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إقبال شاعر فرض نفسه على الدنيا وعلى الزمان
للدكتور طه حسين

شاعران إسالميان رفعا جمد اآلداب اإلسالمية إىل الذرو  ،وفرضا هذا اجملد
األديب اإلسالمي على الزمان .أحدمها إقبال شاعر اهلند وباكستان وثانيهما أبو
العالء شاعر العرب.
شاعران يتقاربان كأشد ما يكون التقارب ،مث يتباعدان كأعظم ما يكون
التباعد .كالمها شاعر أوال ،وكالمها فيلسوف ،وكالمها أخاضع الفلسفة للشعر،
وأخاضع الشعر للفلسفة ،وما أصعب التوفيق بني هذين الفنني اخلطريين .وكالمها
تصوف حىت بلغ الغاية من التصوف ،وكالمها —بعد ذلك— خرج على
التصوف التقليدي املعروف ،واختذ لنفسه سبيال خاصا يف التصوف ال يكاد
يشاركه فيه أحد غريه .وكالمها أثبت شخصية كأقوى ما يكون إثبات الشخصية،
ودعا اإلنسان إىل أن يعرف نفسه حق معرفتها ،وإىل أن يفرض نفسه على الدنيا،
ويفرضها على الزمان ،وال ينفيها يف أحد غريه مهما يكن .ولكنهما بعد ذلك
خيتلفان ويفرتقان أشد االفرتاق ،أحدمها —وهو أبو العالء— كان يف أيامه ينظر
إىل اهلند ويطيل النظر إليها ،واألخذ عنها والتأثر هبا ،حىت التزم يف حياته حيا
املتنسكني من الربامهة.
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واآلخر —وهو إقبال— كان ينظر إىل العرب ويشيد هبم ،ويثين عليهم،
ويتخذهم املثل األعلى لإلنسانية اجلدير بالوجود واحليا والبقاء.
كالمها آمن بشخصيته ،ودعا الناس إىل أن يؤمنوا بأنفسهم .ولكن أحدمها
—وهو أبو العالء— آمن بشخصيته إميانا انتهى به إىل اليأس والسلب ،وانتهى
به إىل اعتزال الناس ،وإن أحبهم كما مل حيبهم أحد قبله.
واآلخر آمن بنفسه والتمس مثله عند العرب ومل يلتمسه قريبا منه يف اهلند.
مث مل يعتزل وإمنا كره العزلة ،ومل يرفض احليا وطيباهتا ،وإمنا أخذ منها حبظ
معقول ،ومل يلغ غرائزه كما فعل أبو العالء وإمنا دبر وسيطر عليها وحكم عقله
فيها.
وكذلك يتفق هذان الرجالن العظيمان أعظم االتفاق وأقواه .مث خيتلفان أبعد
االختالف وأهناه.
كان أبو العالء ال يزدرى الناس كما ازدراهم إال لفكر واحد  .كان يزدريهم
أشد االزدراء ألهنم يفنون أنفسهم يف الساد  ،ويفنون أنفسهم يف الرؤساء،
ويستعبدون أنفسهم للملوك واألمراء وكان حريصا أشد احلرص على أن يشعر
الناس بأهنم جيب أن يكونوا أكرم على أنفسهم من هذا ،وجيب أن يتوحدوا كما
توحد رهبم:
توحد فإن اهلل ربك واحـد
الرؤساء
وال ترغنب يف عشر
كان أبو العالء إذن يريد أن يشعر الناس بأنفسهم ،ويعرفوا حقهم ،ويفرضوا
شخصيتهم على الدنيا ،وأن يرفعوا أنفسهم عن اخلاضوع والفناء ،وكان يعيب
األمراء ويعيب امللوك ويراهم ظلمة جمرمني.
م ـل املقام فكم أعاشر أمـة
أمراؤهـا
صالحها
بغري
أمرت
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها
أجراؤها
وهم
مصاحلها
وعدوا
ولكن هذا كله مل يهون على أيب العالء أن حييا مع الناس كما كانوا حييون.
رأى أن احليا االجتماعية يف عصره ال تستقيم له إال إذا أنكر نفسه وأصبح
خادما كغريه من هؤالء اخلدم الكثريين الذين كانوا يسودون ويذلون يف الوقت
نفسه للملوك والرؤساء ،فنفي نفسه من األرض ولزم داره وأقام فيها ال خيرج منها
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مخسني عاما أو حنو مخسني عاما.
أما إقبال فإنه آمن بشخصيته أشد اإلميان كما آمن هبا أبو العالء ،ولكنه مل
يكتف بأن يؤمن بنفسه ،مث يكتفي هبذا اإلميان قانعا بنفسه زاهدا يف إحياء هذه
الشخصية يف الناس مجيعا ،وإمنا كان إجيابيا .كان حريصا أشد احلرص على أن
يؤمن بنفسه ،وأن حيمل الناس على أن يؤمنوا به .أن يؤمن بشخصيته وحيمل
الناس ال يف باكستان واهلند وحدمها ،وال يف العامل اإلسالمي وحده ،بل يف العامل
اإلنساين كله .كان حريصا على أن تكون حيا اإلنسان قائمة على إميان الفرد
بنفسه ،وعلى أن يفرض الفرد نفسه على احليا  ،ال أن خياضع هلا ،ويفىن يف هذا
املظهر أو ذاك من مظاهرها .وكان يف الوقت نفسه منطقيا مع هذا الرأي
الفلسفي اخلطري .كان اجتماعيا كأشد ما يكون اإلنسان إخالصا للجماعة ،أن
أفىن حياته كلها مرشدا معلما ناصحا داعيا للعامل اإلسالمي ولإلنسان إىل أن
يكرم على نفسه وليكرم على الناس وليكرم على احليا  ،ولكنه يف الوقت نفسه
كان يرى أن هذه احليا اليت خيلص اإلنسان فيها لإلنسان ،وينصح اإلنسان فيها
لإلنسان ،ويعني اإلنسان فيها اإلنسان ،ال تستقيم وال تصلح وال تؤيت مثرهتا إال
إذا انفصل اإلنسان عن اإلنسان ،وآمن بأن له وجوده الفردي اخلاص ،وبأن هذا
اخلري الذي يذيعه يف الناس والذي يريد أن ميأل به األرض جيب أن يصدر عنه هو
من حيث أنه فرد مستقل ،كائن خاص ممتاز عن غريه ،يريد اخلري ويصدره عن
نفسه مريدا عامدا ال كما يصدر الاضوء عن السراج دون أن تكون للسراج فيه
إراد  ،بل كما يصدر الاضوء والنور عن اهلل ،ألن اهلل يريد أن ميأل األرض وأن ميأل
العامل ضوءا ونورا.
والذي كان يريده إقبال للفرد كان يريد مثله للجماعات حني يتاح هلا أن
تأتلف ،وأن توحد بينها هذه املقومات اليت تكون منها أمة مشرتكة املنافع،
مشرتكة اآلمال والغايات واآلالم واحلاجات.
وهو من أجلها مل يدع إىل شيء كما دعا إىل أن يكون املسلمون يف هذه
القار اليت نسميها قار اهلند ،مل يكن يدعو إىل شيء كما كان يدعو إىل أن ميتاز
املسلمون ما دامت بينهم هذه اخلصائص اليت جتمع ،وهلم هذه اآلمال وهذه
اآلالم وهذه الغايات العليا اليت يشرتكون فيها مجيعا ،وختالط قلوهبم وضمائرهم
مجيعا .فيجب أن ميتازوا وأن يكون هلم وجودهم السياسي واالجتماعي اخلاص،
وأن يصدروا فيما يكون بينهم وبني غريهم من أهل اهلند ،وفيما يكون بينهم وبني
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غريهم من الناس مجيعا ،عن إراد للخري وإراد للنصح وإراد للتعاون والتاضامن
يف ترقية احلاضار ونفع اإلنسان واخلروج به من هذه احليا الشرير املظلمة اليت
حيياها إىل حيا أخرى خري منها.
كان إ ذن حريصا على أن يتوحد الفرد يف وجوده وعلى أن تتوحد األمة يف
وجودها ،وعلى أن يكون هذا التوحيد وسيلة إىل التاضامن الذي يصدر عن
اإلراد وال يصدر عن الغريز  ،يصدر عن القلب وعن العقل وعن التفكري ،حبيث
يكون اإلنسان —كما قال أرسططاليس— حيوانا اجتماعيا ولكن حيوانا
اجتماعيا يف إرادته ،وعن رأيه وعقله ،ال بغريزته كما تكون النحل أو كما تكون
النمل .فاإلنسان هو خري ما يف هذه األرض من الكائنات اليت أتيحت هلا احليا ،
فيجب أن ميتاز يف األرض وجيب أن ميتاز أفراده ،وأن متتاز أممه ،وأن يتحقق بني
الناس هذا االمتياز الذي يتيح لكل فرد منها استقالله ،وهذا التاضامن الذي يتيح
هلم مجيعا أن يتعاونوا على الرب والتقوى ،وأن ال يتعاونوا على اإلمث والعدوان.
ومن أجل هذا ،ومن أجل حرص إقبال على هذه الشخصية ،وعلى أن
حيرص اإلنسان أشد احلرص على أن يتوحد كما توحد اهلل ،وعلى أن ميتاز كما
امتاز اهلل ،وعلى أن يسود األرض اليت سخرها اهلل له ،وخياضع الطبيعة اليت
سخرها اهلل له ،من أجل هذا كله ظن بعض األوربيني الذين قرأوا فلسفة إقبال
وشعره عندما ترمجه نيكلسون إىل اإلجنليزية ،ظنوا أنه متأثر بنتشه ،ومتأثر بنتشيه
يف مذهبه يف اإلنسان املمتاز أو "السوبرمان" ،ولكن إقبال نفسه رد على هؤالء
الناس فقال إنه عندما جهر مبذاهبه هذه مل يكن يعرف نتشه ،ومل يكن يعرف أن
يف األرض إنسانا يسمى هبذا االسم ،وأنه إمنا عرف الغرب وفالسفة الغرب بآخره
بعد أن أنشأ فلسفته وآدابه وبعد أن تقدم هبذه الفلسفة و هبذا األدب شوطا
بعيدا.
ومهما يكن من شيء فهذان الشاعران العظيمان مل يعرف اإلسالم مثلهما
قبل أىب العالء ،ونرجو أن يعرف اإلسالم مثلهما بعد إقبال .ولكن الشيء الذي
ليس فيه شك هو أن اإلسالم مل يعرف مثل هذين الشاعرين ال قبل أىب العالء
وال بني أىب العالء وبني إقبال.
احتاج املسلمون إىل حنو عشر قرون ليوجد بينهم ثان ألىب العالء ،ولكن
إقبال كان أحسن حظا من صاحبه .فهو قد عاش يف عصر غري العصر الذي
عاش فيه صاحبه .عاش أبو العالء يف عصر كان املسلمون قد أخذوا ياضعفون
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وينحطون فيه ،وأخذ العنصر األعجمي والعنصر الرتكي بنوع خاص يتسلط فيه
على املسلمني .وأخذت أوروبا تتحفز لغزو الشرق يف غزواهتا الصليبية املعروفة،
فكان ساخطا على احليا مهيبا باملسلمني أن يغريوا من أمر أنفسهم ليغري اهلل من
أمرهم.
وعاش إقبال يف عصر آخر ،عصر كان املسلمون فيه ،كما نراهم اآلن،
متفرقني ومن حقهم أن يأتلفوا ،ضعافا ومن حقهم أن يقووا ،ويف الوقت نفسه
فيهم استعداد وحتفز للنهاضة والقو واحليا والتاضامن ،ولكن هلم أعداء خطريين
يدبرون هلم الكيد وياضمرون هلم املكروه ،وهم هؤالء املستعمرون يف الغرب.
فالعصران يتشاهبان من جهة وخيتلفان أشد االختالف من جهة أخرى .فلم
يعرف أبو العالء هذا العلم الكثري الذي أتيح إلقبال أن يعرفه .ومل يعرف هذه
الفلسفة الكثري اليت أتيح إلقبال أن يعرفها .ومل يعرف هذه احلاضار املادية اهلائلة
اليت استطاع إقبال أن يعرفها ،وأن يقبل منها أقلها ويرفض أكثرها.
ودعو الرجلني واحد  .كالمها يدعو العامل اإلسالمي أوال واإلنسان ثانيا إىل
أن يعرف نفسه وحقه ويفرضهما فرضا ،وال يفىن يف أحد مهما يكن ،وال يفىن
حىت يف اهلل نفسه.
وأشد ما ينكره إقبال ،وأشد ما ينكره أبو العالء على املتصوفة فكر الفناء
هذه فأبو العالء ناقش املتصوفة أشد املناقشة .ومل يكره من مذهبهم شيئا كما كره
منهم هذا الفناء يف الذات اإلهلية الذي يقولون به .كما كره منهم العبث بعقول
الناس .وإقبال متصوف متقشف مدرك للفلسفة العليا وللمثل العليا يف أروع
صورها وأمجلها .ولكنه ال يريد مطلقا أن يفىن يف هذا النور اإلهلي اخلطري العظيم،
بل فإمنا جيب أن حيتفظ بشخصيته وأن ينظر إىل هذا النور ويطالعه وخياطب ربه
خطاب العامل به املريد أن خياطبه وأن يسمع منه ،ال ألن يفىن فيه وينكر وجوده
وينكر نفسه ويصبح ضائعا يف هذه القو اإلهلية العليا .ال يريد إقبال أن ياضيع وال
يريد ألحد من الناس أن ياضيع وال يريد لإلنسان أن يفىن يف اإلنسان ،وال أن
يفىن يف اهلل .إمنا يريد لإلنسان أن يعني اإلنسان ،وأن يتاضامن معه على اخلري،
وأن يعبد اهلل عاملا به مكربا له ،ولكن معرتفا بنفسه ومؤمنا هبا .ذلك ألن اهلل
عندما أمر الناس بعبادته مل يأمرهم بأن يفنوا أنفسهم فيه ،وإمنا أمرهم بأن يعيشوا
أحرارا مؤمنني بشخصيتهم مستقلني .ولوال هذا ملا كلفهم هذه التكاليف اليت
فرضها عليهم .فإن اهلل مل يكن ليكلف نفسا أن يصلي ويصوم ويؤدى الزكا
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وحيج إىل آخر هذه التكاليف اليت فرضها على اإلنسان .فنفس هذه التكاليف
اليت فرضت على اإلنسان إمنا فرضت عليه ليكون فردا مستقال ،مستقال ثابتا أمام
ربه ،يعبده عن إراد هلذه العباد  ،ويذعن له عن إراد هلذا اإلذعان.
والغريب أن الرجلني اشرتكا أياضا يف هذا التفكري املتصل باملأل األعلى.
وكالمها فكر يف هذه املعجز اليت جاءت يف القرآن ،وهى معجز اإلسراء .فكر يف
هذا كالمها ،وحاول كالمها أن يسري كما أسري بالنيب.
فأبو العالء فكر يف اجلنة وفكر يف النار وحرص على أن يسيح يف اجلنة
والنار  ،وان يكون متفرجا ،وأن يتحدث إىل الناس عن اجلنة والنار ،وعما يكون
يف اجلنة والنار ،فألف "رسالة الغفران".
وصاحبنا الذي نذكره اليوم مكربين له جملني له أيب هو أياضا إال أن يعرج يف
السماء كما عرج حممد —صلى اهلل عليه وسلم.
ولكن كال الرجلني عرجا إىل السماء يف خياهلما .وإقبال يزور السماوات
ويتخذ له من هذه الزيار دليال من املتصوفة هو جالل الدين الرومي ،فيزور القمر
ويزور املريخ ويزور كواكب كثري  ،صاحبه هذا يدله كما كان "دانيت" يف القرون
الوسطى يطوف باجلنة والنار واألعراف ومعه الشاعر الالتيين القدمي "فرجيل"
يهديه يف هذا الطواف .كذلك فعل إقبال .وأكرب الظن أنه مل يعرف "دانىت" إال
يف العصر األخري من حياته.
مهما يكن من شيء فقد طوف إقبال يف السماوات كما طوف فيها أبو
العالء .ولكن النتيجة هلاتني الزيارتني متناقاضة عند الرجلني أعظم التناقض .فأما
أبو العالء فعاد من زيارته للجنان والنار ساخرا منكرا يوشك أن خيرج على الدين.
وأما إقبال فعاد من زيارته مؤمنا متعظا معتربا يريد أن ميأل الدنيا موعظة وعرب بعد
هذه الزيار إىل هذه السماوات.
أفىن األستاذ الصديق عبد الوهاب عزام وقتا كبريا وبذل جهدا عظيما وقدم
إلينا حيا إقبال وطائفة من شعر إقبال .وهو ماض يف ترمجة ما بقى من شعره.
فنحن مدينون له بكل ما نعرفه عن إقبال باللغة العربية ،وسيزداد هذا الدين شيئا
فشيئا كلما أضاف إىل ترامجه اليت بني أيدينا ترمجة أخرى .وجيب أن نكون أوفياء
وأن نكون كراما على أنفسنا .وأول حقوق الكرامة هو أن نعرف احلق ألهله ،وأن
نذكر إقبال أداء ملا له علينا مجيعا من دين .فهو الذي دعانا إىل اخلري وأشاع فينا
هذا األمر بأن نعرف أنفسنا وحقوقنا وجناهد يف سبيل احلق واخلري واجلمال.
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و إذا ذكرنا إقبال وأكربناه ومتنينا أن تنفع كلماته هذه اخلالد  ،وأن يصبح
املسلمون مجيعا متأثرين هبذه املذاهب العليا ،إذا ذكرنا اليوم إقبال وأكربناه فأظن
من أيسر احلق علينا أن نذكر ونشكر األستاذ عبد الوهاب عزام ،فهو الذي كان
صلة بيننا وبني إقبال.
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لألستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام

——0
حممد إقبال شاعر نابغة ،وفيلسوف مبدع ،احتفل يف باكستان وغريها يف
نيسان املاضي بالذكرى الرابعة عشر لوفاته .وذكره يشيع ،وصيته يذيع علي مر
األيام— ،وال سيَّما منذ نشأ دولة باكستان— وهي حقيقة ختيّلها والناس منه
ياضحكون ،ويقظة حلَم هبا واليائسون به يتفكهون.
احتفى الناس بذكراه كل عام ،وكثرت اجملامع يف كل ذكرى تشيد بدعوته،
وتدعو إىل رسالته .وشرع أدباء األمم يعنَون برتمجة شعره إىل لغاهتم.
وقد سئلت أن أكتب يف سريته وفلسفته وشعره كتابا جممال ،أجعله مقدمة
لتفهم دواوينه اليت ترمجتها إىل اللغة العربية ،فأجبت على العالت ،وعلى كثر
ّ
الشواغل.
وأنا ال أدعى إىل إقبال إال لبيت ،استجابة ملا يف نفسي من عشق ،وإكبارا
هلذا الشاعر الفيلسوف املؤمن.
وجيمل
وهذه مقدمة أقدمها تعريفا به .أقدم فيها ما يقرب إىل القارئ صورته ج
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له دعوته ،ليتهيأ لقراء هذا الكتاب طلبا للتفصيل ورغبة يف املزيد ،وشوقا إىل
شعر بدع وفلسفة أنف ،وإعجابا بالفكر احمللق ،واملفكر احلر ،والفيلسوف الذي
ال يسري مع الزمان ،وال خياضع لتقلب احلدثان ،والشاعر الذي ينفخ احليا يف
املوات ،ويبعث يف القفر ألوان النبات ،ويجشعل اجلمر اخلامد يف الرماد اهلامد.
أبني يف هذه الكلمات كيف مسعت بإقبال امسا مبهما وقوال معجما ،وكيف
زادت معرفيت به على مر الزمان حىت وقعت يف حبره وسبحت يف جله ،مث أويت
إىل الساحل أنظر العباب الزاخر ،واآلذى الثائر ،وأصف ما رأى ملن مل يعرفه
معرفيت ،ومل يولع به ولوعى.
——2
مسعت وأنا يف بالد اإلنكليز قبل وفا الشاعر بأكثر من عشر سنني ،أن يف
اهلند صوفيا امسه إقبال له نظرات يف التصوف ،وله فلسفة يف النفس ،وأن ذكره
جاء يف بعض اجملالت األوربية ،وكالمه نجشر فيها .وأنا نزاع إىل الصوفية منذ نشأ
وزادين معرفة هب ا ورغبة فيها وحبا يف املزيد منها ،أن تعلمت اللغة الفارسية وقرأت
الشعر الفارسي ،وأعالم شعراء الفرس وأشدهم استيالء على النفوس واستحواذا
على القلوب هم الصوفية منهم ،وقد أثروا تأثريهم يف الشعر الفارسي حىت ال خيلو
شاعر فارسي من نفحة صوفية.
لبثت متشوفا إىل إقبال ،أخباره وشعره وفلسفته ،على قلًّة ما مسعت عنه،
وعلى غموضه وعلى كثر شواغلي.
——3
وما أحسب علمي به زاد على هذه النتف من األخبار حىت صحبت
الصديق الشاعر حممد عاكف— ،رمحه اهلل— وكان صديقي ورفيقي وأنيسي يف
حلوان دار إقامتنا ،ويف جامعة القاهر — فأراين يوما ديوان بيام مشرق (رسالة
املشرق) أحد دواوين الشاعر إقبال .وما قرأت من قبل وال مسعت من شعر إقبال
كثريا وال قليال.
قال حممد عاكف :إن صديقا —وأحسبه سفري تركيا يف أفغانستان
يومئذ— أرسله إيل .فأقبلنا على الديوان نقرأ معاً فنعجب بالفكر والشعر،
وننتقل يف روضة أنف تلقى العني والنفس ببهجتها من النوار والزهر ،خمتلف
األلوان واألشكال ،مؤتلف الرونق واجلمال.
عرفت إقباال يف كالمه يومئذ ،ولكنها معرفة من قرأ قليال من كالمه ،غري
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خبري بعباراته ،وال عارف بإشاراته ،وال مدرك فلسفته ومذاهبه ودعوته ومقاصده.
وال تزال نسخة بيام مشرق اليت أعارين إياها الصديق حممد عاكف عندي،
عليها عالماته يف مواضع اإلعجاب ،أو مواضع السجود من الشعر كما قال
الفرزدق 0وهي عندي ذكرى اللقاء األول لقاء إقبال يف ديوان رسالة املشرق،
وذكرى شاعر اإلسالم حممد عاكف.
مث أهدى إىل أحد مسلمي اهلند ،وقد عرف حيب إقباال وحرصي على
االستزاد من كالمه ،املنظومتني :أسرار خودي ورموز يب خودي .فرأيت فيهما
أسلوبا بدعا من الفلسفة اليت مسَّاها فلسفة خودي (الذاتية) وطريقة عجبا يف
الشعر ،ومذهبا معجبا يف التأليف بني مذهبه وبني اإلسالم ،عقائده وفلسفته
وحاضارته وتارخيه .وما زال أصحايب يف بالد العرب والعجم يتحفونين مبا تناله
أيديهم من دواوين إقبال ،فأزداد معرفة به وإعجابا وحبا وغراما.
وشرعت أنشر ترمجة منثور لشعره يف جملة الرسالة وال أدري كم واليت نشر
وعرفت به .وقد دعيت قبل وفا الشاعر بباضع سنني وأنا يف
قطَع من شعر إقبال ّ
مدينة اإلسكندرية ،إىل التحدث عنه .وكان األدباء يف بالد العرب عرفوه يب،
وعرفوين به فتحدثت مبا راع السامعني من فلسفة الشاعر وشعره.
وشرعت سنة 0936م أنظم منظومة مسيتها اللمعات وأهديتها إىل إقبال
ونشرت مقدمتها يف جملة الرسالة.2
——4
وكان من سعاد اجلد وغبطة العني والقلب ،أن قدم إقبال مصر يف طريقه
إىل املؤمتر اإلسالمي الذي اجتمع يف املسجد األقصى سنة 0930م.
ودعت مجعية الشبان املسلمني إىل االحتفال بالرجل العظيم .واقرتح أستاذنا
الشيخ عبد الوهاب النجار —رمحه اهلل— أن أقدم حممد إقبال إىل احلاضور .إذ
ف احلاضرين به .وكان هذا شرفا يل وسرورا ،وفاحتة
أعر َ
كنت ،على ضآلة معرفيتَ ،
من عامل الغيب لصحبة طويلة ،صحبة املريد للمرشد ،والتلميذ لألستاذ ،ومقدمة
جلهد مديد يف الكتابة عن الشاعر واحلديث عنه ،وترمجة دواوينه إىل العربية.
حتدثت ما وسعت معرفيت ،وأنشدت أبياتا من ديوان رسالة الشرق علقت
بذهين.
وهي فيما أتذكر:
أي كه در مدرسه جوئي أدب و دانش وذوق
01

إقباليات (العدد الخامس )4002

نه خورد باده كس از كار كه شيشه
خرد أفزود مرا درس حكيمان
سينه أفروخت مرا صحبت صاحب
بركش اين نغمه كه سرمايهء آب و َكل
أي زخود رفته هتي شو زنواي

َكـران
فرن ـ ـك
نظ ـران
تست
د َك ـ ـران

وترمجتها:
"يا من يطلب يف املدرسة املعرفة واألدب والذوق! أن أحدا ال يشرب
اخلمر يف مصنع الزجاج.
قد زادت دروس حكماء اإلفرنج عقلي ،وأنارت صحبة أصحاب البصائر
قليب.
أخرج النغمة اليت يف قرار فطرتك يا غافال عن نفسك! أخلها من نغمات
غريك".
وكذلك أنشدت هذه الشطرات:
أي كرمك شبتاب سراباى تو نور اسـت
برواز تو يك سلسلهء غيب وحاضور است
است
ظهور
آئني
وترمجتها:

يا لك من يراعة
نور
من
تصورت
سلسلة
مسريها
واحلاضور
الغياب
الظه ـور
وسنّة
وقلت له حني انقض اجمللس :ال تؤاخذين ،ليس يف وسعي أن أنشد شعرك
خريا مما أنشدت فقال :حسن ! أنشدت صحيحا .ووقف إقبال بعد أن عرفت
احلا ضرين به تعريفا موجزا فتكلم باإلنكليزية يف أحوال املسلمني ،وتطور الفكر
اإلسالمي .وأفاض ما شاء علمه وبيانه .ومما وعيته من هذا الكالم قوله عن
الصوفية :إهنم علماء النفس بني املسلمني.
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يسجل خالصة خطاب إقبال
وقد وكل إىل األستاذ حممد الغمراوي أن ّ
ويقرأها على احلاضور .فكتب وحاول أن يرتجم ما كتب ارجتاال .مث رأى أن يجرتجم
على روية وينشر الرتمجة يف جملة الشبان املسلمني .وقد حرصت على لقاء الشاعر
من بعد ،ولكن ضيق الوقت قبل سفره إىل القدس لشهود املؤمتر اإلسالمي مل
يجبلغين ما َحَرصت عليه ،إال لقاء للوداع يف حمطة القاهر .
——5
ولبثت أكتب عن إقبال ،وأترجم من شعره ،ما وسع وقيت وعلى قدر فقهي
وعلمي بسريته حىت نجعي إلينا يف نيسان من سنة 0938م.
فكان كما قال أبو متام :أصم بك الناعي وإن كان أمسعا.
وقد احتفلت مجاعة األخو اإلسالمية بتأبينه —وكنت يومئذ رئيس
اجلماعة— فكان هلا حفلتان بقبَّة الغوري ومجعية الشبّان املسلمني .وتكلمت يف
احلفلني وأنشدت من منظومة اللمعات اليت نظمتها وأهديتها إىل إقبال .وأنشدت
قصيد ترمجتها من ديوانه "بانك درا" وكان مما قلت يف أحد خطايب يف تأبني
الشاعر العظيم:
"يف اليوم احلادي والعشرين من شهر نيسان (أبريل) سنة 0938م،
والساعة مخس من الصباح ،يف مدينة الهور ،مات رجل كان على هذه
ويسن هلم يف
األرض عاملا روحيا حياول أن ينشئ الناس نشأ أخرى،
ّ
احليا سنة جديد .
وسكن فكر جوال مجع ما شاءت له سعته من معارف الشرق والغرب .مث
يروى من أقوال
نقدها غري مستأثر ملا يجؤثَر من مذاهب الفالسفة ،وال مستكني ملا َ
العظماء.
ووقف قلب كبري كان حياول أن يصوغ األمة اإلسالمية من كل ما وعى
التاريخ من مآثر األبطال وأعمال العظماء.
وقرت نفس جحَّر ال حي ّدها زمان وال مكان ،وال يأسرها ماض وال حاضر.
فهي طليقة بني األزل واألبد ،خفاقة يف ملكوت اهلل الذي ال حي ّد.
مات حممد إقبال الفيلسوف الشاعر الذي وهب عقله وقلبه للمسلمني
وللبشر أمجعني ،الرجل الذي خييل إىل وأنا يف نشو شعره أنه أعظم من أن ميوت
وأكرب من أن يناله حىت هذا الفناء اجلثماين.
فاضت روح الرجل الكبري احملبوب يف داره بالهور ورأسه يف حجر خادمه
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القدمي على خبش ،وهو يقول :إين ال أرهب املوت ،أنا مسلم ،أستقبل املنية راضيا
مسرورا.
قرأت كالم إقبال يف احليا واملوت ،ورأيت استهانته باحلمام واستهزاءه
دعة اخليال وال زخرف الشعر .فقد صدق إقبال
بالذين يرهبونه .ما كان هذا جخ َ
دعوته يف نفسه حني لقي املوت بامسا راضيا.
ج ّد املرض بإقبال وكان يقرتب إىل املوت وهو متقد الفكر قوي القلب،
يصوغ عقله كلمات يوقظ هبا النفوس النائمة ،وينثر قلبه شررا يشعل به القلوب
اخلامد  .وكان يف شغل بنظم ديوانه اآلخر "أرمغان حجاز" (هدية احلجاز) وكان
ضمن هذه األمنية
قلب الشاعر يهفو إىل احلجاز .وكم متىن أن ميوت فيه .وقد َّ
دعاءه يف خامتة كتابه رموز يب خودي.
ومما قال يف أشهره األخري :
آية املؤمن أن يلقي
سرورا
الثغر
باسم

الردى
ورضى

وقد أنشد هذين البيتني —ومها مما أنشأ أخريا— قبل املوت بعشر دقائق:
سرود رفته باز آيد كه نايـد
نسيمي أز حجاز آيد كه نايد
َكار أين فقيـري
سرآمد روز
د َكر داناى راز آيد كه نايـد
وترمجتها:

نغمات ماضني يل هل تعود
يعـود؟
احلجاز
من
أنسيم
رحيل
بوشك
عيشيت
آذنت
أ لعلم األسرار قلب جديد؟
وقد زرت من بعد قربه وداره ،ولقيت ولده جاويد وخادمه علي خبش وسيقرأ
القارئ هذا يف الفصول اآلتية.
——6
وملا سافرت إىل مدينة دهلي عام 0948م ،عزمت على السفر إىل الهور،
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على بعد الشقة وظهور الفنت والقلق يف أرجاء اهلند .وما كان مثلي —وقد قدم
اهلند— ليصرب عن زيار ضريح إقبال وداره .فأعددت للسفر إىل الهور،
ونظمت أربعة أبيات ،وسألت نقَّاشا يف دهلي القدمية أن ينقشها على لوح من
الرخام ،ومحلتها معي وسلَّمتها إىل القوام على ضريح إقبال لتوضع هناك.
واألبيات:
زهـرا
لروضك
يجهدي
عريب
واعتـ ـزاز
بروضه
فخار
ذا
معنـى
كل
تاضمنت
كلمات
من ديار اإلسالم يف إي ـجاز
ففيهـا
جخطت
القرآن
بلسان
واإلعـجاز
التنـزيل
نفحات
قـدري
ضآلة
على
فاقبلنَّـها،
فهي يف احلق "أرمغان احلجاز"
"وأرمغان احلجاز" يف البيت األخري معناها هدية احلجاز .وهو اسم آخر
منظومة جمموعة شعرية! نظمها إقبال .وقد نشرت بعد وفاته.
وكان من عجائب االتفاق أن بلغت الهور قبل ذكرى وفا إقبال بيومني.
ومل أكن أعرف موعد هذه الذكرى .وكانت حفلة يل ولوفد من إيران رئيسه
الصديق علي أصغر حكمت ،عند ضريح إقبال .وكانت حجر الاضريح مل تكمل
بناء.
وقد ألقيت كلمة يف هذا االحتفال جاء فيها:
إقبال!
يا شاعر اإلسالم! أنرت مقاصده ،وجلوت فاضائله وأضأت سراجه،
وأوضحت منهاجه ،ودعوت املسلمني إىل اجملد الذي يكافئ دعوهتم،
ويالئم سنتهم ،ويناسب تارخيهم.
إقبال!
يا شاعر الشرق! أشدت مبآثره ،وفخرت بروحانيته ،وأخذت على الغرب
املادية الصماء والغرور والكربياء ،ونقدت قادته ،وزيفت سادته ،دحاضت
باطلهم وأبطلت سحرهم ،ووقفتهم للحساب العدل ،وأبنت ما هلم وما
عليهم وما أحسنوا وما أساءوا.
20
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إقبال!
يا شاعر احليا ! عرفت معناها وكشفت عن قجواها ،وبصرت مبجراها
ومنتهاها ،وأوضحت منارها وصواها.
إقبال:
يا شاعر النفس! أثرت خفاياها ،وأظهرت خباياها ،وأبنت ما يف "خودي"
من كهرباء ،فيها القو والنار والاضياء ،ودعوت إىل إثار معادهنا،
واستخراج دفائنها .وقلت:
بركش أين نغمه كه سرمايه آب و َكل تست
3
أي زخود رفته هتى شو زنواى دي َك ـران
إقبال:
يا شاعر بيخودي! أوضحت كيف يكون اإليثار ،وكيف ينظم الفرد يف
اجلماعة.
إقبال:
يا شاعر احلرية! أشدت بذكرها ،وأكربت من قدرها ،ودعوت إليها كاملة،
وأردهتا شاملة ،وأبغاضت العبودية يف شىت مظاهرها ،وخمتلف صورها.
إقبال!
يا شاعر اجلهاد والدأب ! والكدح والنصب ،قلت :إن احليا جهاد
مستمر ،وكفاح ال يستقر ،وإن احليا يف املوج اهلائل ،واملوت يف سكون
الساحل.
إقبال!
يا شاعر التجديد والتقدم! قلت :إن احليا جمدد تكره التكرار ،ومتقدمة
تأىب التقهقر .ودعوت اإلنسان أن مياضي قدما يف احليا مقدما ،له كل
حني فكر  ،ويف كل ساعة نغمة .وبينت أن اإلقدام واالبتكار ،مها فرق ما
بني العبيد واألحرار.
إقبال!
يا شاعر اجلمال!
صورته يف األرض والسماء واليبس واملاء ،ويف الصحارى اجلرداء ،واحلدائق
الغنَّاء ،ويف الصبح واملساء ،والاضياء والظلماء ،وصورته يف كل جخلجق كرمي
ومنهج قومي.
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إقبال!
يا شاعر اجلالل! جلوته يف اخلالق واخلليقة ،ويف اهلمم العالية ،والعزائم
املاضية ،واألماين الكبري واملقاصد اجلليلة.
إقبال!
ورفعت عن الغيوب لك األستار.
أيها الشاعر امللهم! بانت لك األسرار ،ج
فرأيت الباطن كالظاهر ،وأدركت املستقبل كاحلاضر.
إقبال!
يا شاعر اإلسالم ويا شاعر الشرق ويا شاعر احليا ويا شاعر اإلنسانية ويا
شاعر احلرية واجلهاد والتقدم واإلقدام ويا شاعر اجلمال واجلالل!.
لقد حييتك على بعد الديار وشط املزار ،وأشدت بذكرك وعرفت بقدرك
وأهديت إليك اللمعات ،جوابا ملنظومتيك "أسرار خودي ورموز يب
خودي".
وأنا اليوم أحييك على القرب .وسيَّان يف عظمتك القريب والبعيد! إن هذا
الاضياء ال يقيس املسافات ،وال تبعد عليه الغايات!
إن هذا الفكر الذي يطوي اآلفاق ،وخيرتق السبع الطباق ،ال ختتلف عنده
األرجاء ،فالداين والنائي لديه سواء.
كان من جمناي أن أزورك يف حياتك ،مث متنيت أن أزور ضرحيك بعد مماتك،
وهأنذا أشرف بأن ألقي أمامك هذه الكلمات وأودع ضرحيك هذه الزهرات:
زهرا
لروضك
يهدي
عريب
4
واعتزاز
بروضه
فخار
ذا
لقد ضمنت لك آثارك اخللود يف هذه الدنيا ،وعند اهلل جزاؤك يف
األخرى ،جزاء اجملاهدين املخلصني احملسنني!
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا .وإن اهلل ملع احملسنني﴾
***
مث ذهبت أنا والصديق علي أصغر حكمت إىل دار إقبال اليت سكنها آخر
عمره ومات فيها ،وهي دار صغري املبىن كبري املعىن ،تأخذها العني يف نظر ،
ويسافر فيها الفكر إىل غري هناية.
وقابلنا هناك جاويد ،وهو ابن الشاعر ،ذكره يف كثري من شعره ،وأعرب عن
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أمله فيه ،ورجائه يف خمايله ،ومسَّى بامسه املنظومة الرائعة "جاويد نامة" وجاويد
معناه اخلالد.
ورأينا حجر كان الشاعر اخلالد يكتب فيها شعره ومقاالته ،وفيها فاضت
روحه ،وهي حجر يستطيع شاعر بليغ أن يفصلها أبياتا خالدات ،وقصائد
سائرات.
لبثنا حينا يف الدار ذات الذ َكر والع َرب حندث جاويد ،وأهدى إلينا صور
والده .وإهنا لذكرى عظيمة :صور إقبال يهديها ابن إقبال يف دار إقبال!
——1
وكان علمي بإقبال يزداد على مر الزمان ،فيزداد شغفي به ،وإكباري إياه،
وإمياين مبذهبه يف هذه احليا  .فرتمجت من شعره .ومهمت بأن أترجم ديوانا من
تسىن مطليب.
دواوينه ،فلم يتسع وقيت ،وال َّ
وملا بعثت إىل باكستان سفريا ملصر هاج نفسي القرب ،ولقيت بني احلني
واحلني من حيدث عن إقبال ومن رآه .فزحزحت الشواغل عن ساعات من الوقت
جشغلت فيها بإقبال .فرتمجت ديوانني من دواوينه .ترمجت رسالة املشرق وطبعتها
يف كراجي حني الذكرى الثالثة عشر لوفا الشاعر .مث ترمجت ضرب الكليم
ونشرته يف القاهر حني الذكرى الرابعة عشر  .وأترجم اليوم واهلل املستعان ديوانني:
أسرار خودي ورموز يب خودي .وقد قاربت الفراغ منهما واحلمد هلل .وكم شاركت
يف االحتفال بإقبال فقلت ومسعت .وكم جالست أحباء إقبال ومنهم من عاشره
ومسَّاره.
ووعى عنه عن كثب ،وعرف معيشته يف داره ،وجمالسه بني أصحابه ج
وال تزال جمالس أصدقاء إقبال جتتمع عندي كل أسبوع مر أو مرتني فنقرأ
شعره ونروي أخباره ،ونستمع إىل حديث العارفني بفلسفته ،املتوفرين على
استكناه حقائقها واستجالء أسرارها.
وكثريا ما مسعت من هؤال األصدقاء الذين مسيتهم دراويش إقبال ،أن هذه
اجملالس أحب شيء إليهم يف هذه الدنيا ،وأهنا عندي لكذلك.
هذه كلمة أردت أن أعرف هبا القراء إقبال كما عرفته ليقبلوا على قراء
تارخيه وفلسفته وشعره يف الفصول اآلتية.
0

يروى أن الفرزدق مسع بيت لبيد:
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وجال السيول عن الطلول كأهنا
زبر جت ـد متوهنا أقالمه ـا
فسجد ،فسئل عن السجود فقال :أنا معشر الشعراء نعرف مواضع السجود يف الشعر.
2

نشرت من بعد مع ترمجة رسالة املشرق يف كراجي .0951

3

انظر ترمجتها صفحة 1

4

نفس األبيات املذكور يف الصفحات املاضية.
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لألستاذ فتحي رضوان

إيل رئاسة هذا االجتماع وكان ذلك تكرميا يل وإحراجا يف الوقت
أسندت َّ
نفسه .أما التكرمي أو التشريف فمفهوم .أما اإلحراج فأمره ظاهر ،إذ يشرتك يف
هذا االجتماع اثنان ممن تشرفت بالتتلمذ عليهم ،أستاذي السيد مدير اجلامعة
الدكتور كامل مرسي تلقيت عليه العلم مباشر أربع سنوات متعاقبات ،مث
واصلت االتصال به عن طريق كتبه ،وعن طريق أحكامه ،يوم أن كان يف حمكمة
النقض واإلبرام .مث تتلمذت مباشر أياضا وبغري وساطة الكتب على أستاذنا
الدكتور طه حسني .ولعل اجليل اجلديد ال يعرف أن الدكتور طه حسني جنح يف
إقناع ذوي الرأي يف ذلك احلني يف أن يعلموا طلبة كلية احلقوق سنة يف كلية
اآلداب ليحصلوا فيها اآلداب العربية واآلداب األجنبية والالتيين أياضا.
وقد أحببنا هذه السنة حبا مجا ألهنا أتاحت لنا أن نرى عن كثب الدكتور
طه حسني الذي كنا نسمع عنه كثريا قبل أن حناضر من بالدنا يف الريف إىل
القاهر  ،وأن نرى زمالءه الذين كانوا كرجال عاهدوا اهلل ،فمنهم من قاضى حنبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ،منهم املرحوم األستاذ أمحد أمني والدكتور
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منصور فهمي وغريمها وغريمها من أعالم الفكر والرأي يف ذلك احلني ويف كل حني
بإذن اهلل.
ولذلك فقد ترددت كثريا يف أن أقبل رئاسة هذا االجتماع ،ألين وجدت أنه
من غري املنطقي أن أكون رئيسا له يف الوقت الذي حياضر فيه هذان العلمان
الكبريان ليتكلما .ولكنين أعلم أن األستاذ الكبري كما يسره أن خيرج الكتاب
النافع املفيد فينتشر ويروج ،يسره أياضا أن يرى تالميذه وأبناءه يتكلمون يف
حاضوره ،ويشهد حماولتهم يف أن يقلدوه وأن ينقلوا إىل الناس صور عنه يف
أشخاصهم .وهلذا السبب مسحت لنفسي أن أتكلم وأن أحاضر كرئيس هلذا
أستاذي أن يغفرا يل ما قد أتورط فيه من خطأ كبري أو
االجتماع ،راجيا من
َّ
صغري.
حممد إقبال ،حنن جنتمع اليوم لنكرمه .ويف الواقع حنن إذ نكرمه إمنا نكرم
أنفسنا .فمحمد إقبال رمز ألحسن ما يف احليا اإلنسانية .هو ميثل الشعر وميثل
الفلسفة وميثل القانون أياضا .فقد كان أستاذا يف اجلامعات ،وكان شاعرا له
دواوين بلغت من العدد تسعا ،وهو أياضا حمام باحملاكم يرتافع يف القاضايا.
والقانون والشعر والفلسفة إىل جانب اإلميان باملثل العليا واملعاين الباقية يف
احليا اإلنسانية ،هو أمجل وأكرب ما يف هذه احليا  .فإذا ربطنا أنفسنا هبذه املعاين،
وقلنا أننا نقدرها حق قدرها وحنبها ونتذوقها وحنب الذين أضافوا يف ميداهنا شيئا،
فنحن نكرم يف الواقع أنفسنا ،وناضع أنفسنا يف خري مكان ياضع اإلنسان فيه
نفسه يف هذه الدنيا.
وقد عرفت حممد إقبال معرفة شخصية .عرفته يف القاهر يف سنة 0932م
وكان يف طريقه إىل مؤمتر الدائر املستدير يف لندن ،وكنت إذ ذاك مشغوال بفكر
مؤمتر الطلبة الشرقيني اليت سبقت يف ميالدها ميالد اجلامعة العربية .وكنت إذ ذاك
شيئا غريبا بني الطالب ،ألن يف ذلك احلني كان الشباب ،وشباب اجلامعة بصفة
خاصة ،ال يفكرون يف غري مصر .وكانت العقيد السائد أن مصر تستطيع أن
تعيش وحدها ،بل أن مصر جيب أن تعيش وحدها ،ألهنا ال تفيد شيئا من هذه
البالد اليت تسمى اآلن بالبالد العربية ،واليت كنا ال نعرف هلا امسا عاما نطلقه
عليها.
واهتمامي بفكر الطلبة الشرقيني هي اليت سوغت يل وحسنت أن ألقى
الدكتور حممد إقبال يف حمطة القاهر وأن أركب معه يف العربة (احلنطور) اليت ركبها
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من حمطة القاهر إىل فندق "ناسيونال" ولعلكم تعرفون مدى حرجي حينما
وجدته منصتا إىل متهيئا ألن يسمع .وحبثت إذ ذاك عن عبارات باللغة اإلجنليزية
أقوهلا فلم أجد شيئا .وقد أنقذين يف ذلك احلني صحفي كان يقيم يف القاهر
يعرف اإلجنليزية ويعرف بعض العربية ،فنقل إىل الدكتور إقبال أنين أدعو إىل مؤمتر
الطلبة الشرقيني .فطاب له أن يرى داعيا ال جيد له لسانا .وملا وصلنا إىل الفندق
جلسنا وقد ذهب عين روع املقابلة .واستطعت عن طريق املرتجم بطبيعة احلال أن
أحدث إقبال عن األحالم اليت تساورين وعن اخلواطر اليت تشغل بايل ،فوجدت
فيه أول صور من صور عظمته ،وهي صور التواضع اليت تعرف أن البداية دائما
صغري  ،وأن احلاملني هم دائما طليعة العاملني الذين يبدأون يف تردد وحياء قد
تثبت قدمهم ،مث يتاضح طريقهم ،مث قد يصلون إىل آخر اهلدف ،إن مل تزر قلوهبم
وان مل يفقدوا إمياهنم.
كان إقبال يف هذا اليوم صور غاماضة أخذت مبجامع فؤادي واستولت على
ليب .وقد مسعته يف املساء يف مجعية الشبان املسلمني يتحدث عن جممل فلسفته
ويتخذ من اإلسراء وسور اإلسراء سبيال إىل شرح هذه الفلسفة .وقد يكون من
الشاق عليكم وقد استنفدت مقدميت هذه يف هذا اليوم أكثر الوقت الذي
خصص يل ،قد يكون من الشاق علي وعليكم أن أحاول إمجال فلسفته يف
كلمات أو يف دقائق .ولكن حسيب أن أقول أن إقبال قال ذلك اليوم أنه يفهم
من سور اإلسراء غري ما يفهمه أكثر املفسرين والشارحني .أنه يفهم من هذه
السور بيانا من القرآن وتأكيدا هلذه العالقة اليت تربط هؤالء اآلدميني الذين
يدبون على هذه األرض بأهل السماء ومبن يف السماء ومبا متثله السماء من مثل
عليا :من طموح روحي ،ومن استشراف إىل هذه املعاين اليت تشغل الناس دائما
وهي غاماضة غري مفهومة ،مث تتاضح هلم بعد ذلك.
ولقد كنت يف هذا الصباح أطالع يف ترمجة حيا الدكتور حممد إقبال
فوجدت هذه األبيات تكاد تكون كرجع الصدى هلذه احملاضر اليت مسعتها من
الدكتور إقبال نفسه ،وهذه األبيات تصف املسلم فتقول عنه:
املسلم
يبتسـم
املاء
رقة
عن
الفوالذ
وتـبصر
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ولني
يف

سلم ــه
احلري ـ ـر
عزم ـه
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إذا دعا احلرب ونادى النفيـ ـر
والن ـا
األشواك
على
يـمشى
ر والسيف ومياضى ساخرا بالعذاب
ولكنـ ـه
ترابـي
ف ـهو
حر طليق من قيود الت ـ ـراب!
هذه احملنة اإلنسانية األبدية ،كون اإلنسان ترابيا ،وكون اإلنسان راغبا يف أن
يتحرر من الرتاب ،هذه هي خالصة فلسفة إقبال يف كلمات حياول أن يتقدم هبا
إليكم غري فيلسوف.
هو يريد منا أن نكابد احليا ال أن نفر منها ،وأن نفهم أهنا جهاد متصل،
وأن اإلسالم ال يدعو الناس أبدا ألن يستسلموا ،وال ألن ينفاضوا أيديهم من هذه
الدنيا مبا فيها من متع ولذائذ ،حىت متع البدن ولذائذه .فاحليا مجلة ال تنفصل،
وإمنا القوي املؤمن اخلالق هو الذي يستطيع أن خيلق من هذه احليا على ما فيها
من تناقض باد لإلنسان شيئا مجيال ،وأن جيعلها وسيلة متجدد للخلق واالبتكار
واإلضافة.
هذه هي املعاين الكلية يف فلسفة إقبال ،يشرحها أياضا يف هذه األبيات:
إذا ما شئت أن حتظى بسـر
ملستجيب
احليا
به
ت ـبوح
فال تبعد بنفسك عن لظاهـا
كما جفل الشرار عن اللهيب
وال تصحب سوى نظر عريف
كالغريب
بأرضك
تـمرر
وال
ولذلك فإن صوت إقبال جدير بأن يكون اليوم حبيبا إىل أمساعنا وإىل
قلوبنا ،فأهل الشرق مجيعا ،وأهل هذه املنطقة من العامل على وجه اخلصوص،
مدعوون ألن يكابدوا احليا  ،وأن يكابدوا هليبها ،وأال يفروا منها ،وأن حيتملوا
تكاليفها ،وأن يؤدوا ضرائبها ،وأن يؤمنوا هبا ،ليستطيعوا أن يكونوا خالقني
مبتكرين وأن ياضيفوا إىل هذا الرتاث العريب ،وإىل هذا الرتاث اإلسالمي ،وإىل هذا
الرتاث اإلنساين ،ثروات جديد على عهد أجدادهم وأسلوب هؤالء األجداد يف
اخللق والبناء والقياد .
عنـ ـا
الزهراء
احلرية
سـلوا
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الوصـاال
أذاقتنـا
هل
وعنكم
إال
اليـ ـوم
كالنا
نلنا
وهل
واملطـ ـاال
املواعد
عراقيب
فمهرتـموهـا
مهرها
عـرفتم
والدغاال
السباسب
صبـغ
وما
خاضبت ـم
حىت
دوهنا
وقـمتم
واحلجاال
الشـريفة
هوادجـها
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(شوقى)

النبي —صلى اهلل عليه وسلم— في شعر محمد
إقبال
لألستاذ الدكتور محمد السعيد السيد جمال الدين

—1احملبة:

عرب عن حمبته
مل تعرف آداب الشعوب اإلسالمية يف العصر احلديث شاعرا ّ
العميقة للنيب حممد —صلى اهلل عليه وسلم— بأساليب شىت وطرائق متنوعة،
كما عرب الشاعر اإلسالمي الكبري حممد إقبال.
فما من ديوان من دواوين هذا الشاعر خيلو من أثر هلذا احلب العميق .هو
حب فريد يف نوعه ،عميق يف مدلوله ،يأخذ مبجامع القلوب.
يعرب إقبال عما يشعر به كل مؤمن من حمبة صادقة لرسول اهلل —صلى اهلل
عليه وسلم— فيقول يف أحد دواوينه:2
إن قلب املسلم عامر حبب املصطفى،
هو أصل شرفنا ،ومصدر فخرنا يف هذا العامل.
لقد فتح باب الدنيا مبفتاح الدين ،فداه أيب وأمي ،مل تلد مثله أم ،ومل
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تنجب مثله اإلنسانية.
حنن األحرار من قيود األوطان ،كالنظر حنن ،نور عينني ،لكن نظر واحد !
حنن املسلمني من احلجاز والصني ،وإيران ،وأقطار خمتلفة،
حنن قطر من ندى صباح مسفر ضاحك.
ناره ذلك احلطب واهلشيم!
لقد طرح جانبا التميز بالنسب ،أحرقت ج
حنن أزهار كثري العدد ،واحد الطيب والرائحة!
إمنا حنن السر املكنون يف قلب النيب ،لقد صاح صيحة اجلسور ،فبات حمققا
ظهورنا يف الوجود!
ملاذا ال أحبه وأحن إليه ،وأنا إنسان ،وقد بكى لفراقه اجلذع ،وحنت إليه
سارية املسجد!
إن تربة املدينة أحب إىل من العامل كله :أنعم مبدينة فيها احلبيب3.

—2املديح النبوي.

يف الليلة الثالثة من شهر أبريل سنة 0936م ،كان إقبال يف زيار إلمار
هبوبال يف اهلند ،فرأى السيد أمحد خان يف منامه ،وشكا له أحوال املسلمني،
فأشار عليه بأن يرفع شكواه إىل اهلل —عز وجل— متشفعا يف قبول دعوته
ألمته مبديح املصطفي —صلى اهلل عليه وسلم— وحني صحا إقبال من النوم
وجد نفسه تفيض مبشاعر احملبة للرسول الكرمي –صلى اهلل عليه وسلم— فجاد
طبعه بقصيد يف املديح النبوي ،تشبه فيها بالشاعر العريب ،شرف الدين
البوصريي.
3
وكان البوصريى قد أصيب بالشلل ،فنظم قصيد يف مديح النيب —صلى
اهلل عليه وسلم— فرأى النيب يف املنام وهو خيلع عليه بردته ،فلما صحا البوصريي
من نومه ،وجد نفسه وقد شفي مما أمل به من مرض .وقصيد البوصريي 4معروفة
ومشهور يف األدب العريب باسم "الربد " ومطلعها:
َسلَ ـم
أَمن تَ َذكر جيـَران بذي
ت َدم ًعا َجَرى من جمقلَة ب َدم
َمَزج َ
وإقبال يشري يف قصيد هبوبال إىل البوصريي ،فيقول:
إيل ذلك اليوم
"أدع اإلله يهب يل فتحا ،كما فتح على البوصريي َكيما يعود َّ
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الذي قد وىل".
لكن إقبال ال يطلب الشفاء هنا لنفسه ،إمنا يطلبه ألمته اإلسالمية اليت
أصيبت بالشلل من جراء حبها للدنيا ،وخمافتها املوت .وسوف جنتزئ من هذه
القصيد األبيات اليت مدح هبا الشاعر املصطفي —صلى اهلل عليه وسلم—
وتعد من أروع ما نظم يف املديح النبوي يف اآلداب اإلسالمية كلها( 5والرتمجة
العربية هنا للمرحوم الشيخ الصاوي شعالن):
يا رأس مال البائسني ويا منار احلائريـ ـن
ادع اإلله يهب ألمتك الشجاعة واليقي ـن
ويعيذهم من شر خوف املوت من قبل املمات
اخلوف يجفين البائسني وهم على قيد احلي ـا
***
يا من هدمت الالت والعزى وحررت احل ـرم
وبنيت أعلى أمة هتدي بسريهتا األم ـ ـ ـم
ذكر اإلله ويقظة الوجدان يف إنس وجـان
من فيض وحيك يا صـال الصبح يا صوت األذان
وحرار اإلميان يف القلب الـمشوق إىل الناض ـال
وسراج ليل الفكر :ال مـعبود إال ذو اجل ـالل
العز املكي ـن
من فيض
َ
روحك كل هذا الفاضل و ّ
وبناء صرح اجملد يف توحيد رب العامليـ ـ ـن
***
سائ ـغ
ورد
ذكراك
حيلو به العيش املريـر
وبغري اإلميان ص ـار
الدين كنـزا للفقي ـر
يا منتهى كل املنـازل
يف طريق السالكي ـن
يا مـن إىل أن ـواره
هتفو قلوب العاشقـني
قيثاريت ثقلت وأعيـا
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ها التجاوب والرنـني
أوتارها ال تستجيـب
عزفت وال تب ـني
إذا
ج
فت يف أرض األعاجم مث يف أرض العرب
طََّو ج
مل ألق فيها املصطفي ولكن رأيت أبا هلـب
***
أنت اهلداية والدليل وأنت عرفاين وفكري
وسفينيت يف الدين والدنيا وطوفاين وحبري
***
كل اخلمائل يف رياض الكون أنت ربيعها
منك الفواضل كلها واملكرمات مجيعهـا
***
إن كان عمري قد بدا جخ ًلوا من احملصول جدبا
لت أملك ماضغة يدعوهنا يف احلب قلب ـا
ما ز ج
أخفيته ألكون فردا يف هواك ويف رضـ ـاك
وعليه خامت حبك الغايل فليس به سـ ـواك

—3التأسي

والرسول هبديه وسنته ينبغي أن يظل شاخصا أمام املؤمن ،ال يغيب عن
ناظريه ،يستلهم منه خطى حياته كلها ،ويتأسى به يف الفاضائل واملكرمات ،بل
ويستشعر اخلجل منه إذا أقدم على إمث من اآلثام أو اقرتف ذنبا من الذنوب.
وقد روى إقبال يف ديوانه "أسرار الذات" حادثة جرت له يف صغره ،يتبني
منها كيف أن أباه —وكان رجال متوسط احلال— مل يكن يرتك فرصة أو حادثة
صغري متر يف حيا ولده إال ويؤكد فيها على تربية النـزعات اإلنسانية يف وجدانه
وتلقينه اآلداب النبوية الشريفة ،وتعميق إحساسه بأن اهلل —عز وجل— رقيب
على أفعاله ،اليت ينبغي أن يتأسى فيها بالنيب الكرمي ،وأن يوم العرض واحلساب
يوم عسري ،تعرض فيه أعمال أفراد األمة على مرأى من النيب الشافع.
وجممل القصة أن رجال فقريا طرق باب البيت ،ففتح له الصغري "إقبال"
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الباب ،وسأله عن حاجته ،فطلب طعاما يسد به جوعه ،فثار عليه الصغري ثور
عارمة وضربه بعصا كانت بيده ،وأخذ الرجل يطلب إليه أن يرتفق به ،ويكف عن
إيذائه وميسك عنه يده فال ياضربه .وفجأ يصل األب ،ويشاهد املوقف ،فيفهم
ما حدث ،يقول إقبال:
وتأوه ،وسال الدمع من عينيه مث ح ّدثين
"ورآين أيب فاغتم وتغري وجهه ّ
قائال :يا بين! جتتمع أمة "حممد" غدا ،جتتمع أمام اهلل يوم القيامة ،وحيشر
اجملاهدون واحلكماء والشهداء ،ويقف امللوك واألمراء والعلماء مث يأيت هذا
السائل املسكني ،فماذا أقول إذا قال شفيعنا املصطفى" :إن اهلل قد
أودعك شابا مسلما ،فلم تؤدبه بأديب ،بل مل تستطع أن جتعله إنسانا"
فتمثل يا بجين عتاب النيب الكرمي ،متثل مقامي بني اخلوف والرجاء تفكر يا
بين ،اذكر اجتماع األمة أمام موالها يوم احلشر انظر إىل شيـيب واضطرايب
تقس على أبيك وال تفاضحه أمام مواله إنك ورد يف غصن
وقلقي ،وال ج
املصطفى ،فخذ من سريته شيئا من اللون والرائحة ..ال بد لك تظفر من
خلقه بنصيب".
يناجي إقبال اهلل تعاىل:
"إن حلت منييت وانقاضى أجلي،
فاقبل يا رب معذريت يوم احلشر،
وإن كان البد من حسايب،
فأسألك يا إهلي أن حتاسبين بنجو من سيدي املصطفى،
فأنا أستحي أن أنتسب إليه ،وأكون من أمته ،وأقرتف هذه الذنوب
واملعاصي".6
وهذا التمثل خللق النيب والتأسي به واستحاضار مناقبه والشعور باخلجل من
مقامه يف حال اقرتاف الذنب وارتكاب املعصية ،كل ذلك ينبغي أن تجبذر بذرته
يف نفس الطفل منذ صغره.
وحني يوجه إقبال النصح يف شعره إىل الشباب بعامة ،والبنه "جاويد"
خباصة ،ال جيد من الكلمات اجلامعة املؤثر يف النفوس الشابة أكثر وقعا وأبعد
صدى من أحاديث الرسول ووصاياه ،فيقتبس إقبال يف شعره من هذه األحاديث
الشريفة وياضمنها أشعاره؛ يقول موجها نصحه إىل اجليل اجلديد ،مقتبسا من
احلديث النبوي:
31

إقباليات (العدد الخامس )4002

"ال تفقد العدل يف الغاضب والرضا ،وال تفقد القصد يف الفقر والغىن ،إن
سر الدين صدق املقال وأكل احلالل ،عش قاطعا يف طريق الدين مثل
اهلم ضعف إميان وملل،
املاس ،أوثق ربط القلب باهلل ،وعش بال وسواسّ ،
أيها الشاب :اهلم نصف اهلرم ..أتدري؟ إن الطمع هو الفقر احلاضر ،أنا
فداء ملن قهر نفسه".1
لقد جرب إقبال نفسه يف فرت تكوينه العلمي —وإبان تعلمه يف أوربا—
قيمة التمسك بسنة املصطفى ،ووجد أنه يعصم اإلنسان من الزلل ،وحيول بينه
وبني االنبهار باملظاهر الرباقة الكاذبة ،وخيرجه من النار رجال كامل العيار
كالذهب اخلالص ال شوب فيه ،يقول يف بعض أشعاره:
"مل يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لجىب ،ويجعشى بصري ،وذلك ألين
اكتحلت بإمثد املدينة املنور " .ويقول" :مكثت يف أتون التعليم الغريب،
وخرجت كما خرج إبراهيم من نار منرود" .ويقول" :مل يزل وال يزال فراعنة
العصر يرصدونين ،ويكمنون يل ولكين ال أخافهم ،فأنا أمحل اليد
البياضاء…ال تعجبوا إذا اقتنصت النجوم ،وانقادت يل الصعاب ،فإنين
من أتباع ذلك السيد العظيم الذي تشرفت بوطأته احلصباء ،فصارت
أعلى قدرا من النجوم ،وجرى يف إثره الغبار ،فصار أعبق من العبري".8

 —4درس القوة

واملؤمن إذا أصابه الظلم أو حاق به العدوان ،ال جيد إال يف صفات النيب
ومشائله سالحا يذود به عن نفسه ،ويرد به كيد عداه!
يف إحدى قصائده يتحدث إقبال عن صفات النيب اليت ينبغي أن يتحلى هبا
املؤمنون ،فيتملكون هبا قو هائلة ختيف أعداءهم حىت ولو كان املؤمنون عزال من
السالح.
فالنيب يجعلّم الناس درس القو ولو كانوا ضعفاء ،ودرس الكرامة ولو بدوا يف
أعني أعدائهم ال يؤبه هبم وال حيسب حساهبم ،يقول:9
اخلوالـي
الصدور
يعمر
وحبجه
اإلمي ـ ـان
جديد
بقلوب
املـحض
والرضا
العزم
درسه
ج
والتسليم منه يف السر واإلعالن
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الدياجـي
قلب
يشق
كسراج
الربه ـان
ساطع
الاضوء
باهر
يصبغ الروح يف اجلسوم بلون
واألل ـوان
الرسوم
كل
غري
***
إن أردت الفقر الغيور فال تفقد مع العدم ثـرو اإليـمـان
فـمن احلال ال من اجلاه واملال دوام الرضا واالطمئنـ ـان
رأس مال األحرار :صدق وإخالص ووجد وحرقة وتفانـى
ليس يف احللي واملظاهر والثوب امل َوشَّى واألصفر الرنـ ـان
ج
وخيتم هذه القصيد الرائعة بقوله:
الوجود األسـمى هو املؤمن احلر األيب الويف يف كل آن
وبقايا الوجود فيما سواه مظهر حائل وظل فانـ ـي
حني يدعو أن ال إله سوى اهلل القدير املهيمن الدي ـان
يجذعن الكون واملكان وال يجشرق إال بفوزه القم ـران
***

خامتة

01

يقول واحد من كبار النقاد العرب " :إذا كان حسان شاعر الرسول —
صلى اهلل عليه وسلم— فإن حممد إقبال ،شاعر الرسالة".
وأنا أقول :إن حممد إقبال مل يكن شاعر الرسالة فحسب ،بل كان كحسان
—رضي اهلل عنه— شاعر الرسول أياضا ،فكان إقبال بذلك شاعر الرسول
والرسالة يف عصرنا احلديث.

0
2
3
4
5

رئيس قسم لغات األمم اإلسالمية جبامعة عني مشس – القاهر سابقا.
وهو ديوان أسرار خودي.
السيد أمحد خان (0898—0801م) أحد دعا اإلصالح اإلسالمي يف اهلند،
ومؤسس جامعة علي كره.
البوصريي :هو حممد بن سعيد بن محاد ال ّدالصي املصري 695—618هـ.
حني أصاب البوصريي مرض الفاجل (الشلل) هنض يف نظم قصيد ميدح فيها النيب
39

إقباليات (العدد الخامس )4002

6
1
8
9
01
00

ويستشفع هبا إىل ربه إلزالة كربه ،وأخذ يدعو وياضرع حىت نام ،فرأى يف منامه النيب
—صلى اهلل عليه وسلم— وهو ميسح بيده على ما به من وجع ،مث ألقى عليه
بردته ،فانتبه وقد عويف مما أمل به.
من ديوان نظمه حممد إقبال بالفارسية ونشره يف سنة 0936م ،بعنوان "بس جه بايد
كرد أي أقوام شرق " أي :وما العمل يا أمم الشرق؟ انظر كتاب إيوان إقبال للشيخ
الصاوي شعالن .ص  ،92—88طبع مصر 0911م.
من ديوانه " أرمغان حجاز " أي "هدية احلجاز".
من ديوانه "جاويد نامه" أي رسالة اخللود كاتب هذا املقال ،طبع مصر ،0914
ص.33 .
من ديوانه " بال جربيل " أي جناح جربيل ،وهو باللغة األردية ،وقد نقل هذه
األبيات إىل العربية العالمة أبو احلسن الندوي ،انظر كتابه :روائع إقبال ،ص ،25
طبع دمشق 0961م.
من ديوانه "بس جه بايد كرد" وترمجة هذه األبيات لألستاذ الصاوي شعالن.
هو األستاذ أمحد حسن الزيات ،يف كلمة ألقاها جبامعة القاهر  ،سنة 0956م.
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رسالة محمد إقبال
للدكتور عثمان أمين

0

الدكتور حممد إقبال شخصية جذابة ،هلا على القراء سحر عجيب! ولعل
مرجع ذلك إىل أنه يغوص يف املعاين الفلسفية العميقة ،فيحسن تناوهلا وسبكها،
وجيليها للناس ببيانه األملعي وشعره الناصع وتشبيهه الرائع ،وجيعل كتبه ،على غزار
مادهتا وعمق موضوعاهتا ،روضة غناء تسر الناظرين.
وحممد إقبال علم من أعالم اإلسالم ،وقائد من قاد الفكر يف الشرق ،ورائد
من رواد اإلصالح يف هذا العصر ونستطيع أن نقول إنه إىل جانب شخصية
مجال الدين األفغاين وحممد عبده املصري وعبد الرمحن الكواكيب السوري ،ستظل
شخصية حممد إقبال من أبرز شخصيات التاريخ اإلسالمي احلديث.
كان إقبال من أكثر مفكري املسلمني إحاطة ،ومن أشدهم ابتكارا يف
الوقت نفسه .كان واسع املعرفة مبذاهب الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغربية،
كما كان على دراية باملبادئ األساسية يف العلوم الطبيعية والبيولوجية
واالجتماعية .فأمدته هذه املعرفة مباد خصبة صاغتها عبقريته مذهبا ضافيا مجع
فيه بني العلم والفن والدين ،وفيه نفحات من التصوف اإلسالمي على العموم،
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ومن خطرات "جالل الدين الرومي" على اخلصوص ،ومن نظرية "نتشه" يف
"اإلنسان الكامل" ،ونظرية "برجسون" يف املعرفة احلدسية ،أي املعرفة عن طريق
القلب.
وحملمد إقبال فوق هذا فلسفة خاصة جند فيها قبسات من مذهب
الفيلسوف األخالقي "كانت" ومنها نزوع إىل العمل وتغليب له على جوانب
النظر اخلالص .ويبدو أن ما حاوله إقبال يف تاريخ الفكر اإلسالمي شبيه من
بعض الوجوه مبا حاوله "كانت" يف الفكر الغريب .وقد عرب الشاعر الفيلسوف
عن آرائه يف طائفة من القصائد نظمها باللغة الفارسية واللغة األردية ،فاستجابت
هلا الشبيبة املسلمة ،مث بسطها بعد ذلك يف سلسلة من احملاضرات ألقاها باللغة
اإلجنليزية سنة 0928م ونشرها سنة 0934م بعنوان "جتديد بناء الفكر الديين يف
اإلسالم".
إن فلسفة إقبال ذات طابع ديين عميق ،وهي يف جوهرها متجيد لإلسالم
وبعث للحيا والقو يف املسلمني ،وتبشري هلم مبستقبل جمد وفخار إذا ساروا يف
حياهتم على هدى دينهم.
وال ينفك إقبال متغنيا مبآثر اإلسالم ،ويف غنائه دعو إىل النهوض والتشمري
وحث للخطى على متابعة السري مع القافلة .ولنستمع إليه يقول" :الغاية القصوى
للنشاط اإلنساين هي حيا جميد فتية مبتهجة .وكل فن إنساين جيب أن خياضع
لتلك الغاية .وقيمة كل شيء جيب أن حتدد بالقياس إىل تلك القو على إجياد
احليا وازدهارها .وأعلى فن هو ذلك الذي يوقظ قو اإلراد النائمة فينا،
ويستحثنا على مواجهة احليا يف رجولة .وكل ما جيلب إلينا النعاس وجيعلنا
نغمض عيوننا عن احلقيقة الواقعة فيما حولنا إمنا هي رسالة احنالل وموت"..
وهذه والنغمة تذكرنا بنغمات "نتشه" صاحب كتاب "إراد القو " وهبذا
املعىن يتغىن إقبال بعزمية املسلم فيقول:
سلمــه
فـي
املسلم
يبتسم
احلري ـر
ولني
املاء
رقة
عن
عزمـه
يف
الفـوالذ
وتبصـر
إذا دعا احلرب ونادى النفيـر
ميشي على األشواك والنار والسـ
بالعـذاب
ساخرا
ومياضى
يف
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فـهو
حـر

طليق

ترايب
من

قيود

ولكنـ ـه
الرتاب

ويعرب عن قو اإلميان يف "شعار املؤمن" فيقول:
مل أحن رأسي خاشعا إال ملن
واإلفن ـاء
اإلحيـاء
بيمينه
فقري خلالقي غىن عن خلقه
فأنا الغين وإن غدوت فقـريا
وأرى فناء العيش خريا للفىت
من أن يعيش على الغناء أسريا
رأى إقبال أن الرجل األوريب احلديث قد طغت عليه نتائج نشاطه العقلي
الصرف ،فلم يعد يعيش بروحه ،وأصبح ال يكاد حيس حيا الباطن :فهو يف جمال
الفكر يعيش يف نزاع مع غريه ،وهو جيد نفسه يف أغلب األحيان عاجزا عن ضبط
أنانيته وشهواته وتكالبه على املاد تكالبا ال يعقبه إال احلسر والشقاء" .وقد
كانت احلرب العظمى اليت قامت يف أوروبا قيامة كادت متحو نظام العامل القدمي
من كل جوانبه .وإن الفطر لتخلق اليوم يف أعماق احليا من رماد احلاضار
والثقافة إنسانا جديدا ،وختلق عاملا جديدا إلقامة هذا اإلنسان ،عاملا يرى هيكله
غري البني يف مؤلفات اينشتني وبرجسون ..لقد رأت أوروبا بعينيها النتائج املخوفة
ملثلها االقتصادية واألخالقية والعلمية ..ولكن وا أسفاه! مل يستطع وعباد القدمي
الذين مسعوا حقائقه أن يقدروا االنقالب املدهش الذي كان يثور يف الاضمري
اإلنساين".
فإذا نظرنا إىل الشرق ،وال سيما الشرق اإلسالمي ،وجدناه يفتح عينيه بعد
نوم القرون املتطاولة" .لكن جيب على أمم الشرق أن تتبني أن احليا ال تستطيع
أن تبدل ما حوهلا حىت يكون تبدل يف أعماقها ،وأن عاملا جديدا ال يستطيع أن
يتخذ وجوده اخلارجي حىت يوجد يف ضمائر الناس قبال .هذا قانون الفطر الثابت
الذي بينه القرآن يف كلمات يسري وبليغة﴿ :إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما
بأنفسهم﴾ إنه قانون جيمع جانيب احليا كليهما ،الفردي واالجتماعي .وأنه جلدير
باإلكبار كل مسعي يف العامل ،وال سيما يف الشرق ،يقصد إىل أن يرفع أنظار
األفراد واجلماعات فوق احلدود اجلغرافية ،فيولد أو جيدد فيها سري إنسانية
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صحيحة".
ولقد كان إقبال شديد اإلميان بأن للدين األهيمة العظمى واألثر الفعال يف
توجيه حيا الفرد واجلماعة على السواء .وكان يرى أن الدين اإلسالمي "دين
مفتوح" إذا صح أن نستعري هنا عبار "هنرى برجسون" يف كتابه "منبعا األخالق
والدين" ،مبعىن أن رسالته رسالة إنسانية ليس هلا حدود زمانية أو مكانية ،وأن به
قو كامنة تستطيع أن حترر نفوس البشرية من قيود األجناس واأللوان والعصبيات.
وخالصة رسالة اإلسالم عند إقبال هي إقرار احلرية وتدعيم العدالة وتوطيد
احملبة بني البشر .وهو يقول يف هذا الصدد" :ليست غاية اإلسالم منحصر يف
الوارد ات الذاتية اليت جتعل املرء مبعزل عما حوله من األشياء وعمن حوله من
الناس ،بل بناء للرتبية اليت جتعل الفرد صاحلا ألن يكون منه ومن غريه جمتمع
صاحل له أنظمته القومية وإن العصبيات اليت تدعو إىل البغاضاء والتنفري هي وضيعة
مهينة ليس هلا يف اإلسالم وجود".
وإذا كان حممد إقبال صاحب فكر اهلند اإلسالمية اليت حتققت بإنشاء
باكستان ،فاهلدف الذي كان يصبو إليه هو "إشهاد العامل أمة مثالية تؤثر يف
حيا املسلمني مجيعا ،ورمبا امتد أثرها كذلك إىل مجيع أقطار املعمور ".
واضح إذن أن فيلسوفنا مل يكن مييل إىل القوميات وال إىل اإلمرباطوريات
اليت تقاضي على عواطف احملبة واألخو وتبذر بذور البغض واحلرب ،بل إنه كان
حيلم بعامل مطمئن ال خياضع لسلطان السياسة ،وال يساوره اهلم واخلوف واليأس،
عامل سعيد يهتدي هبدى الدين ،ويؤمن بالقيم الرفيعة ،وجيعل املاد خادمة للروح
"ألن املاد ظلمة وكثر وفناء والروح نور ووحد وبقاء".
تلك رسالة تعاطف وأخو وسالم ،يوجهها شاعر فيلسوف ،ال إىل املسلمني
فقط ،بل إىل ضمري اإلنسان.
وآراء حممد إقبال يف اجلمال مرتبطة أوثق رباط بفلسفته العامة ،وعلى
اخلصوص بذلك اجلزء من فلسفته الذي يطلق عليه اسم " فلسفة الذات"
وخالصة هذه الفلسفة أن حيا اإلنسان تتجلى يف "الذاتية" أو "الشخصية" ،وإن
املثل األعلى للوجود اإلنساين هو الوجود الذي حتققت فيه قو الشخصية وتربية
الذات فبلغت أعلى مقام .وهو يقول يف " ضرب الكليم":
تبص ـر
بالرعاية
الذات
ربب
كف ترب يشيع يف الكون نارا
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وهو يرى أن "شخصية اإلنسان من الوجهة النفسانية هي حال من التوتر،
ودوام الشخصية على هذه احلال ،فإن زالت هذه احلال تبعتها حال من
االسرتخاء ماضر بالذات" .كما يرى أن معانا الشدائد واحملن وممارسة احلرية
واالبتكار تقوي الذات وتزكيها ،وإن االسرتخاء والتقليد والروتني ياضعفها
ويوهنها .وهو يقول يف "ضرب الكليم":
حمكما كاجلبال عش ،ال ضعيفا
كاهلشي ـم
طائشا
النار
واهن
ويقول عن مقام الذات واستقالهلا:
مقام
الثريا
أوج
فوق
هلا
صفاتك
وجتلت
هبا
جليت
آمن ذات غريك تعمر قلبا
معاذ اإلله ! ترى أين ذاتك؟
وقد كان لفلسفة الذات هذه أثرها العميق يف تصور إقبال للجمال ،فقد
رأى أن ذاتنا معيار القيم اإلنسانية بوجه عام ،ومعيار احلسن والقبح بوجه خاص.
فاجلميل عنده هو ما تدركه الذات يف مسوها واعتالئها ،والقبح هو ما تدركه يف
هبوطها واستفاهلا:
عامل الذات به علو وسف ـل
واجلمال
فيه
القبح
واعرتاك
يف اعتالء الذات ما يبدو مجيال
وقبيح ما بدا يف االستفال
ويرى إقبال أن الفن ينبغي أن يصور هليب احليا األبدي الذي ال ينقطع،
فال قيمة للفن الذي خيرج شرارا واهنا ال يلبث أن خيمد .وحيا األمم تدوم بدوام
إبداعها وإعجازها ،فالفن الذي ال إبداع فيه وال إعجاز ،عارية ال تدوم .إن كان
نسيم الصباح املتمثل يف شعر ،واللحن املنبعث من املوسيقى يذبل أزهار الرياض
وال يناضرها ،فأي نسيم هو؟ فإن مل تنفذ نظرات الفنان إىل سر الكون وحقائق
األشياء فما هي مبجدية وال قيمة هلا.
وقد كان إقبال من املعجبني بالقو إعجاب "نتشه" هبا ،فكان لذلك
اإلعجاب أثره يف نظرته إىل اجلمال .كان يرى أن اجلالل يفوق اجلمال مبا يتجلى
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فيه من قو وما يبعث يف النفوس من رهبة .لذلك كان يرى يف الشجاعة اليت
تتجلى يف ركوب األخطار جالال ،ويرى يف سجود األفالك للقو روعة وهباء .بل
ذهب الشاعر إىل أنه هو ال حيب أن يعذب إال بنار قوية تلتهب التهابا:
وأرى مجاال يف بـهاء أن ترى
األف ـالك
للقو
سجد
يف
ولنغمة من دون نار نفخ ـة
ما احلسن إال باجلالل يـحياك
ال أرتاضـي نار اجلزاء ومل تكن
دراك
وهليبـ ـها
وهاجـة
ومن أجل ذلك ال يعجب بالنهر يساير األرض ،بل يعجب بنافور قوية
تقذف املاء عاليا يف اهلواء.
وخالصة مذهب إ قبال يف الفن اجلميل أنه ينبغي أن يصور ذات الفنان،
فالذات العاشقة املتحرر املقدر نفسها تنطلق من قيود هذا العامل املتغري ،وتندرج
يف سلك اخللود ،وتفلت من سلطان اجلرب ،فيكون فنها حرا مثلها.
ويرى إقبال أن الفن الذي يعرب عن قو الذات وحرقة احليا  ،هو الفن الذي
يفتح القلب ويربئ من اخلوف والغم ويرفع النفوس ،هو فن حالل! أما الفن
الذي ياضعف الذات ومييت القلب وال يقبس من نار احليا فهو فن حرام! وهذا
ينطبق على الشعر واملوسيقى والغناء وسائر الفنون.
هلذا كان إقبال ينفر من فنون الرخاو واملذلة ،ويرى أن الشعر ،وكل فن
ينبغي أن يكون يف حد السيف مالئما ملعركة احليا  ،مهما تكن صورته .ولذلك
أخذ حيذر الشرقيني من الفنون املستعار اليت تدعو إىل الرقة والرتف وتوقظ اجلسم
وتنيم الروح.
والفنان عند إقبال يسعى دائما مسوقا مبا يف نفسه من شوق إىل الكمال
وعشق للجمال إىل أن خيلق يف ذاته ويف العامل من حوله مثال أعلى خالدا.
فرسالته رسالة حيا وإيقاظ وحب وأمل.
وإذا بليـت بظامل كن ظالـمـا
وإذا لقيت ذوي اجلهالة فاجهل
وإذا اجلبان نـهاك يوم كريهـة
خوفا عليك من ازدحام اجلحفل
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فأعص مقالته
وأقدم إذا حق
واخرت لنفسك
أو مت كرميا

0

وال حتفل هب ـا
اللقـاء يف األول
منـزال تعلو بـه
حتت ظل القسطل

أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب جبامعة القاهر سابقا.
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(عنترة العبسي)

إقبال :الشاعر الثائر

0

لألستاذ نجيب الكيالني

النـزعة اإلنسانية والعاملية يف شعر إقبال

"… يا ضياء اإلنسانية واإلخاء ،طارد بقوتك ظالم البغاضاء حىت تزول عن
أنفسنا الشكوك والوساوس ،عسى أن تشاهد األمم مر أخرى وجه السعاد اليت
اختفت خلف مطامع املتحاربني".
هذا بعض ما قاله إقبال ،حينما كان حيلم بعامل تسوده احملبة واإلخاء
وتتحطم فيه —كما أسلفنا— حواجز الدم واللون واجلنس ،وتندثر أحقاد
الطبقات اليت ال تقدم إال على مشاعر البغض والتناحر واالستبداد ..لقد كان
يهفو إىل عامل نظيف ،قد هجعت فيه احلروب واستكانت املطامع احلمراء ونامت
األهواء الكافر .
ونظر إقبال بعني احلقيقة والواقع إىل العامل احلديث ،فبدت له أمراضه
واضحة كالشمس فكان أول ما راود ذهنه أن ينقذ السقيم مما دهاه ،لذا وضع
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فلسفته اخلالد  ،اليت ارتآها ألهنا وقود اخلالص ..وروح البعث اإلنساين ،وحادي
القافلة العاملية إىل طريق السعاد واهلدى.
وقد التزم يف فلسفته جاد اإلسالم ،واختذها سبيال إىل احلرية بعد أن درس
وحبث وفكر وعاش يف خاضم احلاضارات املختلفة واملدنيات املتعقبة بقلبه وفكره،
فتيقن أنه ال خالص للعامل إال بدواء اإلسالم —بروحانيته وماديته— كما رأى
’برناردشو‘ ،و ’تولستوي‘ وغريمها من فالسفة الغرب مثل هذا الرأي.
ومل يشغل تفكري إقبال قاضايا العامل اإلسالمي والعامل العريب فحسب بل
تناول كل ما يشغل أذهان العامل من مشاكل ،فتحدث عن عصبة األمم ،وعن
هؤالء الذين يعبثون بقداستها وقوانينها ،ويسخروهنا ألهوائهم حىت أنه كان من
أول املتنبئني هلا بالتمزق والفشل لبعد نظره السياسي ،وناقش نظريات احلكم
املختلفة ،وواجه ’موسوليين‘ برأيه يف قو وحزم ،وبسط له تبلبل األفكار يف األمة
اإليطالية ،ومغزى احلكم الدكتاتوري ،وتنبأ أياضا باهنيار إيطاليا السياسي عن
قريب ،وقد حدث ما توقعه إبان احلرب العاملية الثانية.
وناقش إقبال قاضايا االشرتاكية ،واعتقادات الشيوعية ،وفلسفتها ،وضرب
بسهم وافر يف شرح املذاهب العاملية وماهيتها ،شأن العامل املتبصر اخلبري.
وكثريا ما ترى يف شعره صور لصراع احلبشة من أجل التحرير ،وثورات الشام
وهي تناوئ االستعمار ،ومترد اهلند وهي تدافع الغزا  ،وحتذيره من اليهود وهم
حييكون األالعيب واملؤامرات ،وخطط مساسر السياسة ،ومستغلي الشعوب الذين
يبيعون أنفسهم وضمائرهم للشيطان.
لقد كان نصريا لقاضايا احلرية يف كل مكان يف الشرق والغرب ..وكان غيورا
على األخالق ،ثائرا على ضياعها عند الغربيني املنحلني املارقني أو الشرقيني
اجلامدين اخلانعني..
وكم كان حزن إقبال أليما! حينما طلقت تركيا إسالمها ،وقاضى ’كمال
أتاتورك‘ على اخلالفة اإلسالمية وعلى صلة تركيا بالعرب ،وقذف بنفسه يف
أحاضان الغرب بال حتفظ ،ولكم نعى على ’رضا هبلوي‘ يف إيران سياسته
املتعجرفة اليت تؤمن بكل ما يأيت به الغرب ،وكان ’إقبال‘ يظن أن أمثال هذه
احلركات يف ’تركيا‘ و’إيران‘ وغريمها ليست إال خبط عشواء ،والتباس أفكار
ومركب نقص ،وإميانا مطلقا بروعة املدنية احلديثة على عالهتا وكان يعتقد أن
حركة البعث احلقيقي ة هي يوم أن يهب املسلمون من غفلتهم ،وينشروا نور
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مبادئهم وحاضارهتم العريقة وجيوبوا ميادين العلم والكفاح يف مهة ونشاط !..
و إقبال يرى أن حكم الشعوب جيب أن تسريه الفئة الفامهة الواعية واليت هلا
من ناضوجها وإمياهنا عاصم من الزلل وامليل ،هلذا فهو يأخذ على النظام "
اجلماهريي" أنه ال يزن الرجال الوزن احلقيقي ،بل يعتمد على العدد ال القيم
الشخصية ،ومبعىن آخر قوامه ’الكم‘ ال ’الكيف‘ وإقبال هبذا يرى أنه من األوفق
واألرجح أن يكون للفئات ذات الكفاء املرموقة كلمتها ورأيها ،كما كان يف
صدر اإلسالم بالنسبة ألهل ’احلل والعقد‘ لذا يقول إقبال:
به
حكم
اجلماهري
نظام
توزن
وال
العباد
تعد
ومع ذلك ’فإقبال‘ حيرتم رأي األغلبية ،ويسري على رأي اجلماعة ألنه
صاحب نظر  ..دميقراطية سليمة ،ويف نفس الوقت صاحب وجهة نظر طيبة
ترفع من قيمة اإلنسان وتقدر كفاءته ومواهبه الشخصية!..
و إقبال ال يفتأ يردد الشكوى من طغا العامل الذين يذيقون الشعوب
الاضعيفة الويالت ،ويبكي من أجل السالم الاضائع والقو الغامشة اليت ال قلب هلا
وال ضمري!..
كم أصاب اإلنسان يف هـذه األ
رض من أسكندر ومن جنكيز
ويقول التاريخ يف كل عص ـر
لعزي ـز
قو
فرط
خط ـر
وهي سم بغري ديـن ،وبالـديـ
جني ـز
س ـم
لكل
دواء
ن
وهكذا ظل إقبال طول حياته حيارب السياسة الالدينية يف ’روسيا‘ و’تركيا‘
و ’أوروبا‘ ويف أي مكان ألن ’امليكافيلية‘ ليست كما يرى من اإلسالم ،ويعتقد
أياضا أن السياسية الالدينية ستورد اإلنسان موارد التهلكة والدمار ،وتسلبه أمسى
ما يعتز به من مشاعر وتقاليد وعقائد..
ما احلق خمف عن فؤادي سـره
فلقد حباين اهلل قلبا مبص ـرا
خسة
عندي
الالدين
فسياسـة
مات الاضمري هبا وإبليس افرتى
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ملا قلى حـكم الفرنج كنيسـة
ساسوا كشيطان بال قيد جرى
كنيسـة
العباد
ألموال
شرهت
فإذا اخلميس سفريها بني الورى
فاالستعمار أىن حط رحاله ،وحيثما ألقى بعصاه ،يأخذ أكثر مما يعطي
ويهدم أكثر مما يبين ،ويفسد أكثر مما يصلح ألنه يأىب إال أن يظل حمتفظا
بصوجلانه ،متمتعا بسلطانه ،حائزا على أسباب الثراء والنفوذ!..
لقد كان إقبال ينشد البعث ألمم األرض قاطبة ،وال يرجوه للمسلمني
فحسب ،فحال أوربا يف نظره ال ترضى ،وخطتها منحرفة ،وكذلك حال الشرق ال
تسر..
واقتـ ـداء
ذلة
الشرق
علة
ونظام اجلمهور يف الغرب داء
فـاش
والبصري
القلب
مرض
ما بشرق وال بغرب شفـاء
فكان ال مناص من أن تتسع رقعة فلسفته فتشمل القاصي والداين ،وتتناسى
األلوان واألجناس وعناصر التفرقة ،فكلهم يف نظره حيتاج إىل رعاية وعالج
وصحو  ،سواء يف ذلك الغاصب واملغصوب ،وإزاء ذلك كان ال يفتأ يصرخ
بنـ زعته اإلنسانية العامة اليت ال تعرف التعصب ،فال هو هبندي وال عريب وال شرقي
وال غريب ،أنه إنسان وكفى ،وبشر يؤمن "بذاته" وإنسانيته ،فقد علمته فلسفته
الذاتية أن حيلق فوق مستوى األهواء والتفرقات:
إىل عصبات العرب ما أنا جمنتم
ولست هبندي وال أنا أعجمي
فقد علمتين "الذات" حتليق نافر
مير على الدارين غري حمــوم
حمجـم
ألنفاس
تعداد
فدينك
مقـدم
ألنفاس
إحراق
وديين
ومع إحساس إقبال هبذه النـزعة العاملية ،إال أنه يرى أنه هندي أعجمي
حبكم املولد والنشأ  ،فيقول :وماذا يف ذلك؟ ..إذا كنت هنديا يف أنغامي ،فإين
’عدناين‘ الصوت مسلم حنيفي ،وإذا كانت كأسى من صنع األعاجم ،فإن
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مخرهتا حجازية املنبع ،وأفكاري مستمد من النيب العريب ،وهل اإلسالم إال دين
اهلل يف األرض ووصيته األخري إىل الناس عامة ،وقد اناضوى حتت لوائه الطوراين
والساماين ..والشرقي والغريب:
أنا أعجمي الدن لكـن مخرتـي
الفينان
وكرمها
احلجاز
صنع
إن كان يل نغم اهلنود وحلنهـم
لكن هذا الصوت من عدنان
ولقد توارد يف شعر إقبال أمساء األعالم من أئمة الفكر واحلرب والدين
والسياسة يف شىت العصور والبقاع ،فكان شعره موسوعة هلؤالء مجيعا ،حتدث عن
’حممد‘ (ص) و’عيسى‘ و’جنكيز‘ و’األسكندر‘ و’نيتشه‘ و’أفالطون‘ وتعرض
’ملوسوليين‘ و ’ابن الرومي (اجلالل الرومي؟!)‘ و’ابن سينا‘ وأحىن رأسه إعجابا بـ
’علي‘ و’عمر‘ و’أيب ذر‘ وحتدث عن الفالسفة والصوفية وامللحدين واملؤمنني،
كل ذلك ألنه كان إنسانا يعيش بكل ذر من كيانه ،فشعر إقبال سجل حافل
لألحداث التارخيية والسياسية العاملية ،وسفر جليل ملاضي اإلسالم وحاضره..

0

فاز هذا البحث جبائز وزار الرتبية والتعليم يف مسابقة عام ( 0951قسم الرتاجم
والسري)
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لبروفيسور محمد إبراهيم دار
تعريب :محمد سميع مفتي

إن شاعرنا إقبال كان خيالف العجمية وكان مولعا بالعروبة ،فإنه انتقد
حافظا 0انتقادا شديدا —من وجهة النظر األديب— يف الطبع األول للديوان
"أسرار إثبات الذات" ،فكرهته األوساط الصوفية وغاضبت .وكذلك نشأ خالف
بني اخلواجا حسن نظامي 2واملولوي ظفر علي خان 3واشتد إىل أن ظهر بشكله
السيء .وجكتب على أفكار إقبال ووجهات نظره كثريا ،موافقا وخمالفا .وإن كان
شاعرنا واثقا من رأيه وثوقا تاما ولكنه شطب ما كتب عن حافظ يف الطبع الثاين
للديوان إرضاء للجمهور .ولسد هذه الثغر جاء مبعيار يقاس عليه أمهية األدب
احلقيقية وقيمته وقدره .فإقبال ال جيد يف حديقة العجم رائحة احليا فيشري كشاعر
وأديب إىل أن يرتك اجتناء الورود واألزهار من حديقة العجم ويتمتع بغزار أجواء
العرب العطر املعطية احليا  ،ويسلم قلبه إىل سلمى حىت يشرق الصبح احلجازي
من الليل الكردي .فيقول يف بيت له:
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م ـن بفكر صـاحل فـي األدب
ارجع ـن يا صاح شطر العـرب
وسليمى العرب يا صـاح اعشقا
ائتلقــا
احلجاز
صب ـح
لرتى
قطفت الزهـر
يف رياض العـجم
َ
يف ربيـع اهلـند سرحت البصـر
حـرور البيد فاشرب يا رفيق
من
4
واشربن من تـمرها الراح العتيق
ولكنه من العجب أنه مل يظفر من إخالء نفسه عن تأثري الشعراء الفرس
رغم رغبته عن العجمية .وجاء أخونا احلبيب الدكتور سيد عبد اهلل مبقال له باسم
"الشعراء الفرس الذين يرغب فيهم إقبال" .وأظهر فيه بعد حبث طويل وجهد
شاق أن إقبال كان قد تأثر شد التأثر من الشعراء الفرس .وأما مرشد الروم فهو
قائده يف السماوات واألرضني .وهناك عشرات الشعراء —غري الشيخ الرومي—
يستفيد إقبال من شعرهم .ومقابال من ذلك ال نرى أثرا للشعراء العرب يف ديوانه
"رنني اجلرس" إال قليال .فإنه تأثر عندما زار صقلية أثناء سفره إىل أوربا ورأى فيها
—كما يعرب عن شعوره— مقرب احلاضار احلجازية ،ألن صقلية كانت إحدى
العني املهراقة إىل البكاء بعربات دموية على
مناطق احلاضار اإلسالمية .فيدعو َ
أطالل تلك احلاضار بكاء يشفي احملزن ،ومن أعماق قلب مسلم .وعندما يرثي
تلك األرض املقدسة يتذكر الشاعر السعدي 5والشاعر داغ الدهلوي .6السعدي
الذي فاضت عيناه دما على سقوط خالفة بغداد ،وداغ يرثي الدهلي عندما خترب
تلك املدينة وتقفر ،وقد اشتهرت قصيدته "شهر آشوب" واليت رثى هبا املدينة،
وإن كان ال تعادل يف صدق الشعور وشد احلزن وقو التأثري ما رثى به موالنا
حايل دهلي دهلي ،واليت قال فيها:
ال تذكرنا يا صاح بدهلي املرحومـة
فال نستطيع أن نسمع هذه القصة أبدا
ففي هذا التسلسل يتحول فكر إقبال إىل ذكريات دولة غرناطة فيذكر اسم
ابن بدرون (ابن عبدون؟!) الذي قام قلبه احلزين بالنياحة على تلك الدولة،
عندما رأى أن السماء قد خربتها .فابن بدرون أو ابن عبدون هو شاعر عريب
وحيد جند ذكره يف "رنني اجلرس" .تعال لنرى من كان ابن بدرون وهو الذي شرح
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رثاء ابن عبدون لغرناطة وغريه من املوت األندلسية هذا وأي تصنيف أديب له تأثر
منه شاعرنا إقبال إىل هذه الدرجة.
ابن بدرون ال نعرف عنه إال قليال .فهو من أدباء القرن السادس امليالدي.
وامسه الكامل الشيخ اإلمام الكاتب الوزير أبو مروان عبد امللك بن عبد اهلل بن
بدرون احلاضرمي اإلشبيلي ،كما هو مذكور يف معجم املطبوعات .ومن هنا عرفنا
أنه كان مينيا كما هو يتاضح من نسبته إىل حاضر موت ،ولكنه عاش أكثر أيامه
يف مدينيت إشبيلية وسبتة ،فلذا كان يعرف بنسبته اإلشبيلي والسبيت .وكان يف
زمانه أديبا مشهورا ،وعني وزيرا كذلك —ورمبا لرباعته يف الكتابة واإلنشاء—
وعاش إىل سنة  618هـ .وسبب شهرته شرحه الذي كتبه لقصيد عبدون الرائعة،
وطبعه أول مر دوزي املستشرق اهلولندي املعروف ،سنة 0846م ،وبعد ذلك
طبع يف مصر .وقصيد ابن عبدون األصلية طبع يف كتاب مسماه "املعجب يف
تلخيص أخبار املغرب" لعبد الواحد املراكشي .وتشرف دوزي بطبع هذا الكتاب
أياضا .وكان عثر على خمطوطة هذا الكتاب يف مكتبة الئيدن .فطبع هذه
املخطوطة كتابا بعد دقة واجتهاد تام يف البحث فيه سنة 0841م من نفس
مدينة الئيدن .وشأن نزول قصيد ابن عبدون احملزنة للقلوب ومهزئتها ،أن حكام
بين األفطس 1كانوا يقدرون العلم والفن ،وعاصمتهم كان بطليوس .ورئيسهم عبد
اهلل ابن األ فطس كان ملقبا بلقب املظفر ،وكان بارعا يف علم النحو واللغة
والشعر والتاريخ ويف فنون أخرى .وابنه عمر الذي لقب بـ "املتوكل على اهلل"
بلغت شهرته اآلفاق يف احلماسة والفروسية من جهة ويف اإلنشاء والشعر من جهة
أخرى .وبقيت هذه األسر حتكم البالد إىل 485هـ وآنذاك قجتل عمر وابناه
الفاضل والعباس بالقساو الشديد على أيدي جنود يوسف بن تاشفني أمري
املرابطني.
وابن عبدون امسه احلقيقي عبد اجمليد ويناديه عبد الواحد املراكشي بالكاتب
وذي الوزارتني ،وكان ملتحقا هبذه األسر احلاكمة لسنني ،فبهذه العالقة الطويلة
احلامية قال فيهم قصيد رائعة ،فنال اخللود هبا .وميدح املراكشي هذه القصيد ،
أساليبها وحماسنها مدحا يليق هبا .فحرارهتا وأساليبها املهزئة للقلوب تؤثر يف كل
قلب مواس وتؤمله وجيعله ماضطربا .وهذه القصيد مشهور باسم "قصيد
البشامة" وشرحه باسم "طوق احلمامة" .وكتب غري ابن بدرون شرحا هلذه
القصيد  .وجدير بالذكر هنا أن ابن عبدون قال هذه القصيد يف الربع األخري
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للقرن اخلامس اهلجري ،وكتب ابن بدرون شرحه يف النصف األخري من القرن
السادس اهلجري أو يف بداية القرن السابع اهلجري .واهنارت دولة غرناطة يف هناية
القرن التاسع اهلجري من أيدي املهامجني املسيحيني وخربت ودمرت فأىن البن
عبدون يرثي سقطوها يف القرن اخلامس اهلجري؟!
فيقارن إقبال شأن احليدر (رض) مبرحب وعنرت ومقاومته أمامه بالشجاعة
والبطولة يف بيت له:
باجلديد
ليست
اهليجاء
إمنا
8
وكذا يعلم ذو بأس شديد
وترجم هذا البيت هبذه الكلمات أياضا:
ليست اهليجاء جديد وليست أيدي املخاصمني جديد
9
وإمنا هي فطر أسدية وفطر مرحبية وفطر عنرتية
ولكننا ال نعرف من ذكر مرحب وعنرت يف بيته إال أن الشاعر (إقبال) يعرف
بعض بطوالت هذين الشجاعني.
ومن الصعب جدا أن يعرف القارئ التوارد يف شعره من شعر شعراء العرب،
ومل أجد يف ديوانه "رنني اجلرس" إال شعرا واحدا ميكن أن يفهم فيه اإلنسان
التوارد منه ،يقول إقبال:
َشع جر لَيـلَى َوجه َو ججنح من ظَالَم
01
َّمـام
لَ جف َ
َّار لَكـن بالت َ
ـف الد َ
وجند نفس الفكر عند شاعر عريب يقول يف بيت له:
صدغ احلبيب وحايل
كالليـايل
كـالمها
الديوان "أسرار إثبات الذات" الذي يقدم فيه إقبال معيارا خاصا لتقدير
الشعر واألدب ،حيث فيه على الرجوع إىل العربية ،ويذكر فيه قول الشيخ حسام
احلق ضياء الدين 00حيث قال" :أمسيت كرديا وأصبحت عربيا" .يقول إقبال يف
الديوان "رموز نفي الذات" يف بيت له:
حمفل األيام منا يبسم
02
ختم الرسل بنا واألمم
فما جاء هذا البيت إال من بيت لقصيد البوصريي:
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ملا دعى اهلل داعينا لطاعتــه
بأكرم الرسل كنا أكرم األمم
يقول إقبال يف هناية الديوان "رموز نفي الذات" داعيا للشيخ البوصريي أمام
رسول اهلل —رمحة للعاملني— يف بيت له:
03
كرما
سليمى
عود
واهيب
04
كرم ـــ ا
ب ـردا
والب ـوصريي
تويف ال بوصريي يف القرن السابع اهلجري مبصر ،وموطنه األصلي "بوصري"
فينتسب إليه ويقال له بوصريي .فمرض مبرض الشلل وأصبح عاجزا من احلركة،
ويف أثناء هذا املرض قال قصيد يف شأن رسول اهلل —عليه الصال والسالم—
 ،ونال منه برد أثناء نومه وشفي بربكتها من مرضه .وهذه القصيد مشهور
باسم "قصيد الربد " يقرأها املسلمون ويغنوهنا بالرغبة والشوق ملتمسني منها
الربكة .ويعرف شهرهتا وقيمتها وأمهيتها عند املسلمني بكثر شروحها .وكثري من
الشعراء قالوا قصائد اتباعا للبوصريي ،ومثاله الرائع يف أيامنا هذه "قصيد هنج
الربد " مللك الشعراء أمحد شوقي املصري .وصنف شيخ األزهر األسبق سليم
البشري كتابا يف شرح هذه القصيد .
الشاعر اجلاهلي احلكيم زهري كان ابنه كعب من الشعراء العرب الكبار وكان
خيالف النيب —صلى اهلل عليه وسلم— ملد من الزمن ،فعندما رأى بعد فتح
مكة أنه ال بد من االستسالم ،أسلم ،وجاء إىل املدينة وكان ملثما فقام أمام
رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم" ميدحه بقصيد مسي فيما بعد بقصيد "بانت
سعاد" وهي قصيد الربد احلقيقية! ،واشتهرت يف األدب اإلسالمي ،فشبه فيها
الشاعر رسول اهلل باملهند املسلول ،حيث قال:
سيف من سيوف اهلند مسلول
ويقول إقبال مشريا إىل نفس القصة حيث يقول:
كعب الشاعر يف خري
أنشد املدحة من بانت
يف
منريا
الدر
نــظم
من سيوف اهلند سيفا قد
من على األفالك فيه
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نسبــة
لبــالد
ترقه
لـم
قال :سيف من سيوف اهلل قل
05
يا نصري احلق زورا ال تقــل
فمنح رسول اهلل كعب بن زهري رداءا تكرميا له ،يقال عنها أن معاوية بن أيب
سفيان اشرتاها منه ،فبقيت عند اخللفاء األمويني لنيل الربكة منها.
والديوان "رسالة املشرق" رد على جوئته فلذا ال يوجد فيه ذكر للشعراء
العرب .أما يف ديوانه "روضة األسرار" فيأيت مبصراع األول من شعر منسوب إىل
اخلليفة األموي الثاين يزيد بن معاوية ،أثناء أشعار غزله ،حيث قال يزيد:
أنا املسموم وما عندي برتياق وال راقي
أدر كأسا وناوهلا أال يا أيها الساقـي
واملصراع الثاين من هذا الشعر ذكره الشاعر اخلواجا حافظ الشريازي يف
الغزل األول لديوانه بتغيري بسيط يف كلماته فقال:
أال يا أيها الساقي أدر كأسا وناوهلا
قد اعرتض بعض الناس عليه بأنه قد استعار شعرا من شخص مثل يزيد،
فرد عليهم اآلخرون محاية للشاعر حافظ بأنه إن كان كلبا جيري بلؤلؤ فمن من
الناس ال جيري خلفه طالبا منه اللؤلؤ  .فيأيت إقبال بشعر يف "روضة األسرار" غري
مبال مبثل هذه االنتقادات التافهة ،ويقول:
"القلب يصيح وينادي أنا املسموم ،أنا املسموم،
06
والعقل يقول ما عندي برتياق وال راق "
مريزا حممد بن عبد الوهاب القزويين الباحث اإليراين الكبري يف إيران اجلديد
ينكر انتساب هذا البيت إىل يزيد .وعلى كل هذا الشعر —وإن كان قاله يزيد
أو غريه— يستحق باهتمام من قبل الشاعرين العظيمني من أمثال حافظ وإقبال
واستخدامهما كلماته يف أشعارمها.
يأيت إقبال مبدح رسول اهلل —صلى اهلل عليه وسلم— يف ديوانه "رسالة
اخللود" على لسان أكرب أعدائه أيب جهل بأساليب بليغة مؤثر  ،يقول أبو جهل
نائحا على خيبته وذلته وعلى جناح رسول اهلل يف مهمته وينادي أشعر شعراء
اجلاهليني؛ زهري بن أيب سلمى ويلتمسه أن خيرج من قربه ويعاونه .يقول إقبال:
"عجبا لعقالء العرب هل عميت عيوهنم ،فلتهب يا زهري من قربك ،ولتحطم
بشعرك البليغ أثر هذا الكالم الذي يسميه حممد "صوت جربيل" (أي :القرآن
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الكرمي)"
ويشتهر زهري ابن أيب سلمى ألفكاره احلكيمة ،ووصفه صاحب "مقامات
اهلمداين" يف "املقامة القرياضية" هبذه الكلمات:
يذيبه،
والشعر
الشعر
يذيب
جييبه
والسحر
القول
ويدعو
وابنه زهري قد مر ذكره .والشاعر املشهور اخلنساء كانت من نفس القبيلة.
ويأيت إقبال يف بيان نوحة أيب جهل بقطعة من شعر امرئ القيس الشاعر اجلاهلي
" إن كنت أزمعت الفراق" .يقول إقبال:
"وإن كان ال بد من الرحيل ،فال تعجال وأمهالنا إن كنتما أزمعتما الفراق"
وامرؤ القيس هذا هو الذي ذكره إقبال يف مقال له باسم "التعليق األديب
للرسول صلى اهلل عليه وسلم" مشريا إىل القول املنسوب إليه (ص) عنه "أنه أشعر
الشعراء وقائدهم إىل النار".
01
رأى إقبال هذا القول ذا أمهية كبري فلذا يذكره يف مقدمة "مرقع تشغتائي"
الذي عرضه أمام اهليئة األدبية بكابل (أفغانستان).
وأما شعر امرئ القيس الذي اقتبس منه إقبال يف بيته فهو:
أفـاطم مهال بعض هذا التـدلل
وإن كنت أزمعت صرمي فأمجلي
وأما النسخة اليت كانت أمامه كان فيها "وإن كنت أزمعت الفراق فأمهلي".
ديوانه "جناح جربيل" فيه جزء من املنظومات اليت نظمها وعرب فيها عن
شعوره حني مشاهدته لآلثار اإلسالمية يف األندلس ،البقعة اليت كانت مركزا
للحاضار اإلسالمية .وعندما فكر يف تاريخ األندلس وفتحها ،تأثر هبا وأصبح
هائما ،وهذا اهليام يظهر متاما يف منظومته باسم "مسجد قرطبة" .وطبعا ينتقل
فكر الشاعر إىل عبد الرمحن األول الذي كان فوزه مثاال رائعا لعلو العزمية والثبات
والشجاعة واجلرأ والتدبر .فينجو هذا األموي بنفسه وبعبده الويف املخلص من
أيدي العباسيني الذين كانوا ال يدعون حيلة من القبض على كل أموي .ومن مث
يتقدم حنو األندلس ويتملك تاجها وعرش ملكها ،ويؤسس بناء أسر جعلت
قرطبة يتحدى بغداد يف بنائها ومجاهلا وعظمتها .ففي ما بعد من األيام كان عبد
الرمحن يتنـزه يف حديقته فرأى النخلة الوحيد اليت كان استوردها من الشام وزرعها
يف تلك احلديقة ،تذكر وطنه وأحباءه وأقاربه فخاطب تلك النخلة منشدا قصة
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غربته يف أسلوب يهز القلوب ،فقال:
تبدت لنا وسط الرصافة خنلــة
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
فقلت شبيهي يف التغرب والنــوى
وطول اكتسايب عن بين وعن أهلي
نشأت بأرض أنت فيها غريبــة
فمثلك يف األقصى واملنتأى مثلـي
سقتك غوادي املزن يف املنتأى الذي
يصح ويستمري املساكني بالوبـل
وعندما ترجم إقبال هذه األشعار إىل األردية ذكر معها "أهنا من أبيات عبد
الرمحن األول املذكور يف تاريخ املقري .والنخلة املذكور فيها هي تلك النخلة اليت
زرعت يف مدينة الزهراء".
وجدير بالذكر هنا أن الذي وضع احلجر األساسي ملدينة الزهراء هو عبد
الرمحن الثالث وخنلة عبد الرمحن األول مل تكن فيها وإمنا كانت يف قصره الذي
بناه!!
وهناك منظومة أخرى بعنوان "صيحة املعتمد يف السجن" .فذكر إقبال يف
احلواشي "كان املعتمد ملكا إلشبيلية وكان شاعرا عربيا ،ترجم كثريا من منظوماته
08
إىل اإلجنليزية وطبعت بعنوان "سلسلة احلكمة الشرقية"
ويف القرن احلادي عشر امليالدي أصبحت قرطبة عاصمة اإلقليم بدل أن
تكون عاصمة الدولة األموية كلها بعد اهنيار احلكم األموي يف األقاليم األخرى
مثل إشبيلية وبطليوس وطليطلة ،وقامت فيها نجظم احلكم الذايت .وأقوى احلكام
فيها كانت أسر بين عباد وخاصة الوايل حممد بن عباد أحد والهتا الذي ال يزال
معروفا يف صفحات التاريخ بلقب املعتمد على اهلل ،وكان وحيدا من حكام
أسبانيا الذي نالت شهرته اآلفاق يف الاضيافة والسخاء والشغف بالعلم واألدب.
وكان جملسه دائما حافال بالشعراء واألدباء .وابن عمار وابن زيدون الشاعران كانا
ممن يزينون جملسه .وزوجته اعتماد كانت صاحبة الذوق األديب والشعري وهلذا
الذوق نالت القرب من القصر امللكي.
وعهد املعتمد كان فاخرا رائعا جدا حىت قيل عنه يف موسوعة اإلسالم أن
عهده كان مثل عهد امللك عبد الرمحن الثالث ،واحلكم الثاين ،واحلاجب املنصور.
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ومن جهة أخرى قاضى أيام إدباره بالعزمية والصرب وعلو مهته فامللكة وبناته كن
يغزلن القطن لقوهتن .وهذه املصيبة اليت حلت هبذه األسر كانت من كسب
أيديهم .فإنه عندما رأى أيام حكمه اإلزعاج من جريانه املسيحيني طلب
املساعد من أمري املغرب يوسف بن تاشفني ،فهاجم أمري املرابطني هذا على
أعداء املعتمد ،وهزمهم أشد اهلزمية ،ولكنه عندما رأى شأن إشبيلية وهباءها طمع
فيها ،وبعد مد قصري هجم على إشبيلية واستوىل عليها ،وأرسل املعتمد إىل
املغرب أسريا.
ميكن لنا أن نقدر شهرته واإلعجاب به من املؤرخني يذكرونه باحرتام
وإجالل وحيسنونه .كان املعتمد شاعرا عاليا فعرب عن حسرته وأمله ومهومه تعبريا
العجا حيرق القلوب .يذكر عن أيام أسره؛ أنه رأى الناس خيرجون لصال
االستسقاء ،فلما شاهد هذا اجلم الغفري اهتز قلبه وصار ينشد مرجتال أبيات يذكر
فيها أنه يقدم إليهم أمطار دموعه وسيوهلا ردا على طلبهم املطر ،ولكنهم
يعتذرون من قبوهلا ويرفاضون هذا املطر حبجة أن هذه األمطار مياه دامية وسيول
ماضرجة بالدم.
كتب إقبال عن أيب العالء املعري الشاعر املعروف منظومة يف ديوانه "جناح
جربيل" .فكان أبو العالء شاعرا نابغا رغم فقد بصره وكان ذا بصري عدمية املثال،
واستعداد كبري يف احلفظ ،تويف يف القرن السادس اهلجري .و"رسالة الغفران"
إحدى مصنفاته بلغت أوج الكمال يف التخيل الشعري .يقول أحد مستشرقي
أسبانيا أن ما قاله دانته ألباري 09يف مصنفه "الكوميديا اإلهلية" أخذ من فكر أيب
العالء املعري .فإنه يسافر يف "رسالة الغفران" يف نزهة إىل الفردوس ويلتقي هناك
مع شخصيات خمتلفة .وكذلك طار ختيله يف بيان بعض نكت النحو العريب إىل
مساء أخرى ،فذكر يف رسالته "املالئكة" أنه إذا جاءه ملك املوت لينـزع منه الروح
أصبح يناقش معه يف كلمة امللك واملالئكة ،فيأيت من كلمة إىل كلمة ببحث
جديد حيث يشغل ذهن القارئ بأمر يريده مبهار تامة .وكذلك له ديوانان آخران
باسم "لزوميات" و"سقط الزند" .يذكر ناصر خسرو الشاعر اإليراين املشهور
والسائح ومبلغ اإلمساعيلية يف ذكريات سفره عن موطن املعري "معر النعمان"
بالشام كأنه رئيس تلك البلد  .ويذكر كتابه "الفصول والغايات" اليت كتبه —
حسب حكاية بعض الناس— ردا على حتدي القرآن الكرمي باإلتيان مبثله.
وكتب عن أيب العالء يف الشرق والغرب كثريا .وصنف األستاذ عبد العزيز امليمين
63

إقباليات (العدد الخامس )4002

—أحد أساتذ جامعة بنجاب بالهور وجامعة علي كره— كتابا قيما يف حيا
أيب العالء املعري ومآثره باسم أبو العالء وما إليه.21
وكان أبو العالء يرغب عن أكل اللحم .فهناك مراسلة يف هذا األمر متت
بينه وبني املؤيد يف الدين هبة اهلل الشريازي العامل اإلمساعيلي املصري ،ومت طبعه.
يذكر إقبال يف منظومة له مبينا قصته مع صاحب له أرسل إليه دراجا مشويا
هدية ،فبدل أن يأكله بدأ خياطبه بقوله أنه ملاذا صار إىل هذا املصري ،ورد بنفسه
على سؤاله بأن هذا املوت املفاجئ جزاء الاضعف والوهن .مل يرتك أبو العالء أكل
اللحم فقط ولكنه ترك أكثر ملذات الدنيا ،ومل تكن جتذبه أي ملذ منها ،فإنه مل
يتزوج قط بل أوصى أن يكتب على قربه بعد موته هذا الشعر:
علي
أيب
جناه
ما
هذا
َّ
أحد
على
جنيت
وما
منظومتا إقبال "واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرق" و"املسافر" ال جند فيهما
ذكرا للشعراء العرب وكذلك يف ديوانه "ضرب الكليم" .وأما الديوان "هدية
احلجاز" —الذي طبع بعد وفا العالمة إقبال— فهو مهم جدا لنا بالنسبة
للموضوع املنشود؛ فإقبال يتقدم فيه شوقا إىل أن حياضر جملس احلق سبحانه
وتعاىل منشدا بيتا من قصيد ابن كلثوم مع ما زاد فيه من عنده .يقول ابن كلثوم:
صبنت الكأس عنا أم عمرو
وكان الكأس جمراها اليمينا
وهذا ما قاله عمرو بن كلثوم يف أمه ليلى ،حاولت أم ملك احلري عمرو بن
هند أن تستخدمها ،فأبت وحسبتها ذال هلا ولقبيلتها وصاحت تقول "يا ذل
تغلب" وكان ابنها عمرو بن كلثوم جالسا عند امللك فقتله حاال دون أن يستفسر
السبب .ونقل موالنا شبلي (رح) شعرين من نفس القصيد يف اجلزء اخلامس
لـ"شعر العجم" 20ومها:
إذا بلغ الفطـام لنا صبـي
ختر له اجلبابر ساجدينــا
أال ال جيهلن أحـد علينـا
فنجهل فوق جهل اجلاهلينا
وهناك مقولة عربية حكيمة "اجلمل ال يعرف احلق إال عند الزلق" فرتمجه
إقبال إىل الفارسية يف ديوانه "هدية احلجاز" هبذه الكلمات:
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قال البعـري ألبيه يف الصح ـ ـراء
ال أرى اهلل الكائن يف كـل مكــان
قـال األب :يا بين حني تزل األقدام
فاجلمل يعرف نفسه ،ويعرفه اهلل أياضا
أما األشعار اليت خاطب فيها إقبال الشعراء العرب فهي مهمة جدا من
حيث الشعر واألدب .فإذا قرأها اإلنسان وأمعن النظر فيها عرف —إىل حد
ما— العقد وحلها أنه ملاذا مل يستفد من منابع شعراء العرب احلقيقية رغم كونه
مادحا هلم ومولعا بشعرهم .ولكن األنسب —قبل أن نتكلم فيها— أن نلقي
نظر على مقال له باسم "التعليق األديب من رسول اهلل —صلى اهلل عليه
وسلم" .فقدم إقبال يف هذا املقال وجهة نظر رسول اهلل (ص) —كمعلق
أديب— حول شعراء اجلاهلية؛ امرئ القيس وعنرت  ،وعرب عن شعوره (ص)
عنهما .فامرؤ القيس يف نظره "أشعر الشعراء وقائدهم إىل النار" ،وتوضيح ذلك
—يف رأي إقبال— يوجد يف موضوع مهم لشعر امرئ القيس ،أال وهو البكاء
على فراق احلبيبة وذكرياهتا يف أطالل خربة موحشة ومثل ذلك .ونرى مقارنا
بذلك عنرت الذي عرب رسول اهلل (ص) عن اشتياقه يف لقائه عندما مسع شعره
حيث قال عنرت :
ولقد أبيت على الطوى وأظله
املأكــل
كرمي
أنال
حـىت
فحاول إقبال أن يأيت بنتيجتني مهمتني من أقوال رسول اهلل (ص) فيهما،
األوىل :أن حماسن الصنائع والبدائع ليست من حماسن احليا  ،والثانية :أن الفن
تابع للحيا  .وهناك أقوال أخرى لرسول اهلل (ص) عن الشعر والشعراء توجد يف
كتب األدب العريب فلذا ال ينبغي أن ننحصر يف االثنني منها فقط .وهناك شعران
آخران لعنرت مل تصال إقبال وإال كان أعجب هبما يقينا هذا املعرب عن إثبات
الذات .قال عنرت :
بذلـة
احليا
ماء
تسقين
ال
بل فاسقين بالعز كأس احلنظل
كجهنم
بذلة
احليا
مـاء
منـزل
أطيب
بالعز
وجهنم
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وكذلك ما عرب عنه شعراء احلماسة من كرامة النفس واإلباء بالطبع كان
جديرا أن يتأثر منه إقبال ولكنه مل ينتبه إىل هذه اجملموعة ،فلنحاول أن نرد على
هذا السؤال يف األسطر التالية.
إقبال كان قد تأثر بالسحر األديب للزعماء اإليرانيني يف األدب حىت أنه مل
يستطع أن ينجو من هذا السحر إىل آخر حلظة .فهذا التسحر كان سببا رئيسيا
لعدم التفاته إىل الشعر العريب .ونزار ميادين العجم وطراوهتا جذبتاه إليهما،
وسكن يف قلبه دوام خاضرهتا وناضرهتا وتلوهنا ،ووفر له أسباب استمتاع القلب
والنظر .واملعارف العجمية قد أخذت على قلب إقبال شديدا وإىل هذه الدرجة
أنه —رغم سفره املستهام إىل بالط الرسالة وجملس الرسول وقطع الصحارى يف
هذا السفر— يغين أشعار العراقي واجلامي العجميني .ولكنه يشارك احلادي يف
حدائه وإن كان ال يعرف أسلوهبا العريب .يقول:
22
العراقـي
شعر
تار
وأقـرأ
23
احرتاقي
وأحيانا من اجلامي
وحلـن
أعراب
حلون
أبـني
25
24
ناقيت بعض اتفاق
حلادي
وألن إقبال اختار لشعره قوالب األردية والفارسية ،ومل يستطع أن يستميل
إىل اللغة العربية فإنه يعتذر مرارا الختياره قالبا عجميا بدال من القالب العريب،
وإنه يريد أن يؤكد لقارئه أنه إن كان يغين نغمات هندية ولكنه يغين باللحن
العريب ،وإن كانت معازفه عجمية ولكن صوته عريب.
يل حلون ظلمتها لـي العج ـم
26
يل وفـاء عريب يل نغ ـ ـم
يشرب ـون
وغيـر
للعرب
هي
21
ومن الشرب تراهم خيجـلون
ويف األصل نداءه شريازي ولكن الروح الذي يتحرك خلفه عريب حقا كما
صرح بذلك يف "رسالة الشرق" حيث قال:
جسمي كله من أرض كشمري
كان إقبال حيث على العربية وكان مراده منها العربية املتحلى حبلي اإلسالم
واملصبوغة بصبغته .فهناك فرق واضح بني تصور احليا اجلاهلي وتصور احليا
اإلسالمي ،ومن أدرى من إقبال مبعرفة هذا الفرق .وإن للمروء العربية خلق
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خاصة هبا؛ مثل الشجاعة والسخاء وإكرام الاضيف ،ولكن العرب مع هذه اخللق
احلسنة مصابني مبرض خلقي يسبب هلم اإلدبار والبؤس دائما ،أال وهو العصبية
اليت مخدت ملد من الزمن حتت سيطر اإلسالم ولكنها ظهرت فيما بعد مندفعة
مع كل األهوال .فالعرب وإن كانوا يف الشام أو العراق أو األندلس لوثوا أنفسهم
وثياهبم بتلك العصبية فهي نفسها أكرب سبب بؤسهم وخراهبم .وأما اإلسالم
فريبط بين آدم يف العالقة األخوية واإلنسانية خمالفا من العصبية النسبية أو القبلية
أو الشعبية أو البلدية .وهذا هو الفرق بني املبدأ األخالقي اجلاهلي وتصور احليا
اإلسالمي .فرمبا هذ ا الفرق أحد أسباب أن إقبال مل يلتفت إىل الشعراء العرب
كثريا رغم كثر وجود آثار احليا يف البيئة الصحراوية العربية.
وعندما خياطب إقبال الشعراء العرب يعرتف فيهم بالعاطفة واحلنان واحلرار
واجلنون ،ولكنه يريد من شاعرهم أن يرتك التصوير والتمثيل يف شعره ويغوص يف
أعماق الروح والقلوب وأغوارمها ،وينقل إىل املسلم تلك احلرار اليت توجد يف قلبه
ويلقنه السري يف صحراء احلرم كي يدرك سعة قلبه وحيسها .وخيرب إقبال الشاعر
العريب بأسلوب واضح غري مبهم ،أنه من املمكن أن حيل بنفسه يف حياته الصبح
املشرق بالنور القرآين حمل الليلة الظلماء .يقول:
عنــي
العريب
للشاعر
وقـل
28
مـين
لياقوت الشفاه البخس
حتـى
بالقـرآن
النور
قبست
جعلت الليل يل فجـرا يغنـي
لديكـا
بصلصـال
ما
لتحفظ
فكم من نشو حامت عليـكا
لـهذا أو لذاك الـدن  29خلـو
وقلبك قدم الصهبا  31إليــك
وسر مثلي بصحراء احلمى سـر
30
ألنك عمق ذاتك قد تق ــدر

0

هو"حافظ شريازي" من كبار شعراء الفارسية.
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هو اخلواجا حسن نظامي الدهلوي املتصوف الكبري واألديب النابغة.
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هو الشيخ ظفر علي خان أكرب صفحي وأشهر شاعر عرفته مدينة الهور وكان رئيس
التحرير جلريد (زمني دار) األردية ومن أخلص أصدقاء إقبال وأنصاره!

4

ديوان األسرار والرموز :ص ( 36يف حقيقة الشعر وإصالح اآلداب اإلسالمية)

5

الشريازي من كبار الشعراء الفرس.

6

شاعر األردية املعروف وأستاذ إقبال يف شعره.

1

من ملوك الطوائف وهم أسر بربرية يف بطليوس (األندلس) ()0194—0121
ومؤسسها عبد اهلل امللقب باملنصور (ت  )0145متيز حكمه باحلروب وهبزميته أمام
ابن عباد أمري إشبيلية.

8

بدائع إقبال يف شعره األردي :ص ( 012الديوان بانك درا األردي :ص )264

9

املراد من األسدية :أسد اهلل محزه .ومرحب :مصارع كافر قتله علي ابن أيب طالب
(رض) يف وقعة خيرب.
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الرقم  9نزهة الفلك ص 025.
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وراجع تلميحات إقبال.
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أسرار إثبات الذات ص ( 91الركن الثاين ،الرسالة)

03

املراد بعود السليمي :قو العرب يف األدب والغناء
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رموز نفي الذات ص ( 050شكوى املصنف إىل من أرسل رمحة للعاملني)
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ديوان زبور العجم الفارسي :الغزل  22ص 22
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هو الدكتور عبد الرمحن تشتغتائي الرسام العظيم والفنان املعروف قد رسم بعض
األبيات الشعرية إلقبال ونال به إعجابا شعبيا واسعا!
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Wisdom of the East Series

09

أعظم شعراء إيطالية ومن رجاالت األدب العاملي ،خلد امسه مبلحمته الشعرية
"الكوميديا االهلية" وصنف فيها طبقات اجلحيم واملطهر والفردوس يف سفر ومهية قام
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هبا بقياد فرجيلويوس وحبيبته بياتريس.
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واسم الكتاب أبو العالء وما إليه ،وألفه األستاذ امليمين وهو حماضر بالكلية الشرقية
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الشعر بين الحكمة والفن كما يراه ابن العربي
لألستاذ عبد اإلله بنعرفة

يعرف نقاد األدب العريب قدميا الشعر بأنه عبار عن "كالم موزون مقفى".
وبعاضهم ألغى لفظ "مقفى" ،واحتجوا بأن القافية ليست شرطا يف الشعر ألهنا
ختم يعلم بانتهاء هذا الكالم املوزون ،وعليه فهي أمر عارض .ومجاع األمر أن ما
جيعل من الكالم شعرا هو الوزن الذي قصد إليه ابتداء .وعليه فالقصدية إىل الوزن
هلا دور يف حتقيق الشعرية حبسب هذا الرأي .فما هو هذا الوزن؟ هل له نسبة إىل
املعين أم إىل اللفظ؟ أم أن األمر خارج عنهما مستقل بذاته؟ وإذا كان الوزن
معيارا للشعرية ،فلماذا ألزموا أن البيت الواحد ال يعد شعرا ،وأن أقل الشعر بيتان
بل كما روي عن النيب عليه السالم أنه قال :من قال ثالثة أبيات فهو شاعر .ويف
ختصيص الثالثة إفاد إىل أن صاحبها عمد قصدا إىل نظم الشعر ال كما حيدث
اتفاقا يف املخاطبات واملعامالت بني الناس حيث جتد كالما موزونا ميكن جريانه
على أعاريض الشعر املعروفة .فالشعر عندهم ،إذن ،هو القول املوزون وزنا عن
قصد من القائل .وهلذا مسيت القطعة الشعرية قصيد إخبارا عن هذا املعين.
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اشتقاق الشعر:

الشعر لغة هو العلم وهلذا تقول العرب ليت شعري أي ليتين علمت .وجاء
يف التنـزيل﴿ :وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون﴾ أي وما يدريكم .والشعر
له عالقة بالشعر ألنه شعور دقيق فعلى هذا األساس استعري الشعر للعلم الدقيق،
ومسي الشاعر بذلك لدقته وفطنته .واملشاعر احلواس ،وبناء على هذا فالشعر علم
دقيق باحلواس اليت هي منافذ املعلومات ،فهو علم حسي .كما مسيت مناسك
احلج مشاعر إلدراكها باحلواس ،وكذا إلعالم اهلدي خالهلا الذي يشعر بشعري
يدمي هبا .كما مسي اللباس الذي يلي جلد اإلنسان بالشعار ملالمسته لشعر
جلده .ومن خالل هذه الدالالت يتاضح أن الشعر خمصوص بالعلم احلسي
الدقيق .فكل علم هو شعر ،ولكن غلب منظوم القول عليه كما غلب الفقه على
علم الشرع ،وغلب النجم على الثريا .وقد يطلق الشعر على النبات والشجر
لدقته وكثافته وتشعبه .وهلذا كانت املعرفة الناجتة عن الشعور واملشاعر دقيقة
وكثيفة ومتشعبة ولكنها معرفة ظاهر سطحية ومعرضة للتعرية .فهي معرفة فرعية
مشهود وليست أصلية غيبية وإن تلونت بالسواد فليس السواد غيبا وال أصال بل
إن السواد يرجع إىل أصله األبيض كما يشتعل رأس اإلنسان شيبا بعدما كان
معتما بالسواد .تقول العرب يف املثل" :هم الشعار دون الدثار" ،وجاء يف حديث
األنصار " :أنتم الشعار والناس الدثار" يصفهم باملود والقرب والبطانة واخلاصة.
فالذي يسرت جلد اإلنسان وشعره هو الشعار حيث ينقل الظاهر باطنا والشهاد
غيبا ،فيكسو ما ظهر أصال مبا خفي فرعا .وهكذا يلحق الشعر باألصل .وإذا
كان الشعار مؤذنا بالقرب واخلصوصية فهو منذر أياضا بالبعد والعمومية لنسبته
بالنجاسة والقاذورات .فأول ما يتلقي فاضالت اجلسم الشعار ألنه أول ما يباشر
اجلسد .وهلذا قالت السيد عائشة رضي اهلل عنها عن النيب عليه السالم" :إنه
كان ال يصلي يف شعرنا وال يف حلفنا " خمافة أن يكون أصاهبا شيء من دم
احليض .وهلذا السبب جاء ذم الشعر يف التنـزيل ألنه علم خلط بنجاسة .كما أن
للشعر عالمة وهلذا يتخذ الناس الشعارات إي العالمات فدل ذلك على الظهور.
ومسيت مشاعر احلج بذلك لكوهنا عالمات له ،كما أن الرجل يشعر البدنة أي
يعلمها وذلك بأن يطعنها يف سنامها حىت يظهر الدم وهو جنس .فال هتدي إال
بعد استفراغها من جناستها أي دمها .كما أن الشعر ال يهدي إال بعد استفراغه
12

الشعر بين الحكمة والفن

من جناسته العارضة .وهلذا مل يعلق على أستار الكعبة إال املعلقات ،وقد مسى
الشيخ األكرب شرحه على ديوانه الشعري " ذخائر األعالق" شرح ترمجان
األشواق .واإلشعار يفيد القتل أياضا ألن العرب كانت تقول للملوك إذا قتلوا "
أشعروا" ،وتقول للعامة "قتلوا" .وكانت دية املشعر أي امللوك يف اجلاهلية ألف
بعري .ويروى يف مقتل عمر رضي اهلل عنه أن رجال رمى مجر فأصابته فسال دمه،
فصاح رجل "أشعر أمري املؤمنني" فقال أعرايب من بين هلب "لتقتلن أمري املؤمنني"
فقتل يف تلك السنة .وهلب قبيلة مينية عرفت بالزجر والعيافة .وما يهمنا هنا هو
هذا الفرق بني اإلشعار والقتل يف التمييز بني ما هو كرمي ووضيع لعالقة كل ذلك
بالشعر .وهناك الشعري أي ذلك النوع من احلبوب ،مسي بذلك ألن سنابله
وحباته تعلوها إبر دقيقة مثل الشعر وهلذا مسيت دبابة الدواب الشعراء ألن هلا إبر
تلسع هبا .وهذا اللسع هو ما يعرف يف الشعر باهلجاء.
فها حنن نري أن الشعر ينطوي على هذه اجلملة من املعاين واليت ال تبدو إال
بعد التحليل ،وميكن استخراج جل أغراض الشعر من مدح وفخر ووصف
ونسيب ورثاء وغريها من املعاين الكمونية واليت حتققها األسر اللغوية ملاد
"شعر".

ماهية الشعر

:

رأينا أن الشعر مبين على الوزن بقصد يرومه الشاعر .فهل هذا التعريف
خاص بالشعر العريب أم هو تعريف إنساين؟ وبعبار أخرى هل الشعر مقولة كلية
تتاضايف يف كل األلسن والذهنيات وتبقى على كليتها أم أهنا تتلون وتصطبغ
باجلوار اللغوي والثقايف الذي استاضافها؟ وعليه ال ميكن احلديث إال عن شعر
عريب بالتعيني أو فارسي أو هندي أو غري ذلك؟ إن األخذ بالتعريف الذي مفاده
أن الشعر كالم موزون مقفى قصد إليه ابتداء ال ميكننا من بناء تصور إنساين
للشعر وماهيته ألنه حيصره يف إطار الوزن والقافية .وال شك أن شعر أمم أخرى
ال خياضع لاضابط الكالم والوزن والقصد إليه ،والقافية .فإذا حنن اقتصرنا مثال على
ضابط الكالم ،فنحن نعلم أن حده هو اللفظ كما يقول ابن مالك:
كالمنا لفظ مفيد كاستقم
اسم وفعل مث حرف الكلم
فما ال فائد فيه ال يعترب شعرا ،وهناك من الشواهد حىت عند العرب ،ما
13

إقباليات (العدد الخامس )4002

يقوم على عكس هذه الدعوي .أما يف وقتنا احلاضر فقد أصبح عدم الفائد عند
البعض هو منتهى الشعر .وسؤال الفائد لديهم ال عالقة له بالشعرية .بل إن
شعارير اللحظة بادعائهم حتطيم النموذج أسرعوا يف موارا الشعر حتت الرتاب.
فأنت تسمع جعجعة وال تري طحنا ،كلمات بعاضها فوق بعض أو هي ظلمات
بعاضها فوق بعض إذا أخرج املرء يده مل يكد يراها .ولعمري إنين ملستحاضر لقول
القائل :
سوف ترى إذا اجنلى الغبار
مح ـار
أم
حتتك
أفرس
بل إن النظرية الشعرية يف الغرب حاليا مبنية على عدم اإلكرتاث بالقاريء
هم الشاعر أن يرصف الكلمات وعشرات النقط والرقوم دون ضابط
إطالقا وإن َّ
حمدد منساقا أمام طفر هوسه .فهناك نوع يسمى "الشعر اخلالص أو احملض" مبين
على وزن حمدد وال معين له .فإذا ما رجعنا إىل كتب ذلك القسيس هنري برميون
وخصوصا يف كتابه "الشعر اخلالص" ( )0965و"صال وشعر" ( 0926و
"راسني وفالريي" ( 0931نراه يعرف الشعر اخلالص بأنه إهلي ويقصد به أن
يطمح الشعر ألن يصري مثل موسيقى للصمت بدل ضجيج األلفاظ .هذا الشعر
اخلالص فيه "جناسة ميتافيزيقية" على حد تعبريه .تعامل الشعراء الغربيون مع هذا
التصور الغريب بشيء من الرغبة والرهبة ،أو لنقل بنوع من الغزل والوجل كما
يظهر من رسالة بول كلوديل للقسيس برميون حول اإلحياء الشعري .فالشعر يف
هذا التصور صال ال يعلم املصلي ماضموهنا وال ترنيمتها بل ليس هلا إحرام وال
سالم .أي أهنا بدون حدود وال آداب وال مراسيم .فالشاعر ال يستأذن يف
صالته بل يلجها قبل أن يتطهر من رجسه مث ينتهي منها وهوال يعلم ذلك! إن
فتح هذا الباب أمام الشعر مل يكن ليؤدي إال إىل احتاضار الشعر دون مشعر
املعين!.
مث إن أنصار قصيد النثر ،الذين يرفاضون الوزن والقافية كحد فاصل بني
الشعر والنثر ،قد شطوا يف هذه الدعوي حىت قارب الشعر أن يلفظ أنفاسه .لقد
بدأت قصيد النثر مع الرومانسيني ،واحلق ان الشعر قدميا مل مينع نفسه من ارتياد
رباطات النثر السردية .فالشعر الوصفي وامللحمي والتعليمي يفيدنا أن الشعر
تناول حصون النثر املغلقة وأجاد يف التعبري عن ذلك دون أن يفقد خصوصيته ،مث
جاء رامبو و فريالن اللذين شنا محلة على الشعر الكالسيكي واهتماه بعقد حتالف
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مع النظام واملعيار اجلمايل السائد مع أن الشعر بظنهما جيب أن جيهر باحلق
ولوكان سوءا ،مث حتالفا بدورمها مع الفوضى واإلنفكاك .أما ماال رميه ،فأصبح
النثر والشعر يف عرفه رمية لقطعة نرد يأخذها كما هي ال نثر وال شعر أو هو شعر
ونثر يف اآلن نفسه .وبعبار ال معىن للحدود .تلك ،إذن ،كانت رؤية احلداثة
الغربية بإجياز شديد للشعر والشعرية .
ولنعد جمددا إىل الرؤية العربية للشعر ،ولنتساءل هل هناك نظرية عربية
شعرية؟ إن مثل هذا السؤال يف حد ذاته قد يوحي باإلستفزاز .نعم هناك نظرية
للشعر عند العرب وإن كانت ختتفي أحيانا من شد الظهور ،ألن العرب وجلوا
بالشعر كل األغراض حىت صار التعبري الطبيعي عن احليا جبميع مقوماهتا .لقد
كان الشعر يف اجلاهلية مفخر العرب وكانت القبائل تفاخر بوجود شعراء منها،
وباملقابل كان العار واخلزي يلحق القبيلة اليت ليس هلا شاعر ينافح عنها وخيلد
مالمحها وأيامها .إن الشعر اجلاهلي دقيق جدا يف وصفه ويف اقتناصه للمعاين
الشارد  .وإن من يري تاضاريس اجلزير العربية وصحاريها ،وهول تلك التاضاريس
ليدرك مدى انصهار تلك العوامل يف الشعر اجلاهلي بقو ودقة ،فاللغة ناتئة
وحاد  .إن هليب الشمس مل يصهر صخور اجلزير ولكن الشعر اجلاهلي
صهرها .قد قيل يف هذا الشعر أنه يستعمل الغريب والشاذ والوحشي ،وعليه
صعلكة رجولية مفرطة .ولعمري هذه رمية بدون رام وعنوان للقطيعة اليت حدثت
يف اجملتمع العريب باإلنتقال من البداو إىل احلاضار  .فالشعر اجلاهلي بدوي بدقته
ورجولته وجنادته وقربه من احليا  .إنه قريب من حيوانات الصحراء ورماهلا
وصخورها وودياهنا ووهادها ،وهو متطلع ناظر متلمس لسمائها وسحبها وأنوائها.
الشاعر اجلاهلي شاعر يبصر ويسمع ويتقد نباضا وحيا  ،وهلذا كان شعره دقيقا
دقة مل يدركها احلاضريون فنعتوه بالغريب والوحشي .الشعر اجلاهلي مل يكن يعرف
القصيد الغرضية بل ميزج األغراض أو فلنقل احليا فتثمر شعرا .ملا نظر نقاد
األدب العريب للشعر وأسسوا نظرية شعرية ضحوا هبذه اخلصوصية الكيماوية
للشعر اجلاهلي فطلعوا لنا بنموذج ذكره ابن قتيبة يف القرن الثالث اهلجري
للقصيد العربية :نسيب مث رحيل فمدح .هذا هو القالب الذي ارتآي مؤرخوا
الشعر وال أقول منظروه لكي يكون النموذج الذي ينبغي احتذاؤه والسري على
منواله .فأين األغراض األخرى إذن؟ بعدما كان الشاعر سيدا يف قومه أصبح
خدميا وموظفا وصنيعة يف يد مداحه .وصار املدح للساسة واألعيان هدف
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الشعراء .وهكذا ابتعد الشعر عن دقته وظهر النثر وتعددت اختصاصاته من
سلطانيات وإخوانيات وخطب … .وزاحم الشعر وصرعه فيها بعدما كان
الشعر يعرب عن كل شيء ،بل ال تعبري إال والشعر رهانه .مل يكن الشعر فنا من
الفنون عند البدوي بل كان جوهر وجوده وأريج حريته وكرامته وشرفه .مع انتقال
اجملتمع العريب إىل التمدن صار الشعر فنا من الفنون .منوذج القصيد الثالثي
الذي ساد مل يكن هو الوحيد بل وجدت مناذج أخرى مل يكتب هلا النجاح .من
ذلك حماوالت الفلسفة اإلسالمية إعطاء تعريف للشعرية يتمايز عما تعارف عليه
النقاد .فعند الفارايب وابن سينا هناك متييز واضح بني ما ينتجه العقل وما ينتجه
اخليال .إىل جانب هذه الرؤية هناك رؤية أخرى أعمق منها مل تعرف إطالقا حىت
يومنا هذا ومل جند أحدا تكل م عنها غري حمي الدين بن العريب احلامتي يف مقدمة
ديوانه الكبري الذي ال يزال خمطوطا "ديوان املعارف اإلهلية" وسنعود إىل هذا بعد
إكمال حديثنا عن الشعر اجلاهلي والذي وصلنا يف صيغة كاملة وهنائية مما يفيد
أنه هناك مراحل أخرى سابقة مل يصلنا منها شيء .رأينا هذا الشعر يعرب عن
حنني قوي رمبا كان إىل هذه املراحل .كما أنه يغين ويرتمن بأجماد العرب وأيامهم
ويعبق باحليا بقو الوصف واحلفاظ عليها من املوت أو القتل الذي يتهدده يف
كل حملة ونفس .فالوجود خيط رفيع واحليا رهيفة ناحلة .والشاعر يتماهى مع
رهافة هذه احليا ويتآخي مع الطبيعة ومع األشياء واألحياء .يتكلم النقاد بعد
هذا عن الشعر األموي والعباسي وهي تقسيمات غري دقيقة .كان الشاعر فارسا
يف اجلاهلية ،فأصبح هجاءا أو مداحا يف هذه العهود .ومع ذلك تطور الشعر
وأخذت عناصر غري عربية تساهم يف فتح آفاق الشعر العريب مثل أيب نواس
والعباس بن األحنف وأيب العتاهية .كما برزت ظاهر احلب العذري العفيف يف
الشعر وكذا ظاهر اجملانني أو عقالء اجملانني إىل جانب الغزل السافر مع عمر بن
أيب ربيعة .ومع ذلك فإننا نري أن الثقافة البدوية مازالت حاضر يف كلماهتا
وأوصافها رغم االنتقال إىل احلاضار والتمدن .وبلغ الشعر الذرو مع أيب متام وابن
الرومي وخصوصا املتنبئ .وبدأ يظهر أن الناس مل يعودوا يتلمسون إال هذه
األمساء وأغراض هؤالء الشعراء .وسرعان ما بدا أن هذه الطريق مسدود وأنه من
اللزوم البحث عن سبل أخرى تعود بالشعر إىل شرفه وقمة عطائه .كانت البداية
مع الزهديات اليت افتتحها أبو العتاهية وسرعان ما تال ذلك التغين باحملبة اإلهلية
عند رابعة العدوية .ويتواىل التعميق مع احلالج وابن الفارض والنفزي وأبو العالء
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املعري.

هل الشعر فن أم حكمة؟

إن اجلواب عن هذا السؤال يفرتض مقدما أن نبني ما املقصود من الشعر؟
هل هو جنس الشعر أو أفراده؟ وبعبار أخرى هل نعين بكالمنا عن الشعر ماهية
دون اإللتفات إىل األمثلة اليت أبرزته يف عامل اإلمكان أم نصرف نظرنا عن عينه
الثابتة إىل صوره يف عامل األكوان؟ وبعبار أجلى هل ننظر إىل الشعر قبل تكوينه
أم بعده؟
يبدو أن الشعر قد حيقق احلكمة بالنظر إىل عينه الثابتة وقد يهجرها وامها
بالتعلق بصوره املتعدد يف عامل املثال .لقد قال النيب عليه السالم بأن من الشعر
حلكمة ،وأتى بالتوكيد والتبعيض فدل على أن أصل الشعر وجوهره يكمن يف
إفاد احلكمة ،وهلذا أتى بالتوكيد مث لون هذا احلكم ملا علم أن البعض خيرج عن
أصل الشعر إىل فروعه ،فيطرق فنونا من الكالم ،فأتى بأدا التبعيض حىت خيرج
الشعر احلكيم عن غريه .ونري أن هذا احلديث قد مجع القول وأمجله خبصوص
الفرق بني احلكمة والفن.
إن النظر إىل التمييز بني احلكمة والفن ميكن أن نرجع به إىل اصول
األشياء ،قد يقول القائل ومعه احلق صوريا يف ذلك ،أن الشعر له عالقة بالفن
أكثر مما له عالقة باحلكمة .وهذا حكم كمي وصوري ،فهو كمي ألن جل النتاج
الشعري مييل إىل أن يكون فنا ،وهو صوري ألن الشعر من الشعر وهو كالشجر
والنبات .والشعر هو نبات اجلسم وشجره .فهناك مماثلة حقيقية بينهما ألن
اإلنسان أرض معمور وعليها نبات ودواب .وهلذا ال يطرح احلاج وقت إحرامه
عنه الشعر ودوابه املالزمة لبدنه .فأشبه اإلنسان بذلك األرض ألنه من تراب.
وحنن نقول يف وصف الشجر بأهنا فناء وفنواء ويف الغصن بأنه فنن إىل غري ذلك.
فلزم الفن عامل النبات عموما ،ونقول شعر فينان وامرا فنواء ألن شعرها كأفنان
الشجر ،ويف احلديث" :أهل اجلنة مرد مكحلون أولوا أفانني" أي ذووا شعور.
فعلى هذا االعتبار يصح وصف الشعر بالفن من الناحية الكمية والصورية كما
قلنا ولكن الذي جيب أن ننتبه له هو أن التفنني يطلق على التخليط والفنون على
األخالط من الناس .فكل شعر فيه ختليط هو فن وهي خاصية الشعر املعاصر.
أما عند انعدام التخليط فال يصح أن نسمي الشعر بالفن .بل األدهي من ذلك
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أن الذي يصح أن نطلق عليه الفن هو النثر ،ألن النثر من التفريق والطرح أرضا.
فدل على أن النثر يكون من أعلى إىل أسفل وهلذا مسي ما يطرح اإلنسان من
أنفه إىل األرض بالنثار والنثر  .والنثر يطلق على الشيء الكثري املتفرق ،فنقول
امرا نثور ونثر الكالم أي أكثره ،وجاء يف حديث ابن مسعود وحذيفة يف القراء :
ه ّذا كهذ الشعر ،ونثرا كنثر الدقل " أي يتساقط كالرطب اليابس من العذق إذا
هز .فدل مر أخرى على عالقة النثر بالفن من حيث أهنما من معجم نبايت،
وأهنما يتعلقان بكل ما هو كثري ومتفرق ومتشعب وخارج من أصل معني .وميكن
أن نقول بأن الشعر يقوم على االستدار كما أن النثر يقوم على اإلستقامة .وهلذا
وصف الغصن بالفنن داللة على الغصن املستتقيم .فاحلركة يف النثر مستقيمة،
ويف الشعر دائرية .ولك أن تنظر مثال إىل الشعر فأصله بصيالت مستدير حتت
اجللد يربز عنها بعد حني .وكذلك الشعر فهو يقوم على الدور واإلستدار ألنه
بيت الشاع ر ومسكنه كما كانت اخليمة احملبوكة من الشعر بيت العريب وهي
مدور  .وعليه فالشعر قرآن والنثر فرقان ،أي أن الشعر إمجال وإمجاع النثر تفصيل
وتفريق.
القصيد بيت الشاعر وخيمته والنثر بيداؤه وصحراؤه .فاحلافظ له من أفانني
القول وفنون الناس خيمة من الشعر وبيت من الشعر .احلركة يف الشعر إذن دائرية
وهي أ صل احلركات ألهنا نقطة مكرب سالت من القلم األول عن املداد املطلق مث
صورت فتكسرت إىل مثىن ومثلث ومربع وخممس ومسدس فرجعت إىل أصلها
كما بدأت .فالبداية عني النهاية .فأصل احلرف نقطة سالت عن القلم الذي
غمس يف مداد دون الغيب وظهر بتلك احلروف إىل نور الوجود .فأول شكل
كان حرف األلف ال يتصل بشيء واألشياء تتصل به .فباملداد كان اإلمداد .مث
اضطجعت تلك األلف فصارت باء فجيما فداال إىل أن عادت ياء يف األخري،
وهي ألف خمفوضة النعطافها وعطفها على غريها .وليس لغريها عني سواها .فال
يوصف باإلستقامة إال املنثور ،أما املشعور فموصوف باإلستدار .
وعليه فالسؤال عن الشعر :هل هو حكمة أم فن يكمن أساسا يف العالقة
والفرق بني النقطة وامتدادها أو بني السكون واحلركة وإن شئت قلت بني احلركة
الدائرية واحلركة املستقيمة ،هنا أصل املسألة وحلها.
ومن جهة أخرى ،فإن النثر كما قلنا نبايت ألنه صدور من بطون وال يكون
الصدور صفا إال للنبات ألن انتقال احلركة من االستدار إىل االستقامة هو انتقال
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من طور اجلماد إىل طور النبات .فانظر مثال إىل اجلنني يف بطن أمه يف انعطافه
وكروية وكذلك البذر يف جوف الرتبة وبعد ذلك تنجم البذور اإلنسانية والنباتية
مستقيمة .وهلذا جاء وصف اإلنسان يف القرآن مطابقا هلذه احلقيقة ﴿واهلل أنبتكم
من األرض نباتا﴾ (نوح)01 :
أما الشعر فهو يف أصله جوهر أي مجاد ،وهو أي الشعر إن كانت له نسبة
مع النبات فبحكم فرعيته ،فهذا حكم عليه مبقتاضي عارض عرض له ،وإال
فأصله احلاكم عليه هو اجلمادية ،وهلذا قلنا إنه يبحث عن جوهر األشياء بل إنه
اجلوهر .ومن املعلوم أن اجلواهر تقوم بذاهتا على عكس العوارض اليت تقوم
بغريها.
ما هو موقف القرآن من الشعر ،وملاذا ذم الشعر؟ وهل لغة القرآن شعرية أم
نثرية؟
تلك بعض من األسئلة اليت سنواجهها .من املعلوم أن القرآن حتدث عن
الشعر والشعراء .وكيف ميكن أن يصرف النظر عن ذلك والشعر ديوان العرب.
بل إن هنالك سور امسها الشعراء مما يدل على أن للشعر أمهية كربي عند
الشارع.
هل الشعر هو هذا الكالم املوزون املقفى كما ورد به التعريف أم هو شيء
آخر جيب البحث عنه؟ وكيف ذم القرآن الشعراء ونفي عن النيب عليه الصال
والسالم وصف الشاعر؟ فهل يف الشعر أمر يتعارض مع وظيفة النبو والرسالة؟
إننا نعتقد جازمني أن الرسالة تتعارض جوهرا مع الشعر .وال يدل ذلك على أن
الشعر مذموم أصال .ولكن الذي مل يتنبه له جل من تكلموا يف هذا املوضوع هو
كون الشعر حمال للرموز واأللغاز والكنايات واإلستعارات وضروب القول اليت خترج
عن املعاين الواضحة .فصفة الغموض أو على األقل اإلهبام مالزمة للشعر على
عكس الرسالة اليت يطلب من الرسول فيها البيان .وهنا أصل املشكلة ،فالرسول
جاء مبلغا مبينا والذكر نزل عليه ليبني للناس ما أنزل عليه .فلو كان القرآن يتعمد
إهبام األحكام الشرعية لتعطلت الشريعة ،وانعدم سبب إرسال الرسل ،وإن كان
القرآن مع كل هذا ليس عن سبب حىت ال يكون مفتقرا ،بل هو قول وكالم قبل
وجود السبب .ولكنه يف حق املنـزل إليهم كان عن سبب ألن الرسول مبلغ عن
ربه ويلزمه البيان يف الوقت لكافة الناس .فالرسول مطالب باجلواب حينا ملا يرتتب
على ذلك من األحكام اليت اقتاضتها الشريعة ،والبيان ال يتأخر عن وقته.
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الشعر حمل الغموض واإلهبام ،ومن املالحظ أن اإلهبام هو األصبع الذي
يرمز إىل التوحيد وإىل صال الفجر اليت هي بني اخليط األسود واخليط األبيض.
ولذلك كانت مبهمة ،فهناك الفجر الكاذب والفجر الصادق أو الفجر املستطري
والفجر املستطيل .وزمان إمساك هذه الصال متعذر بداهة ألنه زمن برزخي وألن
الربازخ هلا حظ من الصادر والوارد أو الطالع والغارب .ولذلك صعب التعرف
على كل ما هو برزخي ،فاحلاضر برزخ بني املاضي واملستقبل ،واإلنسان الربزخي
هو الكامل الذي له حظ من احلق واخللق ﴿مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال
يبغيان﴾ .زمان الشعر ليلي وزمان النثر هناري .األول غيب والثاين شهاد  .عنون
الناس القصائد ألن الليل حيتاج إىل ضوء القمر فيعلم ،أما النثر فأصال ال عنوان
عليه ألنه عنوان ذاته "إذا ظهر الصباح أطفأ القنديال".
ومن هنا اخلطا الذي يقع فيه شعراء قصائد النثر حني يعنونون قصائدهم
ودواوينهم .فالنثر أصال يتعرض مع العنوان ،وقصيد النثر الذي هو التفريق ترفض
اجلمع .فما كان فرقانا كيف يصبح قرآنا؟ من أجل كل هذا كان وصف النثر
بالفن ألزم وألصق به من وصف الشعر بذلك .والفن مجع فال يعقل الفن إال يف
مجعيته وهلذا نقول فنون النثر كما هي فنون الناس وأفنان الشجر قلنا أعاله بأن
الشعر قرآن والنثر فرقان ألن أساس الشعر هو يف اجلمع واجلذب فحركته إىل
الداخل :أما النثر فحركته إىل اخلارج ألنه طرد للمعاين .يقول العريب :افنت احلمار
بأتنه إذا أخذ يف طردها وسوقها مينة ومشاال وعلى استقامة وعلي غري استقامة.
وهذا هو الفن ألنه انبعاث إىل خارج وتوسع وتصرف بدون إدراك مسبق للغاية،
من هذا التوسع والصور على عكس احلركة الذاتية اليت تفرتض مبدئيا إدراك الغاية
من تركيزها وجتميعها .وهلذا نري أن الشعر صنو احلكمة وأن احلكماء كانوا غالبا
من الشعراء ألن احلكيم هو من حيكم القول وحيكم املعاين أي يلف بعاضها
ببعض وجيمعها ويربطها ويقيدها بدل أن يفرقها وينثرها كما ينثر الناثر ما خرج
عنه .فانظر مثال إىل معجم العروض والشعر جتده دائرا حول هذا األحكام وربط
املعاين واأللفاظ .ومثر احلكمة احلكم ،فكل حاكم حكيم وليس كل حكيم
حاكما .فالشريعة حاكمة علينا ألهنا من معدن احلكمة .واحلكمة هو وضع
األشياء موضعها .وللعالقة بني احلكمة واحلكم ورد يف احلديث "إن من الشعر
حلكمة" ويف رواية" إن من الشعر حلكما" .وال يشرتط أن يكون احلاكم واحلكيم
خليفة ،بل إن القاعد هي الفصل بينهما وقد جيتمعان .وقد ورد أن "اخلالفة يف
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قريش واحلكم يف األنصار" ألن احلكم مثر احلكمة وهي العلم والفقه .وكان أكثر
األنصار من احلكماء والفقهاء .أما عالقة احلكمة بالشعر ،فقد رأينا أن العرب
كانت ترجع إىل حكماء حيكمون بني الشعراء ،وقد مسوا بعض أشعارهم بذلك.
فهذا األعشى مسى القصيد احملكمة باحلكيمة فقال:
وغريبة تأيت امللوك حكيمة
قد قلتها ليقال من ذا قاهلا
واحملكم هو الذي ال اضطراب وال اختالف فيه ،ومن هنا وصف القرآن
باحملكم والذكر احلكيم .وقد ذهب بعض املفسرين إىل أن احملكم هو املفصل وهو
الذي مل يقع فيه نسخ وال متشابه .وهو غري صحيح آلن األية حاكمة عليهم
حيث ميزت بينهما﴿ :كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري﴾.
فأيت بأدا الرتاخي إلفاد املغاير بني اإلحكام والتفصيل .فاألول إمجال والثاين
تفصيل .ومن ذلك أن اإلحكام واحلكم منع .وهلذا جاءت اآليات بني أمر وهني،
وإن شئت قلت بني افعل أو ال تفعل .أما تفصيل ذلك فهو الوعد والوعيد.
فاحلكم واإلحكام يفيد املنع وهلذا مست العرب اللجام باحلكمة ألهنا متنع وترد
الدابة عن الشرود .وجاء يف احلديث" :ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة" أي
وازع مينعه عن ارتياد ما ال يليق .وألجل ذلك مسي احلاكم بامسه ألنه يرد املظامل
ومينع الظامل .واحلاكم إما عادل أو جائر وكالمها ميل ،إال أن األول ميل باحلق
وللحق ،والثاين ميل عن احلق وعلى احلق .والشاعر احلكيم والشعر احملكم هو بني
هذين امليلني .فإما أن يعدل وإما أن جيور .فإن عدل فقد عدل بالقول عن
حقيقة األشياء وهو املسمى يف البالغة باجملاز .أو أنه عدل بالعبار إىل اإلشار ،
واإلشار بالعبار  .أما إذا جار فإنه هام وخرج عن الشعر إىل النثر وتتبع فنون
القول يف ودياهنا ﴿أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون وأهنم يقولون ما ال يفعلون﴾.
واجلائر اهلائم يسرت ويكفر ومييل حىت يعلق األمور ﴿وال متيلوا كل امليل فتذروها
كاملعلقة﴾ .أما العدل وإن كان ميال فهو كما قلنا ميل باحلكم مع صاحب احلق.
وهذا امليل هو عني اإلستقامة ألن من األمور ما ال تكون استقامته إال يف ميله
ومنها العدل واحملبة .فاحلاكم ال يكون إال بني اثنني وال بد أن مييل باحلكم
ألحدمها فإن كان لصاحب احلق كان حكما مستقيما عدال وإن كانت أخرى
كان جائرا وقاسطا .وكل أمر بني أمرين هو ميل فإن مال حبق كان استقامة وإن
عدل عنها كان ظاملا .فهذا ميزان خطري ودقيق ألن يف امليل عني العدل
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واالستقامة .وقد ورد أن النيب قال "شيبتين هود وأخواهتا" ومل يبني علة ذلك
الشيب حىت سأ له من رآه يف املنام عن ذلك ،فأخربه بأن األمر راجع إىل أن هود
فيها آية من العتاب اإلهلي حلبيبه ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك﴾ .فتتبع
اإلستقامة احلقة مؤذن بالنصب واهلرم .هلذا كان الشاعر ماضطلعا بدور خطري
أبر خبطورته .وعلى هذا األساس مت ذم الشعراء القاسطني اجلائرين الذين
قلما ّ
فرعوا القول أفانني وعدلوا عن حكمة الشعر املتقنة فظلموا فحق عليهم التقريع
والتوبيخ .وسارت وراءهم شراذمي الغواية أي الاضاللة ،ألن من يرتاد متاهات
الوديان ال بد وأن ياضل وأن يشرد فيهلك .فمن خرج عن أصله واشتغل بفرعه
مأمور بالسجود للشهود .أي أنه يسجد ليشهد أصله الذي اشتغل عنه بفرعيته.
فإذا ابتعد الشعر عن جوهره الذي هو احلكمة اجلامعة صار مشتغال بفرعه الذي
يف النثر ،فتكثر فغوي .وهلذا تبعه الغاوون أي اجتمعوا إليه .وكل ذلك مؤد إىل
غيه أي هالكه يف النثر.ألست ترى أن الغاوي هو اجلراد الكثري الذي يهلك
احلرث والنسل .والغاغة من الناس هم الكثري املختلطون الاضعفاء وهلم جلبة
وصياح بدون رباح .الشعر احلكيم راشد ورشيد وقد مييل عن أصله إىل فرعه
فيصبح كالما منثورا ال حالو عليه وال طالو .

مسألة املرآة يف الشعر

:

هذا العنوان غريب ألنه منفتح وبديهي ألن اجلميع يتكلمون عن رؤي
الشعراء .لكننا سنوجه القاضية توجيها غري معهود وذلك بتعرية املفاهيم وإزالة
طبقات املعين اليت علقت هبا واليت أبعدهتا عن أصوهلا وطفولتها.
إن الفرق بني الشعر والنثر هو يف هذا التقسيم اجلغرايف للمفاهيم .فكل
مفهوم له أبعاد يف املكان وأحيانا يف الزمان وال تكاد جتد مفهوما إال وحيقق جهة
معينة .واجلهات ست وهلذا كان العدد ستة هو أول عدد تام ألنه جمموع النصف
والثلث والسدس .وميكن أن نطلق على هذه الفاضائية "الواوية" ألن الواو يف عامل
األلفظ نظري الستة يف األعداد .وهلذا ترى الواحد منهما يشبه األخر شكال
وعمال .فالواو عاطفة أي أهنا جتمع وتعطف السابق على الالحق والالحق على
السابق واملصاحب على املصاحب .فصار ماضمار عطفها على ستة فرقاء
فشاهبت العدد ستة .وميكن أن نوضح أكثر فنقول أن الواو تعطف اخللف على
األمام والعكس ،واليمني على الشمال وعكسه ،واألعلي على األدين والعكس
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فصارت األبعاد ستة .وقد ال تعطف الواو أصال فتأيت لإلستئناف ومع ذلك نقول
إهنا تقيدك جبهة معينة ألنك حمكوم بذلك .فواو اإلستئناف ترد اإلنسان إىل وطنه
أي إىل جهة من جهاته .كما أن واو الثمانية ميكن أن تؤول هذا التأويل على
اعتبار أن انتهاء العد مؤذن باستئناف عد جديد .مث إنك إذا أردت اجلمع
توسلت غالبا بالواو ألن متام الشيء هو يف الستة اليت مجعت اجلهات الست.
ولنعد جمددا إىل عنوان هذا الفصل ،وكيف يكون الشعر مرآ ؟
املرآ جسم له سطح صقيل كانت تصنع من املعدن وصارت بعد ذلك من
الزجاج الذي دهنت صفحته الداخلية مبزيج من الزئبق والقصدير .واملرآ تعكس
النور وصور األجسام واألشخاص .وهناك أنواع كثري من املرايا كاملقعر واحملدبة
واليت تظهر العيوب ،واملرآ السحرية ،ومرآ الطيور ،ومرآ املاء يف احلدائق ،وكذا
املرآ احلارقة وغريها.
أن للمرآ على مستوى التصور دورا خطريا له عالقة مبفهوم اهلوية واإلدراك
هلا .فقبل الرؤية ليست هناك هوية على مستوى العلم واإلدراك ألن رؤية العلم
متعدية مبفعولني فهي تنتج اإلدراك والتصديق له على عكس الرؤية بالعني اليت ال
تتعدي إال إىل مفعول واحد .الرؤية ال تكون إال للخارج ولكن اإلنسان حيتاج
لرؤية ذاته ليدرك هذا اخلارج فيتوسل باملاء ،املرآ الكربي يف الكون .وكان للماء
هذا الدور ألن له عالقة باحليا ﴿وجعلنا من املاء كل شيء حي﴾ وأياضا ﴿وكان
عرشه على املاء﴾ أي ما احليا  .فاإلنسان ال ينظر إال يف احلي أما امليت فال رؤية
له وال فيه .إذا أكثر املرء من رؤية ذاته حتولت الرؤية مرضا وعانقا عن رؤية
اآلخرين ،وهلذا يقول العريب :أرأى الرجل إذا تبينت الرؤية يف وجهه ،أي احلماقة.
فالكيس العاقل هو من يري ذاته يف ذات اآلخرين ال من يرى ذاته يف ذاته ألن
الشيء ال ياضاف لنفسه وال يعطف عليها .ولك يف واو العطف كبري اعتبار .إن
الرؤية ال يسبقها علم باملرئي وهلذا قلنا إن الرؤية بالعني ال تتعدى إال إىل مفعول
واحد .أما الرؤية العلمية "رأى زيدا عاملا" فهي املعرب عنها بالشهود .وهذا يتقدمه
علم بالشهود وهو ما نسميه بالعقائد .هلذا يقع اإلقرار واإلنكار واإلثبات والنفي
يف الشهود وال يقع يف الرؤية .
يقول أفالطون احلكيم يف أحد حواراته يف احملبة " :أن ترى نفسك يف حبك
كما ترى يف املرآ " .وأبلغ من هذا ما ورد خربا" :من عرف نفسه عرف ربه".
فأفالطون يتحدث عن ت عدي اهلوية إىل األخر احملبوب فيقع التماهي والتجانس،
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ونالحظ أنه تكلم عن النفس .واحلقيقة أن الذي يتجانس هي األرواح و"األرواح
جنود جمند ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" .ويروى عن بقراط أنه
اغتم حني وصف له رجل من أهل النقصان حيبه ،فقيل يف ذلك ،فقال :ما أحبين
إال وقد وافقته يف بعض أخالقه .أما النفس فهي متعد ولكنها قد تتلطف
وتتجوهر فتعود إىل أصلها الواحد﴿ :يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحد ﴾ .واملالحظ أن أفالطون يشري بقوله ذاك إىل حقيقة الرجوع إىل
اإلنسان الكامل أي إىل اآلدمية قبل التمييز .وحنيل القارىء النبيه على حقيقة
اخلامت السليماين ليفهم املقصود من كالمنا .اإلنسان ال يري نفسه يف املرآ وإمنا
يري صورته .أما املرآ اإلميانية فهي اليت جاء هبا اخلرب" :املؤمن مرآ أخيه" ألن
حقيقه اإلميان من معدن واحد بلغ الكمال بدون مرض وال اعتالل .إن حقيقة
هذا الكمال هو الرتقي يف املعدنية من الزئبق إىل األسرب فالقزدير مث احلديد
والنحاس والفاضة فالذهب .فماذا يرى اإلنسان املؤمن يف أخيه؟ يرى حقيقة
كماليته حيث أن اهلل خلع عليه من أمسائه فتسمى العبد باملؤمن كما تسمى اهلل
باملؤمن .فمن يرى يف املرآ ؟ وما املقصود باملرآ يف هذا احلديث؟ إهنا مرائي
األمساء والصفات .وهلذا قيل "من عرف نفسه عرف ربه" .من عرف نفسه بالفقر
والذل والاضعف عرف ربه بالغىن والعز والقو  .وليس هناك شيء أصعب من
معرفة النفس لتعددها وهوائيتها .
بسطنا القول حول املرآ والرؤية إلفاد أن الكون كله مرآ واللغة من ضمن
ذلك .فاحلروف مرآ لبعاضها وكذلك الكلمات واملفاهيم .قد يسمى هذا
باصطالحات خمتلفة حسب التخصصات ولكنه يرجع يف األساس إىل هذه
احلقيقة الكربى اليت هي املماثلة واإلختالف أو لنقل اجلمع والفرق أو الشفع
والوتر أو غري ذلك .فهاك مثال على ذلك .إن ما يعرف بالقلب ما هو يف
احلقيقة إال صور يف عامل اإلشتقاق هلذه املسألة :إن ماد "عرف" يقابلها يف
املرآ "فرع" وهلذا كان فرعون عارفا إال أن معرفته كانت مقلوبة" .املنهج" إذا طغى
على املوضوع املتناول صار "جهنم"" .سيل" تصري "ليس" ألن السيل إذا أرىب
فليس يبقي على شيء .والعجيب يف صور املرآ هذه أنه ما كان امسا قد يصري
يف املرآ فعال أو حرفا والعكس صحيح حبيث أن الصور تفارق جنسيتها .وهلذا
يقولون إن الرؤية الشعرية للشاعر الفالين خالقة ألن اخللق فعل إهلي حيدد جنس
األشياء .اجلناس يف علم البديع داخل أياضا ضمن نظرية املرآ هذه .وحقيقة
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اجلناس حبسب صفاء املرآ وصقلها .فقد ينقلب بفعل الصدأ أو العيب يف املرآ
إىل جناس غري تام .عملية اإلبدال كذلك تفسر على هذا األساس ألن اإلبدال
يكون يف املتماثل واملتجانس خمرجا وصفة ،مثال ذلك " :رغب" تصبح "رهب".
وهنا اإلبدال طال عني الفعل وقد يطال فاءها أو المها .ومن الطريف أن
"الرغبة" حني تنظر لصورهتا يف املرآ تعود "رهبة" .التوابع يف النحو هي صور
فعلية لنظرية املرآ  .األعداد هي األخري هلا مراياها .مثال ذلك العدد 09
مراته 09 .90هو عدد حروف البسملة أما  90فهو عدد " كامل" الذي هو
من أمساء النيب عليه السالم .ومعنا أن البسملة هي مفتتح القرآن كما أنه صلى
اهلل عليه وسلم مفتتح الوجود .مرآ العدد  66هو العدد  99ألن عدد كلمة
"اهلل" هو  66الذي هو مجاع األمساء احلسين  .99إن حقيقة املرآ ماضطرد يف
كل العلوم واملعارف.
قد يقول القائل كل هذا صحيح ولكنك حلد اآلن مل جتب عن السؤال
الذي عنونت به هذا الفصل والذي مفاده أن الشعر مرآ  .اجلواب على مثل هذا
نبدأه بالقول :إننا وإن كنا أشرنا إىل أن الشعر مرآ تركنا األمر على إطالقه ومل
حندد هو مرآ ماذا .والسبب يف هذا التغاضي راجع إىل أننا ال هنتم هنا مبحتوي
صور الشعر .قد قال الكثريون إنه مرآ للذات ويقصدون ذواهتم اجلزئية .وحنن
قلنا سابقا أن كثر النظر إىل الذات تورث البله واحلماقة والسقم .فما خلق الكون
إال لننظر فيه وحنن من الكون .فالرؤية الصحية هي اليت ترى نفسا وغريها
﴿سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم﴾ .وهلذا وجب اإلمساك هبذا امليزان الرفيع
لتمييز املراتب .قلنا الشعر مرآ ألن املرآ مصنوعة من الزجاج ومادته األساسية
هي الرمل .والرمل يكون بالصحراء أو إىل شواطئ البحار .فهناك حبار الرمال
وحبور الرمل .وليس عجبا أن تسمى أعاريض الوزن الشعري ببحور الشعر وأن
يسمى أحد هذه البحور بالرمل .فالرؤية تكون يف ماء البحار واألهنار وحبور
الرمال وهو ما يعرب عنه بالسراب .فريى البدوي أخيلة وعمارا وقرناء إما يف وادي
عبقر أو غريه .من هنا أجنز الشاعر العريب يف حبور الشعر هذه الرؤية اليت رآها يف
حميطه فكان شعره صور ملا يراه .إن القصيد هبذا املعىن سفينة تبحر يف حبر من
الرمال كما أهنا خيمة وبيت من الشعر .ويف كال احلالتني هي مرآ هلذا الوضع.
وخري من عرب عن هذا األمر هو الشيخ األكرب حمي الدين بن العريب يف مقدمة
ديوانه الكبري الذي ال يزال خمطوطا " ديوان املعارف اإلهلية".
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وسنرجع إليه بعد قليل لنحض اإلدعاء القائل بأن التصوف مل يؤسس نظرية
شعرية .وأنت إذا سأ لت الصوفية عن هذا أجابوك بأنه ليس عندهم نظرية يف
الشعر .والسامع والقارئ قد يظنان أهنم مل يفهموا ماهية الشعر .واحلقيقة غري
ذلك .فما يقصدونه هو أن الشعر ال عالقة له بالنظر ألن النظر مثر الفكر
والفكر مثر العقل والعقل يأخذ معلوماته من النوافذ احلسية .فاملعرفة اليت تنتج عن
النظر معرفة مغاير للمعرفة النوقية اليت تنتج عن الشعر .وهلذا نرى احلامتي يعنون
ديوانه اآلخر "ترمجان األشواق" وناضيف أياضا متابعني له يف بعض خطب كتبه
بأن الشعر ترمجان األذواق واحلقائق اإلهلية ،ومن هنا مسي ديوانه الكبري "ديوان
املعارف اإلهلية" .واحلقيقة أن أبلغ وأدق تصور وإدراك للشعر على اإلطالق هو
الذي وجدناه يف مقدمة الديوان الكبري حني يتجاوز احلامتي ثنائية اللفظ واملعىن
ليسمو بالشعر إىل التعبري عن احلقائق الكربى.

الشعر ترمجان األشواق واألذواق

:

قبل أن نتكلم عن الشعر باعتبار الرتمجان األكرب للحقائق اإلهلية ،نورد
للقارئ بعض احلقائق العددية اليت أخذناها من الديوان "ترمجان األشواق" .إن
عدد عبار "ترمجان األشواق" باجلزم الصغري هو  29وهو عدد احلروف العربية مع
حساب الم ألف ،وعدد السور اليت ظهرت يف أوهلا احلروف النورانية األربعة
عشر ،كما أهنا عدد كلمات الفاحتة مع بسملتها وعدد آيات سور الفتح .ومرآ
 29هو  92وهو عدد حممد الرقمي .أما عبار "ترمجان األذواق" باجلزم الصغري
فعدده هو  35وهو عدد األبيات اليت ذكرها يف شرحه "خنائر األعالق" .ومرآته
هو  53أي عدد امسه أمحد .وبعبار  ،إن هذا الديوان جامع للحقائق األمحدية
واحملمدية أو لألذواق األمحدية واألشواق احملمدية .فالرتمجة عن احلقائق اإلهلية ال
تكون إال حبروف نفس الرمحن اليت ظهرت من اإلنسان الكامل.
من جهة أخري ،لقد اختلف الباحثون حول تاريخ تأليف ديوان " ترمجان
األشواق" وتاريخ تأليف شرحه املسمى "ذخائر األعالق" .وإن املستشرق دوزي
يزعم مثال أن الشيخ األكرب قد ألف ديوانه عام  598هـ مث شرحه بعد ذلك عام
600هـ .ورد عليه املستشرق نيكلسون يف تقدميه للديوان الذي أصدره سنة
 0902أن الشيخ األكرب رمبا يكون قد بدأ تدوين قصائده منذ 598هـ مث انتهي
من تأليفها عام 600هـ ،وبعد ذلك بأشهر قلية بدأ املؤلف يكتب تعليقاته حوهلا
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يف حلب وانتهي من الشرح ،كما يقول حاجي خليفة ،عام 602هـ .كما أن
حمقق الديوان والشرح حممد علم الدين الشقريي يتابع نيكلسون فيما خيص تأليف
الديوان وخيالفه يف تاريخ اإلنتهاء من شرحه ،وذلك باإلستناد إىل ما يقوله احلامتي
نفسه حول تقييده لقصائد الديوان "استخرت اهلل تعاىل ،وقيدت يف هذه األوراق
ما نظمته من األبيات الغريبة مبكة شرفها اهلل تعاىل يف رجب وشعبان ورماضان يف
سنة إحدي عشر وستمائة" .كما يذهب احملقق إىل أن الشيخ انتهي من شرح
الديوان عام  604كما يظهر من املخطوطة نفسها اليت أخذ منها اإلستشهاد
السابق.
وال بد أن نشارك بدورنا يف هذا النقاش وذلك باإلعتماد على الديوان
نفسه ،وباإلستناد إىل احلقائق العددية اليت ألغز فيها كثريا من األسرار كما أوضح
بعض ذلك بشكل رائع الشيخ األكربي سيدي عبد الباقي مفتاح يف كتابه
مفاتيح فصوص احلكم.
أن عدد أبيات ديوان "ترمجان األشواق"  514أربعة وسبعون ومخسمائة،
كما أنه ذكر يف خطبة الديوان مخسة وعشرين بيتا  ،25حبيث يصري جمموع
األبيات تسعة وتسعون ومخسمائة  .599وحنن نرجح أنه بدأ أوىل قصائد هذا
الديوان يف هذا التاريخ .وقد كان وصل إىل مكة عام  598أي قبل أشهر قليلة
من هذا التاريخ ،واستلهم من بنت الشيخ مكني الدين أيب شجاع زاهر بن رستم
بن أيب الرجا األصفهاين ،املسما بالنظام وامللقبة بعني الشمس هذه القصائد.
كما أن الشيخ األكرب استعمل يف هذا الديوان أحد عشر حبرا من الشعر ،فإذا
أضفنا هذا العدد إىل  599أصبح لدينا  601وهي السنة اليت نرجح أنه أهنى
فيها قصائد الديوان .أما عدد القطع الشعرية يف الديوان فيبلغ  61قطعة وهو
جمموع عدد "ترمجان األشواق" بالصغري  29إضافة إىل عدد "ذخائر
األعالق" .31وقد ذكر قصيد يف املقدمة ،فيكون اجملموع  .61ودليل آخر على
أنه أهنى قصائده يف عام  601كونه يقول يف إحدي هذه القصائد:
فقلت لنفسي بعد مخسني حج ـة
وقد صرت من طول التفكر كالفرخ
وكانت والدته عام  561وبعد "مخسني حجة" يوافق تاريخ .601
وقد استعمل الشيخ األكرب يف ديوانه  06رويا زياد على األلف املصاحب
لبعاضها فيصري جمموعهم  01على عدد ركعات فروض يوم واحد .كل روي بركعة
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وعدد املرآ اليت يصاحب فيها األلف غريه  09مر وإذا أضيفت إىل  06أصبح
اجملموع  35وهو كما قلنا عدد "ترمجان األشواق" وعدد األبيات اليت ذكرها يف
شرحه "ذخائر األعالق" واليت ليست من الديوان .وقد قلنا إن مرآ هذا العدد
هو  53عدد أمحد.

حجرية الشعر وشجرية النثر:

هذا العنوان يلخص الفرق بني كال الكالمني .وحنن ال نتحدث هنا عن
أنواع الكتابة األدبية ،فليس هذا هو املقصود .كما أننا لسنا مع احلداثة يف زعمها
جتاوز مجيع األنواع األدبية للوصول إىل الكتابة .إن احلداثة مل تربح املكتوب يف
هذا الزعم .واملكتوب نوع من األنواع فما جتاوزت شيئا .إن مراتب الوجود أربعة:
وجود عيين ووجود ذهين ووجود لفظي ووجود رقمي أو كتايب .أو نقول احلروف
اليت يستعملها الشاعر أو الناثر إما حروف خيالية أو لفظية أو كتابية .ولكل نوع
من احلروف رجال معنيون ومساء معينة .فماذا جتاوزت احلداثة إذن؟ إهنا انتهت
إىل ذيل الوجود وعكست األشياء ،فبدل أن تبحث يف جوهرية األمور صارت إىل
فرعياهتا واشتغلت هبا فاحنجبت عنها األصول اليت هي أصال غيوب .يقول
أدونيس يف استهالل "مقدمة للشعر العريب" :جتاوز األنواع األدبية (النثر ،الشعر،
القصة ،املسرحية ،اخل) وصهرها كلها يف نوع واحد "هو الكتابة" .لقد احنط
أودنيس بالفرق بني الشعر والنثر إىل التقييد والكتابة أي إىل األثر فصار أثريا.
وذكر الفرع قبل األصل حيث جعل النثر أوال مث أعقبه بالشعر مث فرع أفانني النثر
من قصة ومسرحية .….اخل .نقول إنه احنط ألن امسه حاكم عليه فامسه "ادونيس"
وفيه "الدونية" ،كما أن هذه الدونية تاضاعفت بالياء بعد النون .ال أعتقد أن
أدونيس هو من األسطور اليونانية .هذا أمر بسيط ،بل إنه ينتمي إىل األسطور
العربية .إن منوذج أدونيس هو ذو نواس أو أبو نواس .فانقلبت واو نواس ياء عند
أدونيس ألنه خفض األلف والواو فاحنط عن مرتبه منوذجه .والنوس هو التحرك
والتذبذب واإلسرتخاء .كما أن النواسي ضرب من العنب أبيض مدور وماضطرب
العناقيد .ومن العنب تعصر اخلمر ،ومل يغن أحد اخلمر كما غناها أبو نواس .كاد
أدونيس أن يفهم الفرق اجلوهري بني الشعر والنثر من خالل تفريقه بني الثابت
واملتحول لكنه مل يسر كثريا ذلك اإلجتاه .فأين الثابت وأين املتحول بل أين هو
الثابت وأين هو املتحول؟ إن حكم اإلسم هو الذي حجب عنه كما حجب عن
88

الشعر بين الحكمة والفن

غريه هذه العالقة األصلية .كان ميكن حملمد "بنيس" أن يكون شاعرا جميدا يف
النسيب ألنه حيمله يف أعطاف امسه إال أنه قلبه وزاد فيه الشد  ،والنسيب ال يقبل
الشد  ،ولنقل أنه بنس تبنيسا أي تأخر عن النسيب وقعد عنه ألن الشد شدته
عنه.
يستهل أدونيس يف مقدمة كالمه مستشهدا بأحد الشعراء:
ما أطيب العيش لو أن الفىت حجر
تنبو احلوادث عنه وهو ملموم
" هذه األمنية اليت جاءت على لسان متيم بن مقبل ،مفتاح لفهم اإلنسان
العريب زمن اجلاهلية" .بدأ أدونيس عاليا مث خفاضته ياءه إىل القرار .لو كان
اسرتسل يف فهم هذا البيت الستخرج منه لب الصراع بني الشعرية والنثرية ،إال أنه
مل يفعل .فهم احلجرية سلبا ومل يفهمها إجيابا .ظن أهنا قادحة يف الشعر والشاعر
وهي عني الشعرية .وظن خطأ أن هذا البيت مفتاح لفهم اإلنسان العريب يف
اجلاهلية .إن احلجر ال يعرف معىن الزمن أو على األقل الزمان احليواين .وكذلك
الشعر ال يتقيد بالزمن .إن هذا البيت مفتاح لفهم العني الثابتة لإلنسان وفهم
الشعر وأصله .إنه حجري أي ثابت األصل .إن الشيخ األكرب يعرف الشعر بأنه
"اجلوهر الثابت والنثر النوع النابت" .هذا التعريف الغري املسبوق هو مجاع األمر
كله يف هذه القاضية .اجلوهر لغة هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.
وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته .والواو زائد يف التصور األوىل وأصلية يف
اإلعتبار التدبري ألن بالواو كان كمال اجلوهر وأحديته .قلنا الواو زائد ألن يف
اجلوهر اجلهر وهو الظهور عامة وخص بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع
﴿لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهر ﴾ .وال أعظم من هذا يف الرؤية واليقني .وهلذا
كان الشعر هو اجلوهر الثابت ألن رؤيته جهرية .وهذه اجلهرية مفتتح كل شيء
ألن عدد احلروف اجملهور تسعة عشر على عدد حروف البسملة ،وبالبسملة
يفتتح كل أمر ذي بال .وقد قال احلالج إن البسملة من العارف مبنـزلة كن من
احلق .وباحلروف تظهر أعيان الكائنات امتثاال لألمر اإلهلي "كن فيكون" فظهر
الكون عن حريف "كن" قلنا أعاله إن احلروف إما خيالية أو لفظية أو رقمية أي
مكتوبة .وحني جعل احلداثيون الكتابة أصل األنواع ومزجوها حىت ال يكون هناك
فرق بني زيد وعمرو ،حكموا على مكتوهبم باملوت .لقد أرادوا الفرار من األدب
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عامة واستعاضوا عنه مبفهوم الكتابة ألن األدب مفهوم أخالقي غري حمايد على
عكس مفهوم الكتابة اليت ال يفيد سوى عملية اإلنزال يف الرق املسطور .إن
املكتوب ال حمالة ميت ﴿لكل أجل كتاب﴾ على عكس امللفوظ ملقول فإنه يبقي
صورا قائمة يقول حمي الدين يف الباب " :26وهذه احلروف اهلوائية اللفظية ال
يدركها املوت بعد وجودها خبالف احلروف الرقمية ،وذلك ألن شكل احلرف
الرقمي ،والكلمة الرقمية تقبل التغيري والزوال ألنه يف حمل يقبل ذلك ،واألشكال
اللفظية يف حمل ال يقبل ذلك ? وهلذا كان هلا البقاء? فاجلو كله مملوء من كالم
العامل يراه صاحب الكشف صورا قائمة‘‘ .هذا كالم يف غاية النفاسة ألنه مستمد
من املاء املطلق الذي حيي األموات وحيفظ من املوت ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له
حلافظون﴾ .احلروف اجملهور 09ومرآ هذا العدد  90أي عدد اسم كامل الذي
ينقص بدرجة واحد عن عدد حممد .وهلذا كان الشعر هذا اجلوهر الثابت
املوسوم بالكمال .ولقد نبهتك على أن ’’ترمجان االشواق‘‘ يستمد من هذه
احلقيقة الكمالية من خالل مفتاح عنوانه وعدده .مث أن الواو اليت يف وسط
’’جوهر‘‘ هي رمز لإلنسان الكامل.
إن احلقيقة األساسية اليت أومأنا إليها من خالل كالمنا عن حقيقة املرآ
تدعونا الستثمارها هذا عند حديثنا عن حجرية الشعر وشجرية النثر .فاحلجر من
عامل الثبات والرسوخ ،وهلذا رجح عن غريه من األجناس كما يرجح عقل احلليم
عن غريه من العقول .فالرجاحة ثقل وبطء ورسوخ .وال يوصف بالرجاحة إال
احلليم .وعكسه اخلفيف العجول الطائش املوصوف باخلفة .واحلجر كما يرجح
جيرح أي يؤمل كما هو حجر اجلوهر .فإذا أضفت واو الكمال صار اجلرح جوارح
أي أعاضاء األنسان اليت هبا جيرح األفعال أي يكتسبها .كما أن إناث خيل
تسمى اجلوارح ألهنا تكسب أرباهبا نتاجها .وال يقال األجراح إال ما جاء يف
الشعر خاصة .إذا كان يف اجلوهر اجلهر أي الظهور فإن يف احلجر الكمون ألن
احلاء حرف من أقصى حروف احللق وهي من عامل الغيب .وهلذا مسي الغار الذي
حتت األرض جحرا .وكل األصول واجلواهر عامة دواخل أي جواحر .ويف احلجر
حقيقة املنع فنقول احلَجر واحلجر ومسيت الغرفة باحلجر ألهنا متنع عن اإلنسان
وما له الغوائل .ومن مفهوم املنع صرنا إىل مفهوم احلرام والتحرمي .وأخريا رمبا كين
باحلجر عن الرمل عند العرب’’ :عشية أحجار الكناس رميع‘‘ أراد رمل الكناس
قد رأينا العالقة الكبري للرمل بالشعر من حيث أنه حبر من حبور الشعر ،ولسبب
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آخر أعظم من هذا ذكره احلامتي يف الباب الثامن من الفتوحات حني حديثه عن
معرفة األرض اليت خلقت من بقية مخري طينة آدم عليه السالم ،يقول’’ :ورأيت
يف هذه األرض حبرا من تراب جيري مثل ما جيري املاء ،ورأيت حجار صغارا
وكبارا جيري بعاضها إىل بعض كما جيري احلديد إىل املغناطيس ،فتتألف هذه
احلجار وال تنفصل بعاضها من بعض بطبعها إال إن فصلها فاصل مثل ما يفصل
احلديد عن املغناطيس ليس يف قوته أن ميتنع ،فإذا ترك وطبعه جرت بعاضها إىل
بعض على مقدار من املساحة خمصوص ،فتاضم هذه احلجار بعاضها إىل بعض
فينشأ منها صور سفينة ،ورأيت منها مركبا صغريا ،وسنبني ،فإذا التأمت السفينة
من تلك احلجار رموا هبا يف حبر الرتاب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من
البالد ،غري أن قاع السفينة من رمل أو تراب يلصق بعاضه ببعض لصوق اخلاصية،
فما رأيت فيما رأيت من جريان هذه السفن يف ذلك البحر وصور اإلنشاء يف
املراكب سواء ،غري أن هلم يف جناحي السفينة مما يلي مؤخرها أسطوانتني
عظيمتني تعلو املراكب أكثر من القامة ،وأرض املركب من جهة مؤخر ما بني
األسطوانتني مفتوح متساو مع البحر ،وال يدخل فيه من رمل ذلك البحر شيء
أصال باخلاصية‘‘ .هذا النص اهلام جدا غامض غموضا شديدا إال على أهله.
وسيتاضح للقارئ معىن هذه الرموز اليت يستعملها احلامتي هنا .وحنن مهتمون هبذا
النص ملا أشرنا إليه من عالقة الشعر باحلجرية والرملية .فالرمل أو الرملة أي
القطعة منه وهو فتات الصخر أو احلجر .فأصل احلجر هذا الرمل ،فإذا اجتمعت
حبات الرمل لبعاضها صار الرمل حجرا أو صخرا .فاملسألة تتعلق بالتأليف
والتفكيك ،وهذا هو عني ما ينكره احلامتي يف هذا النص .واملرآ تسمى رملة ألهنا
جتمعت من األرض؟ أي أرض الرجل اليت يطأها كما أن الرجل هو وطن املرأ
الرملة أي حجرها وصخرها الذي جتتمع إليه ،والذي مينع عنها الغوائل .فأحدمها
مجع واألخر فرق .أما الرمل أي البحر الشعري فهو كل شعر مهزول غري مؤتلف
البناء وقد أكثر منه شعراء اليوم .ماذا يعين احلامتي ببحر الرتاب والسفينة
واألحجار واألسطوانتني؟ أن هذه األلغاز ما هي إال تعبري عن حقيقة علم الشعر
أو العروض .فبحر الرتاب هو البحر الشعري الذي تنظم فيه القصائد ،واحلجار
هي الكلمات اليت تتألف منها القصيد  ،وإن شئت قلت هي الفواصل واألوتاد
واألسباب بنوعيها .والسفينة اليت تبحر يف هذا البحر الرملي هي القصيد وهي
اليت يسافر هبا الشاعر عرب الكلمات .أما أرض املركب واألسطوانتني فيقصد
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شكل كتابة البيت الشعري وكونه مفتوحا بني الصدر والعجز’’ .وقاع السفينة من
رمل أو تراب يلصق بعاضه ببعض لصوق اخلاصية‘‘ يشري إىل التفعيالت احملكمة
الربط .وقد أشارت إىل هذا النص قبلنا الباحثة الفرنسية املسلمة كلود عداس يف
أحد مقاالهتا،كما أن الشيخ األكربي عبد الباقي مفتاح فسر باقتاضاب رموز هذا
النص يف كتابه الذي هو حتت الطبع "رجل القرآن حمي الدين حممد بن
العريب"حيث يقول يف ص 101بعد إيراده للنص املذكور" :فأشار ببحر الرتاب
إىل حبور الشعر ،وأشار باحلجار إىل الكلمات واحلروف ،وأشار بالسفينة إىل
القصيد ".
إن هذه املوازا اليت وضعها احلامتي بني القصيد والسفينة —وكلتيهما
مؤنث ،ألن املركوب غالبا مؤنث (فرس ناقة سيار طائر ) والراكب غالبا مذكر
ألن احلامل دائما أنثى— تفيدنا أن اهلدف من الشعر هو السفر فكما أن العريب
يسافر على راحلته يطوي هبا املراحل،كذلك يسافر بقصيدته أو شعره .فالسفر
األول خارجي والثاين داخلي .ومن هذا سر هذه املوازنة ألن الشعر يعرب عن
املشاعر أي تعرب هبا? جتوز منها إىل ما هو أرقى منها .فاملقصود من القصيد أن
ال تقف عند املشاعر أي العالمات بل تعرب منها إىل احلقائق .فالسفر املقصود
إذن هو السفر من حال إىل حال ومن مقام إىل مقام ومن موطن ألخر .هذا
السفر يكون إسراء ويكون معراجا أي ميتد أفقيا وعموديا .واإلسراء يكون
بالفرقان أما املعراج فال يكون إال بالقرآن ودليله أن عدد أنبياء املعراج من آدم
واملسيح ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم يساوي  004أي عدد سور
القرآن.
فالسفينة —القصيد يف اعتبار احملققني هي هذا السفر الذي يسافر
بصاحبه عرب أيام املعارف واملعامالت واألحوال واملنازل واملنازالت واملقامات
﴿خلق األرض يف ستة أيام مث استوى على العرش﴾ .وبعبار أخرى إن السالك
يف سفره تتجلى عليه حقائق أمهات األمساء اإلهلية الستة وهي :العليم واملريد
والقدير والقائل والسميع والبصري .هذه السفينة ال تسافر يف حبر املاء بل يف حبر
من رمل وتراب .ومبعىن آخر إن حقيقة السفينة أن تسافر بك فيك وتردك إىل
أصلك الذي ظهرت عنه "من عرف نفسه عرف ربه" .هذه هي احلقيقة الكربى
هلذا السفر .فما معىن السفر إذن؟ إن حقيقة السفر هي الكشف فأنت ترى أننا
نقول "سفرت الريح الغيم عن وجه السماء" أي كشفت عن السماء وفرقت
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الغيم ،ففي السفر معان كثري منها كما قلنا الكشف وهو نور وإضاء أي إخراج
األشياء من ظلمتها وعتمتها إىل النور .وفيه كذلك معىن الذهاب ،فكل ذهاب
سفر .ولكل سفر أثر ولكل سفار عبار وكل إسفار إعراب ،وهلذا مسي الكتاب
بالسفر ألنه يبني ويعرب عن األشياء ،ومرجعه إىل الكشف.
والقصيد سفينة ألهنا تسافر بك إال أن سفرها معتدل? مقتصد ومقصود
ألنه مقرون بالتوجه واإلنصاف ما بني إسراف وتقتري .ومسيت القصيد بذلك ألن
صاحبها قصد إىل ذلك .وعند ابن جين" :أن أصل قصد ومواقعها من كالم
العرب االعتزام والتوجه والنهود والنهوض حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو
جور .هذا أصله يف احلقيقة ،وإن كان خيص يف بعض املواقع بقصد االستقامة
دون امليل .أال ترى أنك تقصد اجلور تار كما تقصد العدل أخرى .فاالعتزام
والتوجه شامل هلما مجيعا".
فالقصيد ناهاضة وناهد بعد اعتبارات ،فال يسمى قصيدا عند العرب إال
ما كان فوق ثالثة أبيات ،وعند األخفش القصيد من الشعر هو الطويل والبسيط
التام والكامل التام واملديد التام والوافر التام والرجز التام واخلفيف التام .وهو كل
ما تغىن به الركبان .فالقصيد هي هند الكالم كما أن اخليمة هند الصحراء .وكل
مسافر ال بد له من هنود وهنوض .فال تعقل للسفر بدونه ألن املقيم مقيل.
واملسافر مغادر .ومن النهد أخذ العهد وارتاضعت األلبان .ففي املعراج شرب النيب
عليه السالم قدح اللنب الذي هو صور العلم وهلذا مل يطلب الزياد إال منه
﴿وقل رب زدين علما﴾ .ويف احلقيقة ليس هناك إقامة أصال ﴿يا أهل يثرب ال
مقام لكم فارجعوا﴾ .لكن هناك حركة ظاهر وحركة باطنة أي سفر باطن وسفر
ظاهر .والباطن متوقف يف الصور متحرك أبدا .فاحلركة سارية يف األكوان دائما
وهي إما مشهود وهي ما يعرب عنه باحلركة ،أو خفية وهي ما يعرب عنه بالسكون
وال سكون ألن األنسان مرتدد أبدا بني األحوال واألطوار والديار.
إن هذه القصيد املكونة من احلجار واليت تبحر يف هذا البحر الرملي الرتايب
تفيد أن الشعرية اليت تعرب عن احلكمة تلتقي مع النبو يف الرتمجة عن احلقائق
اإلهلية وإن كان البيان جبانب الرسالة واإلهبام جبانب الشعر .أال تري أن النيب عليه
السالم شبه النبو باحلائط واألنبياء باللنب اليت قام هبا احلائط يف احلديث املشهور:
"مثلي يف األ نبياء كمثل رجل بىن حائطا فأكمله إال لبنة واحد فكنت أنا تلك
اللبنة فال رسول بعدي وال نيب" .واحلائط بناء من حجر واحلجار هم األنبياء أي
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كلمات اهلل.

عمارة السماع ومساع العمارة

:

إن العالقة بني العمار والسماع عالقة وطيد ألن كالمها حيدد اآلخر ،إن
العمار هي ما يعمر به املكان ،وعمار املكان تكون أوال باملدر أو الوبر أو
الشجر .وتكون عمار املكان أياضا يف مستوى ثان بالكالم الذي حيىي وهو كالم
اهلل وما يشبهه ألن به يقع اإلحياء ﴿أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي
به يف الناس﴾ .وإحياءه يكون باملاء املطلق الذي هو الوحي .مث إن العمار
مأخوذ من العمر والعمر وهو احليا  .فهناك العمار األوىل وهي حسية ،أما
الثانية فهي معنوية وهي اليت تعطي احليا احلقيقية للمكان .ومن هذا كان السماع
عمار املكان أي حياته اليت حيىي هبا .قد يقول القائل كيف يكون السماع،وهو
وصف سليب ألنه إنصات ،حيا أي شيئا إجيابيا يفتقر إليه املكان؟ إن السماع
املقصود هنا هو السماع املطلق ألنه على احلقيقة ليس يف الوجود متكلم إال اهلل.
أما اإلنسان فهو مرتجم عن اهلل بكالمه كما حيدث ذلك يف الصال حني
يقول املصلي نيابة عن ربه"مسع اهلل ملن محده" .مث إن األعيان قبل وجودها أي يف
حال عدميتها مل يكن هلا من النسب إال السمع ،ومل تكن قابلة إال للسمع .وملا
خاطبها احلق بقوله "كن" تكونت وبرزت للوجود .فكان الكالم اإلهلي أول شيء
أدركته من اهلل .واإل نسان يسمع بكل خروقه وهلذا يطلق لفظ املسامع على
املنخرين والعينني واألذنني وسائر اخلروق .إن السماع ال يكون إال يف ظرف معني
وهلذا ارتبط بالعمار وارتبطت العمار به .واألصل هو السماع ،أما العمار باملعىن
األول فهي فرع عنه ألنه ملا تكلم اهلل أوجد السمع يف الكون واإلنسان وهو
العمار األصلية .وعن هذه العمار األصلية صنع اإلنسان عمار على صورهتا
وعمرها بصور للسمع األول .فاإلنسان هو عمار الوجود ألنه كان عن كالم
اهلل.
كان الذي حيدد الصوت دائما هو ظرفه ،وهلذا ارتبطت املوسيقى بالعمار
ارتباط الظرف باملظروف .ففي العمار البيزنطية مثال ،مت بناء الرواق على شكل
مخاسي حىت يكون صور لطقس القداس املكون من مخسة أجزاء .وهذا االعتبار
هو الذي جعل انغالق املكان بفتحات معينة هو الذي حيدد الصوتية .لكن
التقنية املعاصر تسري يف غري هذا االجتاه وتفتح أمام املوسيقى الفاضاء الرحب.
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وهكذا صرنا نرى هذه السهرات واحلفالت يف الفاضاء الطلق دون أن يؤدي ذلك
إىل ضياع الصوت .ويف احلقيقة فإن الذي تغري هو تصورنا للفاضاء ال أن حدود
املكان قد حطمت .فعناصر الفاضاء تغريت من جديد ،وليس هناك استقالل
للموسيقى عن املكان والعمار بشكل عام كما تدعي تقنية الصوتية العمرانية.
وكل ما يف األمر أن التقنية تصحح ظاهر انعكاس الصوت وتفاعله مع عناصر
العمار .
أما عمار السماع فهي املرحلة اليت حيصل فيها الوقوف البدين والقليب
والروحي على معرس كلمة الشهاد "ال إله إال اهلل" مث يتخلل ذلك برتتيب معني
كلمة الشهاد الثانية"حممد رسول اهلل" .ونالحظ هنا أن الكلمتني األوىل والثانية
مكونتني من أربعة وعشرين حرفا كل واحد هلا اثنا عشر حرفا .ومعناه أهنما
تشكالن الليل والنهار وهلذا كان عند النوبات يف موسيقى اآللة أربعة وعشرين
تأكيدا هلذه احلقيقة.
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للدكتور خورشيد رضوي
تعريب :محمد سميع مفتي

إن من أهم الشخصيات العربية قبل اإلسالم ملك حري  ،جذمية األبرش.
وإن كلما ينتسب إليه من قصص وحكايات هلا أمهية كربي يف األدب العريب ،وإن
مل تكن حقيقة تارخيية .ومنها ما مل تؤثر على األدب العريب فحسب بل أثر —
من طريق أدهبا— على كثري من اللغات الشرقية .يقال إن جذمية األبرش كان
مغرتا بنفسه ومبلكه إىل درجة أنه مل يكن حيسب أحدا يستحق أن يكون ندميا له.
فعندما أراد أن يشرب اخلمر أهرق على األرض كأسني بدعوى أن الفرقدين مها
ندمياه يف هذا العمل .0ولعله من أثر تلك العاد اليت كانت يف اإلدراك الالواعي
للمجتمع العريب كما قال الشاعر:2
شربنا وأهرقنا على األرض جرعة
ولألرض من كأس الكرام نصيب
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وتسربت هذه الفكر العربية إىل األدب الفارسي وظهرت يف شعر احلافظ
شريازي 3هبذا األسلوب:
إذا شربت اخلمر أهرق جرعة على األرض
4
وملاذا اخلــوف من ذنب يستفيد به أحد
وأظهر (غالب) الشاعر ،صاحب األسلوب الشعري املعقد ،نفس الفكر
يف القصيد اليت مدح هبا امللك هبادر شاه ظفر —امللك املغويل األخري
للهند— فقال:
رش ع ـلي رشة قبل أن تشرب من اخلمر الوردي
5
ألن من عاد أهل الصفاء إهراق جرعة على األرض
واستفاد إقبال بنفس التلميح عندما أراد أن يظهر إمكانية إنشاء احلرار
الدائمة 6يف الصور الطينية بالعشق فقال:
ذلك العشق به حسن الزهور
1
ت ـدور
وبكأس
َروح
هو
إن أسلوب "كأس الكرام" كان يستخدم يف الفارسية قليال ،ولكنه مل يكن
يوجد يف الكالم األردي أبدا حىت استخدمه إقبال وأتى به إىل أصله .وميكن أن
يقال إنه من أمنية إقبال الغالية احلبيبة إىل نفسه اليت يريد فيها الرجوع من آفاق
العجمية إىل أجواء العربية النقية الساذجة ذات حرار احليا واليت هلا أمهية أساسية
يف شخصية إقبال وأفكاره .وما ذكره يف ديوانه "أسرار إثبات الذات" بعنوان "يف
حقيقة الشعر وإصالح األدبيات اإلسالمية" كان دستورا للعمل عنده لألدب،
وذلك معربا أمنيته الشديد تلك.
من بفكر صاحل فـي األدب
8
ارجعن يا صاح شطر العرب
كان إقبال يعتقد أن:
العبيـد
كنفس
بنفسي
يقر
9
وحلن األعاجم ليس املفيد
فسمى صوته صوتا حجازيا ومخره مخرا عربيا:
إن تكن كأسي وحلين للعجم
01
كل شيء يل حجازي النغم
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يشرب ـون
وغري
للعرب
هي
ومن الشرب تراهم خيجلون
تعلم إقبال اللغة العربية تلميذا ودرسها تدريسا .وإن كيان شعراء العرب
الواقعيني وصدق مقاهلم وطموحهم للحرية والشجاعة كانت من طلبات روحه.
أخرب قبل وفاته بباضعة أشهر موالنا أبا احلسن علي الندوي أثناء لقائه معه
بإعجابه ألشعار أيب الغول الطهوي اليت قال فيها:02
فدت نفسي وما ملكت مييين
ظنـوين
فيهم
صدقت
فوارس
املناي ـا
ميـلون
ال
فوارس
03
إذا دارت رحىاحلرب الزبون
وإن أثر القرآن الكرمي واألحاديث النبوية والقطع األدبية العربية على شعر
إقبال ك ثري وواضح جدا ،وال أزال أذكر حىت اآلن احلوار الذي مت بيين وبني
صاحيب حسني أمحد براجه على نفس املوضوع ،يف إحدى أمسية سنة 0961م
وكان تلميذا يف شعبة اللغة العربية بالكلية احلكومية يف سركودها .ففي هذا احلوار
درسنا وقارنا بعض أبيات إقبال ببعض التماثيل املذكور يف القرآن الكرمي ويف
القطع األدبية العربية .04فمثال نرى أن مسوئل بن عادياء يذكر يف هذا البيت
جبال كائنا يف منطقته وميدحه بأنه ثابت متام الثبوت ،وضخم عظيم الاضخامة
حيث ال ميكن أن ينال قمته ،فقال:
به
ومسا
الثرى
حتت
أصله
رسا
05
إىل النـجم فرع ال ينـال طويـل
مع العلم أن كلمة جنم معروف ولكن دخول كلمة التعريف –أل— عليه
عرفه وجعله امسا للعلم وأصبح تستخدم للثريا .06فكأن مسوئل يقول أن اجلبل
يسخر ومن جانب آخر هو رفيع إىل أن
الذي تفخر به قبيلتنا ثابت جامد ال ّ
ارتفع إىل الثريا .وإذا درسنا هبذه اخللفية شعر إقبال الذي ميدح يف أعلى جبال
بلده جبال مهااليا ال ميكن لنا أن ال نستغرب من مماثلة خياله ومتثيله.
للثريا
ووصلت
ارتفعت
01
وبأرض ،والسماء لك دنيا
وكلمات "األب واألم واالبن والبنت" ال تستخدم يف العربية مبعانيها احلقيقية
فحسب بل تستخدم أياضا ملعان تعرب عالقة أو جهة نسبية معينة من جهات،
00
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وقد تكون هذه النسبة خفيفة بعيد ال تكاد تعرف إال باإلمعان ،فمثال كلمة
"ابن السبيل " 08استخدمت للمسافر يف القرآن الكرمي وكذلك كلمة "أم
الكتاب" 09لألصل واألساس ،وكلمة "أم القرى" 21ملكة املكرمة .وكذلك يقال
للمسافر "أخو السفر" .فهكذا يف بيت لعمر بن ربيعة:
أخا سفر جواب أرض تقاذفت
20
به فلوات فهو أشعث أغبـر
ويقال للحصا "بنت األرض" وللخمر "بنت العنقود" وهكذا يقال
للخطوب بنات الدهر .فانظروا كيف جاء إقبال بنفس األسلوب العريب يف شعره
األردي بالرتكيب الفارسي.
هذه الدنيا صروف يف ازدياد
22
أمهات الدهر أكثرن الوالد
وتستخدم بالعربية كلمة رحيق للخمر اخلالص ،فلذا ذكر يف بيان َنعم جيدها
املؤمن يف اجلنة بنفس الكلمة فقال اهلل سبحانه وتعاىل" :يسقون من رحيق خمتوم،
23
ختامه مسك"
وذكر امرؤ القيس يف معلقته طائرا ذا التغريد بالصوت العايل أي املكاكي،
وعرب عن تغريده العايل هبذه الكلمات:
غدي ـة
اجلواء
مكاكي
كأن
صبحن سالفا من رحيق مفلفل
فكأنه يقول أن املكاكي شرب الرحيق املفلفل فرفع أصواهتا وجعلها حاد .
فكلمة رحيق ال نراها دخيلة يف األردية مثل الكلمات العربية األخرى ،ورمبا
لثقلها ورمبا ألن نقل لطافتها ودقتها إىل األردية حتتاجان إىل أديب يكاد احلديد
يذوب ويلني يف يده كالشمع .وال أذكر أن شاعرا أرديا معروفا استخدمها يف
شعره ،ولكن انظروا ما أمجل ما عرب به إقبال عن حدهتا وشدهتا حيث قال:
القتال
يبغي
العشق،
أويل
ويسقي
24
النص ـال
حاد
محياه،
رحيق
كما نرى أن كيتس  Keatsكان يف وجوده املعنوي من أهل يونان القدمية،
وكذلك إقبال كان له عالقة داخلية باحلاضار العربية ،وأرض احلجاز كانت جزير
األحالم اليت كان يتمىن إقبال فيها املوت والدفن مدى الدهر .وعندما مسع خرب
فتح مستشفى احلجاز جبد  ،علق عليه قائال:
011
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برك ـات
حيـا
يف
ولغيـر
يف حجاز أنا يل شئت املمات
وكذلك يعرب عن شعوره وأمنيته يف هناية الديوان "رموز نفي الذات" بعنوان
"شكوى املصنف إىل من أرسل رمحة للعاملني" فكأنه يف جملس الرسول –صلى اهلل
عليه وسلم— يقدم طلبه مستحييا ومرعوبا هبذه الكلمات:
سرييت ما ضاء فيها العم ـل
كيف مثلي مثل هذا يأم ـل؟
خج ـــ ل
يف
إظهاره
من
أنا
ل ـي
منك لطف يسر اجلرأ
يا رحيما بك للناس مفـاز!
26
كل ما أبغيه موتى يف احلجا ز
لقد قارن الدكتور طه حسني بني إقبال وبني أيب العالء املعري يف مقال له
بعنوان "حممد إقبال – الشاعر الذي فرض نفسه على الدنيا وعلى الزمان" وقال
فيه.
"كان أحدمها وهو أبو العالء يف أيامه ينظر إىل اهلند ويطيل النظر إليها،
واألخذ عنها والتأثر هبا ،حىت التزم يف حياته حيا املتنسكني من الربامهة.
واآلخر —وهو إقبال— كان ينظر إىل العرب ويشيد هبم ،ويثين عليهم،
21
ويتخذهم املثل األعلى لإلنسانية اجلدير بالوجود واحليا والبقاء.
ولكن لألسف أن عاشق سلمى العربية ظل غريبا على العرب أنفسهم مد
طويلة ،يقول فيه الدكتور رفيع الدين هامشي أن:
أول فرصة عرف فيه العرب إقبال مباشر كانت سنة 0930م .حيث وصل
إقبال اإلسكندرية —عن طريق إيطاليا— يف أول ديسمرب بعد أن شارك يف
مؤمتر الطاولة املستدير الثاين بلندن .وزار بعض األماكن التارخيية أثناء إقامته
مبصر خلمسة أيام ،وحاضر عد اجتماعات استقبالية والتقي مع كبار الزعماء
العاملني يف خمتلف جماالت احليا وتبادل معهم اآلراء .فعرف أهل العلم
والصحفيون واملثقفون وأرباب السياسة أفكار شاعر املشرق مباشر منه ألول مر .
28
فهذه كانت أول فرصة عرف فيه إقبال يف مصر والعامل العريب.
وأثناء قيامه بالقاهر لقي ألول مر عبد الوهاب عزام الذي يعرف اآلن يف
العامل العريب بـ"خبري اإلقباليات" .خيربنا بنفسه عن هذا اللقاء:
25
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"ومر إقبال بالقاهر يف طريقه إىل املؤمتر اإلسالمي ببيت املقدس.29
فاحتفلت به مجعية الشبان املسلمني وحاضرت احلفلة فكلفين أستاذي
الشيخ عبد الوهاب النجار رمحه اهلل أن أعرف احلاضرين بالاضيف الكرمي،
فتكلمت وأنشدت أبياتا من شعر إقبال ،أحسبها أول ما مسع من شعره
31
يف بالد العرب— ومما أنشدت …"..
وترمجتها " :30يا من يطلب يف املدرسة املعرفة واألدب والذوق! أن أحدا ال
يشرب اخلمر يف مصنع الزجاج!
قد زادت دروس حكماء األفرنج عقلي ،وأنارت صحبة أصحاب البصائر
قليب!
أخرج النغمة اليت يف قرار فطرتك يا غافال عن نفسك! أخلها من نغمات
غريك!
أقام الدكتور عبد الوهاب عزام بباكستان مد طويلة سفريا لبلده مصر .كان
صاحب التذوق األديب وكان شاعرا .كان يعرف الفارسية والرتكية جيدا .وكان
حيب إقبال حبا مجا ،وكتب كتابا عن إقبال باسم "حممد إقبال سريته ،وفلسفته،
وشعره" بني فيه أحوال العالمة وأفكاره وكتب عن شعره ،32وكذلك ترجم إىل
العربية شعرا أربعة دواوين العالمة إقبال الفارسية وهي" :أسرار إثبات الذات"
و"رموز نفي الذات" ،و"رسالة املشرق" و"ضرب الكليم" ،وكذلك يف ذكراه أنه
ترجم بعض أجزاء "رسالة اخللود" وكذلك بعض منظومات "صلصلة اجلرس".
وكان قد أخرب العالمة عن قصده هذا قبل وفاته بأنه يريد أن ينقل كالمه إىل
العربية ،فعندما استأذن منه لذلك موالنا أبو احلسن الندوي أثناء لقائه األخري معه
33
بتاريخ  22نوفمرب 0931م أخربه العالمة عن عزم عبد الوهاب عزام يف ذلك.
كتب عبد الوهاب عزام عد مقاالت وخطابات وكذلك قدم له حتية الثناء
والتقدير شعرا .وجاء عبد الوهاب عزام إىل اهلند قبل استقالل باكستان بأربعة
أشهر سنة 0941م وسافر من دهلي إىل الهور ليزور مقرب شاعر املشرق ،وهبذه
املناسبة نظم أربعة أبيات مث حنت له هذه األبيات على لوحة من الرخام ،وكان
يريد أن تنصب هذه اللوحة يف مقرب الشاعر العظيم ،فوعده املسؤولون يف ذلك
احلني بأهنا ستنصب بعد إكمال بناء املقرب ولكننا ال ندري أنه ماذا عمل هبا فيما
بعد .وهذه أبياته:
زهـ ـرا
لروضك
يهدي
عريب
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واعت ـ ـزاز
بروضة
فخار
ذا
معـ ـىن
كل
تاضمنت
كلمات
إجيـ ــاز
يف
اإلسالم
ديار
من
ففيهـ ـا
خطي
القرآن
بلسان
واإلعجـ ـاز
الرتتيل
نفحات
قـ ـدري
ضآلة
على
فـاقبلها
34
فهي يف احلق "أرمغان احلجـاز "
مل يرتجم الدكتور عبد الوهاب عزام شعر إقبال شعرا إال باجلهد واالجتهاد،
حىت أنه كان حياول أن ال يبعد عن معاين الشعر احلقيقية وال عن كلماته ،وإن
أمكن له أن يكون الشعر يف نفس البحر فعل .فلذا ترجم الديوان "أسرار إثبات
الذات ورموز نفي الذات" يف حبر الرمل الذي هو نفس حبر الديوان .فهذه ثالثة
أبيات من أول الديوان:
قطع الصبح على الليل السفـر
فهي دمعي على خد الزه ـر
النرجس
سبات
الدمع
غسل
35
وصحا العشب مبسرى نفسي
حمصدا
قويل
الزارع
جرب
36
مصرعا ألقى وسيفا حصدا
وانظروا قطعة أدبية مرتمجة من رسالة املشرق بعنوان "حوار بني الرب
واإلنسان" فقال فيها:
وماء
بطيـن
األنام
لقت
خـ َ
وفرسا
وزنـجا
تتار
خلقت
َ
خلقت من الرتب هـذا احلديد
َ
وترسا
وسيفا
خلقت
وسهما
ج
وغصن
جلذع
خلقت
وفأسا
ج
مغن
لطري
صنعت
وسجنا
ج
السراج
فصغت
الظالم
خلقت
ج
َ
الكؤسا
ت
خلقت
وطينا
فصنع ج
َ
ومرجا
وبيدا
جباال
لقت
خ َ
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والغروسا
حدائقها
خلقت
ج
صنعت مرايا
حجار
من
أنا
ج
31
صنعت دوايا
أنا من مسوم
ج
فنرى أن الدكتور عزام اختار لرتمجته شعرا من نفس البحر املتقارب الذي
كان حبر هذه القطعة األدبية األردية .ورغم كل هذا اجلهد هناك شكوى من قبل
الدارسني العرب بأننا ال جند يف الرتمجة نفس القو والعمق الذي نسمعه ونقرأه
عن شعره يف التعليقات عليه (رح) .فال نرى أن الرتمجة يثبت على القلب نفس
نقوش املنت .فكتب الشيخ علي الطنطاوي األديب العريب املعروف رسالة مفتوحة
إىل أيب احلسن علي الندوي يف جملة ’املسلمون‘ اليت كانت تصدر من دمشق،
التمس إليه فيها أن يكتب شيئا يعرف فيه العامل العريب بإقبال وشعره ويذيقهم
طعمه 38.فكان يف أسلوب هذه الرسالة ما هز قلب الشيخ وتأثر منه فحرك قلمه
املعجز يف اإلنشاء بالعربية وكتب عد مقاالت واحد تلو األخرى ،واختار
لرتمجته من شعر إقبال غريما اختاره الدكتور عبد الوهاب عزام .فجمعت هذه
الرتاجم و ألفت باسم ’روائع إقبال‘ وأصبحت ثرو ذات قيمة بالغة يف األدب
العريب املكتوب عن إقبال ،عرفت به يف العامل العريب تعريفا واضحا جليا .وإن
حترير الندوي العريب النثري ال يقل لذ من الشعر نفسه .وأصبح هذا الكتاب
جملب لقلوب الشبان العرب ،وحفظوا منها صفحات وصفحات وأصبح مرجعا
يؤخذ منها اإلشارات يف الكتابة واخلطابة .وكان يف هذا الكتاب بيانا عن
شخصية إقبال ،وتوضيحا ملهم أفكاره وكذلك ترمجة معاين منظوماته املمثلة عن
أفكاره ونظرياته فكان فيه املنظومة "الذوق والشوق" و"مسجد قرطبة" ،و"ساقي
نامه" وبعض القطع من "جاويد نامه" .وترجم هذا الكتاب إىل األردية باسم
"نقوش إقبال" وإىل اإلنكليزية باسم ”“Glory of Iqbal
وهناك شخصية أخرى عرفت إقبال إىل العامل العريب وهو الربوفيسور حممد
حسن األعظمي .هو ينتمي إىل أعظم كره (اهلند) وإنه عندما أكمل دراسته يف
اهلند سافر إىل األزهر الشريف للتعليم العايل مث استقل هناك ومل يرجع .نال مكانة
يف األوساط العلمية العاملية وأصبح أستاذا يف جامع األزهر الشريف.
إن األستاذ األعظمي باكستاين ذو محاسة ،وإقبايل ،وداع إىل الوحد بني
املسلمني .ومع كل عمله يف التصانيف العلمية واألدبية أنشأ منظمة باسم
"األخو اإلسالمية" اليت سجلت فيما بعد باسم "احتاد العامل اإلسالمي" ،فكان
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األستاذ األعظمي فيها األمني العام املؤسس وكان الدكتور عبد الوهاب عزام
رئيسا له .فاجتهدت هذه املنظمة بأقصى ما أمكن هلا أن تقدم خدمة للمجتمع
العريب يف إبالغ شعر إقبال وأفكاره .وكان األستاذ األعظمي جييد اللغة العربية
إجاد تامة وكان يرتجم شعر إقبال نثرا ويسمعه كبار أساتذ اجلامع األزهر
الشريف املمتازين والشاعر اجلليل األستاذ حممد صاوي شعالن ،وكان األستاذ
صاوي شعالن يسمع كالمه ويعيه ويستوعبه مث يرتجم معانيه شعرا من غري أن
يراعي الكلمات األصلية كأن هذه املعاين واملشاعر نزلت على روحه وألقيت عليه
إلقاء .فأفاد هذا األسلوب لرتمجة املفهوم كثريا.
وكان كالم األستاذ صاوي شعالن قويا متينا حمكما ،ومن حسن احلظ لفتت
ترمجته للقصيد "الشكوى وجواب الشكوى" نظر مطربة املشرق أم كلثوم إليها
فاختارت منها  28شعرا وغنتها يف إحدى جمالس املوسيقى يوم  4مايو سنة
0961م وسجلت هذه الغناء مث نسخت منها عشر آالف نسخة ،ومسيت باسم
"حديث الروح" ونالت شهرته اآلفاق يف الشعب العريب 39 .ومسيت هبذا االسم
من أول كلمة يف ترمجة أول بيت يف "جواب الشكوى" وهي:
يسري
لألرواح
الروح
حديث
41
وتدركه القلوب بال عنـاء
ومن الصدق أنه لو مل تكن أم كلثوم قد غنتها ملا وصلت رسالة إقبال إىل
الشعب العريب حبد وصلت إليهم هبذه الغناء حىت نالت شهرهتا اآلفاق العربية .ومل
يكن من املمكن أن يصل إليهم تلك الرسالة إىل هذا احلد بأي وسيلة أخرى.
وأصبح العرب يعتقدون من وسيلة "حديث الروح" إن إقبال من الشعراء العرب.
فمنحت حكومة باكستان أم كلثوم "وسام االمتياز" ودعت األستاذ صاوي
شعالن إىل باكستان حىت يستمر يف ترمجة كالم إقبال يف هدوء منعزال من
األشغال .والرتمجة األخرى لألستاذ صاوي شعالن نالت الشهر هي ترمجته لـ"ملي
ترانه" 40باسم "النشيد اإلسالمي" والذي يستهل هبذه الكلمات:
لنــا
والعرب
لنا
الصيـن
لنــا
والكل
لنا
واهلن ـد
دينـا
لنا
اإلسالم
أضـحى
42
وطن ـا
لنا
الكون
ومجيع
جعلت املنظمة "احتاد العامل اإلسالمي" هذا النشيد نشيدها اخلاص،
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وأعدت إذاعة دمشق هلا حلنا مجيال جدا وسجلتها به.
وهناك شخصيات أخرى ساعدت األستاذ صاوي شعالن يف فهم كالم
إقبال بالرتمجة العربية نثرا غري حممد حسن األعظمي ،منهم عبد الباري أجنم الذي
قام هبذه اخلدمة إىل حد ما ،أقام عبد الباري مبصر مد طويلة وكان جييد اللغة
العربية جيدا .وعندما قدم األستاذ صاوي شعالن باكستان سنة 0968م ،وأقام
بإسالم آباد تشرف خبدمته حممود أمحد غازي 43.والتحق حممود غازي بإدار
البحوث اإلسالمية آنذاك وكلف مبهمة التعاون مع األستاذ صاوي شعالن ،وقام
هبذه اخلدمة املستمر ليال وهنارا .وكانا جيلسان مبهمة ترمجة شعره طول النهار أي
من بعد صال الفجر إىل أن يؤذن للعشاء .كان األستاذ شعالن يعرف الفارسية
إىل حد ما ولكنه مل يكن يعرف األردية مطلقا .ومفهوم أبيات إقبال الذي كان
يشرحه حممود أمحد غازي فكان األستاذ شعالن يطبعه على ماكينة بريل ،مث
يفكر يف هذا املفهوم قبل صال الفجر وكان يطبع كالمه العريب املنظوم واملنسوخ
من آهات إقبال السحرية وأفكاره وختيالته على نفس ماكينة بريل ،وميلي كل
ذلك يف اليوم التايل على حممود أمحد غازي .وأحيانا كانا يدرسان أبيات الشاعر
غالب والشاعر أكرب إله آبادي ويرتمجاهنا إىل العربية 44.فنتيجة هلذه املساعي
أصدرت إدار البحوث اإلسالمية بإسالم آباد سنة 0914م كتيبا صغريا باسم
"خمتارات من شعر إقبال" يشمل على ثالث منظومات – منظومة "لينن يف
حاضور اهلل تعاىل" ومنظومة " فاطمة بنت عبد اهلل" ومنظومة "يف حاضور رسول
اهلل"— ترمجة عربية شعرا لألستاذ صاوي شعالن .ومبناسبة حفالت عيد ميالد
العالمة حممد إقبال املئوي يف ديسمرب سنة 0911م املنعقد مبدينة الهور —
حتت إشراف اللجنة الباكستانية واملصرية— طبع وقدم كتاب باسم "إيوان إقبال"
ذو  261صفحة يشتمل على الرتاجم املنظومة للصاوي شعالن والتوضيحات
النثرية حملمود غازي .ومل يكن مستوى الطباعة جيدا ونسي ذكر اسم حممود أمحد
غازي أحد املرتمجني للعجلة .فكان يف هذه الرتاجم مثنوي "واآلن ماذا نصنع يا
أمم الشرق" وطبعت هذه الرتمجة املنظومة والنثرية من قبل "دار الفكر" دمشق
45
سورية سنة 0988م ،طباعة جيد وبشكل مجيل ،باسم "يا أمم الشرق".
وال بد من ذكر مساعي الشاعر الثوري والزعيم حممد حممود الزبريي اليمين،
جبانب الرتاجم املنظومة لألستاذ صاوي شعالن .فكما يقول عمر هباء الدين
األمريي أنه مماثل يف أفكاره مع العالمة إقبال إىل درجة أنه يصعب على أحد أن
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مييز بني أشعاره وبني ترامجه الشعرية إلقبال ألهنما كما يقول األمريي صدرا من
46
قلبني توأمني.
أقام الزبريي بباكستان بني 0948م وبني 0952م كالجئ سياسي .ورمبا
قربه بإقبال حاضوره يف جمالس "دراويش إقبال" عند الدكتور عبد الوهاب عزام
واليت كانت تقام هناك من وقت آلخر ،إىل إقبال الذي أفكاره يشبه أفكاره،
وكان الزبريي يعرف ذلك لكونه شاعرا مثله ،قيل:
ال يقل نظم الكلمات عن عمل الرتصيع
فليس الشعر إال من أعمال آتش املرصع
وال ريب أنه ليس من اليسري أن يرتجم الشعر إىل نثر ،فكيف به أن يرتجم
إىل شعر ،وكيف هبذا الشعر إذا كان أجنبيا على لغة الشاعر إهنا ملعاضلة كنت
أشعر معها وأنا أترجم بعض املعاين ترمجة حرفية بأنين أظلم إقبال ،وأنتزع روح
شعره من جثماهنا ،مث أغمها على أن تسكن جثمانا آخر ،وهيهات!
إن سر الرتكيب الشعري ال يستعصي على الرتمجة من لغة إىل أخرى
فحسب ،بل حىت على نقل معناه باللغة ذاهتا إىل تركيب آخر .وأعجب من ذلك
أنه يتمرد حىت على الشرح والتفسري .فمن يشرح البيت الشعري الرائع أو ينثره إىل
لغة ذاهتا ،ال يستطيع أن ينقل عناصر اإلحساس الكامنة يف تركيب ذلك البيت
41
إىل اجلملة املنثور أو املفسر  ،فكيف به يستطيع أن يرتمجه إىل لغة أخرى.
على كل كان الزبريي خيطو على نفس حد السيف هذا فألبس أبياتا من
شعر إقبال لباسا عربيا والذي مل يكن ترمجة لشعره ولكنه كان ترمجة ملفهوم شعره.
ومثاله كالتايل:
رب هب للشباب آهايت واحلرى
48
وهب للصقور ريشا جديدا
بغييت أن تـمد يف األرض من
49
شعلة قليب نورا عميقا سديدا
وهناك من ترمجوا كالم إقبال ترمجة نثرية فمنهم من يعرف باسم مسري عبد
احلميد إبراهيم ،وهو أستاذ بكلية األلسنة الشرقية يف جامعة القاهر وكان قد أقام
مبدينة الهور مد من الزمن ليعمل يف البحوث يف شعر العالمة حممد إقبال
وأفكاره ورمبا هو مقيم يف هذه األيام مبدينة الرياض .وأثناء قيامه بالهور صدر له
كتابان ،وقام بطبعهما موالنا عبيد احلق الندوي من مؤسسته للطباعة والنشر؛
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املكتبة العلمية بليك رود ،الهور .فالكتاب األول صدر يف فرباير 0916م باسم
"إقبال وديوان أرمغان حجاز" ،ناقش فيه مسري عبد احلميد عن العالمة حممد
إقبال وشخصيته وعهده وأفكاره ومصنفاته الشعرية نقاشا مفصال .مث ركز على
فعرف أوال حمتوياته مث جاء بدراسة حتليلية عليها ،وبعد ذلك
ديوان أرمغان حجاز ّ
ترجم الكتاب ونقله بالعربية كامال ترمجة نثرية ال شعرية ،فقال:
51
قلت للناقة وقت السحر :هتدي يف سريك
وعجوز
ومريض
جمروح
فالراكب
تظن
أنك
حىت
كالسكران
ختطو
فصارت
50
أن رمال الصحراء أضحت حتت قدميها حريرا
وطبع الكتاب الثاين لألستاذ مسري عبد احلميد يف يوليو 0918م باسم
"ديوان األسرار والرموز" ،فناقش فيه على مثنوي "أسرار إثبات الذات" و"رموز
نفي الذات" نقاشا مفصال ،مث جاء ببيان ردود الفعل من قبل الطبقات املختلفة
للمجتمع ،مث جاء بذكر ما خيتلف فيه الطبع األول من الطبع الثاين ،مث أوضح
ترابط املثنويني ببعاضهما ،وكذلك أوضح خلفيتهما يف األدب اإلسالمي .وكذلك
جاء مبراجعة ما ترمجه الدكتور عبد الوهاب عزام من هذا الديوان ،مث عرب أبياتا
من نفس الديوان صرف عنها الدكتور عزام نظره والذي عدده حوايل مائة
ومخسني ،فرتمجها نثرا وفسرها .وكذلك طبع الرتمجة الشعرية لديوان "أسرار إثبات
الذات ورموز نفي الذات" للدكتور عزام كملحق للكتاب.
وقد صدر كتاب آخر من قلم األستاذ مسري عبد احلميد باسم "الطريق إىل
وحد األمة اإلسالمية" سنة 0410هـ وقارن فيه أفكار موالنا أيب األعلى
املودودي وأفكار العالمة حممد إقبال رمحهما اهلل.
وإن أجود ما أنتج يف حبث الباحثني يف اإلقباليات اجلادين هو ما أنتجه
األستاذ الدكتور حممد السعيد مجال الدين ،املدرس بكلية اآلداب جبامعة عني
الشمس .والذي ترجم الديوان "جاويد نامه" للعالمة حممد إقبال باسم "رسالة
اخللود" وفسره كذلك على سعة حوايل ثالمثائة ومخسني صفحة .وطبع هذا
الكتاب سنة 0914م .وكان أساس هذا اإلنتاج حبث الدكتور حممد السعيد مجال
الدين والذي أعده للدكتورا يف األدب الفارسي على عنوان "جاويد نامه" .ونظرا
ألمهية هذا الكتاب أراد الدكتور عزام أن يرتمجه فبدأ به ولكنه مل يتمكن من
االستمرار فيه وذلك النشغاله يف ترمجة الديوان "بيام مشرق" شعرا  .52فسد
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مبحث الدكتور حممد السعيد مجال الدين ودراسته هذا الثغر أحسن تسديد ،فإنه
ترجم مفهوم ألف وتسعمائة وتسع ومخسني شعرا جلاويد نامه نثرا ،ومل يقف أثناء
قيامه هبذا العمل اجلليل عند الرتمجة فقط بل قدمه من حيث اجملموع يف أوسع
نطاق كان فكر إقبال قدم —من قبل— إىل العامل العريب ،وذلك ببيان خلفية
فكره ،وبيان إشارات متهيدية للطواسني املختلفة وبيان دراسات حتليلية للرموز
الفلسفية.
وكذلك ترجم الدكتور حممد سعيد مجال الدين باشرتاك حسن حممود
الشافعي كتاب ” “The Development of Metaphysics in Persiaإىل العربية
بعنوان "تطور الفكر الفلسفي يف إيران" والذي طبع سنة 0989م يف القاهر  ،مع
العلم أنه هناك ترمجة عربية أخرى لنفس الكتاب بعنوان "ما وراء الطبيعة يف إيران"
للدكتور حسني جميب املصري ،ولكنه ترجم عن ترمجة ذلك الكتاب باللغة
الفرنسية لعدم العثور على نفس الكتاب املكتوب باللغة اإلنكليزية .وهلذا أحس
األستاذ الدكتور حممد السعيد مجال الدين واألستاذ الدكتور حسن حممود
الشافعي باضرور ترمجة هذا الكتاب مباشر من لغته األصلية اإلنكليزية.
وميتاز الدكتور حسني جميب املصري يف عاريف أفكار إقبال .وله عد تراجم
لكالم إقبال وشعره ،وطبع ترمجته شعرا لـ"جاويد نامه" سنة 0913م بعنوان "يف
السماء" ،ويف سنة 0915م طبعت ترمجة منظومة لألبيات الفارسية من الديوان
"أرمغان حجاز" ومسيت بعنوان "هدية احلجاز" ،وكذلك يف سنة 0916م طبع
مقاله باسم "إقبال والعامل العريب" يف كلييت اللغتني اإلنكليزية والعربية ،ويف سنة
0911م طبعت ترمجة منظومة لـ"كلشن راز جديد" باسم "روضة األسرار" ،ويف
سنة 0918م طبع "إقبال والقرآن" وسنة 0980م "إقبال بني املصلحني
اإلسالميني" .ويف هذا الكتاب حاول الدكتور حسني جميب أن يقدم إقبال
كمصلح إسالمي مقارنا بينه وبني زعماء احلركات اإلصالحية يف ذلك العصر
مثل؛ مجال الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا وحممد عاكف ونور الدين
طوجبو وساحمه آي ويردي وحممد تقي طباطبائي وأمري كبري ،وأبو الكالم آزاد وأبو
األعلى املودودي .مع العلم أن هناك كتاب صنفه الدكتور عثمان أمني باسم
"رواد الوعي اإلنساين يف الشرق اإلسالمي" ،فطبع من قبل وزار الثقافة واإلرشاد
القومي بالقاهر سنة 0960م .ناقش فيه الدكتور عثمان أمني عن مجال الدين
األفغاين وحممد عبده وعبد الرمحن الكواكيب والعالمة إقبال من الناحية الفكرية.
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وكان الدكتور عثمان أمني تأثر كثريا من "فلسفة إثبات الذات" إلقبال وكتب
مقاال باسم "رسالة حممد إقبال" وأخذ هذا املقال إعجاب القارئني.
وإن مما ال بد من ذكره هنا هو الكتاب "إقبال :الشاعر الثائر" للشاعر
املصري وكاتب القصة والروايات ،ومؤلف التمثيلية جنيب الكيالين ،وطبع هذا
الكتاب ألول مر سنة 0959م ويعرف إقبال تعريفا واضحا مفصال رغم صغر
حجمه ،وأسلوب الكتاب مؤثر جدا ،وكان قد نال هذا الكتاب قبل طبعه جائز
يف السباق التحريري يف تأليف السري والرتاجم املنعقد من قبل وزار الرتبية والتعليم
سنة 0951م.
وال خيفى عليكم أن أكرب جهد للرتمجة مت يف شعر إقبال وأفكاره قد مت يف
مصر ،واليت هي مركز لثقافة العامل العريب .وال يسمح يل هنا طوالة الكالم أن
أقدم للقارئ شعوري عن "جتديد التفكري اإلسالمي" لعباس حممود (القاهر
0955م) ترمجة خطبات إقبال باللغة اإلنكليزية بشأن التشكيل اجلديد ،وكذلك
عن "العالمة حممد إقبال— حياته وآثاره" (مصر 0981م) للدكتور أمحد
املعوض ،وكذلك عن "الفكر اإلسالمي يف أدب إقبال" للدكتور أمحد ماهر
البقري ،وغريها من كتب كثري  .وكذلك ال ميكن لنا أن حنيط كل ما كتب عن
إقبال من مقاالت ومصنفات وكتابات وقد طبعت عد جمموعات هلا 53ومازالت
تطبع ،ومن نوعه ما قام بتأليفه وجبمعها الدكتور ظهور أمحد أظهر بعنوان "إقبال
العرب على دراسات إقبال" 54وما قدمه الشعراء العرب من حتية إكبار وتقدير
55
منظومة ،ال ميكن لنا أن نناقش فيها بني هذه الصفحات القليلة.
إن ذكر إقبال وشعره نال أوج السماء ليس يف مصر فحسب بل يف بلدان
عربية أخرى ،ورمبا دمشق ثاين منطقة نالت هذا الشرف ،ورمبا سببه وجود
الدكتور إحسان حقي هناك ،والذي كانت له عالقات شخصية مع العالمة
إقبال ،والذي خلده مملوء باحلب واحلنني لباكستان وأهلها .56وكذلك بسب
التحاق السيد توحيد أمحد بسفار باكستان وتواجده هناك والذي حيب باكستان
وحاضارهتا حبا مجا ،فهو أحد أسباب تعرف األدبا السوريني بأدب اإلقباليات
وإقباهلم عليها ،والسيد عبد املعني امللوحي أول أهل دمشق شارك يف األنشطة
األدبية املنعقد على إقبال يف سورية وكتب بعض املقاالت يف التعريف بإقبال
وكذلك ترجم الديوان "بال جربيل" إىل العربية ،ومل تكن هذه الرتمجة من األردية
مباشر  ،فرتجم هذا الديوان ظهري ظاظا بعنوان "ديوان جناح جربيل" من قبل دار
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إقبال بدمشق فطبع .وكذلك كان قد طبع كتاب "فلسفة إقبال" للدكتور علي
حسن من قبل سنة 0985م من دار السوال بدمشق.
وكذلك طبع ترمجة الديوان "بس جه بايد كرد" —والذي ذكرناه أعاله—
بعنوان "واآلن ..ماذا نصنع؟ يا أمم الشرق" حملمود أمحد غازي والصاوي شعالن،
سنة 0988م ،من دار الفكر بدمشق .وهناك كتاب آخر طبعه دار الفكر
بدمشق ،سنة 0964م بشأن اإلقباليات باسم "ذكرى حممد إقبال" والذي كان
يشمل بعض املقاالت واملنتخبات من شعر إقبال .وكذلك مقال موالنا أيب احلسن
علي الندوي باسم "روائع إقبال" الذي ذكرناه —مفصال— فيما ماضى من
الصفحات ،طبع بدمشق ألول مر .
وأما العراق فهناك اسم يلفت النظر إليه بشأن اإلقباليات أال وهو اسم
السيد أمري نور الدين داؤد واليت تعد من املرتمجني العرب للعالمة إقبال ،وهلا
كتاب باسم "درر من شعر إقبال شاعر اإلسالم وفيلسوفه" وطبع هذا الكتاب
من بغداد سنة 0950م .وكذلك طبع كتاب "إقبال– الشاعر والفيلسوف
واإلنسان" سنة 0963م من جنف.
وأما اليمن فقد ذكرنا السيد حممد حممود الزبريي أعاله والذي عمل يف جمال
أنشطة اإلقباليات فيها.
وأما اململكة العربية السعودية فعرف فيها إقبال من كتاب "حممد إقبال
وموقفه من احلاضار الغربية" خلليل الرمحن عبد الرمحن ،والذي طبع يف مكة
املكرمة سنة 0988م.
وجدير بالذكر أن نذكر هنا خدمات مكاتب السفار الباكستانية يف البلدان
العربية املختلفة يف أنشطة اإلقباليات ،فمثال هناك جمموعة من ترمجة بعض
منظومات إقبال ونثره باسم "نداء إقبال" قدمت يف مؤمتر إقبال يف نوفمرب
0985م ،ومن مث طبعت من قبل دار الفكر ،دمشق سنة 0986م .وأقيم هذا
املؤمتر بالتعاون بني السفار الباكستانية بدمشق وبني وزار الثقافة السورية.
وهناك بعض طباعات متت من قبل مكاتب السفار الباكستانية يف بعض
البلدان العربية منها:
السفار الباكستانية بالقاهر
الباقوري ،سيد أمحد حسن وسيد سجاد حيدر "حممد إقبال فيلسوف
اإلسالم وشاعر باكستان" 0961م
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حديث الروح0911 ،م
حممد إقبال (جمموعة مقاالت لكل من طه حسني ،عباس حممود العقاد،
فتحي رضوان) س ن
السفار الباكستانية بدمشق
شاعر باكستان والفيلسوف الكبري حممد إقبال0985 ،م
إقبال الشاعر الفيلسوف ،البذر اليت أزهرت باكستان0985 ،م
أفكار إقبال (أربع حماضرات) 0981م
السفار الباكستانية بالرياض
عبد الرمحن خليل الرمحن ،إقبال وقاضايا معاصر 0985 ،م
اآلفاق0986 ،م
إقبال واألمة اإلسالمية0986 ،م
الفاضل ،عبد اهلادي ،املسئولية اخللقية يف فكر الدكتور حممد إقبال،
0986م
الطرازي ،عبد اهلل مبشر ،املفكر اإلسالمي الكبري ،العالمة الدكتور حممد
إقبال0981 ،م
وينبغي أن ال ننسى ذكر ما طبعته إكادمية إقبال باكستان بالهور ،من
امل طبوعات العربية عن إقبال وفكره وشعره بأخذ الصور العكسية من املطبوعات
املصرية وسدت ضرور السوق ،مثال كتاب "حممد إقبال سريته وفلسفته وشعره"
للدكتور عبد الوهاب عزام ،وكذلك ترمجته للديوان "بيام مشرق" اليت طبعت سنة
0982م من قبل قسم اإلقباليات جلامعة بنجاب الهور ،وكذلك جمموعة "أحباث
ذكرى إقبال املئوية" واليت تشمل كتابات ومقاالت عربية قرئت يف املؤمتر املئوي
العاملي املنعقد خالل حفالت عيد ميالد العالمة حممد إقبال يف ديسمرب سنة
0911م مبدينة الهور ،واليت قام باإلشراف على إصدارها بروفيسور حممد منور
األخصائي املعروف يف اإلقباليات.
وأما بالنسبة إىل القار الباكستانية — اهلندية فال بد من ذكر تصنيف عريب
ضخم —ذات  441صفحة— باسم "االجتاه اإلسالمي يف شعر حممد إقبال"
للدكتور صالح الدين حممد مشس الدين الندوي الذي طبع سنة 0990م من
الدار السلفية ،بومباي ،اهلند.
وال يزال املصنفات العربية عن إقبال شخصه وشعره وأفكاره يزاد يوما فيوما.
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ويف النهاية أحب أن أذكر مقال البحث لفهمي قطب الدين جنار باسم "حممد
إقبال وصلته الثقافية بالعامل العريب ،تأثره وتأثريه" والذي صنفه للدكتورا من
الكلية العربية يف جامعة هباولبور اإلسالمية ،وما زال قيد املناقشة.

0

أنظر:

—

ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم الدينوري ،عيون األخبار ،دار الكتب املصرية ،القاهر
 0343هـ  0925م  214عبد القادر البغدادي ،خزانه األدب ،دار الثقافة،
بريوت ،س ن 498،3

—

أشارت دكتور رحيانة خاتون (دانش كاه دهلي) يف مقالتها باسم "العاد البستانية
املذكور يف ديوان حافظ"(املطبوعة كاوش ،جملة البحث واألدب ،شعبة اللغة واألدب
الفارسي ،الكلية احلكومية بالهور ،رقم  21سنة 0992م ص  ) 42—34أن
عاد إهراق اخلمر على األرض اليت وصلت إىل الفارسية من العربية رمبا كانت من
العاد القدمية املعروفة باسم Libation

—

ورمبا تصح وجهة نظر الدكتور وعاد جذمية كانت اتباعا لتلك العاد ولكن العاد
 Libationأصال كانت دينية وكان اهلدف منها إرضاء األوثان ،وأما عمل جذمية
األبرش هذا فذلك يرجع إىل التكرب واالغرتار ،وإلظهارمها .والعاد األدبية اليت نتكلم
عنها كانت امتداد نفس التسلسل؛ وكان اإلهراق دليال على عظمة عطاء املهرق
والذي يهراق عليه اخلمر يعترب عليه املن واإلحسان .وميكن أن نصل إىل نفس
النتيجة بعد البحث أن عاد جذمية كانت من نفس  Libationوكان الفرقدين من
األوثان ولكن العاد األدبية تكون مرتبطة بنفس التصور املشهور ألن املسلمات
األدبية تتعلق عامة بالتصور املعروف أكثر من الواقع.
وكما أوضحت الدكتور رحيانة خاتون يف املقال املذكور أن هذا الشعر ورد يف عد
مصادر أدبية مع اختالف بسيط ولكننا ال نعرف اسم الشاعر .وأقدم املآخذ اليت
ورد فيه هذا الشعر هو "إحياء علوم الدين" لإلمام الغزايل (رح) حيث ورد فيه هذان
الشعران:

2

شربنا شرابا طيبا عند طي ــب
وكذاك شراب الطيبني يطــيب
شربنا و أهرقنا على األرض فاضله
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3

4
5

6

1
8

9
01
00
02

03

04

—
—

ولألرض من كأس الكرام نصـيب
ويوجد هذا املاضمون يف بعض أشعار الشعراء اآلخرين الفارسيني .أنظر :كاوش،
املقالة املذكور وكذلك لغت نامه دهخدا بذيل "جرعه"
غزهلاي حافظ سازمان كتاهباي جييب ،هتران ،0340 ،ص 250
كليات غالب (الفارسي) مطبع نولكشور ،لكهنؤ ،الطبعة الثانية  0301هـ 0892م
ص 230
كليات إقبال (1أردو) مطبوعة شيخ غالم علي ايند سنز ،الهور فروري  0913ص
324
أياضا ،ص ) 386بدائع إقبال ص  251شعر (04
ديوان األسرار ص ) 36كليات إقبال فارسي مطبوعة شيخ غالم علي ايند سنز،
الهور مايو  0985ص (38
بدائع إقبال ص  ،351الشاعر ،شعر( 2كليات إقبال أردو ص (589
بدائع إقبال ص  022شعر ) 93أياضا ص (011
بدائع إقبال ص  086غزل رقم  ،3شعر ( 9أياضا ص )219
أنظر "أبو احلسن الندوي ،روائع إقبال ،جملس نشريات إسالم ،كراتشي0413 :هـ،
 0983ص230:
ديوان احلماسة( ،مع الشرح ملوالنا حممد إعزاز علي أمروهوي) املكتبة السلفية،
الهور ،دون تاريخ ص 03
وقد ألف حسني أمحد براجه هذا احلوار وجعل منه مقاال باسم "تأثري األدب العريب
على إقبال" مث قرأه يف إحدى حفالت الكلية عن يوم إقبال .مث طبع هذا املقال يف
جملة الكلية "ضياء بار" وبعد ذلك طبع يف جملة "نويد الصبح" يف شهر يونيو
0961م ،مث طبع مر ثانية يف نفس اجمللة الصادر باسم إقبال منرب يف شأن احلفالت
املئوية اخلاصة بوالد إقبال سنة 0911م .مث طبع "جملس إقبال" بالهور عد
منتخبات من نفس اجمللة ،وهذا املقال من ضمن هذه املنتخبات( .انظر :زاهد منري
عامر (املدون) "معرفة إقبال وبشرى الصبح" باللغة األردية (راجعه الدكتور رفيع
الدين اهلامشي) جملس إقبال بالهور ،يناير 0991م ص  )084—015وللمعرفة
على املواد بنفس املوضوع انظر:
حممد إبراهيم دار ،ماضامني دار ،دار ببليكيشن كمييت بومباي ،دون تاريخ ص
" ،266—249إقبال وشعراء العرب" باألردية.
بروفيسور حممد منور" ،ميزان إقبال" يونيورسيت بك اجينسي ،الهور 0912 ،ص 23
"تأثري األدب العريب على كالم إقبال" باللغة األردية.
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05
06

"

01
08
09

21
20

22
23
24
25
26
21

28

29

31

30

حممد أبو ذر خليل ،أثر األدب العريب يف شعر إقبال الشاعر ،مقال البحث
للماجستري 0990م شعبة العربية ،جامعة هباء الدين زكريا ،مبلتان.
انظر ديوان احلماسة ص 22
انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،يف ذيل" ————"
والنجم الثريا وهو اسم هلا علم مثل زيد وعمرو وان أخرجت منه األلف والالم
تنكر...
النجم يف األصل :اسم لكل واحد من كواكب السماء وهو بالثريا أخص ،فإذا أطلق
فإمنا يراد به هي...
أنه يف األرض ولكن عامل يف السماء الرتفاع فيها ،والثريا :جمموعة من النجوم يف
صور الثور.
كليات إقبال أردو ص ( 22بدائع إقبال ص )09
القرآن اجمليد .1 :59 ،26 :01 ،61 :9 ،40 :8 ،34 :4 ،011،205 :2
أياضا4 :43 ،39 :03 ،1 :3 ،
كليات إقبال (أردو) ص 231
أياضا1 :42 ،92 :6 ،
ديوان عمر بن ربيعة( ،مع شرح حممد العناين) مطبعة الصعاد  ،مصر ،0321 ،ص
.084
بدائع إقبال ص  058ذكرى األم ،شعر 32
القرآن الكرمي .25—23 :83
بدائع إقبال ص  250جامع قرطبة ،شعر ( 32كليات إقبال (أردو) ص (389
بدائع ص  038مستشفى احلجاز ،شعر ( 1أياضا :ص )098
رموز نفي الذات ،ص 053
انظر الدراسات اإلسالمية (اجمللة العربية إلدار البحوث اإلسالمية ،بإسالم آباد)،
اجمللد  ،02العدد  3،4،5وإقبال منرب 0391هـ 0911/م ،ص .032—030
دكتور رفيع الدين هامشي ،إقباليات جائزه ،كلوب ببلشر ،الهور 0991 ،ص 033
كليات إقبال (فارسي) ص 011—069
أقيم هذا االجتماع يف مكتب شبان املسلمني يف السادسة مساء بتاريخ  4ديسمرب.
ألقى إقبال فيه خطبته باإلنكليزية .انظر :حممد محز فاروقي ،سفر نامه إقبال ،مكتبة
معيار ،كراتشي0913 ،م ص 051—049
عبد الوهاب عزام ،رسالة املشرق ،إقبال أكادميي باكستان ،الهور ،الطبع الثاين،
 ،0980مقدمة املرتجم ص 4—3
كليات إقبال (فارسي) ص 305—304
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33
34
35
36

31

38
39
41

40
42
43

44

45
46

41
48
49

51

طبع هذا الكتاب من أكادميية إقبال باكستان ،الهور ،سنة ،0954،0961
 0985على صور الطبع املصري.
موالنا أبو احلسن علي الندوي ،روائع إقبال ،ص 02
عزام ،رسالة املشرق ،مقدمة املرتجم ،ص 1—6
كليات إقبال فارسي ،ص 5
الدكتور عبد الوهاب عزام ،ديوان األسرار والرموز ،دار املعارف ،مصر  ،0955ص
5
قارن بني :كليات إقبال (فارسي) ص  284وعزام رسالة املشرق ،ص " 50بني اهلل
وبني اإلنسان"
موالنا ندوي ،روائع إقبال ،ص 05
كليات إقبال (أردو) ص 099
حممد حسن األعظمي ،الصاوي علي شعالن ،فلسفة إقبال والثقافة اإلسالمية يف
اهلند والباكستان ،مصر 0369هـ 0951م ص  —010وكان أصال "كالم الروح"
بدال من "حديث الروح" ،ولكن ال نعرف هل غري املرتجم نفسه أم عرف هكذا بأن
أم كلثوم غنتها هكذا ،وأصبح معروفا بـ"حديث الروح".
كليات إقبال (أردو) ص 099
األعظمي ،شعالن ،فلسفة إقبال ،ص 022
الدكتور حممود أمحد غازي ،املدير العام حاليا إلكادمية الدعو  ،جامعة اإلسالمية
بإسالم آباد
حممود أمحد غازي ،صاوي شعالن ،واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرق (ترمجة مثنوي
بس جه بايد كرد باللغة العربية ،دار الفكر ،دمشق 0418هـ 0988م قصة
الكتاب ،ص 03—02
انظر اهلامش السابق،
عمر هباء الدين األمريي ،إقبال والزبريي ،سفار مجهورية باكستان اإلسالمية ،الرياض
جده0418 ،هـ ص 02
حممود أمحد غازي /صاوي شعالن ،يا أمم الشرق ،ص 01
كليات إقبال (أردو) ص 318
األمريي ،إقبال والزبريي ،ص ( 23طبعت بعض مصنفات للزبريي باسم "يف جو
إقبال ،شاعر اإلسالم" .انظر :فهمي قطب جنار ،حممد إقبال وصلته الثقافية بالعامل
العريب ،تأثره تأثريه ،رسالة البحث للدكتورا  ،شعبة العربية باجلامعة اإلسالمية يف
هباولبور ،للسنة الدراسية 0988م هامش  53ص 061
كليات إقبال (الفارسي) ص 911
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مسري عبد احلميد إبراهيم ،إقبال وديوان أرمغان حجاز ،املكتبة العلمية ،ليك رود،
الهور0396 ،هـ0916 /م ص 086
انظر :عزام ،رسالة املشرق ،مقدمة املرتجم ،ص 8—1
ملعرفة بعض اجملموعات مثله انظر :فهمي جنار ،حممد إقبال وصلته الثقافية" ص
061—065
الدكتور ظهور أمحد أظهر ،إقبال العرب على دراسة إقبال ،املكتبة العلمية ،الهور
0391هـ0911 /م
انظر لبعض األمثلة :الدكتور ظهور أمحد أظهر ،إقبال يف نظر شعراء العرب ،املكتبة
العلمية ،الهور 0911م
طبع كتاب الدكتور إحسان حقي باسم "باكستان ماضيها وحاضرها" سنة
0393هـ0913 /م من بريوت
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إقبال فى ف لسطين
للدكتور حازم محمد أحمد محفوظ

وقف العالمة الفيلسوف حممد إقبال – رمحة اهلل عليه— حياته للنهاضة
بأمته اإلسالمية ىف مشارق األرض ومغارهبا ،ورأيناه يهتم إهتماماً بالغاً بقاضايا
العامل العرىب على وجه اخلصوص.
وىف طليعة إهتمامه هذا تأتى فلسطني العربية الىت كان هلا ىف قلبه منـزلة
خاصة .لقد داوم على ذكرها ىف جمالسه األدبية وحمافله السياسية ،وكذلك دواوينه
الىت نظمها باللغتني األردية والفارسية ،وىف رسائله األدبية أياضاً.
إن أقدم ما وصلنا من عظيم إهتمامه بفلسطني العربية ذلك املؤمتر العظيم
الذى ترأسه ىف مدينة الهور حاضر إقليم بنجاب جبمهورية باكستان اإلسالمية
اليوم ،وذلك ىف الثالث من ربيع اآلخر عام  0348للهجر املوافق السابع من
سبتمرب عام  0929للميالد ،وكان هدف هذا املؤمتر تقدمي إحتجاج على سياسة
حكومة املستعمر اإلجنليزى حنو قاضية فلسطني العربية ورعايتها لليهود.
يقول العالمة إقبال ىف خطابه التارخيى الذى ألقاه هبذه املناسبة مبينا ما
جيرى من أحداث جسام ىف فلسطني العربية ،وهى تتشابه مع ما حيدث اليوم ىف
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الاضفة الغربية وقطاع غز  ،يقول" :إن املسلمني يستشهدون ىف فلسطني ،وتجقتل
نساؤهم وأطفاهلم ،وتجسفك دماؤهم ىف القدس الشريف الىت فيها املسجد األقصى
الذى أجسرى إليه الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم".
مث أجاب العالمة إقبال على بطالن دعوى اليهود بإمتالك جزء من املسجد
األقصى يقول  ":كان هيكل سليمان قد اجهندم قبل دخول املسلمني القدس
الشريف بقرون ،ومل يكن اليهود على معرفة مبكان ذلك اهليكل حىت اكتشفه
املسلمون ،وبنوا ىف ذلك املوضع مسجداً كبرياً يسمى املسجد األقصى ،وموضع
املسجد األقصى بكامله وقف هلل تعاىل ىف الشريعة اإلسالمية ،وال جيوز إمتالكه
ألحد إطالقاً ،فدعوى اليهود بإمتالك جزء من املسجد األقصى باطلة وغري
شرعية من الناحيتني القانونية والتارخيية.".
وبعد هذا املؤمتر بعامني تقريباً يتلقى العالمة إقبال دعو رمسية للمشاركة ىف
املؤمتر اإلسالمى العام الذى يعقد ىف بيت املقدس ،وكان هدف هذا املؤمتر السعى
إىل إنقاذ فلسطني العربية من اخلطر الصهيوىن.
ولىب العالمة إقبال الدعو وقدم القدس الشريف بطريق مصر ـ الىت مكث
فيها مخسة أيام ـ ووصل القدس الشريف ىف صباح يوم األحد السادس والعشرين
من شهر رجب عام  0351للهجر املوافق السادس من شهر ديسمرب عام
0930للميالد ،وإستقبل إستقباالً رمسياً وشعبياً ،وكان ىف مقدمة مستقبليه الشيخ
السيد حممد أمني احلسيىن املفىت األكرب للقدس ورئيس املؤمتر 1وبقى العالمة إقبال
ىف فلسطني العربية مد عشر أيام ،وبعدها سافر عائداً إىل موطنه األم ىف يوم
الثالثاء اخلامس من شعبان عام  0351للهجر املوافق اخلامس عشر من
ديسمرب عام  0930للميالد.
وىف املؤمتر اإلسالمى العام الذى انعقدت جلسته اإلفتتاحية داخل املسجد
األقصى ىف ليلة اإلسراء ،وىف اجللسة األوىل الىت عقدت ىف صباح اليوم التاىل ـ أى
يوم األثنني ـ انتخب العالمة إقبال وكيالً للرئاسة1
وألقى خطبة عصماء مؤثر قبل سفره ،وذلك ىف اجللسة الثالثة عشر الىت
عقدت ىف مساء يوم األثنني الرابع من شعبان املوافق الرابع عشر من ديسمرب،
وفيها ودع املؤمتر اإلسالمى العام وقال" :ال أدرى إذا كان يسعدىن احلظ بزيار
فلسطني مر أخرى".
مث أعرب عن أمله مبستقبل املسلمني وهو األمل الذى عززه الروح الطاهر
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الذى ساد املؤمتر .مث حث على نشر هذا الروح ىف اجلمعيات اإلسالمية ،وعلى
العناية بالنشىء املقبل 1وقال ":إن اإلسالم مهدد بشرى اإلحلاد والوطنية
العنصرية ،وأن على املؤمتر تبعات كثري ".
مث قال" :إن مستقبل اإلسالم يتوقف على وحد العرب ،فإذا متت وحد
العرب عال شأن اإلسالم".
مث حث على مكافحة القوى الداخلية واخلارجية الىت تعمل على متزيق
الوحد اإلسالمية .مث شكر املؤمتر لتفاضله بانتخابه وكيالً للرئاسة ،وقال" :إنه
ياضع نفسه حتت تصرف املؤمتر ورهن إشارته ،اينما كان وحيثما حل".
مث تكلم الزعيم السورى رياض بك الصلح وشكر العالمة إقبال عطفه على
القاضية العربية باسم شباب سوريا والعرب ،ووجه كالمه إىل العالمة إقبال ورجا
منه أن حيمل حتيات العرب إىل املسلمني ىف شبه القار .
مث خطب الشريف عبد اهلل أمري شرق األردن فحيا العالمة إقبال  1وتاله
السيد حممد رشيد رضا املصرى صاحب جملة املنار ،فعدد خدمات العالمة إقبال
وحياه بكلمة وداع طيبة.
مث أجوقفت اجللسة مد عشر دقائق ليتمكن أعاضاء املؤمتر من توديع العالمة
إقبال .وىف هذا دليل على عظيم شأن وشهر العالمة إقبال ،وإعرتاف كل كبار
معاصريه من الساسة والعلماء األدباء ورجال القانون والفلسفة وغريهم ىف العامل
اإلسالمى الكبري مبنزلته الفريد .
وأثناء قيام العالمة إقبال ىف القدس الشريف حتركت شاعريته ،فنظم عديد
من األبيات املؤثر تعرب عن موقفه املعلن .كما رأيناه يلقى بعض أبيات له ىف
حفل دار األيتام ،وهى تتعلق باألندلس ،وقام أستاذنا املرحوم الدكتور عبد
الوهاب عزام برتمجتها ونقلها إىل الشعر العرىب ،كما قام أستاذنا اجلليل األستاذ
الدكتور حسني جميب املصرى ـ أطال اهلل بقاءه ـ بتأليف كتاب قيم عنوانه:
األندلس بني شوقى وإقبال وأورد فيه ترمجة عربية منظومة ألندلسيات إقبال كلها.
ومل تنقطع صالت العالمة إقبال بفلسطني بعد عود وحىت آخر حياته .بل
ظل يناصر قاضية العرب فلسطني ،ففى خطاب ألقاه ىف مؤمتر الرابطة اإلسالمية
املنعقد ىف شهر ربيع اآلخر عام  0356للهجر املوافق شهر يوليو عام 0931
للميالد ،أعلن تأييده لعرب فلسطني وحظرهم من املخطط اإلستعمارى الغرىب
والصهيوىن ،الذى يهدف إجالء العرب عن فلسطني لتقوم دولة لليهود فيها.
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وىف ديوانه ضرب الكليم الذى نظمه باللغة األردية وهو آخر ما نشره
العالمة إقبال ،نظم منظومة حتت عنوان :الشام وفلسطني ،وأخرى ىف موضوع:
إىل عرب فلسطني ،ففى األوىل رأيناه يقول ،وهو ما صار فيما بعد القول املأثور:
إذا قال اليهود إن هلم احلق ىف أرض فلسطني ،فمن باب أوىل أن يقول العرب:
"إن هلم احلق ىف أرض أسبانيا".
ويقول العالمة إقبال ىف رسالته إىل القائد األعظم حممد على جناح رمحه
اهلل عليه" :إن ملشكلة فلسطني أثراً كبرياَ ًً ىف نفوس املسلمني ،وإنىن شخصياً
ملستعد إن أذهب إىل السجن ألمر له تأثري على اإلسالم ،فإن وجود مركز غرىب
على بوابة الشرق خطري للغاية".
وأختم كلمىت برسالة وجهها العالمة إقبال إىل العرب يقول" :من الواجب أن
يتنبه العرب ،بأهنم ال يستطيعون االعتماد على من ال ميلك الكفاء والقدر
للوصول إىل رأى حول قاضية فلسطني حبرية فكر واستقالل ضمري ،فكل ما يقرره
العرب البد أن يقرروه معتمدين على أنفسهم بعد دراسة كاملة للمشكلة الىت
يواجهوهنا".
هذه رسالة إقبال إىل أمتنا العربية ،وهذا موقفه وموقف دولته مجهورية
باكستان اإلسالمية1
رحم اهلل العالمة إقبال.
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الحكمة والفنون العريقة بدار اإلسالم

احتف اء بالفقيد العالم إبراهيم تيتوس بوخاردت
مناظرة دولية من 5إلى 9مايو  1999بمراكش
قائمة األساتذ احملاضرين:
الساد :
رشيد اهلدى

مهندس معماري ،خبري لدى منظمة اليونسكو يف
احملافظة على الرتاث .مراكش

عبد الغين بنيس

مهندس معماري باحث يف املالمح احلاضرية
للمدينة اإلسالمية .مراكش

موالي عبداللطيف احلجامي مهندس معماري ،خبري يف احملافظة على
الرتاث وانقاد مدينة فاس
عبد اإلله بنعرفة

باحث يف املوسيقى العريقة .سال
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حممد املطالسي

معماري ،مدير األنشطة الثقافية مبعهد العامل العريب
بباريس

عبد الباقي مفتاح

عامل ومؤلف بشأن الدراسات األكربية .اجلزائر

جان لويس ميشون

باحث يف التصوف والفنون العريقة .سويسر

استيفانو بيانكا

باحث يف الفنون العريقة وانقاد الرتاث .سويسر

وليام شيتيك

أستاذ العلوم اإلسالمية جبامعة نيويورك

جيمس موريس

أستاذ العلوم اإلسالمية جبامعة أوبرلني

أمحد الطيب

أستاذ جبامعة األزهر بالقاهر

حممود إيرول قيليس

أستاذ الدراسات العثمانية جبامعة إستامبول .كلية
العلوم الدينية والتصوف

سيد حسني نصر

أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة جورج واشنطن
بالواليات املتحد األمريكية

حممد سهيل عمر

رئيس أكادميية إقبال بباكستان

كامل خان ممتاز

أستاذ الفنون العريقة جبامعة الهور .بباكستان

فيكتور باليخا دي بوستانزا أستاذ فقه اللغة وباحث جامعي جبامعة
برشلونة
إيريك جوفروا

باحث يف الدراسات األكربية جبامعة سرتا سبورغ

بيري لوري

أستاذ باملدرسة التطبيقية للدراسات العليا جبامعة
الصوربون

جان بيري لوران

أستاذ باملدرسة التطبيقية للدراسات العليا جبامعة
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الصوربون
مارتن لينكس

أستاذ باحث يف املعارف احلكمية .بريطانيا

كيث كريتشلوف

أستاذ مبعهد األمري ويلز للهندسة املعمارية بربيطانيا

فيليب فور

باحث مدير جملة "املعارف الدينية" باريس

025

إقباليات (العدد الخامس )4002

موسميات مراكشية
الحكمة والفنون العريقة بدار اإلسالم

احتف اء بالفقيد العالم إبراهيم تيتوس بوخاردت
مناظرة دولية من 5إلى 9مايو  1999بمراكش
على غرار الدورات اليت سلف عقدها يف أيام بسائط املومسيات املراكشية،
فإن االحتفاء باملرحوم إبراهيم تيتوس بوخاردت يشتمل على عد لقاءات علمية
تتخللها عروض ولقاءات على النمط األصيل وستشمل الربامج معارض لفن
املخطوطات العربية النادر املتوفر خبزانة كلية ابن يوسف مبراكش ،ويعقبها لقاء
بأحد الصناع احلرفيني املهر يف فن صياغة املعادن الكرمية وجتميعها ،احلاج حممد
باري املراكشي.
وهكذا سفتتح املناظر باملتحف اخلاص مبراكش وستنظم جولة إىل ضواحي
املدينة لزيار زاوية موالي عبد اهلل بن احساين بتمصلوحت.
أما موضوع املناظر  ،فإنه يدور حول النقط التالية:
دراسة وتقدمي أعمال إبراهيم تيتوس بوخاردت
عروض يف خمتلف أبواب الفنون العريقة مهدا إىل الفقيد بوخاردت
مالمح املعمار اإلسالمي واحملافظة على الرتاث
أمسيات موسيقية لطرب اآللة وامللحون…
فن احلكي ،رواية قصة أمحد املؤمتن ابن هارون الرشيد من كتاب ألف ليلة
وليلة
حصة خمصصة ملنطق الطري ،تتخللها قراء لبعض املقتطفات من كتاب
منطق الطري لفريد الدين العطار
حصة ختامية لسماع خمتارات من أشعار أيب احلسن الششرتي وعمر بن
الفارض وحممد البوصريي وسيدي العريب بن السايح وقصائد من نظم الفقيد
الشاعر املراكشي احلاج حممد بلمحجوب التبايك.
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إبراهيم تيتوس بوخاردت ومعنى الجمال

َّ
— ملاذا أحب املغرب وأكب على خدمته—

هناك حكمة نطق هبا الرسول ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،غالبا ما
عند كتابته حول قيمة الفن
استشهد هبا تيتوس بوخاردت ،يف معرض حديثه أو َ
وهي﴿ :إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء﴾.
العريق الروحية ،أال َ
ال ريب أن كل مسلم يعرف حق املعرفة اللفظ املرتجم هنا باإلحسان،
بدليل أن هذا األخري إمنا يعين أقصى منزلة من الكمال يف الدين ،وهي منزلة
الرجل الواصل املتمسك الذي ال يكتفي بأمور التكليف الشرعية ،تقيداً بأركان
اإلسالم اخلمسة فحسب ،بل يلتزم باإلميان الصادق وبعقيد التوحيد ،ليصل يف
هناية املطاف إىل حالة تصبح الفاضيلة لديه فيها أمراً طبيعياً ،حيث يكون تام
اليقني بإن اهلل يراه .ذلك هو اإلحسان ،وهو أمسى درجات الكمال ،يرقى إليها
أهل اإلحسان.
أما بالنسبة لتيتوس بوخاردت ،الذي ججبل يف نفس الوقت على طبع فين
ورثه عن والده كارل بوخاردت النحات املعروف ،وعلى موهبة فهم قوية ،فإن
اإلحسان الذي كتبه اهلل على كل شيء ،إمنا يشف سيان من األشياء اليت
ابتدعتها يد اهلل ،مبعىن يف سجل الطبيعة الكبري املليئة كل صفحة من صفحاته
بعالمات الغىن املطلق العام لبديع السماوات واألرض ،أو من وجود وعلوم
الرجال أرباب القلوب .هؤالء الرجال هم قبل كل شيء ،احلكماء الواصلون الذين
حتققوا يف بواطنهم واهتدوا إىل كيمياء السعاد واحلقيقة .وقد كشف لنا
بوخاردت ،يف أول كتاب له عن املغرب ،الصادر باألملانية العام ،1941ويف دراسته
حول فاس ﴾ ،﴿1960اليت ينتظر صدور ترمجتها إىل الفرنسية بفارغ الصرب منذ ذلك
العهد ،عن الكيفية اليت اتفق له بفاضلها أن قدم إىل املغرب هبدف البحث عن
األولياء ،الذين لقي ثلة منهم وصحبهم.
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على أن هناك الصناع املهر الذين تفننوا ،انطالقاً من القواعد والتقنيات
املوروثة عن العصور الاضاربة يف القدم ،يف تشييد املباين وزخرفتها ويف صنع األشياء
املخصصة لالستعمال اليومي ،سواءاً لفائد األمراء أو الطبقات املتواضعة.
إن هؤالء هم بنا صرح احليا الذي تكامل فيه ازدهار احلاضار اإلسالمية،
منذ أن انتشرت رسالة اإلسالم خارج اجلزير العربية.
لقد أقام بوخاردت معهم عالقات صداقة أخوية ،مبنية على التفاهم املتبادل
وتشارك اآلراء ،يف جو يطبعه اإلحسان .وهكذا ،فلعلمه الوثيق بأن الصناعة
احلرفية ،مثل اهلندسة املعمارية والتمدين العريق ،إن هم إال أجزاء ال تتجزأ من
احلاضار اإلسالمية ،وبأن احملافظة عليهم واستمراريتهم ،بل وحىت إحياءهم ،إمنا
تعترب مبثابة الشروط اليت ال غىن عنها لصيانة القوام الروحي يف حيا األمة ،فإن
بوخاردت مل يرتدد يف ختصيص سنوات عديد من عمره إلنقاذ مدينة فاس .ففي
الواقع ،وعلى حد قول بوخاردت يوم  12أبريل  ،1974غدا تأسيس مجعية إلنقاذ
فاس »ليست املدينة متحفاً« والعهد »بفاس أهنا على جانب كبري من التجانس،
تتميز أشكاهلا بنظام رائع يفرض نفسه على فكرنا كعامل كامل التناسق مع متسكه
العميق بإنسانيته .فما من شك أن هذه الوحد عبار عن حصيلة اعتدال
وحكمة تستويف حاجيات اإلنسان املادية والنفسية والروحية«
عبد الخالق (جان لويس( ميشون4
ر(
)سويس ا

شامبيزي
يناير 1999
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مدينة مراكش العريقة
رشيد الهدى

نظرة حول إعادة األهلية إليها

أثناء مقامه بفاس آن إجنازه املهمة املنوطة به من قبل منظمة اليونسكو ،قام
تيتوس بوخاردت بإبراز القيم الدائمة للهندسة املعمارية العريقة هلذه املدينة ،وهي
تشتمل على:

فضاء يف مستوى اإلنسان

اخلاصية اإلنسانية العميقة املميز للمدينة :ففيها مالئمة بينة بني اإلنسان
والبيت والدار واحلي واملدينة والبيئة اخلارجية؛ ويف الواقع ،كل شيء يف املدينة
يناسب اإلنسان وهو يف مستواه ،وانطالقا من ذلك ،يتوفر حميط مهذب وودي
يتميز باإلنعاش واالطمئنان ،على النقيض من احمليط الالإنساين السائد يف األحياء
واملدن احلديثة.

لقيمة املمنوحة للحياة األسروية والفردية:

إن احليا األسروية والفردية يف مأمن ليس من الاضجيج والغبار فحسب ،بل
حىت من داء السل ورعونة الشارع العمومي ،وذلك بفاضل الفناء الداخلي الذي
تقره اهلندسة املعمارية.

النشاط االقتصادي املشجع على التكافل املهنيى:

إن األسواق وأحياء احلرفيني املهر منظمة بشكل حريف ياضمن حتقق التكافل
املهين واالجتماعي.
وحسب وجهة نظر هندسية معمارية ،فإن األسواق جبميع أنواعها من حيث
التخصص قد أحكم إعدادها بإتقان ملحوظ.
العالقة اجلوهرية بني النافع واجلميل يف اهلندسة املعمارية واحلرف األصيلة:
وهذا ناتج عن غياب هذا التفرع الثنائي الذي يتسبب يف التعارض بني
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التقنية والفن.
اإلدماج النفعي والزخريف للماء يف اهلندسة املعمارية وحب احلدائق الداخلية.
غياب قطيعة بني احليا الدينية والدنيوية.
إدماج األضرحة واملقابر يف احليا العامة:
ومن هناك انعدام الكره للموت.
قدر الصانع على التأقلم:
وخباصة ،قدرته على إجياد منتوجات صاحلة بأقل الوسائل وبالتايل يف فاضاء
أدىن وقدرته على مقاومة هجوم العصرانية.
لقد مت تسجيل هذه األفكار يف مدونة حررها تيتوس بوخاردت بتاريخ 20
أبريل .1976
وعلى مستوى األفكار ،فإهنا حتدد العبور من مرحلة العمل على استصالح
املدينة )بربامج التجديد وإجناز طرق كبري لتيسري املرور والسري( ،إىل املرحلة اليت
تستكمل فيها مجيع الرتتيبات التقنية اهلادفة كشف اإلواليات التنموية األصيلة
للمدينة ،وكذا طرق تنشيطها ومبادئها التأسيسية.
وأغلب ظننا أن هذه القيم تتالقى يف التنظيم احلاضري الذي حيكم مدينة
مراكش ،ومن الواجب أن تشكل هذه القيم أساسا لكل حركة تستهدف إعاد
األهلية إليها.
غدت روحه ومعها نفسه قبالته كالمها شفافية تامة .يف تلك اآلونة،
الذي َ
كنت أفكر يف أمهية الوظيفة اليت اضطلع به بوخاردت يف معرض التعريف بالشيخ
األكرب لدى العامل الغريب ،وأستذكر مؤلفاته» :ترمجة كتاب فصوص احلكم«
»مدخل إىل مذهب التصوف يف اإلسالم« »املفتاح الروحي لعلم الفلك
اإلسالمي ترمجة كتاب اإلنسان الكامل« اليت أجاد يف استهالهلا مبقدمة رائعة،
واليت سبق يل أن طالعتها كلها أيام دراسايت جبامعة هارثارد .لكم كانت هذه
الكتب أساسية لتيسري شرح جوهر علوم الشيخ األكرب ومدرسته ،بأسلوب
استه َل التعبري به روين َكينون )الشيخ عبد الواحد
العلماء الربَانيني ،قوي مبنيَ ،
حيي( ،وأمعن يف تدقيقه شون ،وأ َكب بوخاردت على تطبيقه بنفس املهار اليت
يتميز هبا حالة تناوله علوم الشيخ األكرب.
غالبا ما كانت االتصاالت الالحقة مبدرسة ابن العريب تعيد إىل حافظيت
ذكرى تلك اللحظات اليت كنا أثناءها مرتبعني قرب ضريح الشيخ األكرب .إن
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اإلمكانية اليت أتاحت يل معاينة بوخاردت مستغرقا يف تأمالته حول معاين هذه
احلقيقة الكامنة يف عمق التصوف نفسه بطبيعة احلال ،وأن أكون شاهدا على
خشوعه وهو بني يدي هذا املقام املبارك ،وعلى شفافيته وهو يف مقابلة احلقيقة
البادية بشكل كله غموض يف مقامات عجرفت ماهيتها عن طريق اجلغرافية املقدسة
وعموما مبحاكاهتا ألضرحة أو مقامات أكابر األولياء— ،أقول— كوين قمت
هبذه التصرفات ،جعلين أوقن متام اليقني جبعمق اهلو السحيقة اليت تفصل بني
الفهم النظري للحكمة وبني التحقق الفعلي هبا .وعلى النقيض من الكثر الكثري
من أوالئك املتشددين من علماء الظاهر الذين يكتبون عن الشيخ األكرب ،والذين
ما برحوا جياهرون باستقامة معتقدهم الصارمة ،مع أهنم ما اسطاعوا بعد التحقق
حبقيقة التصوف ،فإن بوخاردت كان يعيش احلقيقة اليت تتصدر كتاباته .كان
ينبعث منه النور العلمي اخلارق للعاد لين جفذ إىل أعماق النصوص اليت يتناوهلا
بالدرس وياضيء مفاهيمها بطريقة قلما تتوفر سوى عند امرئ هبطت احلقيقة من
روحه إىل أعماق قلبه فاكتمل حتققه هبا .وكانت تتجلى على وجه بوخاردت،
غدا جلوسنا باضريح الشيخ ،مسات ويل وهب بصري ثاقبة ،نري بشكل خارق،
مشربة بالفاضيلة وبنفس مشرقة جيملها وجود هذه احلقيقة اليت جد يف دراسة
أوجهها املذهبية بتبصر وتفهم.
مث غادرنا بعد ذلك ضريح الويل الصاحل وقد اعرتانا شعور مبجاذبة خاصة
جدا حنو العلوم الوهبية اجلوهرية للتصوف اليت قدر للشيخ األكرب أن يتوىل رسالة
صياغتها (أو إياضاحها) واليت تدخل ،إىل جانب علوم أدىن منها أمهية ،يف نسيج
ديباجة واسعة مستأثر بشغل حيز فريد يف تاريخ التصوف .فانطلق بوخاردت
قاصدا بيت املقدس ويف نيته ليس فقط أن يلتحق مبكان معراج الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،الذي ذكره الشيخ األكرب ببالغة متناهية فحسب ولكن ليزور قرب
مسيه يف اإلسالم إبراهيم اخلليل أيب األنبياء عليه السالم .وقد كان اقرتح علي أن
أرافقه يف هذه املرحلة من رحلته ،إال أن بعض الاضرورات ألزمتين لغاية األسف أن
ألتحق بطهران .من كان باستطاعته التكهن بكل هذه التغريات اجلذرية اليت
طرأت على القدس 4واخلليل خالل باضعة شهور فقط؟ فكاتبين يف أعقاب ذلك
خبصوص العناية الربانية اليت مشلت رحلتنا وكيف أن هذه النعمة الالدنية تشكل
امتدادا ملا وهبنا اهلل من بركات ذلك اليوم العجيب الذي أماضيناه بدمشق والذي
اختلفنا فيه إىل ضرحيي السيد زينب والشيخ األكرب.
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صحبة تيتوس بوخاردت بضريح الشيخ محيي الدين بن العربي
سيد حسين نصر

5

أخذ تيتوس بوخاردت يعلق على بعض املالمح من العلوم والرتات اإلسالمي
عامة ،وكذا بشأن بعض املواضيع كالتشابه البيئوي واجلغرايف بني هذه الناحية وبني
العدوتني ،األندلس واملغرب ،وهي املنطقة اليت كان يعرفها جيدا ،وأخريا خبصوص
التكاملية ا حلاصلة بني اجلبال واملفازات احمليطة بالعديد من احلواضر اإلسالمية
كدمشق ومراكش .كانت تأمالته املتبصر جتلب البهجة والناضار مبرأى من هذا
املشهد الطبيعي الذي كثريا ما شاهدته ملياً من ذي قبل ،عالوً على ما أهنا
تتسبب يف استبطان هذه الرؤية ،وهذا ما ال ميكن أن ينتج إال عن اإلشعاع
الروحي الذي يصدر مبحاضر حكيم.
وقد ارتأينا ،فور حلولنا بدمشق ،أن نزور أوال ضريح أو ”مقام“ السيد
زينب حفيد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،مث ضريح الشيخ ابن العريب ،على أن
نلتحق يف هناية املطاف طبعا ،مبسجد األمويني .وكما الحظ بوخاردت ،فإن
أ دب الزيار يلزمنا أن نؤثر كرمية اإلمام علي وحفيد الرسول األعظم خبطانا يف
املقام األول .وعلى عكس باقي األيام اليت يكون فيها مقام الست زينب ،على
حد تسمية الدمشقيني هلا عامة ،شديد االزدحام ،كنا حنن يف هذا الصباح ،أول
من زار املقام ،حىت لكأن ذلك كان عن قصد .كان باقي من حاضر املكان وقتئذ
بعض الصناع احلرفيني املهر الفرس املتحدرين من أصفهان ،وهم على قدم وساق
يف إعاد بناء القبة أو إكساء جدران البناية باخلزفيات .وبعد أن قاضينا الصال ،
استغرقنا هنيهة طويلة يف التفكر مليا وحنن صامتني ،مث دنونا من هؤال الصناع
الذين اتاضع جليا للعيان أن أعماهلم اجتذبت مؤلف أروع املصنفات ]إبراهيم
تيتوس بوخاردت[ اليت مل يكتب قط مثلها يف عصرنا احلايل يف ميدان الفن
اإلسالمي .وأخذ بوخاردت يتحدث عما يتحلى به الصناع من ورع عميق ومن
خشوع وهم يؤدون عملهم .وتذكرنا بعد ذلك مدينة فاس واملشروع الذي تناولته
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مذاكرتنا ،واخلاص باملؤلف الذي كان يعتزم كتابته خبصوص أصفهان ،لفائد
سلسلة »اشطاطن ديش كايشتش« (فاضاءات الفكر العليا) ،اليت كان يدير
شؤوهنا وقتئذ مبؤسسة أورس كراف فريالك .كانت وقتها أغلى أمنيايت تتمثل يف
أن أشاهده حالة تأليفه لكتاب مثل »فاس— مدينة اإلسالم« حول مدينة
أصفهان الفائقة اجلمال اليت كان يود زيارهتا .يا هلا من خسار أنه مل يكتب هلذا
املؤلف أن يرى النور بتاتا وأن العامل مل يشاهد قط ،من خالل رؤية هذا الرتمجان
الكبري عن الفن اإلسالمي— إبراهيم عز الدين /تيتوس بورخاردت ،مباين
العاصمة الصفوية تلك ،املشيد بذوق مرهف ومهار متعالية.
وعلى إثر هذه الزيار اليت أعقبها ملتقانا مع الفن الفارسي ،بواسطة هؤالء
الصناع العاملني باضريح السيد زينب ،غادرنا سهول اجلنوب اليت تؤوي مقامها
الشريف ويف نيتنا االلتحاق بالسفوح اجلبلية مشال دمشق ،حيث املثوى األخري
للشيخ األكرب .ودلفنا أىل املزار بإجالل بالغ ،وجلسنا ،بعد التاضرع وصاحل
الدعاء ،على مقربة من قرب الشيخ األكرب ،حيث خييم جو من االستغراق يف
التفكر ،وحيث يسود اهلدوء التام .ومما زاد سكينة هذا اجلو اهلادئ عمقا أننا
وجدنا نفسينا وحيدين للمر الثانية يف هذا الفاضاء املعظم ،الذي حياكي ،مثل
مجيع األماكن املماثلة ،نقطة اعتدال وانعكاس نور األبدية على صور الوجود
احمليطي املتحركة.
على أين ما فتئت وأنا أفكر باستغراق بشأن احلقيقة الكامنة يف التصوف،
ألقي نظر خاطفة بعد أخرى على حميا صاحيب وهو اآلخر مستغرق يف التأمل،
وكأمنا تنظر عيناه املغماضتان إىل الداخل ،صوب قلبه ،يف حني يعكس وجهه نور
عقله
وفاضال عن ذلك ،تشري أعمال بوخاردت إىل أن ما ميكن وضعه من
تطابقات وتوازيات يستند إىل حقيقتني رئيسيتني تتمثالن يف امليزات املشرتكة بني
ديانات التوحيد واليت تاضفي على اإلسالم وعلى املسيحية توجهات متشاهبة على
املستوى الفين ،من جهة أوىل ،ومن جهة أخرى ،يف التفكر يف علم الكونيات ويف
العالقة بني اهلل والطبيعة ،يف عقيد مراتب الوجود ماضمومة بنشر وإعاد قراء
تراث األفالطونيني احملدثني—أو أشباههم— إن يف ماضمون النص اإلسالمي أم
يف ماضمون النص املسيحي .هذان املعطيان ميكنان بوخاردت بصفة خاصة من
بسط حتليالت عميقة بشأن اهلندسة الدينية ،والعالقة بني املاد والشكل والنور،
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سواء يف العامل اإلسالمي أو يف الغرب القروسطي.
تكتسي العلوم اإلهلية والكونية واإلنسانية املثبتة يف الثقافتني يف القرنني الثاين
عشر والثالث عشر على ا خلصوص أشكاال تعبريية تصح املقارنة بينها ،كما أهنا
تتيح هلذين الرتاثني أن يتالقيا يف بعض األحيان .لذلك فإن بوخاردت ينعم بغبطة
متساوية غدا حتليلة للعالقة الرابطة بني املعدين والزجاج املزخرف والاضوء ،فيما
يتعلق باهلندسة القوطية لكاتيدرائية شارتر على اخلصوص ،وكذا باهلندسة املغربية
باألندلس واملغرب.
وبناء على ذلك ،فإن علوم بوخاردت تظهر مبثابة عمل رائد ،على نفس
طريقة ماسينيون وَكينون وكوربان ،لكن يف جمال خمتلف .على أن هذا العامل الفذ
وإن مل يشأ إعداد منهاج للمقارنة يف ماد »فلسفة الفنون« ،إال أنه أجاد يف
بسط العديد من صاحل التحليالت املتوازنة الكاملة اإلثار واليت اهتدت إىل إبراز
التباينات املتعذر االحنالل ،عالو على تلك اليت تعرب عن اإلدراكات احلسية،
والتمثالت وعالقات الوحد والتعددية واملتناهي والالمتناهي ،األقربني على
اخلصوص.
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مق ارنة في خدمة الفنون الدينية

الفنون اإلسالمية والفنون المسيحية القروسطية في أعمال
تيتوس بوخاردت
فيليب فور

غالبا ما كان تيتوس بوخاردت يلجأ إىل املقارنة ،يف معرض األعمال اليت
خص هبا جمايل الفن الديين عموما واإلسالمي خاصة ،سيما إذا تعلق األمر مبا له
ارتباط بالفن القروسطي .الواقع أن الفاضل يرجع إىل أرومة هذا املؤلف وكذا إىل
تكوينه وإرثه األسروي يف كونه قد أتيح له التاضلع املكني سلفا يف العلوم الفنية
الغربية ،منذ بزوغها يف غابر األزمان إىل يومنا هذا .وعلما بأن مساره الفكري قد
قاده جتاه العلوم اإلسالمية ،فقد وجد نفسه يف وضع متميز للتوسط ،وليكون
جسرا واصال بني الشرق والغرب ،فكان بذلك يف عصره إحدى الشخصيات
النادر اليت تأتت هلا اإلجاد املتساوية يف االشتغال بعلوم فنية خمتلفة ،بواسطة
مقاالت وكتب تتعلق باإلسالم تار  ،وبالعامل الغريب تار أخرى ،إىل جانب رسم
مقارنات داخلية متعلقة بعدد معلوم من دراساته ،حول العاملني الفنيني.
غاية هذه املشاركة حتديد املقدمة املنطقية هلذه املقارنة مع مظاهرها واحمليط
الذي تشغله يف ماد الفن الديين الذي يظهر بوخاردت مبثابة أحد رواده ،سعياً
وراء تقييم خصوبتها.
وبدهي أن بوخاردت كان ال يكتفي البتة بتوضيح دور املواريث الثقافية أو
التأثريات على صيغة أو على تيار فين بعينهما ،على طريقة من أرخوا للفن يف
عصره .وسواء تعلق األمر باإلسالم أو باملسيحية ،ودومنا جهل أو إغفال منه
للمفهوم التارخيي وللمعارف اليت يوفرها ،فقد كان بوخاردت ،على العكس من
ذلك ،حيدد بطريقة متناهية يف الوضوح ،األشكال الفنية داخل ارتباطها بالبنية
اجلوهرية للوحي املعين باألمر .وكان يف معرض مساره هذا يعمل على إبراز تدرج
للفنون ال ميكن أن يكون إال مغايرا من ملة إىل أخرى ،كما يربهن قطعيا على أن
العالقة بني الفن التصويري والفن التجريدي ليست هي هي بعينها يف الديانتني
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السالفيت الذكر.
ومن مث ،يكون يف مقدور بوخاردت أن يبني حمتوى نوعية الفن اإلسالمي
وحمتوى نوعية الفن املسيحي ،فيكشف عن التناسب العميق احلاصل بني شكل
تعبريي معني وبني الرسالة اليت تتاضمنه.
لكن هذه املقارنة ال تسري يف اجتاه التمييز املتعذر التمييز فحسب ،إذ أن
بوخاردت يهتدي أياضا إىل العثور على نقط التالقي املاضبوطة ،وعلى اجملاالت
األوسع اليت تتالقى فيها العلوم املسيحية والعلوم اإلسالمية من جديد ،بتعابري
شكلية متباينة.
وبطبيعة احلال هناك نقط التالقي النامجة عن التاريخ واجلغرافيا ،يف القرنني
الثاين عشر والثالث عشر جبزير صقلية واألندلس على اخلصوص ،مث يف القرنني
اخلامس عشر والسادس عشر باإلمرباطورية العثمانية .يشهد لذلك انتقال بعض
احللول التقنية من الشرق إىل الغرب وكذا العمل بصيغ معمارية مسيحية من قبل
فنانني مسلمني .ويف ميدان ما يسمى »بالفنون الزخرفية« هناك تناول خصب
ملرياث نفيس وقدمي من الزخارف ،ساعدت طبيعتها اهلندسية وحيويتها التناغمية
على إثراء النتاجات الفنية يف العامل الغريب ويف العامل اإلسالمي.
اجتمعت بتيتوس بوخاردت مر أخرى خالل سنواته األخري حيث كان
يعاين من إعاقة بدنية بدأت تشله .مل يصب يف قوته الفكرية بأي نقص بل لقد
أصبحت أكثر جالءاً يف هذا الظرف .ال زلت أذكر ذلك التعبري املؤثر الذي كان
على وجهه .كان يسمو به فوق كل أمل مادي مفروض عليه .حىت يف مثل هذه
اللحظات من األسى اليت يرتقب فيها اآلخرون الشفقة عليهم أكثر من أي شيء
آخر ،كان سؤاله الرئيسي كما أتذكره "أ هناك ما ميكن القيام به من أجلك؟"
إن كتب تيتوس بوخاردت ومقاالته لرتاث نفيس ،وإن السعاد لتغمرين
لرؤيتها جتد قراءاً جدداً ،ويعاد طبعها وترتجم .إن رسالته ومتيزه ليظهران من خالل
كتاباته ،وال شك ،حىت ألولئك الذين مل حيالفهم احلظ لاللتقاء به شخصيا .ومع
أن أغلبها قد مت أعداده باللغة األملانية إال أنه ،كما ذكر يل مر  ،كان حيب الكتابة
بالفرنسية لشغفه بدقتها الفريد  .لكن ،وبالرغم مما ذكر فإنين أجد استعماله
لألملانية خاصة جد مقنع لتمكنه من االستغالل التام للمعىن العميق والدالالت
اجملازية األصيلة اليت ميكن أن تقدمها اللغة األملانية كما تشهد عليه أعمال
شعرائها وكتاهبا ومفكريها املرموقني ،وكذا لتجنبه األسلوب الغامض واملعقد الذي
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ينزله بعض الكتاب بنصوصهم.
اخلاصية الرئيسية للكتابته هي ذلك اجلمع النادر بني العمق الاضمين
والبساطة الظاهر  .إن هذه البساطة يف التعبري لتعكس صفاء عقله ومتكنه من
املوضوع .إنه ألمر عرضي كون بعض نقاده أساءوا فهمها فرفاضوها كعالمة عن
السذاجة .إن هذا األمر ليعرب عن عجزهم هم ال عن قصوره هو .مثله كمثل
الكتاب الكبار يدرك بأن احلقيقة ال ميكن حتديدها أو متثيلها باأللفاظ.
إن سر الكتابة يكمن يف تطويق احلقيقة واإلحاطة هبا إىل درجة معانقة
اجلوهر من خالل الفراغ احملدد من قبل التعابري االصطالحية .إن إدراك اجلوهر
يستلزم ألفة واهنماكا فعليني من قبل القارئ .يستطيع الكاتب أن يهيء ذلك
ويشرتطه لكنه ال ميكنه أن جيعل له بديال.
"العالمة املميز للشيخ هي وعيه بنسبية األشياء وضرورهتا .ال يعرف ما
تتاضمنه األشكال إال من علمه يسمو به فوقها" .هبذه الكلمات البسيطة عرف
تيتوس بوخاردت طريقته اخلاصة وكذا املعيار الذي ظهر هو من خالله كواحد من
األساتذ القالئل يف زمان ومكان غالباً ما اغتصبت فيه احلقائق الروحية أو احنرف
هبا إىل بواعث أخرى إن مل يكن قد جتوهل أمرها عمداً.
سألين مؤخرا أحد الصحافيني الذي كان يعد مقالة عن تيتتوس بوخاردت
فيما إذا كنت أشعر بأن أعماله قاومت امتحان الزمن ،أو فيما هي ال تزال وثيقة
الصلة به .لقد فاجئين هبذا السؤال ألنين مل أفكر قط يف أعمال تيتوس بوخاردت
كجزء من نزعة أو منط خاص بفرت زمانية معينة .إن ما مييزها هو ذلك البحث
عن القيم السرمدية .إن مدى جناح كتاباته يف تلك احملاولة هو الذي أكسبها
خاصية خالد  ،ستبقى مفتوحة ،سهلة املنال للباحثني عنها.
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العلوم األصلية والفن الديني بالغرب في بداية القرن العشرين
جان بيير لوران

1

إن الفكر القائلة بأن الفن ليس من صنع أشخاص عباقر  ،غالبا ما يكونون
على قطيعة من اآلراء الدينية والفكرية السائد يف جمتمع زماهنم ،بل هو تعبري عن
احلقائق األبدية الشاملة ،مل ختتف البتة من أوروبا الغربية ،برغم ما حققته العصرنة
من تقدم يف القرن التاسع عشر .وعندما ولد بوخاردت عام  ،1908كانت قد
صدرت منذ سنتني ،جملة تطمح أن تكون عريقة (مبعىن مقارب للمفهوم الذي
كان يتعني على شيخه روين كينون " "1886—1951عرضه يف كتابه املؤلف ما
بني ) 1921و (1951حتت عنوان» :مصنفات بول فوليوض املثالية« —(1950
) ،1875وبقيت مسرتسلة إىل زمن احلرب العاملية األوىل ،سنة  .1914كان
مديرها مفكرا يف علم الباطن ،متاضلعا جدا يف الالهوتية املسيحية والقبالنية اليت
تنافح عن فكر االستمرار بني الفن القروسطي اخلاضع لقواعد دقيقة بصدد الرمز
إىل أشخاص ربانيني على اخلصوص وبني فن عصر النهاضة .كان يستند إىل
الزخارف الرمزية اليت تستمر دومنا انقطاع يف ترسيخ املفاهيم مع اإلشار إىل معىن
داخلي للباطن.
كانت اجمللة تستنكر أياضا فن الرسم االنطباعي الرتكازه على مفهوم ألصل
النور يعترب ماورائيا شيئا باطال .ولبث كينون مد من الزمن متعاونا مع فوليوض،
وكثريا ما تراسل مع أحد خمرتعي فن التكعيبية ،ألبري كليزيس )،(1953—1881
الذي حاول يف تصويره تطبيق مبادئ إظهار الشكل حسب العلوم الوهبية
الشاملة ،وهي املبادئ اليت اكتشفها يف مؤلفات كينون.
وهكذا ،فإن أضفنا إىل من ذكر آنفا إمسي كل من ماركو بالليس (مراسل
كليزيس) أو آناندا كومار اسوامي ) ،(1947—1877حمافظ متحف الفنون
اجلميلة ببوسطون ،الذي تدين نظرياته حول الفن بالكثري لقراءات كينون
وتأمالته ،فسيتأكد بأن األفكار اليت عرضها بوخاردت يف مؤلفه "مبادئ ومناهج
الفن الديين" باالعتماد على املسيحية واإلسالم والشرق األصيل يف آن واحد،
038

موسميات مراكشية

تكون مطابقة لاضرور حقيقية ال حميد عنها يف حيا الرجال.
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ملخص دراسة حول أهمية علوم األستاذ إبراهيم عز الدين
محمد سهيل عمر

8

لقد قاضى األستاذ إبراهيم عز الدين /تيتوس بوخاردت املولود 1908م
واملتوىف 1984م ،معظم حياته يف البحث عن اللب ،والتنقيب عن احلكمة ،سعيا
منه إىل إياضاحها هبدف تبليغها إىل البشرية .وليس من شأن مقالتنا هذه أن تأيت
على البيان املفصل للمعارك العلمية هلذا العامل الفذ أو أن تتناول ذكر شخصيته،
وهو الذي يتميز بأنه مل يكن مستشرقاً باملعىن املعروف ،رغم كونه غريب النسبة.
أما مكانته ومصنفاته ،فإهنا تكتسي أمهية كربى ،خاصة منها تلك اليت هلا
عالقة بدراسة احلاضار اإلسالمية ،إذ أهنا تنفرد متاما عن مصنفات املستشرقني من
حيث املستوى الفكري .والواقع أن األستاذ إبراهيم مل يقدم على الكتابة حول
املعارف والفنون اإلسالمية إال بعد التعرف عليها بتمعن من منابعها ومبادئها
مباشر  ،واالرتكاز إىل مراجعها واالعتماد على ثقته يف ممثليها األصليني ،لدرجة
أهنا تعترب ،وزنا ،ليس جمرد مصنفات فحسب ،بل إهنا تشكل حبق وحقيقة ،جسرا
يف عصرنا احلايل ،رابطا بني ماضي احلاضار اإلسالمية وحاضرها ،أو نافذ يطل
منها اإلنسان املعاصر على تلك احلاضار .
ومن مميزات هذه املصنفات اهنا أصبحت ،واحلالة هذه ،تلك األدا الرصينة
اليت مكنت من التعبري يف اللغة العلمية احلديثة بتعبريها اجلديد ،عن املعارف
والفنون اإلسالمية الكرمية املقدسة.
وهكذا مل يكن الغربيون هم الذين انفردوا باالستفاد من هذه املصنفات
عند دراستهم للحاضار اإلسالمية من خمتلف وجوهها فحسب ،بل إهنا فتحت
للمسلمني أياضا باب املعرفة اجلديد للنهل من ثرو العرفان واجلمال اخلاصة
باحلاضار اإلسالمية .لذلك ،ارتأينا أن يكون موضوع مقالتنا هو دراسة أمهية
مصنفات األستاذ إبراهيم املتعلقة باملعارف والفنون اإلسالمية .مع الكشف عن
مغزاها ،بالنسبة للمسلمني الذين يدرسون احلاضار اإلسالمية من وجوهها
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املختلفة.
وسرتفق هبذه املقالة يف النهاية ،قائمة املصادر واملراجع (بيبليو غرافيا) من
كتب األستاذ إبراهيم ومقاالته.
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بناة المدن العتيقة
لألستاذ :محمد المطالسي الهبري

9

من بىن مدينة فاس؟ ومن بىن مدينة تونس؟ إحدى أمجل حواضر دار
اإلسالم .من بىن غرناطه ،عاصمة األندلس؟ ومدينة األولياء السبعة ،مراكش،
املدينة احلمراءَ؟ من شيد مسجد القرويني؟ والزيتونة؟ ومأذنة الكتبية؟ من أقام
تصاميم الفسيفساء والزليج وكل احللل اليت تكسو أرض وجدران وسقوف هذه
اآلثار اليت يعجب هبا الزوار؟
هذا الغىن اهلندسي والتعدد الفين يقابله غياب صارخ ملعدي هذه املعلمات.
فمبدعو هذه املآثر اخلالبة للهندسة اإلسالمية ،يبقون عموما ،جمهولني .01من
هم هؤالء الذين بنوا قصر العنرب بغرناطة أو مسجد حسان بالرباط؟ كيف كانوا
يشتغلون؟ ما هي األدوار اليت أنيطت هبم؟ ومدى ما كان وعيهم مبا يقومون به؟
وما هي عالقتهم بالعلم وأصحاب اجلاه؟ سوف تظل ،ولزمان طويل ،أسئلة من
هذا القبيل دون أجوبة .فغياب سري حيا هؤالء املهندسني وهؤالء الفنانني حيول
دون معرفة إمكان فهمهم ملهنهم ،فهم طرق وأسرار عملهم؛ وستظل حتول دون
فهم نزوعهم اجلمالية ،ثقافتهم األدبية والتقنية وعالقتهم بالدين .وكل هذه
األسئلة تنطوي على االعرتاف بوجود تقابل بني تصورين لعملية البناء .فهناك،
من جهة ،غفلة مجوع احلرفيني الذين صنعواء ،يف اخلفاء ،تاريخ البناء ،وهناك ،من
جهة أخرى ،شهر املهندس املعماري أو الفنان املقدم على أنه صاحب هذه
املنشأ أو تلك.
فما نعرفه يف تواريخ املدن العتيقة هو املنشآت والوجهاء الذين أوصوا ببنائها
وليس الفنانون الذين أبدعوها .وهكذا نتكلم عن اهلندسة املرابطية أو املوحدية أو
الناصرية أو اململوكية أو غريها ،وال نتكلم أبدا عن عمل املهندسني أو املعلمني
أصحاب اإلبداع ،الذين نوكل يف كل ما يتعلق هبم جملرد التكهن .واملؤكد ،يف كل
األحوال ،هو أن أصحاب اآلداب يف العصر الوسيط ال يشريون قط ،حسب
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معرفتنا ،للدور االجتماعي والثقايف الذي لعبه بنا املدن العتيقة ،واكتفوا باإلشاد
باملنشآت اهلندسية على حساب اإلشار إىل أصحاهبا الذين ،وعلى خالف
االنطباع الذي يرتكه هؤالء األدباء ،مل يكونوا مع ذلك جمهولني يف مدهنم
وأزماهنم.
يلزمنا إذن متييز ثالثة أنواع من عمليات البناء :التنظيم العام للمنطقة املبنية
من املدينة ،يعين املنطقة احلاضرية؛ تصور وبناء الفاضاء اهلندسي؛ وأخريا إنتاج
أشكال الزخرفة.
نبدأ بالتساؤل أول عن هوية املهندس احلاضري ،على افرتاض إمكان
استعمال هذا الوصف الذي رأى النور يف أوروبا يف أواخر القرن التاسع عشر .إذا
كان من األكيد أن اجلغرافيني املسلمني قد رمسوا اخلرائط ،وأن علماء الفلك قد
أقاموا تصاميم بناء املدن على طريقة جتعلها غري مستدبر للقبلة ،فال مصدر
يسمح لنا بالتأكد من كون ثقافة اإلسالم يف بناء املدن قد أنتجت تصاميم
موجهة هلا .وعلى العموم ،فإذا عرفنا التصميم بأنه متثل مسبق للمكان وصياغة
موضوعية له ،فإن اإلسالم مينحنا مدنا دون تصميم مسبق ،حىت عندما تكون
بعض هذه املدن نتاج إراد أمري معني ،كما هو الشأن بالنسبة للطابع الدائري
ملدينة بغداد املشيد يف القرن الثامن.
ومع ذلك فللمدن العتيقة نظام دقيق يف جماهلا احلاضري وتناسق داخلي.
وهكذا بينما جند القصبة يف خارج املدينة ،جند املسجد الكبري وسوق املنتجات
النادر يف مركزها .وعالو على التمييز الديين والفصل العرقي املوجود يف بعض
املدن ،يتم متييز األماكن االقتصادية عن األماكن السكنية ،وتوزع األنشطة
الصناعية التقليدية حسب وظيفتها على جهات خمتلفة من املدينة .فاملنطق
اخلاص هلذا التنظيم تفرزه ،دون شك ،حكمة عملي وحدس جترييب مرتبطان
مبمارسات صناعية ومتثالت اجتماعية معينة .الواضح أن بناء مورفولوجيا املدن
العتيقة خاضع للتقاليد أكثر من خاضوعه للتقنني املوضوعي .وهو بذلك نتاج
نظام اجتماعي خاص .فالشوارع واألزقة والدروب املوصد  ،اليت تتشكل بالتوازي
مع عمليات البناء ،تظهر يف نفس الوقت مع إقامة املنازل.
وهنا يلزم طرح السؤال التايل :إذا مل يكن هناك ،كما الحظنا ،مهندسون
للمدن اإلسالمية أو سلطة مسؤلة عن تنظيمها املادي ،فهل أقام الفقه
اإلسالمي ،على األقل ،قانونا خيص هندسة املدن وخياضع له عمليات تقنني
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الفاضاء احلاضري؟ فمن األكيد أن التجمع املكثف للمنازل وشبكة األزقة
املتداخلة ،ختلق باستمرار مشاكل تتعلق بأحقية طرف على طرف يف الولوج إىل
مكان معني أو بوجوب اإلصالح على أحدهم أو ملكية جار للجدار املشرتك
مع آخر ،أو إمكانية مد البصر إىل حرمات اجلار ،وكلها أسئلة ال ميكنها أن
تغيب عن الفقه اإلسالمي.
00
يقدم لنا خمطوط ابن الرامي  ،وهو معلم بناء من تونس القرن  ،04بوضوح
التقاليد الوسيطية املتعلقة ببعض نقط تقنيات البناء امللموسة وقوانينه .فمشاكل
تنظيم الفاضاء ،بالنسبة هلذا املؤلف املالكي املذهب ،مرتبطة ماهويا مبسألة
»حقوق اجلوار وواجباته املتبادلة« .فحرية كل شخص يف االنتفاع بكل ممتلكاته
واالستمتاع هبا ،شريطة أن ال يسيء إىل جريانه ،كانت هي الفكر املهيمنة هلذا
العهد .وإذا كان بعض فقهاء اإلسالم الوسيط قد توسعوا كثريا يف احلديث عن
وجوب االحرتام املتبادل بني اجلريان ،فإن نصوصهم مل تصل إىل حد سن قواعد
حمدد وواضحة لفن البناء.
وحسب ابن اإلمام ،فقد كان القاضي ،وأحيانا احملتسب ،وهو صاحب
مهمة تفتيش األسواق ،كما يكتب ابن عبدون ،02مها امللزمني بالسهر على
التطبيق التام والعملي ملستلزمات التقاليد ،ومها مطالبان ،معاضدان يف ذلك
مبستشارين من أمثال ابن الرامي ،باحلسم ،أوال ،يف خالفات تتعلق باجلدران
املشرتكة ،كما نص على ذلك املارودي ،03وكذا حسم االختالفات العويصة
املتعلقة بالبيوت اليت يطل بعاضها على بعض .فكانا مطالبني بالسهر ،مثال ،على
أن ال يكون علو بيت من البيوت يسمح ألصحابه ،خاصة الرجال منهم ،من
إلقاء النظر إىل بيوتات اجلريان .ومها هلذا جيربان الناس على تسييج السطوح وعدم
السماح بإعالء بعاضها فوق بعض .كما مينعان أياضا كل نشاط يؤذي السكان
ضجيجه أو يلوث حميط حي سكين أو ينتهك حرمة مسجد قريب.
ويف هذا الصدد يورد لوي ماسينيون خربا عن عاد مغربية مفادها»أن
الاضجيج وأصوات املطارق على السندان تعتربان إزعاجا شديدا للمصلني وهتديدا
كبريا ألمن الصوامع .وهذا ما دفع باملخزن إىل عدم السماح ألي حداد بفتح
دكان إال بعد إخاضاعه لالمتحان التايل :توضع بياضة فوق قمة الصومعة األقرب
من املكان الذي يعزم احلداد إقامة حمل عمله فيه :فإذا اهتزت البياضة ،حتت
ضغط االهتزازات القادمة من حانوت احلداد أمر هذا األخري باإلقامة يف مكان
044

موسميات مراكشية

أبعد ،وإذا مل تتحرك البياضة من موضعها مسح له بالبقاء حيث شاء.«04
وميكن القول إمجاال إن غياب هيئة أو وسيط ،يقوم بتصميم قبلي للمدينة
وينظمها ،جيرب هذه األخري على أن تفرز ،من تلقائها ،قواعد وميكانيزمات تتوىل
شأن بنائها والتفكري فيها.
ولنتساءل اآلن عن هوية املهندس املعماري ،من كان هذا الرجل؟ وهل
ميكننا ،مبا أن الدور الشعبية كانت تبىن دون تصاميم سابقة ،أي على غري منوال
ودون احلاجة إىل هذا الرجل ،هل ميكننا أن نسحب نفس القول على املباين
املعقد كالقصور واملساجد واملدارس؟
مل يكن ملنشآت املدينة العتيقة ،عموماً وأيا ما كانت هذه املنشآت ،فرد
مبدع يوقع إنتاجه املعماري .كانت املدينة منتوج مجع من اهليئات احلرفية املراقبة
أحيانا ليس من طرف املهندس املعماري كما نتصوره اليوم ،وإمنا من طرف مسؤل
عن العمل أو معلم حريف .وعلى أي فإن تسمية مهندس غري موجود يف اللغة
العربية الوسيطية .ويكفي تصفح قاموس لسان العرب للتأكد من ذلك .فكلمة
املهندس ،املشتقة من الكلمة الفارسية إندز ،تشري ،وعلى خالف ما حتيل إليه
اليوم ،إىل املهندس املسؤول عن السقي .وبالفعل »فلم جيإ السكان إىل رجل تابع
دراسة علمية تقصد بناء املنشآت؛ مل يلجأوا إىل بورجوازي من وسط اجتماعي
معني وذي ثقافة معينة على غرار ما كان جزءاً من عالقات الكتاب واألساتذه.
مل يكن الرجل الذي توىل مسؤولية البناء غري معلم حريف معروف يف منطقته ،على
شاكلة ما يعرف يف أيامنا باملقاولني البسطاء.«05
نعلم أن بناء املنشآت التقليدية قد ارتبط مباشر بالتجربة اليت تراكمت عرب
العصور .فتشييد بعض البنايات املعقد  ،عدا التغيريات اليت ميكن أن تدخل عليه
أثناء البناء ،كان ميتد أحيانا زمنا طويال ،زمنا يفوق حيا جيل بكامله .وهكذا
يتم توس يع حجم القصور واملساجد إذا ما خلت األراضي اليت حتيط هبا ،أو إغناء
واجهات الزينة إذا مسحت الظروف املادية بذلك أو ما إىل ذلك .فبني الفكر
األولية للبناية واالنتهاء منها يتدخل العديد من األشخاص يف سريور البناء .ولقد
كان الزبائن عموما هم الذين يلعبون الدور األساسي يف توجيه األشغال
ومراقبتها .فبعد األتفاق مع أعاضاء األسر  ،يف حالة مالك البيت ،أو املستشارين،
يف حالة أمري أو صاحب جاه ،يلجأ الزبون إىل معلم بناء ويناقش معه شكل
البناية وبنيتها وحيثياهتا املادية ،االقتصادية ،التقنية واجلمالية .وعندها يرجتل املعلم
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أو املعلمون يف احلني نفسه صور املسكن .يبدأون ،أوال ،عرب خطوط مرسومة
فوق السطح الذي يتم مسحه وإقامة عالمات حجرية عليه ،بتحديد زاويتني
اثنتني :واحد وسط األخرى .متثل الزاوية الداخلية هبو املنزل أو الرياض ،ومتثل
الزاوية اخلارجية سور البناية .وقد تنأى البناية يف النهاية عن الشكل الذي تصورت
عليه يف البداية .فأصحاب البيت أو املسؤل عنه ،باعتبارهم من يزود احلرفيني
بكل حاجيات البناء ،يوعزون أحيانا هبذا التغيري أو ذاك ،ويبقون بذلك على
اتصال دائم بكل املهنيني املسامهني يف البناء وحياضرون كل مراحله :من تصوره إىل
بناء أسسه ،فمراحل البناء األخرى وحىت الزخرفة ،إخل ...ويرافق البنائني مذ
اطالق األشغال أصحاب مهن أخرى .ويعترب النجارون أول املتعاونني معهم.
وبعدما ينسحبون معاً ،خيلى املكان للباصني وناقشي العود والصباغني .وقد
يساهم حرفيون آخرون ،مثل حفاري اآلبار أو غريهم ،وبطريقة مباشر أو غري
مباشر  ،يف مراحل أخرى من مراحل البناء.
فعند بناء مسكن جديد ،نبدأ حبفر األسس باجملرفة ،حفراً خمتلف العمق.
ويعترب هذا احلفر أول عالمة تطال السطح الفعلي للتصميم .ويشكل الرتاب
املستخلص من حفر القاعد  ،واملكوم على طول املساحة اليت يراد بناؤها ،بعد
تسويته ،قاعد تعلو سطح األرض ببعض عشرات السنتمرتات املوافقة ملعايري
البناء التقليدي اليت تلزم عموما أن يعلو سطح البناء الزقاق.
وباالنتهاء من القاعد  ،يبدأ أصحاب النجار يف إقامة اهليكل والدرج.
بعدها يقيم البناؤون اجلدران وتعطى البناية شكلها العام .خيلى بعدها املكان
لرصاصي السقف واألسطح ليتمكنوا من تغطية الطوابق.
فهذا املنوال هو ما يعتمده كل احلرفيني ،كل يف ماضماره ،لإلجابة على
الاضرورات التقنية اليت تقتاضي أحيانا مهار جد حمدد وإعطائها حلوال مالئمة.
وهبذا فهم ،حىت وإن أعطوا لألشكال املوضوعية والذاتية املتوارثة ملسة خاصة يف
ممارستهم يكتفون بإعاد إنتاجها .هكذا ،وكغريهم من املهنيني ،يعرب حمرتفو البناء
عرب »منشآهتم« عن ضرورات اجتماعية ،تقنية ورمزية.
لنتساءل أخريا عن هوية الفنان ،من كان هذا الرجل؟ يعترب بناء املنشآت
الاضخمة للمدينة العتيقة ،سواء املدنية منها أو الدينية ،خمتربا واسعا ومستمرا
لإلنتاج املعماري والفين والثقايف .وهي تتميز عن املساكن الشعبية ،اليت تشكل
معظم مباين املدينة العتيقة .وال يرتجم هذا التمييز على مستوى ضخامة البناء
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املعماري فقط ،بل يتعداه إىل الطابع االستثنائي ،الذي يعرب عنه غىن املواد
املستعملة يف البناء وتعقده ،والذي يشي بالطابع العلمي ألشكال زخرفته .ويبقى
إنتاج األشكال املعمارية ،يف معظم األحيان ،فنا مقصوراً على البالط وعلى
أغنياء التجار .وهكذا يبقى تطور الفن واهلندسة ،وكل تقدم للذوق ،رهينا أوال
بعادات الوجهاء.
وميكن تصنيف املواد املختلفة ،اليت يتوفر عليها مزخرفو واجهات البيوت
والبنايات ،إلكسائها وحنتها ،حسب طبيعتها :الرتاب الناضج املرصع ،اجلبص،
الرخام ،اخلشب ،إخل .وتقتاضي كل ماد من هذه املواد ختصصا معيناً وتقسيما
حمددا للعمل .وتبقى عملية جتميل األعمد واملساحات املبنية حبلل الزخرفة مقدر
أكثر تقدير من عملية البناء نفسها .فاملعلمون احلرفيون »يزدرون اإلمسنت وال
يقبلونه إال كعماد للمساحات املراد تزيينها ،يف الداخل ،بالزليج ،أو اجلبص
املنقوش ،أو اخلشب املنحوت أو املقرنس.«06
هكذا فمعلم البناء ،الذي هو أقل تقديراً من مصممه ،ومن الفسيفسائي،
والصباغ ،والنحات ،واجلباص ،ونقاش اخلشب ،وباختصار من كل من يزين
الواجهات ،مل يشكل قط جزءا من حاشية األمري .لقد كانت مهنة البناء ،يف
الثقافة اإلسالمية ،فنا غري متطور .فسكان احلاضر ،وعلى غرار األمري ،ال يقيمون
قط البناء كعالقة مكانية بني األجسام واملسطحات .وعلى العكس ،فهم مغرمون
بـ»الديكور« اجملرد واملنقوش ،مغرمون بغىن الفسيفساء والعمل الرقيق على
اخلشب.
لقد كان املزخرفون ،خاصة منهم اخلطاطون والرسامون ،يشبهون تقريبا
باألدباء .وأسعفتهم ثقافتهم التقنية والعاملة يف تطوير عامل مرئي يتعقد أكثر
فأكثر .واستطاع هؤال» ،الفنانون« ،متأثرين يف ذلك باهلندسة والفلك وغريمها ،أن
يطوروا قائمة من األشكال اخلاصة باحلاضار العربية اإلسالمية ،قائمة تظل مع
ذلك يف عالقة محيمة مع السياق االجتماعي واملعايري الدينية اليت بدوهنا ال ميكن
تصور جمموعة كبري من هذه الصور واملنتوجات اجملرد  .أمل يسبق أن قدم هذا
العامل كتعبري فين مستقل؟ وبالفعل ،فاإلبداع الفين ال ميارس هنا من أجل ذاته،
بل ،عموماً ،من أجل تزيني ركن ما أو موضوع انتهي من تشكيله .فوجود هذا
املوضوع سابق على وجود صورته اجلمالية اليت تأيت بعد ذلك لتحتويه ،زياد على
أن حتقيقه مل يتم من أجل وظيفته اجلمالية ،وإمنا يف عالقة مع املنفعة املنتظر منه.
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بذلك يكون »فنانو« الزخرفة يف العامل اإلسالمي قد تركوا حماكا الطبيعة واتبعوا
قواعد مغاير للتقليد الفين باملعىن الصحيح .مل يكن التجريد ،مطلقا وخالفا
للمعىن املتداول اليوم ،مستنتجا ،من ماهية الفن نفسها .بل كان ،وبكل بساطة،
احرتاما ملعايري وحتقيقا لفن مشروع اجتماعيا .وهكذا نالحظ الوشاج الذي يربط
»الفنان« بالاضرورات االجتماعية وأن ليس يف وسعه التعبري عن مقصده اجلمايل
إال يف ارتباطه باحلالل واحلرام.
يتاضح لنا إذا أن مفهوم الفنان أو املهندس املعماري يتاضمن وظائف ثقافية
ومنزلة اجتماعية جد حمددتني .فاملعماري مثال هو من يقيم للبناء تصاميم ،يعين
مناذج حتتذى ،وهو من يتابع وينسق ،يف وقت حمدد ،خمتلف األشغال ،من بداية
البناء وحىت هنايته .إال أنه ومع بداية حتقيقه الستقالله جتاه اجملتمع ،أضحى الفنان
يوقع عمله يف مشوليته ودون تبعياضه .وعلى هذا املستوى ،فلقد اختذت وظيفته
اجلديد  ،متاما مثل وظيفة مهندس املدن ،معناها االجتماعي والثقايف الصحيح
املنعدم يف املدينة العتيقة .إن الرتدد الذي ينتابنا يف استعمال هذه املفاهيم ،الغريبة
كلية عن روح العصر ،ال ينقص من قيمة بناتنا.
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السنة الحية في الفن المعماري (ملخص)
كامل خان ممتاز

01

لقد اتاضح من مصنفات اإلستاذ إبراهيم (تيتوس بوخاردت) أن الغرض من
مكانة السنة يف الفن املعماري كان يتمثل يف توفري وسيلة لإلنسان يسد هبا
حاجياته الروحية واإلنسانية.
فلهذا السبب ،كان الفن يذكر اإلنسان بواجباته كإنسان ومبا جيب عليه
القيام به يف سلوكه الديين .وكان الفن يشري إىل هدف حياته وينري السبيل إليه.
وحناول ،من خالل مقالتنا هذه ،أن نبني أن ما مت استعمال من الوسائل
واألساليب الفنية هبدف إبالغ هذا املعىن ضمن الفن العماري والبناء السين ،مل
يكن خاصا بالفن املعماري فحسب ،بل كان كذلك رمزيا.
وإذا كانت العناصر اخلاصة منها بالفن املعماري عاملية وال ختتلف عن
غريها ،إال أن العناصر املعنوية الرمزية كانت خمصوصة بالتمدن واحلاضار  ،وختتلف
باختالف األماكن واألزمنة .وإىل جانب هذا ،سندرس يف هذه املقالة أوجه الشبه
اليت ترد عامة حول حتقيق الفن املعماري األصيل )(Traditional Architecture
يف عصرنا احلايل.
ففي ردها ،نستدل بـ:
 أن احتياج العامل إىل رسالة اإلسالم التقليدي مل يكن من قبل مثل
احتياجه إليه اليوم؛
 أن أسلوب التعبري الرمزي للهيئات الفنية ما زال حيا يؤثر يف أكرب مناطق
العامل الثالث ،وخاصة يف العالم اإلسالمي؛
 أن األوضاع التقليدية ووسائل التعبري ما زالت ذات معىن وأهال للثقة وال
يزال اإلنسان يف حاجة إليها إىل اليوم؛
 أن الفن املعماري اإلصيل ال يزال قائم الذات ،مع توافر مواد البناء يف
كل مكان بتكلفة أرخص ،باملقارنة بوسائل البناء اجلديد املصنوعة
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باألساليب الصناعية احلديثة؛
 أنه يتعني أن تتاح الفرصة للخرباء واملهندسني املعماريني كي يتفهموا
تعبري الفن املعماري األصيل البديل نظريا وعمليا وأن يشملوه يف تدريبهم
بل ويف عملهم.
وأما ما يتطليه العامة من احلداثة واإلبداع والتففن ،يف الفن املعماري ،فإن
سببه الرئيسي هو الاضغط الكبري واحلث الشديد من قبل وسائل اإلعالم العاملية،
واليت فرضت رعاية لصاحل النظام الرأمساملي العاملي وجتار الصناعة.
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انعكاسات وحدة الوجود في الفن السلجوقي
محمود إيرول ق ليج

08

يعترب تيتوس إبراهيم بوخاردت 09من مفكري عصرنا األجالء ،وقد أصبح
وسيلة الجتماعنا هذا ،والذي صرح يف هذه البقاع قبل ست وعشرين سنة...
أن العلم والفن يعتربان وجها العرف الواحد بنفسه عامة ،وأن الفن والصناعة ال
يستحصالن بتعليم الكلمات ،بل بعقد املناسبة التقليدية بني الصانع املتعلم
واملتقن احلاذق ...كما قال أياضاً ..إن وظيفة الفنان هي أن يعكس فنه ،لذا
يعترب الفنان املاهر هو من يفين موجوديته يف الشيء حني يعكسه .ويبدي بعدئذ
أن إتقانه لذلك الشيء يقتاضي معرفته وخربته لذلك الفن .وعند تعلمنا القانون
امليتافيزيقي الذي هو أساس التظاهر يف الوحد والكثر والتنوع ،تأخذنا احلري بأن
الفنانني املختلفني يف شىت فروع الفن قد استسقوا من حوض املشاهد نفسها،
وذلك حني نرى فنهم اعتباراً من جامع السليمية يف مدينة (أدرنا) ،وجامعة
قريوان ،والقبة الرائعة جلامع الشيخ لطف اهلل يف »أصفهان« إىل أروقة مساجد
»املغرب« وبيوهتا .وهذا يرينا بدوره الروح اجملرد فيما وراء األشكال املختلفة
للفنون املشخصة .فالعارف واخلبري عندما حياول ليعرفكم بأنفسكم ،يسعى أياضاً
أن يعلمكم باألبعاد األنفسية لديكم مع املراتب اآلفاقية يف العامل اخلارجي،
والعالقات التقابلية بني ذينك العاملني .وعند تعليمه إياكم تظاهر الوجود
وتشخصه مرتبة تلو األخرى ،فأنتم بدوركم تشاهدون بالذات االنتقال من الوحد
إىل الكثر ومن الكثر إىل الوحد  .فنتيجة هذا التعليم الذي تتلقونه مبعناه
األفقي ،تسمون بدوركم عكس هذه الروح يف مجيع فعالياتكم واخرتاعاتكم
األفقية.
وليس من التصادف أن نرى وجود مسود »تاج حمل« الذي هو يف اهلند
ضمن كتاب »الفتوحات املكية« للعارف الكبري ابن العريب ،ووجود موتيف
»شجر احليا « الذي هو على الباب الرئيسي لاضريح موالنا جالل الدين الرومي
يف »قونيا« ضمن القرآن الكرمي ويف كتابه »املثنوي« وكذلك ليس من التصادف
أن نرى األعداد الداخلية للقباب الوسطى والقباب اجلانبية ومجيع أروقة جامع
»حكيم أوغلو علي باشا« الذي هو يف إستانبول حسب رقم ( )20أو
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ماضاعفاته ،وكأن هذا املبىن يعرب عن إكساء األحجار والرتاب بـ»البسملة« ،وإن
هذا األمر قد استلهم من كتاب »أهل الكهف والرقيم يف شرح بسم اهلل الرمحن
الرحيم« للعارف الكبري عبد القادر اجليلي.
إن حبثنا عن احليا الثقافية السلجوقية اليت قد المستها أنفاس املتقنني
العمالقة من أمثال ابن العريب ،وصدر الدين القونوي ،وموالنا جالل الدين
الرومي ،وأوحد الدين كرماين ،وعن مدى انعكاسات هؤالء الفنانني الباطنيني
على التأثريات ا لفنية يف تلك املرحلة ،ال شك قد تواجهنا شبكة من تأثريات
جتلب االنتباه .وحسب معلومايت أنه ليست هناك دراسة شاملة مستقلة حول
هذ 0املوضوع .وذلك فاملوضوع يستدعي حسب ضوابطه الداخلية ،ومبناه ذي
األوجه املختلفة ،فكراً تصوفيا قوياً ،ومعرفة يف تاريخ الفن والتناسق ،وإملاما بفنون
العمار واهلندسة وأمثاهلا من املعلومات التقنية .ولقد فقد املثقفون املسلمون منذ
بداية العصر اخلليطة الفكرية (بنية العقل اإلسالمي) الذي خيصهم ،ونتيجة ذلك
قل فيهم االهتمام بالعرف ،واجنذبوا جتاه موضة احلداثة ،فمن األسف الشديد أننا
نرى من العسر أن حيقق هؤالء يف الوقت احلاضر هذه الدراسة .ومن املمكن أن
جند بعاضاً من اخلرباء الذين يدرسون حول »الفن السلجوقي« سواء يف تركيا أو
بقية الدول اإلسالمية .إال أن من يتناول املوضوع من حيث الرتابط امليتافيزيقي
املذكور آنفاً ،ال ميكن احلصول عليهم .فنحن بدورنا أردنا يف تبليغنا هذا أن جنلب
أنظار اخلرباء هلذا اجلانب من خالل اثنني من األمثلة امليتافيزيقية القصري جداً يف
احليا الفنية السلجوقية يف بالد األناضول.
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موجز العرض:
انانداكا .كوماراسوامي .عالم عامل

أهمية تفهيم االتصال بني املعلومات واملعامالت يف حضارتنا.

قليل ما هم أوالئك الذين خلفوا خالل القرنني الرابع عشر اهلجري /العشرين
امليالدي ،إرثا على نفس اجلانب من الثرا ،والشمولية كالذي خلفه أنانداكا.
كوماراسوامي (العامل اهلندي األصل) ،لقد كان عمله املثايل كمحافظ متحف
بوسطون (أمريكا) للفنون العريقة ،يرمي إىل تفهيم املعىن العميق الذي تنطوي
عليه مالمح اجملتمعات األصيلة وجماليها.
ويف الواقع ،وعلى حد تعبري أناندا الذي غالبا ما كان يقول" :كل أنسان
هو يف احلقيقة صانع من نوع خاص ،وليس الصانع إنسانا من نوع خاص" ،فإن
هذا املعىن هو الذي يوجه النشاط اإلنساين الذي ميارسه كل شخص ،وذلك
كائنا ما كان هذا النشاط.
إن الذين هلم أصول متجذر سيان يف ثقافة أو يف علم عريق سرعان ما
يستوعبون مباشر مفهوم قطعة موسيقية أو قصيد شعر أو رسم كتابة مجيل .لقد
كان باستطاعة أنانداكا .كوماراسوامي أن يدرك ويفهم وجود لغة واحد نابعة
من ثقافات عد  :تلك هي لغة اإلشارات واملفاهيم العالية عند من دأهبم التفكر.
أما اليوم ،فإن مفاهيمه ال تتعرض لإلنكار إال من قبل من ال يرى معىن ألي
شيء كان ،وهم أوالئك الذين اعتادوا اإلجابة سلباً على أي تساؤل خطر هلم
ببال ،ظانني مع ذلك أهنم قادرون على إقامة دليل معقول على أن الوجود كله
عدم يف عدم .إن من شأن منهاج متماد يف التدمري كهذا ،أن ينتشر يف املعمور
عن طريق الفصل التدرجيي بني األشياء واألعمال اإلنسانية وبني مفاهيمها.
وإذن ،فهو الفصل بني احلقيقة واملنفعة ،من التجريد والرتميز ،ومن املوضوعي
والذايت ،وباختصار ،من مجيع األعمال واألقوال واألفكار.
أما فيما خيص أنانداكا .كوماراسوامي ،فإن تساوق مجيع الثقافات يظهر
جليا للعيان فيما يبذله من جمهود لوضع صلة وصل بني هذا املالمح املتقابلة،
بواسطة تركيب معرب وبليغ ،يف معارضة من اختاروا الفصل املتعذر االحنالل يف
لكل أمر .ويرى أناندا أن التساوق بني األشياء
هذه امليادين وآثروا اللغو أساسا ً
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ومفاهيمها يتعني حتقيقه وجوباً ،ببذل جمهود تفاهم مبين على أساس متني تدعمه
التجارب الفكرية اخلاصة باحلاضارات العريقة الكربى .هكذا يبقى سبيل التفهيم
إذن هو مفتاح العمل والتأمل الفين يف مجيع املالمح اإلنسانية ،وهو السبيل الذي
جاءت اإلشار إليه بتفرد يف آثار هذا العامل العامل وحياته.
21
فيكتور باليجا دي بوستينزا
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من الفن إلى األدب

علوم بوخاردت وتحدي اإلحسان في الحياة اليومية
جايمس موريس

20

تأثرت كتب تيتوس بورخادت ،شأن مؤلفات زمالئه يف مدرسة »األحباث
العريقة« بالتوق العميق إىل علوم كثريا ما طاهلا التهديد والوعيد على عهدهم.
وقد كان هلذه الكتب ،وكأهنا صرخة إنذار ،تأثري بالغ األمهية ،حيث مكنت من
تشجيع اجملهودات الرامية إىل تقييم تراثنا الثقايف والفين ،إن يف الغرب أو يف العامل
اإلسالمي .ولكن ،من املمكن أن نتساءل ،بالنظر إىل اجملهودات املبذولة إلنقاذ
العينات اليت يستهدفها االنقراض ،عما إذا توفقت هذه اجملهودات أو حىت عما
إذا كان من املمكن أن تتوفق حقيقة يف صيانة جوهر هذه العلوم (وليس فقط
بعاضا من أشكاهلا املظهرية) ،اليت هي لديه من األمهية مبكان.
وإذ أنزع إىل أن يكون إهلامي منبثقا عن مظهر آخر من أعمال بوخاردت.
ترمجاته وأحباثه خبصوص العلوم الرئيسية للمتصوف واملفكر الكبري ابن العريب
احلامتي .فإين أود أن أحبث مشكلة هذه العلوم عن كثب ،يف عهد غالبا ما يبدو
فيه وكأن مجيع العلوم الدينية (حسب الفهم البوخارديت) هي نفسها يف طريقها
إىل االنقراض.
وأريد ،بداية ،أن أطرح تساؤالت حول السياق التارخيي هلذا االهتمام البالغ
بالعلوم املتوفر لدى بوخاردت وأصحابه ،على أن أفحص عن قرب ،الاضياع
العجيب الذي تتعرض إليه األبعاد اإلحسانية .سيان اجلمالية منها والعقلية .يف
جمال تصوراتنا العصرية للدين .وبعد هذا ،فإين أرغب ،انطالقا من هذه الوضعية
التارخيية الفريد من نوعها على األصح (واليت ال مفر منها على كل حال) ،أن
آيت على إبراز بعض اخلالصات ،على أساس مجلة من األحاديث الشريفة
الشهري  ،أو على األقل ،بعض األوامر النبوية اخلاصة بالدور اجلوهري لإلحسان
(يف املفهوم النبوي) ،ليس فقط للفنانني واملبدعني ،بل كذلك لفائدتنا كلنا ،حنن،
يف كافة أوضاع حياتنا اليومية.
055

إقباليات (العدد الخامس )4002

فقبل كل شيء ،ومن منظور تارخيي ،ال يستساغ ألي كان أن ينكر الاضياع
املالحظ يف كل مكان وعلى مستوى العامل والذي أتلف كافة أمناط احليا
األصيلة .مبا فيها العلوم األصيلة والفنون والطقوس الدينية املقامة يف احلاضار
األرضية اليت حددت معامل احليا اإلنسانية على مدى ألفيات عديد خلت .ذاك
ضياع قوض يف كل مكان من العامل أشكال احليا واملمارسات االجتماعية ،اليت
كان اإلحسان وذكر اهلل يف أعمق معانيه ياضطلعان فيها بدور مركزي.
إنه ضياع ماضن مر بالكثري منا وال نزال نعاين منه مباشر إىل أيامنا هذه.
ولكن ،إذا صح القول بأن األشكال األصيلة هلذه احليا اإلحسانية قد
اضمحلت ،وبأن مرياثنا التارخيي أصبح ممتنع املنال ،فهل يعين ذلك أن واقع
حقيقة اجلمال وواقع احلق قد عرفا نفس املصري؟
ميكن بطبيعة احلال أن خيامرنا شك بأن األمر ليس كذلك ...وميكننا يف
هذه احلالة ،أن نطرح سؤاال ،ملعرفة ما إذا كانت املهمة الرئيسية .لكل عبد ولكل
إنسان .منحصر يف إنقاد متاع ضائع (أو متلف) أو ،عوضا عن ذلك ،يف ابتكار
أمناط حياتية وإحسانية أسهل مناال وأيسر تكيفا مع الشروط واإلمكانيات
احلقيقية املتاحة حلياتنا العامة يف وقتنا املعاصر.
ومن وجهة النظر هذه ،من املؤكد أنه ليس من قبيل املصادفة أن يكون
تيتوس بوخاردت قد أماضى كل هذا احليز الكبري من وقته ،خارج أحباثه وتآليفه
الفنية ،يف دراسة أعمال الشيخ األكرب الصعبة وترمجتها.
ذلك ألن املسلمني عاشوا يف القرون املاضية .وخاصة من بينهم أوالئك
الذين ابتكروا وأسسوا كل هذا الكم اهلائل من العلوم الفنية واالجتماعية والثقافية،
يف العصر احلافل بالصعوبات الذي أعقب اخلراب احملدث جراء اهلجومات املغولية
والصليبية .إمنا كان دأهبم الرجوع دوماً إىل علوم الشيخ األكرب ليستلهموا منها
أعماهلم اهلائلة العجيبة ،املتمثلة يف اإلبداع وجتديد البناء .وكأننا بصاحبنا
بوخاردت نفسه وقد هتجس األمهية القصوى اليت ينطوي عليها األمنوذج األكربي.
وليس يف العامل اإلسالمي فقط .يف مواجهة التحديات املنقطعة النظري اليت
تكتنف هذا العهد املليئ بالتحوالت اإلمجالية.
ويل رغبة هنا ،يف معرض الدور الرئيسي لإلحسان يف كل حلظة من حياتنا
اليومية ،أن أثري فقط حديثني شريفني معروفني جدا وغالبا ما استشهد هبما
الشيخ األكرب ،هناك أوال حديث جربيل الشهري ،خبصوص األبعاد الثالثة للدين
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(اإلسالم واإلميان واإلحسان) ،الذي يعرف فيه اإلحسان والتحقق باجلمال واخلري
معا على أهنما اهلدف والقاعد املركزية لكل حيا دينية ،ونصه ...» :أن تعبد
اهلل كأنك تراه ،إن مل تكن تراه إنه يراك« ،سيما واحلال أن السؤال العملي
الرئيسي» :كيف يكون من املمكن رؤية اهلل« يوحي حبديث قدسي آخر على
نفس الوتري من الشهر  ،وهو احلديث الذي يسأل اهلل فيه عبده يوم القيامة» :يا
ابن آدم مرضت فلم تعدين ....،استطعمتك فلم تطعمين ....،استسقيتك فلم
تسقين«.
هكذا يذكرنا هذا احلديث باحلاضور اإلهلي الذي يظهر هنا جليا للعيان يف
األحوال املطابقة لكل كائن إنساين »عبدي فالن«.
ومىت ما مجعنا بني هذين احلديثني ،فإنه يتاضح بأن اجلواب العملي على
اختفاء العلوم الوهبية البوخاردتية أهنا ليست غاماضة وال نائية :ويتمثل التحقق من
طريق اإلحسان ،داخل حياتنا اليومية ،يف أخذنا .الاضروري والوقيت والوضعي.
بعني االعتبار هلذه احلاجيات اإلنسانية األساسية ،من جهة ،ومن أخرى ،يف
استلهام وحتقيق اجلواب املالئم .وإذا ما وقع التساؤل عن مصدر هذه العلوم
الوهبية ،اتاضح اجلواب عليه بأن اإلحسان هو األدب .جبميع املعاين اليت حتتملها
هذه العبار اليت ال تناضب .كما أن الوصول إىل األدبيات اإلجتماعية والتارخيية
إمنا يتحقق بتجميع ونشر كافة التجارب اجلمالية هذه ،اليت هي أصال وبالاضرور
فردية مبدعة.
وكائنة ما كانت جماالت حياتنا النشيطة وسواء كان املرء فنانا أم ال ،فإن
حتققه الواقعي باإلحسان يتوقف على أربعة شروط فردية واجتماعية وسياسية يف
الوقت نفسه ،ميكن ذكرها باختصار فيما يلي:
اجلهاد (أو االجتهاد) باملعىن األويل والقرآين هلذه الكلمة الذي ينطوي على
الغاية والقصد منه »يف سبيل اهلل«،
اإلبداعية أو العمل اإلحساين األصلي الذي يناسب ،بطبيعة احلال،
احلاجيات والشروط اليت تفرضها كل حالة؛ ذلك هو البحث عن وهب رباين
مست لهم ال ميكن البتة ممارسته وال اكتشافه دون احلاجة إىل الاضرور املصاحبة
لالختيار وكذا السياق الرتبوي للتجارب واألغالط،
االختالف الناتج عن الوسائل واألجوبة ،حىت يف حالة وجود شروط مماثلة،
وأخريا ،التسامح الفعلي واإلجيايب هلذا السياق الاضروري لإلبداع والختالف
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التعبري.
إن الفنانني واملبدعني والعلماء والباحثني .أيا ما كان جمال اختصاصهم.
موقنون مجيعهم هبذه الشروط الاضرورية لإلحسان املثمر ،والتعامل البالغ الصعوبة
يف حياهتم العملية باإلحسان واالجتهاد.
وحنن ،إذ جنتمع لالحتفال معا بثمرات إجنازاهتم يف املاضي ،فقد أضحى
لزاما علينا أن نتساءل آنئذ عن املانع الذي حيول دون قيامنا يف أيامنا هذه
باستكشاف ووضع شروط هذه اإلبداعية االجتماعية واألخالقية والدينية يف
حياتنا الذاتية اليومية.

058

موسميات مراكشية

الفنون القرآنية للخط والمنمنمات
عرض بصري للدكتور مارتان لينكس

22

يستهل عرضنا بنماذج من أول نسخ كامل اإلتقان يف اإلسالم يستمد امسه
من مدينة الكوفة العراقية .ويرجع األمنوذجان اللذان نطرحهما هنا إىل القرن
الثالث اهلجري الذي يشري إىل تطورين بارزين عرفهما اخلط الكويف ،األول
باملشرق والثاين بشمال إفريقيا ،اليت سنعمل الحقا ،وانطالقا منها ،على إبراز
بعض النماذج ،مع مجيع ما يتعلق باملغرب ،وستتبع مناذج الكويف األصلي ،مناذج
من التطوير الشرقي ،مستقا يف أغلبها من خمطوطات القرن اخلامس اهلجري.
وبعد ذلك ،سننتقل عرب القرن الثامن اهلجري إىل العراق والفرس ومصر .ويف هذا
العهد ،بلغت املنمنمات أوج كماهلا.
وأخريا ،سوف نبتدئ بالكويف املغريب ،بإظهار صفحات من أمجل
املخطوطات القرآنية الغربية ،اليت كتب بعاضها يف هذه املدينة ذاهتا.
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تيتوس بوخاردت ):(1984—1908
ذاكرة شخصية
ا23

الستيف انو بيانك

ترجمه :محمد عثمان فضلي— مراكش

هذه الصفحات القليلة اليت كتبت مبناسبة إحياء الذكرى السبعني مليالد
تيتوس بوخاردت ،أحد شخصيات هذا القرن األكثر تأويال للفكر والعلوم والفنون
التقليدية ،ال تطمح إىل رسم صور شاملة له رجال وكاتبا وحكيما .إن الغرض
منها جمرد عرض بعض الذكريات الشخصية واالنطباعات والتجارب اليت برزت
من خالل تعاوننا الذي دام عد سنوات.
التقيت بتيتوس بوخاردت أول مر حوايل سنة  1970حينما كنت حمتاجا إىل
نصحه وأنا مهندس معماري حديث التخرج ،كنت َّتواقا ملقابلة الشخص الذي
كانت كتبه قد تركت يف أثراً كبريا .كان لسفري الذي دام شهرين إىل املغرب
أواخر الستينات أكرب األثر على جمرى حيايت .لقد أربكين اكتشاف البيئة املسلمة
التقليدية وهي تنبض باحليا باملدن املغربية العتيقة .العديد من أفكاري وقناعايت
وأنشطيت املهنية اجتهت وجهة جديد  ،وقررت من أجل ختفيف الصدمة اخلوض
يف حبث خاص عن الثقافة اإلسالمية ،والتخطيط لألطروحة اليت سيالزمين
موضوعها الحقا ،عن التفاعل بني األمناط احلاضارية والشكل احلاضري بالعامل
اإلسالمي.
يف الوقت الذي كنت أحبث فيه عما كتب يف املوضوع ،وقفت صدفة على
أعمال تيتوس بوخاردت وخباصة كتبه عن فاس وأعالم الصوفية املسلمني والفن
الديين يف الشرق والغرب .لقد وجدت فيها وبأدق وأرق عبار وألطف طريقة كل
ما كنت قد أدركته باحلدس يف جتربيت اجلد حمدود عن الثقافة اإلسالمية .كانت
قراء كتبه مبثابة األخذ من املنبع ،الشيء الذي جعل الكثري من مؤلفات املؤرخني
اآلخرين حول احلاضار اإلسالمية تظهر »مشوقة «24يف أحسن أحواهلا ،لكنها
غالبا ما تكون سطحية فاتر  ،وبعبار بسيطة غري متصلة باملوضوع .فمن خالل
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طريقته امللهمة يف تقدير املفاهيم والتعابري احلاضارية ،كان قادرا على إضفاء معاين
حقيقية على أفكار لوال ذلك لظلت نظرية جمرد  .ويف الوقت نفسه فإنه كان يثري
وقائع حياتية أساسية إىل درجة إكساهبا خاصية روحية.
حصلت على عنوان تيتوس بوخاردت عن طريق ناشره ،فكتبت إليه عن
جتربيت وقصدي سائال إياه عن إمكانية استقبايل وإبداء النصح يل خبصوص
أطروحيت ،وجاء اجلواب من دون كثري انتظار خبط يده املاضبوط احلسن اجلميل،
ومت حتديد موعد مبكتبه ببويل  Pullyقريبا من لوزان  ،Lausanneاملكان الذي
كان يدير منه عمليات النشر اليت كانت تقوم هبا األورس كراف فرالك Urs
 Graf Verlagمبا يف ذلك إنتاج النسخ طبق األصل ملخطوطات القرون الوسطى
األوىل ،وكذا سلسلة شتاتن دس كايستس  Statten des Geistesالذائعة الصيت
اليت تنشر كتباً بعاضها من تأليفه هو عن األماكن واملدن ذات املغزى الروحي
الكبري كفاس  Fezواملدينة الفرنسية شارتر وساينا واستنبول وأتيوس باليونان.
إحدى دور النشر املزدهر وقتئذ .كما أن الرجل يف بنية رأسه وجسمه كان
يظهر منقباضا حنيال ذكريت مبنحوتة رومانسكية أو جرمانية قدمية  Gothicتعكس
الرتكيز الروحي الذي أصبح طبيعته الثانية .لكن مل يكن يثري الرعب وال كان
متظاهرا بشيء البتة .لقد شعرت بدفء داخلي وتعاطف خفي ،وأدركت فورا
بأن هذه الفرصة مل تكن مالئمة للحديث السطحي وإمنا هي اختبار محيمي
وجب على اجتيازه.
تبعت هذا اللقاء األول لقاءات أخرى قليلة كنت أقدم وأناقش معه خالهلا
بعض املفاهيم والنصوص والرسومات .كان ميدين باقرتاحات من أجل قراءايت
اإلضافية .لكن ما أدهشين هو أنه مل يكن يبدي أي اعرتاض خبصوص كتابايت
اليت مل تزل غري ناضجة .كان دعمه واختاذه قدو يل كبريين إىل درجة ال جيد
اإلنسان معها بدا من أن جيد ليتحسن وإن كان واعياً بعجزه عن حتقيق املستوى
املطلوب الذي حدده له .ولقد شعرت باالعتزاز واالرتباك بعد ذلك حينما خرج
كتايب إىل الوجود أخريا ،ومسعته يثين علي أمام اآلخرين.
أخذت عالقتنا منعطفا جديدا حامسا يف منتصف السبعينات حينما متكنت
من العمل معه جنبا جلنب ملا يقرب من ثالث سنوات يف مشروع احملافظة على
املدينة العتيقة فاس .كانت املنظمة العاملية للرتبية والعلوم والثقافة قد طلبت منه
سنة  1972أو  1973أن ياضع جرداً لإلرث املعماري لفاس .وإدراكاً منه بأن
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التدوين وحده ليس كافيا فإنه دافع إلنشاء خريطة تامة شاملة من أجل توفري
إطار واقعي حلماية املدينة العتيقة .ولقد أصبحت عاضوا يف فريق املستشارين
املتعدد االختصاصات التابع للمنظمة املذكور املعهود إليه هبذه املهمة ما بني
 1978—1975تبعا لتزكية أولية من عنده.
ال شك أن قرار تيتوس بوخاردت بعطاء ما بني مخس إىل ست سنوات من
حياته لقاضية فاس كان بدافع شعوره بأنه مدين ،واعرتافه باجلميل ،لبلد ومدينة
يرجع هلما الفاضل يف كثري من منوه الفكري أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات:
وإنين ألعتقد فوق هذا أن ذلك كان بدافع حتد وجمادلة بأن فاس تعترب أفاضل
منوذج قائم حوفظ عليه ملدينة إسالمية تارخيية ميكن أن تكون مثاال لكيفية
استمرار وتطوير شكل حاضاري تقليدي من دون أن يفقد خاصيته اجلوهرية.
وبالرغم من كونه حمافظاً ملتزماً فإنه كان واقعياً إىل حد اقتناعه بأنه وجب عليه
اإلذعان لاضرورات املعاصر من أجل صياغة وترميم ما هو قابل لذلك من املدنية
العتيقة ،لكنه كان على أهبة االستعداد ملقاومة نوع معني من العصرنة يفرض
النماذج والطرق الغربية من دون تقييم أثرها أو تكييف تركيبها املادي للحاجيات
والشروط احمللية .لقد أمدت أفكاره املعرب عنها غالبا بوضوح مثري للمشاعر فريق
املعماريني احملرتفني واملصممني بإرشاد نفيس.
وجد فريق منظمة اليونسكو مقرا لعمله يف دار القاضاء يف دار القاضاء أليام
احلماية ) (1احملكمة القدمية لباب احلديد ،اليت هي عبار عن بناية تقليدية مزينة
هبا العديد من احلجريات الفردية اليت حتيط بفنائني وممرات ذات أقواس وأعمد .
كان تيتوس بوخاردت يشغل إحدى تلك احلجريات وكان دائما يقول بأن ذلك
املقر يعد حتسناً كبرياً باملقابلة مع "قفص القرد  "Ape Cageالدقيق الصغر
املوجود على مدخل متحف البطحاء والذي سبق لوزار الثقافة أن قدمت له.
عمل تيتوس بوخاردت على مدى هذه السنني بأقصى ما يكون من الثقة
والاضمري احلي .كان دائما يف املتناول يف الزمان واملكان الذي حيتاج إليه فيه .ال
غرو أن يف هذا ما جيعل املرء يعرتف له باالمتياز بكل سرور .لقد مر علي بعض
الوقت قبل أن أكتشف أنه وجبانب العبء الكامل هلذه املهمة فإنه وجد الطاقة
اإلضافية وقت فراغه لتهيئ "مهرجان العامل اإلسالمي" الذي نظم سنة
(1976كان تيتوس بوخاردت أحد القوى الروحية القيادية وراء ذلك احلدث)
وكذا تأليف كتابه حول "الفن اإلسالمي :لغة وداللة".
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مسحت يل فرصة العمل جنبا جلنب مع تيتوس بوخاردت أثناء تلك السنوات
بفاس أن تزداد معرفيت به وأن أالحظ بعاضا من طرقه الكثري للتفاعل مع
األخرين .كان األمر ساراً ويف بعض األحيان مسليا أن يرى اإلنسان كيف أنه
كان يتمتع باالحرتام حىت من أولئك الذين ال جيمعهم وإياه إال الشيء القليل،
أو كانت مواقفهم مجيعا خمتلفة باألساس .مل تكن طبيعته االستبطانية لتمنعه من
أن يكون مفاوضا داهية أو يكون رده الذعا إذا كان ذلك ضروريا ،دفاعا عن رأيه
أو على القاضية األمسى .كان ال يباشر املناقشات اجلدلية إال نادرا ،وغالبا ما
تسقط دعوى حماوريه ،كاشفة ضعف مقدماهتم املنطقية ،جملرد مالحظة له خاطفة
مأخوذ من جمال معريف ال يألفه زمالؤه أو ال يشكون فيه .كان يدهش املعاريني
بالفريق يف بعض األحيان بقدرته على اإلعراب عن أفكاره بواسطة رسوماته
اليدوية الرائعة .القليل منهم يعلم أنه كان ابن حنات ،وبأنه كان فناناً موهوبا ذا
شعور فطري بالعمليات اإلبداعية .لقد مسح له هذا احلس املرهف املناضم إىل
معرفته بالتقاليد املسترت أن حيصل على مدخل ال ياضاهي للحرفية كأساس للفن
اإلسالمي.
كانت له طريقة مهذبة رفيعة إن مل أقل رمسية للتعامل مع السلطات املغربية،
لكنه أصبح غري موهم يف السنوات األخري من عدم فعالية اإلدار املركزية بسبب
حسد تافه أو حاجة إىل تعهد مستمر .إن مشاهدته يف تعامله مع سكان املدينة
ملتعة خاصة .كان لدى الناس البسطاء إحساس غريزي بنفوذه وهالته الفريد ،
وأحيانا أبانوا عن احرتامهم وتبجيلهم له يف إمياءات مؤثر  .ال أنفك أفكر حينما
كنت أرافقه بأنه كان يتجول عرب املدينة العتيقة يف قناع غريب ،الزلت أذكر أنين
كنت معه باألسواق خالل اليوم األخري قبل مغادرته ،كان خيتار مجلة من
اجلالليب الصوفية ألخذها معه إىل سويسرا ،كان ذلك بعناية واجتهاد .وما دام
قد اشرتى أكثر مما تسعه حقائب سفره فإنين ال زلت أحتفظ بواحد منها كهدية
من عنده.
خالل العام األخري من مقام تيتوس بوخاردت بفاس أصبحت وإياه وحسن
فتحي وآخرين مستشارين يف التخطيط لبناء جامعة جديد مبكة (املكرمة)25
) .(1981—1978ونظرا لولوع السلطات السعودية بالفعالية األمريكية فقد
اختارت شركة سكيدمور أونكس ومريل بشيكاغو ( (SOMليكونوا خمططي
املشروع ومهندسيه املعمارين .وعينت بعد ذلك جلنة استشارية أوكلت هلا مهمة
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اإلشراف على التصميم الفين وغرس املباردئ األساسية للمعمار اإلسالمي .مل
يكن إجناز هذه اجملموعة املتألقة باألمر السهل بالنسبة لنا.
لقد أبدت الشركة حسن نيتها وأرهقت جهودها حبرق " "burnedالعديد
من املهندسني املعمارين خالل القيام هبذا العمل.
ماضى زمن قبل أن يدرك الفريق األمريكي بأننا مل نكن نبحث عن مشاريع
ختطيطية ال معة يف رداء إسالمي أو صور منقولة عن بنايات تارخيية — بل على
ما جيسد روح اإلسالم ،بواسطة القياس والتناغم والنسيج احلاضري والعالقة
املتبادلة الصحيحة بني املساحة واملبىن واحلجرات .كانت االجتماعات مع حسن
فتحي عاصفية .لقد ظهر فجأ يف هذه املناسبة وتصرف كسيد ومقدام
للمجموعة حام هلا .لكن تيتوس بوخاردت األكثر تأمالً كان ميسك عن الكالم
إىل أن يلتمس منه.
حينئذ فإنه كان ياضم مجيع احلجج إىل بعاضها البعض بكيفية رائعة فيعرض
النقط موضع النزاع حتت ضوء جديد فيجعل األشياء تأخذ أماكنها.
وجب ذكر أمر يشرف اجلميع ،كان املخططون واملستشارون قد جنحوا بعد
سنني يف وجود أرضية مشرتكة إلحداث مشروع أصبح مرجعا يف حد ذاته ،لكن
وبعد إهناء التفاصيل املتعلقة بالرسومات ،اكتشفت احلكومة السعودية بأن املكان
الذي كان املشروع قد خطط له من أجله ال ميكن احلصول عليه ،مل يكن
متيسراً ...إنه ملن السخرية ا لالذعة أن يكون مثل هذا اجملهود قد ضاع بسبب
مثل هذه املربرات.
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لقد حظيت املومسيات بوضعها حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك احلسن
الثاين ،كما تتشرف هذه الدور بنفس التمييز.
كاتب هذا املوجز خبري بشؤون الرتاث املغريب واإلسالمي .سويسر
مهندس معماري ،خبري لدى منظمة اليونسكو يف احملافظة على الرتاث .مراكش
إشار من املؤلف لالحتالل الصهيوين للقدس الشريف عام1967
كاتب هذا املقال أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة جورج والشنطن بالواليات
املتحد األمريكية
أستاذ حماضر يف تاريخ العصر الوسيط ،مدير ماضارك يف جملة"معرفة األديان" –فرنسا
أستاذ باملدرسة التطبيقية للدراسات العليا جبامعة الصوربون
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رؤيا تيتوس إبرهيم بوركهارت

0

لألستاذ الدكتورالسيد حسين نصر

العالمة النبيل إبراهيم بوركهارت الذي حيتفل اليوم بذكراه وتراثه الفكري
والفين يف املغرب –هذا البلد الذي شغف به شغفاً مجّا— قد ترك بصمات مميز
على دراسة املعين الروحي للفن اإلسالمي ،حىت ليصعب على املرء أن يتطّرق إىل
هذا املوضوع من غري أن يتأثر حباضوره الطاغي.
كان بوركهارت متصوفا وباطنيا أماضى سحابة حياته الراشد على طريق
الروح الذي يؤدي إىل اللقاء بالواحد األحد .وكان شارحاً رائعا للحكمة
"اخلالد " املعنية باملؤبد ،ضليعاً بالفن املقدس للتعاليم الروحية العظمية يف الشرق
واملغرب .وكان من وجهة النظر الروحانية ناقداً عميقاً للفن احلديث ،كما كان هو
نفسه فناناً ذا ذكاء بصري نادر.
كل هذه السمات كانت مشفوعة خبلق نبيل ومجلة من الفاضائل ،كالتواضع
واإلحسان والصدق؛ مما أبدع إنساناً متكامالً تلمس يف قوله وفعله نداء الواحد
األحد ،كما يتأرج منهما عطر الربكة احملمدية والقرب من احلبيب األعلى الذي
كان الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) حبيه (حبيب اهلل).
إن الكتابة عن اإلجناز الفكري االستثنائي لبوركهارت قد تستغرق عددا من
اجمللدات .وكذلك احلال لو أردنا الكتابة عن حياته الشخصية وعن خلقه ،فنحن
كنا من أصفيائه واملقربني إليه؛ وقد طفنا معاً حول الكعبة ،وصلينا عند ضريح
ابن عريب يف دمشق ،وكانت لنا معا جلسات ودية .أما هنا فال بد من أن نقصر
مهنا على الفن اإلسالمي الذي كان واحداً من جماالت إهتماماته الرئيسية ،فقد
كان أكرب من ساهم فيه من بني الكتاب الرتاثيني ،منجزاً للفن اإلسالمي بذلك
ما أجنزه أ.ك .كومار اسوامي للفن اهلندي والبوذي.
يف البدء ،علينا أن نتذكر أن البوركهارت أطول باع يف قبول الفن اإلسالمي
صنفا مميزا قائما بذاته .صحيح أن متحف الفن اإلسالمي يف القاهر كان قد
أنشيء قبل احلرب العاملية الثانية يف ظل النظام امللكي يف مصر ،وصحيح أياضا
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أن عدداً من العلماء يف الغرب مثل ريتشارد أتينكهاوزن كانوا يستعملون اصطالح
"الفن اإلسالمي" يف كتاباهتم خالل األربعينات واخلمسينات ،غري أنه كان يندر
وجود أجنحة منفصلة للفن اإلسالمي يف متاحف الغرب الكربى قبيل السبعينات
والثمانينات .كانت معظم الكتب األكادميية ترفض اعتبار الفن اإلسالمي جماالً
مميزا حىت فرت حديثة نسبيا .وما يقال يف أجنحة املتاحف يقال كذلك يف الكتب
واملقاالت اليت كانت تتناول الفن الفارسي وااليراين والعثماين واألندلسي ،اخل.
إن هذه االصناف الفنية مهمة بال شك .أما بالنسبة للفن الفارسي واملصري
بشكل خاص ،فإن هنالك بعض املنطق يف تتبع فنون احلاضارات اليت متتد آلالف
السنني كما فعل أ.ي .بوب يف دراسته اهلائلة بعنوان "تقرير عن الفن اإليراين".
لكن سبب عدم قبول معظم مؤرخي الفن الغريب لصنف "الفن اإلسالمي"
ومقاومتهم له يعود إىل أهنم كانوا يرفاضون االعرتاف بابتكار الفن اإلسالمي،
وينكرون عالقته العميقة بالوحي اإلسالمي فيما هم مل جيدوا تناقاضاً يف الكالم
عن الفن الفرنسي يف القرون الوسطي وعن جوانب من الفن املسيحي الذي
ينتمي إليه فن فرنسا يف تلك احلقبة.
على كل حال ،فإن كتابات بوركهارت ومسامهاته الناشطة يف "مهرجاين
عامل اإلسالم" الذين عقدا يف لندن يف السبعينات ،وإشرافه خباصة على معارض
طليعية للفن اإلسالمي يف "هيورد غالريي" اليت افتتحتها ملكة بريطانيا يف عام
 ،0916وكذلك نشاطاته يف منظمة اليونسكو وغريها ...كل ذلك كان له
قسطه وأثره يف اعتبار ماد الفن اإلسالمي حقال مستقال يف الدراسات الغربية.
وليس من باب املصادفة أن العديد من املتاحف اليوم ،إبتداء من املرتوبولينت يف
نيويورك ،ومروراً بالسميثونيان يف واشنطن ،ومتحف فيكتوريا وألربت يف لندن،
واللوفر يف باريس ،كلها متلك اآلن أجنحة رئيسية للفن اإلسالمي مل تكن
موجود قبل عقود قليلة .كذلك فإن عدداً من اجلامعات اآلن تقدم برامج
جامعية عليا يف الفن اإلسالمي ويف هندسة العمار  .مثل هذه الربامج مل تكن –
قبل ظهور كتابات بوركهارت على املأل – حقال أكادمييا مميزا إال نادراً .إن معظم
هذا التغيري صار بدهيا حىت لدى املسلمني أنفسهم .لكن جيب أال ننسي أبداً أنه
كان ال بد من بذل جهد كبري لتحقيق هذا التغيري ،وأن جهود بوركهارت يف
حتقيق هذه املهمة كانت حامسة.
مل يكتف بوركهارت مبجرد الكتابة أو احلديث عن الفن اإلسالمي وهندسة
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العمار اإلسالمية وحسب ،بل إنه إقام احلجة فبني ملاذا يعترب الفن اإلسالمي
إسالميا.2
لقد شرح املتافيزيقا الرتاثية للفن ،تلك احلكمة اليت يتكون العمل الفين
مبنظورها من "صور " ومن "ماد "" .الصور " تصدر عن الوحي الذي يهيمن على
احلاضار املعنية ،و"املاد " تشكل الطرائق املوروثة ،والتقنيات ،والوسائط،
واالشكال وغري ذلك مما ورثته احلاضار املعنية عمن سبقها مث فرضت عليه
"الصور " الذي تنزل من السماء .لذلك كان كل صنف من أصناف الفن الرتاثي،
–الذي يكمن يف صميمه الفن املقدس– ميلك طابعاً روحياً عبقريا 3ويقدم شيئا
من اإلستمرار املادي ملا سبقه تارخييا .لقد دلل بوركهارت بوضوح وبشكل ال
سابق له أن "الصور " بالنسبة للفن اإلسالمي تنبع من الوحي القراين ،بل ذهب
أبعد من ذلك ليطالب باضرور العود إىل البعد الباطين للقرآن الكرمي ،أو العود
إىل حقيقته للوصول إىل مصدر هذا الفن ومبادئه .إنه يذكرنا بأن الفن ،وإن كان
يتعامل مع مواد –وبالتايل مع املستوي األدىن من احلقيقة– فإنه يف منظور املبدأ
اهلرمسي القائل بأن "األدىن يرمز إىل األعلى" يعكس احلقيقة األكثر جوانية
واألكثر جوهرية لذلك الوحي الذي جعل ظهور هذا الفن ممكنا.
إن الفن الرتاثي ،وال سيما الفن املقدس ،يعكس احلقيقة السماوية بصور
أصفى من أية صيغة الهوتية وفلسفية للدين املعين .وهذه احلقيقة تنطبق على
اإلسالم كما تنطبق على األديان األخرى .وقد دل بوركهارت كذلك على أن
الفن اإلسالمي ال يقتصر على التجذر يف احلقيقة القرآنية وحسب ،بل إنه كذلك
مصاغ ومتأثر ببنية الكتاب املنزل صياغة وتأثرا لطيفني.
وألن بوركهارت كان يعرف حقيقة القرآن من خالل التعمق الفكري
والتحقق الروحي معاً ،وألنه كان يعرف ظاهر القرآن وباطنه معرفة محيمية قصوى،
فإنه إستطاع أن يشرح ملاذا ميلك الفن اإلسالمي ما يسمى عاد بالطبيعة
"اجملرد " وملاذا ال ميكنه أن يكون أيقونياً (تصويريا) ،وملاذا جنح برغم ذلك أياضاً
يف أن يكون املدى الذي تتجلى فيه الربكة واحلاضور اإلهلي دون أن حيتاج إىل أن
يكون أيقونياً .كان بوركهارت يعرف كما ال يعرف إال القالئل طبيعة الفن
األيقوين الذي كتب عنه صفحات ماضيئة تناول فيها األيقونات املسيحية واهلندية
والبوذية .4كما أنه مل خيطئ مر واحد يف إعتبار األيقونة فنا دينيا بشرياً يصور
وجوها مقدسة وأشكاال طبيعية كما نرى يف الفن الديين األورويب بعد القرون
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الوسطي ،ونراه منذ القرن األخري—بأشكال أقل احنطاطا– يف الفن الديين يف
اهلند وجنوب شرق أسيا وأمكنة أخري .لقد شرح بوركهارت األسباب العميقة
لغياب الفن األيقوين (التصويري) يف اإلسالم على ضوء هذه املعرفة الواسعة
لداللة األيقونات يف أماكن جغرافية خمتلفة .لذلك أصر على تسمية الفن
اإلسالمي بالفن "غري األيقوين" بدالً من تلك التسمية الشائعة بأنه "فن معاد
للتصوير" .وكذلك فإن وعيه الكامل خبطر أنسنة الفن األيقوين وحتطيم طابعه
املقدس ،كما حصل يف عصر النهاضة يف أوروبا ،جعل بوركهارت يدرك أمهية ما
يقدمه الفن الالأيقونيي للمسلمني من مناعة كبري حتول دون خلق فن طغياين
(تيتاين وبروميثي) ،ينحط بانسانية اإلنسان ،كما حصل يف الغرب احلديث .إن
فهمه العميق ألبعاد التوحيد وللعقلية البدوية الروحية اليت تلعب دوراً مهما للغاية
يف املنظور اإلسالمي الروحي –أي فيما يتعلق بإدراك تقلب أحوال العامل وخطر
سجن الروح يف أشكال ووسائل تعبري حمدود – كل ذلك هياه ألن يكون رائدا يف
شرح التأثري الروحي والنفسي للفن اإلسالمي يف نفوس املسلمني ،ويف الصور اليت
كوهنا "إالنسان اإلسالمي" ) (Homo Islamicusعن نفسه من خالل عالقته
هبذا الفن على مدى القرون.
إن بوركهارت الذي كتب صفحات كثري ماضيئة عن عقيد التوحيد
ومستويات كثري من معانيها اليت تكشف عن أشدها باطنية 5كان قادراً على أن
يفسر كيف أن الفن اإلسالمي يرفع النقاب عن جوهر التوحيد ويؤدي إليه ،كما
كان قادرا أياضا على تفسري سر ظهور الوحد يف الكثر وكمون الكثر يف هذه
الوحد اليت هي بداية احلقيقة وهنايتها.
ليس هناك ]باحث[ استطاع أن يفهم العالقة بني الوحد والكثر كما
تنعكس يف الفن اإلسالمي وال أن يكتب عنها هبذه الرباعة والعمق –مثلما كتب
بوركهارت– اذا مل يكن ]هذا الباحث[ على معرفة محيمة بشيوخ املعرفة اإلسالمية
إبتداء من ابن عريب ومروراً بعبد الكرمي اجليلي والشيخ أمحد العلوي والشيخ أمحد
التاديل ومرشد بوركهارت اخلاص الشيخ عيسي نور الدين أمحد ،وإذا مل يكن قد
6
استوعب تعاليمهم على املستوى الفكري واملستوي الوجودي.
كان بوركهارت قد صرح بأن الفن اإلسالمي (الصناعة) يتكون من عنصرين
متحدين مها احلكمة والفن .وكان بوركهارت نفسه ميلك احلكمة الالزمة لفهم
الداللة الروحية للفن اإلسالمي على مستوى املتافيزيقا اجملرد وعلى املستوى
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الكوين ،وهو أمر حاسم لفهم الفنون الرتاثية وخاصة هندسة العمار  .إن
بوركهارت الذي كان بطبيعته مأخوذاً بالفنون الرتاثية وبعلم الكون الذي كتب عنه
بعاضاً من أكثر الصفحات إضاء ً ،مما ال جيده املرء إال عنده ،1كان قد منى معرفة
عميقة بعلم اهلندسة املقدس ونظام الرموز الرتاثية وعدد من الفنون الرتاثية مثل
الكيمياء .وقد أفاد من ذلك كله يف تفسريه ملعين الفن اإلسالمي .إن عمق
كتابات بوركهارت يف الفن اإلسالمي مستمد من حدسه الفين والفكري العميق،
ومن معرفته الباطنية العميقة على املستويني امليتافزيقي والكوين .إن هذين العاملني
أتاحا له أن يتغلغل يف صميم معىن أعمال الفن اإلسالمي وهندسة العمار اليت
تناوهلا ،وأن يكون أكثر الشارحني أمانة لرسالة تلك احلقيقة املستبنطة يف هذه
األعمال املوصولة مبثلها السماوية وصالً أتاح هلا املسايل اليت يتدفق منها عطر
احلقائق الفردوسية إىل عامل الزمان واملكان واحلدود املادية اليت نعيشها هنا يف هذه
الدنيا الدنية .إن مثل هذه املعرفة أعانت بوركهارت على أن يكشف الداللة
احلقيقة لرمزية املكان واألشكال اهلندسية ،وإيقاعات الزمن ،واملنمنمات،
واألشكال اخلطية ،واأللوان ،وإنعكاسات الاضوء ،وطبيعة املواد العديد  ،وغريها
مما يكون الفن اإلسالمي الذي تغين بوركهارت مبجده وهبائه مبثل هذا الذكاء
واحلب والفرح.
هناك مناسبات عديد تكلم فيها املختصون باحلاضارات الرتاثية ،من أمثال
كومار اسوامي وشووان خاصة ،عن النظام اهلرمي املتاضمن يف فنون هذه
احلاضارات .8وكان على بوركهارت أن يطبق هذا املبدأ العام على الفن اإلسالمي،
مربهنا على أن النظام اهلرمي يف الفن اإلسالمي خيتلف عن نظريه يف الفن
املسيحي أو البوذي أو اهلندي ،ذلك ألن منظور اإلسالم مبين على املطلق وحد
وليس على مظاهره اخلارجية .وهذا ما يفسر ملاذا جتنب اإلسالم الفن األيقوين
الذي يعتلي قمة النظام اهلرمي للفنون املقدسة يف احلاضارات الرتاثية املذكور  .لقد
شرح بوركهارت املنزلة الرفيعة لفن اخلط واهلندسة املعمارية يف النظام اهلرمي للفن
اإلسالمي ،وكيف أهنما معنيان بكلمة اهلل عناية األيقونة هبذه "الكلمة" يف
املسيحية ،ولكن بدون صورهتا اإلنسانية وال تشبيهها .ما أكثر من يتكلم اليوم
عن األمهية القصوي لفن اخلط واهلندسة يف الفن واحلاضار اإلسالمية وما أقل
الذين يتذكرون أن أعمال بوركهارت الفريد هي اليت أظهرت هذه احلقيقة بطريقة
واضحة يف الغرب .لقد أنزل باقي الفنون اإلسالمية منازهلا يف النظام اهلرمي
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اإلسالمي ،وبني ملاذا جند يف جمال الفنون التشكيلية –بعد فن اخلط واهلندسة
املعمارية– أن فن األزياء وما يسمى بالفنون الثانوية اليت يعايشها اإلنسان يف
األجواء الرتاثية يومياً هي فنون ذات داللة عظيمة تؤثر على الروح تأثريا محيمياً.
وعلى غرار ذلك ،فقد شرح ملاذا جند الرسم التشكيلي يف قمة النظام اهلرمي للفن
املسيحي ،يف حني ال جند له يف العامل اإلسالمي نفس األمهية أبدا على الرغم من
اجلمال األخاذ والداللة الروحية للمنمنمات ،وخاصة يف املدارس اإليرانية.
كان بوركهارت عالمة يف "علم الرموز" مبعناه الرتاثي .9وقد كتب عنه
الكثري .كانت التحف الفنية الرتاثية وهذا الفن العظيم الذي يسمى الكون ..كل
ذلك حيادثه بلغته الرمزية اليت كان يتقنها .كانت أذنه شديد احلساسية لسماع
رسالتهما ،كما كانت عينة تنعم مبلكة النفاذ يف جواهر األشياء ،تلك اليت مل
تكن إال املثل السماوية لكل ما جنربه هنا يف عاملنا الدنيوي.
يف كتاباته العديده عن الفن اإلسالمي ،كشف بوركهارت عن معىن رموز
إسالمية كثري  ،بدءا من املآذن والقباب وانتهاء باملاء والنور .لقد أنعم على الذين
ال يستطيعون أن يسمعوا أو أن يروا بالوسائل اليت تعينهم على أن يروا بأعينهم
ويسمعوا بآذاهنم رسالة الفن اإلسالمي وهندسته املعمارية مباشر  ،وذلك ليتمكنوا
من التفكر يف داللتها ويطمئنوا إىل أن الفن اإلسالمي –مثله يف ذلك مثل أي
فن تراثي– يتاضمن رسالة ومعىن مستمدين من صميم الوحي اإلهلي الذي جعل
هذا الفن ممكناً.
لقد كان هذا العالمة النبيل الذي حنتفل بذكراه اليوم فناناً أياضا .وكان ميلك
"حساً" تراثيا للماد الفنية سواء كانت خشبا أو جصا أو ذهبا .إنه "احلس"
باخلامة اليت يفرض الفنان الرتاثي عليها الصور املستمد أساساً من العامل العلوي.
ومبا أنه كان ضليعاً بالكيمياء فنا وعلما – ولعله كتب عنه أكثر األعمال عمقاً
يف هذا القرن —01فإنه كان قادراً على أن يفهم وينقل لآلخرين التحول
الكيميائي يف منجزات الفنون الرتاثية ،ويدلل على أمهية املواد يف فهم هذه الفنون.
لقد فتح عيون قرائه على أمهية العلم الرتاثي الذي يسميه املسلمون "علم خواص
األشياء" من أجل فهم حتول األشياء واملواد الطبيعية اليت يتداوهلا الفن الرتاثي
00
بشكل عام والفن اإلسالمي بشكل خاص.
ترى من غري عالمة مثل تيتوس بوركهارت –هذا الاضليع باملعين احلقيقي
للكيمياء والفن اإلسالمي– يستطيع أن يكتب عن "كيمياء الاضوء" 02مثل هذه
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الكلمات:
إن قصر احلمراء حيتل املرتبة األوىل بني روائع فن العمار اإلسالمية املنذور
لسلطان الاضوء ....لقد قارنا هذا الفن بالكيمياء اليت صار فيها حتويل الرصاص
إىل ذهب أمراً معروفاً .إن هذه الكيمياء –على املستوى الروحي– ليست سوى
حتويل الوعي اجلسدي إىل روح .يقول الكميائيون" :إن اجلسد جيب أن يصبح
روحاً كي تصبح الروح جسداً ".وباملثل ميكننا أن نقول عن فن العمار اإلسالمية:
إهنا حتول احلجر إىل ضوء سرعان ما يتحول إىل بلور.03
شرح بوركهارت مبادئ الفن اإلسالمي واهلندسة املعمارية باستبصار ال مثيل
له وقدم كذلك رؤياه الفريد يف ذلك العامل الباطن لبعض أساليب الفن
اإلسالمي وميادينه .وكان من الطبيعي أن يويل عناية فائقة للفن والعمار يف
املغرب مبا فيه األندلس ،وذلك ألنه أماضى كثرياً من سنواته األوىل يف املغرب،
وألنه غالباً ما سافر إليه يف سنواته األخري  ،وألنه كان متعاطفاً روحياً مع التصوف
املغريب .إن كتاباتة عن املغرب" ،فاس مدينة اإلسالم" ،و"املغرب املشرق الغريب:
دليل املسافر" و"عند حرف الزمان" ليست جمرد شروحات لفن البلد الذي أحبه
حباً مجا ،ولكنها أياضا دراسة عن الفكر والدين والبىن االجتماعية للعامل الرتاثي
اإلسالمي يف جمايل الفن والعمار .
ليست هناك مدينة إسالمية كتب عنها كتاب ياضاهي كتاب "فاس ،مدينة
اإلسالم" .إن هذا الكتاب يرفع النقاب عن احلقيقة الصميمية ملدينة إسالمية
مرموقة .هبذا الكتاب حيظى املرء برؤيا داخلية للمدينة اإلسالمية كمدينة
إسالمية .04أما بالنسبة لكتابه "الثقافة املغربية يف إسبانيا" اليت كان املؤلف يرى
أن ترمجته اإلنكلييزية مهلهلة فإنه يكشف عن معرفته الصميمة بآثار الفنون
اإلسالمية والعمار يف إسبانيا ،هذه اآلثار الرائعة اليت ما زالت تعرب بلغة الصمت
عن رسالة الروحانية اإلسالمية برغم انقاضاء فرت طويلة على احلاضور اإلسالمي يف
هذه املنطقة.
إن املدهش يف أعمال بوركهارت أنه كان قادراً على أن يكتب بعمق حىت
عن أعمال فنية ومعمارية مل يرها شخصياً ،كما نرى ذلك يف مقاطع عديد من
كتابه "فن اإلسالم" .إن سبب هذا اإلجناز الرائع هو أن رؤيا بوركهارت انتقلت
من املبادئ إىل جتلياهتا وليس العكس .إنه مل يبدأ بالظاهري وينتهي بالشيء يف
ذاته .ولطاملا وجد سبيله سلفا إىل حقيقة املثل وحقيقة "الشيء يف ذاته" ..كان
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يكفيه أن يرى صوراً وأن يقرأ أوصافاً ألعمال معينة من الفن والعمار اإلسالمية
حىت يستطيع أن يطبق هذه املبادئ على األعمال اخلاصة اليت بني يديه ويرى
حبدس ملحوظ كيف تتجلى مثل النظام الكوين يف حاالت خاصة .كان يعرف
حق املعرفة أن أعماال فنية خاصة من الفن اإلسالمي مل تكن أعماالً صنعت هلذا
الغرض وإمنا كانت متثل تطبيقات ملبادئ شاملة وملعايري .كان يكفيه أن يلقي
نظر على رسوم وصور هلذه األعمال حىت ينكشف له معناها الرمزي ،وكان وعيه
حييط باجلوانب اإلنسانية واالجتماعية واجلعرافية اليت تؤثر يف أعمال الفن
اإلسالمي بطريقتها اخلاصة من غري أن تكشف عن معىن هذه النواميس أو أن
حتجبها متاما.
أنعم اهلل على تيتوس إبراهيم بوركهارت ببصري ترى اهلل حيثما وجهت
وجهها .لقد أجال بوركهارت هذه البصري يف كثري من اإلجتاهات ،وخاصة صوب
الباطنية اإلسالمية اليت غذته فكرياً وروحياً ،وصوب الفن والعمار اإلسالمية
اللذين أحبهما بشغف كبري.
كان مفكراً ميتافيزيقيا ،وفيلسوفاً يف الفن .وكان فنانا قادراً على أن ينقل لنا
رؤياه سواء يف كتاباته الفريد أو يف رسومه التخطيطية وصوره .لقد علم الذين
يستطيعون قراء رسالته كيف ينظرون إىل الفن والعمار اإلسالمية على أهنما
انعكاسات للحقائق الروحية اليت تؤهلنا للوجد حباضور انعكاسات أمساء اهلل
وصفاته يف الفن اإلسالمي الرتاثي املقدس؛ يف قباب املساجد ومآذهنا اجلليلة؛ يف
التعشيق املرهف لألرابسك؛ يف التناسق الشفاف لألشكال اهلندسية؛ يف
الواجهات البسيطة غري امللونة؛ يف اخلزف امللون للمساجد والبيوت؛ وحىت يف
اخلالء أو الفراغ 05الذي يذكرنا باآلية القرانية بأن اهلل هو الغين وحنن الفقراء ،وأننا
بالفقر الروحي وحده نستطيع أن ندرك الواحد األحد الذي حتيطنا جتلياته يف
ظاهر الطبيعة البكر ،ويف الفن املقدس ،وقبل كل شيء يف الرساالت اإلهلية اليت
تتيح لنا حترير ذاتنا الباطنية ،وكذلك يف البعد الباطين خللق اهلل.
إن بوركهارت يف كشفه عن املعىن الروحي للفن اإلسالمي قد جعل من
املمكن ألويل األبصار أن يدركوا أن قد "كتب اهلل اإلحسان على كل شيء" وأن
املهمة القصوى للفن اإلسالمي تكمن يف أن يساعدنا على أن نتذوق وأن
نكتشف بعمق هذا اإلحسان يف أعمال الفن الرتاثي بفاضل رعاية اإلحسان يف
باطننا ومبساعد الرتاث نفسه الذي جعل وجود الفن اإلسالمي الرتاثي ممكنا.
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هكذا أوضح لنا حقيقة أن اهلدف األقصي للفن الرتاثي هو أن يساعدنا
على أن نصبح حنن أعماال فنية؛ أن نعود إىل فطرتنا الكامنة يف جوهر وجودنا.
هذه الفطر هي العمل الفين املطلق الذي أبدعه الصانع األمسى .وال شك يف أنه
لن تكون هناك صناعة أو فن يستأهالن هذه التسمية بدون إدراك حقيقته
سبحانه وتعاىل.
نص حماضر أعدت ملؤمتر يقام يف مراكش ،أيار /مايو  ،0999لالحتفال بذكري
بوركهارت وأعماله يف إطار "مومسيات مراكش".

0

2

3

4

5

انظر كتابه " The Art of Islamفن اإلسالم" ،ترمجه إىل االنكليزية بيرت هوبسن،
لندن" ،مهرجان عامل اإلسالم"  .0916وراجع خصوصا الصفحة األوىل من مقدمة
الكاتب ،ومقدمتنا للكتاب ،ص  .06—05انظر كذلك الفصل الثاين من هذا
الكتاب بعنوان "والد الفن اإلسالمي" ،ص ،81وكتاب بوركهارت Mirror of
" the Intellectمرأ الفكر" الذي ترمجه إىل اإلنكليزية وليم ستودارت ،ألباين،
نيويورك ،دار نشر جامعة نيويورك احلكومية ،0981 ،الفصل الثاين والعشرين بعنوان
"القيم األبدية يف الفن اإلسالمي" ،ص.231 —209
ميكن مقارنة االختالفات يف أشكال الفن املقدس املتنوعة إىل حد ما باالختالفات
يف امليزات و"العبقرية الروحية" لكل نيب من األنبياء يف الباطنية اإلسالمية كما وصفها
ابن عريب يف "فصوص احلكم" الذي كشف فيه بوركهارت للغرب للمر األوىل عن
تراثه امليتافيزيقي وذلك يف ترمجته الطليعية وتعليقه على النص املنشور بالفرنسية بعنوان
" La sagesse des prophetesحكمة األنبياء" باريس ،دار نشر ألبان
ميشيل.0961،
راجع كتابه " Sacred Art—East and Westالفن املقدس يف الشرق والغرب"،
ترمجه لورد نورثبورن ،بدفورد ،ميدل سكس /بريطانيا .سلسلة الكتب اخلالد ،
.0968
راجع مثال "وجوه الوحد يف كتابه ”" “Introduction to Sufi Doctrineمقدمة
للعقيد الصوفية" ،ويلنغبورو ،نور ثامبتون شاير ،ثور ستونز ،0916 ،من ص
.51—53
يف هذا اجملال وغريه من اجملاالت األخرى ،يظهر بوضوح تأثري مرشده الروحي
وصديقه فريتجوف شووان (الشيخ عيسي)

6

1

راجع بوركهارت يف "مرا الفكر" ،ص  ،03وكذلك كتابه Alchemy Science of

015

إقباليات (العدد الخامس )4002

" The Cosmos, Science of The Soulالكيمياء :علم الكون ،علم الروح"،
ترمجة وليم ستودارت ،بالتيمور ،بنغوين بوكس .0912 ،وكذلك كتابه ’Cles de I
" astrologie musulmane d’apres Mouhyiddin Ibn Arabiعلم
الفلك الصويف ،وفقا البن عريب" ترمجه بلنت رؤوف ،شريبورن ،بريطانيا ،بشار ،
.0911
8

انظر مثال كتاب فريتهوف شووان L’Esoterisme comme principe et
" come vieالباطنية مبدءا وأسلوب حيا " ،ترمجه وليم ستودارت ،بدفورد ،ميدل

سكس ،سلسلة الكتب األبدية ،0991 ،الفصل بعنوان "منزلة الفن" ص —083
.091
9

فيما يتعلق باملعىن اجلوهري للعلوم الرتاثية ،انظر كتاب رنه غنون Symboles
" fondamentaux de la science sacreeالرموز األوىل – اللغة الكونية

للعلم املقدس" ،ترمجة الفن مور جونيور ،كامربج ،سلسلة كوينتا اسنتشا.0995 ،
وانظر كذلك كتاب بوركهارت "مرآ الفكر" اجلزء الثالث بعنوان" :الرمزية
وامليثولوجيا" ص  .011–001يف هذا الكتاب يشرح بوركهارت املعىن العميق لرتاث
أمم شىت مثل األمريكيني األوائل واليونان القدامي.
01

00

انظر كتابه يف "الكيمياء " ...الذي حيتوي علي ماد غزير تتناول الكيمياء
اإلسالمية بشكل خاص.
ال بد أن نذكر يف هذا السياق The Transformation of Nature in Art

"حتول الطبيعة يف الفن" وهو عنوان كتاب شهري لعالمة آخر شارح للفن الرتاثي هو
أ .ك .كومار اسوامي.
02

03

"فن اإلسالم" ،ص .10
املصدر السابق ،ص  .81يتعرض بوركهارت هلذا املوضوع أياضا يف كتابه Moorish
" Cutlture in Spainالثقافة املوريسكية يف أسبانيا" ،ترمجة أليسا جافا ،لندن،

جورج ألن وأنوين ،0912 ،ص.200
04

05

يف هناية الستينات دعونا بوركهارت للمجيء إىل إيران النتاج عمل عن إصفهان
مماثل لعمله عن فاس .وكان شديد الرغبة يف اجمليء ،غري أن انشغاله البالغ باحلفاظ
على تراث فاس حال دون جميئه من املغرب.
أنظر حبث بوركهارت الطليعي "الفراغ يف الفن اإلسالمي" يف كتابه "مرآ الفكر"
الفصل الثالث والعشرين ،ص .235—230وقد عاجلنا هذا املوضوع أياضا يف
016

الداللة الروحية للفن اإلسالمي

كتابنا " Islamic Art and Spiritualityالفن والروحانية اإلسالمية" ،ألباين،
نيويورك ،دار نشر جامعة نيويورك احلكومية ،غولغونوزا برس ،0981 ،ص —085
 .090إن كل كتاباتنا املتواضعة عن الفن اإلسالمي ،وليس هذا العمل وحسب،
تعكس التأثري اجلوهري لبوركهارت الذي كانت تربطنا به شخصيا عالقة روحية
وفكرية.
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تيتوس بوخاردت — إبراهيم عز الدين
)(1984— 1908

موجز حياته وأعماله
لألستاذ :محمد سهيل عمر
تعريب :محمد سميع مفتي

تيتوس بوخاردت (إبراهيم عز الدين) سويسري أملاين ،جولد يف فلورينس يف
سنة  ،0918وتجويف يف لوسان يف سنة .0984
إنه وقف كل حياته ل ّدراسة املظاهر املختلفة للحكمة والدين وتقدميها .ويف
عصرنا هذا الذي استطر عليه العلم ( (Scienceوالتكنولوجيا احلديثة ،تيتوس
عربوا احلقائق الكونية واحلكمة
بوخاردت كان واحدا من أولئك العظماء الذين َّ
اخلالد بتعبري جديد .وكان جملهوداته أثر بالغ يف علم ما وراء الطبيعة وعلم الكون
والفنون العريقة .ففي هذا العصر احلديث انتشرت الوجودية ،وعلم التحليل
النفسي ،وعلم االجتماع .وكان صوتا أعلى للبيان عن احلكمة اخلالد
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( )Philosophia Perennisيعين احلكمة غري املصنوعة أو منزل من اهلل ،وذلك
ما عجرب عنه يف الفلسفة األفالطونية ،والفيدانتا (احلكمة اهلندونيسية) والتصوف،
والطاوية والتعليمات احلكمية األصيلة األخرى.
وكان عاضوا ساميّا للمدرسة التقليدية أو السنية ملؤلفي القرن العشرين أدبيا
وفلسفيّا.
السويسري ،كارل
ابن الن ّ
تيتوس بوخاردت (إبراهيم عز الدين) َكا َن َ
َّحات ّ
بوخاردت ،وعاضوا لعائلة شريفة يف بال ) .(Basleولو أنه اتبع يف البداية خطوات
الشرقية جذبا
أبيه
كالنحات واملصور ،لكنه َكا َن منذ طفولته جيَذب إىل الفنون ّ
ّ
متكرر للبلدان
قويا دائما .وهذا ما َّ
وجهه إىل دراسة املذاهب ال ّشرقية وإىل زيارات ّ
الشرقية ،لبعض
اسة يف تأريخ الفن اإلسالمي واللّغات ّ
اإلسالمية .وبعد الدر َ
رك اجلماعات العلمية الغربية ،ودخل يف اإلسالم بشكل ثقايف
السنَوات إنه تَ َ
َ
وعلمي وبشكل وجودي .وإنه مل يكن مستشرقا غربيا مبعناه العام ،ولكنه كان
ٍّ
شخصا مث ّقفا استثنائيا موهوبا هبدية العلم والعقل من ربه .و َذهب إىل العامل
اإلسالمي كشاب متعلم لتعلم العلوم اإلسالمية على يد األساتذ البارزين يف
ظهر حقائق
كليت العلوم الظاهرية والباطنية .ومن حسن حظه أنهج اخ َ
تري لكي يج َ
العلم واملعارف اإلسالمية بتعبري جديد ،بل حقيقة الدين مبعناها العاملي ،إىل
الرجل املعاصر .وإن مصنفاته يف احلقيقة
العامل احلديث ويف لغة مفهومة وإىل ّ
ج
تجقدم اإلسالم السين التقليدي يف العامل احلديث وتصرحه بالتصريح الواضح.
القائد العظيم ومنشئ املدرسة التّقليدية ،الشيخ عبد الواحد حيىي (ريين
جينو) ( )0886—0950كان من أسالف األستاذ تيتوس بوخاردت (إبراهيم
عز الدين) .وكان جينو (الشيخ عبد الواحد حيىي) يرى أن أصل االحنراف
احلديث يرجع إىل الزمن النهائي من القرون الوسطى .ونشأ هذا االحنراف من
النهاضة . (Renaissance)،النهاضة اليت قلب فيها االنفجار الثوري العلماين مجيع
هر اإلمسانية الواقعية ،وحل الفردية ( أو اإلنسانية ) حمل العبودية
األمور :وقَ َ
الربانية ،.ونفى التجريبيةج السكوالستيةَ ( )scholasticismمن أرضها .فاجلزء املهم
من عمل جينو َكا َن نقده على العامل احلديث من وجهة نظر امليتافيزيقيا .ونقده
مصنَّـ َفـية .األوىل "أزمة العامل احلديث" والثانية "سيطر الكمية" .و
هذا يتبني من َ
اجلانب املوجب لعمل جينو َكا َن تقدميه املبادئ الثابتة من امليتافيزيقيا العاملية
واالستناد الديين (األرثدوكسية) وشرح الرموز والعالمات الدينية.
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واملمث جل البارز للمدرسة التقليدية كان الشيخ عيسى نور الدين أمحد العلوي
( .)0998—0911وأن مصنفات الشيخ عيسى كانت قد بَدأَت تظهر خالل
يف الفرت األخري من حيا جينو .وكان جينو (شيخ عبد الواحد حيىي) يسميه
باسم "شريكنا يف عملنا".
استمر شوون ( شيخ نور الدين أمحد العلوي) يف النّقد الثّاقب على الاضاللة
العاملية احلديثة .ومع هذا أنه أوضح احلقيقة األصلية لألديان والرسالة الربانية
للفالح األبدي واألخروي لإلنسان إياضاحا جليال يف مصنفاته .فالذي استمر يف
عمل الشيخ عبد الواحد والشيخ عيسى نور الدين هو الرجل السامي األستاذ
إبراهيم عز الدين.
كان األستاذ إبراهيم عز الدين أصغر بسنة واحد من الشيخ عيسى ،وكانا
قد قاضيا أيام مدرستهم األوىل سويًّا يف بال ،حوايل زمن احلرب العاملية األوىل.
وهذه َكانت بدايةَ صداقة محيمة ذات العالقة الثقافية والعميقة والروحية بينهم
اليت دامت طول العمر.
وإن أهم ما قدم األستاذ إبراهيم بوخاردت يف ميتافيزيقيا (ما رواء الطبيعية)
متمم لعمل الشيخ عيسى بشكل مجيل حتت عنوان "تعريف لعلوم
وهو ّ
التصوف" .وإنه قطعة نادر ثقافية اليت جحتَل جل أفكار التصوف بشكل شامل وبدقّة.
يس
وإنه بدأ بإياضاح حتديدات التصوف الواضحة ،مبعىن أنه ما هو التصوف وما لَ َ
إياه ،مث فحص أسس التصوف اإلسالمية .ومسى الباب النهائي هلذا الكتاب
الروحي" .أي طريق السلوك املوصل لإلنسان إىل درجة "التخلق
بعنوان "الكيمياء ّ
بأخالق اهلل".
وميزات هذا الكتاب — من ضمن الكتب اليت صنفت يف اللغات
الغربية— أنه يوضح التصوف من جهاته الثالثة :تعليماته وأعمال السالك
الصويف والروحية الصوفية .ولبيان كل ذلك الحظ األستاذ إبراهيم أسلوب أهل
التصوف ورمبا استخدم أساليب أخرى لتسهيل بيانه للفهم.
معظم مصنفات األستاذ إبراهيم بوخاردت يدور حول علم الكون
وإن
َ
(الكوزمولوجيا) التّقليدي ،والذي كان يراه "خادمةً مليتافيزيقيا".
مبادئ علم الكون يف مقالة جمتقنة جامعة باسم " املنظور
وأنه قَ ّد َم
َ
الكوزمولوجي"( ،بالفرنسية يف سنة  0948وأمشل يف كتاب بعنوان "مرآ العقل".
وبعد ذلك كتب بالتفصيل حول علم الكون وفنون العلم احلديث يف سنة
080
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.0964
ونشر كذلك يف سلسلة املقاالت بكليت اللغتني الفرنسية واألملانية يف
فصلة أياضا حول علم الكون والعلم
 ،0964وصنف العديد من املراجع املج ّ
كالفصل الثّاين يف الكتاب املذكور أعاله
احلديث .وتوجد هذه املقاالت ،اآلن
َ
حتت عنوان "مرآ العقل" ،و"الكوزمولوجيا التّقليدي والعلم اجلديد".
فاألستاذ إبراهيم بوخاردت كان له صلة خاصة بالكوزمولوجيا مع كونه
مشغوفا بالفنون العريقة ،فاحصا عن اهلندسة املعمارية السنية والفنون والصناعات
األخرى.
َّح وتـجبَيـَّنَّ ،
وإن
يف ضمن ذلك كان يرى أن األسس الروحية جيب أن تـج َوض َ
مغزى ،وحتمل يف ماهيتها جهةً رمزيةً ومتثل العقائد
هذه النشاطات ج
ذات َ
والتعليمات اإلسالمية من قدمي حىت يومنا هذا .وهي مسند احليا الروحية
لإلنسان ووسيلة نيل الربكة والسعاد .
بعض النقاط إىل إمعان النظر يف عالقة األستاذ إبراهيم بالفنون
وهناك حيتاج ج
اإلسالمية وخدماته.
فالفنون اإلسالمية مل تكن تجعرف يف العامل الثقايف مثل فن ما قبل عشرين أو
ثالثني سنة .فسببه أن املثقفني الغربيني كانوا يدرسون احلاضارات األجنبية مقارنة
حباضارهتم الغربية ويقيسوهنا عليها .وفنون احلاضار الغربية ،حىت هناية القرون
بطش املسيحية عنها وتغلبت
الوسطى ،كانت مبنية على املسيحية ،فلما ضعجف ج
عليها العلمانية أو اإلحلاد ،أصبحت الفنو جن األوربيةج تجعرف مبعرفة مواطنها.
وأصبحت الفنو جن يجقال عنها مبصطلحات عد مثل الفن اإليطايل ،والفن الفرنسي
يف القرن الثامن عشر ،والفن أملاين يف العهد الرومانطكية ،والفن األمريكي يف
القرن العشرين ...اخل .فاملؤرخون واملصنفون الغربيون مل يدرسوا احلاضار
اإلسالمية إال مثل دراستهم حلاضاراهتم غري اإلسالمية أي حسب مواطنها .وهلذا
الغرض أجنشأت هيئة مستقلة وكانت هي منفصلة عن تكوين الفنون اجلميلة.
وهذه الشعبة للدراسة والبحث عن الفنون اجلميلة يف أملانية ظهرت يف القرن
التاسع عشر .وأسست هذه الشعبة على الفلسفة األملانية يف ذلك الزمن ،ومل يزل
أثر هذه الفلسفة إىل يومنا هذا يف هذه اهليئة .فلما درسوا الفنون اإلسالمية
ومعارفها من وجهة نظر هذه الفلسفة صرفوا النظر عن األسس اإلسالمية بل
واستخفوها .وركزوا على تعريفها اإلقليمية .فعجرفت الفنون اإلسالمية بأسامي
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أقليمية مثل" :الفن املغويل" و"الفن أسباين" و "الفن اإليراين" ...اخل .كما هو
متاضح يف متاحف األوروبية حىت اآلن .ومل يجستخدم مصطلح الفن اإلسالمي
قط ،يف مثل هذا املكان .إال أن عرب بعاضهم عنه بقوله "الفن احملمدي"
( )Mohammedan Artأحيانا .ومل يكن ذلك إال نادرا .فاألستاذ إبراهيم نبّههم
على أن دراسة الفنون اإلسالمية ال بد منها وأن الفنون اإلسالمية فنون مستقلة
بذاهتا .وإن هذا العمل اجمليد خيص به نفسه .ودراستنا هلذه الفنون متوقفة على
َمن ـه وإحسانه اجلزيل.
ومبجهوداته أصبحت الفنون اإلسالمية تعرف كفنون إسالمية ألول مر ،
وعرضت كمظاهر احلاضار اإلسالمية .فاعرتض عليه بعض املعرتضني بأنه ملا مل
يركز عليها نسبة إىل أقاليمها مثل "الفن اإليراين" و"الفن املراكشي" أو املغريب
و"الفن اهلندي" ...اخل .وصحيح أن يف مجيع مناطق العامل اإلسالمي توجد
الفنون اخلاصة بتلك املناطق ولكن الفنون اإلقليمية هذه كلها مرتّبة خبلفية واسعة
كاملة وتصور خاص للكون آال وهو الفن اإلسالمي .وإن الفنون اليت نشأت
يف العامل اإلسالمي منذ بداية اإلسالم إىل زمن استيالء الغرب على هذا العامل
كانت فنون إسالمية .وكانت قد تسلسل فيها روح اإلسالم وتصوره للكون.
فالعناصر البارز هلذه الفنون ومساهتا اخلاصة كلها هبة احلاضار اإلسالمية
وعطاؤها.
وإن أول كتاب ألفه األستاذ إبراهيم بوخاردت يف دراسة الفنون العريقة مساه
فصل فيها أبوابا
باسم "الفنون املقدسة يف الشرق والغرب) .فاألستاذ إبراهيم ّ
مفصلة لكل حاضار  .وألقى الاضوء على امليتافيزيقيا وعلم اجلمال لكل من
املذاهب؛ اهلندوسية ،والبوذية ،وطاويسم ،واملسيحية ،واإلسالم .ويف الفصل
األخري علق عليها تعليقا عمليا مفيدا على الوضع املعاصر للفنون اجلميلة ،بعنوان
"احنطاط الفن املسيحي والتجديد".
وآخر ما صنَّفه األستاذ إبراهيم من تصنـيف جامع كان كتابه "فن اإلسالم"
( .)Art of Islamوبإمكاننا أن نقول أن هذا الكتاب ذو شأن كبري وذو أمهية
بالغة يف موضوعه .ويصعب علينا أن جند كتابا غريه يجوضح لنا مبادئ الفنون
اخلالقية
اإلسالمية واألسس الروحية والقواعد العقلية والعالقة الروحية يف املهار ّ
أوضاعها املختلفة يف احلاضار اإلسالمية.
و َ
واألستاذ إبراهيم كان مديرا فنيا لدار النشر أورس جراف (Urs Graf
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ط أعماله الرئيسي يف تلك السنوات كان طباعةَ املخطوطات.
) .Verlagونشا ج
وإن من أعماله اجمليد املهمة أنه قام بطباعة عكسية حبسن تام ملخطوطات نادر
اجلمهور.
مذهب ًة اخلاصة بالقرون الوسطى .فبذلك َم َد َحهج حمبو الكتب واخلرباءج و
ج
وخالل تلك السنوات عزم األستاذ إبراهيم بوخاردت بالعمل على إصدار سلسة
ومسّى هذه
املنشورات األخرى ،وأشرف على تدوين جملداهتا وجتهيزها للطباعةَ .
السلسلة باسم "منازالت الروح" .وهدف هذه السلسة كانت دراسة تارخيية
وروحية لبعض املظاهر املهمة حلاضارات خمتلفة؛ مثل احلاضار اإلسالمية
واحلاضارات األخرى املقدسة .واختار للدراسة أماكن خمتلفة؛ مثل جبل أثوس،
وعهد سلتية يف أيرلندا ،وسيىن ،ومدينة العذراء ،وقسطنطينية وفأس وغريها من
األماكن .وصنف األستاذ إبراهيم بنفسه ضمن هذه السلسلة ثالثة كتب ،وهي:
كتاب "سيىن مدينة العذراء" وكتاب "شارت وتأسيس الكنيسة" و"فأس مدينة
اإلسالم".
إن كتاب األستاذ إبراهيم "فأس مدينة اإلسالم" مصنَّف ذهيب .فإنه أقام يف
املغرب منذ  0931لسنوات عديد  ،يف زمن شبابه املوفور وكان مازال معظم
ممثلو الرتاث الروحي املغريب على قيد احليا  .ومل تكن مناخها الروحي قد تلوث
فكون األستاذ إبراهيم عالقات عميقة بالعلماء والشيوخ أثناء
بالتجديد بعدّ .
ووٍّد .واستمرت العالقات وزاد
إقامته هناك .وإن زمن قيامه هناك قصة مجيلة حلب ج
احلب بأسفاره إىل املغرب مر تل َو األخرى وأصبح قويا .فذلك العهد كان عهده
أفكاره وسريتجه صورً
التشكيلي ملـّا كانت شخصيته وفطرته تتشكل .وتصورت ج
خاصةً.
وإن ميزات أسلوب يف التصنيف الذي ظهر فيما بعد كان مت بناؤه يف ذلك
ب خرباته عام ًة يف ذلك الزمن مث طبعت فيما بعد .وظهرت هذه
العهد .وَكتَ َ
يات واملصنفات بشكل كتاب.
ات والذكَر ج
اخلرب ج
يخ دينها ومعاركها ومحاستها.
َحيكي لنا األستاذ إبراهيم تأريخ قوم وتأر َ
ويعرفنا على الذين َمحَلجوا لواء احلق والصدق ،ويعرفنا على الربانيني أهل اهلل
وخاصته .ونرى احلاضارَ اإلسالميةَ وأسسها الروحية على كل خطو خنطوها يف
هذا التأريخ .فبيان األستاذ إبراهيم يجعطي هذه القصة نورا ويقينا واعتمادا .ذكر
أولياء اهلل ،وحكاياهتم وخوارقهم ،والعلم والعرفان ،والفنون العريقة والصناعات
ومع كل هذا العلوم العقلية وأمور النظام .فالقواعد اليت أشار إليها األستاذ إبراهيم
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ضم َن للتعامل مع الناس وجمتمعاهتم ميكن أن نستفيد منها كثريا.
وعالقة األستاذ إبراهيم عز الدين باملغرب وخاصة مبدينة فأس موضوع واسع
قد كتب فيها كثريا .أريد أن أذكر لكم زاوية منها .يذكر "سدي على ميشو"
أحد أصدقائه وزمالئه ضمن ذكَريَاته يف ذلك الزمن فيقول:
"لو أردت أن أَحكي لك كل نشاطي عرب السنني الطوال فال ميكن يل ذلك
ألنه ذكر شخص كانت له سرعة هائلة وارتكاز حمري للعقول ،فلهذا أكتفي ببيان
جهتني منه ،اللتني يجصرف عليهما وقتا كثريا ألنه كان يعرف أمهيتَهما والفائد َ
منهما .وأعين بقويل هذا أوال :التعليم والتذكري بالتصنيف واخلطاب ،وثانيا :قيامه
بالعمل على التخطيط والبحث فيه .واألستاذ إبراهيم كانت له يد طوىل يف هذين
العملني.
وأعرض عليكم اآلن صور خمتصر حملاضر لألستاذ ،إبراهيم ألقى هبا يف
أبريل سنة  0913أمام هيئة —كانت تشتمل على أصحاب الفاضيلة —
باسم "جملس حفاظ مدينة فأس" .وكان موضوع احملاضر "فأس ،املدينة
اإلنسانية" .واستهل األستاذ إبراهيم هذه احملاضر بذكر أساس احلاضار اإلسالمية
وأوضحه باملهار التامة يف صور مجيلة؛ أن العناصر األساسية للحاضار اإلسالمية
هي اليت بسببها أصبحت املدن اإلسالمية وختطيطها ذات خواص هامة ،وهبا
انفردت تلك املدن يف الفن املعماري والتخطيط املدين".
"وطريقة احليا اليت متثلها مدينة فأس وتظهر من مجاهلا هي طريقة حيا
إنسان تام ،متثل اإلنسان؛ اإلنسان الذي يتكون من الروح والنفس واجلسد ،له
متطلَّبات للجسد واملاد وكذلك متطلبات عاطفية ومجالية للنفس.
وفوق هذين األقليمني له حيا عقلية وروحية فعلى هذه األسس أوضح
األستاذ إبراهيم خريطة كاملة ملدينة فأس وعرب عنها وعن تفاصيلها .إن لشبكة
املياه وجماريها أمهّية بالغة يف هذه املدينة .ألن املاء املصفى ال بد منها للحيا
يدالن
املادية واللذ اجلمالية والطهار الشرعية .إن التذوق املعماري وفن العمار ّ
على تعمق النظر إىل الداخل .وتعمق النظر هذا مل يدخل يف هذا الفن تلبية
ملقتاضيات مناخ املدينة ،ومقتاضيات اجملتمع وإمنا سببه اخللفية الروحية اإلسالمية
يف تكوينها.
وأخريا ذَ َكَر أنواع الصناعات اليدوية ،اليت كانت تعطي النفس االهتزاز
واالبتهاج مع فائدهتا املادية .وفوق ذلك كانت ذريعةً للوصول إىل اجلهة الروحية
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للنفس .ويسمح أبعاد روحية أن تجشرقها .وإن الغرض املهم من الفنون أهنا تجعطي
االبتهاج.وال حيمل كل الفن أبعادا روحية .وإمنا الفنون
السرور و
َ
النفس الراح َة و َ
َ
والصناعات املغربية توجد يف كلها هذه اجلهة الروحية .وسببه —كما يرى
األستاذ إبراهيم— تواجد األشكال اإلقليدسية فيها وقلة التواجد فيها هوى
النفس ،واتصاهلا باملبادئ الكونية العامة العقلية والروحية فيها".
(املرجع" :تيتوس بوخاردت يف فأس "0911—0912 .مبجلة Studies
 ،in Comparative Religionإصدار الذكرى ،جملد 06اإلصدار  ،2—0سنة
 ،0914من صفحة  51إىل.)60
ومصنَّف آخر لألستاذ إبراهيم بوخاردت يجشبه كتابه "فأس ،مدينة اإلسالم"
َّف مملوء باحلسن
آال وهو كتابه "احلاضار اإلسالمية يف األندلس" .وهذا املصن ج
واجلمال والصدق مثل مصنَّفاته األخرى .وهو بيان املعارف والفنون الذي
الستار عن احلاضار اإلسالمية والتمدن والروحية كذلك.
يكشف
َ
لقد تعلم األستاذ إبراهيم اللغة العربية أثنا قيامه باملغرب ألول مر  ،بل ويف
بداية عهده هناك .فَـ َقَرأَ أمهات كتب التصوف باللغة اليت صنفت فيها ،أي اللغةَ
العربيةَ .ويف زمن متأخر مت عرض هذه اجلواهر والآليل وعقودها إلفاد العامة.
وقدم األستاذ إبراهيم تراجم منتخب كتب الشيخ األكرب حمي الدين إبن عريب
والشيخ عبد الكرمي اجليلي( .أنظر املراجع للتفاصيل).
إن جملهودات األستاذ إبراهيم يف تعريف الشيخ األكرب يف العامل الغريب أمهية
كربى .لقد تقدم ذكر  .Introductionونذكر اآلن ترمجة كتابه "فصوص احلكم"
باللغة الفرنسية اليت طجبعت بعنوان  .La Sagesse des Prophtesمث طجبعت
ترمجته باللغة اإلنكليزية بعنوان "حكمة األنبياء" أي (The Wisdom of the
َّف كتابا خمتصرا على
) .Prophetsوبسب جولجوع األستاذ إبراهيم بعلم الكون صن َ
الشيخ األكرب بعنوان "علم الكون الصويف عند ابن العريب" .وكذلك ترجم خنبة
خمتار من الكتاب "اإلنسان الكامل" لعبد الكرمي اجليلي وكتب على هذه الرتمجة
تقدميا استثنائيا .فبهذه املصنفات أصبحت أسس أفكار ابن العريب وأصحابه
تجعرف بلغة عصرية تجبني تلك احلقائق وتوضحها بشأهنا اخلاص وبأسلوهبا
أول من قام بالبيان يف هذا األسلوب كان الشيخ عبد الواحد حيىي ،مث
املستأهل .و ج
سار على هنجه الشيخ عيسى نور الدين ورفعه إىل درجة كماله ،مث استخدمه
األستاذ إبراهيم أحسن استخدامه يف بيان كتب ابن العريب وتعليماته باللغات
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األوروبية.
وال يجدرك مكان َة جمهودات األستاذ إبراهيم وأمهية هذه الكتب املرتمجة إال من
يقرؤها بإمعان .إنه تعلم علوم ابن العريب العرفانية ودخل قعرها .فبها أمكن له أن
يَوض َح تلك العلوم باملهار يف اللغة املعاصر  .كان يجوضح بطريقة خاصة حىت ال
تفتقد عالقتها بعلوم التصوف وبركته .وإن الرتاجم والشروح اليت صنفها األستاذ
إبراهيم عز الدين السنية مع كوهنا مملوء بنور احلكمة ،وال توجد فيها العيوب مثل
عيوب الشروح املدرسية اليابسة الناشفة فاقد الروح.
وجدير بالذكر هنا ،ما كتبه السيد حسني نصر يف ذكرياته عندما رأى
األستاذ إبراهيم معتكفا يف مقرب الشيخ األكرب.
"املستغرق يف حاضر احلق ،احلق هو الذي مأخذ األديان كلها وينبوعها
وكذلك هو ينبوع التصوف .عجزه وتذللجـه كان جدير بأن يجالحظ .فإن حاضر
احلق يتبني أكثر وأوضح يف مقام أولياء اهلل ،وذلك للنـزول عليها الربكة اإلهلية.
وهذا سر إهلي بأن األماكن مثلها تكون مهبطا للربكات ومكان نزوهلا ،أكثر من
غريها من األماكن .فكيفية األستاذ إبراهيم وحالته هذه تدل على البعد العظيم
بني احلكمة النظرية أو علم التصوف الكتايب وبني حتققه .فكثري من املصنفني
يكتبون عن الشيخ األكرب ويدَّعجون أهنم أولوا مكانة خاصة يف التصوف ولكنهم
ال جيدون حقيقته مطلقا وال يستفيدون منه شيئا.
ورغم أولئك كلهم كان األستاذ إبراهيم يعيش يف نفس احلقيقة اليت كان
يكتب عنها .والنور والبصري والاضياء اليت كانت تتَّاضح من مصنفاته يف التصوف
كان يدرسها األستاذ إبراهيم فال يفهم مغزى متوهنا فحسب بل ويصل إىل
عمقها وعمق حمتواها .وهذا ال ميكن إال ملن ال يرى احلق نظرا بل يراه بوجدانه
شاهد احلق ،ويرتقي على درجة شهاد
وشعوره ،وأعماق قلبه ،مث يصبح يف نفسه َ
احلق .فاحلالة اليت رأيت عليها األستاذ إبراهيم هي كانت حالةَ ويل اهلل ورجل ذي
الروحية ،الذي جوهب الفراسةَ االستثنائيةَ ،وحياته متحلية ومتزينة بالتقوى ،ونفسه
مزكى بنور احلق وبركة احلاضر اإلهلية .احلق الذي كان موضوع دراسته العلمية
ومصنفاته".
مكاتيب الشيخ موالئي العريب الدرقاوي.
اهيم
َ
وكذلك تَـر َج َم األستاذج إبر ج
فهذه الرتمجة باسم "الرقعات الدرقاوية" تجعترب وثيقة هامة روحية وجند فيها
معلومات ذات شأن كبري على جهات التصوف العملية املختلفة.
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األستاذ سدي إبراهيم عز الدين فارق الدنيا الفانية ووصل العامل األبدي.
وليس هو معنا اليوم ولكن حبوثه العلمية الذهبية مازالت معنا تجنري الطريق للباحثني
عن احلق؛ الذين يرغبون يف معرفة التصوف واحلاضار اإلسالمية ،والذين يريدون
أن يعرفوا عقائد الشيخ األكرب وتعليماته .فالواقع أنه نستطيع أن نقول إن اآلثار
العلمية لألستاذ إبراهيم هي التعبري اجليد لنجبذ عقائد اإلسالم التقليدي وتعليماته
يف العامل احلديث.
رمحه اهلل سبحانه وتعاىل رمحة واسعة وأدخله فسيح جناته ورضي عنه.
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أخبار إقباليات
حفلة عيد ميالد إقبال يف النرويج
احتفال ذكريات إقبال يف تورنتو
جملس ذكرى إقبال يف ديره غازي خان
حفالت سنة إقبال يف والية بلوتشستان
ذكرى إقبال يف مدرسة باك الثانوية احلكومية للبنات مبدينة كوئته
أسبوع إقبال يف الكلية احلكومية للبنات يف سيتالئيت تاؤن مبدينة كوئته
أسبوع إقبال يف الكلية احلكومية للبنات يف جناح تاؤن مبدينة كوئته
حفلة إقبال يف الكلية احلكومية للبنات يف جناح تاؤن
احتفال جملس إقبال املركزي
يوم إقبال يف جامعة الكلية احلكومية بالهور
أسبوع إقبال يف مؤسسة فكر باكستان و وقف أركان حركة باكستان
يوم إقبال يف جممع األطفال بالهور
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حف لة عيد ميالد إقبال في النرويج
أيام الشتاء يف النرويج قصري جدا عامة ،فلذا ال جيد املصلي فراغا بني
الصلوات إال لفرت بسيطة .وعندما يستهل رماضان يف أيام الشتاء ،يزداد املسلم
انشغاال يف أعمال العباد أكثر ،وينقص الفراغ عنده نقصا .ويسرنا األعمال
الدعوية والرتبوية من قبل اهليئات الدينية إذ كثر فيها عدد النروجييني الداخلني يف
دين االسالم .يهتم كل صغري وكبري ونساء وبنات بإقامة الصلوات والصوم
واإلفطار والرتاويح بتمام الرغبة والشوق .ومن أجل ذلك ال جيد املسلم يف النرويج
أي فرصة لألنشطة السياسية واالجتماعية.
وعلى الرغم من ذلك ،قام جملس األحباب الباكستاين يف  01نوفمرب
2112م املوافق يوم األحد بني العصر واملغرب حبفلة كبري بشأن عيد ميالد
شاعر املشرق عالمة حممد إقبال ،وذلك على ماضي  025سنة من والدته .وهذه
احلفلة أصبحت حفلة إفطار ،فأفطر مجيع املشرتكني فيه قبل هناية احلفلة ،وصلوا
املغرب.
لقد بدأت احلفلة بتالو آيات من القرآن الكرمي تالها منتظم احلفلة نفسه
السيد طلعت حممود بت .وبعد التالو قدم بعاضا من أشعار مدح الرسول –
صلى اهلل عليه وسلم.-
وقال حممد صفدر صويف أحد حاضري احلفلة :إن العالمة إقبال كان جمددا
لعصره مع كونه مصلحا للقوم .وجاء حبكم القرآن ومواعظه يف شعره بأسلوب
بسيط يفهمه العامي .وكذلك بني األصول واملبادئ اخلاصة بتقدم األمم
والشعوب ،فلذا من الالزم أن يدرس شعره ونثره بدقة وإمعان.
تال فيض احلسن شاه آية من القرآن وأوضح مفهومها ،وقال" :إن املؤمن ال
خياف من املوت" .مث سأل" :ما شخصية املؤمن عند العالمة إقبال؟" مث يف هناية
الكالم قرأ هذا البيت من شعر إقبال:
"من كان قلبه يتمىن املوت يف سبيل الصدق
ينبغي له أن حييي جسده الرتايب وينشئ فيه الروح"
وكذلك قدم مقال بعنوان "فكر إقبال وتصور األمة املسلمة"
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ومن لب هذا املقال "أن العالمة إقبال كان صاحب الدعو إىل اإلحتاد بني
املسلمني على مستوى العامل االسالمي .وكان يعتقد متاما أن املستقبل لإلسالم.
وأن حل مجيع مشاكل البشرية يف التعاليم االسالمية .وحل مجيع املسائل لبين آدم
ماضمر يف التعاليم االسالمية ،واالمة املسلمة تتحمل على عاتكها مسؤولية تقدمي
االسالم بروحه احلقيقي واالصلي امام العامل كله -فلذلك احب اقبال أن يقبل
مسلمي اهلند مسؤولة احتاد مسلمي العامل فلهذا الغرض كان ينبغي ان تكون هلم
حكومة مستقلة خمتار ومجهورية تقوم على أساس الشعب احلر املعرتف هبذه
احلكومة من قبل الدول كلها.
وكان هذا هو الغرض املنشود الذي من الالزم ان يوفر له معمل التجارب
كشكل باكستان-
يقول اقبال رمحه اهلل:
أدرس الصداقة والعدالة والشجاعة درسا
األمجع
العامل
مسؤولية
حتمل
وسوف
وغىن راجا منصور امحد والسيد بالل امتياز شاه والسيد امتياز حسني شاه
بأصواهتم اجلميلة شعر اقبال .وانتهت هذه احلفلة املباركة بالدعاء.
(اعداد :محمد انور صوفي ،اوسلو ،نرويج)

احتف ال ذكريات إقبال في تورنتو
وأمسية يوم اجلمعة املوافق بست عشرين ابريل يستحق ان يقال احتفال يوم
إقبال وال يوجد له مثيل يف احتفاالت تورنتو .لقد أبدى املشرتكون ولوعهم بذكر
اقبال وشعره من بداية االحتفال إىل هنايته بكل اخالص وحمبة .وكان اخلطاب
الساحر للخطيب الاضيف بروفيسور نعمان احلق مظهر عالقته الفكرية والعاطفية
برسالة إقبال .وألقى خطبة الرئاسة املولعة موالنا وصي مظهر الندوي .وكان
منتظم االحتفال الدكتور تقي عابدي ،وقدم يف هذا االحتفال معرضا صوريا عن
حيا إقبال وعرضت فيه الرسوم واللوحات السلم كمال ،مصور إقبال شعره
وفكره .ويف هناية االحتفال كان العشاء رائعا وبعده غين شعر إقبال بأسلوب
الـ"قوايل" .والذي رفع شأن هذا االحتفال أكثر من مجيع احتفاالت املنعقد عن
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إقبال.
فحسب النظام املعلن بدأت احلفلة بالسري يف الصور عن حيا إقبال (رح)
ومن مث بعرض لوحات اسلم كمال واليت شكلت فيها أبيات من شعر إقبال.
كان من املتوقعة أن تبدأ احلفلة السابعة والنصف .ولكن بدأ قدوم املشرتكن من
الساعة السابعة ،وشاهد املشرتكون مجيع هذه الصور بكل شوق ورغبة ،اىل ان
أذن للمغرب يف الساعة الثامنة والنصف .ومتتع احلاضرون باملعرفة على عد
نواحي حيا إقبال عن طريق اللوحات والرسوم ،ونالوا املعرفة على نواحي خفيه
من حيا إقبال ما مل يكن من املمكن ان يصل إليه انسان من كالمه أو من كالم
مكتوب عنه .فأصبح املشاهدون يتبادلون األراء عن هذه الصور أثناء املشاهد
وهم يتمتعون باملأكوالت اخلفيفة اإلستقبالية .صلي املغرب يف نفس القاعة وبعد
صال املغرب مت فتح أبواب القاعة الكبري امللحقة هبذه القاعة .وبدأ الربنامج
الثاين للحفلة .وكان هذا اجلزء من الربنامج يشمل حماضرات والعشاء والتغين
بشعر إقبال .بعد أن متكن املشرتكون من اجللوس قام السيد أبرار خان عاضو
أكادمية إقبال بكينيدا .وعرب عن شعوره وقدم الشكر جبميع احلاضرين بامسه
وباسم األكادمية .مث قدم تعريفا خمتصرا لرئيس األكادمية السيد تقي عابدي .مث
دعاه لريأس الربنامج .الطيبب تقي عابدي يتعلق بشعبة الطب ولكنه صنف تسعة
كتب يف األدب اجلديد واألدب الكالسيكي .وله مكانة عالية يف األدب بكونه
باحثا يف أمريكا الشمالية .ويظهر شغفه بأفكار إقبال من كتابه األخري "دراسات
إقبال العرفانية" وإنه إضافة مهمة يف األدب اإلقبايل.
بعد أن ترأس الطبيب عابدي ،دعي حافظ إشتياق طالب لتالو القرآن
الكرمي حىت يبتدأ االحتفال بامسه تعاىل .تال حافظ إشتياق طالب خنبة من آيات
القرآن الكرمي .وبعدها بني ترمجتها اإلنكليزية .وعرب طبيب عابدي شغفه بفكر
إقبال وأوضح فلسفة العشق وبني أن أساس إنتمائة بعالمة إقبال عشق حممد -
صلى اهلل عليه وسلم -واستدل من شعره األدرية والفارسية .وقال :أن كلمة
العشق كلمة عربية ويوجد استخدامه عاما يف القصائد العربية قبل نزول القرآن
الكرمي ولكن ترك استخدامه فيما بعد لعدم كونه موجودا يف القرآن الكرمي.
وتشرف اول من تشرف الستخدام هذه الكلمة موالنا روم ،ومنه أخذ تلميذه
اهلندي عالمة حممد إقبال .واستخدم هذه الكلمة بقوهتا املخفية وجبماهلا بأسلوبه
اجلميل يف كثري من شعره األردي والفارسي ،واعطى هذه الكلمة مكانة سرمدية
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يف األدب األردي والفارسي .مث عرض خنبة من األشعار الفارسية مع األشعار
األردية املتعلقة مبوضوع العشق مث ترمجها اىل اإلنكليزية مث فسرها حىت متتع
احلاضرون مبعرفة مكانة شعر إقبال العالية ،وقال:
عشقنا
يف
جربيل
أنفاس
وقراءنا
والنيب
كذا
الزهور
حسن
به
العشق
ذلك
تدور
قد
وبكأس
روح
هو
وقال أياضا ما معناه :أرسخ أساس العشق يف روحك وجدد العهد املوثوق
بالنيب الكرمي ألنه:
من كان زاده عشق حممد ال حيرم من هذا الزاد وإن كان يف البحر أو الرب.
وقال ما معناه:
رق بقو العشق كل سافل إىل األعلى
حممد
عشق
بنور
الدهر
ونور
إن مل يكن يف اإلنسان عشق حممد ال يبقى له شيء ألنه :بيت:
إن لب القرآن وروح اإلميان وأصل الدين
للعاملني
رمحة
حممد
حب
من
قال الطبيب عابدي :إن العشق يف رأي إقبال ليس حمبة مليئة باإلحرتام
والتعلق ولكنه القو اليت:
العشق يسخر اخليرب وإن تغذ خببز الرب
والعشق يشق القمر وجيعله نصفني
وكان العشق نفسه قو يف جسد من أكل خبز الرب فبهذه القو دمر باب
خيرب وبنفس القو انشق القمر .وجاء الطبيب عابدي هدية للحاضرين خنبة من
شعر إقبال توضح النصر األساسي يف فكر إقبال أي فكر أسرار الذات ورموزه
بأسلوب بليغ وعرب عن نتيجة تلك الفكر كبناء ذات الصحو وأهدى أبياتا من
شعر إقبال اىل احلاضرين وخاصة هذا الشعر:
صنمه
أمام
القلب
املستيقظ
املشرك
خري من مؤمن نائم يف حرم كعبته
أي :إن الكافر الواعي بقلبه أمام صنمه خري من مسلم نائم داخل الكعبة
نوم الغفلة.
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وكذلك ذكر أبيات من شعر إقبال كتبها إقبال يف منظومة له باسم "مؤمتر
فلسطني" والذي أنعقد يف خلفية احلرمان من الوسائل املادية واليأس من نتائج
األعمال من قبل القوا املغربية ،وبني فيها العالمة الفرق بني وسائل املسلمني
ووسائل الغرب وبني عاطفيتهم وعاطفيتهم ،وسحر احلاضرين وترجم أبيات إقبال
من الفارسية ،وقال فيها" :عندما احرق طارق ابن زياد سفنه عند جبل الطارق،
قال الناس له " :ان هذا العمل خالف للعقل وحنن بعيدون عن أوطاننا فكيف
نرجع إليها .وال جيوز للمسلم هجر األسباب يف الشريعة اإلسالمية ،فرد عليهم
طارق ابن زياد ساالً سيفه ومبتسما إن مجيع البلدان بالدنا ألهنا من ملكية ربنا
عز وجل".
وكان احملاضر الاضيف الدكتور نعمان احلق أستاذاً يف كلية تاريخ العلوم
واآلداب جبامعة بنسلوينيا ،ومع ذلك هو مدير عام لسلسلة الكتب املبنية على
"دراسات الفلسفة اإلسالمية" املطبوعة مبطابع جامعة أوكسفورد ،وكذلك هو
عاضو يف عد هيئات عاملية إدارية ومستشارية .وقد قام مبسؤولية التدريس أستاذا
يف عد جامعات قبل مسئوليته هذه يف جامعة بنسلوينيا .ونال الدكتور الزمالة
(فيلو شب) يف دراسات الشرق األوسط جبامعة هاروورد ،وكذلك درس التاريخ
الفلسفي لإلسالم يف جامعة لندن وجامعة هاروورد .و مع مجيع مسئولياته
التدريسية واإلدارية واملستشارية هو مصنف لعد كتب .ومن هذه الكتب كتابه
 Name Natures And Thingsيف جملدين يف تاريخ العلوم والفلسفة ،وطبع
هذا الكتاب من هوليندا وله كتاب باسم "موسوعة اإلسالم" وكذلك "موسوعة
العامل اإلسالمي املعاصر" .وكذلك تطبع كثري من مقاالت الدكتور يف جمالت
ذات شأن كمجلة جمتمع األمريكي الشرقي (The American Oriental
) Societyوله كثري من مقاالت يف أفكار إقبال جنبا اىل خطابات يف املؤمترات
العاملية .ويف هذه األيام هو يكتب كتابا جديدا مبوضوع احلالج الصويف وعالمة
إقبال .وله خدمات يف إذاعة لندن والتلفزيون الباكستاين لعد سنوات.
ولدكتور نعمان شخصية جاذبة ذات شباب على العكس من األساتذ يف
خلفية عامل العلمي والفكري والفين .وبدأ خطابه شاكرا ملندويب أكادمية إقبال
كينيدا و كذلك للحاضرين من تورنتو واعرتف بأنه يتجنب عامة من جمالس
ثقافية مثل هذا اجمللس بسبب انشغاله يف عامله العلمي والتدريسي ولكن الغرض
املنشود من هذا االحتفال أي معرفة إقبال جذبه اىل هذا اجمللس .وعرب عن شغفه
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بشعر إقبال وقال :إن قلت إن شعره جيري يف جسدي جمرى الدم فليس من غري
احلقيقة .تعرفت على إقبال وأنا يف املدرسة الثانوية واألن حصلت على منصب
األستاذ يف "آي وي ليك" ومل تأت حلظة من حيايت وجدت فيه نفسي مستغنيا
عن التكلم مع إقبال والتسلي به واهلداية منه .وقال :على أساس خربته الشخصية
عن إقبال أين أضع أمامي دوما معشر الشباب .وأقول جلميع األباء املقيمني يف
يعرفوا اجليل الشاب رسالة إقبال
هذا البلد خاصة ويف املغرب عامة أنه يلزمهم أن ّ
ويربوهم تربية شاهني إقبال .الشاهني الذي يفخر أحد أن يطري معه وميشي معه.
وهذا قد يكون سبب جناحهم .وقال أياضا :إن كثري من جيلنا املعاصر حبسوا
رسالة إقبال اجلاد احملركة الفعالة يف زنزانة ضيقة مظلمة وأريد أن أشعركم بأن
إقبال قائد ومعلم فكري وعملي الذي ميكن يف ضوء رسالته أن يقوم الشعب
بأداء رسالة اإلسالم على أسسه اآلفاقية .رسالة اإلسالم اليت جاء به النيب والقرآن
ومفسر القرآن مثل إقبال .وقال أياضا :إنه من العاد أن يقال إلقبال "شاعر
املشرق" قاصدا بيان أمهيته وضرورته وتعبريا بالتعلق معه .فال أوافق هذا القول
وأرى أنه ليس من العدل مع إقبال وأنه هتمة شنيعة عليه وموضع اليوم هو أن
أقدم إقبال يف خلفية العصر املعاصر على مستويات ثالث :مكانته الفكرية
واألدبية والعلمية يف اخللفية العاملية.
أريد أن ألفت نظر الشباب إىل أمر اهلام أنه كتب األديب األملاين هرمن
هيسي ذو إحرتام والشهر العاملية عن إقبال أنه كان يسكن يف العامل الثالثة .يف
العامل الغريب والعامل اإلسالمي والعامل اجلنويب اآلسيوي .ولكننا ال حنتاج للتوثيق
يف جهات شعر إقبال اآلفاقية إىل هرمن هيسي أو إىل أي شخصا آخر .إن قرأمت
دليل كليات إقبال الفارسية واألردية لوجدمت انه يذكر عن العامل الغريب أمساء
هيجل وماركس ونطشيه وشكسبري وكذلك يذكر سلسلة أمساء املسلمني الطويلة
أياضا مثل الشيخ الرومي والعطار واحلالج .مث ذكر شعر هبرتري هري الذي قال:
ً
لزهر
بأوراق
األملاس
يقطع
ضياع
يف
لفدم
القول
لني
وأمساء ’سوامي رام تريهتـ‘ و’كورو نانك‘ يدالن أننا نتعامل مع خبري لفكره
عالقة مع احلاضار العاملية.
بعد أن أثبت األستاذ نعمان احلق أن فكر إقبال ال ينتمي إىل قطعة أرض ما
أشار إىل كون فكره ما فوق احلدود الزمنية قال :إن لساعة نظر إقبال ومعرفته
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للمستقبل كن إىل هذه الدرجة أنه عندما يقرأ اإلنسان كالمه حيس إنسانا كأنه
يشاهد سي اين اين أو يسمع وكان إقبال ال يدعي أنه يرى املستقبل ولكنه كان
فراسته وبعد نظره وعنق ادراكه وعاضوته وشد إحساسه .وإنه كتب بعض أبيات
يف هذا الشأن باسم أفكار حمراب زهر األفغان أىل أين أماضي فقل يا جبل!
أطل
جدي
الصلد
سفرك
ومن
األزل
منذ
الشواهني
ووكر
الغزل
وطري
زهر
فيك
وما
جنيت
جبلي
يا
فيك
أراك
نشويت
به
مسك
ترابك
الغيوب
فأنت
يل
قل
سقر
أيا
قصري
أثوب
اإلجنليز
عصى
وكذلك وصية خوش حال خان اليت قال فيها :
وحد
يف
الدين
يف
قبائل
جندهتم
يف
تلك
يف
وشهرهتم
أبطاهلم
يف
عجبت
وإين
بأعماهلم
للنجوم
ماضوا
طفلهم
هلم
املغول
كمثل
بلداهنم
ذاك
أجنبت
وقد
وجيز
كالم
إليك
ومىن
عزيز
ولكن
قرب
خلوشحال
بعيد
فعنه
اجلبال
تراب
اجلنود
لتلك
عجاج
ولكن
وقال األستاذ :إين أغين هذه املنظومة يف وحديت وأتعرب وأصل إىل عامل أنسى
فيه نفسي يستحيل أن أعربه يف عبار وكلمات.
يقول إقبال مبوضوع "رسالة إبليس إىل أبنائه السياسيني"
أفسدوا
برمهيا
لكم
شردوا
شيخها
غاره
ومن
بددوا
التقى
أهل
تقاليد
فاطردوا
أال
مبرعى
غزاال
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للورود
مشعل
نفس
ويل
بعيد
ولكن
تغىن
بشعر
وكان األستاذ نعمان احلق يغين شعر بعد شعر ومنظومة بعد منظومة بشوق
وحنني حىت أنه سحر احلاضرين وأصبحنا نظن أن هذا االحتفال بدال من أن
يكون احتفال فكر إقبال أصبح احتفال شعره إىل أن أردنا ثانية إىل فكر إقبال
وقال :إن رأينا كالم إقبال يف ضوء واقعنا املعاصر لوجدنا أن كثري منه يتعلق
بكالم اليوم وبالوقت احلاضر.
وذكر راجعا اىل فكر إقبال أن "كانت" الفلسفي املعروف يقول أننا ندرك
دنيانا احمليطة بنا حبواسيسنا وتكون هذا كله إخرتاعنا .فمثال عندما منعن النظر يف
شيء فيكون موجودا ولكن نسمي هيئته فنعينه حسب رغبتنا كما نسمي اللوحة
املنصوبة على أربعة أرجل بكلمة مناضد وهكذا قد كنا اعطينا جسدا لتخيلنا.
وهكذا جنسد ختيلنا وخنلق هذه الدنيا املادية .والعالقة هلذه الدنيا املادية ذات
زمان ومكان بالقيم األخالقية والروحية.
وعلى العكس ذلك فك إقبال تلك العقد الفلسفية وهو أحسن وجامع.
هو يرى ويستدل بأن الزمان واملكان والعامل األخالقي ليس بينهما أي تناقض
فحسبه بل مها مهمني لبعاضهما ويف هذه العالقة اجلدلية سر هدف ختليق
اإلنسان وجوهر تطوره .وإن وجود اإلنسان يف هذه الدنيا يتعلق بالوجه التارخيي
للزمان واملكان وإن صراع اخلري والشر يف أصله مصارعة بتصرف الزمان واملكان.
وكذلك أخربنا بأن تصور إبليس يف الفلسفة اإلسالمية ليس تصور عدوانه هلل عز
وجل أو خصينه وإمنا هو عدوانه لإلنسان .وعلى أساس هذه الفلسفة ينبغي أن
يقال أن العامل الزماين واملكاين حيارب عامل اخلري والشر وبل يف األصل مها
يصلحان مهملني من غريمها.
وأكذا األستاذ قوله بشعر إقبال وأوضح أن اآلدم هو نفسه خيلق فردوسه.
وال حمالة من أن حياكك بقيود الزمان واملكان ومصاعبهما .وقال إن إقبال أبرز
أهرامات مصر أكرب مظهر لصالحيات اإلنسان وإمكانياته التخليقية هبذه
الكلمات:
اجلالل
عظيم
ومسة
فاضاء
الرمال
يف
نورها
فطر
وذي
خجل
يف
فلك
هرم
ومن
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تزل
مل
ها
اخللد
صور
فلي
بعيد
فن
ذاك
فطر
ومن
يصيد
ذا
ومن
يصاد
ذا
فمن
وكذلك احلوار املعروف بني اإلنسان والرب يف "رسالة املشرق"
السـراج
فصغت
الظالم
ـلقت
ج
خ َ
الكؤســا
فصنعت
خلقت
وطينا
ج
َ
ومرجــا
وبيــدا
جباال
خلقت
َ
والغروســا
حدائقهــا
خلقت
ج
ولقد سحر شوق األستاذ نعمان احلق وإشتياقه وجذبه يف كالم اإلقبال
وإتيانه باألمثلة من شعر إقبال ورفعة رسالة إقبال مجيع احلاضرين وكذلك سحر
اجلو وكان املرحلة الثانية النظام األديب لشعر إقبال.
ألفت األستاذ نظر احلاضرين إىل وجه طريف لشعر إقبال أن شعر إقبال
مليئ بالتمثيل حىت أن خبري إقبال األملاين أين مريي مشر قالت :يف جلسة ما أنه
هناك خمرج فرنسي يريد أن يستخرج شعر إقبال يف – مغريب اوبريا – وهذا الوجه
يف شعر إقبال ليس إال طبعا للوصف القرآين يف البيان التمثيلي وكذلك عرب مشريا
آليات القرآنية أن قصة ختليق آدم وإبليس كانت مثل احلوار التمثيل ،وهكذا جاء
شاعرنا عالمة إقبال باحلوارات التمثيلية حسب العناوين مثل ختليق اإلنسان
وهدف التخليق والسفر من اجلنة إىل األرض والنشيد امللكي يف وداع آدم
وإستقبال الروح األرضي ،كل هذه العناوين كتب فيها بأسلوب احلواري
والدرامتيكي وأخذ الفكر والفن املنزغني إىل أوج الكمال الميكن لنا ان نأيت له
مثال من األدب األردي وال الفارسي وال حىت من األدب العاملي وكما قال
األستاذ :إن إقبال جيمع يف نفسه مجيع الشخصيات اهلامة الذين هلم عالقة
بالعامل العلمي واألديب .فليس يف شعره حوار احلالج وإبليس ورومي وجوتيه بل
يوجد فيه جماذلة الرومي وغالب .فكتب ردا على ديوان جوتيه الشاعر األملاين يف
كتابه رسالة املشرق .فكأنه غري مقيد يف احلدود الزمانية واملكانية ويأخذ إقبال
ختليه إىل ذرو السنام احملاسن الفنية املطلقة من مجيع القيود واحلدود .ويقتاضي
هذا أن ال ينظر إىل إقبال يف اخللفية اإلقليمية أو التمذهبية أو اللسانية أو
الساللية ولكن ينبغي أن يشهر ويروج فكر إقبال إىل مجيع أحناء العامل بأقصى ما
ميكن لنا .إن رسالة إقبال لإلنسانية كلها ومكانة إقبال بني علماء العامل الكبار
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واملفكرين .وإن من حق رسالة إقبال اآلفاقية أن ال نقيد هذه الثرو يف قيود أو يف
سجن اجملالس األدبية ونرتكه يصدأ .بل نسري به يف األجواء شرقا وغربا وينبغي
لذلك أن جيلنا هذا الذي يرتىب يف املغرب يرتىب يف فكره وشعره وأساليبه حىت
يتعرف على عظمة إقبال.
وعندما انتهى األستاذ خطابه قام مجيع احلاضرين تكرمياً له وكأنه كان تأثرهم
من خطابه املاهر ومعرفته باحملاسن الفنية لشعر إقبال وشغفه بكفر إقبال وإتيانه
بأمثلة من الشعر املناسب باملواقع املناسبة مما أبدى هلم مهارته وخربته يف شعر
إقبال و فكره.
وبعد خطاب األستاذ نعمان احلق ،قام منتظم االحتفال الدكتور تقي
عابدي ودعا السيد سجاد حيدر رئيس اكادمية إقبال بكينيدا على املسرح لكي
يعطي اجلائز لسليم خان وإرشاد أمحد على إنعقاد املعرض الصوري والتعاون
التنظيمي .وتشرف سليم أمحد خان وإرشاد أمحد بنيل اجلائز من بني تصويق
احلاضرين.
وبعد هذا دعي موالنا سيد وصي مظهر الندوي وزير جملس الشعب
الباكستاين السابق رئيس االحتفال ليلقي قوالً رئيسياً.
وقال موالنا الندوي يف إستهالل خطبته مشريا اىل خطاب األستاذ نعمان
احلق أنه كما أبدى عظمة إقبال األدبية والفكرية الميكن أن يقال شيئا بعد هذا
ولكنين أريد أن أشري أىل شيء بسيط يصعب أن حيصل له واحدا جملسا أحسن
من هذا اجملس وهو أن املفتونني بشعر إقبال وفكره ال يرون إقباال شاعرا فحسب
بل يرونه قائدا عمليا ودليال على هذا أريد أن أستدل ببيت من أبيات إقبال الذي
أخرب فيه عن حالة األمة اإلسالمية السيئة وبل بني سببها والسبيل من اخلالص
منها .وأعاد موالنا الندوي قوهلم بأنه يريد أن يلفت نظر احلاضرين إىل أن شهر
إقبال معرتف به كفيلسوف وشاعر عظيم ولكنه أدى دور مصلح امللة اإلسالمية
عمليا بدال أن يكون حامل رسالة قولية .وكان له نظر عميق يف مسلمي العامل
كله وخاصة يف مسلمي اهلند .ونظرية باكستان اليت قدمها يف خطابه بإله آباد مث
دعا القائد األعظم حممد علي جناح من اإلجنلرتا لكي يرجع إىل اهلند ويشكل
ويصبح قائدا ملسلمي اهلند فحثه إقبال على هذه القياد وصور كل هذا اجلهد
إختصارا يف بيت واحد مل أرى مثله يف حيايت قط.
ومن العجب أن العالمة كما قدم صور الوضع يف ذالك الزمن يف هذا
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الشعر ال يزال يصدق باحلالة اليت نعاين منها اليوم يقول العالمة:
اجلنود
وصفوف
فاشل
القائد
آه لسهم طائش ليس له أي

ممزقة
هدف

لقد أوضح العالمة إقبال يف هبذا البيت بأسلوبه اجلميل بأن األمة بأمجعها
منتشر متاما .وصف اجلنود مكسر ممزقة ،وأحاطهم اخلالف وأصبح املسلمون
كلهم منقسمني يف عد مجاعات .وكل احلل الوحيد للخروج من هذا املأزق أن
جيد املسلمون القائدين املخلصني ذوي كفاءات الزمة .ولكن لألسف قواد هذه
األمة أصحبوا يأخذون شعبهم وأمتهم إىل وديان ضيقة صعبة وجيرون هبم إىل غري
هدف ،فيشر عالمة إقبال بقوله "سهم ليس له هدف" يف املصراع الثاين من هذا
البيت إىل أن امللة اإلسالمية رغم كوهنا صاحبة ومالكة لكل الوسائل والقوات
والطاقات هي ال تستفيد منها وال تفيد غريها وذلك لسبب وجود القواد غري
القابلني للقياد  .وكذلك يشري إىل أن األمة ليس أمامها أي هدف يهدف إليه،
وليس هلا منزل أو نصب األعني تسري إليه .ومجيع وسائلها وإمكانيات تذهب
سدى ،وتصرف يف غري املكان املناسب .ومثاهلا مثال سهم رمي من قوس غري
مشدود الشد الكايف للرمي فلذلك ال يصل السهم إىل مرماه بل يرمتي يف الطريق.
فاألمة املسلمة تعاين -لألسف الشديد -املشاكل مثل هذه وتاضيع كل سعيها
لعدم االحتاد بني أفرادها ومجاعاهتا .طلب موالنا وصي مظهر الندوي من
احلاضرين أن يأخذوا هذا الشعر زادا هلم يف سفر حياهتم ويشدوا مئزرهم ،فإذا
فعلوا ذلك نالوا اهلدف احلقيقي من هذا االجتماع وأجنزوا الغرض املنشود منه،
فبذلك جيد جهد مسئويل هذا االجتماع على املرمى .ومع خطاب موالنا الندوي
انتهت الشوط الثاين لالحتفال والشوط الثالث كان العشاء والذي كان مسئوله
السيد أيوب قريشي العاضو املؤسس ألكادمية إقبال باكستان وخمرج "صداء
باكستان" فكان على رأس هذه املهمة من الظهر لكي يقوم هبا أحسن القيام
وكان يف الصالة طول الوقت وكان معه يف هذه املهمة للمساعد احلاج آفتاب
ملك فشكر احلاضرين على حسن اهتمامهما على الطعام اللذيذ الفاخر،
ومدحومها .وبعد العشاء اجتمع احلاضرون للتمتع من مساع غناء الشعر "قوايل"
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وانتهى بذلك الدور األخري النهائي.
قدم السيد اشفاق حسني األديب املعروف يف تورنتو وعاضو أكادمية إقبال
بكيندا ،تعريفا شامال لفن القوايل قبل بداية هذا الدور ،وأوضح أنه كيف بدأ هذا
الفن ،وأخربنا عن أهيمته يف الثقافة االسالمية يف اهلند ،وقام يعرفنا عن الفنانني
مع بيان االتصال قوايل مع شعر إقبال (رح) .وغىن السيد شاهد على خان
وأصحابه؛ ندمي شاه ومبشر جعفري وغريهم خنبة من شعر إقبال ومنظوماته إىل
حوايل منتصف الليل .وألفت أنظار احلاضري السيد شاهد إقبال إىل أنه رمبا أول
جملس غين فيه كالم إقبال ومل يغىن فيه غري شعره ،وإنه من حسن حظهم أن
تشرفوا هبذا الشرف.
واهنى هذا االحتفال بالشكر للمحاضرين واجملتمعني ومجيع االدارت واهليئات
واألفراد الذين تعاونوا يف انعقاد هذا االحتفال من قبل السيد سجاد حيدر رئيس
أكادمية إقبال بكيندا .وشكر السيد سجاد خاصة ألرشد عثماين ممثل "التلفزيون
الباكستاين" ،وكذلك السيد بشري خان ممثل "منظر التلفزيون الباكستاين" ،وممثل
"صوت باكستان" السيد عادل تيموري ،وماضيفة "اذاعة كاروان" السيد عشرت
نسيم ،ماضيف "نور اسالم" السيد أظهر طييب وأظهر هبيت ،السيد صبيح الدين
منصور ناشر "باكيز " االسبوعية ،والسيد أعظم كوندل مدير "أردو تائمز" وناشر
"باكستان بوست" السيد آفاق خيايل ،وناشر "آواز" نصف شهرية السيد محيد
الدين ،وناشر "ترمجان القرآن" السيد سعادت علي خان ،ناشر "أخبار آسيا"
السيد لطافت صديقي ،الذين هلم ولوسيلتهم اإلعالمية دور يف نشر أريج اسم
إقبال ورسالته فيتعطر به القلوب واألذهان.
وقام بالستجيل الفيديوي املسجل املعروف يف تورانتو السيد صابر كابا ،وقام
بالتصوير املصور املتقن املعروف السيد أمحد حسني .للراغبني على حصول أشرطة
فديو االتصال بالسيد سجاد حيدر رئيس أكادمية إقبال بكيندا على رقم 416-
 467-1517أو السيد صابر كابا املسئول بكابا فيديو على رقم 905-275-
.0911
(إعداد تقرير :سجاد حيدر)
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مجلس ذكرى إقبال في ديره غازي خان
يهتم جملس إقبال بديره غاري خان منذ تأسيسها بالقيام باحتفاالت سنوية
لنشر رسالة إقبال (رح) .وكان احتفال هذه السنة يف  06نوفمرب 2112م يف
قاعة إقبال الكائنة يف كلية تدريب معلمي التغذية جبامعة الرتبية بدير غازي خان.
شهد هذا االحتفال جم غفري من الطالب والطالبات واألساتذ وأصحاب
الفاضيلة من مدينة دير غازي خان .وكان رئيس هذا االحتفال حممد ظفر ياب
القريشي رئيس الكلية .وكان الاضيف السيد آخوند ساجد جميد احملامي املعروف
وكذلك الاضيفة السيد شاهد القريشي احملامية املعروفة .وكان يدير االحتفال
السيد غالم قاسم جماهد بلوتش رئيس جملس إقبال بدير غازي خان.
بدئ احلفل بتالو آيات من القرآن الكرمي قرأهتا القارئة حسنية الزهر الطالبة
يف برنامج بيكالوريس الرتبية .وغنت السيد مجيلة بيكم منظومة يف مدح النيب -
صلى اهلل عليه وسلم -وغىن كل ماين وحاين كل قيصراين منظومة "إن كلمة ال إله
إال اهلل سر خفي ألسرار الذات".
مث جاء دور الطلبة وقام عزيز أمحد كلياين بلوتش طالب بيكالوريس الرتبية
خيطب يف "تصور التوحيد عند عالمة إقبال" .وقال أثناء خطبته :إن إقبال ال يرى
"أكرب" إال اهلل سبحانه وتعاىل .وما دامت األمة املسلمة تعتقد ذلك كانت
مسيطر على العامل .وما إن وهن اعتقاد املسلمني يف ذلك أصبحوا مغلوبني.
مث قامت شاهد بلوتش طالبة بيكالوريس الرتبية وأبدت عن شعورها مبوضوع
"فلسفة أسرار الذات (خودي) عند إقبال" هي يف نفسها أن الذات هو مركز
فكر إقبال وهي معرفة االنسان نفسه ومعرفته ربه .فمعرفة النفس ومعرفة الرب
يلزم بعاضهما ببعض .ويسمى هذا السعي مبعرفة الذات (خودي) .وهذا السعي
يأخذ االنسان من حالة اجلرب إىل حالة االختيار ،وإنه جهد متواصل .ومعرفة
الذات هذه جيعله يف مستوى ملك حيكم ،وهبا يكتمل االنسان.
وقال وسيم حسن راجا طالب بيكالوريس الرتبية إن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم هو املثل األعلى عند عالمة إقبال .وما أمجل ما نظم إقبال يف بيت
لشعره قول اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف املؤمن "أشداء على الكفار رمحاء بينهم"
( )29 :48فيقول إقبال:
املؤمن كاحلرير يف جملس إخوانه املؤمنني
213

إقباليات (العدد الخامس )4002

بني

احلق

والباطل

وكالفوالذ يف املعركة
ومسى كمال اإلميان اتباع الرسول حبقه.
مث قامت طالبة عظمى رشيد طالبة بيكالوريس الرتبية وألقت الاضوء على
"فلسفة التعلم عند إقبال" وقالت أنه حيث الشاب املسلم على دراسة التعاليم
االسالمية ومعها على دراسة التعاليم العصرية والعلمية.
وبعدها جاءت طاهر يامسني طالبة بيكالوريس الرتبية وقرأت خنبة من شعر
إقبال .وقالت فرخند بييب لقد أوضح إقبال يف خطبته سنة  0931عن وجود
قومني خمتلفني يف القار اهلندية وأشار املسلمني إىل أن خيطو خطو عملية
للحصول على دولة مستقلة حر خمتار ملسلمي اهلند.
وغنت كل حاين وحاين كل قيصراين نغمة إقبال املسما "استقبال الروح
األرضي آلدم عند هبوطه من اجلنة" .ويف هذه النغمة يعطي إقبال آبناء آدم عليه
السالم درسا للقيام يف معركة التحديات السماوية واألرضية ،عكس أسلوب ملنت
يف "الفردوس املفقود").(Paradise Lost
وخطب منري أمحد بزدار خطبة على "فكر إقبال يف النظام املعيشي" مشريا
إىل الفلسفة االشرتاكية لكارل ماركس ونظام الرأمسالية وامللكية يف اإلسالم .وقال
أثناء خطبته إنه شاعر له مشاعر عاطفية للعامل واملسكني ،وقرأ شعر إقبال:
قوموا وأيقاضوا مساكني دنياي وحتركوا
زلزلوا
وحيطاهنا
امللوك
قصور
وأبواب
وقال أياضا سنستمر يف انعقاد احلفالت الوطنية مثل هذه .وسنقوم بعد هذه
احلفلة حبفلة يوم القائد االعظم ،حىت نريب طالبنا على أفكار وطنية مبثل هذه
احلفالت .ونشعل سراج بسراج فيزداد عدد السرج فيزاد ضياء العلم ونوره .إن
إقبال يرشد إىل سعة النظر ألنه يوجد فيه شخصية ذات اجلهات املختلفة .يرى
القدمي واجلديد بنظره الفلسفي فال ييأس منه القارئ .وأعلن منري أمحد أنه يسمي
هذه القاعة باسم إقبال ،وعلقت لوحة فيها صور إقبال ،ويف هذا االحتفال إقيم
ألول مر معرضا للكتب املطبوعة من أكادمية إقبال ،وبزم الهور ،ومن عدد
الناشرين األخرين.
(إعداد :غالم ق اسم مجاهد بلوتش)
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حف الت سنة إقبال في والية بلوتشستان
انعقدت عد حفالت مبناسبة سنة إفبال خالل سنة  2112يف عد
مدارس وكليات إقليم بلوتشستان .وذلك بالتعاون مع أكادمية إقبال باكستان،
الهور ،وأعطت األكادمية جوائز كتب للمشرتكني يف تلك احلفالت واليت وزعت
بني الفائزين مع الشكر ملدير األكادمية حممد سهيل عمر .وسوف تفيد هذه
الكتب يف ازدياد املعرفة عن إقبال ونشر الثقافة الباكستانية .ويف هذه احلفالت
نالت كتب الدكتور انعام احلق كوثر بإقبال العامة واليت كتبها لنشر فكر إقبال
بأسامي "نشر إقباليات يف بلوتشستان" و"كتيب جييب لألطفال" وإقبال والقائد
األعظم وباكستان".
واملدارس والكيات اليت أقامت هذه احلفالت هي كالتايل:
 وكانت احلفلة يف  09اكتوبر  2112مبدرسة باك الثانوية احلكومية
للبات مبدينة كوئته
 وكان أخر يوم ألسبوع إقبال  30اكتوبر  2112يف الكلية احلكومية
للبنات يف سيتالئيت تاؤن مبدينة كوئته
 وكان أخر يوم لالحتفال  2نوفمرب  2112ألسبوع إقبال يف الكلية
احلكومية للبنات يف جناح تاؤن مبدينة كوئته
وتفصيل هذه االحتفاالت كالتايل:

احتف ال سنة إقبال في مدرسة باك الثانوية الحكومية للبنات
بمدينة كوئتة
برئاسة الدكتور انعام احلق كوثر خبري إقباليات املعروف بإقليم بلوتشستان
انعقد احتفال يف مدرسة باك الثانوية احلكومية للبنات مبدينة كوئتة .وكان يف برامه
برنامج املساجلة يف شعر إقبال اشرتكت فيها الطالبات ،وكذلك قدمن متثيال داميا
على منظومات إلقبال .وكانت الاضيفة السيد شفق كل ،وكان من أعاضاء
االحتفال حرا اسد فاطمة و أمساء خالد ،وطاهر أرشد ،وعافية ،ومشائلة حسني
وحبيبة .ويف النهاية وزعت اجلوائز من قبل أكادمية إقبال باكستان.
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أسبوع إقبال في الكلية الحكومية للبنات في سيتالئيت تاؤن
بمدينة كوئته
إقيم ضمن احتفاالت سنة إقبال أسبوع إلقبال يف الكلية احلكومية للبنات
يف سيتالئيت تاؤن مبدينة كوئته .وكان ضيف االحتفال الدكتور انعام احلق كوثر،
وكانت املاضيفة أفشان سليم .بدئ االحتفال بتالو آيات من الذكر احلكيم
تشرفت بتالوهتا الطالبة عارفة .مث قامت سحرش شودري وغنت أبيات يف مدح
الرسول –صلى اهلل عليه وسلم .وشهدت هذا االحتفال مسرت جنمي مدير كلية
سردار حسني موسى للثانوية العامة للبنات ،وكشور رضا مدير كلية بروري رود
للبنات .وقال ضيف االحتفال الدكتور إنعام احلق كوثر أثناء خطبته :إنين سررت
باحلاضور يف الكلية ومبا قدمته الطالبات .وقال :أرسلت أكادمية السري وأكادمية
إقبال باكستان للفائزين اجلوائز ،وهذا احتفال ثالث الذي وزعت فيه اجلوائز من
قبل أكادمية إقبال .وإن للجائز قدر ومكانة ،وهذه اجلائز إن كانت كتابا
فتكون معنا دوما وال تاضيع تستفيد منه لفرت طويلة ،ونفيد غرينا به .وكذلك أكد
قول املدير  :بأنين أوافق قوهلا إن إقبال ال ينبغى أن يذكر يف احتفاالت او يف
أسبوعه او يف سنته بل جيب أن يذكر دوما ويف كل جملس فردا ومجعا .ونصح أن
يبلغ رسالة إقبال يف العامل أمجع حىت يعرفوا ما نصحهم ووعظهم ملصلحتهم.
وألقت كوثر يامسني آغا مدير الكلية حماضر قبل خطاب الاضيف وقالت إن
إقبال هو خالق فكر باكستان وإمام الصحو للروح القومي .وعملنا له وعنه يف
سنة واحد ليس كافيا ومن واجبنا نشر تعاليم شخصيته العلمية ،واألدبية،
والقومية ،والعاملية .وذلك من واجب اهليئات التدريسية وهيئات أخرى .وشخصية
شاعر املشرق عظيمة فخمة ذات اجلهات الكثري  ،وصوته ذو أثر ولكن ينبغي ملن
يفهم شعره وكتاباته أن يرفع مستوى علمه وفهمه .وكان صوته وفكره اللذان تأثر
منهما كل من مسع وعرف ،وتنبه له فنشأ فيه حرار اإلميان والعاطفية للوطن.
نرجو أن يوفقنا اهلل لفهمه .مث مدحت كوثر يامسني خدمات الدكتور إنعام احلق
كوثر ،وشكرت هلا وقالت إن من حسن حظنا أن تشرفنا بقدومه يف كليتنا.
وقالت آنسة مسرت جنمي :إن هذه سلسلة نشر إفكار إقبال سلسلة مفيد،
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وأمتىن أن تطور الكلية يوما فيوما .وكان من ضمن ما قدم يف الربنامج ،اخلطابات،
ومتثيالت درامية على منظومات إقبال ،وغناء كالم إقبال .وألقت أستاذ الكلية
كوثر بت الاضوء على حيا عالمة إقبال (رح) وعربت عن رأيها يف شعر إقبال
ونثره .وأوضحت سحرش شودري مشري إىل إقبال أنه كان ضوء أمل لالستقال
يف األمة املسلمة .وعرضت نازية بانية خنبة شعر من باقة نغمة "استغاثة إقبال".
وألقت فاطمة كاكر قوال مجيال باللغة اإلجنليزية وقالت فيه ،إن إقبال مل يكن
شاعر وفلسفيا فحسب فإنه كان وليا متقربا هلل سبحانه وتعاىل ،وإنه أدى دور
شاعر وفيلسوف وزعيم سياسي أداء تاما .وكان مفكرا عمليا يف امليول واألفكار
واخلدمات السياسية ،فهو سراج منري لنا يف هذه امليادين .وغنت عدد من
الطالبات شعر إقبال بأساليب مجيلة رائعة .وقدم بعض الطائفات من الطالبات
متثالت درامية على منظومات إقبال؛ مثل منظومة "الرياعة ،دعا وحلم الوالد "
وكان الدور النهائي مسابقة خطابية على إقبال ومسابقة أسئلة وأجوبة .مث وزعت
اجلوائز على الفائزين ،وهبا انتهت هذا االحتفال احملتشم.
كان املسابقة اخلطابية على موضوع "إقبال والسياسة" وكانت الفائز
بالدرجة األوىل فاطمة كاكر ،بالثانية نازية بانية والثالثة زرين شوكت .ويف مسابقة
األسئلة واألجوبة كانت بالدرجة األوىل فاطمة كاكر ،والثانية غزل يوسف ،والثالثة
نازية بانية .ويف التمثيل الدامي على منظومات كانت الطائفة الفائز بالدرجة
األوىل والثانية طائفة السنة األوىل وطائفة السنة الثانية كانت بالدرجة الثالثة.
ونالت اجلوائز كل من زاهد بلوتش ،ونوشني كنول ،وثنا علي ،ورومانه عامل،
وسبني رفيق ،وغزالة أنور ،ورابعة شبري ،وعاصمة أعوان ،وشكيلة فردوس،
وسعدية اشتياق ،ومرمي بشري حممد الطالبات يف السنة األوىل .نالت اجلوائز من
طالبات السنة الثانية كل من حممود  ،ومارية ،وسار خلجي ،وبري كل ،وآمنة،
ومهوش ،ونوشني ،وصائمة موسى ،وزر افشان ،وعرتت .وكذلك نالت اجلوائز
سائر عباس ،ومرمي بشري أمحد ،ورحيانة شريف ،محريا عبد الرزاق ،وفائز نذير
وأنيتا كماري من طالبات السنة األوىل .ومن طالبات السنة الثانية كل من عارفة
بييب ،عائشة أرشد ،عمار أشرف ونيلوفر .ونالت عائشة جائز قارية القرآن،
سحرش شودري جائز غناء مدح الرسول ،ونازية بانية جائز سكرتري املسرح
املمتاز ،وسحرش شودري جائز اخلطابة املمتاز  ،وعمار جائز مغنية ممتاز ،
وعائشة أرشد جائز الالعب املمتاز .ونالت طالبات السنة األوىل جوائز االمتياز
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ومنهن مرمي بشري نالت جائز قارية القرآن وعاصمة أعوان نالت يف مدح الرسول،
وأفشان سليم يف سكرتارية املسرح ،وفاطمة كاكر يف مسابقة اخلطابة.

االحتف ال بعالمة إقبال في الكلية الثانوية العامة الحكومية
للبنات بجناح تاؤن في مدينة كوئته
إقيم إحتفال يوم إقبال يف الكلية الثانوية العامة احلكومية للبنات جبناح تاؤن
يف مدينة كوئته .وكان الاضيف هلذا االحتفال الدكتور اهنام احلق كوثر ،بدئ
احلفل بتالو آي من الذكر احلكيم .وكان االحتفال منقسم يف شوطني؛ الشوط
األول كان عبار عن غناء شعر إقبال قراء وتالو  ،وقدم يف الشوط الثاين
مقاالت عن إقبال (رح) .وكان من منتظمي االحتفال محريا واحد ،وكلنار رشيد
والسيد رضوانه ،وقال ضيف االحتفال انعام احلق :إنه من الالزم أن تنشر أفكار
إقبال ،وعندما يتقدم واحد أول خطو جيد معه رفقاء مع كل خطو  ،وتشتمل
القافلة يف البداية على فرد او فردين ومع السري ومع الوقت جتد معها عدد الرفقاء
يزداد ويزداد ،فال بد ألحد أن يبدأ السري على الطريق جازما وال يبايل عقابتها.
والطالبات اليت غنت شعر إقبال قراء وتالو أمساؤهن كالتايل :صائمة نوشني،
وفهميد  ،وصائمة حسن ،وأمساء بشري ،وفرحانه نسيم ،وطاهر يامسني نازش.
والطالبة اليت غنت شعر إقبال غناء كانت عاصمة يامسني .واختارت القطعة التالية
للغناء:
جيب أن توجد لنفسك حمال يف بالد العشق
فالعصر جديد فعليك خلق أصباحا وأمسية جديد
الفطر
عارفا
قلبا
اهلل
رزقك
وإن
والورود
الزهور
مع
متكلما
فكن
وكان الشوط الثاين من االحتفال يشتمل على قراء املقاالت .اول من قدم
مقالته كانت السيد آفتاب مسرور رئيسة كلية الثانوية العامة للبنات ،وقالت يف
مقاهلا؛ إن اإلسالم دين حي غري حيا الناس ومعيشتهم ،وكان من املستحيل أن
ينال املسلمون التطور إال عن طريق التعليم .وجاهد عالمة إقبال يف نشر التعليم
والتدريس بني أفراد األمة املسلمة ،وكان جهده وصلة مكملة مستمر جلهد سر
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سيد أمحد خان .وقالت إن ديننا يعطى درسا يف احملبة واألخالص ،واملواسا
والشفقة .وال يبقى شعب على وجه األرض بدون االحتاد بني صفوفها ،وأخربتنا
مشري إىل إقبال أنه كان يرى للمرأ عظمة ال يرى غريه .وقالت آنسة ذكية نذير
حتت عنوان مقالتها "إقبال والشعر"" :إن كال يعرف أمهية شعر إقبال من النواحي
اإلصالحية والنواحي االخالقية .وكان هو نفسه من أخرج مسلم اهلند من نفسية
شعب يعيش حتت االستعمار ،وأعطاه معىن احلرية واالستقالل .ورىب فيه االعتماد
بالنفس ،اإلباء ورغبه يف طاعة النيب (ص) ورسالته املنري للقلوب مازالت تنري
الطريق للناس ،وعرض وجها من الفلسفة اجلمالية أمام العامل ،يتحري من يقرأ
كتاباته وشعره من أسلوبه الساذج وكالمه البليغ ،ويكاد ال يصدق عينيه مبا يراه
من كرامة نفسه وأسلوبه املثري للقلوب .وحسبما يقول إقبال بأنه ميوت جسد
اإلنسان ويبقى روحه ،وحيىي شعوره وإحساسه.
وعربت السيد عصمت مجال عن شعورها يف إقبال وتصوره للشاهني.
وقالت إنه شاعر عاملي .وشعره ليس شعر احلب والغرام وليس شعر الورود
والعنادل ،ولكنه رسالة ،رسالة جاء هبا لكي تؤخذ إىل الناس وتجقرأ أمامهم.
وعرض عد من تصوراته لصالح أحوال مسلمي اهلند وبل مسلمي العامل.
وعرض التصور املثايل النموذجي للمؤمن احلقيقي ،تصور احليا  ،وتصور رموز
الذات ونفي الذات ،وتصور اجلرب والقدر وغريها من التصورات جيب أن يعرفها
الشاب املسلم .وقالت أياضا أن العالمة إقبال يرى املثل احلقيقي للشاب املسلم
الشاهني ،ويرى أن الشاهني له أوصاف جيب أن تكون يف الشباب املسلمني.
وحيب إقبال أن يرى الشاب املسلم ،أبيا ،مستغن ،صاحب بعد النظر ،عاىل
اهلمة .وينصحهم إىل البحث عن احلق ،وإىل اجلرأ  ،اجلهد املتواصل .وإن اهم
املهمات يف نظره التحرك والعمل املتواصل .وهو يقول إن شبابنا إن تعلموا
صفات الشاهني وحتلوا هبا ليكونوا الفائزين الناجحني يف حياهتم الدنيوية
ويستحيل أن يكونوا فاشلني راسبني.
وعربت السيد أمينة رسول عن شعورها يف فكر إقبال عن العشق مع
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -فقالت إن إقبال كا شاعرا فلسفيا ،ومنحه شعره
احليا األبدية ،وكان مع ذلك قائدا عامليا ،وكل بيت من شعره يسأهل أن يكتب
عنه ومنه كتابا كامال.
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(إعداد :شاهين إسماعيل)

مؤتمر مجلس إقبال المركزي
يف  9نوفمرب  2112م قام جملس إقبال املركزي هذه السنة بانعقاد مؤمترا
حسب العاد السنوية ففي هذا املؤمتر ألقى احملاضرين عد حماضرات على
مواضيع التشكيل السياسي والعمراين واملعيشي يف ضوء أفكار إقبال وحممد علي
جناح .وكان من ضمن احملاضرين السيد جميد نظامي والدكتور جاويد إقبال،
وقاضي حسني أمحد ،وعارف نظامي مدير "نيشن" ،ومنيب إقبال ،واألستاذ
عبد اجلبار شاكر.

يوم إقبال في جامعة الكلية الحكومية بالهور
إن جامعة الكلية احلكومية بالهور قامت مبحاضر على إقبال يف مناسبة
حفلة يوم إقبال بتاريخ  01نوفمرب  .2112وكان موضوع احملاضر "تصور إقبال
لإلسالم" .فكان الدكتور وحيد عشرت حماضر هذا املوضوع فقال فيها :إن إقبال
عرض تعبريا لإلسالم بأنه يعطي اإلنسان نظاما كامال للحيا  ،وكذلك أوضح
األوجه احلركية لإلسالم.

أسبوع إقبال في مؤسسة فكرة باكستان و وقف أركان حركة
باكستان
لقد قامت مؤسسة فكر باكستان و وقف أركان حركة باكستان باسبوع
إقبال ،فألقى فيها الدكتور جاويد إقبال ابن عالمة إقبال حماضر على فكر إقبال.
وكذلك أقيمت عد مسابقات ومؤمترات من قبل طالب املدارس والكليات
واجلامعة وكان ذلك بتعاون من جهة السيد جميد نظامي .وقد أبدى الدكتور رفيق
أمحد ،والدكتور منري الدين تشغتائي وغريه كثري من خرباء إقباليات آراءهم يف الفن
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وفكر إقبال.

يوم إقبال في مجمع األطف ال بالهور
لقد عقدت مجعية رفاهية األطفال حفلة يوم إقبال .وكان باهتمام رئيسها
السيد شعيب خباري ،فغىن فيها األطفال شعر إقبال وكذلك مثلوا منظوماته متثيال
دراميا .وكان ضيف هذه احلفلة الدكتور وحيد عشرت ،وكان من ضمن احملاضرين
الاضيوف السيد بشرى رمحن ،و السيد راشد (من قطر) ،وأجمد إسالم أجمد،
ومدير منظمة الرفاهية االجتماعية .فهم ألقوا حماظرات عربوا فيها عن مشاعرهم
عن إقبال وفكره وشعره .ويف هناية احلفلة وزعت اجلوائز بني األطفال.
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