

العالمة محمد إقبال كما عرفته
إحسان حقي()1

ّ
لعل ن لفأرال لللئال للين نمتمعن للون اليحول ن للين رارنل للعئان لغمفون ل محت
إقبلل ر كثب ورلرشوه ،وكلنت هلم ا صل ص لق ومحب .
ال شك أن ننج يف الكسمل و اام يف غري الكسمل أنلس نكربونني سنل ورلشنل يف للزن لليي
كل رو رلو لإلسئا ح ًول ،ا

أنضل ،ولك مل نسع هم ليحظ اتعارم إال الالسم
اام كلننل ن أه ال ه ً

إنل فأهنم اعو و ر شخصو إقبلل ومحوط للعلتي ولفأ يب ،أو فأهنم مل نكنننل نطتعن الللاب نن
اللنظا إىل ننزلم للاروع .
أنل أنل رل

رعت ن أنلني ليحنلجز وليحجب ،وكلنت يل الغمفون ل ص لق أرمز هبل ،ال سوام

وأين كنت أ ى ن لغمفون ل ن للعطف ولللطف أكثا ممل كنت أتنقع ،رىل للاغم ممل اوننل ن راق شلسع
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هن ن لفأص قلء لغمخلصني للعئان محت إقبلل ،ول ر نؤلولت ر الكسمل ولللضلنل لإلسئانو ولل ولو  ،ننهل:
-1

نأسل كشتري لغمسلت .

-2

الكسمل نلضوهل وحلرضهل.

-3

تل نخ شب لللل لهلن ن للبلكسملنو نني أ اع آالف سن وإىل للون .

-4

تاجم أح كمب لهلنل ك لغمل س  ،وهن كملب للعل لت وللطلنس ،أو للمرشنع لهلن وكي لغمعاوف
السم منو سمريت ،ورلق رلو  ،وقل ن اأحكل لل نلنلت للثئاث :لإلسئا ولغمسوحو وللوهن ن .



حللز رىل وسل للنجم للبلكسملين.



ول و شلن يف نضلل وكولح للشعنب ض لالسمعام .

تنيف لل كمن إحسل حلي رل  1992اع حول حلرل الفأرامل للعلتو وللكولح للوكاي وللعتل السمعل جم
لفأن  ،مح لهلل مح ولسع .

يف للعتا ولغمنزل .
كنت رىل صفا سني آنيلك إذ تاجع صلمي الغمفون ل إىل أولخا للعرشننلت ،كنت أللى نن
نعلنل للص نق لص نل أو للن لن ه ،وق رعت ليحجب اوني واون  ،ركنت أزو ه نمى شئت ،وأكمب إلو
يف اعض نل نعاض يل روجوبني اخط ن ه.
رضنل رو
وغمل أنشأ للا لغمعل ف لإلسئانو أو لغمجتع للعلتي لإلسئاني سن  1933لنمخبني
ً
رىل للاغم ن وجن كثري ن لفأسلتي وللعلامء للين

رنل إىل لجللس لالرمملحو اصو نن واني

ونسمتعني رلط ،وكل لغمفون ل نن أ جيع ن هيل لغمجتع ننل غمجتع رلتي لل لسلت لإلسئانو
رىل أسس رلتو ولسع للنطلق ،لكن مل نبلغ أ ا فأ لفأنالض رلجلم وتنيف يف  21أاان ، 1931
واتنت نلتت للوكا إذ مل نلم اع ه ن نمنالهل.
قلت إنني ن لللئال للين نل زللنل رىل قو ليحول ن للين هلم صل الغمفون ل  ،وتكل تكن
هيه للصل وسل ًنل يل ،إذ حونام أكن يف الكسمل ونان أح هم أ نعارني اآخا نلنل ل  :أق

إلوك

لل كمن حلي ص نق للعئان إقبلل ،ررتتوع ننزلمي رن ه هليه للصو  ،وإذل ذهبت إىل للسنق نع ص نق
الكسملين و أى أ للملجا نفليل اسلعم نلنل ل  :جيب أ تالرو فأن ص نق للعئان إقبلل ،وكل للملجا
نالروني رعئا.
وكئاني ر للعئان إقبلل خيملف ر كئا غريي ن للنلس ،فأين رارم ر كثب ورلرشت
اونام نمكلم أكثا لغممكلتني رن اام نلاؤون ن شعاه وأ ا  ،وللواق اني ليحللمني كبري.
للعئان محت إقبلل هن لا نن محت ا محت

روق لليي هلجا ن ننطن كشتري ،وأتى

وسك سوللكنٹ ،وليل رهن پنجليب لغمنل  ،ورلش يف للپنجلب إىل آخا أنل حولت  ،ورىل هيل لالرمبل رل
كل نني طونلم نمكلم لللفمني للپنجلاو ولفأ ن  ،ثم غمل س ،تعلم للعااو وللول سو ولإلنكلوزن وكل
ل إغمل الللف لفأغملنو  ،وق قلل للشعا الللفمني لفأ ن وللول سو  ،وأكرب لو رىل أن شلرا نلهم
وربلاي ري ،أن مل نيهب قط إىل إنال وال رلرش إنالنول ور ّ ه لإلنالنون ن أكرب شعالء للول سو  ،ولل
قاض شعاه وأ ا أ الء وشعالء إنال و رعنل ننزلم للشعان رنق كثري ن رطلح شعاللهم ،فأ شعاه
مل نك ثاثا ورنلطف ،ا كل شعا حكت ورلسو ورلم ،ونزن ك هيل أن كل حين

للام حنل

لللضو لإلسئانو للمي كلنت تشف الل نني صفاه ،ونن أ ناى للعلمل لإلسئاني يف أوج للعظت كام كل
يف للسلاق .رل نشأ للعئان إقبلل" :نشأ إسئانو إذ كل أانه نسأل ك نن ورىل ررت ثئاث سننلت :نلذل
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تصنع نل إقبلل اع صئا للصبح؟ ونلنل إقبلل" :كنت أقنل لنلل ي :غملذل تسألني رام أرت وأنت تعلم
نل أرت ؟ رولنل يل ولل ي :إين أرلم أنك تلاأ لللاآ اع للصئا  ،ولكني أ ن أ تلاأه وكأن أنزل رلوك".
ول للعئان إقبلل يف  3ذي لللع

1294هـ لغمنلرق  1111/11/9وتنيف يف  22صوا

1331هـ لغمنلرق  1931/4/21أي أن الغ إح ى وسمني سن ن للعتا رلط ،قضلهل كلهل يف خ ن
للعلم ولإلسئا ولغمسلتني ،قلت إين كنت ن ررشلء لغمفون ل  ،رإين ق لطلعت رىل حولت لل لخلو و اام
نكن يف ذكا طانل حولت نل ن ل رىل خلل ورلت .
كل لغمفون ل جيلس ك نن اع للعرص يف صح

ل ه يف لفأنل للمي ال نسمطوع روهل لغماء أ

جيلس لخ للفاف اسبب ليحا ،ويف للشملء كل جيلس لخ غار لالسملبلل روزو ه لفأص قلء،
وجيلسن إلو ائا تكلف ومل تك

ل ه لمخلن ن لفأص قلء يف ك نن  ،ولكنهم مل نكنننل ن راض

للطانق ا ن للنخب للعلتو  ،ومل نك لل خنل رلو حيملج إىل إذ نسبق ،إذ ال نلص ه اع للعرص إال
لفأص قلء ،وأنل أصحلب لغمصللح رل نأتن يف للصبلح ،فأ لغمفون ل كل نمعلطى نهن لغمحلنل وكلنت
جلسم جلس هل ل  ،إذ كل جيلس يف كايس ال خيملف ر كاليس أضولر  ،وكلنت قصب للناجول
ال تول ق رت  ،وكل وهن اني ليحضن وكأن نسبح رنق للفون  ،رهن نسمتع إىل أحل نث جلسلل ،
وال نمكلم إال لكي نعلق رىل كلت أو لوجوب رىل سؤلل ،وكل كئان هل لل .أنل شأن نعي رل كل
خيملف ر ذلك ،إذ كل نسألني ر سن ن ً
أوال ثم رام أراف ن للبئا لإلسئانو وحلل لغمسلتني روهل
ثلنول ،وكلنت لللضو لإلسئانو هي شفل للشلغ  ،وكل نمأغمل ج ل لضولع لخلئار  ،وكل نمكلم ر
لغمسلتني احرس وأمل ،لكن مل نك نللسل ا كل ننقنل انهض لغمسلتني.
وكل

مح لهلل رولسنرل اللوع ال الللنل ،وكل زله ل يف ليحول  ،رئا نطتع ننهل اأكثا ممل نس

نل ونلوم أو ه ،وليلك رل كل إذل أتله نبلغ ن لغملل ن لللضلنل للمي كل نالرع روهل ،رإن كل ن رع
هيل لغملل إىل وكو خاج  ،ثم نلنل ل أخربين قب أ ننمهي هيل لغملل لكي أرت للحصنل رىل غريه .وأنل
نل ل رن ه نل نكوو رإن مل نك نأخي قضو نالرع روهل ،وليلك رإن مل خيلف و لءه غري لل ل للمي كل
نسكنهل ،ولكن تاك للعلمل كل ولوس فأهل أو لبلكسمل رلط إ ثل كبريل ن للعلم ولفأ ب وللولسو .
كل إقبلل نشهن ل كشلرا ورولسنف يف لهلن  ،ولك شهات يف أو ا كلنت أرظم ن شهات يف
ائا ه ،فأ لفأو اوني كلننل رىل ننزل روع ن للعلم تونق نل كل رلو لهلنن  ،وليل رإهنم كلننل نل و
نل ننطني رلو هيل للعبلاي ن أركل رلسوو ورلن ولسع وآ لء اعو لغم ى.
كل لإلنكلوز نني أ وطئت أق لنهم للبئا لهلن ن يف لللا للسلاع ررش وقب أ هي ننل رصح
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لإلنربلطن ن لإلسئانو سن  1131نعمت و رىل لهلنل ك يف تسوري سولسمهم ،فأهنم كلننل نعلتن اأ
لغمسلتني ل خيلصنل هلم فأهنم سلبنهم نلكهم ،ولك لهلنل ك كلننل خملصني لإلنكلوز وكلنت ك
سولسمهم ت و حنل لالسموئاء رىل لهلن نبلرش أو حتت حكم إنكلوزي .وق خ ع كثري ن لغمسلتني يف
ال ئ لفأنا الغمؤمتا لهلن ي ولنضتنل إلو فأهنم نننل اأ لهلنل ك نعتلن للنط ولوس للهن وكو  ،ولك
للعئان إقبلل أ ك اعني اصريت واام ل ن نعار اام تنطني رلو لل نلن لهلن وكو ن ر لء لإلنسلنو ،
اأن ن لغمسمحو أ نعت للوانلل نعل خل ن لهلن ونصللح أهلهل كلهم ن غري توانق اني ن وآخا،
وليل رإن كل ن

رل خلق ول إسئانو وأخاى هن وكو  ،وق رهم اعض زرامء لغمسلتني ولن نمأخان

هيه ليحلول  ،ورتلنل ااأي للعئان إقبلل ،وطللبنل لإلنكلوز حني أجربول رىل تاك للبئا لهلن ن اأ تلسم
للبئا اني لغمسلتني ولهلنل ك ،ويف نؤمتا إل آال لليي رل سن  1931وكل
يف خطبم لالرمملحو ارضو إقلن

لوس للعئان إقبلل ،وقلل

ول إسئانو وأخاى هن وكو  ،وأرص رىل ذلك ،فأ لك ن

للوانلني آ لال وأخئاقل ورل لت ورللل ختملف ر للوانق لآلخا ،وأ لهلنل ك رىل للاغم ن أهنم كلننل
نعوشن يف ن لإلنربلطن ن لغمفنلو وغريهل ن لغماملك لإلسئانو للمي نهات يف لهلن روش سعو
نللن روهل ك لحرتل ومحب وتكانم ن قب لغمسلتني ،رإهنم كلننل حلق ن رىل لغمسلتني فأهنم لنمزرنل
ننهم نئانني لهلنل ك للين لرمنلنل لإلسئا طللعني خممل ن  ،وق تأثا كثري ن للزرامء اأقنلل للعئان
إقبلل ،رأصبحنل نوكاو ا ول إسئانو ولوس سنلهل.
وهنل ال ا يل ن أ أتطاق إىل للبحث رام للو لغمسلتن ن غ لهلنل ك اع تلسوم للبئا  ،إذ
قضت لغمعله للمي وقعت اني للوانلني لهلنل ك ولغمسلتني املسوم للبئا إىل ولمني ،رىل أ تالرى يف ك
ول لفأكثان لل ننو  ،ركلنت لل ول لإلسئانو تضم جزأن ن للبئا  ،أح مهل يف للشامل للفايب وهن نل
نستى للون ابلكسمل وللثلين يف لجلننب للرشقي وهن نل نستى للون ابنفئا نش .وكلنت هيه لل ول أكرب
ول إسئانو ذلت شأ اع لل ول للعثامنو  ،وليل رإ لهلنل ك أضتاول ه نهل وأرل زرامؤهم ذلك
رصلح يف ننلسبلت كثري  ،ونلنل نعتلن حمى ه ننل هيل للكول لإلسئاني ،وشطاول هيه للبئا
لإلسئانو إىل شطان الكسمل وانفئا نش ،وكلننل نظنن أ اتل و هم للسوطا رىل انفئا نش ،ولك
ن حس ليحظ أ انفئا نش نلت ال ل إسئانول ،ونلت رىل صئات حسن ابلكسمل  ،فأهنل أ كت أ
ً
رتوئا خللنل رلملنه هن ورلللم .
جموب للامح زروم ركا لالنوصلل كل
وممل ل تكب لهلنل ك ض لغمسلتني ،أ لتولقو لالسملئال كلنت تليض اأ تضم لإلنل لت
للنطنو للمي كلنت تع نحن  131إنل اني صفري وكبري إىل للبئا للمي هي روهل ،رلإلنل لت لغمنجن يف
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هن وسمل جيب أ تضم إىل هن وسمل  ،ولإلنل لت لغمنجن يف الكسمل جيب أ تضم إىل الكسمل  ،سنلء
أكلنت إنل لت هن وكو أو إسئانو  ،وأنل لإلنل لت للمي رىل ليح و اني للبل ن نسمومى أصحلهبل يف للبل
لليي نان و لالنضام إلو  ،رىل أ تبلى لفأرضلو لل ن  ،رلإلنل ليح و ن لغمسلت تنضم إىل الكسمل ،
ولإلنل ليح و ن لهلن وكو تنضم إىل هن وسمل  ،غري أ لهلنل ك مل ننرنل هبيل للعل ا نل كل لإلنكلوز
خياجن ن للبئا حمى لنلضنل رىل كشتري ،رلسمنلنل رىل أكثاهل ،نع أ تسعني يف لغملل ن أهلهل ن
لغمسلتني ،وكيلك لنلضنل رىل إنل "وجنا گڑھ" وكل إلنل "حو

آال " لنمولز خلص إذ أ لغمعله

قضت اأ تظ هيه لإلنل للكبري نسملل ر الكسمل وهن وسمل  ،إال إذل شلءت هي لالنضام إىل أح
للطارني ،وكل ن للب هي أ تبلى نسملل أو أ تنضم إىل الكسمل لغمسلت  ،وليلك رل رلجلهل لهلنل ك
ولسمنلنل رلوهل اليحاب نلام ور ولنل.
هيه غمح ر للعئان لغمفون ل محت إقبلل ،أو :محت إقبلل يف نبلذل  ،وأتاك ليح نث ر
أرامل للعلتو إىل غريي ن لفأ الء للين سوعلجلن هيل لغمنضنع.
ورىل ك حلل رإ للكئا ر للعئان إقبلل حيملج إىل جمل لت ،فأن ن للاجلل لللئال للين
ال جين هبم للزن إال رىل ررتلت نمبلر .
أنضل ،وليلك
قلت إ لفأو اوني ق ول للعئان إقبلل ورهتنه أكثا ن للرشقوني ون أه ال ه ً
رل قا ت جلن ننا إرطلءه جللز ننا  ،ولكن رض ذلك ،فأن كل نل

نوس حق ق هل ،ومل نك

احلج إىل ننا لكي ننبل وغمل أ ل لإلنكلوز سن  1922ننح للب" ،رس" لشرتط رلوهم للبنل أ
نتنح أسملذه نري حس للب "شتس للعلامء" وهيه أخئاق ت ل رىل نب ورىل لررتلف الجلتو .
وللسئا رلوكم و مح لهلل وااكلت .
****
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