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Z§bZ*]zW™ZzgzygzZV�V

�g�W¯ZVZzgZ§btsZwxck,
35

ZXZwŒD¡¾æ
E
LZwiyzVZÌ �2014 g~Dga 1:55 Z]



iyzVg~Zzg!i�XtZy]zZ[Ì
ZzgZyÌ¯g;X

' ' þ

Z!Y]zZ

Ãc�iyZzg V Ô%WwZzgÔyLLWZzg' *WiZ�Ô X3
X22 �Ôm 1997 ZwÔZwẐ-gÔ
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eŹZDZwÃt(„ �2014 g~Dga 1:55 Z]



&zg(„�Zy¸X�M̀cZw�cÔ̧�q]Zzg
Z¥c]Oº�ÔZ§sZM\`™Z�Z]q™c¸X
Zk'ZwZq®ÔZzgZ0t(]q¸X

Zk!g}¬J~tgZewÀ:
~gZeZ™r�~g6Zq®ÔZqZzgZq�²¸XZk—

C 5 ÀZy(„ZÌ(ZúcVxqX
Zw›8�0î E

E0œZg]Zk�Zt�]À:
Zi0ÎZxZzgZz(„ÔdzyZzgZ�Ò]
sXZwÀZkZzgZFm$zª�=�Z¥zbÔ
ÀiVZkZgZÔg;ZkZ%Zq{m]Z™

C 6 ÀZq¬ZgZxX
ZZkZ�gZu™*eÀZwZqx(®¸Ôz(„Zw

zZ:XZ¹ZqgcgOZqIM&Òiï GH%
qXZkMZV'VZ]tk™À'Z
V§b$ZV�]qXZkZV¬xV
ZzgVZ(�zgZ0g;úcVZ�x�X

ZwZq(„�Zy�zV6(„giZg
x™gX6ZV(„�ZyxM¸iZkz‰Zz{

Yw 1931 Y[±Zzg�zZz{ZZ¹ 1927
Ð•yXZ¤pZ__mZV

ÔYy™ZZx}#™!h~Zk�zgZyZ¹”]
ZkZ�gZuÀZvZ¹%Íz((]Z�Zzg©VZ
XzzÀZ±�‚!�ZV�z!g{wJFu™�c
ZzgwÐz{ZkŠg'{§ÀÐz{zZ:
MX

Zk¬J~tû{!Oz{-VZgw™:

41
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  رسالة الخلود أو جاويد نامه إحدى إبداعات إقبال

  د/ ف，ض اهللا

من أروع أعمال إقبال بالفارسّية، ميزج فيها  #جاويد نامه$إّن منظومة 
الّتصّوف بالفلسفة والّتاريخ. وفيها يقوم جالل الدين الّرومي بدور املرشد والّدليل، 

رج به يف عّدة مساوات، مث زنده رود: الّنهر احلّي)، ويع$ويقود إقباال ممثال يف 
  يشرف بالقرب اإلهلي ويصبح على صلة باألنوار اإلهلّية.

ويف خالل زياراته إىل فلك القمر، ووادي الّطواسني ومساوات األفالك: 
عطارد والّزهرة واملريخ واملشرتي وزحل، وتلك األماكن فيما وراء األفالك، يلتقي 

ة والّصوفّية والّشعراء وامللوك والّساسة بعدد من الّشخصّيات املرموقة من الفالسف
القدامى واملعاصرين، ويتحّدث إليهم يف العديد من املشاكل املعّقدة اليت يواجهها 
العامل. ويّتخذ من ذلك سبيال لتقدمي الّتوجيهات واإلرشادات اليت حتّل هذه 

للّشباب املشاكل أو تعني على حّلها. ويف اية املثنوي خياطب ابنه جاويد رمزًا 
ما يناسب تطّلعاته وحاجاته  #اجليل اجلديد$عاّمة، ويقّدم من الّنصح إىل 

  ١ودوافعه.
  الّتعريف برسالة الخلود

 #مثنوي$يُعترب هذا الّديوان الّتحفة األدبّية حملّمد إقبال، وهو عبارة عن شعِر 
م، ١٩٣٢للفلسفة الّدينّية، وحيتوي على حنو ألفي مقطع شعرّي مزدوج، طبع عام 

وأنّه يربز ُقوى الّشاعر الفكريّة وذراها الّرفيعة، وفيه تورية إىل جاويد ابن الّشاعر، 
ويشتمل هذا الّديوان على مثانية أقسام، وفيها حيكي الّشاعر قّصة سفر يف 
األفالك كقّصة دانيت الّشاعر اإليطايل، تبدأ القّصة مبقدمة فيها مناجاة وفصول 

ل الّدين الّرومّي، فيشرح أسرار املعراج، وهو دليل أخرى، إىل أن تظهر روح جال
وهو روح الّزمان واملكان، فيحمل الّشاعر  #زورابه$الّشاعر يف هذه الّرحلة، مث يأيت 

  ودليله جالل الّدين الّرومّي إىل العامل العلوّي.
وقد نظم إقبال هذه املنظومة الّشعريّة الرّائعة يف ألف وتسعمائة وتسعة  

ا من الّشعر، وتعّد من أروع أعماله، بل وتعّد كوميديا إهلّية شرقّية، ومخسني بيتً 
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حيث استطاع إقبال من خالهلا أن يعّرب عن آرائه املختلفة املتعّلقة باتمع 
 اإلسالمّي الذي يعيش فيه.

وهذه املنظومة عبارة عن عمل متكامل مستقّل يتناول قّصة معراج روحّي 
له الّشاعر ماهّية حقيقة اخللود للّنفس البشريّة بإبداع عرب األفالك يتناول من خال

  رائع أكسبها اخللود مثل امسها.
م مبكانة عالّية ١٩٣٢وقد حظيت هذه املنظومة منذ أن ُنشرت بالفارسّية عام 

  على مستوى الّشرق والغرب.
وقد تُرجم هذا املثنوي من الفارسّية إىل اإليطالّية اليساندرو باوزاين 

)Alessandro Bausani(  حتت عنوانPoema Celeste  ونشر  #الّشعر اخلالد$أي
م. حيث ضّمت الطّبعة الثّانية فضال عن ١٩٦٥م، ويف باري يف ١٩٥٢يف روما يف 

، #ضرب كليم$، #بيام مشرق$منتخبات وفرية من منظومات  #جاويد نامه$
  ٢.#زبور عجم$، و#بانك درا$، #أرمغان حجاز$

إىل األملانّية والّرتكّية،  )Annemarie Schimmel( لوترمجته انا مارية شيم
 Das Buch derبعنوان  )Miinchen( وُنشرت الّرتمجة األملانّية يف مينشني

Ewigket  م، بعنوان 1958م. وُنشرت الّرتمجة الّرتكية يف آنقرة يف ١٩٥٧يفCavid 

Name روفيتش حتت وباالشرتاك مع الدّكتور حمّمد مقيم ترمجته الدّكتورة ايفاماي
م. وإىل اإلجنليزية ١٩٦٢ عام . وُنشر يف باريس،Eternite, Le Livre de Iعنوان 

بالهور Pilgrimage of Eternityترمجه نظًما الّشيخ حممود أمحد، وُنشر بعنوان 
، ونشر يف JavidNamaم، كما ترمجه آرثر آربري بعنوان ١٩٦٤م مث يف ١٩٦١يف 

  ٣م.١٩٦٦لندن يف 
مجات على الّلغات األوروبّية، فقد ترجم هذا املثنوّي إىل ومل تقتصر الرتّ 

م. وترمجه إىل األردو نظًما ١٩٥٩عام الّسنديّة لطف اهللا بدوي، وُنشر يف كراتشي، 
م. وترمجه ١٩٦٦ إنعام اهللا خان ناصر وأصغر حسني خان نظري، وُنشر يف الهور

م. وإىل البشتو ترمجه ١٩٧٦مرّة أخرى إىل األردو نظًما أيًضا، رفيق خاور، الهور، 
م. ١٩٦٧أمري محزة شنواري، ونشر مع مقدمة بقلم موالنا عبد القادر، كراتشي، 

م، مث ترمجه ١٩٧٣وترمجه إىل البنجابّية ألّول مرّة الدّكتور مهر عبد احلق، ملتان، 
  م.١٩٧٧مرّة أخرى بروفيسر شريف كنجاهي، الهور، 
الدّكتور حمّمد الّسعيد مجال الّدين  وقد ترجم الكتاب إىل العربّية الّزميل

ضمن رسالته اليت نال ا درجة الدّكتوراه من قسم الّلغات الّشرقّية يف كّلّية 
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م، ونشر الرتمجة يف كتاب بعنوان ١٩٧٢اآلداب يف جامعة عني مشس، يف سبتمرب 
  م.١٩٧٤يف القاهرة يف  #رسالة اخللود أو جاويد نامه$

عًرا األستاذ الدّكتور حسني جميب املصرّي بعنوان كذلك ترمجه إىل العربّية ش
  م.١٩٧٣، ونشر يف القاهرة، #يف الّسماء$

خطاب $املعنون  #جاويد نامه$وقد اهتّم بشري أمحد دار بالقسم األخري من 
م مع حواشي املرتجم ١٩٧١فرتمجه إىل اإلجنليزيّة، وطبعه يف كراتشي يف  #به جاويد

  .Address to Javid (A word to the new generation):٤بعنوان
  الخلود رسالة فحوى

أّما بالّنسبة مللّخص الّرسالة أو فحواها فيقول الدّكتور حسني جميب املصرّي 
  يف هذا الّصدد:

وهو اجلاعل من جالل الّدين الّرومّي عظيم الّصوفّية شيًخا له مرشًدا، $
من  #يف الّسماء$وحيمل كتاب وتأثّره به ونقله عنه ممّا يّتضح يف كثري من املواضع. 

وجوه الّشبه بينه وبني كّل ما أسلفنا الّتعريف به يف صدر الكالم، ما ينهض دليال 
على أّن إقباال ظاهر الّتأثّر مبن سبقوه إىل هذا الّلون من الّتأليف، مشاهم يف 
جزئّيات وكّلّيات، وإن خالفهم يف كثري من األصول والفروع وواضح الّسمات. 

صعد إىل القمر صادف من يعرب برموز عّدة أديان ولكن عن مضامني أفكار  فإذا
إقبال. ويف عطارد يلتقي جبمال الّدين األفغاّين املصلح اإلسالمّي الكبري، والّصدر 

صاحب الرّأي الّسديد، ليجري على لساا كالًما هو  ٥األعظم سعيد حليم باشا
على أساس ممّا جاء يف القرآن. وجيمعه  الّتعبري عن مبادئه الّسياسّية اليت ترسو 

كوكب الّزهرة بآهلة األقدمني، مث يفضي به الكالم إىل ذكر حبرين سخرمها اهللا 
، وقد قرن املاضي ٧ولورد كتشنر ٦إلهالك عاهلني من الظّاملني الباغني مها فرعون

إىل باحلاضر، وحتّدث عن ثورة املهدّي يف الّسودان ليبديه واعظًا حكيًما داعًيا 
ا يدفع عن املسلمني جور املستعمرين. ويف املريخ مساواة  الوحدة اإلسالمّية سد
وحّريّة، وساكنوه ال يتكالبون على الّتمّلك، وهم قوم دائبون يف عملهم، مداومون 
يف اجتهادهم، ويف قدرم ومكنتهم أن يغّريوا ما شاءوا من مصريهم. أّما الفتاة 

الفصل من الكتاب، فقد أراد الّشاعر ا أن يرمز إىل  األوروبّية املذكورة يف هذا
حضارة الغرب الغارقة يف املادية اخلاوية من الّروحانّية. وهو مذكرنا بأيب العالء 
املعّرّي يف رسالة الغفران حني يلتقي يف املشرتي بأرواح بعض الّشعراء من خمتلف 
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بّوة بكيفّيته اخلاّصة. ويف األجناس، وكّل منهم يشرح سّر الوجود واأللوهّية والنّ 
زحل حيث ميوج حبر الّدماء حديث يدور على بعض اخلونة الذين قدموا اهلند إىل 

الفيلسوف األملاين  ٨املستعمرين الربيطانّيني. أّما ما وراء األفالك ففيه يبدو نيتشه
ما الذي خلب لّبه اجلمال اإلهلّي، بيد أنّه مل يتجاوز مبعرفته اإلنسان إىل اهللا، و 

اإلنسان إال عبد لربّه. مث تسمت روح إقبال حنو اجلّنة، وقد مسى روحه باسم ر 
  ٩#زنده رود. ويف اجلّنة تشاهد الّشعراء وامللوك وقد تباينوا يف جنسهم ودينهم.

فيقول  #إىل جاويد$وأّما بالّنسبة ذيل هذا الكتاب والذي هو موسوم باسم 
وجاويد اسم  #إىل جاويد$ب ذيل بعنوان وللكتا$الدّكتور حسني جميب املصرّي: 

مبعىن كتاب جاويد يف  #جاويد نامه$ابنه الذي ُنسب إليه كتابه فسّماه 
الفارسية... وقد أراد إقبال أن يعظ ابنه ويسدي إليه الّنصح على أنّه من أبناء 

  اجليل اجلديد، ال على أنّه ابنه ليس إال.
أّمه، وهذا صدى يف نفسه ورغب إليه أّول ما رغب أن يستوصي خريًا ب

È﴿لقوله تعاىل:  ø t$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ$ ZΡ$ |¡ ôm Î)﴾،وذكره لألّم أخّص ممّا لو كان لألدب، ألّن  ١٠
األّم تقوم على تربية اجلسم وتسوية الّنفس يف وقت مًعا. مث يوصيه بتقوى اهللا 

أّن . وقد أراد الّرمز بذلك إىل #إّن ال إله إال اهللا يف يده سيف حسام$قائال: 
الّدين احلنيف حيّث على اجلهاد والعمل، وينهى عن اخلمول والكسل. وبادر إىل 
القول بضرورة أن تكون الّتقوى من الّروح يف صميمها، مث حتم أن يكون اجلهاد 
واحلّج من مفروض الواجبات على املؤمن، وإال فالّصالة والّصيام جسد فارقته 

املشرقة، فأحزنه أن تنظر إىل غريها روحه. والتفت إىل آسيا وهي أرض الّشمس 
وحتتجب عن ذاا. وشاعرنا وهو من هو يف إكرامه للّذات واهتمامه ا، ال 
يكتفي مبثل تلك اإلمياءة إليها، بل جيب لولده أن يدور حول ذاته كالفرجار، ألنّه 
يعّد منكر ذاته من الكافرين، وإن كان الكافر ينكر وجود اهللا عند أئّمة الّدين. 
وهو يربأ به أن يكون طائًرا من طيور العطّار الّثالثني اليت طارت إىل العنقاء لتنفى 
ذاا فيها، وأراد به أن جيد متعة احلياة حملًقا كالّصقر الذي يبحث عن رزقه يف 

  الّشمس والبدر، وزجره عن أن يتلّبد بالعش، وينظر إىل ما يف الّرتاب كالغراب.
الّدين الّرومّي يف خواتيم الكالم، فتحّدث  وليس إقبال بناس شيخه جالل

طويال عن رقص مريديه رغبة منهم يف إثارة نشوم الّروحية به، وهو يتصّدى 
لتصويب مفهومه ويقول: إم توّمهوه جسمانًيا، ولو خربوا حقيقته ملا عرفوه إال 
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ح من أن روحانيا. وهذا كّله من نصائحه لولده خباّصة واجليل اجلديد بعاّمة، أوض
  ١١#يدّل عليه بوصف.

إّن اجلزء األخري هلذا الكتاب مشتمل على $ويقول يوسف سليم جشيت: 
خالصة كالم ورسالة إقبال. وكتب إقبال هذا اجلزء لكي يستيقظ يف شّبان األّمة 

  ١٢#اإلسالمّية إحساس الطّلب.
 دواوينه أروع يُعّدمن الذي #جاويدنامه$ ديوانه يف املعراج فکرة إقبال عاجل لقد

 وجنده للّرب، باملناجاة يبدأه والتأريخ. بالفلسفة لّتصّوفا فيه مزج بالفارسّية،

 الفکر يف املماثل الّصديق من الّدنيا هذه يف اإلنسان حرمان هللا إىل يشکو

 الّسماء تعري #الّسمائي الّتمهيد$ منظومة ويف.مبثله ق يرز أن ويتمّىن  والّذهن،
 مطرقة خجلة هللا إىل فتتوّجه حياء، تذوب فتکاد ،الّنور ونبد بأّا وتعيبها األرض

 إّنک قيمتک، تقدرين ال بأّنک الّسماء من الّنداء فيأيت وحزا، بّثها شاکية رأسها
 کلّ  مال رأس بل مالک رأس إنّه اإلنسان، أي احلقيقيّ  الّنور ظهرک على حتملني
 عن املالئکة تکشف #املالئکة أنشودة$ أي $#نغمةماليک$ منظومة يف مث العامل،

 ليس آدم برقي بسب األرض الّسماء فيه حتسد الذي اليوم ذلک بأنّ  الّسرّ  هذا
  العليا. ک األفال إىل الّشاعر معراج سبب هو وهذا ببعيد،

 مدبر، والّنهار غاربة والّشمس ر إىل يذهب اخللوة عن حبثه يف لّشاعر إنّا

 على قلًقا فيزيد الّصحراء، هدوء يف املاء وخرير اهلواء ورّقة الطّبيعة مجال فيعجبه

 الّشهرية الغزلّية القصيدة إنشاد ويبدأ غزارًا، دموًعا فيذرف خالقه، عن الفراق

  مطلعها: اليت الّروميّ  الّدين جالل للّشاعر
  فراوامن آرزوست قندِ  هکلب  ےبکشا

  ١٣باغ وگلستامن آرزوست هکرخ  ےبنما
  

عاديت إّمنا تكمن يف حديثك، وأن نظري أيها احملبوب، حتدث إّيل، فإّن س$
١٤#إىل وجهك يفضل عندي النظر إىل الرياض اجلميلة الغناء.

 

 الّضوء وتُلقي طويال، إليه وتتحّدث تّل، خلف من #الّرومي$ روح فتظهر

 واجلسد والعشق، والعقل احملمود، وغري واحملمود املوجود، وغري املوجود على
 فيحنّ  ١٥#زندهرود$ تُلّقبه کما املعراج، فلسفة لىوع واملکان، والّزمان والّروح،
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  الّصرب. يستطيع وال ربّه، اق لفر ويبکي األفالک سري إىل الّشاعر قلب
 واملکان، الّزمان روح هو الذي ١٦#زروان$ يظهر إذ احلال هذه يف هو بينما

 ١٧#هللا مع يل$ قرأت إن له: ويقول مضيء، والثّاين مظلم أحدمها وجهان: وله
 عن يغيب بغتة مث واملکان. الّزمان قيود من أي مّين، حتّررت روحک قأعما من

 فيعرج املالئکة، فيه به يرّحب جديد عامل أمامه ويتمّثل املاّدّي، العامل هذا الّشاعر
  العلوّي. العامل ّ◌إىل الّرومي مرشده صحبة يف الّشاعر

ىل احلكيم اهلندّي وهنا قّدمه الّرومّي إ #القمر$ويف القسم األّول يزور الّشاعر 
جيلس حتت شجرة يأكل  #حمّب الّدنيا$أي  ١٨#جهان دوست$املعروف باسم 

اهلنديّة، وحديثه مع الّرومي واضح،  #اليوجا$ويشرب يف تأّمل وتفّكر على طريقة 
وهو يبّني لإلنسان أّن الّطريق إىل الّتقّدم ميكن خالل املزج بني الّثقافة الّشرقّية 

قد رّكز على الّروحانيات مهمال املاّديات، بينما الغرب قد رّكز  والغربّية، فالّشرق
  على املاّديات مهمال الّروحانيات.

ويوافق احلكيم اهلندّي على مالحظات الّرومّي، لكّنه ينقل إىل الّشاعر 
أخبارًا مشجعة، وهي أّن الّشرق الّنائم الكسالن هو مع هذا كّله يف طريقة إىل 

  ١٩نشغال.اليقظة من الّنوم واال
 الّشاعر ينظر مث باِحلَکم، الزّاخرة الّتسعة نکاته #دوست جهان$ فيقّدم

 وطس للمسيح، وطس لزرتشت، وطس ٢١لغومت طس أي ٢٠#األربعة الّطواسني$
 ٢٢#الرّاقصة املرأة$ أي #رقاصة نبز $ هناک ويلتقي الّسالم، عليهما حملّمد

 من کان الذي جهل أيب نياحة ّ◌يف وإن جهل، وأيب ٢٤وطالسطائيّ  ٢٣وأهرمن
 من تطرد اجلاهلّية أنّ  رأى ملاّ  إنّه لعربة. اجلاهلّية عن الّدفاع يف محاسة الّناس أشدّ 

 روحه، وحنقت اجلاهلّية، خنوة نفسه يف هاجت شنيًعا طرًدا ومهدها عاصمتها
 قائال: وينوح صحمّمد على آهلته يستغيث الکعبة بأستار متعّلًقا وشوهد

  ےاز گوسنگ اسود ب ےباز گو ا
  ےديدم از حمّمد باز گو هآنچ

  بنده را پوزش پذير ے، ابله ةا

  کيشان بگري  ةبخود را ز  ◌ٔ هخان
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  کن سبيل  ںرا بگرگا ںشا ◌ٔ هگل
  را بر خنيل! ںشا ےتلخ کن خرما

  هبادګ ةواهده با  ےصرصر

öΝ åκ̈Ξ r( ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{   

  الت ازين منزل مرو ےمنات ا ےا
  دل مروگرز منزل مى روى از 

  ترا اندر دو چشم ماوثاق ےا
  ٢٥کنت أزمعت الفراق  نإ ةلتهم

  

 حمّمد، يد على القيناه ما حديث علينا أعد األسود، احلجر أيها علينا أعد$
 الزّنادقة، هؤالء أيدي من بيتک اسلب عباده، من االعتذار يقبل من  يا هبل، يا

 من صرصًرا عليهم أرسل  خنلهم. على مرا مترهم واجعل الّذئاب إىل غنمهم سق
 منازلنا، عن ترحال ال الت، ويا مناة، يا خاوية، خنل أعجاز جتعلهم القيايف، ريح
 عيين يف #ياالت$ لک دام وما قبولنا، عن ترحال فال الّرحيل من بدّ  ال کان وإذا

  ٢٦.#الفراق أزمعت کنت وإن فأمهلي، الوثاق
حيث يقابل مجال  #عطارد$ويف القسم الثّاين ينتقل الّشاعر بعد ذلك إىل 

زنده $الّدين األفغاّين، وسعيد حليم باشا، وهنا يقّدم الّرومي الّشاعر على أنّه 
وهو االسم الذي يستخدمه الّشاعر من هنا فصاعًدا خالل  #الّنهر احليّ $أو  #رود

الكتاب. ويف إجاباته عن أسئلة األفغاّين، فإّن الّشاعر يصف األخطاء اليت 
لّشرق خاّصة الّرتك، والفرس، والعرب، يف تغريبهم ألنفسهم، ويقارن ترتكبها أمم ا

سعيد حليم باشا بني الّشرق والغرب، ويبّني أّن إنقاذ وخالص اجلنس البشرّي 
يكمن يف املزج والّتأليف بني كلتا الّثقافتني، أو كما يعّرب الّشاعر يف تزاوج العقل 

  بالعشق.
أّن دين اهللا قد  #زنده رود$هر احلّي وحيكي سعيد حليم باشا بعد ذلك للنّ 

فقد اقتصرت وظيفته على خْلق  #املال $أصابه الفساد من جراء تعصب 
  ٢٧املتاعب.

 فکلمات وامللوکّية، واالشرتاکّية والوطن الّدين حول بينهم احلوار فيدور
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 مباء ُتکتب أن وتستحقّ  احلکمة، بآليل زاخرة الّصدد ذا األفغاينّ  الّشيخ
 قاله: فمّما ب،الّذه

  گم کرده اند افالک را  ںغريبا
  درشکم جويند جاِن پاک را!
  رنگ وبو از تن نگريد جان پاک

  ندارد اشرتاک ےتن کار هبجز 

  پيغمِرب حق ناشناش ںآ دګنِ
  بر مساواِت شکم دارد اساس
  تا اخوت را مقام اندر دل است

  ٢٨در آب وگل است! هناو در دل  ب，خِ
  

 إنّ  املعدة، يف الّروح عن يبحثون وذهبوا الّسماويّة، القيم فقدوا الغربّيني إنّ $
 باجلسم إال هلا صلة ال الّشيوعّية ولکن اجلسم، من وحياا قوا ليست الّروح

 إنّ   البطون. مساواة على مؤسسة ٢٩احلقّ  فاته الذي الّرسول هذا وديانة  املاّدّي.
 القلوب حمّبة على تقوم إّمنا ون،والبط األجسام وحدة على التقوم اإلنسانّية األخوة
  وقال: #الّنفوس وألفة

  ناصبور وناشکيب ںر دو را جاه
  ناشناس، آدم فريب! ںر دو يزداه

  را خراج ںرا خروج آ أايزندگی 

  دو سنگ آدم زجاج! أايدرميان 

  علم ودين وفن آرد شکست هباين 
  برد جان رازتن، نان رازدست ںآ

  دو را در آب وگل Ｃغرق ديدم 



��� ��������� ��������� ��������� ������								



����    ���������������������������� ����� ����� ����� �������������������������                                     ����������
�
�����������
�
�����������
�
�����������
�
���������� �!"#��$% #&'(�&'�����&)*

" +,���-.�!/��� �!"#��$% #&'(�&'�����&)*
" +,���-.�!/��� �!"#��$% #&'(�&'�����&)*
" +,���-.�!/��� �!"#��$% #&'(�&'�����&)*
" +,���-.�!/��…… 

 
�
 

Ｃ  ٣٠وشن وتاريک دل!دو را تن ر  
  

 واخلداع هللابا واجلهل والسآمة، القلق يف تشرتکان والّشيوعّية امللوکّية إنّ $
 البائس واإلنسان ،#خراج$ امللوکّية وعند #خروج$ الّشيوعّية عند احلياة لإلنسانّية،

 والفّن، والّدين العلم على تقضي الّشيوعّية إنّ  زجاج، قارورة احلجرين هذين بني
 رأيتهما لقد الفقراء، أيدي من القوت وتسلب األجسام من الّروح تنـزع وامللوکّية
 #فاجر. مظلم وقلبها ناضر، مضيء جسمهما املاّدة، يف غارقتني

يف  ٣١#أتاتورك$كما أنّه حيكي انتقاد األمري سعيد باشا للّثورة اليت قام ا 
روم من كّل إبداع وابتكار، تركيا ويذكر تفاهتها، كما يذكر أّن زعيمها وقائدها حم

ومن كّل إصالة يف الّتصميم والّتخليط، وأنّه ليس إال مقّلًدا أعمى ألوربا، إنّه 
إّن مصطفى كمال تغين بالّتجديد يف حياة تركيا، ودعا إىل حمو كّل أثر $يقول: 

قدمي وتراث مأثور، ولكّنه جهل أّن الكعبة ال جتّدد وال تعود إىل احلياة والّنشاط 
ذا جلبت هلا من أوربا أصنام جديدة، إّن زعيم تركيا ال ميلك اليوم أغنية جديدة إ

يف قيثارته، إمنّا هي كّلها أغان مرّددة معادة تتغّىن ا أوروبا من زمان، إّن اجلديد 
عنده هو القدمي األورّيب الذي أكل عليه الّدهر وشرب، وليس يف صدره نفس 

فاضطّر إىل أن يتجاوب مع العامل املوجود  جديد، وليس يف ضمريه عامل حديث،
املعاصر، إنّه مل يستطع أن يقاوم وهج العامل احلديث فذاب مثل الّشمعة وفقد 

  ٣٢#شخصّيته.
وعلى فلك الّزهرة ميّر الّشاعر بواد يرى به اآلهلة القدمية اليت عبدا أمم 

وعكف عليها  اجلاهلّية، وحنتت أصنامها ومتاثيلها، وبنت عليها هياكل ومعابد،
الّسدنة والكهان، كبعل، والالت، ومناة، كّلها وجلة مشفقة من الوحي احملّمدّي 

الذي أحدث ثورة كبرية عليها، ونّقي الّدنيا  –على صاحبه ألف حتية وتسليم –
منها، وخلق عاملا جديًدا، قائًما على نبذ األصنام، يقوم أساسه على عقيدة 

ا العصر الرّاهن األفرجنّي أمال لعودة احلياة إليها وبعثا الّتوحيد، إال أّا ترى يف هذ
من مرقدها. مث يطّلع الّشاعر على ر من أار فلك الّزهرة فيجد يف قعره أرواح 

حمرّضة العرب على العلم مؤّدية  ٣٣فرعون وكتشنر. مث تظهر روح املهدي الّسوداين
ن نومك العميق، وأوجدي يا روح العرب، استيقظي م$إليهم رسالة اليقظة قائلة: 

عصورًا جديدة كما فعل الّسلف. يا فؤاد، ويا فيصل، ويا ابن سعود، إىل مىت 
االنطواء على الّنفس كالّدخان، أحرقوا قلوبكم باحلرقة اإلسالمّية املاضّية وأحيوا 
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 #بن الوليد$أجنب خالدا  #أرض مكة$للعامل األيّام الّسالفة، يا تراب بطحاء 
ا أنشودة الّتوحيد مرّة أخرى. يا أرض العرب، أنبت اهللا الّنخل يف جديًدا وأمسعن

من  #عمر بن اخلطاب$صحاريك نباتًا حسًنا، أليس من املمكن ظهور الفاروق 
  ٣٤#ترابك مرّة آخرى؟

٣٥املرخييّ  احلکيم الّشاعر إقبال يزور املريخ فلک ويف
 يف معه ويسري 

 فأقواله القدر، مسألة حول معه ويتناقش #مرغدين$ ّ◌يسّمى مثايل بلد
 وعصارة تفکريه مسو ّ◌على تدل احلصيفة وآراؤه القّيمة باملعاين املزدمحة
  منها: جتاربه،

  مضمر است ةبحرفرمز باريکش 
  ٣٦ديگر است! تو اگر ديگر شوى، او

  
 تغّري  بک، ما تغّري  إن أّنک وهو وجيز قول يف  کامن الّدقيق کنهه إنّ $
 #تغّريک. حسب املکتوب احلظّ 

 الّنسوة فيه حتثّ  خطابًا تلقي مريخ، نبية الّشاعر جيد باملريخ واسع ميدان يفو 
 ممتع وخطاا خمالبهم، من احلرّيّة نيل على وحترّضهن الّرجال، ضدّ  الّثورة على
 على جنت اليت احلديثة واملدنّية الغربّية احلضارة على قاسية ضربة ميّثل ومرير

  واخللقّية. الّروحّية القّيم مجيع جرفت أّا حيث من عظيمة، جناية اإلنسانّية
 األفکار دسّ  هو  -رأيها حسب  -الغاية هذه على للحصول طريقة وأسهل
  آخر: موضع يف إقبال قال کما جمتمعهم، يف الغربّية

  ذرا أيهنرتا ڈ ةسموت  هککش   هفاقوه 

  نکال دو ةسبدن  ةکروِح حممد اس 

  فرنگی ختيالت ةک ےفکر عرب کو د

01نکال دو ةسم کو حجاز ومين اسال
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 املوت، يهاب  ال الذي #اخلالص املسلم أي$ اجلائع املعدم الفقري ذلک$
 العرب فکر تفسدوا أن وعليکم  - ص–حمّمد روح جسده من تسلوا أن جيب

 واليمن احلجاز من اإلسالم طرد من تتمّکنون وحينئذ فيه، الغربّية األفکار بتغريس
  #ّ◌سهولة. بکل

 واملبّلغة ٣٨وغالب احلّالج بأرواح الّشاعر ّ◌يلتقي املشرتي فلک وعلى
 گردش$ يف املکوث فّضلوا ّممن طاهرة العني قرّة الّشهرية والّشاعرة اإليرانّية
ويناقش معهم فلسفة  ونعيمها، اجلّنة على #الّسرمديّ  اجلوالن $أي  #جاودان

لى مسرح األحداث، احلياة واملوت، بينما تستمّر هذه احملادثة يظهر الّشيطان ع
 کلّ  بکالم الّشاعر ووصف الّشيطان هنا رائع، وحيتاج إىل دراسة مفّصلة. يتمّتع

 شعره: عن #غالب$ الّشاعر إقبال صاحبنا يسأل مث به، ويتلّذذ منهم واحد

  قمری کف خاکسرت وبلبل قفس رنگ
  ٣٩چيست هسوختجگر  ںنشا هنال ےا

  

 فهل اللون، من قفسا إال البلبل وليس الرماد، من قبضة إال احلمامة ليست$
  #الکبد. حرقة على يدلّ  والتعويل، البکاء سوى شيء هناک

 :ص–الّنّيب  مدح يف قاله شعره من آخر بيت عن إقبال يسأله کما

Ｃ   دعامل بو  هنگامهکجا  

  ٤٠بود! مهللعالمين， ＆رحم
  

  #.للعاملني رمحة يکون من معها يوجد أن من بدّ  فال عامل غوغاء جرت فأينما$

 باملعاين مليًئا توضيًحا احلّالج فيوّضحه الّشاعر بشرح يّتضح ال املعىن ولکن
 ويشتکي. إبليس يظهر مث واملعارف،

 عليها سفينة وفيه الّدم، حبر الّشاعر على يعرض #الّزحل$ فلک وعلى
 مل الّلذان دکن من ٤٢#صادق$بنغال و من ٤١#جعفر$ أي معروفان غادران
 يف اهلند روح تظهر شديد. مث عذاب يف ومها املوت، يأتيهما وال اجلحيم، تقبلهما

 وتشتکي. حوراء صورة

، وأّول من يلتقي، #ما وراء األفالك$ويف القسم الّسابع يصل الّشاعر إىل 
 بـ إقبال لّقبه الذي الّشهري األملاينّ  الفيلسوف نيتشه بروح الّشاعر يلتقي
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بحث عن اهللا، لكّنه فشل، ألنّه والذي ظّل طوال حياته حياول ال #حّالجعصره$
اعتمد أساًسا على العقل الذي ال يؤّدي إىل شيء. وبعد نيتشه يطري الّشاعر إىل 
قصر عبد الّصمد حاكم بنجاب، مث يقابل أخريًا الّشاعر الّشيخ سّيد علي 

من كشمري، ويشري بعد ذلك إىل بيع الربيطانّيني.  ٤٤، والّشاعر غين٤٣مهداين
، ٤٥ذلك نادر شاه، وأمحد شاه، والّشاعر اهلندّي رتري هريويقابل الّشاعر ك

وبينما هو يستعّد ملغادرة إقليم ما وراء األفالك يسمع الّصوت اإلهلّي املقّدس 
يوّضح له أّن الّسّر احلقيقّي للّتقّدم والّتطّور يكمن يف منّو، وتطّور الفرديّات، 

  ٤٦واتمعات، وهنا تنتهي الّرحلة.
 للسّيدة شامخ قصر أمام ّ◌من فيمر الفردوس جّنة الّشاعر يدخل الّنهاية ويف

الکشمريّي  غين طاهر ومال اهلمداين علي بالّسّيد يلتقي مث ٤٧الّنساء شرف
 ومستقبلها. وحاهلا وماضيها کشمري حول فيتحاورون

 خاطر جيوش بشعره الذي #هري برتري$ الّشهري اهلنديّ  بالّشاعر يلتقي مث
 يف نفسه، وحبرکة واألحاسيس املعاين بدبيب ويشعر ،عواطفه وتثور إقبال

 فيعروقه. اإلسالمّية للحماسة

 امللوک جملس إىل ويصل العلى إىل - مرشده -الّروميّ  صحبة يف يرتفع مث
 احلصيفة تيبوآراءه الّسلطان فيقّدم ٥٠تيبو والّسلطان ٤٩شاه وأمحد٤٨شاه کنادر

 واملوت. احلياة حول القّيمة وأفکاره

 ويصل الّروميّ  روح ترتکه مث شعره، إنشاد الّشاعر من يطلنب ةاجلنّ  وحور
 ربّه يتجّلى مث به، يتکّلم أن هللا شاء مبا فيتکّلم اإلهلّي، اجلمال جوار إىل إقبال
 وخيرّ  مزيًدا الّتکّلم الّشاعر يستطيع فال والّسماء األرض الّنور فيعمّ  جبالله، فجأة

 اجلديد للجيل ويقّدم دنياه، إىل إقبال يعودف اخليالّية، رحلته تنتهي وهنا صعًقا،
 جنله به خياطب خطاب صورة يف األفالک وراء من ا جاء اليت الفلسفة

  الّناشئ. للجيل رمًزا وجيعله ،#جاويد$
ويف القسم الثّامن الذي هو األخري خياطب فيه الّشاعر الّشباب عن طريق 

ينّموا شخصيام وذاتيام عن  ابنه جاويد فينصحهم بتجنب الّرفقة الّشريرة، وأن
  ٥١طريق اجلهاد والكفاح املستمّر.
  سبب نظم هذه المنظومة

وكان الّدافع للّشاعر حمّمد إقبال إىل نظم منظومته جاويد نامه هو أنّه طاف 
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بلدان العامل اإلسالمّي، ورآه قد سقط يف براثن االستعمار والّشيوعّية، وفتنه بريق 
ة ونسي خالقه، ممّا أّدى إىل فقدان الّتآخي والّتضامن الغرب، فأصبح أسري املادّ 

بني أفراد اتمع اإلسالمّي، فسيطر عليه الّشعور بالغربة وسط جمتمعه واألسر يف 
هذا الّزمان، فتاقت نفسه إىل الّدعوة من أجل إنقاذ اإلسالم واملسلمني يف هذا 

  العامل الّصاخب.
وذلك من  #رسالة اخللود$أي  #نامه جاويد$لذا قام بنظم منظومته الرّائعة 

تعاىل بعد أن اقتنع بأّن على املؤمن أن   خالل قّصة معراج للّروح اإلنسانّية إىل اهللا
قدوة، الذي صيرضى بالّذات اإلهلّية دون هذا العامل، وأن يّتخذ الّرسول حمّمًدا 

احلّق تعاىل،  عّز وجّل، وذلك ليتلّقى من  غادر الكون وما وراؤه مّتجًها إىل اهللا 
 - فيعود إىل األرض وينظم حديثًا إىل شباب األّمة اإلسالمّية ممّثال يف ابنه جاويد

حيث أّن الّشباب هو الذي يعقد عليه األمل واملستقبل من أجل  -أي اخلالد
  تصحيح مسار األّمة اإلسالمّية.

سالم ال وكان ذلك نابًعا من إميان إقبال العميق بأّن الّروح املسلمة وأّمة اإل
  بّد هلما من اخللود رغم كّل فساد العامل.

من هنا كان سبب تسمية الّشاعر إقبال ملنظومته باسم رسالة 
  اخللود.

ويقول الدّكتور حسني جميب املصرّي عّما تنطوي عليه هذه 
  املنظومة:

ينطوي هذا الكتاب على وصف غيبه يف اخليال إىل آفاق عامل آخر لعظيم $
لفكر. وقد أراد بصنيعه هذا أن يسلك سبيال قربًيا إىل بعيد من من أهل الّشعر وا

غايته، وهي الّتعبري بالّتخييل والّتمثيل عن الّشعور والّتفكري، كما جيري على 
مألوف شعراء الفرس والّرتك واهلند يف فرط الولوع بالكالم يتجاذبه احملسوس 

لّصفة يفّسر الواقع باخليال واملعقول واحلقيقة وااز، ألّن كالًما يّتسم بتلك ا
  ٥٢#ويكشف األغوار واألسرار، ويهّىيء الفكر لقطع الّشّك باليقني.

بدًعا من الكتب اليت  #جاويد نامه$ومل يكن هذا الكتاب أي منظومة 
تتحّدث عن الّرحلة الّسماويّة ألصحاا بل كانت توجد مثله كتب تتحّدث عن 

. ويقول الدّكتور حسني جميب املصرّي نفس املوضوع الذي حتّدث به هذا الكتاب
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  يف هذا الّصدد:
إّن ذلك الكتاب الذي بني يدينا مل خيرجه صاحبه على غري مثال،  :نقول$

بل إّن له أشباًها عّدة، وكافينا هنا أن نشري إىل بعض منها يف الّشرق، على ما 
  ٥٣#بينها من ختالف ومماثلة واّتفاق.

كتب اليت تتحّدث عن نفس املوضوع اليت مث يذكر الدّكتور املصرّي بعض ال
تتحّدث به رسالة اخللود، واليت سبقت هذه الّرسالة، وبسط القول فيها إىل حّد 

، والذي هو جمهول املؤّلف، ورسالة #أرداويراف نامه$ما. فذكر منها كتابًا ُيسّمى 
العال  الّطري للغزايل، ومنطق الّطري لفريد الّدين العطّار، ورسالة الغفران أليب

  ٥٤املعّرّي.
وحسب رأي الدّكتور حسني جميب املصرّي اتّبع إقبال يف هذا الكتاب 

  خطوات شعراء الّتصّوف، حيث يقول:
وإقبال يف كتابه هذا الذي بني يدينا، يتلو تلو شعراء الّتصّوف يف استخدام $

ألفاظ خاّصة م هلا معنيان: قريب غري مقصود وبعيد هو املقصود. كما يستنهج 
سبيلهم يف شّدة تأثّرهم بالقرآن وأخذهم عنه، فإّن الكثري من مصطلحام 
  مستعار من القرآن، وهم يدركون من باطنه ما ال يتأّتى إدراكه لغريهم من ظاهره.

ويبدو الكتاب عروًجا صوفًيا، واهللا يف ايته مجال خالد، وعند الّصوفّية أّن 
  ٥٥#اإلنسان يشاهد اهللا يف مجاله املتجّلى.

  هل فكرة جاويدنامه مأخوذة من الكوميدية اإللهّية لدانتي؟
يرى أهل شبه القارّة اهلنديّة والباكستانّية الذين يرغبون يف الّشعر األردوّي 

أو منظومة $والفارسّي وكالم إقبال خاّصة بأّن إقباال استعار تصّور رسالة اخللود 
خواجة ايف امي $قبال رسالة إىل من الكوميديّة اإلهلّية لدانيت. كتب إ #جاويد نامة

م، عندما كانت رسالة اخللود يف مراحل الّتكميل، ١٩٣١يف بداية عام  #شجاع
توجد فيها إشارة خفيفة إىل الّتشابه بني رسالة اخللود والكوميديّة اإلهلّية. ويف هذه 

  الّرسالة يكتب إقبال ماًحنا رسالة اخللود والكوميديّة اإلهلّية درجة الّتعادل:
اليت يكون هلا ألفا بيت، مل تنته حلّد اآلن  #جاويد نامه$املنظومة األخرية $

ورّمبا ينتهي يف شهر مارس. هذه املنظومة نوع من الكوميديّة اإلهلّية، وُكتبت على 
ا، ويكون فيه على األغلب  منط مثنوي موالنا الّروم. ويكون متهيدها شائًقا جد

ألحاديث اجلديدة. ويأيت فيها من اإليرانّيني ذكر للهند وإيران بل جلميع العامل ا
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. وتكون فيها رسالة مجال ٥٧، ناصر خسرو العلويّ ٥٦منصور احلالج، قرّة العني
  ٥٩على اسم اململكة الّروسّية. ٥٨الّدين األفغاين

تصنيفي اجلديد: رسالة $ ويف هذا الصدد يكتب إقبال معّرًفا برسالة اخللود:
دية إهلّية آلسياء كما تصنيف الّدانيت كوميدية إهلّية اخللود... يف احلقيقة كومي

ألوروبا. ومنهجها هكذا: إّن الّشاعر يلتقي بأرواح خمتلف املشاهري ويتحّدث 
معها خالل قيامه بسياحة الكواكب املختلفة، ّمث يذهب إىل اجلّنة ويف اية 

ع املسائل املطاف حيضر أمام اهللا سبحانه تعاىل. ويف هذا الّتصنيف، تذكر مجي
  ٦٠#اجلماعّية، واالقتصاديّة، والّسياسّية، والّدينّية، واألخالقّية، واإلصالحّية.

هذه الّرسائل ال تدّل على أّن إقباال أراد بكتابة رسالة اخللود بعد أن رأى 
الكوميديّة اإلهلّية. ويف الواقع كان يف قلب إقبال منذ فرتة طويلة أن يكتب عن 

الّنبوّي. وكان من املمكن أّن رسالة اخللود ال تتمّثل مبنظومة أسرار وحقائق املعراج 
مقال عن $: #يت ايس ايليت$خيالّية ولكن يف تلك األيام نفسها جاء مقال 

إىل منّصة الّشهود، الذي تسّبب اللتفات األدباء  )Essay on Dante(#الّدانيت
شهرة الكوميديّة اإلهلّية  عن الّدانيت، ورفعت #نارتن$و #كالرج$والنّـّقاد إىل ما كتبه 

إىل األوساط األدبّية من جديد. ومن مث ما كان ممكًنا بأّن هذه الّتحريرات مل 
تلتفت إقباال إليها وخباّصة عندما كان يفّكر يف الكتابة عن املعراج الّنبوّي. لذا 

لو أخذ إقبال فكرة رسالة اخللود من الكوميديّة $ :#جكن ناته آزاد$حسب قول 
ة ملا افتضحت عظمة إقبال الّشعريّة والفكريّة ألّن رسالة اخللود ليست بنقل اإلهليّ 

عن الكوميديّة اإلهلّية بل عمل عبقرّي حقيقّي الذي تبّينت فيه علمّية إقبال 
ومشاهداته، وخرباته، وأحاسيسه بصورة فنّـّية عجيبة. وبنية املنظومة نفسها دليل 

  ٦١#على عظمة إقبال.
اهللا يقول بأّن رسالة اخللود تصنيف متكامل األبعاد مثل  والدّكتور سيد عبد

  ٦٢الكوميديّة اإلهلّية.
ويقول شفيع بلوش بعد أن عرض مقارنة مفّصلة بني رسالة اخللود 

إّن رسالة اخللود ليست بنقل عن الكوميديّة اإلهلّية وال حماولة $والكوميديّة اإلهلّية: 
ا. ولو توجد هناك الّتواردات تقليديّة أو صدى لنوع من الّتصانيف مثله

  ٦٣#والّتشاات يف هذين الكتابني ولكن أهداف ومقاصدمها خمتلفة.
لو يقّر النّـّقاد الغربّيون لألدب $ويف اية مقاله يقول حمّمد شفيع بلوش: 

بسعة ما حتتوي عليه الكوميديّة اإلهلّية من األفكار ويعطوا درجة فّن يف عامل 
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خللود ليست بأقّل منها يف أّي ناحية من األدب والفكر الّشعر، فشأن رسالة ا
  ٦٤#واخليال.
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  والهوامش الحواشي

                                                 
 .٢٦٤، ص: العالمة حمّمد إقبال، حياته وآثارهمعوض، أمحد (الدّكتور)،   ١

 .٢٦٢املرجع نفسه، ص:   ٢

 .٢٦٣ -٢٦٢املرجع نفسه، ص:   ٣

 .٢٦٤ -٢٦٢املرجع نفسه، ص:   ٤

 إصالح$ حرکة ورئيس باشا علي حمّمد حفيد م): هو١٩٢١باشا ( حليم سعيد  ٥

سنة  منذ الوزراء ورئاسة م١٩١١سنة  ةاخلارجيّ  وزارة منصب توّىل  الّرتکّية، #الّدين
سيد  هللاراجع: عبدا الّتفصيل من الّروم. ملزيد يف قُتل م،١٩١٦وحىت  م١٩١٣

 .١٠٦ص:  ،إقبال خطبات متعلقات (الدّکتور)،
 ُيسّمى الذي امللک هناک به واملراد الفراعنة، عصر يف امللوک لقب فرعون: کان  ٦

 املتحف يف جسده يُوجد والذي -والّسالم الّصالة ليهع -موسى النيبّ  ومعاصر الثّاين برمسيس

ُمْ هَْتبَعَأِْسرَاِئيلَ اْلبَْحرَ فَإوَجَاوَْزنَا بِبَِني ﴿ املبارکة: اآلية هذه يف املراد وهو بالقاهرة، املصريّ 
ِالَّ الَّذِي آمَنَتْ إَ هِِلJإال  ُهَنَّأُ اْلغَرَقُ قَالَ آمَنتُ هَدْرَكَأِذَا إُ بَْغياً وَعَدْواً حَتَّى هِفرْعَْونُ وَجُنُودُ

 ).١٠:٩٠ يونس،(﴾َنَاْ ِمنَ اْلمُْسِلِمينَأِْسرَائِيلَ وَإِ بَنُو هبِ

من قبل اإلجنليز،  #فيلد مارشل$م، ُعّني ١٨٥٠م): ولد سنة ١٩١٦اللورد كتشنر (  ٧
 وغرق يف البحر.

سنة  ُولد الذي الّشهري األملاين الفلسفي نيتشه ويلهلم فريدرک م): هو١٩٠٠نيتشه (  ٨
، ص: إقبال خطبات متعلقات سيد (الدّکتور)، هللاراجع: عبدا . للّتفصيل١٨٤٤
١٤١ - ١٤٠. 

 .١٤ - ١٣، ص: يف السماء املصرّي، حسني جميب (الدكتور)،  ٩

 .٢/٨٣البقرة،   ١٠

 .١٥ - ١٤، ص: يف السماء املصري، حسني جميب (الدكتور)،  ١١

م، ١٩٥٦، الهور: آرت بريس، نامه شرح جاويدجشيت، يوسف سليم (الربوفيسر)،   ١٢
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 .٢٢ط: األوىل، ص: 

 .١٨م، ص: ١٩٧٤،الهور: غالم علي ببلشرز، ط: الّسادسة، جاويدنامهإقبال،  ١٣

، ترمجة وشرح وتعليق الدّكتور حمّمد الّسعيد مجال الّدين، ص: رسالة اخللودإقبال،   ١٤
٧٣. 

 عطارد، ومعىن زنده رود: الّنهرال فلک على #زندهرود$ إقباال بـ الرومي رود: لّقب زنده  ١٥
 متّيزها اليت وامليزة بإيران، أصفهان بلدة يف يوجد االسم ذا بعينه رًا إنّ  يقال: احلّي،

 بل حبر، إىل يصل وال الّذاتّية عيونه من إال ماؤه حيصل ال أنّه هي األخرى األار عن
 لنفسه الّلقب هذا إقبال استعار األرض وينتهي، صغرية ويسقي قنوات إىل ينقسم
بصلة.  املوضوع إىل ميتّ  ال الرّأي ّ◌هذا إن اآلخرون: قال بينما امليزة. ذه متأثـّرًا

 الهور. ،حتقيق وتوضيح نامه جاويد رياض (الدّکتور)، راجع: حمّمد للّتفصيل

 وجهان: أحدمها وله ،#زرتشت$ ديانة روايات على بناء واألرض الّسماء زروان: ملک  ١٦
 واملکان. بأمور الزمان يهتمّ  وهو املضيء ثايناملظلم وال

 مقّرب ملک فيه يسعين ال وقت هللا مع يل$املبارک:  القدسيّ  احلديث إىل إشارة هذه  ١٧
 .)٤٢٣٩الرقم:  ،٣١٣: ١، ماجه ابن سنن شرح مرسل.(الّسيوطّي، نيبّ  وال

 اذه،وأست #تشندر رام$ امللک صديق کان الذي #وشوامرت$ به دوست: املراد جهان  ١٨
 عصره. نابغة وکان

 .١٣٥، ص: ١، ج: ديوان حمّمد إقبالالغورّي، عبد املاجد (سّيد) ،  ١٩

 وأراد ا ،هللا إال کنهها يعلم ال اليت املقطعة القرآن حروف من طس طواسني: مجع  ٢٠
 والرموز. األسرار هناک إقبال

 أو مائة عسب کان يقال: إنه فيه، خمتلف أيضاً  وعصره سدهارتا، بده: امسه غومت  ٢١
 يف القرآن ذکره الذي #الکفلذو $ ويقال: إنه نبيا، أيضا کان املسيح، قبل سنة ستمائة

 (األنبياء، ﴾ِدِْريسَ وَذَا اْلِكْفلِ كُلٌّ ّمِنَ الصَّاِبرِينَإوَ ِْسمَاِعيلَإوŸَ﴿املبارکة:  اآلية هذه
 غريها.و  وهند، ويابان وار، وکشمري بلخ، مناطق يف أتباعه ). يوجد٢١/٨٥
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 جبسدها بده غومت إغراء إىل سعت اليت املرأة تلک : وهي#الراقصة املرأة$ رقاصه زن  ٢٢

 يده. على تابت وأخرياً  فشلت، ولکّنها

 .#زرتشت$ ديانة يف إبليس أهرمن: نائب  ٢٣

 الّروسي الفلسفي ،Leo Nikolyenich Tolstoy هوم): ١٩١٠طالسطائي (م:   ٢٤
 الّشهري. ّ◌والّروائي

 .٥٦ -٥٥ص:  ،نامه جاويدإقبال:  ٢٥

جملة إقباليات، مقال احلافظ عبد القدير: العروج الّسماوي بني إقبال واملعّرّي، الهور:   ٢٦
 .١٥٧م، ص: ٢٠٠٣، ٤أكادمية إقبال باكستان، العدد: 

 .١٣٦، ص: ١، ج: ديوان حمّمد إقبالالغورّي، عبد املاجد (سّيد)،  ٢٧

 .٦٤،ص: نامه جاويدإقبال،  ٢٨

 درجة على وحصل أملانيا، يف م١٨١٨سنة  ولد الذي مارکس کارل إىل لإقبا يشري  ٢٩
ا متأثّراً  وکان الفلسفة، يف الدکتوراه من االشرتاکّية أحىي الذي وهو ،#هيکل$بـ جد 

 على مبنّية االشرتاکّية ونظريّته عشر، الّتاسع القرن يف العلمّية األسس على جديد
 ترمجه منظوم جاويد عکس أمحد، ظهري ديقي،راجع: ص الّتفصيل من املساواة. ملزيد

 .٢٣٣ص:  ،وحواشي مقدمه مع

 .٦٥ص:  ،نامه جاويد إقبال،  ٣٠

 م،١٩٠٥سنة  باجليش وعمل م،١٨٨١سنة  م): ُولد١٩٣٨باشا (م کمال مصطفى  ٣١
 شديًدا قتاالً  قاتل األوىل، العاملّية احلرب يف اإلجنليز ضدّ  أملانيا ترکيا صحبت وعندما

 بينها فيما االحتاديّة اجليوش فقسمتها ازمت، ولکّنها باشا، أنور لکامل قيادة حتت
 أنّه کما حبکومته فأعلن اإلجنيلز، أيدي من مناطقه حترير يف فاز مصطفى أنّ  إال

 الالطيّين. باخلطّ  العريبّ  اخلط وغّري  علمانّية، اجلديدة الّرتکيا جعل

وج الّسماوّي بني إقبال واملعّرّي، ص: جملة إقباليات، مقال احلافظ عبد القدير: العر   ٣٢
١٥٩. 
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 جماهداً، رجالً  کان م،١٨٤٣سنة  ُولد ،هللاعبدا بن أمحد حمّمد الّسوداّين: هو املهدي  ٣٣

 ونواحيها. ويف اخلرطوم يف اإلسالمّية الّشريعة ونّفذ وسودان، مصر يف اجلهاد علم رفع
 قربه حفر أنّه هو به امق عمل أّول اخلرطوم، کتشنر اللورد فتح عندما م،١٩٩٨سنة 

 الّنهر. يف وأغرقه منه جسده وأخرج

 .٩٨- ٩٧،ص: نامه جاويد الفارسّي: إقبال، للمنت راجع  ٣٤

 الّشاعر. ذهن اخرتعها حکيمة املرخيّي: شخصّية احلکيم  ٣٥

 .١٠٧ص:  ،نامه جاويد إقبال،  ٣٦

ص:  سنز، ايند علي غالم شيخ کليم) الهور، ، (ضرباردو إقبال کليات إقبال،  ٣٧
١٤٦. 

 شعراء أشهر من وهو غالب، خان هللا أسد مريزا م): امسه١٨٦٩ - م ١٧٩٧غالب (  ٣٨
  کذلک. الفارسّية يف شعرًا ونظم األرديّة، الّلغة

 .١٢٤، ص: جاويد نامه  إقبال،  ٣٩

 .١٢٦املرجع نفسه، ص:   ٤٠

 کاليف اللورد هزم خداعه بسبب الذي الّشهري م): املخادع١٧٦٥جعفر (م  ٤١
)Clive( $ بالسي احلرب يف امليسور وايل #الّدولة اجسر )Plassey(  م. ١٧٥٧سنة

 .٦٥ص:  ،وتوضيح حتقيق نامه جاويد رياض، راجع: حممد الّتفصيل من ملزيد

 قتل غدره وبسبب باهلند، #تيبو$ امللک جيوش رئيس کان الّشهري، الغادر صادق:  ٤٢
ص:  ،وتوضيح قيقحت نامه جاويدراجع:  التفصيل من م. ملزيد١٨٩٩سنة  املذکور

٤٥. 

 علي$ بلقب يلّقب العظيم، الّداعية م): هذا١٣٨٥/ ه٧٨٤اهلمداّين ( علي السّيد  ٤٣
 على وحصل مهدان، يف ه٧١٤م/١٣١٤سنة  ُولد أيًضا، #کشمري وحواري الثّاين
 إىل جاء ه٧٧٤ سنة ويف اإلسالمّية، البالد يف ساح مث خاله من الباطنّية العلوم

 إىل الّذهاب قصد م١٣٨٥/ ه ٧٨٤سنة  ويف اإلسالم، بليغلت أصحابه مع کشمري
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 أمحد، ظهري راجع: صديقي، الّتفصيل من الّطريق. ملزيد يف مات ولکّنه #ترکمانستان$
 .٢٥٨ص:  ،جاويد عکس

 شاه$ السلطان عصر م): شاعر١٦٦١/  ه١٠٧٢الکامشريي ( غين طاهر مال  ٤٤
 .#صائب$و #کليم$ ومعاصر #جهان

 والّتصوير، واملوسيقى الفلسفة يف واملتمهر العظيم السنسکرتّية الّلغة عرهري: شا برتري  ٤٥
 للّشاعر الّشهري فالبيت أجني، ملک کان تقريًبا، الملسيح قب األّول القرن وعصره
  إقبال:

2� 3� 45� 6� 7� �89� :� ;� <� =>  
?��� @� A�

"
��!" #&'� BC� BDE� F� G�����!" #� ��H 

 

 قلب يف اللّينة الکلمة تؤثّر أن املمکن من ليس ولکن اعمة،ن بزهرة املاسة ثقب املمکن من$
العدد:  م،١٩٧٧، أردو جملةراجع:  الّتفصيل من الّشعريّة. ملزيد قطعته هوترمجة #أمحق غيب
 .هري وبرتري إقبال أي# يهري برتر اور إقبال$ حسني: صمد سّيد ، مقال رضوي،٤
 .١٣٨ -١٣٧، ص: ١، ج: الديوان حمّمد إقبالغوري، عبد املاجد (سّيد)،   ٤٦

 حتمل کانت بنجاب، حاکمي وجدها خان زکريا والدها کان بيغم، النساء شرف  ٤٧

 ا. فُدفنا وفاا، بعد معها بدفنهما وأوصت دائماً  معها والّسيف املصحف

يف  دهلي مدينة ب الذي اإليرانني امللوک م): أحد١٧٤٧/ ه١١٦٠نادرشاه (م  ٤٨
 من الّسّنة. ملزيد وأهل الّروافض بني للّتوحيد سعى أنّه کما م،١٧٣٨/  ه١١٥١

 ،٢٢ج:  بنجاب، الهور:جامعة ،األرديّة اإلسالمّية املعارف دائرةراجع:  الّتفصيل
 .٢٦ - ١٥ص: 

 ،#شاه نادر$ جيش يف کان أفغانستان، م): مؤّسس١٧٧٣األبداّيل (م  شاه أمحد  ٤٩
 ٢٥ -٢٤آنذاک  عمره انوک ،#األبدايل شاه أمحد$ العرش على جلس موته وبعد
 اقتلع م١٧٦١سنة  بتحرّرها. ويف األخرى وأعلن املناطق من أفغانستان ففصل سنة،

 بعد يوًما املتزايدة اهلنود لقّوة رمزًا کانوا الذين #املرهتة$ بت باين معرکة يف األبدايل
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 جهاتخان،  هللا حيات راجع: حمّمد الّتفصيل من قندهار. ملزيد مبدينة ُدفن يوم،

 م.١٨٦٥الهور،  ،فغاينأ

 فنون يف متمّهرًا کان م،١٧٥٠سنة  ُولد ميسور، م): ملک١٧٩٩تيبو (م الّسلطان  ٥٠

 غدر بسبب قتل اإلجنليز، أيدي من القارّة شبه لتحرير جهده قصارى احلرب، وبذل

 سلطنت تاريخ شاه، حممود راجع، بنغلوري، . للّتفصيل#صادق مري$ جيوشه رئيس

 م.١٩٢٠، سلطان علي حيدر سوانح سيد، علي، دم، وأجم١٩٣٤، خداداد

 .١٣٨،ص: ١، ج: د إقبالديوان حممّ الغوري، عبد املاجد (سّيد)   ٥١

 .٣الهور: املكتبة العلمّية، ص:  يف الّسماء، املصرّي، حسني جميب (الدّكتور)،  ٥٢

 .٣املرجع نفسه، ص:   ٥٣

 . ٨ -٣املرجع نفسه، ص:   ٥٤

 .١٣املرجع نفسه، ص:   ٥٥

 العني قرّة باسم واشتهرت سلمة، أمّ  تاج زرين م) امسها١٨٥٢طاهرة: (م قرّةالعني  ٥٦

 والقتل الّسجن فّضلت قد حياا يف وکانت ،#بابية$ الديانة أتباع من کانت طاهرة،
 الّدين. ناصر امللک زوجة تکون أن على

هو من شعراء إيران يف القرن ه): ٤٥٣، ٤٥٢ -٣٩٥ناصر خسرو العلوّي (م  ٥٧
جرّي، وكان من دعاة املذهب اإلمساعيلّي، ومجهرة أشعاره يف املسائل اخلامس اهل

املذهبّية والفلسفّية. ولـّما قدم مصر، وكل إليه اخلليفة الفاطمّي نشر املذهب 
دائرة املعارف اإلمساعيلّي يف خراسان وجعله رأس الباطنّية يف تلك اجلهات. راجع: 

 .٤٦، ص: ٢٢، ج: ةيّ و اإلسالمية األرد

م): فيلسوف اإلسالم ١٨٩٧ - ١٨٣٨ه= ١٣١٥-١٢٥٤(م ل الّدين األفغاينّ مجا  ٥٨
يف عصره، نشأ يف كابل، جال يف الّشرق والغرب، دعا إىل الوحدة اإلسالمّية، له 

العروة $أصدر هو وحمّمد عبده جملة  #إبطال مذهب الّدهرّيني$مؤّلفات معروفة، منها: 
م. ملزيد من الّتفصيل راجع: ١٨٩٧م، تـُُوّيف عام ١٨٨٤يف باريس عام  #الوثقى
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 .١٦٩ - ١٦٧، ص: ٦، ج: األعالم الّزركلّي،

 .٢٠١، ٢٠٠، ص: ١، ج: إقبال نامهعطاء اهللا، شيخ،  ٥٩

 .٢٤٤، ٢٤٣، أي كالم إقبال، ص: كفتار إقبال،  أفضل، حمّمد رفيق  ٦٠

 .١٢٨: مكتبة عالية، ص: ، الهورإقبال واملفّكرون الغربآزاد،جكن ناته،   ٦١

، ترمجتها األردويّة املنظومة، رفيق خاور، نامه جاويدأنظر للمزيد من الّتفصيل إقبال،   ٦٢
 م، ص: ف.١٩٧٦ط: األوىل،  الهور: إقبال أكادميي باكستان،

رسالة جملة إقباليات، مقال حمّمد شفيع بلوش: الفتوحات املكّية، الكوميديّة اإلهلّية، و  ٦٣
 .٤٤م، ص: ٢٠٠٦، يوليو، ٤٧:٢اخللود، عدد 

 .٤٥املرجع نفسه، ص:   ٦٤
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