فاحش
مبقاصد الشريعة الغراء وحقائقها وتارخيها فاليوجد جانب من جوانب احلياة 
الشعبية مل يتناوله فقهاء االسالم يف حبث دقيق ونقاش مدهش وسيکون من سوء 

ان املسلمني الميکن  ۔حظ املسلمني وشقائهم اال يستفيدوا من شريعة اهللا الغراء
کما ا'م اليتخذون دليال ما ) غاندی(حياة  هلم أن يتخذوا اسوة حسينة من

والبد هلم ان يبحثوا عن  ۔اوجده او ابتکره اي انسان اخر من القانون او التشريع
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نظري يف کتاب اهللا عزوجل وسنة رسوله صلي اهللا عليه وسلم فيما حيتاجون اليه 
يقوم علی  يف حياDم الفردية أو االجتماعية وا'م سيتبنون القانون او النظام الذی

هذين االصلني وهم ليسوا يف حاجة الی التفکري او النقاش حول هذا القانون 
ان   ۔اومل يوافقه) غاندی(املستنبط من هذين االصلني سواء وافق مشروع السيد 

کل ما يقوم به أی مسلم من أی عمل يف حياته الفردية أو االجتماعية الميکن ان 
املة ومبادئها الواسعة السممحاء وعلی يتحرر من قواعد الشريعة الغراء الش

العکس من الديانات االخری فان االسالم يقدم احللول الناجحة لشئون احلياة أيا  
کانت وأن السياسة اليت تنفصل عن الدين إمنا هي ضالل ودمار وفساد واما 
الديانة اليت التأخذ حوائج االنسان کلها بعني االعتبار يف احکامها الشرعية فهي 

من الرهبانية الناقصة والواقع ان بعض االفکار الغربية قد تسربت الی عقولنا  نوع
تسرب السم اخلفي الذی الميکن ادراکه او االحساس به ومن بني هذه االفکار 
املسمومة اهلدامة فکر يقول بان الديانة الصلة هلا بالسيلسة فان الکثريين من 

مة الی العمل به ولکنهم اليشعرون الشباب املثقفني يرون هذا الرأی ويدعون اال
  ۔اطالقا بان هذا الفکر هوسم ناقع للشريعة االسالمية علی االقل

ان الناس لو وافقوا علی ما اقرتحه اقبال وعقد املؤمتر االسالمي وحضرة 
السادة العلماء املسلمون من املذاهب االسالمية املختلفة يف شبه القارة لکان 

ل الناجحة للمشاکل املختلف فيها باالضافة الی اجياد بامکا'م ان يقدموا احللو 
نظري مستقل من االمجاع والستفادت االمة به يف مستقبلها اال ان احدا من 
السادة الشيوخ والساسة املسلمني مل يوافق علی مااقرتحه اقبال يف تلك الظروف 

الة اهلائجة من التحمس وانشاط اهلائل ونظرا الس هذه الظروف بعث اقبال رس
  ):۳۷(م قال فيها ۱۹۲۰ديسمرب /۳يف ) حممد نياز الدين خان(الی 
ن ان هذه احلالة اجلنونية للشعب لن تدوم طويال وان موقف عدم ◌ٓ واالمل اال"

التعاون يف جمال التعليم الذی اختذه بعض الناس مل يکن طريقا مناسبا فلو 
اختاره الناس الترضی  فرضنا ان الشرع يأمرنا بعدم التعاون هذا فان الطريق الذی

  ۔"به الشريعة االسالمية واليوافق روحها ابدا
عن لقائه مع اقبال واخلالفات اليت  ) حممد علی جوهر(اما ماکتبه الشيخ 

  ):۳۸(کانت بينهما فانه ملئ مبشاعر السفرية واليأس حيث يقول 
ة وملنا الی الهور فدعونا السادة القائمني باالضراف علی الکلية االسالمي"

واساتذDا ان يشارکونا يف اعمال اخلري هذه فرأينا هم اکثر استعدادا لذلك من 
واساتذDا وبذلك اطلعنا علی االستعداد ) عليکره(السادة املشرفني علی کلية 
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الذی ميلکه الطالب الشبان اال ان حضرة الدکتور حممد اقبال کان سکرتري 

لمه من احد غريه من الشيوخ اجلمعية ذلك الذی تعلمنا منه االسالم ومل نتع
الکرام قبل کل شئي علی کل حال فقد اصدر الفتوی مخسمائة رجل من 
السادة الشيوخ االجالء بعد بضعة اشهر اال ان حضرة الدکتور اقبال مل حيفل 
{ا اجيا واما اذا قام باالجتهاد يف مسئلة من املسائل فلم يکن ذلك اال کخبري 

وقد مجع ) غاندی(حني جاء سيادة الزعيم  من خرباء علم االقتصاد وذلك
عشرة ماليني روبية واما الرأی االجتهادی الذی قدمه اقبال فهو انه اقرتح انشاء 

  ۔"عشرة ماليني"معهد للتکنولوجيا من ذلك املبلغ الضخم 
يف حديثه عن عشرة ماليني روبية ) حممد علي جوهر(واما ما ذکره الشيخ 

فان هذا املبلغ الضخم قد تربع به ) غاندی(ه وهو املبلغ الذی کان قد مجع
املسلمون وحدهم وليس اهلنادکة اال انه کان قد انفق علی شعبية الکوجنرس 

حيدثنا عن ذلك ) سيد عابد حسني(والتعريف به کحزب سياسي فهذا هو 
  ):۳۹(فيقول
ان معظم هذا املبلغ الضخم البالغ عشرة روبية فقد تربع به املسلمون واما کيف "

ان ): البانديت جواهر الل 'رو(واين انفق هذا املبلغ؟ فلنستمع الی ما يقوله 
بان يف حوزته مبلغ ضخم من ) غاندی(بعض الناس يعرتضون علی السيد 

اجلنيهات وانه قد اودع هذا املبلغ ايداعا سريا عند بعض اصدقائه ويرد 
ه الشائعات نفسه علی هذا العرتاض الشعيب فيقول بان هذ) البانديت 'رو(

تقوم علی قصة مبلغ عشرة ماليني روبية ذلك املبلغ الضخم الذی مجعه 
م وان هذا املبلغ وان کان يبدو ضخما جدا اال اننا اذا ۱۹۲۱الکوجنرس يف 

قسمناه علی اهلند کلها فاليبقی مبلغا ضخما فقد انفق هذا املبلغ علی املدارس 
صناعة القماش اليدوی ولنسيج  واجلامعات الشعبية والصناعات القروية وخاصة

يف القری ويف خدمة املنبوذين واملشاريع البنائة االخری وکان اجلزء االکرب من 
هذا املبلغ قا اعتمد العمال خاصة خمتلفة وهذه الضاديق التزال توجد حتی 
االن والتزال تفي {ذه االغراض اخلاصة والذی بقي من ذلك املبلغ صار الی 

ية ومت انفاقه علی تنظيم الکوجنرس ومشاريعه السياسية االخری حوزة اللجان احملل
وکذلك فان هذا املبلغ قدکان اساسا لنفقات حرکة عدم التعاون او ترك املواالة  

  ۔"کما انه مل يزل اساسا معنويا لنفقات الکوجنرس فيما تاله من السنوات
بات يف  وکان الطالب املسلمون يف طليعة حرکة عدم التعاون وقامت اضطرا

کلية عليکره احملمدية اما کلية الهور االسالمية فان االضطرابات اهلائجة کانت قد 
بلغت الغاية حتی ان الکلية قد اغلقت ملدة غري معلومة وتدخل اقبال يف القضية 
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فدافع عن الکلية االسالمية حتی ال تفقد وجودها وتنعدم وتذوب يف ذلك اجلو 
ملواالت واما السبب الذی جعل اقباًال حياول ابعاد اهلائج الذی احدثته حرکة ترك ا

حرکة عدم التعاون عن املعاهد االسالمية فهو ان معاهد املسلمني التعليمية کانت 
احملمدية، وکلية الهور ) عليکره(قليلة جدافلم تکن غري ثالثة معاهد وهي کلية 

فساد والدمار الی اما کلية عليکره فقد عمها ال ۔االسالمية وکلية بشاور االسالمية
سيد نور حممد (حد ماعلی ايدی الزعماء القوميني ملؤمتر اخلالفة علی حد تعبري 

مث اجتهوا بعد ذلك الی کلية الهور االسالمية وکان املفروض ان يکون ) قادری
اما اقبال فقد ادرك بان العماهد  ۔هدفهم الثالث هو کلية بشاور االسالمية

ئت للمسلمني حتت اشراف الکوجنرس وان کانت التعليمية اجلديدة اليت انش
معاهد اسالمية يف ظاهرها ولکنها متثل وتعرب عن القومية اهلندية املوحدة وليس 
عن القومية االسالمية وباالضافة الی ذلك فان اقباًال کان علی ثقة بان املعاهد 

ليمي عند التعليمية االسالمية اذا استوعبتها حرکة عدم التعاون فان املستوی التع
املسلمني سيستحيل من السئي الی االسواء واما االحصاءات عن املستوی 

حيدثنا عن ) عليکره(من ) سليمان اشرف(التعليمي عند املسلمني فان السيد 
  ):٤۰(ذلك قائال

ان املسلمني ليس هلم غري ثالث کليات يف اهلند کلها وهي يف عليکره والهور "
ند کلها يف الوقت احلاضر فهو مائة ومخس وبشاور واما عدد الکليات يف اهل

وعشرون کلية ثالثة منها للمسلمني ومائة واثتنان وعشرون کلية للهنادکة حتی 
ولو استثنينا الکليات البالغ عددها مثاين ومثانني کلية کلها للهنادکة ومن بينها 
اثتان وعشرون کلية مل تکن تتلقی مساعدة مالية حکومية اطالقا وبقي ست 

ون کلية تتلقی املساعدة املالية من احلکومة واجلدير باالهتمام والدراسة هو وست
الفرق الشاسع بني ثالث کليات وبني مثان ومثانني کلية وحينئذ ميکن لکم ان 
تقوموا بتدمري املهاهد التعليمية االسالمية هذه والفساد والفوضي فيها واما 

فهم ستة واربعون الفا واربعمائة  الطالب اهلنود الدارسون يف مجيع الکليات هذه
وسبعة وثالثون طالبا ومن بينهم اربعة االف واربعماثة وخسة وسبعون طالبا 
مسلمًا واما عدد الطالب اهلنادکة فواحد وا ريعون الفا ومخسائة واثنان وستون 
طالبا ويقال بان عدد السکان اهلنادکة مائتان واربعون مليون نسمة بينما عدد 

ونظرا الی هذا املعدل الکايف فان املسلمني هلم  ۔بعون مليون نسمةاملسلمني س
ثالث کليات فقط بينما کان جيب ان يکون عدد کليات اهلنادکة اثنتا عشرة  
کلية وعدد الطالب املسلمني يف الکليات اربعة االف طالب فکان جيب ان 



  النهر الخالد
اقعية يکون عدد الطالب اهلنادکة ستة عشر الفا فقط فاذا کانت الظروف الو 

تقدم لنا هذه الصورة املؤملة فان املعاهد التعليمية االسالمية اذا عمها اخلراب 
والفساد والفوضی واالضطراب فمن الذی سوف خيسر؟ اهلنادکة ام 

  ۔"املسلمون؟
الف املؤلفة من املسلمني کانوا قد مألوا السجون ◌ٓ علی کل حال فان اال

هم من استقال من الوظائف احلکومية خالل حرکة عدم التعاون او ترك املوالة فمن
ومنهم من استقال من عضوية ا>الس کما ا'م قاطعوا البضائع املستوردة من 
بريطانيا وخلت املعاهد التعليمية من اساتذDا وطال{ا وقد بلغ التحمس الدينی 
املتشدد بالشباب املسلمني ا'م ربوا اللحی واما يف الغرب الشمايل لشبه القارة 

ت حرکة اهلجرة هذه قد اشتدت واما يف جنوب اهلند فان احلکومة االجنليزية فکان
م وذلك بسبب العمليات الثورية اليت قام {ا ۱۹۲۱واجهت املشاکل الشديدة يف 

وکان ) شعب من املسلمني جيمع بني اجلنسني العريب واهلندی) املوابلة(و ) موابلة(
املسلمون قد قاموا ) املوابلة(فکان عددهم يف ذلك الوقت مائة الف نسمة تقريبا 

اجلنوبية فاحتلوها وانشأوا {ا امارات اسالمية ) ماالبار(بعمليات ثورية يف مناطق 
مستقلة واستمروا يقاومون اجليوش االنکليزية ملدة سنة اال ان مصريهم کان مصريا 
يشبه مصري املهاجرين املسلمني حتی اصبحوا عربة يف التاريخ فقد قتل عشرة 
االف منهم يف القتال واملعارك الثورية ضد اجليش االجنليزی حيت احد القواد 
االجنليز قبض علی مائة رجل منهم فوضعهم يف ججرية قطار الشحن حتی ماتوا 

  ۔)٤۱(کما ان املئات منهم قد حکم عليهم بالسجن املؤبد  ۔خنقا
ه والول مرة يف حيات) کشمري(م سافر اقبال الی ۱۹۲۱ويف شهر يونيو 

منشي (و ) الشيخ امحد دين احملامي(ليدافع عن قضية يف حمکمة وکان يرافقه 
ونزل يف ) سری جنار(يف سفره هذا واقام ملدة اسبوعني يف مدينة ) طاهر الدين

بيت السفينة وکانت القضية اليت دافع عنها اقبال قد عرضت علی قاضي احملافظة 
دافع ) سری جنر(خالل اقامته يف اال ان احلکم فيها مل يکن کما اراده اقبال و 

سری (من سکان ) رمحان راه(اقبال عن قضية اخری وهي قضية رجل کان امسه 
وکان متهما بقتل انسان فرافع اقبال عن قضينه فنجا من عقوبة االعدام ) جنار

وحکم عليه بالسجن وکان اقبال خالل اقامته هناك کلما اDی من املشاغل 
وکان ) دال املعروفة يف کشمري(وجتول متزها يف حبرية القانوية جلس يف سفينته 

) شاليمار(او يف حديقة ) نشاط(يقضي 'اره مع اصد قائه إما يف حديقة 
واليت ضمها اقبال " رسالة الساقي"او " ساقي نامه"ومنظومة اقبال التی عنوا'ا 
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و ا) نشاط(فيما بعد کان قد نظمها وهويف حديقة "رسالة الشرق " إلی ديوانه
وکان يف بعض امسياته هناك يتجول متنزها يف السفينة الصغرية " حديقة الفرح"

فعن تلك ) دال(مث عدا من نزهتهاما يف حبرية ) صاهب زاده حممد عمران(ويرافقه 
  ):٤۲(قائال ) صاحب زاده حممد عمران(االمسية حيدثنا 

البحرة وکان الليل والنهار جمتمعني حني دخلت السفينة الصغرية بنا يف "
وهي حتمل هذا ا>مع االديب وکادت الشمس ان تغرب وکان الشفق االحر قد 

) دال(امتد وکان هذا املشهد يعکس جبماله الرائع يف املاء الصايف الشفاف لبحرية 
وکان هذا املشهد املدهش املثري يقدم روعة ومجاال ليس بعدمها روعة او مجال وقد 

لعالمة اقبال تأثريا عظيما فظل يتصفح اوراق هذه اثر هذا املشهدا الرائع يف نفس ا
يل ◌ٓ الصحيفة الطبيعية مث اقتحم حبر التفکري ليبتکر من املعاين وليستخرج من ال

االفکار واليکم براعة الشاعر املبدع وقدرته علی االبتکار النادر حيث صور 
  :الشهد باکمله يف بيتني من الشعر

عند املساء حيث تری الشمس يف ) دال(تفرج علی املشهد الرائع لبحرية ) ۱
  ۔املاء کا'ا شعلة نار اختذت وکرها حتت امليا

کا'ا تريد ان تسغتسل ) دال(ان الشمس تراها تغوص يف مياه حبرية ) ۲
  ۔"وتزيل غبار السفر وتعبه

وکانت حرکة ترك املواالة قد مرعليها عام کامل اال ان التحمس والنشاط يف 
ويف اثناء ذلك اخذ بعض  ۔يزداد شيئا فشيئا کل يوم نفوس الشعب املسلم کان

القادة املسلمني القائلني باتعاون مع االجنليز يفکرون يف الوحدة اليت متت بني 
مؤمتر اخلالفة والکوجنرس واليت انت علی امهية الرابطة االسالمية ودورها الفعال يف 

لينقذوا {ا املسلمني من الشئون الطوطنية فقروا اعادة النهفية للرابطة االسالمية 
غا ◌ٓ ا(السياسة الثورية اهلائجة ويرغبوهم يف السياسة الدستورية اهلادئة فکان 

يدلی بتصرحيات يؤيد فيها اخلالفة ويد افع عنها من ناحية ومن ناحية ) خان
حممد (اخری کان يسارع يف جهوده املکثفة لنهضة الرابطة االسالمية حتت قيادة 

قباًال مل يستحسن هذه اجلهود واحملاوالت ومل تعجبه سياسة اال ان ا) علی جناح
 /۹الصادرة يف " زميندار"التملق والتعاون فنظم ابيات شعرية نشرها يف جريدة 

واالبيات امنا هو سخرية من موقف " صوت الرابطة"م وعنوا'ا ۱۹۲۱نوفمرب 
  ۔)٤۳(کليهما ) حممد علی جناح(و ) غا خان◌ٓ ا(

قد نزل من السماء املتفننة البديعة ملدينة لندن يف ) حممد علی جناح(ان ) ۱
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  ۔ثوب مسيح علی جبل من اجلبال

ن؟ هل ستفارقني البدن ◌ٓ ايتها النفس اليت کادت ان تزهق، ما رأيك اال) ۲
  ام التزالني باقية فيه؟

  اما طريق النجاح للمجنون فهو ان يتنازل عن فکرة البادية واحملراء ) ۳
الن دينهما " باب"فهو ) حممد علی(واما " امام" غا خان فهو◌ٓ ا(اما ) ٤

  ۔يسمح مبغارقة سواد احلرم
بشری لکم ايها الناس فقد جائنا الذی کنا ننتظره ای انه قد خرق ) ۵

  ۔حجاب الغيبة الکربی وظهر بني امتة
وان اکثر املؤلفني الذين سجلوا وقائع حياة اقبال يعتقدون بانه کان قد اعتزل 

رسالة (جة املضطربة يف ذلك العصر واستمر يؤلف ديوانه عن السياسة اهلائ
اال ان ) ٤٤(وهو مبعزل عن احلوادث والقالقل اليت ميتاز {ا ذلك العصر ) الشرق

هذا الرأی ليس مصيبا واحلقيقة الواقعية انه مل يکن احد بني معاصری اقبال من 
سيون املسلمون من يفهم وجهة نظره او يوافقه فيها فقد کان الشيوخ والقادة السيا

أنصار حرکة عدم التعاون ميارضون اقباًال وخيالفونه کما ان القادة املسلمني 
املتعاونني مع االجنليز کانوا يرتابون ويرتددون يف اقبال فلم يکن احد منهم مع 
اقبال وهذا هو العصر الذی بدأت فيه مهلة Dدف الی تشوية سرية اقبال وجتريح 

اقبال وابتعاده عن السياسة ورغبته يف الوحدة امنا کان  شخصية فعليه فان عزلة
ليبحث عن صديق کان اقبال قد بدأ يشعربه منذ سنوات کما يتضح من ابياته 

  ۔"اسرار الذاتية"الشعرية اليت يدعو {ا يف 'اية 
اننی احرتق  ۔انه ليس من السهل ان يشتعل الشمع مبفرده يا لألسف) ۱

  ۔ة حتلق حويلوحيدا کالشمع والتوجد فراش
الی متی أنتظر من يقاسم مهی والی متی سأستمر يف حبثي عمن أبت ) ۲

  ۔إليه بأسراری وذات نفسي
ة من اجل العشق ◌ٓ اعطين يارب ندميا مصاحبا يواسيين وهيئي يل املرا) ۳

  ۔الذی بامکانه ان حيرق العامل کله
 جملس م انين وحيد رغم انين بني ۔ان مثلي مثل زهرة وحيدة يف الصحراء) ٤

ذلك الذی  ۔الناس اننی أرجو من لطفك يارب ان Dب يل صديقا مصاحبا مواسيا
  ۔يفهمين ويطلع علی خيابا نفسي واسرار طبيعيت

  ۔اريد صديقا مصاحبا يکون جمنونا عاقال ال يهمه الدنيا ومن عليها) ٦
حتی أمتکن من افضاء ذات نفسي اليه وأستطيع ان اری وجهي يف قعر ) ۷
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  ۔ة قلبه◌ٓ مراضمريه و 
انين اريد ان اصنع وجود ذلك الصديق املصاحب املواسي من نفس ) ۸

  ۔زر يف نفس الوقت◌ٓ الرتاب الذی خلقت منه حتی أکون له مبنزلة صنم وا
م أعلنت حکومة بريطانيا عن انشاء جلنة مکونة من ۱۹۲۲ويف بداية 

عن االما کن  االعضاء املسلمني واملسيحيني واليهود للفصل يف القضايا الناشئة
وکان املفروض ان جتتمع ) سيفری(املقدسة يف فلسطني وذلك علی أساس اتفاقية 

اللجنة يف القدس وتعقد العديد من االجتماعات اليت ستستمر الی سنتني او 
ثالت فسألت حلکومة االجليزية اقباًال اذا کان من اطمکن ان يرضی بعضوية 

الظروف حتی اختذت شکالمل يسمح اللجنة ولکنه رفض ذلك اطالقا مث تطورت 
  ۔)٤۵(بتکوين اللجنة هذه

مجعية محاية "يف جلسة " الرجل احلر"و " التطور"وکان اقبال انشد منظومتيه 
م ومل ينظر قصيدة او منظومة مستقلة ۱۹۲۰السنوية اليت عقدت يف " االسالم

شد الن حرکة ترك املواالة کانت قد بلغت القمة من الشدة والتحمس ولکنه ان
يف اجللسة السنوية للجمعية اليت " خضر الطريق"ای " خضرراه"منظومته املعروفة 

م امام مجع کبري من املسلمني البالغ عددهم عشرين ۱۹۲۲ابريل  /۱٦عقد يف 
الغاومل يکن اقبال يشعر بالسوحدة شعورا ملحا فحسب وامنا کان مريضا ايضا 

عندما وصل عند هذا البيت وهو ومن مث انشد املنظومة باسلوب ابکی احلاضرين و 
  ):٤٦(ينشد املنظومة اخذ يبکي وينتحب 

هذا احد بين هاشم من العرب تراه يبيع کرامة املطفی بينما تری الرتاك ) ۱
  ۔املکافحني يتأوهون بني الرتاب والدماء

  ۔مث انشد هذا البيت حتی ابکی اجلمع احملتشد
ت ايها العامل باالسرار فقلق ان دم املسلم قد صار ارخص من املاء اما ان) ۲

  ۔مضطرب الن صدرك الخيلو من القلب
بعض اجلوانب اليت هي جديرة بالدراسة " حضر الطريق"وهناك يف منظومة 

والتفکري فمنها ان اقباًال کان قد اصيب مبرض النقرس وهو ينظم هذه املنظومة 
وکان هينذاك وقضی العديد من الليايل وهو ساهر يعاين من املرض ويعاجل النظم 

وکان قد حتول من االوضة الی غرفة جماورة هلا ) انار کلي(نازال مبنزله يف سوق 
يسهر علی خدمته فغي ليلة من الليايل اشتد االمل وغشی عليه ) علی خبش(وکان 

فشعر اقبال وهو مغشي عليه کأن وليا من األوليا الشيوخ قد حضر اليه فيسأله 
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د علی کل سوال وجه إليه وبعد حلظات 'ض اقبال عن أشياء فکان الرجل ير 

عن ذلك باه ای ) علی خبش(ذلك الويل الشيخ وانصرف وبعد ان خرج الويل 
کان مضطجعا علی بالط الغرفة وکان يقظانا وهو يستمع الی اقبال ) علي خبش(

) علي خبش(فسارع  ۔وکانه يتحدث الی شخص وکان الوقت الساعة الثالثة ليال
ره اقبال ان يتعقب الويل الشيخ اال انه وجد الباب االسفل حنو السلم حيث ام

ی السکوت يسود اجلو اهلادئ ◌ٓ مقفوال من الداخل ففتحه وخرج الی السوق فرا
وهذا يدل علی ان اقباًال مر حبالة السکر ) ٤۷(ومل ير احدًا علی جانيب السوق 

الغاية ومل وهو ينظم هذه املنظومة فقد کان مريضا وکانت شدة االمل قد بلغت 
يکن من املمکن التغلب علی االمل ولعل ذلك کان سببا أفقد اقباًال احملو خالل 
املرض املؤمل الشديد وفوق ذلك فان اقباًال کان يشعر بالوحدة املؤملة الشديدة وکان 
يواجه املعارضة من کل جهة فلعله کان فقد الثقة بنفسه واخذ يشعر يف دخيلة 

ا أو أنه قد ضل الطريق السوی وحيتاج الی اهلادی نفسه بأن موقفه ليس صحيح
  ۔ولدليل حتی يهديه السبيل

واجلانب الثاين حول املنظومة ا'ا متتاز بأسلوب نادر منفرد بني مجيع مانظمه 
عبدا>يد (وقد أنشدها اقبال يف االجتماع وکان  ۔اقبال من املنظومات االخری

  ):٤۸(عن ذلك قائال  بني املستمعني اليه فهو الذی حيدثنا) سالک
من ناحية کان فکر اقبال الشعری ومجال اسلوبه البديع يف هذه املنظومة قد "

بلغ القمة حتی ان اصحاب الذوق السليم االديب کانوا يتمتعون بکل بيت 
ويستحسنونه ومن ناحية اخری کان اقبال قد علق تعليقا بليغا يف منظومته هذه 

رب العاملية االولی من تشاجن الشعوب علی االوضاع االهنة اليت تلت احل
املنتصرة وجتادهلا وسياستها املاکرة واخلادعة ومکائد الرأمساليني وحيلهم الشاطرة 
قيقظة العمال وجو اجلرب وا الکراه الذی االضافة الی نقد اقبال وسخريته من 

ان  ۔من من هذه الشعوب بالتفرقة العنصرية والتفاخر العرقي◌ٓ افکار من ا
ة اقبال هذه حتمل أسلوبا اخاذا مؤترا للغاية الی جانب احملاسن اللفظية منظوم

واملنظومة تقوم علی سرد الوقائع واحلوادث باسلوب فائق اال  ۔واجلمال املعنوی
ان ابياDا الشعرية الحتمل رسالة االمل واالرادة والسرور واالنتصار غري االبيات 

روف احمليطة بالشاعر الذی رأی ترکيا الشعرية االخرية منها وذلك يرجع الی الظ
العثمانية تعاين مما اصيبت به وهي تتأرجع بني احلياة واملوت بينما کان املسلمون 

  ۔"اهلنود قد دخلوا بکل قوة وحتمس ونشاط يف معرکة مل يکونوا يعرفون مصريها
کان قد علق عليها ) اجلرامي(واجلانب الثالث حول املنظومة هو ان الشاعر 
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بان معظم ابياDا الشعرية الرونق عليها والمجال کما ان البعض منها غري قائل 
م ويتضح ۱۹۲۲مايو  /۱٦صحيحة فرد عليها اقبال يف رسالة بعث {ا اليه يف 

من هذه الرسالة بان اقباًال کان قد مربتجربة شخصية النفي فيها باخلضر فنراه 
  ):٤۹(يقول
قد اصبت فيه اال انه اعرتاض وتعليق اما اجلزء االول من تعليقك فهو صحيح و "

فکما تعرف انت ان معطم هذه ) اجلرامي(اليليق بشخصية ادبية من امثال 
املنظومة قد جری علی لسان خضر وشخصية خامة ممتازة فهو رجل خبري فائق 
اخلربة حبکم العمر اخلالد ومن خصائص االنسان ا>رب اخلبري انه يکون ضعيفا 

ا اليزال ينظر الی الوقائع احلقيقية من احلية فاذا کان يف يف الفکر واخليال اذ
أسلوبه رونق اخليال وروعته فانه اليستطيع أن يقوم بدور اهلدی واالرشاد اذن 
فيجب ن حبث يف حديثه واسلوبه عن التقان واحلکمة وليس اخليال وخاصة اذا 

وعليك بقراءة  ۔طلبنا منه اهلداية واالرشاد يف شئون تتعلق بالسياسة واالقتساد
ن الکرمي ودراسة قصة موسی واخلضر وبذلك متعرف ◌ٓ سورة الکهف يف القرا

اخلصائص اليت ميتز {ا اخلضر واليت يراعيها کالم اهللا خالقن العظيم مراعاة مجيلة 
فان من ميلك نظرا غري عميق اليستطيع ان يدرك اعماق قصة لسفينة اليت 

يتيمني الذی اقامه فهي احداث عادية خرقها خضر والطفل الذی قتله وجدار ال
اما اذا تعمقنا يف  ۔يف رأيه کما ان هذه القصة لن جتد فيه ملسا شعريا اطالقا

هذه االحداث فبا مکاننا ان نعرف افعال اخلضر احلکميمة وندرك اعماقها ان 
واضرا{ما من ) عريف(و ) نظريی(الکالم لذی ينسب وخلضر ميکن ان حيمل 

اب النظر البالغ من اهل االدب والفن لن يستحسنوا رونق الشعراء وان اصح
فهذه اسرار و روموز ادبية اليفوقك احد يف  ۔اجلمال وروعة اخليال فيه ابدا

  ۔"فهمها واردراکها
واما اجلانب الربع حول هذه املنظومة فهو ان اقباًال قد تناول فيها يقظة 

ول مرة يف حياته وهذا يشري الی العمال والنظام الرأساملي الغريب املستغل وذلك أل
ان إقباًال مل يکن يستطيع أن يهمل حقيقة الثورة الشيوعية يف روسيا فقد تنازل 

م وحلت حمله حکومة بلشفية تلك احلکومة ۱۹۱۷قيصر روسيا عن عرشه يف 
لينني (اليت أيدها اجلنود والعمال والفالحون وقد قاد هذه احلرکة الثورية 

قد اطلق علی النظام اجلديد اسم اجلمهورية الشعبية ) نيلين(وکان ) وتروتسکي
للعمال والفالحني ولکن بدأت حرب اهلية بني الشيوعيني واعدائهم عقب الثورة 
وقد ذهب املاليني من الناس ضحية هلذه احلرب االهلية واخريا انتصر الشيوعيون 

مائة الف مث دهاهم اجلدب الذی اتی علی مخس) ترتسکي(و ) لينني(حتت قيادة 
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م مسح فيها ۱۹۲۱سياستة االقتصادية اجلديدة يف ) لينني(انسان وقد اعلن 

اما الصناعات الثقيلة فقد بقيت  ۔باستمرار الصناعات اخلاصة علی نطاق حمدود
م ومبوته بدأت حرب جديدة ۱۹۲٤يف يناير ) لينني(يف حوزة احلکومة وقد مات 

ری وقد کانت هذه احلرب بني للسلطة واحلکم يف االحتاد السوفييت مرة اخ
  ۔وکان االنتصار هو حظ االخري مهما) جوزيف ستالني(وبني ) ترتسکی(

وذلك الن بناء ا>تمع  ۔وکان اقبال مييل الی علم االقتصاد ويهتم به کثريا
اجلديد سواء کان جمتمعا هندوکيا او جمتمعا اسالميا ليس من املمکن وجوده 

ؤس واال فالس يف بالد شبه القارة ويدل علی ذلك االبعد القضاء علی الفقر والب
کما انه کان " علم االقتصار"ما ألفه اقبال من اول کتاب له بالنثر االردوی وهو 

حيضر بانتظام يف دروس االقتصار جبامعة کيمربدج خالل اقامته يف انکلرتا وعاد 
ة وقد جاء يف اقبال من لندن وقد تأکد إميانه بأن الفقر امث يف الشريعة االسالمي

ن الکرمي ما يلح علی االنسان أاليهمل اجلانب املادی للحياة ويأخذ نصيبه ◌ٓ القرا
من الدنيا وکان بعض الناس قد اDموه باملادية خالل املعرکة االدبية اليت قامت بينه 

  ۔"اسرار الذاتية"وبني خصومه بعد الطبعة االولی من ديوانه 
اإلسالم وان کان هدفه االصيل وغرضه ورد اقبال علی من اDمه بذلك بأن 

االسياسي هواعالء کلمة اهللا عزوجل ولکنه يف نفس الوقت قد دعا االنسان واحل 
والتنس : "عليه ان اليهمل اجلانب املادی للحياة فيقول اهللا سبحانه وتعالی

مث ان االسالم يهدی االنسان الی موارد ) سورة القصص" (نصيبك منن الدنيا
الی طرق اکسابه وذلك من اهم ابواب الشعريعة االسالمية اليت  الرزق ويقوده

  ۔تتعلق بقسم العماالت بني ا>تمع البشری
ويف هذا الطور من حياته کان اقبال قد نظم شعر الفکاهة واملزاح ايضا متبعاً 

بعض القطعات " صوت اجلرس"ويضم ديوانه ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(يف ذلك اسلوب 
يل وکذلك کان اقبال قد تاثر بالثورة الروسية فنظم بضعة الشعرية من هذا القب

والواقع ان " صوت اجلرس"ابيات شعرية عنها وهي أيضًا جاءت يف 'اية ديوانه 
الثورة الروسية يف رأی اقبال إمنا کانت رد فعل لسياسة القوی االستعمارية االوربية 

الست مماری الغاشم ان من املکر واخلداع واحلرب التجارية واالستغالل والتغلب ا
هذه الثورة الشيوعية الروسية کانت تتضمن رسالة خفية اثارت سواال مهما يف 

ماهو النظام االقتصادی االسالمی؟ وکيف نستطيع ان نطبق : ذهن اقبال وهو
فکرة املساواة االسالمية تطبيقا عمليا يف ا>تمع االسالمي املعاصر نظرالی القيم 

کان اقبال علی ثقة ويقني بانه اذامل جيرالبحث عن االجابة علی املعادية املعاصرة؟ و 
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هذا السوال وان االمم االسالمية اذا استمرت تقلد الغرب تقليد أعمی فسيأيت 
عليها يوم تدرکها فيه الثورة الشيوعية من هذا النوع وتسيطر عليها وتقضي علی 

ی اإلسالم ونظمه قواها فاذا حدث ذلك فان هذه الثورة بامکا'ا أن تأيت عل
  ۔وتعاليمه

) شاه عاملي(م بنی اهلنادکة معبدا هلم خارج باب ۱۹۲۲ويف شهر مايو 
ملدينة الهور القدمية فطالب املسلمون ببناء مسجد جبانب املعبد اهلندوکي يف 
نفس املکان ومل ميض وقت طويل حتی اصبحت هذه املطالبة مطالبة شعبية 

لعصر ميتز بالتحمس الديين والنشاط الوطين اسالمية لسکان الهور کلها وهذا ا
باالضافة الی الوحدة بني اهلنادکة واملسلمني فاجتمع مئات من املسلمني عند 
املعبد اهلندوکي فصلوا صالة العشاء علی قطعة رضية کانت ملکا لبلدية الهور 
فجمعوا مايلزمهم من احلوائج العماربة الالزمة وادوات البناء فأسسوا مسجدا 

وعرف هذا (تغلوا يکملون بناءه وادهش الناس عند الصباح حني رأوا مسجد واش
وقد مت بناؤه فوق حملني جتاريني فتأثر اقبال {ذا " مبسجد ليلة واحدة"املسجد 

التحس الديين البالغ عند املسلمني فقال بضعة ابيات شعرية عن ذلك يضمها 
  :واوهلا" صوت اجلرس"ديوانه 

کي حرارت والوں  يأ ايمانمسجد توبنادی شب Ｌر م
L  

  نمازی بن نه سکامن اپنا پرانا پاپی Ｂ برسوں ميأ 
ان اصحاب احلرارة االميانية والتحمس الديين قد استطاعوا ان يبنوا : ومعناه

مثة منذ القدم فهي مل ◌ٓ مسجد اخالل ليلة واحدة اما نفوسهم فهي عاصية ا
  ۔تستطع ان جتعل منهم مواطني علی الصالة

م هجر اقبال منزله يف ۱۹۲۲اية هذه السنة نفسها ای يف ديسمرب ويف '
وکان اقبال قد ) ميکلود(تقع علی شارع " فيال"وحتول الی ) انار کلي(سوق 

مببلغ قدره مائة وسبعون روبية شهريا وکانت ملکا ألرملة " استأجر هذه الفيال
هر کان شقيقه هندوکية وقبل أن يتحول إقبال إلی هذه الدار اجلديدة ببضمة اش

قد جاء من سيالکوت الی الهور حيث بقي يشرف ) الشيخ عطا حممد(االکرب 
ونقل اقبال ماکان يف منزله مبا يف ذلك ) ۵۰(علی اعداد الدار وحتسينها وتزيينها 

خر ◌ٓ احلمام وکان بعض اصدقاء اقبال يهدون له انواعا من احلمام بني حني وا
حممد (و يهتم {ا اهتماما کبريا وکان  وکان هو شخصيا يشرف علی هذه احلمام
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ممن کانوا يهدونه احلمام فمرة اهدی محامة القبال فکتب اليه ) نياز الدين خان

اقبال رسالة يشکره بيها علی هذه اهلدية ويقول له بانه مل يرمحاما من ذلك النوع 
) لوديانة(خر من مدينة ◌ٓ وکان يشرتی احلمام بني حني و ا ۔الذی بعث به اليه

اال انه مل جيد ميزة بارزة ) شاهجهانبور(و ) اتکجر (و ) سيالکوت(و ) ملتان(
يف هذه احلمام کلها کاليت کانت توجد يف احلمام الذي کان قد جنمه عند اقبال 
وکانت محام اقبال هذه مجيلة يف مظاهرها واشکاهلا کما ا'ا کانت بعيدة الطريان 

امه هذه هو أنه صبغها بلون ثابت ومما جرب اقبال علی مح) ۵۱(وفريدة اللعب 
  ۔مناسب لکل محامة منها

وکان اقبال قليل االکل زهيده اال انه کان حيب الطعام اجليد اللذيذ وکان 
يشرتی له من احلوائج ويعد له الطعام الذی کان يعجبه ويرضيه قبل ) علي خبش(

وتساعدها  تعد طعام االسرة) سردار بيکم(اما بعد الزواج فکانت زوجته  ۔زواجه
يف ذلك خادمة وبنات شقيق اقبال ومن األطعمة الباکستانية اليت کان يرغب فيها 

نوع خاص من ) شامی کباب(واللبنة و ) طبيخ من االرز واللحم(اقبال هي بالؤ 
) طبيخ اصفر حلو من الرز(واليخنة و زردة ) الکباب يعد من اللحم املفروم

باالدام واما من الفواکه وکان اجبها اليه وسجق وکان حيب أن ياکل اخلبز اخلمري 
بعث اليه مرة ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(وکان ) ای الشمام االفغاين(هو املاجنو وسردا 

ولکنه نوع طيب من " االعرج"ومعاها " لنکرا"بدفعة من املاجنو الذی يقال له 
فکتب اقبل رسالة يشکره علی ذلك وکان مما کتب اليه بيت شعرله وهو ) املاجنو

ای " (لنکرا"من تاثريك الطيب املعجز حيث مشی " اکرب"ان هذا يا ): "۵۲(
  !"حتی وصل الی الهور) اله اباد(من ) االعرج

و ) شوکت علي(و ) حممد علي(م قبض مرة اخری علی الشيوخ ۱۹۲۲ويف 
وغريهم فحوکموا يف حمکمة کراتشي بتهمة العصيان والغدر ) حسني امحد مدين(

احلکومة االجنليزية با'م قد حرضوا اجليش علی العصيان واخلروج واخليانة واDمتهم 
فحکم عليهم بالسحن لسنتني ورغم ان ) علي(اما اخوة  ۔علی احلکومة االجنليزية

الظروف الراهنة يف العامل االسالمي کانت قد اخذت تتغري بسرعة هائلة خان 
  ۔ری علی اهلنداملسلمني استمروا يف مظاهراDم ضد االجنليزوحکمه االستعما

م أعلن املسلمون يف مصر واملغرب وليبيا وفلسطني وسورية ۱۹۱۸وبعد عام 
والعراق ولبنان واجلزيرة العربية وايران وافغانستان ان وترکيا جهادهم لتحرير بالدهم 

حاکم افغانستان قد ) حبيب اهللا خان(علی اساس الوطنية ولقومية وکان االمري 
اجلديدة کما انه أضاف إلی قوة بالده العسکرية وکان طبق االصالحات التعليمية 
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من املسلمني اهلنود ) بکابل(اغلبية االساتذة القائمني بالتدريس يف الکلية احلبيبية 
الذين خترجوا من کليات عليکره والهور وغريمها کما ان الضباط العسکريني 

السراجية وکانت االتراك کانوا يدرسون علوم احلرب وفنو'ا يف املدرسة احلربية 
ن ا>يد اجبارية يف املناهج الدراسية للمدارس العسکرية وکانت ◌ٓ دراسة القرا

افغانستان يف ذلك الوقت قد تأثرت حبرکات الوحدة االسالمية العاملية ولکن 
امريا ) امان اهللا خان(م فخلفه ۱۹۱۹فرباير  /۰۳قتل يف ) حبيب اهللا خان(االمري 

علی العرش امللکي الفغانستان ) امان اهللا خان(مري علی بالده وعند ما جلس اال
) کابل(م ويف هذه احلرب کانت اجليوش االجنليزية تقذف القنابل علی ۱۹۱۹يف 
االفغاين اجليوش االجنليزية يف حرب ) نادر خان(وقد هزم القائد ) باد◌ٓ جالل ا(و 

لی العديد من قامت علی احلدود بني اجليش االجنليزی واجليش االفغاين باالضافة ا
م وحبمکمها ۱۹۱۹اغسطس  /۸القبائل احلرة واخريامتت اتفاقية واولپندی يف 

قد ) امان اهللا خان(اعرتف االجنليز باالستقالل الکامل الفغانستان کما ان االمري 
امان اهللا (مث قام االمري ) ۵۳(کحدود دولية بني البلدين ) ديورند(اعرتف خبط 

صالحات يف افغانستان وکانت اصالحات قومية يقلد الغرب ويطبق اال) خان
  ۔خالصة

رضا (اما ايران فان االحتالل الروسي والربيطاين هلا کان قد ضعف فأمر 
بتنظيم اجليوش االيرانية تنظيما ) مال سيد ضياء الدين(علی اشارة من ) خان

جديدا ويف اثناء ذلك کانت اجليوش الروسية تنسحب من مناطق ايران الشمالية  
وزيرا ) رضا خان(ان التدخل االجنليزی يف شئون ايران کان قد انتهي وظل  کما

م اصبح رئيسا للوزراء واخريا يف اکتوبر ۱۹۲۳م ويف ۱۹۲۱للحرب حتی 
ان يتنازل عن عرشه فقرر جملس ) لسلطان امحد خان قاتشار(م کان البد ۱۹۲٤

رضا (واما  ملکا علی ايران) رضا خان(م ان حيل حمله ۱۹۲٤ايران يف ديسمرب 
فانه هو االخر کان قد بدأ يقلد الغرب يف نباء ايران اجلديدة علی اساس ) خان

  ۔القومية االيرانية
سياالصغری ◌ٓ واما االتراك الوطنيون القوميون فکانوا قد دعموا حکمهم يف ا

واعلنوا احلرب ضد اليونان واالجنليز يف ) مصطفی کمال باشا(حتت قيادة 
کما ان ) ثريت(و ) مسرنا(االتراك اليونانيني من م طرد ۱۹۲۲م ويف ۱۹۱۹

وحيد (اجليش االجنليزی کان قد انسحب من االقسطنطنية واجلأ السلطان اخلليفة 
الی سفينة اجنليزية واما القسطنطنية فاحتلها االتراك القوميون ويف هذه ) الدين
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ه االتراك ويف وحبکمها اعرتف االجنليز مبا طالب) لوزان(السنة نفسها متت اتفاقية 

م اعلن جملس االمة الرتکي ۱۹۲۳م انقضی منصب السلطان يف ترکيا ويف ۱۹۲۲
اول ) مصطفی کمال باشا(ستکون دولة دميوقراطية علمانية وانتخب ) ترکيا(بان 

الغاء اخلالفة ) مصطفی کمال باشا(م اعلن ۱۹۲٤رئيس لرتکيا الدميقوقراطية ويف 
ومية يف ترکيا مقلدا يف ذلك االساليب االوربية واخذ يطبق االصالحات الوطنية الق

  ۔السائدة يف ذلك الوقت
واما مناطق العراق وفلسطني فقد ظلت حتت االحتالل االجنليزی اال ان بالد 
العرب وخاصة احلجاز منها کانت قد اصبحت ميدانا للتنازع واجلدال بني رئيس 

م طرد ابن سعود امللك ۱۹۲٤االسرة الشريفية امللك احلسني وابن سعود واخريا يف 
احلسني من احلجاز وبسط حکمه عليه واعرتف االجنليز بامللك ابن سعود حاکما 
مستقال لبالد احلجاز کما ان امللك احلسني سلم االجنليز مناطق العراق واالردن 
البنيه ولکنهم احتفظوا حبق التدخل يف العراق وهيمنتهم عليها من اجل متوين 

فظلت حتت االحتالل االجنليزی لتکون دولة يهودية حسب  النفط واما فلسطني
رئيس وزراء بريطانيا کما ان حرب التحرير واالستقالل استمرت ) بلفور(اعالن 

ضد فرنسا يف سورية ولبنان واما مصروليبيا وملغرب وغريها م البالد لقريبة فان 
  ۔احلرکات التحررية الوطنية فيها استمرت ضد االستعمار الغريب

نهاية اخلالفة االسالمية يف ترکيا انتهت حرکة اخلالفة يف شبه القارة وکان وب
اغلبية القادة السياسيني ملومتر اخلالفة قد قطعواصالDم بالکوجنرس وزعيمه اهلدوکي 

اال ان البعض من هؤالء الزعماء املسلمني ومجعية العلماء املسلمني ) غاندی(
کوجنرس يف املعيادين السياسية والدينية وانفصل اهلنديني قرروا التضامن الدائم مع ال

  ):۵٤(عن الکوجنرس فکتب اليه اقبال قائال) سيد سليمان الندوی(الشيخ 
اما الطريق اليت کنت عليها قبل ذلك فان هلا موضع حديث حني نلتقي باذن "

  ۔"اهللا وهذه هي 'اية القومية اهلندية اليت الحظتها انت ومررت {ا
  ):۵۵(سبة اخری فقال وکتب اليه مبنا

لن نوضی ابدا ان تبيع حقوق االسالم لتکون بأيدی اهلنادکة ومع االسف "
الشديد ان اصحاب مؤمتر اخلالفة قد ابتعدوا عن طريقهم احلقيقي فنراهم 
يدعوننا الی طريق من الوطنية والقومية اليت الميکن ألی مسلم صادق أن يوافق 

  ۔"عليها حتی ولو للحظة واحدة
قباًال مل يرض ابدا بان تنتشر القومية أو الوطنية من الطراز الغريب بني ان ا

االمم االسالمية ورغم ذلك فقد کان علی ثقة ويقني بان الظروف املستقبلة 
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ستکره االمم االسالمية علی الوحدة بينها والتوحيد بني صفوفها ففي هذه املرحلة 
  ):۵٦(ئالقا) حممد اکرب منري(من حياته کتب الی االستاذ 

سيا ووسطها اذا احتدت يوما فان بامکا'ا ان ◌ٓ ان االمم االسالمية يف غرب ا"
تنقذ نفسها واما اذامل تتمکن هذه االمم االسالمية من تسوية اخلالفات بينها 

اننا حنتاج الی حبوث ومقاالت عن الوحدة  ۔فامرها الی اهللا احلافظ لکل ماخلقه
قا قويا بان الوحدة االسالمية ستتحقق يوما وان االسالمية وانين أومن اميانا صاد

العامل البشری سوف يری قوة االسالم وهيبته مرة اخری ان اظراب القلوب 
ان مثل هذه الثورة االسالمية خالل هذه املدة  ۔املؤمنة وخفقائها ملدهش جدا

 اما حنن الذين تأثروا {ذه ۔القصرية اليوجد هلا منظري يف تاريخ االمم والشعوب
الثورة فليس بامکاننا ان نعرف مکانتها ونقدر امهيتها اما اجيالنا املقبلة فا'ا اذا 
درست تريخ ثورتنا هذه فا'ا سوف تعجبها وتدهشها وکذلك فان حرکة االمم 

سيوية التقل دهشة واعجابا ولن يکون من الغريب ان سافر أنا ◌ٓ االسالمية ا
بعينی رأسي هذه الثورة  الی ايران يف شهر يوليو أو اغسطس حتی أری

  ۔"والصحوة االسالمية
  )۵۷: (فقال فيها) تشودری حممد احسن(وکتب رسالة إلی 

اما رأيي فان انسانا اذا استحق لقب ا>دد يف عصرنا احلاضر فهو العالمة "
ان املؤرخ يف املستقبل ذا أراد أن يسجل تاريخ املسلمني  ۔)مجال الدين االفغاين(

حممد بن عبدالوهاب (کيا واهلند فالبدله ان يبدأ بذکر يف مصر وايران وتر 
وان االخري هوالزعيم املؤسس للنهضة ) مجال الدين االفغاين(مث ) النجدی

االسالمية املعاصرة فاذا کانت االمة مل تعلن به جمددا او االفغاين نفسه مل يعلن 
يدرك بذلك اال ان ذلك ال يقلل من شأنه ومکانته التجديدية يف نفوس من 

  ۔"احلقائق ويقدر الظروف من املسلمني وغريهم وغريهم
واما اميان اقبال بعظمة االسالم وتقدمه وجمده يف القريب من املستقبل فکان 
قد بلغ من القوة ماجعله يتمنی ان يعيش طويال لکی يری عصر ازدهار االسالم 

ة يف ذلك وجالله بعيين رأسه حتی انه کان يثق ببعض االنباء الصحفية التافه
حيتفظ ببعض الرسائل القبال کان يرسلها إلی والده ) شيخ اعجاز امحد(فمنها ان 

ان ينشر هذه الرسائل يف  ) اعجاز امحد(خر ويريد ◌ٓ وشقيقه وشقيقته بني حني وا
شيخ عطا (کتاب وفيما يلي اقتباسات من بعض هذه الرسائل فمنها ان شقيقه 

ل مرضه هذا اخذ يفکر يوما يف کان قد مرض مرة بعد التقاعد وخال) حممد
 /۲۸مشاکله ومسئولياته مما جعله حيزن وييأس م احلياة فکت اليه اقبال رسالة يف 

  :م قال فيها۱۹۲۲سبتمرب 
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مل يف رمحته وانه سوف يشفيك من مرضك ◌ٓ انين ادعو اهللا سبحانه وتعالی وا"

 ۔کل يوم  ان الوصفة الروحية اليت بعثت {ا اليك جيب ان تست فيد منها ۔هذا
ان هذه الوصفة التقوم علی اخليال الفلسفي وامنا تقوم علی االکتشاف الذی 
تفضل اهللا به علي واهلمين اياه فهو دواء کل قلب بشری فاذا کانت بعض 

 ۔االخبار جتعلك حزينا يائسا فعليك ان تطردها وتتخلص منها بکل سرعة ممکنة
ك الغم وينزل عليك من ان اهللا سبحانه وتعالی سوف يفرج عنك ويکشف عن

برکته حتی ولوکنت قد يئست من احلياة فارجوك ان Dتم بصحتك حتی تدرك 
عصر االزدهار االسالمي وتری بدايته بعيين رأسك فقد مراربعة عشر اوستة 
عشر عاما منذ فکرت يف عصر االزدهار االسالمي هذا وانا يف انکلرتا وانا 

لك الوقت حتی اليوم أن ميد يف بقائي الزلت ادعو اهللا سبحانه وتعالی منذ ذ
حتی اری العصر االسالمي الذهيب املزد هروقد بلغ يب االميان {ذا العصر 

خر بعد ذلك ملشاکلي ◌ٓ الذهيب انين ما دعوت اهللا سبحانه وتعالی دعاء ا
ولعلك قد قرأت يف اجلرائد بان االتراك قد استعادوا بالدهم   ۔الشخصية إال نادرا

بدون اية حرب واز االعرتاف بسيطرDم علی املضيق قد مت وان   کلها واحتلوها
کان ذلك خيضع لبعض الشروط اخلاصة اليت يقدرها جملس االمم وان روسيا قد 

سيکون رئيسها واغرب من هذا  ) الغازی انور باشا(اعرتفت جيمهورية ترکيا وان 
) لينني(وان ) حممد استالني(کله ان رئيس الدولة الروسية احلالی مسلم وامسه 

رئيسها االول قد مرض فاخذ االحداث قد سببت اضطرابا شديدا يف الدوائر 
سيوية قد تنشأ يف ◌ٓ السياسية االجنليزية وفوق ذلك کله فان رابطة لالمهم اال

القريب العاجل من املستقبل وجتری احملادثات حاليا عن هذه الرابطة بني 
فية وأنا متاکد بان احلقيقة االفغاين وحکومة روسيا وهذه کلها أنباء صح

سيا ان ◌ٓ ستکون اکثر واکرب مما بلغنا واعتقد ان الوقت قد حان ملسلمي ا
و ) کابل(يفتحوا صندوقا ماليا اسالميا عامليا يهتم بالسکك احلديدية بني 

وان هذه السکك سوف متر من خالل الواليات االسالمية اليت ) القسطنطنية(
انا علی ثقة بان هذا االقرتاح سوف يتخذ شکال حتررت بسبب الثورة الروسية و 

وان هذه احلوادث  ۔عمليا وان هذا کله من فضل اهللا وکرمه علی امتنا االسالمية
نية بان القوی او الضعيف امنا هو يف ارادة ◌ٓ قد صدقت ماجاء من احلقائق القرا

  ۔"اهللا سبحانه وتعالی الذی يعطي القوة ملن يشاء ويأيت علی قوة من يشاء
  :م فقال فيها۱۹۱۹ديسمرب  /۸يف ) کرمي يب(وکتب رسالة الی شقيقته 

انين اومن اميانا قويا بان اهللا سبحانه وتعالی سوف يعطي فرصة اخری وحياة "
جديدة للمسلمني ليقوموا بدورهم القيادی وان االمة اليت حافظت علی دينها 

السيوف عند حتی اليوم لن خيزيها اهللا عزوجل ولن يفضحها ابداوان خري 
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املسلمني هوالدعاء يف غدواDم وروحاDم ولن يکون مستبعدًا علی اهللا ان 
يستجيب هلم ويرمحهم رغم فقرهم وبؤسهم وانين ألتأسف دائما عندما ألقی 
نظرة عابرة علی مامضی من حيايت حيث ضيعت الکثري من عمری يف دراسة 

وتعالی قد من علي حيث ان اهللا سبحانه  ۔الفلسفة االوربية واالطالع عليها
اعطاين املواهب العقلية الفائقة فلوکنت صرفت هذه املواهب يف خدمة الدين 
ودراسة علومه لکان بامکاين اليوم ان اقوم خبدمة لدين الرسول العريب صلي اهللا 
عليه وسلم لکی يرضی عنی ريب وعند ما أتذکر بأن والدی کان يريدين ان أنذر 

ودراسة علومه فذلك حيزنين کثريا فقد کنت علی علم  حيايت کلما خلدمة الدين
بالصراط املستقيم والطريق السوی اال ان الظروف غريت جمری حيايت ومل تسمح 

علی کل حال فقد حدث ماکان يف علم اهللا  ۔يل أن أمشی علی ذلك الطريق
وقدره وقد قمت {ا استطعت حنو الدين وعلومه ولکن نفسي التطمئن الی 

اخلدمات وامنا تريد ان تکون فوق ماکانت وکان جيب ان اقضي ماقدمت من 
  ۔"حيايت کلها يف خدمة دين الرسول صلي اهللا عليه وسلم

  :م قال فيها۱۹۲۰يونيو  /۳وکتب رسالة إلی والده يف 
ان اکرب مساعد واحنح وسيلة لالحتفاظ بالصحة والکيف الروحي امنا هو "

حياة الرسول صلي اهللا عليه وسلم کلها  االحتياط يف املأکوالت واملشروبات فان
تدل علی ذلك وتعطينا دروسا عملية ولذلك أنا أحاول دائما أن أعيش تلك 

وان  ۔احلياة البسيطة النقية اليت عاشها سيدنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
الظروف اليت متر{ا الدنيا واهلها هي اجياً تقتضي ذلك وليس من اجلائز ان 'تم 

راه الناس او يعلمون به فان عامة الناس اليستطيعون ان يروا حقائق احلياة  مبا ي
کما هي فان اکثرهم يعيشون حياة احليوان واالنعام ولعل ذلك کان قد جعل 
سيدنا الرومي يقول يف موضع من مثنويته بانه اخذ املصباح مرة فتجول يف 

ا احلاضر فانه عصر واما عصرن ۔املدينة کلها ليبحث عن انسان ولکنه مل جيده
قد حرم اهله م القيم الروحية ومن مث ال وجود لالخالص واحلب واملرودة 
والتضامن بني البشر اليوم وان االنسان يريد أن يروی عطشه بدم اخيه االنسان 

خر ان عصرنا هذا هو عصر الظالم ولکن 'اية ◌ٓ وکل شعب يعادی شعبا ا
تبعدًا علی اهللا ان يعم فضله علی الظالم هو البياض والفجر املنري وليس مس

مرة اخری ويبدومن املستحيل ان " بالنور احملمدی"عباده ويهدی البشرية 
تتخلص هذه الدنيا من شقائها بدون ان تظهر فيها شخصية کربی وتنقذها من 

  ۔"البؤس واشقاء
  :م فقال فيها۱۹۲۱يناير /۳وکتب رسالة اخری إلی والده يف 
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يقية هي أن يعرف أصله وحقيقة بدايته ويتحرر م ان شخصية االنسان احلق"

مجيع العوائق والعالئق وجند نظريا واستشهادا علی ذلك يف حياة النيب االکرم 
صلي اهللا عليه وسلم فمن ذا الذی يوجد اليوم خب اقاربه بل حيب العامل کله 
 اکثر مما حيب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ورغم ذلك فقد اتی عليه وقت مل
يکن يعرف من هي عاششة رضي اهللا عنها، ومن هو ابوبکر رضي اهللا عنه 
ولکنه مل يأت عليه وقت مل يکن يعرف فيه من هو حممد صلي اهللا عليه 
وسلم؟ وان املتصوفة املسلمني يعربون عن ذلك بالفناء واحلقيقة ليست کذلك 

لغناء وان وامنا هذا الکيف هو کمال شخصية االنسان وذاتيته وهذا اليسمی با
هذه الکيفية من احلياة االنسانية امنا هو استعداد للحياة اليت تکون بعد املوت 

  ۔"ولکنك تعرف هذه النکتة اکثر مين
فعند ما ينشأ خالف او تشاجر بني اقاربنا فان الذی يسرنا هو الصلح واال 

ولکن من والسالم بينهم وان الذی حيزننا ويقلقنا امنا هو الفساد واخلالف بينهم 
اذاعم هذا الفساد وهذا اخلالف بني الذين ليسوا من اقاربنا باملعنی العامل فان 
ذلك ال يؤذينا واليقلقنا ان االنسان الذی يدرك حقائق احلياة البشرية يعرف جيدا 
بان البشر مجيعاهم أقارب بعضيهم بعضًا وذلك الن احلياة االنسانية ترجع الی 

ی حيزننا ويقلقنا عند مانری اخلالف والتشاجر اصل واحد اذن فما هوالسبب الذ
بني البعض من الناس الذين نعتربهم من اقاربنا؟ ان االنسان يطبيعته يعترب اقرب 
الناس اليه بصلة الدم من اقاربه االعزة ولنما اال باعد من الناس فالصلة له {م 

وهذا يدل  ۔مرغم ان القرب أو البعد ال حقيقة هلما نظرا الی حقيقة احلياة والد
علی ان الذی يقلقنا بسبب العالقات او القرابة امنا هويقوم علی أساس غري عادل 
فاننا عترب بعض الناس من االقارب بسبب القرابة الدموية کما ان البعض منهم 
عتربهم من االباعد بسبب البعد الدموی رغم ان حقيقة احلياة خالية عن القرب 

ذی يکو رمحة للعامل کله وبعبارة اخری نستطيع ان والبعد فاالنسان الکامل هو ال
  ۔نقول بان االنسان الکامل يکون فوق الصالت والقرابة بني الناس

م وقال کاتبها فيها وهو خياطب ۱۹۲۰واستلم اقبال رسالة جمهولة يف يناير 
انك حتتل مکانة خاصة يف بالط النيب الکرمي صلي اهللا عليه وسلم ولکنك : اقبال

ك املکانة فلوقرأت العدية الفالنية فبامکانك ان تعرفها مث ذکر الکاتب التعرف تل
تلك العدية يف رسالته ولکن اقباًال مل حيفل بالرسالة اذ کانت جمهولة وضاعت 
الرسالة وبعد اربعة اشهر حدث حادث غريب القبال عن ذلك فاراد ان خيفف 

م ۱۹۲۰ابريل  /۲۳ من االمل الروحي ويطمأن قلبه فکتب رسالة الی والده يف
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  :يسرتشد ويقول
کان ذلك اول امس حيث زارين بعض ابناء املتصوفة من کشمري وکان عمره "

بني ثالثني ومخس و ثالثني سنة وکانت مالمح وجهه تدل علی شرفه ونبله کما 
ان حديثه کان يدل علی ذکائه وفهمه وثقافته ولکنه اخذ يستمرب باکيا حني 

يف شئي فظننته من املنکوبني املکروبني يطلب  قبل ان يتحدث الی ۔ين◌ٓ را
مساعديت فسألته عن حاله فاخربين بانه اليريد املساعدة منی وان فضل اهللا 
عليه عظيم وان اسالفه قد قاموا خبدمة دين اهللا وعبادته وانه يعيش علی ما 
اکتسبوه له من الثراء واملال وان سبب بکائه امنا هو الفرح وليس حزنا او املا 
فسألته ان يفصل القول عن نفسه فقال انين اعيش يف قرية من قری جماورة ملدينة 

وانه قد رأی بالط النيب الکرمي صلي اهللا ) نوجام(وان اسم قريته ) سرينجار(
عليه وسلم يف عامل الکشف فبدا له کأن الناس قد اصطفوا للصالة فسأل 

أم مل حيضر؟ ) قبالحممد ا(هل حضر : رسول اهللا عليه وسلم املصلني فقال
فاخربوه بان اقباًال مل حيضر فبعث بعض الکبار إلی اقبال ليأيت به مث رأيت بعد 
حلظات کأن شابا حليق اللحية وهو أبيض اللون قد انضم الی صفوف املصلني 

وقد اخربين هذا  ۔مع ذل الرجل فوقف علی ميني رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
نه مل يکن قد رأين ومل يعرفين قبل ذلك حتی انه الشاب الکشمريی املتصوف با

مل يکن يعرف امسي مث ذهب هذا الشاب املتصوف الی متصوف کشمريی 
معروف وامسه جنم الدين فحکی له ما راه يف الکشف فقال خريا يف اقبال واخرب 
الشاب املتصوف بانه يعرف اقباًال من خالل ما يقوله او يؤلفه وانه مل يلتق به 

نذ ذلك اليوم قرر الشاب املتصوف يف نفسه ان يزورين يف الهور فقال ابدا وم
انين قد سافرت من کشمري ال لغرض غري ان اراك فاستعربت باکيا حني رأيتك 
الن الذی رأيته يف عامل الکشف قد حتقق فانين مل اجد فرقا بني ما رأيت من 

احلکاية ن وعند ما مسعت هذه ◌ٓ وجهك يف حال الکشف وبني ما رأيته اال
تذکرت تلك الرسالة ا>هولة اليت ذکرDا يف بداية رساليت هذه و انين نادم علی 
ضياعها واشعر بقلق يف ضمريی واضطراب يف نفسي علی ضياعها وال اتذکر 

ن العدية التی کانت يف تلك الرسالة فارجوك ان تشري علی يف مشکليت ◌ٓ اال
أه هو امنا هو اثر لدعوات هذه الن الشاب املتصوف قد اخربيف بان الذی ر 

ابويك واعتقد ان الذی قاله صحيح النين مل اعمل عمال أستحق به هذه 
املکانة او يؤهلين هلا وان ذلك نتيجة لدعوات صاحلة من ابوی واما اذا کان ما 
رأه الشاب املتصوف يف عامل الکشف صحيحا فان الکيف القليب الذی امربه 

ربين بعالج له او تدعو اهللا سبحانه وتعالی ان ن يقلقين جدا فارجوك ان خت◌ٓ اال
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  ۔"يکشف عين احلزن واالذی الذين اکابد منهما
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  الفصل الرابع عشر
  جوالتوتر واالشتباك بين الهنادکة والمسلمين

م منحت احلکومة االجنليزية القبال لقب السري اعرتافا ۱۹۲۳ويف اول يناير 
وکان اقبال قد احاط علما احد  مبکانته العلمية واستحسانا خلدماته االدبية

  ):۱(فقال ) کيشن برشاد(اصدقائه بذلك وهو االمري 
ان الذی بلغ سيادتکم عن اللقب الذی منحتين احلکومة االجنليزية هو صحيح "

والتعليقات املختلفة املتعددة اليت " السرار الذاتية"وهي نتيجة للرتمجة االجنليزية 
  ۔"الDا العلمية واالدبيةظهرت يف جرائد اوربا وامريکا وجم

املزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع علی ) فقري سيد وحيد الدين(ويعطينا 
) شادی الل(لسان اقبال نفسه بان رئيس القضاء العايل القليم بنجاب السري 

کان قد طلب اقباًال عنده فاخربه بان احلکومة طلبت من القضاء العايل ان يقوم 
لقاب للمواطنني احملليني ويرفعها الی احلکومة االجنليزية باعداد التوصيات عن اال

فرد عليه اقبال قائال بانه ليس ) خان {ادر(وانه يريد أن يوصي يهنح اقبال لقب 
يف حاجة الی مثل هذه االلقاب فيجب ان اليکلف رئيس القضاء نفسه بذلك 

الی مقر  اقباالً ) ايدورد ميکليجان(وبعد بضعة ايام دعا حاکم بنجاب السري 
لندن "احلکومة وعندما وصل اقبال هناك وجد صحفيا اجنليزا کان يعمل يف جريدة 

فعرفه احلاکم باقبال وکان " االسرار الذاتية"وکان قد قرأ الرتمجة االجنليزية " تيمز
هذا الکاتب الصحفي االجنليزي قد ألف کتابا وطلب من اقبال ان ينظرفيه ويری 

وبني اقبال لوقت طويل وحني اراد اقبال ان يغادر املقر  رأيه واستمر احلديث بينه
جائته رسالة من قبل احلاکم يطلب اليه ان ال يغادر املقر قبل ان يلتقی باحلاکم 
فدخل اقبال علی احلاکم فی غرفته اخلاصة فاخربه احلاکم باين ينوی ان يوصي به 

العلمية وخدماة  وذلك اعرتافا مبکانته" نايتهد"الی احلکومة حتی متنحه لقب 
االدبية اذا رضي به اقبال ومل يعرتض عليه وکان اقبال مرتددا يف ذلك ولکنه رضي 

" مشس العلماء"بذلك فيما بعد مث سأله احلاکم عن شخص يستحق يف رأيه لقب 
فرد عليه اقبال بأنه علی أمت استعداد أن يقرتح اسم شخصية ولکن بشرط ان 

توصياته فرضي احلاکم مبا اشرتط عليه  خر يف◌ٓ اليشرك احلاکم اسم شخص ا
هلذا اللقب ومل يکن احلاکم ) سيد مري حسن(اقبال الذی رشح أستاذه الشيخ 

قبل ذلك فسأله عن الکتب اليت ألفها الشيخ فقال له ) مري حسن(يعرف الشيخ 
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إقبال بان الشيخ مل يؤلف کتابا ولکنين انا کتاب حي ألفه هذا الشيخ وانا موجود 

  !بني يديک
فهو استاذی الکرمي وکان اقبال قد شرح للحاکم بأن الشيخ طاعن يف السن 
وقد بلغ من العمر عتيا حيث ال يستطيع ان خيرج من داره فاذا وافقت احلکومة 

فيجب ان ال تکلفه احلکومة بالسفر من " مشس العلماء"علی منحه لقب 
مل حيضر ) حسن سيد مري(سيالکوت الی الهور فعند ما اعلن منح اللقب للشيخ 

  ۔)۲(وامنا حضر ابنه ليستلم الشهادة اخلاصة بذلك اللقب
وکان عامة الشعب قد اخذوا يبغضون االلقاب احلکومية بعد حرکة عدم 

راء ◌ٓ التعاون او ترك املواالة ومن مث اخذ الناس يتحدثون فيما بينهم ويرون اال
ت صحيفة املختلفة حني منحت احلکومة لقب السريالقبال وظهرت تعليقا

عبدا>يد (ويوميات ادبية مليئة بالسنزية والقدح يف ذلك وکرد فعل لذلك کان 
الالهورية " زميندار"قد نظم بضعة ابيات شعرية ونشرها يف جريدة ) سالک

  ):۳(فاشتهرت االبيات وسار{ا الرکبان
اليکم ايها الناس فهذه مدرسة العلم قد حتولت الی قصر حکومي ومع  ۔۱

  ۔"السري"ن الی ◌ٓ فتحول اال" عالمة"يد ان اقباًال کان االسف الشد
ن فقد اصبح ◌ٓ انه کان تاجا لرأس امللة البيضاء ولکن امسعوا الية اال ۔۲

  ۔للتج الربيطاين) ای الرأس(اقبال السري 
اما قبل هذا فقد کان املسلمون يعتربون اقباًال رئيسا هلم ولکن اقباًال قد  ۔۳

  ۔أس االجنليزن ر ◌ٓ تضايق من ذلك فصار اال
شارع القائد (وقد سبعت شخصا غري مؤدب ينادی علی الشارع البارد  ۔٤

  !ويقول بان اقباًال قد خر ساجدا علی عتبة احلکومة) ن◌ٓ االعظم اال
وفتحوها حبکم شجاعتهم واما احلکومة ) مسرنا(امام اال تراك فقد سخروا  ۔۵

  !عليه االجنليزية فقد دبرت مشروعا سخرت به اقباًال وتغلبت
قد کتب اليه رسالة ابدی ) مري غالم بيك نرينک(وکان صديق اقبال القدمي 

فيها عن قلقه وخشيته علی اقبال بانه قد ال يستطيع بعد هذا ان يکون حرا يف 
  ):٤(رأيه والتعبري عن مشاعره فرد عليه اقبال قائال

عيش يف عامل کان مبکاين أن أخربك {ذا اال کرام احلکومي إال أنين أنا وأنت ن"
اليشعرفيه احد مبثل هذه االحداث وال يهتم {ا اطالقا وقد جائتنی والتزال 
تأتيين مئات من الرسائل والربقيات عن ذلك وممايدهشين هوما جعل الناس 
يرون االشياء التافهة هذه غالية يف رأيهم اما اخلطر الذی خطر ببالك فانين 
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ي وشريف بيده وقسما بتلك اقول لك قسما باهللا ذی اجلالل الذی نفس
الشخصية الکرمية اليت سعدت انا بوجودها باالميان واالسالم انه ال توجد قوة 

ان حياة اقبال قد التکون  ۔فوق هذه االرض تستطيع ان متنعين من قول احلق
  ۔"حياة املؤمنني ولکن قلبه مؤمن باذن اهللا

السري يف حديقة م اقيمت حفلة التهنئة القبال بلقب ۱۹۲۳يناير  /۱۷ويف 
من قبل اکابر الهور من املسلمني واهلنادکة والسيخ وقد ) جهانکري(ضريح امللك 

حضر احلفلة حاکم بنجاب وکبار املوظفني احلکوميني وغري احلکوميني باالضافة 
الی الشخصيات البارزة من االهايل والقی اقبال کلمة {ذه املناسبة قال فيها فانه 

برسالة "وانه قد مسی ديوانه ) غوته(علی الشاعر االملاين يؤلف ديوانا لريد فه 
الالهورية التغاصيل عن هذه احلفلة " بندی ماترم"وقد نشرت جريدة " املشرق

  ):۵(التکرميية وهي کمايلي
يناير يف الساعة الرابعة مساء اقيمت حفلة ممتعة مزدمحة يف  /۱۷ويف "
شيخ حممد (ال بالدکتور احتفا) حيث يقع ضريح امللك جهانکري) (شاهدرة(

م قبل احلکومة الربيطانية وکان ممن حضر يف ) السري(مبناسبة نيله لقب ) اقبال
ميان (العضو با>لس اإلداری حلاکم بنجاب و ) جان مينارد(هذه احلفلة السري 

وزير الصناعة واملهن ) الله هرکشن الل(وزير الرتبية والتعليم و ) فضل حسني
فتح علی خان (واال مري السري ) ذوالفقار علی خان( باالضافة الی السري

وغريهم ) امحد يار خان دولتانه ںميا(و ) شوذری شهاب الدين(و ) قزلباش
مقر هذا ) جهانکري(من انصار احلکومة املمتازين وکانت حديقة ضريح امللك 

حاکم بنجاب وکان جنود ) ايدورد ميکليحان(االحتفال وقد ترأس احلفلة السري 
طة حيرسون الباب الرئيسي للضريح والذين حضروا يف هذه احلفلة مل يکن الشر 

يدل حضروهم علی أن تلك احلفلة قد اقيمت تکرميا لشاعر من الشعراء فقد 
رأينا السيدات اهلنديات الکثريات باالضافة الی الرجال البارزين االوربيني وکان 

اما ) فقار علي خانذوال(مسئول بطاقات الدعوة واملضيف للحفلة هو السري 
فقد ) فضل حسني ںميا(جناح هذه احلفلة فريجع الفضل کله يف ذلك ايل 

حضر يف احلفلة عدد ال بأس به من اساتذة املدارس و طال{ا واما الذی مل يبق 
خافيا علی املشاهدين هو ان اهلنادکة مل حيضر يف احلفلة اال قليل منهم وقد 

ة من قبل اهلنادکة واملسلمني الميکن ان حتقق بذلك بان حتمس النصرة للحکوم
يکون تعويضا عن حتمس الوطنية والقومية ورأينا بعض طالب املدارس ينشدون 

) ايدورد ميکليجا(يف تلك احلفلة عند مقاعد السري " اهلند لنا"انشودة اقبال 
وهذه الظاهرة مل تکن توافق جو احلفلة اطالقا ويف 'اية ) جان مينارد(والسري 
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) طاغور(فالقی کلمة ذکر فيها الدکتور ) ذوالفقار علي خان(بة قام السري املأد

) نوبيل(کان قد حازلقب السري بعد احلصول علی جائزة ) طاغور(فقال بان 
ولکن اقبال مل يرمن املناسب ان يذکر الناس بتلك املناسبة بان الدکتور 

مة ذکر فيها والقی السري حممد اقبال کل! کان قد رفض هذا اللقب) طاغور(
سيوية وخاصة يف العلوم العربية والفارسية اليت ظهرت أخريا ◌ٓ الرغبة يف العلوم اال

يف البالد الغربية ولعل السري حممد اقبال حني قال بان احلکومة قد شجعت 
وقدرت ادباء اللغة العربية والفارسية حيث منحت له لقب السري کان قد نسي 

هي ان الشعب اهلندی مل يعد يقدر هذه اللقاب احلقيقة لواقعية ومل يذکر أال و 
وان الناس وان کانوا يدعون بان  ۔ن واما يبغضها بغجا شديدا◌ٓ احلکومية اال

هذا اللقب امنا هو تقدير القبال بصفته شاعرا عظيما باللفتني الفارسية 
واالردوية وکذلك فان الذين حضروا يف احلفلة مل يکن فيهم االوربيون اال قليال 

قد القيا  ) السري حممد اقبال(و ) ذوالفقار علي خان(ذلك فان السري  ورغم
ايدورد (کلمتيهما باللغة االجنليزية ومن اغرب االشياء {ذه املناسبة ان السري 

رئيس احلفلة مل يتحدث بکلمة يف املناسبة ويف 'اية احلفلة اخذت ) ميکليجان
والسري ) السري جان مينارد(و ) صورة تذکارية جتمع بني السري ايدوارد ميکليجان

باالضافة ) کيشن کشور(وديوان ) راجا نرندر ناث(و ) ذوالفقار علي خان(
فکان هذه الصورة التذکارية مل تکن تدل علی ان هذا ) حممد اقبال(الی السري 

امنا کان تقديرا خلدماته االدبية واليرف ) حممد اقبال(اللقب الذی منح للسري 
العضو ) سردار سندر سنغ جميثيا(و ) فضل حسني ںامي(السبب الذی جعل 

  ۔"من يظهروا يف الصورة) الله کيشن الل(با>لس االداری حلاکم بنجاب و 
الواقع ان اقباًال مل يکن يهتم مبثل هذه االلقاب والتقديرات ومن مث زاه اکثر 

وجد حرية واستقالال يف رأيه وتعبريه بعد ان نال هذا اللقب ويدل علی ذلك ما ي
ما : فيما کتبه اقبال او قاله من الشعر والسؤال الذی يطرح نفسه {ذه املناسبة هو

الذی جعل اقباًال يرضی {ذا اللقب بينما کان عامة الشعب قد اخذوا ببغضو 
هذه االلقاب واهلها؟ والرد علی هذا السؤال هو ان اقبال کان من أقلية مسلمة 

يف مشاعرها ونفسيتها عن االغلبية  وان هذه األقلية املسلمة کانت ختتلف
ان موقف االقلية  ۔اهلندوکية علی اساس اخللفية السياسية اليت ميتاز{ا شبه القارة

املسلمة کان موقف الدفاع حنو موافقت احلکومة االجنليزية واالغلبية اهلندوکية وان 
 الذی جعل اقباًال يرضی {ذا اللقب امنا هو تعبري عن هذا املوقف النفسي

  ۔الدفاعي الذی کان تقتضيه مصلحة االقلية املسلمة وأهدافها
م بدأت خالفات طائفية بني اهلنادکة واملسلمني يف شبه القارة  ۱۹۲۳ويف 
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ن ميتاز بانفجار االوبئة  ◌ٓ کلها فکما ان هذا العصر الذی نتحدث عنه حنن اال
يف املناطق کل عام مثل الطاعون واجلدری والکولريا فقد کانت تظهر هذه االوبئة 

املختلفة فتذهب االف مؤلفة من البشر ضحية هلا واما شبه القارة فکانت هذه 
خر باالضافة الی وباء منفرد أال وهو وباء اخلالفات ◌ٓ االوبئة حنل {ا بني حني وا

وامشاغبات الطائفية بني اهلنادکة واملسلمني واليت کانت تظهر کل عام يف املناطق 
ان هذا التناحر والتشاجر بني  ۔من النفوس الربيئة املختلفة فتأيت علی کثري

الطائفتني يرجع الی العداء البغيض الذی کان يوجد بني الديانتني املتحابتني 
املتناحرتني منذ القدم باالضافة الی اسباب حديثة کانت تسبب البغض وعدم 

ثة الثقة واخلشية من التفوق السياسي لفئة أوألخری وأکرب هذه االسباب احلدي
  ۔وأمهها هو التنافس االقتصادی واالجتماعي والثقايف بني اهلنادکة واملسلمني

خر ويذهب ◌ٓ ان الشتباك بني الفئتني کان يظهر يف شبه القارة بني حني وا
ضحية له کثري من االبرياء وقد بدأ هذا االشتباك والتشاجر بني الفئتني منذ وفاة 

  ۔لدولة املغولية االسالميةوضعف ا) اورنکزيب عاملکري(امللك املغويل 
إن هذا الصدام أو االشتباك بني اهلنادکة واملسلمني له تاريخ طويل فقد 
دخل االسالم يف شبه القارة يف القرن امليالدی الثامن وکان اول من حتدث عن 

ابورحيان امحد (اخلالفات املبدئية وحقيقتها بني ا>تمع االسالمي واهلندوکي هو 
وکان البريوين قد رافق " بکتاب اهلند"يف کتابه املعروف ) م۱۰٤۸-۹۷۳) (البريون

يف هجومه علی اهلند يف 'اية القرن العاشر امليالدی ) السلطان حممود الغزنوی(
واتيح له ان يشاهد مباشرة وعن مقربة الفروق اليت توجد يف العادات والتقاليد 

التقاليد والعادات اليت واخلصائل للمشبني فهو حيدثنا يف کتابه هذا مقارنابني 
  ):٦(ميتاز{ا املسلمون عن اهلنادکة ويقول

من کل ناحية من نواحي احلياة وان  ) ای املسلمني(ان اهلنادکة خيتلفون عنا "
کثريا من شؤو'م اليت تبدو صعبة معقدة کان من املمکن ان ندرکها بسهولة اذا 

يشعروکأن اهلنادکة قد أخذوا اتيح لنا الربط واالتصال {م اال ان الناظر املتبصر 
 ۔من العادات والتقاليد اليت تعارض العقائد والتقاليد االسالمية علی عمد منهم

ان تقاليد نا التشبه تقاليد اهلنادکة وامنا هي علي عکسها وضدها حتی ولو 
وجد تقليد بني تقاليد هم يشبه تقاليد نا فان هذا التقليد أيضاً يدل علی معان 

  ۔"طنه حننمعارضة ملا ن
  ):۷(مث يقول متحدثا عن التباعد وعدم الصلة بني اهلنادکة واملسلمني

ان التعصب اهلندوکي يعارض معارضة مباشرة کل من ليس منهم ای انه غريب "
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فهم يعتربونه جنسا وا'م ال يتصلون به اجتماعيا کما انه التزاوج وال ) مسلم(

کة ال جيالسون املسلمني وال اختالط بني اهلنادکة واملسلمني حتی ا اهلناد 
يشارکو'م يف االکل والشرب معتقدين يف انفسهم بان ذلك ينجسهم فا'م 
يرون کل شئي مسته نار املسلمني او ماؤهم جنسا والواقع انه الميکن انشاء 
منزل أو اقامة بيت بدون هذين العنصرين الطبيعيني ا'م ال يدعون انسانا غري 

مهما رغب فيه ذلك االنسان ومتناه حتی ولوانه  هندوکي علی مأدبة طعاهم 
کان مييل الی ديانتهم وعقيدDم ففي مثل هذه الظروف من املستحيل ان تقوم 
اية صلة احتماعية بينهم وبني املسلمني وهلذا السبب تقف عقبات ال ميکن 

  ۔"عبورها يف سبيل انشاء العالقات االجتماعية بني اهلنادکة واملسلمني
ملغول ودخوهلم يف شبه القارة بيضعة قرون کانت الدولة وقبل ظهور ا

االسالمية متتاز بتطلعها الی الشرق االوسط االسالمي نظراً إلی هذه التفرقة اهلائلة 
بني الديانتني اهلندوکية واالسالم فقد کانت الدول االسالمية يف اهلند تکتسب 

ا بالصالت الدينية والثقافية تأييد اخلالفة االسالمية يف بغداد والقاهرة وتدعم نفسه
بالعامل العريب ولکن العصر املغويل ميتاز باحملاوالت اليت کانت Dدف الی التوحيد 
والتوفيق بني اهلنادکة واملسلمني واول خطوة حنو هذا التوحيد والتوفيق اختذها اال 

يف القرن السادس عشر امليالدی وذلك ) جالل الدين اکرب(مرباطور املغويل 
ومل يکن ) دين اکربی(او ) دين اهلي" (الدين االهلي"داعه ديانة جديدة مساها بابت

من املمکن حتقيق اهلدف السياسي من هذا النوع اال من طريق التصوف و کانت 
توجد طرق صوفية عديدة يف اهلند يف ذلك الوقت کانت تؤمن بوحدة الوجود 

هتدعة باسم طريقة صوفية يقدم ديانته امل) اکرب(وذلك مما جعل امللك العفويل 
متحدثا عن خصائص ) السيد ابو احلسن علي الندوی(جديدة فيقول الشيخ 

  ):۸(العصر االکربی هذا 
فما هي االسباب واحملرکات اليت کانت وراء هذه االشياء کلها؟ وما هذ القلق "

واالضطراب الفکری والديين الذی يوجد يف اهلند والدول ا>اورة هلا؟ وما هي 
ار العصيان اليت کانت توجد ضد االسالم والشريعة يف الدوائر الفکرية ث◌ٓ ا

مرات اليت کانت تدبر يف ذلك الوقت؟ وما هي ◌ٓ والعلمية؟ وما هي التا
مال واال ماين اليت کانت تضي نفوس االنتهازيني واملتحمسني مع أنه ◌ٓ اال

ل مضی الف سنة من تاريخ االسالم يف هذه البالد؟ وما هي اسباب لتشک
واالرتياب الذی کان قد نشأيف نفوس املرتابني واملرتددين؟ ففي ناحية کانت 
الفلسفة والعلوم العقلية ويف ناحية اخری کان االشراقية والباطنية قد اخذت 
حتط من شأن النبوة و قدرها وجمدها وما هذه الفنت اليت جعلت النس يعتقدون 
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د االنسان الی معرفة اهللا وادراکه بان العقل والفسلفة وا>اهدة والرهبانية تقو 
والوصول إليه والنجاة؟ ان وحدة الوجود هذه العقيدة الغارغة کانت قد حررت 
النفوس وزادت من مجوحها وفتحت ابواب الزندقة واالحلاد علی االمة 

  ۔"االسالمية
هذه فشلت يف حتقيق اهدافه املزعومة ) خرب(علی کل حال فان جهود امللك 

الديانتني کانتا تعارضان هذه احملاوالت من التوفيق والتوحيد  وذلك الن کلتا
هذا کان قد ) اکرب(بان امللك " منتخب التواريخ"صاحب ) املال البدايوين(وحيدثنا 

اال انه ) مان سنغ(علی قائده ونصريه اهلندوکي ) دين اهلي(عرض ديانته اجلديدة 
ن يعيشون علی عطاءك انا من عبيدك الذي ۔سيدی و موالی: اعرض عنه قائال

ان عبدك هذا علی امت استعداد ان يضحی  ۔وانا أحبك حبا شديدا فانت موالی
اما اذا دعوتين الی ديانتك اجلديدة هذه فانين ال ارغب فيها  ۔بنفسه يف سبيلک

ان بالدنا هذه عامرة بالديانتني احدامها هندوکية والثانية االسالم  ۔وال ارضي {ا
" دين اهلي"اما  ۔اعتنق االسالم امتثاال حلکمك وائتمارا بامرکوانين مستعد علی ا 

  )۹(۔"هذا فارجوك ان التکرهين علی اعتناقه
کانت من اهم ) اکرب(ان حرية العقيدة والدين اليت ميتاز{ا عصر امللك 

وهذه احلرکة (يف اهلند " حرکة الزهاد"او ) حرکة باحيت(االسباب اليت ترجع اليها 
الدعوة الی ديانة جتمع بني اصحاب العقائد التعارضة والنحل تقوم علی مبادئ 

ونتيجة هلذه احلرکة ) املختلفة املتناقضة من االسالم واهلندوکية واملسيحية والسيخية
دخل مئات من املسلمني الفقراء والعمدمني بقوة السالح معهم وبذلك نشئت 

بان ) شبلي(الشيخ ويقول  ۔)۱۰(فکرة التنظيم العکسری يف الديانة اهلندوکية
اهلنادکة استغلوا سياسة امللك هذه وحاولوا Dنيد املسلمني باجلرب واالکراه فقد کانوا 
خيطفون نساء املسلمني ويتزوجو'ن ويعلمون مبادئ الديانة اهلندوکية لالطفال 

أو املعابد " املنادر"املسلمني جربا واکراها کما ا'م کانوا حيولون املساجد الی 
و ) جهانکري(ة وقد استمر ذلك حتی 'اية عهد االمربا طورين املغوليني اهلندوکي

  ۔)۱۱) (شاهجهان(
خدمات جبارة للقضاء علی ) امحد السرهندی جمدد االلف الثاين(وللشيخ 

الدينية فقد الف ) اکرب(البدع والعقائد الفاسدة اليت ترجع الی سياسة امللك 
" وحدة الشهود"ی وحقق بفکرتة العديد من الکتب نقد فيها التصوف الوجود

ان هذه اخلطوات  ۔بان التصوف االسالمي يقوم علی الشريعة االسالمية غري
االصالحية يف جمال التصوف وتطهريه من البدع مهدت السبيل لوحدة دينية 
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امحد (ان املکانة السياسية العظيمة اليت حيتلها الشيخ  ۔اسالمية يف شبه القارة

ن ◌ٓ سلمي شبه القارة مل يقدرها أحد حق التقدير حتی االيف تاريخ م) السرهندی
اما اقبال فکان يراه مؤسسا للقومية االسالمية يف اهلند کما انه کان قد تأثر 

االسرار "مبؤلفاته تأثرا کبريا وکذلك فان الصالت الروحية اليت توجد بني ديوان 
سائله ومکاتيبه وخاصة ر ) امحد السرهندی(القبال وبني مؤلفات الشيخ " والرموز

ان الظروف  ۔ال تزال يف حاجة الی املزيد م البحث والتحقيق والدراسة والتفکري
يقوم ) امحد السرهندی(واالوضاع الراهنة يف شبه القارة اليت جعلت الشيخ 

بدوربناء مؤثر من التجديد يف االحتفاظ بالشريعة االسالمية وتقويتها وتدعيمها 
واحلرکات اهلدامة اليت نشأت وتطورت علی أساس  تشبه کثريا االوضاع الراهنة

األفکار الغربية اهلدامة من القومية والوطنية والعلمانية يف عصر اقبال وهذه 
الظروف واالوضاع يف عصر اقبال أيضا کانت تقتضي النهضة االسالمية 

  ۔واالهتمام بالشريعة االسالمية ولرجوع الی منابعها األصيلة
ولة الثانية الواعية للتوفيق والتوحيد بني اهلنادکة علی کل حال فان احملا
قد ) اورنکزيب عاملکري(ولکن امللك ) داراشکوه(واملسلمني قد قام االمرياملغويل 

اجهضها ويف عصر الزوال للدولة املغولية وتغلب االستعمار االجنليزی وخاصة بعد 
نادکة واملسلمني م أخذت اخلالفات واملشاغبات الطائفية تشتد بني اهل۱۸۵۷ثورة 

فقد سجل التاريخ اول حادث من املشاغبة الطائفية بني اهلنادکة واملسلمني يف 
" بريلی"مث حدثت املشاغبة الطائفية يف مدينة ) االقليم االعلی(م " مدارس"مدينة 

م وقد أدت هذه املشاغبات الطائفية الی قتل ۱۸۷۱يف ) االقليم االعلی(من 
قد ظهرت أحداث املشاغبة الطائفية يف معظم مناطق النفوس الربيئة الکثرية و 
م حدثت ۱۸۹۳ويف  ۱۸۸۷م إلی ۱۸۸۵من ) دهلي(االقليم األعلی ومدينة 

جورخ (و ) بنارس(و ) بتنه(أحداث رهيبة فظيعة من املشاغبة الطائفية يف مدينة 
الی  ۱۹۱۱کما ان املشاغبات الظائفية الشديدة حدثت من ) بومبای(و ) بور

و ) باد◌ٓ شاه ا(و ) بتنه(و ) موجنري(م يف ۱۹۱۸م الی ۱۹۱۵ ومن ۱۹۱۲
کما ان املشاغبات الطائفية قد ظهرت يف أقاليم ) ۱۲) (کرتار بور(و ) راء◌ٓ ا(

م وخالل هذه الفرتة کان ۱۹۲۳و  ۱۹۲۲بنجاب واالقليم االعلی والسند بني 
ل م قا۱۹۲۳مارس  /۱۹يف ) کيشن برشاد(اقبال قد بعث برسالة الی االمري 

  ):۱۳(فيها 
ومع األسف الشديد أن التنافس ال بل العداوة والبغضاء بني اهلنادکة "

واملسلمني قد اخذت تشتد واذا استمرت احلالة هذه خالل ثالثني سنة مقبلة 
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  ۔"فان التعايش السلمي بني الطائفتني يکون مستحيال
لدين سيد حممد سعيد ا(مث قال اقبال موضحا موقفه يف رسالة بعث {ا الی 

  ):۱٤(م ۱۹۲۳نوفمرب  ۱٤يف ) جعفری
واالسالم يف رأيی انا امنا هووسيلة للهوض بالبشرية بقبائلها وشعو{ا واممها "

ورفع مستواها م القيود احمللية املنطقية واحلدود اجلغرافية والقضاء علی الفوارق 
تاريخ والرواسب اليت وقفت يف سبيل التقدم البشری يف املراحل االبتدائية من ال

تلك الفوارق والرواسب اليت تفرق بني انسان وانسان وبني جنس وجنس و{ذه 
املبادأ املثرية البارزة قد جنح االسالم يف أهدافه أکثر من الديانات االخری من 

ونظرا الی التيارات املسريعة من القومية والوطنية اليت أخذت  ۔املسيحية والبوذية
تلك القومية والوطنية اليت أعتربها أنا عذابا ولعنة  سيا◌ٓ تأيت من أوربا ومتتد إلی ا

يکابد منها االنسان املعاصر فانين أری بأنه البد من االهتمام الکبري حبقائق 
اإلسالم األصلية وأسراره اخلالدة والرجوع إلی منابعه األصيلة النقية إن انين أری 

 أهتم بوجهة يف ذلك صالح العامل البشری کله وهذا هو السبب الذی جيعلين
النظر االسالمية واتقدم {ا إلی االنسان املعاصر ولقد کنت من املعتقدين يف 
الوطنية والقائلني بالقومية يف بداية االمر ولعلي أول من رأی حلم القومية اهلندية 
املتحدة إال أن التجارب واخلربة الواسعة والتوسعة يف فکری کان مما جعلين أغري 

بان القومية امنا هو نظام واهن مؤقت قد نرضی {ا کشرال ن ◌ٓ موقفي وأری اال
بدمنه وأما انت فتعتقد بان الوحدة االسالمية هي حرکة سياسية أو قومية وأما 
انا فأعتقد بأن الوحدة االسالمية هي وسيلة تقودنا الی التوحيد بني االمم 

مم ان املتفرقة ومجعها علی نقطة واحدة م اهلدف السيامي وبامکان هذه اال
جتتمع علی مرکز بارز حيقق بينهم الوحدة يف الفکر واهلدف وبذلك ستتحر 
هذه االمم من فوارق اجلنسية والوطنية ومن العصبية القومية امللعونة فاالسالم 
خطوة سليمة حنو وحدة مما أکتبه عن االسالم إال خدمة النوع البشری وإميأين 

اليت بامکا'ا ان تکون وسيلة رمزية  بأن االسالم هو الوسيلة العملية الوحيدة
اما الوسائل االخری فليست اال االفلسفة وهي وان کانت  ۔ناجحة فعالة للغاية

تبدو مجيلة خالبة يف ظاهرها ولکنها الميکن العمل {ا وقد ادهشين حني 
علمت بان الناس يعتربون ابراز احلقائق االسالمية األصلية سببا للعداء واحلقد 

اهلندية املختلفة وانا أوافقك فيما تری بانه من واجب املسلمني ان  بني الشعوب
يتخذوا طريق احلب واملودة والصداقة حنو غريهم من الناس فقد جاء فيما روی 
عن الرسول صلي اهللا عليه وسلم بان االمة االسالمية جاءت رمحة ورأفة للعامل 

نقدم االسالم يف ضوء  البشری ومن اجل حتقيق هذه الثورة اخللقية البد من أن
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املنابع الشرعية االصيلة وأ موقفي الشخصی حنو احلرکات الدينية األخری يف 

  ۔"العامل هو موقف االحرتام والتکرمي
م انفجرت مشاجرات طائفية رهيبة رهيبة بني اهلنادکة والسلمني ۱۹۲٤ويف 

و ) باد◌ٓ مراد ا(و ) لکنؤ(و ) کوهات(و ) الهور(و ) ناج بور(يف دهلي و 
من ) باد◌ٓ اله ا(و ) شاهجهان بور(و ) کنکنارة(و ) جلربجه(و ) باجل بور(

وهذه اخلالفات واملشاغبات الطائفية کانت سببا ادی الی  ۔املدنن هلندية الکربی
م ۱۹۲٤إنشاء مؤمتر االحتاد الذی کان يعقد اجتماعاته السنوية کل عام بعد سنة 

اف من القضاء علی املشاغبات اال ان هذا املؤمتر قد فشل يف حتقيق األهد
مث انفجرت مشاغبات طائفية ) ۱۵(الطائفية ومل تکن أی جدوی من ورائه 

واالقليم االعلي واالقليم ) اله اباد(و ) دهلي(شديدة يف املناطق املختلفة من مدينة 
کما ان املشاغبات ) کلکتة(و ) بومبای(و ) کجرات(و ) برار(املرکزی و 

واالقليم االعلی واالقليم املرکزی و ) بنجاب(و ) بنغال(الطائفية امتدت إلی 
م ظهرت املشاغبات الطائفية يف ۱۹۲۸وبنغال وبنجاب ويف ) دهلي(و ) اريسه(

بومبای و کلکتة وبنجاب مث استمرت املشاغبات الطائفية تظهر بني فرتة واخری 
اء م يف بومبای واالقليم االعلی و{ار وبنجاب ويف اثن۱۹۳۳م الی ۱۹۲۹من 

ذلك توترت االوضاع والظروف يف کشمري حيث کان املسلمون خيرجون متظاهرين 
ضد العقوبات والتهم جبرمية ذبح البقر وعدم احرتام االعياد اهلدوکية وطرد 
املسلمني وفصلهم من الوظائف احلکومية لوالية کشمري وقام املسلمون يف بنجاب 

يني فأخذت مجوع من املتظاهرين واقليم سرحد متظاهرين تائيد االخوا'م الکشمري 
مما جعل ) جملس احرار االسالم(املسلمني يدخلون والية کشمري حتت قيادة 

احلکومة االجنليزية تبعث جيوشها لتمنع املسلمني من الدخول وتساعد حاکم  
کشمري اهلندوکي ويف ناحية اخری کان القادة اهلندوکيون املتطرفون للحزب 

قد طالبوا امري کشمري اهلندوکي أن يبقی ثابتا ) هاسبهاهندو م(اهلندوکي الکبري 
يف موقفه ريثماهم ينظمون حرکات هندوکية انتقامية يف الواليات االسالمية ضد 

  ۔)۱٦(امرائها 
واما املؤمترات املختلفة اليت عقدت بدعوة من قادة الفئتني املتقاتلني من أجل 

اب خاصة مؤقتة ولکنها مل تثمر االحتاد والسالم بينهما فقد أدت الی انشاء احز 
شيئًا مل تثمر ومل يکن أی جدوی من ورائها فمنها إنشاء مجعية مشرتکة للهنادکة 

) اقبال(وقد انضم اليها " الرابطة اللربالية القومية"واملسلمني يف الهور والتی مسوها 
ومبای عقد مؤمتر يف ب) تشتتامتی(يف اول االمرولکنه استقال منها بعد ايام مث قرر 



 النهر الخالد

 

ومساء املؤمتر القومي واستأذن اقبال ان يسجل امسه بني دعاته فأذن له اقبال بذلك 
وسئل اقبال عن موقفه الذی جعله يستقيل من الرابطة اللربالية القومية وينضم الی 

" زميندار"فادلی اقبال بتصريح صحفی نشر يف جريدة ) تشنتا منی(مؤمتر 
  ):۱۷(الالهورية قال فيه 

وضاع املؤملة الفظيعة اليت ظهرت بسبب التوتر املوجود بني اهلنادکة ان اال "
واملسلمني يف بنجاب واليت افسدت جواالقليم الميکن ألی إنسان خملص أن 

أين أود من أعماق قليب أن يقضي اهلنادکة  ۔يستحسن ذلك أويرضی به
وال واملسلمون علی اخلالفات الطائفية ويعيشوا کاخوان مواطنني يف البالد 

يعتدی بعضهم علی البعض ألسباب تافهة وقد أراد بعض أصدقائی أن نقوم 
بسحاوالت مکثفة موحدة لتحسني العالقات بني الشعوب املختلفة يف بنجاب 
وان يشارك يف هذه احملاوالت افراد من کل فئة فقلت هلم أننی مل أختذ موقفا 

يب أن أشارك يف هذه سياسيا يف الظروف الراهنة ورغم ذالك فانين أری من واج
احملاوالت السلمية حبکم القيم اخللقية اليت أومن {ا وهلذا فقد شارکتهم يف هذه 
احملاوالت السلمية إال أنه قد اتضح يل بعد مدة قصرية بأ هذه احملاوالت لن 
جتدی شيئًا وال توجد إمکانيات تقودنا إلی حتقيق اهلدف املنشود وذلك مما 

) تشتامنی(لرابطة مث تلقيت برقية قبل ايام من السيد جعلين أستقيل من هذه ا
يستأذنين فيها بتسجيل امسي بني دعاة املؤمتر القومي السلمي املقرتح فوافقته بأن 
أکون بني دعاة املؤمتر وأذنت له أن يوقع هو بالنيابة عن علی الدعوة وليس 

يف برقية  الغرض من ذلك تئيد حزب سياسي معني او معارضته کما انين مل أجد
مايشريإلی أن مومتره هذا يهدف إلی معارضة حزب سياسي ) تشنتامين(السيد 

معني أو تئيده وقف اطلعت أخريا علی ان غرضه من هذا املؤمتر إمنا هو معارضة 
وأريد أن أصرح {ذه املناسبة بأنين قد عشت مبعزل عن ) سيوا راج(حزب 

حتسني العالقات بني الفئات  األمحزاب السياسية ولکنين کنت وال زلت أمتنی
اهلندية املختلفة وان اجلو احلاضر يف البالد ملما يفضح الشعب وبالده کما أنه 
يضر احلياة االجتماعية واخللقية املشعوب املختلفة ولست علی صلة بأی حزب 
سياسي ولکنين مع کل إنسان خملص يريد حتسني العالقات بني سکان اهلند 

  ۔"مجيعا
رغم اختاذه موقفه اخلاص وثباته عليه ) اقبال(ضی بأن فقد اتضح ممام

واهتمامه به مل يزل يتمنی الصلح والسالم بني اهلنادکة واملسلمني يف اهلند وکان 
خرين من الزعماء يف حماوالDم السلمية وخطواDم االجيابية املودية ◌ٓ يتعاون مع اال

مربه من التجارب بأن   کان قد علم مبا) اقباالً (هداف ولکن ◌ٓ الی حتقيق هذه اال
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کل حماولة إصالحية لتحسني العالقات بني اهلنادکة واملسلمني کانت Dدف إلی 
املصاحل اخلاصة فکل فئة کانت عزيزة علی زعيم سياسي ماومل يکن أحدهم خملصا 
يف حماوالته إالصالحية السلمية يف أصح معاين الکمة وأدقها ومن مث فشلت هذه 

  ۔احملاوالت کلها
اهي أسباب االشتباك والصدام بني اهلنادکة واملسلمني فمن ناحية دينية  أما م

کان املسلمون يذحبون البقر وذلك مما يهيج مشاعر اهلنادکة الدينية ومن ناحية 
اخری کان اهلنادکة يعزفون املوسيقی أمام املساجد يف أوقات الصلوات مما کان يثري 

اجتمعت مناسبة هندوکية واسالمية يف العاطفة الدينية عند املسلمني وکذلك فاذا 
وقت واحد بالصدفة وکانت احدی املناسبتني مأساة واملناسبة االخری مناسبة 
افراح فاذا وقف املوکبان القائمابه کل حسب مناسبته وجها لوجه فان الصدام کان 

وباالضافة إلی ذلك فان يدامسلمة إذا مست صنما  ۔)۱۸(حتميا بني املوکبني
فان ذلك کان يعترب اعتداء  ۔شجرة يقدسها اهلنادکة ويتبارکون {ا" (لبيب"أوشجرة 

علی مقدسات اهلنادکة ويکون سببا للمشاغبات الطائفية وکذلك إذا أطلق خنزير 
او ست ) السيخ(يف مجع من املسلمني أو وصل دخان التبغ الی خيشوم احد من 

د من اهلنادکة حلمة او دم من أی نوع کان او مسکة اوبيضة أوبصل جسم اح
الذين يعتربون االشياء هذه جنسافان ذلك يکون نقطة اندالع للمشاغبات 

خر أو تأليف  ◌ٓ الطائفية الرهيبة وکذلك فان تبليغ االسالم أو تبليغ ای دين ا
کتاب ونشره يتناول جانبا من جوانب احلياة ألی زعيم ديين أو إذا حرق أحد  

مقدسا أورمزا من الرموز الدينية او  کتابا مقدسالفئة خاصة اواحتل احد مکانا
معبدا من املعابد فان ذلك کله يصبح مصدرا للمشاغبات الطائفية اليت ال'اية هلا  
کما ان خصاما شخصيا بني شخصني کان يسبب املشاغبة اوالتشاجر بني 
الفئتني أو  إذا حدث حادث تافه عادی مثل أن مير فارس جمهول علی فرس 

الکاذبة يف جومن عدم الثقة واخلوف واهللع فان ذلك  سريع يهتف بالشائعات
ايضا کان جيعل الناس يغلقون حمالDم التجارية ويقطعون الشئون التجارية حتی 
تصبح االسواق خالية مقفرة ويبدأ الناس يهامجون بعضهم البعض بالسکاکني 

  )۱۹( ۔واخلناجري
جارة واالقتصاد اذا وکذلك فان التنافس بني اهلنادکة واملسلمني يف جمال الت

اشتد وحتول إلی عداوة وبغضاء کان يقود الی انفجار املشاغبات الطائفية وعلی 
اذا الحظنا خريطة البالد واملناطق اليت تنشأفيها ) "ج،ت،جرييت(حد تعبري 

اخلالفات وتندلع املشاغبات الطائفية يتضح لنا بان الفئتني يف تلك املناطق 
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ية فعلی سبيل املثال اغلبية اهلنادکة يف املنطقة ينقسمون الی مجاعات اقتصاد
اما املسلمون  ۔الشمالية الغربية من شبه القارة تشتمل علی اهلنادکة االغناء املرابني

يف تلك املنطقة فهم فالحون فقراء وکذلك فان املنطقة الشمالية الشرقية يقطنها 
اما اغلبية  ۔الحون املزارعونواما املسلمون فيها فهم الف ۔اغلبية اهلنادکة االقطاعيني

السکان يف املدن الکربی من التجار واصحاب احملالت التجارية فان اغلبيتهم 
فان ) ۲۰(ايضا من اهلنادکة واما اصحاب املهن والغنانون والعمال فهم املسلمون 

التنافس االقتصادی بني الفئتني کان يتحول الی العداوة والبغضاء بينهما مند 
ثار ذلك يف الصناعات واملهن واالسواق التجارية ◌ٓ رت ام وقد ظه۱۸۵۷

  ۔)۲۱(والوظائف احلکومية ايضا
والتکون اية صلة ) مليش(واما اجتماعيا فان اهلنادکة بعتربون املسلمني جنسا 

اجتماعية قريبة بني الطائفتني اال يف حدود ضيقة جدا وباهتمام خاص باحلدود 
اما عالقة الزواج  ۔فئتان علی طعام وشرابوالقيود وان من املستحيل ان جتتمع ال

ان املسلمني واهلنادکة خيتلفون يف  ۔واالختالط بينهما فهي ايضا من املستحيل
ان کل فئة منهما تعيش حياة تعارض  ۔مالبسهم وأممائهم وتقاليد هم وعاداDم

حياة الفئة االخری يف ظاهرها وباطنها حتی ان کل مدينة من املدن تنقسم الی 
ء اسالمية وهندوکية وعليه فان الفئتني لوحاولتا اجياد جو من الصداقة والسالم احيا

بينهما معرتفنب باخلالفات بينهما فان کل فئة سوف تظل مرتبطة بفئتني متعاديتبني 
  ۔يف جماالت االقتصاد واالجتماع

وکذلك فان اخلالفات املدنية بني الطائفتني تسبب فسادا ومشاغبة يف بعض 
ن هذه اخلالفات املدنية تنجلي واضحة يف الروايات والتقاليد التارخية االحيان ا

فنوی طائفة منهما يکرمون شخصية تارخيية وميجدو'ا بينما يبغضها ويعاديها 
اصحاب الفئة االخری فاذا حاولت طائفة حتديد اثر اوبناء جديد مکان بناء 

ن ذلك من اسباب مثرية متهدم قدمي قد يعترب جمدا ومفخرة لتلك الفئة بينما يکو 
لعواطف الفئة االخری ومشاعرها أو إذا دعت فئة منهما يف وقت واحد بان معبدا 
تارخييا هاما فالنيا يرجع اليهما او حاولت فئة تطبيق لغة او مدنية لفئة علی الفئة 

  ۔االخری باجلرب واالکراه
قد وقد تکون اخلالفات السياسية سببا للمشاغبات الطائفية الرهيبة ف

سنة ) بومبای(اندلعت مشاغبات طائفية {ذا السبب بني اهلنادکة واملسلمني يف 
م بسبب تقسيم بنغال کما ان املشاغبات ۱۹۰۵م ومنها مشاغبات ۱۸۹۳
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م وکان سببها هواملعارضة من قبل اهلنادکة ملبدأ ۱۹۱۹الطائفية قد اندلعت يف 

القانون للمجالس اهلندية االنتخاب املئفصل للمسلمني الذی ورد ذکره يف مشروع 
) راء◌ٓ ا(و ) باد◌ٓ شاه ا(م يف ۱۹۱۷م ومنها مشاغبات سنة ۱۹۰۹لسنة 

وکذلك اندلعت مشاغبات بني الفئتني ) کرتاربور(م يف ۱۹۱۸ومشاغبات 
م وهي مشاغبات کانت بني حرکيت اهلنادکة اللتني کانتا قد ۱۹۲٤املتناحرتني يف 
وبني املنظمات ) د املسلمني وابادDمای Dني) شدی(و ) سنغاتن(عرفتنا حبرکة 

االسالمية کانت Dتم بتبليغ االسالم ونشر الثقافة االسالمية ومن ذلك مشاغبات 
  ۔م۱۹۳۱يف سنة ) کشمري(و ) کانور(طائفية اندلعت يف 

حمال و معلقا علی تغشي اخلصام والعداء ) حممد علي جوهر(ويقول الشيخ 
  ):۲۲(منذ القدم املوجيودين بني اهلنادکة واملسلمني

ان القومي أو الوطين اهلندوکي املتعصب قد أصبح يهتف {تافات حربية وهي "
ان هذا القومي اهلندوکي " احلکم اهلندوکي الديين"ای ) سيفاراج(هتافات 

املتعصب قد اخذ يرفض أن يؤوی املسلم عنده حتی يرتك دينه ويتجرد عن 
ان  ۔يف مدنية اهلنادکة واجتماعهمصفته االسالمية املنفردة ويذوب ذوبا کليا 

مشاهدة اهلندوکية املتزايدة قوة وسالحا تلك اهلندوکيقالتی تری احالم احلکم 
اهلندوکي اخلالص علی اهلند کلها يف املستقبل تلك اهلندوکية املتطرفة اليت قد 

هذه  ۔هلتها القدمية مالبس الدميوقراطية وهي تلعب {ا لعبة جديدة◌ٓ البست ا
قد أدهشت املسلم املتحفظ املتحمس لدينه الذی حترر حديثا من  املشاهدة

ان هذا املسلم املتحفظ املتحمس قد أخذ يشعربان خريطة احلرب قد  ۔ماضيه
) القومية احمللية والوطنية والدميو قراطية وغريها(تغريت اليوم وان اسلحة احلرب 

سباب اليت کلها جديدة کما ان طرق استخدا مها جديدة ايضا وهذه هي اال
جعلت املسلم املتحفظ املتحمس ينکمش خوفا وهلعا واخذ يلجأ الی العقيدة 

ان الوطين اهلندوکي املتعصب هذا يغوق املسلم البسيط  ۔الدينية الحب الوطن
ان هذا الوطين اهلدوکي املتعصب ميضي علی طريق احلرية  ۔يف خمططاته ومبادئه

اما املسلم املتخلف البسيط  ۔ل اهلندواالستقالل وهو يعترب نفسه بطالمن ابطا
الذی هواليزال اقل نشاطا من ذلك اهلندوکي واکثر شقاء منه يطالب حبق احلياة 

أن اهلندوکي املتعصب هذا الحيفل باملسلم املتحفظ  ۔باسلوب دفاعي وإعتذاری
مال القومية إن مل تکن کلها ◌ٓ اما املسلم فانه يرد عليه قائال بان اال ۔واليهتم به

رابا فا'ا البد وان تکون خداعا علی اقل تقدير اال ا'م رغم هذه االشياء  س
کلها اليزالوان حيتفظون بامبدأ القائل بأننا مجيعا نشرتك يف اهدافنا وان 
الصحف اهلندوکية اليوم تستخدم مصطلحات غامضة مضلة عن الوحدة 
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شاعر القومية حتی کانه اليوجد خالف مبدی يف االفکار والطبائع وامل
  ۔"ووجهات النظر بينهم وبني املسلمني اطالقا

هو أول قائد مسلم سياسي مهم قد أعل يف ) حممد علي جوهر(ان الشيخ 
م بان الوحدة اجلغرافية لشبه القاره امنا هي خدعة وال توجد فيها وحدة من ۱۹۲۳

ای نوع کان غري وحدة اخلالف اخلادع املضل وان سبب االنفصال واالستقالل 
هلنادکة واملسلمني امنا هودين ومن مث مشاکل اهلند کلها مشاکل دولية بني ا

  ۔بانواعها وليست حملية أبدا
کان اجلو السياسي يف اهلند قد تغري وکان ) علي واخوانه(وبعد االفراج عن 

احرتام الکوجنرس يف نفوس الناس قد انتهي وذلك بعد الفشل يف حرکة عدم 
>ال السياسي قد اصبح لعبة يف أيدی حزب التعاون اوترك املواالة وکان ا

حتت ) سيفاراج(وکان حزب ) هندومها سبها(وا>لس اهلندوکي الکبري ) سيفاراج(
قد اعد برنا جما خاصا ) ، داس ۔س، د(و ) موتی الل 'رو(قيادة البانديت 

يهدف الی معارضة السياسة احلکومية يف ا>الس التشريعية بدل االستمرار يف 
وانصاره حتی يتمکنوا ) غاندی(دم التعاون أو ترك املواالة کما کان يری حرکة ع

من الوقوف يف وجه تطبيق الدستور اجلديد کما ان الزعماء املسلني السياسني  
کانوا قد رکزوا جل اهتمامهم علی املشکال السياسية للهند بعد الغاء اخلالفة يف 

  ۔ترکيا
يف " طلوع االسالم"ملعروفة انشد اقبال منظومته ا ۱۹۲۳مارس /۳۰ويف 

االجتماع السنوی جلمعية محاية االسالم وکان قد نظمها مبناسبة انتصار ا>اهدينن 
واحتلوا ) مسرنا(االتراك القوميني يف کفاح التحرير وذلك حني طردوا اليونانيني من 

القسطنطنية واکرهوا الناس بقوة السيف علی االعرتاف حبکمهم وهلذا السببکان 
ب املنظومة يف مستهلها حيمل االمل والرجاء والرسالة للمستقبل الزاهر ا>يد اسلو 

  ):۲۳(املضي لالمة االسالمية ويقول عبد ا>يد سالك عن ذلك 
کانتا من " طلوع االسالم"و ) خضر راه" (خضر الطريق"والواقع ان منظوميت "

بلهم الزاهر الوسائل الکبرية اليت شجعت املسلمني وجعلتهم يأملون يف مستق
ومهدت السبيل للصراط املستقيم امامهم بعد ان کانوا قد مروا مبرحلة هائجة 

  ۔"من املشاعر والعواطف واالفکار
رسالة (او " رسالة املشرق"م ظهرت الطبعة االولی م ۱۹۲۳ويف مايو 

الندوی بتأليف هذا الديوان ) سيد سليمان(وکان اقبال قد اخرب الشيخ ) الشرق
  ):۲٤(ضع سنوات يف رسالة اليه قال فيها قبل طبعه بب
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واما يف الوقت احلاضر فاين مشتغل بالرد علی ديوان شاعر غريب وقد اننهيت "

اما الفکرة القائلة باالدب لالدب فا'ا لن تکون هدفا  ۔النصف االول منه تقريبا
کما انه ال يتوفر لدی الوقت لالهتمام بدقائق فن   ۔من اهد ايف االدبية ابدا

اما الغرض من االدب عندی امنا هو الثورة الفکرية فقط  ۔دب وغوامضهاال
راء اليت أراها مفيدة ◌ٓ ونظرا الی هذا اهلدف أحاول أن أعرب عن األفکار واال

وذلك الن فن االدب  ۔ولن يکون غريبا إذامل يعترب يف االجيال القادمة شاعرا
ذه الظروف اليت يقتضي بذل جهود جبارة للغاية وذلك مماالميکن يل يف ه

و ) غوته: (اعيش فيها وقد کان الشاعران االملانيان الکبريان من احملامني ومها
فاشتغل مبهنة احملاماة ملدة قصرية مث اصبح مستشارا ) غوته(اما  ) اوهالند(

االملانية وهکذا تيحت له فرصة ليهتم بدقائق الفن ) دمير(تعليميا المارة 
استمر يدافع عن القضايا يف احملاکم مدی حياته فقد ) اوهالند(وغوامضه واما 

والنتيجة انه مل يستطع ان ينظم إال عددا ضئيال من القصائد واملنظومات 
وهکذا مل تتح له فرصة لتنمو مواهبة الغنية اليت منحته الطبيعة من االبداع 

  ۔"واالبتکار
رسالة "خالل تأليفه لديوان ) اجلرامي(وقد استفاد اقبال مما أشاربه عليه 

قد اعد مسودة الديوان للمطبعة وکان قد علق ) الشودری حممد حسني(و " الشرق
وکان هذا التعليق قد  ۔علی الديوان تعليقا جامعا للغاية قبل أن يطبع ببضعة أشهر

مث ظهرت حلقاته املختلفة يف ") الف قصة"أی " (هزار داستان"نشر يف جمله 
" رسالة الشرق"ن الشاعر قدعنون ديوان وکا ۔)۲۵(االهلورية " زميندار"جريدة 

، ملك افغانستان وعن ذلك حيدثنا اقبال قائال )امان اهللا خان(باسم االمري 
)۲٦:(  

ان کل حماولة Dدف إلی توسعة الفکر والنظر لألفراد أو الشعوب لکي تفوق "
و جتتاز احلدود اجلغرافية وتکون علی مکانة تتمکن {ا ان تقوم بدور جتديدی 

عي يف بناء الشخصية االنسانية القوية الصحيحة سواءکانت يف البالد ابدا
املشرقية او يف ناحية اخری من نواحي العامل تستحق کل تقدير واعجاب وبناء 
علی ذلك فقد رأيت من املناسب ان اعنون هذه االوراق القلية باسم جاللة 

کم ذکائه املوهوب امللك عاهل افغانستان النه علی علم {ذه النکتة اللطيفة حب
  ۔"وفطنته الطبيعية وانه قد اخذيهتم حاليا بالتعليم والرتبية للشعب االفغاين

  ):۲۷(وحتدث اقبال عن أهداف ديوانه هذا فقال 
امنا " رسالة املشرق"او " رسالة الشرق"ان احلافز احملرك لتأليف هذا الديوان أی "

ولست يف حاجة الی ) غوته(ين هو الرد علی الديوان الغريب لشاعر احلياة االملا
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ان اقول شيئا عن رسالة املشرق، ذلك الديوان الذی مت تأليفه بعد مائة عام من 
ظهور الديوان الغريب وامنا أترکه للقراء الکرام أن يقدروا ذلك حق التقدير فان 
الغرض من تأليف هذا الديوان إمنا هو ابراز احلقائق القومية والدينية واخلليقية 

تتعلق بالرتبية الروحية لالفراد والشعوب ويوجد شئي من التشابه بني احمليط اليت 
االملاين قبل مائة عام وبني االوضاع احمليطة بالعامل الشرقي اليوم ولکن احلقيقة 
الواقعية ان االضطراب الروحي الذي يوجد يف شعوب العامل اليوم ذلك 

الننا حنن أيضا قد تأثرنا  االضطراب الذی ال نستطيع ان نقدره تقديرا صحيحا
{ذا االضطراب نفسه وحنن جزء منه اال ان هذا االضطراب الروحي او الداخلي 

ان حرب  ۔امنا هو متهيد للثورة الشاملة يف املدنية البشرية والقيم الروحية العاملية
اوربا قد کانت کارثة عظيمة وقد اتت علی نظام الدنيا القدمية جبوانبه کلها وان 

ن تريد بناء عامل جديد لالنسان اجلديد وحياته فيه علی انقاض ◌ٓ عة االالطبي
الثقافة املاضية واملدنية القدمية ذلك العامل اجلديد الذی جند له صورة شاحبة 

وان العامل الشرقي ) برغسان(و ) اينشتاين(فيما ألفه احلکيمان الفيلسوفان 
لة دامت قرونا عديدة وخاصة العامل االسالمي الشرقي قد صحا من نومة طوي

ولکن حيب ان تدرك شعوب الشرق بان احلياة لس بامکا'ا أن تقوم باجياد ثورة 
يف حميطها إذا مل تتمکن من إجياد الثورة يف اعماقها الداخلية واذا مل يتخذ العامل 

  ۔"اجلديد وجودا خارجيا حيت يتخذ وجودها يف اعماق الضمري البشری ايضا
الصور "ای " بنقش افرنک"تاب والذی عنونه اقبال ويف باب من ابواب الک
وردت منظومات عديدة تتناول الصراع القائم بني "عن العامل االفرجني الغريب 

و " ويف رفقة املاضني يف العامل العلوی" رسالة"الرأمسالية والعمال املکافحني ومنها 
يد ورجل عامل وهو الس) اغسطس کوميت(حمادثة بني الفيلسوف الفرنسي "
" وصوت العامل املکافح"وحظ الرأمساليني والعامل )" وليام القيصر(و )" لينني(

خضر "وغريها من املنظومات وعلی أساس هذه املنظومات بنجانب منظومة 
قد حاول البعض من الشيوعيني يف إقليم بنجاب أن يربهنوا علی أن إقباالً  " الطريق

ك الوقت کانت تصدر جملة وامسها کان من دعاة االشرتاکية أو الشيوعية ويف ذل
التی کانت Dتم بالشيوعية وتبليغها وانتشارها وقد أشرف " الثورة"ای " انقالب"

إال أن ا>لة توقفت ألسباب ) مشس الدين حسن(علی إدارة حتريرها مدة السيد 
هذا شيوعيا نشيطا فقال يف احدی مقاالته اليت ) مشس الدين حسن(مالية وکان 

  ):۲۸(م ۱۹۲۳يونيو  /۲۳االهورية يف " زميندار"دة نشرت يف جري
ان نظام احلکم البلشفي إمنا هو ملخص فلسفة مارکس السياسية وجوهرها "

هذه تسمی يف اللغة العامة املتداولة باالشرتاکية ) مارکس(احلقيقي وان فلسفة 
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" خضر الطريق"والشيوعية ففي مثل هذه الظروف إذا درس انسان منظومة 

وکان ميلك من العقل ولوقليال فالبد وأن يصل الی نتيجة تقوده " ملشرقورسالة ا
الی ان اقباًال مل يکن اشرتاکيا بالتاکيد فحسب وامنا کان من الطراز االول 

قطعات شعرية قصرية و " رسالة املشرق"لدعاة االشرتاکية او الشيوعية ففي 
بغض النظر عن هذه و " صوت العامل املکافح"و " حظ الرأمسايل والعامل" منها

ان السهام " وهو ۱۵٦القطعات الشعرية نری مطلع قصيد يقع علی صفحة 
مايل والتصاحبين فانين أتبع ◌ٓ واألسنة واخلناجر والسيوف قد اصبحت من ا

فهل ميکن الحد بعد وجود االبيات الشعرية  ۔"مايل◌ٓ وذلك من ا" شبري"طريق 
باًال مل يکن شيوعيا ميلك م هذا النوع عند اقبال ان يشك بان العالمة اق

  ۔"املشاعر واالفکار الشيوعية املتطرفة؟
ومل يکن إقبال قد قرأ هذا املقال أو اجلريدة اليت نشر فيها فابلغه بعضهم بان 

يونيو  /۲٤يف " زميندار"االفکار البلشفية قد نسبت اليه فنشر رسالته يف جريدة 
  )۲۹: (م استنکر مانسب إليه من االفکار فقال۱۹۲۳

راء بلشفية ومادمت أری أن ◌ٓ ان بعض الناس قد نسبوا يل افکارا شيوعية وا"
اإلميان باالفکار الشيوعية يعنی االرتداد عن االسالم واخلروج من دائرته فالبديل 
أن أرفض هذه االفکار اليت نسبت يل، انين مسلم وأعتقد، وأن عقيديت هذه 

والعالج الشايف لألمراض تقوم علی الدالئل والرباهني بان احلل الناجح 
ان الرأمسالية اذا جتاوزت حد  ۔ن الکرمي◌ٓ االقتصاردية کلها هوماجاء به القرا

االعتدال فالشك ا'ا خطر علی العامل بل هو نوع من اللعنة ولکن انقاذ 
البشرية من التأثري الضار للرأمسالية ال يعين اعدام القوة الرأمسالية من النظام 

ومن اجل التحديد املناسب علی هذه  ۔يقرتح الشيوعيوناالقتصادی اصالکما 
ن الکرمي حلوال بشکل املبادئ الشرعية ومنها ◌ٓ الطاقة الرامسالية يقدم القرا

وهذه املبادئ جديرة  ۔وغري ذلک" حترمي الربا"و " الزکاة"و " احکام املرياث"
ا هورد فعل ان البلشفية الروسية امن ۔بالتطبيق الععملي نظرا الی الفطرة البشرية

شديد ضد الرأمسالية االوربية املستبدة املسنلغلة اليت ال تعرف العواقب وال تؤمن 
{ا ولکن الواقع ان الرأمسالية الغربية والبلشفية الروسية کلتا مها وليدة التطرف من 

اما الطريق الوسط وسبيل االعتدال فهو الذی هدانا اليه  ۔االفراط والتفريط
نفا وان هدف الشريعة االسالمية اهلقيقي ◌ٓ الذي اشرت اليه ان الکرمي و ◌ٓ القرا

امنا هو ان التتغلب فئة علی فئة اخری علی اساس الرأمسالية وان حتقيق هذا 
اهلدف فيما اعتقد هو الذی اخربنا به الشارع عليه الصالة والسالم وهو طريق 

القتصادی ان االسالم ال يرفض قوة الرأمسال من نظامه ا ۔سهل وجدير بالعمل
وامنا يستبقيها وحيتفظ {ا وذلك نظرا الی الفطرة االنسانية فهو يقرتح لنا نظاما 
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اقتصاديا لوعملنا به لکان ضمانا لنجاحنا ولن يکون من املمکن لقوة الرأمسال 
ان تتعدی حدودها املناسبة ولکن مع األسف الشديد أنين أری املسلمني مل 

االسالمية الغراء دراسة شاملة واال فکان  يدرسوا اجلانب االقتصادی للشريعة
من املمکن ان يعرفوا بان االسالم نعمة کربی قد انعم اهللا {ا علی البشر مجيعا 

امنا هو اشارة الی " فاصبحتم بنعمته اخوانا"واعتقد بان قول اهللا سبحانه وتعالی 
وب هذه النعمة الکربی أی دين اهللا تعالی وذلك الن افراد أي شعب من الشع

الميکن ان يکونوا اخوانا بعضهم لبعض اال اذا کانوا يتعاملون بعضهم مع 
بعضهم علی اسس املساواة ومبادئها والميکن حتقيق هذه املساواة االسالمية 
بدون نظام اجتماعي عادل يهدف إلی التحديد املناسب لقوة الرأمسال حتی 

دية فاصبح اليوم ان الغرب قد أمهل هذه النکتة االقتصا ۔التتعدی حدودها
انين أمتنی أن تقوم شعوب العامل کله بوضع  ۔الم◌ٓ يعاين من الشدائد واال

املبادئ والقوانني تفرج حتيدا مناسبا علی قوة الرأمسال ومتنعها من الطغيان 
واالعتداء ويف نفس الوقت تقوم باجياد املساواة يف النظام اال جتماعي العاملي 

انه سوف يأيت وقت علی الشعب الروسي يتضح الشامل وانا علی ثقة ويقني ب
له فيه عيوب النظام الشيوعي املعاصر وحينئذ لن يکون مناص للشعب الروسي 
إال أن يرجع إلی نظام يقوم إما علی األسس واملبادئ االسالمية اخلالصة أو 

اما النظام  ۔املبادئ واألسس اليت تشبه مبادئ الشريعة االسالمية الغراء وأسسها
تصادی الروسي بشکله احلالی فانه مهما کان حممودًا مستحسنا فمن االق

ان  ۔املستحيل ألی مسلم ان يوافق هذا النظام الشيوعي أويتعاطف معه ابدا
املسلمني يف اهلند وغريها من البالد االسالمية يدسون السياسة االقتصادية 

ن جيب عليهم ان االوربية فيتأثرون باالفکار الغربية املعاصرة بسرعة وامنا کا
ن الکرمي دراسة شاملة عميقة وانا ◌ٓ يدرسوا املبادئ االقتصادية اليت يطرحها القرا

علی ثقة ويقني با'م سيجدون فيها احللول الناجحة الشاملة ملشاکلهم اليت 
تواجههم يف الوقت احلاضر وانا اقرتح علی االعضاء املسلمني لالحتاد العمايل 

قضية وانا اتعاطف مع أهد افهم وأغراضهم ولکنين يف بالهور ان يهتموا {ذه ال
نية ◌ٓ مل أال يتخذوا طريقا وأالخيتاروا هدفا يعارض التعاليم القرا◌ٓ نفس الوقت ا

  ۔"أبدا
الالهورية " زميندار"وهذه الرسالة اليت هي اول ماکتبه اقبال ونشره يف جريدة 

رسناها دراسة عميقة ميکن لنا ان {ا من فهم االفکار االقتصادية القبال اذا د
شاملة وفيما بعد تناول اقبال هذه االفکار وقام بتوضيحها وشرحها فيما القاه من 

وسوف " رسالة    "ای " جاويد نامه"اخلطب أوما ألفه من الکتب کديوانه 
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نتناول هذه االفکار وندرسها دراسة شاملة إال ان هذه االفکار اليت وردت يف 

 واالشرتاکيني يعرضون عن اقبال اراضا ويشنون عليه رسالة اقبال جعلت الشيوعيني
  ۔هجوما شديدا ويشوهون سريته خصية ويتهمونه بانه مسلم رجعي متزمت

م أعلنت االنتخابات يف اقليم بنجاب وذلك حني طبقت ۱۹۲۳ويف 
االصالحات الدستورية اجلديدة وأحل علی اقبال الکثريون من أصدقائه وحضرت 

نشرت اجلرائد العديد من الرجاءات مجيعهم يطالبون اقبال الفود الشعبية عنده و 
بان يدخل املعرکة االنتخابية کعضو يف ا>لس النيايب االقليمي من دائرة انتخبابية 

احملامي کان قد ) ميان عبدالعزيز(ملدينة الهور إال أن صديقا من أصد قائه وهو 
اقبال ان يعارضه و کتب  اعلن دخول االنتخاب من نفس الدائرة النيابية فلم يرد

  ):۳۰(يوضح فيها موقفه قائال ) حممد نياز الدين خان(رسالة إلی 
انين لن أدخل املعرکة االنتخابية رغم أن سکان الهور الکثريين يلحون علی "

بذلك وقد حضر عدد من الوفود تطالبين بدخول املعرکة االنتخابية ولکنين 
نا رتبط حبکم صلة الصداقة القدجية رعم فان) عبدالعزيز ںميا(الأريد أن أعارض 

انين متأکد من النجاح يف هذه املعرکة االنتخابية إذا دخلتها إال أنين أعترب ذلك 
خالفا ملبادئ املرؤة والفتوة والصداقة والأسطيع أمهل العالقات القدمية اليت تربط 

  ۔"بيننا من أجل فائدة نيوية موهومة مؤقتة
الهور ) اللورد ريدنج(نائب اإلمربا طور للهند  م زار۱۹۲۳اکتوبر  /۲۳ويف 

ليفتتح القضاء العالی اجلديد القليم بنجب و{ذه املناسبة عقد اجتماع کبري يف 
خمضرة القضاء العايل خضره القضاة واحملامون وکبار املوظفني احلکوميني االقليميني 

فيها بنائب  قد ألقی کلمة رحب) شادی الل /السري (وکان رئيس القضاء العالی 
االمربا طور الذی رد علی کلمة الرتحيب فذکر اقبال بأسلوب حيمل التقدير 
واالستحسان مما أدهش اجلميع علی حد تعبري اقبال نفسه وذلك النه مل يکن 

  ۔)۳۱(يتوقع منه ذلك يف مناسبة کهذه 
م انتخب اقبال رئيسا جلمعية محاية االسالم ولکنه ۱۹۲٤مايو  /۱۹ويف 
م وذلك الن اعضاء جملس اجلمعية  ۱۹۲٤يونيو  /۲۸هذا املنصب يف  استقال من

کانوا خيتلفون فيما بينهم اختالفا کثريا کما ان اجلمعية کانت تواجه الظروف املالية 
الصعبة السيئة وکان بعض االعضاء قد انضموا الی اجلمعية من اجل حتقيق 

اغراضهم الدنيوية  االغراض الذاتية وکانوا يعتربون اجلمعية وسيلة لتحقيق
  ۔)۳۲(الذاتية

فقد  " صوت اجلرس"أو ) بانك درا(م نشر ديوان إقبال ۱۹۲٤ويف سبتمرب 
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کان أصدقاء إقبال يطالبونه منذ القدم بأن ينشر ديوان شعره األردوی إال أنه کان 
يؤجل ذلك ويسوف لکی يتمکن من إعادة النظر يف مجيع املنظومات األردوية 

ا فلم يتمکن من حتقيق هذا الغرض وکان إقبال قد کتب ولکنه کان مشغوال جد
فاخربه بان من االسباب اليت جعلته يؤجل ) شيد سليمان الندوی(إلی الشيخ 

إعداد الديوان إمنا هورغبته امللحة يف إعادة النظر يف املنظومات االردوية کلها وأنه 
ال احلاحا يلح علی اقب) الشوذری حممد حسني(وکان ) ۳۳(الجيد الوقت لذلك 

مستمرا أن يکمل إعادة النظر يف شعره األردوی لکی يظهر الديوان بسرعة 
واليبقی جمال ألحد أن يسبقه إلی إخراج الديوان ونشره وکان إقبال مشغوال 

فاذا بأحد التحار يسبقه إلی نشر الديوان ) صوت اجلرس(باعداد الديوان وترتيبه 
الذی مجع ) حممد عبدالرزاق(التاجر هو وإخراجه بدون أن يستأذن اقباًال، وهذا 

) باد الدکن◌ٓ حيدرا(شعر اقبال من بني ا>الت واجلسمرائد املختلفة فنشره م 
وملا کان اقبال قد اعاد النظر يف منظوماته وأصلح الکثري " کليات اقبال"باسم 

منها کما أنه أسقط البعض منها إذ وجده معيبا سخيفا يف رأيه وأقل روعة أدبية  
أنه کان قد اختار من شعره نظرا الی املراحل الزمنية املختلفة اليت مرت {ا  کما

قرحيته الشعرية املتطورة فان اقبال غضب هلذا االجرتاء واالقدام من قبل ذلك 
يف القضية ومت االتفاق بني اقبال وبني ) اکرب حيدری /السري (التاجر فتدخل 

عويض له وأن نسخ الکتاب املطبوعة التاجر أن يدفع االخري الف وربية لالول کت
وکذلك فان امحد اصدقاء ) حيدر اباد الدکن(هذه لن تباع خارج حدود إمارة 

م عن حياة ۱۹۲٤احملامي کان قد ألف کتابا يف ) امحد دين(اقبال وهو الشيخ 
ونشر مع الکتاب ا>موعة الشعرية للشاعر ولکنه ندم علی " اقبال"اقبال ومساه 

ن إقباًال نفسه يشتغل حاليا باعداد الديوان االردوی وترتيبه ذلك حني علم با
حممد (الشودری  /وقد ساعد ) ۳٤(مجعيع النسخ من ا>موعة الشعرية  ۔فاحرق
قد قدم للديوان ) عبدالقادر /السري (اقباًال يف إعداد الديوان وترتيبه وکان ) حسني

  ۔خه يف فرتة قصرية جداوحني نشر الديوان تلقاء الشعب بالقبول فبيعت مجيع نس
قد دخلوا معرکة االنتخاب حتی وصلوا الی " سيفاراج"وکان أنصار حزب 

ا>الس النيابية وا>الس االقليمية کاعضاء فأخذوا يقفون يف سبيل تطبيق الدستور 
" سيوا راج"اجلديد وخاصة يف اقليم بنغال واالقليم املرکزی وکان جناح أعداء حزب 

مساعدة املسلمني وتعاو'م معهم وذلك حبکم اتفاقية متت  يف بنغال يرجع إلی
والذی کان يقود هؤالء االعضاء اهلندوکيني هوالبانديت ) داس۔ر۔س(بينهم وبني 
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جواهر الل 'رو فأکرهوا املسلمني علی املوافقة علی (والد ) مويت الل 'رو(

اب من االنتخاب املختلط حتی تتمکن االغلبيات االسالمية يف بنغال وبنج
احلکم احمللی وعلی العکس من االحزاب اهلندوکية الکثرية کان ا>لس الکبري 

اليعرتف بالوجود املستقل املنفصل للمسلمني وکان ) هندو مهاسبها(اهلندوکي أو 
م الن الکوجنرس يف رأيه ۱۹۲٤هذا احلزب قد تفوق علی الکوحنرس يف انتخابات 

کية وکان اصحاب ا>لس الکبري اهلندوکي مل يتمکن من االحتفاظ باملصاحل اهلندو 
واخريا استطاع ) داس ۔ر ۔س(قد عارضوا االتفاقية اليت متت بني مسلمي بنغال و 

ا>لس اهلندوکي الکبري ان يهزم الکوجنرس يف انتخابات ا>الس النيابية حتت قيادة 
يف  الجبت رائی وهکذا حقق له مکانة موموقة(و ) مدن موهن مالويه(البانديت 

  ۔ا>ال السياسي للهند
وکان معظم الزعماء اهلندوکيني يف بنجاب ينتمون إلی ا>لس الکبري 
اهلندوکي وخالل هذه الفرتة نفسها کان هذا احلزب اهلندوکي قد أعلن حرکته 

الباندديت مدن "حتت قيادة ) التنظيم العسکری اهلندوکي) (سنغتان(املعروفة 
ة Dدف إلی جتنيد اهلنادکة وتدريبهم العسکری وکانت هذه احلرک"موهن مالويه 

وکانت Dدف الی Dنيد " حرکة شدهي"ويف نفس الوقت بدأت حرکة التهنيد ای 
کان ) الله هرديال(املسلمني املتخلفني تعليميا واقتصاديا وعلی ماصرح به 

  ):۳۵(الربمنامج اجلديد للمجلس الکبري اهلندوکي کما يلي
 ۔کي يف بنجاب واهلند يققر علی حتقيق اربعة اهدافان مستقبل الشعب اهلندو "

احلکم اهلندوکي، : الثاين ۔التنظيم اهلندوکي العسکری"او " هندوسنغاتن"االول 
التغلب واالنتصار علی مناطق : Dنيد مجيع املسلمني اهلنود، الرابع: الثالث

ان  ۔احلدود وافغانستان مث Dنيد املسلمني املوجودين يف هذه املناطق کلها
مستقبل اجيالنا القادمة وأمنها القومي ل يزال يف خطر إال إذا حقق الشعب 

أن تاريخ الشعب اهلندوکي متضامن فهومل يزل  ۔اهلندوکي هذه األهداف األربعة
شعبا متضامنا يدعم بعضه البعض خالل عصوره التارخيية املختلفة أما املسلمون 

ية ومدنيتها وذلك ال'م يؤمنون واملمسيحيون فالصلة هلم بالثقافة اهلندوک
بديانات أجنبية فهم ينتمون إلی مؤسسات إيرانية أوعربية أو أوربية فکما أن 
االنسان حيتاج إلی إخراج مايقع يف عينه من القذی فکذلك ال بدلنا حنن 
اهلنادکة أن نقوم بتهنيد أتباع هذه الديانات واعادDم إلی حظرية اهلندوکية وأن 

ي إذا أراد مستقبله وضمانه يف اصح معاين الکلمة فالبدله من الشعب اهلندوک
التغلب واالنتصار علی افغانستان ومناطق احلدود مث اعادة القبائل القاطنة 

  ۔"للمناطق اجليلية الی الديانة اهلندوکية وحظريDا الصليبة
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يف مدينة ) ای هندو مهاسبها(مث عقد اجتماع للمجلس الکبري اهلندوکي 
حيث مت اختاذ القرادات عن التوحيد والتوفيق بني مجيع الفرق اهلندوکية ) کلکتة(

واما املسلمون فقد راعهم ) ۳٦(وانتشار اللغة اهلندية يف بالد شبه القارة کلها 
هذه احلرکات للمجلس الکبري اهلندوکي ای حرکة التنظيم العسکری اهلندوکي 

بدأت حرکات اسالمية للتنظيم وحرکة التهنيد للمواطنني غري اهلنادکة وکرد فعل 
) مري غالم {يك نرينک(و ) کتشلو(وتبليغ الرسالة االسالمية وکان الدکتور 

القادة اال وائل هلذه احلرکات االسالمية واما حرکة التنظيم فکان هدفها مقاومة 
التنظيم اهلندوکي العسکری باالضافة الی الوقوف يف وجه حرکة التهنيد للمواطنني 

  ۔)۳۷(الفقراء املسلمني 
وکان مؤمتر اخلالفة سببا يف ضعف الرابطة االسالمية منذ العدير من 

قام مبحاوالت جدية لنهضة الرابطة ) حممد علی جناح(السنوات املاضية لکن 
م فعقد اجتماع الرابطة حتت رياسة األمري ۱۹۲٤االسالمية وجعلها حرکة فعالة يف 

ذ القرارات اليت أدانت االجراءات اليت يف مدينة بومبای حيث مت اختا) رضا علی(
اختذها ا>لس الکبري اهلندوکي کما ان الرابطة محلت قادة ا>لس مسئولية بذر 

  ۔)۳۸(بذور احلق والعداء بني اهلنادکة واملسلمني 
من ان املسلمني إذا ) سيفاراج(واما الشرط املبدئي الذی قدمه قادة حزب 

ة املنفصلة فا'م ستتاح هلم الفرص ان يقوموا بدور تنازلوا عن مبدأ النبابة املستقل
أغلبيتهم يف إقليم بنجاب وبنغال فان املسلمني مل يوافقوا علی هذا الشرط ورفضوه 

کانوا من قادة ا>لس الکبري اهلندوکي وکان ) سيفاراج(الن معظم القادة حلزب 
م فان اهلندوکي املسلمون خيشون ا'م اذا تنازلوا عن مبدأ االنتخاب املنفصل هل

املاکر سيحاول انا يتالعب بالشاب املسلم املتخلف ولن يسمح للمرشحني 
املسلمني ان ينححوا يف دوائر االنتخاب اال من وافق اهلندوکيني فيما يريدونه وان 
ای مسلم موشح مل يوافقهم فيما يريدونه فان جناحة يف االنتخاب سوف يکون 

اذا استطاعت االغلبية املسلمة أن تقوم من املستحيل ففي مثل هذه الظروف 
بدورها الفعال يف بنجاب وبنغال فا'ا لن تکون إال إراة ولعبة يف أيدی هوءالء 

  ۔اهلنادکة
له من اال والد منذ ) خمتار بيکم(و ) سردارا بيکم(مل تنجب زوجتا اقبال 

 ولکنه من غريب االتفاقات ان کلتيهما محلت يف اوائل سنة ۱۹۲۳م الی ۱۹۱۳
م يف وقت واحد تقريبا وکان کل واحدة منهما حتب صاحبتها ومن مث ۱۹۲٤
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اتفقتا فيما بينهما ا'ما ستبادالن اوالدمها إذا وضعتا حتی تصبح کل واحدة 
منهما تتبنی ولد صاحبتها وتربيه وحني علم اقبال بأن زوجتية کلتا مها سوف 

الشيخ (ضريح  حيث زار) سرهند الشريفة(م الی ۱۹۲٤تلدان ذهب يف صيف 
ودعا اهللا سبحانه وعاهده علی انه إذا ززق ) امحد السرهندی جمدد االلف الثاين

باألوالد الذکور فانه سوف ينذرهم للنهضة االسالمية وخدمة االمة االسالمية 
لکي يقومو بنفس الدور من العمال الصاحلة الذی قام به الشيخ امحد السرهندی 

علی الشرك والبدعة والصوفية الوجودية والدين حمدد االلف الثاين من القضاء 
  ۔االهليي االکربی املزور

وکان اقبال يکثر من الزيارات لضرائح االولياء الذين کان حيبهم کما أنه کان 
حيضر يف حلقات العلماء واملشائخ کل ما مسع بأحد منهم وکان يستفيد منهم فله 

انه کان قد سافر ليلتقی  تدل علی) کيشن برشاد(رسائل بعث {ا إلی االمري 
بالسادة االولياء وا>ذوبني کلما مسع باحد منهم ومن ذلك انه مسع عن شيخ تقي 

علی بضعة أميال من مدينة الهور حيث التقی بالويل الصويف ) شرقبور(يف مدينة 
الذی کان عاملاً بالشريعة االسالمية وکان يأمر کل من زاره بان ) ميان شري حممد(

ة الشرعية وکان جالسا يف مسجده حني القتی به اقبال فسأله قائال ما يعفی اللحي
: فرد عليه الشيخ قائال" قد جئتك للدعاء والربکة"الذی جاءبک؟ فرد عليه بقوله 

فقام اقبال حني مسع جواب الشيخ وخرج " انك حنلق اللحية فلن أدعولك أبدا"
لك أخرب أحد من من املسجد متجها حنو موقف عربات احلصان ويف اثناء ذ

بان الرجل السائل امنا هو الشاعر ) ميان شري حممد(حضر يف حلقة الشيخ 
وعن ذلك حيدثنا  ۔فتغريت بشرته حني مسع بذلك واصيب حبالة غريبة) اقبال(
  ):۳۹(قائال ) عبدا>يد سالک(

کاد ) اقبال(فخرج الشيخ من املسجد حافيا واجته إلی املوقف وکان العالمة "
العربة حتی وصل الشيخ إلی املوقف فاعتذر إليه اعتذارا بالغا وقال له أن يرکب 

بأنه يأمر عامة الناس باعفاء اللحية، وأما الرجل من أمثالك الذی استطاع أن 
ينور قلوب املاليني من املسلمني باإلميان والعمل الصاحل فلست أری بأن أشدد 

  ۔"لی الهور مطمئنا مسروراعليك يف مسألة اللحية مث دعا للعالمة الذی عاد إ
علی کل حال فان اشتياق إقبال إلی طبقة املشائخ وامهتمامه {ا إمنا يدل 
علی أنه کان يبحث عن شخصية إسالمية بامکا'ا أن يغري نفسه بنظرة واحدة 

) اخلواجا باقي باهللا(وترتقي به إلی أعلی املدارج الروحية کما حکي عن الشيخ 
اوية بالشيخ امحد السرهندی ولقنه أن يذکر اهللا بقلبه الذی کان قد تنحی إلی ز 
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فجری ذکر اهللا علی قلبه منذ تلك اللحظة ووجد الشيخ امحد السرهندی يف نفسه 
من احلالوة الروحية ماجعلته يتدرج يف املنازل الروحية بسرعة حتی أکمال منازل 

نهضة االسالمية السلوك والزهد کلها واستطاع أن يقوم بدوره البناء الفعال يف ال
وحتی استطاع أن جيعل الطريقة الصوفية تتبع الشريعة االسالمية الغراء وحتقق 

  ۔ولکن اقباًال مل يوفق فيما أراد أن يبحث عنه) ٤۰(اهدافها السامية 
م ويف الساعة التاسعة والنصف صباحا بالضبط ولد ۱۹۲٤اکتوبر  /۵ويف 

فأذن ) سردار بيکم(ته السيدة مؤلف هذا الکتاب يف مدينة سيالکوت وقد اجنب
فتاب ◌ٓ ا(يف اذنيه واقرتح له امسايشبه اسم حفيده االکرب ) نور حممد(الشيخ 

اال ان االسم مل يعجب اقباًال وفضل امسا ملولوده " قمر االسالم"وهو ) اقبال
ومن مث تقرر أخريا واتفق " جاويد"اجلديد کان قد فکر فيه کثريا قبل ذلك وهو 

  ۔)٤۱" (جاويد اقبال"ء االسرة ومسی املؤلف به عليه مجيع اعضا
قد سافرت إلی منزل ) خمتار بيکم(ويف هذه الفرتة نفسها کانت السيدة 

لتضع يف بيتهما حسب التقاليد احمللية املتعارفة وبقي ) لوديانة(أبويها يف مدينة 
ن يف مهمة خاصة به وکان اقبال يتوقع أ) اعجاز امحد(اقبال يف الهور حيث زاره 
) خمتار بيکم(يف 'اية أکتوبر إال أن السيدة ) لوديانه(تأتيه البشارة من مدينة 

کانت قد أصيبت مبرض ذات الرئة ووصلت أنباء عن مرضها الشديد إلی الهور 
اعجاز (م سافر فجأة مع ۱۹۲٤اکتوبر  /۱۹مما أقلق إقبال قلقًا شديدا ويف 

توفيت إلی رمحة اهللا يف ) ر بيکمخمتا(ولکن السيدة ) لوديانة(إلی مدينة ) امحد
اعجاز (علی لسان ) فقري سيد وحيد الدين(م وحيکي لنا ۱۹۲٤اکتوبر  /۲۱
  ):٤۲(ويقول ) امحد
کانت تبدو حنيلة متخاذلة واهنة حيث  ) خمتار بيکم(ان زوجة عمنا السيدة "

کانت قد أصيبت مبرض ذات الرئة حتی أ'ا مل تکن متلك قوة تساعدها علی 
املشقة اليت کانت تعاين منها کل امرأة عنند الوضع وفوق ذلك کله فان العناء و 

الم واألوجاع اليت تساعد املرأة يف الوضع کانت قد توفقت لديها وذلك ◌ٓ اال
يعترب من العالمات اخلطرية علی نفس احلامل وحياDا وأخريا طلب عمنا من 

ا بالطفل املولود وحياته االطباء ان يهتموا بانقاذ احلامل من اهلالك وان ال حيفلو 
ولکن املرض کان قد أعيا االطباء وفشلوا يف حماوالDم وحيلهم الطبية کلها 
فماتت السيدة الصاحلة وکان عمنا قد سأهلا عن حاهلا وهو ينظر إلی وجهها 
فحمدت ر{ا وشکرته وقالت بأ'ا أحسن حاال مماکانت عليه من قبل رغم ا'ا  

ا أن عمنا أيضا کان قد أدرك احلقيقة الواقعية کانت تواجه سکرات املوت کم
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هذا املشهد املؤمل من املوت کان قد أثر يف نفس عمنا تأثريا شديدا للغاية وکان 
يشعر بقلق واضطراب يف نفسه مما أحزن کل من حوله من االقارب واألصدقاء 

قد بعثت إليك برقية : وکتب إلی شقيقه بعد يومني من وفاة زوجته فقال
أن القدر قد أعيا اإلنسان فهو يفوق تدبريه أن مشهد موDا کان مؤملا  ۔باألمس

حمزنا جدا فاهللا يرمحها ويغفر هلا ويغمرها بنعمه يف اجلنة وقد قام بعالجها أبرز 
االطباء إال أن أيام حياDا کانت قد انقضت يف کتاب اهللا عزوجل وکان األمل 

يت أن انظر إلی وجه البائسة الشديد قد بلغ {ا کل غاية ومل يکن يف مقدر 
املسکينة وهي تکابد االمل املضين ورق هلا قليب رقة بالغة واضاف قائال يف 
رسالته هذه بأن الطبيعة تکلف املرأة الضعيفة بأن تکابد هذه االالم وتعاين منها 
اللغرض إال أن تضع إنسانا عاديا اليعيش يف هذه العاجلة الفانية إال مخسني 

وکانت هذه الرسالة حتمل يف طياDا رسالة " علی االغلب االکثرأوستني عاما 
اوصاها اقبال فيها ان تکتب ) سردار بيکم(أخری إلی زوجة عمنا السيدة 

رسائل التعزية إلی بنات خالة الفقيدة الراحلة وتقول هلن يف رسائلها هذه بأ'ا 
Dا دائما فأما ستبقي هلن أختا مدی احلياة کما کانت وأ'ا ستعتربهن من اخوا

فلم تکتب رسالة يف هذا املعنی فحسب وامنا مل تزل ) سردار بيکم(زوجة عمنا 
تفي مبا عاهدDن مدی حياDا مث عدنا أنا وعمنا إلی الهور بعد أن انتهينا من 
التقاليد املتداولة من العزاء والدعاء وکان إخوة الراحلة قد بعثوا حبالها ومجيع 

أن عمنا کان قد اخربهم بأن معظم هذه احللی واملتاع متاعها إلی زوجها ورغم 
إمنا هو حقهم حيث أ'م الورثاء القانونيون للفقيدة ولکنهم مل يوافقوه ومل يرضوا 

وکتب عمنا رسالة إلی أبی بعد وصوله إلی الهور خيربه فيها بانه  ۔بذلك ابدا
کي تبقی ذکری يريد أن ينفق مجيع ماورثه من الفقيدة من املال يف اعمال الربل

هلا وانه سوف يضيف البعض من املال الی ذلك من عنده وان هذه املذکری 
ستکون ذکری مجيلة بعون اهللا توفيقه وبقي عمنا حزينا کئيبا مضطربا إلی ايام  
کثرية وقد اعد الفتة لتنصب علی قربها وبعث {ا من الهور الی اخوة الفقيدة 

  : هذه الالفتة وهذه القطعة الشعرية کانت منحوتة علی
إن قليب يعاين من فراقها وهو  ۔يالألسف قد ماتت رفيقة سفری يف احلياة) ۱

  ۔ملي باألحزان واالذالم
شهادت (وعن وقت وفاDا قال يل هذا اهلاتف بأن اسجل ذلك بقويل ) ۲

  ۔ای ا'ا استشهدت واستقرت يف دارمقرها) رسيد ومنزل کرد
وبعد ) لوديانة(ة خالل إقامته مبدينة وکان عمنا قد نظم هذه القطعة الشعري

اليوم الثاين أو الثالث من وفاة الراحلة الکرمية وکان قد سلم إلی الورقة اليت کتبت 
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  ۔)٤۳" (عليها هذه القطعة الشعرية لکي أعطيها اياه عند وصولنا إلی الهور
فقد عادت باملؤلف وهو طفل مولود الی الهور ) سردار بيکم(اما السيدة 

فکانت ختلو ) خمتار بيکم(ن تستطيع ان تتحمل فرقة صديقتها وصاحبتها ومل تک
يف زاوية من البيت فتبکي ماشاء اهللا أن تبکي وکان اقبال يأمرها بالصرب والتجلد 

با'ا تشعر "کانت تعيد مجلتها املعروفة قائلة ) سردار بيکم(علی املصاب ولکن 
يدة بعد رفقة دامت احدی عشرة بالوحدة والوحشة الشديدة بعد ان فارقتها الفق

فکانت ترجو اقباًال دائما بان يتزوج من بعض بنات خالتها أو خاهلا حتی  ۔سنة
يف املنزل وتکون رفيقة مصاحبة هلا يف بيتها وکان اقبال ) خمتار بيکم(حتل حمل 

أحلت عليه أن يتصل ) سردار بيکم(يسوف عليها ويظن ذلك من املزاح إال أن 
ويتحدث معهم يف هذا املوضوع حتی تستمر الصالت بني باخوة الفقيدة 

إلی دهلي حيث التقيا ) واملريزا جالل الدين(األسرتني وبالصدفة ذهب اقبال 
تلح ) سردار بيکم(فذکر هلما اقبال ماکانت السيدة ) السري ذوالفقار علی(باالمري 

) ا جالل الديناملريز (خان أن يتحدث ) ذوالفقار علی /السري(به عليه فرأی االمري 
علی حمطة ) املريزا جالل الدين(الی اخوة الفقيدة يف هذا املوضوع فنزل اقبال و 

شقيق ) الله غالم حممد(الی ) املريزا جالل الدين(ومها عائدان فتحدث ) لوديانة(
يف هذا املوضوع اال انه اعرض عن ذلك اعراضا وهکذامل ) خمتارا بيکم(السيدة 

  ۔)٤٤) (ردار بيکمس(تتحقق امنية السيدة 
: م انشد اقبال قصيدته الغزلية اليت مطلعها مامعناه۱۹۲٤اکتوبر  /۰۳ويف 

وذلك " انين الأملك سنة الکليم کما انك المتلك طريقة اخلليل عليهما السالم"
والذی عقد يف املدرسة الثانوية " (محاية االسالم"يف االجتماع السنوی جلمعية 

عبدا>يد (ن مدينة الهور القدمية وعلی حد تعبري م) {ايت(االسالمية يف بات 
کانت اجلمعية متر بأصعب الظروف واسوئها يف ذلك الوقت وکانت ) السالک

  )٤۵(اجتماعاDا السنوية تعقد باإلسم فقط حيث مل يبق هلا رونق وال اهتمام 
الالهورية تصريح اقبال " زميندار"م نشرت جريدة ۱۹۲٤نوفمرب  /۳ويف 

به تائيدا للملك ابن سعود وکان السبب يف ذلك بعض علماء اهلند  الذی أدلی 
کانوا يرون من الالزم بأن يبقی نظام احلکم يف احلجاز يف يد اخلليفة العثماين 

) الرأی االسالمي) (ؤت لک◌ٓ مسلم ا(وکان مراسل جريدة ) عبد ا>يد خان(
يثه الصحفي االجنليزية اتصلت باقبال لکي يعرف رأيه يف ذلك فقال خالل حد

هلذه اجلريدة وهويتحدث عن االقرتاح الذی کان يطالب بتسليم احلکم علف 
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اخلليفة العثماين السابق ) عبدا>يد(احلجاز وخدمة احلرمني واالحتفاظ {ما الی 

  ):۳٦(فقال 
ان هذا االقرتاح اقرتاح غري مناسب وإذا أحل القائلون {ذا االقرتاح علی رأيهم "

لظروف واالوضاع اخلطرية فاين أخشی أن تنشأ مشاکل هذا يف مثل هذه ا
وصعوبات معتقدة للعامل االسالمي فان ابن سعود ميثل عامة الوهابيني کما ان 
اخلليفة العثماين السابق کان زعيما دينيا للعامل االسالمي السين واما بالد 

ن يف حوزة الوهابيني وحتت سيطرDم فلوقامت احملاوالت ◌ٓ احلجاز فهي اال
اهلادفة الی حتکيم خليفة املسلمني السابق علی احلجاز اخشی ان يبدأ الصراع 

وانين ال ارضی {ذا النظام احلکومي حتی ولوکان  ۔بني الفرقتني االسالميتني
بصفة مؤقتة أو يف حالة الطواری وأری أن هذا االقرتاح نفسه يف مثل هذه 

لشاملة عن األوضاع الراهنة الظروف واالوضاع خطأ کبري وأنا أشعر بالطمأنينة ا
يف أرض احلجاز اليوم وأنين أثق بابن سعود ثقة تامة وأقول بدون أی تذبذب 
أوتردد بان سلطان النجد رجل عامل مثقف ومتنور وان الذين قابلوا السلطان او 

ان العامل االسالمي اليوم ميربسلسلة من  ۔زاروا جنداً يؤيدون هذا الرأی الذی أراه
ملتنوعة املستقلة ومادام ابن سعود يريد عقد مؤمتر اسالمي عاملي ميثل التغيريات ا

العامل االسالمي کله فمن املتوقع أن يتخذا ابن سعود موقفا اجيابيا حنو ما يقرره 
ثارو امکانيات متوفرة تشري إلی ◌ٓ املؤمتر االسالمي العاملي ويقضي فيه وهناك ا
ان  ۔ثار ذلك وعالئمه◌ٓ يي أری اأن ابن سعود قد يقود حرکة عربية شعبية فان

هذا االحساس والشعور بالذاتية يقتضي منا ان ننظر إليه ونتعاطف معه من 
اعماق قلوبنا وان کنت أخشی ان هذه احلرکة العربية قد تتطور وتستحيل الی 
االنعزال واالنفراد ولکن جيب علينا ان تتحمل هذا االنعزال واالنفراد ولوملدة 

العريب بطبيعته مييل الی الدميوقراطية وانه الميکن ألی حکم  ان االنسان ۔قصرية
  ۔"استبدادی مطلق ان يستمر طويال يف بالد العرب

واما عن اخلليفة العثماين السابق فقد اقرتح عليه اقبال أن يهتم بانشاء 
منظمة اسالمية دولية واسعة النطاق يهدف إلی تبليغ االسالم وانتشاره وعلی 

المية أن تدعم املنظمة بکافة الوسائل املادية وجيب علی هذه مجيع الدول االس
املنظمة أن تنشئي معهدا إسالميا عامليا واسع النطاق يقوم باعداد املبلغني 
وتدربيهم وعلی هوءالء املبلغني ان خيرجوا إلی کافة احناء العامل حاملني لواء 

  ۔االسالم ورسالته العطرة ومصابيحه املتنورة املضيئة
وترأسها ) عليکره(م عقدت جلسة الرابطة االسالمية يف مدينة ۱۹۲۵ويف 

الشيخ (و ) الشيخ حممد علي جوهر(حممد علي جناح و (وحضرها ) عبدالرحيم(
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) السري حممد شفيع(و ) السريسيد علي امام(و ) حسرت موهاين(و ) شوکت علي
ادکة يهددون وهو خياطب اجللسة بأن بعض القادة اهلن) عبدالرحيم(فقال  ۔وغريهم

املسلمني با'م سيطردو'م من اهلند کلها کما طردهم أهل اسبانيا من قبل 
راء ◌ٓ وينقد ا) سيفاراج(واضاف قائال وهو يعلق علی االجراءات الرمسية حلزب 

قادته معلنا بان املسلمني اليريدون أی اتفاقية مع هذا احلزب وقد اختذت اجللسة 
ل والنيابة املستقلة للمسلمني يف ا>الس النيابية قرارا يؤيد مبدأ االنتخاب املنفص

إلی جانب املطالبة باالحتفاظ والدفاع عن االغلبية االسالمية يف بنجاب وبنغال 
والسند وسرحد عندمايتم ای تقسيم اداری للبالد يف املستقبل کما أن هذه اجللسة 

ية لسنة قد طالبت بانشاء جلنة ملکية ليعيد النظر يف االصالحات الدستور 
  )۳۷( ۔م۱۹۱۹

وبعد عدة أيام عرض النواب املسلمون قرارا يف ا>لس التشريعي يطالب 
اما النواب اهلنادکة فقد عارضوا هذا  ۔بتطبيق الدستور اجلديد يف اقليم سرحد

يف ذلك وکانت النتيجة هو انفصال ) مدن موهن مالويه(القرار وقادهم البانديت 
حزب احلکم الوطين (او ) سيفاراج(ن حزب االعضاء واالنصار املسلمني ع

  ۔)٤۸(اهلندوکي 
م ظهرت مشکلة يف القضاء العايل القليم بنجاب وذلك ۱۹۲۵ويف سنة 

شادی الل (بشأن تعيني قاضی مسلم باحملکمة العالية وکان رئيس القضاة السري 
 نذاك فطالب اجلرائد االسالمية واجلمعيات واحملامون واملثقفون من◌ٓ ا) اهلندوکي

املسلمني يف اقليم بنجاب کله بتعيني العالمة اقبال قاضيا مسلما باحملکمة العالية 
قد رأی ) شادی الل(إال ان السري ) ٤۹(وذلك نظرا إلی مواهبه وثقافته الواسعة 

رأيه يف اقبال فقال باننا نعرتف باقبال کشاعر واما بصفته فانونيا فالنعرتف به 
ز مبنصب القاضي وقد شغل هذا املنصب الشاغر اطالقا فلم يوفق اقبال يف الفو 

اهلندوکي ) شادی الل(من االقليم االعلی حسب رغبة السري ) غا حيدر◌ٓ سيد ا(
  ۔)۵۰(املتعصب 

هذا هندوکيا متعصبا للغاية حتی ان تعصبه ) شادی الل(وکان السري 
وحقده ضد املسلمني کان علی السنة الناس يف اقليم بنجاب کله وکان قد نال 

م اصبح قاضيا ۱۹۱۷م ويف ۱۹۱۳صب القضاء العايل باحملکمة العالية يف من
م صار منصب رياسة القضاء العالی شاغرا فذهب رئيس ۱۹۲۰مستقال ويف سنة 

الی نائب االمرباطور ) حممد شفيع(املعروفة يف الهور وهوالسري ) امليانية(االسرة 
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 واجلدير بالدراسة عن هذا رئيسا للقضاء العايل) شادی الل(ورجاء ان يعني السري 

فعلی ) ۵۱(اليت التزال حمفوظة ) حممد شفيع(املوضوع ما جاء يف مذکرة السري 
  :م من هذه املذکرة۱۹۲۰يناير /۳۰سبيل املثال قد جاء يف 

لشرب الشای وشکل الی بان موقف حکومة ) راجا نرندر ناث(قد حضر "
وموقف غري عادل فمن  بنجاب ومعاملتها مع اهلنادکة معاملة غري متعاطفة

العلوم ان احلکومة قد أعرضت عن دعاوی اهلنادکة وامهلتها تلك اليت قدموها 
خبصوص اخلدمة املدنية اهلندية وخدمة الشرطة امللکية وجملس الوصاية المارة 
{اولفور وانه من واجبه کعضو يف جملس نائب االمربا طور وبصفيت نائبا من 

رئيسا للقضاء العالی ) شادی الل(فاوصاين بتعيني نواب اهلند ان خيربين {ذا 
  ۔"وقال ان هذا سيکون قرارا صائبا صحيحا مؤعدته باملساعدة

م من املذکرة قد جاء عن زيارته االسبوعية لنائب ۱۹۲۰فرباير  ۱۹ويف 
  :االمربا طور مانصه

قد اخربين نائب االمرباطور بانه قد کتب الی سکرتري الدولة اذا مل يکن من "
او شخصية اخری تساويه يف املواهب والصالحية فعلية ) شيمري(ملمکن تعيني ا

رئيسا لقضاء بنجاب العالی فقلت له بان تعيني ) شادی الل(ان يوصي يتعيني 
  ۔"قاضيا سيکون من صالح بنجاب وخريها) شادی الل(

  :م مانصه۱۹۲۰ابريل  /۲۲مث کتب يف مذکرته يوم 
) امرتسار(نين قد قمت قريبًا بزيارة الهور و وقد اخربت نائب االمرباطور با"

شادی (ورغم ان اجلويف املدينتني اليزال متوترا ولکنين علی ثقة ويقني بان تعيني 
رئيسا للقضاء العايل سيعجب طبقة املثقفني واملتعلمني کما انه سيعجب ) الل

  "الدوائر الدينية کلها
حملکمة العالية القليم رئيس القضاء با) السري شادی الل(م عني ۱۹۲۰ويف 

إال انه أصح عدوا لدودا ) السري حممد شفيع(بنجاب وذلك حبکم جهود بذهلا 
وبذل کل ) حممد شفيع(التی کان يرتأسها السري ) امليانية(معارضا منافسا لالسرة 

ماکان مبکانه من اجلهود ملعارضة االسرة واهانتها واحلط من قدرها وشأ'ا وشرفها 
حبکم تعصبه األعمی يعارض کل شخصية مسلمة بارزة ) ی اللشاد(وکان السري 

خر أيضا وهو ان اقباًال کان ◌ٓ يف نبجاب ولکن عداوته القبال کان هلا سبب ا
هذه وحيدثنا عن ذلك املريزا جالل الدين ) امليانية(علی صالت طيبة مع االسرة 

  ):۵۲(فيقول 
  :قائال هذا فأسر ايل) بشادی الل(کنت يف کراتشي حيث التقيت "

يکره اقبال للغاية ويقول بانه سکري وليس علی سلوك ) ميان حممد شفيع(بان "
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طيب وسري حسن وان ذلك مما يضر الدکتور اقباًال يف مستقبله فان سيادة 
فعدت الی الهور فذکرت ذلك " اقبال لو انضم إلی لکان خريا للغاية /الدکتور 

هذا يريد ) شادی الل(ة املريزا ان ياحضر : "للدکتور فقال يل اقبال وهو خياطبين
ان حيقق اغرضه الشخصية وذلك من اغراضه وما لنا ان نتدخل يف هذا 

  ۔"اننا ال نستطيع ان نوافقه أوننضم إليه ۔اخلصام
ان اقباًال وان کان يؤمن مببدأ القومية االسالمية إال انه مل يکن يهتم کثريا 

اته اخلاصة فقد کان علی صالت املداقة بالفوارق الدينية واخلالفات املذهبية يف حي
العميقه مع العديد من اهلنادکة والسيخ حتی ان بعض الشعراء اهلنادکة املعجبني 

رسالة الی ) السري تيج {ادر سربو(باقبال کانوا يلجأون اليه ليصلح شعرهم وکتب 
بال بعد وفاة اق) اب االردوية او موالنا عبداحلق باباشي اردو) (عبداحلق(الشيخ 

ببضعة اشهر فقاًال اعتقد ان الذين يقولون بان اقباًال مل يکن إال شاعرا إسالميا 
الشك  ۔هم الينصفونه ويبخسون حقه الن هذا القول حيدد نطاق اقبال الشعری

ان اقباًال قد قال وألف الکثري عن الفکر االسالمي وعن جمد االسالم وثقافته 
بانه کان شعر الديانة املسيحية ) ملتون(ر ومدنيته اال انه مل حيدد احد نطاق شع

اهلندوکية فقط کما ان اتباع الديانات (کان شاعر ) کايل داس(فقط او ان 
االخری مل ينکروا فضلهما أو مکانتهما فکذلك اذا کان اقبال قد حتدث عن 
االجماد التارخية االسالمية او کان قد أکرب أبطال التاريخ االسالمي وعظمهم 

ك يف کونه شاعرا عامليا واليوجد مربر يربر لغري املسلمني ان اليقدروه فاليقدح ذل
واقول ذلك ) (جناح جربائيل(حق تقدير فان منظومة اقبال عن اسبانيا يف ديوانه 

افليس بامکا'ا ان تؤتر يف نفوس املسلمني کماتؤثر يف نفوس ) علی سبيل املثال
ال السامي الذی يوجد يف هذه غريهم من الناس ولست أحتدث عن الشاعرية واخلي

االبيات الشعرية کما انين الأحتدث عن اسلو{ا اللغوی واالديب وامنا انا افکر يف 
مشکلة اللغة اليت قد اصبح موضوعا للنقاش والتعليق اين أسأل عن نفسي ملاذا 
نعرض عن االسلوب اللغوی الذی ميأله الروعة الفنية والسعة الفکرية والقدرة 

ی التعبري ذلك االسلوب اللغوی الذی متتاز {ا هذه االبيات الشعرية الکاملة عل
إال ان االيام قد تغريت وأن الظروف قد استحالت ومجلة القول فان الطبائع قد 

  ۔"تغريت وان املنافسة بني االبتکار والردکون مستمرة واما مصرينا ففي علم اهللا
الکثرية وکفائته  علی کل حال فان شخصية من امثال اقبال مع مواهبه

فضال عن ) شادی الل(الفائقة فقد کان هدفا لتعصب هندوکي متعلم مثل السري 
غريه من املسلمني الذين کانوا هدفا دائما لتعصب هذا اهلندوکي املتعصب وان 
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أغرب ما رأه هذا املؤلف يف هذا املوضوع هي مذکرات الکاتب االعمی اهلندوکي 

أسرته باللغة الجنليزية وقد نشرت هذه املذکرات  تلك اليت کتبها عن) فيد مهتا(
املذکرات (يف ا>لة االمري کية يف نيويارك يف ثالث حلقات حتت عنوان 

علی ملة الصداقة العميقة مع ) بابوجي(وامسه ) فيد مهتا(وکان والد ) الشخصية
شادی (هذا يف مذکراته هذه متحدثا عن ) فيد مهتا (فيقول ) شادی الل(السري 

  ):۵٤) (لال
يلتقيان دائما فيندفعان يف النقاش ) شادی الل(والسري ) بابوجي(وکان السيد "

عن السياسة احمللية مباشرة ويقارنان بني انطبا عاDما عن ذلك وذات مساء قال 
يا اخي أرجوك ان Dنئين اليوم ): باجوجي(وهو خياطب ) شادی الل(السري 
اما مسعت عن  ۔يت عليهما اليومای قض" طبخت بطة مسلمني بنجابيني"فقد 

فان سعادة احلاکم کان  ۔الوظيفة الشاغرة لقاض مسلم يف القضاء العايل؟ طيب
ای ) (کان {ادر شاه نواز(وعن ) حممد اقبال(قد طلبين فسألين عن السري 

وطلب رأيي فيهما وذلك النه کان ) ميان شاهنواز مهر السري حممد شفيع
لقضائی الشاغر، فرددت عليه بکل بساطة يدرس قضيتهما لذلك املنصب ا

فهو شاعرنا االردوی کما ان کل من له صلة ) اقباالً (من الذی اليعرف : "قائال
ايضا بصفته عضوا يف جملس بنجاب ) شاه نواز ںميا(باحلکومة البد ان يعرف 

فايهما اختري ملنصب القضاء فهو اهل له ولکن ملاذا اليطلبهما  ۔التشريعي
احلاکم للمقابلة الشفوية وحينئذ بامکانه ان يقضي يف   صاهب السعادة

کفاءDما وصالحيتهما ويهما يستحق منصب القضاء؟ مث ذهبت الی اقبال 
فاخربته بأن احلاکم سيطلبه للمقابلة من أجل منصب القضاء وأن أکرب 

يا : خذه بکتفيه قائال◌ٓ فاسررت إليه وأنا ا) ميان شاه نواز(املنافسني له هو 
وسريته الشخصية ای ) شاه نواز(عندما تزور احلاکم جيب ان ختربه عن  ۔اقبال

انه يتصل باملومسات والزاقصات مث خرجت من عند اقبال فذهبت الی 
) اقباالً (قصحته نفس النصيحة وقلت له جيب ان خترب احلاکم بان ) شاهنواز(

تهما علی صلة بالنسوة املومسات وانه يؤلف الشعر من أجلهن وحني متت مقابل
! ياللبؤس: "مع احلاکم عاب کل واحد منهما صاحبه مث اخربين احلاکم قائال

فقد جنحت اليوم يف احلصول " والنريد احدًا منهما! کالمها رجل وسخ للغاية
علی املوافقة منه بان أعني مسلما جيدا متعاونا معنا معجبا لنا من اهل مدينة 

انك قدأسات : "علی االرض وهو يلقي بعصاه) باجوجي(فقال )  باد◌ٓ اله ا(
شخصيتان معروفتان بالکفاة ) شاه نواز(فان إقباًال و ) شادی الل(وأخطات يا 

فانك لوعينت احدمها لکان ممنونا متشکرا لك مدی حياته کلها وهکذا کات 
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شادی (فرد عليه السري  ۔شخصية بنجابية معروفة يف يدك وعونا لك يف احوالک
فقال له " باد يف يدی فماذا اريد غريه؟◌ٓ ينة اله اقائال بأن قاضيا من مد) الل

!" ولکنك اکتسبت عدواة مسلمني بنجابيني قويني مدی حياتک): "باجوجي(
سيظل اقبال و : "يف هلجة احلاقد املزدری قائال) شادی الل(فرد عليه السري 

يقطع کل واحد منهما رقبة صاحبه فهذا الذی يستحقه هوهالء ) شاه نواز(
  ۔"لبنجابيوناملسلمون ا

هذا صحيحا وان احلديث الذی ) فيد مهتا(فاذا کان ما جاء يف مذکرات 
حقيقة واقعية فان ذلك يدل داللة ) شادی الل(جری بني والده وبني السري 

رغم کونه حماميا شهريا ورئيسا للقضاء العايل  ) شادی الل(واضحة علی أن السري 
 ںميا(قيقة الواقعية ان اقباًال و کان انسانا حقريا ماکرًا کذابا متعصبا واحل

کانا علی صالت عميقة من الصداقة وقد استمراعلی هذه الصالت ) شاهنواز
الودية املتينة مدی احلياة وباالضافة الی ذلك فان کل واحد منهما کان يعرف 

) شادی الل(معرفة جيدة ومن مث خان من املستحيل للسري ) شادی الل(السري 
هما وحيت أحدمها ضد االخر او يذهب کل واحد منهما هذا ان يفسد ذات بين

الی حاکم االقليم فيسب صاحبه ويعيبه وأن يعتقد عامة الناس بان عصر 
وان مستوی العدل والعمل مببادئه هو مما  ۔االستعمار االجنليزی کان عصرا جيدا

ميتازبه عصر االستعمار االجنليزی وان هذا املستوی قد احنط اليوم وذلك الن 
الجنليز کانوا متحذرين يف اختيار القضاة الکفاة وتعيينهم ولکن هذا االعتقاد ا

احلقري املکري الکذاب املهني قد ظل رئيسا ) شادی الل(ليس صحيحا فهذا السري 
للقضاء القليم بنجاب ملدة ثالث عشرة سنة يف العصر االجنليزی اال ان احدا مل 

وکذبه وتعصبه وکذلك توجد امثلة يستطع ان ينال منه بسوء ومل حيفل مبکره 
ونظائر کثرية تدل علی ان االستعمار االجنليزی مل يکن ههتم بالقيم اخللقية يف 

  ۔اختيار القضاة وتعيينهم
ای " مالب"فنشرت جريدة ) شادی الل(م نقاعد السري ۱۹۳٤ويف 

وم بتنظيم اهلندوکية الالهورية نيأ مزورا جاء فيه بأن اقباًال کان يدبر أن يق) اللقاء(
) ظفر علی خان(عند تقاعده وان الشيخ ) شادی الل(تظاهر شعيب ضد السري 

قد شارك اقباًال يف هذه املؤامرة اال ان اسرار هذا التزوير مل تبق خافية علی احد 
من عامة الناس فقد علقت اجلرائد االسالمية علی هذا النبأ املزور ليس يف بنجاب 

الصادرة من بومبای تقول " خالفة"لها فهذه جريدة وحدها وامنا يف بالد اهلند ک
قاضيا يف احملکمة العالية القليم بنجاب ) شادی الل(وهي تعلق علی عدل السري 
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قد تقاعد عن رياسة القضاء باحملکمة العالية القليم ) شادی الل(ان السري "
ة املختلفة بنجاب وهو االن ينوی السفر الی انکلرتا وتقوم اجلمعيات االجتماعي

يف الهور حاليا باقامة اخلفالت التوديعية له وحيضرها اهلنادکة والسيخ علی 
) شادی الل(اما املسلمون فا'م يکرهون العصر الذی قضاه السري  ۔السواء

رئيسا للقضاء العايل کما الخيفي فان املسلمني يشعرون اوشعورهم هذا علی 
مني ورفض منهم العدل وکان احلق بانه خالل قضائه قد أمهل حقوق املسل

املمثلون املسلمون يف احملکمة العالية يف عهده قليني جدا فاذا مل يشارك 
املسلمون يف احلفالت التوديعية له فذلك حق وصواب وال جمال للشکوی يف 

السري (قد نشرت خربا باسلوب رکيك عامي وهو ان " مالب"ذلك وان جريدة 
وان رجال من ) شادی الل(ا شعبيا ضد السري کان يريد ان يدبر تظاهر ) اقباالً 

املتظاهر املتعود ايضا قد شارکه يف هذه املؤامرة ) ظفر علی خان(امثال الشيخ 
ولکن سر هذا التزوير ظهر فجأة وعلمه الناس مجيعا وجيب ان تعرف جريدة 

بان أسلو{ا الصحفي عن القادة املسلمني ليس مناسبا مرضيا وجيب " مالب"
ليس جباللة امللك حتی ) شادی الل(صلح موقفها هذا فان السري عليها ان ت

تدبر املؤامرات ضده کما ان املسلمني اليعريونه أی اهتمام واليوجد ما جيعلهم 
شادی (الشك ان املسلمني يشکون من السري  ۔يهامجون علی مکانته الشعبية

ضده فا'م  ولکنهم ليسوا باجلبناء الی هذا احلد حتی يدبروا املؤامرات) الل
يعلنون هذه الشکاوی والخيفو'ا وا'م قد اعلنوها يف الصحف ويف جمال 

شادی الل الميلك من السلطات (االجتماعات الشعبية فان السري 
حتی خيافه الناس وال يقولوا ) ايدوائر(واالختصاصات امللکية اليت ميلکها السري 

کوميا ومن حق کل مل يکن إال موظفا ح) شادی الل(شيئا ضده فان السري 
مواطن أن ينقده ولکن يف احلدود القانونية وان يشکوضده واما قصة حرمان 
اقبال من عضوية القضاء العايل فمما الخيفی علی احد بأنه لوکان قاضيا 
باحملکمة العالية لکان مفخرة للقضاء العالی نفسه ولکن هذا املنصب ليس 

سواء  ) شادی الل(ته وان السري بامکانه ان يضيف شيئا الی جمد اقبال وکرام
کان رئيسا للقضاء العايل او حاکما القليم بنجاب فليس بامکانه ان حيظی 
با>د والعظمة اليت حظی {ا اقبال فالمقارنة بينه وبني اقبال وان املکانة البارزة 
الکرمية اليت حيتلها اقبال اليوم من الصعب ان يناهلا رجل من امثال السري 

  ۔)۵٦" ()شادی الل(
ان اقبال يف هذا الطور من حياته مل يكن هدفا للتعصب اهلندوكي فحسب 
وامنا انتهز هذه الفرصة بعض رجال الدين الذين کانوا حيقدون عليه منذ مدة 
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طويلة فاصدروا الفتوی و کفروه وهذا هو نفس العصر الذی کان الصراع جيری بني 
سالمي وکان مسلمو اهلند قد انصار امللك ابن سعود ومعارضيه يف العامل اال

انقسموا الی فئتني مذهبيتني إحدامها فئة الوها بني والثانية فئة السنيني وکان اقبال 
قد أدلی بتصريح حمفي أيدفيه امللك ابن سعود وبذلك اغضب العلماء الذين کانوا 

) سهارنبور(يعارضون ابن سعود ويعادونه ويف اثناء ذلك قام رجل من اهل مدينة 
ايب حممد سيد (باعداد استفتاء بعث به الی الشيخ ) بريزاده حممد صديق(ه وامس

بالهور الذی کان قد عرف للغاية ) وزير خان(خطيب مسجد ) ديدار علي شاه
بشوقه الی تکفري املسلمني فقد اصدر هذا الشيخ فتاوی التکفري العديدة کفر 

ذی إرسل إلی الشيخ ايب فيها البعض من الزعماء املسلمني وهذا نص االستفتاء ال
  ):۵۷(حممد 
ما رأی السادة علماء الدين ومحاة الشرع املبني قضية شخص يذکر الشمس "

يف ابياته الشعرية وکانتها متصفة بالصفات االهلية ويدعوها ويتضرع اليها 
واليؤمن باليوم االخر ويسخر من رسول عظيم من امثال سيدنا موسی عليه 

لعلماء الکرام واملشئائخ العظام باسلوب االزدراء السالم؟ وخياطب السادة ا
واالحتقار ويرميهم بااللقاب السيئة ويذکر واحدا من اکابر اهلنادکة ذلك الذی 
يعتربه اهلنادکة اهلا فيسميه اما ما ومصباحا هلداية وميدحه ويطری يف مدحه هل 

وس إليه هذا الرجل علی االسالم أو علی الکفر؟ وهل جيوز التعامل معه واجلل
واحلديث معه ام ال؟ وهل جيوز مقاطعته االجتماعية ام ال؟ وما رأيکم يف هؤالء 
الذين اليقاطعونه؟ واليتجنبونه، بينوا لکی توجروا وابياته الشعرية هي کما يلي؟ 

  :القطعة االولی
  ۔ايتها الشمس اعطينا ضياء الشعور واعطی النور لعني العقل من جتلياتک  )۱
ق والبهاء يف جملس الوجود کله امنا يرجع اليك وانك اهلة لکل من يسکن ان هذا الرون  )۲

  ۔يف اجلبال والسهول
انك ربة حلياة کل شئي وانك ملکة متوجة علی کل من خلق من النور والضياء فانه   )۳

ترمجة (ان نورك املضئي قد حترر من قيد االولية واالخروية  ۔ليس لك بساية وال'اية
  ۔)دعاء جاتريی

  :طعة الثانيةالق
اننا نظهر يف وجود کل شئي وليس لنا  ۔الذهاب وال جمئي وان امتياز العقبی خديعة  )۱

  ۔وطن
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  :القطعة الثالثة

ايها الکليم انك المتلك امتيازا خاصا فان کل شجر وحجر يتشرف بالکالم مع اهللا   )۱
  :القطعة الرابعة

اهللا ينقذ قومك من  ۔لغضب واللعنةان هوءالء املرشدين املتکربين املستبدين إمنا هم ا  )۱
القطعة  ۔ا'م يفسدون املسلمني يف ديارك لکي يضيفوا الی کرامتهم وشرفهم ۔شرهم

  )من اهلة اهلنادکة(اخلامسة يف مدح رام 
ان هذه البالد قد اجنبت االلوف من الرجال کانوا مالئکة يف طبيعتهم وبسببهم   )۱

  ۔اشتهرت اهلند واکتسبت مکانة يف العامل
  ومکانته وان اهل النظر يعتربونه إماما للهند ) رم(ان اهلند لتفتخر بوجود   )۲
  أن من اعجاز هذا املصباح للهداية ان امسيات اهلند اکثر ضياء ونورا م الصباح   )۳
  ۔انه کان فريدا يف الشجاعة فارسا مقاتال کما انه کان فريدا يف الطهارة واحلب املتدفق  )٤

  ۔)مد صديق السهارنبوریاملستفيت بريزاد حم(
  الفتوی

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
خاص بذات البارئ ) االله" (يزدان"و ) الرب" (بروعدکار"ان کلمة "

فهي عقيدة تقول مبولد " االهلة الشفعاء"ای " اوتار اهلنادکة"سبحانه وتعالی وما 
ر للشمس کف" بروردکار"و " يزدان"االله ففي مثل هذه الظروف استخدام کلمة 

صريح وباالضافة اليت ذلك فان العقيدة القائلة مبولد االله کفر أيضا وکذلك اهانة 
فعلی هذا إذامل  ۔سيدنا موسی عليه السالم کفر واما إهانة علماء الدين فهو فسق

يتب قائل هذه االبيات الشعرية من کلمات الکفر هذه فعلی املسلمني ان يقطعوا 
  !ن أمثني للغايةالصالبه والتعامل معه وإال يکونو 

  )وزير خان(ابو حممد ديدار علی اخلطيب مبسجد املرحوم (
هذا قد اصبح هدفا للمالمة من قبل مجيع ) ديدار علي(والواقع ان الشيخ 

االطراف االسالمية والجوانب احمللية بعد اصدار الفتوی وقد کان ذلك انتقاما من 
ن يعرفوا شخصيتهم ويدرکوا رجال الدين لذلك االنسان الذی احل علی املسلمني ا

  !ذاتيتهم والذی اجرتأ علی دعوة املسلمني الی الوحدة ليکونوا امة واحدة
  

____________________ 
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  المراجع
  الفصل الثامن

انه کان قدنال املعاش وتقاعد ) للشيخ عطا حممد" (کتاب اخلدمة"وطبقا ملا جاء يف   ۔۱
م إال أن احلکومة االجنليزية طلبته ۱۹۱۲سبتمرب  /۲۲من اخلدمة العسکرية يف 

للخدمة العشکرية مرة ثانية بسبب احلرب اليت قامت بني احلکومة االجنليزية 
من رسالة ( ۱۹۱۹وافغانستان فتقاعد ثانيا علی االغلب بعد سنتني او ثالث يف 

  ۔)الشيخ اعجاز امحد الی مؤلف الکتاب
  ۔۲۱۰اجلزء االول ص م،۱۹۰۸ابريل  /۷) جريدة بنجاب" (بنجاب جازيت"  ۔۲
روايات "وراجع أيضا  ۵۵عددها اخلاص عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"جملة   ۔۳

، "ملفوظات اقبال"و  ۱۰۵و  ۱۰٤و  ۷۷و ۷٦ص) عبداهللا تشغتائي(إعداد " اقبال
  ۔٦٤-٦۳ص) لعبد ا>يد سالک" (ذکر اقبال"و  ۸٤تأليف أبو الليث صديقي ص

حيث جاء اسم  ٤۲ص) بشري امحد دار(تأليف ) جنليزيةباال" (رسائل اقبال وخطبه"  ۔٤
  ۔خطأ" مري حممد"والد اقبال 

إعداد عبداهللا " روايات إقبال"و  ۵۵جملة صحيفة عددها عن اقبال، القسم االول ص   ۔۵
  ۔۱۰۵و ۱۰٤تشتغائی ص

  ۔۸٦-۸٦إعداد ابو الليث صديقي ص" ملفوظات اقبال"  ۔٦
  ۔۳٦ص) ة بيکمعطي(تأليف ) باالجنليزية" (اقبال"  ۔۷
بنجاب "و ٤۸-٤۳ص) بشري أمحد دار(إعداد ) باالجنليزية" (رسائل اقبال وخطبه"  ۔۸

وتاريخ اخلدمات احلکومية  ۸۰۹م، القسم االول، ص۱۹۱۹ /مايو  ۲۱" جازيت
  ۔۳۲۹م ص۱۹۱۹أول يوليو ) باالجنليزية(

عددها " جام نو"وجمله " حممد اسلم و مولوی حممد علي قصوری ںتصرحيات ميا"  ۔۱۰
و  ۸٦ص ۲رقم او  ۲۱م ا>لد ۱۹۷۱إبريل ومايو ) الکاتب الروائی) أسلم(عن 
  ۔۱۸م ص۱۹۷٤ابريل ) عددها عن اقبال" (راوی"جملة 

  ۔)شودری۔ر۔س(وکان رئيس حترير هذه ا>لة القانونية   ۔۱۱
" صحيفة"وجملة  ۱۵ص ۱۹۰۹ينائر الی يونيو " مجعية بنجاب االسالمية"جملة   ۔۱۲

  ۔۱۹٦-۱۹۵اقبال، القسم االول صعددها عن 
  ۔۲۰٦-۲۰۰ص) عبداهللا قريشي(اعداد ) ة اقبال◌ٓ مرا" (ئينه اقبال◌ٓ ا"  ۔۱۳
  ۔۲۰۹-۲۰۷نفس املرجع ص  ۔۱٤
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  ۔۲۳۵و ۲۳٤نفس املرجع ص  ۔۱۵
  ۔۱۱٤عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"جملة   ۔۱٦
  ۔۸٤و  ۸۳نفس املرجع ص  ۔۱۷
  ۔۵۳: ه بيکم صتأليف عطي) باالجنليزية" (اقبال"  ۔۱۸
  ۔۵۵: نفس املرجع ص  ۔۱۹
  ۔۱۸ص) بادی◌ٓ نظر حيدر ا: (تاليف" باد الدکن◌ٓ اقبال وحيدر ا"  ۔۲۰
وکانت هذه  ۹۱ص) عبداهللا قريشي(إعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال الی اجلرامي"  ۔۲۱

من رئيس التحرير >لة " اقبال نامه"صاحب ) عطاء اهللا(الصورة قد حصل عليها 
باد الدکن ويقال ان هذه الرسالة کانت قد وصلت ◌ٓ ادرة عن حيدر االص" شهاب"

  ۔الی صاحب ا>لة بشکل علبة من دکان بائع البسکويت
عبدالروف (تاليف ) باللغة االردوية" (باد الدکن◌ٓ يف حيدر ا" اقبال و جملس اقبال"  ۔۲۲

  ۔۲۲و ۲۱ص) عروج
  ۔۱۰٦و  ۱۰۵القسم االول ص" عددها عن اقبال" صحيفة"جملة   ۔۲۳
  ۔۱۹۱۵/يونيو " خمزن"جملة   ۔۲٤
" صحيفة"و  ۲۲۰ص) عبداهللا قريشي(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال الی اجلرامي"  ۔۲۵

  ۔۷٦-۷۳عددها عن اقبال، القسم االول ص
م واالبيات التسعة االولی م هذه القصيدة وردت يف ديوان ۱۹۱۰يونيو " خمزن"جملة   ۔۲٦

  ۔"طلوع الفجر"او " حمنود صب"وعنوا'ا " صوت اجلرس"
خالل هذه الغرتة يف خدمة االعمال العسکرية ) الشيخ عطا حممد(وکان مقر عمل   ۔۲۷

) حيدر اباد(ويبدو أنه کان قد وصل إلی ) ديو اللی(معسکر ) بومبای(يف حمافظة 
رسالة الشيخ (باد ◌ٓ ليلتقی باقبال هناك مث ذهب االخوان سويا إلی مدينة اورنك ا

املؤرخة يف ) اکرب اله ابادی(وراجع ايضا رسالة اقبال الی ) املؤلف اعجاز امحد الی
، القسم االول، )الشيخ عطاء اهللا(إعداد " اقبال نامه"م يف ۱۹۱٤ديسمرب  /۱۷
  ۔٤۳ص

  ۔٦۳و ٦۲تأليف عطيه بيکم ص) باالجنليزية" (اقبال"  ۔۲۸
  ۔۵۱و ۵۰ص) حممد حنيف شاهد(تأليف ) بالردوية" (اقبال ومجعية محاية االسالم"  ۔۲۹
شذرات "وقد مجع املؤلف هذه املذکرات الجنليزية ونشرها، وراجع لرتمجتها االردوية   ۔۳۰

  ۔)افتخار امحد صديقي(تاليف " فکر اقبال
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  ۔۸٦و ۸۵ملفوظات اقبال إعداد ابو الليث صديقي ص  ۔۳۱
  ۔۸٦و ۸۵تأليف عطيه بيکم ) باالجنليزية(اقبال   ۔۳۲
ينائر " راوی"وجملة  ۳۲م، القسم االول، ص۱۹۱۱يناير  /۲۰" بنجاب جازيت"  ۔۳۳

  ۔۲ص ۳٦م، ا>لد اخلامس رقم ۱۹۹۵
  ۸٦م ص۱۹۱۷، ابريل ومايو "اسلم"عددها عن " جام نو"جملة   ۔۳٤
  ۔۲۷۱ص) ضياء الدين امحد برين(تأليف ) عظمت رفته" (اجماد املاضي"  ۔۳۵
  ۔۲۸و۲۱عددها عن اقبال، القسم االول ص " صحيفة"  ۔۳٦
وقد انشئي املؤمتر  ۱۱۰م، القسم االول ص۱۹۱۰مارس /٤" جازيت بنجاب"  ۔۳۷

التعليمي االقليمي لبنجاب لدراسة املشاکل التعليمية اليت کان يواجهها املسلمون يف 
م حيث انتخب اقبال ۱۹۱۱ابريل  /۱۵م وعقد اجتماع املؤمتر األول يف ۱۹۱۱

عية محاية االسالم واستمر سکرتريا للمؤمتر مث نشأت الصالت بني هذا املؤمتر وبني مج
إعداد ) باالردوية" (انوار اقبال"اقبال يعمل سکرتريا للمؤمتر ملدة ثالث سنوات وراجع 

  ۔۳۰۰-۲۹۵ص) بشري امحد دار(
  ۔۲۵و ۲٤نفس املرجع ص  ۔۳۸
 ۱۵و  ٤۷۳و ٤۷۲م، القسم الثالث ص۱۹۱۹مارس  /۲۸" بنجاب جازيت"  ۔۳۹

  ۔۱۱۱۲م القسم الثالث ص۱۹۱۹اغسطس 
  ۔۱٤۰ص) ۱(م، القسم الثالث، ۱۹۲۳مايو /٤" بنجاب جازيت"  ۔٤۰
  ۔۷۱ص) ۱(م، القسم الثالث ۱۹۲۵م يناير ۱۹۲۵يتاير  /۹بنجاب جازيت   ۔٤۱
) ۱۹۲٤( ۱۲ /۳۷اجراءات االجتماع للجنة بنجاب للکتب املنهجية، امللف رقم   ۔٤۲

  ۔املناهج الدراسية االردوية
  ۔۲۵ص )بشري امحد دار(اعداد " انوار اقبال"  ۔٤۳
  ۔۱۰۱-۸۹ص) بشري امحد دار(اعداد ) باالجنليزية" (رسائل اقبال وخطبه  ۔٤٤
ای االردوية " (واردوئی مصفی" ٤۷ص) طاهر فاروقي(تأليف ) باالردوية(سرية اقبال   ۔٤۵

) رسالة اقبال الی مظفر الدين قريشي(وهي جمموعة رسائل بابا الردوية ) النقية
  ۔)۱۱۷و ۱۱٦ص

وقد جاء يف  ۔۱۰۱-۹۸ص) عبداهللا تشتغائی(إعداد ) باالردوية(روايات اقبال   ۔٤٦
) باالجنليزية" (اقبال"وهوخطأ وراجع " شاهدرة"کلمة ) املريزا جالل الدين(تصريح 

  ۔۷٤ص) لعطية بيکم(
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  ۔۹۸-۹٦ص) باالجنليزية(ترمجة سياسية " فضل حسني"  ۔٤۷
  ۔۱۳٤-۱۳۲ص) العبداهللا تشتغائی) (باالردوية" (روايات اقبال"  ۔٤۸
والسنتان االخريتان من حياة " ۱۵۷: ص) باالجنليزية(ترمجة سياسية " فضل حسني"  ۔٤۹

  ۔۲۷٤ص) باالردوية" (اقبال
و  ٦۳و ۵۸و ۵۷ص) ديلووت(تأليف ) باالجنليزية" (تاريخ احلرکة الوطنية اهلندية"  ۔۵۰

 ،۱۱۲ص) راجندر برشاد(تأليف ) باالجنليزية" (واهلند املنقسمة" ۔۸۸و  ٦٦و  ٦۵
  ۔۳۷۵-۳۷٤لطئيل امحد ص) باألردوية" (مستقبل املسلمني الزاهر"

  ۔۱٤۸ص) باالردوية(مقاالت شبلي، ا>لد الثامن   ۔۵۱
  ۔۹٦تاليف ابو الليث صديقي ص) باالردوية(ملفوظات اقبال   ۔۵۲
اعجاز (وکان الشيخ  ۸۲و۸۱اقبال ومجعية محاية االسالم حملمد حنيف شاهد ص   ۔۵۳

ة وحسب تصرحيه کانت املنظومة أو أربعة ابيات غري املصراع قد حضر اجللس) امحد
وکان " نصيحة"وعنوا'ا " صوت اجلرس"االول من املطلع وضم املنظومة إلی ديوانه 

  :ابياDا الشعرية يف الوهلة االولی وقبل ان حيدث فيها تغيري کما يلي ومعناها
  صلوات اخلمسة؟هل تصوم وتواظب علی ال: التقيت باقبال باالمس فسألته  )۱
  ۔فاذا عقد اجتماع شعيب للدعاء من اجل ايران فنراك تعتذر قائال، انين سقيم  )۲
اصبت انت يا سيدی فانين لست اشك فيما تقوله : فاذا مسع کالمي اقبال قال يل  )۳

  ۔حضرتک
انين اتصف بالصفات الالزمة االخری وينقصنی شئي واحد وانا علی استعداد أن   )٤

  ۔بشرط أن التفضح امریأخربك به ولکن 
وهو انين الاعرف حيلة تؤهلين بان ابيع وطين وشعيب والاجد من املعلمني يف بنجاب   )۵

  ۔من يعلمين ذلک
بان اقبال کان قد دفع مثنا غاليا يف حياته القادمة بعد ان انشد ) الشيخ اعجاز امحد(ويری 

ذلك هو ان هذه هذه االبيات يف اجتماع شعيب ويری مؤلف الکتاب بان لسبب يف 
  ۔)السري فضل حسني ںميا(االبيات الشعرية کانت تشري علی االغلب الی 

  ۔۳٤ص) ابو اليث صديقي(تأليف ) باالردوية" (ملفوظات اقبال"  ۔۵٤
  ۔۱۲۳ص) باالردوية(، ا>لد االول )ای عصر فقري(روزکار فقري "  ۔۵۵
، القسم الثاين )شيخ عطاء اهللال(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال"او " اقبال نامه"  ۔۵٦

  ۔۳۸و ۳۷ص
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باد الدکن ◌ٓ ، حيدر ا)حممد عبدالرزاق(إعداد ) ای موسوعة شعر إقبال(کليات اقبال   ۔۵۷

وکان هذا الکتاب قد نشر قبل ان ينشر اقبال ديوانه  ۵۸-۵۰م ص۱۹۲۳سنة 
وذلك بدون اذن منه وکان من بني شروط التسوية ان يدفع الناشر " صوت اجلرس"

باد الکدن ◌ٓ روبية تعويضا للشاعر وان اليباع الکتاب خارج حدود امارة حيدر األف 
جانب من "وتوحد نسخة من الکتاب يف متحف العالمة اقبال وايضا راجع مقال 

عددها " ضيا بار"الذی نشر يف جملة ) حملمد حنيف شاهد) (باالردوية" (حياة اقبال
  ۔وميةاحلک) سرجودا(کلية   ۱۹۸-۱۷۲م ص۱۹۷۳عن اقبال 

  ۔حملمد رفيق افضل) باالردوية" (حديث اقبال" او" "کفتار اقبال"  ۔۵۸
  ۔۸٤و ۸۳حملمد حنيف شاهد ) باالردوية(اقبال ومجعية محاية االسالم   ۔۵۹
  ۔٤و ۳حملمد رفيق افضل ص) باالردوية" (حديث اقبال" او" "کفتار اقبال"  ۔٦۰
 ۱٦۱و  ۔۱۵۹و ۱۵۸او  ۱۵۱-۱۳۹ا>لد الثامن ص) باالردوية" (مقاالت شبلي"  ۔٦۱

مالوی (تأليف ) ای موسوعة شبلي(وايضا راجع کليات شبلي  ۱۷۷-۱۷۰و ۱٦۳و
لطفيل امحد ) باالردوية(ومستقبل املسلمني الزاهر  ۷٤-٦٤ص) مسعود امحد

  ۔۳۸۲و ۳۸۱ص
  ۔۳٦٦و ۳٦۵اقبال نامه او رسائل اقبال اعداد الشيخ عطاءاهللا، القسم الثاين ص  ۔٦۲
  ۔۳۵ص نفس املرجع  ۔٦۳
) رسائله(وايضا راجع مکتوبات اقبال او  ۳۹لعطية بيکم ص) باالجنليزية" (اقبال"  ۔٦٤

بان رسائل ) بشري امحد دار(ويصرح  ٤۳ص) بشري امحد دار(إعداد ) باالجنليزية(
التزال بقية مصئونة وکانت الرسائل باللغة االملانية ) اميا وی جي ناست(اقبال الی 

وقد ميکن أن تکون ) ممتاز حسن(املصورة منها عند املغفوله وانه کان قد رأی النسخ 
م علی مبين دار االقامة يف ۱۹۲۲ن يف حوزة ورثائه وقدمت العثور يف سبتمرب ◌ٓ اال
حيث نزل اقبال واقام طالبا وعلقت الفتة علی املبنی باسم اقبال ) هائيدل برج(

لة عن املوضوع يف ويرجع ذلك کله الی جهود بذهلا طالب باکستاين وهو نشر رسا
الصغرية وامسها ) اميا وی جي ناست(فردت علی الرسالة اخت  ۔بعض اجلرائد احمللية

يف مثانني من عمرها فدلت علی موقع املبنی وعرفته ويقع ) صوفية وی جي ناست(
 ۱۲م ص۱۹٦۹ابريل ) باالجنليزية) اقبال ريفيو(وراجع ) نيکر(املبنی علی ضفة 'ر 

)۱۳  
  ۔٤۳-٤۱ص) لعطية بکيم) (جنليزيةباال(اقبال   ۔٦۵
  ۔۵۱-٤٦نفس املرجع ص  ۔٦٦
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  الفصل التاسع
  ۔۹٦ص) باالردوية" (عامل االسرار"و " دانائی راز"  ۔۱
  ۔۹٦نفس املرجع ص  ۔۲
  ۔۹٤نفس املرجع ص  ۔۳
  ۔۷٤و ۷۳ص) عبداهللا تشتغائي(اعداد ) باالردوية" (قصص اقبال"او " روايات اقبال"  ۔٤
  ۔۳۸و ۳۷و ۳٦ص) لعطية بيکم) (ةباالجنليزي" (اقبال"  ۔۵
م يف واحد ومثانني من عمره، ۱۹۷۹أغسطس /۱٤فتاب إقبال بلدن يف ◌ٓ وتويف ا  ۔٦

  ۔واحضرت جثته إلی کراتشي حيث دفنت
  ۔۹۸-۹٦ص) باالردوية" (عامل االسرار"او " دانائی راز"  ۔۷
  ۔۸۸-۸۵ص) لعطية بيکم) (باالجنليزية" (اقبال"  ۔۸
  ۔٤۳نفس املرجع ص  ۔۹

  ۔۵٦فس الرجع صن  ۔۱۰
وکان املؤلف يف صباه قد رأی هذه النظارة يف خملفات إقبال إالأنه مل يعثر عليها بعد   ۔۱۱

  ۔ذلك رغم البحث عنها
 ۱۲۸ص) عبداهللا تشتغائي(إعداد ) باالردوية" (قصص اقبال"او " روايات اقبال"  ۔۱۲

  ۔۲۷ص) لعبد ا>يد سالک" (ذکر اقبال"و  ۱۲۹و
  ۔۱۲۳و ۱۲۲و  ٦۸ و ٦۷نفس املرجع ص  ۔۱۳
  ۔۷۵و ۷۳نفس املرجع ص  ۔۱٤
  ۔۱۲٤و ۱۲۳نفس املرجع ص  ۔۱۵
  ۔٦۹و ٦۸لعبد ا>يد سالك ص" ذکر اقبال"  ۔۱٦
 ۱۲٦و ۱۲۵ص) لعبد اهللا تشتغائي) (باالردوية" (قصص اقبال"او " روايات اقبال"  ۔۱۷

  ۔۱۷۰ص) لعبد ا>يد سالک) (ياالردوية" (ذکر اقبال"و 
  ۔۱۲٦نفس املرجع ص  ۔۱۸
  ۔۱۰۹عددها عن اقبال، القسم االول ص"صحيفة "جملة   ۔۱۹
  ۔۸۹نفس املرجع ص  ۔۲۰
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  ۔۸٤و ۸۳ص) لعبد ا>يد سالک) (باالردوية" (ذکر اقبال"  ۔۲۱
  ۔۱۰۱: عددها ع اقبال، القسم االول ص) صحيفه(جملة   ۔۲۲
  ۔۱۱۰و ۱۰۹نفس الرجع ص  ۔۲۳
  ۔۱۸۰و ۱۷۹ص) باالردوية" "(رحلة مشيم"او " سفر نامه مشيم"  ۔۲٤
  ۔۱۲۲ص)لعبد اهللا تشغائی) (باالردوية" (روايات اقبال"  ۔۲۵
  ۔۹۷-۹۵ص) حملمد حنيف شاهد" (اقبال ومجعية محاية االسالم"  ۔۲٦
  ۔۱۱-۱۰ص) حملمد رفيق افضل) باالردوية" (کفتار اقبال"  ۔۲۷
  ۔۱۳۰ص" ذکر اقبال"  ۔۲۸
وراق إقبال وال يزال حيتفظ ورسالة من بني هذه الرسائل کان املؤلف قد عثر عليها يف أ  ۔۲۹

  ۔{ا
لعبد ا>يد (ال -وذکر إق ۱۷۰ص) بشري أمحد دار) (باالردوية" (أنوار اقبال"  ۔۳۰

  ۔۲۱۷ص) سالک
  ۔۵۷تأليف صابر کلوروی ص) باالردوية" (ذکری اقبال"او " ياد اقبال"  ۔۳۱
األمة "'ا وعنوا) باالجنليزية(وحيتفظ متحف إقبال باملسودة األصلية هلذه املقالة   ۔۳۲

دراسة إجتماعية، وقد جاء يف هامش الصفحة األولی ملحوظ باإلجنليزية " املسلمة
  :إلقبال خبط يده وهذا امللحوظ يوضح کما يلي

م وأما ماجاء عن القاديانية يف ۱۹۱۱وقد مت إلقاء هذه احملاضرة مبدينة عليکره يف "  
ظراً إلی الظروف اليت کانت نتيجة املقالة فهو حيتاج إلی إعادة النظر والتفکري اجلديد ن

م فالقاديانيون اليوم يبدو کأ'م من املسلمني والقاديانيون أنفسهم ۱۹۱۱حلرکة 
يظهرون إسالمهم باهتمام خاص إال أن الصورة احلقيقة للحرکة القاديانية اليت ظهرت 
واضحة عرب األيام تؤکد لنا بأ'م أعدی أعداء االسالم يف ظاهرهم وباطنهم 

اديانيون يف ظاهرهم مسلمون ولکنهم يف الواقع ميلکون عقلية جموسية ومن فالق
اململکن أن تنضم هذه احلرکة يف 'ايتها إلی البهائية ويبدوکأن احلرکة القاديانية قد 

  "ظهرت يف البداية کرد فعل أو تأثري مباشر للبهائية
  حممد اقبال

  م۱۹۳۵اکتوبر  ۲۱يف 
م علی وجه التخمني ۱۹۱۱کانت قد قرأت مبدينة عليکره يف   ولعل إقبال ظن بأن هذه املقالة

  ۔م۱۹۱۰والتقدير والواقع أن هذه املقالة کانت قد قرأت يف ديسمرب 
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جملة خمزن مايو : نقالعن ۲٤۲-۲۳۱ص) لعبد اهللا قريشي" (اقبال يف رأی معاصريه"  ۔۳۳
ة االسبوعي" احلکم"م وجملة ۱۹۰۲يونيو  /۱۱" بنجه فوالد"م وجريدة ۱۹۰۲

بيسه "م وجريدة ۱۹۱۰م واغسطس ۱۹۰۳يناير  / ۲٤و  ۱۰الصادرة من قاديان 
  ۔م۱۹۱۰سبتمرب  /۱۵" اخبار

  ۔٦و ۵ص) حملمد رفيق افضل) (باالردوية" (حديث اقبال"أو " کفتار اقبال"  ۔۳٤
  ۔۱۳۵و ۱۳٤ص) لعبد اهللا تشتغائی) (باالردوية" (روايات اقبال"  ۔۳۵
  ۔٦:ص) لسيد حمي الدين قادری زور") (سروراقبال امل"ای " (شاد اقبال"  ۔۳٦
  ۔۲۳٤:ص) لعبد اهللا قريشي) (باالردوية" (ة اقبال◌ٓ مرا"او " ئينه اقبال◌ٓ ا"  ۔۳۷

وکان اقبال مل يکن يقدر علی الصوم بسبب األمراض واألسقام ومرة صام ثالثة أيام   
صوم إال أحد فأصيب بوجع الکليتني ويف املرة الثانية کان احلر شديدا فلم يقدر علی ال

إلی حممد نياز الدين ) باالردوية" (رسائل اقبال"عشر يوما وراجع مکتوبات إقبال أی 
  ۔۳٤و ٤خان ص

  ۔۱۳٦لعبد اهللا تشتغائي ص) باالردوية" (روايات اقبال"  ۔۳۸
  ۔۱۵۹و ۱۵۸عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفه"جملة   ۔۳۹
م حيث نشر ۱۹۸۰) املودودی(ن عددها ع") الربکان"ای " (تش فشان◌ٓ ا"جملة   ۔٤۰

  ۔٦۲:املقال من جديد ص
" النغمات املاضية" ای"سرود رفته " راجع الی" "دين و دنيا"وللمعلومات عن منظومة   ۔٤۱

  ۔٤۲-۳۸: ص) لغالم رسول مهر(
) لعبد احلميد) (باالردوية" (قطعات مثينة إلقبال" "اقبال کی چند جواهر ريزی"  ۔٤۲

  ۔۲٤-۲۱ص
  ۔۱۲۹و ۱۱۸ص) أيب الليث صديقي(تأليف ) باالردوية" (بالملفوظات اق"  ۔٤۳
  ۔۲٤۱ص) لغبد اهللا قريشي) (باالردوية" (ة اقبال◌ٓ مرا"ای " ئينه اقبال◌ٓ ا"  ۔٤٤
يرافق ) اجلرامي(وکان الشيخ  ۲۹۹، القسم الثاين ص)لشيخ عطاء اهللا" (اقبال نامه"  ۔٤۵

وأحيانا کان يشار  ) الل الديناملريزا ج(اقبال يف جمالس الطرف والغناء باإلضافة إلی 
يف کتابه ) شورش کامشريی(أيضا اما الرجل الغين الذی ذکره ) السري عبدالقادر(کهما 

مع ذکر اقبال فهذا احلادث وتغاصيله کلها ) يف سوق العاهدات" (ںاس بازار مي"
  ۔من هذا الکتاب۱۱٤-۱۱۳تقوم علی سوء الفهم وراجع ص

  ۔۵۱ص) لعبد احلميد) (ردويةباال" (قطعات غالية القبال"  ۔٤٦
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وأصل هذه السيدة أ'ا کانت تنتمي إلی أسرة هندوکية قروية يف کشمري وکا قد   ۔٤۷

اختطفها بعض الناس فجاء {ا إلی الهور فباعها يف سوق العاهرات فعاشت طوال 
  ۔)سيالکوت(حياDا تطيع زوجها وماتت مبدينة 

اما  ۔۱۳۰-۱۲۳خلالد نذير صويف ص) زلهای اقبال يف داخل من" (اقبال درون خانه"  ۔٤۸
لفقري سيد (فقد حکاه ) کيمبلفور(مع اقبال الی مدينة ) شيخ اعجاز امحد(سفر 

واما املشارکة يف مأدية  ۱٦۰-۱۵۹، اجلزء الثاين ص"روزکار فقري"راجع ) وحيد الدين
إلی ) اعجاز امحد(العشاء فقد حکی ذلك علی لسانه للمؤلف فقد کتب الشيخ 

م کما ۱۹۳۸م إلی ۱۹۰۸قد زرت اقبال يف بيته اکثر من مرة منذ "ما نصه  املؤلف
کما أنين مل أجد   ۔فما رأيته يشرب اخلمر أو يف حالة السکر ۔أنين نزلت عنده مراراً 

شيئا مما يدل علی وجوده عنده فلوکان يشرب اخلمر أو کان قد تعود ذلك ملا اختفی 
اساس ما شاهد ته ورأيته بعيين رأسي  علی وأستطيع أن أقول بکل ثقة ويقني علی

  ۔والذی حيکی عن الشرب کله کذب وافرتاء
يف مقاله وعنوانه ) اخلواجا عبدالوحيد(ويقول  ٤۷م ص۱۹٦۹، يناير "اقبال ريفيو"  ۔٤۹

عددها الثاي عن اقبال " نقوش"وراجع جملة ) يف حضرة اقبال" (اقبال کی حضور"
وصل للمشارکة يف جملس الشعر  بان أول من ۳۸۳وص  ۳۸۲م ص۱۹۷۷ديسمرب 

م او قبل ذلك کان هو اقبال وعندما دخل اقبال يف الغرفة ۱۹۱۸يف " للي الج"عند 
فطلب إليه اقبال أن حيضر النارجيلة فقال له ) عبداحلميد(مل جيدفيها غري اخلواجا 

قال يا يا سيادة الدکتور ملاذا الترتك النارجيلة؟ فابتسم اقبال مث ) عبداحلميد(اخلواجا 
سيدی قد أعرضت عن اخلمر فهل أعرض عن النارجيلة أيضا؟ ومل يسمع هذا 

وهذا ليس من املعقول أن  ۔علی حد تصرحيه) عبداحلميد(احلديث أجد غري اخلواجا 
برد اقبال هذا الرد علی شاب کان من املعجبني به وقد يذهب بنا الظن إلی أن ذلك 

ويتخلص ) عبداحلميد(يسکت اخلواجا  يرجع إلی طبع إقبال الظريف حيث أراد أن
  ۔منه

  ۔۱ص) لعبد ا>يد سالک) باالردوية" (ذکر اقبال"  ۔۵۰
  ۔۷نفس املرجع ص  ۔۵۱
وعلی حد تعبري  ۹۵ص) لسيد نذير نيازی) (باالردوية) (العامل باالسرار" (دانائی راز"  ۔۵۲

ب کان األشراف يعتبوون املطربات قيمة أو ضرورة ثقافية جي) شورش کامشريی(
االهتمام {ا ومل يکن تعاملهم معهن تعامل األجسام باألجسام وإمنا کان يرجع ذلك 

يستمعان إلی االغاين بکل ) الشيخ شبلي(و ) السري سيد(إلی القيم الثقافية فقد کان 
" بوتا بيکم"فقد تزوج السيدة املطربة ) بادی◌ٓ اکرب اله ا(رغبة واهتمام اما الشيخ 

خالل اقامته يف ) حممد علی جوهر(ش معه کما ان الشيخ فجاء {ا إلی منزله تعي
مرة او مرتني حتی ) مشرتی(أو السيدة ) زهرة(کان يزور السيدة ) لکنؤ(أو ) کلکتة(
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حکيم (خالل اسفاره السياسية کما ان ) باد◌ٓ فيض ا(أنه کان يستمع إلی مطربة 
لشيخ أبو الکالم ا(کان يتمتع بالطرب والغناء خالل حرکة اخلالفة وأما ) امجل خان

و ) عبداحلليم شرر(وکذلك " غبار خاطر"فقد اعرتف بغيه وضالله يف کتابه ) زاد◌ٓ ا
کلهم کانوا، ) داغ(وحستی حضرة ) عبدالغفار(و القاضي ) غا حشر کامشريی◌ٓ ا(
ای يف " (اس بازار ميأ"و راجع " أسری شرات مجيلة جمعدة لذوات اخلالخيل"

  ۲۱۷و ۲۱٦و  ۱۹۷و  ۱۹٦ص) ت واملومساتيف سوق املطربا"او " تلك السوق
  ۔۱۱٦و ۱۱۵ملفوظات اقبال، تاليف ايب الليث صديقي ص  ۔۵۳
  ۔۱۵٦-۱۳۷و ۱۱۵-٦۷ص) باالردوية" (طور عاطفي م حياة اقبال"  ۔۵٤
  ۔۷۸و۷۷ص) باالجنليزية" (حياة اقبال"  ۔۵۵
  ۔۱٤۲-۱۳۸ص) باالردوية(اقبال داخل منزله   ۔۵٦
  ۔۱٤۲-۱۱۳الليث صديقي ملفوظات اقبال تاليف ايب   ۔۵۷
  ۔۷۱و ۷۰ذکر اقبال ص  ۔۵۸
 -الی -جملة هالل للکية االسالمية فرباير) باالردوية" (امساء السرجال القبال"مقال   ۔۵۹

  ۔م۱۹۵۱ابريل 
  ۔٤٤و ٤۳تأليف غالم رسول مهر ص" االنشودة املاضية"سرود رفته   ۔٦۰
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  الفصل العاشر
  ۔۹۷ص) باالردوية(فکر اقبال   ۔۱
وقد شر هذا املقال يف جملة الکلية الشرقية عددها اخلاص  ۱۹۰٤اکتوبر " خمزن"جملة   ۔۲

  ۔۳۹-۱۹ص) عبادت بريلوی(اعداد الدکتور ۔عن ذکری اقبال
  ۔ولعل اقبال کان قد کتب هذا علی أساس جتاربه الشخصية  ۔۳
م ۱۹۰۹واغسطس  ۳۸-۲۹ص ۱۹۱۹يوليو ) اله اباد" (هندوستان ريفيو"  ۔٤

امحد (لطيف : إعداد" طب اقبال ومقاالته وتصرحياتهغ"وراجع  ۔۱۷۱-۱٦٦ص
  ۔۱۰۲-۸۵ص) باالجنليزية) (شريواين

افتخار امحد (وقد نشرت هذه املذکرة االجنليزية وقد ترمجها إلی االردوية الدکتور   ۔۵
  ۔"شذرات فکر اقبال"ومساها ) صديقي

سنة ) باالجنليزية(وقد نشرت اقتباسات من هذا املقال يف تقرير إحصاء النفوس للهند   ۔٦
 ۔۱٦٤-۱٦۲م ص۱۹۱۲م الهور، اجلزء الرابع عشر، بنجاب، القسم االول ۱۹۱۱
) باالجنليزية) (لطيف امحد شريواين: (، اعداد"خطب اقبال ومقاالته ومترحياته"وراجع 

قد ترجم معظم املقال هذا ترمجة اردوية ) ظفر علي خان(وکا الشيخ  ۱۰۷-۱۰۳ص
ن وأغلب الظن ان املقال مل ◌ٓ قد نش اال انه اليوجد االوقد ميکن أن يکون املقال 
) ظفر علي خان(بان الذی ترمجه الشيخ ) رمحان ۔أ ۔س(ينشر کامال ويری الدکتور 

بان املقال الذی ترمجه الشيخ ) عبدالسالم خورشيد(هو غري هذا املقال ويری الدکتور 
وکالمها علی خطاء  ن◌ٓ الی االردوية اليوجد اصله االجنليزی اال) ظفر علي خان(

-۹۹ص) عبدالسالم خورشيد(للدکتور " تاريخ اقبال"أی " سرکزشت اقبال"وراجع 
  ۔ن◌ٓ واملسودة األصلية للمقال حيتفظ {ا متحف العالمة اقبال اال ۱۰۸

) باالجنليزية) (لطيف امحد شريواين(، تاليف "خطب اقبال مقاالته وتصرحياته"راجع   ۔۷
  ۔۱۲۱-۱۰۷ص

  م۱۹۸٦م او ۱۹۸۵ن أن تظهر هذه النجمة ذات الذنب يف ◌ٓ الومن املتوقع ا  ۔۸
  م۱۹۲٤ديسمرب  ۱۲" زميندار"راجع جريدة   ۔۹

-۱۵۱ص) إعداد بشري دار) "باالجنليزية" (رسائل اقبال" ولألصل األجنليزی راجع  ۔۱۰
فهي کاملة " سبيل"اال ا'ا ناقصة النهاية واما الرتمجة االردوية اليت نقل عن جملة  ۱۵٦
عطاء (إعداد الشيخ " رسائل اقبال"او " اقبال نامة"ا الحتمل تارخيا وراجع ولکنه
واما املشروع الذی کان اقبال قد أعده فلم يطيق  ۲۲۵-۲۱۲، القسم الثاين، ص)اهللا
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اليت کتبها قبل وفاته " رسالة اقبال"يف جامعة عليکره أبدا وذلك من سوء احلظ وراجع 
عددها عن " صحيفة"يف جملة ) فضل کرمي(يد الی الس) باالجنليزية(ببضعة اشهر 

وکان يريد اقبال ان تساير العلوم االسالمية االفکار  ۳۳۵: اقبال، القسم االول ص
اجلديدة وکان يری ان العلوم االسالمية القدمية تقوم معظمها علی املفکر اليوناين، 

حاجة إلی  ن فنحن يف◌ٓ أما اال ۔تلك الفسفة اليونانية اليت مزقها العصر احلاضر
التجديد واإلبتکار يف ذلك وکان يری إقبال بأن أوربا کانت قد تعلمت املوافقة 
والتوفيق بني العقل والوحی من املسلمني إال أن أوربا قد سبقت املسلمني إلی بناء 
علومها الدينية يف ضوء الفکر اجلديد أن اإلسالم أبسط من املسيحية وأقرب منها إلی 

ئز فيه اجلمود والدکود وعليه فکان يری اقبال باحلاجة إلی بناء العقل فليس من اجلا
) باالردوية" (اقبال نامه"جديد أن اإلسالم من العلوم الدينية وعلم الکالم وراجع 

  ۔۲۸۱، القسم الثاين ص)شيخ عطاء اهللا: (إعداد
خطب "وراجع  ۲۵۱م ص۱۹۱۷يوليو  /۲۸لکنؤ ) باالجنليزية" (العصر اجلديد"  ۔۱۱

-۱۲٤ص) باالجنليزية) (لطيف امحد شريواين: (اعداد" و مقاالته وتصرحياتهاقبال 
  ۔۱۲۵
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  الفصل الحادی عشر
  ۔۳۸٦-۳۸٤ص) لطفيل امحد" (مستقبل املسلمني الزاهر"  ۔۱
  ۔وتوجد اليوم قبور املثات من املسلمني اهلنديني الشهداء يف مقابر ترکيا املتخلفة  ۔۲
  ۔۷۳ص) زيةباالجنلي) (لعطيه بيکم" (اقبال"  ۔۳
  ۔۱۵٦ص) بشري امحد دار(اعداد ) باالردوية" (انوار اقبال"  ۔٤
" انقالب"م نقالمن جريدة ۱۹۱۳نوفمرب /٦اجراءات املؤسسة االدبية بلندن   ۔۵

حممد رفيق (اعداد ) باالردوية" (حديث اقبال"م و ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۱الالهورية يف 
  ۔۲۵۲-۲۳۹ص) افضل

، القسم االول )شيخ عطاء اهللا(اعداد ) باالردوية" (لرسائل اقبا"او " اقبال نامه"  ۔٦
  ۔۲۳ص

  ۔۱٦۹و ۱٦۸: عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"جملة   ۔۷
" قنديل"يف جملة " اسرار الذاتية"اليت نشرها قبل طبعة ) عبدا>يد سالک(مقالة   ۔۸

 ۸۵و ۸٤ص) لعبد ا>يد سالک" (ذکر اقبال"م وراجع ۱۹۵۰ابريل  ۲۱االسبوعية 
  ۔۸٦و ۸۵ص) حملمد حنيف شاهد" (اقبال ومجعية محاية االسالم"و 

 ۱۰۵و ۹۹ص) عبداهللا قريشي(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال الی اجلرامي"  ۔۹
  ۔۱۰٦و

له " ذکر اقبال"ممن حضر يف هذا االجتماع وراجع ) عبدا>يد سالک(وکان   ۔۱۰
  ۔۸۵و  ۸٤ص) باالردوية(

عبداهللا (اعداد -باالردوية) اجلرامي(يف رسائل اقبال الی ) رغالم رسول مه(تصريح   ۔۱۱
  ۔۳۵و ۷و ٦ص) قريشي

  ۔۳٦۸، القسم الثاين ص) شيخ عطاء اهللا(اعداد ) باالردوية" (اقبال نامه"  ۔۱۲
اجلزء الثاين ) لفقري سيد وحيد الدين) (باالردوية" (عصر فقري"او " روزکار فقري"  ۔۱۳

  ۔۱۳٦ص
  ۔۸٦و ۸۵: ص" ذکر اقبال"  ۔۱٤
  ۔۱۳۲و ۱۳۱عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيحة"جملة   ۔۱۵
ا>لدان الثاين والثالث طبعة بزم اکرب کراتشي ) ای موسوعة شعر اکرب" (کليات اکرب"  ۔۱٦
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  ۔٤۲۱:ص
لفقري سيد وحيد " (روزکار فقري"وراجع ) شيخ اعجاز امحد(وتوجد هذه املنظومة عند   ۔۱۷

  ۔۱۳۸ص) الدين
  ۔۱٦٤-۱٦۲:ص) لفقري سيد وحيد الدين" (قريروزکار ف"  ۔۱۸
  ۔۵۳، القسم االول ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "مقاالت اقبال"  ۔۱۹
  ۔۵۳، القسم االولص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۲۰
  ۔۲۱۰-۲۰۸ص) رفيع الدين هامشي(، اعداد "رسائل اقبال"او " خطوط اقبال"  ۔۲۱
  ۔٦۸و ٦۷ال، القسم االول، ص، عددها عن اقب"صحيفة"جملة   ۔۲۲
  ۔۳۸۸ص) باالردوية" (مستقبل املسلمني الزاهر"  ۔۲۳
) ج کوت مني(تاليف ) تقرير للربملان باالجنليزية(م ۱۹۲۷و ۱۹۲٦اهلندسنة   ۔۲٤

  ۔۱٦و ۱۵و۲:ص
  ۔۱۰۲، ص"ذکر اقبال"  ۔۲۵
  ۔۱۵۰-۱٤۸، ص)دی لودت(تأليف ) باالجنليزية" (تاريخ احلرکة القومية اهلندية"  ۔۲٦
  ۔۳:ص)حمي الدين قادری زور(اعداد " اقبال املسوور"او " شاد اقبال"  ۔۲۷
  ۔۳۸نفس املرجع ص  ۔۲۸
  ۔٤۳و ٤۲نفس املرجع ص  ۔۲۹
  ۔٤٦نفس املرجع ص  ۔۳۰
  ۔٦۸-٦۱نفس املرجع ص  ۔۳۱
عبدالواحد "، اعداد "باقيات اقبال"و  ۸۷ص) لعبد ا>يد سالک(، "ذکر اقبال"  ۔۳۲

  ۔۱۰٦ص) معيين
  ۔۱۲۵و ۱۲٤ص) عبداهللا قريشي(، اعداد "ال الی اجلراميرسائل اقب"  ۔۳۳
القسم الثاين  ۱۲۵و ۱۲٤شيخ عطاء اهللا (، اعداد "رسالة اقبال"او " اقبال امه"  ۔۳٤

  ۔۷۵ص
  ۔۱۹۲و ۱۹۱ص) عبدالوحد معيين(، اعداد "مقاالت اقبال"  ۔۳۵
  ۔۱۸ص) حممد حنيف شاهد(، اعداد "اهداء الی اقبال"او " نذر اقبال"  ۔۳٦
  ۔۹ص)" نياز الدين خان(رسائل اقبال الی "  ۔۳۷
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  ۔٦۸-٦۳، عددها عن اقبال، القسم االول ص"صحيفة"جملة   ۔۳۸
  ۔۷۱:، القسم الثاين، ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۳۹
  ۔۷٤و ۷۳نفس املرجع ص  ۔٤۰
  ۔۹۱و ۹۰ص) لعبد ا>يد سالک" (ذکر اقبال"  ۔٤۱
  ۔۹ص) باالردوية" (فلسفة عجم"  ۔٤۲
  ۔۱٤۹-۱۵۵نفس املرجع ص  ۔٤۳
  ۔۱٤۹-۱٤٦نفس املرجع ص  ۔٤٤
  ۔٤٦ص) لعبد ا>يد سالک) (ای حياة اقبال" (ذکر اقبال"  ۔٤۵
احللقات املفقودة من "م وايضا راجع املقال ۱۹۲٦نقالعن جملة صويف مارس سنة   ۔٤٦

  ۔٦٤م ص۱۹۵۳اکتوبر " اقبال"يف جملة ) لعبد اهللا قريشي) (باالردوية" (حياة اقبال
  ۔۵:ص) ای مقاصد االسرار واملرموز" (مطالب اسرار ورموز"  ۔٤۷
  ۔۵٤، القسم االول، ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔٤۸
  ۔۱۰۲:ص) حمي الدين قادری زور(، اعداد "شاد اقبال"  ۔٤۹
  ۔۱۸۲و ۱۸۱: عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"جملة   ۔۵۰
  ٤۷و ٤٦:، القسم االول ص)اء اهللاشيخ عط(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۵۱
  ۔۱۷-۱۵:، عددها عن اقبال، القسم االول ص"صحيحة"جملة   ۔۵۲
  ۱۸نفس املرجعص  ۔۵۳
 ٤۰اکادمي کراتشي ص) {ادر يار جنک(طبعة ) أی هدية دکن" (ارمغان دکن"  ۔۵٤

) أمحد حمي الدين رضوی(بأنه يثق مبا جاء يف تصريح " نقش اقبال"ويصرح يف کتابه 
  ۔من الکتاب ۲۷۳وراجع ص

  ۔۲۲۷و ۲۲٦، القسم الثاين ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۵۵
  ۔۲۰و ۱۹ص) بادی◌ٓ لنظر حيدر ا) (باالردوية" (باد◌ٓ اقبال وحيدر ا"  ۔۵٦
  ۔۳۱۹:ص) باالجنليزية" (فضل حسني"  ۔۵۷
  ۔۲۰۵و ۲۰٤، القسم الثاين، ص)شيخ عطاء اهللا(اعداد " اقبال نامه"  ۔۵۸
  ۔۲۰باد ص◌ٓ وحيدر ااقبال "  ۔۵۹
م يوم اخلميس اقبال ومجعية اقبال، ۱۹۲۹مايو  /٤) جريدة نظام(او " نظام جازيت"  ۔٦۰
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  ۔۳۹ص) لعبد الرؤف عروج(باد الدکن ◌ٓ حيدر ا
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  الفصل الثاني عشر
  ۔م۱۹۵۳م وعدد ابريل ۱۹۵۳عدد اکتوبر   ۔۱
  ۔۳۸۷ص) عبداهللا قريشي(، اعداد "باقيات اقبال"  ۔۲
 /۲۱االسبوعية " قنديل"يف جملة ) لعبد ا>يد سالک" (اسرار الذاتية قبل طبعة"مقاله   ۔۳

  ۔م۱۹۵۰ابريلل 
غالم (اعداد " سرور رفته" تقدمي"وراجع لالبيات الشعرية عن عنونة الديوان وعنوا'ا   ۔٤

  ۔٦۹و ٦۸ص) رسول مهر
) يينعبدالواحد مع(، اعداد "مقاالت اقبال"تصدير الطبعة االولی من اسرار الذاتية،   ۔۵

  ۔۱۵۹-۱۵۳ص
 ۷۲-۷۰ص) غالم رسول مهر(اعداد ) ای نغمات ماضية" (سرود رفته: "وراجع  ۔٦

  ۔النص الکامل
  ۔۲٦و ۲۰ص) باالردوية" (مقاصد االسرار والرموز"  ۔۷
  ۔٤۱ص) اخلواجا حسن نظامي(، اعداد "معلم الرتسل"او " أتاليق خطوط نويسي"  ۔۸
، رسائل "مؤسس باکستان األول" أی) موجد أول ےباکستان ک(مقدمة : وراجع  ۔۹

اخلواجا حسن (الدهلوی، اعداد ) اخلواجا حسن نظامي(الدکتور حممد اقبال الی 
  ۔)نظامي نفسه

  ۔م۱۹۵۰الشهرية دهلی يونيو " منادی"جملة   ۔۱۰
وهذه الرؤيا يؤيدها ماجاء يف األبيات الشعرية االبتدائية من املثنوی والرسالة اليت بعث   ۔۱۱

م إال أن الرتتيب العايل ۱۹۱٦ابريل  /۱۳يف ) کيشن برشاد(ی األمري {ا اقبال إل
  ۔لألبيات يف مدخل املثنوية خيتلف مما سبق

  ۔۱۷۰-۱٦۰ص) عبدالواحد معيين(، إعداد "مقاالت اقبال"  ۔۱۲
  ۔۱ص" حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال الی "  ۔۱۳
، القسم الثاين )شيخ عطاء اهللا(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال"او " اقبال نامه"  ۔۱٤

  ۔۵۰و ٤۹ص
  ۔۵۲نفس املرجع ص  ۔۱۵
  ۔۱۸۱-۱۷۱ص) عبدالواحد معيين(، اعداد "مقاالت اقبال"  ۔۱٦
  ۔٤-۲ص)" حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال، الی "او " مکاتيب اقبال"  ۔۱۷
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  ۔۱٦٦و ۱٦۵عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"جملة   ۔۱۸
  ۔۱۷۰:نفس املرجع ص  ۔۱۹
  ۱۷۲:نفس املرجع ص  ۔۲۰
  ۔۲۷۷-۲٦۸: ص) بشري امحد دار(، اعداد "انوار اقبال"  ۔۲۱
  ۔٤ص) باالردوية)" (حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال الی "  ۔۲۲
  ۔۳٦-۳٤، القسم االول، ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۲۳
  ۔٤۵-٤۱:نفس املرجع ص  ۔۲٤
  ۔٦:ص)" الدين خانحممد نياز (رسائل اقبال الی "  ۔۲۵
  ۔۱۸٦-۱۸۲ص) عبدالواحد معيين(، اعداد "مقاالت اقبال"  ۔۲٦
  ۔۱٦۳-۱٦۰ص) شاهد حسني رزاقي(اعداد ) باالجنليزية" (خطب اقبال"  ۔۲۷
  ۔۵۷-۵۳القسم الثاين ص) شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۲۸
  ۔٦۲-۵۸نفس املرجع ص  ۔۲۹
  ۔۵۵-۵۲القسم االول ص) شيخ عطاء اهللا(اعداد  -"اقبال نامه"  ۔۳۰
  ۔٤۲۸-٤۲۵ص) لعبد اهللا قريشي) (باالردوية" (اقبال يف رأی معاصريه"  ۔۳۱
  ۔۱۸٦-۱۸۲ص) بشري امحد دار(، اعداد "انوار اقبال"  ۔۳۲
  ۔۱۱۱و۱۱۰، القسم االول ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۳۳
) باالردوية" (الرموزمقاصد األسرار و "وراجع ايضا  ۹۷-۸۸و ۸٤فس املرجع ص  ۔۳٤

  ۔۳۲-۳۰:ص) لغالم رسول مهر(
  ۔۱۸۸-۱۸۳:ص) شاهد حسني رزاقي(إعداد ) باالجنليزية" (خطب اقبال"  ۔۳۵
  ۔۱٦۸:، ا>لد الثاين ص)لفقري سيد وحيد الدين" (روزکار فقري"  ۔۳٦
  ۔۱۹٦-۱۸۹ص) شاهد حسني رزاقي(إعداد ) باالجنليزية" (خطب اقبال"  ۔۳۷
  ۔۹۳-۸۷:ص) حممد حنيف شاهد(اعداد )" الشوذری حممد حسني(ه اقبال کما يرا"  ۔۳۸
  ۔۱٦۸، ا>لد الثاين )لفقري سيد وحيد الدين" (روز کار فقري"  ۔۳۹
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  الفصل الثالث عشر
  ۔۲۷۰-۲۰۳ص) زاد◌ٓ أيب الکالم ا(تأليف ) باالردوية" (مسألة اخلالفة"  ۔۱
  ۔۲۵۵، القسم االول ص)شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۲
  ۔۵٦-۵۵:ص" اقبال داخل منزله"  ۔۳
  ۔٦۰ص) باالجنليزية" (معامل الطريق"  ۔٤
  الی املعاش اجباريا من الوظيفة العسکرية فيما بعد، ) جنرال دائر(وقد احيل   ۔۵
  ۔۲۳۸:ص) عبداهللا قريشي(، إعداد "باقيات اقبال"  ۔٦
  ۔۱۰۳-۱۰۰:ص) بالردوية( السنتان األخريتان من حياة اقبال  ۔۷
  ۔هذا قد قتل يف لندن علی أيدی أيدی أحد اهلنود) مائيکل ايدوائر(ان وک  ۔۸
  ۔۱۰٤-۱۰۳ص) باالردوية" (ذکر إقبال"  ۔۹

  ۔۵۱۰-۵۰۸ص) لطفيل امحد) (باالردوية" (مستقبل املسلمني الزاهر"  ۔۱۰
  ۔۱٤۰:، عددها عن اقبال، القسم االول ص"صحيفة"جملة   ۔۱۱
  ۲۳ص) باالردوية)" (خان حممد نياز الدين(رسائل اقبال الی "  ۔۱۲
  ۔۱۰٦-۱۰۵ص) لعبد ا>يد سالک) (باالردوية" (ذکر اقبال"  ۔۱۳
ويقول املعد بان هذا  ٤٤-٤۲ص) بشري امحد دار(اعداد ) باالردوية" (انوار اقبال"  ۔۱٤

حممد (م إال أن رسالة اقبال اليت بعث {ا الی ۱۹۱۹ديسمرب /۳۰االجتماع عقد يف 
م تشري الی ان االجتماع کان قد عقد قبل ۱۹۱۹يسمرب د /۱۹يف ) نيا زلدين خان

  ۔۲۵ص) باالردوية) (حممد نياز الدين خان(الرسالة وراجع رسائل اقبال الی 
  ۔۵۱۲-۵۱۰ص) لطفيل امحد) (باالردوية" (مستقبل املسلمني الزاهر"  ۔۱۵
  ۔۵۲۸-۵۲٦نفس املرجع ص  ۔۱٦
  ۔۱۰٦ل صالقسم االو ) شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۱۷
وقد وقع " شحاذة اخلالفة"وعنوا'ا " صوت اجلرس"وقد جاجت االبيات يف ديوان   ۔۱۸

إنك لو فقدت امللك أو أضعته بيديك فالبأس ولکن : تغري يف البيت األول ما معناه
  ۔"جيب عليك أن الختون أوالختون أو تغدر باحکام اهللا

  ۔۲۷:ص)" حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال الی "  ۔۱۹
  ۔۱۸۰:، ا>لد االول ص)لفقري سيد وحيد الدين خان" (روزکار فقري"  ۔۲۰
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شيخ (اعداد " اقبال نامه"م وراجع ۱۹۲۰اکتوبر سنة  /۱۰الرسالة اليت کتبت يف   ۔۲۱
  ۔۱۱۲القسم االول ص) عطاء اهللا

  ۔۱٦۰و ۲۹ص) رومان(تأليف ) باالجنليزية" (القومية واالمبرييالية"  ۔۲۲
افضل (اعداد ) باالجنليزية) (للشيخ حممد علي جوهر" (الت املختارةاخلطب واملقا"  ۔۲۳

  ۔۳۸۹ص) اقبال
  ۔۵۲۹و ۵۱۵ص) لطفيل امحد" (مستقبل املسلمني الزاهر"  ۔۲٤
  ۔۵۲ص) روشن بروك وليام(تأليف ) باالجنليزية" (م۱۹۲۰اهلند فس سنة "  ۔۲۵
وکان يقود  ۱٦۲و  ۱٦۰ص) عبداهللا قريشي(، اعداد "رسائل اقبال الی اجلرامي"  ۔۲٦

  ۔احملامي قافلة املهاجرين السنديني) جان حممد جونيجو(السيد 
  ۔۱٦۹القسم الثاين ص) شيخ عطاء اهللا(، اعداد "اقبال نامه"  ۔۲۷
  ۔۵۳-۵۲ص) باالجنليزية(م ۱۹۲۰اهلند يف   ۔۲۸
  ۔۹۸و ۹۷ص) حملمد حنيف شاهد" (اقبال ومجعية محاية االسالم"  ۔۲۹
" جريدة مشرق"يؤيد حرکة ترك املوالة أم کان يعارضها هل کان اقبال "مقاله   ۔۳۰

  ۔م۱۹۷۸مايو /۱۲الالهورية، 
ومسودة املقالة اليزال حيتفظ {ا املؤلف وقد استفاد " اقبال وحرکة ترك املواالة"مقاله   ۔۳۱

  ۔من املقالة يف کتابه هذا
وقد ظهرت " سالمالفکر السياسي يف اال"وکان اقبال قد أعد مقاال باالجنليزية وعنوانه   ۔۳۲

الصادر من لندن ومل يذکر فيها " ريفيو االجتماعية"احللقة األولی من املقال يف جملة 
اخلالفة العثمانية أو ضرورDا للمسلمني إال أن إقبال قد ذکر فيه مصطلح السوق 

  ۔املشرتکة االسالمية
  ۔۳۵:ص) حممد نياز الدين خان(الی " رسائل اقبال"  ۔۳۳
وهي جملة اجلامعة امللية بدهلي، عددها عن اقبال ومقاله االستاذ " جامعة"جملة : وراجع  ۔۳٤

يف مقالة ) عبدالسالم خورشيد(وقد استفاد منها الدکتور ) عبداللطيف االعظمي(
" مشرق" يف جريدة"هل کان العالمة اقبال يؤيد حرکة ترك املواالة ام کان يعارضها "

  ۔م۱۹۷۸مايو /۱۲يف 
  ۔۲٦۹و ۲٦۸ص) حممد رفيق افضل(اعداد ) الردويةبا" (حديث اقبال"  ۔۳۵
  ۔۱۰۳-۹۸ص) حملمد حنيف شاهد" (اقبال ومجعية محاية االسالم"  ۔۳٦
  ۔۳٦ص)" حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال الی "  ۔۳۷
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  ۔٤۲٦-٤۲۵القسم الثاين ص) غالم سرور(، اعداد "مقاالت حممد علی جوهر"  ۔۳۸
  ۔٦۵۳م ص۱۹۳٦ليو يف دهلي يو " جامعة الشهرية"جملة   ۔۳۹
  ۔۱۹۸-۱۹٦م ص۱۹۲۱طبعة عليکره سنة " النور"  ۔٤۰
" ترمجيت"و ۳۱۸-۳۱٦ص) مسيت(تأليف ) باالجنليزية" (الوطنية واالصالح يف اهلند"  ۔٤۱

م ۱۹۲۱وثورة مالبال يف سنة  ۸۷: ص) باالجنليزية) (للبانديت جواهر الل 'رو(
  ۔۹۳-۹۰ص) جي کوبالن نيئر(تأليف ) باالجنليزية(

لعبد ) باالردوية" (ة اقبال◌ٓ مرا"وايضا راجع ) لعبد اهللا قريشي" (اقبال وکشمري"مقاله   ۔٤۲
  ۔۲۱٤ص) اهللا قريشي

  ۔۱۱۰:ص) لعبد ا>يد سالک) (باالردوية" (ذکر اقبال"  ۔٤۳
  ۔۱۰۸:نفس املرجع ص  ۔٤٤
 وجملة ۱۹٦-۱۹٤ص) عبداهللا قريشي(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال الی اجلرامي"  ۔٤۵

  ۔۱۸۸-۱۸٦عددها عن اقبال، القسم االول ص" صحيفة"
  ۔۸۸-۸۷ص ) حملمد حنيف شاهد" (اقبال ومجعية محاية االسالم"  ۔٤٦
قد حکمی هذه احلکاية للمؤلف کما أن املؤلف کان قد شاهد ) علي خبش(وکان   ۔٤۷

العديد من احلوادث من هذا النوع فيما بعد وسوف تسجل هذه األحدات يف مکا'ا 
م ۱۹۱۰بان استکشاف اقبال هذا کان يف سنة ) شيخ اعجاز امحد(سب ويعتقد املنا

فنزل م الطبق األعلی إلی الطبق ) أنا رکلي(ويقول بانه کان نازًال يف منزله بسوق 
األسفل ليدخل مکتبه ويسجل أبيانته الشعرية فرأی وهو علی وشك االنصراف من 

لصورة يف املالبس البيضاء فقال له املکتب شيخا طويل القامة أبيض اللحية متربك ا
مث اختفی وبعد أشهر ذهب " جيب ان تعد مخس مائة رجل"الشيخ الويل وهو يرشد 

اقبال الی سيالکوت ليقضي االجازات الصيفية فحکی احلکاية لوالده فقال له الوالد 
الکرمي إنين أعقد بأن هذه إشارة تر شدك إلی تأليف کتب حيتوی علی مخس مائة 

إمکانه أن ينهض باملسلمني 'ضة صحيحة وجيعل منهم رجاال صادقني يف بيت وب
بان الکتاب الذی مت تأليفه حسب ) شيخ اعجاز امحد(أصح معاين الکلمة ويعتقد 

ولکن املؤلف يعتقد بأن الذی "إسرار الذاتية "هذا التعليم الکشفي إمنا هي مثنوية 
ها اقبال وهو يتلقي ارشادا من ◌ٓ را جعل اقبال يؤلف اسرار الذاتية إمنا هي رؤيا کان

هذه احلکاية يف ) فقري سيد وحيد الدين(ليؤلف املثنوية ويذکر ) سيدنا الشيخ الرومي(
ويری أن الکتب هي مثنوية اقبال  ۔، القسم االول"روزکار فقري"من  ۱۱۷-۱۱۵ص

عرية وذلك ألن عدد أبياDا الش" ن أيتها األمم الشرقية◌ٓ ما العمل اال"اليت عنوا'ا 
أريد أن أثري جيشا جديدا من والية : "وهي تبدأ {ذا البيت الشعری ومعناه ۵۳۱

وباالضافة "العشق وذلك ألنين أشعر خبطر يهددنا بثورة العقل وعصيانه داخل احلرب 
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کهکشان (نفسه حيکي بأن سيدة باحثة وامسها ) شيخ اعجاز امحد(إلی ذلك فان 
تأليفها حسب التعليم الکسفي إمنا هي  قد حققت بان املنظومة اليت مت) ملک

وحسب تصريح السيدة الباحثة کان اقبل نفسه قد حکی " طلوع االسالم"منظومة 
إال أ'ا مل تذکر ما يؤيد " طلوع االسالم"هذه احلکاية عن ابتکار مظومته الطويلة 

  ۔رأها مما کتبه أو قاله اقبال
  ۔۱۱۰ص" ذکر اقبال"  ۔٤۸
وايضا راجع  ۲۰٦-۲۰۵ص) عبداهللا قريشي(اعداد )" جلراميا(رسائل اقبال الی "  ۔٤۹

م واليت وردت يف ۱۹۲۲مايو  /۲۹الندوی يف ) سيد سليمان(رسالة اقبال الی الشيخ 
   ۔۱۱۹-۱۱۸القسم االول ص) شيخ عطاء اهللا(اعداد " اقبال نامه"

بأن الذی ) شيخ اعجاز امحد(ويری  ۵۷و ۵٦:، عددها عن اقبال ص"صحيفة"جملة   ۔۵۰
غلط وخطأ ويعارضه ماجاء يف بعض رسائل اقبال اليت بعث ) عبداهللا تشتغائي(يرويه 

) شيخ عطا حممد(يف سيالکوت خالل الفرتة هذه اال ان ) شيخ عطا حممد({ا الی 
کان قد اقام اشهرا عديدة يف املنزل الذی يقع يف شارع ميکلود بالهور وذلك خالل 

  ۔ن◌ٓ وفيه متحف اقبال اال" جاويد منزل"بناء منزل اقبال اجلديد والذی ميسی 
  ۔۳۰و۲۹:ص) حممد نياز الدين خان(رسائل اقبال الی   ۔۵۱
  ۔۳٤نفس املرجع ص  ۔۵۲
  ۔۲۳۱ص) جرجيورين(تأليف ) باالجنليزية" (ظهور افغانستان اجلديدة"  ۔۵۳
شيخ (، عداد "اقبال نامه"م واليت وردت يف ۱۹۲۳سبتمرب  /۵الرسالة اليت کتبت يف   ۔۵٤

  ۔۱۳۰، القسم االول ص)اهللا عطاء
  ۔۱۵۸م ووردت يف املرجع نفسه ص/۱۸الرسالة اليت کتبت يف   ۔۵۵
  ۔۱٦۳ص: القسم اثاين) شيخ عطاء اهللا(اعداد " اقبال نامه"  ۔۵٦
  ۔۲۳۰نفس املرجع ص  ۔۵۷



  النهر الخالد

  الفصل الرابع عشر
 "اقبال املسرور"او " شاد اقبال"م وراجع ۱۹۲۳يناير  /۲٤الرسالة اليت کتبت يف   ۔۱

  ۔۱۳۵ص) حمي الدين قادری زور(اعداد ) باألردوية(
-۱۱۸وذکر اقبال لعبد ا>يد سالك ص ٤٤-٤۱ا>لد االول ص" روزکار فقري"  ۔۲

  ۔۱۲۰
" صحيفه"وراجع جملة  ۱۵م ص۱۹۳۹ابريل  /۲۵عددها عن اقبال يف ) تشان(جملة   ۔۳

مد حنيف حمل" (عددها عن اقبال، القسم الثاين املقال وهکذا صار اقبال السري
وذلك ملزيد من املعلومات عن التعليمات اليت ظهرت يف  ۱۵۱-۱۳۸ص) شاهد

الصحف اهلندوکية واالسالمية او االبيات الشعرية اليت نظمت مبناسبة نيل اقبال لقب 
) ظفر علي خان(السريوقد جاءت يف هذا املقال ابيات شعرية طنزية قاهلا الشيخ 

  ۔باملناسبة
) شيخ عطاء اهللا(م وراجع اقبال نامه اعداد ۱۹۲۳يناير  /٤يف الرسالة اليت کتبت   ۔٤

  ۔۲۰٦القسم االول ص
  ۔۳م ص۱۹۲۳يناير  ۳۱و  ۷م ص۱۹۲۳يناير  /۲۰" بندی ماترم"جريدة   ۔۵
 ۱۷ا>لد االول ص) ای سخاؤ(الرتمجة االجنليزية قام {ا املتشرق " کتاب اهلند"  ۔٦

  ۔۱۷۸و
  ۔۱۹نفس املرجع ص  ۔۷
  ۔۱۹و۱۸، الرابع ص"والعزمية تاريخ الدعوة"  ۔۸
  ۔۳۷۵ا>لد الثاين ص) دبليو اتش لو(قام {ا ) الرتمجة االجنليزية" (منتخب التواريخ"  ۔۹

) فارقوهار۔ن۔ج(تاليف ) باالجنليزية" (التنظيم العسکری للزهاد الفيديني"وراجع املقال   ۔۱۰
  ۔٤۸۵-٤۸۳ص ۱۹۲۵اجلمعية االسيوية امللکية "وجملة 

  ۔٦۹-۵۹للشيخ شبلي ص) باالردوية(اورنکزيب عاملکري  نظرة علی  ۔۱۱
  ۔۱۷۰و ۱۵۰-۱٤٤ص) دی لفوت: تأليف) باالجنليزية(تاريخ احلرکة الوطنية اهلندية   ۔۱۲
  ۔۱۳۹ص) حمي الدين قادری زور(اعداد ) باالرودية" (اقبال املسرور"  ۔۱۳
 ۱٦۵) ن هامشيرفيع الدي: (اعداد) باالردوية" (رسائل اقبال"او " خطوط اقبال"  ۔۱٤

  ۔۱٦٦و
 ۳۰۱تأليف روش بروك وليام ص) باالجنليزية(م ۱۹۲۵م و ۱۹۲٤اهلند يف سنة "  ۔۱۵

  ۔۳۲۲-۲۲۰و
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م ۱۹۲۷م و ۱۹۲٦واهلند يف سنة  ٦٦و ۲۹ص ۱۹۲٦م و ۱۹۲۵اهلند يف سنة   ۔۱٦
م و ۱۹۲۷واهلند يف سنة  ۱٦-۹ص ۱۹۲۸و ۱۹۲۷واهلند يف سنة  ۲-۱:ص

-۱۹۳۰واهلند يف سنة  ۱۹۳۰-۱۹۲۹واهلند يف سنة  ۲٤و ۳-۲م ص۱۹۲۹
تاليف  ۳۲-۳۰و ۱٤م ص۱۹۳۱و ۱۹۳۱واهلند يف سنة  ۱۰۳-۹۱م ص۱۹۳۱

  ۔)باالجنليزية(روش بروك وليام 
) حممد رفيق افضل(م وراجع حديث اقبال، اعداد ۱۹۲٦ابريل  /٦" زميندار"جريدة   ۔۱۷

  ۔۱٤و ۱۳ص
 ۱۷ص) قرير للربملان باالجنليزيةت(املشاغبات الطافية بني اهلنادکة واملسلمني يف اهلند   ۔۱۸

  ۔۳۳و ۲٦و ۲۳و
م اجروال ۔املشاغبات الطائفية بني اهلنادکة واملسلمني، اسبا{ا وعالجها تاليف ر  ۔۱۹

  ۔۱۱و۱۰ص) روش بروك وليام(تأليف ) باالجنليزية(
  ۔۱۷۸و۱۱۷ص) باالجنليزية(التعليق اهلندی   ۔۲۰
  ۔۳٤٦ص) مشيت(تأليف ) باالجنليزية" (الوطنية واالصالح يف اهلند"  ۔۲۱
) افضل اقبال(اعداد ) باالجنليزية" (خطب الشيخ حممد علي جوهر ومقاالتة"  ۔۲۲

  ۔٦۸-٦٦ص
  ۔۱۱۱-۱۱۰ص" ذکر اقبال"  ۔۲۳
، القسم االول، اعداد "اقبال منه"م وراجع ۱۹۱۹اکتوبر  /۱۰الرسالة اليت کتبت يف   ۔۲٤

  ۔۱۰۸و۱۰۷ص) شيخ عطاء اهللا(
حممد حنيف (اعداد " اقبال کما يراه الشوذری حممد حسني"وهلذا التعليق راجع   ۔۲۵

  ۔۱٤۰-۱۲۵ص) شاهد
  ۔مقدمة رسالة املشرق  ۔۲٦
  ۔نفس املرجع  ۔۲۷
  ۔۱۸۰-۱۷۳) رفيع الدين هامشي(اعداد ) باالردوية" (رسائل اقبال"  ۔۲۸
  ۔۱۵۷-۱۵۵نفس املرجع ص  ۔۲۹
) مد نياز الدين خانحم(م وراجع رسائل اقبال الی ۱۹۲۳يوليو  /۲۰رسالة کتبت يف   ۔۳۰

  ۔٤٦ص
) سندهو۔س۔ر(تأليف ) باالجنليزية" (قضاء الهور العايل وغرفة حماماته املعروفة"  ۔۳۱

) حمي الدين قادری زور(اعداد ) باالردوية" (اقبال املسرور"وايضا راجع  ۳۰۸ص
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  ۔۱۵٤ص

اية اقبال و مجعية مح"و ۱۳۷ص) شيخ عطاء اهللا(، القسم االول، اعداد "اقبال نامه"  ۔۳۲
  ۔۱۷۹و ۱۷۸ص) حملمد حنيف شاهد) (باالردوية" (االسالم

  ۔۱۰۱ص) شيخ عطاء اهللا(، القسم االول، اعداد "اقبال نامه"  ۔۳۳
احملامي قد تناول حياة اقبال واهداف شعره وتطور فکره ) مولوی امحد ين(وکان   ۔۳٤

  ۔م۱۹۲٦ومعاين شعره واسلوبه االديب يف طبعة هذا الکتاب اليت ظهرت يف 
  ۔۵و٤ص) ت۔ر۔م(تأليف ) باالردوية" (اشتبالك الوطنية يف اهلند"  ۔۳۵
  ۔۷-٦ص) روش بروك وليام(تأليف ) باالجنليزية(م ۱۹۲٦م و ۱۹۲۵اهلند لسنة   ۔۳٦
  ۔۱۸:ص) للسري حممد شفيع) (باالجنليزية" (بعض مشاکل اهلند اهلامة"  ۔۳۷
و  ۳۲۸ص) بروك وليام روش(تأليف ) باالجنليزية(م ۱۹۲۵م و۱۹۲٤اهلند يف سنة   ۔۳۸

ن -ه(اعداد ) باالجنليزية(م ا>لد االول ۱۹۲٤والسجل السنوی اهلندی لسنة  ۳۲۹
  ۔٤۸۲-٤۷۲ص) مثرا

  ۔۱۳۱ص" ذکر اقبال"  ۔۳۹
و  ۱٤۸ص) السيد ايب احلسن علي الندوی(، اجلزء الرابع "تارج الدعوة والعزمية"  ۔٤۰

  ۔۱٤۹
مرة ثانية الی ) اقبال(ن عمره ذهب به م حني بلغ املؤلف العاشرة م۱۹۳٤ويف سنة   ۔٤۱

خذ ◌ٓ فدخل املولف مع اقبال يف جدران الضريح وهو ا) سرهند الشريفة(مدينة 
عند القرب وامر املؤلف ان جيلس جبانبه مث طلب جزاء من ) اقبال(باصبع والده فجلس 

ن بلهجة حلوة ونظر املولف الی وجه فإذا بدموعه ◌ٓ ن الکرمي وظل يتلو القرا◌ٓ القرا
  ۔تسيل علی خديه

  م۱۹۳-۱۹۰:، ا>لد الثاين ص"عصر فقري"او " روزکار فقري"  ۔٤۲
او " سرود رفته"بأن هذه القطعة الشعرية قدورت يف ) شيخ اعجاز امحد(ويقول   ۔٤۳

مع اخطاء عديدة ۲۱۹ص) غالم رسول مهر(اعداد ) باالردوية" (اللغمات املاضية"
  ۔السنة اهلجرية لتاريخ الوفاة اؤهلا هو اخلطأ يف تاريخ الوفاة والثاين

واملريزا جالل ( ۱۲۸و ۱۲٦ص) عبداهللا تشغتائی(اعداد ) باالردوية" (روايات اقبال"  ۔٤٤
مل يفصل القول عن خليفة هذا احلادث وکان اقبال ينزل احيانا عند اصعاره ) الدين

مما م کان وباء الطاعون قد عم مدينة الهور ۱۹۲٤ويف بداية سنة ) لديانه(مبدينة 
حممد نياز الدين ) رسائل اقبال الی"وراجع ) لديانه(جعل اقبال يسافر مع اهله الی 

  ۔۵۰ص)" خان



 النهر الخالد

 

  ۔۱۲٦ص" ذکر اقبال"  ۔٤۵
  ۔۱۱-۱۰ص) حممد رفيق افضل(، اعداد "حديث اقبال"او " کفتار اقبال"  ۔٤٦
 ۸۰-۷۰ص) روس بروك وليام(تأليف ) باالجنليزية(م ۱۹۲٦م و۱۹۲۵اهلندلسنة   ۔٤۷

) هرن مثره(ا>لد االول اعداد ) باالجنليزية(م ۱۹۲۵ل السنوی اهلندی لسنة والسج
  ۔۳٦۱-۳۵۵ص

  ۔۱۱۰-۱۰۵ص) روش بروك وليام(تأليف ) باالجنليزية(م ۱۹۲۵اهلند لسنة   ۔٤۸
  ۔م۱۹۲۵اکتوبر  /۹" زميندار"جريدة   ۔٤۹
  ۔۱۱٤ا>لد االول ص) لفقري سيد وحيد الدين) (باالردوية" (روزکار فقري"  ۔۵۰
م ۱۹۲۱يونيو  ۱٦م الی ۱۹۲۰الذاتية اول يناءر ) السري حممد شفيع(مذکرة   ۔۵۱

وقد استفاد منها ) امحد شاه نواز ںميا(وهذه املذکرة حيتفظ {ا االن ) باالجنليزية(
  ۔املؤلف

  ۔۱۳۵و ۱۳٤ص) عبداهللا تشتغائي(اعداد " روايات اقبال"  ۔۵۲
وامسه ) تيج {ادر سربو(بنت السري ان نسخة من هذه الرسالة قد بعث {ا ابن   ۔۵۳

إلی املؤلف وکان ) الباندين تشاند ناراين رينا(بن ) البانديت اوبال ناراين رينا(
هذا نائبا اضافيا للمحافظ يف اقليم بنجاب وهوم تالميذ ) البانديت تشاند ناراين رينا(

  ۔اقبال
  ۔٤۰م ص۱۹۷۹يوليو /۲۳) باالجنليزية" (نيو يارکار"جملة   ۔۵٤
  ۔م۱۹۳٤مايو ۹وراجع الی تعليق اجلريدة يف   ۔۵۵
عربة وموعظة فقد کف بصره يف أخريات حياته ) السري شادی الل(وکان مصري   ۔۵٦

  ۔ومات يف بيت ابنته وهو يعاين من الفقر واليؤس والذل
لعبد " (ذکر اقبال"م و۱۹۲۵اکتوبر  /۱۵الالهورية يف " زميندار"نقال من جريدة   ۔۵۷

  ۔۱۲۹-۱۲۷ص) ا>يد سالک
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تقديم
هذا هو اجلزء الثالث من الكتاب الذي أردنا أن نؤلفه عن حياة إقبال وهذا 
اجلزء الثالث يقدم لنا الشاعر الفذ يف الطور  األخري من حياته وإمنا هي حلقة 

اجلزء  فقد كان. ثالثة من احللقات املتواطة اليت متثل حياة إقبال يف أطوارها املختلفة
األول عن الطور التكويين كما أن احلقة الثانية قد صورت لنا الطور الوسطي من 

  .حياته بينما هذه احللقة الثالثة واألخرية تقدم الشاعر يف الطوراألخري من حياته
ويبدأ هذا اجلزء الثالث باملرحلة العملية من حياة إقبال وذلك حني دخل يف 

م حيث دخل إقبال املعركة ۱۹۲٦نجاب يف يناير جمال السياسة العملية إلقليم ب
أي يف اليوم الذي  ۱۹۳۸إبريل / ۲۱االنتخابية >لس بنجاب التشرعي وميتد إيل 

تويف إىل رمحة اهللا وينتهي هذا اجلزء الثالث بدراسة شاملة للتطور الفكري والشعري 
حياته  عند إقبال يف املراحل املختلفة باإلضافة إىل دراسة بعض اجلوانب من

  .اخلاصة
وفيه هذا الطور من حياته تتجلى لنا جوانب عديدة عن شخصية إقبال فنراه 
يقدم أفكاره وأراءه عن الدين والسياسة واألخالق والقانون واملدنية واالقتصاد 
والعقاءد والكالم لكي ميهد الطريق للنهضة اإلسالمية وحترير الشعب املسلم 
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ذلك مبا قاله املعارضون له إال أنه تويف يف أوضاع ومل حيفل يف . اهلندي واستقالله
 .غريبة من القلق واالضطراب وهو ملا حيقق ما أراد أن حيققه من األعمال واألجماد
إن .إن القلق واالضطراب الذي كانت نفس إقبال تعاين منه كان غريبا للغاية
حني هذا القلق واالضطراب ال يزال يلتهب بني حيثن وآخر يف نفوس أتباعه 

  .يدرسون شعره وفكره 
إن هذه احللقات الثالثة من السلسلة تقدم لنا بعض اجلوانب اجلديدة من 
حياة إقبال تلك اجلوانب اليت مل يتناوله أحد قبلنا من املؤلفني تصدوا حلياة إقبال 

م وقد انتهيت ۱۹۷۵وفكره وقد بدأت أولف هذه السلسلة من الكتب يف سنة 
الية بذلت خالهلا ما كنت أملكه من اجلهد والكفاءة منها بعد تسع سنوات متو 
  .والقوة وهللا احلمد أوال وأخرا

  جاوبد إقبال
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  الفصل الخامس عشر
  في معركة السياسة العملية

ورغم أن إقباال كان يهتم بالسياسة اهتماما كبريا يف شعره وفكره إال أنه مل 
ما حكاه إقبال  م وعلى أساس۱۹۲٦يدخل يف جمال السياسة العملية إال يف 

نفسه أنه هو أول من حلم بالقومية املتحدة يف بالد اهلند ولكنه مل ينضم إىل 
حىت يف الفرتة اليت كان يؤيد خالهلا فكرة الوحدة بني اهلنادكة ) الكوجنرس(

واملسلمني من أجل األهداف املشرتكة وإمنا كان يرى بأن شبه القارة بالد واسعة 
وكذلك فإن فكرة القومية اإلسالمية كانت توجد يف يسكنها أمم وشعوب خمتلفة 

م على أقل تقدير، وخالل إقامته ۱۹۰۰بعض ما قاله من الشعر الوطين منذ سنة 
يف إنكلرتا مر باقبال بثورة داخلة وفكرية غريت جمرى اجتاهاته الفكرية والشعرية 

ته جبمعية تغيريا حامسا و'اءيا وهو االجتاه اإلسالمي يف شعره وفكره وأما صال
) لندن(الوحدة اإلسالمية أو الفرع الربيطاين للرابطة اإلسالمية خالل إقامته يف 

اتصل إقبال بالفرع ) الهور(فقد كانت صالت ظاهرة سطحية وبعد عودته إىل 
اإلقليمي للرابطة اإلسالمية على أساس املبادئ الفكرية يف بداية األمر وكان 

تفاقية اليت متت بني الكوجنره والرابطة واليت قد وقع على اال) السري فضل حسني(
  . بالنبابة عن إقليم بنجاب) لكنؤ(عرفت مبيثاق 

مث انشيئ مؤمتر . أما إقبال فلم يكن يوافق على هذا امليثاق ومل يكن يؤيده
اخلالفة فانضم إليه القادة املسلمون السياسيون وتعاونوا مع اهلنادكة خالل حركة 

واالة ولكن إقباال مل يزل مبعزل عنهم حيث مل يكن يوافقهم عدم التعاون أو ترك امل
إن هذا الطور من حياة إقبال يعرف بطور الوحدة . يف موافقهم السياسية هذه

واالنغزال عقليا وفكريا حيث مل يستطع أحد من القادة املسلمني أن يفهم وجهة 
الزعماء  نضرا اقبال سواء يف ذلك من أيد حركة عدم التعاون أو عارضها من

  .والقادة املسلمني السياسيني
وكان إقبال يرى بأن تدخل املسلمني يف السياسة العملية لشبه القارة إمنا هو 
إضاعة وقت أو عمل ال جدوى من وراءه أو ضوضاء فارقه أو سلم يتخذه 
االنتهازيون لتحقيق اغراضم الشخصية ومن مث كان يكره السياسة العملية وفيما 

  .ية جند إقباال يعرب عن رأيه الشخصي يف ذلك ومعناهايلي أبيات شعر 
إنين ال أجد يف نفسي العزمية والقوة للتحرك والسعي حىت ولو كنت أتوق إىل 
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ذلك والسبب يف ذلك أن هذا السعي والتحرك يرتكز على حتقيق األغراض 
  .الشخصية

 فالشكر هللا ألف شكر حيث أنين أرضى بالقليل من القوت والشرك هللا) ۲(
 .ألف شكر حيث ال أملك عقال يشتغل بإشارة الفنت والفساد

إن الشعر الذي أقوله حيي القلوب ويروي احلقول اخلضراء من النفوس أن 
 .مثلي يف الدنيا مثل سحاب ميطر فوق األودية واأل'ار

وهنيئا لك يا سيدي هذه املشاكل السياسية املعقدة أما أنا فإن أظفار فكري 
 .وتؤثر فيها وذلك بربكة العشق ووحيه إمنا جترح الصدور

ملا ذا قرر إقبال يف : والسوال الذي يطرح نفسه بعد هذه اخللفية هو
م أن يدخل جمال السياسة العملية واملعركة االنتخابية؟ والرد على هذا ۱۹۲٦

وخالل . السوال هو أن إقباال كان قد حدث يف نفسه تغيري ثورى وهو يف انكلرتا
ا كان االعرتاف قد مت مبا طالب به املسلمون يف شبه القارة وهو هذه الفرتة نفسه

مبدء االنتخاب املستقل للجالية اإلسالمية وحينئذ حتقق إلقبال بأن ما كان يراه 
من اآلراء واالفكار السياسية واالجتماعية كانت صائبة ) السري سيد أمحد خان(

السياسة ) السري سيد(ة صحيحة فتبناها إقبال وارتبط {ا قلبيا وعقليا ومدرس
وأفكاره االجتماعية كانت تنص على أن االقلية املسلمة قد أكرهت على اختاذ 

  .املوقف الدفاعي حنو االغلبة اهلندوكية الساحقة يف شبه القارة
تلك األغلبية الساحقة اليت كانت أغلبية جائرة مستبدة ترهب األقليات 

؟؟؟  ومن مث مل يكن منا ملمكن بناء اهلندية من غري اهلنادكة وDدد مستقبال ؟
القومية املوحدة على أساس املساواة والعدالة ولكن األغلبية اهلندوكية بسبب 
تعصبها الديين مل تكن تؤمن مببدأ املساواة أو االعرتاف حبقوق األقليات غري 

) ۲(اهلندوكية وعليه فإن فكرة القومية املوحدة يف شبه القارة إمنا كان حلما وأمنا
وقد تبىن إقبال هذه املدرسة الفكرية يف السياسة واالجتماع كعقدية مبدئية وكان 

م إىل نتيجة حامسة جعلته يعلن بأنه جيب على كل من ۱۹۰۹قد وهصل يف سنة 
اهلنادكة واملسلمني أن حيتفطوا بتشخصهم القومي املستقل وبأنه جيب االعرتاف 

قيدة الفكرية كان إقبال قد وعلى أساس هذه الع) ۳(بذلت بضمانات دستورية 
أخذ يوضح مبادئ القومية املسلمة وأسسها وكان قد أدرك من خالف حركة 
اخلالفة أو حركة ترك املواالة بأن الدول اإلسالمية األخرى كلها قد سيطرت عليها 
فكرة القومية احمللية أو الوطنية الضيقة بينما مل يزن القادة املسلمون يف شبه القارة 
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وراء السراب من التوحيد بني اهلنادكة واملسلمني أو ظلوا حياولون حتقيق يتخبطون 

أغراضهم الشخصية بتحلق االستعمار األجنليزي واالستسالم له وهلذه األسباب 
انعزل إقبال عن احلياة السياسة وقطع صالته بالزعماء والقادة املسلمني ولكنه كان 

أغلبية سكانه من املسلمني  من إقليم بنجاب وبعبارة أخرى من إقليم كانت
وبطبيعة احلال كان إقبال يتخذ موقفا صرحيا يف السياسة الشؤن القومية ومل يكن 
يؤمن باملواقف الدفاعية، إذن فإن إقبال قد قرر أن يدخل يف جمال السياسة العملية 
واملعركة االنتخبابية لكي يتمكن من تنظيم املسلمني على مستوى وطين حىت 

غلبية اهلندوكية الساحقة وخمططاDا املاكرة واالستعمار االجنليزي يواجهوا األ
وسياسته احمللية البغيضة وبذلك ميكن ضمان احتفاظ األمة اإلسالمية بسالمتها 

  .وأمنها يف شبه القارة
م على أساس اإلصالحات ۱۹۱۹إن الدستور الذي متت املوافقة عليه يف 

وإن كان يعرتف مببدأ االنتخاب ) ر موريلَمْنُتو (الدستورية اليت تعرف بإصالحات 
املستقل للمسلمني إال أن عدد النواب املنتخبني يف ا>الس اإلقليمية كان حمدودا 
جدا ولكن الظروف السياسية املتغرية واحلوادث الطارئة يف شبه القارة استحالت 

وحرب طرابلس وبلقان ) بنغال(من السيء إىل األسوأ فمن ذلك إلغاء تقسيم 
ودخول األتراك يف احلرب العاملية األوىل مع القوى املركزية ومشروع ) كانبور(كارثة و 

ومشكة اخلالفة ) جليانوالة( القانون الذي يعرف مبشروع العصيان وكارثة حديقة
وحركة ) Dنيد املسلمني" (شدهي"وحركة عدم التعاون أو ترك املواالة وحركة 

وكانت النتيجة احملتومة هلاتني ) الزهادالتنظيم العسكري للهنادكة " (سنغاتن"
احلركتني اهلندوكيتني هوالتعصب الديين املتزايد وسلسلة املثاغبات الطائفية بني 
اهلنادة واملسلمني واليت كانت مستمرة وغري متناهية ونظرا إىل هذه الظروف اخلطرية 

وعلى ) مان تيجو شيمسفورد(جاء التقرير الدستوري اجلديد والذي يعرف يتقرير 
م وقد نص هذا ۱۹۰۹أساس هذه اإلصالحات الدستورية مت تنفيذ دستور سنة 

الدستور على ازدياد عدد املقاصد يف ا>الس اإلقليمية وهكذا مت تنفيذ نظام 
م عقدن االنتخبات اإلقليمية حتت ۱۹۲۳سياسي ثنائي اجلهة يف اهلند ويف 

البهات اإلسالمية املختلفة  الدستور اجلديد وألول مرة ويف هذا االنتخاب احلث
ميا، (أن يدخل املعركة االنتخابية إال أن أ؛د أصدقائه وهو احملامي ) إقبال(على 

كان قد أعلن اقتحامه يف املعركة االنتخابية من الدائرة النيابية نفسها ) عبد العزيز
  .وذلك مما جعل إقبال يسحب ترشيحه من االنتخاب

اهلنادكة واملسلمني كانت قد اتسعت  إن العقبات يف سبيل الوحدة بني
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م وكان الكوجنرى ومؤمتر اخلالفة منظمتني سياسيتني إال أ'ما  ۱۹۲٦دائرDا يف 
كانتا قد فقدتا االمهية والشعبية عند 'اية حركة عدم التعاون أو ترك املواالة ومل 

أي " ( هندو مها سبها " يبق يف ا>ال السياسي حزب سياسي أو منظمة غري 
ومل ) حزب احلكم الوطين اهلندوكي"( سيفاراج"أو حزب ) لس اهلندوكي الكبريا>

يكن أ؛د من هذين اخلزبني على استعداد أ، يعري أي اهتمام مبا كان يطالب به 
املسلمون وكانت الرابطة اإلسالمية قد عربت مرحلة التنظيم وكانت قد أخذت 

يين واملشاغبات الطائفية مل ترتك تنادي مبا يطالب به املسلمون إال أن التعصب الد
  .جماال للتفاهم السياسي بني اهلنادكة واملسلمني

أما خريطة بنجاب السياسية يف ذلك الوقت فقد كانت غرية جدا فأم املدن 
الكربى فكان يسكنها بعض املستعلمني املثفقني والطبقة املتوسطة من الناس إال 

ضون يف األرياف والقرى وهلذا السبب  أن أغلبية السكان إلقليم بنجاب كانوا يعي
كانت مشكلة التفرقة بني سكان احلرض واملدر قد اشتدت يف ذلك الوقت 
وباإلضافة إىل ذلك فإن سكان اإلقليم كله كانوا ينقسمون إىل شعوب وقبائل 

) جواجر(و) ككر(و)أعوان(و)بتان(راجبوات و(وأفخاذ خمتلفة ومنها الزط و
لظروف كانت تسود املدن أيضا ففي مدينة الهور ونفس ا. واملغول وغري ذلك

ككي (و ) الراعيون(نفسها كانت عصابات ومجاعات خمتلفة فمنهم الكشرييون 
  .وغريها من القبائل) زئي

ومل يكن من املمكن ألي شخص أن ينال شعبية عامة إال بتائيد كامل من 
إقامته بالهور إىل بين جلدته ولعل الذي جعل إقباال ينضم خالل الفرتة األوىل من 

ويشارك يف نشاطات اجلمعية وإجراءDا هوم العمل " مجعية املسلمني الكشمرييني"
من أجل صاحل الكشمرييني وخريهم ولكنه تراجع عن نشاطاته العملية للجمعيات 

م حني بدا له بأن حىت أصبحت Dدد الوحدة اإلسالمية ۱۹۱۸اخلاصة هذه يف 
على كل حال فإنه مل تكن توجد منظمة ) ٤(القارة  وكيان األمة اإلسالمية يف شبه

سياسية نشيطة يف اإلقليم كان بإمكا'ا أن تنقذ املسلمني من العصبية القبلية 
والتفرقة املذهبية وجتعل من املسلمني منظمة مؤثرة على املستوى القومي وإن 

يف املنظمات السياسية اليت كانت توجد يف ذلك الوقت مل يكن هلا أي تأثري 
  .نفوس عامة الشعب

حاكم بنجاب ) مائيكل إيدوائر(بأن ) عاشق حسني بتالوي(ويرى 
االجنليزي يف ذلك الوقت هو أول من أثاء السكان املسلمني القرويني ضد 
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املسلمني احلضريني يف بنجاب بكل مكر وشطارة وهكذا سبب أضرارا فاضحة 

التقسيم الصناعي وغري للوحدة اإلسالمية يف اإلقليم وكانت النتيجة من هذا 
حزب االقطاعييني من أنصار االستعمار (احلقيقي هو إجياد احلزب اإلحتادي 

م وكان مؤسس ۱۹۲۳يف ا>ال السياسي اإلقليمي فس ينة ) االجنليزي يف بنجاب
وكان له تأثريا بالغ يف األوساط االقليمية وهلذا ) السري فضل حسني(هذا احلز 

مكانة قوية يف جملس بنجاب التشريعي إال أن هذا السبب نال حزبه اإلحتادي 
احلزب قام باملؤامرات وادلسائس يف اإلقليم مما أضاف إىل العصبية القبلية باإلضافة 

  ).۵(إىل ما نشأ من منافسة مريرة بني املسلمني يف املدن والقرى
م استمر إقبال يشتغل مبهنة احملاماة  ۱۹۲٦وخالل األشهر األوىل من سنة 

اد وكان قد اشرتى سيارة خاصة له وكان يذهب {ا إىل احملكمة العالية وكان كاملعت
كما أنه خالل هذه الفرتة نفسها كان إقبال يؤلف ) فريوز(يسوقها سائق وامسه

باإلضافة إىل ما كان يقوم به من وضع األسئلة االمتحانية " زبور عجم"ديوانه 
فقد كان يشارك أصدقاءه يف  وتصحيح أوراق االمتحان للجامعا املختلفة وكذلك

جمالسهم فيتجاذبون ألوان احلديث فأحيانا كان موضوع حديثهم السياسة احمللية 
أو الوطنية أو العاملية كما أ'م كانوا يناقشون موضوعات العلوم واآلداب والفلسفة 

  .يف بعض األحيان
قد وظف يف أمانة ) الشودري حممد حسني(ويف هذا السنة نفسها كان 

املدنية وذلك ملا أحل عليه إقبال وأمر على أن يقبل هذه الوظيفة املدنية ) اببنج(
وكانت وظيفته أوال يف فرع اإلعالج واملطبعة احلكومية مث أخذ يتدرج يف الوظائف 
املختلفة األخرى حىت وصل أخريا إىل قسم الداخلية وكان إقبال يثق به أشد ما 

) الشودري حممد حسني(خملصا كما أن يكون وكان يعتربه مسلما صادقا وصديقا 
كان من أتباع إقبال العاملني املخلصني وكان حيب شخصيته حبا شديدا وبعد 
قليل منذ توظيفه يف األمانة املدنية أرادت حكومة اإلقليم االجنليزية أن يقوم بإعداد 
 التقارير السرية عما جيري بني إقبال وبني من خيتلف إليه من زواره وأصدقاءه من

أوال فظل مرتددا متشوشا وأخريا ) الشودي حممد حسني(احلديث والنقاش مما أقل 
قرر يف نسفه أن يستقيل من الوظيفة ولكن ما دام قد ظف على إصرار وإحلاح من 
إقبال فيجب أن يستشريه يف أمره قبل أن يستقيل أو يتخذه قرارا يف ذلك فحكى 

اإلكراه واإلجبار أن يستمر يف وظيفته له احلكاية كلها فألـّح عليه إقبال إىل حد 
تلك وأن يأمتر مبا تأمره احلكومة االجنليزية والنتيجة أنه مل يستقل من الوظيفة وإمنا 

) الشوذري حممد حسني(استمر يف وظيفته وأما التقارير السرية اليت كان قد أمر {ا 
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شوذري حممد ال(فقد كان جيلس إىل إقبال فيعدان التقرير السري سويا مث يقدمه 
للحكومة االجنليزية االستعماري واستمرى هذه السلسلة من التقارير ) حسني

  ).۵(السرية املزورة السنوات عديدة
بإعداد املذكرات عن ) الشوذري حممد حسني(وخالل هذه الفرتة نفسها قام 

لقااءاته وحديثه مع إقبال وهذه املذكرات تضم العديد من املعلومات الدينية 
ة واألدبية باإلضافة إىل بعض الطراءف املمتعة عن حياة إقبال اخلاصة والفكري

يف مذكراته هذه من أن سيدة مثقفة ) الشوذري حممد حسني(فمنها ما ذكره 
أحبت إقبال حبا شديدا بلغ {ا الغاية وبدأت تراسله بني حني وآخرا إىل أن 

ا جعلها تضطرت اقرتحت عليه يوما بأن يتزوجها فلم يرد إقبال عليها بشيء مم
ليقوم باملفاوضات عن الزواج بينها وبني إقبال حىت يرضى " وسيطا" وترسل 

) الشوذري حممد حسني(يوما إىل منزل إقبال وكان " الوسيط" بالزواج منها فجاء 
وحىت إقبال نفسه ) الشوذري حممد حسني(موجودا عنده وكان مجيع أصدقاء 

ليس له أوالد فدخل الرجل على إقبال  يعتقدون بأنه ال يزال غري متزوج وأنه
يف تلك ) الشودري حممد حسني(فاستقبله ورحب به وسأله عما جاء به إليه وكان 

" اللحظزة واقفا بعيدا عن إقبال وأراد الوسيط  أ، يعرف أيهما إقبال فقال له إقبال 
سر فقال له الرجل الزاءر الوسيط وهو يناجيه ويفضي إليه بال" أن الدكتور إقبال

قد جئت من عند السيدة الفالنية اليت أحبتك فكتبت إليك وعرضت : :قائال
أنين : فاعتذر إليه إقبال قائال" نفسها علينا للزواج منها ولكنك مل تـَُردَّ عليها 

متزوج ولست يف حاجة إىل زوجة أخرى يف الوقت احلاضر فخرج الرجل يائسا 
الذي قال وهو خياطب )حسنيللشودري حممد (منكسرا فحكى إقبال القصة كلها

كان جيب عليك يا دكتور أن تشري إىل وتقول له بأنين أن الدكتور ! اهللا: " إقبال
إقبال ولست أنت فإنك إاذ مل تكن حتب الزواج منها فقد كان بإنكانك أن متهد 

  )۷.(يل الطريق حىت أمتكن من الزواج منها
بالهور حيث ولد له ) لودميك(وكان إقبال نازال يف داره املستاجرة يف شارع 

وبعد مولد ابنه هذا وزع إقبال احلمام اليت كانت لديه ) مؤلف هذا الكتاب(ابنه 
بني أصدقائه واليت كان حيبها وتعجبه أشد اإلعجاب وترك شغلة االهتمام باحلمام 
واللهو {ا لكي ال مييل ابنه املؤلف إىل هذا اللعبة واهللا ورغم أن الدار كانت قدمية 

ة إال أ'ا كانت مرحية بسبب البيئة احمليطة {ا فقد كانت أمام الدار خمضرة بالي
واسعة وكان يف ناحية من املخضرة مكتب احملاماة وكان ملئيا بالكتب القانونية 
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للسيارة ومساكن للخدم وكان ) كراج(وجبنب هذا املكتب كانت دار الضيافة و 
ندرست آثارها حىت ال يعرف موقعها جبنب هذا املبىن الصغري مقربة عتيقة بالية ا

اليوم وكانت أمام املبىن ردهة ذات أعمدة حفطاة باخلشب املنشور وكانت هناك 
منصة صغرية من االمسنت حيث كانوا يضعون الكراسي فيجلس عليها إقبال 
وأصدقاؤه وهم يتشمون يف الشتاء أما يف الصيف فقد كان سرير إقبال يوضع 

ليال وكان للردهة باب يؤدي إىل غرفة الزوار وكانت  عليها حيث ينام ويسرتيح
هذه الغرفة واسعة مفروشة بالسجاجيد واملقاعد الوثرية والكراسي الكثرية وكان 

( أحد جدران الغرفة باليا مقشورا قد زل منه االمسنت فغطوه بصورة كبرية للملكة 
جانبية وهذه وكان على ميني غرفة الزوار باب يؤدي إىل غرفة صغريى ) فكتوريا

الغرفة كانت مضجع إقبال وموضع صراحته ففي هذه الغرفة كان يوجد سرير 
حديدي زبزي وعليه كان يسرتيح إقبا خالل الشتاء وكانت دورة املياة تتصل 
بالغرفة ويستعملها إقبال ويف اجلدار األمامي لغرفة الزوار هذه كان يوجد باب 

وأهله يسرتحيون يف الظهرية خالل  يؤدي إىل غرفة كبرية أخرى حيث كان إقبال
الصيف وكان اللردهة باب آخر يؤدي إىل القسم النسوي من الدار حيث كان 
الطريق مير من الردهة الداخلية وكان أمام هذه الردهة الداخلية حالة كبرية وكان 
يقع يف ناحية منها املطبع وكان يف اجلانب األمامي جدار مرتفع وكان ذلك اجلدار 

( ة الدار وهذا اجلدار املرتفع كان يفصل بني منزل إقبال وبن ملعب كلية هو 'اي
وكان للردهة الداخلية باب آخر يؤدي ) وهي من أشهر كليات الهور وأقدمها(

  .إىل غرفتني واسعتني وكانت تتصل {ما دورة املياه أيضا
هي اليت تعد الطعام ألهل البيت مجيعهم ) سردار بيكم(وكانت السيدة 

تساعدها يف ذلك وهي عجوز كشمريية من سكان ) رمحت يب(ت السيدة وكان
ملدينة الهور القدمية وهذه السدية الكشمريية كانت تعرف عند ) باب موتشي(

قد ) رمحت يب(وكانت هذه السيدة ) مان ودي" (باألم الكبرية"أهل البيت مجيعا 
وكانت ) كمسردار بي(م حني تزوج من السدة ۱۹۱۳جاءت إىل منزل إقبال يف 

قد انفقت عمرها كله وهي تقوم خبدمة إقبال وأسرته وكانت قد ) علي خبش( مثل 
زارت ابنتها قبل وفاDا ببضعة أشهر وهي يف السبعني من عمرها تقريبا وأقلب 

م وكانت وجد حارة وراء منزل إقبال يسكنها ۱۹٤۵الظن أ'ا توفيت يف 
موا حديثا عرفوا {ذا اإلسم كأ'م وهم شعب من املواطنني كانوا أسل" (املصلون"

فكانت فتيات هذا القوم يأتني إىل ") املصلني"أخذوا يصلون حديثا فسموهم 
والسيدة ) عنايت بيكم(فتعلمهن القرآن الكرمي كما أن السيدة ) سردار بيكم(
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من بنات حقيق إقبال كانتا تعلما'ن القراءة والكتابة باللغة ) وسيمه بيكم(
) سردار بيكم(انب اخلياطة والشؤون املنزلية األخرى وكانت السيدة األردوية إىل ج

وغريمها ) كرمي يب(أو ) زينب يب( Dتم بزواج الكثريات منهن وكانت شقيقات إقبال
يأتني إىل الهور فيقضني بعض الوقت عند شقيقهن كما أن شقيق إقبال األكرب 

تع جبوها ومناخها فيقي أيضا كان يأيت إىل الهور أحيانا ليتم) شيخ عطا حممد(
فكان قد طعن يف السن وبلغ ) شيخ نور حممد( أياما عند شقيقه أما والد إقبال

مع )  سيالكوت(الشيخوخة فلم يكن يقدر على السفر فكان إقبال يذهب إىل 
أهله خالل االجازات الصيفية فيقضيها عند والده أما غرفة مكتب احملاماة من 

وبعض زبائن إقبال وأما غرفة ) شي طاهر الديناملن(الدار فكان جيلس فيها 
ابن شقيق إقبال والذي كان قد أكمل ) السيد خمتار أمحد( الضيوف فكان يقطنها

دراساته مث وظف باألمانة املدنية اإلقليمية ومل ير املؤلف أحدا من األقارب أو 
أما هذا ف) خمتار أمحد(األصدقاء ينزل ضيفا على إقبال إال ضيفني جبانب السيد

أحد هذين الضيفني فكان من الزهاد اهلنادكة من هند اجلنوبية وكان حيلق رأسه 
وليحته فكان يزول الهور وينزل عند إقبال وكان يبقىعاري الرأس دائما وكان يلبش 
قميصا فضغاضا أصفر اللون وكان له حتت القميس مهيان حيتفظ فيه بنقوده وأما 

خريا يف إعداد اخلرائط اجلغفرافية وكان إقبال الضيف الثاين فكان من األملان وكان 
م أن يعد له خرائط اهلند وأقاليمها املختلفة حسب ۱۹۲۹قد طلب إله يف سنة 

تقارير االحصاء السكاين من اهلنادكة واملسلمني يف شبه القارة يف ذلك الوقت 
 وكان هذا املؤلف  قد رأىي بعضا من هذه اخلرائط ملقاة مبعثرة داخل املنزل مث

ضاعت وتالشت هذه اخلرائط وطبقا ملا يذكره املؤلف كانت هذه اخلرائط تنص 
على عدد السكان بشكل النقط وكانت هذه النقط قد كتبت باملداد األصفر 
وتدل على السكان اهلنادكة كما أن البعض منها كانت قد كتبت باملدار األخضر 

  .وتشري إىل السكان املسلمني من أهل شبه القارة
ا أضيف خادم جديد إىل من كان يعمل يف منزل إقبال من اخلدم لكي وأخري 

) عبد الرمحن(يف أعماله وواجباته وكان اسم اخلادم اجلديد ) علي خبش(يساعد 
هوشيار بور يف (من حمافظة ) أتل كره(من قرية ) علي خبش(وقد كان كصاحبه 

بالهور ) كلودمي(وكان منزل إقبال هذا املستأجر الذي يقع على شارع ) اهلند
ملكا ألرملة هندوكية وولديها اليتيمني ونظرا إىل هذه الظروف كان إقبال دائما 
يضيف شيئا من النقود إىل ما كان يدفعه من أجرة املنزل كما أنه مل يكن يطالب 



  النهر الخالد
  ).۸(مبا حيتاج إليه املنزل من التكاليف والنفقات لإلطالع والتجديد كل عام

ت اجلديدة >س بنجاب التشريعي مما جعل م أعلنت االنتخابا۱۹۲٦ويف 
أصدقاء إقبال يلحون عليه أن يدخل املعركة االنتخابية من الدائرة النيابية 

احملامي بأنه ) ميان عبد العزيز(للمسلمني بالهور ويف أثناء ذلك أكد له صديقه 
لن يعارض إقبال ولن ينافسه يف االنتخابات وإمنا سوف يؤيده ويساعده يف ذلك 

وكان تصريح ) ۹(م ۱۹۲٦افق إقبال بأن يدخل معركة االنتخابات يف إبريل فو 
احملامي حول تنازله عن االنتخاب من أجل إقبال قد ظهر يف ) ميان عبد العزيز(

م مث نشر اعالن من قبل إقبال ۱۹۲٦يوليو /  ۱۵الالهورية يف " زميندار"جريدة 
ث أعلن إقبال استعداده م حي۱۹۲٦يوليو / ۲۰نفسها يف " زميندار"يف جريدة 

  ):۱۰(احملامي ) ميان عبد العزيز(القتحام االنتخابات فقال وهو يشكر 
واملسلمون على علم بأنين عشت مبعزل عن مثل هذه املشاغل حىت اآلن "

وذلك ألن غريي من الناس قد قاموا {ذا الواجب خري قيام وكنت قد اخرتت 
ن فإن املشاكل اليت تعاين منها امتنا جماال أخر ملا أقوم به من العمل وأما اآل

اإلسالمية اليوم قد اكرهتين على التوسع يف جمال النشاطات العملية واخلدمات 
القومية ولعلين أستطيع أن أقوم جبهود متواضعة قد تفيد امتنا يف مثل هذه 
الظروف الراهنة، تلك األمة اإلسالمية قد قضيت أيام حيايت كلها فيخدمتها 

  ".ليل 'ار
ورغم أن جرائد املسلمني الصادرة يف الهور طالبت فيما عّلقت حول هذه 
املعركة االنتخابية بإجناح إقبال يف انتخاب العضوية للمجلس التشريعي بدون منازع 
ومنافس إال أن بيئة ال هور كانت موبوءة بالتعصب القبلي والتحزب الديين الذي 

ية هذه ومن الدائرة النيابية نفسها إال جعل اثنني آخرين يقتحمان املعركة االنتخاب
رئيس بلدية ) ملك حممد حسني(أن أحدمها تنال لصاحل إقبال وأعلن ذلك وهو 
  ):۱۱(الهور آنذاك فقال إقبال وهو يشكره على ذلك

إنين ألقدر مشاعره األخوية وأستحسن موقفه اجلميل من حيث أنه ال حيب "
أنه على استعداد أن حيضي ما مينيه اخلالفات والتفرقة بني الفئات املسلمة و 

نفسه من الطموح ويؤثر الوحدة بني املسلمني على أغراضه الشخصية وأنا أدعو 
اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق مجيع املسلمني هلذا النوع من التعاطف والتضحية 

  "واإليثار
مل يزل على موقف املعارضة ) ملك حممد دين(ولكن املنافس اآلخر وهو 

ة حىت النهاية ومن مث مل يبق إلقبال إال أن أن يدخل املعركة االنتخابية واملنافس
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فعقدت عشرون جلسة انتخابية تقريبا تائيدا إلقبال يف هذه املعركة االنتخابية 
وحضر إقبال شخصيا يف بعض اجللسات منها وألقى الكلمات الشعبية فيها 

ارة من الدائرة النبيابية  وخرج الناس يف مواكب متظاهرين مؤيدين إلقبال من كل ح
كما أن العديد من القبائل املسلمة الالهورية طبعت االعالنات االنتخابية ووزعتها 

  )۱۲.(جمانا تائيدا إلقبال ومل ينفق إقبال من جيبه على محلته االنتخباية إال قليال
فقد شن هجوما على إقبال يف املعركة ) ملك حممد دين(وأما معارضه 

شىت النواحي الوجوانب فمنها أنه كان يعلن بني حني وآخر بأن االنتخابية من 
أي ملك حممد (أما هو . إقباال يؤمن بالعقائد الدينية الشاذة فهو من الوهابيني

نفسه فهو من أهل السنة واجلماعة وهذا اجلانب من اجلوانب الشخصية ) دين
حافظا (نقد إلقبال قد أفاد عدوه املنافس كثريا، وذلك ألن إقباال كان قد 

فاDمه البعض من أصحاب الطرق الصوفية " أسرار الذاتية" يف ديوانه ) الشريازي
بأنه يعادي التصوف وأهله وكذلك فإن البعض من طبقة رجال الدين كان قد كفر 

امللك (إقبال يف فتواه وأDمه بالوهابية حيث كان إقبال قد أدىل بتصريح أيد فيه 
  .ه السياسية يف جزية العربوموافق) عبد العزيز بن سعود

فهو أن إقبال ) ملك حممد دين(وأما اجلانب اآلخر الذي استغله معارضه  
) الراعيني(فقد كان من قبيله ) ملك حممد دين(كان ينتمي إىل أسرة كشمريية أما 

فمن واجب أهل القبيلة وأتباعها أن ينتخبوا أحدا من أبنائ القبيلة  لكي يدافع 
عن حياضها وأما اجلبهة الثالثة اليت فتحها العدو املنافس فهي عن حقوقها ويذود 

أنه كان يطبع االعالنات وينّوه فيها سرية إقبال الذاتية وجيرح شخصيته وهذا 
ضد إقبال كان فظيعا ) ملك حممد دين(اجلانب من اهلجوم االنتخايب الذي شنه 

بني اإلهايل والصقها  مؤملا جدا فقد طبع أربعة عشر إعالنا من هذا القبيل ووزعها
على جدران املدينة ولكن األسلوب الذي اختذه هذا العدو املنافس يف هذه 

  .االعالنات مل يكن إال كذبا وافرتاء وDما فارغة ال أساس هلا
أما إقبال فلم يردعلى هذه االعالنات السخيفة الوسخة بشيء وإمنا كان 

جتماعات االنتخابية على الوحدة يلح يف كلماته الشعبية اليت كان يلقيها يف اال
اإلسالمية واملواخاة واملساواة اليت يدعو إليها اإلسالم كما أنه كان يلح على 
املسلمني أن يناضوا فوق النزاعات القبلية ويقضوا على الفوارق االجتماعية اليت 

كما أنه نصح هلم باحلذر واجتناب اخلالفات العقائدية وكان . يرفضها اإلسالم
صحابه يف هذه اجللسات الشعبية من االDام والكالم السخيف ضد مينع أ
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معارضيه حىت لو أن أحدا من أنصاره سبقت منه كلملة سيئة خالل اخلطب 

  ).۱۳(العاطفية بادر إقبال ليمنعه ويكفه عن ذلك
قد علق على املهمة االنتخابية " زميندار"وكان رئيس حترير جريدة 

خالل املعركة االنتخابية هذه ) ملك حممد دين(ها واألساليب السخيفة اليت اختار 
  ):۱٤(فقال وهو يؤيد إقبال

أفليس من شقاء املسلمني وذهلم وبؤسهم أ'م مل يتمكنوا من انتخاب "
شخصية كبرية حمرتمة ملنصب حقري هو العضوية يف جملس بنجاب التشريعي 

ووقاحتهم قد بلغت بدون املعارضة واملنافسة؟ فإذا كان يالدة املسلمني وغباوDم 
{م هذه الغاية فإين هلم أن يشكوا بأ'م ال جيدون قائدا خملصا بإمكانه بأن 
يقوم خبدمة األمة اإلسالمية ويضطلع بقياديتها وأ'م كاذبون يف ادعائهم بأن 

) ميان عبدا لعزيز(ا>تمع اإلسالمي اليوم يعاين من قحط الرجال األكفاء فان 
رئيس بلدية الهور قد تازال عن ترشيحهما ) ملك حممد حسني(احملامي و

لإلنتخاب من أجل العالمة إقبال وهذا يدل على ذكائهما وإدراكهما موقف 
األمة اإلسالميةو اليت تواجه الظروف الصعبة يف الوقت احلاضر وإن املسلمني 
مجيعا ليشكرو'ما من أعماق القلوب إال أن معارضا جادا للعالمة إقبال قد 

) ملك حممد دين(وهو حمام خامل الذكر من أهل الهور وامسه  ظهر حديثا
ملك (الذي مل يسمع عامة الشعب املسلم عنه شيئا وأن اإلعالن الذي نشره 

عن محلته اإلنتخابية يلح أكثر من مرة على أنه من أهل السنة ) حممد دين
هل السنة واجلماعة وأنه قد زار ضرائح األولياء الكرام وأنه ال يريد إال أموات أ

هل يكون مستوى : " واجلماعة ولكننا نريد أن نوجه سواال {ذه املناسبة
العضوية يف ا>لس التشريعي يف املستقبل بأن يكون مرشح من أهل السنة 

أن املرشح الذي يهتم بالتفرقة املذهبية " ومرشح آخر من غريهم من املسلمني؟
يسمى ممثال لكافة املسلمني  يف املرحلة اإلبتدائية من الرتشيح كيف ميكن أن

بعد جناحه يف املعركة االنتخابية؟ وهل يعين هذا بأن على الشيعة وأهل احلديث 
أن يطالبوا مبقاعهده اخلاصة املستقلة يف ا>لس التشريعي؟ فهذا هو العالمة 
إقبال يف ناحية يعلن بني حيثن وآخر على رؤس األشهاد فيكل مناسبة بأنه ميثل  

وأنه يهدف إيل القضاء على التعصب القبلي ) ال إله إال اهللا (كل من يقول 
وحتطيم أصنام التفرقة املذهبية بني املسلمني ويف ناحية أخرى شخص آخر يعلن 
دائما بأنه حنفي العقدية واملذهب وهو ال يعرف أن املسلمني ال يريدون التفرقة 

م أحوج الناس إىل ومتزيق الوحدة اإلسالمية وإمنا يريدون الوحدة واألخوة فه
هذا يعتمد على أصوات قبيلة ) ملك حممد دين(ذلك اليوم إننا نعرف جيدا أن 
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وأن هذه الثقة واالعتماد على أصوات قبيلة بالذات تدل على نزعته ) الراعينب(
املائلة إىل التفرقة والتمزيق وأن عامة املسلمني ال صلة هلم به ونريد أن خنربه بأن 

ن من قبيلة الراعيني نفسها ليسوا من األدالء العميان احلمقاء املثقفني واملتنوري
أن العالمة ) ملك حممد دين(حىت ال يتمكنوا من التمييز بني العالمة إقبال و

ملك حممد (إقبال لن يؤثر األهداف القلية على األغراض اإلسالمية أبدا، أما 
ة يف اجللسات فموقفه بالعكس فإن العالمة إقبال قد أعلن أكثر من مر ) دين

االجتماعية مبدينة الهور بأن الذي يريد أن يصوت له بصفته كشمرييا فهو برئ 
اهلندوكي يف ناحية ) الله الجبت رائي(منه وال حاجة به إىل صوته وهذا 

يتسطيع أن يعلن انتخاب مرشح هندوكي بدون معارضة أو منافسة من أية دائرة 
إن . ن يعارضه أو جيرتع على املنافسة لهنيابية يريدها وليس ألحد من اهلنادكة أ

مويت الل ( اهلنادكة رغم اخلالفات الشديدة بينهم قد قرروا انتخاب البانديت 
مافسة وأن الدائرة النيابية اليت سوف , بدون معارضة أ) مالوية(والبانديت ) 'رو

لإلنتخاب يوجد فيها مئات األلوف من أعضاء ) مالوية( يدخلها البانديت
يف دائرة " سنغاتن"رس وكذلك يوجد مئات األلوف من أعضاء منظمة الكوجن

كمرشيح للغضوية إال أن ) مويت الل 'رو(نيابية يريد أن يدخلها البانديت 
الوحدة القومية للشعب اهلندوكي قد بلغت غايتها حيث ال ميكن لشخص أن 

فهؤالء يقوم معارضا للكبار من زعماء الشعب اهلندوكي وأما يف ناحية أخرى 
هم املسلمون الذين ال يستطيعون أ، حيققوا احرتامهم وحبهم لشخصية جليلة 

  !.عظيمة فذة من أمثال العالمة حممد إقبال فيا للخسارة 
اخلطاط من أكرب أنصار إقبال ومؤيديه خالل هذه ) دين حممد(وكان احلاج 

ا بأن الذي االنتخابات وقد قام جبهود كبرية بارزة ملساعدته وهو الذي حيكي لن
شادي (احملامي ليعارض إقبال يف االنتخبات هو السري ) ملك حممد دين(حرض 

) ملك حممد دين هذا(اهلندوكي املتعصب ويصرح احلاج اخلطاط قائال بأن ) الل
كان قط بطع إعالنا من حجم كبري جدا فألصقه على بعض جدران املدينة وكل 

تحمسني فنظموا اجتماعا شعبيا من أنصار إقبال ومؤيديه امل) مزنك(سكان حي 
من أنصار إقبال {ذه املناسبة أن يبطع ) مال الل دين قيصر(انتخابيا فاقرتح 

دين (إعالن كبري حبجم قامة اإلنسان فاجتهت أنظار اجلميع منهم إىل احلاج 
اخلطاط ليقوم بتلك املهمة فقد كان من أبرز اخلطاطني يف وقته ومل يكن له ) حممد

الهور يف كتابة احلروف الكبرية اجللية فسارع إىل كتابة اإلعالن  نظري مبدينة
مث طبع اإللعان مث ألصقه على " الربوفة"فأحضر الورق فوصل إىل املطبعة واستخرج 

وخارج املكان الذي كان قد تقرر عقد االجتماع فيه مث دخل ) مزنك(جدران حي 
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ملك الل ( فسأله. يف مكان االجتماع فجلس يف ناحية منه بكل هدؤ وصمت

يا حضرة احلاج أنت جالس هنا : عند بداية االجتماع الشعيب قائال) دين قيصر
ذلك هو " فأين ذلك اإلعالن؟ فابتسم احلاج مث قاله له وهو يشره إىل ناحية 

كيف أعد اإلعالن يف :فادهش الناس فقال بعضهم لبعض متسائلني" إعالنكم
قبال نفسه على ذلك عجب هو اآلخر مث خالل هذه الفرتة القصرية؟ وحني اطلع إ

" كن فيكون"يا حضرة احلاج إنك خلطاط من كتاب كلمة : خاطب احلاج قائال
  ).۱۵(فكان يف حينه " كن " فكأنك قلت لإلعالن 

هذا فقد كان هوا آلخر من أكرب أنصار إقبال ) ملك الل دين قيصر(وأما 
لبنجابية يف وقته وكان حيضر يف  واملؤيدين له وكان شاعرا معروفا من شعراء اللغة ا

والذي كان من ) غالم مرشد(كل جلسة من جلسات إقبال الشعبية وكان الشيخ 
يلقي كلمات رنانة مثرية عن الوحدة ) أبرز اخلطباء باملسجد امللكي بالهور

هذا ) ملك الل دين قيصر(اإلسالمية يف مثل هذه اجللسات الشعبية بينما كان 
باللغة البنجابية هذه على ألسنة األهلي من أنصار إقبال ينشد أبياته الشعرية 

  :وسارت {ا الركبان ومنها قوله
  كر ديو رسته خايل      آ كئي فوج إقبايل 

  .إن جيش إقبال قد وصل فعليكم بأن متهدوا له الطريق اآلن: ومعناه
فكان طالل الكلية اإلسالمية بالهور وغريهم من الشباب املتحمسني 

هل الهور خيرجون يف مواكبهم الزاخرة املزدمحة متظاهرين وهم املسلمني من أ
ينشدون هذه األبيات الشعرية أحيانا كما أ'م كانوا ينشدون من شعر إقبال 

  : أحيانا وهوقوله
  فغان Ｌي هوأＬي هو تو مرزا Ｌي هو سيد  ںيو

  Ｌي هومسلمان سهی ک６ا بتاؤ تو  تم سب％ي كچ＃ هو
سادة األمران واألمراء املغو واألفغان فكأنه يوجد من املعلوم أن فيكم من ال"

  "فكيم كل شيء من هذه األشياء ولكن أخربوين هل فيكم املسلمون أيضا؟
من أحياء الهور القدمية وحضره ) املفيت باقر(وعقد اجتماع شعيب يف دارة 

الل دين (ثالثة آالف من األهايل تقريبا وكان إقبال جالسا بينهم فإذا مبلك 
الذي كان من أنصار ) حمرم علي جشيت(حيضر يف االجتماع ومعه الشيخ  )قيصر

احملامي فعرفه مبن حضر يف االجتماع من األهايل مث أنشد من ) ملك حممد دين(
  :أبياته الشعرية البنجابية املليئة بالسخرية ومعناها

وهي قرية معروفة وهذا الرجل يعمل {ا يف " يييب بور" مسعنا عن قرية امسها
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هو موظف حيتفظ بسجالت األراضي املزروعة لكل قرية أو " (بتواري"ظيفة و 
  .وأننا ال نريد أن نقول له كالما ألنه يريب حلية على وجهه) منطقة خاصة به

أين أنصارك يا صاحب : وقد ذهب إليه بعض أصدقائنا فناداه سائال
 السيادة؟ فاخللق كله قد مالوا إىل ناحية أخرى؟

أيها األمحق قد فقدت العقل والرأي أما تعلم أن مدينة : هفقال وهو يرد علي
" أتاري" الهور كلها قد صارت من أنصار إقبال وأما حنن فإن قوتنا املؤدية يف قرية

وهو قرية كانت عامرة بالسيخ واهلنادكة وتقع على الطريق بني الهرو ومدينة (
 ).أمريت سار

إقبال {ذه املناسبت  وكانت شخصيا الهور البارزة قد صارت من أنصار
احملامي ) ميان حسام الدين (و ) ميان أمري الدين (و) ميان نظام الدين(ومنهم 

) خليفة شجاع الدين(و) حممد دين تأثري(الكاتب الروائي و ) : ميان أسلم(و
عبد (و) غالم رسول مهر(و) سيد ممتاز علي(احملامي والشيخ ) ميان عبد العزيز(و

) جنن دين(و ) اخلواجا دل حممد(و ) اجا فريوز ديناخلو (و ) ا>يد سالك
حفيظ (احملامي و ) الشيخ أمحد دين(و) الدكتور مريزا يعقوب بيك(و" املصارع"

) سيد مراتب علي (احملامي و) سيد حمسن شاه (الشاعر املعروف ) جالندري
مري األ(و) عبد اهللا تغتائي(و) عبد الرمحن تغتائي(احملامي و ) وشيخ عظيم اهللا (

) املريزا جالل الدين(و ) سيد أفضال على حسين(و) حممد على خان قرلباش
) ملك مريان خبش(و) سردار حبيب اهللا(احملامي و ) شيخ جالب دين (احملامي و 
ميان شاه (و) حمبوب عامل(والشيخ ) شيخ حممد نقي (و) ظفر علي خان(والشيخ 

ات من الشخصيات البارزة باإلضافة إىل املئ) حكيم حممد يوسف حسن(و ) نواز
إقبال وجملس بنجاب "يف كتابه ) حممد حنيف شاهد(وقد سرد أمساعهم 

  ).التشريعي
وكان العديد من اجلمعيات احمللية وسكان املناطق واألحياء املختلفة باملدينة  
قد أدلوا بتصرحيات أيدوا فيها إقباال وكان املكشرييون أقل عددا من الراعيني يف 

) الصرافني(ك الوقت ولكن العديد من القبائل واجلاليات األخرى مثل الهور يف ذل
كانوا قد اتفقوا فيما بينهم ) احلدادين(و) اجلواجر(و ) اجلزارين(و ) اخلواجات(و 

قد ساعدت إقباال مساعدة عملية ) ككي زئي(على تائيد إٌقبال كما أن قبلية 
تلفة اليت أيدت إقباال قائد مفتوحة ملموسة وكان من بني الدوائر املذهبية املخ

من القاديانيني " األ؛مديون" و ) خواجات نارووال(و ) سيد علي حائري(الشيعة
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والالهورييني قد أعلنوا تائيدهم ومساعدDم إلقبال كما أن أعضاء اجلمعية 

أعلنوا تائيدهم له وكان جملس " أهل احلديث " و ) ميان مري(اإلسالمية حبي 
زاب السياسية الذي أعلن تائيده إلقبال وقال بأنه هو خري اخلالفة من بني األح

املرشحني لإلنتخاب وأنه ال بد من تائييده كما أن إقباال كان قد وافق على مبادئ 
  - :جملس اخلالفة ووقع على إعالن ا>لس اإلنتخايب الذي نص على املبادئ التالية

اسرتضاء احلكومة إيثار املصاحل القومية الوطنية على األغراض الذاتية و 
  .األجنبية

الدفاع عن مجيع حقوق املسلمني باإلضافة إىل حترير اهلند الكامل وتائيد 
جملسا خلالفة ما دام يعمل لتحقيق هذا اهلدف وعدم معارضته داخل ا>لس 

  .التشريعي أو يف خارجه
الدفاع عن مصاحل املسلمني العامة والشريعة اإلسالمية باإلضافة إىل اجلهد 

تواصل من أ جل النيابة اإلسالمية املستقلة يف ا>الس النيابية إىل أن تتغري امل
 .األوضاع يف شبه القارة 

التائيد الشامل لكل حزب يؤيد املبادئ املنصوص عليها أعاله داخل ا>لس 
  .التشريعي

للكشمرييني بالهور وكانتا ) أي املفصد" ((نشرت" و " سياسة"وكان جريدة 
إىل غري ذلك من " وهاب جندي كذاب وعدو لإلسالم"بأنه تتهمان إقبال 

الشائعات والتهم املختلفة أما بقية اجلرائد اإلسالمية يف الهور فقد أبدت تائيدا 
  ) .۱۷(شامال ملوقف إقبال وترشيحه 

م وأما اخلطباء ۱۹۲٦أما سلسلة اجللسات االنتخابية فقد بدأت يف أكتوبر 
شعراء الذين كانوا ينشدون شعرهم من الشخصات الذين كانوا يلقون كلماDم وال

ملك (و) غالم مرشد(البارزة يف جلسات إقبال الشعبية هذه باإلضافة إىل الشيخ 
حممد (الشيخ : فهذه أمشاء البعض منهم . اللذين مر ذكرمها) الل دين قيصر 

( والشيخ) الدكتور سيف الدين كتشلو(و ) حفيظ جالندري(و ) خبش مسلم
والشيخ ) حبيب الرمحن ( والشيخ) ظفر علي خان(والشيخ ) شاه خباريعطاء اهللا 

وكانت املواكب الكبرية خترج متظاهرة وكان إقبال ينضم إليها ) مظهر علي أظهر(
فكانت أفواج املتطوعني من األجنحة واألحياء املختلفة للمدينة تتقدم املواكب 

وتنشد األبيات الشعرية  املتظاهرة هذه وهي حتمل رأيات اإلعالنات اإلنتخابية
املؤيدة إلقبال وكان كل فوج من أفواج املتطوعني هذه ميتاز بعالمة خاصة فهذا 
فوج من املتطوعني الذين على رؤسهم عمائم بنفسجية اللون بينما ذلك فوج آخر 
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منهم وعلى رؤسهم عمائم رمادية اللون هناك فئة ن الشباب قد لبسوا الطرابيي 
يها اسم إقبال بالطباشري ويتبعهم فئة من كبار ا ملدينة مبا احلمراء وقد كتب عل

فيهم األغنياء والتجار وأساتذة الكليات وغريهم من املتعلمني املثقفني وكانت هذه 
الفئة حتيط بإقبال فلم يكونوا يتقدمون إال بضع خطوات حىت تغطيهم فالئد 

ر وكان املتطوعون األزهار كما أن األهايل كانوا ميطرون عليهم أوراق األزها
والعاملون يغنون أبيات إقبال الشعرية اليت تدعو إىل الوحدة اإلسالمية وذلك ألن 
إقباال كان قد اعتزم مبناسبة االنتخابات يف الهور على أن يقضي على رواسب 
التعصب القبلي والتفرقة املذهبية وكانت هذه املواكب متر يف أسواق الهور 

صالة دخلوا مسجدا من املساجد الكبرية وعلوا وشوارعها فإذا حان وقت ال
الصالة جمتمعني مث نظموا املوكب من جديد فيبدأون تظاهرهم بنفس اهليبة 
والشوكة فيمرون من األسواق والشوارع حىت  ينتهي تقدم املوكب عند باب من 
أبواب الهور القدمية فيلقي إقبال كلمته يدعو املسلمني فيها إىل الوحدة والتضامن 

  ).۱۸( ينضرف اجلميع ويعودون إىل بيوDممث
أن البعض من الكلمات اليت كان إقبال يلقيها يف مثل هذه اجللسات 

" زميندار"االنتخابية أو يف 'اية املواكب املتظاهرة هذه قد نشرت يف جريدة 
الالهورية وأمنت من أيدي الضياع فمثال كان إقبال قد ألقى كلمة يف جلسة 

  ):۱۹(م فقال وهو خياطب اجلمع ۱۹۲٦ر اكتوب/۱۱عقدت يف 
ولقد كان مبقدريت أن أعرب عن نفسي بالنشر االنكليزي أو األردوي أو "

الفارسي ولكن من املعلوم املعرتف به عند الناس أن الطبائع البشرية تتأثر 
وهذا . بالشعر والكالم املنظوم أسرع وأكثر مما تتأثر به من النثر أو الكالم املنثور

ين اختذ من الشعر وسيلة اليقاظ املسلمني ودعوDم إىل االدراك الصحيح ما جعل
حلقائق احلياة العملية لكي يتبعوا السنن والطرق اليت اتبعها أسالفهم ولكي 
انقذهم من اليأس واجلنب والتكسل واالستسالم وقد انفقت مخسة وعشرين 

من الصالحية عاما من حيايت يف خدمة إخواين املسلمني بكل ما كنت أملكه 
أما االة فأقدم نفسي خلدمتهم بشكل آخر يف احلياة . واملواهب الفكرية والعملية

فمن . أن األمة اإلسالمية يف اهلند اليوم متر مبرحلة خطرية وغريبة جدا. العملية
م وذلك لكي ۱۹۲۹بالبحث والتحقيق يف " جلنة ملكة"املتوقع أن تقوم 

حات والتسهيالت وأن املسلمني اليوم تستكشف ما تستحقه اهلند من االصال
يف أشد حاجة إىل أن يهتموا {ذا اجلانب اخلاص من حياDم وأن ينهضوا من 

أن أكرب ميزة ميتاز {ا نائب من النواب هي أن . أجل االحتفاظ حبقوقهم
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يضحي أغراضه الذاتية ويؤثر عليها األهداف الشعبية السامية وذلك إذا تعارض 

إنين أؤكد لكم بأنين لن أوثر أغراض . األهداف الشعبيةاألهداف الشخصية و 
الشخصية على املصالح الوطنية وأنا أدعو اهللا عزو جل أن يوفقين لذلك ألقوم 

أنين أعتقد أن املوت خري من أن يؤيثر اإلنسان . خبدمتكم خري خري قيام
  "اغراضه الشخصية الدنيئة على األهداف القومية السامية

م أعلن إقبال يف بعض جلساته االنتخابية بأن األمة ۱۹۲٦اكتوبر / ۱۳ويف 
املسلمة إذا اتفقت على أن تطالب منه التنازل عن الرتشيح فإنه على أمت استعداد 

إنين أعترب من أكرب الكبائر أن يكون : أ، يطيع ما يأمرونه به مث أضاف قائال 
أعد جيشا من الشباب  اإلناسن سببا للتفرقة والعداوة بني أفراد أمته أنين أريد أن

املسلمني يف القريب العاجل من املستقبل بامكانه أن يقضي على التمذهب الفارغ 
  .والتفرقة الدينية اللعينة

م قام إقبال خطيبا يف مجع من املسلمني فرجهاهم أن ۱۹۲٦اكتوبر  ۱۵ويف 
ال يسمحوا ألحد من الناس أن يستغل شيئا مقدسا كالدين من أجل االنتخابات 

كتساب األصواب وإمنا جيب أن تكون الوحدة والتضامن طريقنا كما أنه جيب وا 
علينا أن نتبع سنة إبراهيم عليه السالم ونقلد طريقته لكي حنطم أصنام التعصب 

إنين أنوى أن أعد برناجما اجتماعيا إصالحيا وأعرضه على . القبلي والتفرقة اجلنسية
ألقى إقبال كلمة ممتعة عن م ۱۹۲٦اكتوبر /  ۱۷الشباب املسلمني ويف 
ولعل آخر اجللسات ) ۲۰" (جملس بنجاب التشريعي"الدميوقراطية واإلسالم و

االنتخابية اليت عقدت يف داخل مدينة الهور القدمية كانت جلسة عقدت يف 
م وكان إقبال قد وصل إىل مكان ۱۹۲٦نوفمرب / ۱۹يف ) كره ويل شاه(حارة 

صف ليال وكان األهايل قد زينوا الشوارع واألسواق االجتماع يف الساعة الثامنة والن
واجلدران باألزهار واملصابيح واألعالم وكانت اجلموع احملتشدة قد جتمعت يف كل 
ناحية وكان االجتماع مزدمحا عظيما للغاية وحني دخل إقبال ميدان اجللسة سارع 

ضجة بني إليه كبار الرجال فطوقوه قالئد األزهار وأشارت اهلتافات الشعبية 
قصائدهم الشعرية مث قام ) مثر(و ) آس(و ) ملك الل دين قيصر(وانشد .اجلموع

" خار"رئيس التحرير بعد جملة ) مشس الدين حسن(احملامي و ) شيخ عظيم اهللا(
فألقوا كلماDم واحدا بعد األخر ويف النهاية ) اخلواجا فريوز الدين(و ) أي املشرق(

  ).۲۱:(قام إقبال خطيبا فقال
ن الوحدة والتضامن هو سر حياة املسلمني وقد انفقت السنن واألعوام دارسا  إ"

كما قضيت لليايل مفكرا لكي أكشف احلقيقة اليت جعلت العرب املسلمني 
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األوائل حيبون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويتبعونه وبذلك أصبحوا قادة العامل 
رية من الثالثني عامام وسادته وفرضوا سيطرDم على الدنيا خالل الفرتة القص
ذلك التضامن الذي ! وقد اكتشفت تلك احلقيقة أال وهي الوحدة والتضامني 

يبقى دائما على ألستنا مجيعا ويا ليت املسلمني أدركوا بأن التفرقة اجلنسية 
واخلالفات املذهبية وضيق األفق الفكري والتعصب اجلنسي من األمراض اليت 

االختالف يف الرأي أمر طبيعي وذلك ألن  أن. األمة اإلسالمية أتت على
الطبائع البشرية ختتلف فيما بينها فكل شخص له وجهة نظر ختتلف من غريه  
كما أ ن له أسلوبا فكريا خيتلف ولكن هذا االختالف يف الرأي ووجهة النظر 
واألسلوب الفكري جيب أن يكون يف حدود كما بقي هذا االختالف يف 

أما إذا غلب ضيق .كان االختالف كذلك فهو رمحة  حدوده عند أسالفنا وإذا
أيها . األفق الفكري والنظري على الناس فإن هذا االختالف يصري لغة ودمارا

املسلمون أقول لكم إنكم إذا أردمت احلياة والبقاء والعز والكرامة فعليكم بالوحدة 
فإذا كان ال بد من االختالف فيجب أن يكون كما كان عن عند أسالفنا 

إنين أقول واحلق . عليكم باحلذر من التعصب وضيق األفق الفكري والنظريو 
يقال بأن احلذر من التعصب وضيف األفق مما يقضي على اخلالقات كلها 
والشيء األخر الذي ال بد منه ملسلمي اهلند اليوم فهو جيب عليهم أن يهتموا 

رؤوا اجلرائد فعليهم إن الذين ال يستطيعون أن يق. السياسية اهلند اهتماما كبريا
أن القوى احلاضرة اليت تسود العامل اليوم . أن يستمعوا إىل غريهم من اإلخوان

" معظمها يعادى اإلسالم ويتعارضه ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قد وعدنا  بقوله 
وإمياين قوى مبا وعدنا اهللا عزوجل به وأن القوى " ليظهره على الدين كله

صارا حامسا و'ائيا باذن اهللا فهذا هو حظه هذا اإلسالمية سوف تنتصر انت
وال Dنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم : "الدين القيم كما قال عزوجل

  ".مؤمنني
وخالل اهلجوم االنتخايب نشأ العديد من النكت والفكاهات املمتعة فمنها 

ته أن إقباال ألقى كلمة يف بعض اجتماعا) حفيظ جالندهري(ما حكاه الشاعر
االنتخابية مث انصرف عائدا إىل منزله وكنت أرافقه فمررنا يف بعض االزقة داخل 
املدينة مشيا على األقدام وألن إقبال كان مرشحا وكان يريد أن يكتسب أكرب 
عدد من األصواف فكان كلما التقى يف طريقه بشخص سلم عليه على رجل 

) ملك حممد دين(ن أنصار وبينما هو سائر يف طريقه سلم على رجل ولكنه كان م
احملامي املعارض املنافس له فلم يرد الرجل على إقبال بتحية وإمنا رفع إزاره ووقف 

أي (فقال وهو خياطبين. عاريا مث ركب إقبال سيارته اخلاصة له وكان متعبا مكدودا
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انظر هذا هو الشعب : "يف هلجة كئيبة وصوت حنيل) الشاعر حفيظ جالندهري

آالمه وشدائده قلقا مضطربا طول الليل ولكن ماذا حديث الذي أسهر على 
فرد " هلؤالء الناس حىت أ'م قد حرموا من األخالق واملروءة وحسن التخاطب 

يا حضرة : بأسلوبه املرح اخلاص على إقبال وهو يهدئه ويغزيه) حفيظ جالندهري(
ل يف الدكتور إن شعبك قد أراك ما كان لديه فما الذي حيزنك؟ فاندفع إقبا

  ).۲۲(الضحك عاليا فعاد إليه هدوؤه وغاب عنه تعبه وقلقه
نوفمرب  ۲٤و  ۲۳وأما التفاصيل عن إجراء االنتخاب والتصويت يف 

حممد حنيف (م فمن املمكن أن نراجع املعلومات اليت مجعها واستخرجها ۱۹۲٤
" زميندار"نقال عن جريدة " إقبال وجملس بنجاب التشريعي"يف كتابه ) شاهد

نوفمرب مت تسجيل أصوات املسلمني يف دائرة املسلمني / ۲۳ويف ) ۲۳(هورية الال
النيابية داخل مدينة الهور كما أنه قد سجلت أصوات دائرة السلمني النيابية يف 

نوفمرب ازدهم املصوتون يف ل مركز من مراكز / ۲٤مدينه الهور العسكرية ويف 
اب والتصويت وأما يف التصويت خالل الساعات األوىل من إجراء االنتخ

ملدينة " الباب األكربي" الساعات األخرية من ذلك فقد كان سري التصويت داخل
أن يسجلوا األصوات املزورة ) ملك حممد دين(الهور القدمية وقد حاول أنصار 

رفضت يف املراك ومت القبض على عشر رجال خالفوا القواعد االنتخابية وكان 
تعلمني املثقفني مل حيفلوا بقضية القبيلة وإمنا صوتوا امل" الراعيني"الكثريون من 

إلقبال وحدثت مشاغبة بني أنصار املرشحني يف املركز االنتخايب داخل 
من مدينة الهور القدمية حيث هجم شخص على خصمه وجرحه ) موتشي(باب

بضربة السكني وعند ما انتهى التصويت أحاط مجوع األهايل بإقبال وذهبوا به إىل 
" وعاش إقبال" اهللا أكرب" املدين فمشوا يف موكب شعيب وكانت هتافاتداخل 

ديب "ترتفع يف اجلو وتشري ضجة ومر هذا املوكب من سوق الكشرييني مث من 
  .ملدينة الهور القدمية) أوسوق العلبة" (بازار

بتهمة ) ملك حممد دين(نوفمرب قبض على أربعة رجال من أنصار  ۲٤ويف 
االنتخاب ملدينة الهور العسكرية مبا فيهم شقيقه األصغر  التصوية املزور خالل

مث افرج عنهم وأطلق سراجهم بكفالة فيما بعد وحاول رجل من ) ملك نذير أمحد(
التصويت املزور باسم رجل كان ينوب عن اقبال وميثله ) ملك حممد دين(أنصار 

كوميني عرفوه يف تعيني هوية املصوتني يف املركز االنتخايب إال أن املوظفني احل
وعلموا بأنه يريد التصويت املزور باسم خصمه املعارض فقبضوا عليه وقد سرقت 

وذلك ألنه كان قد عرف رجال ) دولت علي(عربة حصان كان ميلكها رجل امسه 
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الذي أراد التصويت املزور مث الكتشفت الشرطة بأن ) ملك حممد دين(من أنصار 
فتم القبض على ) ملك حممد دين(من أنصار العربة كان قد اختطفها أربعة رجال 

" والدار" وكان املسؤل عن حتقيق هذه القضية. اثنني منهما وهرب االثنان
مبركز الشرطة ملدينة ) الشودزري على جوهر(وامسه ) جاويش أو رقيب الشرطة(

  .الهور العسكرية كما جاء يف اجلرائد والوثائق
بات للمجلس رمسيا مبحكمة م أعلنت نتائج االنتخا۱۹۲٦ديسمرب /٦ويف 

احملافظة وكان عدد األصوات للدائرة النيابية هذه اثنا عشر ألفا تقريبا وشارك منهم 
حصلى على مثانية ) ملك حممد دين(يف التصويت من األصوات كما أن منافسه 

  ).۲٤(وتسعني وستمائة والفني من األصوات 
ثالثة آالف صوت  وهكذا فاز إقبال مبنصب النائب بأغلبية ساحقة بلغت

تقريبا مث أخذ أنصار إقبال يتبهون يف مجاعات متعددة حنو سوق البلد أية حيث 
وجدوا إقباال فأحاطوا به فنظموا موكبا شعبيا وأخذ الشباب يرقصون رقصات 

وكان من بني هؤالء الشباب الراقصني ) بنكره(شعبية ومنها رقصة شعبية يسمو'ا 
وكان ) ملعروف وأحد عمداء الكلية اإلسالمية بالهورالشاعر ا) (حممد دين تاثري( 

) انار كلي(وقد مر هذا املوكب بسوق) ميان صالح الدين(قد محل على عاتقيه 
يف الساعة الثالثة ظهرا حىت وصل املوكب ) باب احلدادين(أو ) لوهاري(وباب 

حيث صلوا صالة املغرب يف مسجد داخل هذا ) {ايت( عند املساء إىل باب
) هريا مندي(ب يعرف باملسجد املرتفع مث بدأ املوكب من جديد فمر من سوق البا

حىت وصل إىل ميدان يعرف مبيدان الراية أو العلم وهنا وضع أحد ) و سيد متها
باب (أو ) موري دروازه(األهايل عمامة على رأس إقبال مث وصل هذا املوكب إىل 

بال على عربة احلصان ذات وهو من أبواب الهور القدمية فحملوا إق) الطوايس
حىت " سوق ديب"أربعة عجالت مث مر املوكب من سوق تسمى خزان املاء مث من 

فأهدوا " الراعيني"وهنا كان حمل جتاري لبعض" سوق الكشمرييني"وصلى أخريا إىل 
عمامة إلقبال تعرف بعمامة مشهدية مث مر املوكب عند مركز الشرطة القدمي حىت 

منظومة بنجابية حىت دقت ) جام(حيث أنشد األستاذ "  باقردارة املفيت"وصل إىل 
الساعة العاشرة والنصف ليال وحينئذ شكر إقبال املشاركني يف املوكب مث تفرق 

  ).۲۵(اجلمع وانصرفوا
) ملك حممد دين(الالهورية وهي تعلق على إخفاق" زميندار"جريدة : وقالت

فإن األلفني منهم  ) حممد دينملك (بأن الناخبني املسلمني الذين صوتوا يف حق



  النهر الخالد
الذين ال يعرفون القراءة والكتابة كما أ'م مل يكونوا على ) الراعيني(كانوا من قبلية 

علم مبواهب إقبال ومكانته العلمية أما مخسمائة صوت من بقية الناخبني فلعلهم  
تأثروا مبا الذين " بكولريا الربيلوية احلنفية"املصابني" احلنفييني الربيلويني"كانوا من 

حزب " أشاعة جريدة حملية ضالة مضلة وبعض باعة اإلسالم من مجاعة 
  ).۲٦" (األحناف
احملامي قد صوت يف ) ملك حممد دين(من أقارب ) ملك ظهور الدين(وكام

أثاروا فتنة ضده مما جعله ) الراعيني(حق إقبال إال أن البعض من رجال قبيلة 
وقال فيها " زميندار"يس حترير جريدة يوضح موقفه يف رسالة حبث {ا إىل رئ

)۲۷:(  
احملامي يف انتخاب ) ملك حممد دين(إن عامة الناس يعيبونين بأنين مل أؤيد "
وأنين مل أوافق على ما اقرتح على بعض أقاريب ورجال " جملس بنجاب التشريعي"

أن أبرز رجل من : أوال: قبيليت ولكن ما فعلته يرجع إىل ما يلي من األسباب
احملامي الذي يعرتف الناس بفضله ومكانته  ) ميان عبد العزيز(ل القبيلة وهو رجا

كان قد تنازل عن االنتخاب يف حق الدكتور حممد إقبال وودعه مبساعدته لو 
وبذلك اتضح لنا مجيعا بأن إقباال حيتل مكانة وجدارة حبيث ال تصح معارضته 

حضرة الدكتور بائيدا  أو منافسته ومن مث كان جيب علينا مجيعا بأن نساعد
ولعل : ثانيا. وبذلك نكتسب فضال والكرامة لقبيلتنا) ميان عبد العزيز(ملوقف 

وتلك إشارة إىل (احملرمت مل يكن على أعلم بأن الذين حرضوا ) ملك حممد دين(
على معارضة إقبال ) ملك حممد دين احملامي) (مؤامرة دبرأها السري شادي الل

وهذه إشارة إىل (منذ مدة ) الراعيني(عدى أعداء لقبلية ومنافسته قد كانوا من أ
قد استغلوا املوقف ) الراعيني(وأن أعداء قبيلة ) حممد شفيع امليانية(أسرة السري 

وحطوا من شأ'ا يف أعني الناس ) الراعيني(فانتقموا منها حيث فضحوا قبيلة 
ف قريبا ما حدث وبذلت أدركوا ثأرهم القدمي واثلجوا صدورهم وأن قبيلتنا ستعر 

) ملك حممد دين(إن : ثالثا. وحينئذ يندمون على ما ارتكبوا من اخلطأ الفاحش
قد استغل األغضاء األميني من أعضاء القبيلة الذين قد بدأوا يشعرون بذلك 
اآلن وأن اخلمسني يف املائة من السادة املتعلمني من بني أعضاء القبيلة قد 

ية من اخلمسني يف املائة الذين كانوا قد أكرهوا انتخبوا الدكتور اقبال وأن البق
أيضا قد انتخبوا الدكتور اقبال وصوتوا له حني ) ملك حممد دين(على تائيد 

  "خلوا إىل التصويت
وقد سر جناح اقبال الكثريين من مسلمي بنجاب فبعثوا له رسائل التهنئة  

وخارجها قد نظموا كما أن الكثريين من السادة الزعماء املسلمني يف داخل الهور 
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اخلطا مأدبة حافلة ) دين حممد(احلفالت ورتبوا املآدب تكرميا إلقبال وأقام احلاج 
م مبدينة الهور ويف سوق الكشمريين منها وحضرها إقبال ۱۹۲٦ديسمرب  ۱۲يف 

ديسمرب  ۲٦قد نظمت مأدبة عشاء فاخر يف ) ككي زئي(كما أن قبيلة 
فألقى كلمة شكر فيها املسلمني ) علي ملك بركت(م و{ذه املناسبة قام ۱۹۲٦

الذين انتخبوا إقباال كما أن إقباال ألقى كلمة بليغة مؤثرة باملناسبة طالب فيها 
أعضاء ا>لس املسلمني أن ينهضوا خبدمة اإلسالم والوطن وال يفرقوا بني القروي 
 أو احلضري من املواطنني املسلمني وكذلك حضر إقبال يف حفلة االستقبال اليت

) تصدق حسني خالد(وكبارها حيث لىب دعون ) فريوز بور(نظمها وجهاء مدينة 
  ).۲۸(فاشرتك فيها

م كلها وإقبال يصبح وميسي بني ضجيع االنتخابات ۱۹۲٦وقد مضت 
م ۱۹۲۷يناير / ۳وعجيبها وعقد اجللسة االفتتاحية >لس بنجاب التشرعي يف 

كانت اجلرائد تنثر األنباء حيث أدى كل عضو من األعضاء اليمني الدستوري و 
قائلة بأن أعضاء ا>لس من أصحاب الكلمة املسموعة يكثفون جهودهم من 

ا>موعة "يف ا>لس وقد ميكن أن يقود إقبال هذه " ا>موعة املستقلة"أجل تنظيم
ا>موعة املستقلة لن تعارض حزبا من األحزاب " وكان من املتوقع أن " املستقلة

تبذل جهودها من أجل االحتفاظ حبقوق مجيع الطبقات من السياسية وإمنا 
سكان اإلقليم وأ'ا لن تفرق بني فالح أو غري فالح وبني عامل أو غري عامل 

ولكن هذه ا>موعة مل تؤلف ومل تظهر ) ۲۹(وبني قروي وحضري من السكان 
هو حزب األغلبية وذلك جبهود قائدة " احلزب االحتادي"إىل حيز الوجود وكان 

ما جعل إقبال ينضم إىل حزب األغلبية يف ا>لس ظنا منه ) السري أفضل حسني(
بأنه قد يتمكن أن يقوم خبدمة األمة خري قيام ولكن إقباال درس األوضاع الداخلية 

السري فضل (للحزب دراسة عميقة بعد انضمامه إليه مما جعله يغري موقفه حنو
السري فضل (ألفه عن والده  يف كتاب له) عظيم حسني)وحزبه ويقول ) حسني
  ):۳۰(وقد اختذ أسلوب الشكوى قائال) حسني
يرجع إىل الدكتور إقبال ومن مث ) فضل حسني(ومبا أن مسؤلية النقد املوجه حنو "

فضل (نرى من املناسب أن ندرس موقفه وحياته دراسة خاصة والواقع أن 
الدكتور إقباال مل  قد استمر حياول أن يساعد الدكتور إقبال إال أنه أي) حسني

قد ) فضل حسني(م كان ۱۹۲٤يتمكن من استغالل القرى املتحاة له ففي 
ورغبه يف الدكتور ) حاكم بنجاب االجنليز) (السري ميلكومل هيلي(اقرتح على 

إٌبال أن يعينه قاضيا يف احملكمة العالية ولكن إقباال أخذ ينقد احلكومة نقدا 
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ظفني احلكوميني بينما كانت احلكومة تفكر عنيفا وبذلك فقد التعاطف من املو 

م جاء اقرتاح بإرسال وفد إسالمي إىل انكلرتا ۱۹۲۷يف تعيينه قاضيا مث يف 
ليقوم بتقدمي املطالب للمسلمني عن االصالحات السياسية القادمة بني يدي 

على الدكتور إقبال بأن يرتأس هذا ) فضل حسني(وزبر اهلند الربيطاين فاقرتح 
ع مبلغا من ثالثة آالف روبية هلذا الغرض وكان بإمكان الدكتور إقبال الوفد ومج

أن يكتسب بذلك حياة سياسية من الطراز األول ولكنه رفض ذلك ألن الوفد  
كان يف حاجة إىل املزيد من التكاليف البالغة بضعة آالف روبية فوافق 

را وبغض أن يقود الوفد وبذلك اكتسب مستقبال زاه) الشوذري ظفر اهللا خان(
مرة أخرى أن يساعد الدكتور إقبال ) فضل حسني(النظر عن هذه األشياء أراد 

الشوذري (فاقرتح صريه أن يرضى برئاسة ا>لس بعد أن يكمل رئيسه احلايل 
مدة منصبه وأن احلزب االحتادي على أمت استعداد أن يؤيد ) شهاب الدين

وتعاطفه معه مبا اعرتف على أما إقبال فقد خسر تائيد احلزب االحتادي . إقبال
سياسة احلزب ونقد البعض من أعضائه يف الصحف نقدا عنيفا وكانت النتيجة 

الشوذري شهاب (أن أغلبية احلزب قد رفضت ترشيح إقبال وبذلك مت انتخاب
  "رئيسا للمجلس التشريعي مرة ثانية) الدين

ويشكو منه قد يكون صحيحا إال أن ) عظيم حسني(إن الذي يدعيه 
مل يكن من ) السري فضل حسني(ستقبل إقبال السياسي الذي كان يقرتحه عليهم

السري (أو ) السيد فضل حسني(املمكن أن جيعل من إقبال إال رجل اخر من امثال
وهذا مما مل يكن يرضى به إقبال أبدا وهلذا السبب مل يكن من ) ظفر اهللا خان

ومل يزل ) السري فضل حسني(ه املمكن إلقبال أن يبلغ إىل املستوى الذي كان يريد
خييب أله وخيفق إرادته يف كل مرحلة من هذه املراحل فلنستمع إىل ما يقوله 

  ):۳۱(عن املوقف) عاشق حسني بتالوي(
م وقد ۱۹۳۰م إىل ۱۹۲۷وبقي إقبال عضوا يف جملس بنجاب التشريعي  من "

زب انفق هذه السنوات الثالثة بني صفوف احلز االحتادي ودرس مواقف احل
إن الصراح بني القرويني واحلضريني داخل ا>لس . وطريقته العملية دراسة عميقة

التشريعي يرجع إىل خطوات سياسية اختذها هذا احلزب مث استوعب هذا الصراع 
سكان اإلقليم مجيعا ومل يكن من املمكن أن ختفي هذه األشياء على إقبال وقد 

إنه مل يكن جيدر بإقبال كمفكر : يعرتض البعض من الناس على إقبال فيقولون
بارز وفيلسوف كبري وشاعر عظيم أن يرضي بعضوية ا>لس التشريعي اإلقليمي 
وقد يكون االعرتاض صحيحا يف بادئ الرأي ولكنين أرى أن إقباال لو مل يدخل 
ا>لس التشرعي ومل يدرس سياسة احلزب االحتادي وموافقه دراسة مباشرة 



 النهر الخالد

 

ن أ، ال يقوم مبهمة شعبية وأن ال حيقق ما حققه من وعميقة وكان من املمك
ا>د والعمل العظيم ذلك الذي كان اهللا قد قدر يف لوح مقاديره أن يتم يف 

  ".حياته وعلى يديه خالل السنتني األخريتني من عمره
قضى إقبال مدة غضويته يف جملس بنجاب التشرعي وحيدا كعضو مستقل 

ية تؤيده أو تساعده داخل ا>لس ومن مث مل فلم يكن حزب من األحزاب السياس
جيده شيئا ما ألقاه من الكلمات من أجل مصاحل العامة يف اإلقليم فلم تكن هذه 
الكلمات اإلقبالية الرنانة اليت كان تُلقى داخل ا>لس إال كصوت يف الصحارى أو 

ة ضجيج ال جدوى من روائه إال أن إقباال كان قد دخل جمال السياسة العملي
وبذلك انتخب سكرتريا لفرع بنجاب اإلقليمي للرابطة اإلسالمية خالل تلك 
السنة نفسها وبذلك أتيح له أن يشارك مشاركة شاملة مباشرة يف السياسة القومية 

  .ملسلمي شبه القارة وهذا هو أبرز اجلوانب وأمهها من حياة إقبال السياسية
ليت متتاز {ا هذه الفرتة الزمنية وقد مر بنا فيما مضى أن املشاغبات الطائفية ا

من تاريخ البالد كان أكرب أسبا{ا هي احلركات اهلندوكية اإلرهابية من امثال 
أي التنظيم العسكري للهنادكة " (سنغاتن"و ) أي Dنيد املسلمني) (شدهي(

) سوامي شردها نند(مما أثار غضب األمة اإلسالمية يف شبه القارة وكان ) الزهاد
أو ) شدهي(قد بدأ نشاطه يف تقدم حركة ) الزعماء اهلنادكة املتعصبنيمن كبار (
م قام بإغتياله ۱۹۲٦وفجأة يف ديسمرب ) راجبوتانه(يف إقليم ) Dنيد املسلمني(

وقد استتبعت هذه احلادثة مشاغبات ) عبد الرشيد(رجل من املسلمني يسمى 
قام اهلنادكة بإفتيال ستة  يف اليوم الثاين من احلادثة حيث) دهلي(طائفية يف مدينة 

مث بدأت محلة الشائعات اهلنودكية ضد املسلمني يف إقليم ) ۳۳(من املسلمني 
بنجاب جترح مشاعرهم وعواطفهم وكان على رأس هذه احلملة الطائفية بعض 

" ( مالب"و ) اسم زعيم هندوكي ماكر" (برتاب"اجلرائد اهلندوكية الالهورية مثل 
ة إىل بعض الزعماء السياسيني اهلنادكة فعقد املسلمون باإلضاف") اللقاء" أو 

اجتماعني شعبيني يف الهور اجتجاجا على هذه الشائعات الكاذبة املعادية هلم 
وكان إقبال قد ترأس هذين اإلجتماعني وقد عقد أول االجتماعني خارج باب 

 م كما أن االجتماع الثاين عقد يف۱۹۲۷يناير / ۲۲يف احلديقة يف " موتشي"
م وقام إقبال خطيبا يف 'اية االجتماع ۱۹۲۷يناير / ۳۰املكان نفسه يف 

  ):۳۳(فقال
إن الشائعات الكاذبة اليت Dدف إىل إهانتنا وذلنا وتشوية شخصيتنا القومية "

داخل اهلند وخارجها يف البالد األجنبية مستمرة منذ أمد وإن هذه املنازعات 
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األسف حىت أن هؤالء املواطنني ال يعرفون والتناحرات املتالحقة مما يؤسفنا أشد 

نتائج هذه الشائعات الكاذبة وهذا الصراع املرير بني الطائفتني وتأثر هذه 
النتائج يف دول آسيا األخرى أن احلق والصدق يف فكريت جوهرة مصوغة ذات 
جوانب عديدة ويعكس كل جانب من هذه اجلوانب أشعة متنوعة األلوان 

واطنني من بني هذه األشعة املتنوعة كما حيب وحيلو له فيختار كل فرد من امل
وينظر إىل هذا احلق والصدق من وجهة نظره اخلاص وأن مبدأ التعايش السلمي 
واملرؤة تقتضي منا أن نأخذ يف االعتبار هذا املثال الذي ضربته فيما سبق من 

كم أنتم الكالم حىت ال يقول أحد منا إلخوانه املواطنني من الفئة األخرى أن
على الباطل وحنن على احلق وأن هذه اخلالفات جيب أن ال تقودنا إىل التقاتل 
والتناخر وأن ديننا اإلسالم يعلمنا ذلك وهذا ما علمه رجال الديانة اهلندوكية يف 

و{ذه املناسبة قرأ إقبال عبارة سنسكريتية من الكتب الدينية (الزمن القدمي 
كل شيئ هالك : [مها االيتني الكرميينت ومهاللهنادكة وكانت تقارب يف مفهو 

هللا أرجوكم أيها اإلخوة باسم ] وحنن أقرب إليه من حبل الوريد[و ] إال وجهه
الصدق واحلق أن تنظروا إىل احلقائق وال تتشاجروا وال تتناحروا فإنه يوجد يف 
اهلند أناس يسعون للفساد واالفرتاق بني املواطنني من أجل حتقيق أغراضهم 

إنكم إذا تقاتلتم  وتناحرمت فإن ذلك يقود إىل الفساد ويشري الفنت .شخصيةال
  ."وإن ذلك سيؤذيكم ويضركم مجيعا

وكان املسلمون كرد فعل منهم قد عارضوا احلركات اهلندوكية مثل حركة 
والتنظيم وكان " حركة التبليغ"حبركات معاكسة مثل ) سنغاتن(وحركة ) شدهي(
عاما جلمعية تبليغ اإلسالم وكان يريد عقد مؤمتر  أمينا) غالب {يك نرينك(

تبليغي حيضره املسلمون األوربيون اجلدد باإلضافة إىل مسلمي شبه القارة فكتب 
م وأخربه بأنه يعتزم على أن جبمع التربعات ۱۹۲۷يناير /  ۲٤إليه إقبال رسالة يف 

التبليغية اليت كان ومل يؤيد احلركة ). ۳٤(للمؤمتر وأن يشارك يف ترتيباته العملية 
فحسب وإمنا قدم نفسه من أجل اخلدمات العملية ) غالم {يك نرينك(يقودها 

  ):۳۵(فقال 
إنين أرى أن واجب تبليغ اإلسالم ورسالة اهللا إىل البشرية فوق كل مصلحة "

وهدف وإذا كان السلمون يف اهلند ال يقصدون من السياسة غري التحرر 
هم من ذلك هو الدفاع عن اإلسالم والضمان اإلقتصادي وليس غرض

واالحتفاظ به كما يتضيح لنا من مواقف البعض من املسلمني القوميني 
وسياستهم فإنه من املستحيل للمسلمني أن حيققوا ما يريدون حتقيقه من 
األغراض واألهداف وإنين أقول وأنا على بصرية وخربة سياسية قليلة اكتسبتها 
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سة اهلندية املعاصرة وتطورها احلايل خطر عظيم يف مدة قصرية بأن سري السيا
على املسلمني ودينهم اإلسالم وأعتقد أن هذا اخلطر البعيد الذي أراه اآلن ال 

بضم الشني وكسر ) (شدهي(يقل خطورة عن اخلطر ايل يهددنا من قبل حركة 
أو كأن هذا اخلطر ) أي حركة Dنيد املسلمني: الدال االردوية والياس الساكنة 

على كل حال فإن اجلهود اجلبارة ) شدهي(لبعيد شكل غري مرئي من حركة ا
اليت بذلتها أنت يف تبليغ اإلسالم ستنال أجرها من اهللا بني يدي سيدنا 
املصطفى صلى اهللا عليه سلم وأنا على أمت استعداد أن أقوم مبا تأمرين من 

  " ذلك بإذن اهللاخلدمة بالنيابة عنك خيثما ومىت ما تدعو املواقف الظروف إىل
م عني إقبال عضوا يف جلنتني >لس بنجاب التشريعي ومها ۱۹۲۷ويف يناير 

م أخطر إقبال ۱۹۲۷فربائر / ۱۳ويف ) ۳٦(اللجنة االقتصادية واللجنة التعليمية 
رئيس ا>لس التشريعي اإلقلمي بتقدميي قرارين يف اجتماعه القادم أحدمها أن متنع 

الزراعية للمتعلمني املثقفني من املواطنني وذلك نظرا إىل احلكومة القطع األرضية 
البطالة اليت عمت طبقة املتعلمني املثقفني من املواطنني لكي يتمكنوا من اكتساب 
الرزق بالزراعة املعاصرة املتقدمة والثاين هو تعيني جلنة للبحث والتحقيق لتخفيض 

مجيع الطبقات على  الضرائب لكي يعم نفع التخفيف يف الضرائب واحملاصيل
السواء وذلك ألن حكومة املركزية قد تنازلت عن مبلغ التعاون السنوي الذي كان 

  ).۳۷(يقدم هلا من قبل إقليم بنجاب 
م عقدت جلسة يف القاعة احلبيبية للكلية اإلسالمية ۱۹۲۷مارس / ٤ويف 

تنيب ابن غالم امحد امل) (املريزا بشري الدين حممود(وترأسها إقبال حيث ألقى 
ويف 'اية اجللسة قام إقبال خطيبا " الدين والعلم احلديث"كلمة عن ) القادياين

 ):۳۸(فقال وهو يسلط الضوء على املوضوع 
إن الديانة والفلسفة والطبيعات والعلوم والفنون األخرى كلها، إ'ا هي طرق "

بني تنتهي إىل هدف وحيد وتقود إىل منزل وحيد وأن فكرة الصدام أو التعارض 
الدين والعلم ليست فكرة إسالمية وذلك ألن الدين مهدوا الطريق للفنون 
املعاصرة والعلوم اجلديدة كانوا هم املسلمني واإلسالم هوالدين الذي علم 
اإلنسان منطقا استقرائيا كما أنه علم رفض الطرق واملبادئ اليت تدعو إىل بناء 

الذي قاد البشرية إىل إجياد  العلم على القياسات والتصورات واخلياالت وهذا
العلوم اجلديدة وابتكارها وأن التعارض بني الدين والعلم مما ال ينادي به اإلسالم 
وال يدعو إليه فإن كل آية من اآليات القرآنية تدعو اإلنسان إىل حصول العلم 
باملشاهدة والتجرية كما أن القرآن يدعو إىل اهلدف السامي من تسخري الكون 

الطبيعة فالقرآن الكرمي صريح يف تعليمني للبشر بأ'م إذا متكنوا من  والعناصر
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تسخري القوي الطبيعية وحققوا السلطان العلمي فبامكا'م أن يصلوا إىل ما رواء 

  ".النجوم
م قام إقبال خطيبا يف ا>لس التشريعي اإلقليمي فألقى  ۱۹۲۷مارس /۵ويف 

لى امليزانني السنوية قدم اقرتاحني كلمته بصفته عضوا للجنة االقتصادية فعلق ع
يف اإلجتماع وقد نص أول االقرتاحني على أن اإلقليم ما دام قويا من ناحية 
االقتصاد وقد توفر لديه املبالغ الكافية من أجل مشاريع التطور والتنمية فيجب أن 
يعتمد جزء معني من هذه املبالغ للنظافة والصحة واإلسعاف الطيب للنساء يف 

طق الريفية والثاين هو التخفيض يف الضرائب أو احملاصيل الزراعية إىل جانب املنا
اإلصالح يف طرق اجلباية غري العادلية وذلك ألننا نأخذ يف االعتبار صالحية الفرد 
وكفاءته حيث نفرض عليه الضريبة فيما يكتسبه من الدخل أما احملاصيل الزراعية 

/ ۱۰متكنه من األداء ودفع الضرائب ويف  فإ'ا ال تنظر إيل صالحية الفرد اليت
م ألقى كلمته بصفته عضوا للجنة التعليمية فعلق على السياسة ۱۹۲۷مارس 

التعليمية حلكومة بنجاب وألـحَّ عليها بفرض التعليم اإلجباري على املواطنني يف 
  ).۳۹(املرحلة اإلبتدائية
اهلندي   رئيسا للكوجنرس) سري نواس آينجار(م انتخب ۱۹۲۷ويف سنة 

كان رئيسا للرابطة اإلسالمية وكالمها كان عضوا يف ) حممد علي جناح(كما أن 
ا>لس املركزي اهلندي وبصفتهما عضوين كانا يناقشان الظروف السياسية لشبه 

هذا يتمين وحياول ) سري نورس أينجار(وكان .القارة ويتبادالن اآلراء فيما بينهما
أن تطمئن املسلمني وتضمن هلم احلقوق السياسية اجياد وسيلة أو طريقة بإمكا'ا 

واإلقتصادية باإلضافة إىل إزالة ما يشكوه اهلنادكة من أن مبدأ االنتخاب املنفصل 
) حممد علي جناح(هو أصل الفساد وسببه احلقيقي ولدراسة هذا املوضوع عقد 

 م۱۹۲۷مارس / ۲۰اجتماعا رمسيا لقادة الرابطة اإلسالمية مبدينة دهلي يف 
ليمثل بنجاب يف هذا االجتماع بصفته رئيسا للفرع ) السري حممد شفيع(فاشرتك 

الدكتور (و) الشيخ حممد علي جوهر(اإلقليمي للرابطة اإلسالمية كما أن 
وغريهم من الزعماء قد اشرتكوا يف هذا ) السري حممد يعقوب(و ) أنصاري

ا يلي من االقرتاحات االجتماع فناقشوا القضية ودرسوا املوقف مث اتفقوا على م
  ):٤۰(يف تاريخ شبه القارية السياسي " باقرتاحات دهلي"وقد عرفت 

وجيعل منها إقليما مستقال على ) بومباي(جيب أن نفصل بالد السند من إقليم 
  .حدة

) سرحد(جيب أن تطبق اإلصالحات الدستورية اجلديدة يف إقليمي 
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 ).بلوجستان(و
 .إلسالمية يف جملس إقليم بنجاب وإقليم بنغالجيب استعادة املقاعد لألغلبية ا

وجيب أن تكون نسبة النواب املسلمني يف ا>لس املركزي اهلندي ما يعادل ثلث 
 .ا>موعة من النواب أو األعضاء

وإذا رضيت األغلبية اهلندوكية {ذه االقرتاحات فمن املمكن للمسلمني أن 
عن مبدأ االنتخبا املنفصل هلم وذلك يرضوا مببدأ االنتخاب املختلط وأن يتنازلوا 

 .بشرط أن يضمن الدستور مقاعد للمسلمني يف ا>الس النيابية كلها
وإن التسهيالت واحلقوق اليت سوف تعطي لألقلية املسلمية يف أقاليم 
األغلبية اهلندوكية فإن نفس التسهيال سوف متنح لألقلية اهلندوكية يف أقاليم 

 ).بلوجستان(و ) سرحد(و ) ندالس(األغلبية املسلمة من 
إن هذه االقرتاحات جمموعة متكاملة ال تقبل التقسيم أو األفالك فأما أن 
تقبل كلها أو ترفض فال جيوز قبول البعض منها أوم رفض البعض منها ويف مثل 

 .هذه الظروف لن يتنازل املسلمون عن مبدأ االنتخاب املنفصل
مارس / ۲۹أدىل به يف يف تصريح صحفي ) حممد علي جناح(وقال 

  ):٤۱(م وهو يوضح هذه االقرتاحات ويشرحها ۱۹۲۷
وأما طريقة االنتخاب فهي ليست مقصودة بذاDا فسواء كان االنتخاب "

منفصال أو خمتلطا فالغرض الوحيد من هذه االقرتاحات إمنا هو ما يريده 
املسلمون من ضمان دستوري هلم كأ'م يريدون ضمانا كامال للكبا'م 

أ'م يريدون . لسياسي وحقوقهم القومية واالحتفاظ مبستقبل أجياهلم القادمةا
التأكد بأن األغلبية الساحقة لن تغصب حقوقهم ولن تطغى عليهم على أساس 
العدد السكاين األكرب كما أ'م يريدون أن يتأكدوا بأ'م سيعيشون أمنني من 

سطة اليت ستستمر إىل أن جور األغلبية الساحقة استبدادها خالل الفرتة املتو 
تقوم حكومة قومة مسؤلية كاملة وعليه فإن املبدأ األساسي للقضية كلها إمنا 
هوأن األقليات تريد طمانينة وضمانا لكيا'ا واالحتفاظ حبقوقها يف املستقبل 

  ".وقد مت إعداد هذه االقرتاحات السبعة نظرا إىل هذا املبدأ األساسي
هذه فهو ضمان االحتفاظ حبقوق " احات دهليالقرت "أما احلكمة السياسية 

األقلية املسلمة يف أقاليم األغلبية اهلندوكية إىل جانب ضمان االحتفاظ حبقوق 
األقلية اهلندوكية يف أقاليم األغلبية املسلمة وبذلك يتم إجياد التعادل والتوازن من 

ا اآلخر ومل الطاقة بني الشعبني حىت ال يعتدي أحدمها على اآلخر وال يضر أحدمه
م يتمتع ۱۹۰۱بعد انفصاله عن إقليم بنجاب يف سنة ) سرحد(يكن إقليم
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مل تكن تطبق ) بلوجستان(باالصالحات الدستورية يف ذلك الوقت كما أن إقليم 

فيه االصالحات الدستورية اجلديدة وكذلك فإن السند كان جزءا من إقليم بومباي 
على أيدي ) بومباي(سند إىل إقليم ومل يكن إقليما مستقال وقد مت إنضمام ال

م رغم أن سكان السند كان مبنزل بعيدا من ۱۸٤۲االستعمار االجنليزي يف سن 
حتول ) كاتيا وار(و ) كجرات(وكان مبعزل عنه إذ كانت مناطق ) بومباي(إقليم 

وتفصل بني السند وبومباي وحىت أن السند مل تكن مرتبطة بإقليم بومباي عن 
  .يدية املباشرةطريق السكة احلد

وكان بنجاب وبنغال فقط إقليمني من بني أقاليم األغلبية املسلمة يتمتعان  
باحلقوق الدستورية وا>الس النيابية اليت كانت تنتخب باإلنتخاب املباشر إال أن 
هذه ا>الس النيابية يف هذين اإلقليمني أيضا مل يكن فيها دور األغلبية املسلمة 

مل يكن يتمتع املسلمون باحلقوق النيابية على أساس النسبة  إال أن باإلسم حيث
اليت اقرتحها زعماء الرابطة اإلسالمية وقادDا إمنا  " اقرتاحات دهلي"السكانية و

كانت Dدف إىل انشاء مخسة أقاليم لألغلبية املسلمة لكي يتم بذلك إجياد 
ة وبني األقاليم السبعة التوازي والتعادل بني هذه األقاليم اخلمسة لألغلبية املسلم

  .الباقية لألغلبية اهلندوكية
عاد إىل الهور وأخذ زعماء الرابطة ) السري حممد شفيع(على كل حال فإن 

اإلسالمية اإلقليمية من بنجاب وعلى رأسهم إقبال يعارضون فكرة التننازل عن 
عون االنتخاب املنفصل وكانوا يرون أن اهلنادكة يف بنجاب وبنغال والسند يتمت

بالسيطرة االقتصادية فإذا تنازل املسلمون عن مبدأ االنتخاب املنفصل فإن اهلنادكة 
لن يسمحوا للمرشحني املسلمني الذين بإمكا'م أن يدافعوا عن حقوق املسلمني 

  .ومصاحلهم بأن ينتخبوا يف ا>الس النايبة
روح " م ألقى إقبال خطبة بليغة باللغة االجنليزية عن۱۹۲۷ابريل / ۱٦ويف 

وكانت اخلطبة " جلميعة محاية اإلسالم"يف اجللسة السنوية " التمدن اإلسالمي
طويلة حىت أن اخلطيب مل يستطع أن يكمل تسمها األول خالل ساعة ونصف 
وأما النكت العلمية والفكرية اليت اشتملت عليها هذه اخلطبة فهي تتلخص كما 

  :يلي
رسل واألنبياء وأن نضج العقل إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو خامت ال

اإلنساين وتقدمه بدأ يوم بعث سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي هذه 
اليوم حل العلم واملعرفة حمل التقليد اجلامد العقيم وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل  
كان قد أعلن وأبلغ البشرية بأنه لن يبعث شخصا يستحق االتباع أو يكون 
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من النقد والنقاص قبل االعرتاف أو اإلميان مبا يقوله وأن النهضة مصؤنا مأمونا 
احلديثة األروبية قد بدأت يف الغرب حني ثار أهلها ضد الفلسفة اليونانية وكان 

هوالثائر األول على هذه الفلسفة يف أوروباا فهو الذي أحل على االهتمام ) بيكون(
قرائي كما يذهب الظن ببعض الناس باملنطق اإلستقرائي إال أن رائدا للمنطق االست

وكان يعرف اللغة العربية جيدا فقد استقاد من املؤلفات املنطقية اليت ألفها 
املنطقيون األندلسيون العرب فرتجم أفكارهم إىل لغته وأن حكماء اهلند واليونان  
كانوا يؤمنون بأن نظام الكون كامل ال يقبل التجدد أو املزيد من التقدم ولكن 

م الغزايل وابن تيمية قد فرضا هذه النظرة الوامهة الباطلة وحققا بأن الكون اإلما
ليس بكامل مستدلني يف ذلك مبا جاء يف القرآن الكرمي فتحقق مبا قاله  أئمة 
اإلسالم بأن النظم الكونية ال تزال يف مراحلها املتطورة وأن الثوؤة على الفلسفة 

ذا (ن من احلكماء والفالسفة املسلمني وأن اليونانية قد تعلمها املفكرون العربيو 
مل يكن متصوفا فحسب وإمنا كان عامل الكيمياء أيضا فهو الذي ) النون املعري

اكتشف بأن املاء ليس جوهرا بسيطا وإمنا هو عرض مركب وأن الشاعر اإليالطي 
قد تصويرا بديعا ) بامللهاة االهلية(الذي صور اجلنة يف منظومته املعروفة ) دانيت(

أخذها بتمامها وكماهلا من الفتوحات املكية اليت ألفها ابن العريب ويتضح جليا من 
ذلك بأن املسلمني مل يؤثروا يف الفكر األرويب فحسب وإمنا أثروا كذلك يف اآلداب 

  ):٤۲(االروبية مث قال إقبال وهو يلخص باللغة األردوية ما ألقاه من اخلطبة قائال 
ىل مشاهدة احلقائق وأن مشاهدة احلقائق إمنا يتحقق إن كل قلب بشري يتوق إ"

بطريقتني إما بطريق السمع والبصر أو بطرية القلب والضمري أي باألفئدة يف 
مصطلح القرآن الكرمي فال بد من االستفادة من هذين الطريقني بقدر ما أمكن 
لكل إنسان أما األربيون فقد ركزوا جهودهم على طريق السمع والبصر فقط 

عرضوا عن طريق األفئدة والقلوب كما أن املسلمني قصروا جهودهم على وا
األفئدة ومل يستخدموا طريق السمع والبصر استخداما كامال وليس الغرض من 
املشاهدة أن يفين اإلنسان نفسه فيها إفناء كامال ألن املشاهدة اليت يعرتف {ا 

عراء الفارسني شرح هذه اإلسالم مشاهدة تقوم على املرؤة والفتوة وأن أحد الش
النكتة اللطيفة شرحا جيدا وهو ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعتقد أنه 
مل ينظم شاعر يف مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت شعر أحس وأجود 

  :من هذا البيت الفارسي
موسى زهوي رفت بيان جلوه 

  صفات
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  !تو عني ذات مي نكري در تبسمي

إن سيدنا موسى عليه السالم قد شاهد جتلى الصفات االهلية : ومعىن البيت
فخر صعفا ومغشيا عليه أما أنت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد شاهدت 

  ".عني الذات االهلية ومل تزل تبتسم ابتساما ناظرا إليه سبحانه وتعاىل
من فهذه هي الفكرة اإلسالمية وهذه هي النكتة اإلسالمية اليت تعلمناها 

املعراج النبوي وهذا الذي يقودنا إىل أن عبودية العبد بتقى وحىت بعد مشاهدة 
الذات االهلية ولكن اإلنسان ليس للطغيان أو العصيان وإمنا هو للخدمة والعبودية 
وجيب على املسلم املؤمن أن ال يغين وال يذيب نفسه يف شيء حىت ولو كان ذلك 

  ۰.الغناء يف ذات اهللا عز وجل 
م اجتمع ا>لس التنفيذي للكوجنرس وجلنة الكوجنرس ۱۹۲۷مايو ويف 
اليت كان قد تقدم {ا " اقرتاحات دهلي"ومتت املوافقة على ) بومباي(املركزية يف 

زعماء الراطبة اإلسالمية وقادDا مث عقد ا>لس للكوجنرس اجتماعا عاما له مبدينة 
ن ا>لس اهلندوكي الكبري ووافق هو االخر على هذه االقرتاحات ولك) مدراس(
نقدا عنيفا ويعارضها معارضة " اقرتاحات دهلي" أخذ ينقد ) أي هندو مها سبها(

وهذه املعارضة والنقد هلا أسباب وخلفية فقد كان قادة هذا احلزب . شديدة
اهلندوكي املتعصب املتطرف يعتقدون بأن األغلبية املسلمة لو عادت من جديد 

 ۷۵(اين يف كل من بنجاب وبنغال وأن إقليم السند على أساس التناسب السك
لو أصبح إقليما مستقال وكذلك إقليم ) يف املائة من سكا'ا هم املسلمون

فإذا طبقت ) يف املائة ۹۰وعدد سكا'ما املسلمون ) (بلوجستان(وإقليم ) سرحد(
 االصالحات الدستورية فيهما فإن ذلك يعين إنشاء كتلة من اإلقاليم األربعة يف
الشمال الغريب لشبه القارة يسكهنا األغلبية املسلمة وذلك مما مل يكن يعجب 
هؤالء الزعماء اهلنادكة املتطرفني ومل يكن من املمكن هلم أن يرضوا {ذا الوضع 

  ).٤۳(حبال من األحوال 
م عقدت جلسة الرابطة اإلسالمية لفرغ بنجاب ۱۹۲۷ويف أول مايو 

) السري حممد شفيع(فقال " احملمدية بالهور )بركت علي(قاعة "اإلقليمي يف 
ورد " اقرتاحات دهلي"خطيبا يف اجللسة فألقى كلمة بليغة جامعة، عارض فيها 

مث قام إقبال ) أي ا>لس اهلندوكي الكبري" (هندو مها سبها"على ما قاله قادة 
ا فألقى كلمة موجزة أيد فيها مبدأ حق االنتخاب املنفصل للمسلمني مث قدم قرار 

  ):٤٤(ضد االنتخاب املشرتك أو املختلط مث قال معلقا على هذا القرار
إن من حقي أن أقول بأنين أول هندي أحس بأمهية الوحدة بني اهلنادكة "
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واملسلمني وحاجتنا املاسة إىل ذلك يف شبه القارة وقد بقيت أمنييت دائما 
ظروف احلالية وعائت يف نفسي أن تكون هذه الوحدة مستمرة مستقلة إال أن ال

واألوضاع احلاضرة ال تسمع لنا بالوائر االنتخابية املشرتكة أن الذي ذكره رئيسنا 
ممن مقتبسات كلمات الزعماء اهلنادكة توضح لنا جليا ما ) السري حممد شفيع(

Dدف إليه العقلية اهلندوكية وتعصبها اجلنسي واملذهيب املوجود يف نفوس 
  ."قادDا

ؤالء اهلنادكة يشعرون باحلاجة إىل اختاذ مواقف مثل ولست أدرى ما الذي ه
إن املسلمني يف شبه القارة أقلية بدون شاه متخلفون . هذه حنو األقلية املسلمة

اقتصاديا وتعليميا وفوق ذلك كله فإ'م بطاء للغاية فإن احلكومة االجنليزية 
سهولة أيضا  ختدعهم بوعودها الرباقة بكل سهولة كما أن اهلنادكة خيدعو'م بكل

ماذا جعل هؤالء اهلنادكة مييلون إىل مثل هذه . أن هذا ليدهثين ويقلقين جدا
العقلية وخاصة املتعلمني وال مثقفني منهم ولو مل تكن أساب أخرى غري هذا 
السب الوحيد لقلت أن الدوائر االنتخابية للهنادكة واملسلمني جيب أن تكون 

لوحيد ويف النهاية أريد أن أقول كلمة مستقلة منفصلة على أساس هذا السبب ا
مهمة للمسلمني وهي أنه جيب على املسلمي أن يصحوا ويقوموا فيستقيموا ضمن 
ناحية قد بدأ اهلنادكة سياسة معادية ضدهم ومن ناحية أخرى النظام العايل 
للحكومة اإلجنليزة يستمر يف نشاطه واجراءاته ضد املسلمني فليم يبق لنا سبيل 

حقوقنا يف هذه الظروف الصعبة اخلطرة وذلك ال ميكن إال إذا 'ص  للدفاع عن
املسلمون فاستقاموا ليقاوموا ما يصيبهم يف سبيل الدفاع عن حقوقهم مقاومة 

  .األباة األحرار
اقرتاحات "ومن الالزم {ذه املناسبة أن نعرف بأن إقباال مل يكن يعارض 

الذي دل على التنازل عن حق كلها وإمنا كان يعارض منها ذلك اجلزء " لدهي
االنتخاب املستقل املنفصل للمسلمني رغم أن هذه االقرتاحات كانت مرتبطة 
بشروط خاصة فإن إقبال مل يكن يوافق على فكرة التنازل عن االنتخابت املنفصل 
علي أية حال وذلك ألن املوافقة على االنتخابات املختلطة كان يعين االعرتاف 

حدة وذلك مما كان يعارض مبدأ القومية املسلمة يف رأي بتكون القومية املت
وباإلضافة إىل ذلك فإن إقبال كان قد أدرك العقلية اهلندوكية على ) ٤۵(إقبال

وجه البصرية وكان قد يئس من أي تفاهم بني اهلنادكة واملسلمني ولعل هذه هي 
ه بأن حني ذكر ل) احلكيم حممد حسن القريشي(املشاعر اليت أبدى عنها عند 

يف اجتماع ا>لس العام " اقرتاحات دهلي"الكوجنرس اهلندي سوف يوافق على 
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  ):٤٦(القادم فرد عليه إقبال قائالك

ال أستطيع أن أتاكد بأن اهلنادكة سوف يوافقون بالتفاهم ويرضون باالتفاقية "
يوما وإمنا أنا أعتقد بأن الزعماء املسلمني لو وافقوا على مجيع الشروط اليت 

دمها الزعماء اهلنادكة وحىت لو وافق املسلمة على التفاهم بدون أي شرط يق
فإنين على ثقة بأن اهلنادكة سوف حياولون البحث عن سبب يربر هلم االحنراف 

  ."واإلعراض عن التفاهم
مياو / ۳وكان جو التوتر بني الفئتني املتعاديتني شديدة يف بنجاب ففي 

يف سيو ) بالويل صاحب(كة والسيخ يف م اجتمع مجع كبري من اهلنادي۱۹۲۷
مبدينة الهور حيث ألقى الزعماء اهلنادكة كلمات مثرية حمرضة وكان السبب ) ديب(

واغتصبوا مث حترك اجلمع الثائر ) سيخية(ما قيل بأن مسلما كان قد وثب على فتاة 
بالهور فحملوا على املسلمني العزل بالعصى ) حويل كابلي مل(منهم فدخل يف 

ناجر وبسبب هذا احلدث املؤمل أغلقت احملالت التجارة وتعطلت التجارة واحل
وبدأت املشاغبات الطائفية يف املدينة كلها فذهب إقبال خالل املشاغبات 

مث زار أماكن الهور املختلفة فأوصى املسلمني ) حويل كابلي مل(الشديدة إىل 
 والصلح بني الفئات بالصرب والتحمل كما أنه حاول مساعدة املنكوبني املظلومني

املتناحرة وأراد املسلمون أن خيرجوا بشدهائهم يف موكب متظاهرين وكان الناس 
خيشون بأن هذا املوكب االحتجاجي قد يكون سببا للمزيد من التوتر واإلثارة 
ولكن إقبال اشرتك يف موكب مع غريه من الوجهاء والكبار املسلمني وحاول أن ال 

وقد ) ٤۷(فقدان التحمل والصرب وال يتمالكوا نفوسهم يثور املسلمون إىل حد 
االجنليزية عن هذا املوقف فقال يف ) ترببيون(حتد إقبال إىل مراسل خاص جلدرية 

 ):٤۸(هذا اللقاء الصحفي 
من الهور فتدخل ) ديب(مايو كنت أحتدث يف اجتماع عقد بسوق / ٤يف "

حيملون اخلناجر ) السيخ(إن : أحد من حضر االجتماع من املسلمني فقال
معهم بينما ال حيمل املسلمون شيئا من السالح معهم فأىن هلم أن يتمكنوا من 
الدفاع عن أنفسهم فيجب على القادة املسلمني أن ينتبهوا إىل هذه احلقيقة وأن 
يقوموا مبا يلزم {ذا الصدد فإن املسلمني إذا مل يسمع هلم أن حيملوا السالح 

فاع عنهم ضد هجوم األعداء املعارضني فإن مجيع للحفاظ على أنسفهم والد
األعضاء املسلمني يف ا>لس عامة وإنا بصفة خاصة سنحاول حماولة بالغة من 

  ."أجل ذلك
م صدر إعالن مشرتك من قبل كبار الزعماء من ۱۹۲۷مايو /۱۳ويف 
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اهلنادكة واملسلمني والسيخ بالهور جاء فيه بأن البعض من اجلرائد احمللية تسبب 
اجلو املتوتّر بني الفرق املختلفة فيجب على احلكومة أن تتخذ إجراء ات قانونية 
ضد هذه اجلرائد فرحب إقبال {ذا البيان املشرتك وقال وهو يتحدث يف مقابلة 

م ۱۹۲۷مايوم / ۲۳يف " الرأي املسلم" أو ) مسلم أوت لك(صحفية مع مراسل 
اختيار العناوين املثرية للتوتر فقال إن من الوجاب على هذه اجلرائد أن جتتنب 

واإلرهاب كما أنه جيب عليها أن ختتار املراسلني املوثوقني إلعداد التقارير عن 
اجللسات واخلطب السياسية كما أنه جيب عليها أن جتتنب تقدمي احلوادث التافهة 
بشكل يعرض الناس ويشريهم على ملشاغبة الطائفية والتوتر ين الفئات وبذلك 

كانة العلمية هلذه اجلرائد وأن هذا االعالن املشرتك يهدف إىل إصالح تزداد امل
أسلوب اجلرائد ا>لية وليس الغرض من ذلك اغتصاب حريتها وأضاف إقبال قائال 

)٤۹:(  
جيب أن نتعظ مبشاغبات الهور الطائفية هذه وأننا إذا أدركنا احلقيقة القائلة "

 رعاية احلكومة الربيطانية للدفاع عن بأننا عند التناحر واملشاغبة يف حاجة إىل
نفوسنا واالحتفاظ بأموالنا وممتلكاتنا فبذلك يتضح موقفنا ومكانتنا السياسية 
والواقع أن هذه احلقيقة الصارحة قد أكرهتين على التفكري يف أرائي السايسية 

إن املسلمني يف بنجاب وخاصة املسلمني يف املناطق الريفية الذين . من جديد
ون قوة صلبة المتنا اإلسالمية يعانون من اجلهل والتخلف وليس فيهم أي يعترب 

نوع من النهضة السياسية أو االقتصادية فإن التمذهب واالنقسام القلي قد فرق 
بني القوى الشعبية والنتيجة أننا غري منظمني وليس لدينا ما جيمع بيننا وقد 

م إمنا هو االهتمام بالوجدة تأكدت اآلن بأن الواجب األول ملسلمي هذا اإلقلي
  ".والتنظيم بينهم واإلصالح الداخلي هلم قبل كل شيء

وإن كان إقبال قد انتهى من " زبور عجم"نثر ديوان إقبال  ۱۹۲۷ويف يونيو 
نظمه وإعداده خالل األشهر األوىل من هذه السنة ولكنه مل يتمكن من طبع 

يف ) اجلرامي( رسالة بعث {ا إىل الديوان بسبب املشاغل الكثرية املتنوعة فيقول يف
 ):۵۰(م وهو يذكر ديوانه هذا ۱۹۲۷يناير  ۱۳

وسأقدمه للخطاط بعد يوم أو يومني " زبو عجم"قد انتهيت من ديواين"
وسيطبع الديوان خالل مخسة عشر يوما وهو على أربعة أقسام فالقسم األول 

ه يستمل على رأي منه يتعلق مبناجاة اإلنسان لربه كما أن القسم الثاين من
اإلنسان يف أخيه اإلنسان وأسلوب القسمني أسلوب غزيل أي قطعا شعرية 
مستقلة تشبه القصائد الغزلية يف أسلو{ا وأما القسم الثالث من الديوان فهي 



  النهر الخالد
" حديقة األسرار" أو " مثنوي كلشن راز"أجوبة على أسئلة قد أثريت يف 

" حديقة األسرار اجلديدة" وية وقد مسيت هذا القسم مبثن) حملمود شبسرتي(
واملثنوية تتضمن املعاين " العبودية" كما أن القسم الرابع مثنوية قد مسيتها برسالة 

اليت تعرب عن تأثري العبودية يف الفنون اجلملية مثل الرسم واملوسيقي وغريها من 
  "الفنون اجلملية

ء فيه إىل قد ألف كتابا أسا) راجبال(وكان رجل من هنادكة الهرو يسمى 
" الرسول املاجن" أو " رنكيال رسول"حضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومساه 

ورفعت قضية الكتاب إىل حمكمة استمرت سنتني أوثالث سنوات ) والعياذ باهللا(
من قضاة )  دليب سنغ(م قضى القاضي ۱۹۲۷تتخذ إجراءات ويف يونيو 

وكرد فعل هلذا ) راجبال(كم برباءة احملكمة العالية بالهور يف القضية وأصدر احل
القضاء ظهر اظراب شديد يف نفوس املسلمني فكون الكبار من املسلمني من أهل 
الهرو وفدا مبا فيهم إقبال وزار الوفد حاكم اإلقليم االجنليزي فطالبه أن يفرض 
احلظر على مثل هذه الكتب اليت جترح العواطب واملشاعر ويصدر قانونا فوريا عن 

'م كانوا خيشون اندالع املشاغبات الطائفية يف الهور ومن مث فرضت ذلك أل
احلكومة مادة حظر التجول فقرر جملس اخلالفة أن يهارض هذه املادة وببدأ حركة 

قاعة "م عقد اجتماع آخر يف ۱۹۲۷يوليو / ۸العصيان املدين ضد هذه املادة ويف 
وجها ليناقشوا هذا حيث حضر كبار الهور و "احملمدية بالهور)بركت علي (

اجللسة فقال إقبال خطيبا يف ا>لس ) السري  عبد القادر(املوقف الطارئ وترأس 
فنقد الكتاب وأدان مؤلفه ورجا جملس اخلالفة أن يؤجل حركة العصيان املدين نظرا 
إىل الظروف الطارئة واألوضاع الراهنة مث عقد اجتماع مسلمي الهور العام يف 

سجد الهور امللكي فألقى إقبال كلمة يف هذا االجتماع م مب۱۹۲۷يوليو / ۱۰
  ):۱۵(قال فيها 

أنه ال ميكن أن يكون بالء يصيب األمة املسلمة أهول وأكرب من هذا البالء "
الذي ال أود أن أمسيه قد ) راجبال(الذي يواجهه مسلمو الهور اليوم أن كتاب 

  ".ضرب ضربة مؤملة يف أخطر موقع من قلوب املسلمني
ن إقبال أوضع املوقف واألوضاع الراهنة وأشار على املسلمني أن ولك

والذي كان يريده . مصاحلهم ال تسمح حبركة معارضة للحكومة يف الوقت احلاضر
إقبال هو التأكد الدائم املستقل من عدم إهانة األنبياء واألسالف واألساءة إليهم 

ف ذلك يف املستقبل فقدم وفرض القوانني املستقلة الدائمة اليت متنع كل من يقرت 
الذي كان قد أهان ) راجبال(قرارا خاصا بذلك يف جملس بنجاب التشريعي وأما 
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الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأساء إليه فقد قتله شاب من شباب الهرو وامسه 
وذلك بعد سنتني تقريبا ) بعلم الدين الغازي(الذي لقبه املسلمون) علم الدين(

لك ابتدرت منه مجلة خالدة بالبنجابية واليت سارت على وعند ما مسع إقبال لذ
  ): ۵۲(ألسنة الناس من أهل الهور وغريها من البنجابني وهي 

أما حنن فلم نستطيع  غري الكالم الفارغ {ذا الشأن وأما هذا الشاب النجار "
  ".فقد سقبنا إىل الثأر املقدس فأدركه

حىت صدر احلكم عليه فقد حوكم وسامرت ا لقضية ) علم الدين(وأما 
بإعدامه شنقا مما أثار غضب املسلمني وزادهم قلقا واضطرابا وكانت احلكومة 
الربيطانية مرتددة يف املوافقة على ما طالبه املسلمون من تسليم جثة الشهيد هلم 
أل'ا كانت ختشى املشاغبات الطائفية ولكن وفدا إسالميا مكونا من الزعماء 

ال قابل احلاكم االجنليزي لإلقليم فأكدوا له بأ'م يضمنون املسلمني مبا فيهم إقب
السلم واهلدوء وعدم التغرض لشيء من قبل املسلمني إذا حاجة احلكومة جثة 

علم (الشهيد هلم فوافق احلاكم على ما طالب به املسلمون فشارك يف جنازة 
ناس بكل  الشهيد ما يقرب من مائة ألف مسلم وبعد صالة اجلنازة تفرق ال) الدين

  .أمن وهدوؤ وانصرفوا منكوبني حمزونني
م شارك إقبال يف النقاس الذي جرى يف جملس ۱۹۲۷يوليو/ ۱۸ويف 

بنجاب التشريعي حول مبلغ اعتمدته احلكومة لتكاليف الشرطة والتبنيد اجلديد 
فلفت إقبال أنظار الناس يف حديثته هذا إىل موقف الشرطة الربيطانية من القساوة 

التزوير يف سلوكها وتصرفاDا مع عامة الشعب ويرجع ذلك إىل حادث والكذب و 
كان من مشاهري علماء الدي ) حممد عرفان(خاص بالذات وهو أن الشيخ 

بالهور فضربته الشرطة ضربا شديدا فالتقى إقبال باحملافظ االجنليزي حول حتقيق 
ذلك ليس  إن الذي وصل إليك أو اطلعا عليه عن: " القضية فقال له احملافظ

حممد (ولكن إقباال خرج من عند احملافظ االجنليزي هذا فذهب إىل اليخ " صحيحا
مباشرة فالحظ بعينيه الضربات الشديدة اليت كبدته الشرطة الربيطانية ) عرفان

واتضخ له بأن الشيخ قد أصابته ضربات شديدة قاسية للغاية وأن الذي أخربه به 
ويف تلك املناسبة حتدث إقبال عن ) ۳۷(وتزويرا احملافظ اإلجنليزي ليس إال كذبا 

احلقد والبغضاء يف قلوب املواطنني ضد إخوا'ا ذلك الذي يرجع إىل املشاغبات 
  ):۵٤(الطائفية فقال وهو يبدي عن رأيه يف املوضوع 

هل السادة األمضاء الكرام على علم بأننا : واألمر الذي أفكر فيه اآلن إمنا هو"
حلرب األهلية يف الواقع وأنا إذا مل نتخذ ما يلزمنا من يعني يف جو يشبه ا
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اخلطوات القوية احلامسة اليت بإمكا'ا أن تقضي على احلرب األهلية هذه فأنا 
أخشى أن هذا البغضاء واحلقد يف نفوس الفئات املتاقتلة املتناحرة إذا استمرت 

فية يقطعون تنتشر فإن أهل املدن األخرى يف البالد وحىت أهل املناطق الري
أعناق بعضهم البعض وأما مصري هذا الصراع املرير فإننا ال نعرفه وال نقدر مدى 

  ."خطره وإمنا علمه عند اهللا عزوجل
با>لس ) السيخي(العضو ) سردار أجل سنغ(م قدم ۱۹۲۷يوليو ۱۹ويف 

قرارا طالب باشغال الوضائف الشاغرة يف املصاحل احلكومية بامتحان املنافسة 
حة يف املستقبل وإذا مل يكن من املمكن ذلك يف بعض الظروف فإن املفتو 

التوظيف يف الوظائف الشاغرة احلكومية جيب أن يتم على أساس املؤهالت 
وكان يرجع القرار إىل خلفية . العلمية للمرشحني بدون تفرقة مذهبية أو جنسية

توظيفهم املسلمني كانوا متخلفني يف جمال التعليم فكان إمكان : خاصة وهي
وجنحهم يف ذلك أقل بالنسبة إىل اهلنادكة والسيخ ومل يكن إقبال يعارض من 
حيث املبدأ امتحان املنافسة املتفوحة ولكنه كان يريد نظاما للوظائف اإلدارية 
يسمح باالختيار أو الرتشيح يف نفس الوقت وذلك نظرا إىل األوضاع الراهنة 

ملتختلفة األخرى لكي ال حيرم هؤالء من والظروف احمليطة باملسلمني والطبقات ا
نصيبهم يف املناصب اإلدارية احلكومية وخالل النقاس حول القرار قال بعض 
األعضاء غري املسلمني بأن هذه الطريقة من التوظيف سوف تساعد يف تقدم 

  ):۵۵(القومية املوحدة وتطورها فقال إقبال متحدثا عن املوضوع 
هو ) نانك جند) (البانديت نناك تشاند(رتم ومن سوء احلظ أن صديقي احمل"

الذي أخربين بأن احلكومة قد قضت على الفوارق الطبقية واجلنسية فمن املمكن 
اآلن أن يشغل املواطنون من اهلنادكة واملسلمني والوظائف احلكومية اليت كانت 

ولكنين أؤكد لصديقي هذا بأن احلكومة قد ارتكبت . خمتصة باالجنليز فقط
فاحشا للغاية فإن املوظفني إذا كان معظمهم من االجنليز لرحبت {م غلطا 

إنين أٌول هذا وأنا على أمت على وإدراك !) ال ال ال : ترتفع أصوات قائلة(
: " مبسؤلية منصب ما أنين على أمت علم وإدراك مبا تعنيه هذه األصوات القائلة 

الدكتور شيخ (مين بشيء  أن هذه الوطنية الكاذبة اجلوفاء لن يتنال." ال، ال 
نعم قد يكون كذلك ولكن ) ولكن ليس الناس مجيعا كذلك: حممد عامل قائال

هتاف القومية املوحدة هتاف فارغ ال قيمة له ولعله سيبقى هتافا غارضا إىل 
إن هذه الكلمة تنطلق من أفواه الناس يف هذه البالد منذ . مدة طويلة قادمة

. يشبه دجاجة عقيمة قد انقطعت عن البضمخسني عاما ولكن هذا اهلتاف 
على كل حال فإنين أقول لكم بأن األوضاع الوطنية احلاضرة ال تسمع لنا أن 
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نطبق املبدأ ا لبسيط من امتحان املنافسة املفتوحة إن ذلك من املستحيل يف 
أنه شيء يقبل . الوقت احلاضر ولست أعرف هل تكوين أمة موحدة خريا أم را

على كل فلنفرتض للحظة بأن تكون أمة . يف نفس الوقتالرفض والقبول 
موحدة شيء حسن فإذا كان كذلك فأقول لكم بأن الثقة املتبادلة بني الفرق 
والفئات املختلفة هي حاجتنا الوطنية األوىل ولكن الظروف احلالية تدل على أنه 

حدث عن ة فإننا عند ما نلتقي وجنتمع فأرانا نت/ال تتفق فئة بفئة أخرى من األ
الوطنية والقومية املوحدة ونتحدث عن احلب بني البشر وكرامتهم فإن صديقا 
من أصدقائي قد استمع إىل حديث جرى بني هندوكيني كرميني قبل بضعة أيام 

ما ذا جيب أن نتخذ من اموقف حول السياسة القومية : فسأل أحدمها اآلخر
ألستنا فقط ولكن يف  جيب أن تكون الوطنية والقومية على: فقال له صاحبه

  ."الواقع جيب االهتمام حبقوق فرقتنا
م أخطر إقبال ا>لس التشريعي بتقدمي العديد من ۱۹۲۷يوليو  ۲۵ويف 

  :القرارات وكان من بينها
أن حكومة بنجاب اإلجنليز قد باعث ثالث مائة ألف فدان أو أكثر من 

وهي ) منتجمري(فظة من حما) تبلي بار(األراضي الزراعية اليت تقع يف منطقة 
اآلن للطبقة الرأمسالية من املواطنني ولكن جيب أن خيص نصف ) ساهيوال(حمافظة 

 .األراضي منها للفالحني
وقد مت (جيب تطبيق قانون مينع إهانة األنبياء واألساءة إىل كبار األسالف 

 )م۱۹۲۷تنفيذ هذا القانون يف 
 .مرجيب تشريع قانون يفرض احلظر الفوري على ثوب اخل

وجيب التثناء السيوف من القانون الذي يفرض احلظر على استخدام 
السالح وجبهود إقبال هذه استثىن القانون استخدام السيف يف تسع حمافظات 

و ) غرغاؤن(و ) جنك(و) مظفر كره(و ) ديره غازي خان(و ) ميانوايل(وهي 
 ).۵٦)  (كاجنرة(و ) مشلة(و ) انباال(و) حصار(

م انشئت مجيعة خريية ملصاحل املسلمني وصيانتهم ۱۹۲۷سبتمرب / ٤ويف 
وقد اجتمع عشرة آالف شخص تقريبا من املسلمني يف اجللسة االفتتاحية هلذه 

أي أصحاب الفيال ن سوق ) كوDي داران(اجلميعة واليت عقدت يف حارة 
الكشمريين وقد ترأس إقبال اجللسة فألقى كلمته كرئيس اجللسة فشرح فيها منافع 

قتصاد والطريق الوسط يف شؤن احلياة كلها وهو خياطب هذا اجلمع من اال
املسلمني وطلب منهم أ، خيتاروا الطريق الوسط واالقتصاد يف شؤو'م املالية كما 
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أنه نصحم باجتناب االسراف والتبذير واكتساب الرزق وانفاقه يف سبيل اهللا وشرح 

وقال إنه جيب على  " يب اهللالكاسب حب" قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كل مسلم أن يكتسب من الرزق ما أمكنه وجيب على املسلمني أن يتعايضوا من 
الفئات االجتماعية األخرى يف جو من النفقة والتعاون واألمانة وأن ينهضوا بإنشاء 
الشركات املؤسسات التجارية املشرتك للتوسعة يف جماالت التجارة والصناعات 

  ).۵۷( واملهن املختلفة
م أعلنت احلكومة الربيطانية إنشاء جلنة ملكية خاصة ۱۹۲۷نوفمرب / ۸ويف 

وكان مجيع أعضائها ) سائيمان(لدراسة شؤون اهلندي وهذه اللجنة تعرف بلجنة 
من االجنليز وكانت مهمة هذه اللجنة األساسية مجع الشواهد واملعلومات نظرا إل 

ل على االقرتاحات املختلفة من الطبقات الظروف الراهنة يف اهلند إىل جانب احلمو 
واجلماعات واألحزاب اهلندية لتتمكن اللجنة امللكية من تتدمي االقرتاحات 
والتوصيات لالصالحات الدستورية القادمة ومبا أن اللجنة مل تكن متثل اهلنود فقد  

  .كان معظم الزعماء السياسيني يف شبه القارة يعرتضون على تكوين اللجنة هذه
إقبال فلم يكن يرى رأيهم وإمنا كان خيتلف معهم يف موضوع اللجنة  أما

نوفيمرب / ۹امللكة هذه فقد أدىل بتصريح صحفي حول تكوين اللجنة يف 
إن تكوين هذه اللجنة اعتداء على كرامة اهلند ومكانتها حيث ال : م فقال۱۹۲۷

د ومكانتها تضم أحا من اهلنود ولكن هذا االعتداء الربيطاين على كرامة اهلن
يرجعغ إىل اجلو اهلائل من عدم الثقة وسوء التفاهم الذي يوجد بني الشعوب 

  ).۵۸(اهلندية املختلفة يف شبه القارة 
وعدم التعاون معها ولكن ) سائيمان(وأعلن الكوجنر اهلند مقاطعة جلنة 

الزعماء املسلمني اختلفوا يف أرائهم حول هذه اللجنة وتكوينها والتعاون معها 
كانت فئة منهم تؤيد فكرة املطاعة معها بينما كانت طبقة أخرى منهم تريد ف

موالنا حممد (أما الذين أيدوا املقاطة وعدم التعاون فعلى رأسهم . التعاون معها
وأما الذين أعلنوا التعاون معها فمن أبرزهم ) حممد علي جناح(و ) علي جوهر

والشيخ حسرت كان من ) اينموالنا حسرت موه(وإقبال و ) السري حممد شفيع(
موالنا حممد علي (وكان )وكان من أبرز القادة املسلمني اهلنود(قرية موهانة يف اهلند 

صاحب الكلمة املسموعة يف مؤمتر اخلالفة الذي أعلن مقطاعة اللجنة ) جوهر 
كان رئس الرابطة اإلسالمية يف ذلك الوقت فقط زن ) حممد علي جناح(ومبا أن 

ابطة اإلسالمية هي األخري تؤيد فكرة املقاطعة هذه ويف تلك الفرتة  الناس بأن الر 
رئيسا لفرع بنجاب االقليمي من الرابطة اإلسالمية كما ) السري حممد شفيع(كان 
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م عقدت جلسة يف منزل ۱۹۲۷نوفمرب  ۱۳أن إقباال كان سكرتريا للفرع ويف 
طعة اللجنة ليست حيث مت اختاذ القرار الذي قال بأن مقا) السري حممد شفيع(

من مصلحة املسلمني وإمنا يضرهم فيجب التعاون معها ويف 'اية هذه اجللسة 
أدىل إٌبال بتصريح صحفي بصفته سكرتريا لفرع بنجاب اإلقليمي من الرابطة 

  ):۵۹(اإلسالمية فقال وهو يوضح املوقف 
بها أن فرع بنجاب االقليمي للرابطة اإلسالمية قد ناقص القضية جبميع جوان"

ودرسها دراسة عميقة مث اختذ قرارا يفيد بأن مقاطعة اللجنة ليست من مصلحتنا 
نظرا إىل األوضاع الوطنية الراهنة عامة وإىل األوضاع اإلسالمية السائدة على 

وأعتقد أن هذا القرار يعرب عن إرادة التعب املسلم البنجايب . وجه أخص
الحزاب والفئات قليلة العدد أن ومشاعره وال ميكن أن تتاح فرصة كهذه متكن ا

تعرب عن خشيتها وأعماهلا وأهدافها أمام هذه اللجنة امللكة وأعتقد أن ذلك 
يعين بأن كل فئة ومجاعة من حقها أن تتقدم وتتطور حسب ثقافاDا وقيمها 
االجتماعة وجيب أن يتحقق هذا الغرض حىت ولو كان ذلك على أساس 

ن أيوسيلة أخرى يف الوقت احلاضر بإمكا'ا أن املبادئ الدستورية الغربية أو م
  ".تساعد يف حتقيق أهداف الناس وأغراضهم

فلم يعجبه ما أعلنه إقبال فقال وهو يعلق ) حممد علي جوهر(وأما الشيخ 
  ) .٦۰) (مهدرد(على هذا االعالن يف جريدته 

أن ال يوافق رأيه رأي نائب األمرباطور ) للسري حممد شفيع (وكيف ميكن "
لربيطانية ؟ أنه قد أخذ يفين الشودة والئه ووفائه لالجنليز ومن سوء احلظ إلقليم ا

بنجاب أن زعيما من الزعماء االحرار من امثال السري حممد إقبال أيضا مل 
فينهض به إىل ) السري حممد شفيع(يبتطل أن ينقذ قائدا وفيا لالجنليز مثل 

بالعكس وهو أن إقبال قد نزل  مستوى احلرية والوطنية وإمنا يبدو لنا األمر
. املنخفض من الوفاء والوالء لإلجنليز) السري حممد شفيع(بنفسه إىل مستوى 

فإننا نرى أن التصريح الذي أدىل به سكرتري رابطة بنجاب اإلسالمية هو أكثر 
متلقا لإلجنليز من التصريح الذي أدىل به رئيس الفرع اإلقليمي للرابطة 

ن منطقة بنجاب هي بالد الطيبني من الناس ولكن ال والواقع أ. اإلسالمية
  "يوجد {ا من يقودهم قيادة صائبة صحيحة حنو املطامع القومية السامية

وغريه من القادة ) حممد علي جناح(م أدىل ۱۹۲۷وأخريا يف شهر ديسمرب 
بتصريح صحفي واعرتضوا على تكوين اللجنة امللكية ورجوا الشعب املسلم اهلندي 

ديسمرب / ۸عها ولكن إقباال وغريه من الزعماء املسلمني أصدروا إعالنا يف أن يقاط
  ):۱٦(م وهم يوضحون املوقف يف مثل هذه الظروف اخلطرية فقالوا ۱۹۲۷
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وغريه من القادة البارزين إعالنا متشركا ) السيد جناح(ومنذ أيام قد أصدر "

إن هذا اإلعالن قد أمهل يدل على عدم االعتناء بالظروف القلقلة املؤملة للبالد ف
احلقيقة الكربى اليت تقول صارخة بأن اللجنة امللكية هذه إمنا هي إجياد حلول 

أما حنن فنقول بكل تواضع وتوسل ونذر . لألوضاع الراعنة املوجعة املوسفة
املواطنني عامة وإخواننا املسلمني على وجه أخص أن ينتبهوا إىل خطورة املوقف 

ومن يرى رأيه من القادة ) السيد جناح(قاطعة كما اقرتحه ويعرفوا بأن موقف امل
أنه ال بد لنا . املسلمني جيدينا بشيء ولن تكون نتيجتها غري التأسف والندامة

إن . من أن ندافع عن حقوقنا الشعبية اليت رفضها اهلنادكة وال يزالون يرفضو'ا
فإن ) السيد جناح(الزعماء املسلمني الذين وقعا على اإلعالن الذي وقع عليه 

معظمهم ينتسبون إىل األقاليم اهلندية اليت ال يوجد فيها املسلمون إال قليال جدا 
فإن " ما يكون امللح يف العجني" وذلك كما يقال يف املثل األردوي بقمدار 

موقف هؤالء الزعماء املسلمني ال يستطيع أن يغري السياسة اإلسالمية العملية 
{م على أهل أقاليم األغلبية املسلمة هذه من أمثال  أو يفرض السياسة اخلاصة

إن موقفنا الواضح القاطع إمنا يقوم على الفكرة القائلة بأننا قد . بنجاب وبنغال
فشلنا يف احلصول على حقوقنا الدستورية العادلة من األغلبية اهلندوكية وقد 

دا وجيب أن أدركنا اآلن بأن إضاعة فرصة غالية كهذه لن يكون من مصاحلنا أب
يعرف اهلنادكة جيدا بأننا ال نستطيع ولسنا على استعداد أبدا أن نؤجل اآلن 

إ'ا خالفات أساسية خطرية جدا جيب .قضية اخلالفات املوجودة بني الفئتني
إنه من واجب األغلبية الساحقة للبالد أن تتفاهم معنا . تسويتها قبل كل شيء

من الكتساب ثقة األقلية املسلمة من على مبادئ الصدق واألمانة حىت تتمكن 
املواطنني فإنه ال يقنع املسلمني اآلن شيء إال خطوات عملية لتسوية القضية 
اخلالفية وأن األقوال الواهية والوعود الرباقة ال تنفعنا اآلن يف شيء ألن املسلمني 
قد مروا يف حياDم العملية والسياسية بتجارب مرة غالبة جعلتهم يفكرون يف 

إننا نعلن بكل قوة واجبرتاء بأننا لسنا على . ضاياهم ويقدرون موافقهمق
السيد (إن . استعداد أن نكون العمال أو الدمى يف أيدي االستعمار واألعداء

وأضرابه من السادة الزعماء قد أكثروا من اإلعالن الذي كرروه غري مرة ) جناح
ال تسمح لنا أن نؤيد اللجنة وذلك بأن موقفنا األيب وإرادتنا القومية املتحمسة 

امللكة ونرضى بتكوينها وأما حنن فنقوال بالعكس وذلك  بأن حرب التفرقة 
اجلنسية والدينية ال جتتمع يف مكان واحد مع األباء واإلرادة القومية وأن احلكمة 
السياسية تقتضي اآلن أن ال تتغلب العواطف اجلياشة على العقل والربهان يف 

  "احلرجة واألوضاع اخلطرية مثل هذه املوافق
) سائيمان(إن اخلالقات بني قادة املسلمني حول التعاون أو عدمه مع جلنة 
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اخذت تشتد شيئا فشيئا وكانت هذه مناسبة ثانية حيث خالف فرع بنجاب 
وسكرتريه إقبال موقف ) السري حممد شفيع(اإلقليمي للرابطة اإلسالمية ورئيسة 

أما املناسبة األوىل لقد كانت . ة اإلسالمية اهلنديةرئيس الرابط) حممد علي جناح(
" اقرتاحات دهلي"م حني عارض زعماء فرع بنجاب اإلقليمني ۱۹۲۷يف أول مايو 

القائلة بالتنازل عن حق النيابة املنفصلة للمسلمني يف ا>الس النيابة ولكن الرابطة 
. حىت ذلك الوقت واقعة رمسية"اقرتاحات دهلي"اإلسالمية مل تكن قد واقفت على 

أين يعقد اجتماع الرابطة اإلسالمية : ومن مث نشأن سوال على ألسنة الناس وهو
سكرتريا عاما للرابطة اإلسالمية أن توافق على ) كتشلو(القادم؟ وكان الدكتور 

يف االجتماع القادم لكي تتحقق بذلك اتفاقية أخرى بني " اقرتاحات دهلي"
قبل ذلك ولكن الدكتور " ميثاق لكنؤ"اتفاقية  اهلنادكة واملسلمني كما حتققت

كان يعارض الفكرة القائلة بعقد اجتماع الرابطة اإلسالمية القادم مبدينة ) كتشلو(
الهور وذلك ألن فرع بنجاب اإلقليمي للرابطة اإلسالمية كان قد عارض فكرة 
ن التنازل عن حق النيابة املنفصلة للمسلمني ومن مث كان على شقة ويقني بأ

إذا عقد االجتماع يف الهور وأن "اقرتاحات دهلي"الرابطة اإلسالمية سرتفض 
االجتماع سوف يلح على األخذ حبق النيابة املنفصلة للمسلمني ومن مث قرر 

أن ال يعقد اجتماع الرابطة السنوي القادم يف الهور وإمنا جيب ) كتشلو(الدكتور 
وأما إقبال فأعلن بأن ) د يعقوبالسري حمم(ويرتأسه ) كلكته(أنت يعقد مبدينة 

هذا قرار غري دستوري ال يقره قانون فأصدر ) سبب الدين كتشلو(قرار الدكتور 
  ):٦۲(م قال فيه۱۹۲۷ديسمرب  ۱٤يف ) السري فريوز خان لون(إعالنا رمسيا مع 

ليست كما ذكر واليت يعرفها عامة ) كلكته(إن أسباب عقد االجتماع مبدينة 
حنن وإمنا هي أسباب أخرى غري اليت يعرفها الناس فهي ال الشعب كما نعرفها 

تزال ختفي علينا مجيعا أن السبب احلقيقي هو أ'م يريدون أن يفرضوا على 
  "اقرتاحات دهلي"املسلمني 

مارس حول الدوائر االنتخابية املشرتكة / ۲۰اليت متت املوافقة عليها يف  
وأما يف ) كلكته(م املقرر عقد مبدينة ويريدون املوافقة عليا خالل االجتماع القاد

الهور فإ'م خيشون الصعوبات واملعارضة لذلك ألن مسلمي بنجاب يرفضون 
ويتفقون على تأيييدهم للدوائر االنتخابية املنفصلة لألم "اقرتاحات دهلي"

  "اإلسالمية
. وهكذا انقسمت الرابطة اإلسالمية يف هذه املرحلة فصارت منها فرقتان

ديسمرب / ۱۹ويف " رابطة شفيع" والثانية مسيت " ابطة جناح اإلسالميةر "إحدامها 
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السري ذوالفقار علي خان بتصريح صحفي ومها (م أدىل إقبال واألمري ۱۹۲۷

ويوضحان موفقهما حنو القضية فقاال ) حممد علي جناح(يعلقان على سياسة 
)٦۳:(  

د تشتغل باملظاهر احلالية سبق وقد أوضحنا بأن األقوام املختلفة املتعادية يف اهلن"
من سفك الدماء والقتل والنهب مما ألصق كرامة اهلند وأنفها بالرغام ومن سوء 

ومن حذا حذوه من الزعماء قد تصورا أوضاعا من ) السيد جناح(احلظ أن 
يعرف جيدا بأن ) السيد جناح( احلياة القومية اليت تفقد وجودها احلقيق و

إىل األغلبية الساحقة غري مرة قبل تكوين اللجنة املسلمني قد توسلوا بالرجاء 
امللكة أن تقوم بتسوية اخلالفات املوجودة بني الشعبني مث أن املسلمني قد أعلنوا 

وأن السلمني مرة ثانية يوجهون " مؤمتر الشملة االحتادي"شكواهم مرة يف 
الضمان الدعوة إىل األغلبية الساحقة {ذه املناسبة أن تقوم بالتصاحل وإعطاء 

يلعب دور املمثل ) السيد جناح(للتعايش السلمي للفئتني املتعاديتني وقد استمر
الرئيس يف هذه الصرحية فهل بإمكانه أ، حيدثنا عن الرد أو اجلواب الذي تلقاه 
يوما من األغلبية اهلندوكية على هذه الدعوة املوجهة إليها غري الرض اجلامع 

ا أن 'مل احلقيقة اليت تظهراننا أننا ال نستطيع واألباء الصارغ؟ إنه ليس بإمكانن
أبدا أن ننافص اهلنادكة يف الثروة املالية والرسوخ القوي والقيادة السياسية والكثرة 
العددية وإننا إذا مل نطالب حبقوقنا الدستورية من اهلنادكة واحلكومة االجنليزية  

يقول لنا البعض  كليهما بكل جد ونشاط فإن موتنت السياسي أمر حمتوم كما
من املسلمني بأننا ال نستطيع اآلن أن نشق بسخاء األغلبية املوهوم وأنه مل يبق 

السيد (إن . أننا ال نريد اآلن براهني قوية ملموسة . للعواطف واخليال متسع
وأصدقاءه يستطيعون أن يطعنوا فينا أو يويقونا من أجل مصاحلنا فإن ) جناح

ىل املستقبل ويف ذمه التاريخ حيث ميكن تقدير هذه األشياء كلها نفوضها إ
موافقنا الشعبية القوية اليت اختذناها لنبىن عليها بناء املصاحل الشعبية لكل فرقة 

  "ومجاعة
م عقد اجتماع مسلمي الهور العام يف حديقة ۱۹۲۷ديسمرب /۲۱ويف 

  ):٦٤(من الهور حيث قام إقبال خطيبا فقال " باب موتشي"خارج
اليوم يواجهون مشكلتني كبريتني ـ إحدامها حتقيق احلكم احمللي  إن املسلمني"

القومي والثانية قضية النيابة املنفصلة لكل فرقة ومن سوء احلظ أن موقف أغلبية 
البالد قد يئس منه املسلمون أ'م خيضون دائما ضياع حقوقهم الشعبية 

اهلند يقصر الدستورية والدفاع عن مستقبلهم األمن املصؤن أن تقدم مسلمي 
  ."على احلل العادل هلذه املشكة احليوية
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) أي رابطة جناح ورابطة شفيع(وظلت الرابطة اإلسالمية منقصمة إىل فرقتني 
وقد ) كلكته(اإلسالمية فقد عقدت جلستها السنوية مبدينة ) جناح(فأما رابطة 

هذه اجللسة وفيها متت املوافقة الرمسية على ) السري حممد يعقوب (ترأس 
فقد عقدت جلستها السنوية " اإلسالمية ) شفيع(رابطة "وأما "  اقرتاحات دهلي"

اجللسة اليت ) السري حممد شفيع(م وقد ترأس ۱۹۲۷ديسمرب / ۱۳يف الهور يف 
أمرات علىاالحتفاظ باحلق النيايب املنفصل للمسلمني وتقدم إقبال بالقرار التايل 

  ):٦۵(يليك  يف اجللسة اليت وافقت على القرار ونصه كما
إن النظام احلايل قد حرم املسلمني من حقوقهم الدستورية كأغلبية با>الس "

إن جلسة الرابطة اإلسالمية . النيابية يف كل من إقليم بنغال وإقليم بنجاب
اهلندية هذه حتتج على هذا املوضح السياسي احلايل وترى أن هذا الوضع 

الرابطة تطالب احلكومة اإلجنليزية  السياسي يعارض املبادئ الدميوقراطية وأن
  ."۱۹۰۰بإزالة ما أصاب املسلمني من الظم واحلرمان يف سنة 

مدينة الهور ليقوم ) موالنا حممد علي جوهر(م زار ۱۹۲۸ويف يناير 
جلنة "باحملاوالت اجلدية يف اكتساب التأييد من إقبال وأن مينعه من التعاون مع 

لتأييد ما أراده أن يوافق القادة والزعماء اهلنادكة أما إقبال فاشرتط عليه " سائيمان
على الشيئ الذي يطالب به املسلمون من احلقوق الدستورية ويتضامهوا معهم 
تفامها حقيقيا وحينئذ فهو على استعداد أن يؤيده وأنه لن يتعاون مع اللجنة امللكة 

هه على باملقاطعة ويكر )السري حممد شفيع(ليس هو شخصيافحسب وإمنا سيقنع 
ومن مث مل ) جوهر(ذلك ولكن حتقيق هذه الشروط مل يكن من املمكن للشيخ 

جلنة "وقد وصلت ) ٦٦(يستطع أن يكتسب التأييد من إقبال فصار أدراجه
م ولكن مجيع األحزاب السياسية يف البالد ۱۹۲۸إىل الهور يف فربائر "سائيمان

  "اإلسالمية) شفيع(رابطة "اتفقت على مقاطعتها غري 
م أبلغ إقبال رئيس ا>لس التشريعي اإلقليمي بأنه يريد ۱۹۲۸فربائر /۷يف و 

أن يقدم قرارا يف االجتماع القادم ا>لس سيطالب فيه باالفراق عن الذين عوقبوا 
وصدرف األحكام عليهم بالسجن بسبب مشاغبات الهور الطائفية خالل السنة 

هو يشارك يف النقاص الذي م حتدث إقبال و ۱۹۲۸فربائر /۲۲ويف ) ٦۷(املاضية 
يرى يف ا>لس التشريعي عن الطب اإلسالمي وطرق العالج الفيدية القدمية فقال 

)٦۸:(  
إن احلكومة الربيطانية ترعى الطب الغريب يف ناحية ومن ناحية أخرى ال ترعي "

الطب البلدي وطرق العالج احمللية وذلك ألسباب وأغراض جتارية فقط وأن 
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جنيب الدين (ن الطب اليوناين أو اإلسالمي وخاصة مؤلفات الكتب املؤلفة ع

مل تنثر إىل اآلن وتوجد كتب خمطوطة يف املكتبات األوربية املختلة ) السمرقندي
لو نثرت ألدهشت الكثريين من الناس الذين يؤمنون بتفوق الطب الغريب 

األدوية  مفتخرين بذلك وأن اهلند دولة فقرية وليس يف مقدرة أهلها أن يستعملوا
الغالية فمن الضروري أن نروج طرق العالج احمللية والنظم الطبية الرضيمة ونظرا 
إىل هذه النقطة فإين أعتقد بأن نظام الطب اليوناين أو اإلسالمي وطرق العالج 

  "اهلندية الفيدية تناسب أوضاع بالدنا الراهنة
لس م شارك إقبال يف النقاص الذي جرى يف ا>۱۹۲۸فربائر /۲۳ويف 

التشريعي عن فرض غرائب الدخل على احملاميل الزراعية وكانت كلمته هذه ممتعة 
جدا وأوضح إقبال فيها بأن احلكومة احلاضرة ترى من حقها أن تفرض الضرائب 
على احملاصل أل'ا يف زعمها متلك األراي واملنقول الزراعية إال أن هذه الفكرة قد 

  ):٦۹(احلاضر مث أضاف قائال أصبحت فكرة بالية ساقطة يف الوقت 
م هو عامل فرنسي وامسه ۱۷۷۷إن أول كاتب أوريب رفض هذه الفكرة يف "
م فقام ببحث وحتقيق على نطكاق واسع ۱۹۲۰يف ) برجز(مث جاء ) بريون(

عن فكرة حق الدولة يف متلك األراضي باإلضافة إىل دراسة القوانني والتقاليد 
تناول يف كتاب له عن املوضوع القوانني اليت قد  والعادات املتداولة يف اهلند وقد

اهلندوكي إىل جانب الشريعة اإلسالمية والعادات والتقالدين ) منومسريت(وضعها
وغريها من مناطق اهلند املختلفة ) بنجاب(و) مالوا(و) بنغال(املتعارفة يف مناطق 

ولة من وقد فصل القوم يف ذلك ووصل إىل النتيجة اليت مضادها أنه مل تقم د
الدول فيا هلند منذ القدم يف أي عصر من العصور التارخيية بادعاء متلك 
األراضي واحلقول الزراعية وقد تقدم البعض من املؤلفني {ذه الفكرة يف عصر 

الذي كان نائب االمرباطور الربيطاين على اهلند إال أن جلنة ) اللورد كرزان(
لت على أه هذه الفكرة ال أساس احملاصيل كانت قد استخرجت النتائج اليت د

هلا أصال وأن من ميلك أرضا سواء كانت صغرية أم كربة جيب عليه أن يفدع 
الضرائب على احملاصيل الزراعية وأما إذا الكتسب شخص مبلغا أقل من ألفي 

ل غري احملاصيل الزراعية فإنكم ال تفرضون عليه الضرية \روبية سنويا من وسا
ضية املغلة أو النافعة يف اإقليمان ذها قدرها عثرة أفدنة أو اطالقا وأن القطع األر 

أحد عشر فدانا وأن مخسة أفدنة هي نصف هذا املقدار وعليه كاين أعتقد بأننا 
إذا استثنيا من الضرائب على أساس هذه املبادئ الضريبة من ميلك مخسة أفدنة 

بذلك كثريا وقد  أو أقل منها من األراضي الزراعية فإن دخل اإلقليم لن يتأثر
اقرتح بعض زمالئي الكرام من األعضاء يف ا>لس تكوين جلنة البحث والتحقيق 



 النهر الخالد

 

وإرساهلا إىل االحتاد السوفييت ولعل زميلي احملرتم هذا ليس على علم باألسباب 
اليت ادت إىل الثورة الروسية ولسنا يف حاجة إىل احلديث املفصل عن تلك 

ميلك األرض اليوم يف جباب ليس على استعداد  األسباب {ذه املناسبة فإن من
أ، يتنازل عن حق التملك هلا ويوجد ا لكثريون من الناس يف هذه البالد الذين 

إن . ال ميلكون إال قطعا أرضية صغرية جدا ال تزيد عن فدانني أو ربع فدان
زل هؤالء املالك وإن كانوا يف درجة الفالحني الزراعني إال أ'م ال يرضون بالتنا

عن احلق الفردى لألراضي وعليه فإين أتقدم بالقرار إىل احلكومة لتدرسه دراسة 
جيدة تقودنا إىل مصاحل هؤالء املالك الزارعني الفقراء الذين ميلكون قطعا أرضية 

  ."صغرية ال تكفيهم وال جتديهم مبا يكفي هلم وألهلهم من الرزق
يف االجتماع السنوي  م ألقى إقبال كلمة باالجنليزية۱۹۲۸ابريل /۹ويف 

وخالل هذه " الفلسفة اإلسالمية"وكان موضوع حديثه " محاية اإلسالم"جلمعية 
الفرتة كان إقبال يعد خطبه ومقاالته عن الديانة اإلسالمية وقد كانت هذه الكلمة 

  )۷۰.(حلقة من بني هذه احلقالت
{ذه  ويف هذه املرحلة من حديثنا نستطيع أن نرجع إىل أسئلة تطرح نفسها

اليت كانت تبذل جهودها "اإلسالمية ) جناح(ما ذا حققت رابطة : املناسبة فمنها
واليت كانت " اقرتاحات دهلي"وحماوالDا من أجل التفاهم مع اهلتادكة على أساس 

وعدم التعاون معها؟ ومنها ماذا اكتسبت " جلنة سائيمان"قد أعلنت مقاطعة  
تكن ترضى بالتنازل عن احلق النيايب املنفصل اليت مل " اإلسالمية) شفيع (رابطة "

  ؟"جلنة سائيمان"للمسلمني واليت كانت تريد أن تتعاون مع 
اقرتاحات "فكما مر بنا فيما مضى بأن الكوجنر اهلندي كان قد وافق على 

) مدراس(م مبدينة ۱۹۲۷يف االجتماع السنوي له الذي عقد يف ديسمرب " دهلي
اقرتاحات "كان يعارض " ا>لس اهلندوكي الكبري "أي ) هندو مها سبها(كما أن 

م عقد اجتماع مؤمتر االحزاب السياسية  ۱۹۲۸ويف مارس . معارضة شديدة" دهلي
) جناح(رابطة "كلها حتت إشراف الكوجنرس اهلندي فاتشرك فيه ممتلون من 

كغريهم من ممثلي األحزاب السياسية األخرى وكان غرض املؤمتر هو " اإلسالمية
ة مشكلة النيابة املتنابسبة للفرق املختلفة املتعارضة يف نطاق إعداد الدستور تسوي

اجلديد للهند ولكن املؤمتر هذا مل يستطع أن يصل إىل أية نتيجة مث عقدت 
اللورد (اجتماعات عديدة مث أجلت بدون جدوى من ورائها ويف أثناء ذلك حتدى 

د ودعاهم أن يعدوا مشروعا دستوريا وزير اهلند الربيطاين القادة اهلنو ) بركان هيد
البانديت مويت الل " م وكان يرتأسها۱۹۲۸مايو / ۱۹موجدا فتكونت جلنة يف 
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وكانت مهمة هذه اللجنة إعداد اخلطة الرئيسية ) والد جواهر الل 'رون" ('رو

" بتقرير 'رو"للدستور اهلندي اجلديد وقد أعدت اللجنة تقريرا وهذا التقرير يعرف 
  :اريخ السياسي للهند وكان من أبرز جوانب التقرير ما يأيتيف الت

سحب السلطات األقاليم وتركيزها يف العاصمة املركزية وهذكا مت بناء احلكون 
املركزية مكان احلكومة الفيدرالية وتأجيل انفصال السند عن بومباي ووجودها  

لى االنتخاب كإقليم مستقل إىل أن تكتفي بذاDا ماصال واقتصاديا واالحلاح ع
املختلط بدون تعيني املقاعد وختصيصا كما أن التقرير قد رفض منح املسلمني ما  
كانوا يطالبون به من ثلث املقاعد يف ا>لس القومي املركزي باإلضافة إىل رفض ما  
كانو يطالبون به من االعرتاف حبقوق املقاعد هلم على أساس التناسب السكاين 

عرف العملي على األغلبية املسلمة يف كل من بنجاب هلم وأما إجياد فرصة الت
وبنغال أو تطبيق اإلصالحات الدستورية يف كل من إقليم سرحد وبلوجستان فقد 

اليت وافق عليها " اقرتاحات دهلي"أمهل التقرير هذه األياء كلها ومجلة القول فإن 
يت كان وال) مدراس(يف االجتماع العام املعقود مبدينة " الكوجنرس اهلندي"
يتقدم املؤيدين هلا قد رفضت يف تقرير جلنة كان يرتأسها ) البانديت مويت الل 'رو(
باصالحات وتعديالت ) حممد علي جناح(نفسه ومن مث تقدم ) مويت الل 'رو(

  :يف التقرير وهي كما يلي
جيب تفويض السلطات إىل األقاليم احمللية أيضا وجيب ختصيص الثلث من 

س املركزي للمسلمني وجيب االعرتاف باحلق الدستوري لألغلبية املقاعد يف امللج
املسلمية يف بنجاب وبنغال وذلك إما باالنتخابت املباشر على أساس االستفتاء 
الشعيب العام من الناخبني البالغني أو بتخصيص املقاعد للمسلمني يف ا>الس 

واالصالحات اليت التشريعية على أساس التناس السكاين إال أن هذه التعديالت 
ومتت املوافقة على " الكوجنرس اهلندي"قد رفضها ) حممد علي جناح(قدمها 

أو ) هندو مها سبهأ(بدون أي تعيري أو تبديل حسبما أراده ) " 'رو(تقرير "
حممد علي (ا>لس اهلندوكي الكبري،وهكذا فشلت احملاوالت األخرية اليت قام {ا 

ون بني اهلنادكة واملسلمني أو ادخال بنود من من أجلي التفاهم والتعا) جناح
على أساس التعديالت واإلصالحات وهكذا )" 'رو(تقرير "يف " اقرتاحات دهلي"

ال : " ما كان إقبال قد تنبأ به قائال) حممد أمحد خان(حتقق على حد تعبري 
ويف ) ۷۱" (أستطيع أن أشق باهلنادكة أ'م سوف يرضون بوما بالتفاهم معنا

م صدر إبالغ 'ائي من الكوجنرس والذي حتت املوافقة عليه يف ۱۹۲۸ ديسمرب
وهو أن الربملان الربيطاين ) كلكته(اجتماع الكوجنرس السنوي الذي عقد مبدينة 
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خالل سنة واحدة فإن الكنوجرس اهلندي سيبدأ )" 'رو(تقرير "إذا مل يوافق على 
  .كومة االجنليزيةحركة عدم التعاون وعدم دفع احملامني والضرائب للح

جلنة من األعضاء " اإلسالمية) شفيع(رابطة "ومن ناحية أخرى فقد عينت 
م لتعد مذكرة من املطالبات اإلسالمية لكي ميكن ۱۹۲۸مبا فيهم إقبال يف مايو 

وحتدت إقبال يف االجتماع األول للجنة عن أمهية ما " جلنة سائيمان"تقدميها إىل 
احمللية إال أنه أصيب بوجع الكلى خالل هذه  يطالب به األقامل من السلطات

احلكيم عبد الوهاب (للعالج عند احلكيم األعمى " دهلي"الفرتة فذهب إىل 
ومن مث مل يستطع إقبال أن يشارك يف إعداد ) األنصاري شقيق الدكتور االنصاري
) ۷۲(أن تقدمها للجنة امللكة " رابطة شفيع"املذكرة من املطالبات اليت أرادت 

اد إقبال من دهلي فوصل إىل الهور فقرأ يف اجلرائد ما جاء من التناصيل من وع
املذكرة اليت قدمت إىل اللجنة امللكة مما أغضب اقبال وتربم به وذلك ألن املذكرة  
كانت قد أمهلت مطالبات السلطة احمللية الكاملة لألقاليم وعلى هذا األساس 

يونيو /  ۲٤يف " اإلسالمية) يع شف(لرابطة "استقال إقبال من منصب سكرتري 
  ):۷۳(م وأدلىي بتصريح صحفي قال فيها ۱۹۲۸

إين أل الحظ بأن الذي نشر يف اجلرائد من مذكرة الرابطة ال يضم مطالبة "
اليلطا احمللية الكاملة لألقاليم وإمنا تقرتح حكومة مركزية ونظاما خيول حاكم 

والنظام القضائي مراقبة مباشرة األقليم أن يراتب النظم القانونية والتشريعية 
ولست يف حاجة إىل أن أقول بأن هذا االقرتاح يقدم صورة ذات وجهني عن 
احلكمة العملية ومعين ذلك أنه ال ميكن تقدم دستوري على أية حال وما دمت 

أي يف اجللسة األوىل هلذه اللجنة من أنه \أصر على ما اقرتحته وأبديت من الر
المية اهلندية أن تطالب بالسلطة احمللية الرابطة لألقاليم جيب على الرابطة اإلس

ففي مثل هذه الظروف جيب أن ال اسرتم يف منصب سكرتري للرابطة اإلسالمية 
  "اهلندية فأرجو املوافقة على استقاليت مع الشكر واالحرتام

اإلسالمية بالتعديل يف مذكرDا ) شفيع(وكرد فهل الستقالة اقبال قامت رابطة
اDا فضمت إليها ما طالب به إقبال من السلطة احمللية الكاملة لألقاليم مما وتوصي

م حضر وفد ۱۹۲۸نوفيمرب / ۵ويف ) ۷٤(جعل إقبال يرقع على املذكرة أيضا 
فقدموا هلا مذكرDم " جلنة سائيمان"اإلسالمية مبا فيهم إقبال عند ) شفيع(لرابطة 

املسلمون ويف النهاية وافقت اللجنة  وتوصياDم عن الدستور اجلديد كما كان يريده
امللكية أن ترفع إىل احلكومة الربيطانية ما يطالب به املسلمون وأوصتها أن توافق به 
ولكن إقباال مل يكن مطمئنا مقتنعا بتقرير هذه اللجنة وتوصياDا حىت أن تقرير 
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م أصدر إقبال تصرحيا ۱۹۳۰عند ما نشر يف الصحف يف " جلنة سائيمان"

على كل ) ۷۵(نقد فيه تقرير اللجنة نقدا عنيفا  ۱۹۳۰يونيو / ۲٤يف  صحفيا
حال فإن نائب االمرباطور الربيطاين للهندي أعلن عقد مؤمتر املائدة املستديرة 

وهكذا مل تفد اللجنة بشيء " جلنة سائيمان"بلندن وبذلك انتهت أمهية تقرير 
  .وذهبت حماوالDا بدون جدوى

يف اجلرائد مما )" 'رو(تقرير "قتبسات من م نشرت م۱۹۲۸ويف أغسطس 
م حيث عرب فيه عن ۱۹۲۸اغسطس / ۲۰جعل إقباال يصدر بيانا صحفيا يف 

انطباعاته حول التقرير فعلق عليه يف ضوء االحائات فوضح قضية حق التصويت 
للكبار البالغني فقال بأن الكبار من املسلمني البالغني عشرين سنة من أعمارهم 

ومخسون يف املائة قد وردت نسبتهم املؤية يف التقرير بينما النسبة  عددهم أربعة
املؤسة احلقيقة للسكان السلمني يف إقليم بنجاب هوستة ومخسون يف املائة وأن 
هذا التقرير يقرتح طريقة من االنتخاب خيسر {ا املسلمون نسبتهم املؤية من 

يف املائة من النسبة املؤية للسكان االثنني يف املائة بينما يضيف هذا التقرير االثنني 
اهلنادكة والسيخ وباإلضافة إىل ذلك فإن السيدات املسلمات البالغات هن مخسة 
ومخسون يف املائة من جمموع التناس الشكان للنساء يف اإلقليم إال أن هذه 
السيدات املسلمات غري متعلمات وهن متحفظات للغاية ومن مث من املستحيل 

ز التصويت ملدة طويلة وأما السيدات غري املسلمات فهن متعلمات ذها{ن إىل مرك
ومتقدمات بالنسبة إىل السيدات املسلمات ومن مث من املتوقع أن تشاركن يف 
التصويت بأكرب عدد منهن فهذه الطريقة االنتخابية تضر املسلمني الذين قد 

ح حول الدائرة خيسرون {ا عدد املقاعد يف امللجلس النيايب وكذلك فإن االقرتا 
النيابية من كل مائة ألف نسمة لنائب واحد حيتاج إىل حتديد الدوائر االنتبخابية 
يف بنجاب من جديد وخيشى املسلمون بأنه قد يضرهم يف حق النيابة حىت 

  ).۷٦(تستحيل أغلبيتهم إىل األقلية يف ا>لس اإلقليمي 
سية كلها مبدينة ويف هذا الشهر نفسه عقد اجتماع ملؤمتر األحزاب السا

بإزالة ما خيوف ) موالنا حسرت موهاين(و ) موالنا شوكت علي( وحاول) لكنوؤ(
قد أعاد ) حسرت موهاي(ولعل الشيخ)" 'رو(تقرير "املسلمني مما جاء يف 

إىل بنجاب حىت يضلح إقليما ) السند(و ) بلوجستان(و ) سرحد(االقرتاح بضم 
سبق وقد رفض هذا )" 'رو(تقرير "أن  موحدا يف الشمال الغريب من اهلند إال

االقرتاح فائال بأن هذا االقرتاح يعين تكون إقليم كبري واسع يف الشمال الغريب من 
وهكذا فشل الشيخان ) ۷۷(اهلند قد يكون من الغضب أو املستحيل إداريا 
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) شوكت علي(يف حماوالDما مما جعل الشيخ ) حسرت موهاين (و ) شوكت علي(
ومؤمتر األحزاب فقرأ إقبال هذا اإلعالن )" 'رو(تقرير "صحفيا ضد  يصدر إعالنا

م ۱۹۲۸ديسمرب / ٤يف " الصحافة احلرة"يف اجلرائد فقال وهو يتحدث إل مراسل 
وما جاء به ) لكنو(إنين أخشى أن قرارات اجتماع مؤمتر االحزاب مبدينة ):"۷۸(

تسيئ إىل اجلو يف اعالنه الصحفي من االكتشافات قد ) شوكت علي(الشيخ 
الديين املتوتر يف اهلند حىت يستحيل من السوء إىل األسوأ وذلك سيكره املسلم 

القومية اهلندية "اهلندي أن يدرس املوقف ويقدر املشاعر اليت تسمى مبشاعر 
وأن هذا املسلم اهلندي إذا درس هذا املوقف وفكر فيه فإنه سيجد نفسه " املوحدة

نفسه اليوم ذلك الذي ) شوكت علي(ه الشيخ يف نفس املكان الذي وجد في
ثابت إليه نفسه اليوم فاستيقظ مما كان يف قعرة ضمريه بكل حزن وكآبة كأن قلبه 

تلك املشاعر والعواطف اليت  . مل يعد يتدفق مبشاعر احلرية وعواطف االستقالل
إن هذا األشياء كلها ستكون من . كانت قد جعلت منه اكيانا كهربائيا متدفقعا

إنين أنا . ألسباب اليت ستقوى وتدعم مشاعر عدم الثقة واليقني يف نفوسهما
شخصيا من أنصار الدوائرالنيابية املنفصلة لكل فرقة من الفرق الدينية ومن 
األساب يف ذلك الظروف االقتصادية اليت مير {ا املسلمون يف اهلند عامة ويف 

هو األمل يف الصلح  إقليم بنجاب خاصة ولكن السبب األكرب يف ذلك إمنا
والسلم بني الفرق املتناحرة وأن هذا الصلح واألمن أو السلم يف رأيي أنا ال يا 

  "ميكن إال مببدأ احلق النياشي املنفصل للمسلمني واهلناديكة على السواء
م أبلغ إقبال ا>لس اإلقليمي التشريعي بأنه ينوي ۱۹۲۸نوفيمرب /۷ويف 

ماع القادم للمجلس وكان من بني هذه املشروعات تقدمي مشروعات القرار فياالجت
رجاء احلكومة املركزية للهند بإنشاء جامعتني مستقلني يف كل من إقليم سرحد 

وكان من بني مشروعات القرار هذه مطالبة احلكومة اإلقليمة ) بلوجستان(وإقليم 
) هيوالسا(من حمافظة ) نيلي بار(باعاء الراضي الزراعية يف املستعمرات احلديثة 

للغالحني املعدمني القاطنني يف شىت حمافظات بنجاب والذين ضاعت مزارعهم 
ويف هذا الشهر نفسهشارك إقبال يف ) ۷۹(بسبب الفيضانات يف االقنية واال'ار 

اجتماع املؤمتر الشرقي مبدينة الهرو حيث قدم مقالة باللغة االجنليزية كان 
ا جاء عند العلماء املسلمني من االفكار احلاجة إىل الدراسة العميقة مل"موضوعها 

  )۸۰"(واألراء
بأن زعماء الكوجنرس اهلندي )" 'رو(تقرير "وكان قد اتضح للمسلمني من 



  النهر الخالد
هندو (الذين يعتربون طبقة معتدلة واسعة النظر واألفق الذهين ال يزالون حتت تأثري 

ين جبهة أي احلزب اهلندكي املتطرف وحنن هنا بدأت حماوالت لتكو ) مها سبها
موحدة إسالمية ضد هذه النزعات وامليول وقد انتجت هذه احملاوالت فأوجدت 
املؤمتر اإلسالمي لالحزاب كلها وكان إقبال من بني املؤسسن هلذا املؤمتر وقد قام 
بدور مهم جدا فياعداد املطالب واالهداف اإلسالمية املقدمة يف هذا املؤمتر 

م ۱۹۲۸ديسمرب / ۲۹ي جلميع األحزاب يف فعقد اجتماع املؤمتر اإلسالم) ۱۸(
واشرتك يف هذا املؤمتر املثلون لألحزاب ) السري آغا خان(مبدينة دهلي وقد ترأسه 

اإلسالمية وقد اختذ االجتماع قرارا أدان فيه ) جناح(اإلسالمية كلها غري رابطة 
  ):۸۲(ويف 'اية املؤمتر مت اختاذ قرار جامع يتلخص كما يلي )" 'رو(تقرير "

جيب أن يكون الدستور اجلديد للهند دستورا فيدراليا وتكون بقية السلطات 
  .احمللية خمتصة لألقاليم

جيب ختصيص الثلث من املقاعد النيابية للمسلمني يف ا>لس القومي 
 .الفيدرايل

 .وجيب أن ال حيرم املسلمون من احلق النيايب املنفصل علىي أية حال
تضم األغلبية املسلمة جيب أن تتصرف يف شؤون  وأن األقاليم اهلندية اليت

اإلقليم كما تشاء على املبادئ الدميوقراطية إىل جانب االحتفاظ باملقاعد اخلاصة 
 .لألقليات املسلمة يف األقاليم األخرى

ال جيوز من أي تشريح أو قانون ينطوي على أية مشكلة دينية أو اجتماعية 
 .لثلث من نوا{ا يف ا>لسمتس أقلية من األقليات إذا عارضه ا

 )مببائي(جيب إنشاء إقليم السند املستقل املنفصل عن 
و ) بلوجستان(جيب تطبيق االصالحات الدستورية اجلدية يف كل من إقليم 

 .كبقية األقاليم اهلندية) سرحد(
جيب أن يضمن الدستور األساس حلقوق املسلمني الدينية واالجتماعي 

 مهم الرتبوية ولغاDم اإلسالميةوالقانون الشخصي هلم ونظ
جيب االعرتاف حبق املسلمني  الشرعي والدستوري يف جمالس الوزاراء كلها 

 .من املركز األقاليم
وال جيوز إجبار تعديل أو تغيري يف الدستور للبالد إال إذا وافق عليه مجيع 

 .أجزاء االحتاد من األقاليم واإلمارات
  ):۸۳(أيد القرار قائال وقال إقبال خطيبا يف االجتماع ف

إنين اليوم أعرتف باحلقيقة املرة بأن طريق العمل الذي مهده لنا املغفور له "
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قبل نصف قرن من الزمان كان طريقا صحيحا عائبا ) السري سيد أمحد خان(
وقد أدركنا أمهة هذا الطريق العملي بعد أن مررنا بالتجارب املرة اليت علمتنا كثريا 

ين أقول اليوم بكل مراحة وأنا على ثقفة ويقني بأن املسلمني إذا أن. أيها السادة
أرادوا أن يعينوا أحرارا مسلمني يف اهلند فيجب عليهم أن يركزوا كل سعيهم 
ويبذلوا جهودهم للتقدم واإلصالح إىل جانب إعداد برنامج سياسي مستقل 

لبيات بأسرع ما ميكن وأنتم على علم بأن بعض مناطق اهلند تعيض فيها اغ
ففي مثل هذه . مسلمة كما أن البعض منها تعني فينا أقليات مسلمة أيضا

فإننا نرى اليوم كل أمة . الظروف جيب علينا أن نعد برناجما سياسيا مستقال
تسعى وحتاول لالحتفاظ بكيا'ا والدفاع عن حقوقها إذن فما الذي مينع 

هم؟ أن القرار املسلمني من السعي لالحتفاظ بكيا'م وللدفاع عن حقوق
املستقل عليه الذي اختذه هذا المؤمتر اليوم هو قرار صائب صحيح للغاية ولدي 
دليل ديين عليه تدل على صحة هذا القرار اجلماعي املتفق عليه وهو أن سيدنا 
وموالنا سيد الكونني صلى اهللا عليه وسلم قد قال بأن أمته لن جتتمع على 

  ."الضاللة أبدا
يف ) دهلي(ر اإلسالمي جلميع األحزاب غاد إقبال مدينة ويعد 'اية املؤمت

و ) الشوذري حممد حسني(م متجها حنو اهلند اجلنوبية وقد رافقه ۱۹۲۹يناير /۲
خالل زيارته هذه اليت دامت شهرا وألقى خالهلا خطبا دينية ) عبد اله تشفتائي(

عاد إىل  مث) حيدر آباد الدكن(و ) بنجلور(و ) ميسور(و ) مدراس(يف كل من 
  .م۱۹۲۹الهور يف 'اية يناير 

وكان إقبال يهتم بظروف أفغانستان وأحواهلا إهتماما كبريا وذلك أل'ا كانت 
دولة إسالمية مستقلة باإلضافة إىل كو'ا ألقامل األغلبية املسلمية يف الشمال الغريب 

ة الثالثة مناهلند وكانت أفغانستان قد حققت استقالهلا الكامل بعد احلرب األفغاني
ومن مث مل يكن إقبال حيب شخصية األمري ) األمري أمان اهللا خان(على أيدي 

حبا عميقا فحسب وإمنا كان قد علق عليه آماال جساما وهذا ) أمان اهللا خان(
أمان اهللا (باسم األمري " بيام مشرق " أو " رسالة الشرق"مما جعله يعنون ديوانه 

حاول تطبق العديد من االصالحات )  خانأمان اهللا(هذا إال أن األمري ) خان
العلمانية يف أفغانستان وكانت هذه اإلصالحات تعارض اإلسالم ومتس كيافه 

م ۱۹۲۸نوفيمرب  ۱۵وذلك مما أغضب رجال الدين األفغان فثاروا عليهم ففي 
بدأت حركة الثورة والعصيان يف أفغانستان فساعد حكام اهلند االجنليز العصاة 

أحد العصاة الثائرين يف ) كابل(غراض خاصة وأخريا احتل عاصمة الثائرين أل
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هذا أعالن ملكه يف ) بتشه سقه(م ويعرف هذا الرجل باسم ۱۹۲۹يناير / ۱۷

/ ۲٦إال أن البالد بقيت بصفة مستمرة يف حالة من احلرب األهلية ويف ) كابل(
له ليعرف رد الالهورية إقباال يف منز ) تربيون(م زار مراسل جريدة ۱۹۲۹فربائر 

  )۸٤(الفعل عنده وانطباعاته من األوضاع يف افغانستان فقال إقبالك
يبدو أن سقول الغازي يرجع إىل ما استعجل من تطبيق االصالحات وأمهل "

االمتام بتنظيم اجليش كما أنه اهتم بالتقدم احلقيقي للبالد خالفا ملا يراه رجال 
لبعض من علماء الدين يف الذين يف العامل اإلسالمي وهذا مما أغضب ا

أفغانستان وال شك يف أن الصراع قد قام بني املشاجر واملستحفظة املتزمة وبني 
األراء التقدمية اللربالية يف العامل اإلسالمي املعاصر وأغلب الظن أن اإلسالم 
املتحفظ لن يستسلم إال بعد جهد كبري فيجب على املصلحني املسلمني يف كل 

سوا التقاليد والقيم اإلسالمية احلقيقية دراسة عميقة بل بلد إسالمي أن يدر 
جيب عليهم قبل كل شيء أن يدرسوا الصورة الداخلية الصحية للمدنية احلديثة 
بكل حذر واحتياط فإن معظم هذه الصور إمنا يف صور راقية للمدينة اإلسالمية 

ن يكون  نفسها وجيب أن تتخلص عن األشياء اليت لسنا يف حاجة إليها وجيب أ
كل اهتمامنا مبا يلزمنا يف حياتنا العملية وكذلك فليس من الصواب أيضا أن 
'مل دور القوى املتحفظة املتزمة ومكانتها يف الشؤون االجتماعية وذلك ألن 
احلياة البئرية إمنا تتدرج وترتقي يف مراحل التقدم والتطور وهيو حتمل تقاليدها 

  "منها أبدااألصيلة وقيما العريقة وال تتحرر 
على كل حال فإن أوضاع أفغانستان الراهنة أخذت تتغري بسرعة فإن 

وحدها مل تكن ) كابل(اليت كانت مقصورة على عاصمة ) بتشه سقة(حكومة 
لتستمر طويال بطبيعة احلال فكان األفغان يف حاجة إىل قيادة تعوضهم عن 

هلدف اتصلت احلكومة ولتحقق هذا ا. القيادة الذاهبة لكي يثقوا {ا كأمة متحدة
وكان اجلنرال ) نادر خان(الربيطانية بالسفري األفغاين املوجود بباريس وهو اجلنرال 

هذا قد قام بدور بارز يف احلر األفغانية  الثالثة وهزم اجليوش االجنليزية )نادر خان(
دعوة احلكومة الربيطانية وجاء إىل ) نادر خان(فلىب اجلنرال )تل(فين مكان يسمي 

ند وكان إقبال يعرفه جيدا ومن مث كان فيمن استقبله يف حمطة الهور للقطار اهل
حني وصل إىل الهور وقدم له إقبال مخس مائة روبية من جيبه اخلاص كمساعدة 

. رد له هذا املبلغ مع أعمق عواطف الشكر) نادر خان(مالية وإال أن اجلنرال 
) وزير(جيشا كان يشمل قبائل مبساعدة إخوانه ) نادر خان(وأخريا أعد اجلنرال 

يف املنطقة احلرة على احلدود مث دخلوا أفغانستان ومعهم األسلحة اليت ) حمسود(و
زودDم مبا احلكومة االجنليزية واستمر إقبال يساعدهم بطريق أو بآخر ما داموا  
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خبدمات إقبال هذه يف ) حياربون يف أفغانستان وقد اعرتف اجلنرال نادر خان 
  ):۸۵(م قال فيبا ۱۹۲۹اكتوبر /۲{ا إليه يف  رسالة بعث

إن العواطب الكرمية واملشاعر السامية اليت تكنها أنت يف قلبك عن هذا الدمار "
الرهيب الذي عم أفغانستان كلها قد جعلتين أنا شخصيا والشعب األفغاين من 

إن أفغانستان . الناصحني الفدائيني عامة لنهدي لك عواطف الشكر واالمتنان 
على وشك الدمار واال'يار وإن شعبها املسكني بواجه االخطار الرهيبة 
املهلكة، إن أفغانستان يف حاجة إىل كل نوع من مساعدة اخوا'ا اهلنةد وإن 
اخلطوات االجيابية الناصحة اليت تتخذها أنت يف مثل هذه الظروف الصعبة 

املالية اليت نشرت  احلرجة مما يشعبنا ويقوي عزائمنا وأرادتنا وخاصة الساعدة
إعالما إلخواننا اهلنةد وذلك مما  يشجعنا كثريا " إصالح"إعالنا عنها يف جريدة 

واألمل كبري يف رجل فاضل من أمثالكم ذلك الربض الذي يشارك الشعب 
كما أنين آمل بأنك ستبذل . األفغاين قلبا وروحا يف ساعة عسرDا ومصيبتها

فغاين املنكوب ، مع كل احرتام الئق من جهودك املستمرة من أجل الشعب األ
  )"حممد نادر خان(

م ترأسه إقبال وكان الغرض ۱۹۲۹اكتوبر / ۳وعقد اجتماع شعيب بالهو يف 
املالية على نطاق ) نادر خان(منه هو مجع التربعات من أجل مساعدة اجلنرال 

) نادر خان(هالل "واسع وقرر االجتماع باالمجاع فتح الصندوق املايل باسم 
وتكونت جلنة جلمع األموال والتربعات وعني إقبال رئيسا هلذا اللجنة ويف " األمحر
م وجه إقبال رجاء إىل مسلمي اهلند {ذا الصدد فقال فيه ۱۹۲۹اكتوبر /۱۱

)۸٦:(  
إن هذا حلظة حاسة يف تارخينا اإلسالمي املعاصر حيث يهدد خطر عظيم "

اإلسالمية من أفغانستان إىل جانب  اآلالف املؤلفة من األميال املربعة لألراضي
حياة مئات االلوف من أبناء اإلسالم أن أفغانستان بصفتها جارة متعاطفة أبية 
لنا تطلب منا حنن أبناء اإلسالم يف أرض اهلند أن نضحي بنفائس أموالنا من 

  "أحل إنقاذ أفغانستان من آخر لطمة من لطمات عواصف املوت والقدر
انتصرت على معارضيها يف افغانستان ) نادر خان(إال أن حيوش اجلنرال

م ۱۹۲۹اكتوبر  ۱٦واحتلوا العاصمة كابل خالل هذه األيام القليلة نفسها ففي 
نفسه ملكا على أفغانستان وهكذا مت له األمر وانتصر ) حممد نادر خان(أعلن 

  .على من يعاديه أو يعارضه يف البالد
جملس بنجاب التشريعي وهو م ألقى إقبال كلمة يف ۱۹۲۹مارس / ٤ويف 
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جيب على احلكومة اإلقليمية : يتدث عن امليانية اإلقليمية السنوية فاقرتح ما يأيت

أن تقنع حكومة اهلند املركزية أن جتعل من ضرائب الدخل ضريبة إقليمية كما أنه 
جيب أن تفرض الضرائب على من يرث مقدارا من املال قدره عشرون أو ثالثون 

حيب التخفيض يف الروابت الكبرية وجيب أيضا أن تشرتي احلكومة  ألف روبية كما
  ).۷۸(املاكينان املطلوبة من أرخص األسواب يف العامل

) حممد علي جناح(وبعد أن رفضت التعديالت واالصالحات اليت قدمها 
تأكد تاكدا ال يرتك ماال للشك بأن االتفاق على التعايش مع )" 'رو(تقرير "يف 

مستحيل ومن مث ركز جهوده كلها على االحتفاظ حبقوق املسلمني  اهلنادكة شيء
والدفاع عن مصاحلهم كما أنه وصل إىل نتيجة بعد دراسة القرارات اليت اختذها 
مؤمترا األحزاب اإلسالمية كلها من أجل االحتفاظ حبقوق املسلمني والدفاع عن 

دة فرأي حممد علي اإلسالم وأن هذه القرارات حتتاج إىل تعديالت وإضافات جدي
جناح أن يضيف إليها بعض النكت كما أنه أراد أن يقضي على اخلالفات بني 

م ۱۹۲۹يف مارس ) بالسري حممد شفيع(القارة املسلمني فالتقى حممد علي جناح 
فاتفقا على عقد اجتماع مشرتك للرابطتني مبدينة دهلي وأن هذا االجتماع للرابطني 

إىل جانب تقدمي قرار جامع يضم مجيع ما اتفق  )"'رو(تقرير "جيب أن يدين 
وطبقا هلذا الربنامج وصل اعضاء .عليه املسلمون حىت يرضى ويقنع املسلمني مجيعا

وقد كانت هذه الفرصة املواتية للعالمة . إىل دهلي مبا فيهم إقبال) شفيع(رابطة 
الكامل إقبال وحممد علي جناح حيث اجتمعا ألول مرة يف حياDما فتم التفاهم 

واملوافقة التامة بني افكارمها السياسية واستمر هذا التفاهم والتوافق بينهما حىت 
يف رسالة له ) حممد علي جناح(اللحظات االخرية من حياDما وقد اعرتف بذلك 

  )۸۸: (م حيث قال۱۹٤٤مايو / ۱٦يف ) انعام اهللا خان(إىل 
لسري حممد إقبال وافكاري وبني وقد مت الوئام الكامل واالنسحام التام بني أراء ا"

م وقد كان هو املسلم العظيم ۱۹۲۹ما كنت أراه صوابا من األراء السياسية يف 
البارز الذي مل يزل يشجعين يف كل مرحلة من املراحلة واستمر يؤيدين ويساندين 

  "إىل آخرى اللحظات من حياته
 ۱۳ناسبة ففي ولكن من سوء احلظ مل يتم التوحيد بني الرابطتني يف تلك امل

فأثريت فتنة وضجيج يف االجتماع )جناح(م عقد اجتماع رابطة ۱۹۲۹مارس /
يؤجل االجتماع إىل ) حممد علي جناح(وكان وراءها املسلمون الوطنيون مما جعل 

والسري ) عبد القادر (م أدىل إقبال والسري ۱۹۲۹ابريل / ۷مدة غري معلومة ويف 
ن احلقائق عن مواقف فئة املسلمني بتصريح صحفي بكشفو ) فريوز خان نون(
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  )۸۹: (الوطنيني قائلني
مبا فيهم عدد كبري من ) أي رابطة شفيع اإلسالمية( إن أعضاء رابطة الهور "

أعضاء ا>لس التشريعي اإلقليمي إىل جانب الزعماء البارزين اآلخرين كانوا قد 
بأن رابطة على أساس التفاهم بني الرابطتني وظنا منهم ) دهلي(ذهبوا إىل 

ستوافق على القرار الذي كان قد اختذه مؤمتر األحزاب اإلسالمية كلها ) جناح(
كمطالبة إسالمية ) السري آغا خان(حتت رياسة صاحب السمو ) دهلي(يف 

) السيد جناح(جممع عليها ولكن الذي أحزننا ويئسنا منه مجيعا هو أنه رغم أن 
االقرتاح ألنه كان يعرف بأن شخصيا كان على أمت استعداد أن يوافق على 

القرار ميثل وجهة النظر ألغلبية املسلمني ، وهذا يتضح من القرار الذي كان قد 
أعده هلذه املناسبة، ولكن فئة من األعضاء يف الرابطة كانت تصر على التائيد 

مهما كان الثمن وقد قامت هذه الفئة مبحاوالت غري ) 'رو(الفوري لتقرير 
تقرير "أن موقف الفئة الضئيلة من أنصار . لب على االجتماعدميوقراطية للتغ

قد كان موقفا مؤملا مؤذيا للغاية ولكننا ) جناح(بني أعضاء رابطة  )" 'رو(
نعتقد بأنه ال يوجد فيه ما يقلق املسلمني {ذه املناسبة وهذه األوضاع اليت ترجع 

رابطة يعين انتصارنا يف إىل حماوالت هذه الفئة القليلة فنرى أن تأجيل اجتماع ال
ويف هذه الرسالة اقرتحنا ) جناح(تلك املناسبة وكا قد أرسلنا رسالة إىل السيد 

عليه نفس االقرتاح وقد نشرت الرسالة هذه يف اجلرائد وقد اتضح منها الغرض 
الذي كان وراء عقد االجتماع يف شهر مارس بدل شهر مايو وان الغرض منه 

ابطتني وبذل اجلهود يف سبيل هذه الوحدة وإن هذا ليس إال التوحيد بني الر 
االجتماع لو كان قد أجل كما اقرتحنا يف رسالتنا لكان أفضل وكان يف ذلك 
خرينا وصالحنا مجيعا على كل حال فقد اتضح بأن عامة املسلمني يعارضون 

  "املبغوض)" 'رو(تقرير "
يني من قد سئم من تصرفات املسلمني الوطن) حممد علي جناح(وكان 

اإلسالمية فقام بتعديالت واضفات جديدة يف القرار الذي )جناح(أعضاء رابطة 
اختذه مؤمتر األحزاب اإلسالمية كلها والذي كان يشتمل على عشر مطالب وقد 

أنه جيب أن خيصص ثلث الوزارات يف كل جملس : عدل يف مطالبة من بينها فقال
لمني وأما مطالب األربع اليت أضافها من جمالس الوزراء يف املركز واألقاليم للمس

وضمها إىل القرار حىت أصبحت أربع عشرة نقطة معروفة يف تارخينا ) جناح(السيد 
. ونشرت يف اجلرائد وقد مر بنا املطالب العشر" نقاط جناح األربع عشرة"وهي 

  )۹۰: (أما املطالب األربعة اإلضافية فهي كما يلي
داخله استقالال كامال وجيب أن تشرتك  جيب أن يكون كل إقليم مستقال يف
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األقاليم كلها يف هذا االستقالل الداخلي أي كل إقليم ميلك سلطة حملية 

  .واستقالال داخليا  على السواء
جيب أن ال يتم أي تغيري يف حدود أي إقليم من األقاليم ميس بالضرر أو 

 .يؤثر يف األغلبية املسلمة يف بنجاب أو بنغال تأثريا ضارا
جيب أن يكون كل قوم من األقوام يف اهلند حرا يف رأيه وعقيدته وعباداته و 

وتقاليده ونظامه الرتبوي وتبليغ ديانته إىل جانب حرية االجتماع والتنظيم حرية  
 .كاملة

وجيب أن يوظف املسلمون يف الوظائف احلكومية وشبه احلكومية إىل جانب 
  .ا حسب كفائتهم وحسن عملهمغريهم من اهلنود وحيب أن يأخذوا نصيبهم منه

انتهت اخلالفات اليت  " نقاط حممد علي جناح األربع عشرة"وبعد إعالن 
كانت متنع توحيد الرابطتني إال أنا لتوحيد بينهما يف أصح معاين الكلمة قد مت يف 

الشودري خليق (و ) الدكتور انصاري(م وذلك حني انفصل ۱۹۳۰فربائر / ۲۸
وأضرا{م ) الدكتور كتشلو(و ) موالنا أبو الكالم آزاد(و ) آصف علي(و ) الزمان 

فقد احتها ) ابو الكالم آزاد(و ) الدكتور كتشلو(اإلسالمية أما ) جناح(من رابطة 
حنو الكوجنرس اهلندي وأما من بقي منهم فقد أنشأوا احلزب اإلسالمي الوطين 

ريا هلذا احلزب سكرت) الشوذري خليق الزمان(رئيسا له و ) الدكتور أنصاري(وعني 
ومنذ تلك اللحظة أصبحت النقاط األربع عشرة هدفا مشرتك )  ۱۹(اجلديد 

متفقا عليه لألحزاب اإلسالمية السياسية كلها إال أن الرابطة اإلسالمية كانت قد 
ضعفت وفقدت حيويتها ونشاطها وذلك بانقصامها إىل فئتني وبسبب انفصال 

ومن مث رأي املسلمون من املناسب أن " ) جناح(رابطة "املسلمني الوطنيني من 
يبقى مؤمتر األحزاب اإلسالمية كلها كمؤسسة سياسية فعالة ملسلمي اهلند 

  .باإلضافة إىل الرابطة اإلسالمية ونشاطاDا القومية اإلسالمية
دراسة القرآن "م ألقى إقبال حماضرة كان موضوعها ۱۹۲۹ابريل /۱٤ويف 

بالهور وقد مسى هذا " مجاية اإلسالم" عية يف االجتماع السنوي جلم" الكرمي
  ).۲۹(االجتماع السنوي للجومعية ينبوعا متدفقا لألنوار الروحية واألضواء العقلية 

م نشأ اضطراب شديد بني املسلمني بسبب السياسة ۱۹۲۹ويف سبتمرب 
الربيطانية يف فلسطني اليت شجعت الصهاينة وساعدDم يف Dجريهم إىل فلسطني 

ة احلرب العاملية األوىل أعطت احلكومة الربيطانية للحركة الصهيونية العاملية ففي 'اي
حيث أعلنت احلكومة الربيطانية انشاء وطن قومي )وعد بلغور(إعالن بلغور أو 

لليهود يف فلسطني ولكن بدون أي إضرار باملصاحل العربية وبعد هذا اإلعالن 
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امل إىل فلسطني فأخذوا يستوطنو'ا سارع الصهاينة من أهل الدول املختلفة يف الع
ويبنون {ا املستعمرات الصهيونية مما أقلق العرب املواطنني وجلعهم حيتجون على 
ذلك ويف اثناء ذلك احتل الصهاينة فسما من املسجد األقصى وبذلك بدأت 
املشاغبات الطائفية حيث أصبح العرب الفلسطينيون هدفا حلقد اليهود ونقمتهم 

الفلسطينة أقلقت مسلمي شبه القارة وأثارت عواطفهم فعقدت  فهذه األوضاع
اجتماعات شعبية يف شىت املدن فاران فيها املسلمون اهلنود خطوات الصحاينة 

م عقد اجتماع شعيب مبدينة الهور اشرتك فيها  ۱۹۲۹سبتمرب / ۷اإلرهابية ويف 
ترأس ملدينة الهور وقد ) دهلي(كل حزب من األحزاب اإلسالمية خارج باب 

  ).۹۳: (إقبال االجتماع وقام خطيبا يف املمع فقال
إن ما يظنه البعض بأن ضمري املسلمني ال يغموه شيء من مشاعر حب "

الوطن من اخلطأ الفاحش وإمنا الصواب أن قلب املؤمن يفسره املشاعر الدينية 
واحلسب واالخالص لإلسالم باإلضافة إىل حب الوطن وإن هذه هي العاطفة 

اليت جتمع بني املتفرقني املضطربني من أبناء امللة اإلسالمية وأن هذا  الدينية
العاطفة اخلالدة ال تزال ولن تزال جتمع بني املتفرقني املتشتتني من أبناء األمة 
اإلسالمية وقد بلغنا أن الصهاينة يقتلون املسلمني األبريا رجاال ونساء وأطفاال 

لرهيبة مركزها مدينة القدس اليوم حيث يف فلسطني وأن هذه العملية الوحشية ا
يقع املسجد األقصى وهذا املسجد املبارك له عالقة باألسراء واملعراج لسيد 
الكونني وموالنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن املعراج حقيقة دينية ثابتة وهلا 
 عالقة قوية عميقة بقلوب املسلمني وأرواحهم وطبقا ملبادي الشريعة اإلسالمية
فإن منطقة املسجد األقصى احمليطة به وقف على األمة اإلسالمية تلك املنطقة 
اليت يدعى الصهاينة اليوم احتالهلا والتصرف فيها وال يوجد مربر قانوين أو 
تارخيي يعطي هذا احلق للصهاينة إن السياسة االنكليز قد استخدموا اليهود ا 

م كما أ'م ۱۹۱٤لربيطانية يف لصهاينة لتحقيق االهداف واالغراض السياسية ا
إن وسائل اليت استخدمها االجنليز لتحقيق أغراضهم . شجعوا احلركة الصهيونية

إن اليهود . القومية قد ظهرت نتائجها السيئة ومثراDا اخلبيثة اليوم بني أيدنا
الصهاينة جاؤا اليوم يدعونالتصرف ي قسم من املسجد األقصى إ'م قد أثاروا 

إ'م يذحبون املسلمني رجاال ونساء وأطفاال كما . فنت واملشاعربركانا من ال
إن ا>لس األعلى الفلسطيين العريب قد أعلن بأن . يذبح الشياه واخلرفان

احلكومة السائدة قد زودت سئلت اليهود الصهاينة بأحدث السالح هؤالء 
الصهيونية  إن احلركة. الصهاينة الذين أخذوا يسفكون الدماء الربيئة {ذا السالح

لن تويت النتائج واألمثار السائغة للمسلمني أبدا وإمنا تكون مصدرا للفنت اهلائلة 



  النهر الخالد
واالخطار غري العادية يف فلسطني وقد وافقت احلكومة الربيطانية على إرسال 
جلنة ملكية إىل فلسطني لبحث األحوال وحتقيق األوضاع ولكنين أريد أن أعلن 

  "ثقون {ذه اللجنة إطالقابكل صراحة بأن املسلمني ال ي
ويف هذه السنة نفسها عرض مشروع كانون يف ا>لس املركزي يعرف 

ويهدف املشروع إىل فرض املنع والقيود على تزويج فتاة عمرها " مشروع شاردا"
وكان رجال الدين . أقل من أربعة عشر عاما وفىت عمره أقل من مثانية عشر عاما

باال كان له رأي خاص متوازن معتدل عن زواج قد عارضوا هذا املشروع ولكن إق
/ ۲۹الصغار من األوالد فعلق على هذا املشروع  يف شؤون الشريعة اإلسالمية يف 

بأن الشريعة اإلسالمية تسمح للوالدين بتزويج الصغار من : م فقال۱۹۲۹سبتمرب 
ن مث تأمر أوالدهم ولكن الشريعة الغراء متنع الصغرية غري البالغة أن حتمل أو تلد وم

ومن مث كان يرى إقبال . األبوين أن ال يرسال الصغرية إىل بيت زوجها حىت تبلغ
بأن تشريع القانون هذا كان جيب أن مينع األبوين من إرسال الصغرية إىل بيت 
زوجها حىت تبلغ ومن أرسل الصغرية إىل بيت زوجها جيب أن يعاقب {ذا 

  ).۹٤" (القانون
م بلغ املؤلف اخلامسة من عمره ۱۹۲۹توبر ويف األسبوع األول من أك

أي (مدرسة سيكرد هارت " فالتحق مبدرسة من مدارس الهور الثانوية وهي 
ويف اليوم األول من أيام مدرسته كانت أم املؤلف قلقة " اإلرسالية) القلب املقدس

كيف يقضي ابين هذه الساعات الطويلة "مضطربة تفكر يف أمره قائلة من نفسها 
فكان إقبال يهدئها ويعزيها بني حني وآخر ولكنه هو نفسه كان يتجه " ينبعيدا م

وبعد " مىت يعود جاويد إىل البيت؟"يف شيء من القلق سائال ) علي خبش(إىل 
وافقة يف الردهة ) سردار بيكم('اية الدراسة باملدرسة بلغ املؤلف منزله فرآي أمه 

القسم النسوي من البيت ومل يزل  تنتظر جميئه كما أن إقباال خرج من غرفته فدخل
كان قد جاء ) حممد علي جوهر(يسأل املؤلف أشياء عن املدرسة ولعل الشيخ 

إىل الهور ليزور إقباال خالل هذه الفرتة فرآه املؤلف كما يتذكر اآلن كان هذا 
الشيخ متناسب اجلسم متوسط القامة مع حلية تدل على شيخوخته وكان أنيقا يف 

أطواره مكثرا من أكل األطعمة الشهية وكان قد جاء بعلبة من  مالبسه مرحا يف
كهدية له ومل تكن أية كلفة بينه وبني إقبال فكان صرحيا ) بومباي(الشوكوالة من 

يف احلديث إليه وذلك مما أدهش املؤلف وأعجبه إذ كا الشيخ ينادي إقبال بامسه 
الناس إىل إقبال  وبدون أي لقب أو كنية على عكس ما عهده املؤلف من حديث

يف حذر واحرتام وكان يتعش عادة مع إقبال وكان يندفع يف الضحك فترتدد 
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كانت تعد له ) سردار بيكم(كما أن أم املؤلف ) الغيال(أصوال ضحكة يف 
  .األطعمة املتنوعة الشهية

ويذكر املؤلف بأنه كان قد سافر مع أبويه ـ إقبال وسردا بكيمـ مرة أو مرتني 
قد طعن يف السن وبلغ من ) شيخ نور حممد(وكان جده . يالكوتإىل مدينة س

الكرب ضعفا ووهنا وكان يقضي معظم وقته وهو جالس على السرير يف غرفته 
وحني عرض عليه املؤلف يومذاك نظر إليه ووضع يده الضعيفة املرتعشة على عينيه 

علبة تصدير  فابتسم له وأخذ ) جاويد(فقيل له هذا " من هذا؟ : "فسأل عنه قائال
  .فأعطاها للمؤلف ليأكلها) بريف(كانت يف طاق فاخرج منها حلوية 

نائب األمرباطور الربيطاين ) اللورد أرفني(م أعلن ۱۹۲۹اكتوبر /  ۳۱ويف 
على اهلند بأن احلكومة الربيطانية تعتزم عقد مؤمتر املائدة املستديرة بلندن حيضره 

. ربيطانية ليناقضوا قضية الدستور اجلديد للهنداملمثلون من اإلمارات احمللية واهلند ال
أما الكوجنرس اهلندي فإنه مل يعر أي اهتمام هلذا اإلعالن وذلك ألن الكوجنرس  

فأخذ )" 'رو(تقرير "كان قد أبلغ حكومة اهلند ابالغا 'ائيا حول املوافقة على 
أما إقبال . يستعد استعداد احلركة عدم التعاون حني ينتيهي مدة االبالغ النهائي
نوفيمرب / ۳وبعض زمالئه السياسيني فقد رحبوا باإلعالن واصدروا بيانا صحفيا يف 

م قالوا فيه بأن جناح هذا املؤمتر وتوقف على حتقيق الشرطني االثنني ۱۹۲۹
تسوية اخلالفات الطائفية املريرة اليت توجد بني اهلنادكة : األساسيني ، أوال

أن : ثانيا. وهم للحضور يف هذا االجتماع التارخييواملسلمني قبل أن يغادر ممثل
  ).۹۵(املمثلني الذين سيشاركون يف هذا املؤمتر حيب أن ميثلوا أقوامهم متثال حقيقيا

حيث ) عليكره(م سافر إقبال إىل ۱۹۲۹ويف األسبوع األخري من فوفيمرب 
ة ألقى ثالث حماضرات عن االهليات اإلسالمية أمام طالب اجلامعة اإلسالمي

نوفيمرب / ۲۹ويف ) السري رأس مسعود(وأساتذDا وكان رئيسها يف ذلك الوقت هو 
م عقد االحتاد الطاليب للجامعة حفلة استقبال إلقبال وعرضوا عليه عضوية ۱۹۲۹

  ):۹٦(االحتاد الفخرية مدى احلاية فقال إقبال وهو يشكر احتد الطلبة 
ترجع كلها إىل ما مررت {ا  وسأحدثكم اليوم بأشياء ال توجد يف الكتب وإمنا"

من جتاريب الشخصية فأنتم على علم بأننا حنن على صالت بأوربا عامة 
وبانكلرتا خاصة منذ مدة وقد وصل إلينا أشياء كثرية من عندهم منذ ذلك 
الوقت وعلى رأسها اآلداب االجنليزية والشيء الثاين هو األفكار االروبية وأما 

ا من انكلرتا فهو شيء قد اشتبه علينا مكانته الشيء الثالث الذي وصل إلين
وقيمته وهذا الشيء الثالث هو الدميوقراطية إن هذه الدميوقراطية اليت قد وصلت 
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إلينا بشكلها احلاضر وسيصل إلينا قدر  كثري منها يف املستقبل إال أن هذا 

  .الشكل والقدر منا لدميوقراطية هذه مما ال يعجبتين كثريا ولست عنها براض
أما أنا شخصيا فلست من الذين يعتقدون يف هذه الدميوقراطية ولكنين 
رضيت {ا يف الظروف احلالية ال لسبب غري أنين ال أجد هلا بديال يف الوقت 
احلاضر والشيء االخر الذي أريد أن احل عليه عليه اليوم هو حاجتنا إىل اكتشاف 

من الذين حيبون ماضيهم  ماضينا وأدراكنا لتارخينا ادراكا صائبا صحيحا ولست
وحده وإمنا أنا أؤمن إميان قويا مبستقبلنا أيضا ولكنين يف حاجة إىل املاضي لكي 
أمتكن من فهم حالنا وادراك حاضرنا وذلك لكي أعرف ماذا حيدث يف العامل 
اإلسالمي اليوم وهلذا السبب أريد كم أن تدركوا هذه احلقيقة وتستوعبوا ماضيكم 

ا أننا أمة التعرف مبادئ املدنية احلديثة وحماسنها وقيمها فقد وتفهموه جيدا ومب
  .ختلفنا عن الشعوب األخرى يف احلصول على العلوم املعاصرة

أنين أريدكم أن تبحثوا عن احللقات املفقودة اليت تربط ماضيا ومبستقبلنا ومن 
ستقرائية بني هذه احللقات املفقودة أن هذه العلوم املعارصرة تقوم على املبادئ اال

ومبدأ االستقراء نعمة قد أنعم {ا القرآن الكرمي على العامل البشرى فإن نتائج 
  .الطرق االستقرائية وأمثارها قد ظهرت لنا جلية واضحة اليوم

فإنين مل أزل أدرس القرآن الكرمي دراسة عميقة منذ عشرين سنة ماضية إذ 
كيم إال أنين ال أستطيع أن أنين أجلس كل يوم بانتظام ال تلو أيا منا لذكر احل

أقول حىت اليوم بأنين قد متكنت من فهم البعض منه وأدركته ادراكا 'ائيا فإذا 
وفقين اهللا يوم وأتاح يل الفرصة فسأولف كتابا أمجع فيه مجيع الوقائع التارخية اليت 
جعلت العامل احلديث يتطور ويتقدم حىت وصل إىل أهداف احلياة اليت جاء {ا 

  .ن الكرمي فاطلع عليها العامل البشرىالقرآ
وآمل يف أن هذه اجلامعة سوف تعد عددا من العلماء يكرسون حياDم 

إنين أريدكم أن تشاركوين يف . لدراسة القرآن الكرمي ويركزون على معانيه وأهدافه
. هذا العمل فمنذ العديد من السنوات املاضية أنا ال أملك غري جسد وهذا الرتايب

  .وروحي فهما وقف على خدمتكم وسيظالن كذلك ما دمت حيا أما قليب
ومما كان يتمىن إقبال الوحدة الشاملة بني املسلمني اهلنةد قبل مؤمتر املائدة 

وحينئذ ميكن ملؤمتر . املستديرة مث الوحدة بني اهلنادكة واملسلمني إذا أمكن ذلك
د حتدت ثوما عن هذا املائدة املستديرة أن يأيت بامثار مفيدة ونتائج مشجعة وق

ديسمرب  /۲۹بالهور يف " احملمدية) بركت علي (بقاعة "املوضوع يف اجتماع عقد 
  )۹۷:(وهو خياطب اجلمع: م فقال بكل احلاح وتعاطف۱۹۲۹
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هللا أرجوكم أن تقوموا مبا تقدرون عليه من أجل االحتفاظ حبقوق املسلمني "
نعوا لكم منصة واحدة وعليكم أن حترقوا هذه املنصات املتفرقة كلها واص

وعليكم أن تعقدوا مؤمترا لكم قل أن تشاركوا يف مؤمتر املائدة املستديرة القادم  
كما جيب عليكم أن تعطو فرصة أخرى للهنادكة أيضا وذلك لتتم حجتنا 
عليهم لكي يتفامهوا معنا إذا أمكن رغم أنين لست على ثقة ويقني عن ذلك 

  ".ل ثقه ويقنيالتفام فإننا سنواجه انكلرتا  بك
وقد بدأت حركة عدم التعاون اهلندوكية ضد احلكومة الربيطانية يف يناير 

م واستمرت طوال السنة تقريبا ولكن املسلمني مل يشاركوا يف هذه احلركة ۱۹۳۰
  .غري فئة املسلمني الوطنيي وفئة دهلي من مجعية العلماء املسلمني اهلنود

و يتحدث عن امليزانية اإلقليمية ألقى إقبال كلمة وه ۱۹۳۰مارس / ۷ويف 
السنوية يف جملس بنجاب التشريعي وقد كانت هذه الكلمة هي آخر كلماته يف 

  :ا>لس فقال إقبال يف كلمته هذه
إن اإلقليم ال يزال مديونا قبل ذلك وأن شكلة البطالة تشتد يوما فيوما حىت "

ها وإن احلكومة أصبحت خطرا اجتماعيا كبريا وأما التجارة فقد كسدت أسواق
السائدة تنفق أمواال ضخمة ال 'اية هلا على إدارDا احلكومية بينما ال تنفق شيئا 
من ميزانيتها على الصناعات وتقدمها فإنين أقرتح على احلكومة بأن اجلو 
اإلقليمي والظروف احمللية صاحلة لصناعات النسيج واالقمشة واالحذية فيجب 

ناعات وذلك ألن التقدم الصناعي وحده على احلكومة أن تشجع هذه الص
  )"۹۸(يستطيع أن يقضي على لعنة البطالة اليت يعاين منها لشعب اليوم 

/ ۱۳عقد اجتماع ا>لس للرابطة اإلسالمية يف ) حممد علي جناح(وأعلن 
م لكي يتمكن من وضع سياسة الرابطة فيما خيص مؤمتر املائدة ۱۹۳۰يوليو 

ثلون املسلمون املشاركون فيه من تقدمي املطالبات املستديرة ولكي يتمكن املم
اإلسالمية املوحدة فقرر ا>لس التنفيذي للرابطة اإلسالمة عقد اجتماعها العام 

أن يرتأس ) حممد علي جناح(م فاقرتح ۱۹۳۰أغسطس / ۱۷يف ) لكنؤ(مبدية 
لي حممد ع(إقبال هذا االجتماع فوافق عليه ا>لس التنفيذي باالمجاع مث اتصل 

سيد (بإقبال الذي وافق أن يرتأس ذلك االجتماع ولكن على حد تعبري ) جناح
كان يريد أن يرسل ) فضل حسني(أجل هذا االجتماع ألن السري ) مشس احلسن

ممثال بنجابيا ممن حيبه ليمثل بنجاب يف مؤمتر املائدة املستديرة وكان يريد أن يضع 
ؤمتر ومن مث كان أنصاره يلحون على سياسة من قبله يسرتشد {ا املمثلون يف امل

تأجيل االجتماع بينما مل يكن يزيد أعضاء امللجس التفيذي أن يؤجل االجتماع 
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بأن غرضه احلقيقي من تأجيل ) السري فضل حسني(بل أ'م كانوا يتهمون 

االجتماع إمنا هو أن يقف يف سبيل إقبال ومينعه من املشاركة يف مؤمتر املائدة 
إقباال إذا استطاع أن يرتأس اجتماع الرابطة فمن االزم أن يوجه املستديرة ألن 

الدعوة إليه بصفته رئيسا للرابطة اإلسالمية ليشارك يف مؤمتر املائدة املستديرة على  
كل حال فإن إقباال رجا ا>لس التنفيذي بتأجيل االجتماع فوافق ا>لس على 

يف اكتوبر ) لكنؤ(دينة ذلك مث كانت حماوالت أخرى لعقد هذا االجتماع مب
م قبل أسبوع أو أسبوعني من انعقاد مؤمتر املائدة املستديرة إال أن ۱۹۳۰

) امجري(هلذا االجتماع مث اقرتحوا مدينة) بنارس(االجتماع مل يعقد مث اختاروا مدنية 
م ۱۹۳۰ديسمرب / ۲۹كموعد االجتماع وأخريا اتفقوا أن يعقد هذا االجتماع يف 

  ).۹۹) (إله آباد(مبدينة 
) سيالكوت(مبدينة ) شيخ نور حممد (م تويف ۱۹۳۰أغسطس / ۱۷ويف 

ليقوم مبا ) سيالكوت(بني واخر فذهب إىل ) سيالكوت(وكان إقبال يعود والده يف 
والد ) شيخ نور حممد(جيب عليه من جنازة والده ودفنه مث عاد إىل الهور وكان 

فو عمن يؤذيه ولو كان بدون إقبال بطبيعته رجال متدينا واسع القلب حليما يع
حممد (و ) عطا حممد(مربر وكان بسيطا متواضعا صاحلا مشفقا مساملا وأما أبناه 

فقد ورثا من أبيهما البعض من هذه املكارم والشمائل إال أن الفرق بني ) إقبال
قطعة ) شيخ نور حممد(الوالد وبني ابنيه كان شاسعا جدا وعلى الفتة ضريح 

  :ل وهو يسجل وفاة والدهشعرية قاهلا اقبا
  بدر ومرشد إقبال ازين عامل رفت
  ما مها را هروان منزل ما ملك ابد

" اثر رمحت"هاتف از حضرت حق درخواست دو تاريخ رحيل آمد آواز 
  ) هـ۱۳٤۹" (أغوش حلد"و) هـ۱۳٤۹(

  :وترمجة القطعة الشعرية
روا سبيل إننا مجيعا عاب.قد مات والد إقبال ومرشده وسافر من هذه الدنيا

وإن اهلاتف الداعي طالب من حضرة احلق تارخيني . وهدفنا هو موطن االبد 
  " .حضن حلد"و " اثر رمحة" إنه :لرحله الفقيد فارتفع صوت يقول

تدالن بقيمة حروفها االجبدية على " آغوش حلد"و" اثر رمحت "فكلمتا 
  .تاريخ الوفاة
قبال وهو ال يزال بنتا إل) سردار بيكم(م ولدت ۱۹۳۰أغسطس /۳۱ويف 
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بالهور وحني علمت األم بأن ما ) ميكلود(نازال مبنزله الذي كان على شارع 
ما ذات سيحدث {ا وما . ولدته وليدة ظهر اضطراب على وجهها وقالت يا اهللا

لن يعجبه أحد من الناس يستحق أن يكون ) أي إقبال(ذا سيكون مصريها ألنه 
مساء البنات اليت كان معجبا {ا وبعث {ا له صهرا وكان إقبال قد أعد كشفا ال

حني ولدت له ابنته األوىل وهذا هو كشف ) اعجاز امحد(قبل سنة إىل ابن شقيقة
  ):۱۰۰(األمساء اليت أحبها إقبال

منرية بيكم ومنريه شرقية وقرة العني وارمجند بيكم وعاصمة وفروغ عاصمة 
) اعجاز امحد(م فاختار وكوثري بيكم وانوري بيكم وامساء وسليمي وخجسة بيك

منريه (وأما إقبال فاختار امسا البنته ) عاصمة(من بني هذه االمساء البنته امسا وهو
  ).بيكم

م مبدينة لندن ۱۹۳۰نوفيمرب / ۱۲وقد بدأ مؤمتر املائدة املستديرة األول يف 
م ومل يشارك الكوجنرس اهلندي يف هذا املؤمتر وأما ۱۹۳۱يناير / ۱۹وانتهى يف 

أن تعد سياسة متفقا عليها ) السري فضل حسني(طة اإلسالمية فلم يسمح هلا الراب
) حممد علي جناح(ومن مث مل تكن وحدة بني املمثلني املسلمني يف املؤمتر مبا فيهم 

فضل (و ) السري حممد شفيع(و ) السري آغا خان(و ) موالنا حممد علي جوهر(و 
ء املمثلني املسلمني كما أن املؤمتر مل من بنغال وأما إقبال فلم يكن بني هؤال) احلق

يصل إىل أية نتيجة فأعلن رئيس وزراء بريطانيه عقد مؤمتر املائدة املستديرة الثاين 
موالنا حممد (وكان هذا مما مهد الطريق للكوجنرس اهلندي ليشارك يف املؤمتر وأما 

فكان ) حممد علي جناح(م وأما ۱۹۳۱يناير  ٤فقد تويف بلندن يف )علي جوهر
قد سئم من احلكومة الربيطانية واهلنادكة ومن موامرة املتملقني لالجنليز من الزعماء 
اهلنادكة واملسلمني مما جعله يعتزل عن السياسة ويقيم يف لندن ويشتغل مبهنة 

وقد مت . م۱۹۳۳احملاماة هناك مث عاد إىل اهلند بعد ثالث سنوات يف ديسمرب 
  .م۱۹۳٤ية يف على يديه 'ضة الرابطة اإلسالم

وعند ما بدأ املؤمتر قامت حكومة حزب العمال الربيطانية لكي تقنع املمثلني 
املسلمني من بنجاب وبنغال حىت يرضوا مببدأ االنتخاب املختلط فأحلوا على 

لتحقيق هذا الغرض وعند ما وصل هذا النبأ ) فضل احلق(و ) السري حممد شفيع(
م ۱۹۳۰نوفمرب  ۱۵يف ) آغا خان(برقية إىل  إىل اهلند أقلق إقباال للغاية فبعث

)۱۰۱.(  
إن األنباء األخرية اليت وصلت إلينا قد أقلقتنا كثريا وأن الرأي املسلم العام يف "
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اإلسالمي وإ'م لن يرضوا أبدا ) دهلي(بنجاب يأخذ بالقرار الذي اختذه مؤمتر 

ب املسلم بأي تغيري أو تعديل يف هذا القرار فلو حدث أي تغيري فإن الشع
اهلندي لن يثق بقادته بعد ذلك أبدا وإن اهلنادكة إذا مل يوافقوا على ما يطالب 

  "به املسلمون فعلى املمثلني املسلمني أن يقاطعوا املؤمتر ويعودوا إىل بالدهم
وقد أغضبق هذه الربقية الصحف اهلندوكية احمللية فثارت ضد إقبال وأثارت 

الالهورية علقت على قضية الربقية فنقدت "  تريبيون" ضحة ضده حىت أن جريدة 
إقباال نقدا عنفيا واDمته بأنه هو الوحيد الذي يقف يف سبيل اهللا التفاهم بني 

ولكن إقباال مل حيفل {ذا اهلجوم من الشائعات ). ۱۰۲(اهلنادكة واملسلمني 
وجهة  الكاذبة والنقد الطائفي املرير ألن اجلرائد املسلمة يف بنجاب مل تكن تؤيد

نظهر إقبال هذه فحسب وإمنا شنت هجوما على الصحافة اهلندوكية واقرتحت 
أي مناطق سرحد (بإشارة من إقبال عقد مؤمتر فوري ملسلمي اهلند الشمالية 

كخطوة عملية للتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني كما أن هذه ) وبلوجستان والسند
ت إن هذه االقرتاحات هي خري اجلرائد أيدت تأييدا قويا القرتاحات دهلي وقال

م وهو ۱۹۳۰نوفيمرب / ۲۳أساس للتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني فقال إقبال يف 
عن هذا املوضوع ) الرأي اإلسالمي" (مسلم آوت لك" يتحدث إىل مراسل

)۱۰۳:(  
إن مسلمي بنجاب وغريها من املناطق اإلسالمية ال يزالون يتمسكون مببدأ "

سلمني متسكا قويا وكان رئيس اجتماع املؤمتر اإلسالمي االنتخاب املنفصل للم
السري (بعث قرقية إىل ) األمري حممد إمساعيل خان) (لكنؤ(اهلندي املعقود مبدينة 

خيربه بأن املسلمني لن يتنازلوا عن مبدأ االنتخاب املنفصل للمسلمني ) آغا خان
وسط حول املشاكل وذلك نظرا إىل رأي عامة املسلمني اعتقادا منه بأن احلل ال

املذهبية والطائفية قد يضر مصاحل مسلمي اهلند كما أن الربقيات املتضمنة هلذه 
وغريه من املمثلني من قبل مسلمي )السري آغا خان(األراء كانت قد أرسلت إىل 

بنجاب وغريها من املناطق وقد ظهر اقرتاح عن عقد اجتماع ملسلمي بنجاب 
ملدينة الهور لكي يتمكنوا من التعبري عن ومناطق اهلند الشمالية األخرى 

موافقهم وآراءهم عن هذا احلل الوسط وأن األقاليم اليت فيها أغلبية إسالمية 
  "جيب األصرار فيها على حتقق األغلبية اإلسالمية وتصرفها العملي

ومن أجل التحقيق العملي هلذا االقرتاح اجتمع كبار الزعماء املسلمني بدعوة 
نوفيمرب / ۱۳بالهور يف " احملمدية) بركت علي(بقاعة "جتماع من إقبال يف ا

  ):۱۰٤(م وحتدث إقبال يف االجتماع عن عرضه فقال ۱۹۳۰
ونظرا إىل األوضاع املعاصرة والظروف الراهنة جيب عقد مؤمتر خاص ملسلمي "
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اهلند الشمالية مبا فيها إقليم سرحد وبلوجستان وبنجاب والسند كما أنه جيب 
وات احلكيمة العملية من أجل إيقاظ املسلمني يف هذه األقامل اختاذ اخلط

  "وتنظيمهم لتحقيق احلقوق اإلسالمية هلم
ويف هذا االجتماع نفسه تكونت جلنة استقبالية للمؤمتر اإلسالمي اهلندي 

م عقد اجتماع اللجنة ۱۹۳۰ديسمرب / ٤وانتخب إقبال رئيسا هلذا املؤمتر ويف 
بالهور واختذوا قرارا بأن اجتماع الرابطة ) ميكلود(ل بشارعاالستقبالية يف منزل إقبا

ويرتأسه اقبال ) اله آبا(م مبيدنة ۱۹۳۰اإلسالمية السنوي سوف يعقد يف ديسمرب 
ومن مث جيب أن يعقد مؤمتر مسلمي اهلند الشمالية يف األسبوع األخري من يناير 

اء على م وزع رج۱۹۳۰ديسمرب / ۱۹م ويف ۱۹۳۰م بدل شهر ديسمرب ۱۹۳۱
كبار الشخصيات اإلسالمية يف سرحد وبلوجستان وبنجاب يشرح أهداف املؤمتر 
اإلسالمي للهندي الشمالية من قبل إقبال وغريه ومن أعضاء اللجنة االستقبالية 

  ):۱۰۵(وفيما يلي مقتبسة من هذا الرجاء يستحق دراستنا واهتمامنا
لمني يف هذا األقاليم إن الفرص من عقد هذا املؤمتر إمنا هو إعالم املس"

بالظروف احلاضرة واحلركات السياسية املعاصرة إىل جانب إعالمهم عن السياسة 
العملية للشعوب املتجاورة لنا وسياسة الشعب احلاكم على اهلند لكي نتمكن 
من تنبيههم على األخطار اليت Dدد مستقبل أمتنا اإلسالمية مث نستطيع أن 

ن أجل احلفاظ على اإلسالم والدفاع عن حقوق نوجه رسالة العمل والنشاط م
املسلمني يف اهلند لكي يعرفوا بأن أغلبية مسلمي اهلند توجد يف هذه األقاليم 
وأن اهللا العليم احلكيم اخلبري مل جيمع بينهم كأغلبية إسالمية إال لتحقيق بعض 
 املصاحل واألهداف وأن هذه املصاحل واألهداف مل تعد ختفي على أحد وإمنا
أخذت تتضح وتظهره على أهل العلم واحلكمة ظهور الشمس املشرقة وأنه 

  ".جيب على هذه األغلبية أن يدرك مكانتها احليوية ووضعها احلاسم
إال أنه مل يبق حاجة إىل عقد مؤمتر ملسلمي املناطق اهلندية العالية أو اهلند 

له بأن األنباء عن  كان قد استلم برقية إقبال وأكد) السري آغا خان(العالية ألن 
تفاهم مع اهلنادكة على أساس التنازل عن احلق النيايب املنفصل للمسلمني ال 
أساس هلفا أصال وباإلضافة إىل ذلك فإن إقباال قد مت انتخابه ليرتأس االجتماع 

م فقد كان بامكانه أن ۱۹۳۰السنوي للرابطة اإلسالمية املقرر عقده يف ديسمرب 
يف ذلك االجتماع كما أنه كان جيب انتظار النتائج ملؤمترات  يعرب عما أراد تعبريه

م وكذلك فلم يعد املسلمون يف مناطق ۱۹۳۳املائدة املستديرة اليت استمرت إىل 
اهلند العالية يف حاجة إىل عقد مؤمترهم فيما بعد رغم أن إقباال مل يزل يفكر يف 
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  ).۱۰٦(هذا املؤمتر إىل أخريات حياته 

حيدر ) لقب األمري احلاكم(م تقرر أن حيضر نظام ۱۹۳۰ديسمرب /۲۷ويف 
إال أن الظروف " جلمعية محاية اإلسالم"آباد الدكن ليرتأس االجتماع السنوي 

فاتذر إىل اجلمعية فرتأس )حيدر آباد(الشخصية أكرهته على أن ال خيرج من 
 حاكم إمارة {اولبور هذا االجتماع السنوي للجمعية) صادق علي خان(األمري 

 فقدم إقبال كلمة التهنئة يف حضرى األمري بتلك
يف اليوم التايل ليرتأس اجتماع ) اله آباد(وسافر إىل مدينة ) ۱۰۷(املناسبة  

  .الرابطة اإلسالمية
وقد اتضح لنا مما مضى بأن شاعرا فيلسوفا معتزال من أمثال إقبال مل يدخل 

م بواجبه يف إيقاظ املسلمني السياسة العملية ويتحول يف األزقة واحلارات إال ليقو 
وتنظيمهم يف ا>ال االقليمي والوطين لينهضوا من أجل حتقيق مطالبهم وأهدافهم 
وليقوموا وجها لوجه أمام األغلبية اهلندوكية واحلكومة االجنليزية االستعمارية وأن 
العهود اليت أعطاها يف كلماته خالل اهلجوم االنتخايب قد قام بتحقيقها عمليا 

ل ا>لس التشريعي وخارجه فدافع عن حقوق املسلمني االجتماعية داخ
  .واالقتصادية  والسياسية

وقد ظهر جانب جديد من جوانب شخصية إقبال يف جملس بنجاب 
التشريعي وهو أنه كان خطيبا برمالنيا حمنكا من الطراز األول ومل يكن يتناول 

إن كلماته الربملانية هذه  . موضوعا للحديث عنه إال وقد استعد له استعداد جيدا
كانت مليئة باحلقائق واالحصائات واملعلومات القيمة إىل جانب البحث العميق 
والتحقيق الدقيق وكان ينشد األبيات الشعرية خالل اخلطب إىل جانب مالمح 
السخرية واملزاح الطبيعي يف كلماته الربملانية هذه، وباإلضافة إىل ذلك فإن إقباال  

مالءه يف التكفري دائما وذلك بصفته مفكرا فيلسوفا ومع أنه قد كان يتقدم ز 
انضم إىل احلزب االحتادي إال أ نه سئم من موافقه بكل شرعة فكان يعارض زعيم 

دائما وحني اختذ موقف العضو املستقل يف ا>لس مل ) السري فضل حسني(احلزب 
الصحيح أن كلماته هذه يرترد يف أداء الثمن هلذا االستقالل مهما كان غاليا ومن 

داخل ا>لس مل تكن إال صوتا غري مسموع ولكن البعض من اقرتاحاته قد كانت 
واسعة املدى بالغة األثر فمنها ما اقرتح به من التخفيض يف جباية احملاصيل مثل 
التخفيض يف ضريبة الدخل مبقداره اخلاص مما أفاد الفالحني الزارعني الصغار إىل 

ة على األموال الضخمة املوروثة وتسليم الضرائب واحملاصيل جانب فرض الضريب
  .إىل احلكومات احمللية يف األقاليم
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الكاتب املؤلف يقول مقوما ملا قام به إقبال من ) حممد امحد خان(فهذا 
اخلدمات السياسية وخاصة داخل ا>لس االقليمي التشريعي يف كتابه اخلاص عما 

  ):۱۰۸(حققه إقبال يف جمال السياسة 
وقد تناول إقبال كعضو نائب داخل ا>لس التشريعي املوضوعات الكثرية بني "

التقدم االقتصادي العام : حني واخر وحتدث عنها بأسلوب لبق سلس فمنها
لألقليم واملساعدة املالية للطبقات الفقرية ومنع إهانة االسالف وزعماء األديان 

وتشجيع الطب اإلسالمي وطرق واحلظر على اخلمور، وحرية استخدام السيف، 
العالج الفيدية القدمية وتنظيف املناطق الريفية واملساعدة الطبية للنساء 
واملساعدة املالية للمعاهد التعليمية اإلسالمية وفرض الضرائب على األموال 
الضخمة املوروثة واقرتاح تسليم احملاصيل وضرائب الدخل للحكومات احمللية يف 

يف الرواتب الكبرية والتقدم الصناعي االقليمي وغريها من  األقاليم والتخفيض
املشاكل إال أن املشاكل ا ليت اهتم {ا إقبال اهتماما بالغا وحتدث عنها يف 
ا>لس بأسلوب قوي مقنع هي الضرائب واحملاصيلوخاصة التخفيض يف احملاصل 

يت ظلمها احلاكم الزراعية وختلف املسلمني يف جمال التعليم واملدارس اإلسالمية ال
  ".املستعمر ماليا وكبدها االضرار الفادحة

وكذلك فإن إقبال كان يظهر يف كل زقاق وحارة من املدينة خارج ا>لس 
التشريعي وخاصة خالل هذه الفرتة اهلائجة املائجة العاطفية حيث كانت 
املشاغبات الطائفية تنشب بني حني وآخر فكان خيرج إقبال كزعيم سياسي شعيب 
فينصر املظلومني وحياول حتقيق التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني كما أنه كان يقود 
املواكب الشعبية للمسلمني املتظاهرين لكي ال يرتكهم يثورون ويطفون وتتغلب 
عليهم املشاعر والعواطف ومل يزل إقبال يبذل جهوده للوحدة بني مسلمي شبه 

القومية وحقوقهم الوطنية ويفهموا القارة لكي يتمكنوا من االهتمام بشؤو'م 
االوضاع املعاصرة والظروف الراهنة وكذلك فإن إقباال كان يريد من املسلمني أن 
يكونوا على علم مبشاكل العامل اإلسالمي كله لكي يطلعوا على ما جيري يف 
أفغانستان الدولة اإلسالمية اجلارة هلموما جيري من ارتكاب املظامل والفظائع على 

  .مني يف فلسطني وغريها من البالد اإلسالميةاملسل
إن ما حققه إقبال خالل هذه السنوات اخلمسة يف جمال السياسة اإلسالمية 
اهلندية يستحق اهتمامنا اخلاص فإن تطور الفكر السياسي عنده قد مت خالل هذه 
 الفرتة نفسها فقد كان من أنصار القومية املسلمة منذ البيداية ومن مث كان يعتقد
بأن املسلمني يف أشد احلاجة إىل االحتفاظ مببدأ االنتخاب املنفصل هلم وذلك 
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لكي يكون عالمة للتشخص القومي اإلسالمي الدائم ومل يكن إقبال يريد أن 

فهذه هي النقطة األساسية اليت يدور حوهلا فكر . يتنازل عن هذا املبدأ بأية حال
ايب مل يزل إقبال يف نزاع مرة مع ومن أجل هذا املبدأ االنتخ. إقبال السيباسي

ويف بعض األحيان مع الشيخ ) حممد علي جناح(الكوجنرس اهلندي وأخرى مع 
يف أحيان أخرى إال أنه مل يتزلزل ومل ) السري حممد شفيع(ومع ) حممد علي جوهر(

  .يتزعزع وإمنا استقام على موقفه استقامة قوية
مىت نشأت فكرة الدولة : ة هووالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن {ذه املناسب

اإلسالمية املشتملة على أقاليم األغلبية اإلسالمية يف الشمال الغريب من اهلند 
وكيف ومىت آخذت خطوط هذه الدولة تظهر وتتجلى يف ذهن إقبال بعد أن 
دخل يف جمال السياسة العلمية؟ والرد على هذا السوال حيتاج إىل اقتباسات من 

  :لسياسية وسرد املبعض من احلوادث التارخيية على الرتتيبخطب إقبال وكلماته ا
م ألقى إقبال كلمة يف اجتماع فرع بنجاب اإلقليمي ۱۹۲۷ففي أول مايو 

نقدا عنيفا أل'ا اشتملت على " اقرتاحات دهلي"للرابطة اإلسالمية فنقد قسما من 
م أصدر ۱۹۲۸يونيو / ۲۸اقرتاح بالتنازل عن احلق النيايب املنفصل للمسلمني ويف 

إقبال بيانا صحفيا عرب فيه عن عدم اهتمامه باحلكومة الفيدرالية وإمنا أصر على ما  
 ۲۹كان يطالب به من السلطة احمللية الكاملة ألقاليم األغلبية اإلسالمية ويف 

ديسمرب ألقى كلمة يف اجتماع املؤمتر اإلسالمي لألحزاب السياسية كلها مبدينة 
بعض من مناطق اهلند يعيش فيها األغلبيات اإلسالمية بينما دهلي وقال فيها بأن ال

يوجد مناطق يعيض فيها أقليات إسالمية ففي مثل هذه الظروف جيب على 
  .املسلمني أن يعدوا برناجما سياسيا مستقال هلم

كان قد نشر ) موالنا مرتض أمحد خان(بأن ) عبد السالم خورشيد(وحيدثنا 
الالهورية خالل هذه الفرتة فاقرتح " انقالب"ريدة أربع حلقات من املقاالت يف ج

فكرة إنشاء الدولة اإلسالمية املستقلة يف بنجاب وسرحد والسند وبلوجستان 
وأشار على اهلنادكة واملسلمني أن يركزوا جهودهم على حترير بالدجهم بصفة 
منفردة وال حيول أحدمها دون االخر وإمنا جيب أن تقصر جهودهم على طرد 

" برتاب"عمار االجنليزي من اهلند والقضاء على حكومته فعلقت جريدة االست
اهلندوكية الالهورية على هذه احللقات من املقاالت فقالت يف شيء من االزدراء 

هذه وهذا " كفرستان" يف " اسالميتان"والسخرية بأن املسلمني يريدون انشاء 
  )۱۰۹) : (عبد السالم خورشيد(نص ما قاله 

هل كان : قائال) موالنا عبد ا>يد سالك(ت والدي املغفور له كنت قد سأل"
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قد أعد هذه املقاالت بنفسه أم بدعوة واقرتاح من ) موالنا مرتضى أمحد خان(
كنا خنتلف يوميا إىل العالمة إقبال فكنا نتنافش يف : غريه؟ فأخربين قائال

" نت مقاطعة املشاكل السياسية خالل لقاءاتنا هذه وخاصة يف الفرتة اليت كا
على السنة الناس فكان العالمة إقبال " تقرير 'رو" ومعارضة " جلنة سائيمان

يرى يف تلك الفرتة أيضا بأن احلل املوحيد ملشكلة اهلنادكة واملسلمني هو إنشاء 
دولة إسالمية مستقلة ولكنه كان مرتبطا بالرابطة اإلسالمية ومل يكن بإمكانه 

على عامة الشعب ولو فعل ذلك النقطع ارتباطه أنيتقدم مبثل هذا االقرتاح 
عبد (و ) أي موالنا غالم رسول مهر( بالقادة والزعماء املسلمني ومبا أننا حنن 

كنا نكافح من أجل حقوق املسلمني " انقالب"أسرة جريدة ) ا>يد سالك
حتت قيادة العالمة إقبال وبطبيعة احلال مل نكن حنن أيضا يف مركز نتقدم فيه 

لكي ) موالنا مرتضى أمحد خان(اح ثورى مثل هذا االقرتاح من طريق باقرت 
) موالنا مرتضى أمحد خان(نعرف رد فعل عند اهلنادكة يف هذا املوضوع ألن 

ومل يكن مسؤال عن سياستنا " انقالب"كان يشرف على قسم األنباء يف جريدة 
ف مباشر هذه املقاالت حتت إشرا) موالنا مرتضى أمحد خان(الصحفية فاعد 

  ".من العالمة إقبال وتعليماته اخلاصة
م كلف إقبال خبريا جغرافيا من األملان ليعد اخلرائط ۱۹۲۹ويف بداية 

السياسية له على اساس التقارير اإلحصائية ونظرا إىل نسبة السكان من اهلنادكة 
على واملسلمني يف األقاليم اهلندية املختلفة وكانت النقط الصفراء يف اخلرائط تدل 

السكان اهلنادكة كما أنه النقط اخلضرا كانت تدل على السكان املسلمينوحيكي 
ابن شقيق إقبال والذي كان اخلبري األملاين نازال يف غرفته ) شيخ خمتار أمحد(لنا 

وكان يعد اخلرائط ألن هذه اخلرائط كانت تسلط أضواء مفصلة على السكان 
ة ألقاليم بنجاب وبنغال وأغلب الظن أن اهلنادكة واملسلمني يف احملافظات املخلف

حكومة باكستان وجهت إليه الدعوة لزيارة باكستان الرمسية كضيف للدولة تقديرا 
وقد  ۱۹٦۷م أو ۱۹٦٦وذلك يف سنة. خلدماته اليت قام {ا بدعون من إقبال

شيخ خمتار (جاء هذا اخلرب األملاين إىل الهور خصيصا لزيارة املؤلف واملرحوم 
  ).أمحد

م اقرتح إقبال وهو يتحدث يف جملس بنجاب التشريعي ۱۹۲۹مارس /٤ويف 
عن امليزانية السنوية بأن تكون ضريبة الدخل حمصوال إقليميا فاستغرب الناس هذا 
االقرتاح يف ذلك الوقت ومل يستطع أحد منهم أن يقدر اخللفية العقلية والفكرية 

ل بأن احلكومة املركزية تستطيع أن اليت كانت وراء اقرتاح إقبال هذا وكان يرى إقبا
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تأخذ نصيبها الواجب من ضرائب الدخل وأما بقيتها فيجب أن يكومنلكا 

  .للحكومات اإلقليمية
م عقد اجتماع مؤمتر اخلالفة بالهور وحضره كبار ۱۹۲۹ديسمرب / ۳۰ويف 

كلمة فقال ) السيد ذوالفقار على خان(الزعماء مبا فيهم إقبال فألقى األمري 
  )۱۱۰(:فيها

إن استقالل اهلند وتقدمها يقصر على أن ختصصه مناطق للمسلمني يف اهلند "
الشمالية فيتكون منها إقليمان أوثالثة أو ميكن ادغام هذه املناطق يف إقليم 
موحد حبيث ال تقل نسبة السكان املسلمني فيها عن مثانني يف املائة وكذلك 

سبة السكان املسلمني فيها مثانني فيحب تقسيم بنغال يف اهلند الشرقية لتكون ن
يف املائة فعلى املسلمني اآلن أن يطالبوا بانشاء وطن مستقل هلم بدل ما 

  "يطالبون به من الضمان حلقوقهم الدستورية
هذا من أخلص أصدقاء إقبال ) السيد ذوالفقار على خان(وكان األمري 

املمكن أن يكون إقبال  وكان يرتبط مثله بالرابطة اإلسالمية يف جمال السياسة فمن
قد طلب إليه أن يدىل {ذا التصريح من منصة مؤمتر اخلالفة كما كان قد طلب 

من قبل ليكتب سلسة من املقاالت يف جريدة ) موالنا مرتضى أمحد خان(إىل 
كما مر بنا مث اقرتحت اجلرائد اإلسالمية االقليمية بإشارة من قبل إقبال " انقالب"

عبد السالم (د اجتماع فوري للمؤمتر اإلسالمي فيصرح م بعق۱۹۳۰يف نوفمرب 
  ):۱۱۱(قائال عن ذلك ) خورشيد

و " انقالب"رئيس التحرير جلريدة ) سالك(و ) مهر (وكان إقبال قد دعا "
رئيس التحرير ) جميد سالك(و" سياسة"رئيس التحرير جلريدة ) سيد حبيب(

ية فظهرت  جريدة فتناقش معهم القضايا اإلسالم) مسلم اوت لك(جلريدة 
فتناقش ) مسلم اوت لك(ع رئيس التحرير جلريدة " بكلمة افتتاحية " انقالب"

بكلمة افتتاحية على إشارة " انقالب"معهم القضايا اإلسالمية فظهرت  جريدة 
من إقبال فاقرتحت عقد مؤمتر فوري يناقش املشاكل اخلاصة باملسلمني يف اهلند 

اسبة األوىل حيث مت التخطيط لعقد مؤمتر الشمالية وقد كانت هذه هي املن
حملى للمسلمني واالفان املؤمترات اإلسالمية املاضية كانت تعقد إما على 

  ".مستوى إقليمي أو على مستوى وطين
م مت إنشاء مؤمتر إسالمي للهند العالية وانتخب إقبال ۱۹۳۰نوفمرب/۲۳ويف 

م ويف هذا ۱۹۳۰رب ديسم/ ۲۹رئيسا له وعقد االجتماع الثاين للمؤمتر يف 
االجتماع مت إعداد رحاء باسم املؤمتر اإلسالمي للهند العالية من قبل أعضائ 
جملس االستقبال مبا فيهم إقبال وقد نشر هذا الرجاء يف اجلرائد وكانت عبارات 
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  :الرجاء تنم عن فكر إقبال فعلى سبيل املثال انظر إىل هذه الكلمات
د يف هذه األقاليم قد مجعهم اهللا احلكيم إن أغلبية مسلمي اهلند اليت توج"

العليم اخلبري ملصلحة خاصة ومل جيمعهم فيها بدون أية مصلحة وأن هذه 
  ".املصلحة ال ختفى على أهل العلم والرأي اآلن

ويف االجتماع الثاين أثار بعضهم سواال يقول بأن عقد هذه املؤمتر يعين بأن 
خوا'م املسلمني يف بقية املناطق من اهلند مسلمي اهلند الشمالية ال يتعاطفون مع إ

وال صلة هلم {م وما دامت بنغال إقليم األغلبية املسلمة فلما ذا أبعدناها من هذا 
  ):۱۱۲(فيقول) عبد السالم خورشيد(املؤمتر ويتحدث عن ذلك 

بالنيابة عن العالمة إقبال " انقالب" وأما السوال األول فقد ردت عليه جريدة "
املعارضة كلها إمنا كانت قد تركزت ضد املسلمني يف أقاليم األغلبية فقالت إن 

املسلمة وأما أقاليم األقليات املسلمة فإن نيابتهم فوق النسبة السكانية مل 
يعرتض عليها أحد من الناس وحىت اهلنادكة أنفسهم أو حكومة اهلند االجنليزية 

النيايب املعني فوق نسبتهم  فالكل يوافق أن مينحوا هلم احلق" جلنة سائيمان"أو 
السكانية فما دامت املعارضة ترتكز على أقاليم األغلبيات اإلسالمية فمن حق 
هؤالء املسلمني أيضا أن جيتمعوا ويتشاوروا فيما بينهم لالحتفاظ حبقوقهم 
والدفاع عنها وأما الرد على السوال الثاين فقد قيل فيه بأن الدعوة إىل بنغال 

أما إذا أراد املسلمون يف تلك املنطقة أن . سل ألن املسافة بعيدةاإلسالمية مل تر 
يعقدوا مؤمترا هلم فإن املسلمني يف املناطق الشمالية الغربية للهند سيساعدو'م 

  ".بكل وسيلة ممكنة
متفقني فيما بينهم أي إذا مل يكن من املمكن إنشاء النظام الفيدرايل على 

لمني سيتخذون الطريقة العلمية السياسية اليت أساس النقط األربع عشرة فإن املس
ولكن هذه احملاوالت ) اله آباد(أشارت إليها الرابطة اإلسالمية يف اجتماعها مبدينة 

وكان معظم الزعماء املسلمني قد سافروا ) السري فضل حسني(فشلت جبهود بذهلا 
ل كلمته التارخيية للمشاركة يف مؤمتر املائدة املستديرة قبل أن يلقى إقبا) لندن(إىل 

ومن مث مل تتخذ الرابطة قرارا حول النقطة ) اله آباد(يف اجتماع الرابطة مبدينة 
م واجهت السياسة ۱۹۳۰الرئيسية اليت تركزت عليها خطبة إقبال التارخيية وقعد 
) موالنا حممد علي جوهر(اإلسالمة اهلندية افرتاقا ومتزيقا خطريين جدا فقد تويف 

اعتزل عن السياسة العملية ونزل مبدينة لندن وقد بقي ) لي جناححممد ع(كما أن 
م ۱۹۳۰رئيسا للرابطة اإلسالمية خالل أشهر قليلة من ) السري حممد شفيع (

ولكنه وافق على ما اقرتحه عليه نائب األمرباطور الريطاين على اهلند من عضوية 



  النهر الخالد
سيد (بري  م وعلى جحد تع۱۹۳۲فربائر /٦جملس النائب اهلندي مث مات يف 

بعد ذلك أن يقضي على الرابطة ) فضل حسني(حاول السري ) مشس احلسن
اإلسالمية قضاء حامسا و'ائيا فقد استطاع مبساعدة بعض أنصاره يف الرابطة أن 

القادياين رئيسا للرابطة اإلسالمية يف اجتماعها ) السري ظفر اهللا خان(ينتخبوا 
فاجتوا احتجاجا ) دهلي(ر املسلمني يف م مما اثا۱۹۲۱يف ديسمرب ) دهلي(مبدينة 

) السيد ظفر االله خان(شديدا على انتخابه متظاهرين ضده أل'م كانوا يرون بأن 
غري مسلم بصفته قاديانيا وخوفا من املزيد من التظاهرات نقل اجتماع الرابطة من 

يف و ) سيد نواب علي(إىل منزل أحد املقاولني وكان امسه ) فتح بوري(قاعة مدرسة 
هذا االجتماع مت إعداد خطة المج الرابطة يف املؤمتر اإلسالمي لألحزاب 
اإلسالمية اهلندية وإنشاء منظمة سياسية جديدة ولكن من حسن حظ املسلمني 

م ۱۹۳۲إىل جملس النائب اهلندي يف يونيو ) أن انضم السري ظفر اهللا خان
من املوت احملتوم  فاستقال عن رياسة الرابطة اإلسالمية وهكذا انقذها اهللا

قائما باعمال الرئيس للرابطة فأراد أن ) بشاور(من أهل ) ميان عبد العزيز(فانتخب
عن ) السري حممد يعقوب( جيعل من الرابطة حزبا طائفيا باإلكراه والغش ففصل 

منصب السكرتري للرابطة حىت فصل هو عن منصب الرئيس للرابطة بعد صعوبات 
رئيسا ) ميان عبد العزيز(حمل ) هدايت حسني حافظ(م فحل ۱۹۳۳شديدة يف 

للرابطة ففي أثناء ذلك واجهت الراطبة هياجا وفسادا بسبب النفاق يف قلوب 
عثمان ( بعض األعضاء ويف خالل هذا احلادث اهلائج انكسرت أسنان السيد

وهكذا القت الرابطة املزيد من االفرتاق والتمزيق " اجنم"رئيس التحرير جلريدة ) ازاد
حممد علي (م حني عاد۱۹۳۳استمرت كذلك حىت األسبوع األخري من ديسمرب و 

رئيسا ) حممد علي جناح(م انتخب ۱۹۳٤مارس / ٤وأخري يف . إىل اهلند) جناح
للرابطة وهكذا بدأت 'ضة الرابطة اجلديدة لتقوم بدورها الفعال احلاسم البناء يف 

  ).۱۱٤(السياسة اإلسالمية اهلندية 
اليت مرت بنا توضح جليا بأن إقبال مبجرد دخوله يف جمال وهذه التفاصيل 

السياسة العملية كان قد بدأ يفكر يف إنشاء دولة إسالمية تضم أقاليم األغلبية 
اإلسالمية يف الشمال الغريب لشبه القارة فإننا نرى مالمح هذه الدولة اإلسالمية 

قرتاحات فقبل أن فيما ألقى إقبال من اخلطب والكمات أو ما تقدم به من اال
يتقدم باقرتاح ثورى من قبله كان يريد أن ميهد له الطريق ونظرا إىل هذه الظروف 
أراد إقبال التعبري عما كان يتمناء ويعتزم عليه على ألسنة غريه من رجال الصحافة 
اإلسالمية مرة أو من منصة حزب سياسي غري الرابطة اإلسالمية مرة أخرى وذلك 
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عند اهلنادكة إىل جانب إعداد الرأي اإلسالمي العام لتائيد  لكي يعرف رد الفعل
هذا االقرتاح ولعل إقباال كان قد دخل ا>ال اهلائج من السياسة العملية من أجل 
حتقيق هذا الغرض نفسه وذلك ألن إقبال كانريى األغراض الشخصية واملنفعة 

دف الذي جره إىل الذاتية والتهالك عليها شر من املوت إذا فما هو الغرض واهل
  طريق وعو وجمال صعب مثل السياسة اهلائجة؟

يقرتح يف ) حممد علي جناح(ما الذي جعل : وسوال آخر يستحق اهتمامنا
م بأن يرتأس إقبال ۱۹۳۰يوليو / ۱۳اجتماع الرابطة اإلسالمية الذي عقد يف 

تاذ حممد األس(؟ ويري ) اله آباد(اجتماع الرابطة اإلسالمية املقرر عقده مبدينة 
أن إقباال مبا انه كان قد احتل مكانة ممتازة بارزة للغاية يف جمال ) أمحد خان

السياسة اإلسالمية اهلندية كما أن الصحافة اهلندوكية كانت قد اDمته بأنه اكرب 
زعيم طائفي يف اهلند فلعل ذلك أيضا قد كان سببا يف انتخابه رئيسا الجتماع 

ولكن مؤلف هذا الكتاب ال يوافق على هذا ) ۱۱۳() اله آباد(الرابطة مبدينة 
حممد علي (وذلك ألن التوافق واالنسجام بني االفكار السياسية القبال و . الرأي
م فإن الشكل النهائي ملا كان يطالب به مسلمو شبه ۱۹۲۹إمنا يرجع إىل ) جناح

وم هذا النظام القارة يف هذه املرحلة من النظام الفيدرايل املقرتح وهو أنه حيب أن يق
الفيدرايل على أساس أربع عشرة نقطة وأما الزعماء اهلنادكة فلم يكونوا مستعدين 
حىت لو لنقاش حول هذه النقط األربع عشرة وسبق وقد رفضت التغيريات 

املعروف كما أن جلنة 'روا  " تقرير 'رو"يف ) السيد جناح(والتعديالت اليت قدمها 
وهو ) موالنا حسرت موهاين(ىل من عملها اقرتحه كانت قد رفضت يف الوهلة األو 

اقرتاحه بانشاء إقليم موحد لألغلبية املسلمة بادغام األقاليم األربعة يف الشمال 
الغريب من اهلند إذا متت املوافقة الشعبية االمجاعية على إنشاء حكومة قومية من 

  .الطراق املركزي
لصائب فهو الذي قدمته الرابطة أما املطالبة الطبيعية اليت يقتضيها املنطق ا

اإلسالمية واليت أعلنها إقبال وهلذا ا لسبب انتخب إقبال رئيسا الجتماع الرابطة 
وكان أعضاء جملس الرابطة يصرون على عقد االجتماع قبل بداية ) اله آباد(مبدينة 

رتم مؤمتر املائدة املستديرة لكي تتمكن الرابطة من إعداد السياسة العميلة هلذا املي
ولكي يتمكن املمثلون املسلمون املشاركون يف املؤمتر أن يقدموا ما يطالب به 

  .املسلمون متحدين
م انتهت عضوية إقبال يف جملس بنجاب التشريعي إال أنه كان ۱۹۳۰ويف 
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قد ظهر على الصعيد السياسي اإلسالمي يف شبه القارة كشخصية بارزة فالقى 

كرئيس منتخب للرابطة اإلسالمية اهلندية ) اله آباد(خطبته التارخيية املعروفة مبدينة 
مث سافر مرتني إىل انكلرتا ليشارك يف مؤمتر املائدة املستديرة كما أنه تراس اجتماع 
املؤمتر اإلسالمي لألحزاب والذي عقد يف الهور ومل يزل يهتم اهتماما بالغا 

ولكنه مل يدخل يف باملستقبل السياسي ملسلمي اهلند خاصة وملسلمي العامل عامة 
  ).۱۱۵(أي انتخاب كمرشح للمجلس اإلقليمي أو غريه من ا>الس 

إن الباحث إذا أراد أن حيصل على وثائق تارخيية ومراج هامة عن السياسة 
م فمن بني ۱۹۳۳م إىل ۱۹۳۰اإلسالمية اهلندية خالل الفرتة اليت مضت منذ 

واخلطبة الثانية هي ) اله آباد( هذه الوثائق واملراجع خطبتان إلقبال إحدامها خطبة
م وسوف ۱۹۳۲مارس /۲۱اليت ألقاها كرئيس املؤمتر اإلسالمي لالحزاب كلها يف 

نتناول هاتني اخلطبتني نقدا وحتليال فيما يأيت ونكتفي {ذه املناسبة أن نقول بأن 
إقباال عني يف خطبتيه هاتني خطوطا عريضة واجتاها واضحا وهدفا ملموسا 

ملية اإلسالمية على أساس املبادئ الفكرية والواقع أن املسلمني يف للسياسة الع
شبه القارة كانوا قد اكتشفوا جانبني من خدمات إقبال اليت قدمها لإلسالم 
واملسلمني خالل هذه الفرتة أحدمها جانب عملي خالص ويتعلق بالسياسة وأما 

ه يف ابتكاراته اجلانب الثاين فهو جانب فكري كان إقبال يعرب عنه وينادي ب
الشعرية حينا ومقاالته النثرية حينا آخر أما يف هذه الفرتة فقد عرب عن هذا اجلانب 

  .الفكري يف مقاالته اليت اعدها من التجديد الفكري يف اإلسالم
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  الفصل السادس عشر
  زيارة الهند الجنوبية

لزيارة هلا إن زيارة إقبال اهلند اجلنوبية كانت رحلة علمية خالصة إال أن هذه ا
فقد قام خالل زيارته . أمهة وتأثري يف حياة إقبال وهو مما ال ميكن إنكاره أو جتاهله

هذه بالقاء خطب وحماضرات دعا فيها املسلمني إىل تركيز جهودهم على بناء 
جمتمع إسالمي جديد يف املستقبل وذلك بدراسة القيم الفكرية واملدنية لإلسالم يف 

  .ضوء الفكر املعاصر
عتقد إقبال بان فكرة احلاية اليت يقدمها اإلسالم ليست بفكرة جامدة وي

متزمتة وإمنا هي فكرة ثورية وقوة متحركة للغاية ومن مث كان إقبال يرغب يف 
االجتهاد االسالمي ويهتم به اهتماما كبريا منذ البداية فكان قد قرأ مقاال باللغة 

يف " للكلية اإلسالمية بالهور بالقاعة احلبيبية"االنكليزية عن هذا املوضوع 
م مما جعل بعض رجال الدين املتزمتني يعرتضون على أفكار ۱۹۲٤ديسمرب /۱۳

إقبال اليت جاء {ا يف مقاله هذا وكفروه {ا تكفريا ولعل هذه التجربة كانت هي 
املولوي أبو حممد ديدار (التجربة األوىل بالنسبة إىل إقبال يف حياته فقد أصدر 

كفر فيها إقباال مما ساءه وتضايق منه فأبدى عن رد فعله ذلك يف فتوى  ) علي
  ):۱(فقال) اكرب شاه خان جنيب آبادي(رسالة بعث {ا إىل الشيخ 

احملرتفيقن يف ) أي رجال الدين(أراك قد أصبت فيما قلت فإن تأثري املولويني "
السري سيد (نفوس الشعب كان قد قل وتضاءل وضعف باحلركة اليت قادها 

ولكن مؤمتر اخلالفة قد أعاد السلطة والسيطرة هلؤالء املولويني على ) محد خانأ
املسلمني اهلنود من جديد وذلك لكسب الفتاوى السياسية منها تلك الفتاوى 
اليت كان مؤمتر اخلالفة يف أشد حاجة إليها يف ذلك الوقت ولكن ذلك كان 

فة مل يشعر مبدى تأثري خطا كبريا ولعل أحدا من الشعب املسلم ومؤمتر اخلال
هذا اخلطأ الكبري اخلطري فقد ممرت أنا بتجربة شخصية وهي انين كنت قد 
أعددت مقاال باالجنليزية عن االجتهاد فقرأته يف بعض االجتماعات الشعبية 
بالهور وسوف ينشر املقال بإذن اهللا ولكن البعض من هؤالء املولويني قد  

  ."كفروين بسبب ما جاء يف هذا املقال
ومل ينشر هذا املقال ولكن اإلعالن عن قراءة هذا املقال يف جلسة من 
اجللسات قد نشر ولعل التفاصيل العابرة عنه قد نشرت أيضا ولعل هذه التفاصيل 

أحد التجار الكبار يف ) اليست مجال حممد(العابرة هي اليت كان قد اطلع عليها 
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عشرة ماليني من الروبيات سنويا اهلند اجلنوبية الذي كانت جتارته قد وصلت إىل 

يف تلك الفرتة وكان قد أنشأ العديد من املؤسسات اخلريية باإلضافة إىل مجعية 
خريية مستقلة كان يشرف عليها وكان من هدفها دعوة الكبار من الشخصيات 
اإلسالمية إللقاء احملاضرات عن شىت املواضيع اإلسالمية وهذه اجلمعية هي اليت 

فألقى حماضرات عديدة عن ) سيد سليمان الندوي(ىل الشيخ وجهت الدعوة إ
وقد ترمجت هذه احملاضرات إىل العربية باسم الرسالة احملمدية على (السرية النبوية 

حممد مارما (كما أ'ا كانت قد دعت املسلم االنكليزي ) صاحبها الصلوة والسالم
اليست (ي وكان الذي ألقى حماضرات علمية عن التمدن اإلسالم) ديوك بكثال
هذا قد وجه الدعوة من قبل اجلمعية اإلسالمية إىل إقبال يف بداية ) مجال حممد

كما أنه وافق " االجتهاد يف اإلسالم:  "م ليلقى حماضرات عن موضوع۱۹۲۵
على حتمل نفقات السفر وقد قبل إقبال هذه الدعوة إال أنه مل جيزم ا لقول يف 

  ).مدراس(وعد سفره إىل عدد احملاضرات كما أنه مل حيدد م
وكانت األسباب اليت جعلته يلىب هذه الدعوة كثرية فأوهلا أنه كان يريد أن 

خالل رحلته إىل اهلند اجلنوبية فكان يف نفسه ) السلطان تيبو الشهيد(يزور ضريح 
آمال وأماين تقوده إىل ذلك وهي أن إقباال كان ينوي أن مير بتجربة نفسية من 

التجربة النفسية الفريدة اليت كان بامكانه أن تنطق إقباال  اللوعة واحلزن تلك
مبنظومة شعرية خالدة وقد حتقق ما أراده إقبال وما متناه وأما السبب الثاين فهو أن 
إقباال كان يريد أن ينتهز هذه الفرصة فيتناول بعض اجلوانب املهمة الغاية عن 

حقيق عن هذه اجلوانب مث املدنية اإلسالمية فيجمع ما قام به من البحث والت
يناقشها يف ضوء املتطلبات العصرية لكي يتمكن من وضع كتاب ونشره يف هذا 

  ).۲(املوضوع 
وكان عما يقلق إقبال كثريا هو اجليل املسلم الناشئ فكان حيس بأن اجليل 
اجلديد قد أخذ مييل شيئا فشيئا إىل املدنية الغربية فكان خيشى الظواهر الرباقة من 

ار األروبية املعاصرة اليت كان بإمكا'ا أن يضل هؤالء الشباب عن الطريق األفك
وقد أبدى عن خشيته هذه يف رسالة له كتبها وبعث . السوى والصراط املستقيم

  : فقال) سيد سلمان ا لنديو({ا إىل الشيخ 
وأقول احلق لك بكل صراحة أن األوضاع احلالية والظروف الراهنة يف الدول "

ة اليوم قد أشرف فثي نفسي بالغ التأثري وأقلقتين قلقا شديدا أما اإلسالمي
شخصيا فإن قليب جيد الطمانية كل الطمانينة والسلوى كل السلوى واحلمد هللا 

ولكن الذي يقلقين ويريبين دائما فهو ليس إال أنين أخشى على . على ذلك
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االضطراب اجليل الناشئ املسلم أن يضل طريقه يف شيء من القلق املفاجئ و 
  ."الطارئ يف مثل هذه الظروف واألوضاع

وكان إقبال يرى بأن هذه النزعة احلالية أو امليول املوجودة يف فكر اجليل 
املسلم الناشئ ال يعيبها شيئ وذلك ألن الثقافة أو املدنية األروبية املعاصرة إمنا هي 

دي  (ملثال كان صورة متقدمة معاصرة للثقافة أو املدنية اإلسالمية فعلى سبيل ا
الفيلسوف الفرنسي يعترب مؤسسا للفلسفة األروبية املعاصرة وذلك حبكم ) كارت

املبدأ الفلسفي الذي ابتكره وهذا املبدأ الفلسفي الذي ادعاه لنفسه هو األساس 
الفلسفي املبتكر مث قارنا بينه ) دي كارت(للعلوم املعاصرة ولكننا لو درسنا مبدأ 

للغزايل التضح لنا بأن الغزايل كان قد سبق " ء علوم الدينإحيا"وبني ما جاء يف 
إىل هذا املبدأ الفلسفي بقرون عديدة وكان قد شرحه شرحا وافيا ) دي كارت(

قد كانت مليئة مبا جاء من ) دانىت(للشاعر االيطايل " امللهاة االهلية"وكذلك فإن 
علم من األروبني  األفكار يف مؤلفات حمي الدين ابن العريب وكذلك فإن أهل ال

هو الذي ابتكر مبدأ املنطق االستقرائي ) فرانسيس بيكون(كانوا يدعون بأن 
وأوجده أما دراسة الفلسفة اإلسالمية دراسة نقدية فهي توضح لنا جليا بأنه مل 
يكذب أحد أكرب كذبة يف أوروبا كهذه الكذبة وأن أول من اعرتض على الشكل 

قوب الكندي الفيلسوف املنطقي املسلم الشهري األول من منطق أرسطو إمنا هو يع
بل هو ) بيكون(واالعرتاض الذي أثاره الكندي هو نفس االعرتاض الذي أثاره 

وعليه فإن مبدأ املنطق االستقرائي ) دون ستيوارت مل(نفس االعرتاض الذي أثاره 
 عند املسلمني كان معلوما متداوال يف أوروبا كلها ويتضح من دراسة ما جاء يف

بأن علماء الرياضة من املسلمني يف القرون ) نصري الدين الطوسي(مؤلفات 
الوسطى كانوا قد وصلوا إىل النتائج اليت استفاد منها أهل أوروبا يف نقدهم 
للرياضيات اليونانية أو التعليق عليها وهكذا مت بناء العلم الرياضي اجلديد 

بتعدد الزمان واملكان قبل مدة وباإلضافة إىل ذلك فإن املتصوفني كانوا يؤمنون 
طويلة فكانوا قد أبدوا عن رأيهم بأن أبعاد املكان قد ميكن أن تكون أكثر من 

الفيلسوف ) كانت(الثالثة وأن أول من التفت إىل هذا النقطة من األوروبني هو 
أما املتصوفة املسلمون فقد اطلعوا على هذه النقطة قبل مخسة أو . األملاين الشهري

ون وهكذا اشتهر أفكار الفالسفة املسلمني وأراؤهم يف أوروبا واطلع أهلها ستة قر 
على النتائج اليت سبقهم املسلمون إهلا فإن أهل العلم من األروبيني سواء كانوا 

وكان إقبال ) ٤(يعرفون العربية أو ال يعرفو'ا كانوا على علم باألفكار اإلسالمية 
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الفكر املعاصر وذلك ألنه كان يرى بأننا لو  يتمىن 'ضة العلوم اإلسالمية يف ضوء

مل نفعل ذلك لزاد خطر التغلب األرويب املعنوي الذي ال يزال يهدد املسلمني فقد  
  ):۵: (يف بعض رسائله وقال) سيد سليمان الندوي(كتب إقبال إىل الشيخ 

أما أنا فأعتقد بأن القدمي يف حياة الشعوب عنصر هام كأمهية العنصر املعاصر "
لكنين أرى أن كال الطبقتني عامة الشعب املسلم واملثقفني منهم ال يعرفون و 

وهذا اجلهل مياضينا جيعلنا خنشى . شيئا عن العلوم واألفكار اإلسالمية القدمية
التغلب األرويب املعنوي الروحي علنا كما جاء يف مصطلحاتك أنت وأنه ال بد 

  ".ذلك من اهتمام هذا املوضوع والقيام ميا يلزمنا يف
كذلك فإن إقباال كان متأكدا أيضا بأن مسلمي اهلند ليسوا قوة سياسية 

وكان ) ٦(بإمكا'ا أن تساعد املسلمني يف البالد اإلسالمية األخرى بالكثري الغزيز 
أما ) مارتني لوتر(إقبال يرى ايضا بأن التجديد الديين يف أوروبا قد حدث على يد 

يه صنم من األصنام كالكنيسة أو الكهنوت يف العامل اإلسالمي فلم يكن يوجد ف
ليقوم بتمزيق ذلك الصنم إال أنه ) لوحر(أوربا حيتاج املسلمون إىل رجل من أمثال 

رغم ذلك ال بد من 'ضة العلوم اإلسالمية ألن هذه النهضة بإمكا'ا أن تربط ما 
حيث كان  انقطع من الصالت بني اإلسالم وبني احلياة الفكرية والعقلية املعاصرة

من املكن ترغيب املسلمني يف التقدم وحتريضهم على التفوق يف العلوم احلديثة 
والتكنولوجيا املعاصرة كما أنه ميكن أن يدرك املسلمون  احلقيقة بأن بتين اإلفكار 
املدنية أو العلمية األروبية ال يعين بأننا نتبىن علوما غري إسالمية أو نقلد أحدا غري 

ا رسالة املسلمني ومهمتهم اآلن هي استعادة ما قدمه أسالفهم لك وإمن  نايف ذ
من املسلمني األوائل لألروبيني وهم على علم ووعي مث متت اإلضافات اجلديدة 
اليت حققتها أوربا واملسلمون نيام غافلني عنها مث تستمر املواصلة هلذه األفكار 

  ).۷.(والعلوم املتقدمة حنو املزيد من الرقى والتقدم
ان إقبال يرى بأن القادة والزعماء السياسيني املسلمني اهلنود إذا كانوا وك

يهدفون إىل حتقيق ا حلرية االقتصادية والسياسية للشعب املسلم اهلندي فقط ومل 
يكن هدفهم هو الدفاع عن اإلسالم واالحتفاظ به والذود عن حياضه فإن هؤالء 

وباإلضافة إىل ذلك ) ۱۸.(دونه أبداالزعماء املسلمني لن يتمكنوا من حتقيق ما يري
فإن إقباال كان يتمىن أن يتقدم العلوم اإلسالمية واألفكار الدينية بأسلوب جديد 
حىت تبلغ ما بلغه العوم اجلديدة والفلسفة املعاصرة وكان يعتقد بأن الديانة 
اإلسالمية القدمية أو علم الكالم اإلسالمي القدمي الذي كان يقوم على أساس من 

لفكر اليوناين كان قد تبعثر ومتزق ومن مث كان هذا العلم يف حاجة إىل تنظيم ا
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وتنسيق من جديد وكان إقبال يرى بأن فكرة التوفيق بني العقل واإلهلام قد تعلمتها 
أوروبا من املسلمني ومن مث سبق املسلمون األروبيني يف بناء الفكر الديين يف ضوء 

املوفق من جديد ولكن اإلسالم يف رأي إقبال الفلسفة املعاصرة {ذا األسلوب 
ديانة أكثر بساطة وعقلية وحكمة من املسميحة ومن مث من األسهل بناء الفكر 

  ).۹(الديين أو علم الكالم الدديد يف اإلسالم
قد سبق إقباال إىل مثل هذه احملاوالت إال أن ) سيد أمحد خان(وكان السري 

حاول أن يبىن فكره على ) السري سيد(ن حماوالته هذه كانت قد فشلت وذلك أل
النظام الفكي املعتزيل وهذا النظام الفكري هو اآلخر بين على اساس من الفكر 

وكان إقبال على علم باآلثار ) ۱۰(اليوناين ومن مث قد أصبح فكرا باليا مرفوضا 
ذاك واملالمح اليت كانت تشري إىل الثورة الفكرية والعقلية يف العامل اإلسالمي حين

ورغم أن األمم اإلسالمية كانت متورطة يف املشاكل السياسية واالقتصادية احمللية 
إال أن 'اية هذه املشاكل كانت بداية حمتومة للثورة الفكرية عندهم وكان يتوقع 
ظهور شخصيات إسالمية كبرية قد يكون بإمكا'ا أن تقود هذه الثورة الفكرية يف  

أما هدف إقبال من حماوالته اليت قام ) ۱۱(مي كل بلد من بلدان العامل اإلسال
  .{ا يف هذا ا>ال إمنا هو متهيد الطريق هلذه الثورة الفكرية القادمة

وأما مشكلة الثانية اهلامة اليت اهتم {ا إقبال كل اهتمام منذ البداية فهي 
التكوين اجلديد للفقه اإلسالمي وكان إقبال يعتقد بأن من نظر نظرة نقدية يف 
الفقه اإلسالمي ودرسه دراسة حكيمة يف ضوء ما جاء يف القرآن والسنة النبوية 
من املبادئ السامية واستطاع أن حيقق بأن األحكام القرآنية واحلكم النبوية إمنا هي 
شريعة خالدة فهو الذي سيعترب جمددا يف اإلسالم وأكرب خادم للنوع البشري  

يف رسالة ) سيد سليمان الندوي(لشيخ وعن ذلك كان إقبال قد أخرب ا) ۱۲.(كله
  ):۱۳: (بعث {ا إليه فقال

واملقصود من حماواليت هذه إمنا هو دراسة املعامالت اإلسالمية يف ضوء القانون "
الوضعي املعاصر ولكن ليس بأسلوب تقليدي مقيد وإمنا بأسلوب نقدي حر إذ 

فلسفة  سبق وقد حاول املسلمون نفس احملاولة حول عقائدهم فقد كانت
اليونان تعترب 'اية العلوم اإلسالمة وغايتها القصوى يف ذلك الوقت إال أن 
املسلمني استيقظت فيهم الروح النقدية احلرة فعارضوا هذه الفلسفة بنفس 
السالح واألدوات اليت امتازت {ا تلك الفلسفة أما يف عصرنا هذا فال بد من 

  ."انفس احملاولة حول املعامالت اإلسالمية أيض
ولتحقيق هذا الغرض كان البد من االجتهاد ولكن إقبال كان يعرف جيدا 
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بأن املسلمني ال يزالون يعيشون يف جو من االستعباد الفكري للغرب ومن مث مل 
يكونوا يصلحون للفكر اإلسالمي ويف مثل هذا اجلو من االستعباد والسيطرة 

د وحده من أجل االحتفاظ األجنبية كان خريا للمسلمني أن يتخذوا شعار التقلي
بالفقه اإلسالمي ورغم هذا فإن الظروف كانت تتبع مبدأ التغيري احلادث فيكل 
حلظة ومن مث مل يكن من املمكن أن تدوم وتستمر هذه األساليب التقليدية فكان 
ال بد من اختاذ خطوات حنو هذا اهلدف لكي يظهر العلماء بني املسلمني شيئا 

الذين يقدرون على الفكر االجتهادي ويف نفس الوقت  فشيئا، هؤالء العلماء
ميلكون من الكفاءة واملواف ما ميكنهم من القيادة الصحيحة الصائبة يف عصر 

ورغم هذا كله فإن هذه كانت مشكلة ). ۱٤(الثورة الفكرية والنهضة العقلية 
مي عامة خطرية جدا نظرا إىل موافق الرجال املتزمتني من العلماء يف العامل اإلسال

ويف بالد اهلند خاصة فكان بعض الناس قد أخذوا يكفرون إقبال بسبب هذه 
األساليب الفكرية ورغم ذلك كله فإن إقباال كان يريد أن يستمر يف حبثه وحتقيقه 
عن االجتهاد اإلسالمي حسب ما يقتضيه العصر احلاضر ومل يكن خائفا أو 

ريات اليت كانت تقوم على أساس مرتددا يف اإلعالن عن مثل هذه األفكار والنظ
  .من البحث والتحقيق العلميني

وأما املشكلة الثالثة اهلامة اليت كان يرغب فيها إقبال واليت كان يريد أن 
يتحدث عنها ويبدي عن الرأي فيها فهي أسلوب احلكم للواليات اإلسالمية 

يف ذلك ووحدة األمم اإلسالمي وكانت اخلالفة اإلسالمية قد ألغيت وانقرضت 
اجلديدة تسودها دميوقراطية غربية ولكن البعض من رجال ) تركيا(الوقت وكات 

الدين التقليديني كانوا يصرون على إحياء اخلالفة اإلسالمية وكانت حكومة 
بريطانيا تريد أن تستغل هذه البساطة أو الغباء عندهم فكانت تبحث عن 

  .سالمي يف الظاهرشخص يكون خليفة املسلمني بالنسبة إىل العامل اإل
وأما يف احلقيقة فيكون لعبة يف أيدي االستعمار االجنليزي وهذه السياسة 
العملية كان بامكا'ا أن تستغل العامل اإلسالمي كله ونظرا إىل هذه السياسة 
الغربية والدبلوماسية االستعمارية فإن إقباال قد وصل إىل نتيجة بأن إحياء اخلالفة 

سلمني يف الوقت احلاضر وأنه ال بد من إجياد وسيلة أخرى {ذه الطريقة يضر امل
بإمكا'ا أن توحد بني األمم اإلسالمية كلها ومبدئيا مل يكن إقبال يقتنع كثريا 
بالنظام الدميوقراطي الغريب ولكنه ما دام مل جيد بديال مناسبا هلذا النظام كان راضيا 

  ).۱۵(به يف الظروف الراهنة 
على النظام الدميوقراطي الغريب اعرتاضا فلسفيا أو وكان اعرتاض إقبال 
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اعرتاضا خلقيا وذلك نظرا ألن انتخاب إنسان حسب النظام الدميوقراطي كان يتم 
على اساس األغلبية فقط وأن هذا الطريق االنتخايب الدميوقراطي مل يكن ضمانا 

ن يقود على أية حال بأن اإلنسان املنتخب فعال يصلح أن يكون قائدا ويستحق أ
الشعب وبعبارة أخرى فإن يف هذا الطريق االنتخايب الدميوقراطي من املمكن أن 
خيسر اإلنسان الكفؤ املوهوب انتخابه ويفوز فيه مرشح الي سلح أوو ال يستحق 
أن ينتخب ويكون قائدا زعيما ولكنه رغم ذلك ينجح يف االنتخاب بنسة التسعة 

لوب أو الطريق االنتخايب ال تسمح به واألربعني والواحد واخلمسني وهذا األس
املبادئ اإلسالمية والقيم اخللقية وباإلضافة إىل ذلك فإن إقباال كان يبغض النظام 
الدميوقراطي الرأمسايل الغريب بغضا شديدا وذلك ألن هذا النظام كان استعماريا يف 

ذا النظام روحه ومعنويته كما أنه كان أداة الستغالل الشعوب املتخلفة وكرد فعل هل
الغريب املستغل قامت الثورة الشيوعية يف روسيا على أسس اإلحلاد والدهرية 
الشاملة فكان إقبال خيشى أن يقلد املسلمون هذا النظام الشيوعي فريوجونه يف 
العامل اإلسالمي وبالتايل يواجه املسلمون ثورة اشرتاكية وبذلك يكونون هدفا 

  .لالستعمار االجتماعي الروسي
إلضافة إىل هذه املشاكل اهلامة فقد كان إقبال يريد أن يوضح أفكاره عن وبا

اإلنسان والكون والذات اإلهلية علىي أساس البحث والتحقيق اللذين قام {ما أما 
أفكاره الكونية ورأيه يف أهداف احلياة البشرية فكانت قد اتضحت إىل حد ما يف 

إىل نتائج خاصة بالعشق والعقل  بعض عباراته النشرية ا ملتطورة وكان قد وصل
والذاتية والتصوف واحلياة بعد املوت والزمان واملكان باإلضافة إىل املشاكل 
األخرى من األخالق والتمدن وما بعد الطبيعة فكان ال بد له من توضيح هذه 

  .األفكار واآلراء كلها
ومن اجلدير بالذكر أن إقبال كان يف هذه املرحلة على قدم راسخة 

لومات واسعة عن التمدن األرويب واآلداب الغربية والفلسفة املعاصرة كما أنه  ومع
كان يعرف التمدن اإلسالمي واآلداب العربية والفارسية وأفكار الفالسفة 
املسلمني إال أنه مل يكن قد درس التفسري واحلديث والفقه أو العلوم الدينية 

م والرتبية ومن مث لن يكون األخرى حسب النظام التقليدي املتداول من التعلي
حسب املصطلح املتداول يف ذلك " عاملا"أو " رجل الدين"صحيحا أن نسميه 

ومن مث ) ۱٦(الوقت وكان إقبال يعرف جيدا هذا اجلانب أو العيب يف شخصيته 
درس الكتب اإلسالمية اليت ال حصر هلا ورجع إىل رجال الدين فاستفاد منهم 
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اسل مع بعض من كان يعرفه من العلماء ورجال وهو يعد خطبه وحماضراته فرت 

الدين يف ذلك الوقت أو كان يناقش معهم املشاكل الفقهية واملسائل الدينية إال 
أن الصعوبة اليت واجهها إقبال هي أنه كان يف حاجة إىل رجل من رجال الدين 

نظر يكون على قدم راسخة يف العلوم الدينية والفلسفة اإلسالمية باإلضافة إىل ال
العميق يف التمدن الغريب والفلسفة املعاصرة والقانون والعوم اجلديدة إال أن العلماء 
األكفاء من هذا القيل مل يكونوا يوجدون يف العامل اإلسالمي كله وليس اهلند 

  .وحدها
على كل حال فإن األسئلة أو املسائل اليت ظهرت أو أثريت يف ذهن إقبال 

فإن ) سيد سليمان الندوي(وجهها إىل الشيخ عن ذلك وخاصة األسئلة اليت 
  )۱۷:(دراستها ال ختلو من األمهية والفائدة وهذه األسئلة تتلخص كما يلي

إن القرآن الكرمي كتاب كامل شامل وإنه هو نفسه يدعى الكمال والشمول 
لنفسه ولتحقيق هذا الكمال والشمول عمليا ال بد من دراسة نقدية ملبادئ 

ولة عند األمم األخرى يف الوقت احلاضر وذلك يف ضوء األحكام املعامالت املتدا
القرآنية ووجهة النظر القرآنية فما هي الوسائل أو الطرق اليت ميكن اختاذها هلذا 

  الغرض؟
وإن البعض من املتقدمني قد حالوا أن حيققوا على أساس علم النظر واملرايا 

يت توجد فيها هذه املباحث؟ وأما بأن رؤية البارئ تعاىل ممكنة فما هي املراجع ال
الذي استفسره إقبال عن رؤية البارئ تعاىل فإن الغرض من ذلك هو العثور على 

" فكرة الضوء"وهي ) اينشتاين(ما ميكننا من دراسة الفكرة الثورة اليت ابتكرها 
فهذه الفكرة قد أيدها ما عثر عليه إقبال يف بعض رسائل ابن رشد حيث اقتبس 

فإن فكرة الشيخ أيب املعايل هذه تشبه كثريا ما . الة الشيخ أيب املعايلفقرة من رس
وإن كانت هذه الفكرة عند أيب املعايل قياسا " نظرية الضوء"من) انشتاين(يراه 

  .فقد حقق ذلك على أساس املبادئ الرياضية املعرتف {ا) اينشتاين(حمضا وأما 
المية؟ فمثال مدة ا حلضانة وهل ميكن نسخ النص القرآين بإمجاع األمة اإلس

سنتان كما ثبت بصراحة النص فهل ميكن أن تزيد أو تنقص هذه املدة باالمجاع؟ 
أو هل ميكن الزيادة أو النقصان يف أسهم املرياث الشرعية اليت ثبتت بالنصوص 
القرآنية؟ فقد بلغنا بأن البعض من األحناف واملعتزلة يرون نسخها بامجاع األمة 

ل توجد أمثلة من هذا النسخ يف اآلداب الفقهية اإلسالمية الواسعة؟ اإلسالمية فه
وقد ذكرمت فضيلتكم بأن الفقهاء جييزون ختصيص النص بامجاع األمة فهل توجد 
أمثلة تدل على هذا التخصيص أو التعميم؟ وهل يثبت هذا التخصيص أو 
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ستطيعون هذا التعميم بامجاع الصحابة فقط أو أن علماء األمة ا>تهدون أيضا ي
التخصيص أو التعميم؟ فإذا اطلعتم على مثال من هذا النوع بعد عصر الصحابة 
يف تاريخ املسلمني فأرجوكم إعالمي بذلك وما ذا يعين ختصيص احلكم الشرعي 
أو تعميمه؟ وإذا وجدنا حكما صدر من بعض الصحابة وهو يعارض النص فهل 

  م ناسخ؟ يعين ذلك أن الصحابة كانوا على علم بوجودك
وهل يوجد طبقه الصحابة وهو خيالف النص القرآين؟ وإذا رد الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم على سوال شخص على اساس من الوحي فهل يلزم العمل به على 
األمة اإلسالمية كلها، وهل هذا النوع من الوحي يعترب من القرآن الكرمي؟ أما إذا  

لى سوال السائل مستندا أو مستشهدا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد رد ع
بدليل ال دخل فيه للوحي فهل يكون ذلك أيضا حجة على األمة اإلسالمية  
كلها؟ فإذا كان اجلواب إثباتا فيلزم من ذلك أن مجيع ما استدل به سيدنا رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما مل يكن للوحي دخل فيه اطالقا فهو أيضا وحي 

هناك فرق بني ما جاء يف القرآن الكرمي وبني ما جاء يف وبعبارة أخرى هل 
  احلديث النبوي؟

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم له منصبان، منصب النبوة ومنصب اإلمامة، 
أما النبوة فهي تشمل األحكام القرآنية وما استنبطه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل البشري والتجربة وسلم من اآليات القرآنة أما أساس االجتهاد فهو العق
واملشاهدة فهل يعترب اجتهاد صلى اهللا عليه وسلم من الوحي أيضا؟ فإذا كان 

  .ذلك من الوحي فما هو الدليل على ذلك عندكم؟
وكيف نيتسطع أن نعرف الوحي غري املتلو تعريفا نفسيا أي علي أساس 

والوحي مبادئ علم النفس؟ وهل يوجد ما يدل على أن الفرق بني الوحي املتلو 
غري املتلو كان متعارفا متداوال يف عصره صلي اهللا عليه وسلم أم هذه مصطلحات 

  وضعت فيما بعد؟
وكان سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استشار صحابته الكرام حول 
األذان فهل تعترب هذه االستشارة من منصب النبوة أو من منصب اإلمامة أي هل 

بيا أو إماما؟ أما األسهم املذكورة يف آية املرياث فهل هو استشار الصحابة بصفته ن
هي أزلية أبدية أو أن املبدأ الذي تتضمنه قاعدة املرياث هو الذي ال يقبل التغيري 

  فقط وأن األسهم اإلرثية تقبل التغيري حسب الظروف واألحوال؟؟
  .وأرجو فضيلتكم أن توضحوا اآلية القرآنية عن الوصية
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ن ا خلليفية أن يؤجل حدا من احلدود املنصوص عليها وهل ميكن لإلمام أ

ويستطيع أن يقرر تعزيرا أو حدا آخر مكانه؟ ) مثال حد السرقة(يف القرآن الكرمي
وإذا كان الغمام أو اخلليفة ميلك هذه السلطة فما هي اآلية القرآنية اليت تنص على 

أو ميكن  هذه السلطة؟ وهل اإلمام أو اخلليفة جيب أن يكون شخصا واحدا
  جلماعة أن تقوم مقام اإلمام أيضا؟

وهل ميكن أن يكون لكيب دولة إسالمية إمام مستقل أو جيب أن يكون 
للعامل اإلسالمي كلها إمام واحد فقط وكيف ميكن العمل {ذه الصورة األخرية 
وخاصة عند وجود الفرق اإلسالمية املتعددة اليوم؟ أي كيف ميكن أن يكون إمام 

  الفرق املختلفة؟واحد هلذه 
وحول املوقف الذياختذه سيدنا عمر بن اخلطاب رضياهللا عنه من الطالق 
هل كان هو ميلك السلطة الشرعية الختاذ هذا املوقف ؟ فإذا كان كذلك فما 

هل كان الدستور : أساس هذه السلطة؟ ويف تعبري اللغة املعاصرة نستطيع أن نقول
  اإلسالمي مينح له هذه السلطة أم ال؟

إن حق الزوج يف الطالق ثابت يف الفقه والشرع فهل ميكن للزوج أن يفوض 
حق الطالق هذا إىل زوجته أو إىل بعض األقارب أو إىل رجل آخر غري االقارب؟ 

  فإذا كان كذلك فما أساسه؟ أ هي آية قرآنية أو حديث نبوي؟
و بعد ويرى اإلمام أبو حنيفة أن املرأة إذا ولدت بعد السنتني من الطالق أ

موت زوجها بسنتني فإن القياس ال جييز كون املولود ولد احلرام فإذا كان كذلك 
فما أساسه؟ وهل هذا املبدأ يقوم على قاعدة الشهادة فقط أو هو جز من القانون 

  .الشرعي؟
الشمس "وقد وردت أقوال كثرية عن حقيقة الزمان وماهيته يف الكتابني 

األقوال قول ينص على أن الزمان هو اهللا وقد  ومن بني هذه" الصدرا"و " البازغة
فهل يوجد بني . احلديث.ال تسبوا الدهر: ورد حديث عند البخاري يف هذا املعين

فالسفة اإلسالم من اختذ هذا املوقف أو اختار هذا املذهب؟ وإذا كان كذلك 
  .فكيف وأين ميكن العثور على هذه املباحث الفلسفية يف مؤلفات الفن؟

ل لفيلسوف يهودي من فالسفة القرون الوسطى وهو موسى بن وينسب قو 
ميمون الذي قال بأن اهللا سبحانه وتعاىل ليس له زمان مستقبل وإمنا هو الذي 

وكان موسى بن ميمون هذا قد تعل يف اجلامعات . خيلق الزمان حلظة بعد حلظة
 اإلسالمية باألندلس فهل ميكن أن نقول بأن ما ذهب إليه هذا الفيلسوف
  اليهودي إمنا هو مأخوذ مقتبس من أحد الفالسفة املسلمني االندلسيني الكبار؟
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: " قد أورد عبارة عن الشعائر واالرتفاقات فقال) شبلي نعماين(إن الشيخ 
وشعائر الدين أمر ظاهر التخصيص به وميتاز صاحبه به يف سائر األديان كاخلتان 

هل هذا من التشرحيات اليت وردت ف" وتعظيم املساجد واألذان واجلمعة واجلماعة
عند اإلمام ويل اهللا الدهلوي؟ وكذل فإن اإلمام ويل اهللا الدهلوي يعترب مجيع 
التدابري النافعة للمجتمع من االرتفاقات مثل أحكام النكاح والطالق وغريمها فإذا  
كان ما شرحه اإلمام ويل اهللا الدهلوي شرحا صحيحا فإن ا>تمع اإلسالمي ال 

أن يبقى له نظام موحد فسوف حياول املسلمون يف كل بلد أن يعملوا ميكن 
بتقاليدهم املتعارفة وعاداDم احمللية؟ فأرجو فضيلتكم أن تسلطوا الضوء على هذه 

أي علم " ( الكالم"قد أورد يف كتابه ) شبلي نعمان(املشكلة أيضا؟ إن الشيخ
مث خلص  ۱۲۳يف صفحة  "حجة اهللا البالغة"فقرة اقتبسها من ) الكالم اجلديد

وعليه فإنه ال :" مفهوم الفقرة بلفظه أيضا وهذه ترمجة ملا جاء يف 'اية تلك الفقرة
توجد طريقة أفضل وأسهل من أن تراعى عادات قوم وتقاليدهم اخلاصة يف شعار 
التعزيرات والتدبريات للقوم الذين ظهر فيهم اإلمام وال جيوز التشديد على األجيال 

يف هذه الفقرة مهم جدا فما املقصود " شعار"فكلمة " ل تلك األحكاماملقبلة حو 
  .منها وما هي التقاليد أو العادات اليت يشملها هذا الشعار؟
؟ وقد "حجة اهللا البالغة"هل شرح اإلمام ويل اهللا الدهليو للشعائر يف كتابه 

) ي نعمانشبل(عند ويل اهللا الدهلوي وقد ترمجها الشيخ " االرتفاقات"وردت كلمة 
فما هو املقصود " مسلمات"ومرة أخرى ترمجها بلفظة " انتظامات"مرة بلفظة 

  .األصلي منها؟
وقد ذكر اإلمام ويل اهللا الدهلوي أربعة أقسام من االرتفاقات وهذه األقسام 
األربعة تشمل الشوؤن االجتماعية واملدنية مثل أحكام النكاح والطالق وغريمها 

  التشدد ال جيوز يف هذه الشؤون أيضا؟فهل يعتقد اإلمام بأن 
وهل ورد مبحث عن حقيقة الزمان وماهيته يف الفتوحات املكية حملي الدين 

  .ابن العريب أو يف كتاب آخر من مؤلفاته غري الفتوحات؟
فإذا كان أحد من األسالف املتصوفة قد تناول هذا املبحث فأرجو اإلشارة 

يف كتاب من  " اآلن السيال"الزمان أو إليه وأين وكيف جند املبحث عن حقيقة 
  .كتب املتكلمني ووجهة نظرهم عن حقيقة الزمان؟

منهم كبار األشاعرة يف اهلند، وهل ظهر فيلسوف مسلم هندي باإلضافة 
  .؟ فأرجوكم إعالمي بأمسائهم ومؤلفاDم)املال حممد اجلونفوري(إىل 
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ألف كتاب  الذي) فلواري(وما اسم الفيلسوف املسلم اهلندي من أهل 

  ؟ ومن أين وكيف ميكن احلصول على نسخة من الكتاب؟" تسهيالت فلسفة"
قد ألف رسالة بالعربية عن ماهية املكان واليت ) نور اإلسالم(إن املولوي 
فبأي لغة كتبت هذه الرسالة وهل هي مطبوعة أو ال ) رام فور(توجد يف مدينة 

  .هذا؟) منور اإلسال(تزال خمطوطة ويف أي عصر كان املولوي
ويبدو أن ما اعرتض به " اآلن"وقد بقيت عندي صعوبات عن مشكلة 

املتكلمون على الفالسفة يف ذلك هوم نفس االعرتاض الذي يرد على أرائهم 
قد حاول أن ) سيد بركات أمحد(وأفكارهم عن مشكة الزمان أيضا وأن املولوي 

صعبة للغاية فأرجوكم  يسهل املشكة حني فرق بني الدهر والزمان إال أن املشكلة
  .أن تسلطوا املزيد من الضوء على هذه املشكلة

وإذا كان الدهر ممتدا ومستمدا فهو اهللا تعاىل يف احلقيقة، إذا فما هو املكان 
  .وحقيقته؟

فكما أن الزمان نوع من عكس الدهر فيجب أن يكون املكان أيضا عكسا 
هما إمنا هو الدهر وهل هذا للدهر أي أن احلقيقة األصلية للزمان واملكان كلي

الرأي يصح عند حمي الدين ابن العريب وهل هو أيضا قد تناول مبحث املكان فإذا  
  .كان قد تناوله فما هي العالقة بني املكان والدهر أو الزمان عنده؟

وقد درست كثريا عن مشكلة الزمان واملكان واتضح يل بأن فالسفة اهلند 
الفلسفية اهلامة حبثا وحتقيقا وأنه من املمكن تأليف  املسلمني قد تناولوا املشاكل 

كتاب عن هذه اجلهود الفكرية اإلسالمية يف اهلند وأن هذا العمل يليق بأمثالكم 
  .من العلماء األفاضل

وقد كتبت حضرتك فيما بعثت إيل من املعلومات بأن أمري الدولة اإلسالمية 
لشرعية مؤقتا إذا علم بأن هذه أو رئيسها يستطيع أن يلغى املباحات أو الرخص ا

الرخص أو املباحات الشرعية قد يلحق {ا الفساد أو الضرر بل هو يستطيع أيضا 
  .أن يلغى بعض الفرائض الشرعية مؤقتا فما هو املرجع أو املأخذ يف ذلك؟

وهل يصح أن املتعة أو النكاح املؤقت كان معموال به متداوال عند املسلمني 
خلطاب رضي اهللا عنه وأنه هو الذي ألغاه؟ وهل ميكن ألمري قبل سيدنا عمر بن ا

 دولة إسالمية يف عصرنا هذا أن يقرر يف أمر من األمور أو مسئلة من املسائل ما
قرره سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف نكاح املتعة؟ وأرجوكم إعداد كشف 

قضي فيها برأيه أي أو فهر للمعامالت أو الشؤون الشرعية اليت جيوز لإلمام أن ي
أ'ا مفوضة إىل رأي اإلمام فهوي يقضي فيها برأيه؟ وهل توجد جرمية من اجلرائم 
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  وردت حدوده يف القرآن الكرمي وكيف؟ 
هل ميكن لإلمام أن يقرر أو يقضي فيها برأيه حىت ولو مؤقتا وقد قلت أن 

فكيف وقع من أمثلة العمل املتواتر هي الصالة فإذا كان عمل الصالة متواترا 
اخلالف يف صفة الصالة بني الشيعة والسنة وبني املالكية واحلنفية والشافعية 

  .وغريهم؟
ما هي مبادئ التوسعة يف سلطة اإلمام حول األحكام املنصوص عليها فإذا  
كان اإلمام يستطيع أن يوسع يف سلطته فكذلك  ميكن له أن حيدد يف هذا 

لديك مثال تاريخ يف هذا املوضوع  األحكام املنصوص عليها أيضا فإذا كان
  .فأرجوك تفصيل القول فيه؟

من الذي ميلك األرض حسب التصريح القرآين؟ وما هي املذاهب املختارة 
له فتوى عن ملك األرض وأريد أن ) القاضي مبارك(عند الفقهاء املسلمني ولعل

  .أعرف الفتوى فهل ميكن يل ذلك وكيف؟
قررت بأن األرض ملك للدولة كما فعلت لو أن دولة من الدول اإلسالمية 

روسيا فهل هذا القرار يوافق الشرع اإلسالمي أو يعارضه؟ وهل ميكن أن يفوض 
ملك األرش أيضا إىل الدولة وما هي أقسام الصدقات يف اإلسالم؟ وهل هناك 

  فرق بني الصدقات واخلريات؟
اين الذي يقف هلا معنيان أحدمها الذي ينبئ أو خيرب والث" النيب" إن كلمة 

الثانية " النيب"باملعىن األول فتكتب باهلمزة وأما كلمة " النيب"فوق مقام مرتفع أما 
فهي تكتب بغري اهلمزة فقد أورد راغب األصفهاين يف مفرداته حديثا وهو قوله 

بغري اهلمزة وأن األنبياء الكرام الذي ورد ذكرهم " أنين نيب: "صلى اهللا عليه وسلم
رمي فهل فيهم البعض باهلمزة والبعض اآلخر بغري اهلمزة أو كلهم بغري يف القرآن الك

" انبياء"اهلمزة فإذا كان األنبياء القرآنيون وسيدنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
االجنليزية ) بروفيت(العربية بكلمة " النيب"بغري اهلمزة فهل يصح أن ترتجم كلمة 

  والذي معناها املنبئ أو املخرب؟
باللغة العربية؟ وما هي املادة األصلية " النار"هي املادة األصلية لكلمة وما 

  .باللغة العربية وما هو معناها نظرا إىل مادDا األصلية هذه؟" النجاة"لكلمة 
إن دراسة هذه األسئلة الكثرية اليت أوردناها هنا تدلنا على املشاكل واملسائل 

جتديد الفكر "اضراته عن موضوع اليت كانت أمام إقبال وهو يعد خطبه أو حم
وأن إعداد هذه اخلطب أو املقاالت أو احملاضرات استغرق منه " الديين يف اإلسالم
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وكان إقبال قد وعد بإعداد ست مقاالت ولكنه مل يستطع أن . مخسة سنوات

م وهذه هي املقاالت ۱۹۲۹يكمل إال ثالثة منها إعداد صحيحا حىت يناير 
الثالثة اليت ألقاها إقبال خالل زيارته للهند اجلنوبية يف كل من الثالثة أو احملاضرات 

أما احملاضرات ) حيدر آباد الدكن(و) ميسور(و) بنجلور(و ) مدراس(مدينة 
) عليكره(م وألقاها يف مدينة ۱۹۲۹الثالثة الباقية فقد أعدها إقبال خالل سنة 

  ).۱۸(م ۱۹۲۹خالل شهر نوفيمرب 
مسة من حياة إقبال كانت مدة مزدمحة وهذه املدة من السنوات اخل

باألشغال واألعمال ولعله كان قد اختار املوضوعات حملاضراته هذه يف سنة 
م ويف نفس الوقت أخذ يدرس الكتب وجيمع املعلومات الالزمة هلا وخالل ۱۹۲۵

هذه السنوات نفسها كان إقبال قد ألقى ثالث حماضرات باالجنليزية يف 
روح التمدن "وكانت عناوينها " محاية اإلسالم" معيةاالجتماعات السنوية جل

ولعل هذه احملاضرات " دراسة القرآن الكرمي"و" فلسفة اإلسالم"و" اإلسالمي
وقد انفق إقبال عام . الثالثة أيضا كانت حلقات من هذه السلسلة نفسها

م كله يف املعارك االنتخابية >لس بنجاب التشريعي حيث جتول يف شوارع ۱۹۲٦
ور وأزفتها وحاراDا ليكس األصوات كما أنه ألقى الكلمات يف االجتماعات اله

االنتخابية واملواكب الشعبية مث بدأت مشاغله داخل ا>لس التشريعي حيث كان 
يعد كلماته الربملانية بكل حبث وحتقيق وجد ونشاط وكان ينفق الكثري من وقته يف 

ه زعيما سياسيا حمليا األزقة إعداد هذه اكلمات وكذلك فإنه كان يزور بصفت
والشوارع واألسواق كلما نشأت مشاغبات طائفية يف مدينة الهور حيث كان 
يعزى املظلومني املنكوبني ويشجعهم أو حياول حتقيق التفاهم بني الفرق ويشارك 
يف املواكب الشعبية الثائرة ليحاول الضبط على املشاعر الثائرة والعواطف املتدفقة 

ماهري كما أنه كان يلقى الكلمات يف االجتماعات مبثل هذه يف نفوس اجل
املناسبات وكذلك فإن إقباال قد ساهم يف السالسة اإلسالمية اهلندية على 

م مسامهة شاملة فعالة وكان يسافر مرة ۱۹۲۹م إىل ۱۹۲۷املستوى الوطين من 
شاكل من الهور إىل دهلي وأخرى من دهلي إىل الهور وباإلضافة إىل ذلك فإن امل

املقلقة اهلائجة اليت ال حصر هلا كان يواجها إقبال بني حني وآخر مثل انقسام 
وعقد مؤمتر ) 'رو(وتقرير )سائيمان(الرابطة اإلسالمية إىل فئتني وزيارة جلنة

األحزاب اإلسالمية اهلندية كلها وقالقل أفغانستان ومشكلة فلسطني والنقاط 
بطة اإلسالمية وإعالن مؤمتر املائدة املستديرة األربع عشرة والتوحيد بني فئيت الرا

األول والتصرحيات الصحفية واملقابالت الشفوية وغريها من املشاكل واملشاغل إال 
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وينشره يف مثل هذه " زبور عجم"أن إقباال قد استطاع أن يبتكر ديوانه اشعري 
أهله الظروف اهلائجة خالل هذه الفرتة كما أنه استطاع أن يكتسب رزقه ورزق 

مبهنة احملاماة ووضع االسئلة االمتحانية للجامعات وتصحيح أوراقها االمتحانية 
ومما يدهشنا هو كيف استطاع إقبال أن خيصصوقتا من أوقاته الثمينة الغالية يف 
مثل هذه الظروف اهلائجة واملشاغل املتنوعة ملوضوع جاف صعب من الفلسفة 

هذا النشاط وهذه األعمال كلها؟ وليس  والكالم فما هي احلوافز اليت كانت وراء
مبقدرة أحد أن يقوم بتحليل كيماوي لذهن إقبال أو عقله اآلن ولكن ماهي 
املواهب اإلبداعية العمالقة والقوى الصاحلة غري العادية اليت جعلت إقبال يتناول 
املشاكل الفلسفية الدقيقة العويصة يف معرتك هائج من املشاكل واملشاغل اليت ال 

صر هلا وخاصة يف مثل هذه الظروف الصعبة العاتية احلرجة حيث مل يكن إقبال ح
جيد كلمات مناسبة للتعبري عن بعض ما جيول يف خاطره فمثال نراه يعرتف هو 

  ).۱۹(نفسه قائال 
أما بعض من األفكار فهي نتيجة لوجهة النظر الفلسفية املعاصرة وال أجد "

ه األفكار املعاصرة واالنطباعات الكلمات املناسبة ألعرب {ا عن هذ
  ."الشخصية

م وكان يرافق ۱۹۲۹وأما زيارته للهند اجلنوبية فقد بدأت يف أوائل يناير 
علي (وخادمه ) عبد اهللا تشغتائي(و ) الشوذري حممد حسني(إقباال يف سفره هذا 

كان يعد التقارير اليومية عن هذه ) عبد اهللا تشغتائي(ومن حسن احلظ أن ) خبش
وبذلك سجلت التفاصيل "انقالب"يارة ويرسلها إىل الهور لتنشر يف جريدة الز 

  )۲۰.(املسهية لزيارة إقبال هذه
" اإلسالمية) مدراس(مجعية "رئيس ) السيد مجال حممد(وكان إقبال قد أخرب 

م وبعد 'اية اجللسة اخلتامية ملؤمتر ۱۹۲۸عن برناجمه يف شهر ديسمرب سنة 
حتركت هذه القافلة الصغرية يف الثاين من يناير ) دهلي(ة األحزاب اإلسالمية مبدين

  ).فرنتيئر ميل" (بقطار احلذود السريع" م يف الثامنة والنصف صباحا۱۹۲۹سنة 
" كوالمبا"م ظهرا كانوا قد وصلوا إىل ۱۹۲۹ويف الثالث من يناير سنة 

السيد هاشم (أي ) السيد إمساعيل(حيث استقبلهم أصغر أوالد ) بومبائ(
على احملطة أل'م كانوا قد اتفقوا على أن ينزل إقبال ضيفا عليهم خالل ) اعيلامس

يف بيته ) السيد هاشم إمساعيل(فتغدى اجلميع مع ) بومبائ(املدة اليت يقضيها يف 
من أشهر جتار ) يوسف سبحاين(ابنة احلاج ) هاشم إمساعيل(وأما زوجة 

أكملت دراساDا العليا يف  ،فكانت سيدة مثقفة ثقافة عالية جدا حيث)بومبائ(
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) " غوته(ديوان ) هاشم إمساعيل( وبعد أن تغدى إقبال بعثت إليه قرينة) أملانيا(

راجية منه أن يكتب على غالف الديوان بيت شعر له فكتب عليه " فاووست
  :إقبال بيت شعره وهو

  كالم وفلسفه از لوح دل فرو ششم
  ضمري خويش كشادم به نشرت حتقيق

مسحت الفلسفة وعلم الكالم من لوحة قلقي مسحا 'ائيا مث قد : ومعناه
  :حبثت عم ضمريي مببضع البحث والتحقيق فأدركته

فهذه هي النتجية اليت كان جيب أن يصل إليها : مث قام إقبال معلقا
ويف الساعة اخلامسة مساء أقام السيد ! ولكنه مل يستطع أن يصل إليها) فاووست(
تكرميا إلقبال ) عند فندق تاج" (جرين"يف فندق حفلة دمسة) هاشم إمساعيل(

مث حضر إقبال مأدبة ) بومبائ(واملرافقني له اشرتك فيها شخصيات بارزة من أهل 
يف الثامنة ليال مث غادر إىل بالناس من " احتاد بومبائ اإلسالمي"عشاء أقامها 

ضا مل أقصاها إىل أ قصاها وكان معظمهم من املسلمني إال أن عدد اهلنادكة أي
وفتحت ) مدراس(كبري وزراء ) سربائن( يكن قليال وقد تراس احلفلة الدكتور

اجللسة بتالوة آي من الذكر احلكيم وقد استغرقت مقالة إقبال األوىل ساعة وبضع 
  ):۲۱.(وهو يلقى كلمته اخلتامية) سربائن(دقائق ويف 'اية املقال قال الدكتور 

يح يل رغم أن هندوكي، أن أتراس حفلة إنه مل دواعي الفخر والسرور  أن أت"
حماضرة عن الفلسفة اإلسالمية وقد سرين جدا أن وجهة نظر املسلمني يف هذا 

إن اإلسالم دعا الشرق بل العامل البشرى كله إىل . اإلقليم صائبة صحيحة
أمان حنن اهلنادكة فال نزال متوطني يف الفوارق الطبقية والتفرقة . األخوه واملساواة

ية جيب علينا أن نتعلم رسالة األخوة واملساواة من مدنية اإلسالم وثقافته اجلنس
ولست أقول هذا الكالم بصفيت هندوكيا غري برمهي كما أنين لست أعارض 
فكرة الفوارق الطبقية بصفيت هذه ولكنه ال بد لنا أن تكون مساوة اإلسالم 

 بل التوحيد بني مجيع وأخوته دليال لنا يف طريقنا حنو وحدة اهلنادكة واملسلمني
  ."الشعوب واجلنسيات اهلندية

نسخا من ملخص املقال ) عبد احلميد حسن( ويف 'اية اجللسة وزع السيد
على الصحفيينوكانت هذه النسخ قد أعدت مقدما وأما مأدبة العشاء الدمسة 
احلافلة فقد أقامها السيد عبد احلميد حسن وكان من املالمح البارزة للعشاء أن 

اقات الطعام املنظمة كانت قد طبعت باألردوية وكان أمام كل ضيف بطاقة بط
  :خاصة وكتب عليها ما يأيت
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  "نظام األطعمة يف مأدبة إقبال"
  دوكوشه دانيار: املكان    م۱۹۲۹يناير  ۵السبت 

  الدجاج واخلبز اهلندي      شورة شريازي
  حلوة جزر        رز مدراسي

  الفواكه      زغفراين" ببوسي"
  الوذهف/ مثلوجة

وعاد اجلمع إىل الفندق ليال يف ساعة متأخرة فأخذ السيد مجال حممد 
مث حضر بعد ) عبد اهللا تشغتائي(نسخة املقالة من إقبال واليت كان حيتفظ {ا 

الفطور من صباح الغد يف الفندق فعاد باملقالة ويف أثناء ذلك كان إقبال أيضا قد 
د عن موضوع املقالة ووجه إليه فرغ من الفطور فتحدث إليه السيد مجال حمم

بعض األسئلة عنها فرد عليه إقبال ردا مقنعا مرضيا وذلك ألن السيد مجال حممد 
هذا مل يكن تاجرا دوليا فقط ومل يكن من كار األثرياء املسلمني يف اهلند من أمثال 

كان   وإمنا كان ميتاز بعلمه وفضله فقد) أغىن جتار اهلنادكة يف وقته(اهلندوكي " برال"
على قدم راسخة من الثقافة وعلى حظ وافر من الذكاء وكان قد زار بالد أوروبا 
إىل جانب معظم البالد اإلسالمية كما أنه كان قد قام بأداء فريضة احلج غري مرة 
إال أن تواضعه وبساطته كانت قد بلغت الغاية فقد كان يلبس العمامة على رأسه 

حمللى اهلندي وكان ذا حلة وقد تاثر به إقبال تأثرا  وإزارا وقميصا بسيطني من الطراز ا
كبريا واستحسن ما كان ميلكه من الفهم والذكاء والثقافة العالية وأضاف قائال بأن 
الرجل قد قرأ مقاليت وسألين عن أشياء ختص مقاليت هذه وهي مما مل خيطر بالبال 

  :أبدا مث قال معلقا عليه
ارة قد بلغت عشرة ماليني من الروبيات سنويا هذا رجل يتشغل يف جت! اهللا اهللا "

وهويلبس مالبس بسيطة من اإلزار والقميص ولكنه يستطيع أن يناقش حقيقة 
. الروح واملادة وغريمها من املشاكل الفلسفية العويصة باالنكليزية واألردوية معا

صرة  إنه مفكر ومهتم بقضية التوفيق بني العلوم اإلسالمية القدمية والعلوم املعا
كما أنه يتمىن أن يظهر اإلسالم دين اهللا احلق على العامل كله يف صورته 

إن املسلمني اليوم يف حاجة إىل أمثال من . األصلية وجمده القدمي األصيل
الرجال وال ميكن الوصول إىل اهلدف املنشود إال إذا نشأ فيهم رجال من 

  ."أمثاله
ة على هذه النقطة وحدها والواقع أن جهود السيد مجال حممد كانت مركز 

  :حيدثنا عن انطباعاته حول شخصية الرجل فيقول) عبد اهللا تشغتائي(فهذا 
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وهذه النقطة هي كيف ميكن التوفيق بني الرتبية الدينية وبني تدريس العلوم "

واآلداب املعاصرة حىت يصبح رجل الدين مثقفا متعلما كما أن اإلنسان املتعلم 
ح إنسانا مسلما على األقل وإن مل يكن رجل الدين املثقف ثقافة معاصرة يصب

فهذا هو اهلدف الذي يرتكز عليه مجيع نشاطاته الصاحلة البناءة وهذا . الكامل
الرجل يتحدث عن العلوم املعاصرة كعامل من علمائها كما أنه حيسن استنباط 
 املسائل الدينية من اآليات القرآنية وهو يشكو رجال الدين واملشائخ حيث مل
حياولوا أن يدركوا األوضاع اجلديدة والظروف احمليطة {م يف تبليغ رسالة اإلسالم 
وتدريس علومه منذ القرنني املاضيني أو أكثر من الزمان إال أ'م ليسوا مبلومني 
إىل حد بعيد وذلك ألن األوضاع الراهنة والظروف احلالية ال ترجع إىل سبب 

على كل حال فقد مضى ما مضى . بابواحد وإمنا ترجع إىل عشرات من األس
وال فائدة يف التباكي عليها وإمنا جيب على مشائخنا وزعمائنا املسلمني أن 
جيمعوا بني القدمي واجلديد حىت يتمكنوا من التعويض عما فاDم كي يتمكن 
العامل أن يرى ذلك اإلنسان املسلم الذي هو هدف القرآن الكرمي وهدف 

  ".عاملنيرسول اإلسالم وهدف رب ال
م وقد مضت أيامه األربعة ۱۹۲۹يناير سنة ۸إىل ) مدراس(وبقي إقبال يف 

م قرأ إقبال مقالته ۱۹۲۹يناير /٦هذه وهو مشتغل باألعمال الكثرية للغاية ويف 
االمتحان الفلسفي للتجربة " وكان موضوع املقالة هذه) جوخلي(الثانية يف قاعة 

نفس اليوم حضر عنده مراسل خاص جلريدة ويف صباح " الدينية من الوحي واإلهلام
فأجرى معه مقابلة صحفية وقال إقبال خالل مقابلته الصحفية هذه ) ساوا راجيا(

بأنه كان يفضل الدين على احلكم الوطين وأنه مليكن يهتم باحلكم الوطين الذي ال 
صلة له بالدين إال أن شعوب آسيا مل يكن من املمكن هلا أن Dمل موقف أوروبا 

ملادي ومن مث املشكلة اليت كانوا يواجهو'ا هوالتوفيق بني القيم الروحية والشؤون ا
وكان إقبال يرى بأن تركيا املعاصرة فشلت يف ذلك حيث مل توفق يف . املادية

اجلمع بني القيم الروحة واألغراض املادية إال أنه مل يكن يائسا من األتراك وعن 
ن مسلمي اهلند بإمكا'م أن حيققوا هذا ا>د مستقبلهم ولكن إقبال كان يعتقد بأ

إلنسان معاصر فوق أنقاض الدنيا القدمية وآثاره وكان " دنيا جديدة"العظيم فيبنوا 
يرى إقبال أن موقف الشباب املسلمني من إمهال الدين على اإلطالق واالهتمام  

سباب كل االهتمام بالسياسة موقف يدل على تقليد أروبا األعمى وأن أكرب األ
  .اليت جعلت األتراك يفشلون وخيسرون هو أ'م أخذوا يقلدون اوروبا تقليدا أعمى

إ'م لو حبثوا عن احلل اإلسالمي للمشكلة لكانت األوضاع غري اليت ظهرت 
هلم وذلك ألن اإلسالم إمنا هي حماولة ناجحة للغاية للتوفيق بني اخليال واحلقيقة 
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ادية وأوضح إقبال موقفق فقال بأن مسلمي أي بني القيم الروحية واألغراض امل
آسيا وأفريقيا إذا أرادو حياة كرمية فال بد هلم أن يدخلوا الدنيا اجلديدة إال أن هذا 
الدخول يف الدنيا املعاصرة قد يضر بالشعوب إال من كان منها على وعي وعلم 

بأن "قضية بالقوى اليت تفسد العامل املعاصر أو تبنيه بناء صاحلا وسئل إقبال عن 
أي الوحدة اإلسالمية فرد إقبال قائال بأن هذه الكلمة كانت سببا " إسالم ازم

لكثري من سوء التفاهم يف أوروبا وىسيا وأن أول من ابتكر هذا املصطلح هو 
صحفي فرنسي وكان الغرض منه هو تنبيه الشعوب األروبية على األخطار اخليالية 

" اإلسالمية حىت أصبحت هذه الكلمة مثل املوهومة وراء التوحيد بني الشعوب 
ذلك املصطلح األرويب الذي وضع للهدف نفسه أما عن معاين " اخلطر األصفر

  "بان إسالم ازم" هذه الكلمة فال توجد إطالقا حركة تسمى 
من جامعة كمربوج أيضا قد حقق بأن هذا اخلطر " براؤن"حىت أن األستاذ 

هذه الكلمة تعين شيئًا فهو ليس إال أن  املوهوم الأساس له أصًال وإذا كانت
التوجد يف القواميس " بان إسالمي"وكلمة " بان اسالم ازم"األخوة االسالمية هي 

وذالك ألن  األسالم إمنا جتربة عملية متت للتوحيد بني األجناس البشرية مهما 
  ."اختلف أجناسهم وألوا'م وألسنتهم وجنسياDم وأوطا'م

وكان عنوان ) جوخلي(أ اقبال مقالته الثالثة يف قاعة م قر ۱۹۲۹ينائر۷ويف 
وقد حضر مجع عظيم من الناس يف احملاضرات ويف هذا اليوم نفسه  ---- :املقالة

قد وجهت الدعوة إيل اقبال ليحضر يف " مجعية مدارس النسوية اإلسالمية"كانت 
روح  )عبد السالم(وكانت السيدة قرينة ) طاكراس(اجتماعها الذي عقديف حدائق

هذا االجتماع الفعالة وكان زوجها املدير العام للربيد هناك وقدمت اجلمعية كلمة 
بأن السيدات كلهن كن وراء ) عبد اهللا تشغتائي(رحبت {ا  باقبال وحيكي

احلجاب وكان اقبال جالسا خارج احلجاب وقد أنشادت كلمة الرتحيب مبا قام 
واألداب ولعل هذا القسم  من به اقبال من اخلدمات يف جمال الدين والعلم 

الكلمة كان قد أضيف إيل الكلمة الهتمام اقبال اخلاص ورده عليه وهذا نص 
  ):۲۲:(قسم م الكلمة هذه

ننتهز هذه الفرصة املناسبة فنقدم إيل حضرتكم رجاءًا متواضعًا أن ختصصوا "
من النساء " أسري القفص"بعض اللحظات من أوقاتكم الثمنية لنا حنن 

بات ونرجوكم أن تنظموا من أناشيدكم الشعرية تؤيد حرية النساء اليت احملتج
منر بظروف سيئة جدًا فنرجوكم أن " اسرى القفص"إننا حنن -مينحهن االسالم

تنشدوا منظومة شعرية مثرية Dيج املشاعر النائمة يف النفوس إننا ملدينات 
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رأة خالل حيث قال من الشعر مارفع به مكانة امل) حال(متشكرات للشيخ 

قدنبَّه األسر ) حايل(إن شعر الشيخ –السنوات األوىل من القرن التاسع عشر 
االسالمية اهلندية إىل حترير املرأة ولكنه توجد أسراسالمية كثرية حىت اليوم 

رغم أن الرجل واملرأة كالمها يستحق املساواة يف احلياة -التسمع كلمة حترير املرأة
نا املساواة وأنه ليحزننا حيث نرى الرجال يهملون الدنيا وأن االسالم قد علم

حقوق النساء إمهاًال شديداً إننا لنرجوك بكل توسل إحلاح أن تفصل القول عن 
إننا النريد أن نقول  -األنساب احلقيقية الىت حرمت املرأة املسلمة من حقوقها

دًا ولكن بأن اخواننا الرجال الذين ختجبهم أمهاتنا هم ظاملون سفاكون أبدًا أب
الذي حيزننا  ويؤملنا إمنا هو الظلم الذى تالقيه املرأة املسلمة علي أيدى الرجال 
وحىت أن هذا الظلم واحلرمان يتم واملرأة التزال يف بيت أبويها يفرقان فيما يأكله 
اإلبن وفيما تأكله البنت كما أ'ما حيرمان البنات من أسهم املرياث حىت أن 

زوجها فان األبوين يظلما 'ا فال يزوجا 'ا من زوج  البنت البائسة إن مات
جديد ألن ذلك يف زعمها يسئى إىل جمد األسرة وكرامتها إ'م يرتكون األيامى 

 -من بناDم يقضني ايام حياDن يف بؤس وشقاء يف بيوت إخوا'ن أوأعمامهن
ة إن العصر احلاضر املتنول كل ذلك يقتضى بطبيعته أن تتمتع املرأة املسلم

إن روح االسالم -حبقوقها الشرعية واحلرية واملساواة الىت أنعم {ا اهللا على البشر
إن املسلمة قد عاشت طويًالوهى تعاىن  -الصادقة احلية تصو'ا املرأة املسلمة
غنها عاشت وهي تؤثر غريها على نفسها  -من الذل واحلرمان والظلم والطغيان

ت كثرية من وقتك الثمني وأملنا بك  وىف النهاية نرجو عفوك حيث ضيعناحلظا
كبري وقوى بانك سوف تنظيم أنشووة لتحرير املرأة وصالحها يف القريب 
العاجل من املستقبل وأن هذا اإلحسان والعمل اخلريى منك سوىف جيعل املرأة 

  "املسلمة تشكرك مدى الدهر
مث قام اقبال خطيبًا يرد عل كلمة الرتهيب قد احتفظت االيام بكلمة   

  ):۲۳(هذه فكان مما قاله اقبال {ه املناسبة
إنىن مل أزل أعتقد دائماً بأن املرأة هى الىت تستطيع أن حتتفظ بأجماد أي شعب "

من الشعوب ورغم أن حقوق املرأة قد أمهلت يف عصرالزوال واال حنطاط وأن 
مل تزل الرجال املسلمني مل حيفلوا كثريًا بالنساء املسلمات إال أن املرأة املسلمة 

والتزال تؤدى واجبها وتقوم بدورها البناء فلن جتد إنسانًا ال حيمل آثارًا من 
الرتبية النسوية الىت تلقاها من أمة أومل يرتك حب شقيقاته آثارًا صاحلة طيبة يف 

إن األزواج السعداء الذين رزقوا بزوجا ت صاحلات يعرفون جيداً -قلبه وضمريه
ة الرجل وهلا نصيبها يف تقدم احلياة الزوجية وسعادDا بأن  املرأة هلا دورها فىحيا

ولست يف حاجة إيل أن أقول بأن االسالم ينادي باملساواة الكاملة بني املرأة 
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والرجل فهذا مافهمت من اآلية القرآنية املباركة الواردة عن هذا املوضوع وبعض 
ية الىت رجال الذين يؤمنون بتفوق الرجل وفضله على املرأة وهذه هى اآل

لكن القواعد العربية تقول بأن " الرجال قوامون على النساء:"يستدلون {ا
ت فهى تعىن احملافظة  والذود وقد وردت "على"إذاكانت صلتها" القائم"الكلمة 

وليس الغرض "آية أخرى يف القرآن الكرمي تقول هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
وهناك جوانب  -املرأة ويذدو عنهامن اللباس إال احملافظة فالرجل حيافظ على 

أخرى من احلياة العلمية التفرق بني الرجل واملرأة فقد شاركت النساء املسلمات 
مع الرجال املسلمني يف اجلهاد املقدس خالل القرون االسالمية األوىل وكانت 
اختا خلليفة من اخللفاء العباسيني احتلت منصب قاضى القضاة ىف العصر 

اوى أما ماتطالب به املرأة اليوم فهو منها حق التصويت ويف وكانت تصدر الفت
اخلالفة االسالمية كان من حق كل فردسواء كان رجالً أو امرأة أن يري رأية يف 

إن االسالم دين ينادى  -انتخاب اخلليفة وكان للنساء حق يف انتخاب اخلليفة
جبًا ووظيفة باالعتدال والتوازن ىف شؤون احلياة كلها والشك أن للمرأة وا

بصفحتها امرأة كما أن للرجل واجبًا ووظيفة بصفته رجال وهذه الواجبات 
والوظائف ختتلف بدون شك إال أن هذه اخلالفات الفوارق التدل على أن املرأة 
أقل كرامة ومكانة من الرجل ـ إن اختالف الواجبات والوطائف له أسباب 

يفرق بني الرجل املرأة وأما من أخرى فمعىن ذالك مبدأ املساواة يف االسالم ال
  .ناحية الواجبات املدنية واالجتماعية فبينهما فرق بدون أى شك

ولكن اإلسالم اليعترب املرأة أقل منزلًة وكرامًة من الرجل وحيب قبل كال شئى 
أن نعرف بأن األم ترث أوالدها وهلا حق ثابت وسهم مضروب وىف اإلرث وأننت 

ثري من الدول األروبية الحق هلن ىف املرياث واملِْلِك على علم بأن أخواتكن يف ك
حىت أن األم االجنليزية ليس هلا حق ىف تولية أووصاية أوالدها وأمااالسالم فقد 
اعرتف {ذا احلق وظل معرتفًا به منظ البداية حىت اليوم إن هذه شؤون اجتماعية 

ة اإلسالمية أو أن قد أخذت الشعوب األرروبية تتبعها وتستمد ها من  من الشريع
الفطرة أوالطبيعة البشرية قد جعلتها متثيل إىل هذه احلقوق االجتماعية الفطرية 
وكان احلصول على الطالق للمرأة األروبية أمرًا صعبًا جدًا وأما ا>تمع اإلسالمى 
فاأل مرفيه ليس كذلك وقد يعرتض البعض من الناس فيقولون بأن اإلسالم ال 

تطليق ولعلكن لسنت على علم بأن رجال الذين والشيوخ ىف يعطى للمرأة حق ال
اإلسالم مل خيربوكن بأن للمرأة حقا أن تقول للرجل عند الزواج بأ'ا ترضى به إذا 
أعطى له أو ألحد من أقار{ا حق التطليق ذلك احلق الذي متنح الشريعة 

إنكن .قار{ااإلسالمية للزوج وأن الزوج جيوز له أن يفوض أمر الطالق إىل أحد أ
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للتعبري عن أنفسكن يف كلمة الرتحيب "أسرى القفص :أكثرتن من استخدام كلمة 

هذه إن الرتاكيب أو التعابري مثل هذه قد ذكَّرتىن باحلركة السائدة ىف تركيا املعاصرة 
أي حترير املرأة من  سيطرة "(اميان سيبيشن"أو يف بالد أوروبا األخرى وهى حركة 

لكن جيب أن نرى قبل كل شئى بأن الذى يعرب عنه بالقيود و ) الرجل وهيمنته 
اللفظية هل هى قيود بالفعل وىف نفس ألمر؟وأما أحكام الشريعة عن احلجاب 
فهى واضحة الحتتاج إىل أى توضيح ان اهللا تعاىل سبحانه وتعاىل يأمر املؤمنني 

رأة ىف واملؤمنات بغص البصر وذلك ألن يف احلياة أوقات وحلظات تكون فيهاامل
حاجة إىل أن تربز أمام غري احملارم فهذا االمر  خاص مبثل هذه األوقات 
واللحظات وأما الظروف واالحوال االخرى فلها أحكام وأوامر وأما احلجاب 
االسالمى فإن املرأة املسلمة قد أمرت فيه بأن التبدىزينتها وكذلك تعدد الزوجات 

ن الرجال املسلمني قد استغلوا هذا هو إذن مشروط وليس حكمًا واجبًا ال شك أ
االذن املشروط ولكن ذلك اليرجع إىل املادئ الشرعية ـ فإذا نقص عدد الرجال 
ىف أألمة االسالمية بسبب اجلهاد أو احلرب فال بد للرجل أن يتزوج أكثر من 
زوجة واحدة لكى يتمكن الشعب أو األمة من مواجهة الظروف الطارئة املقبلة 

ل هذه املصاحل فقد أذن القرآن بتعدد الزوجا ت وعلى هذا األساس ونظرًا اىل مث
يفرق الفقه اإلسالمى بني الفريضة والرخصةـ أما الرخصة فيمكن تركها وال ترتك 
الفريضة أبدًا فإن املرأة إذا طالبت الرجل برتك هذه الرخصة عند عقد النكاح فلها 

م املسئولون أيضًا عن إضاعة احلق ىف ذالك إنىن أقول بصراحة إن آباء البنات ه
حقوقهن أل'م الحيافظون على حقوق بناDم عند الزواج وكذلك فإن النساء 
املسلمات أيضًا مسئوالت عن ذلك ىف قضية حقوقهن فما ذا ال تطالب النساء 

وملاذا التطرقن أبواب احملاكم والقضاء وماذا مينع ,,أزواجهن حبقوقهن الشرعية؟
إخوا'ن مبرياثهن فيما يرتك أالباء ومع األسف الشديد أن  االخوات من أن يطالنب

احملاكم الشرعية ال توجد يف اهلند اليوم وال ميكن القضاء يف هذه احلقوق الشرعية 
للمرأة املسلمة كما يأمره به االسالم ـإن الشريعة اإلسالميو مل يعمل {ا منذ مخسة 

جنليزى فإ'م ال يعرفون الشريعة أوستة قرون أما الذين يعرفون القانون الوضعى اال
اإلسالمية وتوجد كتب فقهية مشهورة كتبت قبل مخسة أو ستتة قرون وإن 
الفتاوى الىت صدرت كانت تطابق أحوال العصر يف ذلك الوقت أما اليوم فقد 
تغريت الظروف واألحوال فيجب دراسة املساءل الشريعة نظرًا إلىي األوضاع 

ـإن النساء إذا اعرتضمن االحتفاظ حبقوقهن وطالنب  اجلديدة والظروف املعاصرة
بااحلقوق الىت منحت هلن ىف الشريعة االسالمية وحيب أن يأخذن حقوقهن هذه 
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من الرجال وإذا حتقق ذلك فإنىن أقول واحلق يقال بأن حياة الرجال تكون حياة 
ا كما ضيقة جدًا وأن املرأة حيق هلا أن تطالب بأجر احلضانة والرضاعة من زوجه

أن املرأة املسلمة تستطيع أن تطالب بأجرة إعداد الطعام لزوجها فذلك من حقها 
إنكن أيتها السيدات تتهمن الرجال أما أننت فلسنت برئيات من هذه التهمة 
فيجب عليكن أن تطالنب حبقوقكن بكل إحلاٍح وشدٍة وإمياٍن قوٍى بأن القرآن قد 

تطالب {ا على أساس العدل والعقل واملادئ أعطى املرأة حقوقها الىت ميكن هلا أن 
اخلليفة ولكن الشريعة االسالمية ال تسمح بالتحرر الذي يستحيل به االنسان  
خليعاً مستهرتاً وأنه ليس من املمكن أن بطالب أى إنسان عاقل بثمل هذا التحرر 

فال يتم  اخلليع ـ جيب علينا أن نقنع الرأى املسلم العام باملوافقه على حقوق املرأة
زواج حىت يتم االتفاق على حقوق املرأة تلك احلقوق التىتمنح هلا يف الشريعة 

سبق ةأن قلت بأن . االسالمية فيجب أن تبدأ حركة قوية Dدف إىل هذا االتفاق
املرأة املسلمة هى خري من حيافظ على حقوق األمة اإلسالمية و أجمادها املاضية 

ق احلكيم الصحيح من اإلصالح كما أنه جيب ولكن بشرط أن تتخذ املرأة الطري
على نسائنا أن ال يقلدن نساء تركيا املعاصرة أو نساء الدول االروبية األخرى 
تقليدًا أعمى وجيب أن ال ختدعكن كلمة احلرية الرباقة وإمنا جيب عليكن أن 
 تفهمن معىن احلرية احلقيقى قبل كل شئ فأما حرية املرأة األروبية فقد رأيناها 
وأدركنا حقيقتها ـ إن املدينة األروبية تلمه ىف ظاهرها ولو تعمقنا ىف داخلها ال 
قشعرت جنوبنا ـ جيب على املسلمني أن يقرؤا القرآن ويفهموه ويفكروا 
فيمايهديهم أليه فقد رأيت الناس ىف اقليم بنجاب يصرحون ىف احملاكم بأ'م ال 

قاليد املتواثة ليس لغرض إال ألن بناDم يتبعون الشريعة االسالمية وإمنا يتبعون الت
سيطالبتهم حبقوقهن وأسهمهن يف املرياث فيجب علينا أن حناول أن نتحرر من 

  .القيود املتوارثة والعادات احمللية قبل كل شئ
وعندما أ'ى اقبال كلمته هذه طالبته السيدات بكل إحلاح واصرار أن ينشد 

أنه ال حيفظ شعره كما أنه ال حيمل معه ديوان هلن شيئاً من شعره ولكنه قال معرتاًب
مما مل يرتك " صوت اجلرس"شعره فاذا ببعض السيدات يلقني بالعديد من نسخ 

وأنشدهلن قصيدته " صوت اجلرس"جماًال من اإلنكار ال قبال فأخذ نسخة ديوانه
وهى قصيدة نظممها اقبال حني بلغه استشهاد فاطمة " (فاطمةبنت عبد اهللا"

كانت فتاة صغرية مسلمة حرحت فماتت وهى تسقى ا>اهدين اجلرحى هذه وهى  
  )ىف احلرب طرابلس ىف ليبيا
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وقدأقام أصدقاء السيد مجال حممد مآدب الطعام ىف بيوDم تكرمياً القبال   

من املآدب واحلفالت )مدارس(باإلضافة إىل ما أقامته املؤسسات االسالمية مبدينة 
يد حسن قد وافق على طلب اجلمعيات املختلفة من الكثرية وكان السيد عبد احلم

إقامة احلفالت التكرمية بكل سروركما أن إقباًال شارك يف مجيع  املآدب واحلفالت 
ومل يرتك جماًال ألية شكوى من أية جهة ىف املدينة فمن املؤسسات واجلمعيات اليت 

مجعية "و"ليةاملدرسة اجلما"رحبت باقبال وأقامت املآدب واحلفالت تكرميًا له 
اجلمعية "و )مجعية النهوض باللغة اهلندية(وهندى برجارسبهًا " النهضة األردوية

وحضر اقبال ىف هذهه " بالكلية احملمدية احلكومية ومجعية اهلالل األمحر" األردوية
احلفالت كلها وألقى فيها من الكلمات واخلطب وكان الوقت املنزهة مبدينة 

ن السيد مجال حممد رغم هذاكله قد طاف باقبال حول قليًال جدًا إال أ) مدراس(
" املقرالرئيسى"و "قلعة منرو" املدينة وأراه األماكن اجلديدة بالرؤية واملشاهدة ومنها

والعديد من املباىن الشاخمة وقد رأى اقبال {ذه املناسبة املعابد اهلندوكية غري 
دمي مث ذهب {إىل الشواطى الربمهية وهى مناذج من الفن املعمارى الدرا فيدى الق

فرأوأ الصيادين يصيدون األمساك كما رأى املرىب املائى أو احلوض الصنهى حلفظ 
حيث " أديار"مدراس تسمى(االمساك فاهتم به اهتماما كبرية مث ذهببو إىل ضاحية 

  يسكن اتباع الفرقة 
فرقة تؤمن مبعرفة اهللا من طريق الكشف الصويف والتامل (الثيو صوفية  

وقد إقبال شجرة من تني البنغال  ( وكانت زعيمة  الفرقة تعرف باسم)لفسفى ا
كانت فروعها واسعة األطراف وكانت هذه الشجرة تعجب الكثري ين وكانت 

  ۔جديدة بالرؤية
اإلسالمية حفلة ) مدراس(م أقامت مجعية ۱۹۲۹ينائر  ۷وىف مساء  

ل العلم والثراء وقد علق توديع القبال اشرتك فيها وجهاء املدينة وكبارها من أه
وفواءدها العلمية باملناسبة وحتدث  ) مدراس(الكثريون على زيارة اقبال املدينة 

إن هذه الزيارة قد اضافت إىل نشاط : الكثريون فابدوا عن رأيهم انطباعاDم فقالوا
املسلمني ىف جمال العلوم اإلسالمية الصحيحة قوة وحيوية جديدة كما حتدث 

يد حسن والسيد مجال حممد {ذه املناسبة وأما اقبال فقد ألقى كلمة السيد عبد ا>
وكانت كلمته هذه عن تقدم ) عبد اهللا تشغشائى(هزت القلوب على حد تعبري 

العلوم واآلداب اإلسالمية فميا مضي من الزمن كمت أنه أبدى عن قلقه وحزنه 
أشاد اقبال جبهود السد  على الظروف الراهنة الىت يعيش فيها املسلمون وىف النهاية

من الفرض النادرقلما )مدراس(مجال حممد فقال بأن وجوده بني مسلمى 
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  ۔تتاحوقلما جيود {ا الزمن
م ۱۹۲۹ينائر ۸قبل مساء ) بوسوتو(وحضر السيد مجال حممد ىف فندق   

وقد القبال شيكاء لنفقات اخلطب واحملاضرات باإلضافة إىل بطانية كشمريية 
) الشوذرى حممد حسني(أنه أهدى الربود الصوفية إىل كل من  نفيسة للغية كما

وبذلك جدد السيد مجال حممد الذكريات ) على خبش(و) عبد اهللا تشغتائى(و
والتقاليد القدمية من الثقافة اإلسالمية وىف نفس املساء وصل اقبال إىل حمطة 

فوجد على  )بنجلور(يسافرإىل مدينة ) مدراس(القطار للمدينة العسكرية مبدينة 
  الرصيف مجوعاً حمتشدة من املسلمني قد حضروا ليودعوه توديعاً حاراً 

حمطة  م وصل القطار إىل۱۹۲۹ينائر ۹وىف السادسة والربع صباحا من 
قد حضروا ليستقبلوه ىف )بنجلور(فرأى اآلالف من املسلمني مدينة ) بنجلور(

ا أن احملطة كانت تعطى منظراً احملطة وكانوا حيملون عقودًا كبرية مثنية من األزهاركم
رائعاً مبا زينها األهاىل با املناسبة وكان هناك عدد من الشخصيات البارزة ىف البارزة 

امساعيل (ىف اجلمع احملتشد على الرصيف ومنهم فخر التجار احلاج السري
احلاج السيد (و)امني امللك السرياملريزا امساعيل رئيس وزاء إمارة ميسور(و)السيد
رئيس التحرير جلريدة ) كليم امللك السيد غوث حمى الدين(و)الغفورعبد 

فتقدم هؤالء الكبار فطوقوا )السيد حممود خان حممود بنجلورى (و"الكالم"
  )۲٤(اقباالًبعقود األزهار

للقطار ) مدراس(قد حضر ىف حمطة) احلاج السري امساعيل السيد(وكان 
نفسها وجه دعوة إىل  اقبال لينزل  )مدراس(حيث استقبل اقباًال وهناك ىف مدينة 

فركب اقبال سيارة احلاج السري امساعيل ورافقهما )بنجلور(عنده خالل زيارة ملدينة 
مقر احلاج امساعيل ومبا أن " االكس الج"احلاج عبدالغفور فتحركوا متجهني إىل 

الناس املستقبلني قد أخذوا يسعون جبانب السيارة فذا كانت السيارة متشى 
  ۔رويًد على الطريق الذي كان من حواىل نصف ميلرويداً 

وهو الذي ) بنجلور(من كبارأغنياء مدينة) احلاج السري إمساعيل السيد(وكان 
أوزاوية ) (بكوشه هسبتال"النسوى الذي كان يعرف ) بنجلور(أنشأ مستشفى 

كما أنه بىن العديد من املساجد ىف املدينة باإلضافة إىل ماكان ينفقه من ) طبية
ماليني الروبيات على الرتبية والتعليم ألوالد املسلمني وكان تاجراً دولياً وكان معظم 
جتارته مع التجتار اإلجنليز وكان قد استخدم سيدة إجنليزية ىف بيته وهى الىت كانت 
تشرف على مجيع الشؤون املنزلية اهلامة وكان هو يتحدث باإلجنليزية إال أنه مل 
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ياحضرة "يكتب {ا فقال القبال ىف مناسبة من املناسباتيكن يستطيع أن يقراء أو 

البأس إذامل تكن تعرف :"فرد عليه إقبال قائالً " أنا الأعرف اإلجنيلزية! الدكتور 
االجنليزية فأنت تعرف االجنليزبدون شك فلست ىف حاجة إىل أن تعرف 

األذن وكان الرجل قد بلغ الثمانني من عمره تقريبًا وكان ثقيل "! اإلجنليزية
اليستطيع أن يسمع إال جبهد وكان مولعني بامللز وسباق اخليل وكانت ىف داره 
غرفة واسعة تنزينها اجلوائز املتنوعه الىت الحصر هلا مما فازت به خيله وكان له ابن 

السيد حممد عاد من لندن وكان مريضاً وهو الذى كان نازًال بالدار حيث (يسمى 
ليعوده )السيد حممد(ال واصحابه ثن ذهبوا إىل غرفة نزل اقبال وزمالؤه فافطر اقب

  .ويسلوا زوجته األروبية ويتعاطفوا معها
 على) االوبرا(وىف العاشر صباحا من ذلك اليوم عقدت جلسة يف مقر 

) بنجلور(تكرميا القبال وحتت إشراف املكتبة اإلسالمية مبدينة ) غاندى(شارع
نيابًة من سكان املدينة وقد ترأس العسكرية حيث قدمت كلمه الرتحيب القبال 

مث قام إقبال ) ميسور(رئيس وزراء إمارة ) أمني امللك السري املريزا إمساعيل(اجللسة 
فرد على الكلمة وحتث فيها عن املكتبات اإلسالمية ىف العامل وأحل على األهاىل 

طوة أتفاءل هلذه اخل"أن يهتموا بتوسعة املكتبة اإلسالمية وقال ىف تلك الكلمة 
وأرى أ'ا ستساهم مسامهة صاحلة قيمة ىف خدمة مسلمى شبه القارة ةأعتقد أن 

اإلسالمية قد قامت بدورها ىف إجياد هذا اإلحساس واالهتمام ) بنجلور(مكتبة
وآمل ىف أن هذه  املكتبة سوف توسع ىف آثارها وفعاليتها ىف القريب من املستقبل 

كتبة اإلسالمية أن يهتموا اهتماماً وجيب على القائمني باالشراف على هذه امل
  "اإلسالمى) ميسور(خاصاً باملخطوطات عن تاريخ تاريخ 

وىف املساء من نفس اليوم عقدت جلسة أخرى ىف ميدان كلية اآلداب 
والعلوم وكانت جلية عامة قد عقدت حتت إشراف مصلحة الرتبية والتعليم ملدينة 

وحضر فيها آالف من شباب )سبارأو(وقد ترأس اجللسة األستاذ ) ميسور(
املثقفني من اهلنادكة واملسلمني وألقى اقبال كلمة ممتعة مفيدة {ذه ) بنجلور(

) بنجلور(وأما مأدبة العشاء فقد كان حملها هو بيت غىن من أغنياء )۲٦(املناسبة 
وقد حضرها آالف من وجهاء املدينة ) جج مان حممد على(املسلمني وامسه 

حيث ) اليمنيني (وقد رتبت هه املأدبة طبقا لتقاليد التجاروشخصياDا البارزة 
وكبارها ) بنجلور(جلس الضيوف ىف األرض وقد التقى إقبال مبعظم وجهاء مدينة 

السيد (خالل إقامته القصرية هذه وظلت أفواج الزوار ختتلف إىل منرل احلاج 
  .بني حني وآخر طول الوقت) امساعيل السيد
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احلاكم سوف تأتى إليه ) ميسور(أن سيارة أمري وكان إقبال قد أبلغ ب  
م ۱۹۲۹ينائر  ۱۰ظهرًا فتقله إىل مقر االمري ويف الساعة احلادية عشرة تقريبًا من 

وصلت سيارة فخمة وفيها أحد كبار موظفى االمارة وكان اقبال جالساً بني مئات 
ا إقباالً فودَّعو ) السري امساعيل السيد(من أهل العلم وطالبه ىف منزل احلاجل 

فبينما هو ) ميسور(توديعًاحارًا فركب السيارة وخرج متجهًا حنومدينة
رأى مجعًا من الناس علة منحىن الطريق يشريون إىل السيارة ) كاويرى(يعربجسر'ر

ويرجون إيقافها وكان فيهم شيخ طاعن ىف السن وكان الباقون من الناس قد محلوا 
 ببالغ احلب واالحرتام وقد موا له الشاى إبريق الشاى والفناجني فقابلوا اقباالً 

يف اجتماع " استعانة اليتيم"ةأخربالشيخ اهلرم بأنه قد مسع اقبال ينشد منظومته
بالهور وأن مشهد ذلك االجتماع اليزال بني "جلمعية محاية اإلسالم "سنوى 

منذ عينيه حىت اليوم وكان هؤالء الناس من قرية نائية وقد حضروا ينتظرون اقباًال 
صباح على جانب الطريق لريوا شاعرهم اإلسالمى مع قائدهم الشيخ اهلرم ـ مث 

حيبث يقع مصنه إنتاج ) سوامسدرم(حترك اقبال حىت وصل إىل مكان يسمى 
ىف الساعة الرابعة والربع تقريباًـ ) ميسور(وأخرياً وصل إىل ) ميسور(الكهرباء إلمارة 
دينة نظيفة رائعة اجلو طيبة املناخ وهذا كما رأها اقبال م) ميسور(وكانت مدينة 

فذهب السيارة به إىل دار ) ميسور(الوقت نفسه كان هو موعد اللقاء مع أمري 
ضيوف الدولة مباشرة فاستعد اقبال عقب وصوله لكى يقابل االمري فقضى بعض 

  .الوقت معه مث استأذنه وانصراف
رة ىف قاعة جامعة ىف السادسة من مساء ذلك اليوم ألقى ألقى إقبال حماض

رئي اجلامعة ) تشاندى(الىت رتبت هذه احملاضرة وقد ترأس اجللسة السيد )ميسور(
وحني وصل إقبال إىل القاعة رأها مزدمحة بالناس وكان فيمن حضر أساتذه اجلامعة 
باإلضافة إىل برامهة املدينة وغريهم من الوجهاء واألفاضل فقرأ اقبال مقالة من بني 

  )مبدراس(ثة الىت قرأها املقاالت الثال
لكىيزور اقبال ) ميسور(م إعداد الربنامج حتت إشراف إمارة ۱۹۲۹ينائر"وىف 

وعلى مقربة من القلعة ) َسَر ْجنا بـََتم( الىت تعرف بقلعة) سلطان تيبو الشهيد(قلعة 
الشهيد وىف الساعة التاسعة تقريبًا ركب اقبال والوفد ) سلطان تيبو(يقع ضريح 

السيد على (ىف السيارات وكانت إحدى السيارات من هذه القافلة تقل  املرافق له
وكان يصحبه رفقاؤه أصحاب فرقته )ميسور(املوسيقار املعروف لبالط) خان

خصيصًا ملرافقة ) ميسور(املوسيقية وقدأرسلت هذه الفرقة املوسيقة من قبل أمري 
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ان الشهيد والذي اقبال فوصل إقبال ىف الثانية عشرة تقريبا عند ضريح السلط

وعلى باب الضريح يوجد املؤكلون املأمورون رمسيًا بضرب " قبة سلطانية" يسمى
فدخل " حجر موسى"الوفوف للزوار القادمني وقد بىن الضريح باملرمر األسود أو 

وال تقولوا " اقبال الضريح وهو يقراء اآلية القرآنية الىت وردت عن خلود الشهداء 
وحتت القبة السلطانية "  أموات بل أحياء ولكن الشعرونملن يقتل ىف سبيل اهللا

) تيبو(والد سلطان ) حيدر على(توجد ثالثة قبور أحدها مفطى باالسود وهو قرب 
والدة ) فاطمة(الشهيد وعلى اليمني قربان أحدمها ذهىب اللوله وهو قرب السيدة 

الشهيد نفسه واللون ) تيبو(والقرب الثاىن أمحراللوله وهو قرب السلطان ) تيبو(سلطان 
األمحر ىف الواقع يدل على أن املدفون ىف القرب من الشهداء ـ كان السلطان تيبو 
نفسه قد دفت أبويه ىف ذلك املكان وبىن على قربيهما ضرحيًا واجلوىف داخل 
الضريح جو مهيب يرعب اإلنسان وأما احلب واإلخالص واالحرتام الذى ميتاز{ا 

لفاحتة فمما اليكن التعبريعنه ـ وقد حنتت أبيات شعرية فارسية دعاء اقبال وقراءته ا
على القبور وجدران الضريح األربعة الىت تشيد بالشهداء ومتجدهم وقد استشهد 

ويستخرج تاريخ )  م۱۷۹۹املوافق لسنة(هـ ۱۲۱۳ىف سنة ) تيبو(السلطان 
ذا هو وه" أى فقد السيف" "مششري كم شد"استشهاده من قطعة شعرية وعنوا'ا

تاريخ استشهاده الذى سجله معظم من تناول حياة السلطان الشهيد وخرج الناس 
من الضريح غرياقبال الذى ظل وفقًا عند قرب السلطان الشهيد وقد أغمض عينيه 

بأن مشهد ) عبد اهللا تشغتائى(وكان اقبال آخر من خرج من الضريح وحيكى 
يانه أو تعبريه بالكلمات أو على اقبال على ضريح السلطان الشهيد مما ال ميكن ب

اللسان ورغم ذلك فقد أعدا مقالة مستقلة حني عاد إىل الهور وكان 
أى ندرة :(ونشر املقال ىف نرينك خيال" أى فقد السيف"مششري كم شد:"عنوا'ا
  ) اخليال

ويوجد عند الضريح مسجد ضغري جملس الناس ىف فناء املسجد حيث أخذ 
شعر اقبال مرة باألردوية وأخرى بالفارسية بلهجة  املوسيقار يغىن) جان على(

حزينة ولوعة حمرقة أما اقبال فظل يسكب الدموع الىت مل تكد تتماسك وكذلك  
املوسيقار حال ) على جان(كل من حضر كان يسودهم حزن ورقة وعندما رأى 

: الناس دهش وخاف فأمسك عن الغناء فقال له اقبال فىشئى من القلق احلزين
املوسيقار يغىن ) على جان(وقفت؟ جيب أن تستمر ىف غنائك هكذا استمر ملاذا ت

حممدابو (وظل اقبال يسكب الدموع وحني أراد اقبال أن يودع الناس وخيرج سأله 
هل محلك :املعروفني والذي كان يرافق اقباالً قائالً ) ميسور(من جتار )عباس السيد 
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إن اللحظات الىت قضيتها معه  السلطان الشهيد رسالة؟ فرد عليه اقبال قائالً 
ان من :جبانب قربه حلظات خالدة غالية ولن تضيع منها حلظة واحدة  ـ مث قال 

  :بني رسائله الىت محَّلها إياى رسالة تقول
مهجو مردان جان سربدن     درجهان نتوان اكر مردانه زيست

  زندكيست
دنيا فان إذامل يستطع أحد أن يعيش حياة الرجال الشجعان ىف ال: ومعناه

  موته موته الرجال الشجعان أيضاً هىحياته ـ
وىف هذا البيت إشارة إىل مايروى من أن أحد املستشارين للسطان الشهيد  
كان قد اقرتح عليه قبل موته بقليل أن يتصاحل مع االجنليز فرد السلطان الشهيد 

ن مائة سنة إن يومًا واحدًا من حياة األسد االنصارى خري م:عليه ردًا فوريًا وقال
مث نظم اقبال أربعة أبيات شعرية ىف الطريق وهى تعرب عن ) ۲۷(يعيشها بن آوى 

انطباعاته الشخصية وهى التوجد  ديوان من دواوينه الشعرية و{ا تكمل القطعة 
  )۲۸(مع البيت الشغرى الذىمربنا وهى

  !ــ  قد استوقدت ناراً ىف صدرى مرة أخرى وأتيت من بالد اجلنوب
 أتأبط خنجراً متالأل كاملرأة وسوف أجرده من غمده تدرجييا ــ أريد أن ــ  إنىن

أبلغكم رسالة دقيقة من قبل السلطان الشهيد وذلك ألنىن أخشى أن يصبح يوم 
 ۔العيد مراً علينا مجيعاً 

أوًال ذهبت إىل ضرحيه أل قبل ترابه وفاجأىن صوت مسعته وهو يرتفع من 
 :داخل الضريح العاطر ويقول

مل يستطيع أحد أن يعيش حياة الرجال الشجعان ىف الدنيا هذه موته  إذا
 موتة الرجال الشجعان أيضاً هى حياته بعينها
ووصل اقبال إىل حديقة ) سرجنابتم(مث غادروا الضريح متجهني إىل قلعة 

جزيرة ) سرجنابتم(ىف الواحدة ظهراً تقريباً والواقع أن ) دلت باغ(القلعة تعرف باسم 
ويقع ىف قسم من اجلزيرة احلديقة ولقلعة والقسم ) كاويرى(فرعني من 'ر  تقع بني

الثاىن تقع فيه املدينة الىت كان عدد سكا'ا ثالث مائة ألف نسمة حىت بعد أربع 
أما اآلن فقد استتحالت املدينة إىل ) تيبو(أو مخس سنوات من استشهاد سلطان 

املقرب اخلاص األمري ) بدين شاهلسيد صديق امللك صادق زين العا(اخلراب وكان 
ينتظر اقباًال يستقبله وهناك رتبوا طعام الغداء ) دولت باغ(ميسور موجودًا ىف 

توجد أشجار ترجع إىل عصر السلطان الشهيد وكان )دولت باغ(للوفد وىف حديقة



  النهر الخالد
الشهيد يأنس كثريًا إىل مبىن القلعة وحد يقتها ومير 'ر ) تيبو(السلطان

وهلا منظر خالب للغاية وانتهى اقبال وأصحابه من ) ولت باغد(جبانب)كاويرى(
فرأى اقباًال مسجد القلعة األعلى )سرجنا بتم(الغداء فخرجوا متنزهني إىل قلعة
ملري (كما أنه رأى السجن والقر املزعوم )تيبو(وهومكان استشهد فيه السلطان 

الذى كان  األعرج وذلك املعبد اهلندوكى) غالم على(اخلائن وضريح ) جعفر
وفتحه للهنادكة من جديد أىل جانب اآلثار السلطانية ) حيدر على(أصلحه األمري

يعرف بكل مكان من ) حممود خان حممود البنجلورى(الكثرية األخرى وكان السيد
األماكن ويكى احلليفة التارخيية له والتقى اقبال اإلمام اهلرم للمسجد األعلى فعلم 

) تيبو(رم كان إماماً للمسجد األعلى ىف عصر السلطان منه بأن جد هذا اإلمام اهل
الشهيد وحكى هذا اإلمام الشيخ القبال بأن السلطان الشهيد كان يدخل 
املسجد من باب اجلدار اخللفى للمسجد فيصلى الصالة على مارواه والد هذا 

الشهيد قائد )سيد غفار(االمام الشيخ اهلرم وبينما كان اقبال ينظر إىل صورة 
الشهيد ببضع حلظات إذ ) تيبو(يش السلطاىن والذى إستشهد قبل سلطان اجل

كليم امللك سيد غوث حمى (أخربه أحد ممن كان يرافقه بأن زميله ىف السفر 
الشيهد هذا فالتفت إليه ) سيد غفار(إمنا هوحفيد )الكالم"مدير جريدة)الدين

) سرجنابتم(دين مناقبال فعانقه ببالغ احلب واالحرتام كما أ'م رأو وهم عائ
الشهيد ليوفر املياه ملزارع ) تيبو(وهذا هوالسد الذى أسسه السلطان " سدكاويرى"

ويعرف السد ) تيبو(الفالحني إال أن السد قد مت إكماله بعد استشهاد سلطان 
أى 'ر األمري كرشنا وقد وجد حجر األساس ) (كرشناراج ساجر(اآلن باسم 

د والذى كان منحوتا عليه باللغة الفارسية بني الذى وضعه السلطان تيبو الشهي
األحجار فأخذوه فنصوه على الطريق العامة فوق السد على أمرمن أمري ميسور مث  
كتبوا ترمجة اجنليزية وحتتوهاعلى قطعة مرمرية فنصبوها جبانب حجر السلطان 
الشهيد وعلى مقربة من ذلك املكان بنيت حديقة ذات جوافري كهربائيه تؤتى 

  ۔ظراً مدهشا رائعاً وعاد اقبال إىل مدينةميسور عند العصر تقريباً من
واسرتاح إقبال قليًال ىف دار الضيافة مث ذهب إىل قاعة البلدية ىف السادسة 
مساء حيث قدم له مسلمو مدينة ميسور كلمة الرتحيب فوجد اآلف املؤلفة منهم 

وترأس )  عباس السيدالسيد حممد أبو (ينتظرونه وقد رتب هذا االجتماع ونظمه 
وافتحت اجللسة بتالوة آية من الذكر احلكيم ) غالم أمحد كالمى(اجللسة األمري 

املوسيقار وفرقته بعض  ) على جان(مث غىن) الشيخ ابو املظفر(وكان اسم املقرئ 
حممد أبو (القطعات الشعرية إلقبال بأسلوب مؤثر مبكى حمزن للغاية مث قدم السيد 
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ب مث رد عليها اقبال بكلمة بليغة للغاية وألقى الكلمة اخلتامية كلمة الرتحي)عباس
استاذ الفلسفة جبامعة ميسور بالنيابة عن القائمني برتيب اجللسة ) واديا(األستاذ

مهما ادعى :حيث استحسن حماضرة اقبال الىت ألقاها باألمس  وقال معلقا عليها
قال بأن اقباالً للجميع إن اقباالً املسلمون بأن اقباًال هلم وحدهم فإىن أقول واحلق ي

ليس ملكًا  لدين خاص أوفئة معينة فمادام املسلمون يعتزون باقبال ألنه أخوهم 
باقبال اليقل عن ذلك أمهية وهو أنه هندى  ۔حنن اهلنادكة ۔ىف الدين فان اعتزازنا

  اجلنسية ـ
م ذهب اقبال إىل جامعةميسور فزار قسم ۱۹۲۹ينائر ۱۲وىف الصباح من 

رئيس القسم بطالبه وأراه بعض ) جوبال سوامى(لم النفس فعرفه الدكتور ع
ربط سلك أداة من أدوات ) جوبال سوامى(التجارب املهمة ومن بينها أن الدكتور 

علم النفس بنبذ إقبال مث قال له أن يفكر ىف ذهنه عن عدد من الواحد إىل العشرة 
يعدد حىت بلغ ( جوبال سوامى(فاختار اقبال ععد الستة ىف ذهنه فأخد الدكتور 

يتحرك بكل سرعة وقوة وبعد أن شاهد " عقرب األداة"الستة فنعند ذالك أخذ 
إن ىف مثنوية الشيخ الرومى وىف حكايتها :ابقال هذه التجربة علق عليها فقال

األوىل بالذات قد ورد ذكر الطبيب الروحى  الذى يفحص األمة املريضة فيجس 
النبض عرف الطبيب نوع املرض الذى أصيب به تلك نبضها فإذاتغريت سرعة 

األمةوهذه هى نفس الطريقة الىت كان قد عرف {ا الشيخ الرئيس ابن سينا نوع 
فهذه هى الطريقة الىت  ) قابوس بن وشم كري(املرض الذي كان أصيب به االمري 

مث ذهب اقبال ليزور بعض قصور ) ۲۹(كان األطباء يتبعو 'اقبل قرون عديدة 
القدمية فرأى ىف بعض منها أسدًا منحوتًا على احلجر الذى كان قد ) يسورم(

نصب ختليدًا لذكرى السلطان تيبو الشهيد فأخذ إنتباه اقبال فاهتم به اهتماماً  
كبريًا مث وصل  بعربة كهربائيةإىل ضريح قدمي وهو الضريح الذى كان يكثر زيارته 

د األسود مطلقة حرة متشى تشاء السلطان تيبو مث رأى حديقة احليوان حيث وج
ولكن اقباًال مل يعرف اخلندق الذى حفر بطريقة من حيث ال يطلع عليها الزوار 

  .وال يدركونه
فركب هو ) بنجلور(وىف نفس اليوم بعد الغداء خرج اقبال متجهًا إىل مدينة

 وزمالؤه السيارة اخلاصة {م فاستقبله أهل الريف ىف الطريق أكثر من مرة فطوقوه
يعقود األزهار وعند ما مر من عند ضريح السلطان الشهيد نزل من السيارة فقرأ 

وشيوخ السلطان تيبو الشهيد ىف ) حيدر على(الفاحتة مرة أخرى وتوجد ضرائح 
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ىف ) بنجلور(فأوقف السيارة فنزل منها فقرأ الفاحتة مث وصلوا إىل ) تشاندبتم(

الذى كان ) ري املريزا امساعيل الس(الساعة اخلامسة مساء حيث شرب الشاى مع 
يعيش ىف جوكله ميثل الثقافة اإليرانية وعندما  فرغ من االشاى ذهب إىل منزل 

كان ) بنجلور(مث أكل العشاء عند بعض التجار من مدينة) السري امساعيل السيد(
وقد حضر ىف مأدبة العشاء هذه مجعيع وجهاء املدينةوكبارها ) حممدعلى(امسه 

حسيث اسرتاح ) إمساعيل السيد(متأخرة من الليل إىل منزل السري فوصل ىف ساعة
  وقضى ليلة تلكـ

م غادر اقبال مدينة ۱۹۲۹ينائر ۱۳وىف الثامنة والنقصف صباحًا من 
فقد كانت اجلامعةالعثمانية وجهت إليه ) حيدرآباد(بالقطار متجهًا إىل ) ينجلور(

مدير جريدة ) غوث حمى الدينسيد (الدعوة إللقاء احملاضرات {ا  وكان يرافقه 
م عرب ۱۹۲۹ينائر  ۱٤وىف اليوم التاىل أي فىصباح ) ميسور(من أهل "الكالم"

حيث توقف وكان األطفال الصغار ) حيدرآباد(فوصل إىل حمطة) فلك منا(القطار 
الصني " املسلمون قد اصطغوا على الرصيف وهم  يغنوا أنشودة إقبال اإلسالمية

السيد (بلهجة حلوة جداً واستقبله على  احملطه : د لنا والكل لنالنا والعرب لنا واهلن
مسجل اجلامعة العثمانية وغريه من الشخصيات وأبلغوا اقبال بأنه سينزل ) أنصارى

فالبد له أن يستقر ) حيد رآباد(طيلى اقامته على ىف) الدكن (ضيفا  علىحكومة 
) دلكشا(ل اقبال ىف قصر ىف دار الضيافة للدولة وقبل ذلك كان قد تكرر أن ينز 

فجاءهلم الشاى وهم ىف القطار وكان املقرر أن ينزلو على احملطة التالية وهى حمطة 
) السري اكرب حيدرى(وعنداما وصل إقبال إىل تلك احملطة إستقبله )سكند آباد (

( و) ألسيد ابراهيم(و) الشيخ عبد هللا عمادى(و)خليفة عبد الكرمي(والدكتور 
واساتذة اجلامعة العثمانية اآلخروون فطوقوا اقبال )لدين قريشى الدكتور مطفر ا

إىل دار ) حيدرى(السري اكرب (بعقود األزهار كما  كان دأ{م مث ذهب اقبال مع 
  )والد أوستا(الصيافة للدولية كانت تسمى 
م وىف ۱۹۲۹منه عام  ۱۸ينائر إىل ۱٤)  حيدرآباد(وقد أقام إقبال مدينة 

)  خليفة عبد احلكيم(القصر امللكى مع الدكتور  وله ذهب إىلاليوم األول منه وص
ينائر  ۱۵وىف اليوم التاىل أى . فسجل امسه ىف سجل احلضور يف البالط امللكى 

مم مساًء كان موعد حماضرة إقبال األوىل ىف قاعة احلديقة العامة وقد ترأس ۱۹۲۹
من حضر  )۱۰٦؟؟؟؟ص( وكان من بني) السري كيس برشاد(اجللسة األمري 

وىف تلك الليلة أقيمت مأدبة العشاء , اجللسة  أساتذة اجلامعة العثمانية وطال{ا
وكانه ممن بني  , )السري كيش برشاد(الفاخرة مع جملس الشعرىف منزل األمري 
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التعليمات للمدعوين أنه حيضروا ىف املأدبة باللمالبس السرمسية لألمارة وهى عبارة 
خمضر مجيع شعراء اللغة األردية والفارسيىة " لوسةجب"و) آصف شاهية(عن عمامة
وبعد 'اية املأدبة بدأ جملس ,وقد لبسوا هذه املالبس الرمسية ) حيدرآباد(من أهل 

الشعر وكان من بني  الشعراء الذين أنشدوا قصائدهم الشعرية {ذه 
بار  عزيز(واألمري) ضياء يارجنك {ادر(واألمري) حيدريار جنك طباطبائى:(املناسبة

نظام شاه لبيب (و) جوش مليح آبادى(و)الشيخ مسعود حموى(و)جنك {ادر
أما إقبال فظل جالسا صامتا . وغريهم  من الشعراء) مريكاظم على باغ(و) تيمورى

بيته ) الشيخ مسعود حموى(وعندما أنشد , ومل يستحس شيئًا من شعر الشعراء 
  :هذا

  يد كل باغبان كرفت مراميان ج  نكاه كردن دز ديده ام به بزم به ديد
إنه  الرقيب رآىن وأنا أنظرو إىل حبيىب بنظرات خاطفة ىف   :ومعناه

  :ا>لس فكأنىن قد قبض على ىف اجلنني وأنا أقطف األزهار
ولكن مل يعرف أحد هل طلب   أرجوك أن تعيد البيت : فقال إقبال

بال قد أعلن ىف وكان إق. إقبال إعادة البيت ألنه أعجبه أوأراد هو أن ينقد البيت
البداية بأنه لن ينشد بيتا أو قصيدة ىف ا>لس الشعرى ولكن الضيوف 

  :أحلوا عليه بإصرار فأنشد األبيات الفارسية التالية) كيس برشاد(واألمري
اى كه درقافلهء ىب مهه   زندكى اجنمن آراء ونكاه دار خوداست"- ۱

  شعربامهه رو
فسها بنفسها فيامن يسري مع قافلة إنه  احلياة تزين وحتافظ على ن: ومعناه

  .احلياة عليك أال حتفل بأحد ولكن جيب عليك أنه متشى مع كل واحد
  "هم به جربيل امني نتعران كردكرد  آن نكيىن كه تعربا اهر منان باخته)"۲(

الفص الذى سخوت به على الشياطني األشرار مل يكن جيوز أنه : ومعناه
  !يرDمه عند جربيل األمني

نه يعود إقبال إىل دار الضيافة للدولة كان أمية السر النظام الدكن وقيل أ
قد بعث برسالة إىل وأخربه فيها بأنه الساعة احلادية عشرة )السري أمني جنك

فعندما عاد إقبال أبلغه ,م موعد اللقاء مع نظم الدكن۱۹۲۹ينائر ۱۸صباحا من 
ة وأخرباه أيضا بأنه عن وصول الرسال) شوذرى حممد حسني(و) عبداهللا تشغتائى(

ينائر ىف ۱٦فقضى إقبال يوم ,م۱۹۲۹ينائر۱۹مغادرته إىل الهور ؟؟؟؟ ممكنة قبل 
دار الضيافة للدولة وهو يقابل أساتذة اجلامعة وطال{ا مرة وأخرى يقابل 
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م ألقى إقبال حماضرة الثانية ۱۹۲۹ينائر۱۷وىف صباح . شخصيات املدينة البارزة

وىل العهد وكانت ) أعظم جاه(قد ترأس اجللسة األمريىف قاعة احلديقة العامة و 
وتغدى ) مدراس(احملاضرتان مهانفسس احملاضرين التني  كان إقبال قد القامها ىف 

ىف ذلك اليوم وقد حضر املأدبة أساتذة اجلامعة ) إقبال ممع السري أكرب حيدرى
فسها أقام وكبار الوظفني مبصلحة املال ووجهاء املدينة وكبارها وىف الليلة ن

  .مأدبةتكرميا لألقبال)السريأمري جنك(
م قابل إقبال نظام الدكن ۱۹۲۹ينائر  ۱۸وف احلادية عشرة من صباح 

قائال بان زوار نظام  الدكن كان عليه أن يلبسوا )نظري حيد رآبادى(وبصرح
وقد اشتهر ) ۲۰(أما إقبال فلم يكلف هذا التكليف, املالبس السرمسية االمارة

أن إقباًال أنشد لألمري من أبياته : الشائعات عن هذا اللقاء منها العديد من 
أن إقباًال كان قد مسع :ومنها " رموزلالذانية"الشعرية وأهدى له نسخة من ديوان 

بأنه نظام الدكن ميلك لؤلؤة المعة غالية جداوحني أبدى ) حكيم أمجل خان(من 
أن نظام الدكن :ومنها,اها إقباالإقبال عن رغبته ىف رؤية اللؤلؤة طلبها النظام وأر 

إننا ذهبنا إىل دهلى وكانت مدينة الهورقريبة جدا ولكنك :" قال له باهلجة شاكية
إنىن كنت مريضا ىف ذالك الوقت وقد جئت :" فقال له إقبال" ماجئت لتزورنا

إليك اآلن بعد ان قطعت مسافة ألف ومخسمائة ميل ألعوض عما فانىن وما 
ولكن " إننا نعينك وزيرًا للعدل "سر نظام الدكن مث قال له  مما" سبق من السهو

) ۲۱"(أرجوك ان تزل إقبال حرا طليقا!يا صاحب العظمة:"إقباًال رد عليه قائال
ويواقع اللقاء بني  إقبال وبني النظام كان لقاء عاديا  وكان إقبال قد وجد خالل 

أس االجتماع السنوى ؟؟؟؟ اللقاء دعوة إليه رجا فيها األمري أن يزور بنجاب فيرت 
فوافق االمري على ذالك وجرت املراسلة بني إقبال , جلميعة محياية االسالم بالهور

وبني  النظام عن هذا املوضوع فيما بعد ولكن األمري مل يستطع أن يزور بنجاب 
اىل الهور ) حيدرآباد(م غادر إقبال ۱۹۲۹ينائر  ۱۹السباب منعتهعن ذلك وىف 

  .زيارة العلمية اجلمعية اهلند اجلنوبيةوهكذا انتهت ال
قدإشتهرت خطب إقبال أو حماضرة اشتهارًا كبريا ىف األوسا األدبية  

اإلسالمية بشبه القارة وتلقى إقبال دعوة من قسم الفلسسفةاجلامعة عليكلره 
اإلسالمية أن يلقى نفس احملاضرات فىالقسم غري أن إقباال كان قد أعد املقاالت 

خرى زيادة عما سبق خالل السنة نفسها وكان رئيس اجلامعة األسالمية الثالثة األ
؟؟؟ رجاء إقباال أن يلقى احملاضرات ) السيد راس مسعود(ىف ذلك الوقت هو 

وىف , فوافق إقبال بأن يلقى احملاضرات الست ىف جامعة عليكره اإلسالمية
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, ) تشغتائىعبداهللا(م غادر إقبال الهور اىل عليكره وكان يرافقه۱۹۲۹نومرب۱۷
هناك إذكان قد سافر ) لسيد راس مسعود(وحني وصل إىل عليكره مل جيد 

ومن هناك ذهب , فاستقبله أساتذة اجلامعة وطال{ا ىف حلطة القطار){وبال(إىل
رئيس قسم الفلسفة فأقام عنده وىف ) سيد ظفر احلسن(إىل منزل الدكتور 

وأقام إقبال مبدينة عليكره ) {وبال(من) السيد راس مسعود(اليومالتاىل عاد 
م وخالل هذه الفرتة ألقى إقبال احملاضرات الست ىف ۱۹۲۹نومرب  ۲۰حىت
بإقبال بأسلوب ) السيد راس مسعود(وخالل اجللسة األوىل عرف ) سرتبشى(قاعة

عطفى مليئ مبشاعر احلب فأعلن ىف كلمته بأ'كان قدمرض وهو ىف أوروبا 
زيه ويثلج لوعة صدره وحزنه غري ألف بيت من فالتحق باملستشفى قائم جيد مايع

  )٤۲(شعر إقبال الذى كان قد حفظه عن ظهر قلب
وقضى إقبال معظم وقته وهو ىف عليكره ىف ا>الس التعليمية واحللقات   

اخلواجا (و) سيد ظفر احلسن(والدكتور ) السيد راس مسعود(العلمية وأقام كل من 
عطاء اهللا (والدكتور ) بشري حسني زيدى(و )ضياء الدين(غالم السيدين والدكتور 

مآدب وحفالت تكرميا إلقبال وذهب إقبال خالل زيارة هذه ليعود ) بت
رشيد (املصاب بالفاجل ىف تلك الفرتة كما أنه عاد ) صاحبزاده آفتاب امحد خان(

  .ىف منزله)أمحد صديقى 
مل ورغم أشعاله الكثرية املتنوعة فإن إقباالقد استمر حياول أن يك  

احملاضرات مهذه وجيعل منها كتابا مستقال مقام بتغريات من عناوين احملاضرات 
وداخل متو'اونشر الكتاب أخرياوهو حيوى احملاضرات الست ـ األول مرة ىف 

هل الدين "م ىف الهور مث أضيفت رسالةإىل الكتابوعنوا'ا۱۹۳۰منتصف عام 
ىف انكرتا " أرسطو"مجعيةوكانت احملاضرة السابعة قد أعدت دعوةبني ,"ممكن؟

م وقد نشرت هذه ا>موعة الىت حتوى سبع حماضرات ۱۹۳۲وألقيت هناك ىف 
م وهكذا كتملت ۱۹۳٤ىف انكرتا عام ) اكسفورد(طبعة ثانية من مطبعة جامعة 

م وقد درس املستشرق ۱۹۲۵م والىت قدبدأت ىف۱۹۳۲السلسة من احملاضرات ىف 
ذا فكتب إليه قائال بأنه أئ الكتاب من أهم كتاب إقبال ه) هيل(األماىن األستاذ

وكان إقبال يعتقد بأن عامة الناس فكره اليستطيعونه ) ۳۳(مظاهر العصر احلاضر 
االستفادة من الكتاب وأنه لن يفهم أحد ماقصده إقبال إال أهل العلم الذين قد 

د ورغم ذلك فإن إقباالق, )۳٤(درسوا الفلسفية االسالمية ولغربية دراسة خاصة
شوذرى (وأما , على أنه يرتجم احملاضرات إىل اللغة األردية) سيدنذير نيازى(حث 
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فكان يعارض الرتمجة األردوية للمحاضرا وكان يعتقد بأن املسلمني ) حممد حسني

؟؟؟ كثريا باملشاكل الفلسفية ومع ذلك فإن هذه املشاكل كانت جزئيةومل تكن 
اضرات األردوية سببا؟؟؟الفهم أويسى مبدئية كمت أنه خيشى أن تكون ترمجة احمل

بعض الناس الفهم وبااالضافة إىل ذلك فما دامت مباحث احملاضرات مباحث 
فلسفية خالصة فكان من املمكن أن نثار فتنة جديدة حول أفكار إقبال وان 

هذه مل تكن بال مربر أو بدون بسبب وذلك ) شوذرى حممد حسني(خشية 
القاهرة قد قرأ احملاضرات بعد ان ظهرت طبعاDا األئمة عاملا هندياكان يسكن ب

وأن ,فكتب مقاال  قال فيه بأنه الفلسفة األوروبية قد طغت على فكر إقبال 
احملاضرات إذا ترمجت إىل االردوية فيجب على علماء اهلند أن يعارضوها كما 

سفة إال ان الفال) ۳۵)(السريسيد أمحد خان(عارضوا الفتنتة الطبيعية  الىت أثارها 
وملفكرين املسلمني مل حياولوا أن يفهموا حماضرات إقبال على عكس ماكان يتوقعه 

 )۳٦(عن هذا املوضوع)سيد نذير نيازى (إقبال منهم فيقول 
إن املباحث اإلسالمية الىت أثارها حضرة العالمة ىف حماضراته هذه تقتضى من "

ىل اخلربة الكاملة بعلوم أن تكون على علم بالفلسفة والعلومم الغربية باإلضافة إ
وال يكفى لنا جمرد دراسة للفلسفة أو العلوم ,اإلسالم ومعارفه ومدنيته وتقافته

الطبيعية أو التاريخ أو املدنية أو الكالم  أو العلوم  الدينية وجدها وفوق كل 
ذلك جيب أال يغيب عنا التغريات الىت حلقت بالفكراإلنساىن ىف الشرق والغرب 

تلك الىت يكمن أنه نقدر {ا ,ات سريعة السري واالنتشار ىف الغربوخاصة التغري 
اجتاهات املدنية املعاصرة ىف املستقبل والعامل الذى يتمناه االنسان املعاصر ويريد 
أن يبنيه ىف املستقبل ولكن مل يدرس أحد احملاضرات من وجهة النظر هذه كما 

لم سوف حياولون أن يدركوا أنه مل يتحقق ما كلمه يتوقعه إقبال بأنه أهل الع
وعليه فإن دراسة .األهداف احلقيقية هلذه احملاضرات حني تطبع وتنشر 

  "احملاضرات طلت دراسة سطحية بل مل يهتم {ا العلماء إال القليلني منهم
وما دامت دراسة احملاضرات دراسة سطحية غري متعقة فأن البعض من  

الذى مل يكن يعرف شيئا غري )دكنسون(املستشرقني  الربيطانيني قلدوا االستاذ 
اآلداب االجنليزية والذى مل يدرس الفلسفة اإلسالمية قط كما أنه مل يتعرف على 
الفلسفة األوروبية حق التعرف ـ فقالوا ىف تعليقا Dم على احملاضرات بأن إقبال مل 

) ۱۰۹؟؟؟ص(يأت بشئ جديد غري ما تأثر به من الفالسفة االوروبيني وخاصة 
وأن علماءها عامة مل يهتموا باحلاضرات والذى درسوها وعلقوا عليها  ) رغسونب(و

كانوا يرون أنه نظام إقبال الفكرى يقوم على أفكار الفالسفة األوربيني ومن مث 
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قد ا'ى ) سيد نذير نيازى(فإن أفكار إقبال مل تكن غري اهلفوات املضلة وكان 
حيا وعلى حد قوله كان إقبال هو الذى ترمجة احملاضرات األردوية وإقبال ال يزال 

أى التكوين " تشكيل جديد إهليات إسالمية"افرتح باسم الرتمجة األردوية وهو
ولكن الرتمجة ) ۳۷(اجلديد لإلهليات اإلسالمية أو علم الكالم االمسالمى اجلديد ـ 

وفد (م ۱۹۵۸األردوية مل تظهر إال بعد عشرين سنة ومن وفاة إقبال وهو عام 
" جتديد الفرك الديىن ىف اإلسالم"الرتمجة العربية للكتاب ومساها املرتجمظهرت 
  )بالقاهرة

كتاب صعب املنال وإال دراك " جتديد الفكر الديىن ىف االسالم" إنه كتاب
فانه حيمل ماجاء من أقوال وأفكار الفالسفة والعلماء ورجال الدين  والفقهاء من 

زيد عددهم من مائة ومخسني عاملا وفيلسوفا القدماء واحملدثني ىف الشرق والغرب ي
وكان إقبال يتوقع من القارى أن يكون على علم بعصود هذه الشخصيات وبيئا'ا 
وأفكار ها قبل أن يتناول دراسة احملاضرات هذه وأن البعض  من هذه 

وإضافة , الشخصيات شخصيات معروفة والبعض اآلخر شخصيات عري معروفة
املؤلف  ۱۰۰اضرات أسلوب معقد للغاية م؟؟؟؟صإىل ذلك فإن أسلوب احمل

املشاكل العديدة ىف موضعع واحد من املبحث كما أنه يعرض عن مشكلةكان 
يناقشها فينتقل فجأة إىل مشكلة فلسفية أخرى فيتناوهلا للنقاش مث يرجع إىل 
املشكلة األولىىكان بصددها وقد أعرض عنها دون أن يكملها كما أنه استخدم 

ديدة من أجل توضيح بعض األفكار وأن الرتكيب اللفظى ملعقد مصطلحات ج
كما أن ىف   ۱۱۰هلذه املصطلحات اجلديدة قدبسببصعوبة الفهم أو ال ؟؟ص

احملاضرات مواضع طريقها االستدالىل باللغة االجنيليزية مستحيل الفهم وال يدرك 
  .القارى معناها حىت ولوكرر الدراسة أو النظر فيها

مقدمة احملاضرات وهو يوضع أهدافها بأن القرآن الكرمي يلح  ويقول إقبال ىف
على العمل أكثر مما يلح على التفكر وأن املسلمني ىف العصر األول من مدنيتهم 

وأما املشائخ واملتصوفة وأصحاب الطرف . قد تقدموا على أساس وجهة النظر هذه
ان املعاصر قد فقد جعلوا الوجدان القلىب أساسا للدين واالميان ولكن اإلنس

. تأثربالعلوم املعاصرة مما جعله ينظر إىل األحوال الباطنية بنظر الشك واالرتياب 
ومادام املشائخ واملتصوفة ال يعرفونه سيكولوجية العصر احلاضر فإ'م اليستطيعون 
إرشاد االنسان املعاصر إرشادا مغاالناجحا ىف جمال القيم الروحية واألحوال 

طرف اإلرشاد عندهم تقوم على سيكولوجية العصر الذى قد   الباطنية وذلك ألن
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أما اإلنسان املعاصر فإن سيكولوجية ختتلف متاماومن مث اليؤثر ىف ,انفرص ومضى

ومن مث أصبحت احلاجة ماسة ان , نفسه األساليب القدمية من الذكر والتفكر
أن  نقدر العلوم الدينية بأسلوب علمى واستدالل فلسفى جديدين ولكن جيب

نتخذ أسلوبا يأخذ بعني اإلعتبار أجماد اإلسالم الفسفية وتقاليده العلمية كما جيب 
حتقيق أمهيتها والستفادة منها ىف ضوء الفكر اإلنساىن املعاصر وأن اجلمع بني 
اجلديد والقدمي قد يكون مشكال جديدا للفكر اإلسالمىيستطيع أن يؤثر ىف نفس 

غرب ويكتسب منه ثقة ويقينا وإميانا إن التقدم املسلم املعاصر وخاصة املسلم امل
والنتيجة أن الوقت ليس ,العلمى املعاصر قد هدم األسس القدمية للعلوم الطبيعية 

ذلك التوافق ,بعيد الذى سوف يشعر فيه الدين والعلم التوافق أو الوثام بيها 
ومهى بني والوثام الذى غاب عن العيون بسبب التغاير أو التناقص القياسى أو ال

  )۳۸(الرمح املادة ىف العصور املاضية وينهى إقبال مقدمته بقوله
ورغم هذا كله فيجب أن نعرف بأن الصرامة أو القطعية الجمال هلا ىف التفكري "

أمامنا  ۱۱۰ص.....أو النقاش الفلسفى وأننا كلما نتقدم ىف دنيا العلم و
قد تكون أكثر فائدة  جماالت جديدة من الفكرستبدو لنا أفكار وآراء كثرية

وأقرب إىل الصواب من تلك األفكار وآلراء الىت وردت ىف حماضراتنا هذه على  
كل حال فإن واجبنا احلقيقى إمنا هو النظر الدائم احلزر ىف تطور الفكر 
اإلنساىن وتقدمه كما أنه جيب علينا أن نتقدم ىف هذا ا>ال بأفكار واعية 

  "ونظرات ناقدة
مث إن فهم هذه " العلم والتجربة الدينية"اضرة االوىل فهو وأما عنوان احمل

, احملاضرة فهما جيدا يقصر على العلم بالوسال الىت يكتسب {ا اإلنسان علمه 
الوسيلة األوىل هى حواسنا الىت ندرك به ونشاهد {ا وميكن  : وهذه الوسائل ثالثة

ة الثانية هى العقل والوسيل. أن تسمية علم احملسوسات أو التجارب واملشاهدات
أى مايفهمه اإلنسان أويدركه بعقله والوسيلة الثالثة هى الوجدان أو العلم باأللقاء 

وهذه الوسائل الثالثة الىت يدرك {ا  اإلنسان العلم . أوما يسمى باملعرفة أو العرفان
أو يعرف {ا شئيا من األشياء هلا جدود وقيود ونقصد بذلك أن املعلومات الىت 

ا أو حنصل عليها {ذه الوسائل الثالثة حتتمل اخلطاء أو النقص ومن مث قد ندركه
وضع الفكر اإلنساىن أسسا ومبادئ نستطيع أن ننقد {ا حقيقة هذه املعلومات 

إن املبحث األساسى أو .وصحتها ونقضىبها صحة هذه املعلومات أو خطئها 
 أن ننقد املعلومات الىت النقطة املركزية ىف هذه احملاضرة هى أننامادمنا نستطيع

حصلنا عليها حبواسنا ويقصى فيها عقلنا بصحة هذه املعلومات أو خطئها كما 
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أننا نستطيع أن نعرف النقص ىف االستدالل املنطقى بالتجارب املشاهدات 
فكذلك يوجد لدينا مقياسا ميكن أن  نقد {ا و نعتمد عليها ىف نقد املعلومات 

أو بالتجربة الدينية أو ما يسمى باملعرفة أوالعرفان الىت حنصل عليها بالوجدان 
وهذان املقياسان يسمى إقبال أحدمها مقياسا عقليا والثاىن يسميه مقياسا 

بعض النظر عن ,أما املقياس العقلى فاملراد به هو التعبري النقدى الذى حيقق ,عمليا
املعلومات الىت قضية مفروضة مسبوقة الدينية عن جتربة إنسانية ما والغرض هو ان 

احلقيقة الىت يقودنا التعبري النقدى  ىلاأدركناها  بالوجدان أوبالتجربة الدينية تقودنا 
على أساس النتائج أو األمثار الىت تتحقق لنا {ذه املعلومات أو التجارب ويرى 
إقبال الطريقة االوىل أو املقياس العقلى يتبعه فيلسوف وأما الطريقة الثانية أو 

  .العملى فهو الذى يتبعه املقياس
ومما استدل إقبال على ماادعاه هوأن العصور الىت متتاز بتفون الديانة 
وانتصارها حاول أهل العلم ىف تلك العصور أن يبنوا ديانتهم على أسس عقيلية إذ 
أن العقائد والبادئ الدينية حتتاج إىل الدالئل أو الشواهد العقلية ألن اإلنسان إذا 

قويا من اإلميان والعقيدة  لتكوين سريته الشخصية فقد ميكن أن  مل جيد أساسا
يضل الطريق أو نزل أقدامه ىف احلياة العملية فإن اإلميان يتضمن العناصر العقلية 
والعوامل العلمية وإن القرآن الكرمي يدعو اإلنسان وحيرضه على أن يعرف ربه الذى 

ن أو العرفان ـ كما يدعو اإلنسان خلقه وخلق كل شئ  بقلبه وفؤداه ـ  وهو الوجدا
وحيرضه على أن يعرف ربه باالنظر ىف الكون واستخدام عقله ومسعه وبصره وغري 

ومادام الدين يشمل فكر اإلنسان وإحساسه وعمله ىف نفس .ذلك من احلواس 
الوقت فيجب أن تقوم العقائد والقيم الدينية على اسس ومبادئ من العقل ليفهما 

ن إدراكا صحيحا ويعتقد إقبال بأنه العقل والوجدان التناقض ويدركها اإلنسا
بينهما و إمنا يكمل أحدمها اآلخر ويرجع كل واحد منهما إىل ينبوع أو مصدر 

بينهما هو السرعة أما العقل فيتقدم   ۱۱۲ص.....???واحد والغرمه كل الغرمه
ويصل إىل وأما الوجدان أو العرفان فيدرك اهلدف , حنواهلدف خطوة بعد خطوة

املقصد بوثبةأو خطوة واحدة فاالعقل أيضا فعال متحرك فكما أ، احلبة أو البذرة 
النبات كذلك العقل يتضمن كليا باطنا أوبعبارة , تتضمنه إمكانيات الشجر أ

أخرى يتضمن العقل مجيع إمكانيات العلم وان كانت تظهر تدرجيا وىف هذه 
فيقول بأن الوجدان أو العرفان ) برغسون(املرحلة يوافق إقبال الفيلسوف الفرنسى 

  .إمنا هومشكل فتقدم أو صورة عليا من العقل
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وكان إقبال يشعر بكل شدة وقعرة بأن العلوم اإلسلالمية خالل القرون 
اخلمسة املاضية طلت تعاىن من اجلمود والركود فقد مربنا عصر كان الفرك األوروىب 

ا اإلسالمى إال أن العلوم الدينية اإلسالمىة يتأثر فيه باالتيارات  الفكرية ىف عاملن
مث تلتها قرون أخرى طل العامل اإلسالمى ىف ,قدبلغت الكمال ىف القرون الوسطى 

أما أوروبا فأخذت تناقش وتفكرى ىف  ,خالهلا ىف مرحلة  من  الغفلة والنوم 
املسائل الىت كانت موضع اهتمام كبري ورغبة عميقة عند الفالسفة والعلماء 

ملسلمني إن الفكر اإلنساىن والتجارب البشرية قد تقدمت تقدما غري عادى منذ ا
القرون الوسطى إىل يومنا هذا وإن تسخري الطبيعة واإلنتصار عليها قد منح 
واإلنسان نشاطا جديدا و شعورا جديدا بالتفون وإلنتصار فقد ظهرت وجهات 

ديثة أخذت تقدم احللول النظر اجلديدة واإلفكار املبتكرة كما أن التجارب احل
للمشاكل القدمية با إلضافة إىل ظهور املشاكل اجلديدة وأن فكرة اإلنسان عن 
العلم واإلدراك قد أخذت تتغري بنقدم هائل من األفكار العلمية حىت أصبح من 
الالزم اليوم أن نفكر من وجهات النظر اجلديدة ىف املشاكل العديدة املشرتكة بني 

ففى مثل هذه الظروف واألحوال كان اجلبل املسلم والناشئ ىف ,الفلسفة والدين 
آسيا وأفريقيا على احلق إذا أهذ يطالب بتوضيح عقائده الدينية بأسلوب علمى 

  ) ۳۹(أخاذ ويقول إقبال ۱۱۲مبسط ؟؟؟؟ص
إنه البد ىف عصر النهضةاإلسالمية هذا أن نقوم ببحث حر عن النتائج الىت "

ال الفكر والعلم كما جيب أن نعرف ماهى مدى وصلت  إليها أوروبا ىف جم
االستفادة  من هذه النتائج من أجل النهضة العلمية اإلسالمية املعاصرة 

وكذلك فإنه ال بد لنا أال'مل حركة ,أوللتكوين أجلديدهلذه العلوم اإلسالمية
تلك احلركة الىت مصدرها آسيا , الشائعات ضد الدين وخاصة ضد اإلسالم

الروسية الشيوعية ـ تلك الشائعات ضد الدين عامة وضد اإلسالم  الوسظى ـ أى
  "خاصة الىت دخلت اهلند عرب جدودها

وقد حقق إقبال مستشهدا باآليات القرآنية بأن اهللا تعاىل سبحانه وتعاىل مل 
خيلق هذا الكون عبثا أى أن عمل اخللق واإلبداع ليس  لعبة يتفرج عليها خالقنا 

إن هذا الكون الواسع وجود .كون والواسع له هدف وحكمةالعظيم وإمنا هذا ال
مركب يتسع للمزيد من اإلضافة إليه وأنه سبحانه وتعاىل يزيد فيه مايشاء وعليه 
فإن هذا الكون ليس وجودا جامدا راكدا كما أنه ليس إبداعا قد مت إكماله 

فمن املمكن وانتهى ال يقبل التغيري أو التبديل اآلية وأنه بدون حركة أو إحساس 
أن يكون هذا الوجود الواسع أن يشكل القوى املوجودة فيما حوله أى تشكيل 
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يريده كما أنه يستطيع أن جيدد جمراها كما يشاء ويريد وعليه فإن اإلنسان ميلك 
موهبة االبتكار واالجياد وبإمكانه أن يقرر مصري هذا الكون باإلضافة إىل مصري 

تلك القوى الىت توجد حول اإلنسان ىف نفسه وذلك لصالح القوى وخريها 
الوجود فمرة يشارك االنسان هذا الكون ىف أهدافه وأمانيه وىف بعض األحيان 
يوافق اإلنسان هذه القوى كما أنه يسخرها لتحقيق أهدافه  وإكمال مايريده ىف 

أحيان أخرى وبإمكان اإلنسان أن يكون إرادة اهللا ىف هذه السلسلة من التغيريات  
  .رجيية ولكن أن تكون املبادرة حنو هذه التورة التغيرييه ن قل اإلنسان نفسهالقد

ويرى إقبال ألقرآن الكرمي يلح على الغنسان بني حني وآخرأن يدرس الطبيعة 
وعجائبها ويشاهد الكون وغرئبه وأن القرآن الكرمي وعوته إىل هذه 

العلوم الطبيعة  الدرسةواملشاهدة قد كان سببا جعل املسلمني يهتمون بدراسة
واملشاهدة والتفكر ىف هذا الكون الواسع الذى ال يعلم جنوده وحدوده إال اخلالق 

وهذه الدراسة واملشاهدة كانت من ألسباب الىت أوجدت ,املبدع سبحانه وتعاىل 
  ):٤۰:(العلوم الطبيعية عند املسلمني ويقول إقبال

غري وذلك ألن إدراك هذه إن القرآن الكرمي يلفتنا إىل حقيقة هائلة من الت"
والواقع ,احلقيقة اهلائلة والتغلب عليها يكمن اإلنسان من بناء مدينة قوية خالدة 

أن املدنيات كلها والىت عاشت ىف آسيا قد فشلت أل'ا أختذت طريق اإلدراك 
هلذه احلقيقة اهلائلة من الباطن وا>رد أى احليال والقياس ـ حنو الظاهر امللموس  ـ 

 الوجود والكون ـ وهكذااستطاعت هذه املدنيات إجياد القضايا أى عامل
ومن الظاهر اجللى أنه الميكن , املفروضة إال أ'ا حرمت من القوة واحليوية 

  "ملدنية أن تكون قوية خالدة على أساس القضايا املفروضة
وىف هذه : املقياس الفلسفى للتجارب الدينية"وأما احملاضرة الثانية  فعنوا'ا

ملبحث يوذح إقبال مدى التأييد العقلى للتجارب الدينية أو املشاهدات الروحية ا
ويبداء املبحث بالدالئل أو الرباهني . وملاذا اليستطيع العقل أن يتقدم هذا احلد؟

العقلية الثالثة الىت يتحقق {ا وجود البارئ سبحانه وتعاىل هى الدالئل العقلية 
الدليل الكوىن والدليل الغائى : ملسيحى وهى الثالثة الىت أشها علم الكالم ا

إن هذه الدالئل الثالثة توضح وتدل على أن  العقل اإلنساىن .والدليل الوجودى 
قد اختذ خطوات علمية حقيقية ملعرفة الذات املطلق أو البحث عنه ولكن هذه 

اسا الدالئل أو الراهني الثالثة ينقصها التاييد املنطقى فكأنه العقل قد أوجد أس
  ۔هلذه الرباهني الثالثة ولكن العقل نفسه قد هدم هذا األساس بأدوانه اخلاصة

مث ينافس إقبال املراحل الثالثة للمحسوسات أو املدركات مستدالىف ذلك 
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وهذه املراتب أو املنازل " هواألول واألخر والظاهروالباطن:"باآلية القرآنية الىت تقول

وخالل نقاشهوهذا .ى املادة واحلياة والشعورزالثالثة  للمحسوسات أو املدركات ه
يعلق إقبال على النتائج العلمية احلديثة الىت وصل إليها األنسان با لطبيعات وعلم 

حيقق إقبال بأنه العلم املعاصرليس لديه فكرة مبسطة جامعة , األحياء وعلم النفس
مستقلة وكذلك عن احلقيقة وإمنا توجد عنده أفكار جزئية مستقلة لألجزاء منفردة 

فإنه هذه األفكار اجلزئية املستقل اليربط بينها رابط يستطيع أنه جيمع بني هذه 
ومادام الدين , الشتات واملتفرقات ونستطيع بذلك التعبري عن صورة احلقيقة 
  يبحث عن احلقيقة ككل فمن  مث ال خياف األفكار اجلزئية املتفرقة ـ

حتقق لنا بأنه ذات البارئ سبحانه وتعاىل ويقول إقبال بأنه التعاليم القرآنية 
والكوف واحلياء أشياءمتحركة على الدوام ومن مث فان مشكلة الزمان وماهية هلا 

ىف حبوثة الرياضية بأنه هذا ) ۱۱٤؟؟؟؟ص(وقد حقق ا,أمهية شديدة بالنسبة إليها 
اك ولكن الكون لوكان راكدا ساكنا منكان وجود األبعاء الثالثة خليقا بالغرم واإلدر 

, مادام الكون متحركا فالبد من قياس الزمن لنحدد به موقعا صحيحا للمكان
وبذلك يصبح الزمن بعد إفافيا أو بعدا وجودا إضافيا وكلما غري الناظر من عمله 

واالعرتاض الذى ,وسرعته تغري املكان طبقا للتغري الذى حلن بعمل الناظروسرعته 
أنه وجود الزمان هو وجود غري حقيقىوذلك  :يبديه إقبال على فكرة اإلضافيةهو

ألنه الزمان إذا الضم إىل أبعاد املكان ميلزم من ذلك أنه نعرتف بأنه وجود الزمان 
املستقبل قد حتدد كما يتعني وجود الزمان املاضى وحينئذ مل يعد الزمان حركة 
ن إبداعية حرة من حيث أ،ه ليس فيه تسلسل وكأنه الوقائع ال حتدث وإمنا حن

الذين نواجهها فقط وذلك ألنه حمل الوقائع املستقلة كلهاقد حتدد ممسبقا ىف 
ليست فكرة الزمان ) إينشتامني(مكان جمهول وعليه فإنه فركرة الزمان عند

) برغمون(املتسلسل كما أ'ا ليست فكرة الزمان اخلالص الذي يعتقد فيه 
ل يف حالة إيل حالة الفيلسوف الفرنسي الذي يري بأنه الشعور اإلنسان يتحو 

وهكذا نتغري دائما وبصفة مستمرة بسبب التغري املستمر يف أحوالنا . أخري 
وهذا , جانب خارجي أو جانب فعال :الذهبية وأن الشعور اإلنساين له جانبان

اجلانب يتعلق بالبيئة واحلياة العلمية اليومية أو أنه يتعلق بالزمان املتسلسل وىف رأئ 
ان حسب هذه الفكرة زماناحقيقيا واجلانب الثاىن من الشعور أن الزم) برغسون(

اإلنساىن جانب داخلى أو جانب البصرية وهذا اجلانب يتعلق بلحظات التفكري 
فإن اإلنساىن وحينئذ يصبح الزمان آنا جمردا ونستطيع أن نعرب ,اإلنساىن العميق 

و زمانا حقيقيا زمانا خالصا أ) برغسون(وهذا مايسمية , عنه حبال دائم مستقل 
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ىف فكرته عن الزمان هذه ومعىن ذلك أن االنسان عندما )برغسون(وإقبال يدافق 
يستغرق ىف األعمان البعيوة من ذاتيته فحينئذ مير بتجربة الزمان اخلالص اليشوبه 
شئ من املكان وأن عمل اإلبداع واخللق عند البارئ سبحانه وتعاىل سريع كلمح 

سبحان وتعاىل أيضا زمان خالص أوهلى حالة من عدم  البصر فينئذ زمان البارئ
الزمان املتسلسل إال أنه سبحان وتعاىل يستمر ىف عمله اإلبداعى فيخلق الزمان 
املتسلسل حلظة بلحظة وحينئ ليس الكون ممجموعا من األشياء ىف احلالء وإمنا 

  .هو عمل إبداعى مسلسل
هو الزمن املاضى ) نبرغسو (على كل حال فإن فكرة الزمان اخلالص عند 

الذى يتصل باحلال املستقل وهذا ال يشمل الزمن املستقبل عنده وقد أعرض عن 
وهنا يغارون إقبال .ذلك ألنه بامكانه أن حيدد من حرية اإلبداع ىف احلياة 

ألنه يرى بأن هذا التعبري عن احلياة ليس تعبريا وحيدا وذالك الن احلياة ) برغسون(
ف بالتعبري والعمل املسلسل وكلما زاد عملها أوجدت تكون األغراص وألهدا

احلياة العزائم واألهداف اجلديدة املتنوعة وىف عملية هذا التسلسل مل نعد حنن 
وهكذا طريق احلياة ميرىف موت بعد موت ورغم هذا ال نستطيع ,اآليةماكنا عليه 

احلياة إن عمل .أن نقول بأن تسلسل هذا الطريق تسلسل اليقوم على املبادئ 
والكون خيلو عن اهلدف ىف تسلسل  الزمان ألنه ال يتقدم حنو هدف قد مت 
حتديده وعليه فإنه حركة الزمان ليست على خط قد مت شكلة  مسبقا وذلك ألن 
هذااخلط اليزال يتشكل حىت األية واملراد بذلك هي اإلمكانات الىت قد حتدث 

ملعىن فريى إقبال أن هذا املستقبل وقد ال حتدث وإذا كان الزمن املستقبل ىف هذا ا
{ذا " التقدير"له هدف معني ويفسرإقبال املصطلح القرآىن املنصوص عليه بكلمة 

  .األسلوب نفسه من التشريح والتفصيل 
وىف 'اية احملاضرة يقول إقبال بأن الوجدان وحده هو الذى يعلمنا بأن احلياة 

نه هذا العلم ولو كان علما غري كامل إمنا هى ذاتية ترتكز على نفسها ىف الواقع وإ
إال أنه هو نقطة االنطالق الىت  يكتشف اإلنسا{اماهية احلقيقة املطقة وأن 
احلقائق املختلفة الىت حنصل عليها أو احملسوسات نقود إىل النتيجة نفسها وهى أن 
احلقيقية املطلقة ىف أصلها وجوهرها روحية ومن مث ال ميكن أن نتصورها إال 

فإن , ويرى إقبال أن أهداف الدين وأعلى من أهداف الفلسفة "ذاتية"ها بصفت
الفلسفة ال تستطيع أن تدرك احلقائق إال إدراكا عقليا جمردا ومن مث التستطيع 
الفلسفة أن تتعدى أو تعرب فكرة بإمكا'ا أنه  املعلومات اجلزئيةاحلاصلة بوسائل 



  النهر الخالد
يقة من بيعد ولكن الدين على وبعبارة أخرى فان الفلسفة تشاهد احلق,العقل 

العكس من ذلك فهو يتمىن القرب أو االتصال وأنه العقل ال ميكن له هذا القرب 
أو التصال إال إذا حاول أن يعرب احلدود أو مبتعداها واختذ طريقا ذهنيا لتحقيق 

  .ذلكالطريق الذى يعرب عنه الدين بالدعا,أمنيته 
وقد " ة الذات األهلية وحقيقة الدعافكر : "وأما احملاضرة الثالثة فموضوعها

تناول إقبال ىف حماضرة هذه فكرة الذات اإلليهة أو الذات املطلقة فناقشها ىف 
ضوء الفلسفة وما جاء ىف الشريعة االسالمية عن ذات البارئ سبحانه وتعاىل 
ويرى إقبال أنه التجربة االجتماعية الىت وصلت إليها الوسائل العلمية البشرية 

نا جليا بأنه أساس هذه الوسائل العلمية البشرية ترجع إىل إرادة إبداعية تكشف ل
وعليه فإن القرآن الكرمي نظراً , باصرة ال ميكن أنه نعرب عنها إال بالذاتية وحدها 

إنه الذاتية املطلقة ال " اهللا:"إىل تفرد الذاتية املطلقة قد استعمل اسم العلم وهو
, اإلبداع واخللق الىت توجد ىف ذاDا ووجودهامتناهية وذالك باإلمكانيات من 

مث يناول .هذه الذاتية املطلقة عميقة وليست واسعة " ال حمدودية"ومعىن ذلك إنه 
كيف يبدأ العمل اإلبداعى من القوة االبداعية املوجودة ىف "إقبال سؤاال آخر وهو 

وء اآليات وهنا يناقش إقبال عقائد األشاعرة ويوضحها ىف ض" الذاتية املطلقة؟
القرآنية فريى االشاعة بأنه الوجود أو الكون يرتكب من اجلواهر أو من تلك 

ومادامت القوة , الذرات الصغرية الىت ال حصرهلا والىت ال تقبل املزيد من التجزئة
اإلبداعية باقية خالدة مستمرة فإنه عدد هذه احلواهر أو الذرات الصغرية التنهى 

ال تأخذ وجودها إال إذا نالت صفة الوجود وهكذا تنشأ عندجٍد وانه هذه اجلواهر 
اجلواهرأوالذاة الصغرية فتخرج من العدم إىل الوجود ىف حلظة بعد حلظة وهكذا 
يزداد الوجود ويتع وليس من املمكن إنشاء صورة ذهنية للعملية اجلوهرية هذه أما 

للعملية  إقبال فيقول موضحا بأ،ه علم الطبيعات احلديث يقول بإجياد صورة
اجلوهرية لكل مقدار ن املقادير ىف العامل الطبيعى ويعتقد إقبال أنه فكرة األشاعرة 
عن خلق الوجود وإبداعه قريبة جدا ن األفكار وألراء الىت ظهرت ىف جمال العلوم 

 .الطبيعة املعاصرة وتطورها
 ويرى إقبال أنه عملية اخلالق اإلبداعية ىف ضوء هذه األفكار ال تتحقق إال

فكأنه كل عمل سواء  " بالذاتيات الكثرية"بشكل الوحدات الىت يعرب إقبال عنها 
كان يتعلق باحلركة امليكانية با اجلواهر املادية أووجود الفكر احلرىف الذات اإلنسانية 
فحقيقة كل واحدة منها التظهر إال إذاكشفت عن الذات للذاتية املطلقة وعليه 

ى شكل من أشكال جوهرالذاتية سواء كان رفيعا فإن كل جوهرة ىف الكون إمنا ه
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أو وضيها ولكن جوهرة الذاتية حتقق  قسمة كماهلا ىف الذات االنساىن بعد أنه 
مترباملدارج املتنوعة و{ذا السبب يعلن القرآن الكرمي بأنه الذاتية املطلقة أقرب إىل 

ا هو مصدر مجيع اإلنسان من حبل الوريد وأن السيل املتدفق من احلياة اإلهلية إمن
  . الذاتيات وحنن نعيش فيها ونتحرك على مثال األىل واجلواهر

جديد بأنه ,من بني مجيع اخللق , ونظرا إىل ذلك فإن االنسان وحده 
ومادام , يساهم ىف احلياة اإلبداعية لذات البارئ سبحانه وتعاىل كصاحب أو زميل

هو الذى يستطيع أن حيول بإمكان هذه االنسان أنه يتصور عاملا أمجل فأمجل ف
  .املوجود إىل املطلوب

ويرى إقبال أن الفلسفة تقتنع بأ فكارها وحدها أما الدين فبما أنه يتمىن أنه 
يكون أقرب فأقرب إىل املقصود وذلك بعد احلصول على علم أعمق باملقصود أو 

الروحى املطلوب وأن هذا القرب ال بتيسر إال بالدعا وأن الدعا من  جتليات العامل 
  ):٤۱:(ومن مث ختتلف ثأثر الطبائع بذلك فيقول إقبال

وقد اختار اإلسالم شطرا معينا للعبادة ال لغرض إال ان تندفق قلوب اجلماعة "
باملشاعرة واملوحدة كما أنه ظاهرهذه اجلماعة هو أال يبقى شعور ىف أحد 

نفكر ىف  فعلى سبيل الثمال جيب أن,أعضاء اجلماعة مبكانتة أو جنسة أوشرفه 
قضية برمهى من الربامهة من اهلند اجلنوبية ذلك الربمهى الذى قد اغرت بشرق 
الطبقة وكرامة الربمة فتكر وجترب فإذا أخذ يقف كل يوم جبانب أحد من طبقة 
املنبوذين لرأينا أما منا تورة كبرية تتحقق بني أيدينا فإن النوع البشرى يرجع إىل 

الىت حتيط بكل شئ والىت قد أمسكت كل شئ أصل واحلد وذلك األية الذات 
وهو الذى ميسك به وهذه الذات " آنانية"هى الىت خلقت جوهرة الذاتية أو 

وعليه فإن القرآن الكرمي جيعل اجلنس أو القوم أو االهام اىل الشعوب , واحدة 
ومجلة القول فإن .والقبائل وسيلة للتعارف فقط فهذا يرجع إىل ذلك السبب 

اجلماعة ىف االسالم أيضا ليست وسيلة من وسائل التعارف  وحدها الصالة مع 
إن الصالة مع اجلماعة إمنان هو تعبري ,بل هى أكثر وأكرب قدرا ومنزلة من ذلك

عن أمنية تعلن بأننا نقضى على هذه الفوارق الىت حتول بني إنسان وإنسان إن 
بطريقة بتحقق {ا  وحدتنا هذه والىت هى جزء من الطبيعتنا جينب أن نعرب عنها

  ".هذه الوحدة ىف حياتنا العملية
" الذاتية واجلرب واالختيار واحلياة بعد املوت" وأما احملاضرة الرابعة فموضوها

فيقول إقبال بأن القرآن الكرمي يلح على كرامة اإلنسان وتفردهن ومن وجهة النظر 
 ميكن له أن حيصل القرآنية ال يستطيع أئ إنسان أن يزر وزرإنسان آخر كما أنه ال
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على شئ إال ما يسعى إليه ويتضح ببعض الواردات الصوفية ىف تاريخ التصوف 
االسالمى بأن الذاتية حقيقة فإذا أمكن لنا إجياد شخصية عميقة فان بإمكا'ا أن 
تكتسب قوة ودعما على األسس الروحية ويرى القرآن الكرمي بأن الواردات من 

لعلم ويستشهد إقبال ىف ذلك باملنصور احلالج هذا النوع وسيلة من وسائل ا
فيقول بأن املسلمني مل يدر سوا هذا النوع من األحوال واملشاهدات الصوفية على 

  )٤۲(يقول إقبال ,أسلوب علمى ومن مث مل يتمكنوا فمن االستفادة منها
ومن واجبنا أن ندرس اإلسالم بصفته نظاما فكريا من جديد بدون أن نقطع 

هو أولن من أحس بروح ) وىل اهللا الدهلوى(ينا ا>يد ولعل اإلمام صلتنا مباض
أما الذى أدرك األمهية احلقيقية والنظام الواسع .جديدة من  الصحوة  والنهضة 

الذى كانه على واسع ) السيد مجال الدين األفغاىن(هلذا الواجب العظيم فهو 
عقلية باإلضافة إىل جتربة وبصرية عميقة بتاريخ اإلسالم الشعىب وتاريخ احلياة ال

إذن ,واسعة عن تقاليد الناس وعاداDم وخصائهم وكان أمامه هدف واسع للغاية 
فلم يكن من الصعب أن أصبحت شخصية الكرمية صلة حية قوية بني املاضى 
واملستقبل على كل حال فإذا كان قد بقى أما مناطريق فهو أن حناول مع 

تكرميه أن نفهم الطريقة الىت نقودنا إىل التعبري االعرتاف مبكانة العلم املعاصر و 
الصحيح والتفسري االسليم للتعاليم إلسالمية نظرا إىل مكانة العلم املعاصر حىت 

  "ولو خالفنا أسالفنا من أهل العلم ىف ذلك
ويتحدث إقبال عن اختيار الذاتية اإلنسانية ومسؤليتها الكاملة فيذكر عن 

الىت معناها "اخللق "عية للذات اإلهلية فإن كلمة ذلك جانبني من القوة اإلبدا
أيضا وأن الغرض احلقيقى من التعاليم اإلسالمية ههو " األمر"اإلجياد أو التخليق

فهكذا نرى أن حياة " الذاتية"تصبح قدره احلرية واالختيار عنصرا مستقال ىف حياة 
ويظهر موقفا  الذاتية هى حياة احلرية والختيار وأن كل عمل من أعماهلا يوجد

جديدا وهكذا يتج هذا العمل الفرص اجلديدة املتنوعة إلنسان أن يطلع على ما 
ميلكه ن موهية اإلبداعع واالكتشاف واإلجياد واالبتكار ويتحدث إقبال عن احلياة 
بعد املوت ىف التعاليم القرآنية فيقول بأنه من املمكن أن يساهم االنسان ىف حتقيق 

مقاصده فيكتسب حياة اخللود بذلك وال يستطيع أحد أن أهداف القوم الكون و 
يساهم ىف أهداف القوم ومقاصده االمن استجمع أحواله وأفعاله حيث يدعم 
ذاتية حىت يسلم من صدقة املوت وحينئذ لن يكون املوت إال طريقا من الطرق 

نسان املؤدية إىل اخللود فإن احلياة بعد املوت أو اخللود عند إقبال ليس من حق اال
يرجو احلياة بعد املوت أو اخللود ولكن الميكن له ذلك إال إذا أنعم عليه فإذا 
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حتقق بأنه يستحق ذلك االنعام وهو أهل له وأنه اجلنة أوالنار ليست ن أمساء 
االماكن أو املقامات وإمنا هى أمثال عن أحوال االنسان وأو ضاعه وليست جلنة 

أن النار ليست حفرة مستقلة للتعذيب وأن  حالة من أحوال املنعة والراحة كما 
احلياة مستمرة وأن اإلنسان لن يزال يتقدم دائما للتجليات املتنوعة املتجددة من 

  . قدرة اهللا
وىف حماضرة هذه " روح الثقافة اإلسالمية"وأما احملاضرة اخلامسة فموضوعها 

 أو التصوف عند إنه الوىل:حاول إقبال أن يوضح الفرق بني النبوة والوالية فقال 
ماحيظى مبتعة التقرب إىل اهللا واالتصال حبضرته فإنه ال يود أن يعود إىل دنياه الىت 
تركها وراءه وذلك ألن هذه هى آخر غاية يقصدها الوىل أو التصوف من 

وأما النىب فإنه ليس كذلك فهو جيب أن يعود إىل ماتركه من .أصحاب الطريقة 
و يعود ليقضى على النظم القدمية وحيدث تورة مدنية ورائه من الدنيا وأهلها بل ه

ناجحة مباركة ىف العامل البشرى وليس لدينا إال أن نعرب التجارب الروحية أو 
املشاهدات السرمدية النبوية فنقول بأ'ا عملية إبداعية خالفة وذلك 

النىب  صدق جتربته الروحية الشخصية الىت مر{ا من ناحية   ۱۱۹ص..........
ن ناحية أخرى معىن ماورد عليه النسبة إىل احلقائق احلارجية من العامل الذى وم

يعيش فيه وكذلك فإننا نستطيع أن نقضى ىف قيمة الواردات القلبية أو التجارب 
الدينية الروحية الىت مير {ا كل نىب وذلك بالنظر إىل النتائج والثمرات الىت قد 

ارة أخرى جيب أن نقدر التعاليم النبوية ترتبت هذه الواردات أواملشاهدات وبعب
وجيب أن نرى ماهى الدنيا اىل بعث نىب من االنبياء وماهى الدنيا الىت ظهرت 

إىل قيمة العقيدة . ؟؟؟....نتيجة لدعوة وخالل هذا النقاش يريد إقبال أن ي
واإلميان خبتم النبوة أو تكميلها و'ايتها ومدى أمهية هذه العقيدة وحيويتها ىف 

ويقول إقبال إن القرآن الكرمي قد استعمل  .قافتنا اإلسالمية وجمتمعنا االسالمى ث
كلمة الوحى ملعىن يدل أنه الوحى من خصائص احلياة ولوازمها وأن هذا الوحى 
الرباىن كلما تطور وتدرج تغريت ماهيته حىت أن الوحى الرباىن إذا بلغ معراج 

فيقول إقبال مانصه ,سلسلته  الكمال وقمته فحينئذ جيب أن ينتهى وتتقطع
)٤۳:(  

وإذا نظرنامن وجهة النظر هذه اتضح لنا أن شخصية نىب االسالم ـ صلى اهللا "
فنطرا إىل ,عليه وسلم ـ ومكانته وسيط أو رابط يربط بني العاملية اجلديد والقدمي 

 ينابيع  وحيه صلى اهللا عليه وسلم ـ  هو يتصل بالدنيا القدمية أما إذا نظر نا إىل
روح ما أوحى إليه من الشريعة فإن هذه الروح السرمدية الشريعة تبىن عاملا 
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وترجع التورة البشرية اهلائلة إيل وجوده صلى اهللا عليه وسلم حيث , جديدا 

اكتشفت حلياة الينابيع اجلديدة من العلم واحلكمة وهذه لينابيع هي اليت غريت 
حلضارى ليشق طريق يف نور جمري التاريخ البشرى ومهدت الطريق للموكب ا

هذه الينابيع من العلم واحلكمة وعليه فإنه ظهور اإلسالم هو ظهور العقل 
االسقرائى وما دامت النبوة ىف اإلسالم قد وصلت إيل ذروة كماهلا فكأنه ال بد 

إن الشريعة اإلسالمية الغراء هي الىت علمت اإلنسان بأنه ال .من 'ايتها وخامتها
وهو يف حاجة إيل مساعدة وأن اكتمال الشعور للذات يستطيع أن يعيش 

اإلنسانية ال ميكن إال إذا عرف اإلنسان نفسه وبأنه صاحب أعنته ىف األعمال 
وهو مسؤل عنها وهذه هو السبب الذى ال يسمع باإلعرتاف ؟؟؟؟؟؟ىف 
اإلسالم كما أنه ال يسمع بامللكية املتوارثة كما أنه يلح علي استخدام العقل 

قرائى والعلوم التجريبية وهلذا السبب جيعل اإلسالم عامل الطبيعية وعامل اإلست
التاريخ من ينابيع العلم اإلنسان إنه هذه اجلوانب من احلياة العملية اليت يلح 

  .عليها اإلسالم هي كلها جوانب من العقيدة خبتم النبوة
إلضافة إيل ويرى إقبال أن القرآن الكرمي يذكر ينبوعني من العلم اإلنسان با

ينبوع الوحى أو املشاهدة الروحية وأحد هذين الينبوعني هو عامل الطبعية والثاين 
هوعامل التاريخ ويعتقد إقبال بأن اإلستفادةواإلعتناء {ذين الينبوعني قد كان خري 

أن املسلمني إذا أدركوا احلقيقة القائلة بأن .تعبري وأحسنه لروح الشريعة اإلسالمية
ة دائمة ثاروا حينئد ضد املقاييس واألفكار الفلسفية الىت جاءDم الكون يف حرك

من قبل يونان فالتفتوا غلي احلقائق القومية الصامدة حتت النأثري املباشر للتعاليم 
القرآنية وهكذا كانت عندهم بداية املنطق االستقرائى واملنهاج التجريىب واملشاهدة 

الفلك والرياضيات واجلرب وحيقق إقبال العملية واملساحة والطب والكيميا وعلم 
علي أساس األفكار الىت مجعها من جمهودات العلماء املسلمني واجلزاء منهم 
بالعلوم الرياضية والطبيعية بأن ذلك كله يرجع إىل تأثري التعاليم القرآنية جيث 
أسس املسلمون العلوم الىت استفادت منها أوروبا والىت كانت أساسا للنهضة 

ويرى إقبال أنه ال يوجد جانب من جوانب املدنية األوروبية إال .ة املعاصرةالبشري
  .وميكن فيه وجود التأثري احلاسم بقوى من الثقافة اإلسالمية

وكذلك فأن الشعور بالتاريخ وأمهيته احليوبة من املوضوعات اجلديدة 
ودات بذهلا بالدارسة ىف العامل اإلسالمى وقد علم التاريخ عند املسلمني اوال مبجه

الرواة احلديث النبوى مث تطورت مبادئ النقد التارخيى شيئا فشيئا حىت أصبح علما 
مهما وظهر املؤرخون ىف اإلسالم من امثال ابن اسحاق والطربى واملسعودى مث 
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تطور التاريخ مبادؤه كعلم مهم جدا حىت جاء ابن خلدون الذي قدم فكرة التاريخ 
فكرة التاريخ أو فلسفته عند ابن خلدون يقوم على و ,يف ضوء التعاليم القرآنية

مبدءين اساسيني احدمها وحدة النوع البشرى والثاين احلركة املستمرة الدائمة 
  .للحياة البشرية

الواقع أن الرتمجة "االجتهاد ىف اإلسالم"وأما املقالة السادسة فموضوعها
حلركة يف تركيب مبدأ ا"احلرفية للعنوان األجنليزي حملاضرة اقبال هذه هي 

من أن سعى أو (أي أن معن اإلجتهاد عند اقبال ليس ما تداوله الفقهاء"اإلسالم
وإمنا معىن اإلجتهاد عند )حماولة يقوم {ا فقيه حلل مشكلة قانونية أو مسألة شرعية

اقبال أن مبدأ احلركة يف الشريعة اإلسالمية وهو يفتتح حماضرته بوجهة النظر هذه 
ة اإلسالمية قد أعلنت بأن الكون أو الوجود علم متحرك أن هذه فيقول بأن احلرك

احلركة اإلسالمية قد ظهرت ىف مرحلة من مراحل التاريخ البشرى حني كان 
اإلنسان يف أشد احلاجة إىل أن يقطع صالته بعالئق األرض أو املنطقة من اجلنس 

  أو اللون ويتجه حنو أسساس من الوحدة البشرية وبعبارة أخرى
**********************  

**********************  
أن العامل االنساىن أو املدنية البشرية ىف ذل الوقت والىت كانت تقوم على 
امللكية اهللا ودة قد كانت على وشك اال'يار أو املوت ومن مث كان العامل البشرى 

  ):٤۰(بال ىف اشد احلاجة إىل مدنية جديدة حتل املدنية النهاررة البائدة فيقول إق
إن هذه املدنية اجلديدة أئ االسالمية قد بنت الوحدة البشرية على مبدأ "

التوحيد وان  هذا املبدأ يأمر نا أال نطيع إال اهللا وال نعبد أحد اسواه وأنه ال 
طاعة للملوك والسالطني فميا خيالف او أمره إن االساس الروحى للحياة ىف 

ذا قام جمتمع بشرى على فكرة احلقيقة االسالم إمنا هو وجود قائم دائم فا
املطلقة هذه فالبد لذلك ا>تمع مبادئ دائمة خالدة ال تقبل التغيري وأن 
التنظيم والسعاد ىف احلياة اجلتماعية يرع إىل هذه املبادئ الدائمة اخلالدة ولكن 
ليس معىن املبادى الدائمة هونفى كل إمكان من امكانات الغيري والتبديل فما 

ملبداء ىف جسد اإلسالم أو هيئته الذى ميكن أن يكون اساسا للحركة هو ا
  "والتغيري ىف اإلسالم غري االجتها ىف اإلسالم

ويوضح إقبال بأن أهل السنة واجلماعة مل يرفعوا االجتهاد ومل يعرضوا أبدا إال 
, أ'م مل يسمحوا باالجتهاد العملى ضد نشأت عند هم املذاهب الفقهية االربعة

أل'م فرذوا قيودا وشروطا على ا>تهد ال ميكن حتقيقها مث يقول فيها على  وذكل
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األسباب الىت أدت إىل اخاذ هذا املوقف ومنها أن فرض القيود على اإلجتهاد ىف 
عصر ا لزوال واالحنطاط كان ال بد منه لإلحتفا بوحدة  األمة االسالمية إال أنه 

  )٤۵:(م فيقولحيتج على موقف الشيوخ املتزمني ويعارضه
ولكنهم مل يفهمو ا كما أن شيوخ زماننا ال يفهمون ان مصري الشعوب 
وكيا'ا ال يقصر على التنظيم واملوجود فيهم وحده وإمنا يقصر مصري الشعوب 
وكيا'ا على املذاهب الفقهية ألفرادها فإذا أردنا أن ننقذ أمه من ورطة الزوال 

جاب بتارخينا املاضي واالحرتام له أو واإلحنطاط فليس السبيل إلىذلك هو اإلع
والواقع أن إنقاذ األمة من الزوال , 'ضة أمتنابالوسائل املزعومة من عندنا 

واإلحنطاط والنهوض {ا إذاكان له وسيلة ناجحة وحيلة مؤثرة فهى ليست إال أن 
نرىب أفرادبني أمتنا ميلكون من املواهب ويعرفونه ذاتيهم حق املعرفة ألمة هؤالء 
وألفراد هم الذين يستطيعون أن يكشفوا الغماء ويدركوا أعمامه احلياة فهوالئهم 
األفراد الذين يبتكرون املقايس اجلديدة الىت نتمكن {اأمة نقدر تقديرا صحيحا 
ونعرف أنبيئتنا التقبل التغيري والتبديل إطالقا وإمنا حتتاح إىل إصالح وإعادة النظر 

اب البالغ باملاضى واالحرتام  االجتماعى ؟؟؟؟ وباإلضافة إىل ذلك فإن اإلعج
الالزم ملا يعود  يعارض روح الشريعة اإلسالمية احلقيقية فإذا كان البد من النهضة 
االسالمية وأرى أنه ال بد منها فينئذ يتضح لنا جليا بأنه البد وأن يأتى علينا يوم 

اشتدت احلياة حنتاج فيه إىل تقومي تراثنا العقلى والفكرى وكلما تدعمت و 
االجتماعية اإلسالمية فإن الروح العاملية اإلسالمية رغم تزمت الفقهاء ورجال 
الدين ال بد أن تقوم بدورها ومن سوء احلظ أن عامة الناس املسلمني املتزمني ىف 
بالدنا اليوم ال يسمحون ألى شخص أن يتخذ وجهة النظر النقدية احلرة ىف 

غضبون ويثورون ألشياء ؟؟؟؟ ويفتحون أبواب مباحث الفقه اإلسالمى فا'م ي
وهل كان أئمة املذاهب األربعة يدعون بأن ما , اخلالفات املذهبية بسسب تافه

استدلوا به أو عربوا عنه هو'اية املكان أو احلرف األخري أبدا أبدا إن األمر 
وىف مثل هذه الظروف لست أرى بأسا بطبقة متنورة من املسلمني .بالعكس 

بأن من حقهم أن يقوموا بتعبري جديد عن املبادئ األساسية الفقهية على يدعون 
أساس جتار{م العملية من احلياة املعاصرة وىف الظروف واألحوال املتغرية من احلياة 
الناهضة املتقدمة إ'م ليسوا إال على الصواب فيما يرونه أو يدعونه وأن املبدأ 

إبداعية دائمة يقتضى من كل جيل مسلم أن القرآىن الذى يقول بأنه احلياة عملية 
يستفيد من تعاليم أسالفه ويقوم احللول الناجحه للحياة اجلديدة  املتقدمة وعليه 

إن املسلم املعاصر لن .فإن القول بأن االجتهاد قدأإلق ليست إالأسطورة واهنة
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عة يرضى أبدا أن يضحى حبريته العقلية والفكرية فإذا كانت أفكارنا تقبل التوس
وتسمع بالنظر الدقيق ومادمنا نسفيد من التجارب اجلديدة فال بدلنا أن نتخذ 
خطوات جريئة ىف التكوين اجلديد لفقه اإلسالمى إال أن هذا العمل ال يعىن فقط 
التوافق والوثام مع االحوال والظروف املعاصرة  وإمنا يعىن أكثر وأكرب من هذاإن 

نيارا قويا من اليقظة الفكريةالعامليةو باإلسالمية احلرب األوروبية العاملية قد سببت 
مها سببان يلطبان منا أن نقدر املوقف ونعرف األوضاع ونتأكد  عن معىن اإلسالم 

  "وأهدافه ومصريه احلقيقى
إنه هذه العبارة املقتسبة من احملاضرة والىت بنا أنفا تدل على أن إقباال مل 

المى أو التجديد فيه مببدأ اإلجتهاد ألن يكن يلح على التكوين اجلديد للفه اإلس
الفقه االسالمى كان فىحاجة إىل التوافق والوثام مع الظروف واألحوال للعصر 
احلاضر فحسب وإمنا كان يريد ذلك ألنه خياف على األمة االسالمية من هجوم 

فكرى النطام الدميوقراطى الوروبا  ير أمسالية والثاىن هو الغزو ال:أحد النطامني ومها 
من ناحية الشيوعية الروسية امللتحدة ويرى إقبال أن حق االجتهاد ليس مقصورا 
على العلماء وا>تهدين  كأفراد وإمنا كان يرى أنه حق االجتهاد ىف العصراحلاضر 
يرجع إىل ا>الس التسشريعية لكل دولة من دول العامل اإلسالمى وذلك النه مبدأ 

  .المى ال بتحقيق إال بذلكاإلجتماع من مبادئ الفقه اإلس
وىف هذه احملاضرة يقد إقبال فكرته عن الدولة اإلسالمية املعاصرة فهو يرى 
أن الدولة اإلسالمية تقوم على احلقائق اخلالدة من احلرية واملساواة والتضامن وأن 
الطراز احلكومى الدميوقراطى ال يوافق  روح االمسالم فحسب  بل ال بد هلذا الطراز 

رى نظرا إىل القوى العاملة املؤثرة ىف العامل اإلسالمى وهو يصوب الفكرة اجلمهو 
االجتهادية الىت تقدم {ا األزان من أن فصب اإلمام أو اخلليفة ىف لشريعة 
االسالمية ميكن أن يفوض إىل مجاعة من األفراد بل جملس منتخب كما أنه جيوزأن 

فكرة اخلالفة العاملية املوحدة كان  ويرى إقبال أن. يفوص إىل  فرد من أفراد األمة 
ميكن العمل {ا حني كان العامل االسالمى دولة واحدة أما إذا كانت إمارات 
ودوال إسالمية خمتارة مستقلة متعددة فإن العمل {ذا الفكرة ليس مستحيال 
فحسب وإمنا ميكن أن يكون من العقبات من سبيل الوحدة أوالتضامن هلذه 

  .الدول االسالمية
ويعتقد إقبال بأنه ال بد  لكل أمة مسلمة ىف كل بلد إسالمى ىف الطروف 
احلالية أن تركز اهتمامها على نفسها حىت إذا تدعمت وقويت كل دولة من هذه 
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الدول أصبح من املمكن هلا مجعيا أن تفشئ مجعية أخوية من اجلمهور يات 

  ):٤٦:(اإلسالمية فهو يقول ىف ذلك مانعة
رة اهللا عزوجل تريد أن تعملنا ـ  حنن املسلمني ـ تدرجييا بأنه كأىن أرى بأن قد"

االسالم ليس حركة وطنية قومية كما أنه ليس ملوكية أو امربيالية وإمنا هو وحدة 
من األمم  الىت تعرتف باحلدود والفوارق اجلنسية الىت ليست إال نتيجة لتارخينا 

و لة التعارف فيما بيننا البشرى ولكن هذا االعرتاق ليس الغرض منه  غري سه
وليس الغرض من ذلك ؟؟؟ جيدد اإلسالم من عمل الشعب املسلم 

  "االجتماعىز
إن مبدأ اإلجتماع من بني مصادر الفقه اإلسالمى له أمهية أكثر فيما يراه 
إقبال رغم أن هذا املبدأ الفقهى يستطيع أن يصبح مؤسسة دائمة مستقلة ىف دولة 

ذلك يرجع إىل سبب واحد وهو أن العامل اإلسالمى  من الدول اإلسالمية ولعل
بعد 'اية عصر اخللفاء الراشدين قد سيطرت عليه امللوكب املستبدة ومل يكن من 
صاحل امللوكية املستبدة أن يتخذ مبدأ اإلجتماع شكال من مؤسسة مستقلة فقد  

فراد كان مصلحة اخللفاء األمويني والعباسيني أن يبقى اإلجتهاد مقصور على األ
لكى يكون  من السهل ؟؟؟؟ من  قبل الدولة على فرد من هؤآلء األفراد 

فلم حياولوا أومل يسحموا األحد أن حياول بإنشاء جملس تشريعى مستقل , ا>تهدين
ميلك مسلطة كاملة وقد يتمكن من  عزل هؤآلء اخللفاء أو إلغاء حكمهم أو 

ند إقبال ليس كفكرة جملس إن فكرة االجتماع ع.حيتل مناصب السلطة واحلكم 
الشورى ىف الوقت احلاضر وإمنا يريد إقبال جملسا تشريعيا أوبر ملانا حرا ميلك 

ومما قال إقبال , خالل نقاشه عن املوضوع" الشورى" السلطة فهو ال يذكر كلمة
  )٤۷(ىف هذا املبحث

ومما يرضينا  الطمأنية واألمل هو أن القوى الناهضة اجلديدة ىف عاملنا "
إلسالمى اليوم الذى وصل إلينا من التجارب السياسية للشعوب األوروبية كل ا

ذلك قد جعل املسلمني يشعرون مبكان اإلجتماع وقيمة وما يتضمه هذا املبدأ 
الفقهى اإلسالمى من اإلمكانيان الكامنة إن تطور الروح الدميوقراطية وتقدمها 

تدرجييا خلطوات مباركة تشري إىل ىف البالد اإلسالمية وإنشاء ا>الس التسريعية 
املستقبل الزاهر واألمال ا>يدة وسوف تكون النتيجة هلذه اخلطوات هو أن 
األفراد ا>تهدين الذين ميثلوا املذاهب الفقهية األربعة سوف يتنازلون عن حقهم 
ىف اإلجتهاد وحيولونه إىل ا>الس التشريعية باإلضافة املتعلمني املتفقهني من غري 

جال الدين الذين يرغبون ىف هذه الشؤن الدينية يهتمون {ا وأرى أن هذه هى ر 
الطريقة الوحيدة الىت متكنا من إيقاظ روح احلياة الكامنة ىف نظمها الفقهية من 
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  "جديد
وىف هذه املرحلة مناملبحث يثري إقبال سؤاال من عنده وهو أن ا>الس 

ىف الوقت احلاضر معظم أعضائها من  التشريعية الىت انشئت ىف البالد اإلسالمية
هؤالء املسلمني الذين جيهلون دقائق الفقه اإلسالمى ومن مث قد يرتكبون األخطاء 

إن فماذا , اهلائلة الكبرية ىف التعبري عن الشريعة اإلسالمية ومسائلها القانونية 
يتوفر لنا من الطرق ينص على وجود جملس مستقل للعلماء ورجال الذين داخل 

ار ا>لس التشريعى وهذا ا>لس من العلماء ورجال الذين يستطيع أن يشرف إط
على نشاطات ا>لس التشريعى ونقاشه وال يسمع األعضائه بارتكاب األخطاء ىف 
التعبريعن الشريعة ولكن إقبال ىف الوقت نفسه ينبهنا إىل جانب خطري للغاية من 

المية السنية أن تسفيد منها مؤقتا فكرة الدستور اإليراىن هذه فينصح الدول اإلس
  ):٤۸:(وتبحث عن طرق أخرى خالل هذه الفرتة املؤقتتة فيقول مانصه 

فيجب على هذه الدول اإلسالمية لسنية أن تسمع بوجود العلماء ورجال "
الذين داخل ا>الس التشريعية كعضومؤثرفعال كما أنه جيب على العلماء أيضا 

كل مسئلة قانونية أومشكلة تشريعية وأن يقودوا أن يسمحوا بالنقاش احلر ىف  
هذا النقاش احلر ويهدوا الطريق السوى األعضاء جملس األمة ورغم هذا كله فإنه 

إن ندرس القوانني .الوقوف ىف سبيل التعبري اخلاطى عن للشريعة اإلسالمية 
  "الوضعية املعاصر دراسة متحذرة متعمقة
وىف مقالته "هل للدين دور عملى ممكن؟" وأما موضوع احملاضرة السابعة فهو

هذه يقارن إقبال بني البحوث واالكتشافات الىت متت ىف جمال الدين والعلم فريى 
اإلميان والتفكري واملعرفة أو اإلدراك أماطور :أنه للحياة الدينية أطوار ثالثة وهى 

أو السؤال  اإلميان  فهوطور املطاعة لألوامر وأحكام اطاعة مطلقة ال تقبل  التعليل
مث يأتى طور التفكري وىف هذا الطور أراد اإلنسان أن يدرك ينبوع األوامر .

واألحكام بعقله وتفكريه ففى هذا الطور من احلياة الدينية كان الدين ىف حاجة 
إىل أن يبحث عن قوة أومصدر ىف عامل ما بعد الطبيعيات ميكن أن يكون أساسا 

طور املعرفة واإلدراك ففى هذا الطور كان والطور األخري هو . ومصدرا للدين 
  اإلنسان يتمىن أن يدرك  احلقيقة املطلقة وأن ؟؟؟ االتصال املباشربينه وبينها ز

ويتحدث إقبال ان االكتشافات العلمية احلديثة فيقول بأن العلم احلديث قد 
أخذ يتقدم إىل مل يعرض الصعب فيها إنشاء أو تكوين نظام للديانة يقوم على 

ولكن  اإلنسان األوروىب املعاصر رغم كله قد أخذ يتناقض مع نفسه فكريا  ,عقل ال
كما أنه قد أخذ يتصادم مع غري من األفراد اسياسيا وأن هذا التعارض والتصادم 
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أو التشابك يرحع إىل األنانية القاسية السفاكة أو احلرص الشديد الذى اليرضيه 

ب عليه اإلنسان األوروىب وبعبارة شئ من األشياء والذى من الصعب أنه يتغل
أخرى املادية قد استولت على اإلنسان األوروىب املعاصر وشلت أعصابه وفواه 
ومن ناحية أخرى فإن ظروف اإلنسان الشرقى ظروف مؤملة جداإن هذا اإلنسان 
الشرقى مل يعد قادرا على وعم حياةه الداخلية وعليه فإنه ال يصلح أوال يستطيع 

ه العلمى ىف احلركة التارخيية املتسلسة فإنه األتراك واإليرانيني واملصريني أن يقوم بدور 
والعرب من املسلمني قد أخذوا يعتمدون على الوطنية والقومية ظنا منهم بأ'م قد 
يستطيعون العثور بذلك على مصدر جديد من القوة والطاقة وأن املسلمني 

'م بدينهم الذى هو وحده يستطيع املعاصرين كأمة قد فقدوا الثقة بأنفسهم وإميا
إن املسلم املعاصر مل يعد يشعرحبقيقة الذين .النهوض حبياDم الروحية الفكرية 

الذى هو الوسيلة الوحيدو للتوسعة ىف جماالته الفكريةوالعملية وأن الدين هى 
 الوسيلة الوحيدد الىت بإمكا'ا أن تقود املسلم املعاصر إىل املصدر اخلالد والينبوع
الدائم من الطاقة والقوة واحلياة ولكنه يظن بأنه سيصل إعلى ينبوع احلياة ومصدر 
الكافة إذا أخذ يفيق من دنيا أفكاره وأعماله إن الشيوعية امللحدة املعاصرة متلك 
نشاطا وحيوية للدين اجلديد إال أ'ا ال تزال على صراع مرير مستمر مبا كان من 

  .ومصدر الطاقة وهو االميان بدين اهللا اخلالد املمكن يكون هلا ينبوع احلياة
وعليه فإنه العالج الناجح لليأس واحلزن الذى يعاىن من العامل املعاصر ال 
يوجد ىف التصوف أو الوطنية احمللية الضيقة كما أنه ال يوجد ىف الشيوعية امللحدة 

ىت ألقاها ولكن اإلنسان املعاصر إذا حتمل استطاع أن يتحمل املسؤلية اخللقية ال
العلم اجلديد على عاتق اإلنسان املعاصر فإنه لن يكون قادر على حتقيق ذلك إال 
إذا متسك بدين اهللا اخلالد إن اإلنسان املعاصر إذا مل يلمح مشهدا جديدا من 
بدايته إىل 'ايتة فإنه ال يستطيع أن يتغلب على ا>تمع الذى متزقت وحدته 

ذلك ا>تمع الذى .ني قيمة الدينية والسياسية الروحية بسبب الصراح الداخلى ب
  .أصبحت املسابقه والنافسة فيه من أعمال قاسية غري إنسانية للغاية

إن حماضرات إقبال هذه تتضمن إفكار قد مرت مبراحل التطور املختلفة كما 
أ'ا تتضمن إفكارا ونظريات قد تناوهلا أهل العلم نقدا وتعليقا وسوف نتناول هذه 

ب من احملاضرات بالنقاش فيما بعد إال أن هذه الدراسة العابرة للمحاضرات اجلوان
توضح لنا جليا بأن إقباال قد حاول أن يقدم أساسا من الدين والفقه واملدنية 

  واالجتماع قبل أن يقدم
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  الفصل السابع عشر
  فكرة إنشاء دولة إسالمية

تفرقة طائفية فيما  إن مشكلة التفرطة بني اهلنادكة واملسلمني والىت أصبحت
بعد مث عرفت مبشكلة فكرة الشعبية املسقلني كانت قد نشأت خالل القرن الثامن 

وأما الشواهد التارخيية عن .امليالدى وذلك عقب ورود اإلسالم إىل شبه القارة 
الذى ألفه أبو رحيان امحد " ماللهند"هذه املشكلة فهى الىت نعثر عليها ىف كتاب 

قرون تقريبا حيث فصل القول عن خالفات بني اهلنادكة  البريوىن قبل تسعة
واملسلمني مث استنتج البريوىن بأن العقبة اهلائلة من الفوارق بني اهلنادكة واملسلمني 

وأن الدراسة العميقةللتاريخ توضح لنا جليا ) ۱(ال ميكن عبورها أو جتاوزها أبدا
تفرقة الطائفية أو القومية املوحدة بأن احملاولة الواعية األوىل حلل هذه املشكلة من ال

ىف القرن السادس عشر امليالدى الذى ) اكرب(هى الىت قام {ا االمري طور املغوىل
إال أن هذه احملاولة فشلت ألن " الدين اإلهلى"ابتدع ديانة جديدة موحدة مساها 

لمني ومن بني املس, اهلنادكة واملسلمني كليهما رفضا هذا التوحيد أو الدجل الكامل 
أمحد (الذين عارضوا هذه احملاولة معارضة شديدة فعلى رأسهم اإلمام الشيخ 

الذى رفض ) راجامان سنغ(جمدد األلف الثاىن وأما من اهلنادكة فهو ) السرهندى
بأن اهلند توجد فيها ديانتان فقد ومها ) أكرب(هذا الدجل إطالقا وأخري االمرياطور 

) ۲(املستحيل وأن اإلدغام أو التوحيد بينهما من اإلسالم واهلندوكية أو اهلندوسية 
) أكرب(وأما احملاولة والوعية الثانية إلجياد القومية املوحدة على منهاج االمرياطور 

ىف القرن السابع عشر امليالدى إال ) داراشكوه(فهى حماولة قام {ا األمري املغوىل 
هذه احملاولة فعلى اساس ) حمى الدين اورنك زيب عاملكري(أن االمرياطور  املغوىل 

واالمرياطور ) أمحد السرهندى(الشواهد  التارخيية هذه كان إقبال يعترباإلمام الشيخ 
  .من مؤسسى القومية اإلسالمية وروادها ىف شبه القارة) اورنك زيب عاملكري(

إنه النهضة اإلسالمية املعاصرة ىف شبه القارة تبدأ ىف القرن الثامن عشر 
م وخاصة بعد قتل  ۱۷۵۲املعروفة ىف عامل ) بالسى(حرب  امليالدى وبعد

م حني أصدر الفقهاء والعلماء املسلمون من ۱۷۹۹ىف ))السلطان تيبوالشهيد(
" داراحلرب "وإمنا قد أصبحت " دار اإلسالم"الفتاوى مايفيد بأن اهلند مل تعد 

اجلهاد ومن مث جيب على املسلمني أن يستعيدوا مافقدوه من السلطة السياسية ب
وعلى . اإلسالمى أو جيب عليهم أن يهاجروا من اهلند إىل دولة إسالمية أخرى



  النهر الخالد
أساس هذه الفتاوى نشأت دعوات إصالحية ومنطمات جهادية وذلك جبهود 

السيد أمحد (بذهلا الكبار من الزعماء املصلحني والقادة ا>اهدين من أمثال 
) مرينثار على (شريعة اهللا و(ولوى الشهيد وامل) الشاه إمساعيل (الشهيد و) الربيلوى

الشهيد ) أمحد الربيلوى(أما السيد    الشهيد وغريهم)غالم معصوم (الشهيد و
الشهيد فقد أنشأ مراكز جهاديا ىف الثغر والشماىل الغرىب للهند ) الشاه امساعيل (و

من أجل حترير مناطق األغلبية االسالمية ىف ) الشيخ(حيث أعلنوا  اجلهاد ضد 
) السند(و) سرحد(أماالرؤساء واالمراء ىف مناطق , اب وكشمري بنج

من مناطق األغلبية االسالمية ىف ذلك الوقت فقد كانوا من ) بلوجستان( و
الشهيد الذى كان يريد إنشاء دولة ) أمحد الربيلوى(املسلمني فنصروا السيد 

أن حيرر  إسالمية ىف الشمال الغرب من  مناطق األغلبية االسالمية وكان يريد
وكذلك فإن املنظمة العسكرية الىت كانت ,) الشيخ(بنجاب وكشمري من سيطرة 

تشمل على الفالحني املسلمني من املناطق األغلبية اإلسالمية ىف شرق بنغال تلك 
الشهيد ) غالم معصو(الشهيد و) مري نثار على (املنظمة العسكرية الىت قادها 

إن . اهلندوكى وحترير املسلمني  من هيمنته للقضاء على استغالل النظام اإلقطاعى
جهاد هذين الشهيدين ىف شرق بنغال ايضا كان يهدف إىل إنشاء دولة اسالمية 
إال أن هذه احلركات واملنظمات كلها من أجل إنشاء دولتني إسالميتني ىف مناطق 
الشمال الغرىب واملناطق الشرقية قد فشلت ألن ا>اهدين املسلمني كانوا 

مون الطرق واألسلحة احلربية والقدمية العادة بينما كان االجنليز املستعمرون يستخد
  .ميلكون أسلحة جديدة وكانوا يعرفون أحدث الطرق احلربية

على كل حال فإن دراسة اجلانب التارخيى من حركة النهضة اإلسالمية 
إىل املعاصر ة توضح لنا بأن الشعب املسلم ىف شبه القارة كان قد أحس حباجته 

حتقيق احلرية واالستقالل حتت الروح اإلسالمية فقالوا جبهود عملية من أجل إنشاء 
الدولتني اإلسالميتني ىف مناطق الشمال الغرىب واملناطق الشرقية من اهلند خالل 

إن هذه اجلهود وان فشلت مؤقتا إال حركة النهصة . القرن التاسع عشر امليالدى
الحتالل االجنليزى لشبه القارة وردت أفكار اإلسالمية عاشت واستمرت وبعد ا

حتت الروح اإلسالمية )) السر سيد أمحد خان(غربيية جديدة  ىف البالد وقام 
جبهود مفيدة وخدمات عظيمة حيث دعا املسلمني إىل دراسة العلوم املعاصرة إال 

ة أن هذه األفكار الغربية اجلديدة ىف الوقت نفسه أيقظت روحا سياسية ىف األغلبي
اهلندوكية فأخذوا يقومون مبظاهرات وجهود يطالبون بإنشاء املؤسسات الدميوقراطية 

بني الزعماء املسلمني ىف تلك الفرتة أول من أدرك احلقيقة ) السر سيد(وكان 
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الواقعية بأن االحتفاظ حبقوق املسلمني والدفاع عنها لن يكون ممكنا أبدا بإنشاء 
ز الغرىب ومن مث 'ى املسلمني من انضمامهم إىل املؤسسات الدميوقراطية على الطرا

) حمسن امللك(من أمثال ) السر سيد(مث قام بعض أتباع ,الكوجنرس اهلندى 
جبهود جبارةىف أوائل القرن العشرين امليالدى وحققوا ماأرادوا من ) وقار امللك(و

  .حق النيابة املستقلة املسلمني ىف ا>الس التشريعية
حول االحتفاظ حبقوق ) لسر سيد(بنا بأن أفكار وقد علمنا فيما مر 

املسلمني والدفاع عنها ىف شبه القارة كانت أصبحت عقيدة مبدئية بالنسبة إىل 
م وعلى أساس هذه العقيدة املبدئية أخذ إقبال يوضح فكرة ۱۹۰۷إقبال ىف 

القومية اإلسالمية ىف إنتاجه الشعرى والنتدى باإلضافة إىل ما أوجده ما أسس 
ية وفكرية قوية من أجل االحتفاظ بالشخصية القومية اإلسالمية املستقلة وقد نظر 

ىل أساس ‘اقتحم معركة سياسية افتحاما مباشرا ىف السياسية العلمية املسلمى اهلند 
م حىت تقدمأخري بفكرة إنشاء دولة إسالمية ىف ۱۹۲۷هذه املبادئ الفكرة من سنة

  .شبه القارة
ة ىف شبه القارة ووجود األغلبية اإلسالمية ىف إن مشكلة التفرقة الطائفي

مناطق الشماىل الغرىب واملناطق الشرقية قد كان مناحلقائق الواضحة اجللية الىت ال 
وقد سبق إقباال البعض من الشخصيات البارزة  الذين قد , حتتاج إلىبيان أودليل

قرتاحات أحيانا أدركوا هذه احلقائق اجللية كما أ'م أبدوا عن رأيهم وتقدموا باال
ىف  )شريف الدين بريزاده (عن تقسيم اهلند بني اهلنادكة واملسلمني فقد ذكر السيد

باالجنليزية تسعة عشر زعيما من أمثال هذه الشخصيات " تطويرباكستا"كتابه
ـ ومها "الشيخ عبد احلليم شرر"و" الشيخ حاىل"و" السرسيد"البارزة باإلضافة إىل 

وأن دراسة جهود هذه الشخصيات ىف هذه املرحلة من  من أتباع السر سيد ــ  
  .كتابنا هذا نستحق اهتمامنا

قد قال وهو ) جون برائت(كان)شريف الدين بريزاده(وحسب تصريح 
م بأن اهلند يقظها شعوب خمتلفة يبلغ عددها ۱۹۹۷خيطب ىف الربملان لربيطانىفى 

يز من إنشا محس وعليه فإن ال بد لالجنل,العشرين وهى تتحدث بلغات خمتلفة
السيد مجا الدين (كذلك فإن .أوست دول مستقلة ىف اهلند قبل أن يغادرها

م بإنشاء مجهورية إسالمية تضم املناطق ۱۸۸۱كان قدرأى حلماىف سنة )أفغاىن
اإلسالمية احملتلة الروسية فىآسيا والوسطى وأفغانستان باإلضافةإىل مناطق األغلبية 

بإنشاء ) ويلفريد بلينت(م اقرتح۱۸۸۲للهند وىف عاماإلسالمية ىف الشمال الغرىب 
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م ۱۹۲۵وىف عام , دولة إسالمية مستقلةىف مشال اهلند ودولة من هاتني الدولتني 

نائب االمرباطور الربيطاىن على اهلند بتقسيم بنغال لكى يتمكن )اللوردكرزون(
 البنغاليني املسلمون املختلفون من التقدم والنهضة ىف شرق بنغال إال أن املسلمني

مل يكونوامنظمني سياسيا فأخذا اهلنادكة البنغاليون حيتجون متظاهرين فألغى 
  .مشروع التقسيم هذا

السيد حممد (م إىل۱۹۱۱قد كتب رسالة ىف عام ) سيد أمري على(وكان 
اهلنادكة واملسلمون ومن مث : قال فيها بأن اهلنج يسكنها شعبان مستقالن) شفيع

دستورى ىف اهلند إال إذا ضمن هذا النظام الدستورى  حقوق ال ميكن تطبيق نظام 
وىف بعض مذكراته .الشعبني أو با حتفاظ تشخص قومى مستقل لكيهما 

الفكاهية بأن جيب على اهلنادكة واملسلمني ان يعيشوا منفصلني مستقلني حىت 
 م حضر الدكتور۱۹۱۹يفوض مشال اهلند إىل املسلمني وحيتل اهلنادكة جنو{ا وىف 

ىف مؤمتر دوىل اشرتاكى عقد ىف ) عبد الستار اخلريى(واألستاذ) عبد اجلباراخلريى(
؟؟؟؟ ىف أوروبا حيث صرحا ىف مقال هلما بأن كل إقليم من أقاليم اهلند يستحق 
االستقالل لكى يتمكن اهلنادكة واملسلمون من إنشاء احتادين مستقلني لألقاليم 

حممد عبد القادر (م ۱۹۲۰ املختلفة حسب أغلبية سكا'ا وىف عام
الصادرة من مدينة " ذوالقرنني"ىف جريدة)غاندى(رسالة مفتوحة إىل )بلجرامى

واقرتح فيها عليه تقسيم اهلند بني اهلنادكة واملسلمني وقد ذكرت الكاتب ) بدايون(
ىف رسالته هذه التناسب السكاىن من اهلنادكة واملسلمني ىف حمافظات خمتلفة لكل 

من كبار املعبني باالجنليز ومن أكرب املعارضني حلركة ) السيد نادر على(إقليم وكان 
م على احلكومةالربيطانية بأن القضاء على اخلالفات ۱۹۲۱اخلالفة اقرتح ىف عام 

  .واملشاجرات بني اهلنادكةواملسلمني حتتم عليهم أن يقسموا اهلند إىل دولتني
مجعية إسالمية ىف  رئيس) السردار كل حممد خان(م تقدم ۱۹۲۳وىف عام

للشهادة أمام جلنة املناطق الشمالية الغرببية والتىكان يرتأسها ) ديره امساعيل خان(
) بشاور(فاقرتح على اللجنة إلعطاء املناطق املمتدة من ) السيد دينس برى(
للهنادكة ) مضيق كمارى(إىل م) آكره(للمسلمني واملناطق املمتدة من)آكره(إىل

بني  التبادل السكاىن  فيما بينهما فيهاجر املسلمون إىل وأن على كل من الشع
م اقرتح الشيخ ۱۹۲٤وىف . املناطق اإلسالمية واهلنادكة إىل املناطق اهلندوكية

بإدغام مناطق األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب وتكوين ) حسرت موهاىن۰
اهلندى إال أن اقليم واحد منها حيتل مكانة كوحدة مستقلة ىف النظام االحتادى 

م أبدى الزعيم اهلندوكى ۱۹۲رفضت هذا االقرتاح وىف عام)'رو(جلنة 
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قسم :عن رأية حيث اقرتح تقسيم بنجاب وبنغاإلىل قسمني ) الالالجبات رائى(
مث حيكلم مناطق بنجاب الغربية وبنغال الشرقية ,للهنادكة وقسم وآخر للمسلني 

وأما بقية االقاليم اهلندية , سلمون امل) سرحد(و) بلوجستان(و) السند(وأقاليم 
فيحكمها هندوكيون إال أنه هذا الزعيم اهلندوكى قد أنكر هذا القول وتراجع عنه 

م نفسها كان ۱۹۲٤وىف سنة  .وقال بأنه مل يقرتح أئ اقرتاح بتقسيم اهلند 
الدكتاتور الروسى قد تنبأ بأن اهلند رغم أ'ا تبدودولة موحدة إال أن ) مستقالني(

ه البالد ستكون فيها تورات فتظهر {ا دول وشعوب مل يسمع {ا أحد من قبل هذ
فىبعض ما ألقاه من ) حممد على جوهر(م نفسها اعلن الشيخ ۱۹۲٤وىف سنة ! 

الكلمات واخلطب بأن املسلمني ىف شبه القارة ليسوابأقلية وإمنا هم شعب وأمة 
للمسلمينمن ردهة أو مر يبدأ وعليه فال بد  ،وأن اهلند مشكلة دولية وليست حملية

اخلبري االجنليزى ) اكربو(م تنباء ۱۹۲۵وىف عام ) دهلى(من قسطنطينية وينتهى إىل 
بعلم فراسة اليد بأن االجنليز البد أن يغادر وا اهلنديوماوأ'ا ستنقسم قسمني 

م أبدى رجل عرف نفسه ۱۹۲۸متساويتني بني املسلمني والبوذين وىف سنة عام 
عن رأية عن املشكلة فقال بأن اهلنادكة واملسلمني شعبان خمتلفان " مبسلم هندى"

مستقالن كما أن االمام والفرنسني شعبان منفصالن مستقالن ومادام التوحيد 
مأخذ مرتضى ۱۹۲۸بينهما مستحيال فيجب أن تقسم اهلند بينهما وىف عام 

ية اقرتح لالهور " انقالب"ينشر سلسلة من املقاالت ىف جريدة)أمحد خان ميكش
فيها بإنشاء دولة إسالمية تضم مناطق األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب من 

كتابا قال فيه بأن اهلنادكة واملسلمني أمتان )دراىن(م ألف ۱۹۲۹وىف سنة .اهلند 
خمتلفتان وأن املسلمني أما مهم ثالث طرق إما أن ينتحروا انتحارا الديانة اهلندوكية 

  )۲(ىف حكم اهلند أويطالبوا بنصيبهم 
يتعرب هذه الشخصيات مجيعها من الذين )شريف الدين بري زاده( السيد (إنه 

مؤسسوا "ساعدوا ىف إنشاء دولة إسالمية ـ أئ باكستان ـ فأ'م مجيعهم ىف رأيه 
الدراسة لكتابة توضح لنا أو تعطى فكرة بأن ما اقرتحه )! ٤(بناDا , أ" باكستان

مية مستقلة أو تقسيم اهلند إلىمسلمة وهندوكية مل يكن إقبال من إنشاء دولة إسال
ولكن جيب قبل كل * اقرتاحه هذا إال كما اقرتحه هؤالء الكبار من الشخصيات 

شئ ىف هذه املرحلةأن نعرف بأن إقباال كان قد قدم أساسا نظريا وفكريا للدولة 
ستقلة كما أنه مل اإلسالمية املستقلة قبل أن يقرتح إنشاء هذهالدولة اإلسالمية امل

العملى إلنشاء هذه الدولة وحتقيق احللم الذى رآه مادام , يزل يشارك ىف الكفاح 
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) ويلفريدبلينت(و) جون برائت:(حيا أما األشخاص األخرون غريه من أ مثال

اإلجنليزى فما هى ) كريو(و)سقالني(و) الالالجبات رائى(و) اللورد كرزون(و
والواقع أ، . ميكن جتاهلها أو اإلغماض عنها ؟اخلدمات الىت قدموها والىت ال

بعضالناس قدتقدموا حبل املشكلة التفرقة الطائفية فاقرتحوابتقسيم اهلند إىل مسلمة 
وهندوكية ولكن ليس من الصحيح أنه نعرب هؤالء الناس مجيعا من مؤسسى دولة  

  .باكستان وبناDا أو املساعدين ىف إنشائها
الكفاح من "كتابا باالجنليزيةمساه) سني قريشىاشتياق ح( وق ألف الدكتور

وذكر فيه بعض الرجال الذين سبقوا إقبال ىف أعطاءالفكرة عن إنشاء "أجل باكستا
الشوذرى (و)اليد مجال الدين األفغاىن(دولة إسالمية ىف شبه القارة منهم السيد 

حممد (و )عبد الستار اخلريى(واألستاذ) عبداجلبار اخلريى(والدكتور ) أمحد على 
) الالالجبات رائى(اهلندوكى و) ساواركار(و) لغوت فريزر(و) عبد القادر بلجرامى

السيد آغا (و) حممدعلى جوهر(والشيخ ) السردار جل حممد خان(اهلندوكى و
ولكن الدكتور يفرق بني هؤالء وبني إقبال فيقول بأن إقبال أول زعيم شعىب  ) خان

مية متحدثا بالنيابة عن الرابطة اإلسالمية كبري أعطى الفكرة عن إنشاء دولة إسال
فكأنه هواآلخر يهمل ما قدمه إقبال من أساس فكرى وما فهو من ) ۵(اهلندية

طريق إلنشاء الدولة اإلسالمية قبل اعطاء الفكرة عنها باإلضافة إىل ما أنفقة من 
حياته وهو يكانح يناضل من أجل إنشاء دولة مستقلة للمسلمني ولعل هذه 

  .نب اهلامة من حياة إقبال مل تكن تستحق االهتمام أوالبحث والتحقيق عندهاجلوا
اشتياق حسني ( والدكتور)شريف الدين بريزاده(إنه املؤلفني كلهيما ـ  أى 

كان قد أعطى  )مجال الدين األفغاىن (يصرحان فىكتا{يما بأن السيد )قريشى
ية ىف الشمال الغربىمن اهلند إنشاء مجهورية إسالمية تضم املناطق األغلبية اإلسالم

وأفغانستان باإلضافة إىل بالد آسيا الوسطى من املناطق احملتلة الروسية واجلدير 
ىف ) اشتياق حسني قريشى(يعول على ماقاله ) شريف الدين بري زاده(بالذكر أن 

يعول علىكتاب باالجنليزية وهو ا>لد ) اشتياق حسني قريشى(هذا الباب كما أن
تاريخ حركة "أما مؤلف ) ٤۹ -٤۸من ") (تاريخ حركة االستقالل"األول من
مل تكن أبدا وذلك ألن النقاد كانو قد قرروا بأن هذه السلسلة من " االستقالل

الكتب ال تقوم على مبادئ سليمة من البحث والتحقيق ومن مث الجيوز الثقة 
د الدول كان يدعوا إىل احتا)مجال الدين األفغاىن (وال شك أن السيد.{ا 

اإلسالمية حتت دستور احتادى وعلى أسسس دميوقراطية  وحتت رياسة السلطان 
اخلليفة العثماىن كما أن إقبااليعرتف خبدماته الىت قام {ا من أجل األمة االسالمية 
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أما رأيه ىف مسلمى اهلند فهو نفس ) ٦(ويعتربه جمددا للعصر اإلسالمى احلاضر
أى جيب على املسلمني أن يتعاونوا مع ) لىنعماىنشب(الرأى الذى كان يراه الشيخ 

اهلنادكة من أجل أهداف مشرتكة باإلضافة إىل املشاركة بكل نشاط ىف حركة 
خالل إقامته باهلند مل يكن ) مجال الدين أفغاىن(مؤيدة للخالفة الرتكية وأن السيد

وإمنا  أو من حذا حذوا من الزعماء السملمني ( السر سيد أمحد خان(أية صلة مع 
كما أنه نشر ) سرسيد(نقد فيها أفكار"رسالة ىف رد الدهريني "كمان قد ألف 

وىف بعض مقاالته ف هذه اجلريدة قال " العروة الوثقى" املقاالت ضده ىف جريدته
وأتباع قد خلعوا مالبس الدين ) السرسيد (بأن )مجال الدين األفغاىن(السيد 

ني وأ'م ماديون ولكنهم أذل وأوهن من وأخذوا ينشرون الكفر واإلحلا بني املسلم
املاديني األوروبيني وذلك ألن من يرتك دينه ىف الدول الغربية يبقى وطنيا قوميا 
ويكون على استعداد أنه حيارب  املعتدين على بالده فيضحى بنفسه ىف سبيل 

وعليه فإنه هذا ) ۷(وأما هؤالء فقد باعوا حىت هذه العاطفة الوطنية أيضا, الوطن 
مجال الدين (املؤلف يرى بأن فكرة إنشاء اجلمهورية االسالمية الىت تنسب للسيد 

إمنا هذا املؤلف يرى بأن فكرة إنشاء اجلمهورية الالسالمية الىت تنسب ) األفغاىن 
إمنا هى فكرة مل تؤيدمها شواهد أووثائق تارخيية حى ) مجال الدين األفغاىن(للسيد 

أو ) اشتياق حسني قريشى(و) لدين بري زادهشريف ا(اليوم على كل حال فإن 
قد ذكروا أشيا مشكوكا فيها وقد تناوهلا "تاريخ حركة االستقالل"مؤلف كتاب

  .غريهم من الؤلفني ىف كتبهم فرووهاعلى ألسنتهم
الطريق إىل "وهناك كتاب آخرباالجنليزية جيدر {ذه املناسبة وهوكتاب 

السر (لكتاب يضيق اسم وهذا ا) للشوذرى خليق الزمان " (باكستان
وغريه غلى من أعطى فكرةالدولة اإلسالمية ىف شبه القارةإال أن )ثيودورماريسون

هذا الكتاب يذكر إقباال ىف موذح فيخطئ ىف التصريح عنه فيقول مؤلف هذا 
الشوذرىرمحت على كان قد التقى بالعددمن الزعماء والقادةاملسلمني (الكتاب بأن

م فأبلغهم مشروعية عن ۱۹۲۰ائدة املستدبرة ىف عام خالل املؤمتر األول للم
" باكستان"تقسيم اهلند والذى كان قد مسى مشروعه هذا واألول مرة مبشروع 

وأخريا اقرتح إقبال هذا املشروع رمسيا   كرئيس الجتماع الربطة اإلسالمى 
ا هذ) الشوذرى خليق الزمان (م إن ۱۹۲۰ىف) إله آباد (اهلنديةوالذى عقد مبدينة 

الشوذرى رمحت (يعطى انطباعا بأن إقباال كان قد كان قدتأثر مبشروع 
إله (فتقدم بفكرة إنشاء دولة إسالمية ىف اجتماع الرابطة اإلسالمية مبدينة )على 
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الشوذرى خليق الزمان مل يشارك ىف املؤمتر األول للمائدة املستديرة (إن ) ۸).(آباد

ليس شاهدين على ذلك ولكن قد  وملم يكن موجدا ىف لند بتلك املاسبةفهو
يكون  من املمكن أن اخلطأ يرجع إىل ظنه وقياسه وأن ظنه هو الذى خدعة ىف 

  .ذلك
والواقع أنه مل يؤلف كتاب موثوق به من وجهة النظر اإلسالمية عن إنشاء 

وأن املسلمني وغري املسلمني من " باكستان" دولة إسالمية ىف شبه القارة أو حركة 
ذين ألفوا باللغة االجنليزية أو األردوية عن املوضوع قد أبرزوا جانبا واجد املؤلفني ال

وهو اجلانب الوطىن أو القومى أى أ'م يعرتفون باإلسالم  " باكستان"من حركة 
كعنصر ساهم ىف تكوين األمة ال غري إن الدراسة هلذه الكتب كلها تعطى انطباعا 

قيقة الىت اعرتف {ا البعض من اهلنادكة بأن فكرة الشعبني أو نظرية األمتني ـ  احل
واالجنليز أيضا ـ كانت أداة قوية ىف أيدى املسلمني ىف احلرب السياسية بينهم وبني 
اهلنادكة واالجنليز وأن املسلمني قد استخدموا هذه األداة القوية بكل شدةلكأن 

أن املسلمني قادة احلركة كانوا يستخدمون هذه األداة القوية مرة بعد مرة ليوضحوا ب
أمة مستقلة وليس بامكا'م أن يعيشوا مع اهلنادكة ىف اهلند وبعبارةأخرى أن حركة 
إنشاء دولة إسالمية كان هلا هدف وحيد وهو إنشاء وطىن شعىب مستقل انه 
مبجرد إنشاء هذا الوطن الشعىب املستقل قد انتهت نظريةاألمتني كما انتهى هدف 

نظر هذه لكان املمكن حينئذ أن نعتربجاال من فلو نظرنا من وجهة ال, احلركة 
) لفوت فريزر( و) تيودور ماديون(و) اللوردكرزون(,)بلينت(و)جون برائت (أمثال

االجنليزى من بني مؤسسى )كريو(و) سقالني(و) الال الجبات رئى(و) ساواركار(و
قود فكرة الدولة اإلسالمية وبنا Dا وأما مشكلة إقبال فإن الطريق السهل الذى ي

من الرجال ىف "صور غريه "بني " صورة إقبال"إىل حل املشكلة فهو أن نعلف 
كانوا " باكستان"واجلدير بالذكر أن البعض من زعماء حركة " املتحف الفىن"

يريدون أن يبقى إقبال مبعزل عن فكرة إنشاء دولةإسالمية وأنه اليرجع الفضل إليه 
لى نسيان اجلدميل وهو ماجاء ىف  ىف ذالك وميكن لنا جند مثاال عن ذلكيدل ع

الكبار واليد اليمىن للقائد األعظم حممد " باكستان"كتاب األحد زعماء حركة 
ويبدو أنه قد تأثر مبا جاء ىف مؤلفات ) السييد ـ الف ـ ح أفغاىن(علىجناح وهو 

فهو ) الشوذرى خليق الزمان(و) اشتياق حسني قريشى(و) شريف الدين بريزاده (
) مجال الدين اإلفغاىن(ب الذين أعطو فكرة إنشاء دولة إسالمية مثل يذكر ىف كتا

الشوذرى (و)و السردار جل خان(و حممد عبد القادر بلجرامى) اخلرييني(وألخوين 
    (٩)مث يقول, )رمحت على
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إنه ال جمال للشك وإلفكار أن فكر إقبال وشعره وحماضراته كانت تشري إىل 
دولة إسالمية ـ ولكن إذا قلنا بأنه هو الذى هذا اهلدف  ـ أى احلاجة بإنشاء 

قدابتكر فكرة إنشاء دولة إسالمية فإن ذلك سيكون مسخا للتاريخ وتشويها 
  .للحقائق

وشئ آخر جيدد بالذكر {ذه املناسبة وهو أن الزعماء اهلنادكة من 
  )اميبيدكار(والدكتور ) راجيندرا برشاد( والدكتور) البانديت جواهر الل 'رو(أمثال

كانوا يرون هذا الرأى ىف موقف إقبال ومكانته كما سيتضح فيما بعد فإ'م 
مجيعهم يقولون ىف مؤلفاDم عن إقبال بأنه مل يكن له آية صلةحبركة إنشاء 

فالسوال األن ماالذى جعلهم يرون هذا الرأى فىإقبال؟ واجلواب أن ,باكستان 
إذا حتققت فإنه هذه احلركة الزعماء اهلنادكة كانوا خيشون أن صلة إقبال حبركة 

  أما,ستكب هلا أساسا فكريا جامعا وهدفا واضحا 
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  تتمة من الباب السابع عشر
  "فكرة إنشاء دولة إسالمية"

أما إذا مل تتحقق صلة غقبال {ذه احلركة فإ'ا سوف تفقد أساسا فكريا قويا 
كة فإذا كان كذلك فإه قد يكون سببا يأتى على هذه احلر ,أو هدفا واضحا 

ويقضى عليها باملوت على كل حال فإنه باكستانقد قامت كدولة وطنية إسالمية 
إال أ'ا مل تستطيع أن تصبح دولة إسالمية ىف أصح معاىن الكلمة وأدقها فقد 
تغلب التعصب احمللى على العصبية االسالمية وأن فكر إقبال السامى ـ قد أتى 

إقباال كان قد عرب عن ذلك حني ولعل , عليه هذا التعصب احمللى أواإلقليمى 
  :قال

كهان سى آئى صدا ال إله         كال توكهونت ديا اهل مدرسه ىن تريا
  اال اهللا

انه الرتبية املعاصره قد أزهقت نفسك وأخنقت حلقومك فمن أين : ومعناه
  "الإله إال اهللا" يرتفع الصوت القائل بكلمة

  (١٠)ول عن فكرة باكستان فيق) حممد أمحد خان (ويتحدث   
إنه فكرة إنشاء باكستان تنسب إىل العديد من الشخصيات البارزة وليس من "

فإن البعض ,الصواب أن جنعل أى واحد منهم مؤسس فكرة باكستان األول 
فكرة "قد أبديا عن رأيهما ىف ) ويتودور ماريسون, لسر سيد :(منهم مثل 

, وشرر, بلينت(كما أن البعض منهم مثل " نظرية األمتني"أو " الشعبني
حسرت (والشيخ ) السردار كل حممد خان(و, وألخوين اخلرييني,ومببون 
كانوا يرون  ضرورة إنشاء ) مرتضى أمحد خان(و) ال جبات رائى(و) موهاىن

عبد (وكذلك فإن البعض منهم مثل ,األقاليم اإلسالمية أواحملافظات اإلسالمية 
والواقع أن . إمجاليا تقسيم اهلند قد اقرتحوا اقرتحا)نادر على ,القادر بلجرامى 

م ـ أى قبل أن يقدم ۱۹۲۰هذه االقرتاحات كلها كانت قد قدمت قبل عام 
العالمه إقبال فكرة إنشاء باكستان ـ ولكن مل يكن أحد من بني هؤالء من ذكر 
أو اقرتح اقرتاحا واضحا باحتاد مستقبل لألقاليم اإلسالمية أودولة إسالمية 

وسلطة وأن الذى نستطيع أن نفهم من هذه االقرتاحات مستقلة ذات سيادة 
نستفيد منها فهو أننا جند ىف أخيلتنا أو أذهاننا صورة غامضة لباكستان أو حملة 

كرئيس ) إقبال (عابرة ضئيلة عنها وليس أكثر من ذلك أما إذا درسنا خطبة 
ا ىف الرابطة اإلسالمية ورسالتيه التني بعث {ما إىل القائد األعظم إحامه

م مع خليفة واضحة ىف ۱۹۲۷يوليو سنة ۲۱م والثانية ىف ۱۹۲۷مايو سنة ۲۸
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ذهننا عن فكر إقبال السياسى وجهوده الىت بذهلا ىف جمال السياسية العملية فإنه 
واحلقيقة أن تلك , صورة باكستان تظهر أمامنا واضحة جلية كاملة جامعة للغاية

وهذا القاسم املشرتك هوالتأثر .حيد االقرتاحات كلها جتمع بينها قاسم مشرتك و 
أو اإلحساس أو الشعور الذى كان جيده املسلمون جتاه أنفسهم وهو أ'م كانوا 

أما , يشعرون بأ'م شعب مستقل عن اهلنادكة وأنه ال جيتمع جامع بني األمتني 
إن ما حققه إقبال من .فكرة باكستان فهى ليست إحساسا غامضا أوتأثؤ عابرا 

يد هوكان يغىن بأناشيد االسالمية القومية الىت جلعت املسلمني ىف العمل ا>
شبه القارة يشعرون ىف قرارة شعورهم باحلاجة إىل دول إسالمية مث أبرزهذا 
الشعور مث دعمه بأنا شيده السرمدية مث قدم خطة عن تكوين هذا الشعور 

ل  قصب العملى وإبرازه من جمرد الفكر إىل حقيقة مسلموسة وبذل حاز إقبا
  .السبق فة تقدمي فكرة إنشاء باكستان

م حيث استقبله ۱۹۲۰دمسرب۱۹ىف صباح )إله آباد(وصل إقبال إىل مدينة 
) السرحممد يوسف(املصنيفون من قادة الرابطة اإلسالمية وعلى رأسهم االمري 

باإلضافة إىل مجع كبري من الناس الذين كانوا قد اجتمعوا هناك لزيارة إقبال 
بأن السسبب ) السيد مشس احلسن(فرحبوا به ترحيبا حارا للغاية ويصرح  واستقباله

والرتحيب احلاوية كان يرجع إىل شخصيته البارزة ) إقبال (احلقيقى إلستقبال 
املمتازة ومل يكنريجع ذلك إطالقا إىل اجتماع الرابطة فخرج إقبال من حمطة القطار 

  )۱۱)(حممد يوسف السيد(ىف موكب شعىب حىت وصل إىل منزل األمري 
او منزل ذو اتىن "بدوازده منزل "وقد عقد اجتماع الرابطة فىمكان يعرف 

أئ خمزن "(ياقوت كنج"عشربابا وهو يقع ىف حارة املسلمني الىت كانت تسمى 
ويسمى اآلن مستشفى " ( كاليفان"والىت كانت تقع أمام مستشفى ) الياقوت

ة هذه  ملكا التاجر مسلم وكان امسه وكان هذا املبىن خالل الفرت ) موتى ال'رو ـ
وكان يشتغل ىف جتارة التبغ على  نطاق واسع وكانت أسرة ) شيخ رحيم خبش(
وكان للمبىن صحن أوقاعة ذات "أصحاب التبغ "تسمى أسرة ) شيخ رحيم خبش(

اثىن عشربابا وكانت كلها تفتح على أطرافها األربعة ىف الردهات ومن مث يسمى 
وقد اشرتك ىف اجتماع الرابطة هذا ) ۱۲(منزل ذواثىن عشر بابا أو " دوازده منزل"

بضعة رجال من أعضائها وممثليها حىت أن العدد املطلوب لعقد االجتماع رمسيا قد 
) السيد حسني إمام(اكتمل بصعوبة بالغة جدا وكان بني منحضر ىف االجتما 

بد احلامد الشيخ ع(االمري السرحممد يعقوب و(و)والشيخ عبد القادر قصورى
وحسب تصريح املفىت فخر ) ۱۲) (السيد ذاكر على(و)والسرحبيب (بديواىن 
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الذىحضر ىف االجتماع بلغ عدد املشاركني فيه أربعمائة أو ) اإلسالم احملامى

محسمائة شخص وقد يكون العدد أقل من ذلك أيضا فقد كان بني حضر ىف 
وقد , االجتماع متفرجني االجتماع طالب املدارس من االطفال الذين اشرتكوا ىف

ىف سيارته ) االمريالسر حممد يوسف(وصل إقبال إىل ؟؟؟ االجتماع مع 
  ).۱٤(اخلصوصية

وقد بدأت اجراءت االجتماع بكل صمت وهدوء وبعد تالوة اآليات من "
القرآن الكرمي أخذو إقبال يقرأخطبة الىت قد أعدها با االجنليزية وأغلب الظن أن 

ويقول , القليلون من الناس ومل يفهمها الكثريون منهم اخلطبة مل يفهما إال
  )"ايلربت كيمون(الفيلسوف الفرنسى 

إنه األفكار السامية العظيمة تظهر ىف الدنيا كالطيور الربئة بكل صمت 
وهدوء ولكننا لو حاولنا االستماع إليهابكل مامتلكه من االهتمام لسمعنا ؟؟؟ 

ج من الدول والشعوب ولعلمنا كأن رسالة أجنحتها احلقيقة بني الضجيج والعجي
وأنه األمور الىت ذكها " صامتة من العمل تصل إلينا بني نشاط عادى من احلياة

إقبال خطبته هذه مل يهتم {ا الناس كثريا كما انه مل يهتم {ذا باختاذ  قرار يؤيد 
الناس االقرتاح املقدم منه وأن اجلرائد احمللية أيضا سوف تضحى أالف مؤلفة من 

بنفوسهم ونفائسهم من أجلها وأن مئات األلوف من الناس سيتأترون {ا ىف 
حياDم وأن دولة جديدة تضم املاليني من السكان ستظهر بسبها يوما على 

  .خريطة العامل
حيث جتول خالهلما ماشيا ىف ) إله أباد(وقد أ نفق أقبال يومني مبدينة 

ىف جولته هذا كان الناس مبا فيهم ) ىظهور أمحد احملام(األسواق وكان يرافقه 
) املفىت فخر اإلسالم(وكان ,التجار وعامة الشعب يتابقون إىل إقبال ليصافحوه 

القدمية حيث قرأ الفاحتة على قرب  الشاعر )كاال داندا(قد ذهب به إىل مقربة 
م فوصل إىل ۱۹۲۰دمسرب سنة ۲۱وكانت العودة إىل الهور ) اكرب إله آبادى(

رياض إله ( أن قطار ببجاب السريع كان متأخرا ىف ذلك اليوم ويصرحاحملطة إال
رياض إله (بأنه وجد أربعة أومخسة أشخاص على الرصيف معه فتقدمم ) آبادى
سيد أنا طالب عادى ومدرس ىف : حنو فسلم عليه فقال معرفا بنفسه ) آبادى

معىن  مدرسه أدرس األطفال وأنىن مل أفهم بينت من شعرك فأرجوك أن توضح
فأمسكه إقبال بيده بكل شفقة وحنان فذهب به إىل غرفة االنتظار من " البيت 

ما هوالبيت الذى مل  تفهمه يا "الدرجة األوىل ىف احملطة فأجلسة مث سأله قائال 
  :بيت شعر وهو)رياض إله آبادى(فأنشد له !"بىن
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أجل هى الكهون ستارون كى والدن مهر فناكى نيندهى مئ زندكى هسىت "
  "هى

معناه إنه مولد مشس واحدة إعالن مبوت املاليينمن النجوم وان نوم الفناء 
  .هو وجود ضمرة احلياة

إنىن أردت أنه أقول ىف هذا البيت بان " فقال إقبال وهو يشرح البيت
الشعوب والمم ال تقضى وإمنا تننج من خيلفها من األجيال املقبلة الىت تكون 

ا أن النجوم ال تفىن وإمنا تنتج من يقوم مقامها حاهلم أحس من حال املاضيني كم
وىف " وهى الشمس املشرقة الىت تكون أكثر بكثريمن النجوم ىف اإلضاءة واإلشراق 

  )۱۵(أثناء ذلك جاء قطار بنجاب السريع فذهب فيه 
كانت تتضمن فكرة إنشاء دولة إسالمية ىف الشمال ) إله آباد(إنه خطبة

تكن تتضمن شيئا عن اقليم األغلبية اإلسالمية األخر الغرىب من اهلند ولكنها مل 
وهو اقليم بنغال والسبب ىف ذلك أن فكرة الدولة اإلسالمية املقرتحة كانت فكرة 
تعرب عن هدف إسالمى حىت أن الكلمات الىت استعملها إقبال عن انشاء دولة 

ت إسالمية ىف الشمال الغرىب من اهلند كانت تعرب عن أقل احلاجة من حاجا
وهذا يدل على أن بنغال مل يغبعن بال إقبال إال انه مل يذكره ,األغلبية االسالمية 

بوضوح وصراحة ألن فبداء فكرة إنشاء الدولة إسالمية ىف الشمال الغرىب من اهلند 
على أساس األغلبية اإلسالمية وإذا مث االعرتاف به فكان ال بد من تطبيق املبدأ 

ضا زأما األقاليم اىل كان املسلمون فيها أقلية فلم يذكر نفسه على اهلند الشر قية أي
ها إقبال ىف خطبته ألن اهلنادكة كانوا قد اعرتفوا بإعطاء األمهية أو القوة للمسلني 
ىف تلك األقاليم وأن إنشاء دولة إسالمية ىف الشمال ىف الغرىب كان سببا لدعم 

  .ىاألقليات املسلمة وتوازن القوة هلم ىف ا>ال العمل
أن كبار :ومل يتم اختاذ قرار يؤيد ما اقرتحة إقبال ىف اخلطبة األسباب  ومنها 

كانوا قد سافروا إىل لندن ) حممد على جناح(زعماء الرابطة اإلسالمية مبا فيهم 
حممد (ليشاركوا ىف مؤمتر املائدة املستديرة باإلضافة إىل أسباب هامة أخرى فكان 

طة كأساس للتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني ىف قد قدم أربع عشرة نق) على جناح
تلك املرحلة كما أ'ا كانت متثل ماقدمه املسلمون من مطالبهم أمام ممثلى 
احلكومةالربيطانية  ىف مؤمتر املائدة الستديرة فكان أربع عشرة نقطة مل تزل رهنا 

اسم للنقاش واناملوافقة عليها اورفضها رفضا كامال كان ىف انتظار القرار احل
ففى مثل هذه الطروف مل يكن املناسب أوكان من السابعة ألوان  اختاذ ,النهائى
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القرار تأييدا ملا أقرتحه إقبال ىف خطبته وباإلضافة إىل ذلك فرغم أنه إقباال كان 
على صلة بالرابطة اإلسالمية  منذ كما أنه كان سكرتريا سايقا لفرح بنجاب 

ان يرتأس االجتماع   السنوى بصفة رئيسا االقليمى من الرابطة اإلسالمية وك
منتخبا للمرابطة اإلسالمية كما أنه كان قد وضح ىف القسم االبتدائى من اخلطبة 
بأنه اليقرتح بإنشاء دولة إسالمية بصفته قائدا حلزب سياسى أو تابعا من أتباع 

ة من أتباع زعيم سياسى وإمنا يقدم هذا االقرتاح بصفته الشخصية اخلاصة بعبار 
أخرى كان اقرتاح إقبال اقرتاحا بديال أى إذا رفضت أربع عشرة نقطة فال بد من 
اختاذ هذا املوقف السياسى وقد أشار إقبال إىل ذلك ىف القسم األخري من خطبته 

  ):۱٦:(فقال 
إنىن لست منشائما أو يائسامن إمكان اتفاقية طائفية ولكنىن ىف الوقت نفسه "

شعره أو أحسن به ىف قرارة نفسى وهو أنه ال بد ال أريد أن أخفى عنكم ما أ
لألمة اإلسالمية من اختاذ موقف حر أو طريق عملى بناء ىل املستقبل وذلك إذا 
أردنا أن ننقذ أنفسنا من األزمة  السياسية احلاضرة وأن  اختاذ املوقت السياسى 

ميكن إال  احلر أو الطريق العملى اجلاد ىف مثل هذه اللحظات احلامسة الدقيقة ال
  "الشعب ميلك عزمية سانية وإرادة قوية يركز جهوده على هدف ميعن

  وعليه فإن خطبةإقبال هذه تقدم للمسلمني ؟؟؟؟بديال بديال 
مل يكن ىف حاجةإىل قرار فورى يؤيده وذلك ؟؟ الظروف مل تكن تسمح 

كثفوا بذلك على كل حال فإن الزعماء البارزين للحكومةالربيطانية الذين كانوا قد  
  جهودهم حلل مشكلة ؟؟؟؟؟؟؟

فلتبت جريدة .عند إقبال البالغ واحتياطه الكامل مل تعجبهم خطبته  
على أساس التقرير الذى بعثه )بومباى(انديان ديلى قبل االجنليزية الصادرة من "

رئيس ) رميزى ميكدونالد(بأنه خطبة إقبال هذه قد أغذبت ) لندن(مراسلهامن
على ) اله آباد (االجنليزية الصادرة من مدينة "ليدر"بت جريدة وكت, وزراء بريطانية 

أساس مابعث إليه  مراسلها من تقرير من لندن فقال بأن اهلجوم الذى شنه إقبال 
على أفكار الزعماء اهلنود الذين يؤيدون فكرة احلكومة الفيدر الية للهند قد كان 

ة ىف لندن وأن هذه األوسد سسببا لرد فعل شديد ىف األوساط اهلندية والربيطاني
السياسية قد أبدت غيظها على أشدما يكون كما أن جريدتني هند يني اجنليزين 

قد علقتا على اقرتاح إقبال قفالتا بأنه اقرتاح " تائمز آف انديا"و" بيونري"ومها 
  )۱۷(رجعى مرفوض ال يستحق عمال وال اهتماما

وكشفت عن قناعها وأما الصحف اهلندوكية فإ'ا علقت على اخلطبة 
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االهورية بأن إقباال مل يتلو دعوة " تربيون " بالسب والشتم واالDام فقالت جريدة 
للمشاركة ىف مؤمتر املائدة املستديرة ولذلك ثار تأئره وفار فائره ويريد االنتقام فقد 

أوال احتج فيها على موافقته على النتخاب املختلط مث ) آغاخان(بعث برقية إىل 
إله آباد فقضى {ا على اإلمكانات كلها للتفاهم بني اهلنادكة (بة جاء خبط

آراء حول : "االهورية مقالة كان عنوا'ا" برتاب "واملسلمني ونشرت جريدة 
" مااقرتحه من  اجلسارة وسوء اآلدب الدكتور إقبال املسلم اإلرها ىب من مشال اهلند

خميف ومسموم وضيق األفق وىل فا'م فيها إقباال  بأنه جمنون مفسد وأمحق وهائل 
ومع ذلك ) ۱۸(الفكر ومتعصب وبغيض وليتم و غري ذلك من الشتائم واأللقاب 

كان بني اهلنادكة رجل على  األقل علق ( عبد السالم خورشيد(فعلى حد قول 
هندوكى " على اخلطبة بأسلوب إجياىب ومل يصرح بامسه وإمنا استعارله امسا وهو 

قائال بأن اإلمارات " تائمز آف انديا"فكتب {ذا االسم ىف  "متنور الفكر واخليال
احمللية إذا انضمت إىل اهليكل الفيدر اىل فإن اهلنادكة سوف يكونون أقويا اكثر 
بكثري بالنسبة للمسلمني فإذا أنشئت دولة إسالمية ىف الشمال الغرىب والىت تضم 

اقبال فأنه اإلقلية على مااقرتحه ) سندهـ(و )سرحد (و )بلوجستان(و) بنجاب(
فإ'م يصبحون قوة ) الشيخ(اهلندوكية فيها سوف تكون قوية جدا فإذاانضم إليهم 

عظمية هائلة وعليه فإن اهلنادكة ليسوا ىف حاجةإىل اضطراب أو قلق بسبب هذا 
  )۱۹(االقرتاح

" مسلم آوت لك"أما الصحف اإلسالمية فوافقت إقباال وأيدته ومنها 
ادرة من لكهنؤوكلهاكانت قدرحبت باقرتاح إقبال وأما الص" مهدم"و" وسياست

) ۲۰(الالهورية فقد كانت على رأس اجلرائد الىت أيدت إقبال " انقالب"جريد ة
ىف احلقتني التتاليني ولعل " إله آباد(الرتمجة األردية خلطبة " انقالب"فنشرت جريدة 

" إنقالب"نوباإلضافة إىل ذلك فإ) ۲۱)(غالم رسول مهر(الذى ترمجها كان 
م فقالت ىف ۱۹۲۱نشرت اثىن عشر تعليقا أيدت فيها اخلطبة خالل شهر يناير 

إحدى تعلقتها بأن االقرتاح بتقسيم اهلند إمنا هو اقرتاح قد مت تقدمية منقبل 
بأن املسلمني جيب أن جيعلوا )الالجبات رائى(اهلنادكة أنفسهم وذلك حني قال 

هلنادكة جيب أن يهاجروا من هذه املناطق وطنا قوميا هلم من مشال اهلند وأن ا
الزعيم اهلندوكى اآلخر ){ائىربمانند(مث جاء ,ويتحولوا إىل اهلند اجلنوبية أو الوسيطة 
اهلندوكى فاقرتح التقسيم ) ج ـ ر ـ ا{يانكر(فأبدى الرأى نفسه مث جاء األستاذ 

اهلند "و" هلند اإلسالميةوا" اهلنداإلمارات احمللية املستقلة"اهلند إىل ثالثة أقسام أى 
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إذن فما دام اهلنادكة ) إله آباد(وذلك قبل بصفة أيام من خطبة " اهلندوكية

يستطيعون أن يروا رأيهم ىف تقسيم اهلند فلماذا ال يستحق إقبال أن يقرتح نفس 
قد ذكرها إقبال )الالالجبات رأى(إن فكرة تقسيم اهلند الىت قدمها ) ۲۲(االقرتاح

م حيث قال وهو ۱۹۲۱ىف يناير سنة ) سيدنا نذير نيازى(إىل ىف بعض رسائله 
  ):۲۳(يوضح مااقرتاح 

إن الدولة اإلسالمية املقرتحة إمنا هو هدفنا وال داعى إىل نقل السكان من "
منذ ) الالالجبات رأى(مكانه اآلخر فإنه فكرة نقل السكان هذه قد تقدك {ا 

ة الىت ستظهر ىف الشمال الغربني أمد بيعد ففى هذه الدولة اإلسالمية املتعدد
  "حتت هذا املشروح فإ'ا ستحافظ على حقوق األقلية اهلندوكية حق احملافظة

ىف بعض تعليقاDا بأن اهلنادكة إذا استطاعوا أن " انقالب"وقد قالت جريدة 
يهملوا املسلمني ويكافحوا احلكم القوى على اساس أغلبيتهم وحدها فإن من حق 

ن جيعلوا من إنشاء دولة إسالمية فىمناطق األغلبية اإلسالمية املسلمني أيضا أ
إن املناطق الىت فيهامثانون فىاملائة من األغلبية املسلمة فإن مجعية االمم , هدفا هلم 

أيضا اعطى هلم احلق بإنشاء دولة إسالمية هلم وذلك ألن مجعية األمم هذه تؤمن 
تعليق آخر هلا بأن إذا مت االعرتاف مببدأ تقريراملصري للشعوب وقالت اجلريدة ىف 

حبق التحرر واال ستقالل املناطق األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب للهند كما 
اقرتح إقبال فإن ذلك سيجلب حريا وهدوءاوأمنا لشبه القارة كلها أما إذا مل يتم 
 اإلعرتاف ؟؟؟؟ فإن ذلكسوف جير اهلنادكة واملسلمني إىل حرب أهلية لن تنتهى

  )۲٤(أبدا 
ىف 'اية تعليق طويل هلا فاستحسنت م اقرتحه " انقالب" وكتبت جريدة

  )۲۵(إقبال وأشارت به قائله
مد اهللا ىف بقاء هذه الشخصية املباركة ذلك الرجل الذى زور األمة الىت 
ضلت طريقها والىت سحرDا الوعود والدعاوى الرباقة اخلادعة من الوطنية 

وهو " براج"قى يضئ هلا الطريق وذلك األول مرة ىف مدينة والدميوقراطية بضوء حقي
اسم هندوكى قدمي ملدينة إله آباد ـ وإذا أراد اهللا فإنه هذا الضوء احلقيقى سوف 

  "يضئ الطريق املسلمى اهلند ليصلوا إىل هدف صحيح من احلياة
ما اقرتحه إقبال ) لكهنو(اى رفيق ـ الصادرة من " مهقدم"وأيدت جريدة

ن إقباال على حق فيما يطالب به من إناحة  فرصة للمسلمني أن يشؤا فقالت إ
اهلند اإلسالمية هلم داخل بالد اهلند وأن أحسن ما ميكن به حتقيق هذا اهلدف 

وتكوين دولة موحدة ( بلوجستا(و) السند(و) سرح(هوتوحيد أقاليم بنجاب و
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لخالفات والنزعات واحلقيقة إن هذا االقرتاح هو خري احللول وأحسنها  ل, منها 
القائمة بني اهلنادكة واملسلمني وهو اقرتاح يستحق اهتمام مجيع املسلمني ىف اهلند 
فيجب أن يوحدوا بني صفوفهم ويركزوا جهودهم على حتقيقه وأن يبذلوا كل ما 

  ۔ميلكونه من قوة وعمل حىت ينتصروا ىف حتقيق ما يريدونه
ى ما أثارته الصحف وكذلك فإن الصحف اإلسالمية قامت بالرد عل

اهلندوكيةمن ضجة وفتنة ضد إقبال ردا شافيا مقنعا مسكتا وقد ظهرت ردود فعل 
ىف لندن بعد بضعته أيام من إلقائها واإلعالن {ا  ىف الصحف ) إله آباد (اخلطبة 

الوطنية فأخذت الصحف  الربطانية Dتم با خلطبة وتنشر األجزاء املختارة منها 
) رميزى ميكدونالد( ن غضب رئيس وزراءبرطانية السيد وقد مر بناما ذكر ع
ممثل األقليات كان قد أبدى تربمه وكراهته خلطبة ) موجنى(وكذلك فإن الدكتور 

ىف كلمة ألقاها ىف جلنة األقليات ملؤمتر املائدة املستديرة األول ومما قال ) إله آباد(
  )۲۷({ذه املناسبة ما نصه ) موجنى(الدكتور 

أأذكر مانشر من التقارير الصحيفة عن كلمة السر حممد إقبال ولست أرف "
ىف الصحف الربيطانية باألمس أم جيب اإلغماص عنها ىف هذه املرحلة فهو 
اليوم رئيس الرابطة اإلسالمية ىف اهلند وأنا أشعر بالكره والتربم منه وأنا أشري إىل 

وال فال بد ىل من ماقاله ولكن مادامت املطالبات يتم تقدميها على نفس املن
الرجوع إليها واالهتمام {ا بكل أمل وتأسف للغاية إنىن أنا شد أصدقائى 
املسلمني أال جيرهم سيل العواطف فإننا مجيعنا سكان اهلند موطنون فإنه ال فرق 
بني دمائنا وعظامنا فإننا أبناء أمة واحد وإننا على أمت استعداد أن نضمن 

إنىن أرجوكم مجيعا أن ,تقدم أحيالكم الناشئة اإلحتفاظ بدينكم وكمدنيتكم و 
تتقدموا خبطوات جريئة مشجعة ىف كل ماتطلبونه وأن نتضموا إىل القومية اهلندية 
املوحدة وتتال شوافيها وإنىن على ثقة بأنكم لو جربتم هذه القومية املوحدة 

  "لعشرسنوات مقبلة فلن يبقى عندكم من عذر أو حيلة من الشكاوى
ىف كلمة ألقاها ىف اجتماع  اللجنة الذى ) السر حممد شفيع (ه وقد رد علي

  (٢٨)م فقال فيها ۱۹۲۱عقد ىف أول يناير سنة 
قد ذكر على وجه أخص الكلمة الىت ألقاها السر حممد ) موجنى(إنه الدكتور "

قبل عدة ) إقبال وهو يرتأس اإلجتماع السنوى للرابطة اإلسالمية مبدينة إله آباد
مل يشر إىل الكلمة ومل يكر هىن أن انطق ) موجنى(الدكتور أيام وياليت 

بكلمات عن مشكلة كهذه فإنىن مل أكن أريد إطالقا أن أناقش الكلمة وإنىن 
أوكد األعضاء اللجنة بأنىن مل أكن أنفرى هذا حني وصلت هنا صباح األمس 
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ى فقبل كل شئ إنىن األن ال أجد نصا كامال للكلمة ومن مث ال أستطيع أن أر 

ىف ذلك رأيا حامسا وإذا كان السر حممد إقبال قد قال بأن اهلند كلها سوف 
يسيطر عليهاحكم هندوكى وذلك سبب األغلبية اهلندوكية والدائمة الساحقة 
غري املتغرية ىف احلكومة املركزية للهند أو أنه قال بأن هذه األغلبية الدائمة غري 

ية أقاليم فبذلك سوف تستحيل هذه املتغرية إذا سيطرت على سستة من بني مثان
األقاليم إىل ست دول هندوكية فلماذا ال جتوز أن يسيطر املسلمون على 
األقاليم األربعة الىت فيها أغلبيتهم ؟ وملاذا ال نسمع هلم أن ينشئوا فيها أربع 
دول إسالمية ؟ فإنىن لست أرى عيبا أو قبحا ىف هذا االقرتاح وإنىن على أمث 

عيد وأكرر هذا االقرتاح أمام اللجنة بصفىت الشخصية فيجب أن استعداد أن أ
تصبح كل وحدة أقلمية دولة مستقلة وإذا كان إقبال قد قال بذلك فليس بأس 

أما إذا كان إقبال قد اقرتح إنشاء دولة , وال حاجة بنا إل االعرتاص عليه 
سائد إسالمية مستقلة خارج السومه املشرتكة الربيطانية حسب املصطلح ال

املتداول فإنىن سوف أرفضى اقرتاحا كهذا بالنيابة عن الوفد اإلسالمى كله يا 
إنىن أستطيع أن أتصور كيف ينقد صرب املسلم و ينتهى ! سيادة رئيس الوزارة 

يتجولون  ىف أحناء اهلند املختلفة ) موجنى(حني يرى الرجال من أمثال ألدكتور 
ة املتناقضة من هذا النوع بدون أى تفكري وال يزالون يعلنون االقرتاحات املختلف

  "أو تدبري
على كل حال فإن الزعماء السياسيني غريه مل ينطق أحد منهم بكلمة ضدر 

وهنا الصمت والسكوت يرجع إىل , وإمنا ظلوا صامتني ساكتني) إله آباد(خطبة 
 سبب وهو أن املؤمتر األول للمائدة املستديرة ىف لند كان قد انتهى بدون جدوى

بينما مت إعالن عن عقد املؤمتر الثاىن للمائدة املستديرة وعليه فإن القادة املسلمني 
السياسيني كانوا ينتظرون  التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني على أساس أربع عشرة 
نقطة أوكانوا ينتظرون مصريها وأما سلسلة مؤمترات املائدة املستديرة فقد استمرت 

ها إقبال أيضا ومن مث كان ال بد من انتظار النتائج م واشرتك في۱۹۲۲إىل سنة 
م فأخربه فيها بأن اجتماع املؤمتر اإلسالمى  ۱۹۲۱ابريل سنة  ۱۹ىف ,احملتومة هلا

بانتظار ) السيد نذير نيازى(م أيضاحىت أنه نصح ۱۹۳۲للهند العليا ىف عام 
حد قول املوعد وقال له بأنه سيعرف عما قريب ما يريد إقبال أن يقول وعلى 

كان إقبال يعد خطبة الجتماع املؤمتر اإلسالمىهذا وقد ألقيت ) السيد نذيرنيازى(
هذهاخلطبة أخريا ىف اجتماع املؤمتر األحزاب   االسالمية  كلها الذى  عقد ىف 

م بالهور ـ إال أن اجتماع املؤمتر  اإلسالمى للهند مل ۱۹۳۲مارس عام  ۲۱
  )۲۹)(ازى سيد نذير ني(وعن ذلك حيدثنا ,يعقد 
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أما ملاذ مل  يعقد اجتماع هذا املؤمتر فإن أهم أسباب هو عقد مؤمترات 
املائدة املستديرة والىت قد شارك فيها العالمة إقبال أيضا ولن يكون من الصواب 
إذا قلنا بأن هذا املؤمتر قد فشل ألن بعض األيدى اخلفية  قد سامهت ىف 

بفرد من األفراد أو حزب من األحزاب وذلكاألن حضرة العالمة مل ينخدع ,مسئلة 
أبدا مهما كانت أهداف ذلك الفرد أوذلك احلزب وكان ال بد على كل حال من 

م حني عاد ۱۹۲۲وىف سنة ,انتظار النتائج ملاجرى ىف مؤمترات املائدة املستديرة 
إقبال من مؤمترات املائدة املستديرة رأى من املناسب أن يوجل ماكان يريده لبضعة 

وذلك ليخف تعب السفر بعض الشئ أو نظرا إىل ظروف راهنة خاصة إىل  أيام
م وهكذا مل يكن ۱۹۳٤حد ما فإن حضرة العالمة كان قد مرض ىف بداية عام

  .من املمكنعقد ذلك املؤمتر
واحلقيقة أن فكرة عقد املؤمتر اإلسالمى للهند العليا عاشت ىف ذهن إقبال 

حممد على (ر ىف رسالة إقبال الىت بعث {اإىل حىت النهاية وقد ورد ذكر هذا املؤمت
أغسطس  ۱۱م مث كتب إليه رسالة أخرى ىف۱۹۲۷يونيو سنة  ۲۱ىف ) جناح

م وأشار عليه أن جيعل مسلمى الشمال الغرىب للهند حمورا لنشاط  ۱۹۲۷
فإن معظم قادة املسلمني السيا سيني كانوا قد سكتوا عن ) ۲۰(الرابطةاإلسالمية 

احلاج (وهو ) السند(إال أن الزعيم املعروف املسلمى ) إله آباد(طبة التعليق على خ
كان قد تعاون مع إقبال وأيده ومل يزل يراسل إقباال عن )السيت عبد اهللا هارون 

عقداملؤمتر اإلسالمى للهند العليا ىف ضوء اخلطبة كما أن البعض من الطالب 
وكانت جملة ) ۲۱(م واملسلمني املتقنني قداهتموا با خلطبة بعض اإلهتما

فرتجم ) سيدنذير نيازى(قد أحلت على  ) من {اؤ الدين(الصادرةمن "صوىف"
اخلطبةإىل األردوية وذلك ألن الفكرة اجلديدة حول إنشاء دولة إسالمية قدأثار 

) سرحد(احلماس والنشاط بني املسلمني ىف املناطق البعيدة من بنجاب و
ووزعت االالف املولفة " جملة صوىف"دوية ىف وغريها وقد نشرت الرتمجة األر )سند(و

كما أن البعض من الشباب املسلمني نشرو املقاالت ) ۳۲(من نسخها جمانا 
أحم ) عبد الرب(بأن ) عبد السالم خورشيد(الصحيفة أيدوا فيهااخلطبة ويصرح 

من الهور كانا قد كتبا ) خان مصطفى خان تائب(و) احملامني ىف إله آباد 
بتصريح ) كلكته(أيدا فيها اخلطبة وأدىل ثالثة طالب من مدينة  مقاالت صحيفة

فضل رسول (و) راغب احسن (مشرتك أيدوا فيها اخلطبة وأمساء الطالب الثالثة 
كما أ'م اقرتحوا ىف تصرحيهم املشرتك فتح صندومه  ) س ـ م ـ سليم(و) خان فريد



  النهر الخالد
من حركة إنشاء  اهلدف اإلسالمى ليتمكنوا من نشر الكتب عن اجلانب املدىن

وأما الزعما املسلمون الذين كانوا يتحزبون إىل ) ۳۳(دولة إسالمية ىف اهلند 
قصيدة غزلية : الكوجنرس ومييلون إليه فإ'م كانوا قد سخروا من اخلطبة ومسوها 

  ):۲٤(عن ذلك ) سيد نذير نيازى (فيقول " سياسية
قاء الشيخ م حني اجتمع بعض أصد۱۹۲۱ولعل ذلك كان ىف بداية سنة "
ولعل ذلك عقب ) كرول باغ مبدينة دهلى(ىف منزلة مبنطقة ) حممد على جوهر(

وفاته فورا وكان من بني هؤالء ا>تمعني األصدقاء الذين اشرتكوا ىف حركة 
اخلالفة وحركة ترك املواالة وكانوا اليزالون على موقفهم رغم تغرب الظروف 

أو يؤيدون الرابطة اإلسالمية فقال  واألحوال كما أن البعض منهم كانوامييلون
هل قرأ أحدكم خطبة إقبال الرئيسة "أحدهم خالل احلديث وهو يسال أصابه 

واهللا قد أبدع من الشعر فهو ليس إال شاعرا على كال حال ما أحسن القصيدة 
  " فاندفع مجيعهم ىف ضحك عال قوى"الغزلية الىت ابتكرها 

املشائخ الذين كانوا مييلون إىل وقد مربنا فيما ذكر أن رجال الدين و 
الكوجنرس كانوا قد اDموا إقبال  شىت وشنوا عليه هجوما لتشويه سريةه الشخصية 
خالل حركة اخلالفة وحركة ترك املواالة مث أخذ يلتحق {م كال من كان يعادى 
إقبال األسباب خمتلفة متنوعة وأن الذى نافس إقبال ىف انتخاب جملس بنجاب 

م كان قد أعاد نفس التهم وحاول أن يعيب إقباال ويشوه ۱۹۲٦عام  التشريعى ىف
شخصيته ونظرا إىل هذه احللفية فإن عدد املعاندين واحلساد واملعادين السياسيني 

ففتحوا جبهة جديدة ومجعوا ) إله آباد(له كان قد ازداد بطبيعة احلال بعد خطبة 
ندوكية واملتعصبة والتقدميون ركاما من التهم املزورة وقد شارك ىف ذلك الصحف اهل

من الشيوعيني واالشرتاكيني واملسلمون الذين كانوا مييلون الكوجنرس وكل من كان 
يعادى إقبال وحيسده وكان من بني التهم الىت وجهت إىل إقبال أنه عميل االجنليز 
وعدو الوطنية ومن أنصار الرأمساليني وعدو الفقراء واملساكني واملتعصب لفرقته 

) حممد أمحد خان(ينية والرجعى واحملروم عن العمل واالنسان اليأس وقد أعد الد
كشفا طويال عن هذه التهم ىف كتابه املشهور جمدإقبال السياسى  حتت ثالثة 

واحلق أن هذا املؤلف قد حبث عن احلق والصدق على أسس عادلة , عناوين كبرية 
حىت ) ۳۵(من هؤالء احلاسدين ودافع عنإقبال دفاعا ناجحا للغاية وأنصف إقباال 

أن مؤلف هذا الكتاب يرى نفسه عاجزا عن القيام {ذا العمل العادل الذى قام 
وعليه فإنه سيحاول أن يرد على هذه التهم ىف ضوء ) حممد أمحد خان(به األستاذ 

  .من الدالئل والرباهني على ذلك) حممد أمحد خان(ماأقامة األستاذ 
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الجنليز فإن أعداءإقبال يستدلون مبا يلى من الشواهد أماصداقة إقبال ووالؤه ل
  :والرباهني

  .إن إقباال قد نظم القصائد ىف مدح احلكام االجنليز أو أمر منهم  )۱(
  "وترك املواالة" حركة اخلالفة "إنه مل يشارك ىف   )۲(
  "السر" إنه رضى بلقب   )۳(
  س بنجاب التشريعىإنه تعاون مع نظام احلكماالجنليزى بصفته عضوا ىف جمل  )٤(
إن حاول أن يدعم اإلستعمار الربيطاىن داخل ا>لس التشريعى وذلك حني أبدى عن   )۵(

  .إرادته أورغبية ىف اإلضافة إىل عدد املوظفني االجنليزى ىف اإلقليم
  ).سايئمان(إنه قد تعاون مع جلنة   )٦(
  )السر حممد شفيع(إنه قد ايد املتملقني من حاشية احلكام االجنليز من أمثال   )۷(
  .إشارة من االجنليز) اله آباد(إنه قد قدم فكرة إنشاء دولة إسالمية ىف خطبة   )۸(
إن احلكومة االجنليزيه قد رشحته مندوبا للمشاركة ىف املؤمترالثاىن والثالث للمادرة   )۹(

  املستديرة 
  .ليزإنه أفسد حماوالت التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني بإشارة من االجن  )۱۰(

وقد مر احلواب على معظم التهم هذه حني درسنا وقائع حياة إقبال ىف 
الصحفات املاضية من هذا اجلزاء أوىف اجلزء الثاىن من هذا الكتاب أما نظمه 
للقصائد ىف مدح  احلكام االجنليز أو امر منهم فإن إقباال بدون شك كان قد نظم 

اصة وذلك حبكم صيولة الطبيعية أو العديد من املنظومات الشعرية بااملناسبات اخل
االسباب اجتماعية أو املصلحة من املصاحل األخرى إال أنه مل ير من املناسب أن 
يضمها إىل شعره املطبوع وقد مربنا بأنه إقباال كان مييل إىل االحتجاج أو 
املظاهرات االحتجاجية كانت تعارض صيولة الطبيعية ونظرا إىل احلكم 

يزى وموقف األغلبية اهلندوكية الساحقة والظروف احلطرية الىت االستعمارى االجنل
مير{ا املسلمون فإن إقبال كان يريد من املسلمني أن جيتنبوا السياسة االحتجاجية 

إن دراسة التاريخ املعاصر املسلمى اهلند توضح لنا جليا بأن .واملظاهرات التائرة 
توح واحلرب السافرة ضد احلكم املسلمني كلما اختذوا موقفا من االستقبال املف

االجنليزى فإن ذلك مل يضر األغلبية اهلندوكية وإمنا حسر {ا األقلية املسلمة دائما 
) فكتورية(ولذلك فإن إقباال مل ير من املصلحة أن يدخل املسلمون قد رثى امللكة 

  )۳٦(وهو يعلق على هذا الرثاء 
أما موضوع القصيدة فلسنا ىف إن معظم هذه القصيدة قد نظمها إقبال ارجتاال "

حاجة إىل أن نقول فيه شيئا إال أن اسلوب األفكار السياسية ولو'ا كان سائدا 
م فإننا لوأردنا أن نقيسه مبقياس معاصر أو مقياس ۱۹۰۱ىف البالد ىف سنة 
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جديد بأىن بعد عشرة أعوام أو أكثر ذلك لن يكون من اجلائز أبدا أننا إذا 

ة والصغري من حياة احلكماء و الفالسفة من أمثال أخرجنا آطوار الطفول
أفالطون وابن سينا فإن ذلك أيضا لن يكون علىمن اجلائز فإن االسلوب 
الفكرى للشعوب واألحزاب ىف البالد خالل تلك الفرتة مل يكن على ماصار 

والذى رثى ) لشيخ خواجا حاىل (إليه فيما بعد جيب أن يكون أمامنا ايضا رثاء 
باىن (الصادرة من " معارف "عند وفاDا والذى نشر ف جملة( فكتورية(ةبه امللك

  "م۱۹۰۱فر شهر يناير ) بت
وإلقبال منظومة أخرى من هذا السطور نفسه وكان قد أنشدها ىف االجتماع 

م ترحيبا حباكم بنجاب االجنليزى ۱۹۰۳السنوى جلمعية محاية االسالم ىف سنة 
وذلك ) بولل.و(التعليم إلقليم بنجاب السيد ومدير الرتبية و ) السر ميكورث يو(

ألن حضور الشخصيات من أمثاهلما ىف اجتماعات مجعية االسالم كان يعترب من 
املفيد النافع ىف ذلك الوقت كما أن من أمثاهلما ىف اجتماعات مجعية االسالم  

عند  كان يعترب من  املفيد النافع ىف ذلك الوقت كما أنه كا يعتربمن الوقائع اهلامة
م نظم إقبال أبياتا شعرية ختليد الذكر البالط امللكىـ ۱۹۱۱ويف سنة ) ۳۷(اجلمعية 

: زمانه"وقد نشرت ىف جملة )دهلى(جورج احلامس ـ مبدينة (أى مبناسبة تتويج امللك 
وىف عددها اخلاص عن البالط امللكى ىف شهر دمسرب سنة ) كانبور(الصادرة من 

لعت احلرب العاملية األوىل ف أوربا فأعلنت م اند۱۹۱٤وىف سنة ) ۳۸(م ۱۹۱۱
تركيا العثمانية الىت كانت مركز اخلالفة اإلسالمية عن حلفها ودعها وتضامنها 

وأن إغضاب احلكومة الربيطانية ىف مثل هذه الظروف ) بريطانيا(ضد ) أملانيا(
نه مل الرهيبة احلرجة كان يعىن خماطرة كبرية ومعاداة سافرة للحاكم اطستعمر كما أ

يكن ينفع أحد الربيطاىن على اهلند كان قد أعلن عقد مؤمتر حرب ىف 'اية احلرب 
م فأبلغ إقبال بتلك املناسبة عن طريق األمري ۱۹۱۸العاملية األوىل ـ أى ىف سنة 

أ، ينظم قصيدة خاصة {ذه املناسبة ومل يكن سيل ) السرذوالفقار على خان (
رد " ال على نظم العقيدة وكان عنوا'ا اخلالص من هذا الطلب مما أكره إقب

) ۳۹(بأنشد ها ىف املهرجان الشعرى هناك ) دهلى(وذهب إقبال إىل " بنجاب
دمسرب  ۱۵بالهور ىف ) بريدال(وبعد بضعة أشهر من ذلك عقد اجتماع ىف قاعة 

  "م باسم  مهرجان االنتصار ىف احلرب ۱۹۱۸سنة 
قد أس االجتماع فاشرتك ) رى مائيكل ايدوائ(وكان حاكم بنجاب االجنليزى 

فأنشد بضعة ابيات ) السر ذوالفقار على خان(فيه  إقبال مع صديقة االمري 
شعرية باألردوية والفارسية {ذه املناسبة على طلب من احلاكم االجنليز أما األبيات 
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صوت "األردوية فلم تكن هلا أية صة مبهرجان األ نتصار وقد نشرت ىف ديوانه 
مفهذا هوكل الشعرالذى نظمه أوأنشده ) ٤۰" (أشعة الشمس " 'ا وعنوا" اجلرس

إقبال حتت عاطفة الصداقة لالجنليز وحسب املوقف السياسى الذى اختاره إقبال 
  ىف ذلك الوقت وكان برى فيه املصلحة لالمة تاالسالمية ىف  اهلند
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  تتمة من الباب السابع عشر
  "فكرةإنشاء دولة  إسالمية"

ل فر حركةاخلالفةوترك املوالة على أساس املبادى الىت كان ومل يشارك إقبا
يعتقدها وذلك ألنه مل يكن يريد أن ينضم املسلمون إىل اهلنادكة ويشاركوهم ىف 
حركة عدم التعاون أو ترك املواالة كما أن مل يكن يريد أن يتورط املسلمون ىف 

ة إىل ذلك فإن سياسة االحتجاجو التظاهر أو االضطرابات والقال قل باالضاف
  إقباال

  يان
كان يشك ىف سلوك زعماء هذه احلركات وموافتتهم ونواياهم قفد كانوا 
مسلمني كما هو الظاهر ولكنهم ىف الواقع  كانو من دعاة القومية اهلندية املوحدة 
ووردها ومل يكونوا يهتمون بالقومية اإلسالمية كوحدة منفردة مستقلة وقد كان 

بارزة املسلمة اهلندية الىت مل تشارك أيضا ىف هذه احلركات العديد من الشخيات ال
يعارض ) حممد على جناح (ومل تؤيدها بل عارضتها معارضة مفتوحة فقد كان 

هذه احلركات وكان قد استقبال من عضوية الكوجنرس اهلندى ألنه دخل ىف هذه 
عارض هذه هواآلخر من ) البانديت موهني مالوية(احلركات وكان الزعيم اهلندوكى 

  مبدينة بنارس تأثريا ضارا" اجلامعة اهلندوكية "احلركات ومل يسمح هلا أن تؤثرن 
أما لقب السر فقد كان اعرتافا خبدمات إقبال الىت بذهلا ىف جمال العلم 

بأنه كن قد بعث بالتوصيات إىل حكومة ) مانيتجو بتالر(واألدب ويصرح  السر 
با من األلقاب وذلك نظرا إىل ابتكاراته الشعرية من اهلند الربيطانية أن متنح إقباال لق

مانيتجو (وكان السر " لديوان األسرار"املثنويات الفارسية وخاصة الرتمجة االجنليزية  
قد أقرتح جتديد لقب من االلقابات الفارسية أو االيرانية القدمية ولكن )بتالر 

تجديد األلقاب القدمية حكومة اهلند الربيطانية كانت ختشى ان يصبح ذلك نظريا ل
األخرى ومنحها للشخصيات املعاصرة ومنثم قررت احلكومة أن متنحه لقبا اجنليزيا 

  )٤۱(وهو  لقب السر
أما إقبال فقد كان يرى بأن هذه األلقاب أو التكرميات الدنيوية ال قيمة هلا 

ية ىف إطالقا إنه مل يكن يتمىن هذا اللقب كما أنه مل يساوم مع احلكومة االجنليز 
ذلك فإننا نرى فيما كتبه إقبال بعد احلصول على اللقب أن حرية التعبري عنده مل 
يصبها الضعف وإمنا ازدادت قوة وشدة ومل تستطع قوة أن تقف دون إقبال ىف 
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  .قول احلق والتعبري عن إرادته احلرة
 وأما عضوية ا>لس فقد ناهلا إقبال باملنافسة املفتوحة املباشرة ىف املعركة
االنتخابية وكان بإمكان أن حيصل على أعلى املنازل وذلك بارتباطه املباشر 

أو احلزب االحتادى له على أساس هذه العضوية ) فضل حني(املستقل مع السر 
و إذا كان احلصول على عضوية ا>لس . ولكنه املستقل داخل ا>لي التشريعى 

خل االنتخاب الكثريون من يعىن التعاون مع النظام احلكومى االجنليزى فقد د
أنصار حركة عدم التعاون وحركة العصيان املدىن املكافحون من أجل احلكم 
الوطىن وحصلوا على عضوية ا>لس التشريعية وأن حزب الكوجنرس اهلندى مل 

م فحسب إمنا اشرتك فيما بعد ىف تكوين ا>الس ۱۹۲٦يدخل انتخابات سنة 
  .جنليزىالوزارية حتت النظام احلكومى اال

أما ما اDموا إقباال من الدعوة إىل اإلضافة ىف عدد احلكام االجنليز إلقليم 
م وذلك ۱۹۲۷يوليو ۱۹بنجاب فهو يرجع إىل كلمة إقبال ألقاها ىف ا>لس ىف 

من اشغال ) السردار أوجال سنغ(حني عارض مشروع القانون الذى قدمه 
قد عارض إقبال هذا املشروع ألنه  الوظائف احلكومية بامتحان املنافسة املفتوحة و 

كان يهدف إىل حرمان املسلمني املتخلفني  ثقافيا وتعليميا من الوظائف احلكومية 
وذلك ىف زى القومية املوحدة أما إقبال فكان يريد نظاما يسمه ىف الوقت نفسه 
بامتحان املنافسة املفتوحة وأيضا  يسمع برتشيح الطبقات املتخلفة للوظائف 

لكى ال حترم من نصيها ىف اإلدارة احلكومية وعليه فإن الذى قابله إقبال  احلكومية
من أنه جيب اإلضافة إىل عدد املوظفني االجنليز مكان اشغال املناصب احلكومية 
بامتحان املنافسة املفتوحة إمنا كان طنزا وسخرية أى إذا كان اغرض من هذا 

ائف اإلدارية فيجب اإلضافة إىل املشروع هو حرمان املسلمينن املتخلفني من الوظ
وإذاكان هدف إقبال هو املطالبة بزيادة عدد املوظفني , عدد املوظفني اهلنادكةن 

الكبار االجنليز لكى يدعم احلكم الربيطاىن املستعمر بذلك فلماذا اقرتح إقبال إذن 
ة لتخفيض ىف أجور املوظفني االجنليز الكبار أل'م كانوا يتقاضون الرواتب الكبري 

  .الباهظة من اخلزانة اإلقليمية
فالسبب احلقيقى ىف ذلك هو االحتفاظ " سائيمان"وأماتعاونه مع جلنة 

مبصاحل املسلمني والدفاع عنها فإن اهلنادكة مل يكونوا على استعداد أن يوافقوا على 
ما كان يطالب به املسلمون من احلقوق ومن مثلم يكن من املمكن للمسلمني ىف 

وعدم الثقة ىف النفوس والتفرقة الطائفية إال ان يتعاونوا مع اللجنة  جو سوء الظن
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حسرت (ويعرضوا عليها ما خيشونه أو يأ ملون فيه من األهداف إنه الشيخ 

الذى كان على رأس من ضحى بنفوسهم ونفاسهم ىف سبيل احلرية ) موهاىن
  .واالستقالل كان هو األخر قد ايد فكرة التعاون مع اللجنة

من حاشية احلكم الربيطاىن املستعمر إال أن  ) السر حممد شفيع( ويعترب
اخلدمات الىت قام {ا هو بثباته على مبدأ االنتخاب املنفصل املستقل للمسلمني 
وذلك مما ال يزال يف حاجة إىل تقدير صحيح وتقومي عادل وبدارسته شاملة وعليه 

احل االجنليز أو مصاحل فإن القضاء احلاسم ىف سياسته الىت كانت Dدف إىل مص
أما إقبال فلم يؤيد سياسته إال باملقدار ,املسلمني هو يرجع إىل مؤرخ املستقبل
ألنه )السري حممد شفيع(تشاجر اقبال مع.الذى كان يقتضيه مصاحل املسلمني

مل تذكر االستقالل الداخلى الذاتى لالقاليم  )سائيمان(املذكرة الىت رفعت إىل جلنة
السري حممد (االسالمية مما أكره)الشفيع(كأمني عام من رابطةكما أنه استقبال  

أنه يضيف مطالبة االستقالل احمللى لالقاليم يف املذكرة إن إقبال كان على )شفيع
استعدا دائما أن يتشاجر مع أى واحد من أجل االحتفاظ حبقوق املسلمني 

اهلندى  أو غريه من الكوجنرس)السري حممد شفيع(ومصاحلهم سواء كان ذلك هو
  ).حممد على جناح(أو السيد)حممد على جوهر(أو الشيخ

اله (وكذلك فإن إقبال إذا كان قد تقدم بفكرة إنشاء دولة إسالمية يف خطبة 
بسبب تلك ) رميزى ميكدانلد(على إشارة من اال جنليز فما الذى أغضب)آباد

لربيطاين يف اهلند اخلطبة وملا ذا أدانت الصحف اهلندية املتملقة املؤيدة لالستعمار ا
خطبة إقبال هذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ذلك كله فإنه إقباال غذا كان عميال لالجنليز فلما 
ذا مل يرشحوه للمشاركة يف املؤقر األول للمائدة املستدبرة؟أما املوقف من خطبة 

والذى اختذته الصحف اهلندوكية فريجع إىل ماقالته هذه الصحف بأن ) إله آباد(
قد أمهلت إقباال فلم ترشحة املؤمتر املائدة املستديرة مما جعله  احلكومة االجنليزية

يرجع إىل ) إله آباد(ينتقم من االجنليز فكأن فكرة إنشاء دولة إسالمية ىف خطبة 
الرغبة ىف االنتقام من االجنليز على ماصرحت به الصحف  اهلندوكية هذه فإذا  

ىن هلا أن تكون قد قدمت كانت هذه الفكرة Dدف إىل اإلنتقام من االجنليز فأ
  أيضا على إشارة منهم أنفسهم؟

والوقع أن احلكومة االجنليزية اهلندية هى الىت كانت ترشح كل ممثل للمشاركة 
ىف مؤمتر املائدة املستديرة فقد شارك ىف هذه املؤمترات بالرتشيح من قبل احلكومة 

حممد (و) غاندىمهامتا (و) حممد على جوهر(االجنليزية اهلندية كل من الشيخ 
وكذالك فإن هذه احلكومة نفسها هى الىت كانت قدر شحت إقباال ) على جناح
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ولكن ماهو املوقف الذى اختذه إقبال  , للمؤمترين الثاىن والثالث للمائدة املستديرة 
أن إقبال قد شاجر مع السري ) ٤۲) (عظيم حسني(ىف هذين  املؤمترين ؟ يصرح 

الثاىن للمائدة املستديرة على أنه ـ أى السري أكرب خالل املؤمتر )) أكرب حيدرى
حيدرى ـ مل يكن يوافق على املطالبة باملنزلة املستقلة أو احلكم احمللى الستقل 

كما أنه نقد سياسة احلكومة الربيطانية حنو مكانة ) حيدرآباد الدكن(اإلمارة 
نتيجة أن ىف اجتماع مفتوح للمؤمتر نقدا عنيفا وكانت ال) حيدرآباد الدكن(

احلكومة االجنليزية ووزيرها للهند خاصة كان قلقا على موقف إقبال وترشيحه  
وأما ترشيحه للمؤمتر الثالث فقد مت ذلك واحلكومة اإلجنليزية كارهة له . كمندوب

وكان املؤمتر الثالث مستمراحني استقبال إقبال من املؤمتر سبب اخلالفات الىت  
وحني وصل إليها نقد موقف , ليز فعاد إىل اهلندكانت توجد بني موقفه وبني االجن

  .احلكومة الربيطانية نقدا عنيفا
واحلقيقة أن إقبال مل يتأكد يوما بأنه سيتم التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني 
ذلك التفاهم الذى سوف يرذى اجلانبني ولكنه رغم ذلك أيد كل حماولة 

 أنه مل يتنازل يوما عن حقوق للمحادثات والتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني إال
املسلمني ومصاحلهم كما أنه مل يتنازل عن بدأ اإلنتخاب الستقل للمسلمني وكان 

) حممد على جناح(الىت قدمها ) دهلى(الزعما اهلنادكة قدوافقوا على اقرتاحات  
ألن هذا التقرير كان قد رفض ) 'رو(ولكنهم مل يرضوا بانضمامها إىل تقرير 

وهلذا السبب كان مصري اقرتاحات مؤمتر األحزاب ) مد على جناححم(اقرتاحات 
اإلسالمية  النقاط األربع عشرة هو املصري نفسه وبعد التقرير الطائفى لسنة 

وغريه من الزعماء املسلمني  جبهود ولكنها مل ) شوكت على(م قام الشيخ ۱۹۳۲
ستعداد أن يوافقوا تنفع ومل جتد بشئ وذلك ألن الزعما اهلنادكة مل تكونوا على ا

فهل إقبال هو الذى تدخل على إشارة من االجنليز , على ما طالبهم املسلمون به 
ىف فشل هذه احملاوالت للتفاهم بينما مل يكن إقبال قد حضر فيمن اشرتك ىف هذه 
املفاوضات واحملاثات ؟ إن إقباال مل يعارض فكرة التفاهم أبدا ولكن كان يعرتض 

راجيندرا (لك نظرا إىل مصاحل املسلمني فهذا هو الدكتور على طرق التفاهم وذ
  )٤۲(قائال " مستقبل اهلند "يوضح ىف كتابه با الجنليزة ) باراشاد

م نشر إعالن من قبل رئيس ـ وكان إقبال رئيسا ىف ۱۹۳۲أكتوبر  ۷وىف 
تلك الفرتة ـ ملؤمتر األحزاب اإلسالمية بأن هذه ليست املناسبة اإلثارة مشكلة 

تخاب املستقل أو املنتلط ألن املسلمني ليسوا على استعداد أن يتناولوا عن االن
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هذه احلقوق إذا هو والوسيلة والوحيدة الىت تضمن هلم احلقوق ولكنهم على أمت 
استعداد ان ينافشوا مجيع املشاكل واالقرتاحات اهلامة إذا اقرتحت بذلك فرقة 

  "األغلبية الساحقة ىف البالد
من أصدقاء االجنليز ال ستطاع أن جيوز املناصب اهلامة العليا فلو كان إقبال 

ولعاش حياة ناجحة غنية هادئة إال أن الدراسة العابرة احلياته توضح لنا جليا بأن 
مل ىف يوم ما على استعداد أن يرضى مبنصب حكومى حتت ظل االجنليز فقد 

ولكنه بعد ) انكرتا( عينن استاد اللفلسفة بالكلية احلكومية بالهور بعد عودته من
عن السبب فرد عليه ) اخللفية عبد احلكيم(ايام استقال من الوظيفة وقد سأله 

  )٤٤:(إقبال قائال 
قدقضيت أياما كأستاذ فاتضح ىل بأنه األستاذية بالكليات اهلندسة الDدف "

إىل جهود علمية وإمنا توجد فيها إهانة وتذليل مما يعاىن من ه املوظف دائما 
تقاتلت مرة مع عميد الكلية احلكومية حول حضور الطالب ىف فمثال 

الفصواللدراسية فتحدث معى السيد العميد بأسلوب كأنه يتحث إىل كاتب  
عادى من كتاب مكتبة فمنذ ذلك اليوم قررت ىف نفسىي أنىن سوف أعرض 

  "عنه  الوظائف احلكومية إعراضاما أمكن ىل ذلك
ال من وظيفة األستاذية فيقول بأن عن استقالة إقب) على خبش(ويتحدث 

  )٤۵(إقباال عادمن الكلية بعد أن قدم استقالة فسألته  عن السبب فرد على قائال
إنه اخلدمة ىف الوظائف احلكومية ىف  اإلجنليزية صعبة جدا ! امسع يا على خبش"

ىف هذه األيام وأكرب الصعوبات أنىن أشعر ىف قرارة ضمريى وأعمامه قلىب  
يد أنأبلغها إىل الناس لكنىن ال أستطيع أن أصر {ا وأنا ىف خدمة  بأشياى ار 

  "احلكومة االجنليزية فإنىن منذ االمن حر طليق استطيع أن أفعل وأقول ما أريد
من أجل حرية التعبري هذه رفض إقبال منصب اخلدمة التعلمية اهلندية الىت 

ستاذية للفسفة ىف جامعة عرضتها عليه احلكومة االجنليزية كما أنه رفض وظيفة األ
وعن ذلك حيدثنا  , علىكره اإلسالمية واستاذية التاريخ ىف الكلية احلكومية بالهور

  )٤٦:(إقبال قائال
إنه حاكم بنجاب كان يريد أنيبعث التوصيات إىل وكيل اإلقليم بتعيني أستاذ "

يفة ألنه ىف الكلية احلكومة بالهور وكلنىن قررت أنه أتنازل عن الرتشيح هلذه الوظ
  ."يعارض سجيىت وطبيعىت

ولعل إقباال كان قد كتب مرة إىل موظف من موظفني االجنليزالكبارللتوصية 
 ۱۷ىف )من أجل وظيفة وهذه الرسالةكان قدبعث {ا إىل السرياج ـ ب ـ Dاميس
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هذا عضوا ىف جملس ) Dاميس(م وكان إقبال يعرفة جيدا وكان ۱۹۲۵اكتوبر 
عضوا ىف هذا ا>لس كان على اتصال مباشر حبكام  واليات اهلندية وبصفته

م كانت سنة القلق واالحزاب بالنسبة ۱۹۲۵إنه سنة, اإلمارات اهلندية 
ففى هذه السنة صدرت الفتوى ىف ضولء كفره فيها رجال الدين كما أنه  ,إلقبال

بأنه )السري شادى الل(وحتتج عليه وكان يرى )السر شادى الل(كان هدفا لنقمة 
 كغريه من بعض املسلمني وراء هذه املهمة الصحيفة كلها ومن مث قرر هو إقباال

ومعىن ذلك مما جعل إقباال يتربم ويتضايق ويقرر ,وأتباعه أن ينزلوا الضرر بإقبال 
فهذه  ,ىف نفسه أن يغادر الهور وكان يريد أن يبحث عن وظيفة ىف إماراة كشمري 

  )٤۷(فيقول له فيها) Dا ميس(اىل إىل احللفية الذهنية الىت جعلت إقبال يكتب رس
هذه رسالة أكتبها إليلك عكنضقية ختصىن شخصياء وحتتاج إىل حل فورى 
واألمل فيك كبري بأنك سوف تساعدىن ىف ساعة أنا ىف أشد حاجة إىل 
مساعدتك ولعلك قد مسعت عما قررته احلكومة عن الوظيفة الشاغرة بقضاء 

ض الناس قد جروىن قهرا إىل ما حديث بدون ومن سوء حظى أ، بع, الهور العاىل
أى مربر إنه االحتجاج أو اإلدانة الىت قامت وقد تقدم {االصحف اإلسالمية 
أخشى انه تضرىن أكثر مما قد ضرىن غريها وقد اطلعت على ما يعتقده رئيس 
القضاء العاىل ـ اى السري شادى الل ـ بأنىن كنت بني هؤالء الناس الذين نظموا 

حتجاج وأيده وأعتقد أنه كان حيب عليه أن يعرف بأنىن لست على صلة هذا اال
على كل حال فإن .حىت ولوكانت بعيدة مع من شارك ىف هذا النوع من املؤامرة 

وخاصة بالنظر إىل , هذه الظروف ال تسمع  أنه أشتغل مبهنة احملاماة ههنا
إىل األسباب الىت  ماأصابىن من الضرر بأسباب وسائل خمتلفة فيما مضى باإلضافة

فقد مسعت من هذه البيئة للغاية وأريد أن . ال أستطيع أن أذكر ها ىف هذه الرسالة
أغادرها وأجلأ إىل مفر وأنا متأكد بأنه كلمة واحدة من قلمك قد تنقدىن من هذه 

وهو اما جيعلىن أتق بكر مك وتعاطفك وأريد ان Dتم بقضيىت , املشاكل كلها 
ن أن جتد ىل وظفية ىف جملس إمارة كشمري؟ ولعلك على هذه أفليس من املمك

علم بأن كشمري هى وطن آبائى وأجدادى وأنىن أحب تلك املنطقة األرضية 
يفكر ىف القيام ) هرى سنغ(وأنس إليها وقدميكن أن يكون أمري كشمري اجلديد 

صة فإذا كان كذلك فأنا متأكد بأن هذه فر , ببعض التتغيريات ىف إدارته احلكومية 
ذهبية للتحرك نو هذا اهلدف فإذا كان بإمكانك أن تساعدىن قليال فإنىن ساعترب 
ذلك أكرب نعمة من الناحتني الروحية واملادية معا وسوف أظل شاكرا لك على  
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  .كرمك واهتمامك بقضيىت هذه مدى احلياة

ومن حسن احلظ أن حكومة اهلند الربيطانية كانت تتبع سياسة حمددة ىف 
االوظائف ىف اإلمارات اهلندية ىف ذلك الوقت وهى األ نقوم بتوصية التوصيات ب

أن يساعد إقبال ىف شئ ) Dاميس(إال إذا طلب منها خصيصا ومن مث مل يستطع 
فرد على إقبال قائال بأن حكومة اهلند الربيطانية إذا طلبت التوصيات منها فإ'ا 

نه سوف يأخذ ىف سوف نقدم بالتوصيات للوظائف ىف اإلمارات اهلندية وأ
  اإلعتبار

*************  
*************  

ما طلبه إقبال فلم يبق إلقبال إال أن يقيم ىف الهور ألن قدرة اهللا قد قدرت 
إلقبال أن يدخدل املعركة االنتخابية وينتصرفيها خالل السنة القادمة ـ أى سنة 

ر كشخصية م ـ وحىت بدوره اهلام ىف السياسة اإلسالمية اهلندية ويظه۱۹۲٦
  .سياسية بارزة على األفق الوطىن اإلسالمى

إنه مهنة احملاماة مل تك تاتى بدخل كبريعلى إقبال فكان ال بد له أنه يضع 
األسئلة االمتحانية للجامعات ويصبح أوراقها لكى يكتسب مايسد به ويقتضىى 

خخل مل به حواءجه مث أخذ يكتسب قليال م كتبه ودواينه الشعرية إال أنه هذا الدا
يكن دخال مستقال منتظما كما أن مل يكن دخال معقوال كافيا مما جعل زوجته 
تشري عليه بني حني وآخر بالتوظيف ىف منصب حكومى إال أنه مل يوافقها على 

ىف اهلند ألنه  " ذلك وكان ما أراد من الدراسات وكان إقبال يعرف بنائت األفقر
ىف ذلك الوقت واقرتح " نائت" له كل من كان جيوز على لقب السري كان يقال 

عليه بعض اصدقائه أن يقيم  املأدب تكرميا للقضاة واحلكام ليشتهر  كبري فيقول 
  ):٤۸) (املريزا جالل الدين (

وكنا قد اقتحنا على حضرة الدكتور أكثر من مرة أن يقيم املآدب أحيانا تكرميا "
واستتعطا فهم  هى مآدب  للقضاة واحلكام فإن أجنح الطرق ال ستمالة  االجنليز

األكل والشرب إال أنه حضرة الدكتور مل يكن يوافق على ما كنا نشري عليه ومل 
يكن جوابه إال أنه كان يقول بأنه ال يود أنه يضيع النقود على مثل هذه 
احلفالت وذلك ألنه استمالة األجنليز واستعطافهم مل يكن مما يرغب فيه إقبال 

 "أويهتم به 
على سبيل ) فضل حسني(ىف كتابه عن والده السري ) م حسنيعظي(ويقول 

الشكوى بأن  واهللا  قد حاول أكثر من مرة أن يرفع إقباال إىل  النجاح ىف حياته 
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املادية إال أن إقباال مل يستطيع أن يستغل هذه الفرص املتاحة وفيما يلى تفاصيل 
 ):٤۹(الية عن احملاوالت الىت قام {ا والده لتحسني ظروف إقبال  امل

بتوصياته إىل السري ) فضل حسني(م بعث السر  ۱۹۲٤ىف سنة ) ۱(
حاكم بنجاب بتعني إقبال قاضيا بقضاء الهور العاىل وكانت ) ميلكام هيلى(

القضية حتت الدراسة عند احلكومة فإذا بإقبال يشن هجومه النقدى الساطر على 
  .ميةاحلكومة وبذلك حرم من تعاطف احللقات الرمسية احلكو 

م كان من املقرر إرسال وفد إسالمى ليقدم مايطالب ۱۹۲۷وىف سنة ) ۲(
به املسلمون من  اإلصطالحات الدستورية القادمة  لوزير اهلند الربيطاىن  فرجا 

  .إقبال أن يرتأس الوفد اإلسالمى ولكنه رفض ذلك) فضل حسني(السري 
رات املائدة م نقد إقبال بعد عودته من مؤمت۱۹۳۲م و ۱۹۳۱وىف سنة ) ۳(

الستديرة احلكومة الربيطانية نقدا عنيفا ومن  مث رفضت حكومة اهلند الربيطانية 
أن تعني إقبال عضوا ىف جلنة اهليئة الفيدر اليه أ ) فضل حسني(رغم حماوالت السر 

و أن ترسله عضوا ىف الوفد اهلندى عند رابطة األمم وكذلك فإن نائب اهلند  
وحماالته اجلدية أن يعني ) فضل حسني (هود السري الربيطاىن قدر رض رغم ج

  .إقبال عضوا ىف جلنة اخلدمات العامة
على حكومة اهلند ) فضل حسني (م اقرتح السري ۱۹۳۳وىف سنة ) ٤(

الربيطانية أن ترسل إقباال كمثل له ىف جنوب أفريقيا إال إقباال رفض هذا املنصب 
 )۵۰.(تشارك ىف ا>لس املختلطة ألن زوجته كانت حمتجبة ومل يكن بإمكا'ا أن

وقد عاش إقبال طول حياته ىف العسرة والضيق وىف  السنوات األخرية ترك 
مهنة احملاماة بسبب األمراض والسقام وكانت وزجته قد ماتت وكان ال بدله أنه 
يتحمل نفقات الطفلني الصغريين مصارف الرتبية والتعليم هلما باإلضافة إىل 

إنىن قد مسعت ) "ميان أمري الدين(إىل ) فضل حسني (السري نفقات املنزل فكتب
بأن إقباال مريض ويعاىن من املشاكل املالية والعسرة فأرجوك أن ختربىن عرصحته 

ميان أمري الدين (فرد عليه ," وعن حالته االقتصادية وما يكتسبه من مهنة احملاماة 
ية ليست جيدة وأن صوته قد بأنه إقباال قد ترك احملاماة وأنه صحته وظروفه املال

وهو يعلق  على حياة إقبال )عظيم حسني(يقول ,أخذ ؟؟؟؟؟؟ بسرعة هائلة 
  )۵۱:(اإلقتصادية الفاشلة

واحلقيقة أن الدكتور إقباال مل رجال سياسيا وإمنا كان فيلسوفا سياسيا أورومانيا "
ف و يستطع أن يدرك بأن السياسة هى لعبة من التفاهم والتصاحل مع الظرو 

الراهنة إنه قد فشل ىف احلصول على منصب كبري ومل يستطع ان يكون زعيما 
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  ."سياسيا كبري ألنه مل يكن رجال ذكيا مدركا للشؤون وإمنا كان  شاعرا ومفكرا

عن حياة إقبال ) عظيم حسني(على كل حال فهذا ليس إال رأى 
دير بالدراسة جل) حممد أمحد خان(االقتصادية الفاشلة ولكن السؤال الذى أثاره 

أهكذا تكون حياة أصدقاء االجنليز )" ۵۲(والنقاش {ذه املناسبة فهو يسأل قائال
وخدام احلكومة؟ ورغم ذكل فإن النقاد املعرت ضني ظلوا يعيبون إقباال بأن صديق 
بريطانيا وخادم االجنليز وعمل االمرب يالية فياله من إقبال بريطاىن حكومى 

  "!امربياىل
من الناس يرون هذاالرأى حىت أن عامل اهلند االسالمية البارز  وكان الكثريون

مل يزل يعتقد بأن إقباال طول حياته ظل يعاىن من ( حسني أمحد املدىن(الشيخ 
ابو األعلى (ولكن الشيخ ) ۵۳(سوء الفهم وكان مسحورا بالسحرة الربيطانيني 

  ):۵٤:(كان يرى رأيا خيتلف عن ذلك فيقول )املودودى
ال كان يبغض السياسة االجنليزية ىف فكره وعمله فقد كان ظل بعيدا عن إن إقبا"

البالط احلكومى وكان يسئ الظن باحلكومة واملعجبني {ا وكان يراهم مجيعا 
عقبة تقف ىف سبيل أهدافه السامية وأما ىف جمال السياسة فإن هدفه مل يكن 

هلند املستقلة وهذا استقالال فحسب وإمنا كان هدفه احلقيقى دار اإلسالم ىف ا
هو السبب الوحيد الذى أكرهه على التعاون ىف جمال السياسة العملية مع الذين  
كانوا يعارضون إقامة احلكم اهلندوكى ىف احلكومة الربيطانية ورغم أن مل يكن 
على صلة وارتباط مع هذه الطبقة من ناحية األهداف واألغراض إال أن 

لطبقة وهى أنه كان يريد أن يثري ىف نفوس مصلحة وحيدة جعلته يرتبط بتلك ا
الشباب املسلمني حبا قويا يهدف إىل إقامة دار اإلسالم وجيعل منهم قوة 
قاصرة من أجل الكفاح واجلهاد لتحقيق هذا اهلدف العظيم كما أنه كان يريد 

, ان يقف مع الثورة املندفقةالىت قد ميكن أن تغري ممجراها أو تضل طريقها 
حاول أن يبث ىف نفوس الشباب املسلمني من الروح اإلسالمية وعليه فإنه 

الصادقة بشعرة وذلك  مما ال خيفى أحد وىف ناحية أخرى كان قد اختذ موقفا ىف 
السياسة العملية ولكن هذا املوقف ال يعرف غرضه احلقيقى غري بضعة أشخاس 

عض من اخلواص حىت أن بعض اجلوانب الظاهرة من هذا املوقف قد جعل الب
  "من أخص أتباعه يعرتضون عليه ويطعنون فيه

وأماالتهمة األخرى الكبرية الىت اDم {ا إقبال فهى أنه كان طائفيا متعصبا 
لفرقته وهذه التهمة قد وجهت إىل شعره وسياسته كليهما وكان دليهم على ذلك 

نده أن إقباال خالل إقامته ىف أنكلرتا كان قد مر بتغيري تورى قلبا فكرا وظهر ع
اجتاه شعرى جديد مييل إىل اإلسالم كليا ومن تلك اللحظة نفسها صارإقبال 
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طائفيا متعصبا فكأن إقباال عندما حل ىف قلبه عصبية اإلسالم حل ىف قلبه أيضا 
وىف الوقت نفسه تعصب ضد  اهلنادكة ولكن التعصب والعصبية وإن كانتا كلمتا 

اكمصطلحني مستقلني فهذا إقبال ن تتفقان لفظا فإ'ما ال يتفقان ىف مفهومهم
  )۵۵:(نفسه يوضح الفرق بني العصبية والتعصب ىف بعض رسائلة قائال 

إنه العصبية شئ والتعصب شئ آخر أما العصبية فهى أصل احلياة وأما "
التعصب فشئ نفسى وقد يعترب مرضا نفسيا ميكن عالجه بالتعليم الروحى أو 

من خصائص احلياةوال بد من تربيتها فإن العصبية . عند األطباء النفسيني 
إن اإلسالم قد جاء ليعني حدودا للعصبيتني والفردية واالجتماعية , وتقدمها 

فهذه هى الشريعة اإلسالمية وأعتقد ال بل يعتقد  كل مسلم بأن احلياة والبقاء 
ىف داخل هذه احلدود مل يضمن فالحنا كما أ، التجاوز عن هذه احلدود يعىن 

  "دا ودمارا اعتداء وفسا
  )۵٦):(إله آباد (ويقول ىف موضع من خطبة 

فأما الطائفية الىت تكن مشاعر الشر وعواطف الضرر ,إنه الطائفية هلا أقسام "
إنىن أحرتم تقاليد الفرق األخرى . وحنو الفرق األخرى فهى طائفة سافلة مهينة 

وليس هذا , ا للغاية ومباد{ا القانونية ومعادها الدينية واالجتماعية  احرتاما كبري 
وحده وإمنا ارى من واجىب أن أدافع عن معابدها إذا كان ال بد من ذلك 
فبذلك بأمرىن القرآن الكرمي ورغم ذلك فإنىن أحب طائفة هى ينبوع حياتى 

تلك الطائفة الىت منحتىن دينا وأدبا وفكرا ومدنية وكونت , وسريتى الشخصية 
هكذا بنت هذه الطائفة أجمادها املاضية  من  شخصيىت صورة كما ترو'ا أنتم ف

  "كلها من جديد وغرستها كعنصر فعال حيوى ىف شاعرى وأفكارى
وكان من بني  أصدقاء إقبال مسلمون وهنادكة وشيخ  فقد كان على 

اهلندوكى طول حياته حىت أنه كان ) كيش برشاد(صالت عميقة مع األمري 
ول إقبال ىف بعض رسائله إىل األمري يستشري إقباال إذا أرادا أن يزوج بناته ويق

  ):۵۷):(كيش برشاد(
إنىن أحب سيادتك حبا خالصا وليس من الصعب إدراك هذا السر وأن هذا "

إن مالبسك الرمسية الفاخرة الىت .السر يضمره قلب قد جعله اهللا ىف صدرك 
اخرة تلبسها ملا يأل قلىب فرحا وسرورا إال أنىن أنظر إىل ماوراء هذه املالبس الف

  "فأرى فيك شخصية قد تسرتت فيها
اهلندوكى ) سوامى رام ترياس (وكذلك فإن إقباال كان على صالت ودية مع 

طول حياته وقد نظم إقبال منظومة رائعة عند وفاة صديقة اهلندوكى هذا كما أن 
كان يلجاء إليه ليصلح ماينظمه من الشعر وكان ) البانديت شيفا نارا بني مشيم(
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البانديت (وخاصة ) 'رو(وأما أسرة ) تيج {ادر سرو(ملعجبني بالسري إقبال من ا

كان شابا واسع النظر حر الفكر معتدل املوقف مما جعل إقباال ) جواهر الل 'رو 
ومن املمكن أن هذه احملبة والشفقة كانت ترجع إىل ,يعلن عليه أماال جاما كثرية 

سرته تنتمى إىل  كشمري كما وأ) البانديت جواهر الل 'رو(سبب آخر وهو أن 
فإن إقباال كان على ) الشيخ(أن إقباال وأسرته ينتمون إليها أيضا وأما من بني 

كما أن كان يكرم  )  امراؤ سنغ شري جل(و) جوجندر سنغ(صالت قريبة بالسري 
وأما ىف بيئة منزل  اخلاصة  )أل'ا كانت حفيدة  االمري راجنيت سنغ ) ؟؟؟(االنسة  
ال  كان قد فوض ابنه  املؤلف إىل  أستاذ اهلندوكى  وهو  السيد املدرس  فإن  إقبا

ليشرف على تعلميه االبتدائى وكان إقبال يتق به للغاية كما أن طبيبا ) تارا تشند(
كان يقوم بعالج إقبال خالل السنوات اخلمس ) هندوكيا وامسه مجيت سنغ

جل أسرة إقبال بعد وفاته بدون األخرية من حياته وقد ظل هذا الطبيب اهلندوكى يعا
مبىن باليا وكان يدفع له " ميكلود" تعويض أن أجر مقابل وكان منزله  ىف شارع 

إنك تدفع مبلغا غاليا تستطيع أن " مائة وثالثني روبية من األجرة فقيل له 
  )۵۸:(فرد عليه إقبال قائال , "نفيسة ) قليال(تستأجربه 

ج من هذا  املنزل واحلقيقة أن هذه هذا صحيح ولكنىن ال آريد أن أخر "
الدارميلكها يتيمان هندوكى ان فلو غادرDا لضر اليتيمني فقد ال يدفع أحد هذا 

  "القدر من األجر الذى أدرفعه اآلن
ال شك أن إقباال كان قد أصابه ضرر ىف حياته العملية على أيدى اهلنادكة 

أن هذا النوع من الضرر أو إال ) السري شادى الل(القاضى :املتعصبني من أمثال 
التعذيب  الروحى واإلزعاج القلىب كان يصيبه بني حني وآخر من قبل رجال الدين 
وغريهم من املسلمني الذين كانوا حيسدونه أما إقبال فليس لدينا ما يدل على كان 

على أساس   التعصب الديىن ىف ) الشيخ(قد ضرأو آذى أحدا من اهلنادكة أو 
هذه األمثلة ترجع إىل اهلنادكة والشيخ الذين كان إقبال على عالقة .احلياة العملىي 

{م ىف حياته ولكن   مل يكن يعادى اهلنادكة وال يعاندهم كأمة أو طائفة دينية بل  
كان يسره دائما عندما كان يسمع عن تقدم اهلنادكة وجناحهم ىف جماالت احلياة 

  )۵۹:(فقال ) فرنيس (لسري العملية فقد كتب ىف بعض رسائله بعث {ا إىل ا
وأرجوك أال يذهب بك الظن بأنىن أعادى اهلنادكة أو أعاندهم  والواقع إنه "

الروح املعنوية من التضحية واإليثار والشجاعة الىت شاهدDا من قبلهم خالل 
هذه السنوات املاضية جلديرة با إلعجاب والتقدير فقد ظهر فيهم شخصيات 

ملية وأ'م يتقدمون بكل سرعة ىف الطرق االقتصادية بارزة ىف جمال احلياة الع
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  ."واالجتماعية من احلياة
وباإلضافة إىل ذلك فإنه إقباال كا ن حيرتم من أعماق قلبه الشخصيا الدينية 

) رام تشندر (اهلندوكية والسيخية من الزعماء واملصلحني فقد نظم قصيدة مدح {ا
ىف " ملكا" للهداية و" مصباحا " هندولل" إماما " من الزعماء اهلنادكة ومساها 

مؤسس الديانة السيخية موحدا ونورا من ) بابا جورونانك(األخالق كما أنه مسى 
مبنزلة ) البوذا(أنوارإبراهيم عليه السالم وصاحب رسالة التوحيد واحلق كما أن يعترب 

جعلت بعض رجال ) رام تشندر (رسول اهللا لرسل وأن القصيدة الىت مدح {ا 
ومن كتب اهلنادكة ) جيتا(و) راماين(دين يكفرون إقبال وكان إقبال أن يرتجم ال

أسرار " والدينية إىل األردوية شعرا وأن دراسة املقدمة للصعبة األوىل من ديوان 
توضح لنا جليا بأنه مل يكن يعادى الديانة اهلندوكية إطالقا وكان قد درس " الذاتية

لهنادكة دراسة عميقة وكان حيرتم وجيب اآلداب وفلسفة ما وراء الطبيعة ل
سرى كري (و) برترى هرى(و) ويشوا ناث(الشخصيا الكبرية اهلندوكية من أمثال 

إنه اإلسالم الذى كان يؤمن به إقبال مل يكن يشوبه تعصب ) راما ناج(و) شن
العقيدة اإلسالميةعند إقبال ) جكن ناث آزاد(وقد تناول الكاتب اهلندوكى 

  ):٦۰(فال بأسلوب علمى ق
إن فلسفة اإلعراض عن احلياة العملية والىت يسميها  إقبال ىف أكثر من موضع "

هو ) شعرى شنكر أشاريا(ليس من الالزم أن يكون " تصوفا غري إسالمى :" 
الذى قد قدمها فإننا نرى إقباال يعلن بأن مافر حمى الدين ابن العرىب القرآن 

قد "  االسالم" إن كلمة .المية الكرمي تفسريا صوفيا هى أفكار غري إس
استعملها إقبال ىف معناها احلقيقى ومل يستعماهلا ىف معناه الذى متتاز به 

فاإلسالم ىف شعر إقبال كله  إمنا  يعىن  األمن والسالم ,السياسة املعاصر 
شعرى (والصلح والدعوة إىل السعى والكفاح ومن مث نرى إقباال يعترب أفكار 

رب واخلواجاحاظ الشريازى أفكار غري إسالمية بينما ال والشيخ االك) شنكر
أفكار غري إسالمية وإمنا يؤيدها ) راما ناج(و) شعرى كرشن(يسمى أفكار 

  "ويأمر با الحتفاظ {ا
إن االسالم واملسلم مصطحات خاصة ) " ٦۱"(وقد قال إقبال نفسه 

الشعرا؟؟؟من عندى وال بد من فهمهما فهما جيدا قبل أن يفهم أحد ماأقوله من 
  "الفكر

أما فكرة الدين عند إقبال فهى ليست فكرة قومية كما يعتقد اهلنادكة 
وقدماء اليونان واملصريون كما أ'ا ليست فكرة دين اجلنس كما يعتقد اليهود 
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وكذلك فإن دين إقبال ليست قضية فردية أو شخصية خاصة  إنه فكرة اإلسالم 

عبارة آخرى كا إقبال يعترب االسالم مبدا عند إقبال هى فكرة إنسانية شاملة وب
اللهيئة االجتماعية والبشرية كما أنه كان يعترب املسلمني مجاعة أو فئة تؤمن {ذا 

وأما أعداء إقبال فقد جاءوا بأشياء بعيدة املعىن متناقضة املفهوم حني ,املبداء 
حممد أمحد (فهذا هو األستاذ .أرادوا أن حيققوا بأن إقبال كا ن طائفيا متعصبا 

بأن ) ٦۲(يقدم لنا نظريا عن هذه احملاوالت الواهية من قبلهم فيقول ) خان
إنه " إقبال الشاعر ورسالته" قد ذكر ىف كتابه باالجنليزية )ستشداناندا(الدكتور 

تعوزها مشاعرةوطنية وذكل ألن إقباال قد " اهلند لنا " منظومة إقبال الىت عنوا'ا 
ية كما أن حاول أن يطنز أويطعن وف وثنية الربامهة استخدم فيها كلمات فارس

وبذلك عرب عن تعصبه ضد اهلنادكة والواقع ان إقباال مل يكن يرى بأن الفارسية 
توضح لنا بأن إقباال كان قد " املعبد اهلندوكى اجلديد" لغة دينية كم أن منظومته 

إقبال كانت ذات شتم من أصنام الربامهة وإله الواعظ كليهما والواقع أن شخصية 
جوانب متعددة ولكنها مل تكن لغزاء من األلغاز إال أن بعض الناس ىف اهلند قد 

فأما اهلنادكة نقد ظنوا مسلما طائفيا متعصبا كماأن  البعض , جعلوا من إقبال لغزا
من املسلمني كانو قد كفروه ولعل هذا هو اإلحساس الذى جعل إقبال يعرب عن 

  :نفسه قائال
  نظر ىن جمهـ كافر جانا   اور كافريه مسجهتاهـ مسلمان هون منيزاهد تنك "

إن الزاهد ضيق األفق والفكر يعرب ىن كافرا وأما الكافر فيعتقدبأنىن : والرتمجة
  !مسلم

على كل حال  فإن إقباال كانت لديه  عصبية إسالمية بدون أى شك كما 
الفرق وإمنا كان  أن كان جيب مجاعته أو فرقته ولكنه مل يكن يبغض غريها من

يتمىن أن يتقدم كل من اهلنادكة واملسلمني وكل فئة تستطيع أن حتتفط  {ويتها 
اهلندوكى وهو يوضح وجهة ) كيش برشاد(القومية وقد كتب رسالة إىل األمري 

  )٦۳:(فقال " أسرار الذاتية " نظرة الىت قدمها ىف ديوانه 
لمني والظروف احلالية دراسة إنىن قد درست التاريخ العقلى للهنادكة واملس"

عميقة  جدا وقد تأكدت {ذه الدراسة بأن أطباء االمتني أوالفئتني مل يستطيعوا 
أن يدركوا  املرض احلقيقى الذى حلق مبريضهم أنا أعتقد أن مرض الفئتني 
احلقيقى إمنا هى فكرة عميقة واهية عند احلياة وأن هذه الفكرة العقيمة و الواهية 

ع خاص من األداب الىت نشأت بني األمم االسبوية وذلك من سوء ترجع إىل نو 
  ."حظها وأن الظروف املعاصرة تقتضى إصالح وجهة النظر هذه
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إن إقباال مل يقدم فكرة إنشاء دولة إسالمية ىف اهلند ألنه كان يبغض اهلنادكة 
أو كان يتعصب ضدهم وإمنا كان السبب ىف ذلك هو أنه قد استنتج بدراسته 

ف السياسية  ىف شبه القارة  وجتاربه الشخصية بأن ال ميكن أن تتم اتفاقية للظرو 
إنه األخوين .التفاهم بني الطائفتني الدينتني ميكن العمل {ا ىف النظام احلكومى 

الشقيقني إذا مل يتفقا فيما بينهما على شئ فال بد من تقسيم املرياث بينهما وهذه 
تمع اإلنساىن ىف كل مكان وقبل أن حصيصة من خصائص حياة األسرة أو ا>

يقدم إقبال فكرة إنشاء دولة إسالمية ىف اهلند كان الزعماء اهلنادكة املتعصبون قد 
جادلوا إساءة العالقات بني اهلنادكة و املسلمني فأشاعوا عنهم بأن املسلمني إذا 

الشمال استطاعوا من إنشاء كثلة إسالمية مكونة من مناطق األغلبية اإلسالمية ىف 
الغرىب للهند فإن أهلها املسلمني سوف ينضمون إىل الدول اإلسالمية ىف الشرق 
األوسط ليضغطوا على اهلند وفد ميكن أن يهامجوها كما فعلوا فيما مضى من 
التاريخ ولكن إقباالكان قد أدرك قبل نصف قرن من الزمان بأن الذى خيشاه 

ند إذا أصبحت يوما هدفا هلجوم الزعماء اهلنادكة ال أساس له إطالقا وأن اهل
فكرى أو عسكرى من اخلارج  فإن ذلك لن يكون من قبل الدول اإلسالمية وإمنا 
سيكون من قبل آسيا الوطى أو االحتاد والسوفيىت الذى ال يزال يتمىن الوصول إىل 
املياه الساخنةللبحار اجلنوبية من عهد القيامرة الروس ونظرا إىل هذه الفكرة نقد 

إقبال وهو يقدم فكرة إنشاء دولة إسالمية بأن هذه الدولة تعىن أمناوسالما  أعلن
وأما الدفاع عن اهلجوم األجنىب فمن , بسبب التوازن الداخلى ىف شبه القارة 

املمكن تعيني اجليش املشرتك للهنادكة واملسلمني برا وجوا وحبرا ليدافع عن شبه 
ان يعادى اهلنادكة ملا كان ىف أية حاجة القارة فلو كان إقبال طائفيا متعصبا أو ك

  .إىل ان يقدم فكرة اجليش املشرتك للدفاع عن شبه القارة
وأما التهمة الثالثة القائلة بأنه كان إنسانا يائسا وحمروما من لنشاط العملى 

  فلها جزآن
أنه أقبال مبدئيا كان شاعرا وفيلسوفا ومن مث كان سياسته سياسة بال )۱(

  .ن مل يكن رجال سياسيا أبداعمل  والواقع أ
وإن فكرة إنشاء دولة إسالمية كانت نتيجة اليأس والفرتو العقلى عند  )۲(
  إقبال 

فأما اجلزء األول من هذه التهمة فإنه يقوم على فكرة سائدة عن الزعيم 
السياسى عند أهل اهلند عامة إنه هذا الطراز من الزعيم السياسى له صولرتان ىف 
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أفكارهم أحدمها تصوره وهو يلقى كلمات رنانة بليغة ىف أذهانه الناس و 

االجتماعات الشعبية ويشارك ىف املواكب االحتجاجية واملظاهرات العامة أو يد ىل 
بتصرحيات صحيفة أوينقد سياسة حكومة أو يعارضها وحياول أن حيقق مايريده 

تشدد أوعدمه من األهدان حبركة عدم التعاون وترك املواالة والعصيان املدىن وال
ويتلقى لطمات أولكمات أو ضربات العصاأو يقبص عليه أو عليه أو يعتقل أو 
يضرب عن الطعام وهو ىف السجن وغريذلك من الواقف املواقف السياسية عند 
االجتماعات ويدىل بتصرحيات ىف الصحف وينقد احلكومة أحيانا ويستحسنها 

ى له وينج ىف االنتخابات أحيانا أخرى وينفق أمواال على إنشاء حزب سياس
وحيتل املقاعدىف ا>لس حينئذ يتآمر مع حزب سياسى من الزعاية السياسية أو 
حكومة فيفوز مبنصب هام وأما سياسة إقبال مل تكن تطابق صورته هلا تني الصور 

فهذا ماجعل , تني وباإلضافة إىل ذلك فإنه إقباال بطبيعته كان مييل إىل نعزال 
يه ويقولون بأن سياسته كانت بالعمل بل يرون رأيهم فيه أعداءه يطعنون ف

  .فيقولون بأن مل يكن زعيما سياسياأصال
أما انعزال إقبال أو انزواؤه فذلك مما ال ميكن إفكاره فإن كلما سئل بأنه 
يقول شعرا قويا مثريا ولكن ال يدخل املعركة العلمية بنفسه فقد كان يرد على ذلك 

قول الشعر أعيش ىف العامل األعلى ولكنىن أكون على صلة إنىن عندما أ:" قائال 
باالعامل األسفل دائما ومنثم ال ميكن أن يكون التطابق بني ما أقول من الشعر 

وهو ينظر ) حممد على جوهر(وحني قال له الشيخ ) ٦٤"(أوما أقوم به من العمل 
سجون أما أنت فعلى يا حضرة إقبال إننا نقراأ شعرك فيثرينا ويقودنا إىل ال:" إليه 

إن املنشو :"  فردإقبال عليه قائال " حالك مذه جالس ىف بيتك تدخن النار رجيلة
يغىن وأما السامع فيجد ىف نفسه جدا ونشاطا فريقص فيسقط مغشيا عليه أما إذا 
مر املنشد أو املغىن أيضا {ذه املراحل واملنازل واألحوال فأىن له أن ينشد من شعره 

روج من الدار كان عذابا وبالء بالنسبة إىل إقبال ورغم هذه إن اخل) ٦۵" (
األشياء كلها فإنه إقباال قد دخل جمال السياسة العملية ليدافع عن حقوق 
املسلمني أويساهم ىف دعم النظام السياسى هلم ويعىن ذلك أن احلافز الذى قاد 

اال نعزال واألنزاواء فإن إقباال إىل املعارك السياسية العملية رغم ميوله الطبيعية إىل 
ذلك مل يكن غري حافز الدفاع عن حقوق املسلمني أو دعم النظام السياسى هلم 

م ۱۹۲٦وقد شارك إقبال ىف النضال السياسى اإلسالمى لشبه القارة من عام , 
م مث  عاش وهو يعاىن من عوادى األسقام واالمراض ىف اخرايات ۱۹۳٤إىل عام 

ربع سنوات فتتالية ومل حيفل إقبال مبا يطعن الناس فيه من حياته الىت استمرت إىل أ
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سياسة بال عمل وهومستلق على مضجع املوت واستمر يقنع القادة املسلمني 
السياسيني أن يوافقوا على إنشاء دولة إسالمية ىف شبه القارة حىت جاد بنفسه 

ستطع وفازت روحه فإذا حاول أحد أن يقدر جهوده ويستحسن خدماته فإنه مل ي
ماذا عملت من )" ٦٦:(أن يضيف شيئا إال ان يقول بكل  انكسار وتواضع 

أجل اإلسالم إن الذى قد قمت به من خدمة اإلسالم ليس إال كمن يقبل طفال 
  "نائما بكل حب وإخالص للغاية 

  )٦۷:(حيدثنا عن ذلك قائال) سيد نذير نيازى (فهذا 
بال عمل والواقع أن نقاده   كان إقبال يستمع إىل مايطعن قومه ىف سياسته"

كانوا يهملون كل اإلمهال ما كان يقدمه إقبال من فكر حر مل يكن يقل عن 
العمل اجلاد وإذا كان معىن العمل هو بناء سرية وشخصية Dدف إىل إرادة 
خاصة ال حتف بالرتغيب أو الرتهيب ىف احلياة الدنيوية فإن حضرة العالمة إقبال 

  "عملية من أى من الزعماء العاملنيمل يكن أدىن ىف حياة ال
وأما اجلزء الثاىن من هذه التهمة فإن الناس يعنون به بأن إقباال كان قد يئس 
منهم التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني فإن هذا الياس هو الذى جعله يقدم فكرة 
إنشاء دولة اسالمية فمعىن ذلك أن إذا متت اتفاقية مرضية بني اهلنادكة واملسلمني 
فلم تكن أية حاجة إىل إنشاء دولةإسالمية عنده فكأن فكرة إنشاء دولة إسالمية 

  !مل تكن تقوم على أساس من النظرية  وإمنا كانت نتيجة بأس الشاعر وقنوطه
والواقع أن كل شئ ميكن يكون له جانب سياسى كما ميكن أن يكون له 

دى بلغت به العقلية جانب إجياىب وهذا يقصر على عقلية املعاند املعرتض إىل م
إن الذين يعرفون فكر إقبال ورسالته جيدا يعلمون أيضا أن إقباال مل يكن .املريضة 

يؤمن بالتشاؤم واليأس وإمنا كان شاعر التفاؤل واألمل ومل يكن يعتقد بأن املستقبل 
أو القدر قد مت حتديده أو تعيينه مقدما وإمنا هى إمكانيات قد حتث وقد ال 

من إقبال إميانا قويا بأن أقاليم األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب حتدث وكان يؤ 
من اهلند تقع ىف منطقة  واحدة متصلة مرتبطة و أن هذا اإلرتباط أو اال تصال 
ليس بدون حكمة أو مصلحة من اهللا عزوجل وإمنا هى قد رة اهللا احلكيم العليم 

لقومية اإلسالمية ىف ابتكاراته  اخلبري وذلك مما جعل إقباال يوضح خطوطا عريضة ل
الشعرية وكتاباته النثرية قبل أن يقدم فكرة إنشاء دولة إسالمية  إنه مل يرتب 
اخلطوط العريضة للقومية اإلسالمية ومل يعلنها فحسب وإمنا زودها بأساس من 
الفرك والنظرية لتقدم عليه دولة اسالمية مستقلة وقد استمرت جهود إقبال هذه 

وكان الغرض من جهوده هذه هو .م إىل أن توىف إىل رمحة اهللا ۱۹۰۷منذ عام 
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متهيد الطريق وإعداد األساس الفكرى والنظرى للدولة اإلسالمية قبل إنشائها 

فهل .فكان إقباال قد علم بإمكان الوجود هلذاه الدولة االسالمية ىف شبه اقارة 
واالبتكار الفكرى الذى ميكن أن نقول بأن هذه اجلهود اجلبارة من العمل البناء 

أنفق فيها إقبال ثالثني عاما  من حياته أو نصفها تقريبا مل يكن إال نتيجة للياس 
وهلذا املبحث جانب آخر وهو أن املعارضني ألقبال . والقنوط والتشاؤم ؟ 

واملعاندين له وخاصة الصحف اهلندوطية ىف إقليم بنجا ب كانت تتهمة دائما بأن  
الرهيب الذى يتدخل دائما ىف حماوالت التفاهم بني اهلنادكة  هو املسلم املخيف

واملسلمني ىف كل مرحلة من املراحل فلو أننا سلمنا للحظة واحدة بأن هذه التهمة 
صحيحةفماذا ستكون النتيجة هلذا التسليم؟إن النتيجة ليست غري أن إقبال مل 

ني على أية حال وإنه  يكن ىف يوم من األيام جيب التفاهم بني اهلنادكة و املسلم
كان يهدف إىل منزل آخر خيتلف ذلك أوأنه كان يبذل جهوده العملية والفكرية 

فعلى كال ,منذ الوهلة األوىل ليقود املسلمني حنو إنشاء دولة إسالمية مستقلة هلم 
التقدير ين ال يوجد جانب من الياس أو القنوط ىف وجهة النظر عند إقبال وفكرته 

  .سالمية عن إنشاء دولة إ
تظهر وتعلن ىف اهلند ) إله آباد(وقد استمرت التعليقات على خطبةإقبال ىف 

وانكلرتا وكانت التعليقات قد بلغت قمتها من الشدة والقوة خالل األشهر األول 
م فقد أصبحت اخلطبة والتعليقات صفحة ۱۹۳۲أما ىف عام, م۱۹۳۱من عام 

م وبعد سنتني تقريبا من ۱۹۳۸أبريل ۲۱وتوىف إقبال ىف , من صفحات املاضى 
م عرف بقرار  ۱۹٤۰مارس ۲۳وفاته اختذت الرابطة اإلسالمية قراراتارخييا ىف 

) إله آباد(فيما بعد وبذلك أصبحت خطبة " قرار باكستان" الهور مث مسوه 
موضوعا للنقاش والتعليق مرة أخرى فقام العديد من املؤسسات بطبعة جديدة من 

ف من نسخ هذه اخلطبة مث إن هذا النقاش اجلديد اخلطبة ودعت مئات االلو 
الذى أثري بعد وفاة إقبال كان يتضمن أسئلة كانت قد نوقشت ىف حياة إقبال 

  :وأضيفت إليها بضعة أسئلة جديدة وهى
هل إقرتح إقبال بإنشاءدولة إسالمية داخل إطار فيدراىل للهند أو أن  )۱(

  تقلة؟كان يريد إنشاء دولة إسالمية ذات سيادة  مس
إن فكرة إنشاء دولة إسالمية مل يكن إقبال أبو عذرDا ومل يبكرها وإمنا  )۲(

كان هناك شخصيات بارزة من اهلنادكة واملسلمني واالجنليز الذين كانوا قد اقرتحوا 
هذا التقسيم كحل وحيد ملشكلة اخلالفات الطائفية وكان إقبال أحد هذه 

عد إنشاء باكستان وخاصة ىف داخل الشخصيا البارزة وقد أثري هذا السؤال ب
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باكستان نفسها وكان هذا  السؤال ىف بادى الرأى يهدف إىل حبث علمى ولكن  
ومبا أن قرار .كان وراءه أهداف شخصية ومصاحل سياسية كما سيتضح فيما بعد 

باكستان الذى اختته الرابطة اإلسالمية كان ينص على املطالبة بإنشاء دولة مستقلة 
لة سائدة ىف مناطق األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب لشبه القارة أو دول مستق

إلقبال الىت كانت قد ) إله آباد(وشرقها ومن مث فسروا هذه املطالبة ىف ضوء خطبة 
ألقيت من منصة الرابطة اإلسالمية نفسها قبل عشر سنوات وقد تناول الدكتور 

باللغة االجنليزية " اهلند املنقسمة"ىف كتابه ) خطبة إله آباد ) راجيندر ا براشاد(
فقدم حتليال واضحا للخطبة فقال بأن إقبال كان قد اقرتح إنشاء دولة إسالمية 

وهذا هو الرأى نفسه الذى يراه الكاتب ) ٦۸(داخل اطار فيدراىل للهند 
" م۱۹٤۲إىل  ۱۹۳٦السياسة اهلنديةمن عام " ىف كتابه )كوب ليند(االجنليزى 

وأن الذى جعل الزعماء اهلنادكة ومن أيدوجهة نظرهم من ) ٦۹(باالجنليزية 
االجنليز يتخذون هذا املوقف لكى حيفقوا بأن الرابطة اإلسالمية نفسها هى الىت  
كانت قد طالبت بإنشاء دولة األقليم األغلبية اإلسالمية داخل إطارفيدرالىللهند 

بدون أى مربر فكأن  وأ'م قد أخذوا يطالبون بإنشاء باكستان املستقلة السائدة
ما طالبت به الرابطة اإلسالمية كان متناقضا أو أن الزعما ء السياسيني املسلمني 
أنفهسم مل يكونوا يعرفون ماذا يريدونه أو ال يريدون شيئا إطالقا وذلك مما جعلهم  

  .يقدمون املطالبات املتناقضة ىف وقت واحد 
د حاولوا أن يشبعوا سوء التفاهم إن الزعماء اهلنادكة وأنصارهم من االجنليز ق

عن إقبال وهو إن كان اقرتح إنشاء دولة إسالمية ىف شبه القارة إال أن هقد أدرك 
وهن اإلقرتاح وضعفه فيما بعد فرتاجع عنه أو أعرض عنه وقصة سوء  الفهم هذه 

أستاذ اللغة البنغالية جبامعة آكسفورد وكان ) ادورد طامسون(قد وضعها وابتكر ها 
فهذا ,ومن أكرب أنصار الكوجنرس اهلندى "مانشسرت جارديان " سال جلريدة مرا

مهدوا الطريق :" م ومساه ۱۹٤۰الكاتب االجنليزى ألف كتابا بانشراىف لندن سنة 
  )۷۰: (فقال ىف كتابه هذا"  الستقالل اهلند

قد أثربت ضجةمنذ بضع سنوات تقرتح  قطع مناطق من اهلند وإنشاء دولة "
هامن الذى ابتدرهذه الضجة؟ هذه قضية فيها اختالف ال بأس به إسالمية في

ويقال عامة بأن شاعرا وامسه السري حممد إقبال كان قد آثارها ىف الوهلةاألوىل 
قلت بأنه قد أيدمشروع باكستان " آبزرور" وكنت قد نشرت مقاال ىف جريدة 

قد أبدى وكان إقبال صديقا ىل ألصلح ما أخطأت ىف رأئي وقبل كل شئ كان 
عنقلقه واضطربه بأن بالده الواسعةالفقرية غري املنظمة جترى حماوالت لتمزيقها 
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إىل دويالت ملوك الطوائفثم قال بأن مشروع باكستان مشروع مدبر بالنسبة إىل 
احلكومة الربيطانية والطائفة اهلندوكية والطائفة اإلسالمية مجيعا وقال ىف 

مية فمن واجىب أن أويد هذا االقرتاح على كل لكنىن ريئس الرابطة اإلسال:النهاية
  "حال

م نشر املؤلف نفسه كتابا آخر وعوانه ۱۹٤۲وبعد سنتني أى ىف عام 
  )۷۱:(فقال فيها " االفكار االخالقية ىف اهلند املعاصرة"

كان إقبال فيلسوفا وشاعرا وسياسيا وأحدرجال الدين وكان قبل وفاته بأيام "
يل من هذا العامل كتب إىل رسالة بكل يأس حني علم أنه على وشك الرح

وحزن تأسف قائال بأن بالده الواسعة الفقرية احملرومة عن التنظيم قد أصبحت 
  ."ىف معرض خطر من ملوك الطوائف والتمزق

وبعض النظر عن أن هذا الكتاب قد أعلن بعد سنتني أو أربع سنوات بعد 
إن .الكذبة ويدحضها  وفاة إقبال حني مل يكن إقبال موجودا لينفى هذه

يدعى فىأحد كتابيه بأن إقباال كان قد أخربه ىف بعض لقائاته ) ايدوردطامسون(
وىف الكتاب الثاىن يذكر الرسالة الىت مل ينشر ها ىف كتابه وباإلضافة إىل , معه 

لكنىن :" ذلك فإن يقول ىف كتابه األول بأن إقباال قد قال له ىف 'اية حديثه معه
مع أن اقباال مل "  اإلسالمية فمن واجىب أن أؤيد هذا االقرتاح  ريئس الرابطة

م حني ۱۹۳۱ينتخب ريئسا للرابطة اإلسالمية إال مرة واحدة وذلك ىف دمسرب 
ومل تكن باكستان ) إله آباد(ألقى إقبال خطبته ىف اجتماع الرابطة اإلسالمية مبدينة 
عشرة نقطة وكان إقبال قد  حينئذ هدف الرابطة اإلسالمية وإمنا كان هدفها أربع

اقرتح بإنشاء دولة إسالمية وكان ذلك اقرتاحا شخصيا كرئيس الرابطة اإلسالمية 
فكيف ميكن أن نقول بأنه كان قد أكره على تأكيد االقرتاح بإنشاء باكستان ,

  رغم أنفه؟
م ۱۹۳۱سافر إقبال إىل لندن ىف ستمرب ) إله آباد(وبعد إلقاء خطبة 

هذا رسالة ىف ) ايدوردطامسون(املائدة املستديرة الثاىن منشر ليشارك ىف مؤمتر 
مؤامرة الوحدة " م وكان عنوانه الرسالة ۱۹۳۱أكتوبر  ۲ىف " لندن تائمز"

إله (نقد الكاتب فيها اقرتاح إقبال بإنشاء دولة إسالمية ىف خطبة " اإلسالمية
  ):۷۲(فقال وهو يعلق على االقرتاح ) آباد

ة اهلندوكية ـ الىت تقدم دائما تقدميا سئيا جدا ـ تستحق إن كل من بأن القضي"
دراسة عاطفة اDموه بأن عدو للمسلمني فإنىن اليوم أريد أن أقول بأنىن 

ىف اإلسالم وال يراها ىف اهلندوكية ) آغا خان(أستحسن الدميوقراطية الىت يراها 
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 خطوة أخرى فيوضح بأن) آغا خان(وأتتقد أن كان من واجىب أن يتقدم
اإلسالم يفوض املسيحية ىف التطبيق العملى ملبدأ األخرة اإلسالمية ـ إذا مل متنعه 
أخالق عن ذلك ـ وإنىن لست أعارض فكرة إنشاء األقاليم الطائفية للمسلمني 

أما السري حممد إقبال فإنه يريد احتادها داخل إطار .ىف الشمال الغرىب من اهلند 
ر الفيدراىل وعليكم بإلقاء النظر على اخلريطة فيد راىل للهند أو خارج هذا اإلطا

  "أين يبقى حدود للهند ميكن الدفاع عنها
وكان  ) ايدورد طامسون(ونشرت رسالة إقبال ىف اجلريدة وهو يرد على 

تائمز " وكانت قد نشرت ىف " األقاليم اإلسالمية ىف الشمال الغرىب للهند" عنوا'ا 
  ):۷۲(يث قال فيها إقبال م ح۱۹۳۱أكتوبر سنة ۱۲ىف " اللندنية

من  ) طامسون(أكتوبر عبارة قطعها الدكتور ۲نشرت ىف جريدتكم الصادرة ىف "
كلمىت الرياسية الىت ألقيتها ىف اجتماع الرابطة اإلسالمية اهلندية ىف شهر 

مؤامرة الوحدة " ديسمرب املاضى فلم يذكر ما قبلها وما بعدها ليحقق {ا 
أمتىن توحيد بنجاب وإقليم الثغر الشماىل الغرىب  :"والعبارة هى " اإلسالمية

إنه حتقيق الدولة السائدة سواء كانت " والسند وبلوجستان لتصبح والية موحدة
فإنىن أرى إنشاء دولة إسالمية .داخل إطار اململكة الربيطانية أوىف خارج إطارها 

ا من إن هذه الدولة قد أصبحت أخري .موحدة قرية ىف الشمال الغرىب للهند 
  نصيب املسلمني وعلى األقل مسلمى الشمال الغرىب للهند

بأنىن مل أطالب بإنشاء دولة إسالمية ) طامسون(فهل ميكن ىل أن أخرب الدكتور 
خارج إطار اململكة الربيطانية وإمنا هو تقدير وختمني عن التصرف املمكن 

تصور شبه  تلك القوى القاهرة الىت أخذت.للقوى القاهرة ىف املستقبل لشاحب 
القارة اهلندية ىف  املستقبل وال يوجد مسلم هندى ميلك قليال من العقل يفكر 
ىف إنشاء دولة أودول إسالمية ىف الشمال الغرىب للهند خارج لألقاليم اهلندية 

) 'رو(الىت تسكنها أغلبية مؤثرة من أية طائفة كانت وذلك مما أيده تقرير 
ذى اقرتح أنا ليس إال تطويرا لتلك الفكرة  إن واحلقيقة أن ال) سائيمان(وتقرير 

سلسلة من األقاليم اإلسالمية املنظمة على حدود اهلند سوف تكون فصيال 
قويا للمملكة الربيطانية وبالد  اهلند ضد األجناس اجلائعة الىت تعيش فوق 

  "سطوح آسيا املرتفعة وهى تنظر الكرة
حيا ودحض ما وضعه  مما سبق اتضح لنا جليا بأن إقال كان قد كذب

من الشر و ذلك حني مسى  ذلك االقرتاح بإنشاء دولة ) ايدورد طامسون(
على كل حال منا .إسالمية ىف الشمال الغرىب من اهلند مؤامرة الوحدة اإلسالمية 

اكتشاف " ىف كتابه ) البانديت جواهر الل 'رو(لرغم من هذه األشياء كلها فإن 
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آراء حول " ىف كتابه " ىف كتابه ) مبيد كار(لدكتور وا) ۷٤(باالجنليزية " اهلند 

وغري مها من الؤلفني اهلنادكة قد عدلوا ىف مؤلفاDم ) ۷۵(باالجنليزية"  باكستان
هذا فكرروا ) ايدورد طامسون(للدكتور " الديانة العلمية والثقافة التارخيية " على 

هذه الؤلفات كلها قد هذه الكذبة عن إقبال تكريرا متواصال واجلدير بالذرك أن 
نشرت بعد وفاة إقبال وذلك حني مل يعد بإمكانه هو  أنه يكذب مؤلفيها أو 

  .يدحضهم
قد استغل هذه الكذبة عن ) الشوذرى رمحت على (وأما من املسلمني فإن 

هو الذى ) الشوذرى رمحت على (إقبال لتحقيق األهداف اخلاصة به فيقال إن 
وعه وأنه كان مؤسسا حلركة باكستان القومية ىف  ومشر "  باكستان" ابتكر مصطلح 

باالجنليزية والذى نشر ىف عام " باكستان" كمربدج فهو يقول ىف كتابه الذى مساه 
م وأعلن أفكاره السياسية ۱۹۱۵ىف ) شبلى(بأنه قد أسس مجعية ) ۷٦(م ۱۹٤۷

  االول مرةحيث قال بأن اهلند الشمالية كلها مناطق إسالمية ونريدها أن تبقى
مث يقول ) ۷۷(كذلك وليس ذلك فحسب وإمنا أن جنعل منها دولة إسالمية 

فكرة الدولة اإلسالمية عند إقبال مل تكن " إلقبال) إله آباد(معلقا على خطبة 
فكرة دولة إسالمية ذات سيادة مستقلة وإمنا كان يريدها كوحدة أو أقليم كبري 

ا مل ينفع عمليابشئ فقد إال أن اقرتاحه هذ) ۷۸(داخل إطار فيد إىل للهند 
عارضه الزعماء املسلمون كما أن إقباال نفسه قد تراجع عن هذا االقرتاح فبما 

  )۷۹" (بعد
لكى نعرف ) إله آباد (وجيدر بنا ىف هذه املرحلة أن نقوم بتحليل خطبة 

أكان إقبال قد اقرتح إنشاء دولةإسالمية داخل إطار فيدراىل للهند أم كان يريد 
ة مستقلة ذات سيادة وجبانب التحليل هلذه اخلطبة جيب علينا أن دولة إسالمي

ندرس التعليقات الصحيفة وغري الصحيفة هذه اخلطبة وكذلك فإن إقبال قد عاش 
إىل مثانية أعوام بعد إلقاء اخلطبة هذه  فقد قام خالل هذه املدة بني حني وآخر 

ضا وىف ضوء مافسره لتفسري هذه اخلطبة فيجب أن يكون هذا التفسري أمامنا أي
إقبال  هلذه اخلطبة سوف يتضح لنا جليا أكان قد تراجع عن اقرتاحه أم 

  .أوماهى الشكل األخري الذى اختذه اقرتاح إقبال بعد أن مر باملراحل املتطورة,ال
تقوم على أسس متينة قوية ) إله آباد (إنه الفكرة الىت قدمها صاحب خطبة 

فكرة ثورية عرفت خالل تلك الفرتة وكان بإمكا'ا من الدالئل ولرباهني وقد كانت 
أن تأتى واسعة املدى وقبل إلقاء هذه اخلطبة كانت السياسة اإلسالمية ىف شبه 

التارخيية قد رفضها " اقرتاحات دهلى" القارة قد مرت بأربع مراحل هامة فكانت 
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إلسالمية ىف قد اقرتح توحيد أقاليم األغلبية ا) الشيخ حسرت موهاىن(اهلنادكة وكان
الشمال الغرىب من اهلند وحتويلها إىل إقليم كبري موحد لألغلبية اإلسالمية لتكون 

رفضتها " جلنة 'رو" وحدة ذات صوت مسموع ىف اإلطار الفيدراىل للهند ولكن 
تقرير " أيضا القت املصري نفسه ىف " اقرتاحات جناح" ىف الوهلة األوىل وكانت 

فإ'ا وإن كانت ال تزال موضع نقاش ىف ا>ال السياسى أماأربع عشرة نقطة " 'رو
إال أن إمكانيات التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني على أساس هذه النقاط كانت 
قليلة  أو كانت كاملعدوم ففى مثل هذهالظروف كان املسلمون ىف حاجة إىل أن 

لعملى ولكن هذا املوقف ا ,يتخذوا موقفا عمليا مستقال ىف ا>ال السياسى 
املستقل كان ىف حاجة إىل حتديد هدف جديد أيضا وكان القادة والزعماء 
املسلمون مل يعودوا يرغبون ىف النظام الفيدراىل اهلندى وذلك بسبب املوقف 
املتشددالذى اختذه الزعماء اهلنادكةوكان لزعماء املسلمون األن حياولون السعى 

م األغلبية اإلسالمية إىل أكرب حدممكن لتحقيق السلطة احمللية أو اإلقليمية ألقالي
) إله آباد(فبهذه احللقية التارخيية ىف دهنه  اختذ إقبال خطوة أمامسة ىف خطبة .

والىت فاقت ماكان يطالب به املسلمون ىف أربع عشرة نقطة وهى توحيد أقاليم 
وألول مرة استعمل ,األغلبية اإلسالمية من بنجاب وسرحد والسند وبلوجستان 

ل كلمة الدولة أو الوالية مكانه كلمة اإلقليم هلذه املنطقة اإلسالمية املوحدة إقبا
وأضاف قائال بأن هذه الدولة اإلسالمية املتحدة بإمكا'ا أن تتمتع باحلكم 
الداخلى أو السلطة احمللية اإلقليمية داخل إطار اململكة الربيطانية أو خارجها ومن 

ها وهو يقدم هذا االقرتاح بأن إذا مث التفاهم الظاهر البديهى أن إقبال كان يتوق
بني اهلنادكةواملسلمني فإ'ذه الدولة اإلسالمية املقرتحة ميكن هلا أن تكون دولة 
ذات سيادة داخل إطار اململكةالربيطانية أو االحتاد اهلندى ولكن هذه االلتحاق 

ادة الدولة باهلند مل يكن من املمكن إال إذا كان ىف إطار فيدراىل ال يضر سي
اإلسالمية هذه فاتضح بأن الدولة اإلسالمية ذات السيادة الىت اقرتحها إقبال ىف 

كانت تعىن بأنه إذا مث التفاهم على أساس معقول بني اهلنادكة ) إله آباد(خطبةت 
فإذا مل يتفاهم الطائفتان ,واملسلمني فبإمكا'ا أن تبقى داخل إطار فيدراىل للهند 

ولة اإلسالمية سوف تكو مستقلة ذات سيادة فكان هدفه ىف بينهمافإن هذه الد
البداية هو إنشاء دولة إسالمية سائدة وأن هذه الدولة إذا كان ينقصها شئ من  
التنظيم اإلدارى فكان من املمكن أن تفصل منها املناطق الىت كانت أغلبية 

بية قاطعة سكا'ا منغري املسلمني وبذلك كان من املمكن أن يكون املسلمون أغل
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حامسة ومل تكن احلاجة إلىنقل السكان من مكان اآلخر فإن هذه الدولة من 
املمكن هلا ان حتافظ على حقوق مواطنيها من غري املسلمني وأن إنشاء هذه 
الدولة اإلسالمية كان من املمكن ان يكون وسيلة للتوازن والتعادل من القوة للهند 

األمن والتعايش السلمى بني اهلنادكة  وهكذا كان بإمكا'ا أن تقوى مبواطف.
واملسلمني كما أن الدولة اإلسالمية هذه كان بإمكا'ا أن توافق على إنشاء اجليش 

  .املشرتك بني اهلنادكة واملسلمني للدفاع عو شبه القارة ككل
على كل حال فإن االجنليز والصحف اهلندوكية علقت االقرتاح بإنشاء دولة 

وقالت بأن اقرتاح يدل على العقيلة ) إله آباد(خطبة  إسالمية والذى جاء ىف
الرجعية وأن ال ميكن العمل به وكان رئيس وزراء بريطانيا قد أبدى عن غضبة 

جلنة " قد عارض االقرتاح ىف ) موجنى(وتربمه من هذا االقرتاح كما أن الدكتور 
فكان قد ) ون ايدورد طامس(للمؤمتر االول من املائدة املستديرة وأما " األقليات 

  "مؤامرة الوحدة اإلسالمية" مساه 
وتتحدث إقبال عن هذه االقرتاح واالول مرة بعد تقدميه ىف رسالة بعث {ا 

م فقال بأن الدولة اإلسالمية ۱۹۳۱يناير سنة ۱۱ىف ) سيد نذير نيازى(إىل
املقرتحة إمنا هى هدفنا أو مصرينا وأنه الداعى إىل نقل السكان من مكان اآلخر 

د إنشائها وان هذه الدولة املوحدة أو الدول اإلسالمية املتعددة إذا أنشيئت ىف عن
الشمال الغرىب للهند على أساس هذه املشروع فإ'ا ستحافظ على حقوق األقلية 

مبناسبة مؤمتر املائدة املستديرة ) انكلرتا(اهلندوكية فحافظة كاملة وخالل إقامته ىف 
ىف رسالة نشرها ىف ) ايدوردطامسون(اعرتض به عليه  الثاىن قام إقبال بالرد على ما

أكتوبر م حيث قال بأن املشروع الذى قدمه ال ۱۲الصادرة ىف " تائمز اللندنية" 
يهدف إىل إنشاء دولة إسالمية خارج اململكة الربيطانية أو السوق املشرتكة 

ور ىف مث ترأس اجتماع مؤمتر األحزاب اإلسالمية الذى عقد باله, الربيطانية 
م فقال ىف كلمته الرياسية بأنىن قد أعلنت معارضىت لفكرة النظام  ۱۹۳۲مارس ۲۱

  )۸۰)(إله آباد (الفيدراىل اهلندى ىف خطبة 
) س ـ وـ الالت(بومبائبعثبها (م من ۱۹۳۲مايو ۲۸وتلقى إقبال رسالة ىف 

) موجنى(الدكتور :الذى كان ميثل الزعماء اهلنادكة املتعصبينن من أمثال 
  )۸۱:(فقال هذااملثل ىف رسالته هذه) البانديت مدهن مالويا (و

بصفىت ) موجنى(إنىن أريد ان أخربك بأنىن قدحصلت على اإلذن من الدكتور "
الذاتية اخلاصة للغاية لتأييد مشروعك الذى قد مته أنت من توحيد األقاليم 

املصلح الذى اإلسالمية األربعة ىف الشمال الغرىب للهند إال أننا اليوافق على 
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استخدمته أنت من والية أو دولة إسالمية ولكن من املمكن أن نعرب عن هذا 
لن ) موجنى(وأرجوك أن تتأكد بأن الدكتور " االقليم اإلسالمى "املعىن مبصطلح 

يؤيد اقرتاحك تأييدا مفتوحا ىف الوقت احلاضر ولكن سيأتى وقت سوف يؤيد 
قت احلاضر فإنه قد قوضىن أن أنا قشك فيه أقرتاحك تأييدا مفتوحا أما ىف الو 

عنبعض الشؤون مناقشة سرية وطبقا ال ختصاصى هذا سوف أستفىت بعض 
الزعماء البارزين لآلحزاب اهلندوكية واملسلمة اهلامة عن رأيهم ىف مشروعك هذا 

من اخلطوات الىت يراها ) موجنى(مث أقدم نتائج جهودى هذهثم يتخذ الدكتور 
قد وعدىن ) شوكت على(ك {ذه املناسبة بأن الشيخ مفيدة وأريد أن أخرب 

مبساعدته إياى بوعد أن أتلقى الرد منك عن موقفك حول التفاهم ىف الظروف 
الدكتور (و) {ائى برماناند(احلالية فإنىن سأحاول أن أتصل بالزعماء الكبار مثل 

اية وغريمها من الزعما ء الن استفتاء هؤالء الزعماء ضرورى للغ) تشيت رام
أن يتخذ خطوات مناسبة ىف ذلك ) موجنى(وذلك قبل أن أطلب من الدكتور 

ولكن مل يضطلع ) س كلكار–ن (وقد أبلغنا التفاصيل عن ذلك إىل السيد 
حىت اآلن ولكن جيب أن تتأط وتطمن بأن حضرة ) مالويا) البانديت(عليها 

  "البانديت يريد التفاهم فهما كان الثمن
فالنعرف عنه شيئا إال أنه قد طلب إىل ) ـو ـ الالت س (أما رد إقبال على 

أنه يتحدث مع زعماء ا>لس اهلندوكى الكبري املتطرف ) شوكت على (الشيخ 
م ۱۹۳۲يونيو  ۸مى ) حممد عرفان خان(فقد ذكر ىف  رسالة بعث {ا إىل الشيخ 

  )۸۲(قال فيها 
ته فيهابأنىن قبل أيام وأخرب ) شوكت على (كنت قد بعثت رسالة إىل الشيخ "

أحد كبار اهلنادكة وقد أخربىن فيهابأن ) لسيد الالت(قد تسلمت رسالةمن 
يعرتف مبشروعك الذى قد مته ىف كلمتك بصفتك ريئسا ) موجنى(الدكتور 

أيضا ) البانديت مالويا(للرابطة اإلسالمية كما أنه ذكر بأن سوف يستشري 
ملسلمني رغم أن اإلعالن عن ليعرتف مبشروع من أجل التفاهم بني  اهلنادكة وا

هذه احملاوالت ليس من املصلحة  وكانت الرسالة سرية وجاء فيها بأنه قد 
من املوضوع وهو ايضا مييل إىل تفاهم ولعلك ) شوكت على (حتدث مع الشيخ 

قد فهمت ما هو املقصود من املشروع اى التوحيد األقاليم اإلسالمية ىف اهلند 
  "الشمالية

ادثات السرية بني زعماء ا>لس اهلندوكى الكبري ـ أى هندو وقد استمرت احمل
حو ل  التفاهم ) شوكت على (مهاسبها ـ والزعماء املسلمني من أمثال الشيخ 

بني اهلنادكة واملسلمني ىف إنشاء إقليم أودولة إسالميةسا ئدة داخل إطار فيدراىل 
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 مؤمتر املائدة املستديرة للهند وىف أثناء ذلك سافر إقبال إىل انكلرتا للمشاركة ىف

الثالث فألقى كلمةوحيدة ىف هذا املؤمتر عرب فيها عن رأية فقال إنه ال حاجة باهلند 
إىل حكومة مركزية وجيب أن تكون األقاليم كلها مستقلة ذات سيادة وتكون على 

م ألقى إقبال كلمةىف ۱۹۳۲نومرب  ۲٤وىف , صلة مباشرة مع وزير اهلند ىف لندن
  )۸۳(رابطة القومية بلندن قال فيها كاجتماع ال

قد مضى أربع أو مخس سنوات منذ قد مت اقرتاحا بإنشاء دولة إسالمية "
واسعة ىف الشمال الغرىب للهند كرئيس للرابطة اإلسالمية اهلندية فقد كان هذا 
االقرتاح من احللول املمكنة املشكلة اخلالقيات الطائفية ورغم أن هذا االقرتاح مل 

ا طالب به مسلمون اهلند ولكنىن أرى شخصيا بأن هذا االقرتاح هو  يكن مم
احلل املمكن الوحيد هلذه املشكلة وأنا على استعداد أن أنظر حىت يتحقق با 

  ."لتجربة ويتضح لناأهذا االقرتاح معقول أو غري معقول
قد نقد موقف الزعماء املسلمني املشاركني ) البانديت جواهر الل 'رو(وكان 

ديسمرب  ٦ؤمتر املائدة املستديرة الثالث نقد عنيفا ملا دىل إقبال بتصريح ىف ىف م
إن احلل الوحيد ملشكلة اهلند هو :م وهو يرد على هذا النقد قائال ۱۹۳۳سنة 

  )۸٤(تقسيم البالد على األسس الدينية والتارخيية وملدنية 
االجنليزية قد نشر كتيبا له ب) الشوذرى رمحت على (وخالل هذه الفرتة كان 

طالب  فيه بإنشاء مستقل يضم " االمن أو لن يكون أبدا :" ىف كمربدج ومساه 
أقاليم األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب للهند وكشمري ومسى الدولة اإلسالمية 

حركة "قد أنشا ) الشوذرى رمحت على (و ىف الوقت نفسه كان " بباكستان "هه 
  "باكستان"صول على ىف كمربد للح"باكستان القومية

وجيب أن نوضح الفرق بني فكرة إقبال بإنشاء دولة إسالمية واملشروع الذى 
أما إقبال فقد اقرتح بإنشا ء دولة إسالمية ىف اهلند ) الشوذرى رمحت على(قد مه 

بصفته شحصية إسالمية  بارزة وذلك من املنصة السياسية للرابطة اإلسالمية 
فقد اقرتح باكستان كاسم لدولة تضم  كشمري ) على الشوذرى رمحت(اهلندية وأما 

. األغلبية اإلسالمية كطالبةمسلم مث أعلن مشروعه هذا ىف كتيب نشره ىف انكلرتا 
إن الدولة اإلسالمية ذات السيادة الىت اقرتحها إقبال كان بإمكا'ا ن تقدم داخل 

لك أو داخل إطار إطار فيدراىل للهند إذا مث التفاهم بني  اهلنادكةواملسلمني بذ
أما إنشاءهذه الدوة كدولةمستقلة .اململكة الربيطانية أو السوق املشرتكة الربيطانية 

أما . ذات سيادة فلم يكن من املمكن إال إذا يتم التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني 
فقد كان يهدف إىل إنششاء ) الشوذرى حممد على (مشروع باكستان الذى قدمه 
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ستقل يضم كمشري أقاليم األغلبيه اإلسالمني ىف الشمال الغرىب من احتاد فيدراىل م
وأم  اقرتاح إنشاء دولة إسالمية فرأى إقبال فلم يكن ىف حاجة إىل نقل .اهلند 

لباكستان يتحتم ) الشوذرى رمحت على(السكان من مكان اآلخر ولكن مشروع 
  .فيه نقل السكان من مكان اآلخر

الطائفى املعروف فطبقت االصالحات  م أعلن املشروع۱۹۳۲وىف عام 
كما أ'ا طبقت ىف غريه من األقاليم كما أن السند ) سرحد(الدستورية ىف إقليم 

انفصل من بومباى كإقليم مستقلوفيه أيضا طبقت اإلصالحت الدستورية وكان 
من املفتوح اآلن بأنه قبل تطبيق الدستور أوربعده سيتم التفاهم بأى نوع كان بني 

ة واملسلمني واستمرت اجلهود واحملاوالت من أجل هذاالتفاهم حىت سنة اهلنادك
  .م۱۹۳۵

م ـ كان إقبال قد بعث بتسع ۱۹۳٤و  ۱۹۳۳وخالل السنتني هاتني ـ أى 
ورسائله هذه توضح ) ۸۵(والىت نشرت حديثا ) ايدورد  طامسون( رسائل إىل 

يونيو ۲۰سالة كتبها ىف موافقة السياسية واقرتاحة  بإنشاء دولة إسالمية فيقول ىف ر 
  ):۸٦(م۱۹۳۳

يبجب أن تتأكد وتطمئن بأنىن لست راغبا ىف السياسة احلقيقية إمنا أرغب كل "
الرغبة ىف اإلسالم كنطام اجتماعى خلقىوذلك مما جرىن إىل جمال السياسة  فقد 
أدركت بأن القومية اهلندوكية سوف تتجه ىف اهلاية إىل اإلحلاد والعلمانية وأقول 

أساس ما أعلمه بأن املسلمني الذينليس هلم حظا كبري من التعاليم والثقافة على 
اإلسالمية سوف جير منهم سيل القومية املزعومة كما جيرف السيل العرم 
باألعشاب التهافهة الواهيةففى مثل هذه الظروف رأيت من واجىب أن أتقدم 

مام اجليل الناشئ املسلم لكى أستطيع تقدمي املعاىن  احلقيقية التعامليم اإلسالم أ
وأنىن ملزور بأن هذا اجليل الناشئ املسلم قد استمع إىل ما قلت له ووعى ما 
نصحت له واعرتف له كما أن اإلجنليز أيضا قد اعرتفوا با احلقيقة الواضحة بأن 
املسلمني  اهلنود شعب مستقل وأن ال بد من إتاحة الفرص هلم للتقدم احلر 

فهذه جائزتى الىت نلتها وإن كنت قد خسرت خسارة مالية على مبادئهم الدينية 
شديدة من أجل احلصول على هذه اجلائزة وذلك  غياىب  املتواصل عن اهلند 
ملدة سنتني قد أخذ مىن ماكنت قد اكتسبته قليال أو كثري من مهنة  ا>اماة وأنا 

ياة ولكن أشعر كأنىن قد ظلمت أوالدى وحرمتهم من الفوائد الدنيوية ومتع احل
من واجب املسلم أن يفضل خدمة اإلسالمم على مصاحلة الشخيةأومصاحل 
أوالده وإن االسالم وانكلرتاكالمها سيواجها ن املشاكل واملصائب ىف املستقل 
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ومن املؤسف  جدا أن اإلسالم ليس لديه زعيم أوقائدا وأما رجال السياسة 

لفهم املوقف وإدراكة إدراكا  االجنليز فإ'م يأخذون الكثري  الطويل من الوقت 
على كل حال فإنك سوف ترى بأن رغبىت ىف السياسة  لن تتعدى ,كامال 

احلدود الىت رمستها لنفسى وكذلك فإنىن ال أقوى أن أدخل كمرشح ىف 
انتخابات ا>الس التشريعية حتت الدستور اجلديد ويقول إقبال ىف رسالة كتبها 

  )۸۷("۱۹۳٤مارس  ٤ىف 
ليس " باكستان" نىن من أنصار املشروع الذى يسمى باكستان إال وكما ترى بأ"

مبشروعى أنا وذلك ألن االقرتاح الذى قد مته ىف خطبىت كان اقرتاحا بإنشاء 
إقليم مسلم أى تكوين إقليم مستقل ىف الشمال الغرىب للهند حيث يكون فيه 

ليم ااجلديد هذا املسلمون أغلبية واضحة وطبقا ملا اقرتحته ىف  املشروع فإن اإلق
فهو يوصى " مشروع باكستان " سوف يكون جزء من االحتاد اهلندى أما 

بإنشاء احتاد مستقل لألقاليم اإلسالميه وسوف يكون هذا  اإلحتاد على صلة 
) كمربدج(مباشرة بانكلرتا كدولة مستقلة ذات سيادة أعد هذه املشروع ىف 

مني ىف مؤمتر املائدة املستديرة قد ويرى من ابتكر هذا املشروع املند وبني املسل
ضحو حبقوق الشعب املسلم اهلندى ىف سبيل إرضاء اهلنادكة أوتبىن الوطنية 

  "اهلندية
  ) ۸۸(م ۱۹۳٤يوليو  ۲٦و يقول ىف رسالة كتبها ىف 

ووكان من واجىب أن أقوم بتأييد انفصال السند كأقليم مستقل بقصفىت ريئسا "
خصيا منذ أمد بيعد بأن توحيد األقاليم الثالثة للمؤمتر اإلسالمى وأنا أعتقد ش

ىف الشمال الغرىب للهند سوف يكون مفيدا بالنسبة إىل انكلرتا واهلند واإلسالم 
مجيعا بأنت تعرف بأنىن ال أومن بالدميوقراطية ولكن اخلطوة ـ وأرى أن هذه 

ينا خطوة مهلكة جدا ـ حنو الدميوقراطية وقد مت اختاذها على كل حال فيجب عل
أن نكون منذ اآلن على استعداد لنواجه الدمار االقتصادى والضعف السياسى 
والتآمر اهلندو كى وذلك ألننا إذا طبقا النظام الدميو قراطى ىف دولة واسعة فقرية 
غري منظمة مثل اهلند فإن هذه النتائج الىت يتوقع ظهورها أماأنت فقد قلت بأن 

رفه جيدا أمابركان اهلند فقد مت انفجاره الظروف ىف الغرب خطرية وذلك مما أع
منذ أمد غري طويل ولكن هذا االنفجار مل يتزل الضرربأحد ىف الظاهر أما 
الظروف الراهنة ههنا فنرى اهلنادكة احلضريني يتقاتلون فيما بينهم وأما لشعب 
الفقري من سكان القرى فإن ال يعرف شئيا عما جيرى ىف البالد وأما املسلمون 

أكثر وحدة اليوم إال أن زعماءهم من الطراز املتوسط اخلالص وهم ال فإ'م 
يعرفون شئيا عن العالقات الىت سوف تكون بني الشرق والغرب ىف مستقبل إنىن 
لو سجلت انطباعاتى عن مؤمترين املائدة املستديرة والذين قد شاركت فيها فال 
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ىن و أبناء دنىي بد ىل أن أقول أشياء قد ال تعجب الكثريين من أبناء وط
باالضافة إىل أبناء وطنك الذين رغم الرأى والبصرية قد اتضح ىف بعضهم ما 
يدل على قلة الفهم وعدم الرأى وأنا على  يقني قوى بأن احلزب احلاكم احلاىل 

سوف يفشل ىف حل قضية اهلند إال أن هذه آراء وأفكار شاعر ) انكرتا(ىف 
اس فئة تعيش ىف دنيا األوهام وألحال م فقط والشعراء كما تعرف يعتربهم الن

  !"الىت ال ميكن العمل {ا أىل أ'ا فئة ال فائدة فيها إطالقا
وإننا نستطيع من خالل هذه الرسائل أن نقدر األمانة اخللقية واملنزلة العملية 

فيما يرى رأيه ىف إقبال من كتابني الذين قد مربنا ) ايدورد طامسون(الىت بتمتع {ا 
فمنثال يكتب اإليه إبال قائال بأنه إذا طبق النظام الدميوقراطى الغرىب ىف ذكرمها 

دولة واسعة غري منظمةو فقرية كا هلند فإن النتيجة  لن تكون غري الدار 
االقتصادى والضعف السياسى والتآمر اهلندوكى إال أنه يصرعلى أن جيعل إقباال 

نظمة الفرية تواجه التمزق مثل إن بالدى الواسعة غري امل"ينطق بكلمات واهية مثل 
أما إقبال فيكتب إليه بأنه يؤمن بصفته الذاتيةدائما بأن " دويالت ملوم الطوائف 

توحيد األقاليم األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب للهند سوف يكون مفيدا 
يصر على جيعل إقباال ينطق ) طامسون(إلنكلرتا واهلند واإلسالم مجيعا بينما 

موضوعة تقول بأن مشروع باكستان مشروع مدمر للحكومة الربيطانية بكلمات 
ومدمر للفئة اهلندوكية ومدمر للطائفة اإلسالمية ويكتب إليه إقبال بأنه كان من 
واجبة بصفته رئيسا للمؤمتر اإلسالمى أن يؤيد أنفصال السند كإقليم مستقل أما 

رئيس الرابطة اإلسالمية  هذا فيجعل إقباال ينطق بكلمات الغية بأىن) كامسون(
  "؟!فيجب على أن أويد مشروع باكستان على كل حال 

من ) راغب أحسن (وخالل هذه الفرتة نفسهاكان إقبال قد كتب إىل 
شباب بنغال يوضح إقرتاحه بإنشاء دولة إسالمية ىف شبه القارة فقال بأن اقرتاحه 

ىف ) أحسن فقد كتب رسالة إىل راغب "مشروع باكستان "هذا خيتلف من 
  ) ۸۹(م وأخربه فيها۱۹۳٤مارس ٤

مشروع "أما اقرتاحى فهو إجياد إقليم مسلم داخل إطار فيدراىل للهند أما "
فهو يوصى بإنشاء احتاد لألقاليم اإلسالمية ىف الشمال الغرىب للهند "باكستان

  ."خارج إطار فيدراىل للهند ويكون على صلةمباشرة بانكلرتا
يوافقوا على ما طلبه املسلمون منهم سواء كان ذلك  أما اهلنادكة فإ'م مل

بشكل أربع عشرة نقطة مشهورة أو بشكل آخر كما أن مل تظهر النتائج املطلوبة 
من احملاوالت الىت جرت من أجل التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني على إنشاء إقليم 
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  .إسالمى أو دولة إسالمية سائدة داخل إطار فيدراىل للهند

بعد عودته  من انكلرتا قد ) حممد على جناح(م كان  ۱۹۳٤رس ما٤وىف 
م ـ ۱۹۳۵وف السنة التالية  ـأى سنة , انتخب رئيسا للرابطة اإلسالمية اهلهندية 

حني طبق الدستور اجلديد ىف شبه القارة بشكل املشرو ع القانوىن حلكومةاهلند 
السياسية  عقد انتخاب جديدة حتت الدستور اجلديد هذا فشاركت األحزاب

م قامت ا>الس ۱۹۳۷وىف عام ,اهلندوكىة كلها ىف  االنتخابات مشاركة كاملة 
الوزارية للكوجنرس اهلندى ىف  معظم األقاليم وخالل هذه الفرتة من احلكم احمللى 
تعامل احلكام اهلنادكة مع األقليات املسلمة تعامل الكرب واإلهانة حول نشوة 

ني بلة وأضاف إىل إساءة العالقات بني اهلنادكة السلطة السياسية مما زاد الط
واملسلمني وذهنت أمال التفاهم كلها كأمس الوابر فلم يبق طريق أمام املسلمني 
غري التنظيم السياسى من جديد إلعدار برنامج سياسى مستقل من أجل حتقيق 

ولة اهلدف الذى يريدون و{ذه احللفية من الظروف املتغرية فقد إقبال موقفه من د
مايو ۲۸ىف) حممد على جناح(إسالمية بأسلوب خمتلف جديدفكتب رسالة إىل 

  )۹۰: (م قال فيها ۱۹۳۷
إن تطبيق الشريعة اإلسالمية وتطورها ىف شبه القارة ال ميكن إال إذا أنشئت "

دولة إسالمية مستقلة أو دول إسالمية مستقلة فهذا ماأعتقد منذ سنوات فماذا 
  !"ت قد حان لتقدمي املطالبة مثل هذه ؟أفليس الوق, رأيك أنت ؟

م قال ۱۹۲۷يونيو ۲۱ىف ) حممد على جنا(مث كتب رسالة أخرى إىل 
  ):۹۱(فيها

إنك مسلم الوحيد اليوم الذى حيق لألمةإسالمية أن ترجع إليه ىف القيادة "
إن إحالل السالم ىف اهلند وإنقاد  املسلملمني من , الرشيدة واإلرشاد  السليم 

نادكة وهيمنتهم وسيلة وحيدة وهى الىت قد ذكرDا لك ىف أعاله أى سيطرة اهل
تطبيق اإلصالحات اإلسالمية ىف إحتاد مستقل لألقاليم اإلسالمية ىف الشمال 

ال ميكن حرما'م من حق تقرير ) بنغال(الغرىب من اهلند وكذلك فإن مسلمى 
  ."نداملصري مثل بقية الشعوب اهلندية أو الشعوب األخرى خارج اهل

فهكذا خرج إقبال من اقرتاحه بإنشاء إقليم  إسالمى أو دولة إسالمية 
سائدة داخل إطار فيدراىل للهند إىل إنشاء إحتاد مستقل من أقاليم األغلبية 
اإلسالمية ىف شرق اهلند والشمال الغرىب منها وهذا االحتاد كان بإمكان أن يكون 

ق الشريعة اإلسالمية أو اإلصالحات دولة ذات سيارة واستقالل باإلضافة إىل تطبي
حممد (ويقول ,اإلسالميةفيه ليكون دولة إسالمية ىف أصح معاىن الكلمة وأدقها 
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  ):۹۲(وهو يوضح خليفة الرسائل بينه وبني إقبال ) على جناح 
إن أفكاره ورآراءه قد قادتىن . إن أفكاره وأراءه كانت توافق أفكارى وآرائى "

{ا وبعد دراسىت احلذرة للمشاكل الدستورية ىف اهلند بعد التجارب الىت مررت 
إىل نفس النتائج الىت كان إقبال قد سبقىن إليها مث  اإلعالن عن هذه األراء 
شئيا فشئيا كمطالبة موحدة ملسلمى اهلند ىف قرار الرابطة اإلسالمىة اهلندية الذى 

  "اليومز" بقرار باكستان "مث اختاذه ىف الهور والذى يعرتف 
ىف مضع آخر متحدثا عن فكرة إقبال بإنشاء ) حممد على جناح (يقول و 

  ):۹۲(دولة إسالمية ىف اهلند
ومع كونه شاعرا عظيما نابغة ومفكرا كبريا فريدا مل يكن إقبال أقل شأنا ومنزلة "

من رجل سياسى عملى وحيكم عقيدته وإميانه مببادئ اإلسالم كان من األنذاذ 
ن إنشاء دولة إسالمية ىف الشمال الغرىب للهند فهو الذى قد فكر ىف إمكا

  "واملناطق الشرقية الشمالية منها والىت كانت وال تزال مواطن تارخيية إسالمية
كان قد ) الشوذرى رمحت على (لنا ىف حاجة إىل حبث أو نقاش ىف أن 

كما ) إله آباد(الذى أعده قدمه إقبال بعد مدة من  خطبة "شروع باكستان"أعلن 
لنا  ىف حاجة إىل حبث ونقاش ايضا عن االقرتاح الذى قدمه إقبال عن إنشاء أننا 

الشوذرى (دولة إسالمية بأنه كان خيتلف متاما من مشروع باكستان الذى قدمه 
نفسه ميكن أن يكون موضع حبث ) الشوذرى رمحت على (ولكن ) رمحت على 

الرد عليها وهذه مهمة من ونقاش {ذه املناسبة إذا أثريت أسئلة عنه ال تزال تنتظر 
يتناول من املؤرخني حياة الرجل وأعماله إال أن هذا املؤلف قد ال حظ أكثر من 

اخلواجا عبد (والىت بعث {اإىل  املغفور له ) للشوذرى رمحت على (مائة رسالة 
الشوذرى رمحت (زأن درراسة هذه الرسائل توضح لنا جليا بأن ) ۹٤(الرحيم 
حلب ألقبال والتكرمي له ىف ظاهر األمر أما ىف احلقيقة فإنه كان ممن يدعى ا) على

مل يكن معجبابه ولعل الرجل كان جيد ىف دخليه نفسه من الكمد على ماسبقه 
 ۱٤فمثاليقول ىف رسالة كتبها ىف ,إليه إقبال من اقرتاح بإنشاء دولة إسالمية 

  :م ۱۹۳۵أكتوبر
تور من اخلدمات اجللية وليسي أحد فينا من ينكر فا قام به  حضرة الدك"

بأن حركة باكستان ترجع إىل ) السيد رشيد(أما قاله أحدأتباعه .اإلسالم 
حضرةالعالمة وأن له أمهية فيها فيبدوا أن حضرة الدكتور إذا مل يرد أن يصرح 

أماا ألن  وقد ,بأمر على لسانه ىف جمالسه اخلاصة فإنه ال ينكر ذلك علىاألقل 
بعد أن مرت باملراحل اخلطرية واجلهودر املبذولة  مرت هذه احلركة باكستان
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الكبرية فإن قلب حضرة ال حيفل أن حيرمنا مجيعا عن الصلة {ذه احلركة وأن 
ينتحل خريها وشرها من النتائج لنفسه ولعلك ال تزال تذكر الكلمات الىت 
نطقتها يومها قائال بأنىن لن أمسح لك أن إلقبال ـ أنتحصل على  العضوية 

ة باكستان حىت تتنازل  عنلقب السري ويبدو أن حضرته قد سيطر عليه حلرك
اليأس األن بسبب املرض الذى  أثر ىف قوته الصوتية وهلذا السبب قد أخذ 
يتعدى على املساكني البؤساء من أمثالنا فإذا  اتضح ىل بأنه اقرتق جرمية السرقة 

من حضرته ىف هذا  فيكون من االزم حينئذ أن أخلص مجيع األقوال الىت صدرت
املوضوع وهى تعربعن عيوبه املؤملة وأرجوك أن يبقى هذا اجلانب من احلديث 

  "متصورا على نفسك أ و على خواصك من األصدقاء ال يطلع عليه اآلخرون
تدل على بغضه وحقده على  إقبال ) الشوذرى رمحت على (وكثري رسائل 

لتناقض الذى وجده بني فكر م ذكر فيها ا۱۹۳۳فرباير  ۲فله رساله كتبها ىف 
أبريل ۱۱وكذلك له رسالة أخرى كتبها ىف, إقبال وعمله فقال بأنه تناقص مؤمل

إن املسعور  ـ " على سبيل الشكوى ) للخواجا عبد الرحيم(م قال فيها ۱۹۳۳
" مل يكتب إىل بشئ حىت ولو بكلمة واحدة ) ميكلود(يعىن إقبال ـ صاحب شارع 
الذى كان ) للشوذرى رمحت على (مل يعرأى اهتمام وهذا يدل على أن إقباال 

  .يرى نفسه اهال لذلك
مل ) الشوذرى رمحت على (وكذلك فإن دراسة هذه الرسائل تدل على أن 

اخلواجا (و إمنا شاركة ىف هذه العملية " مشروع باكستان " يكن وحده قد ابتكر
م ۱۹۳۳رب سنة أيضا فهو يعرتف بذلك فر رسالة كتبهاىف أول نوم) عبد الرحيم 

  :قال فيها
إن ا>الس اإلسالمية ىف كمربدج ولندن متتاز بلون من األسلمة وذلك كله "

م وحنن ندرس معا ىف ۱۹۳۲يرجع إىل فكرة ابتكرناها أنا وأنت كالنا ىف سنة 
  "كمربدح

اخلواجا (وعلى هامش هذه الرسالة توجد ملحوظة باللغة االجنليزية كتبها 
قائال فقد اعرتف بأن هو وأنا كالنا قد ابتكرناهذه الفكرة خبط يده ) عبد الرحيم

كان موظفا حكوميا مما جعله يتخلف ويبقى )اخلواجا عبد الرحيم(إال أن " معا
اخلواجا (وراء السقار وىف كمربدج كان عدد من الطالب املسلمني باإلضافة إىل 

وكانوا ) ى الشوذرى رمحت عل(يرون نفس الرأى الذى كان  يراه ) عبد الرحيم 
ولكن يبدوأن حركة باكستان " حركة باكستان القومية " يكافحون مجيعا من أجل 

القومية هذه مل  خترج من حدود كمربدج فلم  ـ يسمع {ا أحد من مسلمى اهلند 
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بقيت )الشوذرى رمحت على (حىت ولو باالسم  ولعل هذا هو السبب الذى جعل 
حممد على جناح كانت (ندية حتت قيادة خارج اهلند ولكن الرابطة اإلسالمية اهل

م مث قادت حركة باكستان الوطنية الىت ۱۹٤۰قد اختذت قرار الهور التارخيى ىف 
قديئس ) الشوذرى رمحت على  (انتجت أخريا دولة باكستان اإلسالمية ويبدو أن 

قبل إنشاءباكستان ببضعة أشهر فهذه هى املرحلة ) حممد على جناح (من قيادة 
بعثة ا>لس " باكستان حني  وافقت الرابطة اإلسالمية على مشروع  من حركة
قد غضب ) الشوذرى رمحت على (وىف مقدمة ا>لد االول من بأن " الشاملة 

فألف كتيبا ضده اDمه فيه بعيوب شخصية يصعب على )حممد على جناح (من
نة كربى خيا" القارئ بسببها أن يستمر ىف  قراءة الكثيب الذى حيمل العنوان 

باالجنليزية وقد نشرهذا الكتيب أخريا من ضمن طبعة " وكيف ميكن إنقاذ األمة 
بك " باالجنليزة ونشره " باكستان) " الشوذرى رمحت على (باكستانية لكتاب 

إىل باكستان ) الشوذرى رمحت على (أى جتار الكتب ـ الهور وقد جاء " تريدرز
بالهور لينزل ولكن مل جيعل به ) ) لربجج(ىف شارع " فيال" بعد إنشائهافاستأجر 

أحد من الناس وإمنا كان حتت مراقبة املخابرات املستمرة مما جعله يعود  إىل  
وسريته ) الشوذرى رمحت على(إن هذه الدراسة العابرة حلياة . كمربدج مرة أخرى 

تدل على أن املسكني كان متجربا أبيا ولكنه كان يائسا متشائما ىف نفس الوقت 
وهو ىف كمربدج بصفته مبتكرا  " حركة باكستان الوطنية" بقى يشرف على وي

و لكنه مل يأت إىل اهلند ليشارك ىف  السياسة " ومشروع باكستان " الفكرة 
العملية اإلسالمية روغم ذلكفظل يعيش بني ظنون وأوهام معتقدا منه بأن إقباال 

اجحة واحلصول على قد سرق مشروعه كما أن الفضل قيادة حركة باكستان الن
  .وذلك أيضا خطأ ىف رأية) حممد على جناح(باكستان يرجع إىل 

والواقع أن العديد من االجنليز واهلنادكة والزعماء املسلمني الكبار كانوا قد 
اقرتاحوا  بإنشاء دولة إسالمية أو تقسيم اهلند إىل دولتني كحل وحيد ملشكلة 

ر وخاصة بعد إنشاء باكستان قد جرى العالقات الطائفية بعد احتاد قرار الهو 
حبث علمى عن هذا املوضوع حيث حقق الباحثون بأن إقباال كان من بني هؤالء 
الشخصيات البارزة الىت اقرتاحت بتقسيم اهلند إىل دولتني ولكن ال نعرف شيئا 

وقد حتقق بوضوح  .عن املصاحل السياسية الىت كانت وراء هذا البحث العلمى كله 
قباال كان قد وصل إىل النتيجة أخريا بأن ال بد من إنشاء  احتاد كامل بأن إ

مستقل سائد يشتمل على أقاليم األغلبية اإلسالمية ىف الشمال الغرىب 
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للهندوالشمال الشرقى هلا حيث ميكن فيه تطبيق االصالحات اإلسالمية أو 

ئدة ىف الشريعة اإلسالمية فكان إقبال حيث يرى إنشاء دولة إسالمية مستقلة سا
بأن أفكار إقبال قد قادته إىل نفس ) حممد على جناح(أصح معاىن اللكملة ويصرد

النتيجة الىت وصل إليها نفسه مث أصبحت هذه األفكار إراداة موحدة  املسلمى 
ومن .اهلند مجيعا و عرب عن هذه اإلرادة قرار الهور الذى اختذته الرابطة اإلسالمية 

تمىن أن يرى هذه الدولة كدولة إسالمية ىف أصبح الظاهر جليا أن إقباال كان ي
ايضا الذى يوافقه ىف رأيه ) حممد على جناح(معاىن الكلمة وهذا ماكان يشعربه 

حممد على (مث أصبحت فكرة الدولة  اإلسالمية  على حد تعرب . موافقه  تامة
إرادة شعبية إسالمية موحدة وهدفا مشرتكا وعرب عن ذلك قرار الهور ) جناح

فقد مات بعد إنشاء ) حممد على جناح(أما , ,ذى اختذته الرابطة اإلسالمية ال
) حممد على جناح(باكستان بسنة تقريبا وأما القيادة الباكستانية الىت حلى حمل 

إال ) لياقت على خان (بعد وفاته  فإ'ا كانت قد إختذت قرار األهداف ىف عصر 
ن الزعماء السياسيني مل يكونوا أن معظم زعماء الرابطة اإلسالمية وغري هم م

يريدون أن تكون باكستان دولة إسالمية رغم إعال'م بأن باكستان سوف تكون 
وبذلك يتضح املصاحل العاملة وراءالبحث العملى الذى جرى ,مجهورية  إسالمية 

بعد إنشاء باكستان والذى حقق بأن إقبال كان أحد الكبار من املسلمني و 
م ـ أ ـ ح (وعند ما قال ,الذين اقرتحوا  تقسيم اهلند إىل دولتني اهلنادكة واالجنليز 

بأن القول الذى جيعل إقباال مبتكرا الفكرة إنشاء دولة إسالمية إمنا هو ) اصفهاىن 
قول يشوه التاريخ فما هى إذن األهداف الىت تعرب عنها وإمنا انتشر التعصب احمللى 

سيون وسيطرت البريوقراطية على بني الشعب الباكستاىن وفشل الزعماء السيا
احلكم والسلطة ىف البالد وعندما اتضح عدم صالحية البريوقراطية استواىل اجليش 
على حكم البالد ث قامت انتخابات عامة جنحت فيها أحزاب سياسية كانت 
تؤمن بأفكار غري إسالمية وتعصب حملى وكان قادDا من السياسيني االمنتهازيني 

تان فجعلوا منها قطعتني وأما إقبال نقد علم الوحدة اإلسالمية الذين مزقوا باكس
للعبيد احملكومية  أهداهم إىل طريق احلرية واالستقالل وأنه كان واعية من دعاة 

واحلقيقة أن . التوراة اإلسالمية ىف شبه القارة والىت أوت أخرا إىل  إنشاء باكستان 
اس النهضة اإلسالمية ىف العامل إنشاء باكستان كانت أول تورة إسالمية على أس

اإلسالمى املعاصر ولكن هذه الثورة مل حتقق بعد وكانت النتيجة هى تقدم 
التعصب احمللى ىف باكستان وأما إقبال الذى كان مفكر الثورة اإلسالمية وشاعر 

ولعل إقباال كان ! ها فقد أصبح شاعر بنجابيا فقط وحبسوه فىقضى بنجاب 
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ة الىت قدارتكبها ومن مث قال فيما نظمة من الشعر على علم  بعقاب اجلرمي
  :مامعناه

إن اجلرمية الىت ارتكبته أنت يا إقبال هى أنك تقيم ا>الس وتزينها رغم  مثل  
 الدهر ال يتصل كثريا  باالناس

إن إطاكني الفقراء الذين كانو قد تعودوا احلشيش قد أثارت فيهم نغماتك  
 :رم واملعاىل واألجمادطموحا  أنك وتطلعا إىل املكا

إن هوء الء الطيور الذين كانوا قد كسروا أجنحتهم وكانوا رااضني بالعيش 
السهل ىف ساحات املنازل قد أصبحوا األن قلقني مضطر ين يتطلعون إىل األجواء  

 .الزرقا من السماء
فإنك تستحق األن  ال معاقبة وهى حنرمك ياإقبال من الدعاء ىف السحر 

 !ا من الطموح والتطلح إىل املكارم واألجماد وحنر مك ايض
فهذه جائزة ناهلا إقبال منقبل باكستان الىت مل تنح هلا أن حتقق من املستوى 
الذى أرادها إقبال كدولة إسالمية كربى ولكن إقباال كانت له صلةبا اهلند أيضا 

لذى ا) الكافر اهلندى "وكان ينتسب غلى أرضها وذلك ألن ابن الربامهة هذا أو
نادى بثورة إسالمية  وبالتجويد الديىن بعد أربعة  عشر قرنا للعامل اإلسالمى ىف 
القرن العشرين كان ينتمى إىل أرض اهلند نفسها ولكن أهل اهلند جعلوا من إقبال 
مسلما طائفيا متعصبا حر من الناس بأفكاره على تقسيم الوطن ومتزيقه ومن مث 

  .وساط اهلنديةأصبح من اجلرمية ذكر إقبال ىف األ
م تغرياواسعا فعقدت ۱۹۷۷على كل حال فقد تغريت الظروف ىف عام 

احلفالت عن ذكرى إقبال املسئوية ىف اهلند وبذلك بدأ طور جديد للبحث 
والتحقيق عن إقبال كما أن باكستان قد بدأت فيها حماوالت جديدة حبكم 

ذلك حترر إقبال من وب, الطموح اجلديد للتجديد الديىن أو النهضة اإلسالمية 
قضى بنجاب ونال مكانة شعبية الئقة وىف أثناد ذلك قامت ثورة ىف إيران فأصبح 

غريه ,)على شريعىت ( إقبال مفكرا من مفكرى الثورة اإلسالمية ىف إيران مما ألفه  
  .من أهل العلم كتبا كثرية عن شعرا إقبال وفكره
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  الفصل الثامن عشر
  مؤتمرات المائدة المستديرة

م مع أعالن من ۱۹۳۱يناير  ۱۹وقد انتهى مؤمتر املائدة املستديرة األول ىف
قبل رئيس وزراء بريطانيا بعقد مؤمتر ثان وبذلك مهد الطريق لشاركة الكوجنرس 
اهلندى فيه وكان املؤمتر االول حممد كون مثاىن جلا ن صغرية ولكن احلالفات بني 

االحتفاظ والضمان  حبقوق األقليات اهلنادكة واملسلمني قد حالت دون قرار حول 
أما املبادى اهلامة اتى نوقشت عن طراز احلكم ىف املستبف خالل اإلجراءات الىت 
متت فهى أن احلكومة سوف تكون فيدرالية تضم أقاليم اهلند الربيطانية باإلضافة  
 إىل اإلمارات احمللية وأن احلكومات االإقلمية سوف تتمتع بسلطات حملية كاملة ىل
الشؤن الرمسية كلها غري الدافاعه والشئون احلارجية الىت ستكون حتت إشراف 

  .احلكومة الفيد را لية 
وقدذكر فيما مر بنا بأن ستة عشر مندو با مسلما كانوا قد شاركوا ىف املؤمتر 

) حممد على جناح(و) آغاخان(والسري) حممد على جوهر(األول مبا فيهم  الشيخ
ومل يتلق إقبال دعوة للمشاركة ولكن ) فضل حق (املولوى و )حممد شفيع (والسري 
اإلقامة ىف ) حممدعلى جناح(توىف ىف لندن فجأة وقرر) حممدعلى جوهر(اشيخ 

أماا ,انكلرتا وبذلك كان الناس خيشون أزمة قيادة ىف السياسية اإلسالمية اهلندية 
  )۱:(فهو كما جاءىف هذا النص ) حممد على جوهر(رأى إقبال ىف الشيخ

'اية صاحلة بدون شك رغم أنىن مل ) حممد على جوهر(إن 'اية املغفور له "
أكن من املعجبني مبوافقة السياسية أبدا ولكنىن أقدر بساطة اخللقية وإمبانه 
القوى باألسالم كما أنىن أستحسن موقفه من الصدق واألمانة ىف تغيري إرادته 

  "آرائه إذا اتضح له بأنه كان على خطأ
بق أحد من الزعماء املسلمني بإمكان ه أن يضطلع  املهمة النقاش أو ومل ي

وأما إقبال ) شوكت على(احملادثات عنالتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني غري الشيخ 
فكان قد تورط ىف وحل السياسة اإلسالمية اهلندية على حد تعبري إقبال نفسه 

  .بشكل مل يرتك له جماال للتخلص أواخلروج 
وطبقا هلذه ) إرفني(واللورد ) عاندى(م متت اتفاقية بني  ۱۹۳۱ وىف مارس

االتفاقية وافقت احلكومة االجنليزية على اإلقرتاح عمن قبض علهيم من الزعماء 
والعاملني السياسيني خالل حركة العصيان املدىن كماأن الكوجنرس اهلندى قد 

إىل ) اللورد،ارفني( أعلن عن سحب حركة العصيان املدىن ، وىف الشهر التاىل عاد
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وخالل ) اللورد ويلنجدن(انكلرتا وحل حمله كنائب األمرباطور الربيطاىن على اهلند 
هذه الفرتة نفسها متت حماولة أخرى من أجل التفاهم بني اهلنادكة واملسملني وأما 
الرابطة اإلسالمية فكانت ممزقة مفرقة ومن مث مل تعدهلامكانة سياسية ىف الوسط 

 أن املؤمتر اإلسالمى اهلندى كان قد احتل مكانة سياسية ال بأس {ا اهلندى إال
م ۱۹۳۱ووصل إقبال إىل دهلى فىث أبريل ) دهلى(فعقد اجتماعه ىف مدينة 

الشيخ غالم (ليشارك ىف اجتماع املؤمتر اإلسالمى اهلندى هذا ونزك ضيفا على 
بزعماء ) غاندى(ى والتق) ۲) (دهلى(من أحياء مدينة )ىف قروك باغ ) على صابر 

املؤمتر اإلسالمى اهلندى إال أه رفض االعرتاف بااملطالب اإلسالمية أل'ا مل تكن 
أن يبادر )الشيخ شوكت على(متفقا عليها أى أن الزعماء الظروفنشأت فكرة عند 

للمفاوضات مع زعماء احلزب اإلسالمى  الوطىن لكى يبحثوا عن اساس يقضى 
عماء املؤمتر اإلسالمى اهلندى واحلزب اإلسالمى على اخلالفات بينهم وكان ز 

الوطىن يتفقون على ثالث عشرة نقطة منبني أربع عشرة إال أن نقطة واحدة كانوا 
  ۔خيتلفون عليها وهى نقطةاالنتخابات
وبغض النظر عن هذه اخلالفات فقد كانت .هل تكون مستقلة أو خمتلطة 

يرجوا األمري ) يخ شوكت علىالش(احملادثات مشجعة ىف ظاهر األمر مما جعل 
أن يوجد الدعوة إىل زعماء املؤمتر ) {وبال(صاحب إمارة ) محيد اهللا خان(

) {وبال(اإلسالمى اهلندى واحلزب اإلسالمى الوطىن وقبل أن يغادر إقبال إىل 
مايو  ۳بالهور ىف) موتشى(عقد مسلمو الهور اجتماعا  عظيما خارج باب 

اب املستقل إىل جانب املطالب اإلسالمية األخرى م ليؤيدوا مبدأ اإلنتخ۱۹۳۱
وترأس إقبال االجتماع وألقى كملة أعلن فيها بأن هذا االجتماع هى احللقة األوىل 
من سلسلة االجتماعات املتعددة الىت ستعقد ىف مثل هذه الساعة خطرية من 

جمال تارخينا إليقاظ املسلمني و'ضتهم وبث الروح املعنوية  فيهم لكى يدخلوا 
  )۳:(السياسة العملية بكل ثقة وقوة ، وكان مما قال {ذه املناسبة 

اإلسالمى بأن املطالب اإلسالمية ) دهلى(قد عن مؤمتر ) غاندى(إن السيد "
ليست شفقا عليها ولكنه ليس على احلق فيما قال فقد كنت بني من حضرة ىف  

تخابا مستقال بينما هذا اللقاء فقلت له بأن طبقة من اهلنادكة أيضا تريد ان
توجد طبقة منهم تطالب باالنتخاب املختلط كما أن فيهم طبقة ثالثة تريد 
الدميقراطية االشرتاكية ، فإذا كانت هذه اخلالفات توجد بني اهلنادكة  أنفسهم 
فإن اخلالفات العادية بني املسلمني ال يعتربها غذرا  معقوال  إال منافق وجيب 

القومية أو الوطنية وذلك ألن جتربة  القومية أو  قبل كل شئ أن نعرف معىن
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يوجد عند نا ما أعلنه الرسول العرىب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ .ىف اهلند أيضا 
أمزقها حتت قدمى  بقوله إن الفوارق اجلنسية والطبقية واجلاهلية والفخر باآلباء

هاتني  وأنتم مسلمون مجيعا وهذا هو االسم الصحيح لكم ألن األمم الىت 
تعيش ىف اهلند كلها تريد أن حتتفظ خبصائصها وحقوقها   وهذا هو نفس الشئ 
الذى يريده املسلمون إن املسلمني ال يريدون احلكم على غريهم كما أ'م 

إنىن أريد من الشباب .عبدهم اليريدون أن حيكم عليهم أحد غريهم ويست
املسلمني أن يعرفوا فكرة القومية ويدركوا حقيقتها ، جيب على الشباب املسلمني 
أن يقوموا بتنظيمهم قبل كل شئ وجهودنا هذه ليس الغرض منها إال إنقاذ 
املسلمني من رواسب اجلهل والتخلف حىت ال يبقوا متخلفني جفاه مثل القبالئل 

أيها اإلخوة أن تدخلوا معركة هائلة وتقدموا من الضحايا  اهلجية وينتظر منكم
وهذه املعركة سوف تكون ضد  الرأمسالية امللعونة فعليكم أن تكونوا مستعدين 
دائما ملثل هذه املعارك والضحايا وإذا كان أحد يتقد بأن شعبا آخر أو  اإلجنليز 

فعليكم أن  سوف يقومون مبهمة إنقاذنا ومساندتنا فإنه بائس شقئ للغاية
  "تنهضوا واستقيموا وإال فال حق لكم ىف احلياة 

غالم رسول (م وكان معه  ۱۹۳۱مايو  ۱۰ىف ) {وبال(وصل إقبال إىل 
وأقام إقبال يومني " قصر راحت منزل" بأنزلومها ىف منزل رمسى كان يسمى ) مهر
 احملادثات بااإلضافة إىل املشاركة ىف) محيد اهللا خان (والتقى بأمري ) {وبال (ىف 

إال ) ٤(والنقاش مع زعماء املؤمتر اإلسالمى اهلندى واحلرب  اإلسالمى  الوطىن 
أن اخلالفات بني هؤالء الزعماء أخذت تشتد وتتسع شيئا فشيئا ،وهكذا متثمر 
حماولة التفاهم بني اهلنادكة واملسلمني والىت حتت قبل عقد مؤمتر املائدة املستديرة 

م وكان قد ۹۱۳۱مايو  ۱۲ح صحفى عن هذه احلاولة ىف وقد صدر تصري.الثاىن 
للقطار عائد ا من )دهلى(شوكت على  على حمطة (وقع من إقبال  والشيخ 

االجنليز " سقيسمان" فأجرى معه مقابلة صحيفة على احملطة ممثل جريدة ){وبال(
 ۱۵واتضح من تصريح صحفى أدىل به إقبال ىف ) ٦(م ۱۹۳۱ميايوا  ۱۳ىف 

واتضح من  تصريح صحفى أأدىل به ) ٦(م  ۱۹۳۱مايوا  ۱۳ليزية ىف مايو األجن
و بأن زعماء احلزب اإلسالمى الوطىن وقادة  ۱۹۳۱مايو عام ) ۵۱(إقبال ىف

  )۷:(املؤمتر اإلسالمى اهلندى مل يتفقوا على شئ فقال إقبال ىف تصرحيه هذا 
لغري الرمسية من يعتربان املباحث ا) شعيب(والسيد ) أنصارى(وإذا كان الدكتور "

كميثاق مؤقت فإ'ما قد أساء إىل الذين اشرتكوا معهم ىف ) {وبال(مؤمتر 
احملاثات هذه بل أساء إىل الشعب املسلم كله ، وأريد أن أوضح أيضا حا كامال 
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بأن املشاركني ىف االجتماع مل يفكروا ىف شئ ميسى مبيثاق مؤقت ومل يتم ىف 
Dدف إىل التقريب بني ماقرره املؤمتر هذااالجتماع غري اقرتاحات كانت 

اإلسالمى اهلندى وبني ما يعتقده املسلمون الوطنيون املزعومون عن قضية 
االنتخابات لكى يتمكن هؤالء الزعماء من االنضمام إىل األمة اإلسالمية 
الشاملة الىت قررت باحتفاظ املبدأ القائل باالنتخاب املستقل للمسلمني وذلك 

فعر ضوا عليه االقرتاحات ) غاندى(اال للشك إ'م سارعوا إىل قرار ال يرتك جم
الىت تناقش إطالقا وعربوا عنها مبيثاق مؤقت وذلك يدك على أ'م يستغلون 

كوسيلة للشائعات الىت ال حقيقة هلاأساس وأنا على ثقة كاملة ) {وبال(مؤمتر 
 اهلنود ىف شئ لن يفيد املسلمني) مشال(أوىف ) {وبال(بأن عقد اجتماع آخر ىف 

  "وإمنا سوف يضر مصاهلم ضررا شديدا
إن اخلالفات الىت نشأت حول مشكلة اإلنتخابات من مستقلة أو خمتلطة 
بني الزعماء املسلمني من الكوجنرس اهلندى وبني غريهم من الزعماء املسلمني مل 
يتمكن أحد منهم القضاء عليها وىف ناحية أخرى مل يتم التفاهم السياسى بني 

م نشأت مشاغبات طائفية ۱۹۳۱هلنادكة واملسلمني وىف أثناء ذلك أى ىف أبريل ا
) بنارس (بني اهلنادكة واملسلمني ىف العديد من مدن اهلند وقد شاهدت مدينة 

أسوأ صورة ووأخطرها من الشاغبات الطائفية ) كانبور(و) مرزا بور(و) آجرا(و
املشاغبون  اهلنادكة كل بيت  حيث اقتحم) كانبور(وكان أقبحهاما شاهدته مدينة 

مسلم فقتلوا أهلة رجاال ونساء وأطفاال قم أتقوا النقط على املنازل مث أشغلوا فيها 
النار وهدمت املساجد فوجه  إقبال والزعماء املسلمون اآلخرون نداء ىف جرائد 

م إىل مسلمى بنجاب وسرحد و السند ليغيثوا إخوا'م  ۱۹۳۱يونيو  ۱٤
ورجوهم أن يقدمو  مساعدات مالية ىف صندوق التربعات )  انبورك(املظلومني ىف 

  )۸:(وهذا نص ماجاء ىف الرجاء هذا. املنكوبني ) كا نبور(ملسلمى  
كانت ) مرزابور(و) آجرا(و) بنارس(بعد جماز ر ) كانبور(إن جمزرة مسلمى "

ت بأن أعداءهم خيططون يجمزرة هائلة رهيبة وهى حتدى الشعب املسلم اهلند
قضاء عليهم ومسحهم عن البالد وأنه ال يوجد أحد من  يغيثهم أو لل

يساعدهم إن املشرقني مل يرتكبوا من الفظائع ضد االجنليز خالل الثورة ماارتكبه 
اهلنادكة ضد املسلمني ىف هذه املدينة، فكما أن عصابة من الصيادين  قطيعا 

قد ) كانبور( من وحوش البادية فيطلقون النار عليها فنفس الشئ حدث ىف
حرقوا األالف من منازل املسلمني وخطفوا األدوات من  أيدى أصحاب املهن 
املمختلفة فمزقوها باملطارق الثقيلة إ'م قتلوا املسلمني العزل البائسني مث اقوا 
النقط عليهم  فحرقوهم حىت أ'م حرقوا األحياء منهم وهم ينتحبون ويسغيثون 
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الظيعة حيث ضربوا املسلمني البائسني ضربا تشديدا مث شدخوا رؤوسهم وقد 
هدموا ثالثني مسجدا كما أ'م ارتكبوا اجلرمية الظيعة الىت هى إهانةالقرآن 

  "الكرمي
الىت قتل فيها  املسملون األبرياء ) كانبور(إن املشاغبات الطائفية مفى مدينة

لكثريون قد أثرت ىف  نفس إقبال تأثريا بالغاللغاية مما جعله يئس مرة أخرى من ا
توحيد اهلنادكة واملسلمني وقد بداء يفكر تفكريا جادا بأن احلكومة الربيطانية إذا 
أمهلت املسلمني من أجل اسرتضاء األغلبية اهلندوكية خالل مؤمتر املائدة 

ق أن يتجهوا  احنوا االحتاد السوفيىت أو املستديرةالقادم فإن املسلمني هلم احل
يوليو  ۳۰الشيوعية فهذه هى اخللقية العقلية الىت جعلت إقبال يكتب رسالة ىف 

  )۹(ويقول به) فرنيس يوئنج هسباند(م إىل السري ۱۹۳۱
إن بريطانيا إذا حاولت أن تستغل اخلالفات الطائفية ىف مؤمتر املائدة املستديرة "

وباًال ودماراً على البلدين إ'م لو فوضوا السلطة السياسية القادم فإن ذلك جير 
إىل اهلنادكة ال لغرض أو سبب إال لكى تستطيع بريطانية أن تستغل الوضع 
على أيدى احلكام اهلنادكة فإن ذلك مما سوف يكره املسلمني أن يستخدموا 

ى كان نفس السالح ضد احلكومة اهلندوكية أو احلكومة االجنليز اهلندوكية الذ
ضد احلكومة الربيطانية وباإلضافة إىل ذلك فقد تكون ) غاندى(يستخدمه 

النتجة الىت تكره آسيا اإلسالمية كلها أن متيل إىل الشوعية الروسية ولست أظن 
أن أهل الروس شغب ال مييل بطبيعته إىل الدين وإمنا أعتقد بالعكس وأظن أن 

لسلبية املعاصرةللعقلية الروسية ال عندهم نزعات وهيوك دينية وأن هذه الكيفية ا
ميكن أن تدوم طويال وإىل مدة غري معلومة وذلك بأن ال ميكن ألى نظام 
اجتماعى أن يقوم على االدينية بصفة مستقلة دائمة وعندما Dدا أالظروف  ىف 
هذه البالد وتتاح الفرصة ألهلها أن يفكروا تفكريا هادئا باردا فال بدهلم أن 

س إجياىب لنظامهم االجتماعى هذه إن الشوعيةإذا أضيقت إليها يبحثوا عن أسا
العقيدة بشريعة اهللا فإ'ا قد تشبه اإلسالم أو تقاربه ومن مث لن يدهشىن ابدا 
ولن يكون غريبا بالنسبة إىل إذا استوىل اإلسالم على الروس أو استوىل الروس 

على  املكانة الىت  على اإلسالم يوما ىف املستقل وأن النتائج فيما أظن تقصر
  ."سوف حيتلها الشعب املسلم اهلندى حتت الدستور اجلديد القادم

وخالل هذه الفرتة أثار الطالب املسلمون ضجة ضد العميد االجنليز  الكلية 
اهلندسة بالهور وذلك لعاداته وحقدة وبغضه لإلسالم واملسلمني وأن وفد امن 

بعض الشكاوى إليه ولكنه وفض  الطالب املسلمني حضر عند العميد هذا فقدم
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أن يستمع إىل شكاواهم أو يفعل ما يسا عدهم وإمنا قال أشياء ضد اإلسالم 
واملسلمني مما أثار عواطف الطالب املسلمني وأغضبهم فذهب الطالب الغاضبون 
الثائرون إىل مكاتب الصحف واجلرائد كما أ'م اتصلوا بإقبال وغريه من الزعماء 

ني مث بدأت سلسلة من االجتماعات الشعبية والتظاهرات املسلمني السياسي
االجتماعية كما أدانت مجعيات وهيئات إسالمية وجرائد عديدة موقف العميد 

  ):۱۰:(فعقد اجتماع إقبال االجتماع فقال ىف كلمته الرياسية
ومبا أن املسلمني يعيشون متفرقني متناحرين أخذ كل شعب يعاندهم ويبغضهم "

وضع مؤمل جدا جربتم االالف املؤلفة من احليل املعاجلة املصائب إن هذا الوضع 
الىت تعانون منها فعليكم اليوم أن جتربوا حيلة علمنا ها حممد العرىب ـ صلى اهللا 

إن وحدة أميت حجة قاطعة  وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم ـ  عليه وسلم
احليل واحلاوالت  فعليكم بالوحدة أيها اإلخوة، فإذا متت الوحدة مرة فرغم أن

السابقة مل تنفعنا يف شيء فإن هذا الدواء النافع الشايف الذي أخربنا به سيدنا 
  ."حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم لن يغشل أبدأ

وأعلن حكومة بنجاب األجنليزية بإنشاء جلنة البحث والتحقيق يف قضية كلية 
ا أو يتعاونوا معها وإمنا الهور للهندسة ولكن مسلمي الهور رفضوا أن يثفقوا {

استمروا حيتجون متحدن فيما بينهم مما جعل احلكومة االجنليزية توافق على ما 
و{ذه املناسبة عقد اجتماع . طالب به املسلمون فأعلنت جلنة جديدة للتحقيق

) داود(م يف نفس املكان وترأس االجتماع الشيخ ۱۹۳۱يونيو  ۳۰آخر يف 
الغزنوي فرارا يف االجتماع فقام إقبال يؤيد القرار ) دداو ( الغزنوي، فقدم الشيخ

  )۱۱: (قائال
كنت قد ألقيت كلمة يف اجتماعنا األول وقلت لكم بأن وحدة املسلمني قوة "

قاهرة كما أ خربنا سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقمتم جبهودكم 
ون مشاكل خملصني يف عملكم فقد رأيتم النتيجة اليوم وسوف يواجه املسلم

مهمة جدا يف القريب من املستقبل وهذه املشاكل تتعلق حياية املسملني 
إن هذه املشاكل تقتضي منكم الصرب والثبات واالستقامة وأنا . االجتماعي

أدعو اهللا سبحانه سبحانه وتعاىل أن يوحد بينكم كما وحد بني املسلمني يف 
 "القرون األوىل

جتماعات والتظاهرات االحتجاجية بعد ا وأخريا انتهت هذه السلسلة من اال
الغزنوي ولكن املسلمني أصروا ) داود(ملشاروة اليت متت بني إقبال وبني الشيخ 

على احلضور بني يدي جلنة التحقيق وأداء الشهادة على موقف العميد ولكن 
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العميد يف أثناء ذلك رجا الطالب املسلمني أن يعفوا عنه وبذلك انتهت هذه 

وقامت ) مجون وكشمري(ل هذه األشهر أساءت الظروف يف إمارة وخال. القضية
تظاهرات واضطرابات شعبية وبذلك بدأت حركة كشمري املعروفة فقد كان 
املسلمون الكشمرييون منذ مدة طويلة يعانون من الظلم واالضطهاد على أيد 

قاء وكان البؤس والش) دوجرة(األسرة احلاكمة يف كشمري واليت كانت تعرف بأسرة 
يف البالد قد بلغ الغاية وكان املسلمون الكشمرييون يعيشون حياة القلق 

مما ذاد الطني بلة  ۱۹۳۱واالضطراب منذ وقت طويل وكن حدثت حادثتان يف 
وثار ثائر املسلمني، أما إحدى احلادثتني فهي أن املسلمني اجتمعوا يف مكان 

ا من ضباط الشرطة لصالة اجلمعة وقام اإلمام ليخطب ولكن ضابطا هندوكي
صنعه من اخلطبة مث حدثت حادثة ثانية بعد أيام وهي أن جنديا هندوكيا من 

املركزي أخذ القرآن الكرمي فألقى به على ) مجون(جنود شرطة السجون يف سجن
حيث قام مسلم من ) سعرى جنر(مبدينة ) اخلانقاه العلي(األرض فعقد اجتماع يف 

فألقى كلمة ثائرة احتج فيها على ) قدير خانعبد ال(وكان امسه ) سرحد(مسلمي 
عبد (م عرضت قضية ۱۹۳۱يوليو  ۱۳ويف * هذه احلادثة فقبضت عليه الشرطة

على احملكمة فاجتمع آالف من املسلمني خارج احملكمة وأرادت ) القدير خان
الشرطة أن تطرد املتشدين فأطلقت النار عليهم واستشهد واحد وعشرون مسلما، 

مون خيرجون متظاهرين وحيتجون على هذا الظلم يف مدن كشمري مث أخذ املسل
املختلفة فأرادت احلكومة أن متنعهم بالقوة والعنف، وأخريا حتولت التظاهرات 
اإلسالمية الشعبية إىل مشاغبات طائفية بني اهلنادكة واملسلمني فساءت الظروف 

يطاين أن يواجهها فاستنجد اجليش الرب ) هري سنغ(ومل يتمكن األمري 
  ).۱۲.(للمساعدة

وكان املستوى التعليمي بني املسلمني الكشمريين منخفضا جدا وكانت 
أبواب الوظائف احلكومية قد أغلقت يف وجوههم كما أ'م قد حرموا احلرية الدينية 
وكانت حكومة اإلمارة قد هدمت معظم مساجدهم وفرضعت القيود على 

ريا تقبض عليهم وتضعهم يف جرائدهم واجتماعاDم وتظاهراDم وبدأت أخ
من الزعماء ) شيخ حممد عبد اهللا(و) الشوذري غالم عباس(السجون، وكان 

الكشمريين الساملني قد قبض عليهم باإلضافة إىل األعضاء العاملني اآلخرين 
يف كل مكان حيث كانوا )املناصب(ففرض احلم العسكري يف كشمري ونصبت

  )۱۳.(يلهبون جلودهم بسوطيشدون املسلمني الكشمريين األبريا ف
إن هذه الظروف من الشقاء والبؤس اليت كان الكشمرييون يعانون منها 
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يعد آالف من ) جملس أحرار اإلسالم(أثرت يف نفوس مسلمي بنجاب فأخذ 
األفواج للمطوعني املسلمني الذين أخذوا يدخلون كشمري حىت ضاقت {م سجون  

م أنشئت جلنة كشمري اهلندية لرعاية ۱۹۳۱كشمري ويف األسبوع األخري من يونيو 
ـ أمري اجلماعة ) املريزا بشري الدين حممود(املسلمني الكشمريين ومساعدDم وكان 

األمحدية القاديانية ـ رئيسا للجنة وكان إقبال عضوا نشيطا فيها وكان من أهداف 
 جلنة كشمري اهلندية تنطيم الرأي العام لتأييد املسلمني الكشمرييني وتطبيق

اإلصالحات املختلفة يف اإلمارة بالوسائل الدستورية واملساعدة العالية للجرحى 
وورثة الشهداء وتزويد املسلمني املعتقلني بالساعدة القانونية لإلفراج عنهم وقرر 

" يوم كشمري"م هو ۱۹۳۱أغسطس  ۱٤املسلمون يف اهلند كلها أن يكون 
ون من الظم واالضطهاد، ونشر لالحتجاج على ما يعاين منه املسلمون الكشمريي

إقبال مع غريه من الزعماء املسلمني رجاء يف صحف الهور لالحتفال بيوم كشمري 
  )۱٤:(قد جاء فيه

أيها املسلمون إن عدوكم قد ظن بعد محالت متتالية عليكم بأن الشعب "
املسلم شعب ميت فيجب عليكم أن حتتفلوا بيوم كشمري حىت يعرف عدوكم 

دو بكم ليس صوابا وجيب أن حتققوا عمليا للعدو بأنكم لن بأن ما ظنه الع
  ."ترضوا بالظم واالعتداء أبدا

م ليحتفلوا بيوم ۱۹۳۱أغسطس  ۱٤فنظم مسلمو الهور موكبا عظيما يف 
كشمي ويف 'اية املوكب عقدت جلسة ترأسها إقبال فقام خطيبا بعد تالوة آيات 

يف دخل منهم طوقوه من البالد ) ۱۵: (من القرآن الكرمي فقال يف كلمة الرياسية
ومل يكن وقول إقبال إن املسلمني يف بنجاب واهلند مل يكونوا يهتمون كثريا 

باألوضاع يف كشمري حىت إن الذين هاجروا من كشمري ال يعرفون تارخيها معرفة  
حيدة أما الفظائع من املظامل األخرية اليت اقرتضت يف كشمري فقد أيققظت 

اب وأن املسلمني الذين كانوا يكافحون من أجل حقوقهم املسلمني يف بنج
الشرعية يف كشمري منذ أمد بعيد قد حالوا أن يقدموا مطالبهم لطريقة منظمة 
فأنشاعت حكومة كشمري واجلرائد اهلندوكية أخبارا مزورة عن جهود املسلمني 

اهلند   الكشمرييني فجعلت منها مشاغبات طائفية والواقع أن احلركة اليت قامت يف
كان ال بد هلا أن تؤثر يف نفوس الكشمرييني فتاثروا جبريا'م فاستيقظوا وأن الوقت 
هوم الذي أخذ يوقظ الناس وأن الفظائع واملظامل اليت عمت كشمري منذ مدة كان 
ال بد أن تؤثر يف نفوس الناس فينهضوا ليطالبوا حبقوقهم الشرعية والتايخ يشهد 

بالسيف فإن حكومتهم ال تستمر إال باسرتضاء  على أن الذي يفتحون البالد
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إن اململكة اليت اشرتوها بالفلوس ال ميكن أن تستمر طويال ومن مث جيب . الرعية

  .على حكومات البالد كلها أن ترضى أهل بالدها
كلمة ذكر فيها بأن اجلرائد ) سيد حمسن شاه(ويف تلك اجللسة نفسها ألقى 

تلفة عن الزعماء املسلمني الذين يؤيدون املسلمني اهلندوكية تنشر أخبارا مزورة خم
الكشمريية فقالت بأن إقبال يريد " كيسرى"الكشمرييني فذكر نبأ نشرته جريدة 
يتمىن أن يكون قاضيا ويف ) سيد حمسن شاه(أن يكون رئيس وزراء كشمري وأن 

ثل هذه هذه املرحلة تدخل إقبال فأعلن يف االجتماع بأنه يلعن الوزارة اليت تكون مل
اهلندوكية قد نشرت أنباء مزورة من هنا " تريبيون"وكانت جريدة ) ۱٦(احلكومة 

م نشرت اجلريدة مقالة قال كاتبها بدون ۱۹۳۱أغسطس  ۲٦النوع أيضا، ففي 
أن يذكر اسم إقبال بأن ما ينويه كبار شخصيات إسالمية يتضح مما علمنا بأن 

يد أن يستغل املشاغبات يف كشمري فقد زعيما مسلما بارزا يف اهلند الربيطانية ير 
" انقالب"قدم طلبا للحصول على منصب يف جملس وزراء كشمري فسأل مدير 

  ):۱۷:(من هو هنا الزعيم البارز؟ فقال إقبال: إقبال
أل أعرف هذا الزعيم البارزين هو؟، ولكن ما دامت جريدة هندوكية قد ذكرت "

أيضا فأنا أرفض هذه الشائعة عين امسي قبل ذلك فلعل هذا الكاتب يعنني أنا 
بكل صراحة بأنين ألعن ) يوم كشمري(بكل قوة ووضوح فقط قلت يف اجتماع 

الوزارة هذه فإنين مل أقدم الطلب أبدا ملنصب أكرب من هذه الوزارة وباإلضافة 
إىل ذلك فإنين عضو يف جلنة كشمري اهلندية اليت تريد إصالح نظام احلكم يف  

ا رغم عضويته يف هذه اللجنة إذا قدم الطلب ملثل هذا كشمري وارى أن أحد
  ."املنصب فهي خيانة ال يرضى {ا أي دين

وكان إقبال قد مجع التربعات ملساعدة املنكوبني الكشمرييني فأرسل هذه 
البالغ إىل كشمري كما أنه بعض بعض احملامني الناجحني إىل كشمري من أجل 

ري مل يسمحوا هلم بالدخول ومن دخل منهم املساعدة القانونية إال أن حكام كشم
طردوه من البالد ومل يكن دخول إقبال يف كشمري مسموحا به أيضا واستمر هذا 
املنع مفروضا عليه إىل 'اية حياته فرغم رغبته يف زيارة كشمري مل يستطع إقبال أن 

اليت " جالنسي"يراها قبل موته وكانت نتيجة جهود إقبال هذه هو إنشاء جلنة
  ).۱۸(امت بالتحقيق مث أوصت يف تقريرها بالعديد من اإلصالحاتق

م شيخ نائب األمرباطور الربيطاين إقباال للمشاركة يف مؤمتر ۱۹۳۱ويف عام 
باقرتاح من ) عظيم حسني(املائدة املستديرة الثاين وكان ذلك على حد قول 

إىل  وكانت احلكومة االجنليزية قد وجهت الدعوة) ۱۹) (السري فضل حسني(
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م وكان ال بد هلم من الوصول إىل لندن يف ۱۹۳۱أغسطس عام  ٤املندوبني يف 
. م۱۹۳۱م لكي يبدأ مؤمتر املائدة املستديرة الثاين يف أكتوبر ۱۹۳۱سبتمرب  ۲٦

م بعث {ا إىل ۱۹۳۱أغسطس  ۲٦وقوبل سفره إىل انكلرتا كتب إقبال رسالة يف 
وهذا الرسالة قد عثر عليها ) نميان أمري الدي(ومحلها ) سردار بيكم(زوجته 

بنت إقبال ) منرية بيكم(وابن ) ميان أمري الدين(حفيد ) يوسف صالح الدين(
  :وهذه الرسالة ال تزال يف حوزته ويقول إقبال يف رسالته هذه

جيب أن تعرفوا يا أم جاويد ـ بعد السالم عليها ـ بأنين ذاهب إىل انكلرتا "
تديرة وحياة اإلنسان ال ثقة {ا ومصريه غري معلوم للمشاركة يف مؤمتر املائدة املس

فأكتب لك هذه الرسالة حىت تكوين على علم باألوضاع كلها رغم أ'ا ال ختفى 
  ."عليك وتعرفينها جيدا

قد مضى ما يقرب من ثالث سنوات حني أصابين مرض وجع الكلى 
بفضله وكرمه  الشديد حىت انقطع أملى باحلياة ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قد شفاين

فبعد الشفاء من هذا املرض العضال قد حدث تغيري كبري يف ىرائي وأفكاري 
وأدركت قيمة احلياة القصرية اليت هي عبارة عن بضعة أيام فخصصت مبلغا من 

فأودعتها بامسه يف بنك بنجاب ) جلاويد(الروبيات وقدره عشرة آالف روبية فوهبته 
ت إىل ذلك املبلغ مخسة آالف روبية أخرى القومي بالهور،وقبل بضعة أشهر أضف

أي وهبت له مخسة آالف روبية أخرى وأودعتها بامسه يف نفس البنك وباإلضافة 
وأودعتها بامسها يف ) منرية بيكم(إىل ذلك فقد وهبت مخسة آالف روبية أخرى 

يف هذا البنك هو ) جاويد(فمجموع املبلغ باسم . بنك بنجاب القومي بالهور
) منريه بيكم(لفا من الروبيات كما أن املبلغ الذي أودعته باسم مخسة عشر أ

فقدره مخسة آالف روبية ال غري إنين وصيتها ما دمت حيا أما بعد مويت فأنت 
ستكونني وصية هلما وأما إيصاالت البنك فهي ال تزال يف حوائل أنت يريد إقبال 

  .م۱۹۳۱أن يغادر الهور قاصدا أوروبا من توىل سبتمرب عام 
وباإلضافة إىل هذه املبالغ فقد وهبت لك عشرة آالف روبية وهذا املبلغ قلتم 
ابداعه بامسي وامسك يف بنك التعاون املركزي بالهور إال أن امسي قد سجل يف 
هذا اجلناب ال لغرض إال أ نك إذا أردت أن تشرتي عقارا أو شيئا آخرا فيسهل 

قيقة هذا املبلغ ملك لك وال لك إسحاب النقود من البنك عند احلاجة ويف احل
) أملانيا(م احتلت ۱۹۳٦صلة يل به يف تلك املرحلة من تارخيها حربا، ففي سنة 

وتدخلت اجليوش األملانية يف . ومل حترك ساكنا) فرنسا(فسكتت ) رائني لندة(
) سوديت لندة(م مت احتالك ۱۹۳۸م ويف أكتوبر ۱۹۳۸يف مارس عام ) النمسا(
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وأخريا ) بولنده(م شن هجوما على ۱۹۳٦ويف سبتمرب عام  )تشيكو سالفاكيا(مث 

واليت تعترب أوهل حرب ) هتلر(اندلعت احلرب العاملية الثانية يف أوربا على يد 
  .وأفظعها عرفها التاريخ البشري حىت اليوم

يف ) ماؤتسي تونج(ويف أثناء ذلك تدعمت القوى الشيوعية الصينية حتت 
لة مجهورية حتت حكم احلزب الوطين أو الصني اليت كانت قد أصبحت دو 

قد أقام ) تشيانج(وكان ) تشيانج كائي شيك(الذي كان يقودها ) كاومن تانج(
تشينج  (م استطاعت جيوش۱۹۳۷ويف ) نونكنج(حكومته مبساعدته جيشه يف 

أن تدفع الشيوعيني الصينيني إىل الوراء وأكرهتهم على الفرار إىل ) كائي شيك
الشيوعيني املتفرقني مث بدأت أفواج من ) ماوتسي تونج(مع املناطق اجلبلية فج

الشيوعيني الصينين حتت قيادته خترج من الطرق اجلبلية الصعبة اخلطرية حىت 
وهذا السفر الطويل أو سفر العجزة . وصلت إىل مناطق الشمال الغريب من الصني

ينيني يعرف واليت اشرتك فيها مئات من الشيوعيني الص) ماوتس تونج(الذي قاده 
) ماوتسي تونج(يف التاريخ املعاصر و{ذا الزحف الطويل أصبح " بالزخف الطويل"

زعيما عظيما للشعب الصيين فأخذ العامل يتوقع منه بأنه سوف يكون ضد 
  .الرأمسالية أو ينشئ الصني اجلديدة من بطن الصني القدمية

كلها وكان يشعر وكانت أنظار إقبال واسعة املدى تنظر إىل هذه التغيريات  
بأن النظام العاملي يف حاجة إىل تكوين جديد وكن ما هو دور اإلسالم يف هذا 
التكوين اجلديد للنظام العاملي؟ فهذا هو السؤال الذي كان ينشأ بني حني وآخر 
ومرة بعد مرة يف ذهن إقبال ولعل هذا هو السؤال الذي جعل إقبال يكتب رسالة 

) سيد سليمان الندوي(م إىل الشيخ ۱۹۲۹عام يناير  ۱۵بعد بضع سنوات يف 
  )۳۱: (فيقول
إن عاملنا اليوم مير مبرحلة الصراع الغريب فقد أخذت ا لدميوقراطية تتالشى شيئا "

جيرى فيها اإلحلاح على )أملانيا(وحتل حملها حكومات مستبدة كتا تعدية فهذه 
كما أن الثقافة   عبادة القوة املادية وقد بدأت فيها حرب كربى ضد الرأمسالية

ومجلة القول فإن النظام العاملي . واملدينة وخاصة يف أوربا قد أوشكت أن متوت
يقتضى تكوينا جلديد فهي مثل هذه الظروف ماذا ترى الدور الذي قد يقوم به 

  "اإلسالم يف هذا التكوين اجلديد؟
وقد جتددت ذكريات قدمية يف ذهن إقبال حني زار أورا بعد ثالث وعشرين 

نة ففي عام  ؟؟؟؟ عاد إقبال إىل الهور لكي يعاجل صراعا ذهنيا شديدا فإن س
صالته املتوترة مع زوجته األوىل رغم حماوالت التفاهم اليت قام {ا والده وشقيقه  
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كانت مستمرة وباإلضافة إىل هذا املبلغ من عشرة آالف روبية فقد أودع مبلغ 
بامسى وامسك وهذا املبلغ قد  آخر قدره ألف ومخسمائة روبية يف نفس البنك

حصلنا عليه من مثن حليك اليت بيعت فهذا أيضا ملكت أنت وال صلة يل به، 
  .وقد أضيف امسى يف سجل هذا املبلغ ال للغرض إال الذي مر ذكره آنفا

ويوجد أيضا مبلغ آخر قدره مثانية آالف روبية قد أودع بامسى يف بنك 
قدرا معقوال من املبلغ من هذا احلسان التعاون املركزي بالهور وسآخذ معي 

  .لنفقات سفري
مبلغا آخر عنده وقدره ألفان من الروبيات ) منشي طاهر الدين(وحيتفظ 

منشي طاهر (تقريبا ومن املتوقع أيضا أن يأتينا مبلغ آخر من الروبيات وسيستلمه 
ت نفسه فمن هذا املبلغ تدفع ضريبة الدخل السنوي باإلضافة إىل نفقا) الدين

أخرى قد تكون احلاجة إليها يف غيايب مثل أجرة املنزل ورواتب اخلدم وغري ذلك 
من النفقات باإلضافة إىل النفقات املنزلية كما أنه يوجد مبلغ أيضا عند للنفقات 

 .املنزلية
للطبع كما أنين أصدرت التعليمات الالزمة " جاويد نامه"وقد بعثت ديواين 

وما دام الديوان قد ) الشوذري حممد حسني(و ) منشي طاهر الدين(عن ذلك إىل 
فهو ملك له ومجيع الدخل منه أيضا ملك له وذلك بعد ) جاويد(عنون باسم 

 .خصم تكاليف الطبع والنشر
وقد أخربتك شفويا بأنين قد عينت مبلغا قدره مخسة عشر ألفا من الروبيات  

نا ولكنين قد عينت كمبلغ املهراك رغم أنه مل يكن قد عني املهر عند عقد زواج
املهر رغبة مين فيذلك وقدره مخسة عشر ألفا من الروبيات وأسجل فيما أكتبه 

وهذا املبلغ دين على حسب املبادئ . ههنا لكي يكون موضع طمأنينة لك
الشرعية وتستطيعني أن تستلمى هذا املبلغ من كل ما أملكه من املمتلكات 

املبادئ الشرعية اإلسالمية أن تكون أنت تستحقني حسب . منقوهلا وغري منقوهلا
 .ممتلكايت كلها يف حوزتك وتصرفك حىت تستوىف هذا املبلغ من املهر

وأن خبري وعافية بفضل اهللا وكرمه واألمل فيك إنك لن Dملى تربية األوالد 
 .يف غيايب وإنك ستقومني حق القيام بواجبك كأم هلم

  حممد إقبال احملامي يف الهور
  "م۱۹۳۱أغسطس  ۲٦

عند موت إقبال ) سردار بيكم(وكان من املرفوض أن يسلم هذه الرسالة إىل 
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) ميان أمري الدين(فجأة ومبا أن احلادث مل حيدث فقد بقيت الرسالة يف حمفوظات 

وكان إقبال يريد أن يغادر الهور قاصدا أو روفا يف أول . فلم حيفل {ا أحد
م وكان يتمىن ۱۹۳۱بتمرب س ۵م ولكي يصل إىل بومبائ يف ۱۹۲۱سبتمرب عام 

فقد كان مفيت فلسطني ) ۲۰(أن يزور الدول اإلسالمية أيضا خالل رحلته هذه 
قد وجه إليه دعوة للمشاركة يف اجتماع املؤمتر ) أمني احلسيين(األكرب السيد 

م مبدينة قدس يف فلسطني كما أنه كان ۱۹۳۱اإلسالمي املقرر عقده يف ديسمرب 
ليلقى {ا ) روما(رئيس أكادمية العلماء يف ) ماركوين(د قد تلقى الدعوة من السي

رئيس ) فرانسيس يؤنج هسباند(وبعد بضعة أيام أيدي السري . بعض احملاضرات
اجلمعية اهلندية األدبية من انكلرتا عن رغبته أن يوافق إقبال على منصب نائب 

در الهور إال أن إقبال أصيب باحلمى قبل أن يغا)۲۱(الرئيس للجمعية اهلندية 
م مث غادر الهور يف ۱۹۳۱سبتمرب /۵ببضع ساعات فأجل السفر حىت 

  ).۲۲.(يف سفره هذا حىت مدينةبومبائ) علي خبش(م ورافقه ۱۹۳۱سبتمرب /۸
وقد اجتمع أصدقاء إقبال ليودعوه يف حمطة الهور للقطار وبالصدفة قابله 

لسياسية لبضع هناك فتحدث معه إقبال عن املشاكل ا) عبد اهللا هارون(السري 
الالهورية على رجاء من رئيس حتريرها " انقالب"خلظات مث وجه رسالة إىل جريدة 

  ).۲۳: (فقال) عبد ا>يد سالك(
إننا لن نرضى أبدا بدستور أساسي يصبح رسالة املوت بالسبة إىل الشعب "

املسلم مجاعاي وإن حترير اهلند يف أيدي شعو{ا اليت يسكنها ورغم أنه مل تتم 
تفاقية التفاهم بني الشعوب اهلندية يف جو اهلند ومناخها ورغم احملاوالت ا

واجلهود اليت يدهلا املسلمون على األقل وذلك باإلمهال أو بعض النظر عن 
أهدافهم االقتصادية واالجتماعية اهلامة إال أنين أعتقد بأنه منا ملمكن لظروف 

قدمي حلول ناجحة للقضية اليت وانكلرتا وعبقرية الزعماء الربيطانيني أن يتم ت
ويف النهاية أريد أن أقول إلخواين اهلنادكة . فشل يف حلها ساسة اهلند وزعمائها

ال تكن خشن احلديث : " وخاصة الصحفيني اهلنادكة منهم بيت شعر ومعنا
وحاول توطيد صالت الصداقة ألنين أنا وأنت إذا اتفقنا فيما بيننا فقد ميكن أن 

  ."يدنضع لنا عاملاجد
م ۱۹۳۱سبتمرب  ۹يف السابعة والنصف صباحا من ) دهلي(وصل إقبال إىل 

وكان قد اجتمع ألجله ثالثة آالف من املواطنني املسلمني على احملطة حىت أن 
سيد (البعض منهم كانوا ينتظرون وصوله منذ السادسة صباحا مبا فيهم الشيخ 

رئيس حترير جريدة ) مظهر الدين(اجلامع والشيخ ) دهلي(إمام مسجد ) أمحد
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و ) أبو احلسن خان(سكرتري جلنة اخلالفة واألمري ) حممد يوسف(واحلاج " االمان"
باإلضافة إىل أعضاء املؤمتر اإلسالمي اإلقليمي بدهلي والرابطة ) سيد نذير نيازي(

ومجعية االحتاد والرتقي واجلمعية " مجعية رفيق املسلمني"املركزية للشباب املسلم و
وطال{ا وقد قدم العديد من كلمات ) حممد علي (ة وأساتذه مدرسة التيموري

الرتحيب بإقبال ولكنه اعتذر عن االستماع إىل مجيعها بسبب ضيق الوقت فقال 
هلم بأنه سيقرأها يف سفره فلم يستطع أحد أن يقرأ كلمة الرتحيب غري الشيخ 

سالمي اإلقليمي وكان اجلامع بالنيابة عن املؤمتر اإل) دهلي(إمام مسجد ) سيد أ؛م(
أعضاء املؤمتر قد وقعوا على كلمة الرتحيب فقام إقبال لريد على كلمة الرتحيب 

  )۲٤: (فقال
أما عن املشاكل السياسية فأريد أن أقول لكم بأنه ال يرافقين سكرتري خاص "

يستطيع أن يزودين باملعلومات كما أنين ال أمحل كومة من الكتب السياسية 
س عليها ما أقوله من الكلمات والنقاش ولكنين أ؛مل  أستطيع أن أؤس

كتاباجامعا للحق والصدق أال وهو القرآن الكرمي وسأحاول أن أعرب عن حقوق 
املسلمني اهلنود يف ضوء هذا الكتاب الكرمي وقد أعرضنا عن مصاحلنا 
االقتصادية والسياسية لعشر سنوات ماضية ونستمر يف حماوالتنا للتفاهم مع 

رس واهلنادكة ولكننا واجهنا الفشل واخلسارة بسفة دائمة مستمرة أما الكحوجن
اآلن فإذا مل نستطع الوصول إلىحل يوحد بني الطائفتني وإذا مل ) لندن(يف 

حنصل على سلطة حملية إقليمية شاملة لنا وإذا مل يتم االهتمام حبقوق املسلمني 
ن نضحى حبياتنا الفردية من اهلنةد يف احلكومة املركزية اهلندية فحينئذ ال بد أ
ـ وإنين على ثقة " اهللا أكرب"أجل حياتنا االجتماعية ـ وهنا ارتفعت هتافات 

ويقني بأنه إذا مل يتحقق االعرتاف حبقوق األغلبية اإلسالمية يف بنجاب وبنغال 
وما يطالب به املسلمون يف املناطق اهلندية األخرى فإن كل دستور أساسي إذا 

إن مسلمي اهلند سوف ميزقونه متزيقا ـ هتافات اهللا أكربـ إن جيل طبق يف اهلند ف
الكبار من املسلمني مل يستطع أن يقوموا بواجبهم حق قيام يف إعداد اجليل 
الناشئ املسلم ليخلفهم وحيل حملهم يف جمال النضال والكفاح وعليه فإنين 

مي واألسوة أنصح للشباب املسلمني أن يقتبسوا نور اهلداية من القرآن الكر 
احلسنة النبوية وأ'م إذا أرادوا احلياة فيجب أن يكونوا على استعداد للتضحية 
ـ " واإليثار أكثر وأكرب مما كان املسلمون يف حاجة إليه دائما ـ هتافات اهللا أكرب

"  
" بيت اخلالفة"م فنزل يف ۱۹۳۱سبتمرب /۱۰يف ) بومبائ(وصل إقبال إىل 

حفلة الشامي يف اخلضرة ) عطية فيضي(ت السيدة {ا ويف نفس اليوم ظهرا أقام
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تكرميا إلقبال وقد حضر يف احلفلة كبار الشخصيات " إيوان رفعت"الواسعة من 

وقد وصل إقبال إىل احلفلة متأخرا ) بومبائ(من أهل العلم واألدب من مدينة 
ويف 'اية حفلة ) عطية فيضي(فاستمر يف حديث من الدعابة واملزاح مع السيدة 

شامي طلب الضيوف إىل إقبال أن حيملهم رسالة إىل مسلمي املدينة فقام إقبال ال
  :فألقى كلمة موجزة مث أنشد بيت شعر أ'ى به كلمته قائال

  جنان بزي كه اكر مرك ما است مرك دوام
  خدا زكردہ خود شرمسار تر كردو

جيب أن تقضى أيام حياتك حىت لو كان موتك هي النهاية فيجب : ومعناه
  .خيجل ربك حبياتك القصرية اليت قضى عليهاأن 

فأحل الناس عليه أن يرتجم البيت هلم فأملى عليهم الرتمجة االجنليزية املبيت 
جيب أن تعيش حياة مجيلة حسنة حىت إذا كان املوت هو مصرينا مجيعا : " قائال

  ."فيجب أن خيجل الرب مبا قضى على حياتكم القصرية اجلميلة هذه
فاجتهوا إىل قاعة الدار حيث أقيم جملس الغناء والطرب  مث قام الضيوف

فأخذت فرقة املوسيقي تعزف األحلان احللوة وكان قد أتيح إلقبال أن يتمتع ببداهة 
بعد مدة طويلة مضت منذ التقى {ا يف أوربا ويف ) عطية فيضي(القول للسيدة 

إقبال قطعة  أثناء ذلك أخذت راقصة تقدم رقصة رائعة فانشغل الناس {ا فطلب
) عطية فيضي(من الورق فكتب عليها أبيات شعرية مث وضعها يف يد السيدة 

  : واألبيات هي
  ترسم كه تومي راني زورق به سراب اندر
  زادي به سراب اندر ميي به حجاب اندر

أخشى أنك جتدفني سفينتك يف السراب وقد نشأت أنت يف : الرتمجة
  .حجاب وستموتني يف احلجاب

  بان بيج بركوه وبيان بيجبركشت وخيا
  برقى كه به خود بيجد مريد به سحاب اندر

جيب أن ترعدى على املزاع واحلقول وعلى اجلبال والبوادي فإن الربق : الرتمجة
  .الذي يرعد على نفسه ميوت بني السحاب

  ين صوت دآلويزى از زخم مطرف نيستأ
  مهجور جنان مورى نالد به راباب اندر

صوت احللو ا جلذاب ال يرجع إىل حلن املطرف وإمنا هو إن هذا ال: الرتمجة
  !صوف حور تبكي داخل الرباب على فراق جنتها
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وبعد حلظات كتب إقبال على قطعة أخرى من الورق هذا البيت فأعطاها 
ما هي األشياء اليت تباح لإلنسان وهو يف : وهو ما معناه) عطية فيضي(للسيدة 

ا تأمرين هل تسمح يل باجلنون أم ال تسمح يل جو متدفق من اجلنون؟ قل يل مبا ذ
  . بذبك

 م۱۹۳۱سبتمرب / ۱۰حممد إقبال بومبائ 
سردار صالح الدين (ذهب إقبال إىل منزل ) ايوان رفعت(وقبل وصوله إىل 

حيث تغدى معه باإلضافة إىل مشاركته ) بومبائ(القنصل األفغاين يف ) سلجوقي
ويف . قرض الشعر والنقاش األديبيف جملس ممتع من ) مريزا طلعت يزدي(مع 
. متجها إىل انكلرتا) ملوجا(م ركب إقبال يف سفينة وامسها ۱۹۳۱سبتمرب /۱۲

قد أجرى ) كرانيكاك(وقبل مغادرته ببضع ساعات كان مراسل جريدة بومبائ 
  .معه مقابلة صحفية

وهذه املقابلة الصحفية ممتعة جدا حيث أوضح إقبال يف مدخل الكالم بأنه 
ل التعصب ضد طائفة أو أمة وإمنا يريد أن يعيش أهل اهلند كلهم يف جو ال حيم

من األمن والسالم وهذا ال ميكن إال إذا أتيحت الفرص لكل طائفة أن حتتفظ 
" بأن إسالم ازم" بثقافتها وانفرادها وسئل عن فكرته حول الوحدة اإلسالمية أو 

ي وأن املعاين اليت عرب بأن هذا مصطلح قد أبدعه صحفي فرنس: فرد عليه قائال
إن هذا . عنها ذلك الصحفي الفرنسي {ذا املصطلح ال وجود هلا إال يف خميلته

الصحفي أراد أن يصور خطرا رهيبا يف العامل اإلسالمي يهدد كيان الغرب، إنه 
وهو خطر من قبل " اخلطر األصفر" مصطلح قدمت إبداعه كما مت إبداع مصطلح 

ى العامل الغريب ليبغضهم الناس ويعادوهم وكذلك هذا الصينيني واليابانيني عل
مث استخدم هذا . املصطلح يهدف إىل تربير االعتذاء الغريب على البالد اإلسالمية

املصطلح ليعرب عن مؤامرة كانت جتري يف قسطنطينية أي أن املسلمني يف العامل  
ح ميكن كلة خيططون لتوحيد الدول اإلسالمية ضد أوربا إال أن هذا املصطل

استخدامه أيضا بأسلوب يوافق التعاليم القرآنية ومن وجهة النظر هذه فإن الوحدة 
اإلسالمية ال Dدف إىل حتقيق أغراض سياسية وإمنا Dدف إىل حتقيق جتربة 

بأن "وإذا كان هذا هو معىن الوحدة اإلسالمية أو . اجتماعية لتوحيد العامل البشر
" بان" لبشرية وحينئذ ال داغي إىل استعمال كلمةفإ'ا تعين الوحدة ا" إسالم ازم

  .وإمنا يكفي مصطلح اإلسالم وحدة أو الوحدة اإلسالمية وحدها
ووجه إليه السؤال إذا كان يرى االستعمار الربيطاين حيمل طابعا دينيا فرد 
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  .بأن مجيع البالد اليت تتبع سياسة االستغالل هي دول غري دينية

السري فرنسيس يوئنج (ن رأيه يف رسالة إىل وسئل بأنه سبق وقد أبدى ع
بأنه فلو أضيفت العقيدة بشريعة اهللا واإلميان به إىل الشيوعية فتصبح ) حسباند

إسالما أال يزال هويؤيد هذا الرأي أم تراجع عنه ؟ فرد عليه إقبال قائال بأن 
في اإلسالم دين اجتماعي وأن القرآن الكرمي يريد أن يطبق نظاما معتدال ال ين

امللكة الفردية كما أنه ال يؤمن بالشيوعية الشاملة وأنه يرى شخصيا بأن ضمري 
اإلنسان املعاصر سوف يقوم بتغيريات أساسية فورية يف هذه النظم اليت تعرف 
باالمربيالية حينا وبالشيوعية حينا آخر وأن املمالك أو امللكة قد فات أو أ'ا كما 

  .اسية لتكون اشرتاكية شاملةأن الشيوعية يتم فيها تغيريات أس
وسئل عمايقوله بعض الناس من أن إقبال السياسي قد فاق إقبال الشاعر 
وتغلب عليه ومن مث مل يعد موقفه السياسي يوافق ما جاء يف شعره من األفكار 

ال شك قد حدث تغيري يف الفكرة القومية عنده فقد : والتغاليم فرد عليه إقبا قائال
هو طالب وأما اآلن فلم يعد قوميا وال وطنيا وأن هذا التغيري قد كان وطنيا قوميا و 

  .حدث بالنضج الفكري عنده
وسئل إذا كان يؤيد نظاما ملكيا فرد بأنه اليؤيد االحتفاظ بالنظام امللكي 
ولكنه يف الوقت نفسه اليؤمن بالدميوقراطية الغربية إميان قويا إال أنه ال بد من أي 

وسئل ما رأيه فيما يقول الناس عنه بأنه . ال جيد هلا بديال نتحمل الدميوقراطية إذ
لو مي يكن سياسيا واستمر شاعرا لكان خريا له ولبالده ، فرد بأنه اليزال يهتم 
باألدب وأن معظم وقته وقف على األدب وسئل بأنه كان أ كثر الناس نقدا 

ظائعها ورغم للمؤمترات واملنظمات مثل مجعية األمم وكان يكشف عن أسرارها وف
ذلك قد أصبح اآلن يعلق آماال جساما على مؤمترات املائدة املستديرة، كيف 
ميكن توضح هذا التناقض وبدل أن يرد على السؤال أخذ إقبال حيملق عينيه مث 

وسئل ملا ذا يعارض القومية أو الوطنية فقال . جلأ إىل زميله الدائم وهو النرجيلة
اإلسالم السامية وذلك ألن اإلسالم قد دعا  بأنه يرى الوطنية تعارض مبادئ

  .العامل البشري وألول مرة إىل الوحدة البشرية والتضامن الروحي
وسئل عن إمكانيات احتاد فيدرايل للدويل العربية فقال إنه يؤمن بإمكان 
احتاد فيدرايل للدول العربية رغم املشاكل والصعوبات اليت تقف يف سبيل حتقيق 

فإنه ال يستطيع أن يتكهن أو يبنبأ عن هذا االحتاد الفيدرايل يف  هذا اهلدف وعليه
وقال إنه يعتقد بأنه ال يوجد نظام إجيايب يف العصر احلاضر غري اإلسالم . املستقبل

وأنه ميكن تطبيق النظام اإلسالم بعد النقاش والبحث فيه حىت يتمكن من تقدمي 
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لمي اهلند هلم دور إجيايب مهم احللول للمشاكل العصرية وكان إقبال يرى بأن مس
يف مستقبل اإلسالم وعمل {ا وجيب على رجال ا لدين أن حياولوا فهم املشاكل 
االقتصادية املعاصرة والسياسية احلديثة فهما جيدا تلك املشا كل اليت يواجهها 
اإلسالم اليوم ألن معلومات هؤالء عن املاضي بإمكانه أن تقوم بدرو مفيد يف بناء 

وسئل هل سيزور الدول اإلسالمة خالل رحلته هذه؟ . اإلسالمة املعاصرة للنهضة
فرد بأنه ينوي زيارة مصرعا من انكلرتا كما أنه سيزور البالد اإلسالمية األخرى ما 
أمكنه ذلل لكي يتمكن من دراسة أوضاعها وتأليف كتاب عن العامل اإلسالمي 

  ).۲٦(املعاصر 
الذي  ) حكيم طاهر الدين(سالة إىل م بعث إقبال ر ۱۹۳۱سبتمرب  ۲۱ويف 

) ملوجا(وهو على منت السفينة ) دل روز(كان قد أبدع دواء حمليا معروفا وهو 
  ):۲۷(فسجل فيها التفاصيل عن سفره فقال

القنصل ) سردار صالح الدين سلجويف(دعاين ) بومبائ(وبعد وصويل إىل "
أقيم عنده ممتعا للغاية  على مأدبة طعام وكان ا>لس الذي) بومبائ(األفغاين يف 

فهو من علماء اآلداب الفارسية والعربية ويلم إملاما بالشعر العريب املعاصر وهو 
معجب باخلاقاين من شعراء اللغة الفارسية كما أنه على مكانة يف العلوم الدينية 

نزيل ) مريزا طلعت يزدي(وكان فيم نزله ) هرات(فقد كان قاضيا ملدينة 
سنوات فأنشد لنا أبياته الشعرية الفارسية بلهجة إيرانية  منذ عشر) بومبائ(

ولعل قد اطلعت عليها ويف نفس املساء أقيمت حفلة الغناء والطرففي منزل 
  "حيث ال ميكن الوصول ألهل اخلالعة وا>ون إليها) عطية بيكم(السيدة 

 تن يز Ｃبر سماع راست 
  نيست

طعمه Ｃ مرغكي ابخير 
  نيست

كن أن تستمع استماعا صحيحا كما  أنه ال يستطيع كل  كل أدن ال مي: أي
  .كائر أن يلتقم مثر التني

أما عن . م يف الواحدة ظهرا۱۹۳۱سبتمرب  ۱۲يف ) بومبائ(وغادر 
سيحدثك عنها وقد وصلنا يف السادس ) علي خبش(السفينة فإن ) ملوجا(سعة

غفور له أما عدن فهي قطعة من األرض اليت قال عنها ال. عشر مساء إىل عدن
ومل أكن أريد الذهاب إل " إن العرب مل تكن شيئا غري شبه جزيرة): " حايل(

الذي يستغل حماميا ) شيخ عبد اهللا(الشاطئ إال أن شابا من أهل مدينتنا وامسه 
ههنا وقد صعد إىل السفينة أحل على أن أرافقه فركبنا زورقا فنزلنا على الشاطئ 
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ضرة الشيخ فرأينا الرز مع حلم الديك والكفتة فركبنا السيارة فذهبنا إىل منزل ح

والقورمة قد أعدت لنا وبعد ا لطعام شربنا القهوة اليمنية السوداء املرة السائغة 
هذا رجل شاطر ) آغا فكري(وتاجر إيراين آخر و ) آغا فكري إيراين(فالتقينا مع 

د أعطاين وشاب نشيط ويشتغل يف جتارة القهوة اليمنية وفصيح وثرثار للغاية وق
وهو يودعين حبة واحدة من العقيق اليمني لتكون ذكرى عندي وقد مضى اثنان 
وعشرون عام منذ رأيت مدينة عدن ومل تكن شيئا يف ذلك الوقت أما اليوم فقد 
أصبحت مدينةمزدمحة متطورة وأن عرب حضرمتوت هم أصحاب البنوك والثراء يف 

ن املسنديني وأهل مثالة من عدن كما يوجد فيهم بنجابيون كثريون وخاصة م
بأن البعض ) شيخ عبد اهللا(املسلمني شعب ذكي نشيط جمتهد للغاية وأخربين 

منهم يعرفون مثاين أو عشر لغات ويتحديون {ا بطالقة ويوجد ناد أديب للشباب 
العرب يف عدن إال أن الوقت كان ليال فلم نستطع أن نلتقى بعضو من أعضائها 

يف العاشرة والنصف ليال ) شيخ عبد اهللا(جنا من منزل ومجلة القول فإننا خر 
بور (سبتمرب نزلنا يف  ۲۰ويف . ووصلنا إىل السفينة يف الساعة احلادية عشرة ليال

يف الثالثة ليال وهذه املدينة أيضا قد تطورت كثريا وكنت نائما إال أن طبيبا ) سعيد
قيت به ويف أثناء ذلك جاء فأيقظين فنهضت فالت) سليمان(مصريا وامسه الدكتور 

وصل الشبان املصريون وكانوا أعضاء يف مجعية الشبان املسلمني مبصر وأن اللقاء 
  . {ؤالء الشباب كان لقاء ممتعا مفيدا للغاية

وجاءت فتاة مصرية وهي ابنة عقيد مصري وهي أيضا مسافرة إىل انكلرتا يف 
وسبق وقد قضت هناك سفينتنا هذه لكي تكمل دراساته العليا يف علم النبات 

أربع سنوات وهي جتيد اللغة اإلجنليزية للغاية وقد الحظت أن أهل مصر ينطقون 
اإلجنليزية بلهجة فرنسية إال أن هلجة هذه الفتاة كانت هلجة اجنليزية صحيحة وقد 

وكان السيد ) انكلرتا(وهو حمام مشهور بالقاهرة عائدا من ) لطفي سيد(بعث 
اليت كان القرر أنين سوف أسافر {ا ) بنورة(على سفينة هذا قد جاء ) لطفي بك(

ولكنين مع األسف مل أستطع أن أسافر بسبب الظروف اخلاصة ولعل الذي 
يدهشك هو أن املسلمني املصريني عامة يعتقدون بأن مسلمي اهلند حياولون 

وقد جرت الدعاية واإلشاعات من هذا . الوقوف يف سبيل حترير اهلند واستقالهلا
نوع يف دول أخرى أيضا حىت أن كل واحد من الشبان املسلمني تقريبا قد سأين ال

ولكن يبدو اآلن أن اجلب واألستار قد أخذت ) بور سعيد(نفس السؤال يف مينا 
  . تنقشع شيئا فشيئا عن عيون هؤالء 

فقد ألقيت أمامهم حماضرة طويلة فاخربDم عن املشكلة السياسية يف اهلند 
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يان مسلمي اهلند وقد بدا يل كأن ثقال كبريا كان على قلو{م وكيف تؤثر يف ك
وأذها'م وقد تالش بعد أن استمعوا إىل حديثي وسجلوا بعض األجزاء من 
حديثي هذا يف مذكراDم وحتركت السفينة يف السادسة والنصف صباحا تقريبا وقد 

ني من ظل الشبان املسلمون جالسني يف غرفيت حق الصباح وقد بعثوا إىل علت
  . السحائر املصرية كهدية يل من الشاطئ

ال تزال جتري وهي تشق ) بومبائ(منذ أن حتركت من ) ملوجا(إن سفينة 
عباب البحر األبيض املتوسط والبحر اآلن هادئ للغاية وال توجد قرينة تدل على 
خطر العواصف كما أن اجلوممتع للغاية إال أن البحر األمحر كان حارا وهذا هو 

الذي أصابته ضربة عصا كليم اهللا ـ عليه السالم ـ فلم ال يكون حارا بطبيعة  البحر
واألطراف األربعة اليت يستطيع النظر أن يصل إليها يبدو هلا البحر األزرق وال 
شيئ غريه فيبدو كأن قدرة اهللا قد قلبت اخليمة الزرقاء من السماء ففرشتها على 

  .األرض
ولكنين نسيت أن أكتب لك شيئا عن  وقد كتبت لك موجز تفاصيل السفر

سبتمرب وقد مت جتديد  ۹قناة السويس ولعلنا كنا قد دخلنا يف قناة السويس يف 
آثار هذه القناة املندرسة غري مرة يف خالل العصور املاضية وقام بذلك كل من 
فراعنة مصر والقدماء اإليرانيني واملسلمني واألفرنج يف عصور تقوفهم وقوDم 

ا منها ولكنه يبدو يل اآلن بأن أمهية هذه القناة املدهشة أي أمهيتها واستفادو 
التجارية قد أصبحت على وشك االنقراض فإن سفن مجيع الشعوب تستطيع أن 
تعربها خالل احلرب أو السالم كمبدأ سياسي وأن معظم أسهم قناة السيويس 

كانيعيشها   ميلكها االجنليز ولعل ذلك يرجع إىل حياة البذخ واإلسراف الذي
خديو مصر فإنه كان قد باع أسهمه كلها لالجنليز وقد كلف هذا ) إمساعيل باشا(

الشارع املائي العظيم الذي يصل حبار أروبا ببحار آسيا مخسة وعشرين مليونا من 
اجلنيهات ولكن اآلن كما ذكرت لك قد تفقد هذه القناة أمهيتها اليت كانت تتمتع 

ان والتقدم وبناء جسر للسكة احلديدة بني آسيا فبتوسعة الطري . {ا قبل ذلك
الوسطى وأروبا الوسطى قد انفتحت به طرق جتارية جديدة بني اجلزئني الكبريين 
من العامل وبذلك سوف تظهر قناة جديدة ولكنها جافة أو غري مائية وسوف 
حتدث {ا ثورة كبرية يف العاملني التجاري والسياسي فإذا حدث ذلك خالل 

  .أو ثالثني سنة قادمة فإن املقوى سيصبح ضعيفا والضعيف يصبح قوياعشرين 
أما قصة احلاية اليومية على السفينة فيه قصرية للغاية إنين انتهى من تالوة 



  النهر الخالد
مث . القرآن الكرمي قبل طلوع الشمس بكثري يوميا وقد تعودت ذلك منذ أمد بعيد

قت الفطور أما بعد ابدأ أن أنتهى من احلوائج الالزمة األخرى حىت يدخل و 
الفطور فأصعد على منت السفينة فأحتدث مع زمالئي عن السفر عن مؤمتر املائدة 
املستديرة والذي تصل األنباء عنه إىل السفينة بالالسلكي يوميا وجيري النقاش أو 

  .دراسة تقارير السنوات املاضية
عرية ال حيفظ أبياتا ش) سيد علي إمام(أشتغل باشعر وقرضه أحيانا و ! نعم

حصر هلا من اللغة العربية والفارسية واألردوية كما أنه جييد اإلنشاء للغاية فالولد 
على مكانة يف اآلداب ) إمداد إمام(سر أبيه فقد كان والده الشيخ األمري 

وقد امتنعت عن أكل اللحم على السفينة إطالقا كما أنين مل أكن آمل . األردوية
  . دي أما هنا فأعيش على اخلضر والسمك والبيضاللحم إال قليال وأنا يف بال

أما يف ناحية فإنين ال أرغب يف اللحم إال قليال جدا ويف ناحة أخرى فإن 
الذبيحة مشكوك فيها أيضا إال أننا جند أحيانا ذبيحة غري مشكوك فيها أيضا 

سيدة طيبة النفس شريفة الطبع وهي ترافق ) علي إمام(وذلك أن قرينة السري 
فهي متحذرة وتأخذ باالحتياط دائما بأمر الذبيحة وقد جاءت بطباق هلا زوجها 

فباهتمام هذه السيدة فإن الذبيحة تصبح أكثر األحيان غري مشكك فيها والطعام 
املغلي يصل إىل مائدة الطعام كل يوم تقريبا وإن كان نصييب من ذلك أيضا يقصر 

  .عادة على اخلضر والرز
لك كل شيئ ومل أذكر شئيا عن زمالئي يف  ولعلك تقول بأنين قد ذكرت

إن املندوبني ملؤمتر املائدة . السفر فإن سفينتنا هذه ال حتمل الكثريين من املسافرين
راجا (املستديرة اهلنادكة منهم واملسلمني عددهم سبعة أو مثانية رجال 

هم أيضا معنا على هذه السفينة وأربعة من املندوبني املسلمني وكل) ناريندارنات
) معارف(الذي وضعته جملة " املسلم التغرب"إن مصطلح " مسلمون متغربون"

األردوية مصطلح لطيف للغاية إال أن هذه القافلة التغربة من املسلمني يضم 
خان {ادر حافظ هدايت (و) شطاري(احلافطني للقرآن الكرمي أي حضرة األمري 

رأ القرآن يف صالة الرتاويح  وأوهلما يشتغل باالوراد كل يوم ويقال إنه يق) حسني
فقد رأيته يوما وهو على منت السفينة وكنت ) سيد علي إمام(كل عام وأما تغرب 

انظر يا أخي : " عنده واقفا جبانبه فإذا به يقدر األميال والفراسح مث يقول يل
فلم يكمل هذه اجلملة حىت " إن سفينتنا اآلن متر أمام شاطئ املدينة املنورة"! إٌقبال
بلغ سالمي روضة :"ته دموعه فدمعت عيناه مث نطق تلقائيا وعيناه خمضلتانسبق

  .إن هذه املشاعر والعواطف القلبية عنده قد أثرت يف نفسي كثريا" فيها النيب احملرتم
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أما أنا فمتغرب ومتشرق يف نفس الوقت إال أن الضربة الشرقية على قلي  
) السهروردي(م فضيلة القاضي كانت أقوى الضربتني أما الباقون من زمالئنا فه

أما حضرة ) اوده(وموظفان شابان من إمارة ) مشري حسني قدوائي(والشيخ 
هذا فإنه نشيط متحمس للوحدة اإلسالمية للغاية وال يهمل واجبه عن ) قدوائي(

فهو جييد العربية وأما الثاين فيفهما وال ) اوده(أما أحد املوظفني من . تبليغ الدين
وهلذا السبب يتحدثان ) كربال(عاش والدمها مدة من الزمان يف ينطق {ا وقد 

  .بالعربية ويفهما'ا فهذا موجز حال القافلة التغربة هذه
واليت استغرقت أربع ساعات التقى به ) بور سعيد(وخالل إقامته مبيناء 

فقال إقبال يف حضور ) رويرت( كمثل لوكالة األنباء) حكيم حممد صديق نارو(
  ).۲۸: (ريني وهو خياطب املمثلالشبان املص

إن اهلنادكة دائما يفكرون بأن مسلمي اهلند سوف ينضم إليهم املسلمون "
فيحتلون اهلند كلها ولكن هل ميكن إذا حتررت ) البتان(و) البلوص(و) األفغان(

مصر مثال واستقلت فإن املصريني بإمكا'م أن يسلموا بالدهم لألتراك أل'م 
ياسة السالة أو عدم التشدد اليت يتبعها الكوجنرس مسلمون؟ وكذلك فإن س

اهلندي سوف تبقى ما دامت بنادق االجنليز تظلها وإال فإن الفظائع اليت 
وغريها يف املدن ) سري خبر(و ) كانبور(و) مري زابور(ارتكبت ضد املسلمني يف 

اهلندية تدل داللة واضحة على أن اهلنادكة سوف يقابلون املسلمني بكل عنف 
  ."شدةو 

  )۲۹: (مث استمر إقبال بتصرحيه الصحفي فقال
ويعتقد أهل مصر بأن مسلمي اهلند عقبة يف سبيل حترير اهلند واستقالهلا وهذا "

ليس صحيحا أبدا فإذا كان أصدقاؤنا املصريون يعتقدون هذا االعتقاد فإن ذلك 
لسياسية يرجع إىل أن أصدقاءنا هؤالء مل حياولوا أن يفهموا األوضاع والظروف ا

واالجتماعية يف اهلند وعليه فإين أريد من الصحف املصرية أن ترسل مراسليها 
إىل اهلند ليدرسوا أوضاع اهلند وظروفها ويف اهلند دعاية وشائعات جتري ضد 
املسلمني املصريني تقول بأ'م قد أعرضوا عن اهللا والقرآن الكرمي واإلسالم 

  ."لعبث واجلهل بالظروف واألحوالوالواقع أن ذلك كله يرجع إىل اخلبث وا
م فأرسل منها برقية باسم ۱۹۳۱سبتمرب /۲۷ووصل إقبال إىل لندن يف 

قد وصلت إىل لندن بسالمة جيب اختاذ خطوات :" مؤلف الكتاب قال فيها
وقد نزل إقبال خالل ) ۳۰" (رسالة اخللود"أو ديوان " جاويد نامه"عاجلة يف طبع 

مث ) ا-و-نت جيمز كورت بكنكهم جيت سسي -۱- ۱۱۳إقامته يف لندن يف 
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م وكانت اجتماعات مؤمتر ۱۹۳۱يف أول اكتوبر ) غالم رسول مهر(انضم إليه 

الذي كان على مقربة من منزل ) سينت جيمز(املائدة املستديرة تعقد يف قصر 
إقبال ومل يكن إقبال قد زار أوربا منذ ثالث وعشرين سنة تقريبا حيث حدثت 

العامل الغريب خالل هذه املدة  فكانت إيطاليا وأملانيا قد أخذتا تغيريات كبرية يف 
تنهضان كقوتني جديدتني يف العامل األرويب إىل جانب ظهور اآلثار من الثورة يف 

كانت قد أصبحت مؤسسة غري قادرة على القضاء ) مجعية األمم(الصني كما أن 
  .يف شيئ إطالقا

ف العاملية األوىل لتقوم بتقدمي احللول يف 'اية احلر ) مجيعة األمم(وقد أنشئت 
الناجحة احلامسة للقضايا اليت ختص شعوب العامل إىل جانب إجياد جو من التفاهم 
واألمن والسالمة ولتمنع نشوب احلروف يف املستقبل فعقد اجتماعها األول يف 

م ومل توافق أمريكا على ان تكون غضوا فيها ۱۹۲۰يف ) السويسرا" (جنيف"
عية األمم تستحيل شيئا فشيئا إىل نادى القوى االستعمارية اليت فأخذت مج

م نشأت أزمة ۱۹۳۰ويف . تكالبت على استقالل الشعوب املغلوبة على أمرها
اقتصادية عاملية جعلت أمريكا واألمم األوربية تشتغل حبلول مشاكلها االقتصادية 

نت النتيجة هي أن فلم يبق أحد يف مجعية األمم يهتم باملشاكل الدولية وقد كا
ويف . مجيعة األمم فشلت فشال 'ائيا يف االمتناع عن احلروب والوقوف يف سبيلها

) ما تتشوريا(م هجمت القوة الصناعية اهلامة يف الشرق أي اليبابان على ۱۹۳۱
ويف عام .وملا جلأت الصني إىل مجعية األمم للتدخل مل تستطع أن تنهض بشئ

وحينئذ مل تنفع مجعية األمم يف شيئ ) اثيوبيا( بالد) إيطاليا(م احتلت ۱۹۳۵
م ۱۹۳۹وأخريا بدأت احلرب العاملية الثانية على أيدي املانيا واليابان يف عام .أيضا

إال أن مجعية األمم كانت قد أصبحت علىوشك األ'يار واملوت قبل اندالع 
  .احلرب العاملية الثانية

عقب احلرب العاملية ) طالياإي(قد أنشأ حزب الفاشية يف ) مسوليين(وكان 
األوىل ثخ أخذ حياول شيئا فشيئا كأكرب زعيم حلزب الفاضية أن يلغى الدميوقراطية 

كفاتح منتصر ) روما(م دخل ۱۹۲۲ويف ) إيطاليا(الربملانية مث احتل السلطة يف 
م مث حكم ۱۹۲۵واستبد بالسلطة كلها يف سنة ) إيطاليا(فعني رئيس وزراء 

مستبدة ملدة مثاين عشر سنة ويف أثناء ذلك أخد يقلد القوي كحاكم ) إيطاليا(
يف سنة ) أثيوبيا(االستعمارية فأعد خطة ليبىن {ا امرباطورية اإليطالية ففتح 

م مت ۱۹۳۹ويف عام ) ليبيا(م جعل مستعمرة إيطالية من ۱۹۳۵م، ويف ۱۹۳۵
رسيكا وأخريا مث ادعى السيارة اإليطالية على تونس ومالطا وكا) البانيا(احتالل 
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م ۱۹۳۹يف سنة ) هتلر(وبني الدكتاتور األملاين ) مسوليين(متت اتفاقية بني 
  .احلرب العاملية الثانية) مسوليين(فاقتحم 

وكانت فكرة فضل الشعب األملاين على شعوب العامل كلها والتغلب عليها 
شرتاكي فأنشأ احلزب العمايل األملاين اال) هتلر(قد أصبحت فكرة جنونية يف ذهن 

فقام مبحاولته األوىل لالستيالء على احلكم ) ألفمانيا(يف ) النازية(الوطين أو حزب 
م ولكن قبض عليه ووضع يف السجن مث أفرج عنه فبث روحا ۱۹۲۳يف عام 

أقوى حزب يف أملانيا يف ) النازية(معنوية جديدة يف حزبه حىت أصبح حزب 
مهورية األملانية فقبض على معارضيه م ومبجرد تعيينه وئيسا للوزراء ألفي اجل۱۹۳۳

كحاكم ) أملانيا(السياسيني فوضعهم يف السجون أو أعدمهم قتال وحكم هتلر 
مستبد أو دكتاتور ملدة أثنيت عشرة سنة وخالل هذه املدة اهتم بإنتاج األسلحة 

قوة عسكرية ال نظري ) أملانيا(احلربية يف املصانع وقام بتكوين جديد حىت جعل من 
ومل تكن أوربا تريد على حاهلا كما أنه كان يواجه املشاكل االقتصادية  هلا،

ومشكلة اكتساب الرزق أيضا أما يف اهلند خالل هذه الظروف اهلائجه املضطربة 
من املشاكل االقتصادية واحلياة االزدواجية فقد كانت توجد سيدة بارعة متوقدة 

تعاطف واالهتمام بطبيعة اليت كانت وسيلة ال) عطية فيضي(الذهن من أمثال 
اميا وجيي (إقبال اهلائجة املضطربة كما أنه كان على صلة باملراسلة مع السيدة 

  ).أملانيا(يف ) ناست
ـ أصوهلا ونسخها املصورة ـ ال ) اميا وجيي ناست(إن رسائل إقبال إىل السيدة 

بارز وحسب تصريح العامل املسلم األملاين ال) ممتاز حسن(تزال عند أسرة السيد
يبلغ عدد هذه الرسائل أربعني رسالة، مثان وعشرون ) حممد أمان هو{م(الدكتور 

اميا وجيي (فعلى حد قوله كانت السيدة . منها باألملانيا واثنتان فقط باالجنليزية
قبل وفاDا قد منحت هذه الرسائل للجمعية الباكستانية األملانية وكان ) ناست

أمينة العام يف ذلك الوقت وكانت السيدة ){مهو (رئيس اجلمعية و) ممتاز حسن(
تتمىن أن حتفظ هذه الرسائل اليت احتفظت {ا هي أكثر من ) اميا وجيي ناست((

) هو{م(مخسني عاما يف آثار إقبال أو يف متحف آخر يف باكستان وال يعرف 
  .اآلن عن حوزة الرسائل هذه ومصريها

تدرس اللغة األملانية ) اميا وجيي ناست(م كانت السيدة ۱۹۰۷ويف عام 
وكان يتعلم منها ) هيد لربج(وآدا{ا للطالب األجانب يف دار اإلقامة مبدينة 

األملانية وكانت أصغر منه سنا وكانت مجيلة للغاية كما أ'ا كانت تعرف األدب 



  النهر الخالد
فكانت هي وإقبال يرغبان يف آداب . األملاين والفلسفة األملانية معرفة جيدة

وفكرهم رغبة ) نطشة(و ) هائنة(و) غوته(ا وخاصة يف شعر وفلسفته) أملانيا(
كلمة قيمة عن هذه ) هو{م(وقد ألقى . عميقة ملحة وهذه الرغبة قربت بينهما

وهو يرى أن الصلة بينها وبني . املراسلة يف ندوة إقبال اليت عقدت بلندن أخريا
غري عاطفية إقبال كانت صلة اإلكبار واالحرتام وأن هذه الصداقة كانت صداقة 

ومما يدل على ذلك أن إقباال كان خياطبها بألقاب كرمية ومل يكن يتخذ أسلوبا 
بالدكتور "كانت ختاطبه ) اميا وجيي ناست(يدل على الصراحة كما أن السيدة 

ويتضح من دراسة هذه الرسائل أن إقباال كان يعرف " األستاذ إقبال"أو " إقبال
م حىت احلرب ۱۹۰۷ملانية قد كتبت منذ عام األملانية جيدا وهذه الرسائل باأل

اميا (بأن معظم رسائل إقبال إلىي ) هو{م(ويقول . م۱۹۱٤العاملية األوىل أي عام 
تتضمن صلة إقبال الروحية باآلداب األملانية كما أنه كان يعترب املانيا )وجيي ناست

تعة اليت قضاها وطنا روحيا له وأن  إقباال كان يذكر مرة بعد أخرى تلك األيام املم
ومها يتناقشان شعر غوته ونطشه أو فلسفتهما ففيها ) اميا وجيي ناست(مع السيدة 

غراها {ا على وفاة والدها وكتب ) اميا وجيي ناست(رسالة كتبها إقبال إىل السيدة 
  ).۳۲. (وشرحها باللغة األملانية " إنا هللا وإنا إليه راجعون" فيها اآلية القرآنية 
م وقد نشرDا ۱۹۰۷ديسمرب /۲ة كتبها  إقبال من لندن يف ومنها رسال

م مع األصل األملاين والرتمجة ۱۹۲۸يونيو  ۱۸كراتشي يف " جنك" جريدة 
  ):العربية(االجنليزية واألردوية وهذا نص الرتمجة األردوية 

. قد نسيت األملانية وقد كنت مشغوال منذ أيام ومل أجد وقتا للقراءة والكتابة"
تتعلمني اإلجنليزية فبذلك يسهل يل الكتابة إليك وسأستطيع أن أعترب  ملاذا ال

أللتقى بل ولكنين مل أمتكن ) هيل بران(عن نفسي وقد أخربتك بأنين سآيت إىل 
نوفيمرب وقد سافر األستاذ /۵من ذلك فقد كان ال بد يل أن أكون يف لندن يف 

حماضرتني يف كل أسبوع إىل مصر وعينت أستاذا للعربية مكانه وألقى ) آرنولد(
وال أستطيع أن أقول أو أكتب لك أكثر من هذا وقد ميكن لك أن تقدري 
بذلك ما أجده يف نفسي وأمتىن أن أراك مرة أخرى وأحتدث معلك ولكنين 

إن إنسانا قد أنفق أياما معك ال ميكن أن يعيش . لست أعرف ماذا أعمل
بأنك ال حتبني هذا  بدونك وأرجوك العفو عما كتبت إليك ألنين متأكد

األسلوب من التعبري فأرجو أن تكتيب إيل وتكتيب كل شيء فليس من اجلدير أن 
  .تكتمي شيئا ممن ال يكتم منك شيئا

  املخلص
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  "إقبال .م.ش
وقد ) اميا وجيي ناست(ومل يستطع إقبال يف حياته أن يرى السيدة 

النسخ املصورة ) ممتاز حسن(احملامي شقيق املغفور له ) شيخ نسيم حسن(أعطى
يناير  ۱۱لثالث رسائل هلذا املؤلف منها رسالة كتبت باللغة األملانية من الهور يف 

  :وهذه ترمجتها) ۳۳(م ۱۹۰۹
تقبلي عواطف شكري القلبية على رسالتك اليت تدل ) ! اميا(عزيزيت اآلنسة "

على إخالصك فقد تكرمت إذ كتبت إىل وال تزالني تذكرينين دائما رغم أنين 
لعلها ضاعت وأنا ) هيدك برج(تعدت من أملانيا كثريا ومل تصلن رسالتك من اب

متأسف للغاية إذ مل تصلىن رسالتك اليت بعثت {ا إىل فضاعت يف طريقها وقد 
استقبلين املواطنون عند وصويل إىل اهلند استقباال حارا وال أجد الكلمات ألعرب 

مة تقريبا مدحين {ا أصدقائي وقد تسلمت أربعني منظو . {ا عن هذا االستقبال
استقبلت استقباال ) الهور(والعجبني يب يف البالد من الشعراء وحني وصلت إىل 

حارا وطوقت أزهارا ذهبية وقد حضر مئات من املواطنني ليستقبلوين يف 
وكان األطفال الصغار يغنون األناشيد ) سيالكوت(و ) الهور(و ) بومباي(

رتين جدا حيث وجدت أبوي بسالمة وعافية وأن واألغاين اليت نظمتها وقد س
) الهور(أمي وشقيقايت قد عربت عن سرورهن لعوديت وقد عدت اآلن إىل 

. واشتغلت باحملاماة وال ميكن أن أنسى بالدك اجلميلة أبدا حيث تعلمت كثريا
فأرجوك أن تراسليين دائما فلعلنا نلتقى يوما مرة أخرى يف أملانيا أو يف اهلند وإذا 

كنت بعد أيام من اكتساب النقود فسوف أبىن بيتا يل يف أوربا فهذه أمنييت مت
ولعلك تذكرين أنين كنت ) جوئبلز(وقد أحزنين موت السيد . وآمل يف حتقيقها

فأرجوك أال ننسى صديقا حيتفظ . قد عربت عن قلقي غري مرة على صحته
انت حلما مجيال ك)هيدك برج(إن إقاميت يف . بذكراك يف قلبه ولن ينساك أبدا

رائعا، يا ليتين استطعت أن أرى هذا احللم مرة أخرى فهل ميكن ذلك وأنت 
 ." خري من يعرف ذلك مع متنيايت القلبية احلارة

  م إقبال احملامي.ش
  "الهور اهلند

أما النسختان املصورتان غري هذه الرسالة فهما من الرسالتني اللتني كتبهما 
ىل لندن للمشاركة يف مؤمتر املائدة املستديرة الثاين يف إقبال باالجنليزية حني وصل إ

م والرسالتان حتمالن عنوان إقبال يف لندن خالل املؤمتر ويبدو أن ۱۹۳۱عام 
اميا وجيي (إقباال كان يريد أن يزور أملانيا خالل هذه الرحلة فقد كتب رسالة إىل 

توقع املمكن يف لندن من الهور قبل سفره إىل انكلرتا وكتب فيها عنوانه امل) ناست
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من لندن وأبدى ) اميا وجيي ناست(ولعل إقبال قد كتب الرسالة هذه إىل السيدة 

فيها عن أمنيته ورغبته يف اللقاء معها على كل حال فهذه الرسالة األوىل كتبت يف 
  ):۳٤: (م وهذه ترمجتها۱۹۳۱أكتوبر  ۲۰

وأنا ال أزال على ولقد تكرمت بالكتابة إىل ووصلتين رسالتك صباح اليوم "
السرير فقرأDا أكثر من مرة وذلك ألنين قد سررت الغاية بوصول هذه الرسالة  
كما أنين أردت أن أفهما فهما جيدا وقد سرين جدا حيث علمت بأنك رغم 

تعيشني حياة سعيدة وال أستطيع أن أنسى أبدا تلك األيام   املشاكل واملصائب
وكنت ) غوتك(ديوان ) فاؤست(ت عليك حني قرأ) هيدل برج(اليت قضيتها يف 

تساعدينين أميا مساعدة، إ'ا كانت أياما ممتعة للغاية ويبدو من رسالتك هذه 
فأراك مرة ) هيدل برج(بأنك ال متلكني وقتا فسأحول ما وسعين أن أصل إىل 
حىت اآلن حيث  ) نيكر(أخرى يف مكان سبق وقد مجع بيننا وال أزال أذكر 'ر 

ضعته ولكنين ال أستطيع أن أقول لك شيئا بثقة ويقني كنا نتمشى على 
) روما(وأعتدق أنين قد أستطيع فيما بعد هل ميكن أن أرى أملانيا يف طريقي إىل 

واريد أن أزورها قبل أن أعود إىل اهلند ) روما(أم ال؟ ققد تلقيت دعون من 
وجتديد  ولست يف حاجة إىل أن أخربك بأمنييت امللحة يف قليب على اللقاء معك

الذكريات املاضية تلك الذكريات اليت مع األسف قد مضت إىل غري رجعة 
  .وأرجوك أن تراسليين خالل هذه الفرتة

  "املخلص حممد إقبال ومل أعد أستاذا اآلن 
م من نفس العنوان ۱۹۳۱نوفيمرب  ۱۹أما الرسالة الثانية فقد كتبت يف 

  :وهذه ترمجتها
) هيدل برج(نت أتطلع إىل اللقاء معك يف فقد تكرمت بالكتابة إىل وأنا ك"

ولكنه من األسف الشديد أن الربامج قد تغري فجأة فقد ال أمتكن اآلن من أن 
حيث دعاين إليها السيد ) روما(وال بد يل أن أجته مباشرة إىل ) أملانيا(أجتاز 

ديسمر ألشارك يف املؤمتر اإلسالمي الدويل  ۷ومن هناك سأسافر يف ) ماركوين(
ي سيعقد مبدينة القدس لو أ تيح يل اللقاء بك وجتديد الذكريات القدمية الذ

لسرين جدا ولكنه من سوء احلظ ال ميكن ذلك يف الوقت احلاضر ولكنه من 
املمكن أن آيت إىل أوربا خالل العام املقبل فإذا أمكن يل ذلك فال بد أن آيت 

قلبية وحتيايت الطيبة كما أللتقى بك وأرجوك أن تقبلي متنيايت ال) هيدل برج(إىل 
أرجوك أن تبلغي حتيايت إىل صديقاتك الاليت عرفتين {ن خالل إقاميت يف 

وأرجوك أيضا أن تراسليين على عنواين يف الهور ألن مثال فارسيا ) هيدل برج(
  .وعساك باخلري" املكتوب نصف اللقاء"يقول 
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  "املخلص حممد إقبال
يف مؤمتر املائدة املستديرة الثاين ولكن  للمشاركة) لندن(وقد سافر إقبال إىل 

الناس كانوا قد أقبلوا عليه حىت أصبح هناك مركزا للعم واألدب فيمكن أن نقسم 
إىل قسمني أي اشتغاله باجتماعات املؤمتر وحضوره يف ) انكلرتا(مشاغله يف 

  .احلفالت العلمية واألدبية اليت أقيمت تكرميا له
الثاين فبما أن إقباال كان ممن أيد  الرأي باحتفاظ  أما مؤمتر املائدة املستديرة

مبدأ االنتخاب املستقل للمسلمني فقد قضى معظم وقته وهو يساهم يف إجراءات 
م وقد ۱۹۳۱سبتمرب  ۲۸جلنة األقليات فقد عقد االجتماع األول هلذه اللجنة يف 

زعيم )  الدكتور أنصاري(خالل االجتماع هذا على إضحار ) غاندي(أصر السيد 
ما يطالب به املسلمون ) الدكتور أنصاري(احلزب اإلسالمي الوطين فإذا مل يؤيد 

  . غاندي ـ سوف يكون معه ويؤيد موقفه : فإنه ـ أي
يستطيع أن يدعو ) غاندي(إن السيد : أما املندوبون املسلمون فإ'م قالوا

نظرا إىل بصفته اخلاصة إذا أراد ولكنه مل يوافق على ذلك و ) الدكتور أنصاري(
ذلك فإن االجتماع األول مل يثمن بشئ وأجل ملدة يومني لكي يتمكن املمثلون 

سبتمر ۳۰من الفق الدينية املختلفة من تبادل اآلراء يف حمادثات غري رمسية ويف 
اقرتح املزيد من ) غاندي(م عقد االجتماع الثاين للجنةولكن السيد ۱۹۳۱

وخالل هذه الفرتة أيضا جرت احملادثات  احلادثات اخلاصة فأجل ملدة مثانية أيام
اخلاصة للتفاهم بني املسلمني واهلنادكة والسيخ والفرق األخرى إال أن هذه 

 ۸احلادثات أو احملاوالت مل جتد بشئ وأخريا عقد االجتماع للجنة األقليات يف 
بكل تأسف بأن حمادثات التفاهم قد ) غاندي(م وأعلن فيه السيد ۱۹۳۱أكتوبر 

) حممد شفيع(قرتح تأجيل اجتماع اللجنة ملدة غري معلومة فألقى السري قشلت وا
وقال بأنه ال ميكن إعداد دستور إال إذا مت )( غاندي(كلمته عارض فيها اقرتاح 

يف كلمته بأن ) بريطانيا(ويف النهاية أعلن رئيس ورزاء .حل املشاكل الطائفية
د فيمكن التعديل يف ذلك حسبما اجتماع جلنة األقليات مستمرة أما التاريخ واملوع

أما إقبال فكان قد أعد كلمة عن املطالب اإلسالمية إال أنه مل .يتفق عليه املمثلون
تتح له الفرصة إللقائها وقد عرضت اقرتاحات خمتلفة خالل هذه القرتة وقد نشرت 

أما احلل التفق عليه للمشاكل الطائفية فلم . تفاسري البعض منها يف جرائد لندن
كن الوصول إليه وهلذا السبب رفض املندوبون املسلمون املشاركة يف اجتماع جلنة مي

م وقالوا إ'م لن يشاركوا يف أي نقاش عن ۱۹۳۱نوفمرب  ۲اهليئة الفيدرالية يف 
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م إىل ۹۳۱ ۱نوفمرب  ۱۳الدستور إال إذا مت احلل املرضى للمشاكل الطائفية ويف 

املوضوع مبوقفه واألوضاع يف لندن حيث  وهي تفيدنا يف هذا) عبد اللن تشفتائي(
  ):۳۵(يقول إقبال

وقد كانت هذه األيام كثرية األشغال للغاية فقد عقد اجتماع جلنة األقليات "
ثالث مرات ولكنه أجل كل مرة من أجل احملادثات اخلاصة وقد جرت حمادثات 

لون إن اهلنادكة والسيخ ال يزا. خاصة طويلة ولكنها مل خترج بشئ حىت اآلن
يعارضون املطالب اإلسالمية ولعل جلنة األقليات اليت أنا عضو فيها ستجتمع يف 

نوفمرب وسوف تكون بدون نتيجة أيضا واحلقيقة أن مهمة جلنة األقليات /۱۱
  ."هي احملاوالت للتفاهم وقد متت هذه احملاوالت ولكنها ملتخرج بشئ حىت اآلن

نوفمرب  ۱٦نة اهليئة الفيدرالية يف وأما رأي املندوبني املسلمني يف اجتماع جل
ومن مث لن يشارك . م فقد كانوايرون بأن التفاهم الطائفي مل يتم بعد۱۹۳۱عام 

فقد ميكن أن تعلن . املندوبون املسلمون يف نقاش الدستور بدون التفاهم الطائفي
احلكومة الربيطانية موفقها عن املشكة الطائفية ولكن قد اتضح هلم يف هذا 

ع بأن احلكومة الربيطانية تريد أن تتقدم احلادثات فنشأ سؤال هل جيب أن االجتما 
فاختلف املمثلون املسلمون فيما بينهم يف هذه . يشاركوا يف االجتماع أم ال

أما إقبال فكان يرى بأن الوفد اإلسالمي جيب أن ال يهتم بنقاش الدستور . املرحلة
وقد أيده السري حممد شفيع وحممد القادم بل جيل أن يعلن الفصاله عن االجتماع 

عي جناح مبدئيا ولكنهما مل يكونا يريدان أن حتمل مسؤلية إلغاء املؤمتر على 
عاتق الوفد اإلسالمي فكانا يريدان أن يعلن الوفد اإلسالمي باستمرار النقاش 
حول مسؤليات املركز ولكن يف الوقت نفسه حيب اإلعالن بأن املسلمن لن يوافقوا 

ر ال يعرتف باملطالب اإلسالمية وكان إقبال يعارف هذا الرأي ومل يكن على دستو 
السري (أحد يف الوفد اإلسالمي من أيده مما جعله يسئم وييئس فأرسل رسالة إىل 

م فأخربه فيها بأنه قد ۱۹۳۱نوفمرب  ۱٦قائد الوفد اإلسالمي يف ) آغا خان
إقامته يف لندن ال جدوى  انفصل عن الوفد وبعد بضعة أيام أخرب وكيل الدولة بأن

  ).۳٦. (م۱۹۳۱نوفمرب / ۲۱من ورائها وأنه سيعود يف 
ويتضح من سجالت مؤمتر املائدة املستديرة الثاين بأن إقباال مل يساهم بشئ 
عمليا يف احلادثات وإمنا ظل جالسا صامتا يف اجتماعات جلنة األقليات ولكن 

 االجتماع غري اجللوس صامتا ما ذا كان من املمكن أن يفعله إقبال يف: السؤال
وذلك ألنه كلما عقد اجتماع جلنة األقليات أجل كل مرة حىت أنه مل يتمكنمن أن 
يقرأ كلمته اليت كان قد أعدها وقد شارك يف احلادثات اخلاصة للتفاهم بني الفرق 
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على ل حال . إال أن هذه احملادثات قد كانت جهدا عقيما ال جدوى من ورائه
جلنة األقليات مث تثمر بشئ وحتدث إقبال مع املسؤلني الربيطانيني  فإن اجتماعات

) أكرب حيدري(إال أن السري ) حيدر آباد(بسفة غري رمسة حول استقالل إمارة 
تنازع إقبال مع ) عظيم حسني(عارض هذا االقرتاح وهلذا السبب على حد تعبري 

ندوبني املسلمني يف مث نشأت اخلالفات بني إقبال وبني امل) أكرب حيدري(السري 
وذلك ألن إقباال كان يعارض املشاركة يف نقاش . املراحل األخرية من املؤمتر

أما املندوبون املسلمون اآلخرون وإن انوا قد . الدستور قبل تسوية املشكلة الطائفية
وافقوه مبدئيا ولكنهم وصلوا إىل االجتماع فلم يعلنوا بذلك وإمنا رأوا السكوت من 

امل يعجب إقباال فأعلن انفصال عن الوفد اإلسالمي يف شيئ من التربم املصلحة ع
ومجلة القول فإن إقباال يئس من إجراءات مؤمتر املائدة املستديرة الثاين  . واليأس

ككل كما أنه قد يئس من موقف البعض من أعضاء الوفد اإلسالمي وقد يئس 
للمشاركة يف مؤمتر نائب األمرباطور من موقف إقبال هذا حيث كان قد رشحه 

وكان بدأ يدرس قضية ) السري فضل حسني(املائدة املستديرة الثاين على إشارة من 
تعيني إقبال عضوا يف اللجنة اهلندية للخدمة املدنية فقد جاء يف مذكرته اخلاصة يف 

  ):۳۷: (م ما نصه۱۹۳۱نوفمرب  ۲۵يوم 
هذا امنصف لو أن هذا وكان بإمكاين أن أ؛اول إىل ما وسعين لتعيني إقبال يف "

ا>نون مل يعلن يف برقيته بأنه قد استقال من مؤمتر املائدة املستديرة بينما مل 
  ."يفعله غريه من املمثلني ما فعله إقبال

يف أول : وأما مشاغل إقبال األخرى خالل إقامته يف انكلرتا فهذه تفاصيلها
قبال يف مقره وحتدث معه وزير اهلند لزيارة إ) سيموئل(م جاء السري ۱۹۳۱أكتوبر 

م حضر إقبال يف ۱۹۳۱أكتوبر  ۷عن مكانة املسلمني يف الدستور اهلندي ويف 
رئيس وزراء إيران سابقا فقد كان يف عام ) ضياء الدين طباطبائي(مأدبه للسيد 

ـ ) رضا خان(رئيسا لوزراء إيران حني كان ) أمحد شاه قاتشار(م يف عهد ۱۹۲۱
رضا (ا بعد ـ وزير احلرب فنشأت خالفات بينه وبني امللك رضا شاه {لوي فيم

وكان السيد ضياء الدين ) سويسرا(فاستقال عن رئاسة الوزراء واستوطن يف ) خان
طباطبائي يتحدث تسع لغات خمتلفة وكان من أنصار السيد مجال الدين األفغاين 

عقد مبدينة  ووحدة العامل اإلسالمي وكان قد رافق إقباال يف املؤمتر اإلسالمي الذي
جاويد " القدس وكان يف زيارة لندن لبضعة أيام فأنشده إقبال مقتبسات من ديوانه

ويف . فأعجب {ا السيد طباطبائي وقال إنه مل يسمع بشعر مثله قبل ذلك" نامه
م حضر إقبال يف مأدبة طعام أقامتها سفارة العراق يف لندن مث ۱۹۳۱أكتوبر ۸
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م ويف نفس اليوم ۱۹۳۱أكتوبر  ۹ألبانيا يف  حضر يف مأدبة طعام أقامها سفري

وقد . على الشامي) ساتردي ريفيو(رئيس حترير جملة ) بنكهارت(دعاه السيد 
  )۳۸: (حتدث {ذه املناسبة إىل الصحفيني الربيطانيني فقال

جيب على االجنليز أن يتناولوا عن الثروة املالية يف البحر امليت واملصاحل "
يتخذوا موقفا خلقيا عادال مع الشعب الفلسطيين وأن أول االستغاللية األخرى و 

  )"بلغور(خطوه {ذا الصدد هو القاء إعالن 
مأدبة فاخرة يف مطعم )  ظفر اهللا خان(م أقام السري ۱۹۳۱ويف أكتوبر 

بلندن تكرميا إلقبال واملمثلني املسلمني اآلخرين وهذا املطعم كان ميلكة ) شفيع(
من اهلند حيث أعدت أطعمة بلدية ) أمرتسر(دينة أحد مواطين م) حممد شفيع(

إمام مسجد لندن وزمالئه إىل ) فرزند علي(شهية ويف اليوم التايل دعا الشيخ 
. فعرفهم ببعش من كان قد اعتنق اإلسالم حديثا من االجنليز" مسجد الفضل"

لزيارته فتحدث مع إقبا حول ) ديين سونراس(م جاء السري ۱۹۳۱اكتوبر  ۱۳ويف 
ركات الدينية يف العامل اإلسالمي وخاصة البهائية مث جاء يف اليوم التايل مرة احل

أكتوبر  /۱٤ويف . ثانية إذ كان يعد حماضرة عن هذا املوضوع ليلقيها يف أمريكا
االجنليزية اليت كانت قد اعتنقف اإلسالم ) فاطمة العابد(م أقامت السيدة ۱۹۳۱

غازي (م زاره ۱۹۳۱أكتوبر  ۱٦دن ويف بلن) رتز(حديثا مأدبة لعام له يف فندق
هذا من ) رؤب بك(وجرى احلديث بينهما لثالث ساعات وان ) رؤف بك

  .أبطاحلرب حترير تركيا
م ويف ۱۹۳٤فنشأت اخلالفات بينه وبني مصطفى كمال قضاه يف عام 

الوزير ) سردار أ؛مد علي خان(نفس اليوم حضر إقبال يف مأدبة فاخرة أقامها 
وخالل ) حممد نادر شاه(نصلية األفغانية مبناسبة عيد التويج للملك املفوض يف الق

وغريمها من الطالب ) اخلواجا عبد الرحيم(و)الشوذري رمحت علي(هذه األيام زاره 
أخرب الطالب إقباال ) اخلواجا عبد الرحيم(املسلمني يف كيمربدج وعلى حد قول 

 الشمال الغريب من اهلند قد بأن الدولة اإلسالمية اليت اقرتح إنشائها إقبال يف
مسيت بباكستان وأن هذه الكلمة مركبة من  أول احلروف ألمساء املناطق 
اإلسالمية من كشمري واألقاليم الثالثة لألغلبية اإلسالمية يف الشمال الغريب من 

  )۳۹" (بلوجستان"هو اجلزء األخري من كلمة " تان"اهلند وأن كلمة 
يوم فظل يسرتيح يف مضجعه فرجا من هؤالء وكان إقبال مريضا يف ذلك ال

الطالب أن يكتبوا كل حرف من حروف باكستان املختلفة على قطعات مستقلة 
من الورق ويرتكوها حول مضجعه ليفكر فيها فاستجاب الطالب ملا طلبه وانصرفوا 
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ليزوره وبعد يوم أو يومني زاره ) فريار(م جاء كولو نيل ۱۹۳۰أكتوبر  ۲۰ويف 
فدعاه ليلقي حماضرة يف جامعة لندن ولكنه مل يستطع أن يلىب ) جب(األستاذ 

عن ) فريار(الدعوة بسبب املشاغل الكثرية وقد جرى احلديث بينه وبني كولونيل 
) جب(احلركات اإلسالمية يف اهلند كما أن احلديث الذي جرى بينه وبني األستاذ 

  . كان عن احلركات اإلسالمية يف أفريقيا
هذا قد ) سعيد شامل(وكان ) سعيد شامل(م زاره ۱۹۳۱ اكتوبر ۲۳ويف 

لتحرير بالده فأخرب إقبال عن ) فقفاسيا(حارب الشيوعيني الروسيني يف مشال
وكان "بولنده) "وارسو(الفظاءع اليت ارتكبها الروس ضد املسلمني وكان نازال يف 

يف القضاء  من أعدى أعداء الشيوعيني فأخربه إقبال بأن الشيوعية الروسية قد تفيد
على االمربيالية األروبية فعلى املسلمني أن يتخذوا موقفا دبلوماسيا ال يعارض 

مل يوافق إقباال فقال بأن الشيوعية الروسية ) سعيد شامل(الشيوعية الروسية إال أن 
  .قد يبدو خريا من االمربيالية األروبية ولكنها يف احلقيقة امربيالية أخرى يف ذاDا

يزل يقول له بأن االمربيالية األروبية ستستفيد من املعارضة  ولكن إقبال مل
العاملية للشيوعية الروسية وعليه فال بد من وجودها للضغط على التفوق 
االقتصادي األرويب وغريه من األمراض األروبية اخلبيثة ويف نفس املساء اشرتك 

تكرميا ) أ؛مد سعيد خان شطاري(إقبال يف حفلة الشاي اليت أقامها األمري 
وكان إقبال خالل إقامته يف لندن قد تعرف على اآلنسة . للمندوبني املسلمني

) مرجريت(وكانت اآلنس " رابطة انكلرتا القومية"رئيس ) مرجريت فركوهرسان(
هذه تتعاطف مع املسلمني وكان من أهداف حز{ا توطيد العالقات الطيبة بني 

اولة التعويض ملا أسيئ إىل املسلمني فيما اململكة الربيطانية والعامل اإلسالمي وحم
م تكرميا إلقبال والشيخ ۱۹۳۱أكتوبر  ۲۱۷مضى فأقامت مأدبة طعام يف 

وشاركها بعض أتباعها وأنصارها وبعد 'اية احلفلة ذهب إقبال مع ) شوكت علي(
وهم " قواكر"حيث رأو الرجال والنساء من ) قواكر(بعض أصحابه إىل قاعة 

  .على الطريقة اخلاصة {م يشتغلون بعبادDم
م عقد اجتماع للجنة اهلندية بلندة ۱۹۳۱نوفمرب  ۲ويف اخلامسة مساء من 

فرانسيس يونج (حيث ألقى إقبال كلمته وكان رئيس اللجنة اهلندية هذه هو السري 
وهو الذي عرف إقبال مبن حضر يف االجتماع فقال إقبال خالل كلمته ) هسباند

أنه توجد أفكار فلسفية يف شعره إال أنه ال ميلك وهو يوضح موقفه الشعري ب
نظرية فلسفية منظمة وإمنا يؤمن أميانا قويا مبستقبل اإلنسان الزاهر املضئ وأنه 
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يعتدق بأن اإلنسان ميلك من الكفاءة واملواهب اليت تؤهله ليقوم بدوره كعنصر 

سلوبه مستقل فعال يف نظام الكون مث شرح بعض أبياته الشعرية موضحا {ا أ
الشعري مث ذكر مؤلفاته ودواوينه الشعرية باللغة الفارسية كان آخرها أحدث 

أو رسالة اخللوف وكان هذا الديوان حتت الطبع يف " جاويد نامه" دواوينه الشعرية
ذل الوقت وفصل القول عن موضوع ديوانه وأهدافه ويف النهاية قام إقبال بالرد 

أو الذاتية اإلنسانية ) خودي(تماع عن على األسئلة اليت وجهت إله يف االج
  )٤۰. (والسيدة فرينته) اللورد مارفني(وتعشى إقبال يف ذلك املساء مع 

م سافر إقبال ملدة يوم واحد إىل كيمربدج ورافقه ۱۹۳۱نوفمرب ۱۸ويف 
يف هذا السفر فاستقبله على احلطة ) شفيع الداودي(والشيخ) غالم رسول مهر(
وغريمها من األصدقاء ويف اخلامسة ) واجا عبد الرحيماخل(و) الشوذر رمحت علي(

اجلامعي حيث حضر العديد من ) آمرز(مساء أقيمت حفلة الشامفي يف فندق
وعرف إقبال ) ليفي(واألستاذ ) نكلسون(األساتذة اجلامعيني مبا فيهم األستاذ 

ن املصري الذي كان رئيسا لالحتاد اإلسالمي يف كيمربدج كما أ)سليمان(لدكتور 
حتدثوا يف االجتماع وأخريا ) ليفي(واألستاذ ) نكلسون(واألستاذ) ساريل(األستاذ 

قام إقبال فألقى كلمته فشكر أوال القائمني بعقد احلفلة كما أنه تأسف على عدم 
  ).٤۱: (فقال) ميل تيجريت(واألستاذ ) براؤن(حضور األتساذ 

ي مشاركة غري مباشرة إن مشاركيت يف إجرائات املؤمتر ليست مباشرة وإمنا ه"
فقد كان الناس ها هنا يقضون يف حظوظ الشعوب اهلندية املختلفة فرأيت من 
الالزم أن أشاركهم يف هذا العمل وأساعد زمالئي املشاركني وكما أن اجلميع 
يعرفون إننا مل نستطع الوصول إىل قرار حاسم يف حمادثاتنا ومل نتمكن من إجياد 

أريد أن أنصح للشبان الذين يدرسون اآلن يف جامعة  األساس الذي يوجد بيننا و 
كيمربدج ببعض ما أراه مفيدا هلم إن جامعة كيمربدج ينبوع من العلم والفضل 
الذي قام بأكرب دور يف تكوين املدنية والثقافة األوربية وأنين أنصح هلم أن جيتنبوا 

م فرقوا بني أ': إن أكرب خطا ارتكبه أهل أوربا هو. مكائد الدهرية واملادية
الدين واحلكم وبذلك حرمت ثقافتهم من الروح واألخالق واجتهت اجتاها ماديا 
دهريا وأنا أعتقد أن الذاتية اإلنسانية هي مركز الكون وهو وجهة النظر 

فإن الفالسفة وصلوا من الكثرة إىل الوحدة وأما الطريق الصحيح فهو .األوىل
نت الحظت قبل مخس وعشرين سنة وك. الوصول إىل الكثرة من طريق الوحدة

عيوب  هذه املدنية وجوانبها الضعيفة وكنت يف حينها قد تكهنت ببعض 
التكهنات عن مصريها ورغم أنين أنا أيضا مل أ كن أفهم تلك التكهنات 

م وبعد ست سنوات أي يف ۱۹۰۷الغامضة فها جيدا وكان ذلك يف سنة 
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م األروبية ۱۹۱٤ن حرب إ. م فقد حتققت تلك التكهنات حتققا كليا۱۹۱٤
إمنا كانت نتيجة ملا ارتكبه أهل أوربا من اخلطأ الذي سبق وقد ذكرت لكم أي 

إن الشيوعية هي النتيجة . الفصل بني الدين واحلكم وظهور املادية الدهرية
الطبيعة للفصل بني الدين واحلكم إنين أنصح للشبان أن جيتنبوا املادية الدهرية 

 مجع كبري من السيدات األجنليزيات فقيل يل أن أنصح وقبل بضعة أيام كنت يف
إن أول واجب وأمهه للمرأة االجنليزية هو : فقلت هلن. للنساء مبا أراه مفيد اهلن

إن الدين أمر ضروري حيوى وإن . أن تنفذ اجلبل القادم من املادية الدهرية
  ."الدين إمنا يعين العرفان واليقني

ة الشاي من قبل جلنة إقبال األدبية يف وقبل أن يغادر لندن أمثت حفل
تكرميا له وحضرها أربعمائة شخصية بارزة ) والد روف(م بفندق ۱۹۳۱نوفمرب ٦

) غاندي(مبا فيهم مجيع املندوبني ملؤمتر املائدة املستديرة الثاين كالزعيم اهلندوكي 
 حممد علي(و) آغا خان(و) سروجين نائيدو(والسيدة ) بنج {ادر سربو( والسري
) ظفر اهللا خا(والسري ) حممد شفيع(والسري ) عمر حيات توانه(والسري ) جناح

املريزا حممد (والسري ) أكرب حيدري(والسري ) شوكت علي(والشيخ 
وغريهم باإلضافة إىل ع دط كبري من الضيوف ) سردار اجال سنغ(و)إمساعيل

علم والفضل كما االجنليز وكان عدد السيدات ال بأس به باإلضافة إىل كبار أهل ال
حضر يف احلفلة الطالب اهلنادكة واملسلمون الذين كانوا يدرسون جبامعات لندن 

الشوذري رمحت (وكيمربدج وآكسفورد باإلضافة إىل الطالب غري اهلنديني وكان 
يف طليعة الطالب املسلمني وكان إقبال واقفا يف ) اخلواجا عبد الرحيم(و ) علي

الذي كان )عمر حيات توانه(وكان حبانبه السري  غرفة كبرية الستقبال الضيوف
يعرف إقباال بكل ضيف قادم وأما حفلة الشاي فقد أقيمت يف قاعتني كبريتني 

) السري عبد القادر(متصلتني ويف 'اية الشاي بدأت إجراءات االجتماع فرتأسه 
كلمته أوضح فيها بأن إقبال يريد أن يوجه رسالة ) نكلسون(فألقى األستاذ 

ة يف شعره وأن اجلانب البارز من هذه الرسالة هي الدعوة إىل الروحية خاص
ومعارضة املادية الدهرية وقد ظن البعض من الناس يف البداية بأن إقباال يقدم 

باللغة الفارسية ولكن كل من درس شعره دراسة عميقة اتضح له ) نتشة(أفكار 
  .متام االختالف منه إن تعاليم إقبال وأفكاره ختتلف. بأن األمر ليس كذلك

سكرتري )نياز حممد خان(كلمته قام السيد ) نكلسون(وحني أ'ى األستاذ 
مجعية إقبال األدبية فقدم كلمة الرتحيب بإقبال ويف 'اية كلمته شكر إقبال 
مضيفية والضيوف الكرام فأخربهم عن انطباعاته عن انكلرتا حني رآها ألول مرة 
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مبا عاد إىل وطنه من األفكار واآلراء وكيف  حيث جاء طالبا كما أنه أخربهم

جاءته فكرة النهضة لآلداب الشرقية وإجياد تراث جديد من احلياة وما الذي جعله 
إن معظم هذه الكلمة إلقبال قد مر بنا يف اجلزء . يقول الشعر باللغة الفارسية

  )٤۲: (وهذه بقيتها" النهر اخلالد"الثاين من 
أبديت عنها قد اعرتض الناس عليها يف البداية حىت  إن األفكار واآلراء اليت"

قيل بأنين أنشر الدهرية يف ا>تمع وهذا االعرتاض قد قدمه أحد الرؤساء 
للكنائس املسيحية أما ما اطلعت عليه من ضعف اآلداب األروبية ووصفها 
واحنطاطها بالنسبة إىل العلوم احلديثة فقد قدمته يف قالب شعري بني حني وآخر 

إنه قد حرم من العشق أما العقل فقد أخذ يعضه : "ن ذلك قويل ما معناهفم
  " عضا كاحلية رغم أنه قد مأل كأسه بالذهب اخلالص والآليل الباهرة

وأكرر شكري حلضراتكم مرة أخرى وأما سعيد جدا فرغم أنه ال يرافقين مجع 
فعليكم باإلكيار من الزمالئ {ذه املناسبة إال أنين أرى مجعا كربا منهم بني يدي 

  ":جاوبد إقبال"من عدد األعضاء لكم وأنصح لكم مبا نصحت البين 
  كم خود كمخواب وكم كفتار باش
  كرد خود كردنده جون بركار باش

جيب أن تكون قليل األكل قليل النوم قليل الكالم وجيب أن تدور : ومعناه
  !حول ذاتيتك كما يدور الربكار حول دائرته

  :أخرى ما قلته وأنا أحتدث إىل حضرات املتصوفنيوأكرر أمامكن مرة 
بلغ عين رسالة إىل املتصوفة املتورعني اولئك الذين يبحثون عن ذات اهللا 

  .ويدركون حقائق املعاين
إنين أطيع مهة ذلك البطل اجلليل الذي يعرف نفسه ويقدر قدره ذلك الذي 

 .يرى اللهسبحانه وتعاىل بنور ذاتيه
فألقيا كلمتيها ) عبد اهللا يوسف علي(واألستاذ ) مدنور حم(مث قام الشيخ 

فألقت كلمة ممتعة ) سروجين نائيدو(عن شعر إقبال وفكرته وأخريا قامت السيدة 
  ).٤۳) (السري آغا خان(للغاية وانتهت احلفلة بكلمة ألقاها 

م غادر إقبال إىل روما من حمطة ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۱ويف التاسعة صباحا من 
يف السفروكان على احملطلة ) غالم رسول مهر(ر بلندن ورافقه للقطا" فكتوريا"

يف فرنسا يف ) بولون(بعض أصدقائه قد جاءوا ليودعوه مث ركب القطار من مينا 
يف باريس يف الساعة الرابعة حيث ) جاردي نورد(الثانية ظهرا حىت وصل إىل حمطة 

ال خيربه بوصوله مث الذي كان قد تلقى برقية من إقب) امراؤ سنغ شري جل(استقله 
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حيث كان املعجبون بإقبال قد وصلوا ) جاردي ليان(وقف القطار يف حمطة 
ليستقبلوه فقضى إقبال معهم بضع حلظات ويف اخلامسة مساء تقريبا حترك به 

م يف ۱۹۳۱نوفممرب  ۲۲قطاره من باريس فقضى تلك الليلة واليوم الكام من 
حيث كان ) روما(القطار إىل حمطة  ذلك السفر ويف الثامنة ليال تقريبا وصل

من أصدقاء إقبال ) بومبائي(القنصل اإليطايل العام مبدينة ) سكاربا(الدكتور 
والذي كان ينوب عن ) روما(أستاذ الفلسفة جبامعة ) ايرستاكو(واألستاذ 

غالم رسول (فأخذ إقبال و. األكادمية اإليطالية امللكة يف استقباله على احملطة
عهما فركبوا مجيعا يف سيارة فذهبوا إىل فندق فخمحيث نزل إقبال معهما م) مهر

  ).سكاربا(وزميله وكانوا قد تعشوا يف منزل الدكتور 
إىل الفندق فأخذ ) سكاربا(م جاء الدكتور ۱۹۳۱نوفمرب /۲۳ويف سباح 

إقباال ليذهب به إىل بعض أهل العلم واألدب هناك مث عادوا إىل الفندق حيث 
نائب رئيس األكادمية امللكية يف الواحدة ظهرا فجرى ) فامليكي(زارهم األستاذ 

احلديث بينهم واستمر إىل ساعتني ويف الساعة الثالثة جاءت سيدة إيطالية فاضلة 
لتزور إقباال كما زارته سيدة إيطالية أخرى يف املساء واليت كان زوجها من أصحاب 

مث جاء مسؤل  . آسيا الوسطىالبنوك وكانت قد زارت اهلند واملناطق املختلفة من 
  .كبري من الوزارة اخلارجية ليزور إقباال

م فكانوا قد خصصوه لزيارة اآلماكن التارخية ۱۹۳۱نوفمرب  ۲٤أما صباح 
وموظف من مصلحة اآلثار القدمية اإليطالية ) غالم رسول مهر(فخرج إقبال ومعه 

) ايلفي(أو مسى ) كويزمي(وسيدة أملانيا كانت تعرف االجنليزية حىت وصلوا إىل 
فأخربهم خبري اآلثار بأن هذا املسرح يسع مخسني ألفا من املقاعد وكان مسرحا 

انظر ) غالم رسول مهر(للمقاتلة بني السباع واإلنسان فقال إقبال وهو خياطب
روما القدماء الذين بنوا هذا املبىن الفخم ليتفرجوا على املقابلة بني (فهؤالء ملوك 

ويف ناحية أخرى فقد مت بناء . جالسني مع مخسني ألف شخص السباع واآلدميني
املسجد امللكي بالهورليسع مائة ألف شخص من عباد اهللا الذين جيتعون ليعربوا 
عن املساواة واألخوة اإلسالمية واحلب الصادق ومشاعر اإلخالص النقية ونظرا 

تنبع من ينبوع إىل هذا املثال وحده فبإمكاننا أن نقدر الربكات واحلسنات اليت 
اإلسالم فوقفوا برهة يف ذلك املكان مث مروا من باب قيصر آغسطني للفتح حىت 
دخلوا املنصة وشاهدوا اجلوانب اهلامة من البناء مث عادوا بعد ساعتني ونصف 

) كينا كومب(مث قضوا بعض الوقت يف الفندق فاسرتاحوا مث خرجوا فزاروا . تقريبا
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تد إىل أميال وفيها مغارات ودرجات من الدور وهي طرق جوفية حتت األرض مت

التحتانية حيث توجد اهلياكل واجلماجم اإلنسانية للرهبان املسيحيني خالل العصر 
  )٤٤: (وقد أثرت هذه املشاهد يف نفس إقبال تأثريا بالغا فقال. الرومي
يا بروعة الدين فإن له قدرة غريبة حىت أنه ال توجد قوة أخرى بإمكا'ا أن "

اهي قوة العقيدة واإلميان إن هذا الذي حدث مل حيدث إال بتحمس العقائد تض
إن العقيدة وإن كانت على أصل خاطئ إذا حتولت إىل دين . الدينية فقط

سيطرت على النفوس والقلوب فأوجدت قوة غريبة وحرارة عجيبة يف القوى 
  .العملية لإلنسان

ضا أخذت انتباه إقبال اجلوفية وظالمها احلالك أي) كيتا كومب(إن طرق 
  :فعلق عليها قائال

إن كل دين من األديان اليت سبقت اإلسالم كان مييل بطبيعته إىل الظالم "
واخلفاء واألسرار واإلسالم هو أول دين أمر بعبادة اهللا الواحد القهار يف ضوء 
المع من الشمس وأخرج دينا من الستار واخلفاء إىل النور واإلظهار وهذه 

ضح بنظرة مقارنة عابرة على مساجد اإلسالم ومعابدة األديان اليت حقيقة تت
  ."سبقت اإلسالم

فتحدث ) جينتيلي (ويف اخلامسة مساء زاره العامل اإليطايل املعروف األستاذ 
معه عن املوضوعات املختلفة واستمر احلديث بينهما إىل ساعة تقريبا وقام 

موضوعات احلديث فقد كان من بينها أما . بدور املرتجم بينهما) سكاربا(الدكتور
) روما(دور الشعر واملوسيقي يف بناء أمة وتثقيفها وانطباعات إقبال عن آثار 

قد أعد مقاال عن إقبال للنشر يف ) سكاربا(ومستقبل املدنية األروبية وكان الدكتور
طالية اجلرائد وا>الت اإليطالية باإلضافة إىل ترمجة أبياته الشعرية إىل اللغة اإلي

نفسه كان من أهل )جينتيلي(وخاصة منظومةإقبال عن صقلية ومبا أن األستاذ 
مث خرج إقبال مع ) سكاربا(الصقلية فقد أخذ نسخة لرتمجة املنظومة من الدكتور 

فزار األقسام املختلفة للمؤسسة اليت كانت تعد موسوعة ) جينتيلي(األستاذ 
  ).جينتيلي(إيطالية حتت إشرافه أي األستاذ 

غالم رسول (م يف الساعة الثالثة خرج إقبال ومعه ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۵ويف 
يف منزله وقد استمر هذا ) أمان اهللا خان(ليزورا ملك أفغانستان السابق ) مهر

الظروف اليت أكرهته على )أمان اهللا خان(اللقاء لثالث ساعات تقريبا وحكى هلما
  .تان وشعبها ومستقبلهامغادرة أفغانستان مث جرى احلديث بينهم عن أفغانس

م ألقى إقبال حماضرة يف األكادمية امللكة اإليطالية ۱۹۳۱نوفمرب  ۲٦ويف 
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باإلضافة إىل األساتذة ) روما(وقد حضر يف االجتماع مجيع أهل العلم واألدب يف 
اجلامعيني والشخصيات البارزة من ا>االت املختلفة والسيدات اإليطاليات وأما 

ة واليت قد أعدها إقبال خبطيده فقد احتفظ {ا كتاب ملحوظات هذه احلاضر 
إىل  ۸۰(يف صفحات ) بشري أمحد دار(باالجنليزية لألستاذ " رسائل إقبال وكتاباته"

  .فيمكن الرجوع إليها) ۸۲
ليزور إقباال يف ) أمان اهللا خان(م جاء امللك ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۷ويف صباح 

ة واستمر ملساعتني تقريبا فقال له فندقه وجرى احلديث بينهما من موضوعا خمتلف
  :إقبال وهو يودعه ما معناه

إن مرشدنا قد قال لنا بأن الدنيا ال دعم هلا وال دوام على طريقة واحدة فمن "
  "مث جيب غض النظر عن أفراجها وآالمها

قد دعا إقباال إىل منزله وقد حيكى أشياء  ) مسوليين(ويف نفس اليوم كان 
فهو ) غالم رسول مهر(وإقبال فمنها ما يرويه ) مسوليين(ني كثرية عن هذا اللقاء ب

كان قد رافق إقباال ليقوم بدور املرتجم فاستقبلهم ) سكاربا(يقول بأن الدكتور 
استقباال حارا إال أن اللقاء مل يدم طويال فجرى احلديث عن مؤلفات ) مسوليين(

ى نفقة حكومة إيطاليا على إقبال أن يسافر إىل ليبيا عل) مسوليين(إقبال فاقرتح 
لكي يرى اإلجراءات اليت جتري لصاحل العرب وتقدمهم وبعد زيارته هذه يستطيع 
أن يقرتح ما جيب أ، تقوم به احلكومة اإليطالية من مزيد اإلصالحات إال أن إقباال 

  .رفض ذلك معتذرا لشيق الوقت
ار إقباال يف الذي ز ) مالكم دار لينج(واحلكاية الثانية هي اليت يويها السري 

م يف منزله بالهور فيقول بأن إقباال كان قد حكى له عن لقائه مع ۱۹۳٤عام 
فرآه إقبال ) مسوليين(الذي مت يف قاعة كبرية واسعة حيث كان مكتب ) مسوليين(

جالسا يعمل على مكتبه الكبري املوضوع على منص عالية يف 'اية القاعة فمشى 
مل يرفع رأسه لينظر إىل الضيف ) مسوليين(إقبال طويال حىت يصل إليه ولكن 

رأسه فتقدم حنوه فصافحه ) مسوليين(القادم ولكنه حني اقرتب من املنصة رفع 
أن يعرف ) مسوليين(حارة وقد دام اللقاء بينهما أربعني دقيقة تقريبا وأراد 

انطباعات إقبال عن إيطاليا فقا إلقبا يف شيء من الرتدد بأن أهل إيطاليا يف رأيه 
يشبهون أهل إيران فإ'م شعب مجيل للغاية يعبد الفن وهو ذكي للغاية وأن 
ماضيه ا>يد حييط بقرون عديدة من الثقافة واملدنية ولكن ينقصه الدم فأبدى 

عن دهشته وحريته للغاية فقال إقبال وهو يستمر يف حديثه ولكن ) مسوليين(
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منها من سوء احلظ وهي أن  اإليرانيني يتمتعون مبيزة بارزة قد حرم اإليطاليون

اإليرانيني حتيط {م أمم قوية قاهرة يستمدون منها دما جديدا وهذه األمم القوية 
القاعرة هم األتراك واألفغان واالكراد أما اإليطاليون فإن أوضاعهم ختتلف من 

فرد عليه إقبال " إذن فماذا يعمل اإليطاليون؟: " قائال) مسوليين(اإليرانيني فسأله 
ال جيب اإلعراض عن أوربا وجيب االجتاه إىل الشرق أما أوربا فقد أخذت  قائ

قيمها اخللقية تنحط وتزول وأما الشرق ففيه هواء الطلق ميكن التنفس فيه بكل 
رسالة إىل إقبال سأله فيها عن اقرتاح ميكنه من ) مسوليين(سهولة ويسر مث بعث 

) روما(ليه إقبال ببناء مسجد يف التودد إىل املسلمني من سكان إيطاليا فاقرتح ع
حيث يعتربها املسلمون ) سلونو(إىل جانب عقد مؤمتر للعلماء املسلمني يف مدينة 

) فينوس( خرج إقبال من قصر) مسوليين(مدينة إسالمية قدمية ويف 'اية اللقاء مع 
فقال هلم إقبال بأنه ال يرى ) دوتشي(فأحاط به الصحفيون وسألوه عن رأيه يف 

إال أن ) البابا(ناسب أن يبدى رأيه يف ذلك ألنه خيشى أال يعجب ذلك من امل
إن : الصحفيني أحلوا عليه وأكرهوه على إبداء الرأي فيه وأخريا قال إقبال

  .آخر ولكنه بدون اإلجنيل) لوثر(هذا يف بالدكم هو) دوتشي(
يف  ) فقري سيد وحيد الدين(وأما احلكاية الثالثة عن هذا اللقاء فقد حكاها 

  )٤۵: (كتابه وهو حيدثنا قائال
وهو يف إيطاليا وقد حكى يل إقبال بلسانه ) مسوليين(وقد أتيح له أن يرى "

) مسوليين(وإمنا أراد ) مسوليين(هذه احلكاية ومل يكن يريد أو يتمىن أن يرى 
) مسوليين(فبعث إليه ) روما(نفسه أن يتم اللقاء بينهما فقد كان إقبال نازال يف 

له فأبدى عن رغبته يف اللققاء معه فقبل حضرة الدكتور دعوته بعض رجا
فذهب ليزروه فرآه جالسا أمام مكتب يف قاعة كبرية وكان على مكتبه كومة من 
األوراق فدخل عليه حضرة الدكتور فهش له فتقدم حنوه مرحبا به ومل يكن طويل 

العينني الرباقتني وكان وسيع الصدر كبري . القامة ولكن ذراعيه كانتا قويتني جدا
حضرة الدكتور ) مسوليين(مثل الصقر وبعد الكلمات العادية عن اللقاء سأل 

إنك قد : فقال له إقبال" ماذا ترى يف احلركة الفاشية اليت أقودها؟:" قائال
اخرتت معظم املبادئ التنظيمية اليت يراها اإلسالم ضرورية لنظام احلياة البشرية 

ولكن ذلك مل . كنظرية احلياة ألطاعتك أوربا كلهاولكنك لو اخرتت اإلسالم  
بكل سهولة وقد اقرتح عليه حضرة الدكتور ) مسوليين(يكن أمرا ميسورا يدركه 

باإلعراض عن أوربا ـ أي جيب عليه أن جيتنب تقليد أوربا يف التقدم االجتماعي 
يف ميكن يل أن أكتسب تعاطف :" حضرة الدكتور قائال) مسوليين(ـ فسأل 

متنح املنحة الدراسية : فقال حضرة الدكتور" امل اإلسالمي ومساندته إياي؟الع
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  . ألكرب عدد ممكن للطالب املسلمني وتزودهم باألكل والسكن والتعليم جمانا
  :أن يقرتح عليه حضرة الدكتور اقرتاحا نادرا مديعا فقال) مسوليين(فأراد 

افة واالزدياد يف ذلك جيب أن حتدد عدد السكان لكل مدينة وال تسمح باإلض"
فقال له . وإمنا تزود الباقني من السكان مبساكن جديدة يف مدن إضافية جديدة

: فقال حضرة الدكتور" فما الفائدة أو املصلحة يف ذلك؟: " مندهشا) مسوليين(
كلما زادا عدد السكان ملدينة ضعفت قوDا الثقافية واالقتصادية فتحل حوافز 

وأضاف حضرة الدكتور قائال بأن هذه النظرية أو . ةالشر حمل القوة الثقافي
الفكرة ليست من عنده وإمنا هدانا هلذه املصلحة سيدنا رسول اهللا ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ قبل ثالثة عشر قرنا حيث قال بأن عدد سكان املدينة املنورة إذا 

ا جيب جتاوز حدا معينا فيجب أال تسمح للمزيد من السكان أن ينزلوا {ا وإمن
هذا احلديث النبوي قام من )مسوليين(فعند ما مسع . أن تبىن هلم مدينة جديدة

  !"ياهلا من فكرة نادرة بديعة: مقامه فقال وهو يضرب كلتا يديه على املكتب
وليس بإمكاننا أن نصدق هذه احلكايات الثالثة كلها أو بعضها ولكن 

خالل ) مسوليين(ثر بشخصية احلقيقة اليت ال ميكن إنكارها هي أن إقباال قد تأ
م فقال ۱۹۳۷مارس /۱۲يف ) آل أمحد سرور(اللقاء معه فقد كتب رسالة إىل 

  ):٤٦:(فيها
أنت ترى فيه تناقضا ظاهرا وأنت مصيب يف ) مسوليين(إن الذي كتبته عن "

رأيك هذا ولكن اهللا سبحانه وتعاىل إذا كان قد مجع يف عبده هذا خصائص 
اهللا يف الوقت نفسه فما ذا أصنع أنا؟ إنك لو الشيطان وخصائص أولياء 

لعلمت بأن يف عينيه بريق وحدة ال ميكن تفسري ذلك ) مبسوليين(التقيت يوما 
وال نستطيع إال أن معرب عن ذلك بامتعة الشمس أنا شخصيا على األقل قد 

  ."شعرت هذا النوع من الشعور خالل زياريت له
فإن ذلك مما ) مسوليىن(قبال ىف عيىن أما الربيق أو احلدة الىت أحسن {ا إ

ميكن مالحظته ىف عيون املصا بني باألمراض الذهبية والنفسية من ا>رمني أو إن 
هذا النوع من الربيق واحلدة إمنا يدل على قلق شديد وأن هذا الربيق  والقلق الذى 

ال ال ميكن تفسريه جيعل اإلنسان يعرتف جرمية كبرية أو مثله  خطرية على كل ح
كان ىف قمة جمده حني رأه إقبال وكان يعترب منقذ املشعبة فهو ) مسوليىن(فإن  

الذى كان قد بث روحا معنوية جديدة ىف نفوس الشعب اإليطاىل وأ، خطابته 
اجليا شة املتحمسة كانت قد نفثت بقوة هائلة ىف نفوس االشباب اإليطاليني حىت 

ل وكانت البالد تتقدم  حنو الرقى  اشتغل كل واحد منهم ىف عمل بناء من األعما
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واالزهار بكل سرعة وكا ن إقبال على يقني بأن حتمس الشبان اإليطاليني 
ونشاطهم ومشاعرهم السامية كل ذلك يرجع إىل بركة النظر وكرامته من عيىن 

فاحتل ذلك ۱۹۳۵هاجم إثيوبيا ىف عام) مسوليىن(الرباقتني ولكن ) مسوليىن(
بذلك سقط ىف نظر إقبال الذى أخذ يعتربه ذئبا من الذئاب البلد الصغري الفقري ف

بعد ) ميالن(معلقة معكوسة ىف مدنية )مسوليىن (الضاربة إن كل من رأى جثة 
نفسه الذى أصبح سببا لدمار الشعب ) مسوليىن(قتله مل يعرف بأن هذا هو 

قد تأثر ىف اإليطاىل وا'ياره والذى كان يعترب منقذا الشعبة قبل سنوات وكان إقبال 
حياته ببعض  الشخصيات السياسية األخرى نفس التأثر رغم أنه يئس منهم فيما 

أمان اهللا (فمثال كان قد كان علق آماال جسام على امللك .بعد لسبب أو اآلخر 
أمان (بأنه سوف يبث ورحا معنوية جديدة ىف نفوس الشعب األفغاىن ولكن ) خا

حممد (الده كما أنه كان قد علق آماال على ره على الفرار من ب:هذا أ) اهللا خان
بأنه سوف يربز تشخص أفغانستان اإلسالمى ولكنه كان قد علق آماال ) نادرشاه

بأنه سوف يربز تشخص أفغانستان اإلسالمى ولكنه قتل ىف ) حممد نادرشاه(على 
) رضا شاه {لوى(ىف تركيا و) مبصطفى كمال (كما أن إقباال تأثر ا موقتا ) كابل(
  : إيران ولكنه أخريا يئس من هذين كليهما فقال ىف شئ من القنوط واليأس ىف

إن نغماتى املثرية قد خرقت شقائق النعمان ولكن نسيم املصباح اليزال 
  .يبحث عن البستان 

مصطفى  (إن نسيم الصباح لبستان املشرق اإلسالمى مل يظهر ىف 
اإلسالمى ال يزال يبحث  ألن روح املشرق) رضاشاه (كما أنه مل يظهر ىف )كمال

 عن جسد مناسب حيل فيه  ـ أى قائدا مناسبا يقوده ـ
إن ذاتيق أيضا تستحق العقوبة إال أن الزمان ال يزال يبحث عن الصليب 
واملشانق ـ أى أن الشرق اإلسالمى رغم فلسفة إقبال الذاتية  مل يرزق بعقائد 

 !إسالمى
صور إقبال  أو ) روما(م نشرت بعض جرائد ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۷وىف 

مقاالت عن شعره وفكره كما نشر بعض األجزاء املرتمجة إىل األيطالية من منظومة 
مع عبارات مقتبسة  من حماضرته ىف االكادمية املكية اإليطالية وقد زار " صقلية "

ته سيدة غنية ثريدة من أهل صقلية فدعته ليقضى شهراكامال ىف قصرها 
ثاراملدنية اإلسالمية فيها إال أن إقباال مل يستطيع  فىصقليةلكى يتمكن من زيارة آ

من ) كارىن  فاىل(أن يلىب دعوDا بسبب ضيق الوقت كما أن السيدة اإلقطاعية 
والىت كانت قد تعرفت عليه خالل إقامته طالباىف لندن قد كررت ) نابوىل(أهل 
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هى ) ارىن فاىلك(ويرى بعض الناس أن السيدةاإلقطاعية  ) روما(زياراDا إلقبال ىف 
كارىن (وإقبال وكانت اإلقطاعية) مسوليىن(الىت كانت سببا ىف اللقاء الذى مت بني 

تريدتقيم حفله تكرميا إلقبال فليىب إقبال دعوDا بشرط أن حتضرة فيها أمجل ) ماىل
  )٤۷) (روما(السيدات اإلطاليات ىف 

م ىف ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۷فأقامت السيدة اإلقطاعية مأدبة فخمة ىف ليلة   
عضو ) رابر تودى كاردى(وقبل ذلك كان اإلقطائى ) روما(دارها الفخمة ىف 

لكى ) نابوىل(قد زار  إقباال ىف فندقة فدعاه إىل ) نابرىل(جملس األمة اإليطاىل من
  .فلىب إقبال دعوته) فينروف (وبركان هضبة ) بانباى(يتمكن من زيارة حضريات 

إىل ) غالم رسول مهر(بال وم صباحا وصل إق ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۸ففى 
ومن هناك  اجتهو إىل ) رى كاردى(حيث استقبلهما ابن اإلقطاعى )  نابوىل(
حيث جتولوا بني اآلثار واحلضريات لساعتني تقريبا وكان املطر شديد فلم ) مبىب(

) نابوىل(إىل ) روما( يتمكنوا من الوصول إىل قمة هضبة كان قد حضر من 
رى  (ىف ذلك اليوم مث رافقهم ) رى كاردى(ى إقبال مع ليستقبل إقبال هناك وتعش

نابوىل ) غالم رسول مهر(ليو دعهم على حمطة القطار فغادر إقبال و )  كاردى 
من عند ذلك ) برنزى (م فوصلواإىل ۱۹۳۱نوفمرب  ۲۸ىف احلاديةعشر ليال ىف

  ۔اليوم
غالم رسول (م ظهار وقد اشتد الطر غادر إقبال و۱۹۳۱نوفمرب  ۲۹وىف 

وصلو إىل ) برنزى(والذى كان قد حلق {م ـ ) شفيع الداودى(والشيخ ) مهر
م حيث استقبلهم ىف  ۱۹۳۱ىف التاسعة صباحا من أول ديسمرب ) االسكندرية (

حممد (رأعضاء مجيعة الشبان املسلمني و) عمر طوسون(اطيناء رجال األمري 
سبقوهم إىل  وغريهم من األصدقاء الذين) شوكت على (والشيخ ) صديق نارو

مباشرة وكان أعضاء مجعية الشبان املسلمني  حيملون ) روما(من ) االسكندرية(
األعالم ىف أيديهم فاستقلبوا إقباال يهتنون  فصور ممثلو اجلرائد إقباال وزمالءه  مث 

عمر (حيث اسرتاحوا قليال ومل يكن األمري ) عمر طوسون(ركبوا ىف سيارة 
إال أن ترتيبات االهتما بالضيوف كلها  كانت من جوجودا باالسكندرية ) طوسون

قبلة وبعد اسرتاحة قلية خرج إقبال فجول ىف مدينة االسكندرية مث ذهب إىل 
مكتب الشبان املسلمني احمللى فقابل بعض أهل العلم والفضل هناك وأجرى معه 

وا  املراسلون مقابالت صحفية وىف الثالثة ظهرا غادروا إىل القاهرة بالقطار فوصل
إىل حمطة القاهرة للقطار ىف السادسة مساء  حيث استقبل إقبال أعضاء مجعية 
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الشباب املسلمني وبعض أعضاء جمل االمة ومدارء اجلرائد وا>الت واملسلمني 

" اهلنديني املقيمني بالقاهر وطالب جامعة األزهر اهلنديني ونزل إقبال ىف فندق 
) عبد احلميد سعيدبك(لليةل مع الدكتور بالقاهرو وتعشى تلك ا) ميرت وبولبيتني

وزير األوقاف سابقا وغريهم من كبار الرجاالت فطلب مراسلوا اجلرائد إىل إقبال 
إنىن أعتمىن وآمل  " أ، يوجه  رسالة صحيفة  باسم شبان مصر املسلمني  فقال 

ىف شبان مصر أن خيلصوا عهد ووالءهم  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ قم 
  .ىف احلادية عشرة ليال إىل فندقه عاد 

وأدركإقبال بأن االنطاباع العام ىف مصر هو أن املسلمني ياحولون أن يقفوا 
ىف سبيل حترر اهلند واستقالهلا فحا ول خالل إقامة ىف مصر أن يزول سوء ألتفاهم 
هذا وأخرب الصحفني املصريني عن املكانة السياسية املستقلة للمسلمني اهلنديني أو 

قفهم السياسى وكان العديد ىف الشخصيات العلمية املصرية ىف انتظار إقبال م
الذى )لطفى بك مجعه (ومنهم احملامى املعروف ومءلف الكتب الفلسفية املتعددة 

  قضى معظم وقته مع بالقاهرة 
حممود امحد  (و) حممد صديق نارو(م جاء  ۱۹۳۱ديسمرب ۳وىف صباح 

ىل فندق إقبال فأخذوه معهم ىف سيارة لزيادرة إ) إمام دين(واملدرس ) عرفاىن 
اآلثار املصرية فزاروا  األهرام الىت تقع على عشرة أميال من القاهرة مث جتولوا 
متنزهني ىف احلدائق اجلميلة على ضفة 'ر النيل حيث رأ العمل ابنائى جيرى لبناء 

 واألوسط واألصغر مث املباىن اجلديدة الكثريةة فمروا {ذه املباىن فزروا اهلرم األكرب
زاروا أبا هلول على مقربة من األهرام فزاروا قصر العيىن عند عودDم إىل القاهرو 
وهو مستشفى كبري حيمل امي العالمة بدر الدين العيىن فتجولوا ىف أسواق املدينة 

حيث تغدوا معه وحيث التقوا ( حمى الدين احلفىن(حىت وصلوا إىل منزل التاجر 
الذى كافح لسنوات ضد اإلستمار ) عبدالرمحن شهبندر(ورى الدكتور با>اهد الس

عن األوضاع الراهنة ىف اهلند ) شهبندر(الفرنسى ىف سوريا وأخرب إقبال الدكتور 
اخبار صحيحا مث تناولوا احلديث عن أوضاع الدول العربية واملشاكل العربية ىف 

دوا بعض السادة املستقبل فوصلوا إىل الفندق ىف الثالثة ظهرا حيث وج
  .الزوارينتظرو'م 

وىف أثناء ذلك جاء املتصوف املصرى املعروف وصاحب الطريقة الصوفية 
مع جنليه لزيارة إقبال وأقلق إقبال حيث وجدهم ) حممدماضى ابوالعزائم (السيد 

ياسيدى ملاذا كلفت نفسك هذه املشفة :ينتظرونه ىف الفندق فقال له معتذرا 
: مكاىن أن أحضر فأتشرف بزيارتكم فقال السيد ابو العزائموالعناء فقد كان بإ
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  إن من متسك ـ: إن سيد العالني ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول "
وقول الشيخ هذا زاد إقباال قلقا واضطرا بافكأن لسانه قد عقد فجلس 

إىل إقبال فاستمر ينصح له وإقبال صامت ساكت يستمع إليه ) أبو العزائم(السيد 
انصرف الشيخ مل يتما لك إقبال فاندفع سيل متدفق من الدموع من عينية وعندما 

  :فيقول
هل بلغ ىب الزمان إىل هذا احلد حىت أن الناس يظنون ىب أنا اآلمث العاصى بأنىن "

متمسك بالدين فيأتون لزيارتى عاملني بقول سيد الكونني ـ صلى اهللا عليه 
 !"سلم ـ {ذه الزيارة وسلم ـ ليبلغوا من رضاه ـ صلى اهللا عليه و 

ليزوره وكان قد ناقش قضية الفصل )على بك عبدالرزاق (مث جاء األستاذ 
بني الدين والسياسة ىف بعض مؤلفاته مما جعل شيوخ األزهر يصدرون الفتوى 
ضده فأوضح له إقبال وجهة نظره عن القضية وفصل القول عن اخلسائر الىت 

ني السياسة  والدين وىف أثناء ذلك دق جرس تلحق  بااألمة {ذا التفريق والفصل ب
رئيس حزب الوفد على اخلط مباشرة ويقول ) مبصطفى حناس باشا (اهلاتف فإذا 

مصطفى (بانه ينتظر إقبال ىف داره فذهب إقبال إىل بيت األمة ليزوره فاستقبله 
بكل إخالص وتواضع وعرف بعض بعض أعضاء حزب الوفد ) حنسا باشا 

الوزارى بإقبال وكان موضوع احلديث سياسة مصر واهلند مث  وبعض أعضاء جملسه
شيخ العروبة ىف منزله الذى كان يقع على ) أمحد زكى باشا(ذهب إقبال ليزور 

ضفة النيل وتعشى عنده وكان احلديث من قضية فلسطني وإجناح املؤمتر اإلسالمى 
  .ىف حماوالته وجهوده

املريزا مهدى (طعام عند  م ظهريا حضرإقبال ىف مأدبة۱۹۳۱ديسمرب ۳وىف
) شفيع الداودى (والشيخ ) شوكت على(اإليراىن كما حضر فيها الشيخ ) بك

مث اشرتكوا ىف حفلة الشاى أقيمت ىف .وشيخ األزهر وغريهم من الكبار املدعوين 
ىف ) حممود باشا عبد الرزاق (ىف الساعة الرابعة مث زار * أمحدج زكى باشا(منزل 

) حممد على باشا(رئيس حزب األحرار و) حممود شاه (بال منزله حيث التقى إق
إىل جانب أهل العلم " والسياسة" رئيس حترير )حممد حسني هيكل (والدكتور 

فرأى إقبال عددا ال بأس ) أىب العزائم(اآلخرين وكانوا جالسني فإذا باجنال السيد 
ينصح كا ملعتاد وهو ) أوالعزائم (به من اتباع الشيخ قد حضروا عنده فقال السيد 

إن عدد املسلمني مل يكن يزيد على بضع مئات األلوف  ولكن األمري طور يتني 
العظيمتني كانتا حتت أقداهم وأما اليوم وقد بلغ عددهم إىل أربعمائة مليون وهم 
يعانون من تغلب الكفار وقهرهم عليهم ىف كل مكان والسبب ىف ذلك أن 
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رضوا عن روحه املعنوية مث قال وهو يشري إىل املسلمني قد أعرضوا عن اإلسالم وأع

هذا قلب يغمره حب اإلسالم وحب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه :قلب إقبال 
  - وسلم

إىل بعض أتباعه فأخذ يرتل سورة الفتح بلهجة )أبو العزائم (وأشا رالسيد 
) أىب العزائم (مصرية حلوة  للغاية وحني أراد إقبال أن يودع قام أتباع السيد 

  "عاش إقبال" وأصواDم ترتفع قائلة 
قد وصلوا بسيارDم فقال إن أباهم ينتظر إقباال فمن هناك اجته إقبال إىل 

  منزل السيد أىب العزائم
ذهب إقبال ليزور متحف القاهرة فرأى أوال آثار  ۱۹۳۱ديسمرب  ٤و ىف 

ى ۱ن الالفراعنة والنوادر الىت عثر عليها ىف مقربة مبا ىف ذلك جثة ذلك الفرعو 
غرق  ىف البحر ىف عصر سيدنا موسى ـ عليه السالم ـ ولكنهم مل يعرضوه ىف 
معرض عام ألن األقباط كانوا يعرتضون على ذلك مث زارو املتحف العرىب الذى 
حيتفظ فيه بآثار املدنية اإلسالمية وكان من بيتها حقيبة اإلما الغزاىل وسيوف كل 

م يلدوم من السالطني العثمانني وبعد من حممد الفاتح وسليمان األعظم وسلي
عودته من املتحف حضر إقبال حفلة الشاء أقامتها مجعية الرابطة اهلندية ىف الرابعة 

بإقبال ىف احلفلة وألقى ) حممود أمحد عرفاىن(و) حممد صديق نارو(مساء ورحب 
منري احلفىي مث رد إقبال على  كلمة الرتحبيب ) لطفى بل مجع (الكلمة كل من 

بدأ حديثه بالشكر األعضاؤ اجلمعية مث أبدى عن رغبته ىف توطيد العالقات بني ف
مصر واهلند مث ذهب إقبال ىف السابعة مساء إىل مكتب مجعية الشبان املسلمني 
ليلقى كلمته أمام أعضاء اجلمعية وكانت القاعة تغص بأهل العلم وألقى إقبال  

ء ىف بيت حممد على باشا فجرى كمته باالجنليزية مث حضر إقبال ىف مأدبة عشا
النقاش بينه وبني إقبال عن شىت املوضوعات مبا فيها مسئلة الربا والفتوحات 
اإلسالمية خالل القرون األوىل وأسباب زوال العامل اإلسالمى املعاصر واألوضاع 

  .السياسية ىف اهلند
بعث السيد أبو العزائم بسيارته لكى يتمكن  ۱۹۳۱ديسمرب ۵وىف صباح 

بال من زيارة الفسطاط  ت عاصمة مصر اإلسالمية القدمية ـ فوصل إقبال ومعه إق
إىل الفسطاط فزاروا قبل كل شئ ) حممود أمحد عرفاىن(و ) غالم رسول مهر(

جامع عمرو بن العاص فهذا مسجد قد صلى فيه شخصية بارزة من أصحاب 
 صارت حفرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ت فأخذ الناس يلعقون الرتاب حىت

لعل املؤلف اليعرف أن عمرو بن العاص فاتح مصر ومؤسس (ىف صحن املسجد 



 النهر الخالد

 

هذا املسجد كان من كبار الصحابة  ـ رضى اهللا عنهم أمجعني ـ وهو الذى بىن 
ومل يكن قد بقى من أعمدة املسجد غري عمودين  ) املسجد وصلى فيه  ـ املرتجم

العقيدة واإلميان كان قد إشتهر فيهم  ومبا أن البعض ومبا أن البعض من الضعفاء
بأن مجيع أعمدة املسجد كانت غري هذين العمودين اللذين قد بقيا على كفرمها 
فكانوا يضربنهما باألحذية بعد كل صالة مما جعل حكومة مصر يبىن شبكة 
حديدية حوهلما لالحتفاظ  {ما وكان ىف مشال املسجد آثار من قصر امللوك 

م وىف جنوب املسجد تقع مدينة فسطاط رغم أن مل يبق  منها املسحيني ومعابده
إال آثار وحفريات وعلى مسافة قصرية من الفسطاط توجد مقابر للسالطني 
املماليك وملوك األسرة اخلديوية فقراء إقبال الفاحتة على قبورهم مث زار ضريح 

مزخرفة  األمام الشافعى وهو ضريح ىف غرفة مربعة قد بنيت عليه قبة وجدار'ا
والقرب يرتفع من األرض ستة أقدام تقريبا وعليه غالف أحضر وحوله شبكة 
فجلس إقبال خارج الشبكة فظل يقراء القرآن للحظات مث خرج فزار قلعة حممد 
على مؤسس األسرة اخلديوية باإلضافة  إىل زيارة املساجد التارخيية حىت مث وصل 

ىف انتظاره فجلس ) خالد حسني حممد (إىل جامع األزهر فوجد مدير األزهر 
إقبال بني الطالب يستمع إىل دروس التفسري واحلديث واملنطق مث زار القسم 
اجلديد من جامعة األزهر حيث يتلقى الطالب الدروس ىف العلوم املعاصرة مثل 
الطبيعات والكيميا وكان أحد أساتذة اجلامعة قد ألف قصيدة مدح {ا إقباال 

الدكتور "عاش"إلقبال مث ارتفعت أصوات الطالت تقول فأنشد الشاعر قصيدته
) مصطفى املراغى(إقبال  عاش الشاعر اهلندى  مث زار إقبال شيخ األزهر الشيخ 

الذى كان ينتظره ىف مكتبه مث قال إقبال وهو يسجل إنطباعاته عن جامعة األزهر 
افلة اإلسالمية الطريق وحيد رغم القافلة قد تغريت فإذا ماستتطعتم أن تقودوا الق: 

املعاصر كما يقتضيه العصر احلاضر وإال فال ميكن لكم النجاح ىف حتقيق أهدافكم 
.  

) حممد رمضان(وخرج إقبال من جامعة األزهر فذهب إىل بيت السيد 
فتناول الغداء معه مث ذهب إىل منزل السيد اىب العزائم فمكث عنده حلظات 

عه إىل حمطة القطار مث ذهب إىل منزل واستفاد منه مث عاد إىل فندقه فأرسل متا
فاشرتك ىف حفلة الشاى عنده حيث كان عدد من ا>اهدين )شهبندر (الدكتور 

السوريني ىف انتظار إقبال باإلضافة إىل أمحد زكى باشا وعلى عبد الرزاق و؟؟؟ 
مجعه والدكتور منصور فهى ومنري احلفىن وأمحد مجال باشا الغزى وبعد 'اية حفلة 
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ذهب إىل حمطة القطار حيث وجد الكثريين من األصدقاء املصريني واهلنود  الشاى

الذين حضروا ليودعوه توديعا أخريا وىف متام الساعة السادسة حترك القطار إىل 
فلسطني فودع إقبال مصر وقد ثبت ىف أعماق قلبه من نقوش احلب واإلخالص 

  )٤۸(الصادق من قبل املسلمني املصرين 
إىل القنيطرة خالل ثالث ) غالم رسول مهر(بإقبال و وقد وصل القطار

وكانت مجاعة ) اإلمساعيلية(و) زقازيق (و )نبها (ساعات بعد أن وقف على حمطة 
من مسلمى بنجاب على حمطة اإلمساعيلية  تنتظر إقبال لرتحب به وعند ما حترك 

نطرية ومن هنا القطار ودعوا إقبال بني اهلتافات الرنانة فغريوا القطار ىف حمطة الق
الصحرائية حىت ) جمدل(حترك القطار ومن هناك جته {م القطار حنو وغزة ومناطق 

وصل إىل اللد حيث غريوا القطار ومن هناك اجته {م القطار حنو املنطقة اجلبلية 
وهو جيرى {م على جانب البحر االبيض املتوسط وحني وصلوا إىل حمطة اللد بدا 

قة الفلسطينية كانت مجيلة خضراء للغاية وانقضى الليل كله املطر ينزل وهذه  املنط
ىف السفر ووصل إقبال إىل مدينة القدس ىف الساعة التاسعة والنصف صباحا من 

م وكان املفىت السيد أمني احلسيىن والشيخ شوكت على  ۱۹۳۱ديسمرب ٦
كانت والقائمون بشؤن املؤمتر اإلسالمى قد حضروا على احملطة يستقبلوا إقباال و 

اجتماعات املؤمتر االسالمى تعقد ىف مبىن روضة املعارف جبانب حرم القدس فنزل 
املندوبون ىف الفنادق املختلفة القريبة من احلرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والبعض اآلخر مبافيهم 
الشيخ شوكت على والشيخ شفيع الداودى ورؤف باشا نزلوا ىف روضة املعارف أما 

 بفندق مرقص وكان معظ املندوبني قد وصل إىل إقبال وغالم رسول مهر فقد نزال
م وكان هذا املؤمتر قد عقد على دعوة  ۱۹۳۱القدس حىت السادس من ديسمرب 

من املفىت وصل إىل أمني  احلسيىن وزمالئه من أجل حتقيق الوحدة اإلسالمية ومل 
تكن أية سكومة اسالمية قد اشرتكت ىف هذه الدعوة وقد حضر ىف هذا املؤمتر  

مثلون من معظم الدول اإلسالمية ومن كل منطقة إسالمية مبا فيها املغرب امل
والريف واجلزائر ونونس ونا جيريا والسودان ومصر وطرابلس و سوريا والعراق وشرق 
األردن وفلسطني واحلجاز واليمن وحضر موت وإيران وتركيا وتركستان الصينية 

ل ويوجرسالفيا واهلند وسيالن اجلاوا وتركستان الروسية وخبارا وقفقار وإيرال أو را
وكان هوالء املندوبون املسلمون من أهل العلم والسياسة وأصحاب الطرق الصوفية 

  .وا>اهدين األحرار
م ىف الرابعة مساء عقدت اجلسلة اإلفتتاحية للمؤمتر ۱۹۳۱ديسمرب  ٦وىف 

لسة لساعة ىف قاعة روضة املعارف وكان الطر غزيرا ىف ذلك الوقت واستمرت  اجل
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واحدة  مت فيها التعارف فيما بني املندوبني وىف 'اية اجلسلة اإلفتتاحية خرج 
املندوبون مبا فيهم إقبال مع القائمني  بتنظيم  املؤمتر فاجتهوا حنو املسجد األقصى 
وكان املتطوعون يعنون األناشيد القومية باللغةالعربية ووقف إقبال ىف طريقة على 

لى جوهر حيث قرأ الفاحتة مث وصل إىل املسجد األقصى قرب الشيخ حممد ع
وصلواصالة صالة املغرب ىف املسجد وبعد الصالة عقد جملس اإلسراء املعراج ىف 
املسجد األقصى وافتتح ا>لس بتالوة  األى من القرآن الكرمي مث أنشد املدائح 

حينذاك النبوية مث قام اخلطباء واحد دخل وقت صالة العشاء  وكان املسجد 
يغض باملسلمني فصلوا صالة العشاء وىف  النهاية قام املفىت السيد أمني احلسيىن 

  )٤۹:(فألقى خطبه قال فيها
إن الغرض من عقد  هذا املؤمتر ال يهدف إىل اإلعتداء على أمة من األمم أو "

دين من األديان كما أننا ال نريد اخلصام أو االشتباك بأحد وإمنا الغرض من 
املؤمتر هو دعوة املسلمني إىل الوحدة والتضامن وبذل ا>هود والكفاح  عقد هذا

  "اجلاد أجل االحتفاظ مبضاحلهم والدفاع عن حقوقهم 
  :مث فصل القول عن اهداف املؤمتر فقال  

  .بذل اجلهود ىف سبيل التعاون بني املسلمني وتوحيد صفوفهم
 .تنمية األخوة اإلسالمية وتقدمها 

 .ىل اإلهتمام بواجبهم اإلسالمى االجتماعىتوجيه املسلمني إ
الدفاع عن الدين اإلسالمى واالحتفاظ بعقائده من اإلحلاد ونشر الثقافة 

  .اإلسالمية
مث قام رعض املندوبني مبا فيهم إقبال فألقوا كلما Dم املوجزة وقد موا 
 عواطف الشكر إىل القائمني بتنظيم املومتر وعقده وأشادوا جبهودهم ومساعيهم
وىف النهاية قام الدكتور عبداحلميد سعيد املصرى فرجا املندوبني أن يقوموا ىف 
أماكنهم تكرميا للمسجد املبارك وأن يعاهدوا اهللا سبحانه وتعاىل بأ'م سيحافظون 
على األماكن املقدسة ويدافعون عنها ويضحون بنفوسهم ىف سبيلها فقام اجلميع 

  ليال{تافات مرتفعا  ومت العهد وانتهى ا>لس ىف العاشرة
م بدأ اجتماع املؤمتر وانتخبوا الرؤساء واالمناء ۱۹۳۱ديسمرب  ۷وىف   

املؤقتني عمال باملبادى العربية أى انتخبوا اكربهم سنا كرئيس وأصغرهم سنا كأمني  
كما أمجعوا على انتخاب املفىت أمني احلسيىن كرئيس دائم للمؤمتر وانتخب إقبال 

والسيد حممد ) إيران(والسيد ضياء الدين طبا طبائى ) رمص(و حممد على باشا 
نوابا للرئيس مث مت انتخاب األمناء وعند 'اية االنتخاب قرأت ) اليمن(زبارة 
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برقيات ورسائل Dنئ املؤمتر وتدعو لنجاحة وكانت قد جاءت من شىت أحناء العامل 

انت مهمتها وك) شوكت على(اإلسالمى مث كونوا سبع جلان حسبما اقرتح الشيخ 
إعدادالتقارير والقرارات عن شىت املشاكل اإلسالمية وهذه اللجان السبعة هى 

جلنة الشكل احلديدية احلجازية وجلنة املسجد األقصى وجلنة اإلعالم والنشر وجلنة /
تبليغ الدين وجلنة األماكن املقدسة وجلنة القانون األساسى واللجنة املالية أو 

  .االقتصادية 
م إىل ۱۹۳۱ديسمرب  ۷إقبال اجتماعات املؤمتر من وقد شارك 

م وعلق خالهلا أو رأى رأيه ىف تقارير اللجنة وقراراDا فعلى ۱۹۳۱ديسمرب۱٤
سبيل املثال اقرتحت جلنة السك احلديدية احلجازية بأن تكون السك احلديدية 
 احلجازية وقفا إسالميا وجيب اختاذ اخلطوات لتحويلها من سيطرة احلكومات غري
اإلسالمية املختلفة إىل حوزة جملس إدارى دوىل واقرتحت جلنة املسجد األقصى 
بإنشاء جامعة مبدينة القدس لتكون قبلة للطالب املسلمني ىف العامل اإلسالمى كله 
وتغنيهم عن اجلامعات األجنبية  األخرى  وخالف  إقبال  إنشاء جامعة  إسالمية  

معة من الطراز  القدمي  Dتم مبدينة كهذه  ألنه كان يعارض  فكرة إنشاء جا
القدس لتكون قبلة للطالب املسللمني ىف العامل اإلسالمى كله ك بتعليم علوم 
الدين وحدها وكان يرى إقبال ان تكون هذه اجلامعة  جامعة حقا فتجمع بني 
اجلديد والقدمي من العلوم وتؤدى دورها  ىف حل املشاكل العصرية وأيضا كان يرى 

ن هذا االقرتاح الميكن العمل به وذلك ألن مل يكن يتوقع أن جيع إقبال بأ
الطالب املسلمني من العامل اإلسالمى كله سوف يرجعون إىل  هذه اجلامعة 

وكان يرى إقبال أنه من وجهة النظر التعلمية مل تكن مدينةالقدس حتتل .وحدها 
لقاهرة وطهران ودمشق مكانة مرموقة تلك املكان الىت تتمتع {ا املدينة املنورة وا

  .باإلضافة إىل خطر صهيوىن كان يهدد القدس وأمنها وسالمتها
أما اقرتاحات كانت عن إجياد الوسائل جلمع التربعات واملساعدات   

أما اقرتاحات جلنة اإلعالم والنشر فقد كانت عن إصدار ا>الت واجلرائد .املالية 
 نشر املقاال وتأليف الكتب وإلقاء باللغة العربية غريها من اللغات باإلضافة إىل

احملاضرات وأما اقرتاحات جلنة األماكن املقدسة فقد كانت عن مقاطعة 
املصنوعات واملنتوعات اليهودية ىف العامل إلسالمى كله وإنشاء مصرف زراعى ىف 
فلسطني إلنقاذ املسلمني الفلسطينني من ديون الصهاينه املرابني وأخطار العامل 

خلطر الصهيوىن اهلائل ومعارضة هجرة اليهود إىل فلسطني ومعارضة اإلسالمى با
توصيات جلنة حائط وباإلضافة إىل تقارير اللجان وقرار Dا هذه قد مت النقاش عن  
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املشاكل األخرى الىت يواجهها العامل اإلسالمى وتقدمي احللول املمكنة هلا وقد كان 
ة القوى االستعمار ية م معظم الدول اإلسالمية ىف ذلك الوقت حتت سيطر 

األوربية واإلحتاد  السوفيىت ففصل القول عن مظامل الفرنسيني املندوبون من املغرب 
واجلزائر وتونس كما أن املمثلني من تركستان الروسية حكوا قصص الظلم والعدوان 

  .الروس املشوعية
وخالل إقامته  مبدينة القدس زار أقبال مدرسة اليتامى للمسلمني وذوى 

وكانت له أقسام متعددة خمتلفة واستمع إقبال " دار اإليتام "العاهات والىت تسمى
إىل املستعدين الفسلطني وهم يغنون األناشيد القومية العربية وىف ليلة من اللياىل 
عرض أالطالب املسلمون مسرحيةعن فتح األندلس وسر{ا إقبال للغاية وأحل  

من شعره فأنشد إقبال نظر ا إىل املناسبة احلاضرون على إقبال أنيشد هلم إقبال 
أبياته الشعرية الفارسية عن فتح األندش على يد طارق بن زيادة برتمجتها الفورية 

  ۔العربية بعض العراقني
وكانت العالقات بني  املغرب واليهود متوثرة للغاية وكانت احلكومة الربيطاينة 

ما املركزية  األخرى  وكانوا قد تساعد الصهاينه قداحتلوا املناطق الساحلية واأل
أخذوا يستولون على جتارة فلسطبني وزارعها بسرععة وهيبة وكان اليهود الصها ينة 

قد عار عقد املءمتر ولكن املفىت السيد أمني احلسيىن  كان معرتفا على عقده  
  فعقداملؤمتر وكان ناجحا للغاية ـ

سة املختلفة مبدينة القدس وقدإتفق إقبال بعض وقته ىف زيارته لألماكن املقد
ومنها جبل الزيتون حيث كان سيد عيسى ـ عليه السالم ـ قد وعظ أتباعه على 
رواية وضريح السيدة مرمي واحلديقة اجلسمانية حيث مت  القبض على سيدنا عيسى 
ـ عليه السالم  ت وزار قبور أبناء سيدنا زكريا وداود عليهما السالمم ـ وأبواب 

ختلفة وغريها من األماكن املقدسة وشارك إقبال ىف اجتماعات مدينة القدس امل
م ولكنه مل يستطع أن يشارك ىف ۱۹۳۱ديسمرب  ۱٤املؤمتر الىت عقدت إىل 

  ۔اجتماع جلنة القانون األساىي وجلنة تبليغ الدين أل'ا عقدا بعد مغادرة إقبال
دوبني م ألقى كلمته الوداعية ىف اجتماع  املن۱۹۳۱ديسمرب  ۱٤وىف مساء 

للمؤمتر وقد كانت الكلمة باالجنليزيةفقام برتمجتها الفورية األستاذ عبد الرمحن عزام 
  :وقال إقبال قى كلمته هذه 

إنىن متأسف جدا إذا ال أستطيع أن أبقى حىت 'اية املؤمتر كما أنىن متأسف "
جدا جدا ألنىن ال أقدر على احلديث باللغة العربية قدرة كاملة ومن مث مل 

طع أن أساهم أكثر مما سامهت به ىف املباحث واملناقشات وأمتىن أن أزرو أست
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مرة أخرى األماكن اإلسالمية املقدسة ىف فلسطني الىت هى أرض األنبياء ـ 
عليهم السالم وأنىن أهنئكم مجيعا على ما متتاز به إجراءاتكم املستمرة  من 

شبابنا إىل طريق الصدق املودة وروح اإلخوة اإلسالمية إن من واجبنا أن 'دى 
والسالم وأن اإلسالم اليوم يهدده خطران أحدمها خطر اإلحلاد واملادية والثاىن 
خطر القومية  والوطنية فمن واجبنا أن نواجه هذين اخلطرين كليهما بكل قوة 
وصمود وأنا على ثقة ويقني بأن الروح اإلسالمية السيامية بإمكا'ا أن تقضى 

إن القومية أو الوطنية ىف نفسها ليست بسيئة إال أنه مل  على هذين قضاء حامسا
تكن على اعتدال وجتاوزت احلد إىل اإلفراط والتفريط فبإمكا'ا أن تقود البشرية 
إىل الدهرية واملادية وإىن أنصح لكم أن تكونوا مسلمني حقا فإنىن ال أخاف 

لمني وقد أعداء املسلمني على اإلسالم وإمنا أخاف على اإلسالم من املس
تذكرت  حديثا مجيال رائعا للغايةمن أحاديث سيدنا رسول اللها ـصلى اهللا عليه 

أنا حظكم من األنبياء وانتم حظى من األمم وأنىن ألفكر :" وسلم  ـفإن يقول 
أحيانا فياخذىن اخلجل والندم هل حنن املسلمون اليوم مبكان يفتجر بنا سيد نا 

لم ـ إن هذا املؤمتر أمام مسؤليات ضخمة جدا  رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه  وس
كما أن أمامه أعماال جساما هامة جدا وخاصة  استعادة السك احلديدية 
احلجازية وإنشاء جامعة أسالمية ولكننا إذا عملنا بروح صادقة من األخوة 
اإلسالمية فال بد أن ننتصر ىف حتقيق اهدافنا وإنكم ستعودون إىل بالدكم 

ا الروح  الصادقة من األخوة اإلسالمية ىف نفوس املسلمني مجيعا فعليكم أن تبثو 
وجيب أن Dتموا بشبابكم اهتما ما خاصا فإن مستقبلنا الزاهر مقصور على 
جهود هؤالء الشباب فإنىن أمحد اهللا سبحانه وتعاىل وأشكره على أنىن قد لست 

بان نفس الروح ىف شباب العرب الذى مل أملسه ىف نفوس أحد غري  الش
اإليطاليني إن الشبان العرب ميألهم الطموح اإلسالمى والروح الصادقة من اهلم 
والعزائم  إنىن أعتقد وأومن بأن مستقبل اإلسالم منوط مبستقبل العرب وأن 
مستقبل العرب مقصور على الوحدة العربية الشاملة إن اليوم الذى يوحد فيه 

إن من واجبنا مجيعا أن نبذل  العرب بني صفوفهم هو يوم ينتصر فيه اإلسالم
مجيع ما منله من اجلهود والقوة ىف سبيل الوحدة العربية  اهللا يوفقنا مجيعا ملا حيب 

 ."ويرضى
أو " جاويد نامه"وقد سبق أن حتدث إقبال عن الوحدة العربية يف ديوانه

رسالة اخللود وإن كان هذا الديوان حتت الطبع يف ذلك الوقت فقد أبدى إقبال 
  :أيه وعقيدته يف الوحدة العربية على لسان اهلدى السوداين فقالعن ر 

استيقظي من نومك واتبعي أسالفك الذين خلقوا ! ياروح العرب: قال
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  .العصور واألزمان فعليك أن تكوين خالقة مبدعة كما كانوا
 !.إىل مىت تتقلبون على أنفسكم تقلب الدودة على نفسها؟

صدرك وعليك باستعادة أيام قد مضت عليك بإحياء اللوعة املاضية يف 
 .لريانا العامل بني أجمادنا

إن أرض البطحاء مل تنجب خالدا آخر فعليك أن تغين بأنشودة التوحيد مرة 
 .أخرى

أيتها الروح العربية أن نتخيل صحراءك ال تزال تنمو وتثمر ولكن مل يظهر 
 .فيك فاروق آخر

إنين أشم فيك رائحة الدوام ! يا أفريقيا! أيها املؤمنون من عامل السود
 .واخللود

إىل كم تعيشني يف هذه الدنيا بدون الرغبة يف السري والتنقل وإىل مىت ميلك 
 .أعداؤك حظك ونصيبك

إن عظامي تبكي وتنتخب داخل . وإىل ميت لن تستعيدي مكانتك الذاهبة
 .اليم كما يبكي الفلوت

 عليه وسلم ـ قد قال إن هل ختافني البالء مع أن سيدنا رسول اهللا ـ صلى اهللا
 .يوم بالء لرجل يوم صفاء له

إال أن إقباال قد تأثر خالل إقامته بفلسطني بتحمس العرب الفلسطينني 
  :ونشاطهم فقد سجل إقبال انتطباعاته عن ذلك فيما بعد قائال

  .إنين أعرف أن وجودك يضمر نارا ال يأمن الزمان أوارها حىت اليوم
وال من لندن وذلك ألن أيدي الصهاينة قد ال تبغ عالجا من جنيف 

 .استولت على حبل الوريد لالفرنج كلهم
ولقد مسعتم بأن األمم تنقذ نفوسها من االستعباد إذا ربت ذاتيتها وأبرزت 

 .قوDا احليوية
مدينة ) غالم رسول مهر(م غادر إقبال و۱۹۳۱ديسمرب /۱۵ويف صباح 

سيد أمني احلسني والسيد ضياء الدين القدس وودعهما على حمطة القطار املفيت ال
طباطبائي وسيعد شامل وغريهم من املندوبني ووصل {م القطار إىل القنيطرة يف 

) بور سعيد(السادسة مساء ومن هناك ركبوا سيارة الدكتور سليمان فذهبوا  إىل 
وقد مرض إقبال خالل السفر هذا مقام الدكتور سليمان بعالج فشفاه اهللا يف الوم 

م مع الدكتور سليمان وزوجته األملانية ۱۹۳۱ديسمرب ۱٦يل وقد تعشوا يف ليلة التا



  النهر الخالد
يف ) حممد صديق نارو(وشارك إقبال يف مأدبة عشاء أقامها ) بور سعيد(يف 
م وبلغهم هناك بأن السفينة جاهزة على امليناء ففي الساعة ۱۹۳۱ديسمرب ۱۷

  )بلسانا(كانت تسمى   الثانية عشرة تقريبا من الليلة نفسها ركبوا يف سفينة
ديسمرب ۱۹يف الرابعة صباحا من ) بور سعيد(وقد حتركت {م السفينة من 

م وكان السيد غاندي يسافر بالسفينة نفسها ذاهبا إىل اهلند باإلضافة إىل ۱۹۳۱
األمري ) حيدر آباد الدكن(شخصيات هندية بارزة أخرى فمنهم األمران إلمارة 

وكان معهما زوج كل واحد منهما مها األمرية ) معظم جاه(واألمري ) أعظم جاه(
ووالدDما زوجة السلطان الرتكي اخللوع عبد ا>يد ) نيلوفر(واألمرية) در شهوار(

خان والسري أكرب حيدري والسيدة قرينته وأرست السفينة يف ميناء عدن لبضع 
  .ساعات فنزل إقبال من السفينة وجتول يف املدينة الساعة

م وكان الشيخ ۱۹۳۱ديسمرب ۱۸ىل بومباي يف صباح ووصلت السفينة إ
والبعض من أعضاء جلنة اخلالفة على امليناء يف استقبال إقبال ) حممد عرفان(

عطية (يف الساعة العاشرة تقريبا وكانت السيدة " بيت اخلالفة"فوصل إقبال إىل 
 تكرميا له فاسرتاح إقبال طول" ايوان رفعت"قد نظمت مأدبة طعام يف ) فيضي

حيث قضى نصف " ايوان رفعت"النهار يف بيت اخلالفة ويف املساء ذهب إىل 
ساعة ومن هناك اجته إىل حمطة القطار الذي حترم به من بومباي يف الساعة 
السابعة والنصف مساء وقد ودعه بعض أصدقائه على احلطة وكان قد أدىل 

لطة احللية بتصريح صحفي قبل الغادرة عن تطبيق اإلصالحات الدستورية والس
ديسمرب  ۲۹يف مساء ) دهلي(ووصل به القطار إىل حمطة) سرحد(اإلقليمية إلقليم 

قد آعد ) دهلي(من أغنياء ) احلافظ حممد صديق امللتاين(م حيث كان ۱۹۳۱
  .طعام العشاء هلم وكان عدد صخم من الناس قد اجتمع على احملطة يف استقباله

مث حترك . ل إىل جانب تناول العشاءوعلى احملطة أقيمت حفلة الرتحيب بإقبا
يف الرابعة صباحا وكان ) لدهيانه(حىت وقف على حمطة ) دهلي(القطار من حمطة 

أتباع إقبال واملعجبون به قد اجتمعوا على احملطة وهم حيملون قالئد الزهور وكان 
إقبال نائما يف ذلك الوقت فلم حيبوا إزعاجه وقد حدث نفس الشئ على 

ديسمرب ۳۰مث وصل القطار إىل الهور يف الثامنة صباحا من ) أمريتسار(حمطة
م وكان االزدحام شديدا على احملطة حىت أن أصدقاء إقبال مل يتمكنوا من ۱۹۳۱

قراءة كملة الرتحيب به فطوق الناس إقباال بقالئد الزهور الكثرية فوصل إىل منزله 
  )۵۰.(على نفس اهليئة

" سيفل ومليتاري جازيت"ل جريدة م  حضر عنده فمث۱۹۳۲ويف أول يناير 
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ـ اجلديدة املدنية والعسكرية ـ يف بيته فوجه إليه أسئلة عن زيارة فلسطني فقال 
  : إقبال
إن زيارة فلسطني قد أصبحت حدثا ممتعا من أحداث حيايت فقد التقيت "

خالل إقاميت فلسطني مع املمثلني من الدول اإلسالمية الكثرية وقد تأثرت 
مع الشباب العرب السوريني فقد ملست يف نفوس هؤالء الشبان خاصة بلقائي 

املسلمني عواطف اإلخالص واألمانة اليت مل أملسها إال يف الشباب الفاشيني يف 
إيطاليا وقد زرت األماكن املقدسة املشرتكة بني اإلسالم واملسيحية واليهودية  

م ـ وأنا على ثقة ويقني كما أنين قد تأثرت كثريا بزيارة مولد املسيح ـ عليه السال
بأن مشروع الوطن اليهودي يف فلسطني سوف تكون عاقبته الفشل وقد حقق 
املؤمتر جناحا باهرا وقد حضر املمثلون من معظم الدول اإلسالمية يف هذا املؤمتر 
وكان املندوبون قد حتدثوا عن األخوة اإلسالمية وحترير البالد اإلسالمية بتحمس 

ت غضوا يف عدد من اللجان اليت مت تكوينها من أجل دراسة فائق للغاية وقد كن
االقرتاحات ونقاشها وقد عارضت يف اجتماع جلنة من ين هذه اللجان 
اقرتاحات بإنشاء جامعة إسالمية مبدينة القدس على الطراز القدمي قبل جامعة 
األزهر وقد أصررت على أن تكون اجلامعة املقرتحة جامعة من الطراز احلديث 

الد ولست أفهم كيف نشأ سوء التفاهم عن معارضيت إلنشاء جامعة مبدينة اخل
قد بعثت بربقية {ذا املعىن نفسه واحلقيقة إن ) رويرت(القدس وكانت وكالة 

أمنيت امللحة أن ينشئ الناطقون بلغة الضاد ليس جامعة واحدة فحسب بل 
  ".لغة العربيةعددا كبريا من اجلامعات اليت تنقل العلوم املعاصرة إىل ال

وقد أجاب إقبال على أسئلة هذا املمثل الصحفي حول مؤمتر املائدة 
  :املستديرة فقال إقبال وهو يوضح مقوفه

إنين مل أقدم االستقالة من املؤمتر وإمنا أعلنت مفارقيت للوفد اإلسالمي فقط "
نتخبا وهذا الذي فعلته كان طبقا ملا قرره املؤمتر اإلسالمي اهلندي وهو مبدأ اال

املستقل للشعب املسلم أما النقاش عن مشاكل إقليم سرحد والسند فقد انتهي 
جملس العموم ) مسيوئيل هور(فقد أدىل رئيس وزراء بريطانيا والسري . عمليا

أما املشكلة اليت تبقى خلها فهي مشكلة األغلبية . بتصريح عن هذين االقليمني
  ."اإلسالمية الدستورية يف بنجاب وبنغال

ند ما عاد إقبال كانت األوضاع يف اهلند متوترة مرة أخرى وكان مؤمتر وع
املائدة املستديرة قد فشل يف حل ا ملشكلة الطائفية وبذلك أصبح املستقبل 
السياسي للشعب املسلم اهلندي مستقبال غري موثوق به وكان الكوجنرس اهلندي 

عبد (كان ) سرحد(إقليم  يستعد حلركة العصيان املدين ضد احلكومة االجنليزية ويف
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أو " سرخ بوش"ـ للذاة قد ضما حز{ا ) داكرت خان(وشقيقه ) الغفار خان

م ـ ۱۹۳۰أصحاب املالبس احلمراء إىل الكوجنرس اهلندي يف أغسطس عام 
معتقلني يف السجن وكانت اإلجراءات القمعية مستمرة بسبب اضطراب أنصارمها 

تدت وكان املسلمون الكشمرييون ويف ناحية أخرى كانت حركة كشمري قد اش
كانوا ) الور(يعانون من الظلم على أيدي حكام اإلمارة كما أن املسلمني يف إمار 

) الور(يواجهون الشدائد والضغوط من احلكام وكان من شكاوى مسلمي إمارة 
منذ القدم أن حكام اإلمارة قد احتلوا مساجد املسلمني كما أ'م قد فرضوا احلظر 

م وكانوا قد فرضوا القيود على ۱۹۱۰ة والفارسية يف املدارس منذ على األردو 
التعليم الديين ومل يبق للمسلمني حظ يف الوظائف احلكومية إال قليال جدا 

مجاعة هلم مسوها مجعية ) الور(ومنأجل حل هذه املشاكل أنشأ مسلموا إمارة 
ة فخرج فأصدر األمري ا هلندوكي مرسوم حبل هذه اجلماع" خادم اإلسالم"

املسلمون متظاهرين حيتجون فأطلقت احلكومة النار عليهموساءت الظروف إىل 
حد جعل املسلمني يهاجرون من اإلمارة وأخذ حكام اإلمارة يصادرون ممتلكات 

 ۲۲املهاجرين وكان املؤمتر اإلسالمي اهلندي قد قرر يف اجتماعه الذي عقد يف 
لكي يعرض الوفد ) الداوديشفيع (م بإرسال وقد يقوده الشيخ ۱۹۳۱مارس 

بني بدي أمريها اهلندوكي ولكن األمري رفض اللقاء ) ألور(شكاوى مسلمي إمارة 
م احتج املؤمتر اإلسالمي على موقف األمري ۱۹۳۱مع الوفد اإلسالمي ويف يونيو 

فطالب بإنشاء جلنة حمايدة للنظر يف أوضاع املسلمني وظروفهم ولكن األمري 
لك مث بعث املؤمتر اإللسامي مذكرة إىل نائب االمرباطور على اهلندوكي مل حيفل بذ

اهلند ذكر فيها تفاصيل املظامل والفظائع اليت ارتكبها األمري احلاكم وأخريا أكره 
  )۵۲.(األمري على التنازل عن العرش

ومبا أن املؤمتر اإلسالمي اهلندي كان يعترب ضمانا لنجاح احلركات الشعبية 
سلمني فقد كان جيتمع ا>لس التنفيذي هلذه املنظمة واالحتفاظ حبقوق امل

لدراسة املشاكل اإلسالمية ونقاشها وكان إقبال ) مشال(ويف ) دهلي(السياسية يف 
عضوا با>لس التنفيذي فكان ال بد له أن يشارك يف هذا االجتماعات وباإلضافة 

ه السنة نفسها ـ إىل ذلك فقد انتخب إقبال رئيسا للمؤمتر اإلسالمي اهلندي يف هذ
م ـ والواقع أن املؤمتر اإلسالمي اهلندي كان قد أنشأ ليحل حمل مؤمتر ا ۱۹۳۲أي 

م وكان إقبال من بني من قام بتأسيس هذا املؤمتر ۱۹۳۸ألحزاب اإلسالمية يف 
ويف البداية كان هذا املؤمتر عبارة عن اجتماع األعضاء لألحزاب السياسية 

ر مل يعد اجتماعا مؤقتا وإمنا اختذ صورة املؤسسة اإلسالمية إال أن هذا املؤمت
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م ۱۹۳٤السياسية املنظمة وقام بدور هام وفعال يف السياسة اإلسالمية حىت سنة 
أما الرابطة اإلسالمية فقد كانت متفرقة ممزقة يف ذلك الوقت كما أن جلنة اخلالفة 

إن كانت كثرية مل يعد هلا أي دور يف السياسة وأما األحزاب السياسية األخرى و 
العدد إال أ'ا مل تكن هلا كلمة مسموعة كأحزاب منفردة كما أن البعض من هذه 
األحزاب مل تكن متثل املسلمني وإمنا كانت مع الكوجنرس اهلندي مثل احلب 
الوطين اإلسالمي أو مجعية العلماء اهلندية وأما املؤمتر اإلسالمي اهلندي فقد كان 

  .فروع يف كل إقليم من األقاليم من األقاليم املختلة له جملس تنفيذي وكانت هلا
م للمشاركة يف اجتماع ۱۹۳۲يناير ۸يف صباح ) دهلي(وقد وصلى إقبال إىل 

حىت املساء يف ذلك ) سيد نذير نيازي(امللجس التنفيذي للمؤمتر وبقي عنده 
) دهلي(وكذلك استعد للسفر إىل ) ۵۳(مث عاد إىل الهور يف نفس الليلة . اليوم
م إال أن مرض النقرس قد اشتد فلم يتمكن من السفر ومن ۱۹۳۲يناير  ۳۰يف 

غالم رسول (بوساطة ) ليست عبد اهللا هارون(مث اعتذر إىل ا>لس التنفيذي و
  ).۵٤) (مهر

أو " جاويد نامه"م ظهرت الطبعة األوىل من ديوان إقبال ۱۹۳۲ويف فرباير 
م إال أن تأليفه مل ۱۹۲۷يوان منذ رسالة اخللود وكانت عنده فكرة عن هذا الد

وأما عن موضوع هذا الديوان فقد قال ) ۵۵(م ۱۹۲۹يبدأه إقبال إال يف 
إن الديوان :وهويتحدث يف حفلة اجلمعية اهلندية بلندن خالل العام املاضي فقال

وإن الشاعر قد اختذ أسلوبا خاصا فهو يتجول يف ا . يف احلقيقة ملهاة إهلية آسيوية
وإن الشاعر . سيارات املختلفة فيإن الديوان يف احلقيقة ملهاة إهلية آسيويةألبراج وال

قد اختذ أسلوبا خاصا فهو يتجول يف ا ألبراج والسيارات املختلفة فيلتقي بأرواح 
املاضني من السلف فيتحدث إليهم مث يدخل اجلنة وأخريا حيضر يف حضرة اهللا عز 

املشاك اإلصالحية واخللقية والدينية  وجل وقد ناقش الشاعر يف ديوانه هذا مجيع
والسياسية واالقتصادية واحلزبية ومن بني الشخصيات املمثلة شخصياتن أوربيتان 

أما بقية الشخصيات فهي  ) نتشه(والثاين الشاعر األملاين ) اللورد كتشرت(أحدمها
 كلها آسيوية األصل وأما قائد إقبال أو دليله ورفيقه يف هذه املسرحية السموية

  ).۵٦(فهو شاعر الفارسية الشيخ جالل الدين الرومي 
مصطفى  (م أيضا نشر نبأ يف اجلرائد اهلندية يقول بأن ۱۹۳۲ويف فرباير 

يف تركيا قد أصدر مرسوما رئيسيا يأمر بتالوة القرآن الكيم واآلذان ) كمال
: سؤال والصالة باللغة الرتكية وقد أقلق هذا اخلر املسلمني اهلنود قلقا شديدا ونشأ
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هل جيوز ملسلم أن يصلي الصالة يف لغة أخرى غري اللغة العربية فاتصل ممثل 
صحفي بإقبال فسأله عن هذه املشكلة أسئلة وقد نشرت هذه املقابلة الصحفية 

م فسئل ۱۹۳۲فرباير عام  ۱٦أو الضوء باالجنليزية يف ) اليت(يف ا>لة األسبوعية 
مصطفى  (إلسالم عن القانون الذي طبقه إقبال هل يوجد نظريأوسند يف تاريخ ا

فرد عليه إقبال قائال بأن اإلمام أبا حنيفة كان قد أفىت يف مرحلة من ) كمال
املراحل بأنه جيوز لكل مسلم أن يصلي صالته يف لغته اليت يتحدث {ا إال أنه  

الذي كان " ابن تومرت"كان قد ألغى هذه الفتوى وهو على وشك الومت وأن 
يف أفريقيا الغربية كان قط طبق هذا القانون نفسه فمن مث تغلب  يلقب باهلدى

أتباعه على األندلس فكانوا يؤذنون باللغة الرببرية وكان إقبال يرى أن هذه اخلطوة 
مل تكن خطوة تقدمية وإمنا كانت خطوة رجعية وذلك )مصطفى كمال(اليت اختذها

و قومية فقد كان املقصود من ألن األديان يف األزمة القدمية كانت أديانا وطنية أ
الصالة يف اللغة الرتكية هو إسقاط اإلسالمي من املنزةل البشرية والنزول به إىل 
درجة قومية أو جيب أن ننظر إىل اإلسالمي بنفس النظرة اليت ننظر {ا إىل األديان 

 إنه يؤمن بأن العربية ما دامت لغة الوحي: األخرى يف األزمنة القدمية فقال إقبال
أما العبارات . فيجب أن تكون الصالة اليت هي فريضة دينية باللغة العربية وحدها

اليت ليست من األركان أو الفرائض الدينية فيمكن للعلماء أن يروا فيها أراءهم 
  )۵۷.(اخلاصة من جوازها باللغات غري العربية أو عدم جوازها

وكان السبب يف )يدهل(إقباال إىل ) {وبال(م دعا أمري ۱۹۳۲ويف فرباير 
أن يساعده يف حل ) {وبال(قد استعان أمري )* هري سنغ(ذلك إن األمري 

أن يستشري إقباال يف ذلك ويرى بعض ) {وبال(مشكلة كشمري فأراد أمر 
م {ذا الصدد وأن ۱۹۳۱يف يوليو ) {وبال(اإلقباليني بأن إقباال قد سافر إىل 

 قد مت جبهود إقبال أيضا ولكن هذا للنظر يف قضية كشمري" جالنسي"إنشاء جلنة 
يف ) {وبال(املؤلف مل يعثر على دليل واضح يدل على أن إقباال كان قد سافر إىل 

ال شك أن إقباال  " جالنسي"م أو جهوده اليت بذهلا يف إنشاء جلنة۱۹۳۱يوليو 
) مشال(م واليت بعث {ا إليه من ۱۹۳۱يف يوليو ) {وبال(كان يريد أن يسافر إىل 

إال أن هذه الكتابات تدل على أن التشاور يف شؤن  ) ۵۸(م ۱۹۳۱يوليو  ۲۳ يف
م ولعل هذا التشاور كان مع حكومة ۱۹۳۱يوليو  ۲٦كشمري كان قد مت يف 

يوليو  ۲۷اهلند االجنليزية وكان من املقرر أن يعود إقبال بعد التشاور إىل الهور يف 
ولكن أذهب ) {وبال(إىل )غالم رسول مهر(م مث كان يريد أن يسافر مع ۱۹۳۱

على كل حال فإذا  . فعال إىل {وبال أم ال؟ فهذا مما ال نستطيع أن جنزم القول فيه
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على قضية كشمري بوساطة ) هري سنغ(كان قد ذهب فإن احلادثات مع األمري 
هلذا الغرض على ) دهلي(مل خترج بشئ وكان يريد أن يسافر إىل ) {وبال(أمري 

إال أن ابنه هذا املؤلف كان مريضا فلم يستطع أن يسافر ) ل{وبا(دعوة من أمري 
: م ما نصه۱۹۳۲فرباير  ۲۹يف ) غالم رسول مهر(فقال يف رسالة بعث {ا إىل 

)۵۹:(  
ال يزال يعاين ) جاويد(اليوم ولكن ) دهلي(كنت على استعداد أن أسافر إىل "

لطبيب اليوم من احلمى فقد بلغت إىل مائة وأربع درجة البارحة وقد فحصه ا
وهو يظن أ'ا هي احلمو امليعادية ولكن سوف نعرف احلقيقة بفحص طيب 
سيتم غدا ومن الصعب أن أسافر يف مثل هذه الظروف احلرجة وهذا ما نصحين 
به الطبيب أيضا فأرجوك أن تعتذر إىل مسوه بالنيابة عين بأنين كنت مستعدا 

الفائجة قد منعتين من ذلك ما  للسفر امتثاال ألوامر مسوه إال أن هذه املشكلة
  !."ذا أقول لك املزيد غري أنين قلق للغاية

فقط ومن ) غالم رسول مهر(وإمنا ذهب ) دهلي(فلم يذهب إقبال إذن إىل 
اجلدير بالتوضيح {ذه املناسبة أن إقبال كان قد انتخب رئيسا للمرمتر اإلسالمي 

يكن يوافق على هيئة جلنة  وأن املؤمتر اإلسالمي مل" جالنسي"حني أنشئت جلنة 
  .هذه" جالنسي"

وأما املرض الذي كان يعاين منه املؤلف يف ذلك الوقت فقد اتضح بفحص 
بأنه محى ميعادية وال يزال املؤلف يتذكر إىل ) يار حممد خان(طيب أجراه الدكتور 

وهلذا . اآلن بأن هذه احلمى قد استمرت إىل أحد عشر يوما أو أكثر من ذلك
قلقني مضطربني جدا وكانوا يضعون ) سردار بيكم(إقبال وزوجته  السبب كان

حتت وسادة املؤلف كما كانت توضع األشرفيات التسعة اليت كانت " البنك نوت"
واليت أهداها أصدقاء إقبال عند مولد ابنه املؤلف وكانت ) سردار بيكم(عند 

الشرفيات ليلعب تعتقد بأن الولد املريض إذا أعطى الروبيات أو ا) سردار بيكم(
  . {ا فإنه يربأ بسرعة جدا

وكان إقبال يستفسر ابنه عن أمل يشعر به يف داخله فكان املؤلف حيرك رأسه 
" تكلم بلسانك يا بين ال حترك رأسك هكذا:" يدل على اإلنكار فيقول إقبال

وعند ما برئي املؤلف إذا ذاك قد بلغ السابعة والنصف من عمره كما أن شقيقته 
كانت قد بلغت السنة والنصف من عمرها وأن املؤلف كلما أراد أن ) بيكم منريه(

جيدر تلك الذكريات فقاليرى منها إال بعض املالمح والنقوش النحلية الضئيلة يف 
م أو قدوم الشيخ ۱۹۲۹ذاكرته فعلي سبيل املثال إلتحاقه باملدرسة يف اكتوبر 
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منريه (تلك الفرتة أو مولد حممد علي لزيارة إقبال وحديثه الصريح معه خالل 

هي اليت تعد طعام البيت ) سردار بيكم(وغري ذلك من األحداث وكانت ) بيكم
منريه (تساعدا'ا يف ذلك وأما ) رمحت يب (والسيدة ) وسيمة بيكم(وإن كانت 

فقد كانت Dتم {ا بنات احلي الاليت كن يتعلمن القرآن الكرمي واخلياطة ) بيكم
كما أ'ن كن يساعدن يف الشؤن ) وسيمة بيكم(أور )  بيكم سردار(والزخرفة من 
  . املنزلية أيضا

سردار (وأما من اجلارات فإنسيدة من السيدات كانت تكثر زيارDا ألمه 
يشارك املؤلف يف لعبته كما أن بعض ) معني(وكان ولدها األصغر وامسه ) بيكم

خترج ) سردار بيكم( ير السيدات األخريات كن يأتني لزيارة البيت ولكن املؤلف مل
) سردار بيكم(من بيتها إال نادرا وكان هذا املؤلف يقضي معظم وقته مع السيدة 

من أبواب الهور القدمية لزيارة عمتها اليت  " موتشي"كما أنه كان يرافقها إىل باب 
اخلواجا عبد (كانت قد ربتها وقامت منها مقام األم أو إىل بيت شقيقها 

هي اليت قامت بزواج ) سردار بيكم(به حبا كثريا والسيدة الذي كانت حت)الغين
ولكنه مل يولد له ولد وكان يشتغل بتجارة السجاجيد ) اخلواجا عبد الغين(شقيقها 

أو مدينة " دهلوزي"وكان خيرج أحيانا لبيع السجاجيد يف الصيف يف مدينة 
  .اوكان حيب املؤلف الذي هو اآلخر كان يأنس إليه كثريا جد" مسوري"

" ميكلود"وكانت توجد مقربة جبانب منزل إقبال الذي كان على شارع 
. والذي قضى فيه املؤلف طفولته إال أن هذه املقربة اآلن قد صارت نسيا منسيا

وكان املؤلف يلعق مع أوالد املسلمني احلديثني أو مع أوالد اجلريان يف هذه املقربة 
رة مقابلة للمنزل كما أننا كنا يف خمض) الكركيت(ويف بعض األحيان كنا نلعق 

نصعد السقف أحيانا فنلعب بالطائرات الورقية وكان زوار إقبال خمتلفون وخيتلفون 
يقودان الضيوف إىل إقبال أما املوكلون ) رمحان(و)علي خبش(إىل البيت فكان 

أما دار الضيافة " مكتب احملاماة"يف )منشي طاهر الدين(فكان يتعامل معهم 
الذي كان موظفا يف سكرتارية ) شيخ خمتار أمحد(كان يسكنها اخلارجة فقد  

بنجاب املدية وقد استمر مقيما فيها لبضع سنوات أما بعد زواجه فقد حصل 
تزوجت ) وسيمة بيكم(على سكن حكومة يف املساكن احلكومية كما أن السيدة 

ل يسوق سيارة إقبا) فريوز(وكان السائق ) سيالكوت(فأخذت تعيش مع زوجها يف
فيذهب به إىل احملكمة العالية مث يعود به منها وكان إقبال يشتغل مبهنة احملاماة يف 

  .خارج الهور أيضا أحيانا
سيدة من الطراز القدمي وكانت تواظب على ) سردار بيكم(وكانت السيدة 
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صالDا وتصوم رمضان وتشتغل بتالوة القرآن الكرمي طوال الشهر إال أ'ا كانت 
خرافية ختاف اجلن والسحر خوفا شديدا وكانت حتتفل مبولد  ضعيفة االعتقاد

املؤلف فتذبح شاة {ذه املناسبة كما أ'ا كانت تطعمه بيدها أل'ا كانت ختشى 
أن يبقى جائعا ظنا منها بأن املؤلف كلما أكل بيديه مل يشبع وهكذا مل يتعود 

سردار (إقبال و املؤلف أن يأكل الطعام بيديه وقد جاوز التاسعة من عمره وكان
يتخافتان ين حني وآخر هلذا السبب وكان إقبال يتربم قائالم بأن املؤلف إذا ) بيكم

شب وهو ال يستطيع أن يأكل الطعام بيديه فماذا يكون مصريه؟ إال أن السيدة 
مل تتأثر بذلك كثريا وال قليال غري أنه حدث تغيري واحد وهو أ'ا ) سردار بيكم(

بيديها إال أ'ا كانت تصنع ملعقة مع طباق الرز وكان من  وإن كانت تطعم ابنها
املعمول به عند إقبال أنه كان يدخل يف القسم النسائي من الدار خبطوات بطيئة 

فقد كانت كلما ) سردار بيكم( لينة حىت أن أحدا مل يكن ينتبه لوجوده أما السيدة
رج فكلما شعرت اشتغلت بإطعام الطعام البنها املؤلف مل تزل ترن حنو اخلا

خبطوات إقبال البطيئة استعادت يدها ووضعت امللعقة أمام املؤلف الذي كان 
  .يأخذ امللعقة ويأكل الطعام

إن املؤلف يف طفولته كان شريرا للغاية ومل يكن يهتم كثريا بدراساته ومن مث 
) سردار بيكم(كان من املعمول به عنده أنه كان يتلقى الزجر والضرب من السيدة 

ولكنها تنظر إليه يف نفس الوقت " لقمة الذهب" شك أ'ا كانت متنح ابنها ال
إن املؤلف ال يذكر شيئا مما يتوقعه األوالد من أمهاDم . بعني الغضب واإلرهاب

مثل الشفقة أو احلب واحلنان إال أن املؤلف قد مسع الناس يقولون بأ'ا كانت 
يشعر به املؤلف ولعل هذا كان  تالطف ابنها وتقبله وهو نائم بأسلوب مل يكن

هوم السبب الذيس جعل املؤلف وهو طفل يفكر أحيانا بأ'ا ليست أمة احلقيقية 
وإمنا هي أمه غري احلقيقية إال أ'ا مل تكن تسمح ألحد أن ميس املؤلف بسوء حىت 

) سردار بيكم(أن إقباال إذا أراد أن يعاقب املؤلف خبطأ أو غلط كانت السيدة
له ومتنعه من ذلك وحدث مرة أن املؤلف خرج من الدار مع بعض تقف يف سبي

األطفال بدون أن خيرب أهله فدخل دارا سينمائية قريبة من املنزل ليشاهد الفيلم مع 
هؤالء األطفال فدقت الساعة التاسعة ليال وملاينته الفيلم فلم يستطع املؤلف أن 

وكان إقبال وزوجته السيدة يصل إىل منزله فاضطرب أهل منزل فلم يعرفوا مصريه 
مضطربني أشد االضطراب ويف التاسعة والنصف تقريبا عاد املؤلف )سردار بيكم(

إىل املنزل مرتددا حمتفيا فرأى االضطراب والضجة تسود البيت كله ووصل اخلرب إىل 
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إقبال عن وصول املؤلف إىل املنزل متأخرا بسرعة الربق وفجأة رأى نفسه واقاف 

الذي كان يرتعد غيظا وغضبا فرفع يده ليضرب املؤلف فإذا  بني يدي إقبال
تتدخل وحتول دونه فأصبح إقبال يف ناحية واملؤلف يف ) سردار بيكم(بالسيدة 

فكان كلما رفع يده للضرب يف شيئ من الغضب الشديد سارعت . ناحية أخرى
رعت إليه فأخذته بيده مث حاول أن يرفع يده األخرى فسا) سردار بيكم(السيدة 

إليه فأخذته بيده وكان املؤلف قد لزم رجليها خوفا وهلعا وقد استمر هذا التمرين 
لثالث أو أربع دقائق حىت أن إقبال حني رأى زوجته تسارع إىل يديه يف شيء من 

  .احلرية واجلنون أخذ يضحك على حاهلا هذه
 على كل حال فإن املؤلف مل يتلق زجرا أو ضربا من إقبال إال قليال جدا
وكان كفيه أن ينظر إليه وادله بعني ساخطة وكان إقبال يزجر ابنه املؤلف كلما رآه 
ميشي عارى الرأس والرجل يف مشس الظهرية أو رآه يتقاتل مع اخلدم أو يكذب يف 

أيها اإلنسان : " حديثه وكان إقبال كلما غضب عليه مل ينطق بكلمة غري هذه
حدث باالجنليزية بدل البنجابية أو وكان كلما غضب يت" األمحق ،أيها اجلاهل

األردوية أحيانا وقد ضرب املؤلف حبذائه مرة أو مرتني ولكنه مل يكن يضرب 
باجلانب األسفل من احلذاء وإمنا كان يضرب باجلانتب األعلى من اجللد اللني 

واحدة ـ جزء " آنة" وكان املؤلف يف طفولته يأخذ مصروف اجليب وقدره! الناعم
ن الروبية اهلندية القدمية ـ وكان كلما أنفق هذا املبلغ مل حيصل على من ستة عشر م

ومرة . أو توسل إليها) سردار بيكم(املزيد من النقود مهما حاول إرضاء السيدة 
مر بائع احللويات أمام املنزل فطمع املؤلف يف احللويات إال أنه كان خايل اجليب 

بقطعة عادية من النحاس فسارع  فبشره البائع بأنه يستطيع أن يبيع احللويات
املؤلف إىل غرفة إقبال فأخرج قطعة حناسية كانت ملتصقة مبروحة الطاولة فجاء {ا 

يشاهد ) فريوز(إىل البائع فاشرتى {ا احللويات ولكن من سوء احلظ كان السائق 
هذه العملية كلها فشكا ذلك إىل إقبال فدعا املؤلف إىل غرفته فرآه مستلقيا على  

  .ي مريح فقام حني رأى املؤلف فلطمه ثالث أو أربع لطمات على رقبتهكرس
ويف مساء من أمسيات فصل الصيف كان املؤلف قد عطى عينيه باخلمار 

ليأخذها فزلت ) سردار بيكم(فأخذ يعدو يف الصحن النسائي للدار وراء السيدة 
به قدمه فسقط على وجهه فجرحت شفته السفلى وأخذ الدم يسيل غزيرا 
وبالصدفة دخل إقبال يف القسم النسائي من املنزل يف تلك اللحظة نفسها فرأى 
الدم يسيل من فم املؤلف فغشى عليه فجأة وكذلك يف ليلة من ليايل الصيف كان 
املؤلف نائما فهبت عاصفة شديدة سقط {ا جدار املنزل على النائمني يف القسم 
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) سردار بيكم(وجرحت السيدة النسائي من الدار فقام االضطراب داخل الدار 
  .واملؤلف وبعض من كان يف الدار من غريمها

ومل يكن مسموحا ألحد أن يصيح أو يشري ضجة داخل املنزل وكان املؤلف 
مع أترابه يف الصحن اخلاريج صدر األمر عليه أال ) الكركيت(كلما أخذ يلعب 

قباال كان يشاركه يلعب هناك فكان املؤلف خيرج من هناك حزينا غضبانا إال أن إ
يف لعبته أحيانا أيضا وكان يوما يف غرفته فضرب املؤلف الكرة ضربة طارت {ا إىل 
الباب فكسرت زجاجه فسقطت داخل الغرفة ومنذ ذلك اليوم فرض عليه اخلطر 

هناك ويف بعض األحيان يف أيام الربيع كان املؤلف يصعد )الكركيت(فلم يلعب 
ورقية فكان إقبال يصعد إليه خبطوات بطيئة خفية على السقف فيلعب بالطائرة ال

فيأخذ الطائرة الورقية من يده ويلعب {ا إال أن حياة إقبال اخلاصة أو املنزلية  
كانت قد اختذت صفة ثانوية خالل السنوات األخرية من حياته فإما كان يف 
خارج الهور أو يف بيته فيحف به زواره فكان يطلب فطوره شايه عند املساء 

على طعامه والزوار يتحدثون ) عليب خبش(وعشاءه ليال إىل غرفته وكان يشرف 
  .إليه أو يسألونه

م احتفلت مجعية أدبية بالهور وكانت تسمى مجعية ۱۹۳۲مارس  ٦ويف 
البحوث اإلسالمية بيوم إقبال وهو ال يزال حيا وألول مرة يف قاعة اجلمعية 

صدقاء من كلماDم أو قرأ وا املسيحة للشبان املسحيني حيث ألقى بعض األ
م أقيمت ۱۹۳۲مارس ۷املقاالت اليت كانوا قد أعدوها ويف اليوم التايل أي يف 

بالهور وحضرها وجهاء املدينة " لورين جاز"حفلة الشاي تكرميا إلقبال يف مطعم 
  )٦۰. (وكبارها

 ۲۱م ويف ۱۹۳۲وكان إقبال قد انتخب رئيسا للمؤمتر اإلسالمي اهلندي يف 
م عقدت اجللسة االفتتاحية للمؤمتر اإلسالمي اهلندي خارج باب ۱۹۳۲مارس 

بالهور حيث ألقى إقبال خطبته املعروفة وهذه اخلطبة الشهرية تعترب وثقة ) دهلي(
واليت ال ميكن لطالب من ) إله آباد(سياسية ثانية من أهم وثائق إقبال بعد خطبة 

وافتتح خطبته بالشكر ) ٦۱(ها طالب السياسة اإلسالمية يف شبه القارة أن يهمل
  :ملن حضر يف االجتماع من األهايل مث قال

إنين أشكركم حيث أو ليتموين ثقتكم يف هذه املرحلة اخلطرية احلامسة إال أنين "
بدون شك ال أستطيع أن أهنئكم بانتخاب شخص ال ميلك شيئا غري أنه مثايل 

يف هذه املرحلة ألن بصري ولعلكم كنتم تعتقدون بأنكم يف حاجة إىل بصري 
  ."األمم إذا حرمت من البصرية ماتت وانقرضت
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  :مث أضاف قائال

أما عن املبادئ األساسية لساستنا فإنين ال أريد أن أقدم بني يديكم شيئا "
جديدا ألن هذه املبادئ السياسية قد حتدثت عنها وأبديت رأي فيها يف خطبة 

  )."إله آباد(الرابطة اإلسالمية اهلندية مبدينة 
وقد حتدث إقبال يف خطبته هذه عن إجراءات مؤمتر املائدة املستديرة الثاين 
ففصل القول عنها فنقد سياسة احلكومة الربيطاين وعلق على املوقف العدائي 
الذي اختذه السيد غاندي والكوجنرس اهلندي حنو املسلمني كما صرح بأنه ال يهتم  

ر السياسة املتشددة للحكومة االجنليزية يف كثريا وال قليال باملركز الفيدرايل مث ذك
  :واملظامل والفظائع اليت ارتكب ضد املسلمني يف كشمري مث قال) سرحد(إقليم 
إن هذه املظاهر تنذرنا بالعواصف والطوفان يف املستقبل تلك اليت بإمكا'ا أن "

فهي نتيجة حمتومة . تستوعب اهلند كلها بل قد تستطيع أن تستوعب آسيا كلها
دنية سياسية تعترب اإلنسان شيئا ال يستحق إال االستغالل والذي ميكن أن مل

إن شعبو . نعتربه شخصا واحلدا فال نعطيه الفرص للتمنية والتطور بالقوى املدنية
. آسيا سوف تنهض ضد االقتصاد الغريب املستقل الذي فرض على الشرق فرضا

ايل الغريب املعاصر واالنفرادية إن آسيا اجلديدة ال تستطيع أن تفهم النظام الرأمس
اليت ال نظام هلا وال قواعد أما أنتم فتمثلون دينا يعرتف بقيمة الفرد ومكانته 
وخيضعه لنظام جيعله ينفق كل ما ميلكه يف سبيل اهللا عزو وجل وخدمة أآلخيه 

 إن إمكانيته باقية ال ينهاية هلا إن هذا الدينبإمكانه أنيبدع عاملا جديدا. اإلنسان
ال حيدد منزلة اإلنسان االجتماعية على أساس الطبقية أو اجلنس أو اللون وال 

. بثروات يكتسبها أو يدخرها وإمنا حيدد ويعني ذلك بأسلوب احلياة اليت يعيشها
إن هذا الدين يريد أن يبدع عاملا جديدا يفرض فيه الفقري الضرائب على الغين 

ة البطن وإمنا على املساواة الروحية حيث يقوم ا>تمع اإلنساين ليس علىمساوا
حيث مين ملنبوذ ان يتزوج من أمرية حيث تعترب املمتلكات الشخصية أمانة 
حيث ال يسمح للرأمسايل أن يرتكز يف مكاين يتغلب به على اليد الكاسبة 
للرأمسايل إال أن هذه األفكار السامية العظيمة من دينكم ال تزال مقيدة حمبوسة 

إن هذه األفكار السامية اجليدة تطلب . ماء والفقها العتيقة الباليةيف أفكار العل
إننا حملبوسون يف سجن من األفكاري والعواطف من الناحية . التحرر واالنطالق

الروحية ذلك السجن الذي بيننا حول نفوسنا طوال القرون املاضية ومن 
تطع أن نعد جيلنا الفضيحة واخلجل بالنسبة إلينا حنن الشيوخ الكبار أننا مل نس

الشاب الناهض ليواجه األزمات االقتصادية والسياسية بل اأزمات الدينية أيضا 
إننا لفي حاجة  أن نغري عقلية أمتنا كلها . تلك اليت ستظطهر يف الوقت احلاضر
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احلاضرة تغيريا شامال لكي تتمكن من اإلحساس والشعور بآمال جديدة وآماين 
عربة اليت علمتكم التجارب املاضية جيب أن تنفذ إن ال. جديدة وأهداف جديدة

فعلكيم أال تعلقوا آمالكم على أحد غريكم إذا أردمت أن . إىل قلوبكم وعقولكم
حتققوا أهدافكم فيجب أن تركزوا ذاتيتكم على أنفسكم وجيب أن يقوي ترابكم 

إن الذي ميلك احلديد ميلك اخلبز ): مسوليين(حبرارة ذاتيتكم هذه وكان يقول
كونوا ! إن الذي هو قوي مثل احلديد بذاتيته ميلك كل شيء: ولكنين أقول

أشدا أقويا وعليكم باجلهد والكفاح والشقة والعناء فهذا هو السر احلقيقي 
إن هدفنا الواضح هو أننا نريد مكانة لديننا . للحياة الفردية واالجتماعية 

ن حيقق ما يريد حتقيقه اإلسالم يف الدستور القادم مكانة يستطيع {ا ديننا أ
ويقرر مصري البشر يف هذه البالد ويف هذا اهلدف جيب أن نثري القوي التقدمية 

إت شعلة احلياة ال تستعار من . الشعبية وأن نوقظ القوي النائمة وننظما
  ."اآلخرين وإمنا جيب أن تشتغل يف مواقد أرواحنا وخبايا نفوسنا

  تتمه من الباب الثامن عشر
برناجما سياسيا ملستقبل املسلمني يف اهلند يضم الئحة من مخسة  وقدم إقبال

مبادئ املبدأ األول من هذه الالئحة هو أال تتفرق األحزاب اإلسالمية السياسية 
وإمنا جيب أن تنظم إىل منظمة سياسية قوية واحدة متثل مسلمي اهلند وتكون هلا 

كن من األمساء هلا ولكن جيب فروع يف مجيع األقاليم واحملافظات من البالد مهما ي
أن يسمح دستورها بعضوية كل واحد من أنصار املدارس الفكرية املختلفة وأتباعها 
وميكن ألي شخص من أنصار أية مدرسة فكرية أن يرتأس املنظمة ويقود األمة  

واملبدأ الثاين أن جتمع املنظمة املركزية . كما يراه صوابا وخيطط السياسة للمستقبل 
  .يني روبية من التربعات للصندوق القومي على األقلمخسة مال

واملبدأ الثالث ينص على إنشاء مجعيات الشبان وتنظيم الوحدات 
مناملتطوعني الوطنيني ويكون من واجبها خدمة اخللق واإلصالح االجتماع 
والتنظيم التجاري الشعيب ووسائل  النشر يف املدن والقرى لتقوم بنشر األهدف 

واملبدأ الرابع ينص على إنشاء . يف الدوائر واألوساط املتخلفةاالقتصادية 
مؤسسات ثقافية مستقلة للرجال والنساء يف كل مدينة من املدن الكربى يف شبه 
القارة ال تكون على صلة بالسياسة وإمنا يكون واجبها هو إعالم اجليل الناشئ مبا 

تلف ا>االت والتاريخ حققه اإلسالم من األجماد يف خدمة النوع البشرى يف خم
املدين وماذا ميكن له أن حيقق من األجماد يف املستقبل واملبدأ اخلامس ينص على 
إنشاء جممع للعلماء ويضم أيضا احملامني الذين درسوا القانون املعاصر وهذا املبدأ  
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كان يهدف إىل االحتفاظ بالفقه اإلسالمي واتساعه وتعبريه اجلديد ليواجه 

ية املختلفة وهذا ا>مع جيب أن حيتل مكانة دستورية ال ميكن املشاكل العصر 
تقدمي مشروع القانون الذي يؤثر يف القوانني الشخصية للمسلمني يف ا>الس 

  :التشريعية إال إذا وافق عليه هذا ا>لس وعن ذلك قال إقبال
ون وبغض النظر عن القيمة العملية اخلالصة هلذا االقرتاح جيب أن يعرف املسلم"

يف اهلند بأن العامل اإلسالمي اجلديد والعامل غري اإلسالمي مل يتمكن من 
اكتشاف القيمة الالمتناهية لآلداب  الشرعية اإلسالمية كما أن النظام الرأمسايل 
تنازلت قيمه اخللقية عن مراتبة الطرق االقتصادية اليت يتصرف {ا اإلناسن 

  ."نون اإلسالمي وقيمهقد بقي أن يطلع على فوائد القا. املعاصر
وقد استمرت اجتماعات املؤمتر اإلسالمي اهلندي إىل يومني وترأسها إقبال 
ومت فيها اختاذ العديد من القرارات فمنها املطالبة بتخصيص ثلث الوظائف يف 
مكتب احلكومة املركزية للمسلمني ومخسني يف املائة من الوظائف يف اجليش وأن 

املستديرة مل يأتيا بنتائج ترضى املسلمني فيجب على  املؤمتر املاضيني للمائدة
احلكومة الربيطانية أن تعلن بقرارها عن املشكلة الطائفية بأسرع ما مين وإذا مل 

م فيجب أن يعقد ا>لس التنفيذي ۱۹۳۲يعلن ذلك حىت 'اية شهر يونيو 
ات م وذلك الختاذ قرار حول خطو ۱۹۳۲يوليو  ۳للمؤمتر اإلسالمي اجتماعه يف 

مباشرة وجيب تطبيق السلطة اإلقليمية يف مجيع األقاليم يف اهلند الربيطانية وجيب 
" جالنسي"استشرة املؤمتر اإلسالمي خبصوص تعيني أعضاء املسلمني يف جلنة 

  )٦۲.(للنظر يف قضية كشمري والبحث عن حلها
ارا غري وكانت الرابطة اإلسالمية اهلندية واملؤمتر اإلسالمي اهلندي قد اختذا قر 

مرة يطالب بإعطاء حق التصرف لألغلبية اإلسالمية يف بنجاب وبنغال وكان إقبال 
من أكرب أنصار هذه املطالبة فلم يقرر هذه املطالبة اإلسالمية فحسب وإمنا هدد 
باللجوء إىل الصدام املباشر مع احلكومة إذا مل توافق على هذه املطالبة اإلسالمية 

ارضون هذه املطالبة اإلسالمية معارضة شديدة ومن مث  وكان اهلنادكة والسيخ يع
كثفوا جهودهم للشائعات ضد هذه املطالبة بعد خطبة إقبال هذه وذلك مما جعل 

: م حيث قالوا۱۹۳۲ابريل  ۲۰إقباال وبعض زمالئه يصدرون بيانا صحفيا يف 
)٦۳(  

 منذ أسابيع عديدة النزال نالحظ بكل دقة وتفكري ما جيري من الشائعات"
املسمومة للغاية ضد ما يطالب به األغلبية الساحقة من املسلمني يف بنجاب 

أما القضاء يف هذه القضية فنرتكه . وبنغال من حقوقهم الشرعية والدستورية
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للعامل البشرى العادل فكما أن اهلنادكة السيخ يريدون من املسلمني أن 
يم الستة الباقية واحلكومة يستسلموا أمام األغلبية اهلندوكية الساحقية يف األقال

املركزية فلما ذا يعارضون هذه املطالبة اإلسالمية  اليت تقوم على نفس املبادئ 
الدميقراطية معارضة شديدة ويرفضون حق األغلبية اإلسالمية الساحقة يف 
بنجاب وبنغال فهل هذا يدل على النوايا الطيبة لألغلبية اهلندوكية يف اهلند كلها 

  ."ألغلبية اهلندوكية كسب الثقة والتعاون يف نفوس املسلمنيوهل تستطيع ا
م عقد اجتماع ا>لس العام للمؤمتر اإلسالمي اهلندي يف ۱۹۳۲يونيو ۸ويف 

) ألور(وقد ترأس إقبال االجتماع ومت اختاذ العديد من القرارات حول إمارة ) مشال(
  )٦٤.(والسلطة احمللية لألقاليم

ذ إجنليزي للتاريخ جبامعة بنجاب بالهور حتت ويف الشهر نفسه اقرتح أستا
التأثري اهلندوكي سحبة مادة التاريخ اإلسالمي من املناهج الدراسية لدرجة التخرج 

اجلامعة حتت " سينات"يف اجلامعة ورغم معارضة شديدة من أعضاء  املسلمني يف 
ب املوافقة على هذا االقرتاح بأغلبية  صوت واحد فقط مما جعل مسلمي بنجا

يضطربون اضطرابا شديدا فعقد هلم اجتماعات شعبية أدانوا فيها هذا القرار إدانة 
شديدة فعقد اجتماع من بني هذه االجتماعات حتت إشراف معهد البحث 

يونيو  ۱۱من أبواب الهور القدمية يف ) موشي(اإلسالمي يف حديقة خارج باب
  )٦٤: (املناسبةم وترأس إقبال اجللسة فقال يف كلمة له {ذه ۱۹۳۲عام 
كنت أظن حىت اليوم أن قلوب الشبان املسلمني ال تزال حتت غطاء كثيف من "

الغفلة واإلمهال وأ'م جيهلون تاريخ اإلسالم ومدنيته كما جيهل ذلك غري 
املسلمني وقبل بضعة أشهر قد زرت مصر وفلسطني وشاهدت من الوقائع اليت 

د أزحيت اآلن فقد رأيت يف املؤمتر أدكت يل بأن األغطية الكثيفة من الغفلة ق
اإلسالمي بفلسطني الشباب املسلمني قد حلقوا حلاهم ولبسوا البذالت املغربية 
ولكنهم كانوا يلقون الكلمات املتحمسة اجلياشة ويفوقون العلماء وفضال 

أستاذ التاريخ االجنليزي سحب " بروس"وحتمسا ونشاطا وقد اقرتح السيد 
إن هذا املنهج خيتاره أكرب العدد من . مناهج التخرج التاريخ  اإلسالمي من

إن . الطالب وهذا هو السبب الذي جعله يقرتح سحب التايخ اإلسالمي منه
العقل اإلنساين إذا اعتزم على الشر فإ'ا يهتم بتحقيق أهدافه مستخدما يف 

 بأنه جيب على أهل اهلند" بروس"ذلك العواطف واملؤثرات الباطنية ويرى السيد 
إنين أرى هذا االدعاء خاطئا ألنه يعين أننا ال نعترب تاريخ . أن يدرسو تارخيها 

شعب بأنه هو تارخيه والواقع أن التاريخ إمنا هو حركة روحية بشرية اجتماعية 
وإن الروح اإلنسانية ال بيئة هلا بل العامل كله هي بيئة هلذه الروح البشرية وأننا إذا 
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شعب فإن ذلك يدل على ضيق األفق والنظر وقد اعتربناها ملكا لشعب دون 

وهو من املعجبني بالتاريخ ) كيتاين(التقيت يف إيطاليا بشخص يسمى باألمري 
اإلسالمي وقد ألف كتبا كثرية عن التاريخ وأنفق عليها مبالغ ضخمة حىت أنه 
ليس مبقدرة مملكة إسالمية من بني الدول اإلسالمية أن Dتم برتمجة هذه الكتب 

إن : ألته عن السبب الذي جعله يهتم بالتاريخ اإلسالمي ويرغب فيه فقالفس
  ."التاريخ اإلسالمي جيعل من النساء رجاال

وقد مر بنا بأن املؤمتر اإلسالمي اهلندي كان قد اختذ قرارا يف اجتماعه الذي 
م يقول بأن احلكومة الربيطانية إذا مل تعلن ۱۹۳۲مارس  ۲۲و  ۲۱عقد يف 

املشكلة الطائفية حىت 'اية شهر يونيو فإن ا>لس التنفيذي للمؤمتر بقرارها عن 
م ويقرر فيه برناجما عن ۱۹۳۲يوليو  ۳اإلسالمي اهلندي سوف يعقد اجتماعه يف 

ته رئيسا للمؤمتر اإلسالمي ۵الصدام املباشر مع احلكومة فاستشار إقبال بسف
إىل 'اية يوليو مما أثار اهلندي أعضاء ا>لس العاملي للمؤمرت فأجل االجتماع 

اضطرابا واختالفا يف بعض الدوائر اإلسالمية  فاDموا إقباال بأن موقفه موقف 
دكتاتوري وأنه قد أجل االجتماع على إشارة من احلكومة االجنليزية فعقد اجتماع 

وحضر فيه بعض األعضاء الكبار ) اله آباد(م مبدينة ۱۹۳۲يوليو  ٤عام يف 
فاحتجوا على قرار إقبال بتأجيل االجتماع كما إن الشيخ للمؤمتر اإلسالمي 

وغريه من الزعماء اقرتحوا تكوين حزب جديد داخل املؤمتر ) حسرت موهاين(
  .اإلسالمي

أما إقبال فلميغضب بسبب هذا االجتماع الذي عقد ضده كما أنه مل 
ا يغضب بسبب قرار تكوين حزب جديد داخل املؤمتر اإلسالمي وإمنا أصدر بيان

) حسرت موهاين(م فاستحسن فيه اقرتاح الشيخ ۱۹۳۲يوليو  ٦صحفيا يف 
ورحب بفكرة حزب جديد وقال وهو يوضح موقفه بأن هذا يوافق ما اقرتحه هو 
يف خطبته الرياسية للمؤمتر اإلسالمي اهلندي وهو ما قاله باتساع يف دستور املنظمة 

رية سياسية من السياسية الوحيدة للمسلمني حيث يتمكن كل مدرسة فك
االنتصار واحلكم كما وضح إقبال بأن تأجيل االجتماع مل تكن خطوة دكتاتورية 
وإمنا كان ا>لس العامل للمؤمتر يف اجتماع له والذي مل يشارك فيه إقبال قد 

الداودي كأمني عام للمؤمتر بأنه يستطيع أن ) شفيع(أعطى اختصاصا للشيخ 
 ۳مل يعلن القرار عن املشكلة الطائفية حىت  يؤجل اجتماع ا>لس التنفيذي إذا

  )٦٦: (م وأضاف إقبال قائال۱۹۳۲يوليو 
إن القرار عن املشكلة الطائفية إذا مل يكن موافقا ملا يطالب به املسلمون ضمن "
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واجبهم أيضا أن يتقاتلوا مع احلكومة إال أنين ال أنصح هلم أن يبدوا صداما 
ا ترتكب جرمية عدم اإلعالن بقرارها عن مباشر مع احلكومة ليس لسبب غري أ'

املشكلة الطائفية خالل مدة معينةوبعد وضوع احلوادث بشكل مفتوح سوف 
يستطيع املسلمون أن يقدروا أمهية ما اقرتحته من تأجيل اجتماع ا>لس 
التنفيذي كما أنه سيعرفون سبب التأجيل إىل أي مدى كان ذلك على إشارة 

إنين مل أتبع أبدا ضمري غريي من الناس وأريد أن . جنليزيةأو تأثر من احلكومة اال
أوضح توضيحا جيدا بأن الذين أرادوا تأجيل االجتماع ال جيوز التعبري ملوقفهم 
بأ'م سوف يتخلفون يف العمل بقرار الهور ـ إذا كانت احلاجة إىل العمل {ذا 

فظ بطاقاDا وقواها القرار ـ وما دامت هذه احلاجة ال تظهر فعلى اجلماعة أن حتت
فليس من احلكمة استنزاف القوة والطاقة يف مشاكل غري هامة وإمنا احلكمة كل 
احلكمة يف االحتفاظ {ذه الطاقة والقوة واستخدامها يف شؤن هي مهمة حقا 

  ."ويف حلظات حامسة
الداودي من منصبه كأمني عام ) شفيع(ويف أثناء ذلك استقال الشيخ 

يام جاء املطالبون بتكوين حزب جديد فالتقوا بإقبال وأيدوا للمؤمتر وبعد بضعة أ
فيقول عبد ا>سد سالك معلقا على . موقفه يف تأجيل اجتماع ا>لس التنفيذي

  ):٦۷(هذا احلادث
إن هذا الطوفان قد هدأ بسرعة فقد جاء زعماء هذا احلزب اجلديد فالتقوا "

لس التنفيذي يف مثل هذه بالعالمة إقبال فقالوا له بأن تأجيل اجتماع ا>
الظروف قد كانت خطوة مناسبة حكيمة ومبا أن احلكومة الربيطانية قد حتمتل 
مسؤلية حل املشكلة الطائفية على رغبة ورجاء  من األحزاب السياسية اهلندية 
فيجب أن ننتظر القرار الذي ستتخذه احلكومة وبذلك أنقذ إقبال املؤمتر من 

  ."ه الشخصي وأخريا وافق مجيع األعضاءاخلالفات بإخالصه وتأثري 
ليشارك يف عيدا ملولد ) جالندهر(م ذهب إقبال إىل ۱۹۳۲يوليو  ۱٦ويف 

النبوي وخرج أهل املدينة يف موكب عظيم مث عقد اجتماع شعيب ألقى فيه إقبال  
كلمة جامعة عن سرية رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مما كان سببا لتقوية 

العقيدة ألهل املدينة وجتديدها مث عقدت حفلة الشاي تكرميا له اإلميان ودعم 
  )٦۸. (وقدمت كلمة الرتحيب به مث عاد إقبال إىل الهور يف نفس املساء

قد عارضوا ميثاقا كان قد رتبته األقليات اهلندية خالل مؤمتر ) السيخ(وكان 
لطائفية قد ال حيافظ املائدة املستديرة الثاين وكانوا خيشون بأن القرار عن املشكلة ا

على حقوقهم ومن مث أخذوا يعلنون بأشياء ويصدرون تصرحيات خمتلفة وكانوا 
يعدون برناجما للتظاهرات االحتجاجية مبناسبة إعالن القرار عن املشكلة الطائفية 
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وكان ذلك يهدف إىل الضرر مبصاحل املسلمني مما جعل إقباال يصدر تصرحيا 

م فقال وهو يشرح موقف ۱۹۳۲يوليو  ۲۵يف ) السيخ(صحفيا عن موقف 
  )٦۹: (املسلمني

إن املسلمني اهلنود مضطربون حول االحتفاظ مبصاحلهم اجلماعية وبنفس "
إ'م يعرتفون مببادئ حكومة . املقدار قلقون على التقدم الدستوري للبالد

م األغلبية يف املركز ويف األقاليم اليت هم فيها أقلية ضئلية ولكن بشرط األ حير 
املسلمون من حقوقهم الشرعية والفوائد املوازية اليت يتمتعون {ا يف األقاليم 

  ."األخرى حبكم أغلبيتهم الساحقة
) السيخ(وبعد تصريح إقبال هذا بدأت حماوالت التفاهم بني املسلمني و

مبذكرة  ) سردار جو جندر سنغ(م بعث صديق إقبال القدمي ۱۹۳۲يوليو ۲۹خفي 
داده إلعطاء حق األغلبية للمسلمني يف جملس بنجاب أبدى فيها عن استع

التشريعي مبقعد واحد فقط فرفض إقبال هذا االقرتاح وكتب إىل صديقيه بأنه يريد 
) ۷۰(أغلبية املسلمني يف ا>لس ال تقل عن واحد ومخسني يف املائة من املقاعد

إقبال  مشروعا آخر كان خيتلف متاما ولكن) سردار جو جندر سنغ(فأرسل إليه 
رفضه أيضا قائال بأنه ال بد من أغلبية واضحة للمسلمني يف جملس بنجاب 
التشريعي  وبدون أخذ هذا املبدأ يف االعتبار ال فائدة يف نقاش مشروع أو 
حمادثات عن ذلك ورغم أن هذه املراسلة بينهما كانت خاصة على حد قول 

 ٤سالت يف اجلرائد يف نفسه إال أنه هو الذي نشر املرا) سردار جو جندر سنغ(
يف ) السيخ(م واستمر احملادثات حول التفاهم بني املسلمني و۱۹۳۲أغسطس 

احلقيقي من هذه احملادثات إمنا كان تأجيل بإعالن ) السيخ(ومبا أن هدف ) مشال(
قرار احلكومة الربيطانية عن املشكة الطائفية مما جعل ا>لس العامل للمؤمتر 

م مبدينة دهلي وترأس ۱۹۳۲أغسطس  ۷جتماعه يف اإلسالمي اهلندي يعقد ا
إقبال االجتماع فاختذ االجتماع قرارا يقول بأنه جيب تأجيل احملادثات بني زعماء 

والزعماء املسلمني حتىتعلن احلكومة احلكومة الربيطانية بقرارها عن ) السيخ(
رع املشكلة الطائفية وقد طالب هذا االجتماع من احلكومة الربيطانية أن تس

بإعالن القرار عن املشكلة الطائفية كما قرر االجتماع بأنه إذا مل يتم االقرتاح بأقل 
ما يطالب به املسلمون فإن اللجنة الصغرية من أعضاء ا>لس  العامل سوف 
جتتمع وتعد مشروعا عمليا للمستقبل وكان إقبال رئيس اللجنة وكان أعضاؤها 

غالم رسول (و) سيد حبيب(و) اينحسرت موه(والشيخ ) مظهر الدين(الشيخ 
وطبقا ملا قرره املؤمتر اإلسالمي اهلندي )۷۱) (ذاكر على (و) حسن رياض(و) مهر



 النهر الخالد

 

وأدىل بتصريح ) السيخ(رفض إقبال أن يشارك يف حمادثات عن التفاهم مع 
م حيث وضح موقفه يف ضوء ما قرره ا >لس ۱۹۳۲أغسطس ۱۰صحفي يف 

  ,.واملسلمني) السيخ(جمادثات التفاهم بني  فهكذا فشلت) ۷۲(العامل للمؤمتر 
م أعلن رئيس وزراء بريطانيا القرار عن املشكلة ۱۹۳۲أغسطس  ۱٦ويف 

أغسطس ۱۷الطائفية مما أثار ضجة من البحث واخلصام يف شبه القارة كلها ويف 
فاختذ . م عقد اجتماع ا>لس العامل للمؤمتر اإلسالمي وترأسه إقبال۱۹۳۲

عن حركة كشمري اهلائجة وعن القبض على األحرار واالحتجاج االجتماع قرارا 
 ۲۳ويف ) ۷۳(على حبسهم واملطالبة باإلفراج عنهم ولكن حركة كشمري استمرت 

) دهلي(م عقد اجتماع آخر للمؤمتر اإلسالمي اهلندي مبدينة ۱۹۳۲أغسطس 
. الطائفية وترأسه إقبال ويف هذا االجتماع مت اختذا قرار عن اإلعالن بقرار املشكلة

م أدىل إقبال بتصريح صحفي هام تأييدا هلذا القرار ۱۹۳۲أغسطس  ۲٤ويف 
فاالعرتاض األول كان . ووضح يف تصريح ما اعرتض به على قرار املشكلة الطائفية

عن التمثيل يف جملس بنجاب التشريعي حيث حرم األغلبية اإلسالمية من حق 
ا كانوا يستحقونه باإلضافة إىل بعض متثيال أكثر مم) السيخ(متثيلها وحيث أعطى 

املقاعد اليت سيتم انتخا{ا بالتصويت املشرتك وأما االعرتاض الثاين فقد كان عن 
األغلبية اإلسالمية الساحقة يف بنغال حيث حرم املسلمون من حقهم الذي أخذه 

وأما االعرتاض الثالث فقد كان عن احلقوق اليت . األوربيون يف ا>لس التشريعي
عطيت لغري املسلمني يف بنغال وبنجاب وسرحد فهو فوق ما يستحقونه بينما مل أ

يعطوا نفس احلقوق لألقليات اإلسالمية يف أقاليم األغلبية اهلندوكية وتقدم إقبال 
باقرتاحني عن تعويض املسلمني ملا أصا{م من احلسائر يف قرار املشكلة الطائفية 

أما ا>لس األعلى فيجب أن يكون أوال يتكون برملان بنغال من جملسني 
للمسلمني فيه مقاعد حسب تناسبهم السكاين كما أن ا>لس الوزاري جيب أن 
يكون مسؤال أمام ا>لسني وبذلك يكون من املمكن للمسلمني يف بنغال أن 
يكون هلم كلمة مسموعة على اساس أغلبيتهم الساحقة واالقرتاح الثاين إعطاء 

  ).۷٤(قاليم أما سلطة املركز فال تكون إال باالسم سلطة حملية ممكنة لأل
إضرابه عن الطعام حىت املوت ضد ) غاندي(م أعلن ۱۹۳۲سبتمرب ۲۰ويف 

حق النيابة املستقلة الذي أعطى للمنبوذين يف قرار املشكلة الطائفية وكان قبل ا 
يف  إلضطراب قد تراسل مع وزير اهلند ورئيس وزراء بريطانيا ونشرت هذه املراسلة

سبتمرب  ۱۳اجلرائد فعلق إقبال على هذه املراسلة يف تصريح صحفي له يف 
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  ):۷۵(م فقال۱۹۳۲

إن هذه الرسائل مظاهر ممتعة للنفسية الشخصية وقلما رأيت هذا النوع من "
الرسائل فإن أبرد ما الحظته يف هذه الرسائل هو أن صدق الديانة اهلندوكية يف 

أنا شخصيا أستحسن . اخللقية والدينية يشتمل على املشاكل) غاندي(رأي 
مثل هذه اآلراء ورغم ذلك فإن اجلرائد اهلندوكية ال تزال تشيع عين كثريا من 
سوء الظن ولكن رأي كان دائما أن املشاكل السياسية وخاصة يف اهلند ال 
حقيقة هلا بإزاء الشؤون الدينية واخللقية ومل يدهشين كثريا حني رأيت رائد الفكرة 

مية اهلندية املوحدة والذي يعارض معارضة شديدة يقظة األقليات اهلندية القو 
األخرى واليت هي نتيجة حمتومة لتحول ا لقوة السياسية فقد رأى من الالزم أن 

  ."يؤيد االحتفاظ حبقوق الشعب اهلندوكي بكل شجاعة واجرتاء
ن إن هذه الظروف قد أيقظت املسلمني وأزالت األغطية عن عيو'م حيث أ

الرجل القديس الذي كان ينصح جلميع الشعوب باالنضمام إىل القومية اهلندية 
املوحدة أل'ريى متزيق الشعب اهلندوكي يف قرار قد يعطى متثيال حمدودا يف ا>الس 
التشريعية للفئات املضطهدة اليت مل تزل حتت هيمنة الطبقة اهلندوكية العليا خالل 

املستقل للمنبوذين يعين متزيق الشعب اهلندوكي  قرون  طويلة فإذا كان االنتخاب
والقضاء عليه فإن مبدأ االنتخاب املختلط يعين القضاء على األقليات ومسحها 

أن األقلية اليت تريد ) غاندي(وأعتقد أنه قد اتضح من موقف. من صفحة الوجود
هدد به أما ما . وجودها وكيا'ا جيب عليها أال تتنازل عن مبدأ االنتخاب املستقل

من االفتخار فإن ذلك يدل على اجلنب يف اإلسالم مهما كان وكيف ما  ) غاندي(
لو كان مسلمو ا هلند يؤمنون بالطبقية وكان فيهم عدد ! وال مسح اهللا. كان 

ضخم من طبقة املنبوذين وأ'م لو تعاملوا معهم ما يتعامل اهلنادكة من الطبقة 
ان ال بلد يل أن أختذ نفس املوقف الذي العليا مع طبقة املنبوذين منذ قرون وك

ملا حاولت أن أهدد احلكومة الربيطانية وإمنا هددت شعيب من ) غاندي(اختذه 
الطبقات العليا وألكرهتهم على منح احلقوق من املساواة االجتماعية للمنبوذين 

إن الشعب . بدل أن أحرمهم من احلقوق اليت منحهم قرار املشكلة الطائفية
إذا أراد فعال املستقبل األفضل للمنبوذين فإن ذلك خري للشعب اهلندوكي 

  ).غاندي(اهلندوكي وزعيمه 
على كل حال فإن احلكومة الربيطانية قد غريت قرار املشكلة الطائفية من 

وقد علق إقبال على ميثاق " بونا"حق النيابة املستقلة للمنبوذين حتت ميثاق 
إن هذا امليثاق : م فقال۱۹۳۲رب سبتم۲۸يف بيان صحفي أصدره يف " بونا"
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  ).۷٦(املنبوذين من حق النيابة املستقلة كما أنه ال يقر{م من الديانة اهلندوكية 
ومبا أن قرار املشكلة الطائفية جيب كال الفئتني اهلنادكة فقد رأى الشيخ 

أنه ال بد من حماولة أخرى للتفاهم بني اهلنادكة واملسلمني فقد ) شوكت علي(
يف ) مدهن موهن مالويا(والبانديت ) أبو الكالم آزاد(ادثات مع الشيخ بدأت احمل

السندي فنشر أنبائ احملادثات يف اجلرائد ) شيخ عبد ا>يد(وقد ساعده ) بومباي(
مما جعله إقبال بصفته رئيسا للمؤمتر اإلسالمي اهلندي يصدر تصرحيا مشرتكا مع 

  )۷۷: (م حيث جاء۱۹۳۲اكتوبر  ٦بعض زمالئه يف 
إن مسلمي اهلند كانوا يف قلق دائما وحماولة للوحدة مع األغلبية وهذه حقيقة "

يعرفها كل من تتبع احملاوالت اليت جرت خالل ا لسنوات العشرة املاضية تلك 
اليت جرت للتوفيق والتوحيد بني التفئتني على مبادئ قومية ونعتقد أن احلديث 

يناسب إطالقا ألننا على ثقة بأن عن مشكلة االنتخاب املستقل أو املختلط ال 
أمتنا ليست على استعدا أن تتنازل عن هذا الضمان يف مثل هذه الساعة 
اخلطرة رغم ذلك فإننا ال نعارض نقاش االقرتاحات الواضحة اليت يقدمها زعماء 
الشعب املقابل مدركني املشاكل  املتعلقة الضرورية ولكننا نريد أن نوضح 

رتاحات الواضحة هذه جيب أن يتم تقدميها من قبل توضيحات جيدا بأن االق
  ."األغلبية الساحقة

والشيخ ) شوكت علي(وكانت هذه احملادثات مستمرة حني أعلن الشيخ 
اكتوبر  ۱۵السندي بأن مؤمترا للزعماء املسلمني سوف يعقد يف ) عبد ا>يد(

رقية بعث {ا م وقد تلقى إقبال أيضا دعوة للمشاركة يف هذا املؤمر فرد يف ب۱۹۳۲
  )۷۸: (م۱۹۳۲أكتوبر  ۸يف 

إن حماولة التفاهم خطوة مستحسنة ولكن عقد مؤمتر الزعماء املسلمني بدون "
االقرتاحات الواضحة من قبل األغلبية اهلندوكية يضر املسلمني ومع األسف 
الشديد أنين ال أستطيع أن أشارك يف املؤمتر يف مثل هذه الظروف وأرجوك أن 

  ." اقرتاح عقد املؤمترتعيد النظر يف
م أدىل إقبال بتصريح صحفي عن املوضوع نفسه ذكر ۱۹۳۲أكتوبر ۸ويف 

  )۷۹: (فيه الربقية والرد عليها فقال
بدون اإلقرتاحات الواضحة من قبل الزعماء اهلنادكة ال أفهم ما يستفيد من "

مستعدين إن مسلمي اهلند كانوا وال يزالون . هذا املؤمتر وما الذي سننا قشه فيه
دائما للتفاهم مع الفرق األخرى ولكن األسلوب الذي اختذناه اآلن ليس أسلوبا 
يساعدنا يف التفاهم مع اهلنادكة وإمنا هو أسلو يقودنا إىل متزيق وحدثتنا اليت 

إن القول أن مشكلة طريقة االنتخاب . بنيناها جبهد كبري وبعد سعوبة كبرية
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رة ثانية رغم أن األمة املسلمة قد قررت قرارا مشكلة تافهة وتناول هذا املوضوع م

واضحا عن ذلك كما يتضح من قرارات املؤمتر اإلسالمي والرابطة اإلسالمية 
وأعتقد أن املؤمتر املقرتح يضر اإلسالم . قول غري حكيم وخطوة غري حازمة 

واهلند وليس إال إضاعة الوقت واآلمل يف دعاة هذا املؤمتر أ'م سيعيدون النظر 
  ." موقفهميف

فاختذ قرارا يقول ) لكهنو(م عقد املؤمتر املقرتح يف مدينة ۱۹۳۲ويف أكتوبر 
بأن املسلمني ال ميكن أن يناقشوا قضية طريق االنتخاب مرة أخرى إال إذا واقفت 
فرقة األغلبية الساحقة باملطالب الثالث عشرة األخرى للمسلمني مث تكونت جلنة 

فتحدث أعضاؤها مع الزعماء اهلنادكة ) يخالس(للمحادثات مع اهلنادكة و
إال أن هذه احملاولة من التفاهم مل جتد بشئ أيضا فعلق إقبال على قرار ) السيخ(و

  )۸۰: (م فقال۱۹۳۲أكتوبر  ۱۷يف تصريح صحفي يف ) لكهنؤ(مرمتر 
إن هذا الفرار يف احلقيقة يعيد املوقف الذي اختذته أنا حول احملادثات بني "

تقدمي االقرتاحات الواضحة من قبل فرقة األغلبية واألمر اآلن  الفرق أي جيب
  ."إىل اهلنادكة فيجب أن خيربونا إذا كانوا على استعداد للمحادثات

قد أشار على ) فضل حسني(كان والده ) عظيم حسني (وحسب تصريح 
احلكومة الربيطانية أن ترسل إقبال للمشاركة يف مؤمتر ا ملائدة املستديرة الثالث 
ولكن احلكومة الربيطانية وافقت على أساس جتربة السنة املاضية أن ترسل إقبال 
للمشاركة يف مؤمتر  املائدة املستديرة الثالث ولكن يف شيئ من التحفظ والرتدد 

بأنه هو الذي كان قد أشار ) ظفر اهللا خان(ويقول السري ) ۸۱.(وعدم التحمس
فضل (وذلك ألن . اركة يف املؤمترعلى احلكومة االجنليزية برتشيح إقبال للمش

عضوا يف مكانه يف جملس ) ظفر اهللا خان(كان يف إجازة وكان السري ) حسني
نائب األمرباطور وقد اعرتضت احلكومة االجنليزية على موقف إقبال يف مؤمتر 
املائدة املستديرة الثاين بأنه ظل ساكتا ومل يساهم عمليا بشئ يف اجراءات املؤمتر 

) ۸۲) (ظفر اهللا خان(ة واقفت احلكومة الربيطانية مبا أار عليها السري ويف النهاي
واحلقيقة أن إقباال كات قد فقد إجراءات املؤمتر الثاين فقدا عنيفا وقد أدىل بصفته 
رئيسا للمؤمتر اإلسالمي اهلندي وقف احلكومة االجنليزية ومنثم مل يكن من السهل 

القادم إال بعد حتفظ وتردد وإنكار إال أن  أن ترشحه احلكومة االجنليزية للمؤمتر
إقباال كان قد نال مكانة هامة يف السياسة اإلسالمية اهلندية مل يكن من املمكن 
جتاهلها أو إمهاهلا ومن مث رشحته احلكومة الربيطانية للمشاركة يف املؤمتر وهي  

  .كارهة لذلك
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كان إقبال قد بعث وقبل سفره للمشاركة يف مؤمتر املائدة املستديرة الثالث  
شرح فيها موافقه السياسية ) لكهنؤ(من" مهدم"رسالة إىل رئيس حترير جريدة 

  )۸۳: (فقال
تقدم النصح للمسلمني بكل صراحة دائما وأن املواطنني " مهدم"إن جريدة "

مجيعهم يشكرون لكم واذكر جيدا أن االقرتاح باحملاولة الثانية للتفاهم بني 
ن تقدميه من طرفكم ولعلي كنت قد أبلغتكم بأن التفاهم اهلنادكة واملسلمني كا

فكنت أعتقد يف ذلك الوقت بأن األغلبية " بونا"مثل هذا قد يتاح بعد اتفاقية 
قد تقدم اقرتاحا للمسلمني ومع األسف الشديد أن ذلك مل حيدث وقد اختذ 

يف ) غاندي(نفس املوقف الذي كان قد اختذه ) مدن موهن مالويا(البانديت
) حممد علي جناح(على كل حال فلعلك قد اطلعت على برقية السيد ) دهلي(

فهو اآلخر يوافق الراي القائل بأن اقرتاحات الفاهم جيب تقدميها من قبل 
اهلنادكة حىت ولو كانت على اساس مبدا االنتخاب املختلط وأنا آعتقد أن 

أعيدت وتكررت يهدف إىل تغيري يف املطالبات اإلسالمية اليت ) لكهنؤ(مؤمتر 
أكثر من مرة إال أن التغيري يف مثل هذه الظروف وخاصة يف مبدأ االنتخاب 
هذا التصرف يدل على ضعف سياسي شديد وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه 
اخلطوة قد تفتح بابا من التمزق واالفرتا ق على املسلمني وإن وحدة الرأي اليت 

ال ميكن ألحد أن ينكر بأن ما حتققت بعدصعوبات بالغة قد تصري نسيا منسا و 
قضت به احلكومة الربيطانية ال يوجد فيه شيء غري أن أغلبية املسلمني يف 

سوف ) سرحد(بنجاب تتحقق بإضافة مخسة أو سبعة من املقاعد وإن إقليم 
عن ) السند(يتمتع بدرجة املساواة يف النظام املقبل كما أن إمكانيات انفصال 

كما أن مبدأ االنتخاب املستقل بقي على حاله قد أصبحت واضحة  ) بومباي(
وأعتقد أن هذا املبدأ هو أساس مجيع ما يطالب به املسلمون وقد جعلت 
احلكومة مبدأ االنتخاب املستقل غري مشروط باي شرط وبذلك أتاحت فرصة 
للمسلمني أن يقضوا أن يستقيموا وحيافظوا على كيا'م املستقل يف بعض 

  ."األقاليم على األقل
إن املسلمني إذا تنازلوا اليوم عن االنتخاب املستقل قل األول عن مؤرخ 
املستقبل لن يطعن يف احلكومة الربيطانية إذا مت مسح املسلمني سياسيا عن مسرح 
اهلادي إمنا سيحمل املسلمني اجلرمية من أ'م أنفسهم قد قضوا على أنفسهم 

ا أن البعض من زعمائنا بصفتهم أقلية يف النظام اجلمهوري ومن املؤسف جد
  ورجال الدين يعتربون مشكلة االنتخاب طريقة التمثيل فقط

أما أنا شخصيا فقد درست تاريخ مسلمي اهلند ومشاعر األمم اآلسيوية 
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وميوهلا ودسائس األمم الغربية ومكائدها وقد تأكدت بدراسيت هذه بأن مستقبل 

ستقل وأنا أعتقد أن مبدأ مسلمي اهلند لن يكون آمنا إال بطريقة االنتخاب امل
الفكرة القومية الغربية مرض (االنتخاب املستقل ال يعارض الفكرة القومية الغربية ـ 

ـ ومع ذلك فقد تكون وسيلة للوحدة والتضامن للشعوب اهلندية كلها وأن ) روحي
هذا اهلدف القومي على وشك االنقراض يف أوربا نفسها ولكنه من املمكن أن 

رقية من املالبس اليت خلعتها أوربا حىت تواجه نفس املصائب اليت تلبس األمم ال
وكان بإمكاين أن أفصل القول  يف املوضوع إال . واجهتها وال تزال تواجهها أوربا

أنين ساسافر غدا إىل أوربا وقد بقيت على أعمال أخرى كثرية جيب إجنازها قبل 
القول فإن تقدمي االقرتاحات ومجلة .السفر فأريد أن أكتفى {ذه األسطر القليلة 

للتفاهم من قبل املسلمني  وخاصة إذاكانت املطالبات اإلسالمية معروفةمعلومة 
منذ أمد بعيد شىء ال يدل علي اإلخالص والنوايا الطيبة من حب الوطن وإمنا 
هى مكيدة سياسية والغرض منها أن األغلبة الىت من واجبها أن تكسب ثقة 

إن نقاش املشاكل الطاءفية ىف مثل هذه الظروف .لتفاهم األقليات ال تريدهذا ا
  .ليس فيه صاحل املسلمني وال البالد

م أفشأ إقبال مؤسسة املوسوعة اإلسالمية وأدىل ۱۹۳۲أكتوبر ۱۷وىف
بتصريح صحفى مفصل عن أهداف هذه املؤسسة ومشروعاها وطرقها العلمية 

ن التمهيدى بتلك املناسبة وهذا نص البنيا.وقدشاركه ىف ذلك غريه من أهل العلم
):۸٤(  

إن اإلسالم واملدينة اإلسالميةىف العصر احلاضر تواجه تغريات ثورية ىف كل "
اخلطوات االجتهادية ىف تركياودور التجدد ىف إيران .منطقة قريبها وبعيدها 

وحتمس مصرلإلصالح وتوغل أفغانستان ىف التغرب ومجلة القول فإننا إذا انظرنا 
ة من مناطق العامل اإلسالمى رأينا صجة واضطرابا ىف احلياة إىل اية منطق

إن هذه التغيريات يف الدول اإلسالمية خفيها  وجليها حتمل بشارة .املعاصرة
احلياة الناضرة ملسلمى  اهلند ويف نفس الوقت هى رسالة اليقظة إليهم من 

ا آثار وما هى رسالة اليقطة هذه؟فلودرسنا ها دراسة عليمة وحللن.إخوا'م 
املعنوية توجد النتاءج اهلامة وعلى رأسها االحتفاظ بأجياد اإلسالم املاضية 

جيب أنبذل جهودنا الفكرية ىف املشاكل اخللقية واالجتماعية واملدنية وأما عن .
تاريخ مساعى اهلند وتاريخ اإلسالم عامة فالبد من اإلهتمام اخلاص {ذه 

قاد املسلمني من الركود  واجلمود وبث املوضوعات العديدة ألنه توجد حيلة إلن
  "روح اليقظة املعنوية ىف فقوسهمأكثر فاءدة ونفعا من هذه احللية
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م إال أن ۱۹۳۲نوفمرب ۱۷وقدتكررعقد مؤمتر املاءدة املستديرة الثالث ىف 
م إذكان ينوى أن يزور ۱۹۳۲أكتوبر۱۷إقباًال سافر إىل أورباقبل شهر أى ىف 

ودية ويقيم {ا أياماقبل وصوله إىل لندن ومبا أمنوعد سفره بعض العواصم الثقافية األ
مل يطلع عليه أهل الهورفلم يأت أحد إىل حمطة الهور للقطارليودع إقباًال غري 

وقد رافق إقباًال ىف سفره كأمني فخرى للوفد ) سيدأجمد على(أصدقاءه وأقاربه
) سرحد(اإلسالمى وأصدر إقبال بيانا صحفيا قبل أن يتحرك به قطار 

قال فيه بأن يرجو من املسلمني أن ينابعوا السياسة "فرنتيار ميل" أى(السريع
العلمية الىت حددت له قرارات املؤمتر اإلسالمى اهلندى الرابطة اإلسالمية اهلندية مث 

  ):۸۵(أضاف قاءال 
وأعتقد أنىن ال أستطيع أن أقول شياء إال أن أذكر املسلمني باألسس والبادى "

فمادمنا ". فإذا عزمت فتوكل على اهللا :" الىت حددها له القرآن الكرمي ء العلمية
  ."قدقدرنا اختاذ طريق من العمل فعلينا بالعمل فوريا مبوجبه ونتوكل على اهللا ربنا

استقبله صالح الدين السلجوقى القنصل ) بوصباى(ولدى وصولة إىل 
قضى )بوصباى(قصرية ىف األفغاىن ىف بوصاى فأخذه معه إىل مقره وخالل إقامته ال

مث ركب سفينة حبرية كان ) فيضى رحيمني(وزوجها )عطية بيكم(إقبال وقتامع السية
فوقفت {م السفينة  .مبتهاإىل أوربا ) سيد أجمد على(مع ) كونىت روسو(امسها 

إالأن إقباًال كان عليال فلم ينزل من السفينة وإمنا ظل ) عدن(كاملعتاد ىف ميناء
اإل يطاىل ) فينس(اخلصوصية وأخريا وصلت السفينة إىل ميناء يسرتيح ىف جمرية

سردار )(باريس (فاستقبله ىف حمطة ) باريس(حيث ركب إقبال قطارا جمتها إىل
نازال ىف باريس مع )سردار رجل(وأنزله ىف فندق متواضع وكان )امرأؤسنغ سريجل 

ى إقبال جبميع أعضاء فالتق) انديرا(واألنسة ) امرتا(زوجته ا>رية وابنتيه األنسة 
فزارو ) سيد أجمد على(و) سردار امرأ وستغ شريجل(األسرة فذهب مع 

لويس (وىف اليوم التاىل التقى إقبال باملستشرق الضرنسى املعروف ) نابليون(اضريح
واستمر اللقاء لبضع ساعات تباد ال خالهلا األراء وكان يردي أن يزور (ميسنيون 

ولكنه كان قد ذهب إىل قرية من القرى خارج  )برغسون(الفيلسوف الفرنسى 
لبضعه أيام ومن مث قرر أن يزور ه عاءدا من مؤمتر املاءدة املستديرة (باريس (

  .الثالث ىف لندن
) سيدأجمدعلى(ركب إقبال و) باريس(وبعد إقامةامتدت لبضعة أيام ىف 

الجنليزى املسلم ا)فكتوريا(حيث استقبلهما على حمطة ) لندن(القطار فوصال إىل 
) جان برايت(الذى أهدى إىل إقبال جمموعة من خطب ) خالد شيلدريك(
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إقبال أن يقرأ الكتاب قبل أن ) خالد شيلدريك(السياسى الربيطاىن املعروف ورجا 

هذا هو الذى  ) جان برايت(يشارك ىف مناقشات مؤمتر املاءدة الستديرة الثالث و
إنه البد لربيطانيا أن "م فقال ۱۸۵۷ كان قد ألقى كلمة ىف الربطان الربيطاىن يف

وعلى حد "تقسم اهلند إىل مخس دول مستقلة علي األقل قبل أن تسحب منها 
  )۸٦.(أ'ى إقبال قراءة الكتاب خالل ليلة واحدة)سيدأجمد على(قول 

أما مؤمتر املاءدة املستديرة الثالث فلم حيضر فيه أحد من ميثل الكوجنرس 
قدرشح فلم حيضر هو أيضا إال أن إقباالً ) جناح حممد على(اهلندى ومل يكن 

  .التقى به خالل إقامته ىف لندن أكثر من مرة
وقد شارك إقبال ىف هذا املومتر أيضا كمتفرج مالحظ ومل يساهم عمليا 

 -للفرقة االينجلو"بشىء ىف أجراءاته وكان قدعني عضوا يف اللجنة التعليمة 
اع من اجتماعاDا والوقع أن موضوعات مؤمتر إال أنه مل يشارك ىف أى اجتم"اهلندية

املاءدة املستديرة الثالث معظمها كانت عن احلكومة املفيدرالية املركزية للهند ومل 
يكن  إقبال يرغب  ىف احلكومة الفيدرالية وإمنا كان يعارض إنشاء احلكومة املركزية 

األقاليم ويكون كل للهند إذكان يرى إعطاء السلطة احمللية الكاملة لكل إقليم من 
وقد ألقى إقبال كلمة واحدة املؤمتر ) لندن(إقليم على صلة مباشرة بوزير اهلندىف 

- لكى ال يتربم الرعماء الربيطاينون بآراءة واقرتحا ) جان برايت(وأيد موقفه بأقواك 
وخالل هذا املؤمتر كان ) ۸۷(؟قاله احد زعماهم السياسيني ولبار الرطانيني -- 

قدوزعوا اكتيبا ) كربدج(وغريه من الطالب املسلمني ىف ) ت علىرمح(الشوذرى 
اآلن أولن ." مشروع باكستان بني املندوبني وكان اسم الكتيب (باالجنليزية عن 

  ".يكون أبدا
قدشارك كندوب ىف مؤمتر املستديرة )اصبيدكار(زعيم املنبوذين الدكتور .وكان

علق فيه على كلمة إقبال فقال "دباكستان أوتقسيم اهلن"وله كتاب باالجنليزيه 
)۸۸:(  

إذا اعتربنا معارضة احلكومة املركزية املشرتكة جانبا خاصا وأساسيا ملشروع "
باكستان فإنناال جند عضوا من بني أعضاء مؤمتر املائدة املستديرة الثالث الذى 

السري حممد إقبال (أيد هذا  املشروع بدون أن  يذكره باالسم وهذا العضو هو
ى رأى  رأيه ىف مؤمتر املائدة املستديرة  الثالث فعارض حكومة مركزية للهند الذ)

وإمنا طالب بأن يكون كل إقليم مستقل ذى سيادة ويكون على صلة مباشرة 
  ."بوزير اهلندىف لندن

رابطة "زعيمة ) فاركوهرسن(م أقامت اآلنسة ۱۹۳۲نوفمرب ۲٤وىف 
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د وبومؤمتر املستديرة اهلنادكة تكرميا إلقبال وقد حضرفيه ض"انكلرتاالقومية
وهى تعرف ) فاركوهرسن(واملسلمون وكبار الشخصيات الربيطانية فقالت اآلنسة 

  ):۸۹(بإقبال 
إننا نالحظ بأنه شخصية ذات كفااءت ومواهب غريعادية إنه يستطيع أن يرى "

اآلفاق البعيدة من املستقبل ببصريته  الشعرية كما أنه يستطيع أنيكشف 
اخلفية من املشاكل البشرية بنظره الفلسفى الدقيق وفكره العميق وفوق املبادىء 

ذلك كله فإنه ميلك مواهب اإلنسان العملى الىت كانت سببا ىف ترشيحه كعضو 
  ."ملؤمتر املائدة املستديرة

فاستحسن ابتكاراته الشعرية وخدماته اجلبارة ) اللورد ليمنجتون (مث قام 
عا إقباًال ليلقى كلمة ىف احلفلة فألقى إقبال كلمة مث د.إليقاظ العامل اإلسالمى

لوضع دستور اهلند مبعاونة ) لندن(قصرية أوضح فيها بأ'م مجيعهم قد اجتمعوا ىف 
اهلند بالد .احلكومة الربيطانية فيجب أن يضعوا دستور ا قويا دائما اليفشل أبدا 

لسنني وجيب أن واسعة جدا يقطنها أهل الديانات واللغات اخلتلفة منذ آالف ا
نوضح أهداف املؤمتر فيجب أن تكون بينناثقة متبادلة فإن الثقة تقود إىل الثقة 
واملؤمتر جبرى ىف جومن النوايا واألماىن الطيبة  واملسلمون عندهم شجاعة وجرأة 
وقد دعموا عالقات الوفاء واإلخالص مع بريطانيا بصفة دائمة مستمرة فهم 

قب إرادة املسلمني وأمانيهم حني تقرر قرا را'ا ئيا وأ'ا يأملون ىف أن بريطانيا سرتا
  .ستحافظ على حقوقهم وتضمن مطالبهم

كان عقد ىف "لر ابطة انكلرتا القومية"مث ألقى إقبال كلمة ىف اجتماع أخر 
االجتماعات اللجة وقد حضر فيه أعضاء من ۱۰:م بقاعة رقم۱۹۳۳سبتمرب۱۵

دول املختلفةوإعضاء الوفد اإلسالمى اآلخر ون جملسى الربملان الربيطاىن وسفراء ال
  :فقال إقبال ىف كلمته هذه

أما املبدأ األساسى وراء مايطالب به مسلمو اهلند فهو مبدأ بسيط عادل البد "
وأن يتأثربه الشعب الربيطاىن إذا علم به وفهمه فهما بيدا فأنتم على علم بأن 

أكثر و أما فصف هؤ الء  عدد السكان املسلمني ىف الىت سبعون مليونا أو
السكان فمنقسمون متفرقون ىف أحناء البالد املختلفة أماالنصف ومخسون ىف 

مخس )سرحد(املائة وىف املستديرة ثالث وسبعون ىف املائة تقريبا وىف إقليم 
أما موقف هوءالء السكان املسلمني فهو أن الذىن .وتسعون ىف املائة تقريبا 
ة ووحدة وتضامنا ما ال يوجد ىف أية مجاعة أخرى من ميثلون تقاليد تارخيية خاص

يريدون أن يعيشوا حياة على طريقتهم ويريدون أن يتقدموا .السكان ىف اهلند 
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على أساس قيمهم املنية فهذا هو املبدأ الذى يعمل وراء مايطالب به املسلمون 

مى اهلندى وقد مت يقدمي هذه املطالبات اإلسالمية ىف قرارات اختدها املؤمتراإلسال
  ."والرابطة اإلسالمية اهلندية

مث بدأ إقبال يوضح املطالب اإلسالمية ىف ضوء أربع عشرة نقطة مث أ'ى  
  : كلمة قالئال

وقبل أربع أومخس سنوات كنت قد اقرتحت إنشاءدولة إسالمية واسعة ىف "
الشمال الغرىب من اهلند كحل ممكن مللشكلة الطائفية بصفىت رئيسا للرابطة 

سالمية اهلندية ورغم أن هذا االفرتاح مل يكن بني ماطالب به مسلموا اإل
اهلندولكنىن أرى شخصيا حىت اآلن بأن هذا هو احلل املمكن الوحيد  هلذه 
املشكلة وإنىن على استعداد أن أنتظر الوقت حىت يتحقق بالتجربة أهذا اقرتاح 

  ."معقول أو غري معقول
كوت (لكثريين ومل هذا هو الذى جل والصحيح أن اقرتاح إقبال مل جيب ا

  ):۹۰.(م فيقول ۱۹۳۲ينتبه إىل ذلك ىف )مني
إن إجياد اهلند متحدة قوية مالئة قدبد أيصبح مستحيال يوما ويبدا أن دولة "

إسالمية قوية ىف الشمال الغرىب ستحل حملها وأن هذه الدولة اإلسالمية القوية 
بقية اإلسالمى الذى ستقع هذه  ال بد وأن تعرض عن اهلند إعراضا وتتجه إىل

  ."الدولة على حدوده
كان قد يأثرباقرتاح إقبال فقال أن مشروعه )الوردلوثيان(على كل حال فأن 

هواحلل الوحيد ملشكلة اهلند الطائفية إال أن حتقيقه وإنتاجه حيتاج إىل مايزيد عن 
  )۹۱.(مخس وعشرين سنة

هل الدين "لفلسفيه باإلجنليزيةوقد قرأ إقبال خالل إقامته ىف لندن مقالته ا
وكان قد تلقى الدعوة لتقدمي هذه املقالة وهو ".مجعيةأرسطو"ىف إجتماع"أمرممكن

ويضم هذه .وكان قدأعدها خالل مدة شهر واحد قبل سفره إىل أوربا)الهور(ىف
  ".جتديد التفكري الديىن ىف اإلسالم "املقالة كتاب إقبال با إلجنليزية وهو

" ؟ وعنوا'ا ----- انشرت مقالة إقبال الصحيحة ىف اوقل مغادرة انكرت 
حقوق النساء ىف " والواقع أن موضوع احلديث كان " مكانة املرأة ىف الشرق

وقد حتدث إقبال ىف هذه املقابلة الصحفية عن تقليد احلجاب للمرأة " اإلسالم
 ۳۰ىف )باريس(إىل )لندن(وأيد احلجاب ىف مقابلته هذه ووصل مرة ثانية من

  .م۱۹۳۲سيمرب د
والثاىن )لوئيس ميسنيون(وكان جل اهتمام إقبال ىف باريس بشخصني أوهلما 
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" إمالويس فكان قد قام جبوث عن املنصور احلالج وحقق كتابه ) .برغسون(
م وقد تعرف ۱۹۱۳ونشره مع مقدمته املتعة الدللة واهلوا مش املفيدة ىف" الطواسني

لكتاب غريإقبال موقفه حنو احلالج فبدأت إقبال عليه بكتابه هذا وبدراسة هذا ا
بأن إقباًال كان قد أبلغه ىف رسالة بعث {ا إليه )ميسنيون (املراسلة بينهما ويصرح 

ليزوره كما بعث إليه نسخة من ) باريس(م بأنه سيأتى إىل ۱۹۳۲فرباير۱۸ىف 
بأن احلديث )ميسنيون (أو رسالة اخللود ويقول " جاويد نامه" أحدث ديوانه 

م كان ۱۹۳۲ذى جرى بينه وبني إقبال خالل لقائهما ىف باريس ىف أول نوفمرب ال
معظمه عن احلالج الذى كان يعان بع إلقبال اهتماما بالغا وقد حطر مع إقبال 

وقد مت اللقاء ) سردار امراؤ سنغ شريجل(و) سيد أجمد على(ىف هذا اللقاء كل من 
كوام الكتب ىف  كل ناحية حيث كانت توجد أ) ميسنيون(ىف غرفة من مكتبة 

  ):۹٤:(إنطباعاته عن هذا اللقاء فقال ) ميسنيون(وقد سجل 
وكان بعض املفكرين املسلمني ىف اهلند قبل إقبال بقرون عديدة قد أبدوا عن "

أن فكرة .ردفلهم ضد املتصوفني القائلني بوحدة الوجود من مدرسة ابن العرىب 
فلسفة اهلندوكية وملخصها عن الفناء وحدة الوجود عند املتصوفني هو جوهر ال

النهائى أما املدرسة الشهودية أو مدرسة وحدة الشهود فقد بد أن بعلى 
اهلمداىن الكشمريى ووصلت إىل اإلمام أمحد السرهندى واإلمام وىل اهللا 

بأنه ليس من مدرسة ) باريس(الدهلوى وأن إقبال قد اعرتف خالل لقائناىف 
  ."درسة وحدة الشهودوحدة الوجود وإمنا هومن م

فريجع إىل فكرة الزمان الواقعية عنده الىت "برغسون"وأما اهتمام إقبال باألساذ
توافق ما استبدل به إقبال ىف مقال قد أعده عن هذا املوضوع وهو طالب ىف  
كمربدج وكان إقبال قد ضيع مقاله هذا إذارآه سحينفا بسبب النقد املنطقى له 

) برغسون(ولعل إقباًال قد أرادأن يقابل )ميك يتجريت(من قبل أستاذه الفيلسوف 
فيطلعه على اعرتاضات أوردت على هذه النظرية والميكن حتديد تاريخ لعائه مع 

ولعل ذلك قدكان ىف يوم من أيام األسبوع األول لشهرينا ) باريس(ىف ) برغسون(
حينذاك قد طعن ىف السن وأصبح شيخا هرما ) برغسون(م وكان ۱۹۳۳ينابر 

وكان مصابا بأمرا ض فلم يكن يستطيع أن يتحرك إال بكرسى ا>لتني ومل يقابل 
الناس أو يلتقى {م ولكنه خص إقباًال با للقاءألنه كان يتوقه إىل ذلك وقد استمر 

وقد )برغسون(اللقاء ساعتني تقريبا وجرى النقاش عن نظرية الزمان الواقعية عند
عن ذات اهللا عزوجل خالل –عليه وسلم صلى اهللا - روى إقبال حديث رسول اهللا

{ذا )برغسون(وقد تأثر "التسبوالدهر فإن الدهر هو اهللا"وهو) برغسون(حديثه مع 
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وكان !أهذا حديث نبوي صحيح ؟: احلديث فكرر سؤاله إىل إقبال غري مرة قائال

قد قام بدور املرتجم خالل هذا اللقاء وهوالذى كان ) سرادار امراؤ سنغ شريجل (
جل التفاصيل عن هذا اللقاء ولكن يأسلوب رديء جدا حىت أنه مل يتمكن قد س

وقد ذكر .من قراءة ماكتبه خبط يده فمن سوء احلظ مل حتتفظ بسجل هذااحلديث
ىف رسائله إىل الكثريين من الشخصيات فمثال كتب ) برغسون(إقبال لقاءه مع 
  ):۹۵(م فقال ۱۹۳۳ىف )وليام روشن ستائن (رسالة إىل السري

ىف باريس قد جرى بيننا حديث ممتع للغاية ) برغسون(وقد التقيت باألستاذ "
) بركلى(أن ملخص فلسفة )برغسون(عن املشاكل الفلسفية وقد قال ىل 

أما .الفيلسوف الربيطاىن هو أن املادة تنكشف بتما مها وكما له ىف القوة املدركة
وقد ).بركان(فكار الذهن فاألمرفيه ليس كذلك وهذا أسلوب آخر من تقدمي أ

ومر ىف هذا شديدا وقد ترك اللقاء )برغسون(استمر حديثنا لساعتني وقد هرم 
مع الناس أو احلديث معهم ولكنه قد تكرم خفصص ىف وقتافلتقينا ولكن من 
سوء احلظ أن صديقناالذى كان معنا والذى سجل احلديث ملستطع أن يقرأ 

  ."ماكتبه خبط يده فيما بعد
م حيدثه عن هذا اللقاء ۱۹۳۳مارس ۱۷ىف )اللوردلوثيان( وكتب رسالة إىل

  ) ۹٦: (ويقول
وقد جرى احلديث ) باريس(خالل إقامىت ىف ) برغسون(وقد التقيت باألستاذ "

بيننالساعتني تقريبا عن الفلسفة اجلديدة واملشاكل املدنية كما حتدثنا عن أفكار 
الفالسفة  الفرنسيني الذى كانت فلسفته موضع اهتمام للكثريين من )بركلى(

  ."وقد سجلوا ىف ذلك جتارب ومشاهدات ممتعة للغاية
  )۹۷:(م فقال۱۹۳۳يوليو ۲۹ىف ) ايدورد كامسون(وكتب رسالة إىل

هل الدين أمرممكن (وقدحاولت أن أوضح بلغة علم النفس املعاصرىف حماضرتى "
الدين  هل(الذى كان قد قرأحماضرتى ) برغسون(وما هو تصوفنا هذا و األستاذ)

الذى كان قد قرأ حماضرتى ) برغسون(وما هو تصوفنا هذا واألستاذ) أمر ممكن
  ."هذه قداعرتف خالل اللقاء بأن فلسفته أيضا تتجه هذا االجتاه نفسه

إنه كان قد سأل " ىف حضرة إقبال " ىف كتابه ) سيد نذير نيازى(ويقول 
عند ) برغسون( إقباًال هل كان أحد قد سجل احلديث الذى جرى بينك وبني

الذى قام بدور املرتجم )امراؤ سنغ(كان معى : اللقاء بينكما طرد عليه إقبال قائال
بيننا وهو الذى سجل هذا احلديث ولكن خطه كان ردئيا جدا حىت أنه مل يستطع 

الفيلسوف )بركلى(إننا حتدثنا كثريا حول :مث أصناف قائال.أن يقرأ ماكتبه خبط يده 
إن ملخص احلديث  :وقال .مكانه وأمهية ىف عصرنا احلاضر  الربيطاىن الذى زاد
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السيدة أمريتا شريجل ابنة سردار (ولعله يقصد{ا  -كان قدبعث إىل فنانه معروفة
هل ضاع أم بقى * وال أعرف مصري احلديث املسجل  -)أمراء سنغ شريجل

بأن )سيد نذير نيازى(مث قال إقبال وهو يرد على سؤال .متحفظا به 
كان قد حتدث عن نظريته النادؤة للزمان ولكنه قد ضاع فتأسف )برغسون(
  - )۹۸.(على ما ضاع من حديثنا املسجل)برغسون(

وكذلك فمن املصعب أن حتد د تاريخ سفر إقبال من باريس إىل مدريد 
م ۱۹۳۳يناير ٦وميكن أن يكون قد وصل من باريس إلىمدريد ىف ه أو )يإسبانيا(
استغرقت ثالية ) إسبانيا(م فكأن إقامته ىف۱۹۳۳ير ينا۲٦مث عاد إىل باريس ىف .

وقد رافقت إقبال فتاة اجنليزية حنيلة ضئيلة ىف سفره إىل مدريد )۹۹(أسابيع تقريبا 
ابنة )مدريد(والىت قامت بدور أمينة السرله أو املرتجم له وقد ظنها الصحفيون من

رسالةإقبال الىت إلقبال فقد ذكرت هذه الفتاة ىف تقرير صحفى من مدريد أو ىف 
م فأخربها فيها ۱۹۳۳مايو  ۲۹ىف )عطية فيضى(بعث {ا إىل السيدة 

  )۱۰۰(قائال
إن موقف الفتاه اإلجنليزية الىت كانت معى كأمينة السرىل كان قد تغري فجأة ىف "
فقد حتولت من أمينة السر إىل تابعة من أتباعى  أو خادمة من ) إسبانيا(

لفاجئ ىف موقفها وتصرفها فقالت موضحة فألتها عن هذا التغري ا.خدمى
إنىن اكتشفت اآلن فيك كأنك خملوق مسوى والميكن ىل اآلن أن أشرح :موقنها 

إنطابعى عنها أو يأثرى {ا شرحا إجيابيا وإمنا أستطيع أن أشرحا سلبيا وهو أنىن 
  "لست من احلمقى

لسرله فذلك أمامىت وكيف كان إقبال قد اختارهذه الفتاة األجنليزية كأمينة ا
غري معروف إال أن بعض الناس قد ابتكروا أقصوصة أو حكاية نسبوها إلقبال 

  )۱۰۱(الذى يقول ) الشوذرى خاقان حسني(فمنهم 
وقد حكى لنا حضرة الدكتور إقبال يوما حكاية بديعة وحدثًا نادرًا عن سفره "

لنا ولعل أحدا اليعرف خافية هذه احلكاية أو احلدث فقال ) إسبانيا(إىل 
فسألىن ) {وبال(يأنىن قد ذهبت يوما خالل إقامىت ىف لندن إىل أمري :وهويكى 

{وبال (لو كنت أمريامثل أمري : فقلت له .ملاذا ال تزور أسبانيا يا إقبال ؟: قائال
وىف اليون التاىل تلقيت وأنا ىف الفندق شيطا ستة .لزوDا وعدت منها قبل اآلن)

وأدركت أن املبلغ للصفر ) {وبال(ري إلمارة آالف روبية من قبل حضرة األم
فنشرت إعالنا ىف صحيفة عن حاجىت إىل سكرترية فاخرتقت فتاة مؤهله 
وشرحت هلا تفاصيل الصفو وأمرDا أال تدخل ىف حديث معى منذ بداية السفر 
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حىت 'اية وسلمت إليها مبلغ الشك كله وخرجت مسافرا وكانت سكرترية 

 أواجهأية مشكلة خالل السفر فقد قامت بشؤن عملية مؤهله جدا حيث مل
السفر واإلقامة خري قيام واجلدير بالذكر عن السكرترية هذه أ'اغريت موقفها 
يوما فجأة بعد أن اطلعت على عادات العالمة إقبال وأخالقه وطبيعته حىت أ'ا 
أخذت ختدمه أكثر من سكرترية خصوصية كتابعة خادمه فأهلا العالمة إقبال 

إن حضرتك تبدوىل :هذا التغيري احلفاجئ ىف موقفها وتصرفها فقالت له عن 
  !"خلقا مسويا

إن أهم ما يطرح نفسه من السؤال هو ما هى الصالت اخلاصة الىت كانت 
هذا الىت جعلت إقبال خيصه حبكاية ) الشوذرى خاقان حسني(بني إقبال وبني 

رسائل إقبال بوضح لنا أنه   دون غريه من الناس فإن) إسبانيا(بديعة عن سفره إىل
) إسبانيا(وهو ال يزال ىف الهور فلماذا ذهب إىل ) إسبانيا(كان ينوى السفر إىل 

اقرتح عليه لذلك ىف لندن وأعطى له شبكا بستة آالف روبية ) {وبال(ألن أمري 
على كل حال فمن .؟مث ماالذى جعله خيتار سيدة سكرترية با لذات هلذا السفر 

بأن الفتاة األجنليزية هذه كانت قد رافقت إقبال خالل سفره ىف  الصعب أن نقول
ويعتقد هذا املؤلف ) مديريد(أوربا من لندن أو من باريس أو التقت به و هو ىف 

أن هذه الفتاة االجنليزية كانت من املخابرات الربيطانية وقد ميكن أ'ارافقت إقبال 
رغم أنه كان قدرافىت إقبال من  اليذكرعنها شيئا) السيدأجمد على(من لندن ولكن 

لندن إىل باريس وقد ميكن أيضا أ'ا التقت بإقبال ىف باريس أو ىف مدريد وحني 
أو أنه ال يعرف اللغة اإلسبانية فكان ذلك مما ) إسبانيا(علمت أنه مسافر إىل 

جعلها توافق أن تقوم بدور سكرترية خصوصية أومرمجة وكان بإمكان كل سائح أو 
حيصل على أى نوع من اإلنسان املوافق له خالل السفر ىف أوربا ىف رحالة أن 

ومما حكى إقبال للكثريين من . تلك الفرتة وهل كان إقبال إال سائحا أو رحالة ؟
أصدقائه عن هذا السفر أنه كان مسافرا بالقطار من باريس إىل لندن فرأى ىف 

من عشرين جنيهامن  مقصورته مقامرين يسافر أن بالقطار نفسه فاختطفا مبلغا
املسافرين البسطاء بسرعة غريبة ومل يزل إقبال يدرس حيلها اخلادعة دراسة عميقة 

هل حتب أن تلعب حضرتك األوراق ؟فلىب إقبال دعوعهما : حىت قال له القامران 
ففاز بعشرين جنيها قبل وصوله إىل لندن وحني نزلوامن القطار أخذ القامران 

ة حراه مبلغ عشرين جنيهاوميد حان سخاء اهلنود وكرهم إال يتلقان إقباًال ال سعاد
أن إقباالً هدرمها بأنه سوف يشكوإىل الشرطة ضدمها إذ كاناخيدعان الناس ىف لعبة 

  )۱۰۲.(األوراق فانسال حني مسعا كالم إقبال هذا
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ومن العقول أن تكون املخابرات الربيطانية قد اهتمت بسفر إقبال 
ىف السنة املاضية حيث التقى ) إيطاليا)قد سافر إىل حيث إنه ) إسبانيا(إىل

فقط وإمنا كانرييد أن )إسبانيا(مبسوليىن أماىف هذه املرة فلم يكن ينوى السفر إىل
كان مستبدا باحلكم ىف إيطاليا كذلك كان ) مسوليىن(يزور أملانيا والنمسافكما أن

على صلة ) إسبانيا(م وكانت۱۹۳۳قد أصبح رئيس وزراء أملانيا ىف ينابر ) هتلر(
وكان ) هتلر(بالفاشيني ىف إيطاليا والنازيني ىف أملانياوكان من املمكن أن يلتقى مع 

ال بدللمخابرات الربيطانية أن تطلع على ما حبرى ىف لقاءات شخصية إسالمية 
على كل حال فقد شك إقبال والول مرة ىف .هندية سياسية مع الناس ىف أوربا

وعلم بأ'اعلى ) مدريد(تغريت تصرف Dا معه فجأة وهو ىف الفتاة اإلجنليزية حني
صلة باملخابرات الربيطانية واكتفى إقبال خالل سفره هذاىف أروبا بزيارته لفرنسا 
وإسبانيا ولن يذهب إىل أملانيا والنمساكما أرادو خاصة إىل أملانيا حيث كان 

روف هائجة ولعله م وكانت الظ۱۹۳۳قد تسلم احلكم ىف أملاضيا ىف ينابر )هتلر(
على عمل بأن املخابرات الربيطانية ترقب تصرف ته وتنقال ته ىف أوربا مما جعله 

  .يلغى سفره إىل أملانيا والنمسا
ىف مدريد وهو )آسني بيالكيوس(وكان إقبال قد نزل ضيفا على األستاذ 

وكان قد وجه دعوة إىل "اللهاة اإلهلية والإلسالم"الذي كان قد ألف كتابا عن
ويلقى حماضرة ىف جامعتها وقد )مدريد(قبالخالل إقامته ىف لندن أن يأتى إىل إ

مأقام أياما )مدريد(التقى إقبال بوزير الرتبية والتعليم إلسبانيا بعد وصوله إىل 
مث أقام أياما أخر بعد )إسبانيا(ىف جنوب )أندلوسيا(هم سافر إىل ) مدريد(ىف

علماء الذين كانو يهتمون بالعربية وأدا{ا فالتقى باألساتذة وال) مدريد(عودته ىف 
حممود (أوكانوا باحثني ىف التمدن اإلسالمى كما أنه لقى الباحث العرىب 

وقد كان يبحث ىف الفقه اإلسالمى هناك ىف ذلك الوقت ) مرديد(ىف )اخلضريى
هذا ) حممود اخلضريى(أن ) عبد اهللا تشفتائى(وبعد بضع سنوات علم إقبال من 

فأشار عليه إقبال بأن يدرس إقليدس )نصري الدين الطوسى(عن حيضر حبثا 
الطوسى ومؤلفات معاصرية دراسة عميقة فقد يطلع ىف حبثه هذا على أن علماء 
الرياضيات املسلمني ىف القرون الوسطى ميكن أن يكونوا قد وصلوا إىل نتيجة بأن 

  )۱۰۳.(إبعاد املكان ميكن أن تكون أكثر من ثالثة 
ىف " إسبانيا وفلسفة اإلسالم "م ألقى إقبال حماضرة ۱۹۳۳ر يناي ۲٤وىف 

وهو ) آسني بيالكيوس(املبىن اجلديد جلامعة مدريد وقد ترأس اإلجتماع األستاذ
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الذى عرف أقباًال مبن حضر ىف اإلجتماع وقد نشرت إجراءت اإلجتماع ىف 

ة كما أن زار وقد زار إقبال قرطبة وغرناطة واشبيلية وليطل" الديببت" جريدة مدريد
وهو قصركان قدبناء عبدالرمحن األول لزوجته احلبيبة الزهراء  -آثار حديقة الزهراء

أما املبىن الذى أعجب إقباًال فنفذ إىل أعماق قلبه من طريق عينيه –على هضبة 
  !وخلد ذكراه فهو مسجد قرطبة اجلامع

فكما أن لقاء إقبال مع مسوليىن كان قد أصبح موضوع العديد من 
حلكايات واألقاصيص فكذلك صالة حتية املسجد إلقبال ىف مسجد قرطبة قد ا

أصبحت مرجعا للروايات واحلكايات املختافة والواقع أن زيارة مسجد قرطبة قد 
فقد .رفعت إقباًال إىل مستوى من املشاعر والعواطف مل حيظ به قبل أو بعد أبدا 

جيب أن تزور : "فقال) سول مهرغالم ر (ذكرما مربه من التجربة خالل الزيارة إىل 
مث بعث ببطاقة مسورة من قرطبة إىل املؤلف فكتب )۱۰۵"(قرطبة قبل أن متوت

أنىن أمحد اهللا سبحانه وتعاىل وأشكره إذ عشت حىت زرت هذا املسجد :" عليها
إن هذا املسجد خريمساجدالعامل وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقك حىت .

وقد استجاب اهللا )۱۰٦" (املسجد فتنوربه عينيك  تشوت ونتشرف بزيارة هذا
دعا إقبال هذا بعد اتنتني وأربعني سنة حني وصل املؤلف إىل قرطبة ىف زيارة 

م فلم يزر مسجد قرطبة فحسب وإمنا مس املقام ۱۹۷۵إسبانيا ىف أغسطس 
  .الذى أمام احملراب والذى قد يكون إقبال قد صلى فيه صالته

م ام ۱۹۳۳قد صلى ركعتني كتحية املسجد ىف يناير  ولعل إقباًال أول مسلم
فأما .ألول مرة بعد أن حتول مسجد قرطبة إىل كنيسة منذ العديد من القرون 

احلكايات واألحداث الىت تروى عن صالة إقبال ىف مسجد قرطبة فهى كما 
فيذكر عبد ا>يد سالك أن إقباًال قد أعجب باملسجد وجالله وحيبته فتأثر :يلى

فام ميلك انه مينع رغبته امللحة ىف الصالة فيه فسأل الدليل الذى كان معه  بذلك
فقال إنه سيتأذد كبري الرهبان فذهب ليستأذنه فأما إقبال فكرب للصالة ىف أثناء 

بأن إقباالً  )سيد أجمد على(ويدعى ).۱۰۷(ذلك فانتهى منها قبل أن يعود إليه
ولعل ) ۱۰۸(يضا قيل أن يصلى فيه كان قد أخربه ىف رسالة إليه بأنه قد أذن أ

قال على أساس هذا االدعاء بأن إقباًال قدأذن ىف مسجد ) فقري سيد وحيد الدين(
مالكم (ويقول السري )۱۰۹(قرطبة وصلى فيه ألول مرة بعدسبعة قرون

  )۱۱۰)(داراالنج
قد حكى ىل إقبال قصة حلوة ممتعة جدا عن سفره إىل إسبانيا فقال إنه قد زار "

قرطبة الفخم الذى حتول إىل الكنيسة اآلن فاستأذن دليله بالصالة هناك مسجد 
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على أن الكنيسة يوما كان مسجدا فقال له الدليل إن ذلك قد ال يعجب 
رهبان الكنيسة ولكنه مل حتفل بقوله فمد سجادة الصالة وىف أثناء ذلك جاء 

وفدا من قل للراهب أن : إليه راهب حيتج على تصرفه فقال إقبال لدليله 
ىف شأن من - صلى اهللا عليه وسلم-املسيحني كا ن قد زاره مرة مدينة النىب

الذى أنزل الوفد ىف املسجد النبوى وعند ما حان وقت العبادة تردد –الشؤن 
املسيحيون ىف ذلك أيسح هلم بالعبادة على طريقتهم ىف املسجد النبوى وعندما 

ن هلم بذلك بكل سرورومساحة أذ-صلى اهللا عليه وسلم–علم به سيد الكونني 
قد أذن للمسيحني بالعبادة ىف مسجده  -صلى اهللا عليه وسلم–فإذا كا ن نبينا 

فلم الأستطيع أن أصلى صالة ىف مكان طل مسجدا مدة من الزمان فلم 
يستطيع الراهب أن يرد عليه بشئى وبدأ إقبال يصلى صالته فإذا أ'ى صالته 

قد إجتمعوا حوله حىت أن أحدهم كان قد  فنظر حوله فإذا برهبان الكنيسة
لعلى أنا املسلم الوحيد الذى صلى صالته ىف :صورهذا املشهد مث قال إقبال 

  ."هذا املسجد بعد أربعةقرون
راولبندى ىف " جنك" وقد نشر مقال عن هذا املوضوع ىف جريدة 

د اميتازحمم(على أساس ما حكى له )حممودالرمحن (م أعده السيد ۱۹۷٤أبريل۲۱
الذى قال بأن إقباًال كا ن يريد أن يزور مسجد قرطبة ويصلى فيه صالة ) خان

بطريقة أو بأخرى وهو ال يزال ىف لندن إال أن املسجد كان قد حتول إىل كنيسة 
واجلريد بالكرأن ) .(أرنولد(وفرض املنع على األذان والصالة فيه فرجع إىل أستاذ

وأنه قد أذن إلقبال للصلة ) م۱۹۳۰ىفهذا كان قد مات قبل سنتني أى ) أرنولد(
ىف ذلك ولكن بشرط أن ) أرنولد(ىف جامع قرطبة هذا على حماوالت وجهودبذهلا 

وهذه .تغلق األبواب وتقفل عندما يدخل إقبال ىف املسجد فكان كما اتفق عليه
  ):۱۱۱(القصة ال تنتهى إىل هذا احلدوإمنا تتقدم وتتطور كمايلى

ما مت االتفاق على ذلك فرفع عقريته فأذن بكل قوة فدخل إقبال ىف املسجد ك"
لن أنسى بلك املشاعر والسرور واحلالة :من صوته دوت به األرجاءويقول إقبال

ىف املسجد " اهللا أكرب" النفسية الىت مررت {ا ىف ذلك الوقت فقد ارتفع صوت
ية بعد قرون وكان صدى الصوت يصطدم باملنرب واحملراب وبرتدد جيداه وبعد 'ا

اآلذان فرش إقبال سجادته للصالة وأخذ يصلى صالته الىت استوىل عليه خالهلا 
شئى من الوجد والرفة فخر ساجدا فأغمى عليه وىف أثناء ذلك رأ ى إقبال فيما 

إنك يا :" يرى النائم كأن وليامن أولياء اهللا قد ظهر فقال وهو خياطب إقبال
أن تستمرب ىف دراستها وتوصل إقبال مل تدرس مثنويىت دراسة عميقة فعليك 

وحني عاد إقبال إىل وعيه أحس بالسكون ." رسالىت إىل غريك من الناس
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  ."واالطمئنان ىف دخيلة نفسه وقعر ضمريه

أما احلقيقة أو الأسطورة من بني هذه الروايات واحلكايات فيمكن أن يقدر 
طتها للقطار ذلك بتصرىحني أدىل {ما إقبال فعندما وصل إىل الهور وخرج من حم

وصل إىل منزله وكان يرافقه بعض أصدقائه ىف ذلك احلني وكان موضوع حديثهم 
زيارة إسبانيا فقال إقبال وهو يذكر مسجد قرطبة الفخم والذى النظريله ىف 

  ):۱۱۲(العامل
مل ينب مسجد أفخم وأمجل من هذا املسجد فوق األرض فيما أراده وقد بىن "

قرطبة كنائس صغرية داخل املسجد وقد اقرتح  املسيحيون بعد انتصارهم على
البعض هدمه واستعادة املسجدإىل ما كان عليه وأنا قد دخلت مسجد قرطبة 
اجلامع ومعى مدير اآلثار القدمية فأذن ىل خصاة بأداء الصالة ىف املسجد 
وقدكان صالتى هذه هى أول صالة ىف هذا املسجد الفخم العظيم الذى اليزال 

  "سيحيني منذ أكثر من أربعة قرون ونصفحتت سيطره امل
عبد (مث ذكر الباىن اإلسالمية التارخيية ىف إسبانيا خال ل حديث له مع 

  )۱۱۳: (فقال)الرشيد طارق
وىف مسجد قرطبة اجلامع ) إسبانيا(ولقد زرت األماكن التارخيية اإلسالمية ىف "

رون عديدة الذى اليزال ينتظر األذان والصالة ىف أجوائه وأرجائه منذ ق
واستاذنت املسؤولني فصليت ىف املسجد وقد خررت ساجدا متخشعا  متضرعا 

فهذه هى األرض الىت حكمها املسلمون لعدة قرون وأنشأ ! اهللا!اهللا!إىل اهللا
هئوالء . وافيها مدارس معاهد وجامعات ونقلوا العلم والفضل إىل أرجاء أوربا

املسلمون .با على أنفها فرعا رهبةاملسلمون الذين كاىن ليوثا ترتعد منهم أور 
الذين أحسنوا إىل العامل األفرجنى كله فهو اليزال مدينا هلم حىت اليوم وأنافرد من 
أفرادهؤال ء القوم ال أستطيع اليوم أن أصلى ىف مسجد بنوه بأيديهم إال بإذن 

  ."من أعدائهم املسيطرين املتغلبني
يرفقه مديراآلثار على إذن فقد اتضح بأن إقباًال قد دخل مسجد قرطبة و 

فأخذ سجادة الصالة معه ولعله دبر هلذه السجادة ) إسبانيا(خاص من حكومة 
أو وزير الرتبية والتعليم ) آسني بيالكوس(بإشراف األستاذ ) مدريد(خالل إقامته ىف

اإلسباىن وكان معه املصورون فأخذواهله الصور وهويصلىأوتتجول داخل املسجد 
ور ىف اجلرائد ونالت إعجاب الناس ولعل حكومة إسبانيا وقد نشرت هذه الص

خصيته {ذا اإلذن لتسخدم ذلك ىف الدعاية لبالدها وكل من زار مسجد قرطبة 
اجلامع فقد رأى العديد من الكنائس الصغرية بني أعمدةاملسجد الىت ال حصرهلا 

أقسام داخل املسجد وهذه الكنائس الصغرية التزال موجودة ولكن أمجل قسم من 
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املسجد كلها هو قسم احملراب الذهىب مع أعمدته الذهبية كلهاوذلك ألن هذا 
القسم قدمت فيه الرتصيع بالذهب ىف هذا القسم فهواليزال على صورته األصلية 
حىت اليوم وىف ظاهر املسجد منذنة شاخمة وحيدة كانت قد خصت لآلذان أما 

أوقات خاصة كل يوم حسب اآلن فقدخصصوصا للناقوس وهذا الناقوس يرن ىف 
إن مسجد قرطبة اجلامع كان من املساجد املضيئة املنرية مثل .عقيدة الكاثوليك 

منامن زيت املصابيح ۳۱٤إن :فيقال .املساجد األخرى ىف العامل اإلسالمى 
وثالثة ونصف من من الشموع وأربعة وثالثني كيلو من النسيج كانت نفقات سنة 

قد حتول إىل جو مظلم مثل املعابد املسيحية األخرى أما اآلن فإن جوه .واحدة 
وإناجلالس ىف داخله يشعر بشئى من اخلوف بسبب املوسيقى اخلشنة من األرغون 
الثقيل وهذا املشهد يوجى بالبؤس واخلراب وتغلق أبواب املسجدكلها ىف اليل وقد 

نةالىت كانت جتول املؤلف حول املسجد ليال واستمع إىل النواقيس املعلقة ىف املئذ
إن من يرى روعة املسجد .ترن بعد فرتات معينة فأحس وكأنه ىف مكان مسحور

وجالله ورنقه ومجاله جبانب الشهد املعلم املروع من البؤس واخلراب الميكن أن 
وبعد عودته من إسبانيا سافراملؤلف إىل مكة املكرمة ليعتمر وإىل .ينسى ذلك أبدا 

النبوى إالأن املشهد املظلم املروع ىف مسجد قرطبة اجلامع املدينة املنورة ليزور احلرم 
مل يذهب من بني عينيه رغم األضواء واألنوار والرونق واألذان ىف املسجد احلرام 

  .واحلرم النبوى
ولعل راهبا من الرهبان قد اعرتض على صالة إقبال ىف املسجد فحكى له 

املمكن إيضا أن يكون قد ومن .إقبال حديث الوقد املسيحى الذى زار املدينة 
ولكن .اجتمع حوله مجع من الرهبان حني كان يصلى أوكان يصور ىف صالته 

احلقيقة أن إقباًال قد نظم منظومته الدعائية وهو جالس ىف مسجد قرطبة تلك الىت 
  :قال فيها

Ｂ نماز ＄ی ５％ی م６را وضو يهى م６ری  
  م６ری نواؤں مＢ Ｓ م６رے جگر کا لهو

وطهارتى ليست إال أن دعواتى هذه كلها مليئة بدماء إن صالتى :معناه 
  .الكبد

وأما العجائب الفخمة من الفن املعمارى اإلسالمى رآهاإقبال ىف األندلس 
فقد حتدث بانطباعاته عنها إىل كثري من الشخصيات البارزة فمثال كتب رسالة 

  ):۱۱٤(فقال) شيخ حممد أكرام (م إىل ۱۹۳۳مارس ۲۷ىف
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بزيارتى لألندلس وجولىت  فيها وقد نظمت هناك العديد من  وقد متتعت كثريا"

أما احلمراء .املنظومات جبانب منظومة عن مسجد قرطبة وسأنشرها ىف يوم ما
فلم تعجبىن كثريا وأما زيارة املسجد أى مسجد قرطبة اجلامع فقد مست ىب إىل 

  ."السموات العلى وآيات من  املشاعر ما مل أحظ مبا ىف حياتى من قبل
بأنه قد حتدث إقبال عن –رمحه اهللا -)محيد أمحد خان(ويذكر األستاذ 

جالل الفن املعمارى اإلسالمى وهيبته إمياء إىل مسجد قرطبة اجلامع 
  ):۱۱۵(فقال
إنىن قد ال حظت هذه املالمح اخلاصة من الفن املعمارى اإلسالمى ىف بعض "

ضعف األسالب  املباىن األندلسية ولكن كلماصنعت قوى احلياة الشعبية
اإلسالمى من الفن املعمارى وقد الحظت فرقا خاصا بني ثالثة مباىن من بني 

فإن قصر الزهراء يبدو وكأنه عمل من أعمال اجلنيات أو .تلك املباىن
وأما قصر احلمراء فهو عمل بشرى عادى وقد جتولت  بني أعمدة .اإلالهات

"  حظت مكتوبا على اجلدار احلمراء وقاعاDا ولكنىن كلما اجتهت إىل ناحية ال
هذا مكان الغالب فيه إال اهللا عزوجل فيا حبذ :فقلت ىف نفسى " هو الغالب

  -!"الورأيت وجه إنسان
م وأن رسالته ۱۹۳۳يناير  ۲٦فكما مربنا آنفا أن إقباًال عاد إىل باريس ىف 

توضح بأنه كان قد حصل ) ۱۱٦(م ۱۹۳۳ىف أول فرباير ) غالم رسول مهر(إىل 
وبذلك ) إقبال شيدائى(والىت كانت عند " انقالب" أعدادسابقة من جريدة على 

اطلع على معظم أحوال اهلند السياسية وهو ىف باريس وأخريا وطبقا لربناجمه ركب 
م حىت ۱۹۳۳فرباير ۱۰من فينس ىف ) كونىت وردى(إقبال ىف سفينه حبرية امسها

علبة احللى لزوجته م وكان قد أخرج ۱۹۳۳فرباير  ۲۲وصل إىل بومباى ىف 
من احلقيبة لدفع الضرائب اجلموكية فأخذها ىف يده ماشاء عليه ) سردار بيكم(

بعض زمالئه أن يلبس اخلوامت ىف أصابعه على األقل حىت ال يدفع هلا شيئا من 
الضرائب إال أنه مل يوافق على ذلك فدفع الضرائب على احللى كاها فخرج من 

  .اجلمارك
ىف بومباى عن زيارةه اإلسبانيا "خالفت "حيفية حلريةوأحديث له مقابلة ص

  ):۱۱۷(فقال ىف مقابلته هذه 
قد زرت قرطبة وغرناطةوإشبيلية وطليطلة ومدريد كما أنىن رأيت مسجد قرطبة "

اجلامع التارخيى وقصر احلمراء بغرناطة باإلضافة إىل آثار مدينة الزهراء وذلك 
اه لزوجته احلبيبة على هضبة وجيرى قصر معروف كان عبد الرمحن األول قد بن

احلفرو االكتشاف ىف هذا املكان اآلن وهذا هو مكان الذى قام فيه علم مبدع 



 النهر الخالد

 

  ."مسلم بعلمية طريان الطائرة ىف القرن الثاىن عشر مليالدى
) فرنتيئر ميل" (بقطار سرحد السريع" م وصل إقبال ۱۹۳۳فرباير  ۲۵وىف 

من الناس  مبا فيهم املؤلف ىف استقبال  إىل الهور كان قد اجتمع مجع اليعد
" احملامى كلمة الرتحيب بإقبال بالنيابة عن) اخلواجا فريوز الدين(وقراء )۱۱۹(إقبال

على رصيف احملطة اسحسن فيها خدماته ىف الدفاع التعبريعن " مجعية اإلسالم
ظام حقوق مسلمى اهلند ىف مؤمتر املائدة املستديرة الثالث وأضاف قائال بأن الن

السياسى احلاىل للمسلمني ال يزال ىف حاجة إىل إقبال ليقوم مبحمة القيادة 
واألهتمام بأهذاف املسلمني القومية وحتقيقها فرد إقبال على كلمة فكشر له مث 

  )۱۲۰(:قال
إنكم لتعرفون حياتى السابقة معرفة جيدة أن هدف حياتى منذ البداية حىت "

دهم من احلضيض احلاىل إىل املنزلة السامية من اليوم هو أن فمنهن باملسلمينوننق
الغرحىت تتالشى عيو{م وخالفاDم وقد حاولت حماولة شاملة الدفاع عن حقوق 
املسلمني ىف مؤمت املائدة املستديرة ما وسىن ذلك حىت أنىن مل أقل كلمة قدميكن 
أن تضر حبقوق املسلمني وبااهللا أرجو كم وأتوسل إليكم أن تقضو ا على 

  !".فاتكم سياسية كانت أودينية وكونوا إجوانا كجسد واحدخال
مث خرج إقبال من احمللة ورافقه أصدقاومبتها حنو منزله وكان احلديث معظمه 
{ذه املناسبة عن زيارة األندلس وكان إقبال يذكر مسجد قرطبة اجلامع مرة بعد 

ء قلبه أحدى وكان يبدو وكان هذا املسجد الفخم العظيم قد نشب ىف سويدا
  !وسيعيش فيه أبدالدهر
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  الفصل التاسع عشر
  أفغانستان

م حتدث ۱۹۳۳فربائر  ۲٦اليوم التاىل عقب وصوله إىل الهور أى ىف   وىف
إقبال ىف بيان صحفى عن الدستور للهند ىف ضوء املباحثات والنقاش الذى جرى 

  )۱(خالل مؤمترات املائدة املستديرة بلندن فقال
يجب عليه أن يستعد لإلنتخابات القادمة فيوحد بني وأما الشعب املسلم ف"

صفوفه وينظم شوؤنه كما أنه جيب عليه أن يغلق مجيع األبواب الىت تقوده إىل 
اخلالفات والتمذهب والتغر قةوذلك ألن هذا الدستور املقرتح يضمن االعرتاف 

  "مببدأ االحتفاظ حبقوق األقليات والدفاع عنها
حفلة الشاى من قبل معهد البحوث  م أقيمت۱۹۳۳وىف أول مارس 

ىف حديقة ) وهذا املعهد كان أنشأه إقبال نفسه للبحوث اإلسالمية(اإلسالمية 
أمام قاعة البلدية ملدينة الهور تكرميا إلقبال وقد حضر فيها وجها ء املدينة وكبارها 

  )۲(فألقى إقبال كلمة شكرفيها القائمني بإدارة املعهد مث قال
ًا وثالثني سنة من عمرى وأنا أفكر ىف قضية التوافق التطابق ولقد أنفقت مخس"

بني اإلسالم وبني املدنية املعاصرة  وقد كان ذلك هواهلدف الوحيد من حياتى 
طوال هذه املدة وأرى أن هذه املشكلة جيب أن نتناوهلا ونقدم هلا احلول الىت 

  "تقرب امل نية املعاصرة من اإلسالم
ليرتأس احملاضرتني اللتني ) دهلى(قبال إىل م وصل إ۱۹۳۳مارس ۱۸وىف 

) الدكتور أنصارى(ىف اجلامعة امللية مبدينة دهلى على دعوة من) رؤف بك(ألقامها
هذا زعيما سياسيا من األتراك وكان يعترب بطال جليال من أبكال ) رؤف بك(وكان

العامل اإلسالمى ىف ذلك الوقت وكانت الدعوة قد وجهت إليه وهو ىف 
ليلقى سلسلة من احملاضرات التوسيعية باجلامعة امللية وخرج إقبال من )باريس(

وىف ) الدكتور أنصارى(وهى دار" دار السالم" حمطة القطار فذهب مباشرة إىل 
و ) رؤف بك(و )الدكتور أنصارى(املساء وصل إقبال إىل اجلامعة امللية مع 

ن األصدقاء وغريهم م) رئيس مجهورية اهلند فيما بعد) (سيدذاكر حسني(
) الدكتور أنصارى(فة اجلامعة وافتتح اجلسلة ) حممد على(وعقداالجتماع ىف قاعة 

الوطنية " حماضرة عن) رؤف بك(فرجا إقبال أن حيتل كرسى الرياسة مث ألقى 
مث قام إقبال خطيبًا بصفته رئيسًا للجلسة فألقى كلمته " والوحدة اإلسالمية 

استوعبت النقاش عن الصحوة اإلسالمية املعاصرة الطويلة باللغة اإلجنليزية الىت 
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والىت اصطلح عليها (الثورة الرتكية ومسئلة االجتهاد واخلالفة واحلدة اإلسالمية
وغريها من املوضوعات العديدة وىف 'اية كلمة " )بان إسالم إرم"الغربيون بكلمة 

والىت مل " (ةمسجد قرطب" أنشد البند األخري من منظومته املعروفة الىت عنوا'ا 
و{ذين البيتني األخريين من البند قد تأثر ) تكن قد نشرت إىل ذلك الوقت 

  :املشاركون ىف احملاضرة وغمرDم حال غريبة للغاية ومعىن البيتني 
إن روح املسلم اليوم متر بنفس االضطراب فهو سر من أسرار اهللا إال  -)۱(

  !اللسان اليقدر على أن ينطق {ذا السر
حماضربه التوسيعية الثانية ) رؤف بك(رتة اسرتاحة طرة يوم واحد ألقى وبعد ف

احلرب " م وترأس إقبال اجللسة وكان موضوع احملاضرة ۱۹۳۳مارس  ۲۰ىف 
ومل يقل إقبال شيئا ىف 'اية هذه احملاضرة اال أنه أضاف نكتة واحدة إىل " العاملية 

متداولة ىف أروبا ىف فرتة من وهذا النكتة كانت مروفة ) رؤف بك(حماضرة األستاذ 
  ):۳(الفرتات وهى 

يقال إن شخصارأى الشيطان يومًاجالساً على كرسى مريح بكل طمانينة وهو "
يدخن السيجار فدهش الرجل حني رأى الشيطان ىف حال مطمئنة هذه فقال 

ماهذا يا حضرة الشيطان ؟إنك جالس جلسة الطمانينة وتدخن : له متعجباً 
؟ فقال له !سيشري الفساد والفتنة ىف الدنيا مكانك  السيجار ؟من الذى

الحتزن والتفكر ىف ذلك فإن هذه اخلدمة قد فوضتها اآلن إىل جملس :الشيطان 
  !"الوزراء الربيطاىن

وقد أثارت هذه النكتة ضحكا عاليا ىف اجللسة الىت انتهت بتلك النكتة 
  –اللطيفة 
بًا أبيض عن الدستور م نشرت احلكومة الربيطانية كتا۱۹۳۳مارس  وىف

اجلديد للهند وقد تناول زعماء اهلند السياسيون هذه الوثيقة فنقد وهانقدا عنيفا 
مارس ۲۰وكذلك إقبال قد أصدر بيانا صحفيا وهو يعلق على هذه الوثيقة ىف 

  )٤:(م وكان من أهم النقط الىت جاءت ىف هذا البيان مايلى۱۹۳۳
راىل يشتمل على ثالث مائة ومخسة إن ا>لس األدىن للربملان الفيد) ۱(

فكأن املسلمني قد .وسبعني مقعدا منها اثنان ومثانون مقعدا فقط للمسلمني 
ء ۳۰ىف املأمة من املقاعد وقد حصلت  اإلمارات اهلندية على  ۲۱ء۸حصلواعلى

ىف املأئة  ۲۱ء۸بينما كانت هذه اإلمارات  تستحق –ىف املأئة من املقاعد  ۳۳
هذه اإلمارات اهلندية ال تعترب إقليات كما أن مصاهلها ال فإن –من املقاعد 

تتعرض ألى خرولكن هذا الكتاب األبيض يبخس املسلمني حقهم ويعطى هذا 
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  - احلق هلذه اإلمارات اهلندية

وقد خصصت تسعة مقاعد للنساء ىف  الربملان الفيدراىل وأن   -) ۲(
أو املصوتات {ا من النساء  احللقات النيابية للنساء سوف تكون أغلبية الناخيات

غري املسلمات ومن املستحيل إذن أن تنتخب سيدة مسلمة كعضو ىف الربملان 
  .الفيدراىل
أما املسجلس األعلى من الربملان فإنه سينتخب بصوت وحيد قابل  -)۳(

للنقل أو التغري من أصوات أعضا ء ا>الس النيابية اإلقليمة وهذااملبداء االنتخاىب 
  .يق االنتخاب املختط وهو مبدءا يعارضه املسلمون وهو يضر مبصاهلميعىن تطب
إن السلطة الىت سيملكها حكام األقاليم أكثر من السلطة الىت  -)٤(

  .سيملكها رؤسا ء ا>الس الوزارية اإلقليمية
ان هذا الكتاب األبيض ال يضمن االحتفاظ بالقوانني الشخصية  -)۵(

  .اإلسالمية
عن بلوجستان فهو مشروع اليرضى به البلوص كما ال أما املشروع  -)٦(

  .يرضى به املسلمون عامة
م هم وصل إىل ۱۹۳۳مارس ۲۱ىف ) دهلى(وعاد إقبال إىل الهور من

م وذلك ألنه كان قد تسلم الدعوة للمشاركة ۱۹۳۳ابريل ۵مرة أخرى ىف ) دهلى(
ابريل ٦لذى عقد ىف ىف املؤمتر التعليمى الذى دعا إليه نائب اإلمري اطور اهلندى وا

م والسبب ىف ذلك أن إقباًال كان قد رشح عضوا ىف اللجنة التعليمية ۱۹۳۳
للجالية اهلندية االجنليزية وهو ىف لندن خالل مؤمتر املائدة املستديرة الثالث وىف 

ىف "من لندن إىل غرناطة"م ألقى إقبال حماضرة عنوا'ا۱۹۳۳ابريل  ۵مساء 
  ).۵(احلفلة) سيد ذاكرحسني(رأس الدكتور وقد ت) جامعة دهلى امللية(

مرة أخرى فألقى كلمة أمام " اجلامعة امللية" وىف اليوم التاىل ذهب إقبال إىل 
وهو يرحب بإقبال بأنه معجب به ) أسلم جريا جبورى(طالب اجلامعة وقال الشيخ

وحمب له وقد ظل كذلك طوال حياته وإنه أخذ ينظم الشعر حىت احتل مكانه ىف 
ا ولسنا نقدر على أن نعرب عن إعجابنا به وحبناله اإلعلى لسان أستاذه نفوسن

  :الشاعر الذى قال ما معناه
ىف جمال الشعر اإلأنىن أعيش ىف نفوس العشاق " داغ" الناس يعرفونىن باسم"

  "وقلوب املعجبني ىب
وأما منزله فهو أيضا ىف نفوس العشاق واملعجبني به إذ أننا مجيعا حنبه ونقدره 

تقدير ه وشكرله إقبال ىف كلمة وحتدث إىل الطالب باملناسبة مث وقع ىف  حق
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ابريل  ۷إىل الهور ىف ) دهلى(مذكرات الكثريين من الطالب املعجبني به مث غادر 
  .م۱۹۳۳
م عقد االجتماع األول ملعهد العلوم اإلسالمية ىف قاعة ۱۹۳۳ابريل ۱۵وىف

اع وألقى كلمة {ذه املناسبة جلامعة بنجاب وقد ترأس إقبال االجتم) هيلى(
  ):٦(فقال
إن الظروف الراهنة تلح علينا أن 'تم بالعلوم األخرى الىت ال تزال ىف حاجة "

إن العلماء . إىل البحث والتحقيق بدل أن نشتغل بالبحث الفروع الفقهية 
املسلمني قد بذلوا جهوداً  جبارة وحققوا أعماًال جميدة ىف جمال الرياضيات 

ع والطب والطبيعات وهى ال تزال مستورة خافية ىف مكتبات العامل واالجتما 
إن العلوم الىت يعتربها عمالء أوروبا من القرن العشرين اكتشافات .املختلفة 

وأفكارًا ونظريات جديدة لعلمائهم ىف علوم قد أسهب فيها العلماء العرب 
ىت قدمها إن نظرية اإلضافية ال.الكالم قبل قرون وناقشوها نقاشاعميقا 

بالنسبة إىل أوروبا أما املسلمون فقد ناقشوا .قد تكون اكتشافًا عميقاً ) آشتائن(
) برغسون(مبادىء هذه النظرية ىف مؤلفاDم قبل قرون عديدة وأما فلسفة 

املعروفة فالبدلناأن ندرس أفكار ابن خلدون وآراءه قبل أن نفهم مزايا 
  "البارزة) برغسون(فلسفة

صلت أنباء إىل اهلند عن الثورة ىف تركستان الصينية م و ۱۹۳۳وىف مايو 
فنشرDا اجلرائد الصينية فعلقت عليها وأخذت انتباه إقبال الذى كان يهتم دائما 
بكل مشكلة من  مشاكل العامل اإلسالمى فجعلته هذه األنباء والتعليقات حيلم 

ن ذلك بإنشاء دولة  إسالمية أخرى ىف  آسيا الوسطى فأدىل بتصريح صحفى ع
  ):۷(م فقال معلقاً على الظروف الراهنة ىف تركستان الصينية ۱۹۳۳مايو  ۱٦ىف 

إن تركستان الصينية هذه بالد واسعة األطراف تنقسم إىل ثالثة أقسام قسم "
حيكم عليه روسيا وقسم ثان قد انضم إىل أفغانسان وقسم الثالث حتكمه 

م بسبب ۱۹۱٤نية ىف الصني وقد ظهرت اضطرابات شديدة ىف تركستان الصي
تعيني القضاة الصينيني والتطبيق اإلجبارى  للغة الصينية على املناطق اإلسالمية 

أما ما أعرفه  عن .إال أن الظروف واألوضاع مل تزل ىف أيدى احلكام الصينيني 
هذه البالد فهو أن ثورة إسالمية جديدة كانت قد نشأت ىف هذه البالد ىف 

لثورة شاب مسلم تركى ىف السابعة عشر من عمر م وقد قاد هذه ا۱۹۳۰سنة 
{ذا القائد الشاب ) بيرتو(وقد التقى السيد ) ما تشونج يونج(ه وكان أمسه 

قد ألقى حماضرة عن انطباعاته ىف  اجلمعية األسيوية ) بيرتو(املسلم وكان السيد 
 كان قد حاصر) ما تشونج يونج(م وأخرب بأن ۱۹۳۲املركزية ىف انكلرتا ىف سنة
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خبدمات ىف ) بيرتو(وقد قام السيد ) بيرتو(حني التقى به السيد ) هامى(مدينة 

احملادثات واملفاوضات مع اجليش الصيىن احملصور وكان القائد الصيىن احملصور 
الذى كان يظن بأن ) بيرتو(وا>لس الدفاعى الصىن للمدينة قد رحب بالسيد 
يط ميدينتهم وما يعتزم عليه ا>لس سوف يوجه إليه اسئلة عن قوة اجليش احمل

: ولكن الذن أدهشه هو أن القائد الصيىن مل يوجه إليه اإلسواًال وحيدا وهو 
عمره عشرين سنة فقط ؟وحني علم القائد الصيىن ) ماتشونج بونج(أصحيح أن 

عمره أقل من عشرين فقال وهو خياطب جملسه الدفاعى ) ماتشونج يونج(بأن 
إن عمرى واحد ومثانون عالما وقد ابيض :" م املدينةوكان على استعداد أن يسل

رأسى وأن ابن حفيدى اكرب سنا من هذا الطفل الرضيع فلماذا تتوقعون من ىف 
فاستقام القائد العجوز علىما قال " هذه الظروف بأنىن سوف أسلم املدينة إليه

وحتمل اجلوع واملشاكل األخرى بكل عزمية وشجاعة حىت جاءته األمداد 
ماتشونج (كرية من قبل احلكومة الصينية فقامتمعركةو هائلة جرح فيها العس
فتوقفت احلرب ولكهنا بدأت بعد ) كانسو(جرحًا شديدًا فلجاء إىل ) يونج

هو الذى يقود الثورة ) ماتشونج يونج(مدة من جديد فهل ميكن أن يكون 
ات الىت املعاصرة هذه ؟إننا ال نتسطيع أن جنزم القول ىف هذا ولكن املعلوم

عن هذا القائد الشاب تؤكد لنا بأن البالد الىت أجنبت ) بيرتو(مجعها السيد 
بإمكا'ا أن ختجب العباقرة العسكريني من ) بابر(و)تيمور لنك) (جكيزخان(

أمثال هئوالء املغامرين وأعتقد أن هذه الثورة ال ترجع إىل سبب ديىن رغم أن 
العواطف البشرية من أجل حتقيق القواد بإمكا'ا أن يستغلوا كل نوع من 

وأرى أن هذه الثورة ترجع إىل  .أغراضهم خالل احلركات الثورية مثل هذه 
أسباب اقتصادية وبا الضافة إىل ذلك فان الرتفقة  اجلنسة؟هامة ىف عاملنا 
املعاصر رغم أنىن أرى أن هذا األسلوب الفكرى وصمة عار ىف جبني املدنية 

تفرقة جنسية ىف آسيا قديقود إىل نتائج خطرية جداً املعاصرة وأخشى أن ظهور 
إن اإلسالم بصفته دينًا وعقيدة قد حاول أن يقدم حلوًال هلذه املشكلة من 

إن آسيا املعاصرة إذا أرادت أن تنقذ نفسها من املصري . تفرقة اللون واجلنس 
ية الذى صارت إليه أوروبا فليس لديها سبيل غري أن تعتنق التعاليم اإلسالم

إنىن . وحتاول أن تفكر على أسس إسالمية بدل األسس اجلنسية أو اللونية 
أخشى أن تستحيل الثورة ىف تركستان الصينية إىل حركة من وحدة تورانية تقوم 
على األساليب الفكرية املتداولة ىف آسيا الوسطى وقد نشر مقال قبل أيام ىف 

) افشار(امل ايرىن وهو الدكتور لع) كابل(جملة أفغانية شهرية معروفة وهى جملة 
ويرى كاتب املقال بأن أفغانستان قسم أو جزء من ايران الكربى وقد 
دعااألفغان إىل تأئيد ايران من أجل الواجهة واملقاومة ضد فكرة احلركة التورانية 
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على كل حال فإن الثورة ىف تركستان الصينية إذا جنحت ىف حتقيق أهدافها فال .
ركستان األفغانية وتركستان الروسية أيضًا وقد يعىن جناح هذه بد أن تؤثر ىف ت

الثورة أن الشعب الرتكى الذى تعيش حتت االحتال الصيىن منذ قرون  ىف 
تركستان الصينية قد تتحرر من االستعمار الصيىن ويقود إىل إنشاء دولة إسالمية 

تسعون ىف قوية مزدهرة ىف هذه املنطقة الىت نسبة سكا'ا املسلمون تسعة و 
املائةفبذلك تقوم دولة إسالمية أخرى بني اهلند وروسيا وأن هذه الدولة 

  "اإلسالمية سوف تطرد الشيوعية واملادية امللحد بعيدا من حدود بالدنا
وأما الظروف الراهنة ىف إمارة كشمري فإ'ا على حاهلا ومل تتحسن وكان 

قاتلة وأحزاب سياسية املسلمون الكشمرييون قد تفرقوا ونشأت فيهم فئات مت
جاوز عددها ثالثة أحزاب وملا يبدأ التطبيق العملى للتوصيات والقرارات الىت 

فقبضت حكومة كشمري على قادة األحزاب "الكشمريية)جالسىن (جلنة "قدمتها
وكانت النتيجة هى بداية تظاهرات احتجاجية واضطهاد جديد .السياسية املختلفة 

جلنة  "ذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت ه.ضد الكشمري يني املسلمني 
فقد كان ريئسها األول هو .قد أصيبت {زات عنيفة وتغريات كبرية "كشمرياهلندية

جلنة "وكان الناس يرون أن .أمري اجلماعة القاديانية ) املمريزا بشري الدين حممود(
ىف  ستكون منظمة مؤقتة وأن املسلمني الكشمرييني لن يكونوا"الكشمري اهلندية

حاجة إليها عندما تتم املوافقة على ما يطالب به املسلمون الكشمري وبعد أن 
تعود املياه إىل جماريها ىف اإلمارة ومن مث مل يروا حاجة إىل وضع دستور أوقوا عد 
للجنة كشمري اهلندية ون البديهى أن عدم وجود الدستور أو القواعد قد يعطى 

بني أعضاء اللجنة الكشيمرية هذه القاديانيون الرئيس سلطة ال 'اية هلا وكان من 
وغريهم فاDموا القاديانيني بأ'م يستغلون اللجنة الكشمرييةمن أجل نشر العقائد 
القاديانية وأن غرض القاديانيني من هذه اللجنة هو أ'م يريدون من املسلمني 

إىل ذلك فقد وبا إلضافة . الكشمرييني أن ينضموا إىل القاديانية ويعتنقوا عقائدها
" اتضح من ظروف كشمري الراهنة بأن املسلمني ال يزالون ىف حاجة إىل استبقاء

كمنظمة فعالة نشيطة فاقرتح بعض األعضاء بوضع " جلنة الكشمري اهلندية
الدستور والقواعد للجنة حىت تتم األمور طبقًا هلذا الدستور أو هذه القواعد فلم 

عموا بأن االقرتاح بوضع الدستور والقواعد إمنا يعجب هذه االقرتاح القاديانيني وز 
يعىن حتديد سلطة أمريهم الىت مل يكن هلا اي جد واخريًا أدت هذه اخلالفات إىل 

رغم أن "  اللجنة الكشمريية اهلندية" من رياسة ) املريزا بشري الدين حممود(استقالة 
  .ةلقية األعضاء القاديانيني مل يزالوا أعضاء باللجنة الكشمريي
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املريزا بشري (وقد انتخب إقبال رئيسًا مؤقتًا للجنة كشيمر اهلندية فحل حمل

وأصدر إقبال بيانًا صخيًا عن إمارة كشيمر بصفته رئيسًا للجنة ) الدين حممود
م فنصح املسلمني الكشمرييني بتوحيد صفوفهم وإقامة منظمة ۱۹۳۳يونيو۷ىف

  )۸(سياسية وحيدة ملسلمى اإلمارة الكشمرية كلها
وأمر إقبال بصفته رئيسًا للجنة الكشمريية اهلندية بإعدادالدستور هلا فأعد 
الدستور وعرض ىف اجتماع اللجنة فعارضه أعضاء اللجنة القاديانيون وأدرك إقبال 
خالل النقاش الذى جرى ىف االجتماع بانه ال قيمة ألية منظمة إسالمية أو جلنة  

دDم بأمرهم بالوفاء والطاعة ألمريهم كشمرييه هندية عند القاديانيني ألن عقي
وحده وليس ألحدغريه من الناس وحاول القاديانيون أن تنقسم اللجنة الكشمريية 
إىل قسمني وكان هذا مما مل يكن يرضى به إقبال فاستقال من رياسة اللجنة 

  )۹(م أوضح فيه قائًال ۱۹۳۳يونيو۲۰الكشمريية وأصدر بياناً صحفياً ىف
ن البعض من أعضاء اللجنة ال يكلفون أنفسهم طاعة أحد ومن سوء احلظ أ"

غري أمريفرقتهم الدينية وهذا مما أوضحه أحد احملامني القاديانيني ىف بيان صحفى 
فقد ) مريبور(له وقدكان يدافع عن قضايا املسلمني الكشمرييني من مدينة 

ا هو على اعرتف هذا احملامى بكل صراحة بأنه ال يؤمن زمالئه القاديانيني إمن
أما إذا أراد مسلمو اهلند أن يساعدوا إخوا'م .أمرمن أمريهم وطاعة له وحده

الكشمرييني ويزودوهم بالقيادة واإلرشاد فإ'م يستطيعون أن ينشؤوا جلنة  
  "كشمرييه جديدة

وحتقيقًا ملا امرحه إقبال عقد اجتماع شعىب ميثل املسلمني وقرر االجتماع 
القدمية وإنشاء جلنة كشمرييه هندية جديدة وقد وافق بالغاء اللجنة الكشمريية 

) ملك بركت على(إقبال أن يكون رئيسًا للجنة الكشمريية اجلديدة وانتخب 
يونيو  ۳۰احملامى رجاءا ىف)بركت على (احملامى سكرتريا للجنةفنشرإقبال مع 

م طالب فيه باملساعدة املالية للمسلمني املكشمرييني املضطهدين وقد  ۱۹۳۳
  ).۱۰:(اء فيه ما نصه ج

إن العصر احلاضر قد شاهد حركة الكشمرييني بعد حركة اخلالفة ىف اهلند وقد "
أتاحت احلركة الكشمريية فرصة عملية للتعبريعن املشاعر اإلسالمية اخلالصة 
وهذه احلركة قد بثت تياراً  جديدًا من الروح املعنوية ىف اجلسد امليت للشعب 

جزء ال ينفك من الشعب املسلم اهلندى وإننا إذا مل إن أهل كشمري . املسلم
نعتربمصري الشعب الكشمريى هو نفس املصري ألمتنا اإلسالمية فإن ذلك 
سيقود أمتنا إىل اال'يار والدمار وإذا أراد املسلمون أن يكونوا أمة قوية داخل 

أوالً :ط اهلند ىف أصح معاىن الكلمة فال بدهلم أن يذكروا دائماً ما يأتى من النق
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بعد إقليم املناطق الثغرية الشمالية الغربية , أن منطقة كشمري هى املنطقة الوحيدة
إ'ا منطقة ,الىت كانت وال تزال منطقة إسالمية من الناحية الثقافية والدينية , 

إسالمية مل تنشب شجرة اإلسالم فيها باجلربواإلكراه وإمنا غرس هذه الشجرة 
ملنطقة الكشمريية رجال متدينون صلحاء من أمثال الطيبة املثمرة ىف أرض ا

فهى نتيجة جهودهم ال لغرض اإل أن يبلغوا ) على اهلمداىن(حضرة الشيخ 
تلك الرسالة اخلالدة الىت جاء{ا سيدنا رسول ,رسالة اهللا إىل سكان هذه البالد 

دوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد جنح هئوالء الصلحاء ىف أعماهلم وحققوا ما أرا
واحلمد هللا واألمر الثاىن الذى ال ميكن أن يهمله مسلموااهلند هو أن . حتقيقه 

شعبا من بني هذه الشعوب كلها والذى عرف مبادئى التجارة والضاعة والفن 
ويغوق اجلميع ىف هذه اجلاالت هو شعب كشمري ومع األسف الشديد أن فقرا 

هلم أن يصبحوا عنصراً أهل كشمري وإفالسهم قد وقف ىف سبيلهم ومل يسمح 
والواقع أن هذا النوع من التقدم لكافة شعوب العامل يقصر على , مفيداً ألمتهم 

إن هذا الشعب الكشمري ى إذا أتيح له أن .خدمة الشعب الكشمريى وبراعته 
يعيش حياة الشعوب الكرمية املتحضرة فبإمكاه أن يغريظروف اهلند االقتصادية 

على كل حال فإن أهل كشمري خري .ل الضاعة والفن مبواهبه الطبيعية ىف جما
جزامن أجزاء جسد األمة اإلسالمية وإن هذا اجلزء من اجلسد إذا عاىن من 

  "املصائب واألالم فال ميكن لبقية هذا اجلسد اإلسالمى أن تسرتيح
م أعلنت حكومة كشمري بأ'ا تريد أن تطبق التوصيات  ۱۹۳۳وىف يوليو

فرحب إقبال {ذا اإلعالن واقرتح "  الكشمريية) جالسىن(ة جلن" كلها الىت قدمتها 
م القضايا اجلنائية الىت رفعت إىل احملاكم  ۱۹۳۳اغسطس  ۳ىف بيان له صدر ىف

بارا (ومن مدينة ) مري بور(ضد العمال السياسيني الكشمرييني املسلمني من مدينة 
نفوس  لكى تتمكن حكومة كشمري من اكتساب الثقة واالعتماد ىف) موال

  ).۱۱(املسلمني الكشمرييني 
" أو " حتريك كشمري" وىف أثناء ذلك أنشأ القاديانيون حزبا جديدا مسوه 

فرد عليهم .فرجوا إقباًال أن يوافق على قبول منصب رياسة احلزب " حركة كمشري
إقبال بأنه البد له أن يستشرياعضاء اللجنة الكشمريية اهلندية قبل أن يقضى أو 

االقرتاح واستنتتج القاديانيون من رد إقبال هذا بأنه يوافق مبدئيًا على  يقرر ىف هذا
اكتوبر ۲رياسة احلزب مما جعل إقباًال يرقض االقرتاح ويدىل ببيان صحفى ىف 

م ويقول فيه بأن األسباب الىت كانت وراء إلغاء اللجنة الكشمريية وإنشاء ۱۹۳۳
ن مما قال إقبال {ذه املناسبة اللجنة الكشمريية اجلديدة ال تزال موجودة وكا
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):۱۲.(  

إن املقرالرئيسى للقاديانيني مل يصدر إعالنًا واضحًا يؤكد بأن القاديانيني إذا "
هذا من ,انضموا إىل منظمة سياسية إسالمية فإن طاعتهم وميوهلم لن تنقسم 

ناحية ومن ناحية أخرى فقد ظهر من احلوادث الواقعيةبأن املنظمة الىت تسميها 
والىت مسحت "حركة كشمري "أو " حتريك كشمري " صحف القاديانية ال

كما صرحت به . للمسلمني باالنضمام إليها على أساس املبادئ اخللقية فقد 
القاديانية فهى منظمة ختتلف أسبا{ا وأهدافها من تلك الىت " الفضل" جريدة 

  "Dدف إليها اللجنة الكشمريية اهلندية
 كانت قد أصبحت مشكلة صعبة جدًا فقد اإلأن وحدة مسلمى كمشري 

يهتم بقعد ) شيخ عبد اهللا(انقسموا إىل أحزاب أو فرق سياسية خمتلفة مما جعل 
للقضاء على هذه اخلالفات ) سحرى جنر(مؤمتر للعاملني السياسيني ىف مدينة 

وكان إقبال من بني املوعدين إىل هذا املؤمتر اإل أن إقباًال مل يستطع أن يشارك 
  ):۱۳:(م قال فيها ۱۹۳۳اكتوبر ۱۲ىف ) شيخ عبد اهللا(نه بعث رسالة إىل ولك

قد مسعنا بتمزق كلمة الكشمرييني وظهور الفرق السياسية بينهم وأن خالفا "
إن .Dم هذه ستكون عقبة كبرية ىف سبيل ما يريد ونه من حتقيق األهذاف 

ية وإن أمر املسلمني التوفق والتوحيد هو دوا ء  جلميع املشاكل السياسية واملدن
اهلنود مل يزل ىف معرض اخلطر الفساد ألن هذا الشعب مل يوفق ىف وحدته 
وتعاونه وأن أفراد هذا الشعب وخاصة العلماء أورجال الدين مهم كانوا 

  ".واليزالون دمًى أو عمالء ىف أيدى األعداء املتأمرين
قام بني كان قد تدخل ىف اخلصام الذى  ) فضل حسني(ورغم أن السري 

املسلمني والقاديانيني ىف اللجنة الكشمريية فأيد القاديانيني وعارض املسلمني اإل 
أنه اDم إقباًال بأنه يريد أن ميزق الوحدة اإلسالمية من داخلها لتحقيق أغراضه 

ولكن إقباًالمل يزل يدافع عن مسلمى اإلمارة الكشمريية ويعارض ) ۱٤(السياسية 
سلمني الكشمرييني فمن ذلك برقيته الىت بعث {ا إىل الظلم واالضطهاد ضد امل

م مث أرسل الرسائل الرقية إىل كل من ۱۹۳٤نائب األمرباطور اهلندى ىف فرباير 
ومجعية األمم ذكر فيها بأن حكام اإلمارة يعاقبون العاملني "لندن تائمز"جريدة 

جيب أن السياسيني بضرب السياط إىل غري ذلك من التعذيب واالضطهاد وأنه 
  ).۱۵(يغرض احلظر على هؤالء احلكام

وقد ذكر فيما مربنامن أن آخر اجلهود الىت متت من أجل التفاهم بني 
شوكت (الفرقتني أو الديانتني اهلندوكية واألسالم هى جهود بذهلا الشيخ 
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إال أن اجلهود احمللية أو .ولكنه فشل ىف حماوالته هذه على املستوى الوطىن )على
و ) فضل حسني(ن هذا النوع كانت مستمرة فقد اجتمع كل من السري اإلقليمية م

من بنجاب وقد اجتمعوا ىف مايو ) سردار جو غندر سنغ(و ) راجا نريندار ناس(
م فوضعوا مشروعا للتفاهم بني الفرفتني وكان من بني مبادئ مشروع   ۱۹۳۳

  ):۱٦: (التفاهم هذا
فرقة من اهلنادكة واملسلمني حيب التمثيل الكامل ىف سجل الناخبني من كل 

  .والسيخ 
يكون االنتخاب خمتلطًا ويقسم حلقات النيابة االنتخابية على أساس عدد 

 .السكان واملنطقة بانتخاب عضو واحد
وخيصص دائرة االنتخاب النيابية لك فرقة حيث تكون أغلبية الناخبني من 

 .تلك الفرقة 
 .ويقصر حتديد املقاعدعلى الدوائر االنتخابية

 .وال حيدد املقاعد الربملانية ملدة معينة
أم .وقد عارض هذا املشروع كبار الزعماء للهنادكة والسيخ معارضة شديدة 

عظيم (املسلمون فكان إقبال وزمالؤه من الذين عارضوا هذا املشروع  ويقول 
بأن إقباًال قد دعا إىل اجتماع مشرتك من فرع بنجاب اإلقليمى للرابطة ) حسني
مية وفرع بنجاب اإلقليمى للمؤمتر اإلسالمى فأدان هذا املشروع الذى اإلسال

مشروع بنجاب "بأن ) عظيم حسني(ويقول ). ۱۷(عرف مبشروع بنجاب للتفاهم
وقد ظهرت شائعات ) فضل حسني(كان من بنات أفكار والده السري" للتفاهم

أن يشرتى عن إقبال بأنه قد حصل على مبلغ قدره وسبعون ألف روبية وأنه يريد 
لكى يستطيع أن يشن {ا هجوما ) ايسرتن تائمز(به جريدة انكيزية حملية وهى

وهذا الذى أشيع عن إقبال ) ۱۸(منظماً ضد هذا املشروع من االنتخاب املختلط 
فقد وردذكره ايضًا ىف رسالة " ايسرتن تائمز"بأنه كان يريد أن يشرتى 

 :م حيث جاء۱۹۳۳مايو  ٤ىف ) فضل حسني(شهاب الدين إىل السري (السري
)۱۹(  

) فريوز الدين (إنىن أعتقد بأن الدكتور إقبال جيرى حالياً املفاوضات مع الشيخ "
) سردار حبيب اهللا(ليشرتيها  منه ومنذ أيام قد زارىن " ايسرتن تائمز" صاحب 

فاقرتح على بأن جنمع مخسة وعشرين ألفا من الروبيات األصدار هذه اجلريدة  
إمكاننا أن نتشريها بد ل إقبال وقد زارىن قاض مسلم متقاعد االنكيزية فب

فأخربىن خالل احلديث الذى جرى بيننا بأن الدكتور إقبال وحده هو الزعيم 
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الشعىب الذى يثق به الشعب املسلم وأنه ال ميكن أن يثق املسلمون بأحد غريه 

املسلمني غري أو يستمعواإىل مايقوله وقد أضاف هذا القاضى قائًال بأن الزعماء 
إقبال مجيعهم زعماء باالسم وليسوا ملخلصني وأنه ال أثرهلم ىف نفوس مسلمى 
بنجاب فإذا كان الدكتور إقبال يعارض االنتخاب املختلط فال ميكن ألى مسلم 

  "أن يرضى أو يوفق {ذا املبئدا
قائًال بأن إقباًال كان قد أرسل برقيات ضد مشروع ) عظيم حسني(ويضيف 
ىف لندن وغريه من الشخصيات اإلسالمية البارزة ) آغا خان( السري بنجاب إىل
فضل (قد نقد املشروع حتت بأثري إقبال فكتب إليه السري ) آغا خان(وأن السري

  ):۲۰(م قال فيها۱۹۳۳يونيو ۱۵رسالة ىف ) حسني
قد تسألىن قائًال بأن القضية إذا كانت واضحة بسيطة إىل هذا احلد فما " 

ض الدوائر الشعبية ىف الهور وماالذى جعل إقباًال يرسل برقيات إىل الذى أقلق بع
لندن اجلرائد العاملية ؟ والواقع أن السياسية اهلندية حتاكى وتقلد السياسية االجنليزية 
وأن األحزاب السياسية الميكن أن تعيش اإل باملؤ امرات ونظرًا إىل االنتخابات 

هور بأن كباراإلقطاعيني والرجال البارزين القادمة فقد تأكد بعض الناس من أهل ال
ىف املهن املختلفة وأفراد العائالت املعروفة قد استفاد وا كثرياً  من اإلصالحات 

قدمت ------------------ السياسية إىل سكان املدن قد ختلوا 
فبذلك استحال احتجاج هؤ ) ظفر اهللا خان(وايدت الرجال اخلاملني من أمثال

عارضة شديدة ولست أشك ىف أن هؤالء الناس قد ضلوا الطريق الء الناس إلىم
الصحيح وسيعلمون قريبًا بأ'م ال خيدمون مبوقنهم املصاحل الشعبية الىت هى عزيزة 
عليهم وأما إقبال فأن هؤالء الناس هم أصدقاؤه احلمقى وهم شر من األعداء 

  "العقالء
لى بساطة إقبال نص الرسالة هذه ليستدل {ا ع) عظيم حسني(وقد سرد 

وسند جته وأنه مل يكن صاحب رأى شخصى مستقل وأن معارضة ملشروع 
بنجاب للتفاهم ترجع إىل ما بذل بعض زمالئه واصدقائه من اجلهد ىف مدينة 

كتب الرسالة إىل إقبال فاوضح ) فضل حسني(الهور فأضلوا إقباًال ولكن السري 
ملشروع فغري إقبال رأيه وموقفه من فيها املشروع وجاء بالدالئل والرباهني تؤيد ا

غري مصيب فيما يراه بأن إقباال كان ) عظيم حسني(إال أن ) ۲۱(مشروع بنجاب
قد تراجع عن معارضة مشروع بنجاب وذلك الن بيانًا صحفيًا أصدره إقبال 

م يوضح وال يرتك جماًال للشك بأنه مل يزل يعارض املشروع منذ ۱۹۳۳يوليو ۱٤ىف
  ).۲۲(اية فيقول إقبال ىف  بيانه الصحفى هذاالبداية إىل النه
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إمنا هو بالعكس قد يكون مصدراً .إن هذا املشروع ال يقدم حًال ملشكلة "
للخالفات والتخاصم بني الفرق والديانات املختلفة كما أن هذا املشروع جدير 
باالعرتاض والرفض من وجهة النظر السكانية ىف املناطق احلضرية والقروية فلو 

هذا املشروع حلرم الطبقات القروية من متثيلها احلقري الضئيل ىف ا>لس رغم طبق 
أ'ا تتمتع بأغلبية ساحقة ىف دوائرها االنتخابية وبعد دراسة اجلوانب املختلفة 
للمشروع واخلالفات الىت ميكن أن تنشأ بسببها قد استنتجب بأن هذا املشروع 

  "يضرمصاحل كل فرقة وديانية
إقبال هذا حول مشروع بنجاب ,معلقاً على بيان ) محد خانحممد أ(ويقول 

  )۲۳(للتفاهم 
هذا املتصريح الصحفى يوضح لنا جليًا بأن الدكتور إقبال مل يزل يعارض مند "

ورد الفعل هذا من ) فضل حسني(البداية إىل النهاية ذلك املشروع الذى اقرتحه 
الىت اختذها بل يوافق موافقة إقبال حول املشروع يوافق الطريقة العملية السابقة 

تامة دورة السياسى كله فقد الحظنا ىف كل مرحلة ومناسبة أن إقباًال مل يزل 
يعارض مبدأ االنتخاب املختلط كما أنه مل يزل يؤيد مبدأ االنتخاب املستقل 

فلم يكن إقبال .حىت جعل من ذلك أساسًا ملا كان يطالب به مسلموا اهلند 
تمثيل فحسب وإمنا كان يعتقد بأنه طريق وحيد يضمن يرى أنه طريق عملى لل

  "وجود الكيان الشعىب املستقل اإلسالمى ىف اهلند
وكانت اجليوش االجنليزية مل تزل حتارب قبائل احلدود ىف الشمال الغرىب من 
اهلند دائمًا وقد استمرت هذه احلرب بشكل أو بأخرحىت إنشاء باكستان ومبا أن 

ة فبطبيعة احلال كان املسلمون اهلنود يتعاطفون معها هذه القبائل كانت مسلم
م حتت احملاولة إلستعبادها واالنتصار عليهابضرب ۱۹۳۳دأئمًا وىف اعسطس 

القنابل على القرى الواقعة على اهلضاب الصغرية مما جعل املسلمني من بعض 
املدن اهلندية حتتجون على هذا الضرب بالقنابل فتقرر عقد اجتماع شعىب ىف  
مدينة الهور ولكنه أجل ألسباب ورغم ذل فإن إقباًال أراد أن يبلغ احلكومة 
االجنليزية ما يطالب به املسلمون فأرسل برقية إىل نائب االمرباطور اهلندى 

م قال فيها بأن املسلمني يطالبون بوقف إطالق القنابل ۱۹۳۳أغسطس ۱۱ىف
  ).۲٤(واختاذ الطرق السلمية للفصل ىف األمور املختلف فيها

فلم تعجب إقباًال ابدًا ونشأت اخلالفات ) فضل حسني(وأماسياسة السري
فضل (م ألقى السري۱۹۳۳بينهما منذ البداية وأخذت تتسع مبرور الزمنوىف سبتمرب

كلمة ىف جملس الدولة قال فيها بأنه جيب أن مننع املسلمني اهلنود من ) حسني
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الدول اإلسالمية األخرى  توطيد العالقات على أسس األخوة مع املسلمني ىف

وجيب أن نوضح هلم بأ'م ليسوا بشئ إال هنودًا وجيب أن يعتربوا أنفسهم هنوداً 
قبل كل شئ حىت يستقلوا ويستقيموا بكيا'م اهلندى وأضاف قائًال بأن الوحدة 
اإلسالمية مل يكن هلا وجود سياسي وعلى هذا جيب على مسلمى اهلند أن ميهدوا 

فضل (شعب هندى وكان إقبال قد أدرك إعماق بيان السري طريقهم بأنفسهم ك
م وضح فيه ۱۹۳۳سبتمرب ۱۹إدراكًا جيدًا فأصدر بيانًا صحفيًا ىف ) حسني

ىف بادئ الرأى ولكن إقبال قد رتب كالمه ) فضل حسني(مايهدف إليه بيان السري
ه ىف الظاهر ولكنه ىف الواقع قدعا رض) فضل حسني(بأسلوب يؤيد ما قاله السري

  )۲۵: (وهذانص ماقاله إقبال من بيانه الصحفى البديع
قد أصاب حيث قال بأن الوحدة اإلسالمية مل يكن ) فضل حسني(إن السري"

هلا وجود سياسى أبدًا وإن كان هلا وجود سياسى فإنه مل يكن إال ىف خميلة 
هؤالء الذين وضعوا هذا املصطلح أو لعلها كانت أداة التملق  السياسى ىف يد 

وحىت أن مجال الدين اإلفغاىن الذى ينسب ) عبد احلميد خان(لسلطان الرتكىا
له هذه احلركة املعروفة حبركة الوحدة اإلسالمية مل يريومًا حلم الوحدة للعامل 
اإلسالمى كدولة سياسية موحدة وباإلضافة إىل ذلك فإ'ال توجد كلمة ىف أية 

من العربية والفارسية والرتكية  مدينة من الوطن اإلسالمى وىف أية لغة إسالمية
أو الوحدة اإلسالمية ولكن الواقع أن " بان إسالم ازم" ميكن أن تعربعن كلمة 

اإلسالم كمجتمع أو كمشروع للتوفيق والتوحيد بني األجناس والشعوب البشرية 
فان " املختلفة اليعرتف إطالقًا باحلدود اجلنسية أو الشعبية أو الوطنية فان 

أو اإلسالم وحده له وجود سياسى وسيبقى أبد الدهر كرمز حلب " إسالم إزم 
للمسلم اهلندى أن ) فضل حسني(اإلنسانية وكرامة البشرية أما نصيحة السري 

ميهد له طريقاً ويوجد مكاناً لنفسه بنفسه كشعب هندى فهى نصيحة صحيحة 
لموا أما مس.وال شك أن املسلمني يفهمون غرضه فهمًا جيدًا وهم معجبون به

اهلند الذين هم اكثر عددًا بالنسبة إىل مسلمى الدول األخرى ىف آسيا كلها 
فلهم أن يعتربوا اإلسالم أكرب معونة وخري ضمان لكيا'م كما أنه جيب عليهم 
أن ينضموا إىل الذاتية االجتماعية اإلسالمية كإخوا'م املسلمني ىف البالد 

فرقة املبعثرة ليعيشوا {ا كأمة موجدة األسيوية األخرى وأن جيمعوا الوسائل املت
لكى يتمكنوا من متهيدالطريقلهم وإجياد املكان هلم كما اقرتح عليهم السري 

  )".فضل حسني(
م رأى ۱۹۳۳سبتمرب ۲۸وبعد هذا البيان الصحفى بأسبوع تقريبًا أى ىف 

" إقبال من الضرورىأن يصدربيانًا صحفيًا آخر من أجل املزيد من الشرح ملصطلح 
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أى الوحدة اإلسالمية ألن بعض الناس ىف رأيه كانوا ال يزالون "بان إسالم إزم 
مصطلح قد " بان إسالم إزم " خيطئون ىف فهم ذلك املصطلح فقال بأن كلمة 

اخرتعه بعض الصحفيني الفرنسيني وقد مت استخدم هذا املصطلح ملؤامرة مزعومة  
ال تزال تدبرها ضداؤ روبا  كان نظن هذا الصحفىالفرنسى بأن الدول اإلسالمية

وكان الغرض من إجياد هذا املصطلح هو الستار الذى ميكن أن يغطى أو يربربه 
انفظائع من الظلم واالضطهاد التىربتكبها األروبيون ضد املسلمني ىف العامل 

  )۲٦:(الشرقى فقال إقبال
ة إذا أو الوحدة اإلسالمي" بان إسالم إزم " بأن ) فضل حسني(وقد قال السري "

كان هلا وجوداً يوماً ما فقد طارت الرياح برمادها األن إال أن اجلرائد والصحف 
اهلندية خالل االسبوعني املاضيني قد استعملت الكلمة للتعبريعن معان خمتلفة 

" فرأيت من االزم أن أقول بأن الدولة اإلسالمية العاملية الشاملة ختتلف كثرياً من
م ينتظر لنفسه بدون شك دولة عاملية شاملة فان اإلسال" بان إسالم إزم 

التوجد فيهافوارق جنسية أو لونية وال وجود فيها للملك اللدود أو احلكم 
إن التجارب البشرية ال بدوأن تقود .الشخصى املستبد والرأمسالية املستغلة 

اإلنسان إىل إنشاء هذه الدولة وقد تكون هذه الدولة حلمًا ىف رأى غري 
ما املسلمون فإن ذلك من إميا'م فهذه جريدة حملية هندوكية تسمى أ.املسلمني 

بان إسالم " أمنية الوحدة والتعاون بني املسلمني اهلنود بأن هذه األمنية هى 
إال أنه استخدم خاطئ ملصطلح خاص ولكن جيب أن ال يريدون أن يبقوا " إزم

كما أ'م يريدون ويعيشوا كذلك إ'م يريدون البقاء كجماعة اجتماعية مستقلة  
الضمان حلقوقهم بصفتهم  أقلية مستقلة حىت أن املسلمني الذين ميتازون 
بصفتهم وطنيني مل يقولوا يوماً للمسلمني أن يتنازلوا عن صفتهم املدنية املستقلة 
وأن يفوضوا مصريهم للقوى القاسية الىت تريد القضاء على كيا'م فإذا كان 

الرأى فهو مل يفهمعواطف الشعب املسلم  زعيم سياسىي مسلم يرى غري هذا
  "اهلندى فهماً صحيحاً إطالقاً 

مايو ۲۹ىف ) عطية فيضى(ويتضح من رسالة إقبال الىت بعث {ا إىل السيدة 
بأنه كان يرتاسل مع املفىت السيدأمني احلسيىن بصفة مستمرة وأن )  ۲۷(م ۱۹۳۳

م فزار املفىت السيد ۱۹۳۳بر إقباًال كان قد اقرتح عليه أن يزور اهلند ىف وسط اكتو 
أما إقبال بدوره فقد ساعده . أمني احلسيىن اهلند ىف تلك الفرتة كما اقرتح عليه

  .وتعاون معه ىف قضية فلسطني والشؤون األخرى من مجع التربعات وغري ذلك
ملك ) نادرشاه(وقد ذكر فيما مربنا بأن إقباًال كان على عالقات وطرية مع 
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ف عليه إقبال يوم كان سفريًا ألفغانستان ىف باريس وكان وقد تعر .أفغانستان 

نصفه ) نادر شاه(وعلى حد قول إقبال كان ) حممد نادر خان(يسمى اجلنرال 
نادر (كما أن ) ۲۸(فقد ولدت أمه مبدينة الهور وعاشت فيها مدة ,بنجابيًا 

د اللغة احلربية ىف اهلند  وكان جيي) ديره دون(نفسه كان قد تدرب ىف كلية ) شاه
أمامىت تعارف  إقبال على .وكان يتحدث مع إقبال باللغة األردية ) ۲۹(األردية 

؟ فذلك مما ال ميكن اجلزم بالقول فيه ولكن الناس يقولون بأ'ا قد ) نادر شاه(
اجتمعا على حمطة الهور للقطار ألول القامة كا أنه كان هزيًال حنيًال ويقال أن 

كنت أظنك شيخًا كيربًا ذى حلية : قال وهو خياطبهرأى  إقباًال  ف) نادر شاه(
فكذلك  كنت أعتقد أن حضرتك ستكون مصارعا :إقبال قائًال ,فرد عليه, طويلة

نادر (قو ى البنية عظيم اجلثة إال أن شاعر اإلسالم مل يكن على اهليئة الىت ظنها 
 !وايضاً مل يكن غازى اإلسالم كما كان تيصوره إقبال ىف ذهنه) شاه

فتخحى به فأخربه بأنه قد أدخر مبلغاً ) نادر شاه(رى بأن إقباًال أخذ وي
 عشرة أالف روبية وهو رأمسال حياته فاراده أن يقبل املبلغ كتربع ملهمته  مقدراه 

فرغم أ'كان ىف جاجةإىل النقود إال أنه رفض أن يأخذ من ) نادر شاه(أما .هذه
صر وأحل عليه أن يأخذه فاتفقا أن يبقى إقبال مااكتسبه طول حياته إال أن إقباًال ا

نادر (حني تشد به احلاجة إليه إال أن ) نادرشاه(املبلغ عند إقبال وأن يأخذه
؟ويروى ىف قول أخربأن إقباًال قد أسرإىل  ). ۳۰(مل تشتدبه احلاجة إليه أبدًا )شاه

رجل فقري ال أملك غري الدعا ء لك ولكنه --------------- )نادر شاه(
التفاق أنىن أحتفظ خبسمة أالف روبية اآلن فإذا أفادك هذ املبلغ الضئيل حبسن ا

فتقبل ما قدم له ) نادر شاه(احلقري ىف شيئ فساعترب ذلك سعادة فدمعت عينا 
أما صحة هذه األقوال كلها فال يعلمها ) ۳۱(الرجل الفقري متفائًال {ذه املساعدة 

ى اهلندليساعدوا أفغانستان لتستعيد قد توسل إىل مسلم) نادر شاه(وكان ,إالاهللا 
أما ما يعرفه هذااملؤلف فهو أن إقباًال قد أخرج من .ما فقدته بكل ما امكن هلم

رفض أن يأخذ املبلغ ولكن ) نادر شاه(جبيه مخس مائة روبية فقدمها له ولكن 
من اهلالل األمحر  ) نادر خان(إقباًال استمر يساعده بشىت الطرق منهافتًح صندوق 

أنه استمر يعقد االجتماعات الشعبية جيمع التربعات فيهاألفغانستان وقد  كما
فعل إقبال هذا كله ألنه كان يرى بان أفغانستان  املستقلة هى ضرورة ملسلمى 

  )۳۲( ۔اهلند و مسملى آسيا الوسطى كلها
سيد راس (دعوة إىل إقبال و) نادر شاه(م وجه امللك  ۱۹۳۳وىف سبتمرب

ليزور أفغانستان وليستشريهم ىف الشؤون ) د سليمان الندوىسي(والشيخ ) مسعود
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إن اختيارهذه الشخصيات الثالثة من أهل اهلند لألهذاف التعليمية كان .التعليمية 
أختيارًا مناسبًا جدًا فقدكان أحدهم مفكرًا والثاىن خبريًا ىف إدارة الشؤون التعليمية 

ن القنصل األفغالىن العام يريد الثالثة والثالث كان عاملًا كبرياً من رجال الدين وكا
م مبناسبة عبد االستقالل إال أن ۱۹۳۳اكتوبر ۱۳ىف) كاب(أن يصلوا إىل

استخرج جوازات السفر واالستعداد للسفر كان مستحيًال ىف وقت ضيق جداً أما 
م  ۱۹۳۳اكتوبر ۱۷فقد حصل على جواز السفر ىف ) سيد راس مسعود(إقبال و

م وقبل ۱۹۳۳اكتوبر ۲۰هور إىل أفغانستان بشاور ىف واستعدا للسفر من ال
مغادرته إىل أفغانستان أصدر إقبال بيانًا                                                                                      

 ):۳۳:(سفره فقال م شرح فيه أهداف۱۹۳۳اكتوبر ۱۹صحفياً ىف "أفغانستان
إن إنشاء , إن أفغانستان املثقفة املتعلمة ميكن أن تكون خري صديقه للهند "

مشروع حتويل الكلية اإلسالمية ىف بشاور على ) كابل(جامعة جديدة ىف 
حدود اهلند الغربية إىل جامعة أخر ى  سوف تقوم بدور فعال ىف تقدم القبائل 

إن ملك .ناطق الثغرية بني اهلند وافغانستان األفغانية الذكية الىت تسكن ىف امل
وقد رأينا من الواجب أن نلىب هذه الدعوة وقد ) كابل(أفغانستان قد دعانا إىل

بأن اجليل ) كابل(اتضح لنا من ا>الت واجلرائد املختلفة الىت تصدر من 
األفغاىن اجلديد يرغب ىف دراسة العلوم احلديثة وصبغها بصبغة الدين واملدينة 

لىت جاء {ا اإلسالم إن الشعب األفغاىن بطبيعته شعب كرمي ومن واجبنا ا
بصفتنا إخوة هنودَا هلم أن نساعدهم ىف تقدمهم ونتعاون معهم ىف ازدهار 
بالدهم ومن الواضح اجللى بأن الشعب األفغاىن قد ظهرت فيه صحوة جديدة 

التعلمية ىف بالد ونأمل ىف فائدة االقرتاحات الىت سنقدمها هلم ىف ضوء اخلربة 
اهلند وأرى شخصياً بأن النظام التعليمى العماىن وخاصة ىف الدول اإلسالمية مب 

على كل حال فال ميكن أن يكون أى نظام تعليمى . يأتت بنتائج مفيدة مثمرة 
ولكل بالد ظروف وحوائج و متطلبات . هو النهاية القطعية األخرية ىف البالد 

وف واحلوائج والتطلبات ميكن حتديد نظام تعليمى خاصة {ا وىف ضوء هذه الظر 
  "خاص بذلك البلد

ىف ) كابل(ىف بشاور هم وصال إىل ) سيد راس مسعود(وقد نزل إقبال و  
اجلديدة ) دار األمان(م فأنزلومها ىف دار الضيوف امللكية مبدينة ۱۹۳۳اكتوبر  ۲۳
كسكرتريله  ) سيد راس مسعود(يرافق ) هادى حسن(وكان األستاذ ) كابل(ىف 

على (وقد رافقه .احملامى كان يرافق إقباالً  كسكريرتله ) غالم رسول خان(كما أن 
وقد عقدت جلسات عديدة للتشاور والنقاش ) ۳٤(ايضًا للقيام خبدمته) خبش
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سيد (حول الشؤون التعليمية لبعضعة أيام وقد شارك ىف هذه اجللسات إقبال و

سيد راس (رزون األفغان وقد سجل واملمثلون احلكوميون البا) راس مسعود
إجراءاتاجللسات هذه ولكن من سوء احلظ ال يوجد شئ من اقرتاحاDم ) مسعود

حفلة الشاى تكرميًا هلؤالء ) كابل(ىف السجالت الرمسية  قد أقامت بلدية 
أول أباطرة املغول ) ظهري الدين بابر(زار إقبال ضريح امللك ) . ۳۵(الضيوف
) سرور خان كويا(قرأ الفاحتة على قربه وكان يرفقه السيج حيث ) كابل(اهلنود ىف

والضريح ) كابل(ىف سفح حضبة خربة ىف ظاهر مدينة ) بابر(ويقع ضريح امللك 
سيد راس (مث التقى إقبال و ) ۳٦(عبارة عن مبىن صغري وسقف ال قبة فوقه 

وحيكى عن ) أى مفرح القلوب) (دلكشا(ىف قصر ) نادر شاه(بامللك ) مسعود
) نادر شاه(هذا اللقاء بأن إقباًال قد أهدى نسخة من القرآن الكرمي إىل امللك 

إقباًال أن يؤمهم ىف صالDم ) نادر شاه(ودخل وقت صالة العصر فرجاء امللك 
  )۳۷) (ظهري الدين (أما رد إقبال فقد كان كما حيكى لنا السيد .هذه 
أما اليوم .ملك عادل قد قضيت عمرى وأنا أمتىن أن أصلى خلف )! نادر(يا "

فقد هيأ اهللا عزوجل أسبابًا ليتحقبها أمنية هذا لرجل الفقري و جئت تريد أن 
إنىن سأقتدى بك ىف الصلوة اليوم وعليك .حترمىن من هذه النعمة غري املرتقبة 

  " .أن تؤمنا ىف صالتنا
) سيد سليمان الندوى (م التحق {م الشيخ ۱۹۳۳اكتوبر  ۲٦وىف ليلة 

الصدر ) سردار هاشم خان(دعوين ىف تلك الليلة على مأدبة عشاء عند وكانوا م
بأن ) ۳۸(فيما كتبه عن سفره هذا ) سيد سليمان الندوى(األعظم ويقول الشيخ 

ذهب بالضيوف اهلنود إىل غرفة الطعامكانت األطعمة ) سردار هاشم خان(
الطعام فقال جاهزة مرتبة بطريقة أوروبية وأخذوا يتجاذبون الوان احلديث على 

بأن حضرة ) سيد سليمان الندوى(وهو يشري إىل الشيخ )سرورخان كويا(السيد 
قد أخذت نتشر املقاالت والبحوث ) كابل(الشيخ قد وجه سؤاًال يقول بأن جملة 

إىل اإلسالم فلم ) كابل(أما الرجل الذى دعا أهل .عن كبار رجال إفغانستان 
عهم قائلني من هو ذلك الرجل العظيم نتشر ا>لة شيئًا عن حياته فسال مجي

مث أخذ ! هو مقاتل بن حيامننأهل خراسان ) سيد سليمان الندوى(؟فقال الشيخ 
وتارخيها ) كابل(وزير خارجة أفغانستان يتحدث عن ) سردار فيض حممد خان(

سيد راس (وفصل القول عن العالقات بني إفغانستان ودو ل بنجاب القدمية وحى 
خالل أسفاره إىل اليابان وأما إقبال فقد حتدث عن جوانب  ما شاهده) مسعود

   .خمتلفة من الفلسفة والسياسية
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وبعد 'اية مأدبة الطعام اجتمع الضيوف ىف غرفة الزوار حيث قدم هلم 
هل هناك حرج ىف : سؤًال ) سردار هاشم خان(الشاى والقهوة السجائر مث سأل

إذا كانت األغاىن )سليمان الندوى سيد(االستماع إىل األغاىن املوسيقية فقال 
مل يفهم كلمة ) سردار هاشم خان(بدون أدوات املوسيقى فال بأس {ا إال أن ۱

ال توجد ىف بالدنا راقصات مطربات إمنا رجال مطربون " فقال" أدوات املوسيقى 
يغنون فأيده إقبال وىف اثناء ذلك دخلت فرقة املطربني فسلمت على الضيوف 

الغزلية وقد ) بيد(و)حافظ(اديد مث بدأت تغىن بقصائد وجلست على السج
  .استمرت حفلة املوسيقى هذه إىل الساعة احلادية عشرة ليالً 

م هو يوم اجلمعة وكان من املعمول به عند امللك ۱۹۳۳اكتوبر  ۲۸وكان 
أنه كان يذهب إىل مساجد املدينة املختلفة فيصلى صالة اجلمعة كل ) نادر شاه(

كان املفروض أن يصلى صالة اجلمعة ىف ذلك اليوم ىف مسجد مرة ىف  مسجد و 
فذهب إقبال مع زمالئه ليصلى اجلمعة ىف ) كابل(وهو اكرب مساجد) بل خشىت(

هذا املسجد وكان املسجد حافًال مزدمحًا باملصلني من الباب الريئس إىل احملراب 
د يعظ الناس وكان الشيخ على منرب املسج. وكان املسلمون الفقراء كثريين جداً 

باللغة الفارسية فذهبوا بالضيوف إىل املقصورة أو املكان اآلمني من املسجد الذى  
) نادر شاه(كانوا قد حجزوه لصالة امللك وحاشية وبعد حلظة قصرية دخل امللك 

املقصورة بكل بساطة وتواضع وصافح الضيوف وىف 'اية الوعظ أذن املؤذن 
أخذ اخلطيب يقرأ خطبة باللغة العربية وىف 'اية للصلوة فقام الناس يصلون السنن و 

فوضع مث صلو السنن  ) نادر خان(اخلطبة ذكر اخلطيب امللك الغازى ا>اهد 
إنىن مل آكل الغداء : وهو خياطب الضيوف) نادر شاه(كامعتاد وبعد الدعاء قال

إال أن ,حىت اآلن فإذا أحب حضراتكم فتشرفونىن باملشاركة ىف الطعام معى
  .فودعهم) نادر شاه(هم اعتذروا إىل امللك ألسباب ضرورية فصافهم امللك مجيع

) سيد سليمان الندوى(وكان قد جلس رجل ىف السيارة إقبال والشيخ 
عائدين من املسجد  فجرى احلديث مع ذلك الرجل عن تركستان الصينية فقال 

  )۳۹:(إقبال خالل احلديث مانصه 
زت جهودها كلها على تقدم القوة البحرية إن أوربا ىف تقدمها املعاصر قدرك"

فكانت الطريق التجارية وطرق السري والسياحة كلها طرقا حبرية وهكذا مجعت 
أوروبا بني الشرق والغرب بسفنها البحرية ولكن اآلن يبدولنا بأن هذه الطرق 

أما ىف املستقبل فإن آسيا املركزية أو .البحرية سوف تفقد مكانتها  وأمهيتها 
األوسط سوف جيمع بني الشرق والغرب وحتل الطرق الربية حمل الطرق  الشرق
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إن القوافل التجارية سوف تنقل بني الشرق والغرب بالسيارات .البحرية 

واحلافالت والطائر ات والسكك احلديدية ومبا  أن هذه الطرق كلها سوف 
لثورة مترمن الدول اإلسالمية فإن هذه التغريات الثورية سوف متهد طريقًا ل

االقتصادية والسياسيةالعظيمة ىف البالد اإلسالمية وحينئذ ستصبح أفغانستان 
طريقًا جتارية عامة دولية كما كانت ىف الزمن الغابر فعلينا أن نستعد استعداداَ 

  "لذلك الوقت منذ اآلن
) سردار فيض حممد خان(مث صلوا مجيعهم إىل دار األمان فأكلوا الغداء مع 

وكان موعد لقائهم مع الزعيم الروحى  ) سرور خان كويا(و) اناهللا نواز خ(و 
ىف الرابعة مساءًا وكان ) مال شور بازار نو املشائخ(للسلسلة الروحية  ا>ددية 

يهاجر من إفغانستان ويلجأ إىل اهلند مث رجع إىل ) ملال شور بازار (اإلسم األصلى 
للعدل  فعمل مدة ىف وظيفته   فعني وزيراً ) حممد نادر خان(إفغانستان بعد انتصار 

كوزير للعدل إال أن هذه الوظيفة كانت تعارض ميوله وطريقته الصوفية فرتاجع عن 
مال شور (يرافق إقباًال وكان ) سيد سليمان الندوى(وكان الشيخ ,ذلك واستقال

ىف ) مال شور بازار(قد التقى بإقبال وهو ىف الهور قبل ذلك وكان منزل ) بازار
دًا ومل يكن فيه مايدل على اهليبة واجلالل والزينة حىت أن املنزل مل زقاق ضيق ج

تكن فيه غرفة للضيوف وإمنا كان منزًال نسوياً حيث اختفت السيدات وراء الستار 
فمهدن الطريق للضيوف فدخلوا ىف غرفة طويلة فيها سرير واحد ىف ناحية أما  

جيد أملا ىف إحدى ) ر بازارمال شو (البقية الغرفة فقد كانت بسيطة جدًا وكان 
جليه فلم يكن يستطيع املشى مث جرى احلديث بينهم عن الظروف الراهنة ىف اهلند 

هدية من ) مال شور بازار(وثورة ابن السقاء ىف إفغانستان مث احضر الشاى مث قدم 
  .الفواكه اجلافة إلقبال  مب فيها اللوز والتني

اهللا نواز (منزله وذهب إىل منزل فخرج من ) مال شور بازار(مث ودع إقبال 
حيث كان إعضاء اجلالية اهلندية ) سيد سليمان الندوى(وكان يرافقه الشيخ ) خان

وكان عددهم مأئة ومخسون شخصًا قد أقاموا حفلة االشاى تكرميًا إلقبال 
قد سبقهما إىل املنزل وكانت خمضرة  املنزل هى مكان ) سيد راس مسعود(وكان

سيد (عضهم فوارة احلديقة أو نافورDا وكان الربد شديدًا وكان حفلة الشاى وفتح ب
) سردار فيض حممد خان(مزكويًا فرجاهم إغالقها فأغلقت مما جعل ) راس مسعود

إن مياه الفوارة املسكينة الDدف إىل شئ غري :" يرجتل بيت شعرو يقول ما مهناه 
ع الثاىن فكان قد نظمه ذلك وكان املصراع األول من البيت لشاعى آخر أما املصرا 

سيد سليمان (وأحل احلاضرون على إقبال فغري املصراع األول ولكن الشيخ ,هو 
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نسى الكلمة األوىل من املصراع الذى كان قد غريه إقبال وأصبح معىن ) الندوى
  ۔إن املياه إمنا تقدرر أحسنت إليها من قدومك:املصراع األول 

تصوير وإلقاء الكلمات فصوروا وىف 'اية حفلة  الشاى كانت مرحلة ال
بالضيوف نيابة عن املضيفني فشكر ) حممدبشري(وحتدثوا باملناسبة ورحب الشيخ 

حكومة أفغانستان على دعوDا للعلماء املسلمني اهلنود كما أنه حتدث عن 
الظروف الراهنة ىف اهلند فقال بأنه ال داعى إىل إلياس فإن املصيبة ال بد وأن 

إن : نيابة عن الضيوف فقال) سيد سليمان الندوى(دث الشيختعقبها الراحة وحت
التاريخ حيتفظ لنا بأن اهلند قد ارتكبت اآلثام ىف حق أفغانستان غري مرة وقد حان 
لنا اآلن أن نكفر عن تلك اآلثام فنقدم أحسن ما ميكن لنا من اخلدمة واملعونة 

  ۔انتهت احلفلة مث ألقى إقبال كلمة موجزة وبذلك,إلخواننا األفغانستان 
أو (الصدر األعظم ) سردار حممد هاشم خان(م جاء ۱۹۳۳اكتوبر۲۸وىف 

إىل دار الضيوف امللكية ليلتقى بالضيوف فتحدث إليهم طويالً ) رئيس الوزراء 
عن املعادن وأمهية الطرق العامة املعبدة كما أحل إقبال على ) راس مسعود(وحتدث 

وقال بأن آسيا الوسطى وأفغانستان ال بد وأن بناء الطرق وتعبيدها ىف إفغانستان 
سردار حممد هاشم (حتتل مكانة مركزية للقوافل التجارية ىف املستقبل وقد تناول 

  .الطعام مع الضيوف) خان
فكانا يزوران ) اهللا نواز خان(وزير اخلارجية و) سردار فيض حممد خان(وأما

رية والتعليمية ىف أفغانستان الضيوف يوميًا فيجرى احلديث بينهم عن الشؤون اإلدا
فالتقيا بامللك ) دلكشا(قد ذهبا معًا إىل قصر)سيد راس مسعود (وكان إقبال و

) دلكشا(إىل قصر ) سيد سليمان الندوى(وكذلك ذهب الشيخ ) نادر شاه(
باللغة األردية وأخرب ) نادر شاه(فالقىت بامللك وجرى احلديث بينه وبني امللك 

سيد سليمان (بانتظام دائمًا وحتدث الشيخ "معارف"ه الشيخ بأنه يقرأ جملت
) كابل(عن مشكلة التعليم فاقرتح على امللك بإنشاء معهد تعليمى ىف ) الندوى

على مثال دار العلوم لندوة العلماء من أجل تثقيف الشباب األفغان على املبادئ 
أن يبلغ ) ر شاهناد(الدينية وإتباع لواجبات الدينية وىف 'اية احلديث وجاه امللك 

رسالته إىل مسلمى اهلند فيقول هلم بأننا حنن وأنتم لفى أشد حاجة إىل التعاون 
والوحدة فيجب علينا أن ال يعجب بعضنا البعض وإمنا نتعاون فيما بينا لتحسني 

  )٤۰:(الظروف مث قال امللك 
ن إن جهودى مركزة على اجلمع بني الدين والدنيا ىف أفغانستان وآريد أن تكو "
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بالدى دولة إسالمية منوذجية جتمع بني احملاسن اإلسالمية القدمية واملدنية 

إنىن اعترب نفسى خادمًا للدين واألمة وإن أفغانستان ليست بالد .املعاصرة 
األفغان وحدهم وإمنا أعتربها بالدًا للمسلمني مجيعًا وأودي أن يعتربها إخواننا 

 بأن ثورة جديدة تستعد لظهورها ىف املسلمون وطنًا هلم وجيب أن تبلغ إخواىن
الدنيا واملسلمون ىف أشد حاجة إىل أن يستعدوا استعداداً جيداً مقدمًا ىف جمال 

  "التدريب املعىن والتعليم والرتبية واإلقتصاد
) نادر شاه(عن شخصية امللك ) سيد سليمان الندوى(وقد حتدث الشيخ

لكالم واألخالق وهو متواضع للغاية فسجل انطباعاته عنه قائًال بأنه إنسان حلوا ا
وهو جيي الناس ورفيق القلب وأن عينيه مستعدتان دائماً لتسكبا العربات مثل عيىن 

  ).٤۱(متاماً ) حممد على جوهر(الشيخ 
م كانوا مدعوين ۱۹۳۳اكتوبر ۲۸وىف نفس اليوم أى ىف الرابعة من مساء 

قد حضر احلفلة عدد من وزير احلرب و ) شاه حممود خان(إىل حفلة الشاى منزل 
الشخصيات البارزة املمتازة وجرى احلديث عن شىت املوضاعات و{ذه املناسبة 

القول عن مشروعة لتعليم اللغة العربية والعلوم ) سيد سليمان الندوى(فصل الشيخ 
  .العربية ىف أفغانستان 

تكرمياً ) كابل(األدبية مأدبة طعام ىف فندق ) كابل(وأقامت إكادمية 
يوف ىف الساعة السابعة والنصف ىف نفس الليلة فحضر إقبال وزمالئه إىل للض

فوجدوا القائمني خبدمة األكادمية األدبية وأهل العلم والكتاب ) كابل(فندق 
أمحد (قد حضروا وكان سكرتري األكادمية هو األمري ) كابل(والشباب املثقفني من 

مية وكان حتتل منصبًا عظيماً الذى خترج من كلية الهور اإلسال) على خان دراىن
الشهرية ) كابل(ىف السيكرتارية امللكية وهذه األكادمية هى الىت كانت تصدر جملة 

وىف هذه ا>لة ) سيد سليمان الندوى(بلك رونق و{اء على حد تعبري الشيخ
وذلك خالل إقامة إقبال "رسالة إىل أمة اجلبال" الشهرية نشرت منظومة وعنوا'ا

  ).٤۲) (لكاب(مبدينة 
وعندما حضر مجيع السادة الضيوف قام رئيس األكادمية فقرأ كلمة الرتحيب 
باللغة الفارسية حتدث فيها عن علماء اهلند األفاضل وشعرائها الفطاحل 
واستحسن جهودهم وقدر أعماهلم ا>يدة مث عن خدمات إقبال ىف جمال العلم  

  ):٤۳:(وألدب فقال 
ية قد سار{ا الركبان وقد بث كل أثر من آثاره وله آثار أدبية ومؤلفات غال"

روحاً معنوية  ىف أجسام سكان آسيا من األخالق احلسنة والعمل اجلاد والسعى 
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  ".النشيط والوحدة والعواطف والشرقية الصادقة واملشاعر اإلسالمية اخلالصة
شاعر أفغانستان املعروف فأنشد ) عبد اهللا خان(وبعد كلمة الرتحيب قام

مث قام ۳) ٤۰(كرمياً وكان معظم األبيات الشعرية ىف القصيدة تتعلق بإقبال قصيدةت
فألقى كلمة باللغة الفارسية بالنيابة عن الضيوف مث قام ) هادى حسن(االستاذ 
سيد سليمان (فارجل كلمة حتدث فيها عن الشيخ ) سيد راس مسعود(األستاذ 
  )٤۵:(الكعامل من علماء الدين مث حتدث عن إقبال فق) الندوى

إن صديقى الكرمي العالمة حممد إقبال ميثل مجاعة من املسلمني الذين مجعوا "
بني القدمي واجلديد فكونوا روحاً معنوية جديدة أما أنا فلست من مجاعة العلماء 
أوفئة الشعراء وإمنا أكملت دراساتى ىف البالد األروبية إال أن قلىب يغمرة احلب 

اجلماعتني كلتيها وجيب على شبان أفغانستان أن واإلكبار والتكرمي هلا تني 
يكرموا أصحاب الشعرات البيض من كبارهم ويوقروهم لكى التقود اخلالفات 
بينهم إىل متزيق الوحدة القومية ويؤكد لنا التاريخ اإلسالمى بأن مجيع خسائر 

  "املسلمني وأضرارهم ترجع إىل التفرقة والنفاق
  )٤٦:(فألقى كلمة قال فيها) وىسيد سليمان الند(مث قام الشيخ  

إن الظروف السياسية ال تزال تتغري كا أن العالقات السياسية تنقطع وتتصل "
إن سيف  .بني حيني وآخر أما العالقات الثقافية واألدبية فهى دائمة مستقلة

السلطان حممود الغزنوى قد مضى عليه وقت طويل منذ أن انكسر وان 
قها قد تبعثرت وتفرقت أما قلم حكيم سنائى صفحات فتوحة الناصعة الىت حق

الغزنوى فال يزال باقيًا خالدًا وإن صفحات فتوحة األدبية مل يتفرق مجعها ومل 
أما أهل السياسية فيجب أن نرتكهم وشا'م يشتغلون .تتبعثر حىت اليوم 

أما حنن أصحاب العلم والثقافة فيجب علينا أن جندد .بشعوذDم السياسية 
د والصداقة بيننا ونقوى الصالت من التعارف والعهد واألخوة بيننا  عالقات الو 

كما جيب علينا أن نعمل متعاونني فيما بيننا ىف جمال العلم واألدب ونبىن عاملاً 
  "شرقياً جديداً من العلم والفن والثقافة واألدب

وتاله إقبال فألقى كلمته الىت هزت القلوب وأثرت ىف النفوس وكان مما   
  ):٤۷(ذه املناسبة قال {
إنىن أعبقد بأن اآلداب آى الشعى واألداب والرسم واملوسيقى والبناء وكل فن "

من هذه الفنون خيدم احلياة البشرية ويساعد فيها وعلى هذا األساس آىب بأن 
إن شاعرًا من . الفن إجياد واخرتاع وابتكار وليست أداة املتعة والتفرج فقط

اة قومه ويدعمها كا أنه يستطيع أن يفسدها الشعر ء يستطيع أن يبىن حي
وخير{ا وىف الوقت احلاضر حيث حتاول احلكومة األفغانية أن تدخل أفغانستان 
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جماًال جديدًا من جماالت حياDا وتارخيها فيجب على شعراء البالدان يكونوا 
قادة مصلحني ويقودواالشعب إىل بناء احلياة اجلديدة وجيب عليهم كذلك أن 

املوت بالغ فيه  --------- حلياة وميحدوها وال يفضلوا املوت عليها يعظم ا
وغال وحينئذ يصبح الفن مدمرًا ورهيبًا للغاية فإن اجلمال إذا خال من القوة 

إن اجلمال ليس : فليس إال رسالة من رسائل املوت والدمار مث أنشد بيتاً معناه 
القوة فهى رسالة أو عمل  إال سحرًا إذا خال من القوة وأما اجلمال الذى يضم

 ."من أعمال األنبياء
وقد ميكن أن يؤثر الشعر الرفيع ىف نفوس الناس ياثريًا سيئًا إن حياة أمة من 
األمم ال تقصر على الظواهر أو األشكال الظاهرة وحدها بل الشئ احلقيقى الذى 

ذى يقصر عليه حياة شعب من الشعوب إمنا هى أفكار وآراء وروح معنوية وأن ال
إن األفكار . يقدمه الشاعى ألمته إمنا هى أفكار عالية وطموح وتطلع إىل العظائم

إن األمم تنشأ . السامية أو الطموح ىف نفوس الشعب إمنا يأتيه من عند شعرائه
إنىن أمتىن .مث تتطور {م الرجال السياسني مث متوت .وتتقدم مبساعدة شعرائها 

نت يبثورا روحًا معنوية ىف نفوس الشعب وآمل ىف شعراء أفغانستان وكتا{ا أ
إن الشعب الذى خيطو على طرق .األفغاىن املعاصر حىت  يعرف نفسه وذاتيته

تلك الرتبية الىت تتضمن {م إىل ,التقدم واإلزدهار حتتاج ذاتيتها إىل تربية خاصة 
مث أنشد أبياته : (املدارج السامية من الكفاءةحىت ينادى هوالء الشاب قائلني 

  ):لشعرية  التالية ومعناهاا
فجالىن أوال ,إنىن سيف صارم ذو شفر تني وقد جرتدتىن قدرة اهللا مسلوًال 

  .فجعلىن مصقوالً مث ضرب ىب الدهر
أنا تلك الدنيا من الفكر واخليال حيث كثرت قدرة اهللا البديعة البالبل 

 .واألزهار فصنعتىن منها
طائر من طيور حرم اهللا إن صدرى ليتنفس فيذيب النفوس وذلك ألنىن  

 .ميكن للناس أن يعرفوىن من حرارة ما أتنفس به و أغردبه من النغمات تغريداً 
الدكتاتول اإليطاىل ) مسوليىن(وأريدأن أشري إىل نقطة أخرى وذلك أن 

قدنشأت عنده فكرة جيدة وهى أنه يقول بأن إيطاليا إذا أرادت أن نتقذ نفسها 
رياً يستطيع أن خيلص هذه البالد من القروض والديون فعليها أن تنجب رأمساليًا كب

أن تنجب شاعرًا آخر مثل –الىت استدانتها إيطاليا من الشعوب اال خيلو سكونية 
كولومبس (يستطيع أن يبتكر فردوسًا جديدًا أن تنجب مغامرًا جديدًا مثل) دانىت(

سأ قول لك أما إذا سألتمونىعن أفغانستان ف.يستطيع أن يكتشف قارة جديدة ) 
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بأن أفغانستان ىف جاجة إىل قائد يطل بإمكانه أن ينقذها من احلياة القبلية ويوحد 
  .بني صفوفها فيجعل مها أمة قورية قاهرة

وبذلك انتهى ور الكلمات ودخل دور الطعام مث انتهى فتحول إىل جملس 
من النقاش واحلديث االنفرادى عن شىت املوضوعات وقدموا للضيوف اللوز 

فستق من الفواكة اجلافة املشوية مث كان الشاى جسب التقاليد األفغانية احمللية وال
فكان الفنجان األول حلوًا مث كانت بقية الفاجني بدون السكر وكانت نرجيلة 
إقبال ترافقه ىف السفر قد أحضرها معه ىف هذه املأدبة أيضًا مث عاد الضيوف إىل 

  .دار األمان متأخرين ليالً 
وزير ) سردار فيض حممد خان(م رافق إقبال۱۹۳۳اكتوبر ۲۹وىف مساء 

أما ما .مرة ثانية وأخرية ) نادر شاه(ليقابل امللك ) دلكشا(اخلارجية إىل قصر 
جرى بينها من احلديث ىف هذا اللقاء فال يعرف عنه شئ وال يوجد عنه شئ ىف 

الىت تقع ) انبغم(السجالت امللكية أمازمالء إقبال فكانوا قد خرجوا متنزهني إىل 
وقد جاء عدد من الناس تلك الليلة إىل ) كابل(على مسافة مثانية عشر ميًال  من 

سيد (إقبال ليزوروه زيارة التوديع وذلك ألنه كان قد تقرر ان يسافر إقبال وزمياله 
وكان يرافقهم )غزىن(من كابل إىل ) سيد سليمان الندوى(والشيخ)راس مسعود

مة أفغانستان قد أصدرت أوامرها باعداد الراحة وكانت حكو )سرور خان كويا(
للضيوف وإقامتهم وطعامهم وكانت القافلة حتملها سيارتان كما رفقتهما ساحنتان 
حتمالن أمتعتهم وماحيتاجون إليه من حوائج األكل والشرب وغري ذلك فكانت 

غالم رسول (و) سيد سليمان الندوى(إحدى السيارتني حتمل إقباًال والشيخ 
عبد (و) سرورخان كويا(و) سيد راس مسعود(امى بينهما السيارة الثانية حتملاحمل)

ممثل سفارة أفغانستان ىف دهلى وأما إحدى الشاحنتني فكانت حتمل ما ) ا>يد
حيتاج إليه الضيوف من األكل والشرب والقائمني بإعداد الطعام واخلدمة للضيوف 

وف باإلضافة إىل بعض الضباط بينما كانت الشاحنة الثانية حتمل أمتعة الضي
اثنان ومثانون ميالً ) غزىن(و) كابل(واجلنود املوكلني حبراسة الضيوف واملسافة بني 

وكانت الطريق جيدة ومعظمها جيرى على السهول وكانت اجلبال تبدو بعيدة 
ىف الواحدة ظهرًا فأنزلوا الضيوف ىف دار الضيوف ) غزىن(ووصلت القافلة إىل 

الضيوف قبل كل شئى متنزهني إىل السوق فالتقوا بأصحاب احملالت الرمسية فخرج 
التجارية من املسلمني واهلنادكة والشيخ مث عادوا إىل دار الضيوف فتغدوا واسرتاحوا 

  ) غزىن(قليًال مث خرجوا ىف الرابعة مساء ليزوروا الضرائح واملباىن التارخيية مبدينة 
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وكلمة ) (عالء الدين جهان سوز(ضرائح القدمية ليزوراوا ال) غزىن(أما مدينة 

فجعل منها مادًا حىت مل يبق هلا أى أثروكان هذه ) حمرق العامل: جهان سوز معناه
فأمر بالقتل والنهب مث أمر بتحريق املدينة ) غزىن (الطاغية قد احتل مدينة 

 فاستمرت النريان تشتعل ويرتفع هليبها لسبعة ايام متوالية ويقال كما جاء ىف كبت
التاريخ بأن مسرحية القتل والنهب واحلريق كانت مستمرة ىف ناحية وىف ناحية 

هذا الذى كان فارسًا مغوارًا وشاعرًا مقواًال قد ) عالء الدين(أخرى كان الطاغية 
جلس ىف نفس الوقت إىل أصحابه ىف جملس األنس والطرب والبذخ والغناء 

أو املطربني فكان مما جاء ىف شعره  يستمع إىل شعره الذى كان يغنيه فرقة القوالني
  :هذا مامعناه

إن العامل كله يعرف بأنىن أحبت حاكمًا على الدنيا كلها وأنا مصباح من 
  .مصابيح األسرة العباسية

فعاش ملكى وملك أسرتى إىل أبد ) عالء الدين حسني ابن حسني(أنا 
 !الدهر

أمحد شاه (خلفاء مه ) تيمور شاه(القدمية فقد بناها ) غزىن(وأما مدينة 
وهذه املدينة عبارة عن فلعة مرتفعة من الرتاب وقدبنيت املدينة احلالية ) أبداىل

سلطان حممود (القدمية والىت كانت عاصمة) غزىن(داخل هذه القلعة وأما مدينة 
فهىعلى بضعة إميال من هذه املدينة وىف ناحية ثانية من املدينة احلالية ) الغزنوى

القدمية وبعض آثارها وأما القصور واملباىن  امللكية فلم يبق ) غزىن(توجد مقربة 
حكيم (منها اإلبضعة منارات وأما الضرائح الىت ال تزال باقية هناك فمنها ضريح 

الغزنويني ) ابراهيم(والسلطان ) مسعود(والسلطان ) حممود(والسلطان ) سنائى
هرمًا ىف التسعني  شيخاً ) سرورخان كويا(وقد طلب السيد ) {لوال دانا(وحكيم

القدمية وكان ) غزىن(ليقودهم خالل زيارDم آلثار ) املالقربان(من عمره وامسه 
ول زاوية من الزوايا فهذا هو ) غزىن(الشيخ اهلرم يعرف كل ناحية من نواحى 

خضر الطريق الذى قادهم خالل زيارة مدينة غزىن القدمية على حد تعبري الشيخ 
  )٤۹) (سيد سليمان الندوى(

وكان إقبال على مجر من القلق من أجل زيارة ضريح الشاعر الفارسى 
فخرج من دار الضيوف ماشيًا مع زمالئه وكان ضريح الشاعر ) حكيم سنائى(

وله باب . حتيط به جدران ىف دار صغرية وكان القرب قد شيد من اجلص وعليه قبة 
على صاحب القرب صغري يدخل منه الزوار فدخل منه الضيوف فقراءوا الفاحتة 

  )۵۰) (سيد سليمان الندوى(ويقول الشيخ
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وصيته فقد تأثراً فقد وقف ىف ) حكيم سنائى(من الذى ال يعرف جمد الشاعر "
ناحية رأس القرب فلم يتمالك نفسه وظل يستعرب ويبكى ما شاء اهللا أن يستعرب 

  "ويبكى
اخ خرجت القافلة من أكو ) سيد سليمان الندوى(وعلى حد تعبري الشيخ

الفقراء أى ضرائح الشعراء والعلماء فركبت السيارات فاجتهت حنو قصر امللوك أى 
كان قد نبههم وهم ىف ) املالقربان(كما أن قائدهم ) السلطان حممود(ضريح

والىت  ) حممود(والسلطان ) و السلطان ابراهيم){لوال دانا(الطريق على ضرائح 
فيقع ىف حديقة ) حممود (سلطان كانت على طلول مرتفعة خمتلفة وأما ضريح ال

  )۵۱:(عن هذه الزيارة فيقول ) سيدسليمان الندوى(صغرية وحيدثنا الشيخ 
فقد وقفضا على قرب ! دخلنا احلديقة فرأينا قرب السلطان فياله مه عربة وموعظة "

معبد )سومنات(ذلك السلطان الذى كان ميتد ملكه من جدار الصني إىل 
امللك الفاتح الذى كان اجلبابرة املتكربون من امللوك ذلك ) كجرات(اهلنادكة ىف 

خيرون ساجدين أمام جالله وهيبته ويطيعون وأما اليوم فإن ذلك السلطان اجلرئ 
يسرتيح وحيدًا على مضجع من الرتاب ىف حديقة موحشة وهو ال ميلك طوالً 

  !"والحوالً 
الهور مدينة ,وهم عائد من عند ضريح السلطان حممود ,وتذكر إقبال 

والشيخ املتصوف أبا احلسن على اهلجويرى فأراد أن يبحث عن ضريح والد 
بأنه يعرف موقعه فطلب إليه ) املالقربان(الشيخ على اهلجويرى الالهورى فأخربه 

القدمية فأراهم ) غزىن(إقبال أن يقوده إليه فذهب به إىل األماكن اخلربة من مدينة 
  .انصرف الضريح فقرأ عليه إقبال الفاحتة مث

وكان يقع ) الئى خوار(إىل ضريح الوىل ا>ذوب ) املالقربان(مث ذهب {م 
هذا فيحكى عنه ) الئى خوار(ىف مسجد بنىي ىف زقاق صغرية يستخدم سوقاً وأما 

من املستحيل أن يكون إنسان :" نظرة التحقري وقال ) حكيم سنائى(بأنه نظر إىل 
ر فيمدح به البشر من أمثاله مث ينشدهم ذلك الذى ينظم التامة القذ,أمحق مثله 

مث عاد إقبال وزمالؤه بعد " فتاب) حكيم سنائى(ما نظمه وذلك مما أثر ىف نفس 
أن زارواهذه األماكن التارخيية فوصلوا إىل دار الضيوف وكان الربد شديدًا فأوقدوا 

  .مدينة السلطان حممود الغزنوى) غزىن (املواقد وباتواليلهم ىف 
م خرجوا من غزىن فمشوا فقطعوا ۱۹۳۳اكتوبر ۳۱نة صباحًا من وىف الثام

ىف احلادية عشرة ظهراً ) مقر(مسافة ما يقرب من تسعني ميًال حىت  وصلوا إىل 
التارخيية املعروفة وكان ) بيهق (أصلها مدينة )مقر (ويرى األفغان أن مدينة 
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ذات طابقني  املوظفون احلكوميون على علم مقدمًا بوصول  الضيوف الىت كانت

قالت (فتغدوا واسرتاحوا مث حتركت القافلة ىف الواحدة ظهرًا فاجتهت حنو.
فوصلوا إليها ىف الرابعة مساء وكان اهلواء البارد الشديد يهب من كل ناحية )غلزائ

تقع على مكان مرتفع ويزيد ارتفاعه مشا الف ) غلزائى(وصوب وذلك ألن مدينة 
  .لضيوف ليلتهم ىف دار الضيافة الرمسية هناكوقضى ا) كابل(قدم بالنسبة إىل 

م بدأت القافلة سفرها من جديد ۱۹۳۳وىف الثامنة صباحاً من أول نوفيمرب 
بعد الفطور وكان الربد ال يزال على حاله الذى كان عليه ألمس ووصلوا إىل 

قالت (ىف الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا وكان مناخها أحر من ) قندهار(
ونزل الضيوف ىف دار الضيافة امللكية حيث زارهم بعض الشخصيات  )غلزائى

الذى كان ) عبد احلى خان(البارزة من أهل املدينة وخنص بالذكر منهم األستاذ 
األدبية ) قندهار(وكان مديراً جلمعية ) قندهار(ميثل وزارة أفغانستان اخلارجية مبدينة 

وية وكان الرجل ممن زار اهلند فأقام البشت" طلوع إفغانستان" وريئس التحرير >لة 
مدة مبدينة كراتشى فكان يعرف اللغة األردية جيدًا ومن رواداحلركة الىت تطالب 
بتقدم لغة األفغان القومية البشتوية لكى تصبح لغة التدريس والثقافة والعلوم 
ومبجرد وصوله عن الوفد أحد يناقش إقباًأل حول هذا املوضوع فتحدث إقبال عن 

ة اللغات وتطورها وتقدمها فقال وهو يلح على ما يقول بأن اللغة هى من نشأ
أهم األسباب واكثرها يأثرياً ىف الوحدة والتوفيق بني شىت أفراد أمة من األمم ولكن 
هذه احلركة إذا أصبحت موضع اخلالفات بد ل الوحدة والتوفيق بني أفراد األمة 

الدعم والتوفيق وإمنا تصبح انشودة من فإ'ا لن تكون رسالة الوحدة والدعوة إىل 
أناشيد احلرب واخلالفات بني طوائف األمة املختلفة وكان احلديث مستمراً إذا جاء 
حاكم قندهار مع حاشيته وموظفى مكتبه ليزور  الضويف املتوافدين فجرى 

  .احلديث طويًال بينه وبينهم  عن شىت املوضوعات
ر ضيوفهم الذين خراجوامتنزهني داخل وىف الرابعة مساء تقريبًا ودع الزوا

) أمحد شاه أبداىل(وضريح امللك " خرقة شريف" وكان ضريح ) قندهار(مدينة 
قريبًا من هناك فخرجوا ماشني على أقدامهم وأمروا السائقني بإحضار السيارات 

ويقال عن هذا " خرفة شريف" وإيقافها على باب الضريح فيدأوا زيارDم بضريح 
أمحد شاه (حيفظ فيه مالبس رسول صلى اهللا عليه وسلم الىت جاء {ا  املكان بأنه

فبىن مبىن خاصًا جبانب قصرة امللكى ىف عاصمة حيث ) خبارا(من مدينة ) أبداىل
الذى  ) أمحد شاه أبداىل(وضع تلك املالبس الشريفة مث توجهوا إىل ضريح امللك 

كان حتتل كانة بارزة ىف األزمنة كان حاكماً عادًال جماهداً متحمساً مسلماً متدينًا  
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ضرحيًا فأخراً على قربه ) تيمور شاه(األخرية من تاريخ اإلسالم وقد بىن ابنه االكرب 
وكان األفغان يبالغون ىف تكرمي الضريح واحرتامه حىت أن من ارتكب جرمية القتل 
 مهم فلجاء إىل الضريح كانو ا يؤمنونه وكانت نسخة من القرآن الكرمي قد وضعت

) أمحد شاه أبداىل(ىف مكان مرتفع عند رأس القرب وهى النسخة الىت كان امللك 
  .يتلومنها القرآن الكرمي 

وهو أمجل مشهد ) الغنداب(وخرجوا من الضريح فركبوا السيارات فاجتهواحنو 
فصعدت السيارات على هضبة عالية فتوقفت ) قندهار(من املشاهد الطبيعية ىف 

يوف وأخذ واميشون على األقدام حىت وصلوا إىل مكان عند مكان ضيق فنزل الض
حيث وقف الضيوف ) قندهار(واسع جدًا وكان ذلك هو أرفع أماكن مدينة 

مث رأواعلى مسافة قريبة منه .جيرى ىف املنطقة السهلية أمامهم ) الغنداب(فكان 'ر 
تد ثالثة جداول جترى على مقربة من النهر وعلى ضفاف هذه اجلداول الثالثة مت

سلسلة من احلدائق إىل مسافة ثالثني ميًال ويوجد فيها الرمان والفواكة األخرى 
ببابا وىل (وعلى مقربة من هذاملكان العاىل يوجد ضريح وىل من األولياء يعرف 

حيث قرأ الضيوف الفاحتة ورأو ا ىف طريقهم عائدين هضبة عالية تشبه ) قندهارى 
ألذرع مث نزلوا من اهلضبة حىت ساروا إىل ناحية قبال جالسًا يبلغ طوله املئات من ا

قد ) ظهري الدين بابر(فوصلوا إىل هضبة أخرى كان امللك ) قندهار(ثانية من مدينة
نصب الفتة على قمتها وكتب عليها التفاصيل عن انتصاراته وفتوحاته اهلندية وقد 

ضافة إىل  بينت حكومة إفغانستان طريقًا معبدة تصل إىل قمة هذه اهلضبة با ال
األدراج الىت حنتت ىف اهلضبة من سهلها إىل قمتها وعدد هذه االدارج يصل إىل 

وقد صعد ) أى سلم زو اربعني درجاً " (جهل زينة" األربعني درجاً ومن مث يسمو'ا 
ومل يصعدها ) هادى حسن(واالستاذ) سيدسليمان الندوى(اهلضبة الشيخ

  .أحدغريمها من الضيوف
فرأوا ) جهل زينه (وقت صالة املغرب وهم عائدون من  وىف اثناء ذلك دخل

سيد (أقنية صغرية متساوية جترى ىف كل طرف من أطراف الطريق وحيدثنا الشيخ
  ):۵۳(عن ذلك املشهد فيقول) سليمان الندوى

ياله من مشهد مؤثر أخاذ للغاية يدل على االهتمام با إلسالم وحب أهل "
كل عابر طريق وكل  مسافر وكل تاجر وقد   أفغانستان املتحمسني للدين فرأينا

جلس حيث أتيح له أن جيلس على القناة اجلارية وأخذ يتوضأ مث فرش رداءه 
فوقف متجهًا حنوالقبلة يصلى وحده إذا مل يتسريله أن يصلى مع اجلماعة ورأينا 
العديد من املصطبات ىف الطريق حيث كان الناس يصلون مجاعة كما وجدنا 
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عامرة بال ملصلني ثن مررنا من السوق فرأينا أصحاب احملالت املساجد كلها 

التجارية والزبائن املشرتين إما يتوضؤن أو يصلون سواء كانوا ىف حمالDم التجارية 
أو كان أحدهم يصلى على ثوب قد فرشه ىف السوق إن هذا املشهد املؤثر 

  ".البالد وحدها ومل نشاهده ىف غريها من) قندهار(الرابع قد شاهدناه ىف 
) قندهار(مستعجال وأراد أن يعود بسرعة ويغادر ) سيد راس مسعود(وكان 

أول مدينة من املدن الباكستانية على احلدود بني " (تشمن" ليًال حىت يصل إىل 
للقطار " كويتة" حىت يتمكن من الوصول إىل حمطة ) إفغانستان وبلوجستان

) عليكره(ريكب القطار ليسرع إىل ف) ومدينة كويتة هى عاصمة بلوجستان احلالية(
سيد صديق (كان ) قندهار(وبالصدفة أن القنصل اهلندى اإلجنليزى ىف 

الذى كان من أصدقاء إقبال القدامى ) سيد غالم {يك نرينك(شقيق )حسن
أن يساعده ىف ) سيد راس مسعود(فجاء هذا القنصل ليزور الضيوف فرجاه 

ىف مشكلته فغادر ليًال أم ) يق حسنسيد صد(مشكلة السفرإىل اهلند فساعده 
  ) .قندهار(البقية من زمالئه فقضواليلتهم ىف 

م وأهدى ۱۹۳۳نوفميمرب ۲وأكل الضيوف فطورهم ىف الثامنة صباحًا ىف 
حىت وصلوا ىف الثانية ) تشمن(الفواكة اجلافة وسالل رمان ) قندهار(حاكم 

انستان ىف الطريق حيث وهى آخر معسكرات أفغ" القلعة اجلديدة" عشرظهرًا إىل 
واآلخرين من حاشية امللك ) سرورخان كويا(تغدى وصلواىف الثانية عشراً ظهراً إىل 

قد جاؤ واليودعوا إقباًال وزمالئه فلم ميض إال حلظات حىت كانت السيارات قد 
  .عربت حدود إفغانستان ودخلت منظقة احلكومةاإلجنليزية اهلندية

وا بوصول إقبال وزمالئه فاستبلهم قد علم)تشمن (وكان أهل مدينة 
املسلمون على باب املدينة فذهبوا {م إىل مطعم قريب وكان أهل املدينة يريدون  

وخيطبوا ىف )تشمن (أن ينفقا ليلتهما ىف)سيد سليمان الندوى(من إقبال والشيخ 
مجوع املسلمني  هناك ولكنهما اعتذرا إليهم وكان املسلمون من شىت املذاهب 

ة قد اجتمعوا ىف املطعم فأخذوا يوجهون األسئلة املختلفة إىل إقبال السياسي
تشمن (ورغم أن السكك اجلديدية تبدأ من ) سيد سليمان الندوى(والشيخ 

بالسيارات كسبا للوقت حني وفروا يوماً  )كويتة(إىل ) تشمن (ولكنهم سافروا من )
بلى صعبًا جدًا حىت  أن ىف الرابعة مساء وكان الطريق اجل) تشمن (كامًال فغادروا 

عجالت السيارات كانت تزل بني آونة وأخرى وأما السائقون فكانوا يسوقو'ا 
بسرعة هائلة كلى يقطعوا الطريق اجلبلى الوعر اخلطر قبل أن يظلمهم الليل  ورغم 

وأفزعه فأخذ إقبال ) سيد سليمان الندوى(ذلك فقد أظلهم الليل مما أقلق الشيخ 
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ملشاهدات والتجارب الروحية الشخصية والبحث عن مرشد ا.يتحدث إليه عن 
صادق فذكر بداية طغولته وعهده بطلب العلم وهو يتحدث عن شىت الشيوخ 
وأصحاب الطرق الصوفية مث حتدث عن والده وحكى وقائع من حياته فإذا 
بالطريق اجلبلى قد انتهى وإذا {م ميرون من طريق سهلى ممهد وكان ظالم الليل 

والحت هلم قطارات أحناءت املصابيح الكهربائية من بعيد فلم ميض إال قد امتد
وكان اجلو بارداًشديداً فأنزلوهم باملقرالرمسى حيث ) كويتة(حلظات حىت وصلوا إىل 
  .تعشواوأنفقوا ليلتهم تلك 

م ركبوا قطار الصباح الذى حترت {م ىف الساعة ۱۹۳۳نوفيمرب ۳وىف 
فلم يزل القطار ميشى {م ليًال و'اراً حىت .للقطار  )كويتة(احلادية عشرة من حمطة 

م وإىل هنا رافق ۱۹۳۳انوفيمرب٤ىف الثانية عشرة من) ملتان(وصل إىل حمطة 
أما ) ۵٤) (ملتان (إقباًال مث فارقة هناك وختلف ىف) سيد سليمان الندوى(الشيخ 

كان إقبال فركب القطار من ملتان فوصل إىل منزله ىف تلك الليلة نفسها و 
ملك أفغانستان والزعماء األفغان اآلخرون قد أهدوا إىل إقبال الكثري ) نادرشاه(

من اهلدايا وكان من بينها سالت الفواكة اجلافة الرمان والعنب والشمام باإلضافة 
إىل األشياء املصنوعة من احلجر األفغاىن والسجاجيد وغريها من اهلدايا الىت ال 

ساعة ذهبية وأما )نادرشاه(لف فقد أهدى إليه امللك تعدو وال حتصى أما هذا املؤ 
) كابل(سالت الشمام والعنب والرمان والفواكة اجلافة فلم تزل تأتى إىل إقبال من 

  .خالل العديد من السنوات املقبلة 
سيد (والشيخ ) سيد راس مسعود(م أصدر إقبال و۱۹۳۳نوفيمرب ٦وىف 

  ):۵۵(ىل إفغانستان فقالوابياناً صحفياً عن رحلتهم إ) سليمان الندوى
إن حكومة أفغانستان تعتزم التنظيم اإلدارى اجلديد ملصلحة التعليم على "

أحدث املبادئى واألنظمة املعاصرة باإلضافة إىل متهيد الطرق العامة وتعبيدها 
اجلديدة تتطورة وتتقدم ) كابل(بني أفغانستان والدول ا>اورة وإن جامعة 

ها قصر مجيل واسع وأول قسم من أقسامها الىت أنشئت تدرجييًا وقد خص ملبنا
هو قسم الطب املعاصرحيث بدأت الدراسات الطبية العليا وأما القسم الثاىن 
الذى ال يزال انشاؤه قيد الدراسة فهو قسم اهلندسة املدنية وإن أفغانستان  اليوم 

ديدة دولة موحدة ويعمها آثار الصحوة واليقظة وإن حكامها يعدون برامج ج
بعد البحث العميق والنقاش الطويل وقد عدنامن أفغانستان وحنن على ثقة 
ويقني بأن حكومتها احلالية لوأتيح هلا االستمرار بتطبيق مشاريعها املخططة 
لعشر سنوات قادمة فستصبح أفغانستان دولة متقدمة مزدهرة ىف مستقبلها 
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  "الزاهر املضئى

م  ۱۹۳۳نوفيمرب ۷الصحفى أى ىف وبعد  يوم واحد منإصدار هذا البيان 
) كابل(ىف ) نادر شاه(فاجأ نبأ مؤمل مسلمى اهلند أالوهو نبأ اغتيال امللك العادل 

وكان هذا االعتداء من شخص يريد الثأر من امللك ولكن أفغانستان ظلت آمنة 
ومت االعرتاف به ملكاً ) حممد ظاهر شاه بن امللك نادر شاه(هادئة وخلفه عليها 

أحزنه موته فجأة حزنًا كثريًا وىف ) نادر شاه(وكان إقبال حيب عليها 
وريئس ) حممد ظاهر شاه(م أرسل إقبال رسالة التعزية إىل امللك ۱۹۳۳نوفيمرب۱۵

 ):۵٦)(حممد ظاهر شاه(وزراء أفغانستانت فقال ىف رسالته إىل امللك 
ًا فقد  قد أحزنىن حزنًا شديد) حممد ناردشاه(إن خرب اغتيال جاللة امللك "

كنت على صلة بامللك الشهيد منذ العديد من السنوات املاضية ولن أنسى 
حبه وكرمه وشفقته مدى احلياة وأدعواهللا عزوجل أن يسكن روح امللك الشهيد 
ىف جنات الفردوس وأن  يبقى لك ذكرى هذا امللك الشهيد والبطل اجلليل 

  "منارة هداية وإرشاد دائماً 
فغانستان القصرية فقدسجل البعض منهاالشيخ أمااالنطباعات عن رحلة أ

أما ) رحلة إىل أفغانستان(أو " سري أفغانستان" ىف كتابه ( سيد سليمان الندوى(
إقبال فقد سجل انطباعاته عن هذه الرحلة القصرية وعرب عن عواطفه الشعرية 

م وهى ۱۹۲٤وقد نشر هذا الديوان ىف سنة )مثنوية املسافر(املتدفقة ىف ديوانه 
ثنوية فارسية وقد نظمها إقبال ىف حبر املثنوية املعنوية فقال بأ'ا حتوى عربات م

الشاعرى إقبال الىت سكبها على املناظر واملقابر ىف خيرب وسرحد وكابل وغزىن 
وقندهار كا أ'ا تشتمل على أسئلة وأجوابتها نطق {ا لسان احلال من الضرائح 

حكيم (الغزنوى والشاعر ) حممود(ان والسلط) بابر(الصامتة مثل ضريح امللك 
) نادر شاه(وهى تبدأ بفضائل امللك الشهيد ) أمحد شاه أبداىل(وامللك) سنائى

  ) ۵۷)(حممد ظاهر شاه(ومناقبه وتنتهى بآمال علقها إقبال على امللك الشاب 
وبعد عودته من أفغانستان أعار إقبال جل اهتمامه للشؤون السياسية 

قًا على الظروف املتغرية السريعة من السيئى إىل األسوء ىف ملسلمى اهلند وكان قل
فلسطني على وجه أفص وكان نائب وزير املستعمرات حلكومية بريطانيا قد أعلن 
وهو يوضح سياسة بالده بانشاء دولة  صهيونية ىف فلسطني مما أقلق إقبال فأرسل 

  ):۵۸(هام فقال في۱۹۳۳نوفيمرب٦برقية إىل نائب االمرباطور اهلندى ىف 
إن .إن األوضاع  الراهنة ىف فلسطني قد أقلقت مسلمى اهلند قلقًا شديدًا "

الذى أعلنه نائب وزير املستعمرات الربيطانية قد أكدالشبهات واإلرتياب ىف 
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نفوس املسلمني بأن السياسية الىت تتبعها بريطانيا Dدف إىل الضرر باملصاحل 
دولة صهيونية ىف قلب البالد العربية إن العربية ىف فلسطني وإقامة وطن قومى أو 

السياسة الىت أعلنها نائب وزير املستعمرات الربيطانية سياسة معادية صرحية وأن 
احلوادث األخرية الىت ظهرت ىف فلسطني تتطلب حتقيقاً فوريًا كما أ'ا تلح على 

ن أن م.منع اليهود من الدخول ىف فلسطني واختاذ اخلطوات الغورية {ذا لصدد 
وأن مسلمى اهلند ينتظرون من " إعالن بلغور" خري مصاحل بريطانيا إسحاب 

نائب االمرباطور أن يدرك خطورة املوقف فينبه عليها حكومة االمرباطور املعظم 
وأن يبذل كل جهوده ىف إنقاذ العالقات بني بريطانيا والعامل اإلسالمىمن التواتر 

  "املتزايد
م إىل رئسة الرابطة ۱۹۳۳نوفيمرب۲۲وكذلك فقد أرسل برقية أخرى ىف

  ):۵۹(الوطنية بلندن قال فيها
يوجد اضطراب شديد املسلمني حول مشكلة فلسطني وأخشى ظهور النتائج "

اخلطرية املؤملة واألمل فيك بأنك سوف توفقني ىف منع املزيد من التحريكات 
واخلطوات ىف هذا الشأن وأنك لن تسمحى بتوتر العالقات بني العامل 

  " إلسالمى وانكلرتاا
وحني اطلع إقبال على مشروع إنشاء السكك احلديدية بني جدة ومكة سره 

م قال فيها بأن الذى سره ۱۹۳۳نوفيمرب ۱۲ذلك جدا فأصدر بيانًا صحفيًا ىف 
جدًا هو أن شركة إسالمية هندية سوف تقوم بأنشاء السكة احلديدية بني جدة 

حتقيق املشروع سوف جيلب فوائد ومنافع  ومكة املكرمة وأن جناح هذه الشركة ىف
إال أن هذا املشروع كان حلماً مل يتحقق ) ٦۰(للعرب ومسلمى اهلند على السواء 

.  
م منحت جامعة بنجاب شهادة الدكتوارة الفخرية ىف ۱۹۳۳دسيمرب ٤وىف 

موقف )جواهر الل 'رو(م نقد البانديت ۱۹۳۳األداب إلقبال وىف بداية ديسمرب
اإلسالمى الذى اشرتك ىف مؤمترات املائدة املستديرة وذلك إعضاء الوحد 

كان على أمت استعداد أن يوافق على الذى يطالب به املسلمون ىف ) غامدى(ألن
نضاله وكفاحه لتحرير اهلندواستقالهلا إال أن األعضاء املسلمني مل يوافقوا على ما 

لو{م ضد اهلنادكة ال لسبب غري التعصب والبغضاء ىف ق)  غامدى(اشرتطه السيد 
م ردفيه على كل Dمة موجهة إىل ۱۹۳۳دسيمرب ٦فأصدر إقبال بياناً صحفيًا ىف 

وموقفه خالل املؤمترات وصرح ) غامدى(إعضاء الوفد اإلسالمى وكشف عن 
أمام ) غامدى(كان قد أكد للسيد ) آغاخان(إقبال ىف بيانه الصحفى بأن السري 
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بأن الشعب اهلندى املسلم كله على أمت  أعضاء الوفد اهلندوكى وإقبال نفسه

ويؤيده ىف نضاله السياسى ولكن بشرط أن ) غامدى(استعداد أن يقتدى بالسيد 
) غامدى(يوافق الكوجنرس اهلندى أو اهلنادكة على ما يطالب به املسلمون ولكن 

غري أنه قال بصفته الشخصية يوافق على الذى ) آغاخان(مل يرد على ما قاله السري
بأنه ) سروجىن نائيدو(ب به املسلمون وحينئذ قال له إقبال حبضور السيدة يطال

يستطيع أن يرسل برقية إىل جملس الكوجنرس التنقيذى وحيصل على املوافقة الفورية 
قائًال بأن الكوجنرس لن يكون على استعداد أن يوافق ) غامدى(منه فرد عليه 

مل يستطيع أن يقنع ) غامدى(إن السيد .بتعيينه عميًال أو ممثًال له ىف هذه القضية 
أعضاء وفده من اهلنادكة والشيخ املوجدين ىف لندن فأىن له أن يقنع الكوجنرس 

أن يقدم شرطًا آخر غري عادل وهو أنه ) غامدى(اهلندوكى كله مث حاول السيد 
جيب على املسلمني أن يعارضوا ما يطالب به املنبوذون من حق النيابة املستقلة هلم 

ما موقف أعضاء الوفد اإلسالمى فقالوا بأن املسلمني ماداموا يطالبون حبق وأ
النيابة املستقلة ألنفسهم فأىن هلم أن يعارضوا نفس املطالبة إذا جاءت من قبل 

بأن املنبوذين إذا )غامدى(املنبوذين ورغم ذلك فإن الوفد اإلسالمى قد أكد للسيد
املسلمني لن يتخلوا ىف ذلك وأضاف إقبال  أرادوا التفاهم معه ىف قضية النيابة فإن

بأن اهلنادكة عل الذى يطالب به ) جواهر الل 'رو(وهو يرد على البانديت 
املسلمون فإن الشعب السلم اهلندى كله على أمت استعداد اليوم أن يتبعه ويؤيده 

  ):٦۱(ىف كفاحه من أجل حترير اهلند واستقالهلا وأ'ى إقبال بيانه الصحفى قائالً 
كيف ): جواهر الل 'رو(وىف النهاية أريد أن أوجه سؤاًال بسيطاً إىل البانديت "

ميكن حل القضية اهلندية بينما ال تضمن األغلبية الساحقة حقوق األقلية 
املسلمة البالغ عددها مثانني مليون نسمة كا أن األغلبية الساحقة ليست عل 

ثالث ىف قضية الزمان إال  استعداد أن ترضى أو توافق عل ما يقضى فيه طرف
أن هذه األغلبية الساحقة ال تزال تردد وتنادى بالوطنية أو القومية الىت ال ميكن 
أن تنفع أو تفيد غري األغلبية الساحقة نفسها وىف مثل هذه الظروف مل يبق  
أمامنا غري إجتمالني إما أن تسيطر األغلبية الساحقة اهلندوكية على اهلند كلها 

حكمها كمثل أو عميل لالستعمار الربيطاىن ىف اهلند وإما أن تقسم  وتستمر ىف
اهلند إىل دولتني على األسس الدينيةوالروابط التارخيية واالجتماعية لكى تنتهى 

  "مشكلة الفرقتني ومشكلة االنتخاب
وكان إقبال قد أخذ يعاىن من املرض ىف أكثر أوقاته كما أن بصرة قد ضعف 

سنوات الثمانية املاضية ىف معارك السياسية العملية إال أن وكان قد انفق ال) ٦۲(
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اجلانب املؤسف للسياسية اإلسالمية اهلندية هو أن إقباًال رغم أمنيته مل يتمكن من 
التوحيد بني  املنظمات اإلسالمية السياسية املختلفة ولعل هذا هوا لسبب الذى 

ق مدة طويلة  خارج اهلند جعله يتنازل عن رياسة املؤمتر اإلسالمى كما أنه أنف
خالل السنوات املاضية حبكم املشاركة ىف مؤمترات املائدة املستديرة وبذلك تأثر 

ويتذكر املؤلف أن إقباالً ) ٦۳(عمله ىف احملاماة وخسر بذلك خسارة مالية شديدة 
كاناقد ختاصما مرة على النفقات املنزلية خالل هذه الفرتة ) سردار بيكم(وزوجته 
قد كان كان الوقت مساء حني دخل املؤلف غرفة إقبال لغرض من نفسها ف

تبكى جالسة وهى ) سردار بيكم(األغراض أو لشغل من األشغال فرأى السيدة 
إنىن إعمل ىف هذا البيت كخادم من خادماته أو :" تقول له ىف هلجة مريرة للغاية 

ل الغرفة على  ومل يسمح للمؤلف أن يبقى داخ" أمة من إمائها ولكن إىل مىت ؟ 
كانت على احلق فيما طلبت من إقبال فقد ) السيدةسردار بيكم(كل حال فإن 

أرادت منه إما أن يشتغل مؤظفًا أو يقبل على مهنته احملاماة لكى يتمكن من 
اكستاب الرزق لنفسه وألهله بصفة مستقلة فقد كان املؤلف ىف تلك األيام إذا 

) سرداربيكم(لى ذلك وكانت السيدة سئل عن وظيفة والده مل يستطيع الرد ع
تتمىن أن تتخلص من املسكن املستأدر وتنىب هلا بيتًا مستقًال حيث تعيش كما 

أما إقبال فإنه مل يكن ميلك شيئًا من الرد على ما طالبت به زوجته غري .تريد 
  .ابتسامة اخلجل والندامة

يسئم وحيزن ولعل  أما تفرق املسلمني وختز{م فلم يكن لينتهى مما جعل إقباالً 
سيد سليمان (هذه هى اخلليفة الذهبية الىت جعلته يكتب رسالته إىل الشيخ 

  ):٦٤(م فيقول فيها۱۹۳۳سبتمرب۱۷ىف ) الندوى
أمامتزق املسليمن وتفرقهم فذلك ما يؤملىن وحيزنىن وإن التجارب املريرة الىت " 

  "كثرياً   مررت {ا خالل السنوات اخلمسة املاضية قد أحزنتىن وعذبتىن
عبداملاجد (وكذلك فإن إقباًال قد رد على الرسالة الىت بعث {ا إليه الشيخ 

) بتنة(ليشارك ىف اإلجتماعات القومية املقرر عقدها ىف مدينة ) دريا آبادى
  )٦۵(م ۱۹۳۳سبتمرب۲٤فقال ىف الرد الذى كتب إليه ىف ) كانبور(و

عذبتىن كثرياً فلم أعد أرعب إن التجارب السنوات اخلمسة املاضية قد أحزنتىن و "
والإىل )بتنة(اآلن ىف املشاركة ىف اجتماعات مثل هذه إنىن لن أذهب ال إىل 

  )"كانبور(
على كل حال فإن حزن إقبال أو تأمله كان بسبب السياسية اإلسالمية ومل 

م لىب الدعوة إللقاًء احملاضرات ۱۹۳۳يكن يرجع إىل الفسلفة الشعر وىف نوفيمرب 



  النهر الخالد
) اللورد لوثيان(بوساطة) رودس(د جاءته هذه الدعوة من قبل مؤسسة وق) رودس(

ليختار موضوعًا من املوضاعات الفلسفية فيلقى عنه حماضرة ىف جامعةأكسفورد 
وكان إقبا ل يظن بأن هذه احملاضرة متكنه من البحث ىف موضوع يرغب فيه وهو 

أن يربهن للعامل بأن  ويتمكن بذلك"الزمان واملكان ىف تاريخ الفلسفة اإلسالمية "
قد كون جديدة على الغرب ولكن املصوفة املسلمني والعلماء ) أينتتاين (نظرية 

الرياضيني املسلمني خالل القرون الوسطى كانوا قدوصلوا إىل نتيجة بأن املكان 
ميكن أن تكون له أبعاد ثالثة أو أكثر وعن هذا املوضوع يقول إقبال ىف رسالته 

  ):٦٦) )(سيد نذير نيازى(م إىل ۱۹۳۳نوفيمرب۸الىت بعث {ا ىف 
الزمان واملكان ىف تاريخ " فسوف يكون ) رودس(وأما موضوع حماضرات "

وقد قبلت الدعوة ولكنىن لست متأكدا إىل اآلن هل " الفلسفة اإلسالمية
م فإن املوضوع صعب ودقيق ىف نفس ۱۹۳۵م أو ىف ۱۹۳٤سأذهب خالل 

على كل حال فإنىن سأعد .عداد احملاضرات الوقت وال أملك الوقت الكاىف إل
  "ما ميكن إعداده من احملاضرة

وبدأإقبال البحث والتحقيق ىف هذا املوضوع رغم أنه كان يعاىن من املرض 
كانت مشاغلة العلمية كثرية فان ) ٦۷) (عبد ا>يد سالك(وعلى حد تعبري 

من األصدقاء  وغريه) سيد سليمان الندوى(الرسائل الىت بعث {ا إىل الشيخ
قدطلب منهم ىف مجيعها أن يزودوه باملراجع اإلسالمية عن الزمان واملكان ومل يزل 
يبحث عن مؤلفات كبار العلماء املسلمني عن مشكلة الزمان واملكان فقد كان 

أم أعداء .إقبال يعتزم على كال حال أن يربهن تفوقاملسلمني ىف كل علم من العلوم
غري أن قالوا ) رودس(لى سبب لرغبة إقبال ىف حماضرات إقبال فإ'م مل يعثروا ع

بأن إقباًال كان يتوق بكل قلق واضطراب إىل هذه الدعوة ليتمكن من زيارة انكلرتا 
ولكن إقباًال ألغى هذا السفر بسبب املرض الذى اشتد خالل !وجامعة آكسفورد

سيد نذير (ًا وحيدثناالنتني التاليتني ومل يستطع أن يتناول هذا املوضوع حبثًا وحتقيق
  ):٦۸(عن ذلك قائالً ) نيازى
هكذا كان ىف إرادة اهللا واإلفقد كان من املمكن أن تضيف حماضرة إقبال هذه "

إضافة غالية ليس إىل الفكر اإلسالمى فحسب وإمنا إىل التاريخ الفكر اإلنساىن  
الفكر أماأمهية هذا املوضوع ىف تاريخ الفلسفة فظاهرةوأما من وجهة نظر .كله 

اإلسالمى أووجهة لنظر التعاليم اإلسالمية فإن هذه املشكلة أواملسئلة حتتل 
مكانة هامة جدًا فقد ذكرحضرة العالمة نفسه ىف خطبة من خطبه أو حماضرة 

بأن مشكلة الزمان واملكان هى مشكلة املوت ) احملاضرة اخلامسة(من حماضراته 
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هذه شرحاً قليًال فقد كان من املمكن واحلياة بالنسبة إىل املسلمني مث شرح فرته 
أن يتناول هذه احملاضرة تفصيًال لذلك اإلمجال وكان من املمكن أيضاً أن يعرض 
اآلراء واألفكار املتنوعة للمفكرين املسلمني عن مشكلة الزمان واملكان ىف صورة 

  "واضحة على البشر
ت قد نفدت بعد أماشعر إقبال فكأن قواه القلبية ومواهبه العقلية وذهنه كان

فلم يكن له من املمكن مؤقتاً أن ينظم " رسالة اخللود"أو"جاويد نامه"إ'ا ء ديوانه 
الشعر بالفارسية أو األردية وكان إقبال يرى بأن اإلعراض عن قول الشعر 
بالفارسية إمنا يعىن البناء من الطني مكان بناء املرمر ورغم ذلك فلعله مييل 

  .اللغة األردية وقد قال الشعر باللغة األردية فعالً بطبيعته إىل قول الشعر ب
وغريه من أصدقاء إقبال كانوا قد حضروا عنده ) حممد دين تاثري(ولعل 

خالل هذه الفرتة نفسها فطلبوا إليه أن يزودهم األردورى الذى مل يطبع بعد 
ني ولكن إقباًال مل يزل مياطل ويسوف وح) أى القافلة"(كاروان "لينشروه ىف جملة 

أنت قائد الوفد كما أنه شاعر ) :حملمد دين تأثري(بالغوا ىف االحلاح قال إقبال
حممد دين (فأنشدىل من شعرك ما قد يكون ىل سببًا حافزًا عل الشعر فأنشد 

مطلع القصيد جبهد جهيد مث بيتًا ثانيًا وحني مسعه إقبال أرادمنه أن يعيد ) تأثري
فأعاد املصراع مث أنشد "ًال ومفرعًا ىف حياتىكنت أعتربك موئ"املصراع الذى معناه 

  :البيت األخري من قصيدته الغزلية ومعناه
شعرك مفرق وجيبك خمروق وأنت ىف سكرمن الشباب ولكنىن حني رأيت "

  "وجهك بداىل كأنك من العارفني املعلمني باألمل
وهذ البيت قد أعجب إقباًال فقال إن جمال القواىف متسع ولكنك أمهلت 

مث سكت وخفض رأسه مث رفعه وقال ) أى اهللا" (خدا" لقواىف فمنها كلمة بعض ا
سيكون حسناً :وهو يرد عليه ) حممددين تأثري(فما رأيك لو غرينا القافية فقال

  :فقال له إقبال فامسع إذن مث غري بيته فأصبح معناه
إنىن عرضت ىف ميدان احلشر فواجهت اخلزى والذل وذلك ألنىن ظننت أن "

  "يوم احلشر من أصحاب أسرارى العادل
  ):٦۹(معلقاً على البيت ) حممد دين تأثري(فيقول 

قال العالمة هذا البيت الشعرى مث سكت لدقيقتني أو ثالث مث أخذ ميلى على "
األبيات الشعريةبيتاً تلوبيت حىت أن البيت الثاىن كان يشبه كثريا شعر إقبال ىف 

فقد ظننت الشمس والقمر :" وهو " درسالة اخللو " أو" جاويد نامه" ديوانه 
  "والكواكب السيارة من زمالئى ىف السفر
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وكلما زاد عدد األبيات الشعرية أخذت حال إقبال تتغري فاستقام وهو ىف 
مضجعه فجلس على سريره وكان صوته يرتعد وكان ينشد البيت ويرفع سبابته مث 

ملتعب مؤملا حمزناً قد كان صوت ذلك املسافر ا:" أنشد هذا البيت الذى معناه
  " للغاية ذلك الصوف الذى ظننته جرس الرحيل للقافلة

مث بكى إقبال وبكينامجيعا معه ولست أعرف عدد أبيات هذه القصيدة 
الغزلية األردوية إال أن هذه السلسلة من التدفق الفكرى والشعرى عند إقبال قد 

  "انقطعت حبضور نائر جنىب قد فوجئنا بقدومه 
ر ملن املدهض البديع الغريب فان ذلكاإلنسان الذى استقام ىف إن هذا األم

مضجعه فجلس على رجليه ىف سريره وأخذ ينشد الشعر وهو يرفع سبابته مث أخذ 
يبكى وهو ينشد الشعر ذلك اإلنسان نفسه كان قلقًا مضطربًا للبحث عن 
 مشكلةالزمان واملكان ليربهن بذلك على تفوق املدنية اإلسالمية وذلك هو
اإلنسان نفسه كان خيرج من زاوية خلوته ىف الهور للدفاع عن حقوق  املسلمني 

ومرة أخرى يسافر إىل لندن وكان يتخاصم ويتقاتل ) مشال(فيسافر مرة إىل دهلى أو 
مع معارضية على كل نقطة من نقاط الدستور أو النقاش حول القضايا السياسية 

رقة مل تكن ترجع إىل ضيق احلياة أو إن قلق هذا االنسان أو حزنه أو لوعته احمل
اخلسارة املالية وإمنا كان يبكى ويتمزق قلبه على تفرق املسلمني وختز{م ورغم ذلك 

  .كله فإنه مل يزل قوى العزمية رابط اجلأش موفور الثقة واهلمم
  

  مرضه      الفصل العشرون
ية م تعترب بداية مرض إقبال و'اية حياته السياسية العمل۱۹۳٤إن سنة 

بسبب هذا املرض واملصائب األخرى الىت أصيب {ا إال أنه قام بدور على حد 
ىف تكوين املستقبل التارخيى سبه القارة وهو مريض ) حممد أمحد خان(تعبري 

مستلقى على سريره وهو دور ال ميكن أن يهمله مؤرخ يتناول تاريخ املسلمني ىف 
  ).۱(هذه املنطقة

أكثر من مرة ىف ) حممد على جناح(السياسى  وكان إقبال قد التقى بالزعيم
لند ن خالل املشاركته ىف مؤمتر املائدة املستديرة الثالث ىف السنة املاضية ومل يكن 

مدعواً إىل املؤمتر الثالث هذا ألنه ىف رأى احلكومة الربيطانية مل ) حممد على جناح(
يكن ميلك متثيل حزب  يكن ميلك يأثرياً يعتد به ىف سياسة شبه القا رة كما أنه مل

بأنه كان ) حتديث النعمة (ىف كتابه ) ظفر اهللا خان(ويقول السري) ۲(هام حينذاك 
قائمًا بأعمال العضو ىف جملس نائب اإلمربا طور اهلندى ىف تلك الفرتة وبصفته 
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ىف مؤمتر املائدة املستديرة الثالث ) حممد على جناح(تلك كان قد اقرتح اشرتاك 
) حممد على جناح(د الربيطاىن عارض هذا االقرتاح وكتب عن ولكن وزير اهلن

  ):۳.(معلقاً على موقفه مانصه
إنه ينقد كل شئى نقدًا عنيفًا ولكنه ال يقدم حلًال اجيابيًا ألى شئى من "

األشياء وقد اختاراإلقامة الدئمة ىف لندن منذ مدة ومل تبق له صلة مباشرة شؤون 
  "اهلند اآلن

وأقنعه بعودته )حممد على جناح(وقف خالل لقاء اته مع وقد شرح إقبال امل 
إىل اهلند من أجل تنظيم املسلمني السياسى من جديد وإعداد الربنامج السياسى 

) حممد على جناح(للمستقبل كما أنه غريه من الزعماء املسلمني كانوا يلحون على
العودة إىل اهلند  )حممد على جناح(بني حني وآخر أن يعود إىل اهلند وأخريًا اعتزم 

م انتخب ريئساً للرابطة ۱۹۳۳ىف األسبوع األخري من ديسمرب) بومبائى(فوصل إىل
م فعلى يديه متت 'ضة الرابطة اإلسالمية ۱۹۳٤مارس ٤اإلسالمية اهلندية ىف 

  .وتنظيمها اجلديد
إن نفاق قادة املسلمني السياسييني ومؤامراDم الداخلية ومتزق عامة املسلمني 

إن حماوالته الىت قام {ا من أجل .قهم قد كان أحزن إقبال ونال منه كثريًا وإفرتا
توحيد األمة اإلسالمية ىف شبه القارة وتدعيمها وتنظيمها السياسى من أجل 

فإن عدد األحزاب .حتقيق األهداف اإلسالمية مل تكن قد أمثرت أو أفادت كثرياً 
فرتة كان قد جتاوز عشرين حزبا السياسية اإلسالمية ىف شبه القارة خالل تلك ال

سياسيا وكان موقف كل حزب سياسى إسالمى من بني هذه األحزاب يعارض 
أما جلنة اخلالفة فكان أعضاؤ ها خيالف بعضهم اآلخر .غريه من األحزاب 

أما مجيعة العلماء اهلندية فقد كانت تؤيد .فتفرقت إىل حزبني سياسيني مستقلني 
قد انضم هذ احلزب السياسى أخريًا إىل الكوجنرس أما الكوجنرس وتائيد هم إياه و 

جملس األحرار ىف بنجاب فكان يتبع سياسة مجعية العلماء اهلندية وقد نان الشعبية 
وإلعجاب ىف إقليم بنجاب خالل حركة كشمري واضطراباDا ولكنه أDم فيما بعد 

د الغفار خان عب(بإفساد العالقات بني الشعية والسنة ىف مدينة لكنؤ وكان 
" أو " خدائى خدمت كار" ومساه ) سرحد(قد أنشأله حزبا سياسيا ىف إقليم)خان

وهذا احلزب كان هو اآلخر مثل جملس وكان املسلمون " حزب اخلدام الربانيني 
الشيعة ىف مدينة لكنؤ قد أنشـأوا على إشارة من الكوجنرس اهلندى حزبا 

وكان يطالب بنيابة مستقلة للمسلمني " املؤمتر السياسى الشيعى" مستقالهلم مسوه 
فقد أنشئى فيها حزب حملى عرف حبزب )بلوجستان (أما .الشيعة ىف الربملان 
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أما كشمري فكان املسلمون فيها قد متزقوا وتفرقوا إىل فئات وأحزاب .الوطن 

حتت قيادة ) مجون وكشمري(سياسية كثرية وكان من بيها املؤمتر الوطىن ىف إمارة 
والذى اختذ أخرياً موقف الكوجنرس اهلندى فأيده ىف سياسته وكان ) هللاشيخ عبد ا(

" أى" خاكسار بارتى" قد أنشأ حربًا ىف بنجاب مسا) عنايت اهللا املشرقى(العالمة 
وكان يعترب هذا احلزب منظمة شبه عسكرية وبا إلضافة إىل " حزب املتواضعني

زاب ومجاعات أشئت على هذه األحزاب السياسية اإلسالمية فقد كانت توجد أح
وحزب )كلكته(ىف مدينة " املؤمتر املؤمن " األسس احمللية أو التذهب الضيق ومنها

للدفاع عن حقوق ) املولوى فضل احلق(الشعب املسلم ىف بنغال والذى أنشأه 
) فضل حق(الفالحني املسلمني ىف بنغال وعلى عكس هذا احلزب أنشأ السري

أو ) يونيسنت بارتى(وكان يسمى .وق اإلقطاعيني حزباً ىف بنجاب للدفاع عن حق
أما األحزاب السياسية اإلسالمية غريها فهى ال جتد بالذكر ". احلزب االحتادى" 

{ذه املناسبة إال أن هذا العدد من األحزاب السياسية اإلسالمية يد على الفوضى 
فهذه هى .ة الفكر الىت كانت متر {ا الزعامة السياسية اإلسالمية ىف تلك الفرت 

األوضاع الىت جعلت الشعب املسلم ييئس من القادة السياسني املسلمني وقد 
أصاب إقبال فيما قاله ىف كلمته الرياسية ىف اجتماع املؤمتر اإلسالمى املعقود 

  ):٤(م ۱۹۳۲مارس  ۲۱بالهور ىف 
إن الذين ميلكون القيادة السياسية اإلسالمية اليوم والذين يقوودن املسلمني "

الل هذا املعرتك السياسى ال يزالون ميرون بالغوضى الفكرية ىف أذها'م خ
وعقوهلم رغم أن الشعب املسلم ال ينقصه شيئى من عواطف التضحية 

إن احلوادث الىت مرت بنا خالل السنوات املاضية العديدة .والتحمس للدين 
ميع تدل على أن القيادة السياسية اإلسالمية ال تعتنق مبدأ يرضى به اجل

والنتيجة هى اخلالفات بني األحزاب السياسية والتعارض الشديد بني آراه القادة 
  "والزعماء املسلمني 

وقد تقدم إقبال باقرتاحات ىف  كلمته هذه كانت Dدف طرح احللول هلذه 
املشكلة ىف املستقبل وكان على رأس هذه املقرتحات وأمهها هو وجود منظمة 

ن هلا فروع ىف مجيع األقاليم واحملالفظات ومهما كان سياسية إسالمية موحدة تكو 
اسم هذه املنظمة فإن الشئى املهم هو أن يكون ىف دستورها متسع يسمح 
يعضوية كل فرد معنما كانت ميوله أو مدرسته السياسية أو املذهبية ويستطيع كل 
 عضو من أعضاء هذه املظمة مهما كانت ميوله أو مدرسته السياسية أو الفكرية
أن حتتل منصب القيادة حبكم خدماته وجهوده فيتمكن من قيادة الشعب كما 
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يراه صواباًوحيخطط ال السياسية ىف املستقبل كما يراه صحيحًا إال أن إنشاء 
منظمة سياسية كهذه مل يكن ىف مقدرة إقبال وإمنا كانت األقدار قد خصصت 

متت على يديه 'ضة الذى ) حملمد على جناح(هذ ا الدور ىف املستقبل القريب
  .الرابطة اإلسالمية اهلندية وتنظيمها اجلديد

ويتذكر املؤلف أن شهررمضان كان يأتى ىف طفولته ىف الشتاء وكذلك 
سردار (اإلعياد وأننا كنا حنتفل ىف بيتنا بشهر رمضان باهتمام بالغ وكانت السيدة 

ر بانتظام وصواحبها من النساء ومجيع اخلدم ىف البيت يصومون الشه) بيكم
فيصلون ويتلون القرآن وكان املؤلف يرغب ىف االستيقاظ سحراً ليشاركهم ىف طعام 
السحر ويتذكر اآلن أنه أكل طعام السحر مع إقبال ايضًا مرة أو مرتني وكانت 
رؤية اهلالل تأتى لتشرهم باألفراح والنشاط البالغ ىف البيت وكان املؤلف يرى 

هلالل العيد ورغم أن املؤلف كان يتضايق اهلالل مث يأخذه وكانت رؤيت ا
كانت تكرهة على ) سردار بيكم(باالستحمام تضايقًا شديدًا إال أن السيدة

االستحمام باملاء احلار ىف تلك الليلة فيسحم بكل رغبة واهتمام وكان حيتفظ 
بثيابه وحذائيه اجلديدين حتت وسادته فكان يستيقظ ىف الصباح الباكر فيلبس 

تلح عليه ) سردار بيكم(وكانت السيدة .تقاضى هدية العيد من النقود املالبس في
أن يلبس سرتة طويلة من الديباج كما أنه ذات األزارر الفضية كما أنه كان يلبس 
قلنسوة موورة مزينة شرطة من الذهب كما أنه كان يربط ساعة ذهية على ساعده 

ن املؤلف خيرج مع إقبال وقد ملك إفغانستان وكا) نادر شاه(وهى الىت أهداها إليه 
تزين فريكب السيارة معه فيتجهون إىل املصلى للصالة العيد ىف مسجد الهور 
امللكى فيدخل املسجد مع إقبال وقد أمسك يده فيقف  جبانبه ويصلى وكان 

يرافقون إقبال فإذا ) الشوذرى حممد حسني(و )خمتار أمحد(والشيخ) على خبش(
فيقضون بعض الوقت مع أسرته ) ميان نظام الدين(نزل فرغوا الصالة اجتهوا إىل م

مث يعودون إىل املنزل وكان إقبال يقلد والده يوم العيد فيأكل األسالك وقد ألقى 
أما املؤلف فكان . عليها الزبادى وكان زواره يغشون منزله طول النهار يوم العيد

إما يلعب أو يقضى يوم عيد الفطر ىف ميدان جبانب ضريح الشيخ أىب املعاىل 
سردار (يأكل أو يشرب أو يتفرج ىف السوق وحني ياتى الليل تطلب إليه السيدة 

أن خيلع الساعة الذهبية وسرتة الديباج فتحتفظ {ما عندها وكان البد ) بيكم
  .للمؤلف أن ينتظر العيدالقادم حىت يلبسها مرة أخرى

ى صالة عيد م فخرج إقبال  ليصل۱۹۳٤يناير ۱۰واحتفلنا بعيد الفطر ىف 
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الشوذرى حممد (الفطر ىف مسجد الهور امللكى كاملعتاد فركب سيارته ومعه 

واملؤلف وكان الربد شديًدا ىف ذلك اليوم وكان اهلواء البارد ) على خبش(و )حسني
الشديد يهب مما زاد الربد شدة وكان إقبال قد لبس السروال والسرتة الطويلة وعلى 

ت خفيفة دقيقة ورغم اجلوارب أحس إقبال بالربد رأسه طربوش ولكن اجلوارب كان
وهو ميشى على فرش املسجد البارد وبعد أن رجع إىل منزله أكل األسالك مع 
الزبادى كاملعتاد فأسابه الزكام ىف اليوم التاىل فاستمر أقبال يعاىن منه أسبوعني أو 

اللياىل ثالثة رغم أنه أخذ األدوية املختلفة ثن أخذ سعال شديد ىف ليلة من 
استمر ساعات فأخذ الدواء الذى شفاه من الزكام والسعال ولكن حلقومه تاثر 
بذلك شديداً فاخنفص صوته فاستمر يتداوى بالطب اجليد والطب اليوناىن كليهما 
إال انه مل يستفق ومل يتخلص من املرض حىت أنه أصبح مرضاً دائماً ومل يفارقه حىت 

ال بعد ذلك أنت يتحدث بالسهولة أو الصوت آخر أنفاسه ومن مث مل يستطع إقب
املرتفع وبذلك انتهت سلسلة الكلمات أو اخلطب الىت كان يلقيها إقبال ىف 
اإلجتماعات السياسية بني حني وآخر وأما مهنة االحملاماة فقد أصا{ا ضرر شديد 
مبشاركة إقبال ىف السياسية العملية وغيابه عن اهلند مدة طويلة بسبب مؤمترات 

ائدة املستديرة ورغم أنه كان يعتزم على أن يبىن مهنته من جديد ولكن هذه امل
احلكيم املكفوف .العوادى واألسقام قضت على إمكانيات التجديد قضاء 'ائياً 

الدهلوى املعروف فاستفاق الستفاقة كبرية مث أصيب مبرض النقرس فكانت 
منها العديد من اللياىل  النوبات من هذا املرض تعرتبه بني حني وآخر فيظل يكابد

ىف أمل وقلق واضطراب وكان يقبل بطبيعته على املأكوالت احلامضة وكان يعاىن 
بسببها من فساد احللقوم واألمل فيه وكان يدخن التبغ مما سبب السعال حىت 
استحال هذا السعال مبرور الزمن إىل دار الربوأو عسر التنفس وكان يصاب 

أما إحدى عينيه فكانت سقيمة معطلة . غشيًا عليهبنوبات من السعال فيرتكه م
أما ىف هذه املرحلة من عمره فإن عينه الثانية أصا{ا السد فاعتم عد .منذ الطفولة 

ستها وأخريًا أصابه الضعف والوهن ىف قلبه بسبب الضعف البدىن فأثر فو الدورة 
ىل مشقة وعناء الدموية ىف عروقه حىت  أنه مل يكن يستطيع أن يقوم بعمل حيتاج إ

فإذا اشتغل بعلم ضاقت أنفاسه وكذلك فإن إقباًال بطبيعته مل يكن يعتم كثرياً 
بالعالج أو الدوا ء كما أنه كان يكره األدوية املرة ويرفض أن يأكل شيئًاً◌ ال 
يعجبه كما أنه كان يعمل بشعوذة طبية خيربه {ا بعض من كان يزروه أو يلتقى به 

ملخطورات كما أنه كان يبدا عالجًا أو دواء مث ال يلبث وكان يعرض عن مراعاة ا
وكان يكره عالج األلوباثيا ألن أدوية هذه .أن يتحول إىل دواء آخر مث إىل ثالث
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الطريقة من العالج ال تكون طيبة الطعم كما أن األطبا ال يأخذون بعني االعتبار 
ملعروف كتب إليه طبيعة املريض وهم يقرتحون العالج إال أن احلكيم املكفوف ا

عالجًا لصوته املخففض أو مرض احللق وهو أن يأكل فح العصفور أ و األرنب 
  ):٦:(يقول له ) سيد نذير نيازى(فكتب إىل 

أما فح الطري أو األرنت فممامل آكله أبداً مدى احلياة ومن املستحيل أن آكل "
فعليك أن  إن فح األرنب أو العصفور يبدو صعبًا على جداً .فح األرنب اآلن 

  "تقول حلضرة احلكيم أن يقرتح عالجاً آخر غري هذاالعالج
هل ميكن للحكيم املكفوف الدهلوى أن ) سيد نذير نيازى(مث تساءل 

يبتكرا كسرياً نافعاً للصوت على ما بلغه من اخلربة العميقة ىف الطب لكى يستطيع 
أن يستخرج عصارة  أن يؤثر يأثريًا فوريًا واضحًا أى هل بإمكان احلكيم املكفوف

سيد (فح األرنب أو العصفور بطريقة كيماوية بشكل العرق أو ماء اللحم وحيدثنا
  ) ۷(عن ذلك قائالً ) نذير نيازى

إكسريًا لعالج الصوت وأحل على حضرة احلكيم ) آى إقبال(كان يريد "
املكفوف أن يتكر هذا اإلكسري على أساس ما بلغه من الذوق العميق اخلربة 

ىف الطب وذلك ألن حضرة العالمة إقبال كان يرى بأن احلياة من أوهلا  الواسعة
إىل آخرها ليست اإلجياداً و ابتكاراً فهى قوة مبدعة مبتكرة وينبغى لكل شخص 
أن يقود حياته على أساس ما ميلكه من التذوق واخلربةاإلبداع ميكن له الوصول 

نوع من اإلكسري ليس به إىل أهدافه املنشودة وكان يرى أن إبداع هذا ال
اهللا يرحم حضرة الدكتور : مستحيًال وحني علم احلكيم برأى إقبال تبسم وقال

ويشفيه أما حنن فال نرسل له دواًء إال وهو إكسري ىف رأينا أما ىف هذه املرة فقد 
وقع شيئى من التغري ىف األدوية أما فح األرنب فانىن مل أستطع أن أعمل بطريقة  

  "كيماوية
تخدامه للوصفات الطبية ا>ربة أو الشعوذات الطبية فلدينا أمثلة  وأما اس

  ):۸(م ۱۹۳٤يوليو ۱۷ىف ) سيد نذير نيازى(كثرية من ذلك فمنها ماكتبه إىل 
إن بعض اخلرباء ا>ربني قد اقرتحوا على استخدام العلق وتوجد أسرة قدمية من "

ن لصوقًا خاصًا  يوضع اجلراحني ىف الهور ويقول هئوالء اجلراحون بأ'م يعرفو 
علة حلقوم من يعاىن من هذا املرض فسألتهم عن أجزاء اللصوق فعلمت بأنه 
يضع من أربعة أقسام للصمغ ويقال أن هذا الصموغ حترت البلغم وتقضى عليه 
ويعتقد اجلراح بأن فساد الصوت هذا أو اخنفاضه يرجع إىل الزكام ويدعى أن 

ع اللصوق أو املرهم ببضعة أيام وقد الصوت سريجع إىل أصله بعد اصطعنا 
ميكن أن يتحسن الصوت فالحنتاج إىل وضع اللصوق أو أخذالدواء ومجلة القول 
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فإن اجلراح شديد التحمس ىف ادعائه كما أن أهل املدينة من أصدقائنا 
املخلصني املتعاطفني قد أخذوا يكرهونىن على ذلك أما جواىب هلئوالء مجيعاً فهو 

ىن لن أصطنع شئيًا إال إذا أشار على حضرة احلكيم املكفوف ما قلت هلم بأن
  "الدهلوى

بأن احلكيم املكفوف مل مينعه من وضع اللصوق ) سيد نذير نيازى(وحيدثنا 
قل إقبال : أو املرهم ولكنه قد منعه منعًا باتًا من استخدام العلق مث أضاف قائالً 

بية الىت حيكيها له الناس أن يطمئن على نفسه وال يهتم كثريًا بالشعوذات الط
فوضع  اجلراح اللصوق على حلقه ولكن بدون أى فائدة أو جدوى من ورائه 

)۹.(  
  ):۱۰(فقال فيها) سيد نذير نيازى(سبتمرب إىل  ۱۸مث كتب رسالة ىف 

وقدزارىن رجل قد مر بتجربة هذا املرض فأعطاه طبيب تركى احلشيش ليدخنه "
ويضع " لبنت" ه أن يشرب الشاى من ماركة مع التبغ وهو ىف العراق وأشارعلي

فيه السكر البلدى وأن هذه الوصفة أفادته وبرئى خالل بضعة أيام وحتسن 
صوته وهو يدعى يأنه يراهن على جناح عالجه فأرجوك أن تسأل حضرة احلكيم 

استعاذ " لبنت" إذا كان استخدام احلشيش والسكر البلدى الشاى من ماركة 
مث أضاف قائًال بأن حضرة الدكتور .يسمح له باستخدام ذلكباهللا وقال إنه لن 

  ."رجل ساذج بسيط بطبيعته حىت أنه يثق بكل شعوذة طبية
وأما إعراضه عن مراعاة احملطورات فعليه أمثلة كثرية لدينا فمنها ماكتبه ىف 

م فقال فيها بأنه قد ۱۹۳٤يونيو۲۳ىف ) سيد نذير نيازى(رسالةبعث {ا غلى 
جربة أن الزبادى واخلثارة تضر احللق كما أن الفالوذج ال يرتك تأثرياً اتضح له بالت

  ) ۱۱:(مفيداً ىف احللق ولكنه كتب إليه ر سالة أخرى ىف اليوم التاىل فقال
أما استخدام الدواء خالل األسبوع الثاىن فإنه مل ينفع كثريًا ومل يضف إىل "

األسبوع األول وإمنا  حتسني الصوت شيئًا كما أنه كان قد حسن الصوت خالل
األحظ تقدمًا معكوسًا ىف ذلك وقد يرجع ذلك إىل أحد األسباب الثالثة فيما 
أعتقد فإما ألنىن أخذت الزبادى وشربت اخلثارة أو أنىن أكلت الفالوذج مع 
الثلج أو مل كنت ذكرته ىف رسالتك السالفة مبضاعفة املقدار من الدواء فلعل 

  "ساً بسبب مضاعفة مقدار الدواء الصوت قد تقدم تقدماً معكو 
من دهلى إىل الهور فزار ء إقباًال بعد ثالثة ) سيد نذير نيازى(وقد سافر

م فوجده وهو يعاىن من ذلك املرض فما أقلقه  ۱۹۳٤أشهرمن مرضه أى ىف ابريل 
كثريًا وقد حال هذا املرض دون سفر إقبال إىل دهلى ليرتأس جمالس احملاضرات 

الزغيم الرتكى باجلامعة امللية إال أنه اشار على ) {جت وهىب(قاها التوسيعية الىت أل
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اجلامعة امللية بانشأء مؤسسة الطبع والنشرDم بطبع الىت الكتب تعرب عن 
ا>هودات العلمية اإلسالمية ىف العصر احلاضر وأفكاره اجلديدة واجتاهاته احلديثة 

الجتماعية لإلسالم لكى نتمكن من باإلضافة إىل إبراز اجلوانب الثقافية املدنية وا
عالج ما ينتشر ىف صفوفنا من التفرق والفواضى ىف األفكار واألعمال وىف نفس 
الوقت ال تكون هذه املمحاوالت سببًا التارة النقاش اخلاطئ بني اجلديد 

  ).۱۲(والقدمي
" اكس"كان قد اطلع على أشعة   ۸أنه) سيد نذير نيازى(وعلى ما حكى  

بأن " كس" كان األطباء يرون على أساس ما جاء ىف صورة أشعة لصدر إقبال و 
ورمًا جديدًا قد ظهر فوق القلب وبسبب ضغط هذا الورم قد تأثرت اإلوتار 
الصوتية كما أن األطباء يرون بأن عالج هذا املرض ال ميكن إال بالراد يوم أو 

أوروبا فقط  وأن هذين النوعني من العالج ميكن املعاجلة {ما ىف" اكس" أشعة 
لكى يتمكن من ) النمسا(فعليه فيجب على إقبال أن يسافر إىل لندن أو إىف فينا 

وكان " اكس" عالج هذا الورم املتزايد أو يتمكن من إذابته بالراد يوم أو أشعة 
األطباء يرون بأن الورم املتزايد لو أمهل عالجه فانه سيصبح خطرًا على حياة 

سيد (يتزايد فيستوعب الرئتني ويضغط عليهما فذكراملريض وذلك ألن الورم قد 
إقباًال بالعالج لوجع الكلية الذى كان يعاىن منه فأخذ الدواء من ) نذير نيازى

احلكيم املكفوف فشفاه اهللا فلماذا ملا يرجع إليه مرة أخرى ليعاجل هذا املرض فقد  
نه كان على كان إقبال شخصيًا مييل بطبيعته إىل الطب اإلسالمى القدمي كما أ

ثقة ويقني بأن املعاجلة بالطريقة األلوباثية ال تفوق كثرياً طرق العالج األخرى كما 
فأخذ ) سيد نذير نيازى(يدعى أصحاب الطب احلديث ومن مث أعجبه اقرتاح 

يتدواى لدى احلكيم املكفوف الذى طلب إقباًال إىل دهلى فذهب إليها ىف 
ف إىل ما حكى له إقبال من مرضه م فاستمع احلكيم املكفو ۱۹۳٤يونيو ۱۱

بكل اهتمام و تعاطف مث جس نبضه مث اقرتح لوصفة الطبية له فأحضرت األدوية 
م  ۱۹۳٤يونيو۱۲وأعطيت التعليمات الالزمة لتعاطيها مث عاد إقبال إىل الهور ىف 

)۱۳.(  
إن األدوية الىت أخذها إقبال من احلكيم املكفوف أثرت تأثرياً بالغًا فاستفاق 

مرضه خالل بضعة أشهر إال أن األوتار الصوتية ظلت كما كانت ون ناحية  من
أخرى اشتد االختالف ىف آراء األطباء حول مرض إقبال حيث ا'م وصلوا إىل 
النتيجة بعد ستة أو سبعة أشهر بأن فكرة الورم ليست صحيحة أل'ا لو كانت 
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ألمر بالعكس صحيحة ملا حتسنت حاله بتلك السرعة بل كان جيب أن يكون ا

فصاروايرون اآلن بأن مرض إقبال يرجع إىل التوسع ىف حبل الوريد أو الورم الذى 
يرجع إىل املواد الدموية السمية أو إىل التنفس الشديد فكان ذلك املرض يلحق 
املصارعني واملضعنني عادة إذن فاملرض مل يكن خطرياً إال أن عودة األوتار الصوتية 

 تكن سهلة إن مل تكن مستحلية فلم يبق العالج عند األطباء إىل احلالة العادية مل
االكتفار ء مبقدار األوتار الصوتية املوجودة ومنع التوسع ىف حبل الوريد باألدوية 

  ).۱٤(املؤثر املفيدة 
وىف أثناء ذلك تلقى إقبال دعوة من قبل مسلمى افريقيا اجلنوابية ليزور 

وه أن يكون بينهم ىف أملانيا وكان األتراك بالدهم كما أن بعض املعجبني به أراد
يتمنون أن يزور إقبال بالدهم إال أن إقباًال مل يستطع أن يسافر إىل اخلارج وحال 

بني إقبال وبني ) سيد نذيرنيازى(وقد جرى املفاوضات بوساطة )۱۰(املرض دونه 
ا األدوية الىت اجلامعة امللية مبدينة دهلى حول طبع حماضرات إقبال اإلجنليزية وترمجته

) " بالفارسية" (مثنوية املسافر"باإلضافة إىل الطبع ديوانية) سيدنذير نيازى(قام {ا
أو جناح جربيل باألدوية إال أن هذه املفاوضات مل تصل إىل نتجية " وبال جربيل

  .عملية
إن فساد األوتار الصوتية قد كانت صدمة نفسية إلقبال فكان يتمىن 

بالسرعة ممكنة لكى يتمكن من اإلهتمام بأشغاله  التخلص من هذ ا املرض
وأعماله كاملعتاد إال أن كان قد يئس من العالج الذى قام به األطباء واحلكماء 
واجلراحون ولعل ذلك قد جعله يلجاء إىل الشعوذات الطبية الشعبية ا>ربة أو أخذ 

ااملرض ينتظر ظهور املعجزة وكان قد قل هتمامه بالسياسة الوطنية بسبب هذ
ولكنه مل يعرض عن السياسة اإلسالمية إعراضًا كامًال فإن تصرحياته الصحفية الىت  
كان يصدرها بني حني وآخر عن املشاكل القومية اهلامة كانت تنشر ىف اجلرائد 

الالهورية فعلى سبيل املثال كانت االضطرابات " انقالب" وخاصة ىف جريدة
تها تضطهد املتظاهرين السياسيني اإلسالمية مستمرة ىف كشمري وكانت شرط

املسلمني وتعاقبهم بضرب األسواط أو بإطالق النهار عليهم مما جعل إقباًال يرسل 
م كما أنه بعث رسالة برقية ۱۹۳٤فربائر ۲۲برقية إىل نائب املرباطور اهلندى ىف 

م واحتج فيها على هذه العقوبات الوحشية ۱۹۳٤مارس ۲۳إىل مجعية األمم ىف 
" ياء الكشمري يني املسلمني وقد نشرت هذه الرسالة الربقية ىف جريدة ضد األبر 

  ).۱٦(اللندنية " تائمز
م أصدر إقبال بياناً صحفياً عن القرار الطائلفى املعروف ۱۹۳٤مايو ۲٤وىف 
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ايشوسى " الذى صدر عن قضية الفرق واخلالفات بينها وهو يتحدث إىل مراسل 
وجنرس اهلندىأن ال يعارض هذا القرار إنه جيب على الك: فقال" ايتد بريس

الطائلفى وإمنا حيجب على الزعماء اهلنادكة واملسلمني مجيعًا أن يكثفوا جهودهم 
من أنصار ) جواهر الل 'رو(للوصول إىل اتفاقية مشرتكة وخالل هذه البانديت 

ن وكا" بتنة" االشرتاكية إال أن هذا احلزب االشرتاكى القى هزمية نكراء ىف مدينة 
إقبال يعتقد بأن الزعماء اللربليني اهلنادكة ىف احلزب االشرتاكى قد مييلون بسهولة 
إىل التفاهم مع الزعماء املسلمني فأصدر بياناً صحفياً فقال وهو يتعاطف مع آراء 

  ):۱۷(هؤالء الزعماء اللربليني 
 قد ظهرت عواطف شعبية ضد األثرياء والرأمسا لينن ىف بالدنا فقد بدأ عامة"

الشعب حيسون بأن هذه الطبقة هى الىت ختون الشعب دائمًا ىف  املراحل 
إن احلكومات الىت كانت تعبد الرأمسالية ىف الغابر من . اخلطرية من تاريخ نضاله 

ونرى هليب .الزمن قد أخذت تعيش على رمحة العمال والفالحني وكرمهم
أحد أن يتنبأ عن االضطراب يضطرم ىف أقاسى البالد وأدا نيها وال يستطيع 

مصري هذه الشرارة الكامنة الىت قد تستحيل إىل نيزان مشتغلة خطرية تأتى على 
نظم العامل احلاضر كلها وما دامت تيارات املساواة قد عمت العامل كله فأىن 
للهند هذه أن تسلم من تـأثريها فإن فقراء هذه البالد قد أخذوا يستيقظون اآلن 

اكية ال يرجع إىل الدعاية الروسية وحدها وإمنا ظهرت االشرت  ون انتشار األفكار
إن احلزب . أسباب أخرى قد حتتم تغري الظروف االقتصادية الراهنة ىف البالد

ولكن املستقبل أمامه رغم أن " بتنة" االشرتاكى وإن كان قد فشل ىف مدينة 
  "۔هذا املستقبل يتوقف على انفصال هذا احلزب من الكوجنرس اهلندى

ع الكوجنرس اهلندى فيما بعد فأعلن سياسته حول القرار الطائلفى واجتم
فقال بأنه اليوافق على هذا القرار كما ال يرفضه ىف نفس الوقت وذلك مما جعل 

م ۱۹۳٤يونيو ۱۹إقباًال  يعلق على سياسة الكوجنرس هذه ويصدربيانًا صحفيًا 
ل اهلند خيلتفون ىف ويوضح فيه قائًال بأن الكوجنرس قد أعطى  االنطباع بأن أه

آرائهم ومواقفهم حنو القرار الطائلفى وقد أعلن بأنه ال يوافق عليه كما ال يرفضه 
رغم أن هذا القرار الطائلفى ليس إال حكما قدأصدره رئيس وزارء بريطانيا على .

إشارة من هؤالء الذين قد أخذوا يعارضونه اليوم مث أشارإقبال على املسلمني بأن 
لفى وإن كان يالحيقق مجيع ما يطالب به املسلمون ولكن من القرار الطائ

مصلحتهم أن يوافقوا عليه فهو الطريق الوحيد أمامهم نظرًا إىل الظروف الراهنة 
  ):۸۱(واملتطلبات العملية احلاضرة
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حيث زار ضريح ) سرهند(م إىل مدينة ۱۹۳٤يونيو ۲۹وسافر إقبال ىف مساء 

م ۱۹۳٤يونيو۳۰رمحه اهللا مث عاد إىل الهور ىف جمدد األلف الثاىن ) أمحد(الشيخ 
على (و) طاهر الدين(واحلكيم) الشوذرى حممد حسني(وقد رافقه ىف سفره هذا

قد سافر من ) غالم {يك نرينك(واملؤلف وكان صديق إقبال القدمي السيد ) خبش
ليجتمع مع صديقه إقبا ل على الضريح ) سرهند(فوصل إىل " انباال " مدينة 

املؤلف جيدًا بأنه قد دخل الضريح وقد أمسك إصبع إقبال وأنه شعر ويتذكر 
بشئى من اجلالل اهليبة مماكان حييط بقبة الضريح املظلة من حشمة ووقار فجلس 
إقبال على األرض جبانب الضريح وأجلس املؤلف جبانبه ثن أخذ جزًءا من القرآن 

ك الوقت فسمع الكرمي فظل يتلوه للحظات ومل يكن أحد يوجد هناك ىف ذل
املؤلف صدى الصوت إقبال املتقطع ىف اجلوالساكت املظلم من القبة فرأى الدموع 

  .قد احندرت من عينيه على خديه
وكان من بني األسباب الىت جعلت إقباًال ليسافر إىل ضريح الشيخ أمحد هو 
أنه كان قد نذر عند مولد املؤلف أن حيضرمعه على ضريح الشيخ وأماالسبب 

ىف )سيد نذير نيازى(فقد ذكره إقبال نفسه ىف رسالته بعث {ا إىل الثاىن
  ).۱۹(م فقال فيها ۱۹۳٤يونيو۲۹

قبل بضعة أيام ىف الصباح منت بعد صالة الفجر فسمعت مناديًا يناديىن فيما "
الزعيم (إن الرؤيا الىت رأيناهاعنك وعن شكيب أرسالن : يرى النائم قائالً 

قد بعثنا ) هضة اإلسالمية ووحدة العامل اإلسالمىالسورى املعروف من دعاة الن
وإننا لعلى ثقة ويقني بأن اهللا عزوجل سوف ينعم عليك إلغاماً  ) سرهند({ا إىل 

إال أننىلم أعرف املنادى أو الداعى إىل ذلك ولكنىن أرى من الالزم أن ! كبرياً 
  "أزور الضريح على أساس هذه الرؤيا 

وجوها فاستحسنها وذكر ذلك ىف بعض ) سرهند(وقد أعجب إقبال بأرض 
  ):۲۰(قائالً ) سيد نذير نيازى(رسائله إىل 

إنه مقام مجيل رائع اجلوحسن املناخ للغاية وسأوروه مرة أخرى إن شاء اهللا إن "
مياهة باردة عذبة و إن ,إنه مكان طيب للغاية .الضريح قد أثر ىف نفسى كثرياً 

فسطاط القدمية ىف مصر تلك الىت بناها  آثار املدينة القدمية قد ذكرتىن مبدينة
سيدنا عمروبن العاص رضى اهللا عنه وإنه لوجرى حفر اآلثار القدمية ملدينة 

ألمكن ا كتشاف أثار املدنية والثقافة ىف تلك اآلونة إن هذه املدينة  ) سرهند(
وكان عدد سكا'ا ىف ذلك الوقت هو ) فرخ سري(كانت عامرة ىف عهد امللك 

  "ن الهور اليوم ضعف عدد سكا
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وكذلك فإن نيب املسلمني أو توظيفهم ىف املناصب الوظائف احلكومية قد  
كانت إحدى املشاكل احليوية املهمة جداًومن مث رأى إقبال من الالزم أن يرى 

م كانت احلكومة االجنليزية قد خصصت ۱۹۲۵رأيه ىف املشكلة هذه وىف سنة 
وازن بني الفرق والطوائف الدينية عددًا من الوظائف واملناصب احلكومية للت

املختلفة وذلك مماكان االملسملون يطالبون به إال أن هذه السياسة احلكومية مل 
تكن مفيدة فعالة ومل يزل عدم التوازن بني الفرق ىف املناصب احلكومية كما كان 

م قررت احلكومية املركزية االجنليزية أن ختصص مخسة ۱۹۳٤من قبل وىف سنة 
 املأئة من املناصب الىت كانت تشغل مباشرة للمسلمني كما قررت وعشرين ىف

احلكومة ن نسبة املسلمني إذا كانت قليلة ىف املناصب احلكومية الىت كانت تشغل 
بامتحان املنافسة املفتوحة املباشرة فيجب ترشيح املسلمني مباشرة حىت يتم تدارك 

ىف بيان صحفى أصدره ىف  هذه القلة وقد علق إقبال على هذا القرار احلكومى
األمني العامل للمؤمتر اإلسالمى فطالب ) رحيم خبش(م مع احلاج ۱۹۳٤يوليو ۷

أن تكون نبسة املسلمني ثالثة وثالثني ىف املأئة بدل خسمة وعشرين ىف املأئة 
ىف املأئة  ۳۳وذلك ألن نسبة املقاعد النيابية للمسلمني ىف ا>لس املركزى نسبتها 

تعويض عما فات فيجب أن تكون هذه النسبة من املناصب وإذا أردنا ال
م طالب ۱۹۳٤يوليو۹املخصصة للمسلمني اكثر من ذلك مث أصدر بيانًا آخرىف 

  .فيه احلكومات اإلقليمية أن تاتبىن ما قررته
  




