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Abstract
This study of Islam and Western civilization is one of the most important
studies in terms of defining their concepts, their intellectual breakthroughs
and their steady foundations, because they represent the world's most
famous and widespread cultures, and the largest and most enriching of
civilizations. Dr. Mohammed Iqbal is one of the most distinguished Islamic
poets who has influenced the recipient through his new poetic style
stemming from his unique thought and imaginative imagination of the
timeless spirit of the Qur'an and his faithful passion. He expressed in his
poetry his intellectual vision, unique vision and deep awareness because he
lived in England , And influenced the Western civilization because he lived
close to it was able to establish a comparison between the Arab Islamic
civilization and Western civilization, he explained to the recipients of his
hair manifestations of weakness and poor aspects with the clarification of
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the signs of moral degeneration among Muslims after being affected by
them.
The researcher felt a deep desire to crystallize this Islamic thought and its
spiritual values and elevate it in a special study to satisfy that desire, and
contribute to the intellectual field, while the hands have been multiplied
and the pens were forced, and although his poetry is characterized by the
emergence of the intellectual content apparent in the express words spoken,
The arbitrator is not without a poetic and poetic whim and a universal faith
passion that sprang through speech words and inspirational compositions
based on immortal Islamic foundations and universal spiritual values on the
one hand, and wonderful artistic foundations on the other, to achieve
poetry in an Islamic spirit that draws hearts and hearts.
The research is studying this phenomenon in two ways, one of which is the
concept of Western civilization and its features, and the other is the
awakening of Muslims and their awareness of the importance of the
Western civilization. At the end of this research, the conclusion will be
accompanied by monitoring the results reached by the researcher,
indicating the sources and references that he referred to during his writing
and the recommendations he deems suitable for researchers and recipients.
Keywords: Civilization, Poetic, Intellectual, monitoring.

:المدخل
 وصحوة الضمري ويقظة، وحمبة الدين،لقد ُرزق إقبال نعمة اإلميان
تأثريا يف تكوين
ً  وكان القرآن الكرمي من أهم العوامل وأقواها،الوجدان عن الوراثة
 وظلت ترافقه طول حياته وتفتحت معه يف،وروحا
ً ونفسا
ً ،شخصيته عقال ومعرفة
 والحظ، رغم أنه تعلم بإجنلرتا حرية العلم والفكر والدين واحلياة والطبيعة،قرحيته
 وأدرك ما فيها من احنراف واحنطاط وهبوط،الثقافة الغربية عن كثب وقرب
 وعلى هذا األساس، ومعامل التقدم واحلداثة،وسقوط مع مظاهر احلسن واجلمال
.يتدرج هذا البحث لتوضيح مظاهر احلضارة الغربية ومعاملها
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كانت  -وما زالت -األمة العربية اإلسالمية حتتاج إىل من يوقظها من
سبوهتا ،وحيثها على االعتصام حببل اهلل والعمل بالقرآن الكرمي ،فينفخ فيها روح
اجلهاد وحب اإلميان ونزعة اإلسالم واالعتزاز بالقيم الدينية ،واإلعراض عن
مثالب احلضارة الغربية واجتناهبا ،وكان شعره أعظم ما جتلى فيه هذه الظاهرة
الدينية الىت متتزج بروح اإلميان وحرراة اإلسالم وعاطفة القرآن حيث وظّف شعره
ليبدد به متاهات اجلهل والظلمات ،ويذكي فيه قناديل العلم واملعرفة ،وال شك
أنه كان من كبار نقاد احلضارة الغربية ،وقد أملّ هبا وعاشها عن كثب ،وتعمق يف
ثناياها وسرب أغوارها حىت غاص فيها واستجلى مجيع وجوه االستكراه ،ومواطن
الضعف ،ومواقع االحنطاط ،وعمد يف ضوء ذلك هداية املسلمني واألمة
اإلسالمية ،مث حاول تقريب احلقائق األصلية والتجارب الصادقة عرب شعره.
التعريف بالشاعر:

ولد الدكتور العالمة حممد إقبال مبدينة سيالكوت يف شبة القارة اهلندية
سنة 1294هـ (1877()1م) ( ،)2والىت تقع بباكستان حاليًا ،ىف أسرة برمهية
كشمريية )3(،وكانت أسرة علمية معروفة ،يرجع أصلها إىل كشمري)4(،وكان والده
مغرما بالدين ،مياال إىل التصوف ،نزوعا إىل العلم واملعرفة ،ومن مث كان بيته بيتا
إسالميا متدينًا( ،)5وقد رزق موهبة شعرية خارقة جتلت براعته فيها من الناحية
الدينية والفلسفية واإلسالمية ،بل يف احلضارة اإلنسانية العاملية كلها ،مما جعل
شهرته تتوسع رقعة وتطري آفاقا ،مبا فيه من حصافة الفكر ورصانة العقل ،ورهافة
الشعور مع قرحية جادت بأسلوب طبيعي يتعدى إىل مهارة فنية وقدرة بارعة يف
()6
استجابات بالغية وروافد فنية.
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األويل يف مكتب الشيخ مري حسن يف مسقط رأسه ،مث
تلقى تعلميه
ّ
اجتاز املرحلة االبتدائية بتقدير ممتاز ،ونعم مبنحة دراسية للمرحلة التالية ،وأخذ
فيها أيضا منحة دراسية ،مث التحق بكلية هناك(،)7فأجاد يف هذه الفرتة اللغة
األردية والفارسية ،مث سافر إىل الهور حيث التحق بالكلية احلكومية جبامعة
بنجاب(،)8وتثقف على أيدي علماء تلك اجلامعة وأساتذهتا حينئذ .وقد شارك
يف االمتحان األخري يف الفلسفة ،وأجاد اإلجنليزية والعربية نط ًقا وكتابةً حىت
أتقنهما(،)9وبرز فيهما ،ونال وسامني ،وأخذ شهادة البكالريوس بامتياز سنة
1897م(،)10وتيقظت هناك قرحيته الشعرية ،فنظم قصيدته األوىل وهي بعنوان
"جبل مهااليا" يف جملة بعنوان "خمزن" ،وكانت هذه القصيدة بديعة يف
صنعها(،)11فارسية الرتاكيب ،مرتمجة لألفكار الغربية ،وكانت حتمل يف طياهتا
صورا مجيلة ،تدل على نبوغه وبراعته ،وقد أحدثت هذه القصيدة ضجة كربى يف
ً
أندية الشعر واألدب ،وجذبت إليها العيون ،ولفتت األنظار جتاه الشاعر الشاب
املبدع ،فسافر إىل إجنلرتا سنة 1905م( ،)12وهناك التحق جبامعة "كامربدج"،
أخريا استقر به املطاف
وحصل على شهادة عالية يف الفلسفة وعلم االقتصاد ،و ً
يف أملانيا ،حيث التحق جبامعة ميونخ ،ونال هبا درجة الدكتوراه يف الفلسفة يف
موضوع"تطور الغيبيات يف فارس"(.)13ويف هذه الفرتة ،اطلع على الثقافة الغربية
عن كثب ال عن كتب( ،)14وعكف عليها ،وهنل منها ما هنل ،ولكنه مل يتأثر هبا
تأثريا ينسيه شرقيته ،بل بدأ يقارن بينهما ،ويطلع على دخائلها وأسرارها،
ً
ويكشف عن جوانب الضعف فيها ،وبوادر اإلفالس وبواكري االهنيار يف اجملتمع
الغريب رغم بلوغها أوج العلم واحلضارة .كل هذا قد أذكى يف نفسه جذوة املعرفة
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الدقيقة واإلحساس القوي ،واملفاهيم اجلديدة ،والرؤية املبتكرة ،وجرده من ربقة
التقليد ،وسيادة املادة اجلدلية ،ومل يكن يتأتى له هذا بغري اإلقامة يف أوروبا(.)15
أوالً :مفهوم الحضارة الغربية ومعالمها لديه:

لقد وجه إقبال يف شعره – العريب والفارسي -باللوم على احلضارة الغربية
وهجوما ،وظل يقدحها طول حياته ،إذ رسم للمسلمني معامل ضعفها
نقداً
ً
ومالمح فتورها ،وكان هذا النقد يف البداية قليل احلدة ،معتدل العاطفة ،مث ارتقى
به ارتقاء إذ اشتد أواره واستعر هليبه يف آخر حياته وال سيما يف كتب ضرب
()16
كليم واملثنوي الفارسي.
ترددت كلمات "الغرب و"كليسا" وأفرنك وأروبا" يف كثري من أبياته املنثورة
يف دواوينه كناية ورمزا للحضارة الغربية على اختالف أنواعها كاملاركسية والشيوعية
واالشرتاكية ،الىت أشرفت على اهلالك والدمار ،وبعدت عن احلقائق ،واقرتبت
للظلمة والدجى ،وسيادة املادة وسيطرهتا على كل فضيلة ومحيدة ،غري أهنا بلغت
ذروة يف العلم والتقدم ،والسمو واالرتقاء ،لكنها خالية عن القيم الروحية ،وعارية
من األخالق العالية ،والنور والصفاء ،والسلطان اإلهلي ،واالحنراف الديين ،ويف
موزا وكنايةً
حني أن كلمات مثل "الشرق" و"املسجد" و"الصويف" و"مال" ر ً
للحضارة الشرقية ،والنور واهلداية ،وطلب احلق ،وبزوغ الشمس ،غري أهنا ختلفت
وتأخرت عن مسرية النهضة واالرتقاء هبا علميا واقتصاديا وتنمويا وتقدميا(،)17
كما يظهر ذلك يف هذا البيت الذي يقارن فيه هاتني احلضارتني:
"احرض ںیہ اسیلک ںیم ابکب وےئم وگلگں
ففى الكنيسة يتوفر الكباب واخلمر احلمراء

دجسم ںیم درھا ایک ےہ زجب ومعظہ ودنپ"

()18
()19

وليس ىف املسجد إال املوعظة والنصيحة
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وقد رسم لنا الشاعر هذه املعاين السامية حيث نرى أن املعابد الىت كانت
لديهم قالع التقوى وحصون طقوسهم ،حتولت إىل دور للخمر وحانات الكباب
وأماكن اللذة واالستمتاع ،بينما املساجد الىت كانت مراكز اإلسالم وجمالس احلب
والعلم صارت خالية من الناس ،وكان شيوخها ال يقدمون للناس إال خطب
املواعظ وحماضرات النصيحة ،بينما جند نفوسهم عارية من اإلميان خالية من روح
اجلهاد ،وال يقودون األمة إىل اجلهاد وال إىل اجملد والعزة.
قارن ىف هذا البيت صورة متعاكسة للثقافتني املتباينتني إحداها للنصارى
يف كنائسهم واألخرى للمسليمن يف مساجدهم ،وكان النصارى يدخلوهنا ،فيتوافر
هلم فيها الكباب واخلمر احلمراء ،وكان الرهبان يسقون الداخلني هذه اخلمور
احلمراء ،وهم يطربون ويفقدون وعيهم ويلهون ويتيهون ،وكانوا فرحني ومطربني
حىت ىف الكنائس واملعابد على حني أن علماء املسلمني وشيوخهم قد جلسوا
على املنابر خيّوفون الناس من القيامة وأحوال عذاب القرب والنار .وهكذا حتمل
هذه الصورة مفارقة عجيبة جدا ىف صورة الشكوى بأن املسلمني ال جيدون راحة
إميانية وال يتمتعون بلذة روحانية حىت ىف املساجد(.)20
غري أننا نرى كلمة "كليسا" كناية عن الثقافة الغربية وأن "املسجد"
كناية عن الثقافية الشرقية اإلسالمية ،وكانت الكنيسة فضاؤها معطر ،ترفل فيها
النساء ويطربن ويرقصن هنا وهناك .وتدور أكواب اخلمر مقارعة ،كما يرمز إيل
هذه احلضارة بكلمة "أفرنك".
"رگہچ ےہ داشکل تہب نسح رفگن یک اہبر

اطرئک دنلب ابل ! داہن ودام ےس زگر"

()21
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إهنا الطائر ،طويل الريش ،امض من (قيد) احلبكة
()22
والشبكة

كانت كلمة "أفرنك" رمزا وكناية عن احلضارة الغربية الىت يشبهها ىف
هبجتها ومسراهتا وترفها اهلائل ونعيمها الطائل بالشركة الىت نصبت وأقيمت
لتصطاد باملرصاد كل طائر طويل الريش ،عظيم اهلدف ،على املنزل ،وكان من
الطري ما ال ينظر إىل العاقبة ،وينسى اهلدف األمسى ،ويقبل على احلبوب دون
اإلحساس هبذه الشركة ويسقط على هذه النعمة واملتاع القليل ،وعدم معرفة
العواقب واملصري ،وإمنا خيدع نفسه حىت يلقى هبا إىل التهلكة.
كان ال يقصد املعاين العادية املتمثلة ىف هذا التشبيه ،ولكننا نرى من
خالل هذا التشبيه الرؤية البعيدة الىت قد صبا إليها واخليال البديع الذى أراد أن
حييط به هداية ،ووقاية لنا من سوء هذه احلضارة الضالة ،حيث وضع لنا هذا
اإلحساس العميق واخلاطر القوي على لوحة فنية سهلة اإلدراك ،عميقة الفكر،
بعيدة املدى والشأو ،ألن هذه احلضارة الغربية الضالة إن كانت تدعو إىل
املسرات واللذات والرتف والبذخ ،وهي تقود اإلنسان من الداخل إىل اهلالك
والدمار لكوهنا خالية من الرتبية األخالقية والقيم الروحانية العظيمة والكرامة
اإلنسانية ،ومن مث تفقد ىف كياهنا ملتبعيها الراحة القلبية واالطمئنان الداخلي،
واهلدوء املريح ،كما يتضح ذلك يف األبيات التالية:
ملع اایش اخک امرا ایمیک اتس

آہ در ارفگن اتریثش دجا اتس

آہ از ارفگن و از آنیئ او

آہ از ادنہشی ال دانیو

اے ہک اجں ام ابز یم داین زنت

رحس اںی ذہتبی ال دینی نکش
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()23

حصول العلم أواكتساب املعرفة يف مجيع اجملاالت املختلفة واملتنوعة مبنزلة علم
الكيمياء لنا ،ولرتابنا وطننا.
ولكن لألسف تأثري العلم على اإلجنليز والغرب خمتلف ،مبعىن كانوا وصلوا ألعلى
مراتب النجاح يف الظاهر ولكنهم يف احلقيقة ساقطون.
إذا أردت أن متيز بني الروح واجلسم ،وتعرف بينهما األمور الدقيقة فاحذر عن
علومهم الالدينية وحضارهتم الواهية ،ألنه ال ترجى أية فائدة من ورائها.
ومما حيمد إلقبال أنه كان معجبا باحلضارة العربية اإلسالمية إعجابا
شديدا ،ويعرض عن احلضارة الغربية إعراضا شديدا ،وكان دائما يسعى إىل
ً
كشف احلجاب عن زخرفتها ومادهتا اجلدلية ونظرياهتا الباطلة ونزعاهتا الضالة الىت
ال تقود اإلنسانية إال إىل حضيض من اجلهالة ،وال حترتم القيم األخالقية والكرامة
اإلنسانية ،كما يتجلى ذلك املفهوم يف األبيات التالية:
ویرپ ںیم تہب روینش ملع و رنہ ےہ

قح ہی ےہ ہک ےب ہمشچ ویحاں ےہ ہی املظت!

اظرہ ںیم اجترت ےہ ،تقیقح ںیم وجا ےہ

وسد اکی اک الوھکں  ے  ےی گر

جافاجت!

اکیبرى و رعایین و ےم وخارى و االفس

ایک مک ںیہ رفیگن دمتین  ے وتفاحت؟

()24

في أوربا كثير من نور العلم والفن

والحق أن هذه الظلمات ،خالية من ماء الحياة

إنها في الظاهر تجارة ،وفي الحقيقة قمار

وإن ربا واحد فيه الموت المفاجئ ،لآلالف ( من الناس)

البطالة ،والسفور والشراب (الخمر) واإلفالس

()25

أهذه الفتوحات (االنتصارات) ،قليلة لحضارة أوربا
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مث يقول يف مكان آخر:
()26

ےہ زنع یک احتل ںیم ذہتبی وجارمن

اشدی وہں اسیلک  ے وہیدى وتم يل!

رأيت حضارته في احتضار تموت اعتباطا وما الموت

فليس غريبا تولي اليهود كنائسه بعد هذا التولي

()27

يملى
كما يقول في مكان آخر:
()28

وہیئ دنی و دوتل ںیم سج دم دجایئ

وہس یک اریمى ،وہس یک وزریى!

حينما وقع الفراق بين الدين والسياسة

سيطر (على الدولة) الطمع ،وصار الطمع الوزراة

()29

مستقبل الحضارة الغربية لديه:
مل يكن إقبال شاعرا فحسب ،بل كان فيلسوفا كبريا وعاملا عظيما ،ولذلك
كان شعره حافال بالفكر العميق ،واملالحظات الدقيقة ،حيث مجع فيه الثقافة
الواسعة والتوجيهات اإلسالمية اخلالصة ،فغدى شعره فلسفة روحانية ونصائح
علمية وعقلية ،ولكنه صاغها يف أسلوب متتزج فيه هذه الفلسفة باجلمال األدىب،
وهذه العاطفة الروحانية الىت ال يطغى فيها العقل حىت خيرج شعره عن دائرة الفكر
السليم ،والرؤية املنرية ،بل كان ينفذ من هذه النظرات الدقيقة واملالحظات
العميقة واالستدركات املتأنية إىل صميم القلب واالنفتاح الروحاين ،والتعبري عن
الوحي املطلق ،مما جعله من كبار الدعاة الذين سخروا قرحيتهم الفنية هلداية األمة
اإلسالمية وفالحها ،ومن مث ال ينتقد احلضارة الغربية نقدا أعمى يقوم على الظلم
نقدا مبنيًا على أسس علمية نسبة
واجلور ،والتعصب وعدم احملايدة ،بل ينقدها ً
لعيشه بإجنلرتا يف حرية العلم والفكر والدين واحلياة والطبيعة ،والحظ هذه الثقافة
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عن كثب وقرب ،وأدرك ما فيها من احنراف واحنطاط وهبوط وسقوط مع مظاهر
احلسن واجلمال ،ومعامل التقدم واحلداثة ،وطفق يزاحم كبار املفكرين والفالسفة
بآرائه ،إذ أصبح من فحول الشعراء الذين يقارنون يف شعرهم بني احلضارتني
الغربية واإلسالمية(،)30فقد قال خماطبا احلضارة الغربية:
"دایر رغمب  ے رےنہ واول! دخا یک یتسب داکں ںیہن ےہ!

رھکا ےسج مت ھجمس رےہ وہ وہ اب زر مک ایعر وہ اگ!"

"اہمترى ذہتبی اےنپ رجنخ ےس آپ یہ وخد یشک رکے یگ

وج اشخ انزک ہپ آایشہن ےنب اگ اناپدیئار وہ اگ"

()31

يا أهل ديار الغرب ،إن دنيا اهلل ليست دكانا

والذي تعتقدونه ذهبا خالصا ،اآلن يكون حتت االختبار

ب ـ ـخ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرك

والعش الذى سيبىن على غصن ضعيف ،ال يكون له دوام

ث ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ــك

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر

()32

ومضى يعكس لنا تفاهة الثقافة الغربية وحضارهتا ،وقيامها على الضاللة
والفحشاء ،وخلوها من القيم الروحانية واألخالق الصاحلة ،وتفقد األمن والراحة،
فكان يصور هذه املعاين واألفكار ىف صورة البحر العميق املظلم ،حيث التماسيح
حتكم هذا البحر وتدير أمره ،وال تلبث أن خترج منه موجة متالطمة كالعاصفة
الىت خترتق البحر ،وتسري فيه بسرعة هائلة حىت ترمي هذه التماسيح إىل شاطئ
البحر وساحله ،وتطيح بعرشها وتدك قصورها الفخمة.
وهذه الصورة ملوجة البحر الىت خترج التماسيح من البحر ،وتسحب
البساط حتت أقدامها ،متثل لنا منظر احلضارة الغربية الفاسدة ،وهنا يرى احلكام
املستبدين وقادة املادة مثل هذه التماسيح ىف البحر ،وهم يف نظره انتهازيون ال
يفكرون إال ىف املادة والينشرون إال الفساد ويدعون إىل املادة واللذة واملتعة ،وال
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يقبلون على العزة والكرامة ،فبدأ الناس يسأمون من هذه احلياة املادية وهذه اللذة
الوقتية ويريدون التخلص من هذا النظام اجلائر ،ويثورون عليه ليطيحوا بعروش
هؤالء احلكام الظاملني الغايمني؛ وذلك ألنه ال قيمة عندهم لألخالق والخالق
لألرحام وال نصيب للمرأة(.)33
ایس درای ےس ایتھٹ ےہ وہ ومج دنتوجالں یھب

()34

 ے نمیشن سج ےس وہےت ںیہ ہت وابال

من هذا النهر ينشأ هذا املوج السريع أيضا

والذى

دابراھکےہاسوکزہمخوریکزیتدیتسےن

تہبےچینرسوںںیمےہایھبویرپاکواوالی

إن

يد

املوسيقى

السريعة

تضغط

إن

به

خيرب

ضوضاء

بيت

أوربا

()35

التماسيح

()36

()37

غامضة

يكشف لنا الشاعر يف هذه الصورة الفنية حقيقة احلضارة الغربية الىت تقوم
على النظريات الفاسدة واألفكار امللحدة ،واصفا إياها خبلوها من الروح الدينية
والقيم األخالقية اإلنسانية اخلالدة ،فيصورها مبغن حاذق يضرب على القيثارة
املوسيقية بكل نشاط ومحاس وخيرج األحلان الصارخة والنربات املرتفعة والذبذبات
الالواعية ،وكان يريد بذلك كله أن يغطي وخيفي وراء هذه الصرخات والطلقات
الطموح الديىن والنزعة األخالقية والعكوف على الدين.
بيد أننا نرى أن هذا املعىن حيمل إليهم ىف ثناياه هذه األحلان واألغاين
والعواطف الفاسدة واخلواطر املاجنة حيث ال قيمة لشعرهم وال حالوة لنظمهم،
وال إيقاع لنربهم وال معىن لذبذباهتم ،وال فائدة هلم ىف هذا الغناء ،بل إنه كان
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خاليا من األمن واخللق الطيب والراحة املعنوية ،إمنا يزيد يف التوتر والتوعر
والثقل(.)38
وقد ال حظنا ىف هذه الصورة الرمزية الىت حتقق من خالهلا تقريب احلقائق
إىل النفوس واستبيان أقصى معاين هذه احلضارة والتضلع فيها الكتشاف رواسبها
ومساوئها ،فإهنا بدأت تنادى باحلرية وترفض املذهب والدين ،وتنكر القيم
األخالقية واملثل العليا ،فصارت مثل هذه األحلان الىت ال وعي فيها واألغاين الىت
ال معىن هلا ،وأقبلت على املادة كل اإلقبال ،وارتاحت إىل االنتهازية كل ارتياح،
فاستسلمت للمادة وخضعت للنفس ،وركنت إىل اللذة املؤقتة والتمتع القليل ،وهلا
هيكل عظيم ىف ظاهرها وباطنها فساد وخراب ،وصرح عظيم ال أساس له،
وكينونة ضخمة ىف إطارها ،ومنخرطة يف داخلها ،مثل هذا الغناء الظاهرى ال
شيء فيه غري هذه الصرخات والضوضاء والشنشنة كما نرى يف األبيات التالية
كذلك.
ہلعش أرفنكييان من وخردة اتس

مشچ اشن اصبح رظن دل گرده اتس

زخمها وخردن از شمشي ير ي
وخي

لمسب ااتفودن وجن نخجي ير ي
وخي

وسز وىتسم را وجم از اتاشكن

ت
رصع ي
ن در أالفک اشن
ودي ي

()39

التقدم املادي احلضاري للغرب أصبح مبلال ،ال يلتفت إليه مثل النظارة
عندما تصري مبللة يصبح صاحبها ال يرى الطريق واضحا.
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أعينهم تبصر وإن يتكلموا يسمع لقوهلم ،ولكن قلوهبم ميتة ال حياة فيها بسبب
الالدينية.
لو تفكر يف فرحهم وطرهبم ،ال جنوم مزدهرة يف مسائهم ألهنم  -بسب
الالدينية -يف حالة احنطاط وتقهقر.
لو فكرت جيدا يف حياتك وحضارتك وثقافتك لوجدهتا زاهية بسبب
دينك احلق ،وستكون كذلك إن متسكت به وبشرائعه ،وعليك أن تقلب احلياة
وتنفخ الروح فيها من جديد ليقلدك العامل بأمجعه وخيطو خطوك ،وهذا واجبك
أيها املسلم.
االعتزاز بحضارتنا الخالدة:
كان إقبال ذا نفس عالية ،مل يكن فردا يعيش لنفسه بنفسه ،وإمنا كان
يعيش لألمة املسلمة كلها ،بل الشرق اإلسالمى كله ،بل اإلنسانية كلها ،وهى
تعيش ىف هذا الرجل العظيم وحتس حبسه وتتأمل بأمله ،وتفكر بعقله وتنطق
بلسانه ،وحنن النعرف بني شعراء هذه األيام شاعرا جعلته طبيعته مرآة صافية
صادقة حلياة نفسه ،وحلياة شعبه وحلياة اإلنسانية كلها ،والشرق اإلسالمي والعرىب
كإقبال رمحه اهلل تعاىل.
غري أنه على الرغم من كل ما استفاده من البيئة الغربية احلرة ،وما تأثر به
من كبار شخصياهتا ،وما نال منها خري منال ،فإنه مل جيهل شرقيته ،ومل يفقد
وعا يف تقليد الغرب
محيته الدينية ،ومل تفته القيم اإلسالمية اخلالدة ،ومل يكن مدف ً
تقليد أعمى يف موضوعاته الشعرية ،منزلقا وراء املادة واحلياة الفاتنة ،بل إنه كان
يعرف معرفة تامة بأنه أتى ليشرب من منابع املعرفة مستعيناً هبا على تكوين نفسه
لآلفاق اجلديدة والفنون احلديثة الىت ختلف فيها الشرق وتأخر ،فجمع يف شعره
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هذه الثقافة املزدوجة الىت تضمن له اخللود والبقاء(.)40وأخذ يقارن بينهما
ويستجلى مظاهر اخلري والشر ووجوه اجلودة وأسباب الضعف،ويرقب املستقبل
اإلنساين مبا فيه من خري وسالم وأمن ونور ،ومل جيد ذلك إال يف احلضارة
اإلسالمية مع كوهنا متقاعسة ومتخلفة يف ذلك الوقت ،يف التطورات احلديثة
واحلقول التقنية واجملالت العلمية.
()41

"اینپ تلم رپ ایقس اوقام رغمب ےس ہن رک

اخص ےہ رتبیک ںیم وقم روسل اہیمش"

ال تقس أمتك على شعوب الغرب

فإن أمة الرسول اهلايمي ،خمصوصة يف الرتكيب

()42

وكان إقبال غيورا على االسالم ،ويهوى إصالح اجملتمع ناصحا حكيما،
فيعني للمؤمن منزلته ،ويعرف له تلك املكانة الىت بؤأه اهلل إياها ،وهو يزهد ىف
الدنيا لينال منزلة عظيمة ىف اآلخرة ونصيبا ىف اجلنة ،ويعيش ىف الدنيا لينري قلوب
الناس وأفئدهتم ،وهو حبيب اجملالس واحملافل(،)43كأنه طل للزهرة احلمراء ،وطوفان
للبحور واألهنار كما نرى ذلك يف البيت التايل.
"سج ےس رگج الہل ںیم ڈنھٹک وہ وہ منبش
إنه بمنزلة الندى الذى يقربه من كبد الوردة الحمراء

()44

درایؤں  ے دل سج ےس دلہ اجںیئ وہ وطافن"
وإنه طوفان تفزع منه قلوب األنهار

()45

وكانوا أعزاء عندما كانوا متمسكني بالقرآن وعلوم الدين.
وہزامےنںیمزعمزےھتاملسمںوہرک
نالوا العزة يف زماهنم حني كانوا مسلمني

اور مت وخار وہے اترک رقآن وہ رک
وأنتم أصبحتم أذالء بعد أن هجرمت القرآن

()46

()47

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2022

86

لكن ختلف املسلمون عن العلم وتقدم الغرب بعد أن أخذ منهم ما لديهم من
علوم إبان هنضتهم ،وأمسى املسلمون يتحسرون على ما آل إليه حاهلم بعد أن
كانوا يف طليعة االمم.
"رگموہملع ےومیت،اتکںیباےنپآابیک وجدںیھکیانوکویرپںیموتدلوہاتےہاپیسرا"
لكن تلك كتب اآلباء ،الىت هبا در العلم

()49

()48

لو ينظر أهل أوربا لصارت قلوهبم قطعا.

إيقاظ المسلمين وتوعيتهم من فداحتة الحضارة الغربية:
مل يكن يف الشرق أشعر إقبال؛ فقد متيز شعره بروعة أخاذة ،ونشوة يف
القلب ،حيث مل تقتصر اسهاماته الشعرية على احتافنا بالقصائد متنوعة األغراض
واألنساق يف دواوينه ،بل حرص على تقطري رسالته القرآنية عرب شعره ،وإحلاقها
بقطار الثقافة العربية اخلالدة ،إذ كان ينوع القوايف لتنوع املعاين اإلميانية كما يطوع
اللغة لتستوعت الفكر اإلسالمي الفريد الذي ميزج بني القيم الفنية اجلمالية والنزعات
الروحانية واملفاهيم اإلميانية لتوقظ األمة من غفلتها العميقة ،فينفذ هبا إىل القلوب
والعقول على حد سواء ،وهذا ما مييزه عن غريه ويفضله عمن سواه ،كما نرى ذلك
فيما يلى من األبيات:
"اھٹ  ے زبم اہجں اک اور یہ ادناز ےہ

رشمق ورغمب ںیم ریتے دور اک آاغز
()50

ےہ"
اهنض ،فإن أسلوب حمفل الدنيا (أسلوب) آخر

()51

ويف الشرق والغرب يكاد يبدأ دورك

كان يشارك الشعب ىف أفراحه وأتراحه ،ويتأمل ألمله ،ويتوجع لوجعه
التصاله به ،وحيس ويستشعر باآلالم الىت حلت به ونزلت ،فصار لسان حاله
حيث مواكباً للتأثري املؤمل واللذة الشعرية ويراوح بني اإلميان واللذة الروحانية الىت
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تتسلى هبا النفوس ،واملتعة األدبية الىت تأخذهم إىل عامل آخر ،فيستشرفون من
خالل ذلك مستقبال منريا كما نرى ىف هذه األبيات :
"ریمض الہل ںیم رونش رچاغ آرزو رک دے
"أشعل مصباح األمنيات فى قلب الوردة الحمراء

نمچ  ے ذرے ذرے وک شھييد وجتسج رک دے"

()52

()53

واجعل ذرات البستان ضحية البحث"

مل يكن شعر إقبال سوى عبارة عن خلجات نفسه ،وصورة ألحوال
سياسية ،وانفعالت بني األمل واألمل ،أو تعبريا عن الفخر واهلجاء ملا لقيه من عزة
أو زلة ،بل إنه قد ارتقى بشعره إىل منزلة سامية يملت رسالة اهلداية واإلصالح،
والنور واإلميان واخلري والرب ،أما من حيث األسلوب فحالفته ربة الشعر ملا تعرض
يف شعره للمعاين اإلهلية ،والقيم الروحية ،والتفكري السماوي(،)54فكان ال بد لربة
الشعر أن تسايره وترافقه لتعطيه قوة خارقة وشحنة مساوية ليسمو هبا على
اآلخرين ،وهتيئ له األسباب الىت جتعله من كبار الشعراء وفحوهلم ،ولذلك كان
تراكيب شعره استجابات بالغية للمعاين الروحانية ،وينهل مجاهلا من قوة العاطفة،
وسالمة الذوق مبهارة فنية بارعة ،حيث ينـتزع من شعره عوائق التكلف والقيود
الصناعية يف املوضوعات اإلسالمية احلية ،فكان يبعث هبا يف النفوس إحساساً
عميقاً ،ويشيع يف القلوب براً ورمحة باخللق واإلبداع( ،)55ملا كانت تنتظره األمة
املسلمة الضعيفة ،حيث كان يتأمل ألملها ويتوجع وحيزن على هذه األوضاع
والظروف التعسة الىت متر هبا األمة اإلسالمية بصفة عامة ومسلمي شبه القارة
بصفة خاصة ،وكان يريد أن يوقظ األمة اإلسالمية ومسلمي شبه القارة من
سباهتم العميق بشعره اإلسالمي ،فسمع أهل شبه القارة غناءه ونداءه ،فأعجبوا
به وأحبوه حبا مجا ،وانتقل حب أهل شبه القارة إىل الشرق األوسع ،وإىل العامل

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2022

88

كله مبا يتضمن شعره من املعاىن األفقية والقيم الروحانية اخلالدة ىف أخلية نادرة
وصور متبكرة كما نرى ذلك ىف هذه األبيات :

"الغیم ںیم ہن اکم آیت ںیہ شمشييرںی ہن ي
دتبںی
ان السيوف والتدابير ال تفيد فى(حالة) العبودية

()56

وج وہ ذوق نیقی دیپا وت ٹک اجںیت ںیہ زریجنںی"

()57

وحينما تنشأ لذة اليقين (عندئذ) تنقطع السالسل (بنفسها)

وكان حيمس الشاب اإلسالمي بقصائد مفعمة بروح اجلهاد ،وهو أول
من طالب بوطن مستقل للمسلمني كي ميارسوا فيه مظاهر احلياة اإلسالمية،
وحيافظوا على القيم اإلسالمية والتعاليم الدينية يف هذه البقعة ،وفيما يلى مطلع
قصيدته الىت عنواهنا "أنشودة املسلم".
"یھبک اے ونوجاں! ملسم دترب ایک وت ےن
أيها الشاب المسلم ،هل تدبرت يوما

()58

وہ ایک رگدوں اھت سج اک ےہ اک وٹاٹ وھا اترا"

()59

كيف كانت تلك السماء ،التى أنت نجمها المكسور

كان يغذي شعره بالعاطفة الصادقة الىت تتمثل ىف اخليال النادر الرائع الذى
يضبط الشعور ويسيطر على املخيلة ،فريدها إىل حدود اجلمال الفين احملكم،
وإطار اجلودة ،وحيز الصور الناطقة املوحية حيث ال قيمة للعاطفة بدون خيال
وال يرتاح هذا اخليال إال إىل هذه العاطفة اإلنسانية اخلالدة املتمثلة يف الصور
الشعرية ،ويتجلى هذا املزيج املتآزر ىف شعره ،ويف رسالته أعظم مما جتلى ىف شعر
معاصريه ،وهذه هي أهم العناصر والعوامل الىت جتعل شعره حيا ىف القلوب ،باقيا
فيها ،مسايرا لكل عصر ومصر ،وذلك ألنه حيمل رسالة إهلية ،وفكرا سليما،
وروحا دينية ،ىف صور فنية موحيه يأثر هبا النفوس ،وميلك هبا األلباب ،وكما كان
يدخل هبا إىل داخل القلوب وأبلغ املشاعر ،حيث ر ّغب املسلمني على ذلك
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وشجعهم على الشهادة واالستماتة ىف سبيل اهلل ألجل إعالء كلمته اخلالدة ونشر
دعوته الصاحلة ،ولكنه تصدى هلذه املعاين السامية والدعوة العظيمة ىف خيال قد
استمد عناصره من الطبيعة وتناول الوردة احلمراء ىف صورة جديدة تريد أن حتفظ
نفسها وتصون كرامتها برداء املسلمني الذى قد نسج من دمائهم.
ایخابں ںیم ےہ رظتنم الہل بک ےس

ابق اچےیہ اس وک وخن رعب ےس

()60

وإهنا تريد الدماء ،من قباء العرب

()61

الوردة احلمراء ،منذ مىت تنتظر ىف
البستان؟
وقد جتلى لنا من خالل نظرة وجيزة يف عواطفه النبيلة وأخيلته الكرمية بأنه
كان يفسر القرآن الكرمي ويشرحه باحلكمة ويصوره بالشعر ،ويدعو إىل احلضارة
العربية األصيلة الىت قوامها اهلل سبحانه وتعاىل ،والروح ،وينفر من احلضارة الغربية
الىت تقدس اإلنسان واملادة ،ومن جراء ذلك مل ينشد الشعر إلرضاء اخلواطر أوتلبية
للقرحية الفنية ،وال تكسبا للجاه واملال والشهرة ،بل نصب نفسه واعظا حكيما،
وأخذ على عاتقه إصالح األمة وتربية اجملتمع ،فخرج شعره حامال القوة اإلميانية
والفلسفة الروحانية ،الىت تتمثل ىف الرغبة واإلميان واحلب وعلو النفس وبعد النظر
وعميق التجربة ،والرغبة على سيطرة اإلسالم ،ألنه ينبثق عن نفس وراءها قلب
صادق ،وينساق عن عقل وراءه نور وإميان ،ويندفع عن فلسفة وراءها روح
إسالمية ،فبث هذه املشاعر الروحانية والعواطف اخلالصة ىف شعره حمافظا على
الروعة الفنية ،واجلودة الشعرية والقوة البيانية حيث مل يدع للعقل جماال يطغى على
فن الشعر فيضعف مستواه وتذهب روعته ،كما مل تضلله األخيلة البعيدة عن
مدار اإلدراك والشعور ،وعن تأمالت الفطرة ومالحظاته ،فيصري الشعر عاجزا
عن حتقيق املتعة الفنية وأداء الوظيفة األساسية والرسالة اخلالدة واهلدف األمسى.
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أهم النتائج:
لقد توصلت خالل كتابة هذا البحث إىل بعض النتائج ،وأمهها ما يلى:
 -1يعد إقبال من أميز الشعراء لذين أثروا يف املتلقي عرب عواطفه
اإلميانية وطموحاته اإلسالمية وحراراته الدينية.
 -2احتك إقبال باحلضارة الغربية احتكاكا بالغاً ،وتعمق فيها عن
قرب ال عن كتب حىت استطاع أن جيرى مقارنة بينهما ،حيث
أوضح ملتلقي شعره مظاهر الضعف ،ووجوه الرداءة ،ومعامل
االحنطاط اخللقي ،وعدم االنسياق وراءها.
 -3يتميز الدكتور العالمة حممد إقبال بأنه اعتكف اعتكافا بالغاً يف
رحاب القرآن الكرمي ،وهنل من مناهله ،إذ هدى األمة املسلمة يف
ضوئه ،ودعا إىل االعتزاز حبضارته اخلالدة واالعجاب بثقافته
األبدية.
 -4مل يكن نقده للحضارة الغربية قائما على اجلور واالضطهاد
والتعصب للشرق ،بل رسم لنا صورهتا اجللية معتمدا على فكره
العميق يف شعره الذي ظل صداه يرتدد إىل يومنا هذا آمال على
إيقاظ األمة من سباهتا العميق ،حاثا إياها على اسرتجاع اجملد
واستعادة الشرق اإلسالمي.
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