


التوحيد في شعر محمد إقبال*
نبيل فويل حممد
إن اتفقنا منذ البداية عىل أننا هنا ـ ونحن ندرس جانبا عقديا يف شعر حممد إقبال ـ لسنا بإزاء
كتاب يف علم الكالم التقليدي بسمته اجلديل املعروف ،فال بد أن نوقن أننا لن نجد لديه تقسيامت
وتشقيقات كالمية كتلك التي ذهب إليها متكلمة املسلمني طوال قرون ،بل لن نعثر يف قريضه عىل تلك
التقسيامت الصوفية املعروفة للتوحيد ،وإن كان شعره بالتأكيد يعكس تأثرا واضحا بالثقافتني الكالمية
والصوفية ـ كام سنتبينه بعد قليل ـ إضافة إىل ما هو متوقع من مفكر مهموم بأمته ـ مثله ـ من توظيف
التوحيد يف عالج األزمة احلضارية احلديثة التي يعيشها املسلمون منذ بضع مئني من السنني.
لقد وجد إقبال يف عقيدة التوحيد اإلسالمية ثراء أتاح له مساحات واسعة للتعبري عن معانيه،
وتوظيفها يف معادالت عقلية وذوقية وحضارية ،ولعل هذا ما يمكن تبينه يف العنارص الثالثة التالية:
ً
أول:

اجلانب الكالمي يف عرض إقبال ملسألة التوحيد:
ال حيب إقبال احلرية العقلية عموما ،ويرى فيها ضياع اهلمة ،بل موهتا ،ويشري إىل أن سببها هو

البحث فيام ال جيدي البحث فيه ،أو ما ال يملك اإلنسان أدوات البحث فيه ،مثل كنه اإلله اخلالق ،ولغز
احلياة ورسها الدفني ،فيقول يف بعض شعره:

*

ما حياة الناس إال سكرة

وهي يف اليقظة أو يف احللم

ال تضع عمرك يف تفسريها

اهلمم()1

كثرة احلرية موت

لقد سبق نرش بحث بعنوان" :التوحيد :مكانته ومميزاته يف العقيدة اإلسالمية" لألستاذ نبيل فويل حممد يف العدد
السابق وهو بمثابة مقدمة ملا يأيت يف هذا البحث.
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جناح جربيل ،صاغه بالعربية شعرا :زهري ظاظا ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .524من قصيدة أردية عنواهنا

وال يعني هذا لدى إقبال أن اإلنكار يمكن أن حيقق لصاحبه الطمأنينة ،بل عىل العكس من ذلك
يقع املنكر املسكني يف تناقض مع احلقائق جيعله مزقا ،فقد ابتعد عن الطريق السوي فكره ،وند بعيدا
كام يفعل اجلمل الفار من صاحبه ،وتاه عقله يف حماوالت العودة إىل االستقرار النفيس والرىض العاطفي
بال جدوى ،يقول إقبال:
إنام املسكني قـــال ال إهلــــا

فكره ند ومنه العقل

تاها()2

ويف مواجهة رصحية مع نزعة اإلنكار لوجود اهلل تعاىل ،أو اإلحلاد الذي رعته دول
وأيديولوجيات يف القرن العرشين ،يقول إقبال متنقال بني جزئي شهادة التوحيد النايف واملثبت:
لو مل ترس يف ظالم الرتب نابتة

ما نرشت يف فضاء النور أغصانا

تقيض احلياة بـ "ال" يف البدء نافية

ويف النهاية "إال" تكمل الشانا

إن مل جتئ بعدها "إال" مثبتة

كانت عىل املوت "ال" يف الدهر عنوانا

إن أمة روحهـا مل يمض معتزمــا

عن "ال" فقد آذنت باهللك

إيذانا()3

وقد تكررت إشارته يف شعره إىل ثنائية النفي واإلثبات يف "ال إله إال اهلل" ،وأكد رضورة اجلمع بني
النفي الكامل لأللوهية عن مجيع املوجودات ،واإلثبات التام هلا هلل سبحانه وتعاىل وحده ،ومن ذلك قوله:
هب سيف "ال" لكافري وأبرص

"إال"ي كيف يف الدنى

تثور()4

"وہ رحف رار ہک ھجم وک اھکس ايگ ےہ ونجں" ،ويقابل البيتني موضع الشاهد هنا قوله:
ايحت ايک ےہ ،ايخل و رظن يک ذجمويب
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وخدي يک ومت ےہ ادنہشي اہےئ وگنا وگں

رسالة اخللود :جاويد نامه ،نقله إىل العربية شعرا :حسني جميب املرصي ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .748من
قصيدة "حضور" ،ويقابل البيت موضع الشاهد هنا قوله:
ا ہکن وگند ال اہل اچیبرہ
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اتسی

رکفش ار يب رمکزي ا وارہ اتسی

رضب الكليم ،نقله إىل العربية شعرا :عبد الوهاب عزام ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .066من قصيدة أردية
عنواهنا "ال و اال " ،ويقابل البيتني موضع الشاهد هنا قوله:
اضفےئ ونر ںيم رکنا ہن شاخ و بزگ و بز ديپا
اہند ردنيگ ںيم ادتبا "ال" ،ااہتن "اال"
وہ تلم روخ سج يک "ال"ےس ا ےگ بزھ ںيہن يتکس
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رفس اخيک اتسبشں ےس ہن رک اتکس ارگ داہن
ايپم ومت ےہ جب "ال" وہا "اال" ےس اگيبہن
ںيقي اجون ،وہا ربلبز اش تلم اک اميپہن

رسالة الرشق ،نقله إىل العربية :عبد الوهاب عزام ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .026من مقطوعة عنواهنا
"ہلعش در ا وغش دارد قشع ےب رپواےئ نم" ،ويقابل البيت موضع الشاهد هنا قوله:
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وقوله:
من "ال إله" لنـا كـأس يمنينـــا

وكؤوس

كرست

بأيدينـا

اهلل"

"إال

الكأس طافحة بالنفي يف األرواح

والكأس يف اإلثبات تبكي ذهاب

الراح()5

واالحتفاء هبذه املقابلة بني النفي واإلثبات يف شهادة التوحيد تنظر إىل النفي عىل أنه قمة
التخلص واالنعتاق إن كان منطلقا إىل اإلثبات ،أما االكتفاء بالنفي فهو ارتكاس يف محأة اإلحلاد األمحق
الذي ال يرتك لصاحبه عقال وال خلقا(.)6
وال يكتفي إقبال بتصوير اإلحلاد عىل أنه مرض عقيل ونفيس لصاحبه ،بل هو كذلك سبب لبوار
األمم واملجتمعات التي تدين به ،يقول كام سبق قريبا:
إن أمة روحها مل يمض معتزما

غیت ال در ہجنپ انی اکفر دریہنی دہ
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عن "ال" فقد آذنت باهللك إيذانا

نار رگنب در اھجں اگنہہمٔ االي نم

جناح جربيل ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .520من قصيدة أردية عنواهنا "امس اتکس ںيہن انہپےئ رطفت ںيم رما وسدا"،
ويقابل البيتني موضع الشاهد هنا قوله:
ابللب ہشيش ذہتبي احرض ےہ ےم "ال" ےس
دنا راھک ےہ اش وک رہمخ ور يک زيت ديتس ےن
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رگم شايق ےک اہوھتں ںيم ںيہن اميپہن "اال"
تہب ےچين رسوں ںيم ےہ ايھب ويرت اک واونال

عىل الرغم من رفض إقبال احلاسم لإلحلاد ،فإننا نراه يف ديوان أصدره سنة 6300م ،أي بعد الثورة الروسية التي
مكنت للشيوعيني بحوايل عرشين سنة يثني عىل الروس الذين اكتفوا ـ وفقا لنظرته هو نفسه ـ بجانب النفي من
شهادة التوحيد ،وتركوا جانب اإلثبات ،وتوقع بعد أن "أطاحوا بمعايري السنن" أن تراهم "يقهرون العاصفة...
ونحو "إال" يدفعون املوكبا" ،أي يتجهون إىل إثبات وجود اهلل تعاىل .ديوان :واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق،
أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .738انظر :قصيدته الفارسية" :ال اہل اال اﷲ" ،خاصة قوله:
ہ
دنبيگ نا وخایگج ا دم ہب جنگ
مچناں ینیب ہک در دور فرنگ
ار ریمضش رحف ’’ال‘‘ ا دم بزوں
روش را بلق و رگج رگدندہ وخں
ا ں اظنم ہنہک را بزمہ رد اسب

زيت یشین بز رگ اعمل رد اسب
ال شالنیط ،ال اسیلک ،ال اہل

رکف او در دنت ناد ’’ال‘‘ امبدن

رمبک وخد را وسي ’’اال‘‘ رنادن
وخشی را رنی دنت ناد ا رد بزوں

در اقمم ’’ال‘‘ اینشاند ايحت
ال و اال شار و بزگ ااتمں

یم

رخادم

اکانئت

اابثت

رمگ

ااتمں

رکدہ ام ادنر اقمامشت ہگن
ا ندش روري ہک ار رور ونجں

وسي
یفن

اال
يب
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ومع ما بني عقالنية الرباهني الكالمية وبني روح الشعر من ضعف التوافق ،إال أننا ال نعدم يف شعر
إقبال نامذج لتأسيس قضية التوحيد عىل أدلة كالمية أو شبه كالمية ،فيقول يف قصيدته "يف احلرضة اإلهلية":
نحن قوم قد جهلنا أصلنـا

نحن

علمنا إن كان ساء جوهرا

كان للعني احلجاب األكربا

النظر

فالسبيل

يعتبــر

قشـره

ويقول :سل ،تبني ســـــره

دائام

أيقظ الشوق وكان نائمـــا

وهب النار للقلب والوجيبا

وبجوف الليل قد أهدى النحيبا

لنــا

عيننا ربى وربى قلبنــــــا

وإىل جذب وشوق يرفعك

يبدعك()7

وإذا

بالعلـم

ويريك
رام
إنه

حققنا

للوجود
متهيد

ما

الطريق

فرس

الدنيا

طري

وأضعنا
والدليـل

مثل جربيل أراه

عشنا

فبدأ بتأكيد التيه الذي وقعت فيه البرشية حني ابتعدت عن رهبا ،وضلت عنه ،وحاهلا يف هذا
ـ كام شبهه ـ كحال الطائر الذي ضل عن عشه ،أو أضاعه بمرة .والعلم إن انحرف عن غايته ،فمن
الطبيعي أن حيجب اخللق عن غايتهم الكربى وموالهم الذي أبدع خلقهم ،ومع هذا فإهنم إن نظروا
وحققوا املسألة بالعلم والربهان الصحيح كان ذلك دليال معتربا يرشدهم ،كام أن الصفحة البادية لنا من
الوجود تؤدي مهمة الداللة عىل رس الوجود الكامن ،وهو أن له صانعا وخالقا ،وهذا الصانع وضع يف
فطرة اإلنسان شوقا ملتهبا إىل ربه ،ومع أن اخلالق املعبود مل يفرس لنا الدنيا بأحداثها وأشيائها ،إال أنه أعد

رسالة اخللود  -جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .744من قصيدة "حضور" ،ويقابل األبيات موضع
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الشاهد هنا قوله:
ی
ام ر الص وخ شتن در رپدہ امی
ملع ارگ جک رطفت و دب وگہر اسب
ملع

را

یم

دہن

وصقمد ارگ نادش
شیپ وت ار قشر ووجد

شیپ

مشچ

ا ایشں
ام

اربک

اجحت

اس ب

و مہ راربہ

رظن

یم وشد مھ اجدہ
نا وت رپیس جتسب رار انی ومند

نیچ

نینچ

اجدہ را ومہار شارد انی
ب
چ
ش
درد و داغ و نات و بب د رتا

وشق
رگہی

را دیبار شارد انی
ش
اہي مین سب بچ د

رتا

وب

دندہ

و

ریگد

ار و

نار

وچں

ذگبارد

رتا

ریسفت

اہجں

رنگ

ملع
بز اقمم جدت و وشق ا رد رتا
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طابزمی

و

مگ

رکدہ

امی

و

دل

رپورش
ربجلی

عيوننا لتبرص ،وأفئدتنا لتعقل رس اإلبداع فيام صنع وقدر.
أيضا بالفطرة ،فقال عن كلمة التوحيد كام يف الرتمجة العربية
كام استدل إقبال عىل التوحيد ً
لبعض شعره:
"ال" و"إال" هبام العدل انتظـم

كل نفي دون إثبات عــدم

إن للفطرة يف كل ضميـــر

القدير()8

هاتفا يدعو لتوحيد

وقد وظف دليل الفطرة يف الرتاث اإلسالمي يف إثبات وجود اهلل تعاىل أساسا ،ومل يعرف يف
االستدالل عىل وحدانيته سبحانه إال عىل استحياء .وقد يساعدنا عىل فهم جانب مهم من هذه القضية أن
نقف مع أهم موارد لفظ "الفطرة" يف القرآن والسنة ،والتي مجعها حديث الصحيحني عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه أنه كان يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ما من مولود إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه
هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه ،كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء" .ثم يقول :ﮋﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ( .)9وال يعنينا التوسع يف بيان هذا األمر هنا ،إال بام يساعد عىل
بيان موضع الفطرة من التدليل عىل وجود اهلل تعاىل ،وهل لورودها عند إقبال هبذه الصورة مسوغ.
فرس العلامء الفطرة هنا تفسريين:
األول" :دين اهلل" أو "اإلسالم"( ،)10وهو رأي مجهرة العلامء ،ويعني أن اإلنسان ينسجم
-8

واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق ،نقله إىل العربية :أمحد الغازي ،صاغه شعرا :صاوي شعالن ،أعامل حممد إقبال
الكاملة ،ص  .738والشاهد من قصيدة فارسية عنواهنا" :ال اہل اال اﷲ" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد قوله:
یفن يب اابثت رمگ ااتمں
ال و اال شار و بزگ ااتمں
در تبحم ہتخپ يک رگدد لیلخ
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نا

رگندد

ال

وسي

اال

دلیل

احلديث رواه البخاري ،اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،احلديث رقم
 ،5884كتاب التفسري ،باب سورة الروم ،حتقيق وترقيم ومراجعة :حمب الدين اخلطيب وحممد فؤاد عبد الباقي وقيص
حمب الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،ط6566 ،6هـ ،ج  ،0ص  ،284ومسلم ،املسند الصحيح املخترص من
السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،كتاب القدر ،باب معنى كل مولود يولد عىل الفطرة
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني ،دار طيبة ،الرياض ،ط 6528 ،6هـ2660 /م ،ص .6220
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انظر :حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ومركز
البحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط6522 ،6هـ/
2666م ،ج  ،67ص  532وما بعدها .وجالل الدين السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ومركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع،
القاهرة ،ط 6525 ،6هـ2660/م ،ج  ،66ص .066-433
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بفطرته مع كل ما من شأنه أن يسمى إسالما ،فهذا الدين مجلة متفق مع ما تقتضيه اخللقة النفسية والطبيعة
العقلية .املعنى الثاين :التوحيد ،وإىل هذا ذهب ابن خطيب الري حممد بن عمر الرازي اإلمام رمحه اهلل(،)11
وثمة روايات يف أصول الكايف عند الكليني االثنا عرشي تذكر أن جعفرا الصادق رمحه اهلل فرس الفطرة يف
أيضا(.)13
قول اهلل تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ عىل أهنا التوحيد( .)12وقال هبذا الرأي بعض املعارصين ً
إذن هناك بعض اآلراء التي ذهبت إىل االعتداد بالفطرة شاهدا عىل التوحيد ،وإن كان هناك
أيضا من أول ذلك بأن قال" :إن تفسري الدين املفطور عليه يف هذه األحاديث ـ يعني املروي عن جعفر
ً
الصادق وغريه من آل البيت ـ بالتوحيد ال يدل عىل اختصاص الدين يف اآلية بالتوحيد خاصة ،بل إن ذكر
التوحيد إنام هو من باب ذكر أظهر املصاديق وأجالها"( .)14وقد يكون هذا خمرجا مناسبا للتوفيق بني
الرأيني ،إال أنه ال يمنع من وجود أدلة فطرية خالصة تثبت التوحيد خاصة ،وقد ورد منها يف املصدر نفسه
اإلشارة إىل قول اهلل تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ...ﮊ(.)15
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فخر الدين حممد بن عمر الرازي ،تفسري الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،6
6566هـ6376/م ،ج  ،24ص  ،626-626وكان املفرس الكبري قد فرس ﮋﮚ ﮛﮊ يف آية البقرة من بعض
الوجوه التي أوردها بأهنا الفطرة ،وهو "دين اهلل ،ألن الفطرة التي أمروا هبا هو الذي تقتضيه األدلة من عقل
أيضا" ،تفسري الرازي ،ج  ،5ص .30 -34
ورشع ،وهو الدين ً
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الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،2ص  ،62انظر مثال :جعفر سبحاين (حمارضات) :مفاهيم القرآن ..تفسري موضوعي
يبحث حول اآليات الواردة يف التوحيد والرشك ،أعدها :جعفر اهلادي ،مطبعة اعتامد ،مؤسسة اإلمام الصادق،
إيران ،ط  ،0ج  ،6ص  58وما بعدها.
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انظر :أمحد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،القاهرة،
ط 6004 ،6هـ6350/م ،ج  ،26ص .50-54
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جعفر سبحاين ،مفاهيم القرآن ،ج  ،6ص  ،03والنص الوارد هو من تعليقات املعد.
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املرجع السابق ،نسب أبو الفرج ابن اجلوزي إىل أيب حممد ابن قتيبة أنه قال تعليقا عىل حديث الفطرة السابق" :فرق
ما بيننا وبني أهل القدر يف هذا احلديث :أن الفطرة عندهم اإلسالم ،والفطرة عندنا اإلقرار باهلل واملعرفة به
ال اإلسالم ،ومعنى الفطرة ابتداء اخللقة ،والكل أقروا حني قوله :ﮋﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﮊ .ولست واجدا أحدا إال وهو
مقر بأن له صانعا ومدبرا ،وإن عبد شي ًئا دونه ،وسامه بغري اسمه ،فمعنى احلديث أن كل مولود يف العامل عىل ذلك
العهد وذلك اإلقرار األول ،وهو الفطرة ،ثم هيود اليهود أبناءهم ،أي يعلموهنم ذلك .وليس اإلقرار األول مما يقع
به حكم وال ثواب" أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
ط6565 ،0هـ6375/م ،ج  ،0ص  .066وعند الرجوع إىل ابن قتيبة نفسه نجده يشري إىل أن بعض = = ..
املعتزلة قد ادعى وجود تناقض بني حديث الفطرة وأحاديث تفيد ميض القدر اإلهلي ،مثل قوله عليه الصالة

01

وقد قال بعض املعارصين كام سبق نقله" :إن يف العقل البرشي ميال إىل التوحيد"( ،)16وهو
ما يشعر به العاقل حقا حني يقارن بني التوحيد والرشك ،فيجد نفورا من الثاين وميال بينا إىل التوحيد،
واالعرتاف بكون سيد هذا العامل واحدا ال رشيك له.
مهام يكن ،فقد أشار البيتان السابقان إىل أن الفطرة دليل عىل التوحيد ،وقد متسك الشاعر فيهام
باجلمع بني طريف الشهادة "النفي واإلثبات" ،وجعل النفي وحده عدما ،والكون املبسوط الصفحات أمام
أيضا صفحات أخرى عن حواسنا ـ شاهدا كبريا عىل وحدانية من
أعيننا بوحدة نظامه ،والذي طويت منه ً
أوجده.
وال يعجب إقبال أن يتحول العلم الذي يدرس التوحيد إىل جمرد كالم تلوكه األلسن دون أن
يكون معه تطبيق يصوغ صورة احلياة ،وهو يف هذا يوجه النقد رصحيا إىل علم الكالم منطلقا من كونه قائام
عىل "الكالم" ال عىل الفعل والتطبيق ،يقول:
قوة كان يف احلياة عىل األرض

فصار التوحيد "علم الكالم"

رده يف الفعـل غيـر مضـيء

جهلنا اليوم ما له من مقـام

قائد اجليش قد رأيت غمودا

من "هو اهلل" ما هبا من حسام

والسالم " :الشقي من شقي يف بطن أمه ،والسعيد من سعد يف بطن أمه" ،ثم قال ابن قتيبة رمحه اهلل" :نحن نقول:
إنه ليس ههنا تناقض وال اختالف بنعمة اهلل تعاىل ولو عرفت املعتزلة معنى ذلك ما فارقت املثبتة ،إن مل يكن
االختالف إال هلذا احلديث .والفطرة ههنا االبتداء واإلنشاء ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ أي مبتدئهام،
وكذلك قوله :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ ،يريد جبلته التي جبل الناس عليها .وأراد بقوله" :كل مولود يولد عىل
الفطرة" أخذ امليثاق الذي أخذه عليهم يف أصالب آبائهم :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﮊ ،فلست واجدا أحدا إال
وهو مقر بأن له صانعا ومدبرا ،وإن سامه بغري اسمه ،أو عبد شي ًئا دونه ليقربه منه عند نفسه ،أو وصفه بغري صفته،
علوا كبريا ...وليس اإلقرار األول مما يقع به حكم ،أو عليه ثواب ...وفرق ما بني أهل
أو أضاف إليه ما تعاىل عنه ً
القدر وأهل اإلثبات يف هذا احلديث ،أن الفطرة عند أهل القدر اإلسالم ،فتناقض عندهم احلديثان ،والفطرة عند
أهل اإلثبات العهد الذي أخذ عليهم حني فطروا" أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،تأويل خمتلف احلديث،
حتقيق :حممد حميي الدين األصفر ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ومؤسسة اإلرشاق بالدوحة ،ط ،2
6563هـ6333/م ،ص .266-633
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جيب وعادل العوا ،علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي ،منشورات عويدات ،بريوت ،ط6388 ،6م ،ص .83

00

ما درى الشيخ أن توحيد فكر

دون فعل يعد لغو

كالم()17

إنه احلزن عىل ماض للتوحيد كان فيه قوة مؤثرة وفاعلة بام ارتبط به من فاعلية وإرشاق يدفع إىل
تزيني القناعة العقلية بنهج التوحيد العميل ،وسبب هذا الفصام عنده هو اجلهل بمهمة األمة اإلسالمية يف
هذا العامل.
ويبدو إقبال يف خطابه املوجه إىل "قائد اجليش" وكأنه خياطب كل من له كلمة مسموعة يف
األمة ،من قائد سيايس أو فكري أو اجتامعي ،حتى يتنبهوا إىل أمر جلل ،وهو أن ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ التي
رفعت مهام ،وأعلت نفوسا ،وسمت بقلوب ،قد صار شأهنا اآلن شأن أغامد السيوف اخلالية.
ومل ينس يف هذه األبيات أن يلمز "املولوي" أو الشيخ ـ الذي ينطلق من بني شفتيه خطاب
التعليم والتثقيف اإلسالمي يف بالده ـ بأن التوحيد املثبت بالعقول دون أن يدفع إىل العمل ـ كام جيري
تعليمه يف أكثر املدارس الدينية ـ هو لغو من اللغو ،وال قيمة له.
ثان ًيا:

اجلانب الصويف يف التوحيد لدى إقبال:
إن البعد الذوقي يف التوحيد ـ وسائر مسائل العقيدة اإلسالمية كذلك ـ هو مما اهتم شعر إقبال

بإبرازه ،إذ ال يمكن أن يكون اإليامن جمرد عبارات ومجل ترددها األلسن ومتتلئ هبا األفواه ،إنه خريطة
تصوراتنا الكربى جتاه الوجود الكبري وخالقه العظيم ،وهو هلذا أجل مقاما وأرفع قدرا من الصورة
الساذجة التي يفهم أكثر املسلمني التوحيد هبا ،وهلذا فال بد ـ لكي يكون اإليامن إيامنا والتوحيد توحيدا ـ
من أن تعيشه الذات املسلمة العابدة ،وتنفعل به انفعاال عميقا يعيد صياغة مشاعرها جتاه األشياء
واألحداث ،بحيث تنقاد النفس للهدى ،وتنصاع ألوامر اهلل راغبة حمبة مقبلة ،وتدفع عنها نزغات
األبالسة ونزعات اهلوى ،يقول إقبال يف بعض شعره:
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رضب الكليم ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .484 - 485من قصيدة أردية عنواهنا "توحيد" ،ويقابل البيتني
موضع الشاهد هنا قوله:

ردنہ وقت يھت اہجں ںيم يہي وتديح يھبک

ا خ ايک ےہ ،طقف اک ہلئسمء ملع کالم

رونش اش وض ےس ارگ تملظ رکدار ہن وہ

وخد املسمں ےس ےہ وپديشہ املسمں اک اقمم

ںيم ےن اے ريم ہپس! ريتي ہپس ديھکي ےہ
ا ہ !اش رار ےس وافق ےہ ہن مال ،ہن ہيقف

"لق وھ اہلل" ،يک ريشمش ےس اخيل ںيہ اینم

01

ودحت ااکفر يک ےب ودحت رکدار ےہ اخم

إنام الدين احرتاق يف الطلب

وهو عشق ثم يتلوه

األدب ()18

يلخص شاعرنا هبذا البيت رؤيته للدين ،ويستبعد أن يكون جمرد رسوم وصور ،ويعده "جتربة"
أو سعيا نحو خالق هذا الوجود ال حيول دون امليض واالستمرار فيه االحرتاق نفسه .وحتى ال تطغى
ظالل األمل الذي يقرتن باالحرتاق ،فقد أضاف الشاعر إليه العشق الذي هو إقبال نفس يضنيها احلب،
لكنه ال يقطع رجاءها عن املحبوب الذي جيب أن نتحىل يف تصوراتنا عنه وترصفاتنا معه بكامل األدب.
وإقبال ال يني يؤكد أن التوحيد ليس جمرد قضية عقلية حتكم فيها الرباهني واألدلة التي تصوغها
العقول رابطة بني ما هو معلوم للوصول إىل ما هو جمهول .فال هو أمهل ـ هبذا التأكيد ـ وظيفة العقل يف
التمهيد والتأكيد عىل صحة االعتقاد بالوحدانية ،وال هو حرص هذه القضية اخلطرية يف االستنتاج
واالستدالل العقيل اخلالص الذي ركز عليه علم الكالم ،يقول يف إحدى قصائده معرتفا بالعقل ،لكن
دون استغناء عن اإليامن:
العلم أطلق احلياة الراقدة

يف شعوذات من عصور بائدة

من كل سحر عرصنا حما

بال عصا الكليم ال يعا

ذو العقل مثل نصل سيف عقله

بألف

واحلب مسكني رشيد زاهد

وما له إال طريق واحـد

تلهـف

التوقـف()19

حجاجه

تظل

يف

أسلوب

ال يعرفـون ترف

يتم

صقله

ومع هذا ،فهو يرى أن اجلمع بني ذكاء العقل وزكاء القلب معا هو الصورة املثىل إلنتاج حياة
-18

س
رسالة اخللود  -جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .786من قصيدة حتت عنوان "جطات ہب اجوند چنی ہب بزاد
ون" ،والبيت موضع الشاهد يقول فيه:
دنی رسانا وسنتخ ادنر بلط
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ااہتنشی قشع و ا شزرش ادت

جناح جربيل ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .542من قصيدة أردية عنواهنا "نارہ رھپ داشن احرض ےن ايک رحس دقمی"،
ويقابل البيتني موضع الشاهد هنا قوله:
نارہ رھپ داشن احرض ےن ايک رحس دقمی

زگر اش دہع ںيم نکمم ںيہن ےب وچت ميلک
قشع ےب اچرہ ہن مال ےہ ہن رادہ ہن ميکح
سب اسمفر ںيہ ،اظبہر رظن ا ےت ںيہ ميقم
وکہ و درنا ےس زگر شکتے ںيہ امدنن ميسن

رمد دروشی اک رسامہی ےہ ا رادي و رمگ

ےہ يسک اور يک اخرط ہی باصت رر و مي

لقع ايعر ےہ ،وس سيھب انب يتيل ےہ
شيع زنمل ےہ رغابيں تبحم ہپ رحام
ےہ رگاں ريس مغ راہلح و راد ےس وت

01

طيبة وعامل رائع .ويبدو هذا املوقف نتيجة طبيعية ملا رآه الشاعر اخلبري بالرشق والغرب معا من تقصري
الرشق يف جانب وتقصري الغرب يف آخر ،ومعاناة البرشية هنا وهناك نتيجة هلذا الفصام ،فال التدين
املنعزل عن احلياة حقق هلا األمان وأشبع رضوراهتا ،وال التحرض املنعزل عن الدين حقق هلا الطمأنينة
النفسية واليقني العقيل .وهنا يبدو الشاعر كمن حيلم لبني جنسه أن يستعيدوا أسالهبم ،ويقفوا عىل ضفاف
احلياة وقوفا صحيحا ،ال حيرمها أي ميزة يمكن أن حيصلها اجلنس البرشي من رحلته هنا ،يقول إقبال:
إن يف الغرب الذكا أصل احلياة

واهلوى يف الرشق رس الكائنات

وبعشق يعــرف اهلل الذكاء

ولعشق

العـالء

بالذكاء
آخر

ذا

وإذا العشق الذكاء صادقا

عاملا

قطعا

حققـــا

أهنضن العامل الثاين اصنعن

بالذكاء ذلك العشق

امزجن()20

وتبدو كثرة األلفاظ املعربة عن التداخل بني الروحانية الرشقية والعقالنية الغربية "صادق ـ
اصنع ـ امزج" حرصا من شاعرنا عىل أن تكون العالقة بينهام توحدا حقيقيا بني املزاجني ،وليس مجعا
شكليا أو مفتعال بني التدين وصناعة احلياة ،وهو ما يراه متحققا يف القرآن الكريم ،فيقول يف القصيدة
نفسها بعد أن حيذر الرشقيني من االفتتان باإلنتاج املادي للغرب:
وإذا

رثت

دنيــا

ثوهبــا

قدم القرآن دنيـا

غريهـا()21

ويف سياحة كونية قطعها إقبال مع التوحيد بالعقل والقلب معا يقول عن كلمة التوحيد:
نقطة
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عليها

دار

كلمة

العامل

إليها

صار

العامل

رسالة اخللود ـ جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .807من قصيدة "رشق و غرب" ،ويقابل األبيات
موضع الشاهد هنا قوله:
رغایبں

را

رریيک

شار

ايحت

رریيک ار قشع رگدد قح انشش
ھ
قشع وچں نا رریيک مبر وشد
زیخ و شقن اعمل درگی بنہ
-21

را

رشایقں

رار

قشع

اکانئت

اکر قشع ار رریيک مکحم اشاش
دنبشقن
قشع

اعمل
را

نا

درگی
رریيک

وشد
ا زیم

دہ

رسالة اخللود ـ جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .803من قصيدة "رشق و غرب" ،ويقابل البيت
موضع الشاهد هنا قوله:
وچں کہن رگدد اہجےن در بزش

01

یم

ددہ

قرا ں

اہجین

درگیش

فيها

قوة

تدير

الفلكا

وهبا

لؤلؤ البحر نام من

نورها

به

طينا

سنبال

وجدها

صري

يف عروق الكرم منها شعلة

وبطني

الكأس

حلنها يف مزهر الكون استرت

أهيا العازف يدعوك الوتر

كالدم

أعمل املرضاب يف ذا النغم

كلمة التوحيد منك املقصد

توجد()22

نفحها

نغامت

صري

ترسي

فيك

الشمس
املوج

تنري

احللكا

من

نورها

ريشا

بلبال

طام

أنت للتكبري فيها

منها

ملعة

فكلمة التوحيد هنا ترتجم عنها معامل ومعان كونية ،حتى إنه ال خيلو منها مظهر من مظاهر
الوجود ،فهي نقطة ارتكاز هذا العامل ،ويؤكدها وحدة نظام هذا الوجود ،وهبا يدار الفلك ،وتنري الشمس
ما أظلم من الوجود ،واللؤلؤ يف البحر اقتبس بعض نورها ،وموج البحر ارتفع وحترك من ضوئها،
وعطاؤها جعل الطني سنابل ،وما فيها من وجد جعل من الريشة بلبال يصدح هبا يف جنبات الوجود ،وما
يف الكرم من ميزة عن كل نبات إنام هو قلب مشتعل شوقا إىل الواحد ،وهكذا .ولعل بيت الشعر العريب
املعروف أليب العتاهية:
ويف

كل

يشء

له

آية

تـدل عىل أنه

الواحــد()23

لعل هذا البيت اخترص كثريا مما قاله إقبال يف هذه األبيات ،إال أن التفصيل الذي حوته أبيات
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األرسار والرموز ،نقله إىل العربية شعرا :عبد الوهاب عزام ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .228ويقابله يف النص
الفاريس قوله:
ہطقنٔ

-23

ادوار

اعمل

الاہل

ااھتني

اکر

اعمل

الاہل

رچخ را ار رور او رگددنيگ
رحب وگرھ ا فرند ار نات او
یسن
اخک ار ومخ مش لگ وشد

ردنشخيگ

نادنیيگ
را
رہم
ن
ت
ن
ومخ در درنا د ار نات او
مسب رپ ار وسر او لبلب وشد

ہلعش در راہگي ناک ار وسر او

اخک انیم ناانبک ار وسر او

ہمغن اہشی ہتفخ در شار ووجد

وجندت اي رہمخ ور شار ووجد

دص ونا داري وچ وخں در نت رواں

زیخ و رضمايب اتبر او رشاں

دنی رسانا وسنتخ ادنر بلط

ااہتنشی قشع و ا شزرش ادت

راہکن در ریبکت رار وبد یسب
أبو العتاهية إسامعيل بن القاسم ،ديوان أيب العتاهية ،دار بريوت للطباعة والنرش ،لبنان6560 ،هـ6370/م ،ص .622

01

إقبال قد أنار كثريا من أفق التوحيد الرحيب ،ووضع قلب العابد عىل معامل واضحة ،أو أمثلة لتجليات
التوحيد يف هذا العامل.
ويف سياحة قلبية أو جتربة ذوقية أخرى مع التوحيد يقول إقبال:
إن هذي الرصخة اليوم التي تفضح أمري

رصخة القلب التي خبأهتا طيلة عمري

صحبة اهلل نور ورضا اهلل حبور...

يل من التوحيد نار تلهب العامل بحثا

بك أنفايس تغني لك تغدو وتروح

ذات شجو ومحاس وندوب وجروح

أميل أنت وشغيل ،طلبي أنت الوحيد

أريد()24

وأنا هذا نصيبي غري هذا ال

إن التجربة اإلقبالية هنا قد أثارهتا زيارته ملسجد قرطبة العتيق ،مما يعني أن أفق تذوق التوحيد
عنده ال ينتج فقط عن االستغراق يف الصالة والذكر ،وال حتى التفكر يف خلق اهلل ومصنوعاته العجيبة ،بل
قد تنتج التجربة ـ إضافة إىل هذا كله ـ عن املصنوع احلضاري اخلالد حلضارة التوحيد حني يراه بعني
روحه ،ويبرصه يف ثنايا األشعة التي بعثها اإلسالم فأبرصت هبا البرشية طريقها.
إن مسجد قرطبة الذي زاره إقبال يف سنة 6302م مل يبد لناظريه جمرد جدران قديمة قد أحسن
السالفون رصفها ،وإنام هو ـ كام يقول الشيخ أبو احلسن الندوي ـ "صورة للمسلم يف هذه األرض احلنون
جتلت فيها أخالق املسلم وصفاته ،علو يف اهلمة ،واتساع يف القلب ،وبساطة يف املظهر ،وبراءة يف النية،
وثبات عىل احلق ،وإعالن للعقيدة واملبدأ ،مجع بني اجلالل واجلامل ،واألنفة والتواضع"( .)25وهو مع هذا
فجر طاقة التوحيد الكامنة يف قلب إقبال.
ويف رحلة ذوقية أخرى مع التوحيد صاغ إقبال قصيدته "كلمة التوحيد ...ال إله إال اهلل" ،ويف
مفتتحها يقول:
يف مقام التوحيد يشدو خيايل

بصدى احلق من رجال احلال

هداها

األقـوال

إنام
-24

تدرك

القلوب

بصفاء

األحوال

ال

جناح جربيل ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .580 - 584من قصيدة أردية عنواهنا "داع" ،ويقابل األبيات
موضع الشاهد هنا قوله:
ےہ يہي ريمي امنر ،ےہ يہي ريما ووض

ريمي وناوں ںيم ےہ ريمے رگج اک وہل
تبحص الہ افص ،ونر و وضحر و رسور ...

-25

06

أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،روائع إقبال ،دار الفكر ،دمشق ،ط6083 ،6هـ6306/م ،ص .80

حرف "ال" مظهر لرس اجلالل

وهو

منذر

بالـزوال

للجور

بعد نفي الظالم والظلم يبدو

عند "إال" إرشاق صبح

اجلامل()26

ويالحظ أن "إقبال" فيام تال من أبيات هذه القصيدة قد عاد من حتليقه يف عامل هذه الشهادة
الواسع ليتواصل مع واقع األرض ،وهو ما يعني أن حتليقه ليس سلبيا ينقطع به عن دنيا الناس ،وإنام هو
زاد الروح التي ال تقدر عىل احلياة بني عوامل املخلوقات إال بزاد التوحيد واإليامن وبنور اهلل الذي يقذفه يف
قلوب عباده ،وهنا جتتمع رسالة الروح املحلقة السابحة يف عامل امللكوت والكينونة البرشية الساعية يف
أرض اهلل للقيام بوظيفة االستخالف التي ناطها اهلل ببني آدم.
وإذا كان كثري من الناس ال يمكنه أن يعيش التوحيد ذوقا ،وال أن يطلع عىل رسه ،فذلك يف رأي
إقبال راجع إىل تلك األصنام التي نصبوها يف أنفسهم ،فحالت بينهم وبني أن يطالعوا صفحة التوحيد
جملوة بادية احلسن ،كام يرجع ضعف الشعور هبذه األعامق العميقة للتوحيد إىل أن الفقه ـ ويعني به علم
الظاهر ـ ال يبوح هبذه األرسار ،وإىل استسالم اإلنسان الستعباد األرض والدنيا له .وعىل من يريد
الوصول أن يتحرر من تلك العوالق ،وأال يكتفي هبذه الظواهر ،يقول رمحه اهلل:
إن رس التوحيـد طوع بيــاين

شدت يف الرأس موثنا ،ما احتيايل؟

رمــز شوق بـ "ال إله" خفـي

ليس يف الفقه بينا ،ما احتيـــايل؟

كم رسور يف حرب حق وزور

لست يف احلرب مطعنا ،ما احتيايل؟

كم جتيل اآلفـاق نظرة حــــر

حجب الرق أعينا ،ما احتيـايل؟

أي ملك مقام فقــر ولكــن

-26

تؤثر الذل مذعنا ،ما

احتيــايل؟()27

واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .735من قصيدة فارسية عنواهنا" :ال إله إال اهلل"،
ويقابل موضع الشاهد ـ مع تداخل مع أبيات تالية وتفصيل يف النظم العريب ـ قوله:
ہتکن یئ وگیممی ار رمداں احل

-27

ااتمں را ’’ال‘‘ جالل ’’اال‘‘ امجل

رضب الكليم ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .435من قصيدة أردية عنواهنا "ہتکن وتديح" ،ويقابل البيتني موضع
الشاهد هنا قوله:

07

ثال ًثا:

توظيف إقبال للتوحيد يف عالج األزمة احلضارية للمسلمني:
كان الرتاجع احلضاري الذي أصاب املسلمني يف عرصهم احلديث مها شاغال للمفكرين

واملصلحني املسلمني يف مرشق العامل اإلسالمي ومغربه عامة ،ولعل حماوالهتم تقديم تشخيص واقرتاح
عالج هلذا الرتاجع اخلطري ،هو أكرب جامع فكري اتفقت عليه مجهرة هؤالء املفكرين منذ حوايل مائتي سنة
وإىل اآلن.
ولعل حممد إقبال ـ الذي عا

واحدة من أحلك مراحل هذا الرتاجع ت 6307م ـ أحد أبرز

املفكرين الذين اعتنوا بدراسة أسباب هذا العطب اإلسالمي وتقديم مقرتحات لعالجه يف شعره ونثره،
وقد كان التوحيد أحد العنارص التي وظفها إقبال يف هذه املسألة.
وإقبال حني يوظف التوحيد حضاريا يتجاوز به مرحلة اإلثبات العقيل واإلحساس الذوقي إىل
أفق واقعي حيتاج إىل أنوار هذا التوحيد ،وهذا يعني أن التوحيد اإلقبايل ليس توحيدا منعزال عن احلياة ،بل
هو املقيم يف لبها ،هيذب النفوس ،ويؤدب اجلوارح ،ويقاوم الشياطني ،وهيد عرو

الطغاة.

واحلقيقة أن "إقبال" مل يرتكنا للحدس كي نفهم موقفه من هذه املسألة ،بل ذكر ذلك رصاحة
يف بعض مؤلفاته األخرى ،فقد نقل يف جتديد الفكر عن أحد صوفية اهلند الكبار قوله" :صعد حممد النبي
العريب إىل السموات العال ثم عاد ،وأقسم باهلل لو أنني وصلت إىل هذا املقام فلن أعود أبدا"!!( ،)28ومع
أن العبارة قد تبدو صادمة لبعض العقول ،ومدهشة لبعضها اآلخر ،إال أن التحليل اإلقبايل هلا يأخذنا من
الصدمة والدهشة إىل أفق فكري حيدد من خالله أصناف العابدين ،فمنهم من اقترص عىل الذوق وشغلته
حالوته ،ومنهم من تذوق أعظم تذوق ونزل مع هذا بإيامنه ميدان احلياة ،يغرس اإليامن يف القلوب،
ويصنع واقعا أرضيا موافقا له ،يقول إقبال معلقا عىل قولة عبد القدوس اجلنجوهي السابقة" :جتربة

ایبں ںيم ہتکن وتديح ا وت اتکس ےہ
وہ رمر وشق ہک وپديشہ الاہل ںيم ےہ

رتے دامغ ںيم بب اخہن وہ وت ايک ےيہک
رطقي خيش فقنہاہن وہ وت ايک ےيہک

رسور وج قح و نالط يک اکررار ںيم ےہ

وت رحت و رضت ےس اگيبہن وہ وت ايک ےيہک
رتي اگنہ غالامہن وہ وت ايک ےيہک

اقمم رقف ےہ انتک دنلب شايہ ےس

روش يسک يک دگاناہن وہ وت ايک ےيہک!

اہجں ںيم دنبہ رح ےک اشمدہات ںيہ ايک
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حممد إقبال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ترمجة :حممد يوسف عدس ،تقديم :الشيامء الدمردا
اإلسكندرية ،دار الكتاب املرصي بالقاهرة ،ودار الكتاب اللبناين ببريوت2666 ،م ،ص .260

08

العقايل ،مكتبة

التوحد ومقام الشهود عند الصويف وما يستشعره يف هذه احلال من سكينة هي غاية هنائية بالنسبة له،
ذروة أشواقه ومنتهى مطاحمه .أما بالنسبة للنبي فاألمر جد خمتلف ،إهنا يقظة عارمة لقواه النفسية اجلوانية،
بداية مهمة روحية من شأهنا أن هتز العامل من حوله ،جتربة جديدة مقدر هلا أن تغري العامل اإلنساين وحتوله
حتوال كامال"(.)29
إن شخصية العابد الساكن يف قلب التاريخ واجلغرافيا ،والتي متثلت يف أتم صورها يف النبي
أظهرته عىل أنه "الكائن املتناهي الذي يغوص إىل أعامق حياته الروحية الالهنائية ،حيث يتلقى من فيض
الوحي اإلهلي ،ال ليبقى هناك متأمال ،وإنام ليطفو مرة أخرى صاعدا إىل أعىل بقوة دافعة جديدة ،فيحطم
القديم ،ويكشف عن توجهات جديدة للحياة"(.)30
فاملهمة النبوية التي ينبغي ألتباعه أن يتخذوه قدوة فيها( )31تتجاوز الذوق اإليامين إىل السعي
هبذا اإليامن يف موطن االستخالف اإلهلي للبرش األرض ،حيث يعيش املجتمع اإلنساين املحتاج بقوة إىل
أن يربط سعيه األريض برب الوجود.
وإذا عدنا إىل شعر إقبال ،فسنجد التوحيد وقد جتىل فيه معلام مميزا لألمة اإلسالمية التي محلت
ـ دون غريها ـ لواءه صافيا يف العاملني ،ففي حني توزعت البرشية معبودات أرضية وساموية من حجر
وشجر وأصنام وكواكب ونجوم ،كان املسلمون هيتفون باسم اهلل الواحد يف أذاهنم وصالهتم وحجهم
وجهادهم ،حتى هدوا الشعوب التائهة واألمم الضالة إىل رهبا:
من كان هيتف باسم ذاتك قبلنا

من كان يدعو الواحد القهارا

عبدوا متاثيل الصخور وقدسـوا

من دونك األحجار واألشجارا

عبدوا الكواكب والنجوم جهالة

مل

أنوارا

هل أعلن التوحيـد داع قبلنـا

وهدى الشعوب إليك

يبلغوا

من

هدهيا

واألنظارا()32

-29

املرجع السابق ،ص .265 - 260

-30

املرجع السابق ،ص .264

-31

املرجع السابق ،ص .260 - 264
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صلصلة اجلرس ،نقله إىل العربية نثرا ثم صاغه شعرا الشيخ الصاوي شعالن ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص .35
من قصيدة "شكوه" الشهرية ،وقد كتبها الشاعر باألردية ،ويقابل األبيات موضع الشاهد قوله:
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فالتوحيد هنا رمز وعالمة وشعار لألمة املسلمة ،وهي حاملته ونارشته ومسوقته يف العامل،
وهادية املجتمعات اإلنسانية إليه ،فقد حازته لنفسها أول مرة ،إال أهنا مل تستأثر به ،بل طارت به يف دنيا
البرش تذيعه وتعبد به الناس لرب العاملني وحده ،بعد أن كانت اجلهالة والوثنية والرشك هي احلاكم األكرب
يف دنيا الناس.
وقد فرض "إقبال" فكره عىل شعره كثريا ،فلم يكن جمرد مشاعر مرسلة ،وال رمية من غري رام،
بل بدا واضحا أنه يصوغ أفكارا يف إهاب شعر رقيق ،ويقدم معاين إصالحية يف ثوب من قريض حملق،
وبدا توحيد اهلل تعاىل إحدى أدواته األهم يف هذا املضامر الصعب ،مضامر إصالح األمم والشعوب
وتصويب مسارات املجتمعات ،وقد تأكد هذا يف عناوين قصائده كام تأكد يف أبياته ،فمن عناوين قصائده
يف ديوان األرسار والرموز قصيدته "يف معنى أن اخلوف واحلزن واليأس أمهات اخلبائث وقاطعات طريق
احلياة وأن يف التوحيد دواء هذه"(.)33
وإذا كانت وظيفة التوحيد يف هذه القصيدة وظيفة سلبية ،حيث يقاوم األخالق الرديئة ،ويعالج
أمراض القلوب والنفوس ،فقد بدا دوره إجيابيا متاما يف مواضع أخرى كثرية من شعره ،فصوره إقبال عىل
أنه املرتكز أو الركن األول الذي تقوم عليه األمة اإلسالمية ،أو هو املحدد األول لشخصيتها( ،)34كام
عنون قصيدة أخرى يف الديوان نفسه بـ" :يف بيان أن األمة اإلسالمية مؤسسة عىل التوحيد فال حتدها
األمكنة"( ،)35وجعل "مقصد األمة اإلسالمية حفظ التوحيد ونرشه"( )36يف قصيدة ثالثة.
وقد امتد أفق العامل واتسع أمام إقبال حني رآه من سامء التوحيد ،ومل حيبس نفسه فيام حتت قدميه
ورہن امب رتے وبحمت يک دوياین يھت؟

مہ ےس ےلہپ اھت بجع ريتے اہجں اک رظنم
وخرگ رکيپ وسحمش يھت ایشاں يک رظن

اماتن رھپ وکیئ اں دےھکي جدا وک کنور

ھجت وک ولعمم ےہ  ،اتيل اھت وکیئ نام رتا؟

ںيہک وجسمد ےھت رھتپ ،ںيہک وبعمد رجش
-33

األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .638وبالفارسية" :در ینعم اهکنی نا ٔش وزحں ووخف ام اابخلبب اسب واقعط

-34

ايحت ووتديح اراہلٔ اںی ارماض هثیبخ یم دنک".
ش
األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .634وبالفارسية" :اراکںاشایسهیلمٔ إ الهیم :رنكاول :وتديح".
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األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .268وبالفارسية" :در ینعم اهکنی وچں تلم دمحمہی ؤمسس بز وتديح
ورشالب اسب سپ اہنبب اکمین دنارد".
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األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .224وبالفارسية" :در ینعم اهکنی تیعمج یقیقح ار مکحم رگنتف بصن انیعل
هیلم اسب وبصن انیعل امب دمحمہی ظفح ورشن وتديح اسب".

11

من الثرى ،لذلك ألح كثريا عىل رفض فكرة القومية ،وجعل االرتباط القائم عىل العقيدة هو األصل يف
الصلة بني الناس ،وما دونه من ارتباط بالقوم أو الوطن اعتربه صورا شائهة للتالقي البرشي ،فيقول عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ملء

أمة

الدنى

صارت

الدنيا

رشف

الشمس

قد
لنا
مسري

أسسا

التوحيد

جعـل

مسجدا
مطلق

ختفـق

فيه

فوق

من

ال تكن هنرا من السحب يمد
العامل

لرتى

الـورى

وكن

احلوت

كل من حرر من ذل اجلهات

فلك

يزهر

اقصدن
ال

تسخري

يقيدك

ترك

الورد

مقام

يف
شذاه

فيها

إذ أشاع الفضل فينا وهدى...
وكن

كل

أسســا

فرسى

البحر

الربايا
عبابا

سلطان

أهل

ال

حيد
العامل

يسيح

األبحرا

كل

اجلهات

يف فسيح املرج عطرا

نرشا()37

من

وكأن الفكرة القومية ـ بصيغها املتطرفة عىل األقل ـ متثل أحد العراقيل التي يمكن أن حتول دون
هنضة املسلمني ،وأنه ال بد من ضبط النزوع القومي واخلروج من أرسه وضيق أفقه ،وإعادة الناس إىل
األصل الذي مجعهم عليه حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وهو التوحيد واإليامن واإلسالم.
ويوظف إقبال فكرة التوحيد يف التأكيد عىل وحدة األمة ،واالبتعاد عن النعرات القومية التي
فرقت املسلمني يف مواضع وبصور متعددة ،فيقول يف حوارية أجراها مع أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه:
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األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .263من قصيدة "در ینعم اهکنی وچں تلم دمحمہی ؤمسس بز وتديح ورشالب
اسب سپ اہنبب اکمین دنارد" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد هنا قوله:
جک
بز اشاش ہملک یئ ریمعت رکد
متش نک تلم یتیگ ونرد
ب
دجسم ام دش ھمہ روي رنیم...
نا ر چسشہاي ا ں اطلسں دنی
رعہص ي ا افق رری ناي اوسب
رہم را ا رادہ رنتف ا بزوسب
وچمہ وج رسامہی ار ناراں وخماہ
وبد رحب خلت رو نک شادہ دسب
ناندت ا گنہ ریخست ھمہ
وصرت اميہ ہب رحب ا ناد وش
ہر ہک ار دیق اہجت ا راد دش
وبي لگ ار رتک لگ وجالرگن اسب

رکیباں وش در اہجں ناناں وخماہ
شایلح وررند و ار رشم ا ت تشگ
نا وت یم نایش فراریگ ھمہ
ینعی ار دیق اقمم ا راد وش
وچں کلف در شش تہج ا ناد دش
در فرااخي نمچ وخد رتسگسب

10

قلت :يا صفوة أصحاب الصفاء

مطلع الديوان من أهل الوفاء

بـك قـر األس يف بنياننـا

فانظرن ما الطب من أدوائنــا؟

قـال :حتـام أسيـر الوهم؟

سورة اإلخالص بــرء السقم

نفس يف كل صدر جائل

وهي للتوحيـد ســر هائـــل

فاجل هذا الرس يف كل الفعال

ولتكن

للجامل

الذي سامك عبـدا مسلمـــا

بك للوحدة يف الدنيـا سمـا

قلت :أفغان وترك وعجـم

مل تزل عام تعودت القــــدم

طهرن احلق من هذي السامت

اقصد البحر وخـل القنوات

وحيكا

قد بعدت اليوم مـن دوحتكا...

عابد الواحد ،وحد واهجرن

ارجعن()38

يا

لسمـات

أسريا

منـه

مثاال

كل تفريق وللحق

ولعل اختيار الشاعر أبا بكر إلجراء هذا احلوار معه يرجع إىل ما مثله يف التاريخ اإلسالمي من
نموذج للعريب القح الذي مجعه الدين مع ممثلني عن أمم شتى ،فرس وحبش وروم ،حتى ذابت العصبية
اجلاهلية .كام أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه هو أول من مجع املسلمني بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم عىل كلمة واحدة ،وواجه هبم األخطار التي هددت وجود اإلسالم برمته.
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األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .207 -208من مقطوعة "جالہصٔ اطملب ونثمي در ریسفت وسرۂ اجالض..
لق وہاہلل ادح" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد هنا قوله:
گفن
قشع وت رس علطم دوياں قشع
ہص اخاصں قشع
مش اي اخ ٔ
اچرہ یئ فرام یپ ا رار ام
ہتخپ ار دشتب اشاش اکر ام
ا ت و نات ار وسرۂ اجالض ریگ
تفگ نا يک در وہش رگدي اريس
رسي ار ارسار وتديح اسب و سب
اهکنی در دص ہنیس بنچد نک سفن
رنگ او بز نك منال او وشي
ا ہکن نام وت املسمں رکدہ اسب
ی
وخ شتن را رتک و ااغفں وخادنہ یئ

در اہجں سکع امجل او وشي
ار دویئ وسي یکی ا وردہ اسب
واي بز وت ا ہچن وبدي امدنہ یئ

نااہم

شار نا مخ در ذگر ار اجاہم
ار درجب وخشی اخم ااتفدہ یئ

واراہں

نادیمہ

را

ار

اي ہک وت روساي نام ااتفدہ یئ
نا یکی شار ار دویئ بزدار رجب
وت در وخد را وخبد وپديشہ یئ

11

ودحت وخد را رگمداں تخل تخل...
در دل ا ور ا ہچن بز لب دیچہ یئ

وقد سأله الشاعر هنا عن عالج لداء األمة ،وقصد به الفرقة والترشذم ،فأشار إىل أن سورة
اإلخالص التي تكثرون قراءهتا ،فهي "نفس جائل يف كل صدر" ـ فيها هذا الدواء الذي تبحث عنه ،فهي
"للتوحيد رس هائل" ،ومل يبني له هذا الرس برصاحة ،غري أنه طالبه بأن يتجىل توحيده هلل يف أفعاله حتى
يكون مثاال للجامل ،ويرتك عادات اجلاهلية التي دنست صورة احلق ،وفرقت األمة إىل أفغان وترك
وعرب وعجم ،واألوىل أن يبقى عىل األصل تاركا هذه الفروع" :اقصد البحر ،وخل القنوات".
ويف القصيدة نفسها "خالصة املطالب املنظومة يف تفسري سورة اإلخالص" وحتت عنواهنا
الفرعي "مل يلد ومل يولد" واصل الشاعر أنفاسه وأطاهلا يف الدعوة إىل هجران القومية ،ودعا املسلمني،
أهل التوحيد إىل توحيد صفهم وكلمتهم ،ومن شعره يف هذا الصدد قوله:
ما من األنساب يقوى وصلنا

ليس من روم وعرب يقوى أصلنا

احلبيب

قد حبانا ذاكم الوصل القريــــــب...

من ثوى يف نسب أو بلـد

ﭜﮊ()39

إنام

احلجازي

حب

قد غفا عن ﮋﭙ ﭚ ﭛ

وإضافة إىل القومية ،فإن األمم احلديثة قد صنعت لنفسها أصناما أخرى من امللذات واملطامع
دفعتها دفعا إىل إيقاع الظلم بغريها ،وال حيطم هذه األصنام سوى التوحيد ،يقول إقبال:
يعشق
هو
وعىل
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األصنام
أحيــا

عقل

سنــة

أقــدام

هذا

األمم

ناحت

آزرا

حمدثا

فيها

الصنـــم

ذبح

اإلنسـان

مــن

عابد

أو

إهلا
ذبـح

للصنم
للــورى...
الغنـــم

أهيا الشارب من كأس اخلليل

يا محي النفس من طاس اخلليل

سيف "ال موجود إال هو" خذ

فاجذذ()40

وبه

األصنام

هذه

األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .252من قصيدة "جالہصٔ اطملب ونثمي در ریسفت وسرۂ اجالض ...مل يلد
ومل يولد" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد هنا قوله:
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نادنب

بسن

دنودن

ام

تسین ار روم و رعت دنودن ام

تسین

دل ہب وبحمت اجحري ہتسب امی
ہر ہک نا در دنب امیلق و جد اسب

رنی تہج نا دکیرگ دنوہتس امی...
يب ربخ ار مل دلی مل ويدل اسب

األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .227من قصيدة "در ینعم اهکنی تیعمج یقیقح ار مکحم رگنتف بصن انیعل هیلم
اسب وبصن انیعل امب دمحمہی ظفح ورشن وتديح اسب" ،واألبيات موضع الشاهد هي قوله:

11

وإقبال يلح من حني إىل آخر عىل أن التوحيد ليس فقط عالجا ملشكالت نفسية وعقلية يسببها
أيضا مهذب للفرد الذي ينفعل به ويلتزم سبيل التقوى ،وكذلك خيرج األعاجيب
اإلحلاد واحلرية ،بل هو ً
من األمم التي تعتنقه ،يقول:
التوحيد

يرفع

بالتقاة

فردا

جيعل

أحاديث

الشعب

الرواة

وعن الشبيل سمعت وأيب ذر

طغرل كان لشعب ثم سنجر

للمرء

الثبات

احليـاة

بتوحيـد

كامال

بالتجيل
ولقد

كان
ناال

إنه

والشعب

للفرد

حققا هذا جالال ذا

مجاال()41

وهذا املقطع يشرتك يف التنويه بتأثري التوحيد عىل الفرد وكذلك تأثريه عىل املجتمع ،وإن كان
األول أكثر وضوحا فيه ،حتى رضب لنا مثال ببعض صوفية الزمن املايض وزهاده الذين فاقوا امللوك
جاللة ومكانة يف أمتهم ،أو كانوا مثل أعظم امللوك "مثل بعض ملوك السالجقة العظام مثال" ،وهنا يبدو
املوحد احلقيقي عامل قوة كبريا ألمته.
وقد جتلت قيمة الشخصية املوحدة يف روعة يف إحدى قصائد ديوانه "جناح جربيل" ،ومنها قوله:
توحيد
لو

كل

حيكيــك

لنـا

اهلل
رياح

يف

مجاال

رکف ایشاں بب رپيتس بب رگي
نار رطخ ا رري ادناجب اسب
ا دتیم ہتشک دش وچں وگدنفس
اي ہک وخرديتس ر انیمي لیلخ
بزرس انی نالط قح ریپنہ
-41

نـــور

وحياة

القلب

الدنيا

اجتمعت

ال

وجالال

رجـــل

هلل

تقدر

ختمـده

تعبـــــــده

ہر رامں در وجتسجي
نارہ رت رپورداگري شاجب اسب...
شیپ ناي انی بب نااردنمج
رگیم وخبب ر ابہصي لیلخ
غیت ’’ال وموجد اال وہ‘‘ بزں
رکيپي

رسالة اخللود  -جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .743 – 747من قصيدة "حضور" ،ويقابل األبيات
موضع الشاهد هنا قوله:
فرد ار وتديح الوہیت وشد
نا بزند ویلبش ووبدر اروسب
يب یلجت تسین ا دم را ابثت
ہر دو ار وتديح یم ریگد امکل

11

توحــده

تلم ار وتديح ربجویت وشد
ااتمں را رغطل ورجنس اروسب
ولجۂ ام فرد وتلم را ايحت
ردنيگ انی را جالل ،ا رنا امجل

ومحاس ضحاه ووجد مساه
ومســـــرته

وما

وحمبتــــــه

خيفيه

له

وتـواضــعـــه

عذب الكلامت خفيف الروح

رقيق

غـــده
وتـــــودده
مسهده()42

القلب

فهنا يبدو التوحيد قوة توقظ ملكات النفس ،وتنبه قواها الغافية ،هو نور يمأل جنبات النفس
املؤمنة ،وحييي القلب بتوحيد الوجهة التي يقصدها ،والبعد عن شتات الرشك وضيعة اإلحلاد .وهلذا
التوحيد من القوة ما يعجز ذوي القوة عن إمخاده أو إمخاله ،فهو يصوغ شخصية صاحبه من مزيج اجلامل
واجلالل ،وينشطه للعمل بالنهار ،ولعيش رحلة املواجيد بالليل ،والثبات أمام أقدار اهلل الزاحفة عليه
باملرسات مرة وبالرضاء مرة يف كل وقت ،بل إن قسامته األخالقية ليصوغها التوحيد حني خيالط الناس
باملرسة واملحبة والتواضع وحسن الكالم ورقة القلب.
ثم يقول إقبال يف القصيدة السابقة من جاويد نامه مشريا إىل منزلة األمة املوحدة يف العاملني:
وألهل

احلق

دعوى

وحـدت

وهلم

تصبح

الذرة

شمسا

بالنظــر

نظــرة كـن ،واإللـه ما استتـر

نظـرة

باهلل

كيـف

تزدرهيـا

والتجيل

فيهـا

وإذا

التوحيـد

أسكـرا

فمكان الشعب يف أعىل الذرى

إن روح الشعب بني الناس كانت

للحلول قـط جسمـا مـا أرادت

البقـاء

الفنـاء()43

باجتامع
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القـوم

شعبـا
للروح

قلـــب
كان

أبعــدت

ودور
للتوحيـد

والشتات فيـه للروح

جناح جربيل ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .583من قصيدة أردية عنواهنا "مسجد قرطبه (اپسه هين يک رسرنیم
ناوصخلض قرطنہ ںيم يھکل يئگ (" ،ويقابل البيتني موضع الشاهد هنا قوله:
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ہمغن' اہلل وھ' ريمے رگ و ےپ ںيم ےہ

ريتا جالل و امجل  ،رمد جدا يک دلیل

وہ يھب ليلج و ليمج  ،وت يھب ليلج و ليمج
ب
شام ےک رحصا ںيم وہ ےسيج وجہم چنل

ريتي انب نادئار  ،ريتے وتسں ےب امشر
ريتے در و نام رپ وادي انمي اک ونر

رسالة اخللود  -جاويد نامه ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .706من قصيدة "حضور" ،ويقابل األبيات موضع
الشاهد هنا قوله:
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والتوحيد يف نظر إقبال يعلم صاحبه الشجاعة واإلقدام ،ألن املوحد احلقيقي يؤمن بأن مقدر
األقدار واحد عدل ،وهو اهلل تعاىل ،فال إنس وال جن ،وال وحش مفرتس وال طري جارح يملك من قدره
هو ـ فضال عن قدر غريه ـ شي ًئا ،ومقدر األقدار له حكم فيام جيريه يف كونه وعىل خلقه ،ولكن ـ وهو
يترصف يف ملكه ال ملك غريه ـ ال يظلم أحدا شيئا ،يقول إقبال متحدثا عن أجماد املسلمني:
املنايا

مل نخش طاغوتا حياربنا ولـو

نصب

ندعو جهارا ال إله إال الذي

صنع الوجود وقدر

أسـوارا

حولنا

األقـدارا()44

ويتسع إقبال يف بيان خصال املوحد وتأثريه يف العامل ،فيذكر أن إيامن املؤمن ليس حبيس قلبه ،بل
يتعدى أثره إىل هذا العامل الواسع ،ويتجىل خلقا وسلوكا يف حياة البرش ،يقول حتت عنوان :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﮊ:
صاح ما املسلم للدنيا احتقر
زهرة

من

نفسا

ينفخ

الندى

منها

يف

شقر
فيها

القنــــن

مل

ترعها

قلبا،

طلعة

السحــــر

فتـراها

هلبا

يغسـل

وشعاع

الشمس

نعاسا

ﮋﭞ

ﭟﮊ أمسك هبا واشدد يدا

لرتى

ذلك

الواحد ال رشك لــــه

عبــده

قد سام املسلم أعىل من سام

يف

يأبى

يستعـــــــر..
هبا
حرا

رشيكا

درہ اہ ار نک اگنہ ا اتفت

نک ہگن وش نا وشد قح يب اجحت
ار یلجت اہي وتديح اسب انی
وقت و ربجوت یم ا ند دبسب

روخ تلم را ووجد ار انمجن
نا ووجدش را ومند ار تبحص اسب

روخ تلم تسین اتحمخ دبں

قبـــــل
أوحدا
مثلـــه

رمد وچں ریشارۂ تبحص تسکش

صلصلة اجلرس ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .34 - 35من قصيدة "شكوه" الشهرية ،وقد كتبها الشاعر
باألردية ،ويقابل البيتني موضع الشاهد قوله:
مہ وج ےتيج ےھت وت وگنجں ےک تبيصم ےک ےيل
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جمتـــن

ليس يرىض بمسام يف السام..

جتسب تلم اہکی وگیئ الاہل
الہ قح را تجح و دوعي نکتسب

یتلم وچں یم وشد وتديح تسم

من

الناس

نا ہراراں مشچ وبدں نک ہگن
ہمیخ اہي ام جدا داہل یکی اسب

نک اگنيہ را مشچب مک نیبم
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عامرا

باحلق

قد

عمر

اور رمےت ےھت رتے نام يک تمظع ےک ےيل

طهرا

ظهــره

وحوى

برا

وبحرا

صـدره..

محل

يف

حشــاه

جوهر

فيه

كامل

للحيــاه

ليس يف ضوضاء هذي األمم

نغمـة

إال

هو يف العفو ويف البذل عظيم

وهو حني القهر ذو طبع كريم

احلفل

جرب

املنكرس

قهره يف احلرب صهر للحجر

احلفل

صفري

البلبل

وهو يف البيد انقضاض األجدل

ال

يقــر

هو فـوق الزهر من إن يستقـر

احلبــك

الفلـك()45

مجره

لطفه
هو
قلبه
طائر

الكونني
كل

يف
يف

هليب

حتت
ينقر

سامء
نجم

طائرا

فيام

أذان

وراء

املسلم

وهي جمموعة من الصفات تعرب عن قوى نفسية وعقلية وجسدية جتتمع للمسلم املوحد عىل
احلقيقة فتجعله أسطورة "حقيقية" يف هذا العامل ،فهو نغم رقيق كام البلبل يف احلفل ،وهو صقر شديد
االنقضاض يف احلرب ،هو لطيف حان جيرب املنكرس وقت السالم ،ولكنه يف احلرب يصهر احلجر ،وهو مع
هذا يعيش مهوم العامل ومشاغله.
ويبقى اإلحلاح اإلقبايل عىل عقيدة التوحيد بمعناها الواسع والعميق معلام واضحا يف شعره،
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األرسار والرموز ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .250من قصيدة "جالہصٔ اطملب ونثمي در ریسفت وسرۂ اجالض ..ومل يكن
له كفوا أحد" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد هنا قوله:
رطفت انی دل قحب دنوہتس جتسب؟
ملسم مشچ ار اہجں بز ہتسب جتسب؟
گل
ن
چ
ت
دنند
داامں ب ی
وگہشٔ
الہل یئ وک بز رس وکيہ ددیم
چس
ن
ت
ن رحس...
ار سفن اہي
ا شت او ہلعش یئ ریگد ہب بز
جش
م
منبش ار ش وشبند رگد وخات
وبشدسش اول عاعغ ا اتفت
نا وت در اوقام يب اتمہ وشي
رہتشٔ یئ نا مل نکی ناند وقي
دنبہ اش مہ در یشارد نا رشنک
ا ہکن داشت وادح اسب و الرشنک
ب
ریغت او ز اتندب رسمہي...
ؤمنم ناالي رھ ناالرتي
رحب و بز رپوردۂ ا وغش او...
یم کشد نار دو اعمل دوش او
ہ
ردنيگ ریگد امکل ار وج رش
در رگہ دص ہلعش دارد ارگخش
ہمغن ديپا تسین زج ریبکت او
در اضفي انی اہجں اہي و وہ
مہ یقہر ادنر مراخ او رکمی
وفع و دعل و ندل و ااسحشن میظع
وسر او در ررم اہ ا نہ دگار
شار او در بزم اہ اخرط ونار
در ایبناں رجہ نار دیص ریگ
در اتسلگں نا انعدل مہ ریفص
بز کلف ریگد قرار ا ت و گلش
رری رگدوں یم اینشاند دشل
ا وسني انی ہنہک ربنچ بز ردن
طاریش اقنمر بز ارتخ ردن
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حتى إنه ربام صاغ فيه القصيدة الكاملة التي تقدم التوحيد أساسا ملرشوع هنضوي للفرد واملجتمع ،فيحقق
للفرد ذاته ،ويرقى بأحساسيه ،ويسمو بأهدافه ،ويقوي ساعده ،ويؤلف بني أبناء املجتمع ،ويوجههم إىل
خري اإلنسانية وصالحها ،فالتوحيد يفتح باب احلياة ،وال يقبل أن ينعزل أو ينزوي ،بل يميض بصاحبه إىل
قلب احلياة االجتامعية قاهرا املهانة ورافضا الذل ،ومتمتعا باليقني ،ومن أمثلة ذلك قصيدته "ال إله إال
اهلل" يف ديوان :پس چه بائد کرد اے اقوام رشق ،أو واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق ،ولعل بعض الشواهد
الشعرية السابقة قد تناولت شيئا من هذا ،إال أنه أضاف يف هذه القصيدة تقديم نموذج ألمة التوحيد يف
زماهنا األول وكيف بالتوحيد سجلوا آيات الفخار:
يا هلا من ذكرى ألجماد العـرب
حرروا

بالعزمـات

يف مجيع الكون يف كل اجلهات

فازدهى من نورهـم كل مكان

وتغنى

زمان

مل تدم "عزى" ومل تبق "مناة"

هوت األصنام حتت الرضبات..

هؤالء

العرب

الصيد

األبـاه

وحدوا

اإلله..

وسموا

فوق

الدراري

منزال

كل هذا كان من أنوار "ال"

الرميـم

يف سهوب األرض أو دير قديم

جديد

وأقاموها عىل النهج الرشيـد..

قد أزال العرب من لوح القلوب

نقش غري "اهلل" عالم الغيوب

وجنـوب

الشعوب()46

بينام
أنشأوا
فأقاموا
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أقدارهـم

آية

كربى

وتاريخ

العامل
دنياه
يف

كالعظم
يف

خلق

شمـال

باسمهم
اخللق

كل
بتوحيـد

ثورة اإليامن يف كل

واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق ،أعامل حممد إقبال الكاملة ،ص  .738 -735والشاهد من قصيدة فارسية عنواهنا:
"ال إله إال اهلل" ،ويقابل األبيات موضع الشاهد قوله:
نا وت وگیممی ر انام رعت
ربز ربز ار رضت او الت و انمت
ہر ابقي ہنہک اچک ار دسب او
اگہ دسب ار بزق و ناراشن دبرد
اعیمل در ا شت او بنلثم سخ
ھ
م نتند
ادنرنی دری کہن
نانگ قح ار حبص زیخاہیي اوسب
اهکنی عمش الہل رونش رکدہ ادن
ولخ دل ار شقن ریغ اﷲ تسش
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عجـب

نا دباین ہتخپ و اخم رعت
در اہجت ا راد ار دنب اہجت
رصیق و رسکي ھالک ار دسب او
اگہ رحب ار رور وطافشن دبرد
انی ہمہ اگنہہم ’’ال‘‘ وبد و سب
نا اھجین نارہ یئ ا دم ندند
ہر ہچ ہسب ار مخت ربزاہیي اوسب
ار انکر وجي او ا وردہ ادن
ار فک اخشک دو دص اگنہہم رسب

وأحسب أن هذا موضع مناسب للمغادرة ،فأختم هبذا النموذج العميل لإلنجاز العظيم الذي
حققته أمة التوحيد ألول عهدها هبذا العامل ،فقد انطلقت به تعبد الناس هلل الواحد ،وهتدم األصنام يف
النفوس قبل أن هتدمها يف الواقع املحيط ،وتنشط القوى الكامنة يف البرش حتى تتجه إىل الثورة عىل كل
باطل ،ومدافعة كل منكر.

****
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