محمد يوسف عدس

نافذة على فكر محمد إقبال
وإبداعاته الشعرية

الناشر
مكتبة جزيرة الورد

الطبعة اإللكترونية
١

محتويات الكتاب
تمھيد
موجز من سيرة حياة محمد إقبال .............................................
ختام النب ﱠوة ......................................................................
 تحرير الفكر اإلنساني .................................................صبة األسطورية ..............................
 تحرير الطبيعة من ال ّالطبيعة والتاريخ كمصدرين للمعرفة .........................................
 ثورة على الثقافة اليونانية ..................................................................................
 انبثاق الثقافة اإلسالميةالمنھج التجريبي إبتداع إسالمي ............................................
..............................................
مصادر المعرفة اإلنسانية
 أسلوبان للحكم على التجربة الدينية ..............................................................
 عبقرية الثقافة اإلسالمية...............................
 الكون بين األلوھيـة والربوبية...............................
 أحدث المكتشفات العلمية..............................................
التاريخ كمصدر للمعرفة
................................
 عبقرية ابن خلدونجلر عن الثقافة اإلسالمية ........................
تفنيد إقبال لنظرية ا ْ
ش ِب ْن ْ
....................................................
فكرة الزمن والصيرورة
الحاجة ماسة إلى التجديد ...................................................
 فلسفة الذات والشخصية عند إقبال ..............................................................
 العقل والجسم................................
 مصير اإلنسان وفكرة الخلود..................................................
التط ّور كما يراه إقبال
.........................................
الدين والدولة فى فكر إقبال
اإلصالح والتجديد فى العالم اإلسالمي ........................................
االجتھاد :ماھيّته وقضاياه ودوره فى بناء المجتمع المسلم ...............
 معارك الرأي المتطرفة نشأة ونم ّو التص ّوف المتأثﱢر بفكر غير إسالمي ................ واقعة تخريب بغداد على أيدى الغزاة التتار ................... إبن تيمية وابن عبد الوھاب فى مواجھة االنھيار ..................................
معوقات النھضة االسالمية
 القومية من ﱢ.............................
 ھل الشريعة قابلة للتط ّور؟................................ ......................................................

٢

الصفحة
٤
٦
٩
١٢
١٥

٢٣
٢٧
٣٠
٣٥

٤٩
٥٤
٥٧
٦٠

المصادر األربعة للشريعة:
ً
أوال -القرآن
ثانيًا -الحديث
ثالثًا -اإلجماع
راب ًعا -القياس

...................................................
...................................................
..................................................
..................................................
..................................................

٧١
٧٢
٧٦
٧٨
٨١

٨٣
.................................................
قصة خلق آدم :دراسة مقارنة
٩٠
الشكوى وجواب الشكوى ..........................................................
٩٥
..........................................................
جواب الشكوى
٩٨
تأ ﱡمالت فى أسرار العشق المبدع )آن-ماري شي ِم ْل(...........................
١٠٥
عندما يثور العصفور فى وجه الصقر ........................................
١٠٧
......................................................
ملحقات:
ي
 قالوا عن إقبال :أبو الحسن الندو ّﱠ
١٠٧
.............................................
والعالمة محمد محمود شاكر
 إقبال فى رحالته حول العالم  :فى أسبانيا وقرطبة وأفغانستان ومصروفلسطين ........................................................................
 تعليق الدكتور محمد حلمي عبد الوھاب )أستاذ الفلسفة(...........................................................
 تعليق الدكتور صالح عدس الجھود المبدعة فى ترجمة شعر إقبال إلى العربية ...................... نماذج من الترجمات العربية لشعر إقبال .................................. تجربتى فى ترجمة كتاب إقبال "تجديد الفكلر الدينى" . .. ............... تعريف بالمؤلف للدكتور كمال عرفات نبھان ...........................................................................
 كتب للمؤلف سبق نشرھا............................................
 -كتب تحت النشر

٣

١٠٩
١١٦
١١٨
١٢٤
١٢٥
١٢٨
١٣٣
١٣٥
١٣٦

تمھــــــيد
محمد اقبال فيلسوف وشاعر عالمي مبدع  ،وأحد أكبر مفكرى االصالح والتجديد
فى العصر الحديث  ..وصاحب مشروع لنھضة المسلمين فى العالم  ..عاش
مأساة المسلمين الكبرى فى الھند قبل استقاللھا عن اإلمبراطورية البريطانية ،
وعاصرمأساتھم المزدوجة من االستعمار البريطاني واالضطھاد الھندوكي
العنصري  ،..كما شاھد األوضاع المزرية فى بالد العالم االمسلم التى كانت جميعھا
فى ذلك الوقت -ترزح تحت قُ َوى االحتالل األجنبى .لقد رأى أن أوضاع المسلمين فى الھند قد بلغت حدا مر ّوعا من التردّى ،واليأس
من إيجاد أى حل لتحريرھم من االضطھاد ،وإيقاف المذابح الطائفية المبرمجمة
التى كان االحتالل البريطاني يقف وراءھا  ،تنفيذا لمخططاته فى تمزيق الھند..
أوال :بتحريض المتطرفين الھندوس ضد المسلمين من ناحية  ،وثانيا :دفع
المسلمين إلى االنفصال عن الھند من ناحية أخرى.
وكانت خطة بريطانيا لمستقبل شبه القارة الھندية تشتمل على :إيجاد دولة خاصة
بالمسلمين وفصلھا عن بقية الھند بمنطقة متنازع عليھا بين الدولة المسلمة وبين
الھند ]ھى كشمير[ لتكون موضع صراع دائم بين الدولتين ،وجرحا أبديا دائم
النزف فى قلب الدولة المسلمة  ،ال تبرأ منه أبدا ،وبذلك تضمن استمرار تخلّفھا
وعدم استقرارھا  .يدفعھا الشعور الدائم بالتھديد من جارتھا الكبرى )الھند( إلى
إلتماس الدعم من القوى األجنبية ] ..فكانت بريطانيا أوال ثم أمريكا[ ،وقد نجح
المخطط البريطانى حتى ھذه اللحظة فى تحقيق أھدافه فى باكستان  ..مثلما نجحت
بريطانيا بنفس القدر فى تأبيد التخلّف والتبعية واالضطراب فى المنطقة العربية
بزرع كيان استيطاني عنصري فى قلب البالد العربية ھى -كما نعرف جميعا-
إسرائيل ...
المھم أن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتردّية بل ال ُموئسة
للمسلمين -كما شاھدھا إقبال وعاناھا -ھى التى جعلته يحلم باقامة دولة مستقلة
للمسلمين فى باكستان ،فاتجه إليھا داعيا بكل ما أوتى من قوة فكر وبيان  .كان
اقبال يرى ان ما يجمع الناس فى أمة واحدة ليس ھو وحدة الجغرافيا والجبال
والوديان واالنھار ،وانما وحدة اإليمان والثقافة ..ولكنه مات سنة  ١٩٣٨قبل ان
يرى حلمه يتحقق و يتجسد على ارض الواقع سنة . ١٩٤٧

٤

لقد كافح من اجل قيام باكستان كفاحا مستميتا ،وعكف مع صديقه محمد أسد على
وضع المبادئ الفكرية و الدستورية لھذه الدولة المتوقّعة  ..ودعا من خالل نشاطه
فى حزب الرابطة االسالمية لمقاومة االحتالل فى بلده وفى كل بالد الشرق ،ونصح
المسلمين أال يستسلموا أو يركنوا ألساليب المفاوضات الخادعة مع األعداء ،
فيقول فى إحدى قصائده ،وكأنه يوجه نصيحته إلينا اآلن:
" ال دواء لنا فى لندن أو جنيفا ** فوريد الفرنج ِم ْل ُك يھود"..
لم يكن اقبال منبھرا بحضارة الغرب رغم أنه كان من أقوى الدعاة إلى االستفادة
بعلومھم الطبيعية ومناھجھم العلمية فى الدراسة والبحث ،إال أنه كان على يقين أن
ھذه الحضارة المادية العوراء تسير إلى ح ْتفھا بخ ً
طى حثيثة ،وأن مآلھا إلى انھيار
أكيد  ..وفى ذلك يقول فى إحدى قصائده:
" يا ساكنى ديار الغرب ** ليست ارض ﷲ سوقًا وحانوتًا **
صا سترونه زائفًا **
إن الذى تو ّھ ْمتُموه ذھبًا خال ً
وإن حضارتكم ستقتل نفسھا بخنجرھا **
ألن العش الذى يقام على غصن ھش مآله إلى السقوط "..
وقد عبر اقبال عن حلمه فى قيام دولة إسالمية فى باكستان ،وعن حلمه فى نھضة
أمة االسالم فى الشرق  ،فى شعره وكتبه ،بيقظة عقالنية عميقة تعكس ثقافته
الموسوعية التى شملت الدين والفلسفة والتاريخ واألدب والعلوم الطبيعية الحديثة
 ،والسياسة وكل فروع العلوم االنسانية  .وقد ترك لنا محمد اقبال تراثا شعريا
رائعا حظى بإعجاب الشاعر الھندى العظيم طاغور فشھد له  ..حيث قال" :إن شعر
إقبال ترجع شھرته الى ما فيه من نور األدب الخالد وعظمته" ..
نظم إقبال شعره باللغتين الفارسية واألرديّة ؛ فمن دواوينه الشعرية بالفارسية..
نعرف :ديوان أسرار الذات ،وديوان رموز الﱠالذات ،وديوان رسالة الشرق،
وديوان رسالة الخلود  .أما دواوينه باللغة األُ ْر ِديّه فمنھا :ديوانه صلصلة الجرس ،
و جناح جبريل  ،و ضرب الكليم  .أما ديوانه ھدية الحجاز فقد كتبه باللغتين االرديه
والفارسية .
وإلقبال كتب أخرى  ،ربما أقل شھرة من شعره بين جماھير ُعشﱠاقه ولكنھا ال تقل
أھمية ؛ منھا كتابه "تطور الميتافيزيقا فى فارس"  ،وھو رسالة تقدم بھا لنيل
درجة الدكتوراة من جامعة ميونيخ بألمانيا  ..أما كتابه "تجديد الفكر الدينى فى
االسالم  ،فھو أھم و أبرز كتب محمد إقبال وأشھرھا فى العالمين الشرقي والغربي،
وفيه يرسم الطريق لنھضة المسلمين بتجديد فكرھم الدينى ،وذلك بواسطتين:
٥

اوالھما فتح باب االجتھاد ،وثانيھما ربط الفكر الدينى بالعلم الحديث ومنھجه
االستقرائى لبناء نھضة جديدة كنھضتنا اإلسالمية األولى..
ولمحمد إقبال فى ھذا الكتاب آراء مبدعة  ..توصل إليھا من خالل عملية تحليل
عميقة وشاملة للثقافتين الغربية واإلسالمية ،حيث تبين له أن المنھج العلمي
االستقرائي القائم على المالحظة والتجربة ،ليس ابتداعا أوربيا تف ّرد به الغرب كما
يزعم الزاعمون ،وإنما ھو ابتداع إسالمي عربي خالص  ..نشأ وترعرع فى أرض
اإلسالم بدوافع بالغة القوة موفورة الداللة فى صميم التﱠ َو ﱡجھات القرآنية .
استد ّل عليھا إقبال من قراءاته العميقة وتأمالته النافذة فى كثرة من آيات الذكر
الحكيم  ..ودعّمھا باعترافات موثّقة لنفر من كبار المفكرين والعلماء األوربيين
المحدثين ،شاء االستعمار األوربي أن يحجبھا عن أعين المراقبين ،حتى ال يراھا
المسلمون ،أو األوربيون أنفسھم ،فيأتى منھم رجال ينسبون إلى الثقافة اإلسالمية
ما تستحقه من ثناء على إبداعاتھا العلمية والحضارية التى اصطنعھا الغرب،
وبنى عظمته وتقدّمه الحديث عليھا ،ثم أنكرھا وأھال التراب عليھا ..ولكن يكتشف
إقبال من فحصه لتراث ھؤالء النفر من المفكرين األوربيين المنصفين ،زيف
االدعاءات والمزاعم الغربية ..
وتتجلى عبقرية محمد إقبال فيما ساقه من أدلة وحجج فى ھذا المجال ،وما كشفه
لنا من صفحات تكاد تكون مجھولة لنا عن سيرة النبى محمد صلى ﷲ عليه وسلم،
باعتباره أول إنسان فى العالم يطبق المنھج العلمي ..فھو أول من أخضع ظاھرة
نفسية للمالحظة المنھجية ،كما يفعل علماء النفس فى العصر الحديث ..والعجيب
أن األحاديث النبوية التى استند إليھا إقبال -فى ھذا المجال -واردة بسندھا فى
الصحيحين البخاري ومسلم.

موجز من سيرة حياة محمد إقبال
وصفه البعض بأنه الشاعر المبدع  ،ووصفه آخرون بالمف ّكر صاحب اآلراء الحكيمة
فى الحياة والنھضة واإلصالح االجتماعي والسياسي  ،والتفت آخرون إلى جانبه
الفلسفي  ..فقالوا إنه الفيلسوف  ،الذى ال ينزلق على التجربة العقلية والروحية وإنما
يتعقّب أصولھما  ،فال يتوقف عند ظواھر األشياء واألفكار الب ّرانية  ،وإنما يحفر بحثا
الج ﱠوانية التى ال تمنح نفسھا إال
ق الحقائق ُ
عن جذور الجذور  ،ليكشف لنا عن أَلَ ِ
للكادحين المجاھدين فى البحث عن الحقيقة.

٦

لقد جمع إقبال صاحب المواھب العديدة  ،ثقافة عصره كلھا ؛ فقد رحل وتعلّم فى بالد
شتى  ،وثبر أغوار الحضارات الكبرى :الھندية واإلسالمية والغربية على السواء ،
واستطاع أن يمزج بين الفكر الفلسفي بمنطقه الصارم  ،وبين الخيال الشعري
والوجدان الروحي والمشاعر الفنية ّ
األخاذة ؛ مما أكسبه  ،قدرة على مخاطبة العقل
والوجدان  ،فكان له نفوذه الواضح عند الفالسفة و النخب المثقفة  ،وتأثيره الواسع
لدى الجماھير فى أنحاء العالم شرقًا وغربًا  ..وكان له ُعشّاق فى كل مكان  ،ك ّرسوا
حياتھم لنشر فكره وإبداعاته الشعرية..
ولد محمد إقبال عام  ١٨٧٣م فى مدينة »سيالكوت« الھندية ؛ إحدى مدن إقليم
البنجاب  ،الذى أصبح جز ًءا من باكستان فيما بعد  ..من أسرة ينتھي نسبھا إلى
صالحين من األتقياء ؛ غلب على فكر أبيه نزعة من الزھد
براھمة كشمير .كان والداه
َ
والتصوف  ،ولكنه لم يعتزل الدنيا وإنما استمر يكدح لتحصيل رزقه وإعالة أسرته ..
ويحدثنا إقبال عن أثر أبيه فى تشكيل وجدانه المبكر حيث يقول " :رآنى أبى أُكثر من
ق الفقه ؛ فاقرأه كأنه أنزل عليك"...
قراءة القرآن فقل لى :إن أردت أن تَ ْفقَه القرآن ح ّ
بدأ يتعلم في طفولته على يد أبيه ،ثم التحق بال ُكتﱠاب لحفظ القرآن الكريم ،ثم دخل
مدرسة البعثة األسكوتية في سيالكوت ،ويقال إنﱠ أباه أدخله ھذه المدرسة ليكون في
رعاية صديقه "مير حسن" الذي كان أستا ًذا وأديبًا يجيد األدب الفارسي  ،ولديه إلمام
باللغة العربية وآدابھا  .ثم التحق بالكلية الحكومية في الھور  ،حتى أتم دراسته
الجامعية بحصوله على الليسانس في اللغتين العربية واإلنجليزية  ،ثم درجة
الماجستير في الفلسفة.
وفى سنة ١٩٠٥م سافر إلى أوروبا  ،ليحصل على دكتوراه الفلسفة عام ١٩٠٨م،
اختير بعدھا لتدريس التاريخ والفلسفة في جامعة الھور  ..ثم انتقل  ،إلى بريطانيا
ً
أستاذا للغة العربية بجامعة كمبريدج  ..ثم عاد إلى وطنه ليواصل نضاله من أجل
ليعمل
إنقاذ شعبه من االضطھاد  ،والتمھيد لقيام دولة باكستان اإلسالمية  ..ولكنه لم يشھد
مولدھا فقد وافته المنية سنة ١٩٣٨م عن عمر يناھز الخامسة والستين.
** لقد اعتاد الكتاب العرب أن يقدّموا إقبال كشخص ّيتين منفصلتين :شخصية
الفيلسوف المفكر صاحب المنطق الصارم والمصطلحات الفلسفية الغامضة
عويصة الفھم  ..وشخصية الشاعر المحلّق فى آفاق الخيال الجامح الذى يبدو
جريئًا فى شطحاته ورحالته ُم َھ ﱢو ًما فى سماوات المأل األعلى  ،حامال شكواه إلى ﷲ
للرد عليھا  .وفى أحيان أخرى غارقًا فى العشق اإللھي متفانيًا فيه حتى
م ْ
ستَ ْقبِ ًال ّ
الو ْج ِد الصوفي وأصحاب النظرات الحلولية فيحسبونه
ليسيئ الظن به أصحاب ْ
واحدًا منھم  ..وھو ليس كذلك ..

٧

وقد أسيئ فھم إقبال من كال الجانبين الفكري والشعري فتع ﱠرض النتقادات ظالمة
أحيانا  ..والستحسانات غير مب ّررة  ،أحيانا أخرى  ..وھو بريئ من كليھما  ..وسر
ھذا اللغز أن الذين انتقدوه قد فعلوا ھذا لعيوب ظنّوھا الحقة به فأساءوا الظن به ..
والذين استحسنوه  ،فعلوا ھذا العتقادھم أنه تبنّى أفكا ًرا تروق لھم  ،ولكن كان فكر
إقبال غير ما اعتقدوا فيه  ...والسبب أن أكبر وأشھر كتب إقبال الفلسفية التى
ضمنھا أفكاره اإلصالحية فى النھضة اإلسالمية وھو كتاب "تجديد الفكر الديني فى
اإلسالم " قد أسيئ فھمه  ،وبالتالي أسيئت ترجمته إلى اللغة العربية  ،وھي
الترجمة الوحيدة التى شاعت فى بالدنا فترة طويلة من الزمن  ،حتى شرعت
مكتبة اإلسكندرية فى تجميع وفحص كتب المفكرين المعنيين بإلصالح والنھوض
فى العالم اإلسالمي خالل القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين  ..مستعينة
بنخبة متميّزة من األكادميين الخبراء فى البحث والتقييم ..
صا معيبًا فى الترجمة العربية للكتاب ال تمثّل أفكار محمد إقبال
و تبيّن لھم نق ً
الحقيقية التى أودعھا محمد إقبال فى كتابه  ..ومن ثم تم انتدابى للقيام بمھمة
الترجمة العربية الجديدة لتتمكن مكتبة االسكندرية من تضمينه فى مشروعھا الكبير
إلحياء ونشر أبرز مؤلفات كبار مفكري النھضة اإلسالمية فى القرنين األخيرين :
التاسع عشر والعشرين ..
وھذا الكتاب الذى بين يديك معن ّي بتقديم محمد إقبال برؤية جديدة تجمع بين فكره
الفلسفي بصرامته المنطقية  ،وبين إشراقاته الروحية كما تتجلّى فى شعره المبدع،
وتربط –ربما ألول مرة -بين فكر إقبال فى أنقى حاالته  ،وبين تطلّلعاته الوجدانية
فى موضوع واحد ھو الشخصية اإلنسانية  ،وذلك على مستويين متكاملين :الفردي
الح ّر لإلنسان  ،والوصول إلى نھضة
واالجتماعي  ،لتحقيق فاعلية الوجود الذاتي ُ
رشيدة للمجتمع المسلم والدولة المسلمة  .ولعل أبرز ما واجھتُ من تحدّيات فى
تأليف ھذا الكتاب  ،ھو ذلك الجھد الذى بذلته فى محاولة عرض وتبسيط األ فكار
الفلسفية التى استخدمھا محمد إقبال فى كتابه "تجديد الفكر الدينى فى اإلسالم"
الذى أشرت إليه  ..وكان تبسيط الكتاب الزما لتقريب أفكار محمد إقبال إلى عالم
أوسع من القراء والمثقفين الذين ينشدون الفكر الجاد ويتذوقون إبداعات الشعر
الرصين  ..ونسأل ﷲ العون والتوفيق والسداد..

٨

ختــام النب ّوة
يقول إقبال " :يبدو أن نبي اإلسالم يقف على حافة عالمين :العالم القديم و العالم
الحديث ؛ فھو من ناحية مصدر رسالته يعتبر منتميًا للعالم القديم  ،أما من ناحية
روح رسالته فيعتبر منتميًا إلى العالم الحديث  "...عبارة استوقفتنى طويال أتأمل
معان وأفكار  ..وقد وردت فى سياق محاضرة لمحمد إقبال
فيما انطوت عليه من
ٍ
ض ّمنھا كتابه " تجديد الفكر الديني فى اإلسالم " ؛ والعالم القديم فى ھذه العبارة
يشير به إقبال إلى عصر النب ّوات والرساالت اإللھية إلى البشر منذ أبينا آدم إلى
المسيح عليه السالم  ،حيث انتھت الرساالت ُ
وختمت برسالة محمد صلى ﷲ عليه
وسلم ؛ ففي اإلسالم تبلغ النبوة كمالھا باكتشافھا لحقيق ٍة جوھرية ھى ضرورة
إنھاء عصر النبوات  ..وأنه على اإلنسان لكي يكتسب وعيه الذاتي كامال -بعد أن
استوعب مضمون الرسالة المحمدية -أن يواصل طريقه  ،معتمدا على موارده
الخاصة فى تحصيل المعرفة  ،عن طريق االستدالل العقلي ..
يقول إقبال" :الشك أن إبطال اإلسالم للكھنوت وللسلطات الوراثية المستبدّة،
ودعوة القرآن المستمرة إلعمال العقل والتجربة ،والتأكيد على النظر في الكون
والتاريخ كمصادر للمعرفة اإلنسانية ،كل ھذه جوانب مختلفة وثمار لفكرة عبقرية
ھى "ختام النبوة" ..على أن ھذه الفكرة ال تعنى أن التجربة الروحية قد توقفت
اآلن عن الوجود كحقيقة ھامة من حقائق الحياة ...والمھم ھنا ھو أن القرآن اليفتأ
يؤ ّكد عل اعتباراألنفس واآلفاق مصادر للمعرفة؛ فا يرينا آياته في التجربة
الجوانية و التجربة البﱠرانية على السواء  ،وواجب اإلنسان أن يحكم على كفاءة كل
جوانب التجربة في إمدادنا بالمعرفة ..ومن ثَ ّم فإن فكرة ختام النبوة ال ينبغي فھمھا
على أن المصير النھائي للحياة ھو إحالل العقل محل العاطفة والوجدان كما يظن
بعض الناس  ،فھذا أمر غير ممكن وغير مرغوب فيه  ،والقيمة العقلية لفكرة ختام
النب ّوة ھي أنھا تتجه إلى خلق موقف نقدي مستقل تجاه التجربة التى اعتاد الناس
وصفھا بالدينية أو الروحية أو الصوفية ...

تحرير الفكر اإلنساني:
من أبرز ثمار فكرة ختام النب ّوة كما يؤكد لنا إقبال أنھا تولّد فينا إعتقا ًدا بأن أى
سلطة شخصية تدﱠعى لنفسھا االتصال بمصدر فوق الطبيعة قد انتھى عھدھا من
تاريخ البشرية إلى األبد"  ..ونفھم نحن من ھذا أنه ال نبي ،وال بابا ،وال مھدى
منتظر ،وال دجال ،وال بھاء ،وال المدعو بالدكتور رشاد خليفة الذى خرج على
الناس فى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين يزعم أن ﷲ قد أوحى إليه
٩

بس ّر المفتاح الرقمى للقرآن ،ثم ا ﱠدعى النبوة وأنه مرسل إلى البشر لتصحيح
اإلسالم؛ فأبطل السنة النبوية وجعل القرآن –بتفسيره الخاص -ھو المصدر الوحيد
لإلسالم وشريعته ..وقد تبعه حديثًا فى ضالالته المدعو "سامح ناجى عبده"
صاحب كتاب الرق المنشور :بيان لما ھو مستور عما في الكتاب المسطور"
إ ﱠد َعى أنه المھدى المنتظر..
ھذه الھرطقات ليست أكثر من فُقّاعات سرعان ما تنفجر وتتالشى فى الھواء أمام
الحقيقة الراسخة التى استقرت فى الفكر اإلسالمي  ،أنه ال نبي بعد محمد ؛ فھو
خاتم األنبياء وخاتم المرسلين  ..فال أحد يستطيع أن يدّعى لنفسه سلطة روحية
مستم ّدة من صلة خفية با بعد ختام النبوة بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ..
وإذن فختام النب ّوة معناه من الناحية العملية أنه لم يعد ھناك فرصة لشخص ما أن
يخدع الناس بأنه نب ّي جديد ،وال أن يؤ ّول الختام بأنه الخاتم أو الزينة ،كما فعل
البھاء  ،ليفسح لنفسه مكانا مزيّفًا بين األنبياء والمرسلين ،وال أن يمنح لنفسه
سلطة فوق البشر كما يزعم البابوات ...
وتلك لعمرى )لو تأ ّملناھا مليّا( ثورة تاريخية وفكرة عبقرية لتحرير الفكر
اإلنساني ..يقول إقبال " :إن فكرة ختام النب ّوة قوة سيكولوجية من شأنھا أن تكبح
ظھور مثل ھذه السلطة أونموھا فى المجتمعات المسلمة ..

تجريد الطبيعة من الصبغة األسطورية:
ھذا مجال آخر تتحقق فيه وظيفة أخرى بالغة األھمية لفكرة ختام النب ّوة ،حيث
أنھا تفتح آفاقًا جديدة من المعرفة في مجال التجربة اإلنسانية ،طبقا لما تؤ ّكده اآلية
القرآنية} :سنريھم آياتنا فى اآلفاق وفى أنفسھم حتى يتبين لھم أنه الحق{ ..إنھا
الج ّو انية والبرانية لإلنسان  ..فمن النظر
تر ّ
سخ المعرفة في مجالي التجربـة ُ
والبحث فى آيات ﷲ فى األنفس يتولّد علم النفس  ..ومن آياته فى اآلفاق تتولد
العلوم الطبيعية المختلفة  ،كما يتولّد علم التاريخ من النظر فى ِسيَ ِر األمم السابقة
وا ْلتماس العبرة منھا ..والقرآن -كما يرى إقبال -فيه مايكفى لتفجير ينابيع المعرفة
فى عقول البشر على مر العصور الباقية إلى أن يرث ﷲ األرض ومن عليھا..
لقد خلقت ھذه الفكرة ونَ ﱠمت روح المالحظة النقدية المتفحصة لتجربة اإلنسان
الخارجية  ،بأن ج ّردت قوى الطبيعة من تلك الصبغة ااألسطورية التي أسبغتھا
عليھا الثقافات السابقة في العصورالقديمة  ..وعلى ھذا يجب على المسلم اليوم أن
يعتبر أى تجربة صوفية أو دينية ھى تجربة طبيعية تما ًما مھما كانت غير عادية

١٠

وغير مألوفة ،وأنھا قابلة للنقد وخاضعة للفحص الدقيق كغيرھا من الجوانب
األخرى للتجربة اإلنسانية ..
ويرى إقبال أن أول إنسان فى التاريخ حاول أن يخضع الظواھر النفسية للتجربة
والمالحظة ھو النب ّي محمد صلى ﷲ عليه وسلم نفسه  ..إذ يُروى أن غالما يھوديا
إسمه "إبن صياد" كانت تنتابه حالة وصفھا بعض الناس بأنھا جذب روحي ،
ووصفھا آخرون بأنھا ل ْبس شيطاني  ،فإذا حضرته ھذه النوبة اعتزل الناس
وجلس وحده يتحدث إلى نفسه  ..فلما سمع النبي بقصته أراد أن يخضعه
للمالحظة المباشرة ويفحصه بنفسه  ..وفى إحدى الم ّرات اقترب منه مستترا بجذع
شجرة حتى ال يراه الغالم  ..ولكن جاءت أمه ونبھته إلى أن النبي يستمع إليه فأفاق
الغالم من ْ
جذبته  ..وقال النبي ما معناه  :لوال ترك ْته لعرفنا أمره !...

********************
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الطبيعة والتاريخ كمصدرين للمعرفة
في القرآن إذنْ مصدران آخران للمعرفة غير التجربة الدينية ھما الطبيعة
والتاريخ .وتتجلى روح اإلسالم في أفضل صورھا في انفتاحھا على ھذه المصادر،
يقول محمد إقبال :يرى القرآن اآليات الدالة على الحقيقة المطلقة في :الشمس
والقمر ،و امتداد الظل ،و اختالف الليل والنھار ،و اختالف األلسنة وألوان البشر،
سي..
و تداول األيام بين الناس ..وفى كل مظاھر الطبيعة كما تتبدّى لإلدراك الح ّ
ويرى أن واجب المسلم ھو أن يتأ ّمل في ھذه اآليات ال أن يم ﱠر بھا "كما لو كان
ميتا ً أو أعمى واآليات كثيرة فى ھذا المعنى ؛ نذكر منھا على سبيل المثال ال
الحصر:
ضونَ {
 } َو َكأَيﱢنْ ِمنْ آَيَ ٍة ِفي ال ﱠض يَ ُم ﱡرونَ َعلَ ْي َھا َو ُھ ْم َع ْن َھا ُم ْع ِر ُ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
سورة يوسف ١٠٥
ض َو ْ
ف اللﱠ ْي ِل َوالنﱠ َھا ِر َوا ْلفُ ْل ِك الﱠ ِتي ت َْج ِري ِفي
ق ال ﱠ
اختِ َال ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
إِنﱠ ِفي َخ ْل ِ
اس َو َما أَن َز َل ﱠ
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َھا
ﷲُ ِمنَ ال ﱠ
س َما ِء ِمن ﱠما ٍء فَأ َ ْحيَا بِ ِه ْاألَ ْر َ
ا ْلبَ ْح ِر بِ َما يَنفَ ُع النﱠ َ
َوبَ ﱠ
ض
ث فِي َھا ِمن ُك ﱢل دَابﱠ ٍة َوت ْ
س ﱠخ ِر بَيْنَ ال ﱠ
اح َوال ﱠ
ب ا ْل ُم َ
س َحا ِ
َص ِر ِ
س َما ِء َو ْاألَ ْر ِ
يف ال ﱢريَ ِ
ت لﱢقَ ْو ٍم يَ ْعقِلُونَ { البقرة ١٦٤
َآليَا ٍ
ص ُرونَ {الذاﱠريات ٢١-٢٠
ض آ َياتٌ لﱢ ْل ُموقِنِينَ * َو ِف ۤي أَنفُ ِس ُك ْم أَفَالَ تُ ْب ِ
} َو ِفي ٱألَ ْر ِ
ھذه الدعوة إلى عالم الحس وما يصاحبھا من التحقّق االمتأَنّى لرؤية القرآن
كونٌ ديناميكي متغير خاضع للصيرورة بطبيعته  ،كونٌ متنا ٍه
للكون ،من حيث أنه ْ
رغم اتساعه الھائل  ،ولكنه مع تناھيه قابل للزيادة واالمتداد المستمر :
وس ُعونَ { الذاريات آية ٤٧
} َوال ﱠ
س َما َء بَنَ ْينَاھَا بِأ َ ْي ٍد َوإِنﱠا لَ ُم ِ

ثورة على الفلسفة اليونانية:
كل ھذا جعل المفكرين اإلسالميين يدخلون في صراع مع الفكر اإلغريقي  ،الذي
درسوه بمزيد من الحماسة في بداية حياتھم العقلية  ،فلم يكن المفكرون المسلمون
فى أول األمر يدركون أن روح القرآن تتعارض فى أساسھا مع الفلسفة اليونانية
القديمة؛ فوضعوا كل ثقتھم فيھا ،وكانت أول اندفاعة لھم ھي محاولة فھم القرآن
في ضوء ھذه الفلسفة  ..ولكن باءت ھذه المحاولة بالفشل ؛ ذلك ألن روح القرآن
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تميل إلى ما ھو واقعي ملموس بينما طبيعة الفلسفة اإلغريقية تأ ّملية مجردة تھتم
بالنظرية وتغفل الواقع ..
ويعتقد محمد إقبال أن ھذا الفشل فى حد ذاته كان نعمة عظمى فھو الذى أدى إلى
ظھور الروح الحقيقية لثقافة اإلسالم ؛ وإلى وضع األساس المنھجي للثقافة
الحديثة في أھم جوانبھا ..وقد تجلّت ھذه الثورة الفكرية ضد الفلسفة اإلغريقية في
جميع مجاالت الفكر اإلسالمي  ..ولم تكن ثورة األوربيين على الفكر األرسطي
التقليدي ،الذى اصطنعته الكنيسة وقدّسته وتج ّمدت عليه ،وحاولت إيقاف كل تقدّم
علمي ،حفاظا على قداسته ،لم تكن ھذه الثورة ممكنة إال ألنھم اطلعوا على
التقدمات العلمية للمسلمين فى األندلس ،وآمنوا بمناھجھم التجريبية فى البحث
العلمي.
وليس صحيحا ما يدّعيه مؤرخوا الحضارة األوربية بأن األوربيين ھم أول من ثار
على الفكر التجريدي للفلسفة اليونانية القديمة ،فى العالم  ..فالمسلمون كانوا ھم
األسبق وھم الر ّواد األوائل ،والفرق ھو :أن األوربيين أخذوا المنھج التجريبي إلى
ما ھو أبعد من مجاله واستطاعته ،فأنكروا كل ما ال يظھر للحواس باعتباره غير
موجود ،بينما احتفظ المسلمون بالحقائق الروحية واألخالقية لثقافتھم ،فحافظوا
على التوازن المادي والروحي الالزم للحياة اإلنسانية ،الفردية واالجتماعية على
السواء..

إنبثاق الثقافة اإلسالمية:
الحظ ھنا أن فكرة إقبال ھذه تقلب النظرة الشائعة والموروثة التى تذھب إلى أن كل
تقدم فكري أحرزه المفكرون المسلمون يرجع فى أساسه إلى العقالنية التى استقاھا
المسلمون من الفلسفة اليونانية والمنطق األرسطى  ،ويتشدق أدعياء الثقافة
اليوم بأن تخلّف المسلمين راجع إلى أنھم طرحوا عقالنية الفيلسوف األندلسي إبن
رشد المستمدة من الفلسفة األرسطية ،وتابعوا فكر أبى حامد الغزالي الذى ھاجم
الفلسفة اليونانية ولجأ إلى الحدْس كمصدر يقيني للمعرفة  ...ولن نخوض فى
تفاصيل ھذه المعركة التاريخية بين الغزالى فى كتابه "تھافت الفلسفة" و ر ّد ابن
رشد عليه فى كتابه "تھافت التھافت" إنما نثبت ھنا فقط فكرة محمد إقبال التى
جاءت كأنھا كشف جديد مفاده:
أن التقدم الفكري والعلمي الذى ابتدعه المسلمون وترسخ فى الثقافة الغربية بعد
ذلك  ،وكان باعثا على نھضة أوربا الحديثة  ..ھذا التقدّم لم يكن نتيجة تبنّى
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المسلمين للفلسفة اليونانية وتطبيقھا فى المجاالت الفكرية المختلفة ،وإنما كان
على عكس ھذا تماما ،نتيجة الثورة على الفلسفة اليونانية والمنطق األرسطي ..
ھذه الثورة التى تولّد عنھا منھج االستقراء العلمي الحديث القائم على المالحظة
ومفجره ھو القرآن نفسه ..
والتجربة  ..وكان مصدره األساسي
ّ

***********************
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المنھج التجريبي ابتداع إسالمي
كان المنھج التجريبي إذن ابتداعا إسالميا خالصا نقله إلى أوربا روجر بيكون
صلوا العلم فى جامعة
اإلنجليزي الذى أجاد اللغة العربية وكان تلميذا ألساتذة ح ّ
قرطبة اإلسالمية  ..ھذه الحقيقة يحاول الغربيون طمسھا والتعتيم عليھا حتى ال
يظھر فضل العرب والمسلمين على النھضة األوربية والتقدّم العلمي فيھا  ..ولكن
ض ّي فى إنكارھا إلى األبد ..
سيتبيّن للفاحص المدقق أن ھذه الحقيقة يستحيل ال ُم ِ
كانت ھذه فى واقع األمر ثورة فكرية ضد الفلسفة اإلغريقية تجلّت في جميع
مجاالت الفكراإلسالمي ..خصوصا فى مجاالت الرياضيات والفلك والطب..
يقول إقبال " :بدأت ھذه الثورة بجالء في الفكر الفلسفي لألشاعرة  ...وأعتقد أن
)النّظﱠام( ھو أول من صاغ مبدأ الشك بدايةً لكل معرفة ؛ ثم جاء الغزالي فأفاض
فيه  ،في كتابه "إحياء علوم الدين"  ..وكان ابن تيمية ھو أول من قام بتفنيد
المنطق األرسط ّي تفنيدًا منظ ًما فى كتابه "نقد المنطق"  ..وربما كان أبو بكر
ال ّرازي ھو أول من نقد الشكل األول عند أرسطو ،ثم أعاد "جون ستيوارت ميل"
نقد أرسطو في عصرنا ھذا ،مر ﱢد ًدا نفس اعتراضات الرازي ،ولكن بروح استقرائية
كاملة ..ويؤكد ابن حزم في كتابه "التقريب في حدود المنطق" أن اإلدراك الحسي
ھو أصل من أصول المعرفة ،ويبين ابن تيمية في كتابه المذكور أن االستقراء ھو
الشكل الوحيد للكالم اليقيني ..
وھكذا نشأ منھج المالحظة والتجربة ،ولم يكن ھذا مجرد قضية نظرية يتجادل
حولھا المتجادلون؛ فمن الناحية التطبيقية :جاء كشْف الب ْيروني لما نسميه
"زمن رد الفعل"  ،وكشْف ال ِك ْندي لفكرة "تناسب اإلحساس مع ال ُمنبﱠه" ،كأمثلة
على تطبيق ھذا المنھج التجريبي في علم النفس ...

إستشھادات إقبال:
يخلص إقبال من كل ھذه المقدّمات إلى التأكيد على أن ال ّزع ُم بأن المنھج التجريبي
اكتشاف أوروبي ھو زعم باطل  ،ويستشھد بـ "دوھرنج فى قوله" :إن أفكار
ووضوحا من أفكار الفيلسوف المشھور
"روجر بيكون" عن العلم ھي أكثر دقة
ً
المشترك معه في االسم ] يقصد فرانسيس بيكون[  ...ومن أين استقى "روجر
بيكون" أفكاره العلمية ..؟ ] ويجيب دوھرنج على سؤاله[ من الجامعات اإلسالمية
في األندلس  ..وفي الواقع كان الجزء الخامس من كتابه "البصريات العظمى"
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الذي خصصه للبحث في المنظور ،ھو نسخة طبق األصل من كتاب "البصريات
".
البن الھيثم"  ..والكتاب في جملته ال يفتقر إلى دليل على تأثّر كاتبه بابن الھيثم
يقول إقبال " :لقد أبطأت أوروبا في إدراك األصل اإلسالمي لمنھجھا العلمي  .ولكن
جاء أخي ًرا االعتراف الكامل بھذه الحقيقة  ..ودعوني أنقل لكم بعض فقرات من
كتاب روبرت بريفولت  " Robert Briffaultصناعة اإلنسانية" حيث يقول" :لقد
تعلم روجر بيكون في أوكسفورد اللغة العربية والعلوم العربية ،على يد تالميذ
األساتذة العرب في األندلس  ..وليس لروجر بيكون وال الفيلسوف الذي جاء من
بعده يحمل نفس االسم ]يقصد فرانسيس بيكون[ أي فضل في ابتداع المنھج
العلمي..
فلم يكن روجر بيكون أكثر من أحد الحواريين أو الرسل الذين نقلوا العلم اإلسالمي
ومنھجه إلى أوروبا المسيحية  ،ولم يتعب أو يم ّل إطالقا ً من تصريحه بأن معرفة
معاصريه للغة العربية وعلوم العرب كان ھو السبيل الوحيد للمعرفة الحقﱠة ..ولم
يكن الجدل الذى دار حول أصل واضعي المنھج التجريبي إال جز ًءا من التحريف
الھائل ألصول الحضارة األوروبية ومصادرھا الحقيقية  ..وكان المنھج التجريبي
لدى العرب واسع االنتشار في زمن بيكون ويُ ْ
ستزرع بلھفة في ربوع أوروبا".
لم ينكر بريفولت إذن فضل المسلمين على الحضارة األوربية  ،بل أ ّكد عكس ھذا
تماما عندما قال:
" كان العلم حقًّا ھو أھم اإلسھامات التي جادت بھا الحضارة العربية على العالم
الحديث .ولكن ثماره كانت بطيئة في نضجھا ؛ فالمارد الذى أنجبته ثقافة المغاربة
المسلمين فى األندلس لم ينطلق في عنفوانه إال بعد أن غرقت ھذه الثقافة في
الظلمات  ،وقد مضى على ذلك وقت طويل ..ولم يكن العلم وحده ھو الذي أعاد
الحياة إلى أوروبا وإنما كانت ھناك مؤثّرات أخرى متعددة ،نابعة من الحضارة
اإلسالمية ،انتقلت إشعاعاتھا المتوھجة لتضيء وجه الحياة فى أوربا"...
ويتابع بريفولت فيقول " :وعلى الرغم من أنه ال توجد ناحية واحدة من نواحي
االزدھار األوروبي إال وتجد فيھا آثا ًرا حاسمة للثقافة اإلسالمية ،فإن ھذه المؤثرات
اإلسالمية أكثر وضوحا وأبلغ أھمية بوجه خاص في نُشوء تلك الطاقة التي تش ﱢكل
القوة المتميزة الفائقة للعالم الحديث والمصدر األعلى الزدھاره وتفوقه ،وأعنى بھا
العلوم الطبيعية والروح العلمية) "...إقرأ بريفولت ص.(١٩٠
شا ،حيث يقول " :إن ما يدين به
عندما يشرح بريفولت األمر أكثر يزيدنا اندھا ً
ع ْلمنا لع ْلم العرب ليس في الكشوف المدھشة أو النظريات الثورية فقط  ،وإنما
يدين ع ْلمنا للثقافة العربية بما ھو أكثر من ذلك ؛ إنه مدين لھا بالفضل في وجوده
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ذاته  ..فالعالم القديم كما رأينا كان في مرحلة ما قبل العلم  ..وكانت علوم الفلك
والرياضيات عند اإلغريق إستيرادًا خارجيًّا  ،ولم تتأقلم أبدًا أو تمتزج بالثقافة
ت ونظريات  ،أ ّما أساليب البحث المتأنية
اإلغريقية  ،وضع اإلغريق أ ْنساقًا وتعميما ٍ
صلة
الدّأُوب  ،وتركيم المعلومات المحقﱠقة ،ومناھج العلم الدقيقة ،والمالحظات المف ّ
المستمرة  ،والبحث التجريبي ،كل ذلك كان غريبًا تما ًما عن المزاج اإلغريقي ..ولم
ّ
يقترب العالم القديم من العلم إال في اإلسكندرية خالل العھد "الھلّين ّي "...
"ولكن ما نسميه حقيقةً باسم العلم كما ظھر في أوروبا ،كان نتيجةً لروح جديدة
في البحث ،و لمناھج جديدة في الفحص واالستقصاء ،إنھا على وجه التحديد
مناھج التجربة والمالحظة والقياس ،ونتيجة لتطور الرياضيات ،بشكل لم يعرفه
اإلغريق على وجه اإلطالق؛ و لكن العرب ]والمسلمون[ ھم الذين أدخلوا ھذه
الروح وتلك المناھج إلى العالم األوروبي) " ...إقرأ بريفولت ص .. (١٩١
ھذه إذن إعترافات صادقة ومذھلة لمفكر أوربي ،على مستوى روبرت بريفولت،
سجل شھادته فى كتاب بعنوان " صناعة اإلنسانية" ،نُشر فى سنة  ، ١٩١٩ثم
ّ
لم يتكرر نشره أو ط ْب ُعه مرة أخرى ،بل ت ّم التعتيم عليه تماما ألكثر من تسعين
عاما ،بھدف تجھيل الجميع :عربا ومسلمين ومسيحيين ،فى الشرق والغرب،
بالمصادر الحقيقية للحضارة الغربية ،وتجھيل المسلمين بصفة خاصة بإنجازات
آبائھم ،وفضلھم على بزوغ النھضة األوربية ،والحضارة الغربية السائدة اليوم فى
العالم  ..ولكن التجھيل والتعتيم ال يمكن أن يستمر إلى األبد ولسوف يظھر كتاب
بريفولت للوجود مرة أخرى فى طبعة جديدة فى مايو ٢٠١٠م ..أنظر:
][Robert Briffault. Making of Humanity. London: George Allen & Unwin
يعلّق إقبال على اعترافات روبرت بريفولت بقوله:
" إن أول نقطة ھامة نستخلصھا من ھذا الكالم عن روح الثقافة اإلسالمية ھي أن
ھذه الثقافة ترتكز على ما ھو محسوس ومتنا ٍه بغرض الحصول على معرفة
ضا أن ميالد منھج المالحظة والتجريب فى اإلسالم لم
محقﱠقة .ومن الواضح أي ً
ق مع الفكر اإلغريقي  ،بل ظھر نتيجة لحرب فكرية وصراع
يكن راجعا إلى ت َوافُ ٍ
طويل مع ھذا الفكر ..والواقع أن اھتمام اإلغريق الذى يراه "بريفولت" مرتكزا
على النظرية وليس على الواقع المحسوس ،كان له أثره المد ّمر في حجب رؤية
المسلمين عن فھم القرآن وروحه العلمية المبدعة ،وأنه قد أعاق المزاج العربي
العملي عن تأكيد ذاته  ،والعودة إلى أصله )على مدى قرنين من الزمن على
األقل".(..
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ويختم محمد إقبال بيانه ويكشف عن ھدفه حيث يؤكد قائال " :أريد بالتحديد أن
استأصل الفكرة الخاطئة القائلة :بأن الفكر اإلغريقي )بأي معنى من المعانى( كان
ھو الذى حدد طبيعة الثقافة اإلسالمية  .وقد رأيتم بعض حججي فيما سلف
وسترون اآلن الجزء اآلخر من ھذه الحجج "...
ثم يشرع إقبال فى عرض تحليالته وأفكاره الفلسفية حول ھذا الموضوع الحيوي
البالغ األھمية ،مما سنحاول تبسيطه وعرضه فى الصفحات التالية..

*******************
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مصادر المعرفة اإلنسانية
يحدد محمد إقبال مصادر المعرفة اإلنسانية بثالثة مصادر ھى على التوالى:
التجربة الدينية  ،والتجربة الحسية الخاضعة للمنھج التجريبي  ،والتاريخ  ..ويرى
أن التجربة الدينية ھى أوثق مصادر المعرفة اإلنسانية وأكثرھا يقينًا ،ألن الذات
اإلنسانية تتلقّاھا مباشرة من االحقيقة المطلقة عن طريق الحدْس بال واسطة من
س المادّي ،فاإلدراك الحس ّي يتناول فقط ما يظھر من الحقيقة للحواس ،
الح ّ
أدوات ِ
ينصب فقط على دراسة ما يسمى بالظواھر  ،وال يستطيع العلم بمناھجه
إنه
ّ
مكونات الحقيقة  ،وأنه ال شيء
وأدواته أن يزعم أن ھذه الظواھر الحسية ھي كل ّ
فى الحقيقة وراء ھذه الظواھر ،ذلك ألن ھذا اإلنكار أوال :ليس علما ،وثانيا :ال
يمكن لعالم يحترم نفسه ويحترم المنھج العلم ّي أن يدّعيه ؛ فھذا خارج نطاق
إمكانياته ،وخارج حدوده ..كذلك يرى إقبال أن التجربة الدينية فى كمالھا المثالي
النبي
عبر التاريخ اإلنساني كله قد تحقّقت بالوحي اإللَھي وتمثّلت فى شخصية
ّ
محمد صلى ﷲ عليه وسلم ..
يخوض بنا إقبال بفلسفته فى أعماق التجربة الروحية للنب ّي الخاتم صلى ﷲ عليه
وسلم ؛ فيكشف لنا عن اساليب لتقييم ھذه التجربة اإلنسانية الفريدة  ،ويقارن بينھا
وبين التجربة الصوفية ،لنرى أن قصارى جھد المتص ّوف المخلص ،وأقصى
غاياته ،ھو تزكية نفسه واالستمتاع الذاتي بإشراقات الحقيقة اإللھية على وجوده
الشخصي  ،أما التجربة الروحية للنبي فليست ھى الغاية ،وإنما ھى بداية االنطالقة
؛ فلھا غاية أوسع وأشمل من مجرد السعادة الشخصية  ..إنھا تنطوى على رسالة
ھداية لإلنسانية كلھا ،ومن ثم كان عليھا أن تواجه بطالقة الرسالة كل تحديات
العالم المادي ،لتشق طريقا شديد الوعورة إلى أعماق األنفس وأعماق المجتمعات
اإلنسانية بھدف تغييرھا ..
ويعبر إقبال عن ھذا المعنى بكلماته المضيئة فيقول" :إن النبوة نوع من الوعي
التوحد فى مقام الشھود إلى التدفّق خارج حدودھا،
الروحي تنزع فيه "تجربة
ّ
مجال لنشاطھا فى إعادة توجيه قوى الحياة الجمعية لإلنسان  ..وإعادة
لتبحث عن
ٍ
للنبوة
تشكيلھا على أساس جديد "...ولكي تقترب من فھم ھذا التعريف الفلسفي
ّ
إقرأ اآليات التى تصور مقام الشھود للنبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم فى معراجه،
عندما بلغ سدرة المنتھى )اآليات من ١إلى  ١٨من سورة النجم( :
ق َع ِن ا ْل َھ َوى * إِنْ ُھ َو
احبُ ُك ْم َو َما َغ َوى * َو َما يَ ْن ِط ُ
ض ﱠل َ
} َوالنﱠ ْج ِم إِ َذا ھ ََوى* َما َ
ص ِ
ق ْاألَ ْعلَى *
وحى * َعلﱠ َمهُ َ
ش ِدي ُد ا ْلقُ َوى * ُذو ِم ﱠر ٍة فَا ْ
إِ ﱠال َو ْح ٌي يُ َ
ست ََوى * َو ُھ َو بِ ْاألُفُ ِ
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س ْي ِن أَ ْو أَ ْدنَى * فَأ َ ْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أَ ْو َحى * َما َك َذ َب
اب قَ ْو َ
ثُ ﱠم َدنَا فَتَ َدلﱠى * فَ َكانَ قَ َ
ا ْلفُؤَا ُد َما َرأَى * أَفَتُ َما ُرونَهُ َعلَى َما يَ َرى * َولَقَ ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أُ ْخ َرى * ِع ْن َد ِسد َْر ِة
س ْد َرةَ َما يَ ْغشَى * َما َزا َ
ص ُر َو َما
ا ْل ُم ْنتَ َھى * ِع ْن َدھَا َجنﱠةُ ا ْل َمأْ َوى * إِ ْذ يَ ْغشَى ال ﱢ
غ ا ْلبَ َ
َ
ت َربﱢ ِه ا ْل ُك ْب َرى{.
ط َغى * لَقَ ْد َرأَى ِمنْ آيَا ِ

أسلوبان للحكم على التجربة الدينية:
من إبداعات فكر محمد إقبال التى تلفت أنظارنا فى ھذا المجال تأكيده على وجود
أسلوبين للحكم على قيمة التجربة الدينية :األول ھو فحص نوعية الرجال الذين
صنعھم النبي ،والثانى ھو التأمل فى العالم الثقافي الذي انبثق من روح رسالته؛
وقد أفاض إقبال وأبدع فى عرض الشخصيات اإلسالمية التى جاءت من خلفيات
بدوية جاھلية ،خالية من الحضارة ،فتع ّھدھا النبى صلى ﷲ عليه وسلم بالتربية
القرآنية فى مدرسة النب ّوة ،ثم انطلقت فى آفاق األرض تنشر العدل والھداية والعلم
سخ مبادئ الوحدة اإلنسانية واإلخاء والتسامح؛ فكان منھم أعدل
والحكمة ،وتر ّ
الحكام وأعظم القادة العسكريين ،ور ّواد العلم والحضارة ،الذين ضربوا المثل
األعلى فى كل مجال..
فإذا انتقلنا إلى روح الثقافة اإلسالمية التى انبثقت من الرسالة المحمديّة يقول
إقبال" :ليس من ھدفي أن أقدّم لكم وصفا ً إلنجازات اإلسالم في مجال المعرفة،
وإنما أريد باألحرى أن ألفت نظركم نحو اآلراء الھامة في ثقافة اإلسالم لكي نرى
ما تنطوى عليه من عمليات فكرية  ،وبذلك نُلقى نظرة خاطفة على الروح التي
عبّرت عنھا ھذه اآلراء "...ثم يتابع قائال" :على أنه قبل أن نتقدم في البحث ينبغي
أن نفھم القيمة الثقافية لفكرة فريدة تميّز بھا اإلسالم وأقصد بھا ختام ال ﱡنبُ ّوة" ..

عبقرية الثقافة اإلسالمية:
تكمن عبقرية الثقافة اإلسالمية فى خاصية تنفرد بھا ،فھى ال تضع التجربة العلمية
فى خصومة مع التجربة الروحية ،بل تجعلھا مقدمة ضرورية لھا ،فإذا كانت
المعرفة فى التجربة العلمية تبدأ بما ھو محسوس وملموس ،فإن إمساك العقل بھذا
المحسوس والسيطرة عليه ھوالذى يُ َم ﱢكن ھذا العقل اإلنسانى أن ينتقل إلى ما وراء
المحسوس  ..وتحتاج ھذه النقطة إلى شيء من التوضيح؛ فالقرآن وھو يحث
اإلنسان على النظرفى مخلوقات ﷲ المشاھدة المحسوسة ،إنما يفعل ذلك ليفتح
٢٠

على العقل والقلب معا فرصة االقتراب من أسرار الحكمة اإللھية المبثوثة فى
الكون ،وفى الطبيعة ،و ْليستشعر القلب و ْلتنصت األذن إلى نبضات الكون الناطق
بآيات ﷲ البديعة ،وكأنھا تتحدث إلى االنسان بلغتھا الخاصة ،كما تتحدث آيات
القرآن إلى االنسان بكلمات اللغة الشاعرة.
وھكذا يصل اإلنسان إلى معرفة ﷲ الخالق من خالل معرفته لمخلوقاته المادية
المشھودة ،ولذلك يقول مف ّكر عظيم آخر ھو على عزت بيجوفيتش ،أنه اليمكن
لعا ِل ٍم حقيقي ا ّ
طلع على بعض حقائق الكون وأسرارالطبيعة أن يكون ملحدًا،
ويضرب المثل على ذلك ،باثنين من أبرز علماء أوربا وھما أينشتين ونيوتن ،لم
الموحدين ،فأكثر عباد ﷲ خشية  ھم العلماء
يكونا مؤمنين فحسب بل كانا من
ّ
كما تؤكد اآلية الكريمة}:إنما يخشى ﷲَ من عبا ِد ِه العلما ُء{ أما من يشتھرون بين
الناس بأنھم علماء وھم ملحدون ،فھؤالء عند بيجوفيتش ليسوا علماء حقيقيين،
بل لھم عنده مواصفات أخرى ،وله فى ھذا تحليالت و آراء جديرة بالنظر!...

الكون بين األلوھية والربوبية:
إن ﷲ لم يخلق الكون ووضع فيه سننه وقوانينه ثم تركه وانصرف عنه كما يظن
بعض الفالسفة مخطئين ..فالكون بقدرة ﷲ الخالق يتمدد ويتسع أب ًدا ،وكل ذرة فى
الكون وكل خلية حية تموت وتحيا فى كل لحظة ماليين المرات ؛ وھذا الخلق
المتواصل المتدفق أب ًدا آية من آيات ﷲ الحي القيّوم الذى ال يموت  ،وال يغفل عن
رعاية خلقه ،بل يشمله بالربوبية الدائمة ..تصديقًا لقوله تبارك وتعالى:
َي ٍء ﱢمنْ ِع ْل ِم ِه إِ ﱠال ِب َما شَا َء َو ِس َع
} يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أَ ْي ِدي ِھ ْم َو َما َخ ْلفَ ُھ ْم ۖ َو َال يُ ِحيطُونَ بِش ْ
ض ۖ َو َال يَئُو ُدهُ ِح ْفظُ ُھ َما ۚ َو ُھ َو ا ْل َع ِل ﱡي ا ْل َع ِظي ُم { .
س ﱡيهُ ال ﱠ
ت َو ْاألَ ْر َ
س َما َوا ِ
ُك ْر ِ

أحدث المكتشفات العلمية )أحمد زويل(:
التق ﱡدمات العلمية الحديثة تنطق اليوم بھذه الحقائق؛ من ذلك أن عالم الكيمياء
ي أحمد زويل استطاع أن يشھد حلم حياته يتحقق أمام ناظريه ؛ فقد ابتكر
العبقر ّ
باعي األبعاد[ فائق السرعة بالغ الدقة ،له قدرة على
نظاما للتصوير اإللكتروني ] ُر
ّ
رصد حركة جزيئات المادة ،عند نشوئھا وعند تالحمھا بعضھا مع بعض  ،وھى فى
حركتھا وتح ّوالتھا تصدر نبضات كنبضات القلب  ،أو دقّات كدقّات الطبل كأنھا
تسبّح ﷲ  ،كائنات مادّية متناھية الدقة  ،تنشأ وتتخلّق وتتش ّكل فى حركة دائبة ال
تتوقف  ،ال من ذاتھا وال بفعل أحمد زويل  ،إنما بقدرة الخالّق المبدع الذى له
٢١

الخلق وله األمر؛ فالكون فى خلقه ووجوده يستند على األلوھية الخالقة ،ولكنه
الموجھة ..
يظل فى تدبير أمره ،وصيانته ورعايته مستندًا إلى الربوبية
ﱢ
واكتشاف أحمد زويل المبھر فتح نافذة لإلنسانية لمعرفة بعض أسرار الخلق
والربوبية ،فى ھذا الكون الذى التنقضى عجائبه ،وال يزال الرجل يكدح لمزيد من
المعرفة فى مجال آخر ،إذ يحاول استنطاق الخلية الحية باستخدام نفس التقنية
لتصوير أدق عناصر الخلية كالبروتينات والريبوزمات ،واآلليات األخرى التى
تحدث فى الخلية لتشكيل البروتينات  ،يحاول بھذه التقنية ذات السرعة الفائقة أن
ي لحظة
يرى التح ّوالت الحيوية الدقيقة فيما يُسمي بـالزمن الحقيقي ][Real Timeأ ْ
حدوثھا ..وھكذا ربما يقضى عالم كل عمره ،مع فريق من العلماء اآلخرين ،يبحث
فى أعماق أصغر مخلوقات ﷲ :الذ ّرة والخلية ،ليكتشف س ّرا واحدا من أسرار
الخلق اإللھي ،ولكن ھذا الكشف الصغير سوف يترتب عليه انقالبات غير محدودة
فى عالم الصناعة والطب والعالج.
وال ينبغى أن يفوتنا ھنا جانبا ھاما من الحكمة؛ فإن ﷲ ال يطلع أحدا على أسرار
خلقه  ،واليھديه إلى مثل ھذه المكتشفات ،إال باإلجتھاد والسعى والكدح المتواصل،
واتخاذ الوسائل العلمية والتقنية المناسبة  ،فا ال يحابى الكسالى والمتواكلين وال
الج ّھال والمتراخين .
ُ
ضنا على
أما الجانب اآلخر من ھذه الحكمة ،فھو التأكيد على أن القرآن عندما يح ّ
مجرد التأمل المؤدى إلى اإليمان بعظمة
النظر فى آيات ﷲ الكونية فإنه ال يعنى فقط
ّ
الخالق فى جالله وجماله ،وإنما أيضا النظر بالمناھج العلمية واألدوات التقنية
المؤدية إلى المعرفة التجريبية  ،ويربط بين الطريقين والھدفين برباط وثيق ..فكال
الطريقين متكاملين فى معرفة ﷲ الخالق المبدع  ،الذى خلق اإلنسان ليحقق رسالةً
فى عمارة األرض بالعلم والعمل  ،وقيادة الحياة فيھا  ،بإقامة العدل ورعاية مبادئ
الحرية والمساواة اإلنسانية ،وفقا لشريعة ﷲ التى ارتضاھا لعباده.
وتلك ھى األھداف التى حاول محمد إقبال التعبير عنھا بفلسفته وفكره ،وتغنﱠى بھا
فى شعره المبدع.

*****************
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التاريخ كمصدر للمعرفة
المصدر الثالث -بعد التجربة الروحية والطبيعة -للمعرفة فى الثقافة اإلسالمية ھو
التاريخ أو بلغة القرآن "أيام ﷲ":
فمن الحقائق األساسية التى يلفت القرآن نظرنا إليھا أن األمم تحاسب بمجموعھا
ككل  ،وأنھا تعاقب على سيئاتھا وآثامھا في الحياة الدنيا ؛ ولكي يؤكد القرآن ھذه
الحقيقة يسوق لنا أمثلة من التاريخ ،ويحض القارئ على التفكير والتأمل واالعتبار
بتجارب األمم السابقة ،وفى ھذا المعنى يسوق لنا إقبال طائفة من اآليات القرآنية
ذات الداللة:
ض فَانظُ ُروا َكيْفَ َكانَ عَاقِبَةُ ا ْل ُم َك ﱢذبِينَ {
 } قَ ْد َخلَتْ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم ُسنَنٌ فَ ِ
سي ُروا ِفي ْاألَ ْر ِ

)آل عمران آية .(١٣٧

س ٰى بِآيَاتِنَا أَنْ أَ ْخ ِر ْج قَ ْو َم َك ِمنَ ال ﱡ
ت إِلَى ال ﱡنو ِر َو َذ ﱢك ْرھُم بِأَيﱠ ِام
س ْلنَا ُمو َ
 } َولَقَ ْد أَ ْر َظلُ َما ِ
ٰ
ﱠ
ر { )إبراھيم آية .(٥
صبﱠا ٍر َ
ت ﱢل ُك ﱢل َ
ﷲِ ۚ إِنﱠ ِفي َذ ِل َك َآليَا ٍ
ش ُكو ٍ
ستَ ْد ِر ُج ُھم
 } َو ِم ﱠمنْ َخلَ ْقنَا أُ ﱠمةٌ يَ ْھدُونَ بِا ْل َح ﱢسنَ ْ
ق َوبِ ِه يَ ْع ِدلُونَ * َوالﱠ ِذينَ َك ﱠذبُوا بِآيَاتِنَا َ
ﱢمنْ َح ْي ُ
ھ ْم ۚ إِنﱠ َك ْي ِدي َمتِينٌ { )األعراف آية .(+١٨١
ث َال يَ ْعلَ ُمونَ * َوأُ ْم ِلي لَ ُ
س{
س ْ
س ُك ْم قَ ْر ٌح فَقَ ْد َم ﱠ
 } إِن يَ ْم َس ا ْلقَ ْو َم قَ ْر ٌح ﱢم ْثلُهُ ۚ َوتِ ْل َك ْاألَيﱠا ُم نُدَا ِولُ َھا بَيْنَ النﱠا ِ

)األعراف آية .(٣٤

ستَ ْق ِد ُمونَ {
سا َعةً ۖ َو َال يَ ْ
 }و ِل ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل ۚ ِإ َذا َجا َء أَ َجلُ ُھ ْم فَ َال يَ ْستَأْ ِخ ُرونَ َ

)األعراف آية .(٣٤

يقول إقبال" :واآلية األخيرة أحد األمثلة على التعميم التاريخي األكثر خصوصية
وتحدي ًدا ،وبصياغته البليغة يوحى بإمكانية الدراسة العلمية لحياة الجماعات
البشرية باعتبارھا كائنات عضوية ؛ ومن ثَـ ّم فإنه من الخطأ الفادح الزعم بأن
القرآن يخلو من بذور المنھج التاريخي ؛ فلو تأ ّملنا الروح العامة في مقدمة ابن
خلدون سوف يتأ ّكد لدينا أنھا تستند إلى إلھامات استوحاھا ابن خلدون من القرآن؛
توجھاته حتى في أحكامه على الطبائع واألخالق البشرية.
فھو مدين للقرآن فى كل ّ
والمثال األوضح على ھذا ھو الفقرة الطويلة التي كتبھا في تقييم طبائع العرب
كشعب  ،فالفقرة كلھا إطناب تفصيلي لآليات القرآنية اآلتية:
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سولِ ِه َو ﱠ
ش ﱡد ُك ْفراً َونِفَاقا ً َوأَ ْج َد ُر أَالّ يَ ْعلَ ُموا ُحدُو َد َما أَ ْن َز َل ﱠ
اب أَ َ
ﷲُ َعلَى َر ُ
}األَ ْع َر ُ
ﷲُ
ص ِب ُك ُم ال ﱠد َوائِ َر َعلَ ْي ِھ ْم
ب َمنْ يَتﱠ ِخ ُذ َما يُ ْن ِف ُ
ق َم ْغ َر ًما َويَتَ َربﱠ ُ
َعلِي ٌم َح ِكي ٌم  َو ِمنَ ْاألَ ْع َرا ِ
س ْو ِء َو ﱠ
علِي ٌم{ )التوبة :اآلية ٩٧و .(٩٨
س ِمي ٌع َ
دَائِ َرةُ ال ﱠ
ﷲُ َ
يقول إقبال" :على أن اھتمام القرآن بالتاريخ باعتباره مصد ًرا للمعرفة البشرية
يمتد إلى ما ھو أكثر من مجرد إشارات أو تعميمات تاريخية ؛ فقد وضع لنا القرآن
أحد القواعد األساسية للنقد التاريخي ؛ آخذا فى االعتبار أن الدقة في تسجيل
الحقائق وروايتھا التي تشكل مادة التاريخ شرط ال غنى عنھا للتاريخ بوصفه ِع ْل ًما،
ول ّما كانت المعرفة الدقيقة للحقائق التاريخية تعتمد على ُر َواتھا ،فإن القاعدة
األولى في النقد التاريخي ھي أن األخالق الشخصية لل ّراوي عنصر ھام في الحكم
على روايته أو شھادته ،وفي ذلك يقول القرآن} :يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إِنْ َجا َء ُك ْم
ق بِنَبَأ ٍ فَتَبَيﱠنُوا{ )الحجرات آية .. (٦
اس ٌ
فَ ِ
سنﱠة وأحاديث الرسول  ،فيما يعرف بعلم
ولقد كان تطبيق ھذا المبدأ على ُرواة ال ﱡ
"الجرح والتعديل" ؛ و ھوعلم يدرس سير رواة األحاديث النبوية ؛ ليتم الحكم
على سندھا إذا كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة  .وقد نشأ من ھذا
العلم بالتدريج قوانين النقد التاريخي  ..والحقيقة كما يرى إقبال أن تط ّور الحاسة
التاريخية في اإلسالم موضوع آسر يحتاج إلى دراسة مستقلّة."..
ويتابع إقبال فكرته فيقول" :كانت دعوة القرآن للتدبّر فى التجارب اإلنسانية
السابقة ،والحاجة إلى التأكد من صحة أحاديث النبي  ،والرغبة في تزويد األجيال
القادمة بمصادر دائمة لإللھام  ،كل ھذه العوامل أسھمت في خلق مؤرخين مثل ابن
إسحاق ،والطبري ،والمسعودي ..ولكن التاريخ كـفَنّ لتأجيج خيال القارئ ھو مجرد
مرحلة من مراحل تطور التاريخ ليصبح علما أصيال ..و إمكانية المعالجة العلمية
للتاريخ تحتاج إلى خبرة أوسع ونضج أعظم في التفكير العملي  ،كما تحتاج إلى
ق أكمل لبعض أفكار أساسية معينة  ،تتعلق بطبيعة الحياة والزمن  ،ويمكن
تحقّ ٍ
إجمال ھذه األفكار في فكرتين رئيستين تش ّكالن م ًعا األساس الذي تقوم عليه تعاليم
القرآن فى ھذا المجال :
الفكرة األولى ھي وحدة األصل البشري حيث يقرر القرآن} :ھ َُو الﱠ ِذي َخلَقَ ُك ْم ِمنْ
اح َد ٍة{ )األعراف آية .(١٨٩
س َو ِ
نَ ْف ٍ
ولكن إدراك الحياة كوحدة عضوية يتم عادة ببطيء شديد  ،يعتمد في نموه على
دخول جموع الناس في التيار الرئيسي ألحداث العالم ،وقد سنحت ھذه الفرصة
٢٤

لإلسالم عن طريق النمو السريع إلمبراطورية إسالمية عظيمة االتساع  ..ومما ال
شك فيه أن المسيحية قد دعت إلى المساواة بين البشر قبل اإلسالم بزمن طويل،
ولكن روما المسيحية لم ترتفع إلى الفھم الكامل لفكرة اإلنسانية كوحدة عضوية
وقد صدق "روبرت فِلِ ْنت" عندما قال " :بالطبع ال يمكن أن يُسند إلى كاتب
مسيحي أو أي كاتب آخر في اإلمبراطورية الرومانية أنه قد عرف أكثر من فكرة
عامة مجردة عن وحدة اإلنسانية ،وال يبدو أن ھذه الفكرة منذ أيام الرمان حتى
التوجھات القومية التى
اليوم كان لھا أي أثر ملموس في أوروبا  ،كما كان لنمو
ّ
اجتاحت أوربا أكبر األثر فى القضاء على العنصر اإلنساني الشامل في الفنون
واآلداب األوروبية  ..أما في الثقافة اإلسالمية فكان األمر مختلفا ً تما ًما ؛ فوحدة
اإلنسانية فى اإلسالم لم تكن مجرد فكرة فلسفية وال حل ًما شعريًّا ،وإنما كانت حركة
ً
عامال حيﱠا في حياة
اجتماعية  ،وكان ھدف اإلسالم ھو أن يجعل فكرة الوحدة ھذه
المسلم اليومية  ،وھكذا أعطت ثمارھا كاملة في صمت وبدون ضجيج "...
إنتھى االقتباس من كالم روبرت فِ ِل ْنت فى كتابه History of the Philosophy of
 Historyصفحة  ،٨٦علما بأن فلنت ھذا كان الھوتيا من اسكوتلندة وفيلسوفا،

كتب فى علم االجتماع واالقتصاد السياسي وعمل أستاذا للفلسفة األخالقية..
ونتوقف عند ھذا االعتراف الصريح الواضح لواحد من أبرز المفكرين المسيحيين،
على وعد باستكمال الموضوع فى مقالة الحقة بإذن ﷲ وتوفيقه..

عبقرية ابن خلدون فى نظرته إلى التاريخ:
فى المعالجة العلمية للتاريخ رأينا ابن خلدون فى مقدّمته يستند إلى أفكار أساسية
أج َملَھا إقبال فى فكرتين :الفكرة األولى ھى وحدة
مستخلصة من اآليات القرآنيةْ ..
األصل اإلنساني لجميع البشر ،والفكرة الثانية ھي اإلدراك العميق لحقيقة الزمن
وتص ّور الحياة كحركة مستمرة فيه  ..ولقد تناولنا الفكرة األولى بشيء من
التفصيل ،ونواصل اآلن حديث إقبال عن الفكرة الثانية؛ فھذه الفكرة عن الحياة
والزمن ھي النقطة األكثر إثارة لالھتمام في نظرة ابن خلدون للتاريخ ،وھذا ھو ما
برر تقريظ " ِفلِ ْنت" له؛ حيث يقارن بينه وبين كبار الفالسفة فيقول" :إن أفالطون
وأرسطو وأُوغسطين ليسوا أندادًا البن خلدون ،وكل من عداھم من الفالسفة ال
يستحقون الذكر إلى جانبه ."!...
لم ينفرد فلنت بتقريظ عبقرية ابن خلدون فى ھذا المجال ،بل شاركه فى ھذا الرأى
العالم والمؤ ّرخ البارز أرنولد تو ْي ْنبى في كتابه (A Study of History) :كما

٢٥

شاركه "سارتون" ،وكذلك "جاستون بوثول" في تقديمه لكتاب "دى .سلين"
بعنوان.(Les prolegomenes d'Ibn Khaldoun) :
ويعلق إقبال على ذلك بقولهُ ":ك ﱡل ما أريد التأكيد عليه ھو" :أنه إذا أخذنا في
موضع االعتبار االتجاه الذي تكشﱠفت عنه الثقافة اإلسالمية ،فإن المفكر المسلم
وحده ھو الذي كان يمكنه النظر إلى التاريخ كحركة جماعية متواصلة  ،وكتطور
حتمي حقيقي في الزمان  .ونقطة الطرافة المشوقة فى ھذه النظرة إلى التاريخ ھى
الطريقة التى أدرك بھا ابن خلدون عملية التغيّر  ..ففكرته ذات أھمية قصوى لما
تنطوى عليه من اعتبار التاريخ حركة مستمرة في الزمان  ،وحركة خالﱠقة أصيلة،
وليست حركة ذات مسار ]سبق تحديده من قبل[  ..لم يكن ابن خلدون ميتافيزيقيا ..
بل كان بالتأكيد معاديا للفلسفة الميتافيزيقية ..ولكن يمكننا اعتباره سابقًا للفيلسوف
بِ ْرجسون في تص ّوره لطبيعة الزمان؛ فنظرة القرآن إلى "إختالف الليل والنھار"
كرمز للحقيقة المطلقة ،التي تتجلّى فى اآلية القرآنية} :كل يوم ھو فى شأن{،
ومقترب البيرون ّي إلى تصور
ونظرة ابن مسكويه إلى الحياة كحركة تط ّورية ،
ُ
الطبيعة كعملية صيرورة ،كل ھذا كان يش ّكل الميراث الفكري البن خلدون  ..أما
فضل ابن خلدون في ْك ُمن ُ فى إدراكه العميق وتعبيره العلمي المن ّ
ظم عن روح
الحركة الثقافية اإلسالمية ،التي كان ھو نفسه أعظم نتاج عبقري لھا"...
يشرح إقبال ھذه النقطة بمزيد من التفصيل فيقول " :في كتاب ھذا العبقري حققت
روح القرآن انتصارھا النھائي على الفكر اليوناني القديم ،ألن الزمان فى تص ّور
اإلغريق لم يكن يخرج عن حالتين إثنتين :فإما أنه غير حقيقي كما يرى أفالطون
و"زينون" ،أو أنه يتحرك حركة دائرية كما يرى " ھيرقليطس" والرواقيون..
فإذا فھمنا حركة الزمان على أنھا حركة دائرية ،فإنھا تتوقف عن أن تكون حركة
ي لنفس
خالﱠقة  ،وذلك ألن العودة األبدية ليست خ ْلقًا أبديًا  ..إنما ھى تكرار أبد ّ
الشيء" ..
ومن ھنا جاءت الفكرة الخاطئة أن التاريخ يكرر نفسه ،وحقيقة األمر أن التاريخ ال
يكرر نفسه أب ًدا  ...يقول إقبال" :نحن اآلن في وضع يمكننا فيه رؤية الداللة
الحقيقية لثورة اإلسالم الفكرية ضد الفلسفة اإلغريقية  !..إن حقيقة كون ھذه
الثورة قد تأصلت في اھتمامات دينية خالصة يوضح أن ِالحركة المضادة للفلسفة
القديمة التي تُميﱠز روح القرآن تؤكد نفسھا بالرغم من أولئك الذين بادروا مخطئين
بتفسير اإلسالم في ضوء الفكر اإلغريقي"...

********************
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شبِ ْن ِجلَ ْر
تفنيد إقبال لنظرية ا ْ
عن الثقافة اإلسالمية
يقول إقبال" :بقى اآلن أن نمحو سوء فھم خطير نشأ عن كتاب ذائع الصيت بين
القُ ﱠراء كتبه شبنجلر بعنوان )سقوط الغرب( ،وقد خصص فيه فصلين لمشكلة
الثقافة العربية ،يشكالن أھم اإلسھامات الغربية في تاريخ آسيا الثقافي  ..ومع ذلك
فھذان الفصالن قائمان على فھم خاطئ شديد الخطأ لطبيعة اإلسالم كحركة دينية
وما ابتدعته ھذه الحركة من فاعلية ثقافية".
ويرى إقبال -فى تحليله النقدي -لنظرية اشبنجلر -أن النظرية األساسية عند
"شبنجلر" تتمحور حول فكرة أن كل ثقافة ھي كيان عضوي مستقل  ،وليس لھا
أي نقطة اتصال بالثقافات التي سبقتھا أو أعقبتھا تاريخيًا  .وحسب رأيه :كل ثقافة
لھا طريقتھا الخاصة بھا في النظر إلى األشياء  ،ال يتمتع بھا إطالقًا أي ثقافة
أخري ..ويمضى شبنجلر فى حشد الحقائق والتأويالت إلثبات أن روح الثقافة
األوروبية معادية في صميمھا لكالسيكية العلوم اإلغريقية القديمة  ..وأن ھذه
الروح المضادة للكالسيكية التي تميز الثقافة األوروبية  ،ترجع بتمامھا إلى
العبقرية المتف ّردة ألوروبا ،وال ترجع إلى أي إلھام استلھمته من ثقافة اإلسالم ،تلك
الثقافة التي تطاول عليھا –بجھل فاحش -إذ اعتبرھا مجرد امتداد للماجوسية في
روحھا وطبيعتھا!...
ويؤكد لنا إقبال أن وجھة نظر اشبنجلر عن روح الثقافة الغربية الحديثة صحيحة ،
ولكنه بعتقد أنه ارتكب خطأين فاحشين أولھما :أنه تجاھل أو لم يفھم أن الروح
المضادة للفلسفة اليونانية القديمة التى تميز الفكر فى العالم الحديث لم يكن لھا أن
تظھر فى أوربا إال نتيجة لثورة اإلسالم ضد الفكر اإلغريقي  ..ويرجع إقبال ھذا
الموقف المتعصب من اشبنجلر إلى حقيقة أنه لو ثبت أن روح الثقافة الحديثة
المضادة للفكر اليوناني القديم ترجع إلى االستلھام الذي أخذته أوربا من الثقافة
اإلسالمية النھارت نظرية شبنجلر من أساسھا ...فنظريته تؤكد االستقالل التام
واإلقصاء المتبادل بين الثقافات  ..وإني ألخشى أن تكون لھفة "اشبنجلر" على
سدًا..
بناء نظريته ھذه قد أضلﱠته  ..وبدّدت جھده ُ
** ]أقول :بل أ ْعمته عن رؤية الثقافة اإلسالمية على حقيقتھا  ..وليس أدل على
ذلك من اعتباره اإلسالم منتميا إلى الثقافة المجوسية ،ضمن مجموعة الديانات
المجوسية وھو التى تشتمل فى نظره على :اليھودية والديانة الكلدانية القديمة
والمسيحية األولى والزرادشتيه واإلسالم[ .
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شبنجلر" يقصد تطبيق
وھذا ما يتوافق مع رأي إقبال الذى يذھب إلى أنه إذا كان "ا ْ
ھذه الفكرة على تعاليم النبوة فى اإلسالم فھذا تصوير خاطئ بكل وضوح ،
والنقطة التي يجب مالحظتھا ھي أن المجوسية قد سمحت بوجود آلھة مزيفة  ..أما
اإلسالم فقد أنكر أي وجود لھذه اآللھة الباطلة  ..وفيما يتعلق بھذا األمر فإن "
اشبنجلر" قد فشل في تقدير القيمة الثقافية لفكرة ختام النبوة في اإلسالم  ..ومما ال
شك فيه أن من أھم مالمح الثقافة المجوسية ذلك النزوع نحو الترقب األبدي
والتطلع الدائم لظھور أبناء "زرادشت" الذين لم يولدوا بعد  ،أو ظھور المسيح
المخلّص الذي ورد ذكره في اإلنجيل...
ويلفت إقبال نظرنا يشدة إلى العقيدة اإلسالمية القرآنية فى "ختام النبوة" تلك
العقيدة التى سبق أن عرضنا لھا فيما سبق -حيث يؤكد أنھا أقوى عالج
سيكولوج ّي للنزعة المجوسية نحو الترقب الدائم الذي يميل إلى إعطاء فكرة خاطئة
عن التاريخ ..
وقد نقد ابن خلدون ،بل قضى نھائيًّا على األساس المزعوم لفكرة ظھور مخلﱠص
في اإلسالم التي تشبه على األقل في تأثيراتھا السيكولوجية الفكرة األصلية
للمجوسية  ،وكان نقد ابن خلدون قائ ًما على أساس نظرته الخاصة للتاريخ ،ولكن
عادت فكرة المخلﱠص للظھور في الفكر اإلسالمي تحت ضغط وتأثيرات الفكر
الشيعي ّ.
ّ
** ]ولقد عالجتُ ھذه الفكرة عند المسيحيين الذين يطلقون على أنفسھم إسم
"األصوليين الجدد"  ..وينسبھم آخرون إلى المسيحية الصھيونية ،فى مقال
مستقل بعنوان" :عقيدة الخوف واألمل فى الفكر األمريكي"[.
ً
جھال فظي ًعا  ،خاصة فيما يتعلق بمشكلة
لقد كان جھل اشبنجلر بالفكر اإلسالمي
ْ
الزمان ،وما يتعلق بالتجربة الدينية في اإلسالم ؛ إذ نجده ً
بدال من أن يستضئ بنور
ضل أن يبنى أحكامه على أساس معتقدات عا ّمية
تاريخ الفكر اإلسالمي وتجربته  ،ف ﱠ
التقطھا من ھنا وھناك  ،من األمثلة الشعبية التى يردّدھا العامة عن بداية الزمان
ونھايتة .
فتخيلوا ً
رجال غزير المعرفة يلتمس الدليل على الجبرية المزعومة في اإلسالم من
ال عامية مثل " ُحكم الزمان "..و "كل شيء له أوان ،"..ويستخلص
تعبيرات وأمث ٍ
من ھذه األمثال الشعبية الدارجة فكرة القسمة والنصيب المحتوم التى شاعت عن
اإلسالم فى الفكر الغربي..
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وقد فنّد إقبال ھذه الجبرية البغيضة التى ال تنتمى إلى روح اإلسالم الحقيقية بصلة
شرفتنى مكتبة اإلسكندرية بطلب
فى كتابه "تجديد الفكر الديني فى اإلسالم" ]الذى ّ
ترجمته ليُنشر ضمن سلسلة كتب كبار المجدّدين واإلصالحيين فى تاريخ اإلسالم[.
لتفنيد إقبال لفكر "اشبنجلر" أسھب فى الحديث عن مفھوم الزمان وتط ّوره في
الفكر اإلسالمي  ،كما تحدث عن الذات اإلنسانية كقوة ُح ﱠرة مختارة ومسئولة عن
اختياراتھا ..وانتھى إلى القول بأنه :من الواضح أنﱠ تفنيد آراء اشبنجلر فى ھذه
النقطة عن اإلسالم والثقافة التي نبعت منه  ،أمر يحتاج إلى كتاب مستقل ..
ولكنه يعود مرة أخرى ليناقش بشيء من التفصيل تھمة اشبنجلر لإلسالم
بالمجوسية حيث يزعم اشبنجلر أن جوھر تعاليم النبوة في صميمھا مجوسية ،
فھناك إله واحد ليكن اسمه "يھوا" أو "أھو َرمزدا" أو "ماردوك ب ْعل" ھو مبدأ
الخير ،وكل ما عداه من اآللھة إما عجزة أو أشرار ،و قد اقترن بھذه العقيدة األمل
ضا
في
مسيح ُمخلّ ﱠ
ص  ..ويتضح ھذا األمل فى المسيح عيسى عليه السالم ولكنه أي ً
ٍ
ظھر في كل مكان خالل القرون التالية تحت ضغط ضرورات داخلية ..وھذه ھي
الفكرة األساسية للمجوسية الدينية ألنھا تحتوى ضمنًا على فكرة الصراع التاريخي
العالمي بين الخير والشر  ،حيث تسود قوة الشر في الفترة المتوسطة من الزمان
ثم ينتصر الخير أخي ًرا يوم القيامة.
يتآزر مع فكر محمد إقبال فى ھذه النقطة موقف ابن خلدون الذى يفنّد فيه عقيدة
المھدى المنتظر التى انتشرت بين عامة المسلمين ؛ فيسرد أربعة وعشرين حديثًا
ً
حديث واحد من البخاري أو مسلم ..ويتشكك في صحتھا
عن ھذه العقيدة ليس فيھا
جمي ًعا ..بل يرى أن كل ما يتعلق من أحاديث عن المھدي المنتظر ،إنما ھو نتاج
خيال فارسي غير عربي  ،من رواسب المجوسية  ،وأضاف أنه بالتأكيد ال عالقة
لھذه العقيدة بالروح الحقيقية للقرآن وال بالثقافة اإلسالمية النقية.

*****************
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فكرة الزمن والصيرورة
عندما أشرت آنفًا إلى مكتشفات "أحمد زويل" وذكرت أنه استخدم فى أبحاثه
جھاز تصوير إلكتروني ُرباع ّي األبعاد فائق السرعة والدقة ،لم يسألنى أحد ماذا
تقصد بعبارة "رباع ّي األبعاد"..؟ مع أنھا حقيقة محورية وعنصر أساسي فى
أبحاث زويل ومنجزاته العبقرية غير المسبوقة  ..وسألت نفسى :ماسبب ذلك ..؟
ھل العبارة مفھومة لدى القُـ ّراء ..؟ أم أن العين تع ّودت على إھمال العبارات غير
المفھومة واالكتفاء بالمعانى التقريبية واألفكار العامة..؟ أم أن المقال لم يُقرأ
أصال..؟ كل شيء جائز فى ھذا الزمن العجيب الذى يموج بالحركة فى كل مكان إال
عندنا:!..
ثورة فى قرغيزيا قتل فيھا الشعب جالّده األكبر ،والذراع األيمن
للدكتاتور)كورمنبك باكييف( الذى ھرب مخ ّلفا وراءه البالد فى فوضى عارمة
وفساد ونھب  ،وترك خزينة الدولة مفلسة  ..و تغيير للسلطة فى بوالندا بعد سقوط
طائرة الرئيس  ..وثورة شعبية فى تايالند إلزاحة حكومة مستبدّة فاسدة..
وانتخابات فى كل مكان فى محاولة لتغيير الوجوه واألوضاع  ..إال عندنا !..حتى
النيل الذى يتدفق إلى ربوع مصر منذ آالف السنين يتغيّر اآلن ببطء ولكن بانتظام،
وبتدبير محكم خالل مشرعات وخزانات عمالقة تقام فى أرض جيراننا لحجز
مياھه ..وحرمان مصر من ماء النيل ومن وراء ذلك تلعب أصابع الصھيونية ..
إقرأ فى ھذا مقال الخبير الدكتور أشرف شاھين بعنوان" :المخطط الذى سوف
ينھى على البقية الباقية".
قلّب نظرك فى العالم من حولك ستجد أن كل شيء فيه يموج بالحركة ويتغيّر  ..إال
فى بالد العجائب ..فالوجوه الكالحة الكريھة منذ ثالثين عاما ھى ھى لم تتغير ،إال
مزيدّا من إفرازاتھا البغيضة ..ومستنقع البھلوانات يستعرض نفس الشخصيات فى
مسرح الشعب) :الفساد فى المحلّيات للركب(  ..واآلن" :لعن ﷲ الخصخصة وما
فيھا من فساد" !..والنقد ھنا يأتى من قمة السلطة  ..يالك من شعب محظوظ
بقيادة يقظة ترقب كل شيء وتعرف كل شيء  ..ولكنھا ال تفعل أى شيء لمصلحة
الناس أو لوجه ﷲ!...
نعم  ..تأتى الثورة العربية بعد أن ادْلھ ّم ليل الظلم وطالت إقامته ؛ يأتى قبس من
نور الحق لم تكد تتنفسه صدور المحزونين والغاضبين حتى ھبطت عليه غيالن
الظالم فاغتالته  ..وعادت جمھورية الخوف والقھر ..ومات كل شيء :مات الحياء
والضمير والرجولة والكرامة والشھامة والنخوة  ،ولم يعد فى السوق غير عملة
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واحدة ذات وجھين :على وجه منھا سلطة جائرة نھمة تكشر عن أنيابھا ،وتحت
أقدامھا تزحف جحافل المنافقين والمتسولين والمرتزقة  ..يلتقطون فتات الطعام
المتساقط من األشداق الشرھة  ،وعلى الوجه اآلخر للعملة سجن كبير ،وآالف من
الشباب والقيادات الحرة والضحايا األبرياء ..جريمة بعضھم الوحيدة أنھم نزلوا إلى
الشارع فى مظاھرات سلمية يعبرون عن بعض أمنيات فى اإلصالح السياسي
مشروعة :أن يتم ّكنوا من اختيار من يحكمھم ومن يمثّلھم ،بال قھر وال تزوير،
وبعضھم تم اعتقاله ألنه حاول أن يتنفّس بعض ھواء خا ٍل من التل ّوث المطبق!..
عبثي ال نرى فيه
كأن الزمن قد توقف وتجمدت معه الحياة ..وكأننا أمام مشھد
ّ
قوانين المجتمعات اإلنسانية -فقط -قد توقفت عن العمل ؛ وإنما قوانين الطبيعة
نفسھا قد توقفت ؛ فبطلت الحركة وانعدمت الصيرورة.
لم أذھب بعيدًا فال زلت فى قلب الفكرة ،فكرة الزمن المتغير فى صيرورة دائمة،
والزمن -لو عرفت -عنصر خطير جدا في فھم الحياة والكون والتاريخ والمجتمعات
اإلنسانية ،وفى فھم العلوم الحديثة الطبيعية والرياضية على السواء ،من أجل ھذا
كانت عناية العلماء والمفكرين والفالسفة المسلمين ،فى صدر الحضارة اإلسالمية،
بفكرة المكان والزمان ،أحدثوا بكتاباتھم ثورة فى الفكر اإلنساني العالمي ..
وأسسوا عليھما انجازات وتقدمات عظيمة فى الرياضيات والعلوم الطبيعية التى
ينكرھا الغرب رسميا وبال خجل ،ولكنه – عمليا -يستفيد بھا فى السر .
أما نحن فقد ضعنا ألننا لم نفھم ،حقيقة ما خلّفه آباؤنا من علم وتقدّم حقيقي ،ولم
نحاول االستفادة بشيء منه  ،بل رحنا نردد فى سفاھة وغباء كالببغاوات :دعوا
القديم فى مرقده فال فائدة منه :علما كان أو دينا أو أخالقا  ،وانظروا فقط إلى
مايفعل الغرب ،بمنظار الغرب  ،وأسلوب حياته  ..خيره وشره  ،عُجره وبُجره!..
بمس شياطين الغرب )أقصد طه حسين(.
كما قال أحد المسحورين
ّ
أعود إلى عبارة "رباع ّي األبعاد" وصفا ألجھزة التصوير التى استخدمھا أحمد
زويل ،فقد تجاوزھا فى عرضه لمكتشفاته على الجمھورالعام حيث يصعب فھمھا
على ھذا المستوى ،ولم يشرحھا للعلماء ألنھم يفھمونھا ضمنا ،فال حاجة به
لشرحھا  ..األبعاد الثالثة األولى فى ھذا اللغز ھى أبعاد المكان :الطول والعرض أو
)العمق( واالرتفاع ..فما ھو ھذا البعد الرابع..؟! إنه "الزمن" ياصديقى  ..فكيف
ق حركات المادة فى أدق جزيئات
جمعھا زويل فى جھاز واحد ليرصد بھا أد ّ
الكون..؟!
ھذه الحركات والتح ّوالت التى تحدث تحت أبصارنا وأمام أعيننا ولكننا ال نراھا
ويستحيل أن نراھا ..ألن تركيبتنا البشرية التى وھبھا ﷲ لنا تملك أعْينًا ترى بھا
الكائنات إذا لم تبلغ حدا معينا من الصغر فإذا بلغته اختفت عن أنظارنا ،وترى
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األشياء التى تمر بھا بسرعة معينة ،فإذا تجاوزت األشياء ھذه السرعة اختفت عن
أنظارنا  ..فھل رأيت تجربة قرص األلوان..؟
وھو ساكن ترى فيه كل األلوان متميّزة واحدا بعد واحد  ،فإذا تح ّرك القرص ليدور
ال تزال تميّز فيه األلوان فى أول األمر ،فإذا انطلق بسرعة أكبر تالشت األلوان كلھا
ق أمام ناظريك سوى بقعة بيضاء مستديرة ،فأين ذھبت األلوان التى رأيتھا
ولم يب َ
من قبل ..؟ إنھا لم تذھب ولكنك لم تعد تراھا ،ألنھا فى دورانھا تمر أمام بصرك
بسرعة عالية أكبر من قدرة البصر على اإلمساك بھا..
إنھا نفس الخبرة التى نصادفھا فى عجلة األطفال ذات األسالك ،نرى األسالك
والعجلة ثابتة ،ونراھا إذا تحركت بسرعة قليلة ،ولكن إذا زادت السرعة عن ح ّد
معين تالشت األسالك ولم نعد نرى سوى قرص فضي كأنه عاصفة ھوائية  ..فما
الذى تغيّر..؟  -تقول اختالف السرعة  ..وتلك عبارة مبھمة ال تشرح شيئا  ..عامل
السرعة نعم موجود ،ولكن العنصر الجوھري ھنا ھو عامل الزمن ؛ فسرعة حركة
الشيء فى زمن محدد تجعلك قادرا على إدراكه  ،فإذا زادت السرعة عن ھذا الحدّ،
بطلت قدرة البصر على إدراك الشيء المتحرك  ،كأنه قد تالشى من الوجود ..الزمن
ھو اللغز وھو الحل أيضا  ..وقد استطاع أحمد زويل أن يرصد حركة الجزيئات فى
تركيبھا وتف ّككھا كما يقول ھو " فى الزمن الحقيقي" لحدوثھا ،بجھاز تصوير
يلتقط الصور فى واحد على مليون مليون جزء من الثانية الواحدة..
تقول :أن ھذه بعض الحقائق العلمية المعروفة سلفا  ،وأقول :نعم ..كما أنه معروف
أيضا ،أن الذرة بھا إلكترونات تدور حول مركزھا من البروتونات والنيوترونات فى
حركة دائمة  ..ومن الحقائق المعروفة أيضا أن الطاقة تنطلق من التفاعالت
النووية كما يحدث فى الشمس فيما يعرف بـ)االنصھار النووي( ،أما )االنشطار
النووي( فيحدث فى مصانع الطاقة النووية...
وأقول لك نعم  ..كل ھذا معروف على مستوى الفروض النظرية ..وبعيدا عن
ير أحد من الناس بعينيه ھذه التح ّوالت ..وكل ما
اإلدراك البصري المباشر ..فلم َ
ْ
رأوه بالفعل ھو آثار ھذه التحوالت ونتائجھا ..ومن ثم تأكدت لديھم وأصبحت ِعل ًما
صل إليھا أحمد زويل ،فقد رأى التحوالت التى
 ..إال فى حالة المكتشفات التى تو ّ
تجرى فى داخل الجزيئات بعينيه ألول مرة فى تاريخ العلم ..وكم فى العالم من
أسرار ﱠ
الخالق العظيم لم ندرك كنھھا بعد  ..ال عمليا وال نظريا ..
وعلى اإلنسان أن يكون اكثر تواضعا  ..فال ينكر ما ال تستطيع حواسه أن تدركه ..
ص ّما بُكما
وال يجب أن نقف أمام عجائب الكون ،أو نقع على ما يخبرنا به القرآن ُ
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ً
خجال من ترديدھا  ..فماھو العجيب أو المخجل فى
وعميانًا  ،أو نم ّر على آيات ﷲ
ھذا الحوار القرآني البديع..؟! فى قصة النبي سليمان مع ملكة سبأ  ،إذ قال
سليمان:

سلِ ِمينَ ) (٣٨قَا َل ِع ْف ِر ْيتٌ ِمنَ ا ْل ِجنﱢ أَنَاْ آتِي َك
ش َھا قَ ْب َل أَنْ يَأتُو ِنى ُم ْ
}قَا َل يَـأ َ ﱡي َھا ا ْل َملَأل أَ ﱡي ُك ْم يَأ ِتينِى ِب َع ْر ِ
ب أَنَا آ ِتي َك ِب ِه
ِب ِه قَ ْب َل أَنْ تَقُو َم ِمن ﱠمقَا ِم َك َوإِنﱢى َعلَ ْي ِه لَقَ ِو ﱞ
ى أَ ِمينٌ ) (٣٩قَا َل الﱠ ِذى ِع ْن َدهُ ِع ْل ٌم ﱢمنَ ا ْل ِكتَـا ِ
قَ ْب َل أَنْ يَ ْرتَ ﱠد إِلَ ْي َك َ
ش ُك ُر أَ ْم أَ ْكفُ ُر
ض ِل َربﱢى ِليَ ْبلُ َو ِنى أأَ ْ
ستَ ِق ًّراً ِع ْن َدهُ قَـا َل ھَـ َذا ِمنْ فَ ْ
ط ْرفُ َك فَلَ ﱠما َر َءاهُ ُم ْ
س ِه َو َمن َك َف َر فَإِنﱠ َربﱢى َغ ِن ﱞى َك ِري ٌم {
ش َك َر فَإِنﱠ َما َي ْ
َو َمنَ َ
ش ُك ُر ِلنَ ْف ِ

فھل ال حظت الفرق بين قدرة العفريت وإمكانات صاحب العلم ..؟  :األول كائن
غريب النعرف شيئا من قدراته وال طبيعتھا سوى ما يذكره القرآن عنه ؛ إنه
يتحرك بسرعة خارقة ربما تقترب من سرعة الصوت ولكنه يحتاج إلى زمن أطول
لينجز مھمته ..أما الذى عنده علم من الكتاب ..فإننا نعرف أنه إنسان ،ولكن انظر
إلى قدراته العلمية إنه يستطيع أن يحضر العرش فى جزء من الثانية ]قبل أن يرتد
إليك طرفك[ كم نانو من الثانية احتاج ھذا العالم لينجز المھمة..؟ ﷲ وحده يعلم ..
ولكن المھم أنه إنسان ،وأن ﷲ لم يذكر ھذه الواقعة ويؤ ّكد فيھا على العلم وعلى
الكتاب عبثا أو للتسلية ،أوللترتيل والترنيم فقط ،وليست القصة كلھا من قبيل
األساطير التى يتشدّق بھا المطموسون المستكبرون ..والملحدون من أصحاب
األسماء المسلمة ميراثًا يشعرون بأنه عبء عليھم يتمنون -بينھم وبين أنفسھم-
لو تخلّصوا منه!..
والمقارنة بين عالم الجن وعالم اإلنسان فى ھذه اآليات البليغة لم ترد فى القرآن
عبثا حاشا  !..إنما جاءت لحكمة تؤكد لإلنسان قدراته الكامنة وتحفزه على بذل
الجھد والسعي المتواصل  ..وتكشف له الطريق الذى ال طريق سواه ھو تحصيل
العلم والمعرفة واالتقان  ..كل ذلك فى إطار طاعة ﷲ وتقواه }اتقوا ﷲ ويعلمكم
ق ﷲ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ..ورزق ﷲ شامل
ﷲ{  ..ومن يتّ ِ
لكل شيء ،والعلم بعض ھذا الرزق ..بھذه الروح ينبغى أن نقرأ القرآن؛ فليس فى
القرآن زيادات وال فضول كالم وال أساطير أو خرافات مما صنعھا بعض البشر ثم
ألحقوھا بكتبھم المقدّسة على أنھا وحي من الوحي!...
لقد استطاع العلماء حديثًا باستخدام حزم من أشعة الليزر فى شبكة تداخل معقّدة
على الجسم لخلق صورة له على لوحة تصوير ..فإذا ألقيت على ھذه اللوحة
أشعة الليزر المرجع  ..تظھر لك صورة مجسمة تماثل الجسم األصلى تماما مسجلة
لجميع دقائقه بأبعاده الثالثية  .بحيث نرى صورة ماثلة له امامنا في الھواء وكأنھا
الجسم األصلي.
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وفي سلسلة أفالم "حرب النجوم" تم استخدام ھذا "التصويرالمجسم" في تصوير
وسائل االتصاالت والتخابر  ،كما شاھدنا في أحد األفالم استخدام التصوير المجسم
في عملية سرقة إحدى التحف إليھام الناظرين بأنھا ال تزال في مكانھا بالمتحف.
فلماذا ال نتصور أن ماحدث لعرش بلقيس فى بالط النبي الملك ھو نوع من
"الھولجرام" الذى وھب ﷲ علمه لواحد من العلماء األتقياء  ،ضمن نعم ﷲ على
عبده سليمان..؟
إننا -لألسف -مستعدون لتصديق كل ما جاء به علماء ھذا الزمن  ..وكل ما
تحدثنا به أفالم ھوليوود من معجزات العلم بال مناقشة ..ولكن منا متن ّ
طعين
يتوقفون عند علم ﷲ ومقدرته موقف اإلنكار والسخرية..
وأعود إلى فكرة الزمن التى تجلّت فيھا عبقرية المفكرين العرب والمسلمين
فأشبعوھا بحثا وبنوا عليھا علوما متقدمة ألول مرة فى تاريخ البشرية سواء فى
العلوم الطبيعية أو علوم الرياضيات أو علم التاريخ  ،كما أشرت فى مقاالت سابقة.
وأقول أيضا :أنه من رحمة ﷲ على عباده أنه لم يز ّود أبصارھم بجھاز كاشف مثل
جھاز الدكتور أحمد زويل ،إذن لصعقنا  ،عندما يتبدّى لنا عالم غريب مر ّوع  ..عالم
آخرال يمت إلى العالم الذى رأيناه َوأِل ْفناهُ بصلة ..إنھا فقط لحظات رائعة مبھرة
استمتع بھا أحمد زويل وھو يرى حركة أدق الكائنات أمام عينيه ،ولكنه ال يستطيع
واليمكن أن يفكر فى حمل جھازه ھذا ويمشى به بين الناس ..فال يفكر فى ھذا إال
شخص مجنون ..
ولو أن عيوننا مزودة بھذا الجھاز لنرى به الدنيا لتحولت دنيانا إلى جحيم  ..ال
فرار منه إال بالموت ..تصور أنك تستطيع بعينيك تستطيع أن ترى بھما المكروبات
والفيروسات والطحالب وأدق الكائنات الحية  ..ال تراھا فقط تتحرك من حولك،
ولكن على جلدك ولسانك وحول شفتيك وعلى وجه أحبابك وأوالدك وزوجتك وفى
أفواھھم عندما يتكلمون أو يبتسمون تتل ّوى كأنھا الثعابين  ..ھنا تموت أفكار الحب
والعشق والزواج واألسرة والشوق إلى الحبيب  ..ھنا تنعدم نعمة القبالت
واللمسات الحانية  ،ولف ّر كل إنسان من أخيه اإلنسان فرار السليم من المجذوم ..
لكنھا رحمة ﷲ ونعمته أنه خلقنا على مانحن عليه ليحافظ على سالمة عقولنا
وأبداننا وأسرنا ومجتمعاتنا اإلنسانية ..وليم ّكن من قيم الحب واأللفة والجمال بين
الناس ،وليديم نعمة الزواج واألطفال والصداقة والود ،وكل المعانى والقيم
اإلنسانية الجميلة فى ھذا العالم  ..لعلنا نشكر نعمه وجزيل عطاياه !...
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سة إلى التجديد
الحاجة ما ّ
يقول محمد إقبال :المھمة التي تواجه المسلم المعاصر مھمة ضخمة ؛ إذ ينبغي
عليه أن يعيد النظر من جديد في منظومة الفكر اإلسالمي ككل  ،دون أن يقطع
لحة لروح جديدة ھو "شاه
صلته بالماضي ،وربما كان أول مسلم شعر بحاجة ُم ﱠ
ولي ﷲ" في "دلھي" ..أما الرجل الذي تحقق تما ًما من أھمية وجسامة ھذه
ّ
الج ﱠواني لتاريخ الفكر والحياة في
المھمة والذي كان له نظر ثاقب في المعنى ُ
اإلسالم ،وامتزج ذلك لديه برؤية واسعة ،ناشئة عن خبرة كبيرة بالرجال وأنماط
العادات والتقاليد ،ذلك الرجل ھو جمال الدين األفغاني ،كانت كل ھذه الخبرات
صلةً حيﱠة بين الماضي والمستقبل ،ذلك لو أنه كان
والرؤي كفيلة بأن تجعل منه َو ْ
قد ك ﱠرس جماع طاقته لإلسالم وحده -باعتباره منظومة متكاملة من العقيدة
والسلوك اإلنسانيً -
بدال من تشتيت طاقته التي لم تعرف الكالل ،ولو حدث أن
سا
األفغاني قد فعل ھذا لكان العالم اإلسالمي اليوم -من الناحية الفكرية -أقوى أسا ً
وأصلب عودا مما ھو عليه اآلن.
فى ھذه الفقرة يحدد إقبال بشكل دقيق النقطة التى ينبغى البدء بھا لتحقيق النھضة
المنشودة فى العالم المسلم ،ويلفت نظرنا إلى شخصيتين ھامتين فى ھذا المجال؛
أولھما ھو :شاه ول ّي ﷲ ،و ثانيھما ھو :جمال الدين األفغانى  ..ينسب إلى األول
أنه أول مسلم فى العصر الحديث شعر فى أعماق قلبه بالحاجة إلى التجديد ،ولم
يستطرد إقبال لتعريفنا بھذه الشخصية اإلسالمية الھندية التى يكاد صاحبھا أن
يكون مجھوال تماما من المسلين فى العالم خارج الھند ،أما جمال الدين األفغان ّي فقد
كان ملء السمع والبصر فى العالم اإلسالمي  ،وفى البالد العربية بصفة خاصة..
ض ﱢمنت فى
كان إقبال يخاطب جمھورا من الھنود المسلمين ،فى سلسلة محاضرات ُ
موجھة إلى
الديني فى اإلسالم" ..ورغم أن المحاضرات كانت
كتابه " تجديد الفكر
ّ
ّ
موجه إلى األمة المسلمة بأسرھا..
جمھور بعينه إال أن الكتاب الذى تض ّمنھا فھو
ّ
بعد أن يستعرض إقبال أوضاع المسلمين المتردّية فى العالم يؤ ّكد أن السبيل الوحيد
المفتوح أمامنا لتصحيح ھذا الوضع ھو االقتراب من المعرفة العلمية الحديثة
]بنزعة من االحترام ولكن بروح استقاللية[  ..وأن نقيﱠم الفكر اإلسالمي في ضوء
ھذه المعرفة حتى لو خالفنا فى ذلك المتقدمين  "..وھذا ما فعله إقبال فى
المحاضرة الرابعة من الكتاب المذكور.
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يخوض بنا إقبال فى إعماق فلسفية بعيدة الغور فى الكشف عن حقيقة الذات ،
س ّمھا أنت النفس أو الروح  ..فقد عُرف محمد إقبال بمصطلح "الذات" ال فى عالم
الفكر ولكن بصفة خاصة فى عالم الشعر والخيال  ،وقد تبيّن لى بشكل واضح أن
كثرة كثيرة من المثقفين الذين كتبوا عن إقبال ق ْد ًحا أو م ْد ًحا قد أساءوا فھمه كما
أساءوا عرض أفكاره  ،وذلك لسببين أساسيين :أولھما أنھم خلطوا بين شعره
توجھاته الفكرية  ،غير
وبين كتاباته الفلسفية  ،فاتخذوا من شعره دليال على
ّ
آخذين فى االعتبار أن الشعر وليد الخيال  ،والتجربة الشعرية فى جوھرھا تجربة
وجدانية  ..ھى تعبير عن حلم قد ال تكون له عالقة بالواقع ،وال تعتمد على المنطق
العقلى فى صياغتھا اللغوية ،وإنما على منطق رؤيتھا اإلبداعية المتف ّردة الخاصة
بھا  ،أما السبب الثانى فى إساءة فھم إقبال وبالتالى الخطأ فى عرض أفكاره
فمصدره الترجمات الضعيفة أوالرديئة لكتبه الفلسفية وعلى األخص كتابه " تجديد
الفكر الديني فى اإلسالم" ،وھو الشائع الذى يجرى ذكره على ألسنة المعلقين ..
لقد خضت مع إقبال تجربة بلغت عاما كامال أنجزت فيه بتوفيق من ﷲ ترجمة كتابه
السابق ذكره ،وتبين لى أن شخصية إقبال فى شعره تختلف عن شخصيته فى فكره
النثرى ،بمعنى أنه يحرص فى التعبير عن أفكاره بمنطق فكرى شديد اإلحكام
يفرق بين التجربة الشعرية والتجربة
ويلتزم بالمنھج العلمي الصارم  ..فإقبال ّ
العقلية/العملية الخالصة ،ويستخدم مواھبه المتن ّوعة ُك ّال فى موضعه الصحيح..
فھو يجيد التعبير الشعري إلى إقصى المدى ،ويجيد التعبير عن أفكاره الفلسفية إلى
أقصى المدى ..وال يعنى ھذا مطلقا أى انفصام بين الشخصيتين ،وإنما على القارئ
المتذ ّوق إلنتاج محمد إقبال -فى مجموعه -إذا أراد أن يفھم إقبال أن يصطنع كثيرا
من التأويل ألشعاره ،وأن يجعل أفكاره الفلسفية ھى المحك النھائي لتھويماته
الشعرية..

فلسفة الذات والشخصية عند إقبال:
من أبرز خواص الذات عند إقبال ھو تف ّردھا ؛ بمعنى أن كل ذات لھا بصمتھا
الخاصة التى ال تشابه وال تشارك بينھا وبين البصمات األخرى ..ويضرب على ذلك
فان  ..وسقراط إنسان " ..والنتيجة
مثال بالقضية المنطقية المشھورة" :كل إنسا ٍن ٍ
فان[ .
المنطقية المستخلصة أوتوماتيكيا من ھاتين المق ّدمتين ھى]:إذن فسقراط ٍ
يقول إقبال :فى ھذا النوع من المنطق " لكى نصل إلى نتيجة ما يجب أن تكون كل
عقل واحد معيّن ..فإذا كنتُ ]أنا[ أسلﱠ ُم بصدق
مقدمات القياس مسلّ ًم بصدقھا داخل
ٍ
فان" وكان ]عقل آخر[ غير عقلى ]انا[ يُسل ﱠم بصدق قضية:
قضية" :كل إنسان ٍ
"سقراط إنسان" فال يمكن استنتاج شيء من ھاتين القضيتين ..لماذا..؟ ألنه ال
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عقل آخر للشطر الثانى ..إنما
عالقة بين تصديقى لشطر من القياس وتصديق
ٍ
تصبح النتيجة مثمرة لحكم ما  ،فقط إذا كانت القضيتان م ًعا موضع تصديق ]منى
أنا[" ..
ثم يضرب مثال آخر فيقول ":إن رغبتي في شيء معين تخصني أنا وحدى،
وتحقيقھا يعنى استمتاعي بھا شخصيا  ..فإذا حدث أن رغب كل الناس في نفس
الشيء الذي أرغبه  ،فإن إشباع رغبتھم لن يعنى شيئا بالنسبة إلشباع رغبتي
الخاصة عندما ال أحصل ]أنا[ على الشيء المرغوب فيه ".ثم يمضى إقبال فى
تعميق الفكرة فيقول" :
قد يتعاطف طبيب األسنان مع األلم الذى أعانيه فى أسناني ،لكنه لن يستطيع معاناة
الشعور بألم أسناني؛ ومن ثَـ ﱠم فإن مسراتي وآالمي ورغباتي مقصورة عل ّى أنا
وحدى ،ھي ملكي وحدي ،إنھا تشكل في مجموعھا جز ًءا وحزمة من ذاتي الخاصة
وحدھا  ..وأحاسيسي وكراھياتي وحبي وأحكامي وعزائمي وقراراتي ھي قاصرة
عل ﱠى وملك لى وحدي !...
ثم يمضى إقبال فى بسط فكرته عن الذات المتف ّردة بأمثلة أخرى  ..يقول:
فتعرفي على
لكي أتع ﱠرف عليك يجب أن أكون قد عرفتك من قبل في الماضي؛
ﱡ
مكان ما أو شخص ما يعنى استرجاع تجربتي الخاصة السابقة عنه  ،وال يعنى
الرجوع إلى تجربة سابقة لذات أخرى وھذه الوحدة المتداخلة فى العالقات بين
حاالتنا العقلية ھي ما نعبر عنه بكلمة "أنـا" ،ومن ھنا تبدأ المشكلة الكبرى في
علم النفس :ما ھي طبيعة ھذه األنا ..؟
مرة أخرى يخوض بنا إقبال فى تحليالته الفلسفية ليكشف لنا جانبا من أبعاد الذات
]أو النفس[ مما ال يتحمله غير المتخصصين فى علم النفس ،لذلك نحاول تجاوزه
إلى مجرد اإلشارة إلى بعض الخصائص الجوھرية للذات  ..حيث يرى إقبال أننا
نلتمس الذات فى أدائھا لعمليات  :اإلدراك ،والحكم ،واإلرادة؛ ونحن عندما نتحدث
الج ّوانية إنما نقصد الذات فى حالة فاعلية  ،وعندما نتحدث عن حياة
عن التجربة ُ
الذات إنما نعنى تلك الحالة من التوتر الناتج من غزو الذات للبيئة وغزوالبيئة
للذات ..فالذات ال تقف خارج ھذه الحلبة التي يتم فيھا الغزو المتبادل ؛ فھي حاضرة
وتتھذب بتجربتھا الخاصة.
موجھة  ،وھي تتشكل
فى قلبھا كطاقة
ّ
ﱠ
والقرآن واضح الداللة في إظھار ھذه الوظيفة للذات من حيث )التوجيه والتدبير(
وح ِمنْ أَ ْم ِر َربﱢي َو َما
إذ يقول سبحانه وتعالىَ } :ويَ ْ
وح ۖ قُ ِل ﱡ
َن ﱡ
الر ُ
سأَلُونَكَ ع ِ
الر ِ
أُوتِيتُم ﱢمنَ ا ْل ِع ْل ِم إِ ﱠال قَلِ ً
يال{  ،ولكي نفھم معنى كلمة "أ ْمر" يجب أن نتذكر الفرق
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الذي يحدده القرآن بين كلمة "أ ْمر" وكلمة "خ ْلق" .وال ينسى إقبال أن يلفت
نظرنا إلى أن اللغة اإلنجليزية ال تملك سوى كلمة واحدة ھي "الخلق" للتعبير عن
عالقة ﷲ بالكون من ناحية ،وللتعبير عن عالقة ﷲ بالذات اإلنسانية من ناحية
أخرى ..إال أن اللغة العربية أكثر ثراء وأكثر دقّة في ھذا المقام  ،إذ أن بھا كلمتين
ھما" :الخلق" و"األمر" للتعبير عن الطريقتين اللتين "تتكشف" بھما لنا قدرة
ﷲ الخالقة .
فالخلق ھو اإليجاد أما األمر فھو التوجيه والتدبير ،وفى ذلك تقول اآلية القرآنية
ق واأل ْمر{ األعراف آية  ،٥٤وتعنى ھذه اآلية أن الطبيعة
الكريمة} :أال له الخ ْل ُ
األساسية للروح ھي التوجيه والتدبير ،ألنھا تصدر عن الطاقة اإللھية المدبﱠرة،
رغم أننا ال نعلم كيف يتصرف "األمر" اإللھي إال أن ضمير المتكلم المستخدم في
كلمة "ربّي" يلقى مزيدًا من الضوء على طبيعة وسلوك الذات  ..فالمراد به
اإلشارة إلى أن الروح يجب أن نعتبرھا شيئا فرديًّا ومتمي ًزا ؛ يتجلّى فى تلك
االختالفات فيما بين األرواح من نواحى :المدى والتوازن والفاعلية وفى ھذا يقول
سبِ ً
يال{
ﷲ تبارك وتعالى} :قُ ْل ُك ﱞل يَ ْع َم ُل َعلَ ٰى شَا ِكلَتِ ِه فَ َر ﱡب ُك ْم أَ ْعلَ ُم بِ َمنْ ھ َُو أَ ْھد َٰى َ
اإلسراء:آية .٨٤
وھكذا فإن شخصيتي من حيث المظھر والشكل والھيئة ليست شيئًا ذا اعتبار..
وإنما تكمن شخصيّتى الحقيقية فى السلوك واألفعال ..حقيقتي كلھا قائمة في
الموجه ..وأنت ال تستطيع أن تدركني بوصفي شيئًا في مكان أو مجموعة
نزوعي
ّ
من تجارب في سياق زمني ،وإنما يجب أن تفسرني وأن تفھمني وأن تقدّرني في
أحكامي وفي منازع إرادتي وفي أھدافي وفي طموحاتي وأمان ّي "..

العقل والجسم:
يط ّور إقبال فكرته عن العقل والجسم فيقول :إن العقل والجسم يتوحدان عند الفعل؛
فعندما أتناول كتابًا من فوق منضدتي فإن فعلى ھذا ھو فعل واحد ال يتجزأ ،ومن
المستحيل أن نضع خ ً
ً
فاصال بين نصيب الجسم ونصيب العقل في ھذا الفعل ،علم
طا
سف فى محاولته تحليل الفعل اإلنساني إلى
النفس الحديث وحده ھو الذى يتع ّ
عناصره األولية:
سر كل
إلى إدراك ونزوع وحركات أعضاء إلى آخر ھذه القائمة من عناصر ،ثم يف ّ
توجھاته المادية الفسيولوجية فيستبعد كل أثر للعقل أو الروح أو أى
ذلك فى إطار ّ
كائن خف ّي ال يقع تحت سيطرته التجريبية المحضة  ،وھذا ما يرفضه إقبال
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ويدحضه بالدليل والبرھان من واقع الحياة التى يعجز أى تفسير مادي عن اإلحاطة
بكل جوانبھا  ..وعلى األخص جانب حرية الذات فى االختيار بين بدائل مختلفة ..
وعندما يصل إلى تأكيد ھذه النقطة  ،وأعنى بھا حرية االختيار يسأل سؤاال بالغ
الخطورة  ،ال فى حياة الفرد المسلم فحسب وإنما فى حياة المجتمع المسلم بأسره
حيث يقول" :ھل تقرر الذات إذن نشاطھا الخاص بھا ..؟" أم أن كل شيء مكتوب
وال جديد ھناك  ..وأن ماھو مكتوب ال مف ّر منه  ..ومن ثم فال داعى للكدح والعمل
والسعى إلى تغيير األوضاع القائمة ..فكل شيء مستق ّر ھو قضاء وقدر ال حيلة
لإلنسان فى ردّه  ..أليس ھذا ما يحاول الطغاة المستبدون أن يثبّتوه فى عقول
البشر لكى يضمنوا استسالمھم التام ،ولكى يواصلوا طغيانھم واستبدادھم..؟!
إذا كان ذلك صحيحا فى نظر بعض الناس فأين نذھب مع العديد من اآليات القرآنية
واضحة الداللة فى أھمية السعى والعمل من أجل التغيير ،وأن تغيير األوضاع
التعيسة التى تحيط باإلنسان ال بد أن يبدأ فى شريعة ﷲ وتقديره بتغيير األنفس،
بالجھاد والكدح ،وأن ھذا ھو قدر اإلنسان الحقيقي ومصيره } :يأيھا اإلنسان إنّك
ْحا فمالقيه{).سورة االنشقاق أية (٦
ٌ
كادح إلى ربك كد ً
يقول إقبال :إن ھذا الشعور بالكدح في ممارسة الفعل القصدي ،والنجاح الذي
أحققه بالفعل في الوصول إلى أھدافي ھو ما يقنعني بكفاءتي من حيث أنى علﱠة
سمة األساسية للفعل القصدي ھو استشرافه لموقف مستقبلي ال
شخصية  ..وال ّ
ي ...وھكذا فإن عنصر التوجيه والتحكم
ي تفسير فسيولوجي ماد ّ
يفسح مجاال أل ّ
الموجه في نشاط الذات يبين بوضوح أن الذات ھي ِعليﱠة شخصية ح ّرة] ،وأنھا
ﱠ
تسھم بنشاطھا فى إطار الذات المطلقة[  ...والذات المطلقة ھى التى أفاضت على
"ذات" متناھية بالقدرة على المبادرة الخاصة ..
** ولعلنا فى ضوء ھذه الفكرة أن نفھم العالقة الصحيحة بين إرادة اإلنسان الحرة
ومشيئة ﷲ المطلقة  ،كما تنعكس فى ھذه اآلية الكريمةَ } :و َما تَشَا ُءونَ إِ ﱠال أَن
يَشَا َء ﱠ
ﷲُ َر ﱡب ا ْل َعالَ ِمينَ {  ،فاآلية ال تنكر حرية االختيار لإلنسان  ،كما فھمھا البعض
خطأ ً  ،وال تنفى عن اإلنسان مسئوليته عن أفعاله  ،وال تسقط عنه التكاليف التى
ھي مناط الحساب والجزاء فى اآلخرة  ..وال تعوقه عن بذل أقصى الجھد فى حياته
الدنيا استجابة إلرادة ﷲ ومشيئته  ،فى أن يكون خليفة  فى تعمير األرض ،
بالعمل الصالح ..
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وحرية السلوك الواعى للذات المتناھية ھذه تتسق مع الرؤية القرآنية القائلة
بنشاط الذات اإلنسانية ،وھناك آيات واضحة الداللة فى ھذه النقطة ال مجال للشك
ق ِمنْ َر ﱢب ُك ْم ۖ فَ َمنْ شَا َء فَ ْليُ ْؤ ِمنْ َو َمنْ شَا َء فَ ْليَ ْكفُ ْر {
فيھا مثل قوله تعالىَ }:وقُ ِل ا ْل َح ﱡ
)الكھف :آية  ،(٢٩وكذلك قوله تعالى } :إِ ْن أَحْ َسنتُ ْم أَحْ َسنتُ ْم ِألَنفُ ِس ُك ْم ۖ َوإِ ْن أَ َسأْتُ ْم فَلَھَا {
)اإلسراء آية. (٧

والواقع أن اإلسالم يعترف بحقيقة ھامة في سيكولوجية اإلنسان وھي أن قدرة
الحر )أي حرية االختيار( قد تعلو و تھبط  ،واإلسالم يحرص
اإلنسان على السلوك ُ
ً
عامال ثابتًا ال يتناقص في حياة الذات ،ولذلك
على بقاء القدرة على حرية االختيار
كانت إقامة الصالة فى مواقيتھا اليومية ِ ،و ْفقًا لما يؤكده القرآن تستعيد للنفس
سكينتھا ،حيث تق ّربھا وتصلھا بالمصدر المطلق للحياة والحرية ،والصالة بذلك
يُقصد بھا إنقاذ الذات من المسلسل اليوم ّي الميكانيكي للنوم والعمل ؛ أي أن الصالة
في اإلسالم ھي مھرب الذات وخالصھا من الميكانيكية إلى الحرية " !..أرحنا بھا
يابالل "...

القَ َد ُر والقَ َد ِرية:
ال يمكن إنكار أن فكرة القَـ َد ِر منبثّة في ثنايا القرآن ،وھذه مسألة جديرة باالعتبار
والنظر ،يحاول إقبال خالل تحليالته العبقرية أن يصل إلى نتائج حاسمة بشأنھا..
يقول:
"إن الطريقة الحيوية لبعض النفوس القوية فى تناغمھا مع الكون ھي ما يصفه
القرآن باإليمان ،فاإليمان ليس مجرد اعتقاد سلبي بقضي ٍة أو أكثر من نوع معين،
وإنما ھو تأكيد ح ّي تولّد عن تجربة نادرة!..
والشخصيات القوية وحدھا ھي القادرة على االرتفاع إلى ھذه التجربة وما
التوحد
تتضمنه من إيمان رفيع المستوى بالقضاء والقدر  ،مما يتجلى فى تجربة
ّ
الروح ّي بالحقيقة المطلقة  ،ولكى ال نشطح فى خيالنا بعيدا عما يقصده إقبال
فننسب إليه كما فعل بعض النقاد السطحيين  ،ممن اختلط عليھم األمر فى فھم إقبال
]فزعموا بأنه من أنصار متصوفة وحدة الوجود[!..
يحدد المعنى الذى يقصده رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بتمثّل المؤمن بصفات
ﷲ وأخالقه  ،استنادا إلى الحديث القدسي عن العبد الذي ما يزال يتقرب إلى ﷲ
بالنوافل حتى يصبح عبدًا ربانيًّا :يكون ﷲ ھو عينه التي يبصر بھا  ..ويده التي
يبطش بھا  ..إلى آخر الحديث  "...القدرية بھذا المعنى التي تنطوي عليھا ھذه
النزعة ليست فى الحقيقة إنكا ًرا للذات وإنما ھي حياة وقوة بال حدود  ،إنھا ال
٤٠

تعرف العوائق  ..ھذا اإليمان العميق بالقدر ھو الذى يجعل اإلنسان يقيم صلواته
بكل سكينة واطمئنان بينما الرصاص ينھال من حوله فى كل مكان"...
** ألم نشھد ھذا بأنفسنا على شاشة التلفزة فى يوم جمعة الغضب خالل الثورة
المصرية سنة٢٠١١م
صحيحا أن نوعًا رديئًا من اإليمان بالجبرية قد ساد
ولكنك قد تعترض قائال :أليس
ً
في العالم اإلسالمي واستشرى لقرون عديدة ..؟ .وير ّد إقبال قائال ":نعم  ..ھذا
صحيح  ..كما أن له خلفية تاريخية تحتاج إلى معالجة مستقلّة  ..وھو يرى أن ھذا
سا فى تخلّف المجتمعات
النوع من القدرية أو الجبرية الشائنة كانت سببا رئي ً
المسلمة وضعف ھمتھا واستقواء أعدائھا  ،وھو الذى ح ّول الذات المسلمة من
الفاعلية إلى الركود ومن القيادة والتأثير إلى االنقياد واالنصياع والضالل ؛ وھذا
فجرھا اإلسالم
ھو سر الوھَن التدريجي الذى أصاب القوة الدافعة للحياة  ،التي ﱠ
في بدايته عھده بين أتباعه.
فى زمن األمويين شاعت فكرة القدرية للتغطية على المنافع الشخصية واإلنتھازية
الح ﱠكام  ..وقد تصادف أن ظھرت فى زمنھم أفكار فلسفية )فى إطار
السياسية لبعض ُ
ما عُرف بعلم الكالم( متأثّرة بالفلسفة اليونانية ؛ كان الفالسفة يبحثون فى معنى
متعال
سبَ ِتھا إللى ﷲ  ..حيث استق ّرت عند فكرة وجود إل ٍه
"العلﱠة" من حيث ِن ْ
ٍ
على الكون سابق له في الوجود ،يؤثر فيه من الخارج  ..وھكذا تصوروا ﷲ
باعتباره أعلى حلقة في سلسلة السببية وبالتالي فھو الخالق الحقيقي لكل ما يقع
في الكون من أحداث..
ولما كان المسلمون عادة ما يبحوث في القرآن عن تبرير لنزعاتھم المختلفة ،حتى
ي كان له أكبر األثر
ولو كان ذلك على حساب معانيه الواضحة  ،فإن التأويل القَ َد ِر ّ
على الشعوب المسلمة  ..وأستطيع أن أعرض لكم أمثلة عديدة فيما يتعلق بھذا
الخصوص ،أمثلة تدل على سوء التأويل الواضح للقرآن.
يقول إقبال" :ليس ھذا باألمر الذي يثير الدھشة البتﱠة  ،ففي زماننا ھذا لجأ
الفالسفة إلى نوع من التبريرات العقلية العتبار النظام الرأسمالي الحالي غاية
الكمال في بناء المجتمع ؛ وقد ْ
رأي الفيلسوف "أوجست كونت" المجتمع باعتباره
كائنًا عضويًا قد تم فيه إلى األبد تعيين وظيفة لكل عضو فيه ھي قدره الذى ال مفر
منه ..

٤١

وكان األمويون يحتاجون إلى مسمار يعلقون عليه جرائمھم فى قتل الخصوم
السياسيين ..خوفًا من ظھور ثورة محتملة تقوم بھا الجماھير ضدھم  ،فتقضى
عليھم وتبدّد سلطانھم فر ّوجوا لفكرة القدرية..
ويُروى أن "معبدًا" قال للحسن البصري :إن بني أمية يسفكون دماء المسلمين
ويقولون ما يفعلونه يجرى على قدر ﷲ  ،فأجابه الحسن البصري" :إنھم أعداء
ﷲ وإنھم المفترون"..
** وعلى فكرة القدرية أقام فقھاء السالطين نظريةٌ في الحكم يمكن وصفھا باسم
"الحقيقة التي تم إنجازھا" أو فى عصرنا "سياسة األمر الواقع"  ..وفكرة
"الحاكم المتغلّب " ..كل ذلك لمساندة المصالح الخاصة المكتسبة بح ّد السيف.

مصير اإلنسان وفكرة الخلود:
نظرة القرآن إلى مصير اإلنسان نظرة أخالقية في جانب منھا وبيولوجية في
جانبھا اآلخر ؛ ھي بيولوجية في جانب منھا ألن القرآن في ھذا الصدد يضع
أحكا ًما ذات طبيعة بيولوجية ال نستطيع فھمھا بدون رؤي ٍة أكثر عمقًا لطبيعة الحياة.
فھو ً
مثال يذكر لنا حقيقة "البرزخ" وھي ربما كانت نوعًا من التوقف والترقب ما
ضا قد تم فھمه بطرق مختلفة  ،فالقرآن ال
بين الموت والبعث  ..ويبدو أن البعث أي ً
يؤسس إمكانية البعث على دليل البعث الفعلي لشخص تاريخي كما فعلت المسيحية
)بالنسبة لقيام المسيح من الموت( وإنما يبدو أن القرآن قد تناول مسألة البعث
وناقشھا باعتبارھا ظاھرة كونية من ظواھر الحياة بمعنًى ما ،وأنه يصدق على
الطير والحيوان كما يصدق على اإلنسان ،وفي ذلك يقول:
ض َوال َ
اح ْي ِه ِإ ﱠال أُ َم ٌم أَ ْمثَالُ ُك ْم َما فَ ﱠر ْطنَا ِفي
طائِ ٍر يَ ِطي ُر بِ َجنَ َ
} َو َما ِمنْ دَابﱠ ٍة ِفي ْاألَ ْر ِ
ش ُرونَ { )األنعام :آية .(٣٨
َي ٍء ثُ ﱠم إِلَى َربﱢ ِھ ْم يُ ْح َ
ا ْل ِكتَا ِ
ب ِمنْ ش ْ
نتطرق إلى تفاصيل رؤية القرآن للخلود الشخصي يجب أن نالحظ
ومع ذلك فقبل أن
ّ
أمو ًرا ثالثة واضحة تما ًما في القرآن ال يُختلف عليھا في الرأي ،وال ينبغى
االختالف عليھا وھي:
** أن الذات لھا بداية في الزمان وليس لھا وجود سابق على ظھورھا في النظام
المكاني-الزماني  ..وھذا واضح من اآلية التي ذكرتھا آنفًا.

٤٢

** أن القرآن يُق ﱠرر استحالة العودة إلى األرض ،ويتضح ھذا في اآليات التالية:
صالِحا ً ِفي َما تَ َر ْكتُ َك ﱠال
}حتى إِ َذا َجا َء أَ َح َد ُھ ُم ا ْل َم ْوتُ قَا َل َر ﱢب ْ
ون  لَ َع ﱢلي أَ ْع َم ُل َ
ار ِج ُع ِ
إِنﱠ َھا َك ِل َمةٌ ُھ َو قَا ِئلُ َھا َو ِمنْ َو َرائِ ِھ ْم بَ ْر َز ٌ
خ إِلَى يَ ْو ِم يُ ْب َعثُونَ { )المؤمنون :اآلية .(١٠٠ -٩٩
طبَقا ً عَنْ َ
ق  لَت َْر َكبُنﱠ َ
ق{ )االنشقاق :من اآلية .(١٩ :١٨
س َ
} َوا ْلقَ َم ِر ِإ َذا اتﱠ َ
طبَ ٍ
}أَفَ َرأَ ْيتُ ْم َما تُ ْمنُونَ  أَأَ ْنتُ ْم ت َْخلُقُونَهُ أَ ْم نَ ْحنُ ا ْل َخالِقُونَ  نَ ْحنُ قَد ْﱠرنَا بَ ْينَ ُك ُم ا ْل َم ْوتَ
شئَ ُك ْم ِفي َما ال تَ ْعلَ ُمونَ { )الواقعة :من
َو َما نَ ْحنُ بِ َم ْ
سبُوقِينَ  َعلَى أَنْ نُبَ ﱢد َل أَ ْمثَالَ ُك ْم َونُ ْن ِ
اآلية .(٦١ -٥٨

ض إِ ﱠال آ ِتي ال ﱠر ْح َم ِن
** أن نھاية األجل ليست نكبة} :إِنْ ُك ﱡل َمنْ ِفي ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ة فَ ْردا{ )مريم :اآليات -٩٣
َع ْب ًدا  لَقَ ْد أَ ْح َ
صا ُھ ْم َو َع ﱠدھ ُْم َع ًّدا  َو ُك ﱡل ُھ ْم آتِي ِه يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِ

.(٩٥

ھذه المسألة بالغة األھمية ويجب فھمھا فھما ً
ح نظرية اإلسالم
صحيحا برؤية تو ّ
ً
ض ِ
في الخالص  ..فالذات المتناھية ) أي اإلنسان( بشخصيتھا المتفردة التي ال يمكن
أن يحل محلھا غيرھا ھي التي سوف تقف أمام الذات المطلقة ) سبحانه وتعالى(
لترى بنفسھا عاقبة أعمالھا في الماضي ،ولتحكم على مصيرھا المنتظر ..تصديقًا
لقوله ع ّز وج ّل:
سا ٍن أَ ْل َز ْمنَاهُ َ
طا ِئ َرهُ ِفي ُعنُ ِق ِه َونُ ْخ ِر ُج لَهُ يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة ِكتَابًا يَ ْلقَاهُ َم ْنشُو ًرا 
} َو ُك ﱠل إِ ْن َ
سيبًا{ )اإلسراء :من اآلية . (١٤ :١٣
س َك ا ْليَ ْو َم َعلَ ْيكَ َح ِ
ا ْق َر ْأ ِكتَابَكَ َكفَى ِبنَ ْف ِ
ومھما يَ ُك ِن المصير النھائي لإلنسان فإنه ال يعنى فقدان فرديته ؛ فالقرآن ال يقصد
اعتبار التحرر الكامل من الحياة الدنيا ھو أقصى حاالت النعيم البشري  ..وإنما
تفرده وقوة
"جزاؤه األوفى" يكمن في النمو التدريجي لسيطرته على نفسه ،وفي ّ
نشاطه بوصفه ذاتًا.
بل إنه حتى فى مشھد الدمار الكوني العام الذي يسبق يوم الحساب مباشرة ال يمكن
أن يؤثر على االطمئنان الكامل للذات التي اكتمل نموھا )أي النفس المطمئنة(.
ض إِ ﱠال َمنْ شَا َء ﱠ
ﷲُ{
ص ِع َ
ق َمنْ ِفي ال ﱠ
} َونُ ِف َخ ِفي ﱡ
الصو ِر فَ َ
س َما َوا ِ
ت َو َمنْ ِفي ْاألَ ْر ِ

)الزمر :آية .(٦٨

ومن يكون موضوع ھذا االستثناء إال أولئك الذين بلغت لديھم الذات أقصى درجات
القوة ؟ وتصل الذات إلى قمة نمائھا عندما تتمكن من االمتالك الكامل للنفس حتى
في حالة االتصال المباشر بالذات المحيطة بكل شيء ،مثلما يقول القرآن عن رؤية
ص ُر َو َما َ
النبي صلى ﷲ عليه وسلم للذات المطلقةَ } :ما َزا َ
ط َغى{ )النجم :آية
غ ا ْلبَ َ
.(١٧

٤٣

وھذا ھو المثل األعلى لإلنسانية الكاملة في اإلسالم  ..وال يوجد تعبير أدبي أفضل
من بيت الشعر الفارسي الذي يصور تجربة النبي المقدسة وھو يتلقّى إشراق
النور اإللھي:
ص ِعقًا لمجرد لمعة من إشراق نور الحق  ..أما أنت فقد شاھدت
"لقد خ ﱠر موسى َ
مبتس ًما جوھر الحق بكامله."..
من الواضح أن متصوفة وحدة الوجود لن يتقبّلوا ھذه الرؤية ،فھم ال يستطيعون
أن يفھموا كيف يمكن للذات الﱠالمتناھية )الذات اإللھية( والذات المتناھية )ذات
اإلنسان( ﱠأال يتداخال..؟ فھم ال يتصورون إمكانية استمرار الذات اإلنسانية متماسكة
محتفظة بفرديتھا وانفصالھا دون أن تنسحق وتتالشى فى حضرة الذات الﱠالمتناھية
..؟ وھذه إشكالية قائمة على سوء فھم للطبيعة الحقيقية للذات اإللھية عند
متص ّوفة وحدة الوجود ..
يقول إقبال  :إنھم لم يفھموا ألنھم لم يتص ّوروا الالمتناھي إال فى االمتداد إلى غير
نھاية والذي ال يمكن تصوره بدون استيعاب كل االمتدادات المتناھية المتاحة..
ولكن طبيعة الالمتناھي تكمن في الشدّة ال في االمتداد ..وعندما نُثبﱠت نظرنا متأ ﱢملين
لحظات فى معنى "الشدﱠة"  ،فإننا في تلك اللحظة نستطيع أن ندرك أن الذات
المتناھية يجب أن تظ ّل متمايزة عن الالمتناھي وفى الوقت نفسه غير منعزلة
عنه"
ويشرح إقبال ھذه الفكرة بمثال حيث يقول :إذا نظرتَ إل ﱠى باعتبار االمتداد فإني
مندمج في النظام )المكاني – الزماني( الذي أنتمي إليه ،أما إذا نظرتَ إل ﱠى باعتبار
الشدة فإني اعتب ُر ھذا النظام كائنا َ
آخ َر مغاي ًرا ومواج ًھا لي ،وأجنبيًا عنى بالكامل
 ..فأنا متمايز عن ذلك الذي اعتمد عليه في حياتي ومعاشي ولكني وثيق االتصال
به..
إذا فھمنا بوضوح ھذه المسائل الثالثة أصبح من السھل علينا أن نتصور بقية
الرؤية القرآنية :فاإلنسان – حسبما ورد في القرآن – مفتوح أمامه باب االنتماء
دى
سانُ أَنْ يُ ْت َر َك ُ
س ُ
س ً
األ ْن َ
إلى معنى الكون وأن يصبح خالدًا وذلك في قوله} :أَيَ ْح َ
ب ِْ
 أَلَ ْم يَ ُك نُ ْطفَةً ِمنْ َمنِ ﱟي يُ ْمنَى  ثُ ﱠم َكانَ َعلَقَةً فَ َخلَ َ
س ﱠوى  فَ َج َع َل ِم ْنهُ
ق فَ َ
ال ﱠز ْو َج ْي ِن ﱠ
ي ا ْل َم ْوتَى{ )القيامة :من اآلية
الذ َك َر َو ْاألُ ْنثَى  أَلَ ْي َ
س َذلِكَ بِقَا ِد ٍر َعلَى أَنْ يُ ْح ِي َ
.(٤٠ :٣٦

٤٤

إنه ألمر ال يمكن أبدًا احتمال حدوثه :أنﱠ كائنًا استغرق تطوره ماليين السنين أن
يُلقى به كشيء ال جدوى منه  ،لكن بحسبانه ذاتا تنمو دو ًما وتتزكى يمكنه االنتماء
إلى معنى الكون:
س ﱠواھَا  فَأ َ ْل َھ َم َھا فُ ُجو َرھَا َوتَ ْق َواھَا  قَ ْد أَ ْفلَ َح َمنْ زَ ﱠكاھَا  َوقَ ْد
س َو َما َ
] َونَ ْف ٍ
ساھَا[ )الشمس :اآليات  .. (١٠ :٧وكيف تكون تزكية النفس وإنقاذھا من
اب َمنْ َد ﱠ
َخ َ
َي ٍء قَ ِدي ٌر 
الفساد ..؟ يكون ھذا بالعمل } :تَبَا َر َك الﱠ ِذي بِيَ ِد ِه ا ْل ُم ْل ُك َو ُھ َو َعلَى ُك ﱢل ش ْ
سنُ َع َم ًال َو ُھ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغفُو ُر{
الﱠ ِذي َخلَ َ
ق ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َحيَاةَ ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَ ﱡي ُك ْم أَ ْح َ
)الملك :من اآلية .(٢ :١

ً
مجاال لنشاط الذات ،والموت ھو أول اختبار للنشاط التركيبي لھا؛
فالحياة تفسح
فليس ھناك أعمال ينشأ عنھا لذة وأعمال ينشأ عنھا ألم ،وإنما يوجد فقط أعمال
تعمل على بقاء الذات وأعمال تعمل على انحاللھا ،والعمل ھو الذي يُ ِع ﱡد الذات
لإلنحالل والفناء ،أو يق ّومھا من أجل حياة أخرى مستقبلية  ..ومبدأ العمل الذي
يحفظ بقاء الذات ھو احترامي للذات في داخل نفسي وفي غيري من الناس  ..وبنا ًء
على ھذا فإن الخلود الشخصي ليس ملكا لنا بصفته حقًا ،وإنما نكتسبه بالكدح
الشخصي  ..فاإلنسان مجرد مرشح له.
ي ھو افتراضه أن الوعي المتناھي يستنفد
والخطأ الفادح في المذھب الماد ّ
موضوعه فى الحياة ثم ينعدم وجوده وينتھى ،ولكن الفلسفة والعلم ھما مجرد
طريقة واحدة لالقتراب من ھذا الموضوع وبحثه ،وھناك طرق أخرى مفتوحة لنا
لالقتراب منه  ..وإذا كان العمل الحاضر قد أم ﱠد الذات بالقوة ضد الصدمة التي
أحدثھا فناء الجسد  ،فإن الموت ھو مجرد عبور إلى حالة ما ،يصفھا القرآن باسم
"البرزخ".
إن العمل أو السلوك لھو في غاية األھمية  ،حسبما ورد في القرآن الكريم الذي
يضم أكثر من مائة آية تحض المؤمنين على أن يعملوا ً
صالحا ،ولذلك أوردھا
عمال
ً
إقبال فى صدر كل محاضرة من محاضراته.
وكالم المتصوفة عن تجربتھم تكشف أن البرزخ ھو حالة من الوعي تتميز بتغيير
موقف الذات من الزمان والمكان ،وليس في ھذه التصريحات أمر غير محتمل
الحدوث  ..وقد كان "ھيلمھولتز"  Helmholtzأول من اكتشف أن االستثارة
العصبية تستغرق وقتًا كي تصل إلى الوعي ..حسب تقدير "ھيلمھولتز" )أحد كبار
العلماء في القرن التاسع عشر( ھو حوالي ثالثين مت ًرا في الثانية ..وكانوا قبل
ھيلمھولتز يظنون أن وصول النبضة العصبية يتم فجأة وفوريًّا وبأسرع مما يمكن
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قياسه  ..وبعد أن أظھر ھيلمھولتز قياسه خالل دراساته التجريبية استخدموا
أبحاثه في تجارب على زمن االستجابة في ردود األفعال.
وإذا كان األمر كذلك فإن تركيبنا الفسيولوجي الحالي ھو في مؤخرة نظرتنا الراھنة
للزمان ،فإذا تجاوزت الذات انحالل ھذا البناء الفسيولوجي ،فإنه يبدو من الطبيعي
ً
مجھوال
ج ًّدا أن يتغير موقفنا من الزمان والمكان  ..بل إن مثل ھذا التغيّر ليس
تما ًما لنا  ..فإن التكثيف الھائل لالنطباعات التي تترائ في أحالمنا ،وتأ ﱡلق الذاكرة
الذي يحدث أحيانًا في لحظة الموت  ،كل ھذا يكشف عن قدرة الذات على استيعاب
مستويات مختلفة من الزمان.
وبنا ًء على ھذا فإن حالة البرزخ ال يبدو أنھا مجرد حالة سلبية من التوقع
واالنتظار وإنما ھي حالة تلمح فيھا الذات جوانب جديدة من الحقيقة  ،وتھيّئ
نفسھا للتكيف مع ھذه الجوانب  ..وربما تكون تكون حالة البرزخ من حاالت
االنطالقة النفسية العظيمة وبخاصة عند الذوات الكاملة النمو التي اكتسبت
بطبيعتھا أوضاعا ثابتة من العمل في نظام مكاني – زماني معين )ھو يقصد النفس
التى بلغت مرحلة النفس المطمئنة فى الحياة الدنيا" ..وقد تعني حالة البرزخ
التحلل بالنسبة لذوات أخرى قصر بھا عملھا عن الوصول إلى درجة النفس
المطمئنة  ..لماذا ال نستطيع أن نتصور حالة النفس المطمئنة فى البرزخ كما
يل ﱠ
ﷲِ أَ ْم َواتًا ۚ بَ ْل أَ ْحيَا ٌء ِعن َد
سبَنﱠ الﱠ ِذينَ قُ ِتلُوا ِفي َ
تقررت فى القرآنَ } :و َال ت َْح َ
سبِ ِ
ھ ْم ي ُ ْر َزقُونَ { ) !...آل عمران . (١٦٩
َربﱢ ِ
وبنا ًء على ذلك فإن البعث ليس حادثا ً "بَ ﱠرانيًا" وإنما ھو حادث " ُجوان ًّي" ينشأ
باكتمال حركة الحياة داخل الذات  ..و البعث بھذا المعنى ليس إال "جرد
للبضائع" ،أو إحصاء لما أنجزته الذات من عمل  ،وإلمكانياتھا في المستقبل.
والقرآن يناقش ظاھرة بعث الذات على قياس نشأتھا األولى:
سانُ أَنﱠا َخلَ ْقنَاهُ ِمنْ
األ ْن َ
سانُ أَ ِإ َذا َما ِمتﱡ لَ َ
األ ْن َ
س ْوفَ أُ ْخ َر ُج َحيّا ً  أَ َوال يَ ْذ ُك ُر ْ ِ
} َويَقُو ُل ْ ِ
ش ْيئا ً{ )مريم :من اآلية  } ،(٦٧ :٦٦نَ ْحنُ قَد ْﱠرنَا بَ ْينَ ُك ُم ا ْل َم ْوتَ َو َما نَ ْحنُ
قَ ْب ُل َولَ ْم يَ ُك َ
سبُوقِينَ  َعلَى أَنْ نُبَ ﱢد َل أَ ْمثَالَ ُك ْم َونُ ْن ِش َئ ُك ْم ِفي َما ال تَ ْعلَ ُمونَ  َولَقَ ْد َعلِ ْمتُ ُم
بِ َم ْ
النﱠشْأَةَ ْاألُولَى فَلَ ْوال تَ َذ ﱠك ُرونَ { )الواقعة :آيات .(٦٢-٦٠
ولم يكن "الرومى" إال طبيعيًا ومتفقًا مع روح القرآن حين اعتبر مسألة الخلود
أم ًرا يتعلق بالتطور البيولوجي ال أم ًرا يقرره الجدل الفلسفي ذو الطبيعة
الميتافيزيقية الخالصة كما اعتقد بعض فالسفة اإلسالم.
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يرى إقبال أن نظرية التطور التى ورثھا الغرب من " دارون " قد جلبت اليأس
والقلق للعالم الحديث ً
بدال من األمل والحماس للحياة كما كانوا يتوقعون  ..ويرجع
سبب ذلك إلى الفرض الحديث الذي ال مبرر وال داعي له من أن تركيب اإلنسان
الحالي "عقليًّا وفسيولوجيًا" نھاية المطاف و ھو الكلمة األخيرة في التطور
البيولوجي ،وأن الموت بصفته حادثة بيولوجية ليس له أي معنى إيجابي أو بنائ ّي
على اإلطالق ؛ به ينتھى اإلنسان إلى التراب والعدم أبد اآلبدين..
** ھذا المأزق الفكري الذى أدّى بكثير من المفكرين واألدباء فى الغرب إلى
مذاھب اليأس والعبث والعدمية  ،يرصده "على عزت بيجوفيتش" و ّ
يشخصه
باعتباره موقفا طبيعيًّا لمن انقطعت صلته الروحية بمصدر إلھي ينقذه من
االنسحاق تحت عجلة المادية القاتلة ،ويذكرنا باآليات القرآنية الكريمة من سورة
س ْبتُ ْم أَنﱠ َما َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا وأنكم ألينا ال تُرجعون * فَتَ َعالَى ﱠ
"المؤمنون"} :أَفَ َح ِ
ﷲُ
ٰ
ع َم َع ﱠ
ﷲِ إِ ٰلَ ًھا َ
ا ْل َملِ ُك ا ْل َح ﱡ
يم * َو َمنْ يَ ْد ُ
آخ َر َال بُ ْرھَانَ
ش ا ْل َك ِر ِ
ق ۖ َال إِلَهَ إِ ﱠال ُھ َو َر ﱡب ا ْل َع ْر ِ
ار َح ْم َوأَ ْنتَ
سابُهُ ِع ْن َد َربﱢ ِه ۚ إِنﱠهُ َال يُ ْفلِ ُح ا ْل َكافِ ُرونَ * َوقُ ْل َر ﱢب ا ْغفِ ْر َو ْ
لَهُ بِ ِه فَإِنﱠ َما ِح َ
اح ِمينَ {.
َخ ْي ُر ال ﱠر ِ
فھل يملك اإلسالم ما يساھم به فى مواجھة مشكالت اإلنسانية..؟:
يعتقد إقبال أن اإلنسانية تحتاج اليوم إلى ثالثة أشياء يوفرھا اإلسالم  ،وال نظيرلھا فى الحضارة الغربية  ..وھي:
 تفسير الكون تفسي ًرا روحيًّا.. التح ّرر الروحي للفرد.. وضع قاعدة من المبادئ لھا داللة عالمية لتوجيه تطور المجتمع اإلنساني علىأساس روحي ..
يقول إقبال " :ال شك أن أوروبا الحديثة قد أقامت نظ ًما مثالية على ھذه األسس،
ولكن التجربة تبين أن الحقيقة التي يكشفھا العقل المحض ال تستطيع أن تشعل
جذوة اإليمان المتوقدة بالحياة والتي يستطيع الوحي الديني وحده أن يؤجج
نارھا"..
وھذا ھو السبب في أن الفكر المحض لم يؤثر في الناس إال ً
قليال بينما الدين قد
ً
تبديال  ..إن مثالية أوروبا
استطاع دائ ًما أن يرقى باألفراد ويبدّل مجتمعات بأكملھا
لم تكن على اإلطالق من العوامل الحيوية المؤثرة في حياتھا  ..وكانت النتيجة ھي
ضالة الفاسدة التي تبحث عن نفسھا بين ديمقراطيات ال تعرف التسامح
تلك الذات ال ﱠ
فيما بينھا  ،ووظيفتھا الوحيدة ھي استغالل الفقراء لصالح األغنياء  ..وصدقوني
إن أوروبا اليوم ھي أكبر عائق يقف في طريق الرقي األخالقي لإلنسان.
٤٧

ونجد من ناحية أخرى أن المسلم يمتلك األفكار المطلقة المبنية على الوحي المنزل
والتي تتحدث إلى الناس من األعماق الجوانية للحياة ،وتؤثّر على ما ھو ب ﱠراني
وظاھر لتجعل له أبعادًا ُج ﱠوانية  ..واألساس الروحي للحياة ھو مسألة إيمان
يستطيع أقلنا استنارةً أن يضحي من أجله بحياته بسھولة.
ولما كانت القاعدة الفكرية في اإلسالم ھي أنه ال مزيد من الوحي للبشر بعد النبي
محمد وال رسالة بعده فإنه ينبغي أن نَكون من أكثر الشعوب تحر ًرا روحيًا على
وجه األرض.
والمسلمون األوائل الذين خرجوا من العبودية الروحية في آسيا الجاھلية )آسيا ما
قبل اإلسالم( لم يكونوا في وضع يجعلھم يدركون مغزى ھذه القاعدة الفكرية ..
فليقدﱠر المسلم اليوم موقفه وليجدد بناء حياته االجتماعية في ضوء ھذه المبادئ
المطلقة  ..و ْليُ َ
ط ﱠور من أھداف اإلسالم التي تكشفت حتى اآلن بشكل جزئي ،ع ﱠما
يمكن أن يسمى بـ"الديمقراطية الروحية" باعتبارھا من الغايات األساسية لإلسالم.
يقول إقبال :لعل عالم اليوم يحتاج أيضا إلى أن يستمع إلى الشاعر " جالل الدين
الرومي" من جديد ليبعث فيھم نزعة األمل ويشعل نار الحماسة للحياة  ..ثم يردد
أبياتا شعرية له يسخر فيھا من نظرية التطور التى أوصلتھم إلى ھذا الشقاء
النفسي:
في البداية ظھر اإلنسان في رتبة األشياء غير العضوية ..
ثم انتقل من رتبة الجماد إلى رتبة النباتات ..
وعاش سنوات بصفته أحد النباتات ..
ال يتذكر شيئًا عن حالته غير العضوية المخالفة لما صار إليه ..
فلما انتقل من حالته النباتية إلى الحيوانية ..
لم يعد يتذكر حالته كنبات ..
سوى ميله الذي يحس به نحو عالم النبات ..
صا في وقت الربيع وتفتّح األزھار الناضرة ..
خصو ً
مثلما يحس األطفال بحنين إلى أمھاتھم
دون أن يعرفوا سبب ميلھم إلى صدورھن
ثم أخرجه الخالق العظيم – كما تعلمون –
من رتبة الحيوانية إلى رتبة اإلنسانية ..
فانتقل اإلنسان بذلك من رتبة في الطبيعة إلى رتبة أخرى ..
حتى أصبح حكي ًما عال ًما قويًا كما ھو اآلن ..
لكنه اآلن لم يعد يذكر شيئًا عن نفوسه األولى ..
وسوف تتغير نفسه الحالية مرة أخرى!!....
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التطور كما يراه إقبال
ستَ ْنبط بغير مشقّة من اآليات القرآنية حقيقة التطور  ،وتستطيع
من الحقائق التى تُ ْ
أن تقول بغير تأويل أن القرآن الكريم يُقر فكرة التطور  ..ولكننا ال نفھم من ھذا وال
نقصد به فكرة التطور كما شاعت عن دارون  ،واختُ ِزلت فى الفكرة الساذجة التى
تذھب إلى القول بأن اإلنسان أصله قرد! ..
والقرآن حافل باآليات الدّالة على التطور أو الموحية به ففى ھذه اآلية من سورة
 َوقَا ًرا * َوقَ ْد َخلَقَ ُك ْم أَ ْط َوا ًرا {
نوح يُذكر التطور بلفظه } :ﱠما َل ُك ْم َال ت َْر ُجونَ ِ ﱠ ِ
وعن النشأة األولى لإلنسان تجد ھذه اآلية من سورة اإلنسان} :ھل أتى على
االنسان حين من الدھر لم يكن شيئا مذكورا{ وفى سورة نوح} :و* انبتكم من
االرض نباتا ثم يعيدكم فيھا ويخرجكم إخراجا{ ..
تقرب المعنى ألفھامنا ؛ أن التراب كان أول مراحل خلق
وكلمة " أنبتكم ھنا ِّ
اإلنسان  ..وفى سورة السجدة ننتقل إلى مراحل أخرى من مراحل التطور
اإلنساني ؛ حيث يقول تعالى} :الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق االنسان من
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل
طين ثم جعل نسله من ساللة من ماء مھين  ..ثم ّ
لكم السمع واالبصار واالفئدة قليال ما تشكرون{ ھذه االيات -فى حقيقة األمر-
ّ
تلخص كل مراحل التطوراإلنساني..
ولكنك ستجد فى القرآن أيضا فكرة التطور فى خلق اإلنسان الفرد وھو ما يزال فى
لكي يلفت نظرنا إلى
ظلمات بطن أمه بعيدًا عن متناول الرؤية البشرية ؛ وذلك ْ
تفصيالت أدق فى نمو اإلنسان الفرد وتط ّوره فى عالم غير مشھود لنا بالنظر
ين
سانَ ِمن ُ
اإلن َ
ين * ثُ ﱠم َج َع ْلنَاهُ نُ ْطفَةً ِفي قَ َرا ٍر ﱠم ِك ٍ
س َاللَ ٍة ﱢمن ِط ٍ
المج ّردَ } :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
س ْونَا ا ْل ِع َ
ض َغةَ ِع َ
ظا َم
ض َغةً فَ َخلَ ْقنَا ا ْل ُم ْ
* ثُ ﱠم َخلَ ْقنَا ال ﱡن ْطفَةَ َعلَقَةً فَ َخلَ ْقنَا ا ْل َعلَقَةَ ُم ْ
ظا ًما فَ َك َ
لَ ْح ًما ثُ ﱠم أَنشَأْنَاهُ َخ ْلقًا َ
سنُ ا ْل َخالِقِينَ {
آخ َر فَتَبَا َر َك اللﱠـهُ أَ ْح َ
والشاھد من كل ھذه األمثلة القرآنية -وغيرھا كثير يضيق المجال عن حصره -أن
فكرة التطور لم تكن غريبة عن الفكر اإلسالمي بل كانت تستند إلى آيات قرآنية
صريحة و معانى وإيحاءات مبثوثة فى ثنايا القرآن أدركھا المفكرون اإلسالميون
وشرعوا فى تشكيل نظرية للتطور ظھرت تدريجيًّا فى إطار الفكر اإلسالمي ؛ فقد
كان الجاحظ ھو أول من الحظ التغيرات التي تحدثھا الھجرة في حياة الطيور .ثم
جاء "ابن مسكويه" الذي كان معاص ًرا للبيروني فوضع للتطور ً
شكال أكثر تحديدًا،
وطبق نظريته تلك في كتابه "الفوز األصغر" وھو كتاب في الفلسفة اإللھية..
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ويعلّق إقبال على ذلك بقوله " :سأعيد ھنا خالصة فروض نظريته عن التطور ال
لقيمتھا العلمية  ،وإنما بسبب ما تلقيه من أضواء على االتجاه الذي كان الفكر
اإلسالمي يتحرك فيه"..
ويمضى إقبال فى شرحه لھذه النظرية فيقول:
الحياة النباتية حسب ما يقول "ابن مسكويه" وھي فى أدنى مراحل تطورھا ال
تحتاج إلى بذور لظھورھا ونموھا وال تحافظ على نوعھا بواسطة البذور ،وھذا
النوع من الحياة النباتية ال يختلف عن المعادن إال في قدرته الضئيلة على الحركة،
تلك القدرة التي تنمو في األشكال األعلى  ،وتُظھر نفسھا أكثر في النباتات التي
تنشر فروعھا وتحافظ على نوعھا بواسطة البذور .وتنمو القدرة على الحركة
تدريجيًا أكثر وأكثر حتى نصل إلى األشجار ذات الجذوع واألوراق والثمرات  ..وفي
مرحلة أعلى من التطور تقف أشكال من الحياة النباتية التي تحتاج في نموھا إلى
ظروف أفضل من حيث التربة والمناخ  ..وآخر مراحل التطور يصل إليھا نبات
الكرم وأشجار النخيل التي تقف على حافة الحياة الحيوانية.
ففي أشجار النخيل يبدو تمايز واضح بين الذكور واإلناث ،وھي إلى جانب الجذور
واأللياف نجد التطور يُنم ﱠي لديھا شيئًا يشبه في وظيفته مخ اإلنسان ،وعلى سالمته
تعتمد حياة النخيل .وھذه ھي أرقى مرحلة في نمو حياة النبات ،وھي مقدمة لحياة
الحيوان ..
والخطوة األولى إلى األمام تجاه الحياة الحيوانية ھي التحرر من الجذور في
األرض ،وتلك كانت الجرثومة التي نشأت منھا الحركة الشعورية  ..وھي المرحلة
األولى من الحيوانية والتي كان أول ما ظھر فيھا ھو اإلحساس باللمس ،وآخر ما
ظھر فيھا ھو اإلحساس البصري  ..واكتسب الحيوان حرية الحركة مع نمو حواسه
كما في حالة الديدان والزواحف والنمل والنحل .
ووصل الحيوان إلى كماله في الحصان بين ذوات األربع ،والصقر بين الطيور.
وأخي ًرا يصل إلى حدود البشرية في القرد الذي يكاد أن يكون أقل درجة واحدة من
اإلنسان فى سلّم التطور ،ومع مزيد من التطور جاءت تغييرات فسيولوجية مع نمو
القدرة على التمييز والروحانية حتى انتقلت اإلنسانية من الھمجية إلى الحضارة.
وألن الحركة جزء من التطور ُعنِ َي المفكرون اإلسالميون بفكرة الحركة ورأوا –
فكرتي الزمان
كما رأى الفالسفة المحدثون -أن الحركة ال يمكن فھمھا إال فى إطار
ْ
والمكان  ..وتدھش كثيرا أن يتعرض لتحليل ھذه الفكرة بعض كبار الفكر الصوفي
من أمثال"العراقي" و "خواجه محمد َب ْرساس" ..يقول إقبال:
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" إن علم النفس الديني كما ھو عند "العراقي" و "خواجه محمد بَرساس" ھو ما يجعلنا
أكثر قربًا من طرقنا الحديثة في النظر إلى مشكلة المكان والزمان  ..وقد شرح إقبال
فكرة العراقي عن طبقات الزمان  ،شرحا فلسفيًّا مبدعًا قد يكون موضع تقدير عند
نتوجه إليه بھذا الكتاب المختصر..
الفالسفة  ،بينما ال يستسيغه المثقف العام الذى
ّ
وإنما نقدم ھنا نبذة لرأيه فى فكرة المكان كما ّ
لخصھا إقبال ..فالمكان والزمان
فكرتان متالزمتان ضروريتان لفھم الحركة فى ھذا الكون " :حسبما يقول العراقي
فإن وجود نوع من المكان منسوبًا إلى الذات اإللھية توحى به ھذه اآليات
القرآنية:
}أَلَ ْم تَ َر أَنﱠ ﱠ
ض َما يَ ُكونُ ِمنْ نَ ْج َوى ثَالثَ ٍة إِ ﱠال
ﷲَ يَ ْعلَ ُم َما ِفي ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َو َما ِفي ْاألَ ْر ِ
س ُھ ْم َوال أَ ْدنَى ِمنْ َذلِ َك َوال أَ ْكثَ َر إِ ﱠال ُھ َو َم َع ُھ ْم أَيْنَ
سا ِد ُ
س ٍة إِ ﱠال ھ َُو َ
ُھ َو َرا ِب ُع ُھ ْم َوال َخ ْم َ
َما َكانُوا ثُ ﱠم يُنَبﱢئُ ُھ ْم بِ َما َع ِملُوا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة إِنﱠ ﱠ
علِي ٌم{ )المجادلة :آية .(٧
َي ٍء َ
ﷲَ ِب ُك ﱢل ش ْ
آن َوال تَ ْع َملُونَ ِمنْ َع َم ٍل ِإ ﱠال ُكنﱠا َعلَ ْي ُك ْم
} َو َما تَ ُكونُ ِفي شَأْ ٍن َو َما تَ ْتلُو ِم ْنهُ ِمنْ قُ ْر ٍ
ض َوال ِفي
ُ
ضونَ فِي ِه َو َما يَ ْع ُز ُ
ش ُھوداً إِ ْذ تُفِي ُ
ب عَنْ َربﱢ َك ِمنْ ِم ْثقَ ِ
ال َذ ﱠر ٍة ِفي ْاألَ ْر ِ
َ
َ
َ
ين{ )يونس :آية .(٦١
س َما ِء َوال أ ْ
ال ﱠ
ص َغ َر ِمنْ ذ ِل َك َوال أ ْكبَ َر إِ ﱠال ِفي ِكتَا ٍ
ب ُمبِ ٍ
ب ِإلَ ْي ِه ِمنْ َح ْب ِل ا ْل َو ِري ِد{
سانَ َونَ ْعلَ ُم َما ت َُو ْ
سهُ َونَ ْحنُ أَ ْق َر ُ
س ِب ِه نَ ْف ُ
س ِو ُ
األ ْن َ
} َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
)ق آية .(١٦

ولكن يجب أال ننسى أن ألفاظ القرب واالتصال واالنفصال المتبادل والتي تنطبق
على األجسام المادية ال تنطبق أبدًا على الذات اإللھية؛ فالحياة اإللھية تتصل
بالكون كله وتحيط به ولكنھا صلة غيبية يستحيل للعقل اإلنساني أن يستوعبھا ..
لكي
إال على سبيل ضرب المثل  ،وأقرب مثل إلى ھذا " اتصال الروح بالجسد" ْ
يلفت نظرنا إلى تفصيالت أدق فى نمو اإلنسان الفرد وتط ّوره فى عالم غير
مشھود لنا بالنظر المج ّرد ؛ فالروح ال ھي داخل الجسد وال ھي خارجه وال ھي
قريبة منه وال ھي منفصلة عنه ،ومع ذلك فإن اتصالھا بكل ذرة في الجسد ھو أمر
حقيقي يمكن للعقل استيعابه ..
ومن المستحيل إدراك ھذا االتصال إال بافتراض نوع من المكان يتواءم مع رقّة
الروح ودقتھا .ومن ثَ ّم فإن وجود المكان الذي ينسب إلى الذات اإللھية ھو أمر ال
يمكن إنكاره ..ولكن ينبغي فقط أن نحدد بعناية نوع المكان الذي يمكن إسناده للذات
اإللھية المطلقة .فلدينا ثالثة أنواع للمكان :مكان األجسام المادية ومكان الكائنات
غير المادية ومكان الذات اإللھية..
ومكان األجسام المادية بدوره ينقسم إلى ثالثة أنواع:
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األول :مكان األجسام البالغة الضخامة ذات الحيز الھائل ،والحركة في ھذا المكان
تستغرق زمنًا ،واألجسام تشغل أماكنھا الخاصة وتقاوم أى محاولة إلٌزاحتھا ..
ثانيا ً :مكان األجسام الدقيقة مثل الھواء والصوت ،وفي ھذا المكان تتدافع األجسام
وتقاوم بعضھا البعض  ،وتقاس حركتھا بمقاييس الزمن الذي يبدو مع ذلك مختلفًا
عن زمن األجسام الضخمة ؛ فالھواء الموجود في أنبوبة يجب إزاحته وإخراجه
منھا قبل أن يستطيع ھواء آخر أن يدخل فيھا  ..وزمن الموجات الصوتية ھو عمليًّا
يكاد أن يكون ال شيء إذا ما قورن بزمن األجسام الضخمة..
ثالثاً :ھناك مكان الضوء  ،فضوء الشمس يصل إلى أبعد حدود األرض في الحال،
وھكذا فإن سرعة الضوء والصوت تجعل الزمن يتقلص حتى يكاد يصل إلى الصفر.
وبنا ًء على ذلك يتضح لنا أن مكان الضوء مختلف عن مكان الھواء والصوت ،على
أن ھناك حجة أكثر قوة من ھذه  ،فضوء الشمعة ينتشر في كل االتجاھات في
حجرة ،بدون إزاحة الھواء وإخراجه من الحجرة  ،وھذا يبين أن مكان الضوء أكثر
دقة من مكان الھواء الذي ليس له مدخل إلى مكان الضوء..
ونظ ًرا لشدة التقارب بين ھذه األماكن فإنه ليس في االستطاعة التمييز بين أحدھا
واآلخر إال بالتحليل العقلي المحصن وبالتجربة الروحية  ..وزيادة على ذلك نجد في
الماء الساخن أن المتناقضين – النار والماء – اللذين يبدوان متداخلين في بعضھما
البعض لكنھما من منظور طبيعتيھما المختلفتين ال يمكنھما أن يجتمعا في نفس
المكان.
وھذه الحقيقة ال يمكن تفسيرھا إال بافتراض أن أماكن تواجد المادتين رغم تقاربھا
بعضھا من بعض ،إال أنه ال يمكن تمييز ھذه األماكن.
ولكن بينما عنصر المسافة ليس غائبًا تما ًما إال أنه ليس ھناك مقاومة متبادلة في
مكان الضوء ،فضوء شمعة يصل فقط إلى نقطة معينة وأضواء مائة شمعة تتداخل
ضا ..
في نفس الحجرة بدون تدافع أو مقاومة تزيح بعضھا بع ً
وھكذا بعد أن وصف لنا "العراقي" أماكن األجسام الطبيعية التي لھا درجات
متفاوتة في الدقة ،استطرد بإيجاز في وصف األنواع الرئيسية للمكان الذي تشغله
الرتب المختلفة للكائنات غير المادية مثل المالئكة ..
سر لنا صوفي مسلم مستنير تجربته
وھكذا ترون في تلخيصنا آلراء العراقي كيف ف ّ
الروحية عن الزمان والمكان ،في عصر لم يكن لديه أدنى فكرة عن النظريات
واآلراء الحديثة في الرياضيات وعلم الفيزيقا ..
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فالعراقي ً
فعال كان يحاول الوصول إلى فكرة المكان كمظھر ديناميكي متغير ..وھذا
يتواءم تماما مع علم الطبيعة الحديث الذى اختزل كل شيء إلى حركة ..فال يمكن
فھم الحركة إال فى مكان وزمان لذلك يق ّرر إقبال ھذه الحقيقة من واقع دراسته
للحضارة اإلسالمية حيث قال " :في الحضارة اإلسالمية نجد أن مشكلة المكان
والزمان قد أصبحت مسألة حياة أو موت ..وأن كل خطوط التفكير اإلسالمي تتالقى
في تصور ديناميكي للكون أي أن الكون متحرك ومتغير  ..وھذا الرأي قد تدعم أكثر
عن طريق "ابن مسكويه" ونظريته عن الحياة كحركة تطورية وعن طريق ابن
خلدون ورأيه في التاريخ..

***********************
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الدين والدولة فى فكر إقبال
يحلل إقبال الفكر السياسي الديني في تركيا فى عصره  ..فلماذا كانت تركيا بالذات
موضع اھتمام إقبال دون غيرھا من الدول المسلمة ..؟ واإلجابة بسيطة وھى:
أوال -أن تركيا كانت الدولة الوحيدة المستقلة فى العالم المسلم  ،بينما باقى الدول
راضخة تحت االحتالل األجنبي..
ثانيا -أن تركيا وحدھا فى ذلك الوقت كانت تجري فيھا حركة فكرية حية نشطة،
تتجلى فيھا قوة اجتھاد حول الشريعة ومدى صالحيتھا لتسيير حياة األتراك بعد
سقوط الدولة العثمانية ،التى نظر إليھا العالم المسلم باعتبارھا آخر معاقل الخالفة
اإلسالمية ..يقول إقبال :كان ھناك منذ عھد قريب خطان رئيسان من الفكر في
تركيا يم ﱢثلھما الحزب القومي ،وحزب اإلصالح الديني ..وكانت المسألة األكثر
أھمية عند الحزب القومي ھي ً
أوال وفوق كل شيء الدولة ال الدين  ..فلم يكن عند
ھؤالء المفكرين وظيفة مستقلة للدين من حيث ھو دين  ..والدولة عندھم ھي
العامل الرئيس والجوھري في حياة األمة ،والدولة بذلك ھى التي تحدد طبيعة
ووظيفة كل العوامل األخرى بما فى ذلك الدين نفسه.
إنھا نفس الفكرة التى تدور فى الساحة السياسية اآلن فى كل الدول المسلمة،
ربما باستثناءات طفيفة .. !...وبناء على ذلك يرفضون اآلراء التقليدية عن وظيفة
الدولة والدين ويؤكدون على الفصل بينھما فصال قاطعا كما فصلت أوربا بين
الكنيسة والدولة.
ويعقّب إقبال على ذلك قائال :ال شك أن بناء اإلسالم كمنظومة )دينية – سياسة(ال
يُجيز مثل ھذا الرأي ،وأنا شخصيًّا أعتقد أنه من الخطأ افتراض أن فكرة الدولة
ھي األكثر أھمية ،وأنھا ينبغى أن تتحكم في جميع األفكار األخرى التى يمثّلھا
اإلسالم كمنظومة متكاملة ال متش ّ
ظية  ..فليس في اإلسالم سلطة روحية وسلطة
زمنية منفصلتان  ..وطبيعة أي عمل فى اإلسالم مھما كان دنيويًّا في مغزاه وفحواه
إنما يحدده الموقف العقلي لفاعل ھذا العمل "..ويقصد إقبال ھنا )النية المنعقدة
على العمل( ،للحديث المشھور عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم:
" إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  " ...إلى آخر الحديث..
سا أوعمال روحيًّا مقدسا بالنظر إلى
فالعمل الواحد يمكن اعتباره عمال دنيويًا ُم َدنﱠ ً
بواعثه والحافز إليه  ،فالھجرة )إلى المدينة( إذا كانت لنصرة دين ﷲ وتعزيزه فھى
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ھجرة إلى ﷲ ورسوله  ،أما إذا كانت الھجرة ] ظاھريًّا نفس العمل[ إلى دنيا
يصيبھا المرأ أو امرأة ينكحھا  ،فھجرته إلى ما ھاجر إليه ..معنى ھذا عند إقبال:
أن من يبغى فى عمله وجھة إخرى غير اإلسالم فى -تركيبته الفريدة من الروح
والمادة -معا فعمله باطل ،أما من يستلھم ھذا المزيج اإلسالمي فى عمله فعمله
شرعي صحيح ومقبول  ،ثم ينتقل بنا من ھذه المقدمة إلى مستوى آخر من النقاش
فيقول " :الحقيقة إذن في اإلسالم فى )حد ذاتھا( تبدو لنا دينًا إذ نظرنا إليھا من
زاوية معينة ،وتبدو لنا دولة إذا نظرنا إليھا من زاوية أخرى.
صحيحا القول بأن الدين شيء والدولة شيء آخر ..فاإلسالم حقيقة واحدة ال
وليس
ً
تقبل التحليل أو التفكيك ؛ فھو دين أو دولة بحسب زاوية الرؤية التى تنظر منھا
توضيحا شافيًا يجرنا إلى مناقشات
إليه  .والمسألة عميقة األغوار ،وتوضيحھا
ً
فلسفية عميقة  ..ويكفي القول بأن ھذا الخطأ القديم قد نشأ عن تقسيم وحدة
اإلنسان إلى شطرين منفصلين متمايزين ،بينھما نقطة اتصال بشكل ما  ،ولكنھما
جوھريًا متناقضين..
و يعنى إقبال بھذا حياة اإلنسان المادية وحياته الروحية  ..بل إن إقبال يذھب فى
تحليالته إلى أبعد من ھذه النقطة حيث يقول" :الحقيقة أن المادة ھي الروح إذ ما
نظرنا إليھا فى إطار مرجعية )المكان الزمان(  ..فالوحدة التي يطلق عليھا إسم
اإلنسان :ھي جسم عندما تنظر إليھا وھي تعمل فيما نسميه بالعالم الب ّراني  ،وھي
عقل أو روح عندما تنظر إلى عملھا بالنسبة للھدف النھائي والمثل األعلى وراء
ھذا العمل ..
ولكن لماذا كانت ھذه القاعدة جز ًءا من التنزيل الذي ھدفه األعلى ھو تحقيق حياة
سامية لإلنسان..؟! فى مجتمع يحقق له احتياجاته المادية الفطرية ،بنفس القدر
الذى يحقق له طموحاته وأشواقه الروحية  ،ويحافظ على القيم والمبادئ األخالقية
واالجتماعية التى يعتز بھا اإلنسان المؤمن..؟! يقول إقبال:
"إن اإلجابة على ھذا السؤال نعرفھا من تاريخ المسيحية التي ظھرت كرد فعل
قوى تجاه الروح القانونية التي غلبت على اليھودية  ..والمسيحية بإقامتھا ً
مثال
أعلى لحياة أخرى نجحت بال شك في جعل الحياة ذات طابع روحي  ،ولكن بنزعتھا
الفردية عجزت عن إدراك القيمة الروحية في العالقات اإلنسانية االجتماعية
المتشابكة "..ويستشھد فى ھذا بواحد من كبار المفكرين المسيحيين ھو "جوزيف
فريدريك نومان" الذى يقول فى كتابه "بحوث فى الدين"" :إن المسيحية األصلية
لم تجعل قيمة إلقامة دولة أو المحافظة عليھا  ،ولم تُعْنَ بالتشريع القانوني
أوالتنظيم االجتماعي أواإلنتاج ،بل إنھا لم تفكر في أحوال المجتمع اإلنساني" ..
٥٥

ثم يستنتج "نومان" قائالً) :وبنا ًء على ھذا فإما أن نتجرأ على أن نكون بال دولة،
فنُلقي بذلك أنفسنا بين أذرع الفوضوية ،أو نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية ما إلى
جانب عقيدتنا الدينية".
لھذا يرى القرآن أنه يلزم توحيد الدين والدولة واألخالق والسياسة في تنزيل واحد
 ..على أن األمر الذي يجب مالحظته في ھذا الصدد ھو النظرة الديناميكية
للقرآن "...و قد ناقش إقبال ھذه النظرة باستفاضة فى كتابه "تجديد الفكر الديني
فى اإلسالم" فتناول في مناقشاته لھذه النظرة أصلھا وتاريخھا ،وأوضح لنا أن
ھذه النظرة القرآنية تعتبر الكون متغي ًرا ال استاتيكيًا ثابتًا  ..ومن ھذه الناحية ال
يمكن أن يكون القرآن خص ًما معاديًا لفكرة التطور ].منعا لاللتباس ننبه أن إقبال
يتحدث ھنا عن فكرة الصيرورة والتحول وال يرد فى ذھنه شيء عن نظرية التطور
عند دارون[.
ثم يستطرد..." : :ينبغي علينا أال ننسى أن الحياة ليست تغ ﱡي ًرا مجردًا وبسي ً
طا،
ضا عناصر محافظة على القديم  ..واإلنسان وھو يستمتع
وإنما تحمل في داخلھا أي ً
بنشاطه الخالﱠق ويركز طاقاته باستمرار في اكتشاف آفاق جديدة للحياة ،نجده يشعر
بالقلق والتوتّر عندما ينكشف له ما في أعماق نفسه  ..وھو في أثناء حركته نحو
األمام ال يستطيع أن يمنع نفسه من النظر إلى الوراء ،نحو ماضيه وأن يواجه
الج ّوان ّي بشيء من الخوف ..
نماءه ُ
ويبدو أن روح اإلنسان في حركتھا لألمام يعوقھا أويكبحھا قوى تعمل في االتجاه
المضاد ،وھذا فى حد ذاته يجعلنا نقول بعبارة أخرى أن الحياة تتحرك وھي تحمل
على ظھرھا أثقال ماضيھا  ،وأنه في كل نظرة للتغير االجتماعي ال يمكن غض
النظر عن قيمة وأثر القوى المحافظة على القديم  ..وبھذه النظرة األساسية في
التعامل القرآن ّي ينبغي البحث في نظمنا القائمة  ..وليس في استطاعة أمة أن تنبذ
ماضيھا وتطرحه جانبًا وتتنكر له  ..وذلك ألن ماضيھا ھو الذي يشكل ھويتھا
الشخصية "

****************

٥٦

اإلصالح والتجديد فى العالم اإلسالمي
يعترف إقبال بأن مراجعة األفكار السابقة  ..أو إعادة النظر فيھا أمر دقيق
وحساس  ،من شأنه أن يثير الجدل  ،ويفرض على المصلح مسئولية جادة
وخطيرة؛ فاإلسالم بطبيعته ليس دين قبيلة أو إقليم أو شعب معين ،إنما يستھدف
غاية أبعد من ھذه الحدود الضيقة  ،فھو دين للعالم كله ،ھدفه إقامة نموذج لوحدة
البشرية ،و يتوجه خطابه إلى جميع األجناس على اختالف مواقعھا وألوانھا
ولغاتھا وأعراقھا بال استثناء  ،فإذا اعتنقوا اإلسالم يتولى الدين تحويل ھذا الجمع
من الذرات إلى أمة واحدة  ،لھا وعْ ي ذاتي بكيانھا الخاص  ..ولم يكن تحقيق ھذا
ً
الھدف ً
سھال .
عمال
ومع ذلك فإن اإلسالم بنظمه المتميﱢزة قد نجح إلى حد كبير في خلق إرادة جماعية
عام بين ھذه الكتل البشرية غير المتجانسة  ..ونجد في تطور مثل ھذا
وضمي ٍر ٍ
المجتمع أنه حتى القواعد واآلداب االجتماعية الجارية ؛ كتلك التي تتعلق بالطعام
والشراب أو الطھارة والنجاسة  ،لھا قيمة حياتية خاصة فى األمة المسلمة  ،فھى
تتيح للمجتمع المسلم حياة ج ّوانية خاصة لھذه األمة  ،كما أنھا تكفل ألفرادھا
الوحدة الجوانية والبرانية على السواء.
وھذا من شأنه تحجيم قوى االختالف والتنافر التي تكمن دائ ًما في المجتمعات ذات
العرقي المر ّكب  ..والناقد لھذه النظم يجب أن يحاول قبل معالجتھا فھم
التكوين
ّ
سدھا اإلسالم  ..ويجب عليه أن ينظر
المغزى النھائي للتجربة االجتماعية التي يج ﱢ
إلى بناء ھذه النظم ليس من زاوية فوائدھا أو مضارھا االجتماعية لھذا البلد أو ذاك
 ،وإنما من زاوية الھدف األكبر الذي يتحقق بالتد ّرج في حياة البشرية ككل..
كان إقبال يرى المسلمين أمة واحدة موحدة  ،ويرى أن وحدة المسلمين ھى الوضع
الطبيعي لوجودھم ونھضتھم  ،و يؤمن بأن آفة النظرة القومية والفكرة القومية،
التى أصابت عقول النخب السياسية فى العالم المسلم -فمزقت األمة إلى أعراق
وقوميات وأوطان متناحرة -من أبرز أسباب تخلّفھم وانتكاساتھم وضعفھم ،بل
وھوانھم بين أمم العالم األخرى.
و ظ ّل إقبال طيلة حياته ناقما على فكرة القومية والتقسيمات العرقية بين المسلمين
و نجد لديه العديد من الكتابات واألشعار حول رفض ھذه الفكرة  ،فيقول في
منظومته األُ ْردية الشھيرة بعنوان "ظھور اإلسالم" ضمن ديوانه رنين الجرس:

٥٧

إسالم وھذى فطرته فإخاؤكم تناھت قوته
س ّر
ٍ
ّ
وعجم
ب
حطم األصنام من لو ٍن ود ْم التف ّرقْ بين ع ُْر ٍ
ْ

الحظ أن إقبال عندما يتحدث عن البالد اإلسالمية ]اليوم[ فھو يأخذ فى اعتباره
أوضاعھا العملية والفكرية خالل العشرينات والثالثينات من القرن العشرين وكانت
كلھا واقعة تحت االحتالل األجنبي  ،فيما عدا تركيا التى أفاض فى تحليل حركة
الصراع الفكري بين اإلصالحيين فى إطار إسالمي أو أقرب إلى اإلسالمي وبين
توجه إسالمي وقد كان يأمل أن
العلمانيين الذين أرادوا اإلصالح بعيدًا عن أي
ﱡ
ينتھى الصراع إلى أفكار وسطية بنّاءة لقيادة تركيا فى طريق التقدم ..
وأعتقد أن إقبال لم يكن واعيًا بقوى األتاتوركية الدكتاتورية الزاحفة والتى كانت
تعمل على قطع صلة تركيا نھائيا باإلسالم ؛ ال فى السياسة فحسب وإنما على كل
األصعدة الفكرية والدينية والتاريخية  ..ولذلك لن نتحدث عن تحليالت إقبال
لألوضاع التركية كما أوردھا فى كتابه "تجديد الفكر الديني" فلم يعد لھا إال قيمة
تاريخية فحسب .وننتقل إلى نقطة أخري من فكره اإلصالحي..
يرى إقبال أن حظ معظم الدول اإلسالمية حظ سيئ ؛ فھم يكررون القيم القديمة
بطريقة آلية  ،والسؤال الذي سيواجه الدول اإلسالمية في القريب العاجل ھو ما إذا
كانت الشريعة اإلسالمية قابلة للتطور  ..وھو سؤال تحتاج إجابته إلى جھد فكري
ضخم  .ومن المؤكد أن يكون الجواب عنه باإليجاب ،بشرط أن يقترب منه العالم
اإلسالمي بالروح التي تحلّى بھا سيدنا عمر حيث كان أول عقل نقدي مستقل في
اإلسالم  ..وكانت له مواقف مشھودة فى ھذا المجال ..يقول:
إننا نرحب من أعماق قلوبنا بحركة التحرير في اإلسالم الحديث  ..ولكن ينبغي أن
ضا أدق اللحظات الحرجة
نعترف بأن ظھور األفكار التحررية في اإلسالم يشكل أي ً
في تاريخ اإلسالم.
فإن الليبرالية ]العلمانية[ تميل إلى أن تكون ذات أثر ھدام و ً
عامال من عوامل
االنحالل ..وفكرة القومية العنصرية التي يبدو أنھا تعمل في اإلسالم الحديث بقوة
أعظم مما عُرف من قبل ربما تكتسح نھائيًّا النظرة اإلنسانية الواسعة التي تشربتھا
الشعوب اإلسالمية من دينھم..
وزيادة على ھذا فإن زعماء اإلصالح الديني والسياسي لدينا قد يجاوزون في
تحمسھم للتحرر الحدود الصحيحة لإلصالح وذلك في غياب المراقبة وضبط جماح
٥٨

حميتھم الشابة  ..ونحن نمر اآلن بفترة شبيھة بفترة الثورة البروتستانتية في
أوروبا ،فينبغي أال يضيع سدى ما تعلمناه من دروس قيام حركة لوثر ونتائجھا ..
والقراءة المتعمقة للتاريخ تُبيﱢن لنا أن حركة اإلصالح كانت في جوھرھا حركة
سياسية وأن نتيجتھا النھائية في أوروبا كانت ھي االستبدال التدريجي لألخالق
المسيحية العالمية بنظم أخالقية قومية  ..وقد رأينا بأعيننا نتيجة ھذا االتجاه في
الحرب العالمية األولى أنه ً
بدال من التوفيق العملي للنظامين األخالقيين المتناقضين
فإن الحال في أوروبا أصبح ال يُطاق..
والواجب على قادة العالم اإلسالمي في أيامنا ھذه ھو أن يفھموا المعنى الحقيقي
لما حدث في أوروبا وأن يتحركوا بعد ذلك إلى األمام نحو غايات اإلسالم باعتباره
دستو ًرا اجتماعيًا مع ضبط النفس ووضوح الرؤية..

****************

٥٩

االجتھاد
ماھيته وقضاياه ودوره فى
إعادة بناء المجتمعات اإلسالمية
ربما كان أھم فصل من فصول كتاب "تجديد الفكر الدينى فى اإلسالم" ھو الفصل
السادس الذى عالج فيه إقبال موضوع "االجتھاد" معالجة مستفيضة باعتباره
الركيزة األساسية فى مشروعه اإلصالحي للعالم اإلسالمي  ..وقد اختار إقبال
عنوانًا عميق الداللة لھذا الفصل ھو "مبدأ الحركة في بناء اإلسالم" .
فإقبال يرى أن اإلسالم كحركة ثقافية يرفض النظرة اإلستاتيكية )الجامدة( القديمة
للكون ،ويتبنّى نظرة ديناميكية يتﱠسم فيھا الكون بالحركة والتغير ..فإذا نظرنا إلى
اإلسالم كمنظومة روحيّة لتوحيد البشرية لوجدناه يرفع قيمة اإلنسان الفرد من
حيث ھو فرد  ،ويرفض قرابة الدم كأساس لوحدة البشرية  ..فقرابة الدم مادية
وجذورھا في األرض  ،وال يمكن البحث عن أساس سيكولوجي بحت لوحدة
البشرية إال بإدراك أن الحياة اإلنسانية روحانية في أصلھا ونشاتھا  ..ويشيرالقرآن
إلى األصل المقدس لإلنسان بتأكيده على أن ﷲ نفخ فيه من روحه وذلك في اآليات
اآلتية:
 }إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين{)الحجر آية. (٢٩
َ
َ
ْ
َ
صا َر َو ْاألفئِ َدةَ قلِ ً
يال َما
وح ِه َو َج َع َل لَ ُك ُم ال ﱠ
س ْم َع َو ْاأل ْب َ
 } ثُ ﱠم َس ﱠواهُ َونَفَ َخ فِي ِه ِمنْ ُر ِ
ش ُك ُرونَ { )السجدة آية . (٩
تَ ْ
اج ِدينَ { )سورة ص آية . (٧٢
وحي فَقَ ُعوا لَهُ َ
 } فَإ ِ َذا َس ﱠو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ فِي ِه ِمن ﱡر ِ
س ِ
إدراك ھذا األصل الروحي المقدس لإلنسان ھو الرافعة اإللھية التى يرتفع عليھا
وتتعلق بھا أشواقه  ..أو كما قال إقبال بحق" :إن ھذا اإلدراك يخلق انتماءات
جديدة لإلنسان  ،كما أنه يجعل في إمكان اإلنسان أن يحرر نفسه من مادية
األرض".
ً
أصال كمنظومة
وبالمقارنة  :فإننا نعرف أن المسيحية -التي ظھرت فى التاريخ
للرھبنة -أراد اإلمبراطور "قسطنطين" استخدامھا كنظام لتوحيد الناس فى
إمبراطوريته ..ولكن فشلت المسيحية في تحقيق ذلك  ،مما دفع باإلمبراطور
جوليان )الذى خلفه( إلى العودة إلى آلھ ِة روما القديمة ؛ حيث حاول أن يضع لھا
تفسيرات وتأويالت فلسفية جديدة.

٦٠

قسطنطين األكبر إمبراطور روما في الفترة من عام ٣٠٦م إلى ٣٣٧م ،كان وثنيًّا
ثم تحول إلى المسيحية ..ومن أجل معرفة جھوده لتوحيد المسيحية أنظر كتاب
ضا:
"ويل ديورانت" بعنوان )القيصر والمسيح( ص  ،٦٦١ – ٦٥٥وأنظر أي ً
) (The Cambridge Medieval Historyمج ١فصل  .. ١أما "فالفيوس
كلوديوس جوليانوس" )٣٦٣– ٣٣١م( فھو إبن عم "قسطنطين" والمعروف في
التاريخ باسم "جوليان الرسول" ..حكم اإلمبراطورية الرومانية لمدة عامين) بين
٣٦١م  . ( ٣٦٣ -و كان قد درس في أثينا  ،و واظب على حضور حلقات
دروس األفالطونية الجديدة و الوثنية  ...وعندما صار إمبراطو ًرا أعلن في الحال
ِردﱠته إلى الوثنية ،وأعاد حرية العبادة للوثنيين ،وبدأ حملة ضد الكنيسة
األرثوذكسية ] ..أنظر "أليس جاردنر" في كتابه:
Against Christianity: Julian and the last Struggle of Paganism
وكذلك كتاب " ِو ْل ديورانت" (The age of Faith) :ص.[١٩ – ١٠.

وقد وصف مؤرخ معاصر من مؤرخي الحضارة حالة العالم المتمدين قرابة الزمن
الذي ظھر فيه اإلسالم على مسرح التاريخ فقال:
"كان يبدو آنذاك أن الحضارة العظيمة التي استغرق بناؤھا أربعة آالف عام قد
سخ واالنھيار ،وأن الجنس البشري ربما عاد إلى حالة البربرية
أشرفت على التف ﱡ
الھمجية حيث كل قبيلة وكل طائفة ضد أخرى وحيث ال يُعرف قانون أو نظام.
وفقدت العقوبات القبلية القديمة سلطانھا  ،ومن ث ﱠم فقدت األساليب اإلمبراطورية
القديمة فاعليتھا  ..أما العقوبات الجديدة التي أوجدتھا المسيحية فقد أحدثت الفرقة
والدمار ً
بدال من الوحدة والنظام .لقد كان عص ًرا مليئًا بالمآسي ؛ ينذر بالويالت
والثبور  ..كانت الحضارة آنذاك تشبه شجرة ضخمة ت َ
ظلﱢ ُل بأوراقھا العالم وتحمل
فروعھا الثمار الذھبية للفن والعلم واألدب  ،لكنھا تقف مترنحة ألن جذعھا لم يعد
تجرى فيه عصارة الحياة المتدفقة باإلخالص والتقديس ،بل تعفنت حتى النخاع،
ومزقتھا أعاصير الحروب ،ولم يعد يمسكھا بعضھا ببعض سوى أحبال من عادات
و قوانين قديمة آيِلةٌ للسقوط في أية لحظة.
وجدانيّة يمكن استدعاءھا لتجمع الجنس البشري مرة
فھل كان ھناك أي ثقافة ْ
أخرى في وحدة تنقذ الحضارة ..؟ مثل ھذه الثقافة ينبغى أن تكون شيئًا من نوع
جديد ،وذلك ألن العقوبات والشعائر القديمة كانت قد ماتت ،ويقتضى األمر عمل
قرون من الزمان كي نبني غيرھا من نفس نوعھا] ...أنظر "ج .ھـ .دينيسون" :
 John Hopkins Denisonفي كتابهEmotions as the Basis of :
 Civilizationص.٢٦٨ - ٢٦٧ .
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يستطرد الكاتب ً
قائال" :إن العالم وقف مفتق ًرا إلى ثقافة جديدة لتحل محل ثقافة
العرش ونظم التوحيد التي كانت مؤسسة على قرابة الدم"  .ثم يضيف ً
قائال" :إنه
لمن المدھش أن مثل ھذه الثقافة قامت في شبه جزيرة العرب في نفس الوقت
بالضبط الذي اشتدت فيه الحاجة إليھا .. "..ومع ذلك فليس ھناك ما يثير الدھشة
حول ھذه الظاھرة  ..فالحياة ترى بالحدس ما يلزمھا ،وتحدد وجھتھا في لحظات
األزمات  ..وھذا ھو ما نسميه في لغة الدين باسم "الوحي النبوي"  ..ولھذا كان
سھم الثقافات
من الطبيعي أن يبزغ نور اإلسالم فى وعي أناس بسطاء لم تمس ْ
القديمة ،ويعيشون في موقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثالثة قارات"..
سا لوحدة العالم في مبدأ
يقول إقبال :ھكذا وجدت الثقافة اإلسالمية الجديدة أسا ً
التوحيد.
سده القرآن في إعالنه " :ال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲ " ھو
] مبدأ التوحيد المقدس كما يج ﱠ
الموضوع الدائم في القرآن يتكرر ذكره كمبدأ أساسي في اإلسالم بل في كل ديانة
من ّزلة من عند ﷲ[.
ً
عامال حيًّا في حياة
واإلسالم كدستور إنما ھو الوسيلة العملية لجعل ھذا المبدأ
البشر العقلية والوجدانية  ..فھو يتطلب الوالء والطاعة  ال للعروش  ..ول ّما كان
ﷲ ھو المنبع الروحي المطلق لكل حياة فإن الوالء  واإلخالص له يساوي بالفعل
والء اإلنسان لطبيعته الخاصة المثالية  ..واألساس الروحي المطلق لكل حياة كما
يصوره اإلسالم ھو أساس ثابت  ،يكشف عن نفسه في التن ّوع والتغيّر .والمجتمع
الذي يتأسس على مثل ھذا المفھوم للواقع يجب أن يوفق في حياته بين عناصر
الدوام والتغير معا  ..وينبغي أن يكون له مبادئ أبدية كي تنظم له حياته الجماعية،
س ُخ أقدامنا في عالم التغير المستمر.
وذلك ألن الثابت األبدي يُ َر ﱢ
ولكن المبادئ الثابتة إلى األبد إذا فُ ِھ َمت على أنھا تطرد كل إمكانيات التغير ،التي
ھي -حسبما ورد في القرآ -آية من آيات  الكبرى ،إنما تميل إلى تثبيت ما ھو
أساسا ً متغير بطبيعته ..وفشل أوروبا في العلوم السياسية واالجتماعية يصور
المبدأ السابق بينما جمود وركود اإلسالم في السنوات الخمسمائة األخيرة يصور
المبدأ الالحق  ..إذن ما ھو مبدأ الحركة في بناء اإلسالم ..؟ إنه يكمن فيما ُع ِرفَ
فى تاريخ اإلسالم باسم "االجتھاد" ..
واالجتھاد –لغةً -ھو بذل الجھد ..وھو في اصطالح الفقه يعنى استعمال الرأي
للوصول إلى حكم فقھي مستقل في مسألة شرعية  .و ستجد أصل فكرة االجتھاد
سبُلَنَا{ )آية
في آية مشھورة من سورة العنكبوت َ } :والﱠ ِذينَ َجا َھدُوا فِينَا لَنَ ْھ ِديَنﱠ ُھ ْم ُ
 ، (٦٩ونجد إشارة واضحة لالجتھاد في سنة النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،وذلك
في حديث النبي لمعاذ حين بعثه واليًا إلى اليمن "فقال له :كيف تصنع إن عرض
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لك قضاء..؟ قال معاذ :أقضى بما في كتاب ﷲ .قال :فإن لم يكن في كتاب ﷲ ،قال:
فبسنة رسول ﷲ قال :فإن لم يكن في سنة رسول ﷲ .قال :أجتھد رأيي .."..فأق ّره
الرسول على رأيه.
وال شك أن الدارس لتاريخ اإلسالم يستطيع أن يدرك تما ًما أنه مع التطور
لحة نشأة فكر تشريعي
السياسي للدولة اإلسالمية أصبح فى حكم الضرورة ال ُم ﱠ
إسالمي منظم  ..ولذلك انكب الرواد األوائل من فقھاء الشريعة على العمل بدون
توقف حتى ظھرت الثروة المتراكمة من الفكر الفقھي تعبي ًرا نھائيًّا لھا من خالل
المذاھب الفقھية المعروفة والمعمول بھا ..وكان ھؤالء الفقھاء األوائل من أصول
عربية وغير عربية.
ُقر ھذه المدارس الفقھية ثالث درجات من االجتھاد:
وت ﱡ
 -١حق كامل في التشريع ،وھو يكاد يكون عمليًا مقصو ًرا على أصحاب المذاھب.
 - ٢حق نسبي يما َرس في إطار مذھب معين.
 -٣حق خاص يتعلق بتعيين القاعدة الشرعية التي تُطبﱠق في حالة خاصة لم
يقررھا أصحاب المذاھب ..
ھذه الدرجات الثالثة في التشريع في لغة الفقھاء المتأخرين في اإلسالم ھي:
اجتھاد في الشرع واجتھاد في المذھب واجتھاد في المسائل) .أنظر صبحي
المحمصاني "فلسفة التشريع في اإلسالم"(.
يقول إقبال  :يھمني في ھذا البحث االقتصار على الدرجة األولى من االجتھاد
وأعنى بھا الحق الكامل في التشريع  ..وقد سمح أھل السنة بھذا النوع من
االجتھاد من ناحية اإلمكانية النظرية  ،ولكنھم أنكروه منذ تم وضع المذاھب
الفقھية  ،وذلك ألن فكرة االجتھاد الكامل قد أحيطت بشروط يستحيل تحققھا في
سا على
فرد واحد  ..ويبدو ھذا الموقف في غاية الغرابة في نظام قانوني قائم أسا ً
أرضية م ﱠھدھا القرآن بتجسيده لرؤي ٍة للحياة ذات ديناميكية في جوھرھا..
وعلى ذلك فمن الضروري قبل أن نواصل المزيد من البحث أن نكتشف سبب ھذا
الموقف العقالني الذي أدّى بشريعة اإلسالم عمليًا إلى حالة من الجمود .ويرى
بعض الكتاب األوروبيين أن طابع الجمود في الشريعة اإلسالمية يرجع إلى تأثير
األتراك  ..وھذه نظرة سطحية تما ًما ،وذلك ألن مدارس الفقه اإلسالمي قد تم
وضعھا وترسيخھا قبل أن يبدأ تأثير األتراك في التاريخ اإلسالمي بأزمان طويلة..
ويرى إقبال أن األسباب الحقيقة لھذا الجمود تنحصر فى ثالثة عوامل كبرى ظھرت
فى تاريخ اإلسالم ھي كما يلى:
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أوال -معارك الرأي المتطرفة بين المعتزلة والمحافظين:
نعرف جمي ًعا أن حركة العقليين "المعتزلة" التي ظھرت في الفكر اإلسالمي في
صدر الدولة العباسية  ،ونعرف الخالفات المريرة بين طوائف علم الكالم خاصة ما
بين المعتزلة والمحافظين من أھل السنة  ،فقد اختلف الفريقان ً
مثال حول مسألة
خلق القرآن وھل ھو قديم أم مخلوق ..؟ فقال المحافظون أن القرآن قديم بينما أنكر
ذلك المعتزلة العقليون ألنھم رأوا أن ذلك ما ھو إال شكل جديد للعقيدة المسيحية
حول ِقدَم الكلمة.
ونجد من ناحية أخرى أن الخلفاء العباسيين في أواخر عھد دولتھم قد أيدوا
المحافظين من "أھل السنة" كل التأييد تخوفًا من العواقب السياسية لحركة
المعتزلة العقالنية ،وھؤالء المحافظون رأوا أن إنكار المعتزلة ل ِقدم القرآن إنما
يق ّوض دعائم المجتمع اإلسالمي.
ً
عامال من عوامل
وھكذا نجد أن المفكرين المحافظين اعتبروا حركة المعتزلة
االنشقاق والتحلل وخط ًرا على استقرار اإلسالم كدستور اجتماعي ؛ وكان سبب
ذلك راج ًعا إلى سوء الفھم للدوافع الحقيقية للمعتزلة من ناحية كما يرجع من ناحية
أخرى إلى مغاالة بعض المعتزلة العقليين في أفكارھم المتطرفة  ..و كان غرض
المحافظين ھو المحافظة على الوحدة االجتماعية لإلسالم ،ولكي يحققوا وحدة
جماعة المسلمين كان السبيل الوحيد أمامھم ھو استخدام الشريعة بما لھا من قوة
ُملزمة ..وأن يجعلوا بناء نظامھم التشريعي محك ًما بقدر اإلمكان.
وثانيا -نشأة ونمو التصوف المتأثﱢر بفكرغير إسالمي:
وكان ھذا يُمث ﱠل جانبًا نظريًّا بحتًا ،ھو المسئول إلى حد كبير عن ھذا االتجاه ،وذلك
ألن التصوف في جانبه الديني البحت قد تبنﱠى نوعًا من التمرد والثورة ضد
المماحكات اللفظية في تخريجات بعض الفقھاء المتقدمين.
وأبرز مثال على ھذا ھو "سفيان الثوري" فقد كان من أعظم العقليات التشريعية
في زمانه وأوشك أن يضع مذھبًا في الفقه  ..ولكن قوة اتجاھه الروحاني ،وعقم
صوف الذي
الجدل بين فقھاء عصره قد دفعه نحوالتصوف المتقشف الزاھد ،ذلك الت ّ
تطور فيما بعد في جانبه النظري واتخذ شكل التفكير الح ّر المتوافق مع العقالنية ..
وكان تأكيد الصوفية على الفرق بين الظاھر والباطن أي المظھر والحقيقة قد خلق
الج ّوانيّة.
اتجاھًا من عدم المباالة لكل ما يتصل بالمظھر وال يتصل بالحقيقة ُ
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يقول إقبال :لكنني أميل إلى االعتقاد بأن ھذا يفسد بعض اھتمامات الحياة
المساوية لھا في األھمية ،ويحدوھا الرغبة في الھروب من الواجب الشاق لغزو
المادة من خالل العقل..
وإن الطريقة األكيدة لتحقيق إمكانيات العالم ھو التوافق مع حقائقه المتغيرة ..
واعتقد أن ترابط العلم التجريبي مع ما ھو مرئي ھو مرحلة ال غنى عنھا في حياة
ً
باطال  ..فله فوائده ؛
التأمل  ..ونجد في كلمات القرآن أن الكون الذي يواجھنا ليس
وأھم فوائده ھو أن المجھود الذي نبذله للتغلب على الصعاب التي يطرحھا أمامنا
إنما تشحذ بصيرتنا وتجعلنا نستعد للدخول فيما ھو واقع تحت سطح الظواھر".
ھذا المزاج العقلي الذي ينحو إلى االنصراف تجاه عوالم أخرى والذي برز في
التصوف في عصوره األخيرة قد حجب أنظار الناس عن جانب ھام في اإلسالم
باعتباره دستو ًرا اجتماعيًا ،كما أنه جذب إليه خيرة العقول اإلسالمية لما قدمه من
انفتاح للتفكير غير المقيد في جانبه النظري ..وھكذا أصبحت دولة اإلسالم في
عمومھا متروكة في أيدي رجال تحت المستوى المتوسط من الناحية الفكرية ،ولم
يجد جماھير المسلمين الذين ال يشغلھم الفكر شخصيات أفضل من ھؤالء كي
تتزعمھم وتقودھم ،ووجدوا أمنھم األكثر ضمانًا في اإلتباع األعمى للمذاھب
الفقھية..
وثالثا -واقعة تخريب بغداد على أيدى الغزاة التتار :
وكانت بغداد ھي مركز الحياة الفكرية اإلسالمية  ،في منتصف القرن الثالث عشر،
وكان ھذا التدمير ضربة ھائلة ً
فعال؛ وقد وصف المؤرخون المعاصرون للغزو
التّترى خراب بغداد بروح مقھورة وتشاؤم حول مستقبل اإلسالم .
وھنا خاف المفكرون اإلسالميون المحافظون من حدوث المزيد من التحلل
واالنھيار الذي يأتي بطبيعته في مثل تلك الفترات من السقوط والتعفن السياسي،
لذلك ركزوا جھودھم على مسألة واحدة ھي المحافظة على نمط موحد للحياة
االجتماعية لجميع الناس ،وذلك برفض كل تجديد في أحكام الشريعة ،كما وضعھا
الفقھاء األوائل  ..وكان رائدھم فى ھذا فكرة التنظيم االجتماعي.
ومما ال شك فيه أنھم كانوا على حق في بعض الجوانب ،وذلك ألن الجماعة
المنظمة ھى األقدر على مقاومة االنحالل واالنھيار  ..ولكنھم لم يدركوا كما لم
ضا أن المصير النھائي لشعب من الشعوب ال يتوقف
يدرك علماؤنا المحدثون أي ً
على التنظيم االجتماعي بقدر ما يتوقف على قيمة وقوة الرجال كأفراد ..
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فالمجتمع الذي يحكمه التنظيم ال ُم ْف ِرط ينسحق فيه الفرد ويتالشى من الوجود ..
يمتص كل تراكمات الفكر االجتماعي التقليدي الموروث  ،ولكنه
ربما يستطيع أن
ّ
ً
تبجيال
بالتأكيد يفقد روحه الخاصة ؛ ذلك ألن التقديس األعمى للماضي وتبجيله
عالجا ناج ًعا ألمة تنھار ..
مبال ًغا فيه  ،ومحاولة بعثه بعثًا شكليًّا مصطن ًعا ،ال يمثل
ً
وقد أحسن كاتب معاصر تصوير ذلك حين قال:
"إن حكم التاريخ ھو أن األفكار البالية المتھ ّرئة لن تقوم لھا قائمة أبدا  ،ولن
تنھض بقوم كانوا ھم سبب اھترائھا" وانطالقًا من ھذه الحقيقة نقول :إن القوة
الوحيدة الف ﱠعالة التي يمكن أن تقاوم قوى االنھيار في شعب من الشعوب ھي البدأ
فى تنشئة أجيال من ذوي الشخصية الفردية القوية ؛ فأمثال ھؤالء األفراد وحدھم
ھم اللذين تتجلّى فيھم الحياة بكل أبعادھا وأعماقھا  ،وھم الذين يكشفون عن
معايير جديدة تجعلنا نبدأ على ضوئھا في إدراك أن بيئتنا ليست واجبة الحرمة في
كل شيء وإنما تحتاج إلى مراجعة وتعديل.

إبن تيمية وابن عبد الوھاب فى مواجھة االنھيار:
باستقراء الواقع الفقھي من ھذه الزاوية رأينا أن المبالغة في التنظيم بتقديس
ً
إجالال زائفًا  ،كما ظھر عند فقھاء المسلمين في القرن الثالث
الماضي وإجالله
عشر وما بعده ،كان مخالفًا لروح اإلسالم المتوثّبة  ،مما أدّى إلى ظھور رد فعل
قوى على يد "ابن تيمية" أحد أعظم الكتاب والدعاة اإلسالميين وأشدھم عز ًما
وھمة  ..ولد عام  ١٢٦٣أي بعد خمسة أعوام من تدمير بغداد  ..و نشأ على مذھب
"ابن حنبل" ،ولكنه أعطى لنفسه الحق في حرية االجتھاد ؛ ثائ ًرا بذلك ضد من
أغلقوا باب االجتھاد ،وتج ّمدوا على تراث المذاھب الفقھية التقليدية  ..وعاد ابن
تيمية إلى المصادر واألصول األولى للشريعة ليصنع بداية جديدة.
رفض ابن تيمية مبدأ الحنفية في استنباط األحكام بالقياس واإلجماع كما فھمه
ضا ابن حزم مؤسس المذھب
الفقھاء واألصوليون القدامى  ،وھذا ما فعله أي ً
الظاھري في الفقه.
وفي القرن السادس عشر نادى "السيوطي" بنفس الحق في االجتھاد الذي أضاف
إليه فكرة ظھور إمام مصلح على رأس كل قرن من الزمان) .أنظر السيوطي فى كتابه
ضا عبد المتعال الصعيدي
" ُحسْنُ المحاضرة" ج – ١ص ،١٨٣ .وأنظر أي ً
"المجددون في اإلسالم" ص .ص (.١٢ – ٨
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في كتابه

لقد وجد فكر "ابن تيمية" تعبي ًرا كامال عن روحه في حركة ھائلة القدرات
واإلمكانات ،انطلقت في القرن الثامن عشر على رمال نَ ْجـد ،التي وصفھا
"ماكدونالد" بأنھا أطھر بقعة في عالم اإلسالم الذي نخر السوس في عظامه )تلك
ھي الحركة الوھابية( التى كانت في الحقيقة أول نبضة حياة في اإلسالم الحديث،
وكانت مصدر إلھام لمعظم الحركات الكبرى الحديثة بين المسلمين في آسيا
وإفريقيا  :كالحركة السنوسية وحركة الجامعة اإلسالمية.
ولد المصلح العظيم محمد بن عبد الوھاب سنة  ١١١٥ھـ١٧٠٣ .م  ،ودرس
العلم في المدينة ورحل إلى فارس ،ونجح أخي ًرا في نشر جذوة من روحه المتوقّدة
في أنحاء العالم اإلسالمي  ..كان شبي ًھا في روحه بأحد تالميذ اإلمام الغزالي ھو
محمد بن تومرت  ،المصلح اإلسالمي من بربر المغرب ،الذى ظھر فى فترة
انھيار األندلس اإلسالمية فنفث فيھا من روحه الثائرة نفحة من بعث جديد ..
ولسنا ھنا بصدد الحديث عن المآل السياسي للحركة الوھابية التي أراد محمد على
باشا أن يقضى عليھا بجيوشه ،وإنما يھمنا رصد روح الحرية البارزة فيھا رغم
أيضا حركة محافظة على طريقتھا الخاصة ..
أن ھذه الحركة في مضمونھا  ،ھي ً
وقصره على أصحاب المذاھب األوائل وتؤكد
فبينما تثور ضد إغالق باب االجتھاد
ْ
بشدة على االجتھاد الخاص باألحكام  ،إال أن رؤيتھا للماضي خالية تما ًما من النقد.
** يقول إقبال:
إذا لم نستطيع أن نضيف إسھا ًما جديدًا إلى الفكر اإلسالمي العام ،فربما نستطيع
بالنقد الصح ّي الرصين أن نوقف حركة االنفالت من الدين التي انتشرت بسرعة في
العالم اإلسالمي..
ولنعلم أن الحقيقة المطلقة حسبما ورد في القرآن ھي روحية تح ّقق وجودھا
بفاعليتھا فى الزمان  .فالروح تجد فرصتھا فيما ھو طبيعي ومادي ،ودنيوي؛
وإذن فكل ماھو دنيوي ھو مقدس في أصل وجوده.
وأعظم خدمة أدّاھا الفكر المعاصر لإلسالم بل في حقيقة األمر لكل األديان ،ھي نقد
وتمحيص ما نسميه ماديًا أو طبيعيًا ،واكتشاف أن المادي الخالص ال حقيقة له
حتى نكتشف جذوره الروحية ،وليس ھناك شيء يوصف بأنه عالم دنيوي مدنﱠس ..
ً
مجاال تُحقق فيه الروح ذاتھا  ..فالكل أرض
وكل ھذه القدْر الھائل من المادة يشكل
األرض مسج ًدا
مقدسة ،كما صورھا النب ّي بأجمل تعبير إذ يقول ..." :و ُجعلت ِل َي
ُ
و َ
طھو ًرا".
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القومية من معوقات النھضة اإلسالمية:
يقول إقبال  :إننا نرحب من أعماق قلوبنا بحركة التحرير في اإلسالم الحديث .ولكن
ضا أدق اللحظات
ينبغي أن نعترف بأن ظھور األفكار التحررية في اإلسالم يشكل أي ً
الحرجة في تاريخ اإلسالم.
ً
وعامال من عوامل
فإن الليبرالية التحررية تميل إلى أن تكون ذات أثر ھدام
االنحالل ..وفكرة القومية العنصرية التي يبدو أنھا تعمل في اإلسالم الحديث بقوة
أعظم مما عُرف من قبل ربما تكتسح نھائيًا النظرة اإلنسانية الواسعة التي تشربتھا
الشعوب اإلسالمية من دينھم..
يُضاف إلى ھذا  ،أن زعماء اإلصالح الديني والسياسي لدينا قد يجاوزون في
تحمسھم للتحرر الحدود الصحيحة لإلصالح وذلك في غياب المراقبة وضبط جماح
حميّتھم الشابة ..
و خالصة المشھد أننا نمر اآلن بفترة شبيھة بفترة الثورة البروتستانتية في
أوروبا ،فينبغي أال يضيع سدى ما تعلمناه من دروس قيام حركة لوثر ونتائجھا
المأساوية ؛ فالقراءة المتعمقة للتاريخ تُبيﱢن لنا أن حركة اإلصالح كانت في
جوھرھا حركة سياسية وأن نتيجتھا النھائية في أوروبا كانت ھي اإلحالل
التدريجي لألخالق المسيحية بنظم أخالقية قومية.
وقد رأينا بأعيننا نتيجة ھذا االتجاه في الحرب العالمية األولى أنه ً
بدال من التوفيق
العملي للنظامين األخالقيين المتناقضين فإن الحال في أوروبا أصبح ال يُطاق..
والواجب على قادة العالم اإلسالمي في أيامنا ھذه ھو أن يفھموا المعنى الحقيقي
لما حدث في أوروبا وأن يتحركوا بعد ذلك إلى األمام نحو غايات اإلسالم ال ُم ّحصة
باعتباره دستو ًرا اجتماعيًّا  ..مع ضبط النفس ووضوح الرؤية..

ھل الشريعة اإلسالمية قابلة للتطور؟
يحاول إقبال ھنا بحث ھذه اإلمكالنية فيتساءل عما إذا كان تاريخ وبناء الفقه
الشرعي فى اإلسالم يوحي بإمكانية أي تفسيرات جديدة لمبادئه وأصوله  ..فيقول:
" بعبارة أخرى فإن السؤال الذي أود إثارته ھو :ھل الشريعة بھذا المعنى قابلة
للتطور؟ " ثم يمضى مستطردًا:
لقد أثار نفس السؤال البروفيسور "ھورتن" أستاذ علم اللغة السامية بجامعة بون
وھو بصدد الحديث عن الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم  ..واستعرض مؤلفات
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المفكرين اإلسالميين في مجال الفكر الديني البحت ،ثم قرر أن تاريخ اإلسالم يمكن
وصفه بحق بأنه تفاعل تدريجي وتوافق وتغلغل متبادل بين قوتين متمايزتين،
ساميﱠة
وأعنى بھما عنصر الثقافة والمعرفة اآلريﱠة من ناحية ،وديانة من الديانات ال ﱠ
من ناحية أخرى  ..وقد وفﱠق المسلم دائما نظرته الدينية مع عناصر الثقافة التي
أخذھا وتمثﱠلھا من الشعوب المحيطة به".
يقول "ھورتن" أنه ما بين عام  ٨٠٠وعام  ١١٠٠ظھر في اإلسالم أكثر من
ضا شھادة
مائة مذھب  ،وھذه حقيقة تدل على ما في اإلسالم من مرونة وھي أي ً
كافية على النشاط الموصول الذي بذله مفكرونا األوائل.
وبنا ًء على ھذا فإنه في ضوء ما تكشف عن الدراسة العميقة للكتابات والفكر
اإلسالميين توصل ھذا المستشرق األوروبي المعاصر إلى النتيجة اآلتية:
إن روح اإلسالم رحبة فسيحة ،بحيث أنھا عمليًا ال تعرف الحدود ،فقد تمثّلت كل
األفكار المتاحة لدى الشعوب المجاورة  ،فيما عدا األفكار اإللحادية ،ثم جعلت
األفكار التي تمثلتھا تنمو وتتطور في اتجاھھا اإلسالمي الخاص.
ھذه الروح اإلسالمية القابلة لتمثﱢل األفكار تبدو بوضوح حتى في مجال القانون.
وھذا ما يقرره البروفيسور "ھرجرونيه" الناقد الھولندي لإلسالم إذ يقول:
عندما نقرأ تاريخ تطور الشريعة المحمدية نجد أن الفقھاء في كل عصر كانوا ألقل
الخالفات بينھم يترامون باإلتھامات المتبادلة بالكفر والزندقة ؛ ھذا من ناحية ،
بينما كانوا من ناحية أخرى – ھؤالء الفقھاء أنفسھم – يتّحدون بشدة حول غرض
واحد ھو محاولة التوفيق فيما بين السلف من خالفات مشابھة لخالفاتھم ..
ھذه اآلراء التي يرددھا علماء أوروبا المحدثون عن اإلسالم توضح بجالء أنه مع
عودة الحياة الجديدة للمسلمين فإن الروح التحررية الكامنة في اإلسالم سوف
تنشط برغم تزمت الفقھاء  ..وال أشك إطالقًا في أن الدراسة المتعمقة في كتب الفقه
والشريعة اإلسالمية البد أن تجعل الناقد الحديث يتخلص من النظرة السطحية التي
تقول بأن شريعة اإلسالم جامدة وغير قابلة للتطور..
وإنه لمن سوء الحظ أن جمھور المسلمين المحافظين في ھذا البلد )يقصد الھند(
ليسو مؤھلين بعد للمناقشة النقدية في الفقه ،والتي لو حدثت فربما ال ت ُْرضى معظم
الناس  ،بل تثير خالفات طائفية  ..ومع ذلك فإنني سأغامر بإبداء بعض المالحظات
حول النقطة التي نبحثھا ھنا ..يقول:
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مما ھو جدير بالذكر أنه منذ حوالي منتصف القرن األول الھجري حتى بداية القرن
الرابع الھجري ظھر في اإلسالم ما ال يقل عن تسعة عشر مدرسة من مدارس
الفقه والرأي الشرعي ..وھذه الحقيقة وحدھا كافية لبيان الجھود المتواصلة التي
بذلھا فقھاؤنا األوائل كي يواجھوا احتياجات ومتطلبات حضارة نامية  .وكان البد
لھؤالء الفقھاء األوائل – مع امتداد الفتوحات وما تبعه من اتساع نظرة اإلسالم –
أن ينظروا لألمور بنظرة أكثر رحابة وأن يدرسوا الظروف المحلية وعادات
الشعوب الجديدة التي دخلت تحت لواء اإلسالم.
و تكشف لنا الدراسة المتعمقة للمدارس المختلفة للرأي الشرعي ،في ضوء
التاريخ االجتماعي والسياسي المعاصر ،أنھا تحولت تدريجيًّا من طريقة االستنباط
في تأويالتھم إلى طريقة االستقراء..
وقد ُعنِ َي بھذا التطور وتفاصيله بعض ُكتاب الغرب المھتمون بالقانون اإلسالمي
)الفقه( وتتبعوه بتحليال تھم لمعرفة التطور التاريخي للنظرية التشريعية وتطبيقھا
في صدر اإلسالم) ..أنظر فى ھذا :ن .ج .كولسون في كتابه "تاريخ القانون
اإلسالمي"
 ،A History of Islamic Law :الفصول  ٣إلى ،٥وأنظر أيضا" :ج .شاخت"
في كتابه "مقدمة في الفقه اإلسالمي". Introduction to Islamic Law

*********************
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المصادر األربعة للشريعة
عندما ندرس المصادر األربعة المتفق عليھا للشريعة اإلسالمية ،وما أثارت من
مجادالت وخالفات فإن ذلك الجمود المزعوم لمذاھبنا الفقھية المعترف بھا يتبخر،
ويتضح لنا إمكانية حدوث المزيد من التطور ..فلننتقل اآلن إلى ھذه المصادر .

أوال -القرآن:
المصدر األول للشريعة اإلسالمية ھو القرآن  ..ومع ذلك فالقرآن ليس مدونة
قانونية ،فغرضه األساسي كما سبق أن قلت ھو أن يوقظ في اإلنسان الشعور
األسمى بما بينه وبين ﷲ والكون من صالت ..و لكن مما ال شك فيه أن القرآن
يضع بعض المبادئ العامة والقواعد التشريعية وبخاصة فيما يتعلق باألسرة التي
ھي القاعدة األساسية للحياة االجتماعية.
) أﻨظر "م .ف .ﻤﻴرﺸﺎﻨت" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  A Book of Quranic Laws) :اﻝﻔﺼول ٥
إﻝﻰ( ٧
ولكن لماذا كانت ھذه القواعد جز ًءا من التنزيل الذي ھدفه األعلى ھو تحقيق حياة
سامية لإلنسان..؟
واإلجابة على ھذا السؤال نعرفھا من تاريخ المسيحية التي ظھرت كرد فعل قوى
تجاه الروح القانونية التي سيطرت في اليھودية ؛ فالمسيحية بإقامتھا ً
مثال أعلى
لحياة أخرى نجحت بال شك في جعل الحياة ذات طابع روحي ،ولكنھا بنزعتھا
الفردية عجزت عن إدراك القيمة الروحية في العالقات اإلنسانية االجتماعية
المتشابكة.
ويقول "ناومان" في كتابه "بحوث الدين"" :إن المسيحية األصلية لم تجعل قيمة
للمحافظة على الدولة والتشريع القانوني والتنظيم االجتماعي واإلنتاج ،بل إنھا لم
تفكر في أحوال المجتمع اإلنساني"  ..ثم يستنتج "ناومان" ً
قائال" :وبنا ًء على
ھذا فإما أن نتجرأ على أن نكون بال دولة  ،فنُلقي بذلك أنفسنا بين أذرع الفوضوية،
أو نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية إلى جانب عقيدتنا الدينية.
)أنظر كتاب  "Briefe ü ber Religion" :Naumannص  ٧٢و (.٨١
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يقول إقبال:
لھذا يرى القرآن أنه يلزم توحيد الدين والدولة واألخالق والسياسة في تنزيل
واحد ..واألمر ليس مستغربًا فى تراث الفكر الفلسفي فقد فعل ذلك أفالطون في
كتابه "الجمھورية" ..على أن األمر الذي يجب مالحظته في ھذا الصدد ھو النظرة
ضـتُ في مناقشة أصل وتاريخ تلك النظرة التي تعتبر
الديناميكية للقرآن  ،وقد أفّ ْ
الكون متغي ًرا ال استاتيكيًا ثابتًا  ..ومن الواضح أنه مع ھذه النظرة فإن القرآن ال
يمكن أن يكون خص ًما معاديًا لفكرة التطور.
ولكن ينبغي علينا أال ننسى أن الحياة ليست تَ َغ ﱡي ًرا مج ﱠردًا وبسي ً
طا ،وإنما تحمل في
ضا عناصر الثبات  ..واإلنسان وھو يستمتع بنشاطه الخالﱠق ويركز طاقاته
داخلھا أي ً
باستمرار في اكتشاف آفاق جديدة للحياة  ،نجده يشعر بالقلق وعدم الراحة عندما
ينكشف له ما في أعماق نفسه  ..وھو في أثناء حركته نحو األمام ال يستطيع أن
يمنع نفسه من النظر إلى الوراء نحو ماضيه وأن يواجه نماءه الداخلي بشيء ما
من الخوف  ..ويبدو أن روح اإلنسان في حركتھا لألمام يعوقھا ويكبحھا قوى يبدو
أنھا تعمل في االتجاه المضاد.
وھذا وحده ھو ما يجعلنا نقول بعبارة أخرى أن الحياة تتحرك وھي تحمل على
ظھرھا أثقال ماضيھا  ،وأنه في كل نظرة للتغير االجتماعي ال يمكن غض النظر
عن قيمة وأثر القوى المحافظة على القديم  ..وبھذه النظرة العضوية في التعامل
األساسية للقرآن ينبغي البحث في نظمنا القائمة  ..وليس في استطاعة أمة أن تنبذ
ماضيھا وتطرحه جانبًا وتتنكر له ؛ وذلك ألن ماضيھا ھو الذي يشكل ھويتھا
الشخصية ..
ونجد في مجتمع مثل المجتمع اإلسالمي أن مراجعة النظم القديمة وإعادة النظر
فيھا أمر دقيق وحساس يثير الحرج والجدل  ،وتفرض على المصلح مسئولية
دقيقة وحساسة؛ فاإلسالم بطبيعته عالمي النظرة  ،وھدفه إقامة نموذج للوحدة
النھائية للبشرية باجتذاب معتنقيه من األجناس المتنافرة  ..ثم تحويل ھذا التﱠ َج ﱡمع
من الذرات إلى أمة واحدة لھا وعي ذاتي بكيانھا الخاص  .ولم يكن تحقيق ھذا
ً
الھدف ً
سھال ..
عمال
ومع ذلك فإن اإلسالم بمنظوماته المتميّزة قد نجح إلى حد كبير في خلق ما يشبه
إرادة جماعية وضمي ًرا عا ًّما في ھذه الكتل البشرية غير المتجانسة  ..ونجد في
تطور مثل ھذا المجتمع أنه حتى القواعد االجتماعية الثابتة وغير الضارة كتلك
التي تتعلق بالطعام والشراب أو الطھارة والنجاسة نجد أن لھا قيمة حياتية خاصة
من حيث أنھا تعطى مثل ھذا المجتمع حياة ُج ﱠوانيﱠة خاصة كما أنھا تكفل ألفراده
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والج ّوانيّة م ًعا  ،ما من شأنه أن يقاوم قوى االختالف والتنافر
الوحدة الب ّرانيﱠة
ُ
التي تكمن دائ ًما في المجتمع ذى التكوين المركب من أجناس مختلفة.
ولذلك فالناقد لھذه المنظومات يجب أن يحاول قبل معالجتھا فھم المغزى النھائي
للتجربة االجتماعية التي يجسدھا اإلسالم  ..ويجب عليه أن ينظر إلى بناء ھذه
النظم ليس من زاوية فوائدھا أو مضارھا االجتماعية لھذا البلد أو ذاك وإنما من
زاوية الھدف األكبر الذي يتحقق بالتدريج في حياة البشرية ككل..
وعندما نعود إلى أسس المبادئ التشريعية في القرآن فإنه يتضح لنا تما ًما أن ھذه
المبادئ ال تسد الطريق في وجه الفكر البشري والنشاط التشريعي وإنما ھي بما لھا
من رحابة أفق توقظ الفكر البشري..
وقد استمد فقھاؤنا األوائل من ھذه األسس القرآنية ما بنوا به عددًا من النظم
التشريعية  ..ودارس التاريخ اإلسالمي يعرف جيدًا أن حوالي نصف انتصارات
اإلسالم كقوة اجتماعية وسياسية كانت ترجع إلى الدقة التشريعية لھؤالء الفقھاء ..
و فى ھذا يقول فون كريمر" :بعد الرومان ال تستطيع أمة أخرى غير العرب أن
تصوغ نظامھا التشريعي بھذه الدقة المتناھية"  ..ولكن ھذه النظم التشريعية رغم
شمولھا ليست إال تفسيرات وتأويالت فردية ،وھي بوصفھا ھذا ال يمكن أن تزعم
بأنھا نھائية وقاطعة ..
يقول إقبال:
أُ ْد ِر ُك أن علماء اإلسالم يقولون بتقليد مذاھب الفقه المشھورة باعتبارھا القول
الفصل ..ورغم ذلك لم يجدوا -أب ًدا -أنه في اإلمكان إنكار اإلمكانية النظرية
لالجتھاد الكامل  ..وقد حاولت أن أشرح األسباب التي من وجھة نظري قد أدت إلى
ھذا الموقف الذي اتخذه العلماء  ..ولكنني ال أجد مبر ًرا الستمرارھذا الموقف ،وذلك
ألن األحوال قد تغيرت ،وعالم اإلسالم يواجه ويتأثر بقوى جديدة أطلقھا التطور
المدھش في الفكر اإلنساني في كل مناحيه..
وھل الذين وضعوا مذاھبنا الفقھية قد ادعوا أن تعليالتھم وتفسيراتھم فاصلة
ونھائية..؟ أبدًا  ..و ما ينادي به الجيل الحالي من أحرار الفكر اإلسالمي من إعادة
تفسير األصول والمبادئ التشريعية في ضوء تجربتھم الخاصة ،وفى الظروف
المتغيرة للحياة الحديثة ،ھذا في نظري أمر له ما يبرره..
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وفى تعاليم القرآن -التى تؤكد أن الحياة إنما ھي عملية خلق تزداد وتتقدم -ما
يسمح لكل جيل بحل مشاكله الخاصة مھتديًا بما أنجزه أسالفه ،دون أن يكون ذلك
عائقا ً لتفكيره..
فھناك حاالت في البنجاب كما يعرف الجميع أرادت فيھا نساء مسلمات أن يتخلصن
من أزواج غير مرغوبين فاضطررن إلى االرتداد عن دينھن ..وليس ھناك ما ھو
أبعد من ذلك عن أھداف ديانة ُمرسلة لجميع البشر..
يلفتنا الفقيه األندلسي العظيم اإلمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" إلى أن
مقاصد الشريعة الخمسة ھي :المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل،
وفى ھذا اإلطار يمكن لحركة فى تجديد الفقه أن تنمو وتزدھر لمواجھة احتياجات
العصر المتغيرة ؛ ولكن نظ ًرا لشدة محافظة المسلمين في الھند على القديم فإن
القضاة الھنود ال يستطيعون إال التمسك بالمعايير والمقاييس التقليدية الموروثة في
المذاھب األربعة  ..والنتيجة التي ترتبت على ھذا ھي أن الناس يتحركون بينما
يظل القانون جامدًا..
أما فيما يتعلق بمطالب الشاعر التركي ]ضيا[ فى المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل
فى الزواج والطالق والميراث فإنھا مطالب قائمة على فھم قاصر لإلسالم وشريعته
فى بناء األسرة المسلمة ..كما أنه غير فاھم للمغزى االقتصادي من قاعدة التوريث
في القرآن ..فالزواج حسب الشريعة اإلسالمية ھو عقد مدني  ،وللزوجة عند عقد
الزواج لھا الحق في أن تكون العصمة بيدھا بشروط مقررة ،وبھذا يتحقق لھا
المساواة في الطالق مع زوجھا ..
واإلصالح الذي يقترحه الشاعر بخصوص قاعدة المواريث يقوم على أساس فھم
خاطئ ؛ فال يجب أن يُفھم من عدم تساوى األنصبة الشرعية أن القاعدة تفترض
تفوق الرجال على النساء  ،وذلك ألن مثل ھذا االفتراض ينافي روح اإلسالم.
ونصيب البنت فى الميراث ال يتحدد بسبب ما فيھا من نقص كامن بھا ،وإنما يتحدد
من منظور ما لھا من فرص اقتصادية ومن موقعھا الذي تحتله في البناء
االجتماعي ،التي ھي جزء مترابط منه ،كما أن قاعدة التوريث حسب نظرية
الشاعر نفسھا عن المجتمع ينبغي أال ننظر إليھا كعامل منفصل من عوامل توزيع
الثروة ،وإنما كعامل من بين العوامل األخرى التي تعمل م ًعا في منظومة واحدة لھا
ھدف واحد ..
فالبنت حسب الشريعة اإلسالمية تعتبر المالكة ِمل ًكا ُح ًّرا لما يعطيه لھا ُك ﱡل من أبيھا
وزوجھا عند عقد الزواج ،وكذلك ھي تملك تمام التملك مھرھا )صداقھا( المقدم و
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المؤخر حسب مشيئتھا ھي ،ويمكنھا أن تضع يدھا على ثروة زوجھا وممتلكاته
بالكامل حتى تستوفي صداقھا  ..كما أن مسئولية إعاشتھا واإلنفاق عليھا طوال
حياتھا تقع على كاھل زوجھا بالكامل..
فإذا حكمت على صالحية قاعدة التوريث من ھذه الزاوية فستجد أنه ليس ھناك
فرق مادي في الوضع االقتصادي بين األبناء والبنات  ..والحق أن ھذا التفاوت
الظاھري في أنصبتھم الشرعية ھو الذي تكفُل به الشريعة المساواة التي ينادى بھا
ھذا الشاعر التركي..
والحقيقة ھي أن المبادئ التي قام عليھا قانون التوريث في القرآن والذي وصفه
"فون كريمر" بأنه أكثر فروع الشريعة اإلسالمية أصالة وابتكا ًرا ،ھذه المبادئ لم
تلق من المشرعين اإلسالميين ما تستحقه من عناية .والمجتمع العصري بما فيه
من صراعات طبقية مريرة ينبغي أن يحملنا على التفكير  ..وإذا درسنا شريعتنا
بالنسبة للثورة المنتظرة في حياتنا االقتصادية الحديثة فربما نكتشف في مبادئ
أصول التشريع نواحي لم تتكشف لنا بعد والتي يمكن أن نطبقھا بإيمان متجدد في
حكمة ھذه المبادئ.

ثانيًا -الحديث:
المصدر العظيم الثاني للشريعة اإلسالمية ھو سنة النبي محمد صلى ﷲ عليه
وسلم ،والتي كانت موضوعًا للجدل الكبير في األزمنة القديمة والحديثة .وكان من
بين من تعرضوا لھا بالنقد من الكتاب المحدثين المستشرق "جولد تسيھر" الذى
زعم أن األحاديث في جملتھا ال يوثق بصحتھا..
وتعرض كاتب آخر لألحاديث وبعد أن فحص طرق المسلمين في تحقيق صحتھا
وأبرز إمكان الوقوع في الخطأ بھا نظريا توصل إلى النتيجة اآلتية:
)يجب أن يقال في خاتمة البحث أن االعتبارات السابقة تمثل فقط احتماالت نظرية.
وأن السؤال ھو إلى أي حد أصبحت ھذه االحتماالت حقيقة واقعة ،فتلك مسألة
تتعلق على األكثر بمقدار ما أتاحته الظروف الواقعية من بواعث لالستفادة من ھذه
االحتماالت..
ومما ال شك فيه أن ھذه البواعث كانت نسبيًا قليلة وأنھا لم تؤثر إال في جزء بسيط
من السنة  ..وبنا ًء على ذلك يمكن القول بأن الجزء األعظم من كتب السنة التي
يعتبرھا المسلمون صحيحة ھي سجل رائع لظھور اإلسالم ونموه في أول عھده ..
أنظر "كتاب النظريات المالية اإلسالمية"..
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ومع ذلك فإنه م ﱠما يفيدنا في بحثنا ھذا أن نميز بين السنة المتعلّقة بأحكام تشريعية
صرفة وبين السنة التي ليس لھا طابع تشريعي  ..وبالنسبة للنوع األول يظھر
سؤال في غاية األھمية وھو :إلى أي مدى تتضمن وتجسد ھذه السنّة )في بعض
الحاالت( عادات العرب قبل اإلسالم  ،وسمح بھا اإلسالم دون تغيير  ،بينما قام
النبي صلى ﷲ عليه وسلم بتعديلھا في حاالت أخرى!..
و لكن من العسير عمل ھذه التفرقة ألن المؤلفين األوائل ال يشيرون إلى عادات ما
قبل اإلسالم إشارات دائمة  ..كما أنه ليس في اإلمكان اكتشاف ھذه العادات ،وإبقاء
النبي عليھا بالقبول ضمنًا ،أو اإلقرار صراحة قد أريد به أن تكون عامة في
تطبيقھا..
ولي ﷲ" ھذا الموضوع مناقشة تنير لنا الطريق  ،وألخص لكم
وقد ناقش "شاه ّ
رأيه وھو أنه عندما نتكلم بوجه عام عن أي نبي فإن الشريعة التي يأتي بھا تراعى
العادات واألحوال والخصائص المميزة للناس الذين بُعث إليھم على وجه
الخصوص ،أما النب ّي الذي يستھدف مبادئ عامة شاملة ال يمكنه أن يبلّغ مبادئ
مختلفة إلى الشعوب المختلفة كما أنه ال يمكنه أن يترك لھم وضع قواعد السلوك
الخاصة بكل شعب منھم.
والطريقة التي يتﱠبعھا النبي ھو أن يعلّم ويدرب شعبًا معينًا ويتخذ منھم نواة لبناء
شريعة عالمية  ..وھو أثناء أدائه ھذه المھمة يؤكد المبادئ التي تقوم عليھا الحياة
االجتماعية لكل البشر ،ويطبقھا على حاالت ملموسة في ضوء العادات الخاصة
لشعبه الذى يعايشه مباشرة ..وأحكام الشريعة الناتجة عن ھذا التطبيق )مثل
األحكام الخاصة بعقوبات الجرائم( ،ھي أحكام إلى حد ما خاصة بھذا الشعب ،ول ّما
كانت ھذه األحكام ليست مقصودة لذاتھا فال يمكن تطبيقھا بحرفتيھا في حالة
األجيال القادمة..
ولع ﱠل أبا حنيفة الذي كان نافذ البصيرة في الطابع العالمي لإلسالم كاد أال يعتمد
على األحاديث قدر اعتماده على الرأي ،وذلك في ضوء وجھة النظر التي قدمناھا
آنفًا ،فقد أدخل أبو حنيفة "االستحسان" أي التفضيل الفقھي لحكم على آخر مما
يقتضى الدرس الدقيق لألحوال الواقعية أثناء التفكير التشريعي.
ويمضى إقبال فى حديثه عن أبى حنيفة وعن الدوافع التى حددت موقفه  ،حيث
يقول:
سنﱠة ألنه لم يكن في أيامه مجموعة مدونة من
يُقال أن أبا حنيفة لم ينتفع كثي ًرا بال ﱡ
األحاديث  ،ولكن غير صحيح القول بأنه لم يكن ھناك مجموعة مدونة من األحاديث
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في عھده ؛ وذلك ألن مجموعات عبد الملك و"الزھري" كانت مكتوبة قبل وفاة أبي
حنيفة بما ال يقل عن ثالثين عا ًما .ولكن حتى لو أننا افترضنا أن ھذه المجموعات
لم تصل إليه أو أنھا لم تحت ِو على أحاديث ذات داللة تشريعية  ،فإن أبا حنيفة كان
يمكنه بسھولة ويسر أن يجمع األحاديث بنفسه  ،إذا رأى في ذلك ضرورة مثلما
فعل مالك وأحمد بن حنبل من بعده  ..ومن ثَـ ﱠم فإننى أرى -بصفة عامة -أن موقف
أبي حنيفة من األحاديث ذات الداللة التشريعية ھو موقف ال غبار عليه .وإذا كان
المح ﱢدثون من أصحاب النزعة التحررية يقدّرون أنه من األسلم عدم استخدام
األحاديث بدون تفريق بينھا كمصدر للتشريع  ،فإنھم بذلك إنما يتبعون واحدًا من
سنﱠة..
أعظم رجال الفقه اإلسالمي بين أھل ال ُ
ض شاب كالمه عن
** لقد علﱠقت فى ھامش ترجمتى لكتاب إقبال
ً
موضحا لغمو ٍ
موقف أبى حنيفة من السنة النبوية  ،قد يؤدى إلى فھم خاطئ لھذا الموقف  ،لذلك
كتبت:
ضا
"أ ْعلَ ُم أن أبا حنيفة لم يقبل فقط ب ُح ﱢجـيّةَ األحاديث المتواترة ..بل قَبِل أي ً
سنﱠة
أحاديث اآلحاد مع أنھا ليست على سبيل العلم اليقيني  ،ولم يخالف أبو حنيفة ال ﱡ
واضحا حيث قال" :ھل يُحتاج بعد النص
فھو القائل مح ﱢددًا وظيفة القياس تحديدًا
ً
إلى قياس..؟  ،إننا نقيس إذا لم نجد ً
دليال من الكتاب والسنة  ، "...أنظر فى ھذا
كتاب" :المنار" لعبد ﷲ النسفي المتوفى سنة ٧١٠ھـ " ،شرح ُم ﱠال على القاري".
)محمد يوسف عدس(.
ونعود إلى إقبال حيث يؤ ّكد قائال:
"من المستحيل إنكار أن رجال الحديث قد أ ﱠد ْوا أعظم خدمة للشريعة اإلسالمية
بإصرارھم فى التقنين على قيمة األوضاع الواقعية الملموسة ال الميل إلى التفكير
التجريدي ]بافتراض مشكالت خيالية[ "..
و المزيد من الدراسة النابھة لما ُكتب عن السنة واألحاديث إذ ما استخدمناھا
كدليل على الروح التي فسر بھا النبي الوحي فإن ذلك سيساعدنا كثي ًرا على
استيعاب قيم الحياة الكامنة في مبادئ التشريع التي عبر عنھا القرآن الكريم
بوضوح  ..ھذا االستيعاب الكامل لھذه القيم يمكن أن يساعدنا في محاولتنا إعادة
النظر فى المبادئ األصولية ..
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ثالثا -اإلجماع:
اإلجماع ھو المصدر الثالث من مصادر الشريعة اإلسالمية .وھو فيما أرى ربما كان
أھم فكرة تشريعية في اإلسالم .ومع ذلك فمن الغريب أن ھذه الفكرة الھامة بينما
أثارت الكثير من الجدل العلمي األكاديمي في أول عھود اإلسالم إال أنھا ظلت عمليًّا
مجرد فكرة فقط وناد ًرا ما اتخذت شكل نظام دائم في أي بلد من البالد اإلسالمية ..
وربما كان تحول اإلجماع إلى نظام تشريعي دائم أم ًرا يتعارض مع المصالح
السياسية للحكم الملكي المطلق الذي ظھر في اإلسالم بعد الخليفة الرابع مباشرة،
وأظن أنه كان من المرغوب فيه لدى الخلفاء األمويين والعباسيين ،وتحقيقًا
لمصالحھم أن يوكلوا االجتھاد إلى أفراد من الفقھاءً ،
وجه إلى تشكيل
بدال من التّ ّ
مجلس دائم لالجتھاد ،خشية أن تصبح قوة المجتھدين فيه أكبر مما يستطيع
]أصحاب السلطان[ احتواءه ..
على أنه مما يبعث على الرضا التام أن نذكر أن ضغط القوى العالمية الجديدة
والتجربة السياسية للشعوب األوروبية قد أثﱠرت على عقلية المسلمين في العصر
الحديث بتأكيدھا لقيمة وإمكانيات فكرة اإلجماع  ..وال شك إن نمو الروح
الجمھورية والتكوين التدريجي للمجالس التشريعية في البالد اإلسالمية يشكل
خطوة ھائلة في طريق التقدم.
إن انتقال حق االجتھاد من أفراد يمثلون المذاھب إلى مجلس تشريعي إسالمي لھو
)من منظور نمو وتعاظم الفرق المعارضة( الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه
اإلجماع في العصر الحديث ؛ فسيكفل ھذا االنتقال للمناقشات التشريعية االستفادة
من آراء خبراء من غير رجال الدين ممن لھم نظرة ثاقبة في األمور ،وبھذه
الطريقة وحدھا يمكننا أن نبعث القوة والنشاط في روح الحياة الراكدة لنظامنا
التشريعي ،وأن نعطيه نظرة تطورية ..ورغم ذلك فإن الصعاب ربما ظھرت في
الھند ألنه من المشكوك فيه أن يقوم باالجتھاد مجلس تشريعي غير مسلم..
ولكن ھناك سؤاال أو سؤالين ينبغي طرحھما واإلجابة عليھما فيما يتعلق باإلجماع..
السؤال األول ھو :ھل يصح لإلجماع أن ينسخ شيئًا من القرآن  ..أقول :إنه التوجد
ضرورة لطرح ھذا السؤال أمام جمھور مسلم  ،ولكني أعتقد أنه ينبغى علينا أن
نناقشه ،حيث أن كاتبًا أوروبيًا أطلق عبارة مضللة في كتاب له بعنوان "النظريات
المالية اإلسالمية" طبعته جامعة كولومبيا يقول فيه دون أن يذكر لنا المرجع الذي
استند إليه:
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"إن بعض كتّاب الحنفية والمعتزلة يرون أن اإلجماع يمكن أن ينسخ القرآن"..
وليس ھناك في مؤلفات المسلمين الفقھية أدنى مس ّوغ لمثل ھذا ال ّزعم الباطل  ..بل
إنه ال يمكن أن يكون لحديث الرسول نفسه مثل ھذا األثر الناسخ للقرآن.
ويبدو لي أن المؤلف قد ضللﱠه استعمال كلمة نسخ في كتابات فقھائنا األوائل ،وقد
بيّن اإلمام "الشاطبي" األمـر في كتابه "الموافقات" ج ،٣ص ،٦٥ .حيث يقول:
"إن كلمة "النسخ" عندما تستخدم في المناقشات المتعلقة باإلجماع فإنھا ال تعنى
سوى تعميم أو تقييد تطبيق حكم قرآني ،وليس إبطال حكم أو استبداله بحكم
آخر."...
ي )وھو فقيه شافعي مات حوالي منتصف القرن السابع الھجري،
كما يحدثنا اآلمد ّ
ّ
مؤخ ًرا( يحدثنا عن ممارسة ھذا الحق في النظرية
وقد نُشر كتابه فى مصر
الشرعية فيقول" :البد أن الصحابة كان لھم حكم شرعي يجيز لھم مثل ھذا التقييد
أو التعميم  ..والسؤال الثاني ھو :إذا افترضنا أن الصحابة قد انعقد إجماعھم على
أمر ما ،فھل يكون إجماعھم ملز ًما لألجيال التي تأتي من بعدھم..؟
لقد أفاض الشوكاني في مناقشة ھذه المسألة وأورد آراء فقھاء المذاھب المختلفة..
وأعتقد أنه من الضروري في ھذا الصدد أن نفرق بين قرار إجماع يتعلق بمسألة
واقعية ،وبين قرار يتعلق بمسألة قانونية ) أي حكم شرعي( ؛ ففي الحالة األولى
كما حدث مث ًال عندما ظھر التساؤل عما إذا كانت السورتان القصيرتان المعروفتان
باسم المعوذتين يك ّونان جز ًءا من القرآن أم ال..؟ ،واتفق الصحابة باإلجماع على
أنھما جزء من القرآن ،فنحن ملزمون بإجماعھم ھذا ؛ ألنه من الواضح أن
الصحابة وحدھم كانوا في وضع يجعلھم يعرفون حقيقة األمر ..
أما في الحالة الثانية أي اإلجماع المتعلق بحكم شرعي فإن المسألة ليست إال
موضوع تأويل  ..وإني أغامر باالعتقاد معتمدًا على رأي "الكرخي" بأن األجيال
الالحقة ليست ملزمة بإجماع الصحابة فى ھذه الناحية ،وفي ذلك يقول "الكرخي":
إن سنة الصحابة تكون ملزمة في األمور التي ال تتضح بالقياس ولكنھا ليست
ملزمة فيما يمكن تقريره بالقياس..
وھناك سؤال آخر قد يُطرح عن النشاط التشريعي لمجلس إسالمي حديث ،فقد
يتألف )على األقل في الوقت الراھن( من رجال أغلبھم ال يعرفون شيئًا عن دقائق
التشريع اإلسالمي ،ومثل ھذا المجلس البد أن يرتكب أخطا ًء فاحشة في تفسير
الشريعة.
فكيف نستبعد الخطأ أو نقلل من إمكانية الوقوع في الخطأ في ھذا التفسير..؟
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لقد نص الدستور اإليراني سنة  ١٩٠٦على تكوين لجنة دينية مستقلة من العلماء
"الخبراء بأمور الدنيا"  ،لھا سلطة اإلشراف على النشاط التشريعي للمجلس،
وھذا في نظري تنظيم خطير ،ولكن ربما كان ضروريًّا من وجھة نظر النظرية
الدستورية اإليرانية؛ فھذه النظرية ترى فيما أعتقد أن الملك مجرد أمين على
المملكة التي ھي في الحقيقة ِم ْل ٌك لإلمام الغائب ،والعلماء بصفتھم ممثلين لإلمام
الغائب يعتبرون أنفسھم أصحاب الحق المخ ّولين بمراقبة حياة المجتمع كلھا.
لقد عجزت عن فھم دعواھم أنھم يمثلون اإلمام الغائب رغم انقطاع سلسلة
اإلمامة !...ولكن كيفما كانت النظرية الدستورية اإليرانية فإن ھذا التنظيم ال يخلو
سنيﱠة كإجراء مؤقت  ..وينبغي أن يشكل
من خطورة ،ويمكن تجربته في البالد ال ﱡ
العلماء جز ًءا حيويًا من المجلس التشريعي اإلسالمي ،حيث يقدمون العون
واإلرشاد في المناقشات الحرة حول المسائل المتعلقة بالتشريع القانوني ..أما
العالج الوحيد الف ﱠعال لمنع األخطاء فى تفسيرالنصوص ھو إصالح نظام التعليم
القانوني الحالي في البالد اإلسالمية لتوسيع مجاله وربطه بالدراسة النابھة للفقه
اإلسالمي  ،مقارنة بالقوانين الوضعية الحديثة.

راب ًعا  -القياس:
القياس ھو المصدر الرابع في استنباط األحكام ،وھو استخدام التعليل القائم على
التشابه بين الحاالت موضع أألحكام الشرعية .ونظ ًرا الختالف األحوال االجتماعية
والثقافية السائدة في البالد التي فتحھا اإلسالم فإن فقھاء الحنفية يبدو أنھم ،بوجه
سنﱠة،
عام ،لم يجدوا إال القليل – الذي ال يُغني – من الحاالت المدونة في كتب ال ﱡ
وكان البديل المتاح أمامھم ھو اللجوء إلى التأمل العقلي في الفتاوى..
ورغم أن الذي أوحى بتطبيق منطق أرسطو ھو األحوال الجديدة في العراق إال أنه
قد ثبت أن ذلك التطبيق كان شديد الضرر في المراحل األولى للتطور التشريعي ..
فإن سلوكيات الحياة المعقدة ال يمكن إخضاعھا لقواعد جامدة وثابتة تم استنباطھا
منطقيًا من أفكار عامة معينة  ..ومع ذلك إذا نظرنا إلى سلوكيات الحياة ومساراتھا
بمنظار المنطق األرسطي فإنھا تبدو آلية بحتة بال مبدأ ُجواني يبعث فيھا الحركة.
وھكذا اتجه مذھب أبي حنيفة إلى تجاھل ما في الحياة من حرية خالﱠقة وتلقائية
ً
كامال على أساس من التفكير
وتحكم ،وأ ﱠمل في أن يقيم نظا ًما تشريعيًا منطقيًّا
النظري ال ُمج ﱠرد  ..واعترض علماء الحجاز – بما لھم من عبقرية عملية تميز
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جنسھم البشري – اعترضوا اعتراضات شديدة على الدقائق الفقھية التي أثارھا
فقھاء العراق وميلھم إلى تخيل حاالت ال تمت إلى الواقع بصلة  ،ألن علماء الحجاز
رأوا وكانوا على حق في رأيھم بأن ھذه الحاالت المتخيلة ستح ّول الفقه اإلسالمي
إلى نوع من اآللية الخالية من الحياة ..
وھذه الخالفات المريرة بين فقھاء اإلسالم األوائل قد أدت إلى تعريف دقيق للقياس
ووضع لحدوده وشروطه وصالحياته  ..ذلك القياس الذي ظھر في البداية كستار
ٍ
يخفى وراءه المجتھد رأيه الشخصي فأصبح في النھاية مصد ًرا للحياة والحركة في
التشريع اإلسالمي..
وجھه اإلمامان مالك والشافعي إلى اإلمام أبو حنيفة
وتجلت روح النقد الالذع فيما ﱠ
ضد مبدأ القياس الذي جعله أبو حنيفة مصد ًرا للتشريع ،وھذه الروح النقدية تمثل
في الحقيقة النزعة الساميﱠة للكبح الف ﱠعال للميل الفلسفي نحو إيثار ما ھو تجريدي
على ما ھو واقعي ملموس  ،واالستمتاع بالفكرة التي تدور في العقل أكثر من
الحدث الذي يقع في الخارج..
وقد كان ھذا في واقع األمر خالفًا بين أنصار االستنباط واالستقراء كمنھجين في
ً
أصال قد أبرزوا الجانب األزلي في "الفكرة"
البحث التشريعي  ..ففقھاء العراق
بينما فقھاء الحجاز أكدوا أھمية الجانب الزمني لھا..
ومع ذلك فلم يفھم الحجازيون المغزى الكامل لموقفھم ھذا  ..فإن تحيزھم الغريزي
للتراث التشريعي في بالد الحجاز قد جعل نظرھم ضيقًا مقتص ًرا على الحاالت
السابقة التي حدثت بالفعل في أيام النبي وصحابته  ..ومما ال شك فيه أنھم أدركوا
قيمة الواقع الملموس ولكنھم في نفس الوقت جعلوه أم ًرا ثابتًا إلى األبد ،وناد ًرا ما
كانوا يلجأون إلى القياس الذي يقوم على دراسة ما ھو واقعي ملموس ..
ولكن نقدھم ألبي حنيفة ومذھبه قد ح ﱠرر الواقع ،وأظھر ضرورة مالحظة الحركة
الواقعية للحياة وما فيھا من تنوع عند تأويل المبادئ الفقھية  ..وھكذا أصبح
مذھب أبي حنيفة كامل الحرية في مبدئه األساسي حيث تَمثﱠل نتائج ھذا الخالف،
وأصبح يمتلك أعظم قدرة على التطبيق الخالﱠق مقارنة بمذاھب الفقه اإلسالمي
األخرى.
ولكن األحناف المحدثين قد جعلوا فتاوى صاحب المذھب وأتباعه المباشرين فتاوى
أبدية وذلك بخالف روح مذھب أبي حنيفة ،فكانوا في ھذا األمر يشبھون المتقدمين
من نقاد أبي حنيفة الذين جعلوا األحكام الخاصة بحاالت واقعية ملموسة معينة
أحكاما ً أبدية.
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والقياس وھو المبدأ األساسي في مذھب أبي حنيفة إذا ما أُحسن فھمه وتطبيقه
كان كما يقول الشافعي بحق مرادفًا لالجتھاد ..وھو مطلق الحرية -في حدود
النصوص القطعية ال ُمن ﱠزلة ، -ويمكن إدراك أھمية القياس كمبدأ وأصل من أصول
التشريع إذا عرفنا حقيقة مفادھا اتفاق معظم الفقھاء كما يقول "الشوكاني"
القاضي على أن القياس أُجيز حتى في حياة النبي  ..وإن إغالق باب االجتھاد ھو
محض خرافة ووھم مختلق أوحى به تبلور الفكر التشريعي في اإلسالم من ناحية
والكسل العقلي من ناحية أخرى ،ذلك الكسل الذي ينشأ في فترة االنحالل الروحي
ويحيل كبار المفكرين إلى أصنام مقدسة.
وإذا كان بعض الفقھاء في العصور األخيرة قد أيﱠدوا خرافة إغالق باب االجتھاد،
فاإلسالم فى العصر الحديث ليس ملز ًما بھذا التنازل االختياري عن االستقالل
الفكري  ..ولقد كتب "الزركشي" في القرن الثامن الھجري وكان على حق في
سابقين
مالحظته إذ يقول" :إذا كان المؤيدون لھذه الخرافة يقصدون أن الفقھاء ال ﱠ
كان االجتھاد بالنسبة لھم أكثر سھولة بينما ازدادت الصعوبات بالنسبة لمن جاء
بعدھم  ،فھذا ھُراء ،وذلك ألن األمر ال يحتاج إلى كبير فَ ْھم لترى أن االجتھاد
أصبح أيسر عند العلماء الالحقين  ،منه عند الفقھاء السابقين؛ فمن المؤ ّكد أن ما
ھو متوفّر اليوم من تراكمات موروثة  ،تعددت فيھا وكثرت تفاسير القرآن وشروح
متاحا فى الماضى  ..وھذا يجعل في
سنﱠة  ،ي فوق أضعاف ما كان
الحديث وال ﱡ
ً
متناول المجتھد اليوم من المادة العلمية أكثر مما يحتاج للتأويل والتفسير"..
ضح
ويعلق محمد إقبال على كالم الزركشي فيقول :إن األمل يراودني في أن أو ﱠ
لكم فى ھذا البحث الموجز أنه ليس في أصول تشريعنا ،وال في بناء نظمنا كما
نجدھا اليوم أي شيء يبرر الوضع الراھن للعالم اإلسالمي فعالم اإلسالم مزود
بفكر عميق وتجربة جديدة  ،لذا ينبغي عليه أن يتقدم بشجاعة إلنجاز التجديد الذي
ينتظره في المستقبل  ..على أن ھذا الجھد للتجديد له جانب أھم وأعمق من مجرد
التالؤم والتكيف مع ظروف الحياة العصرية ..

*******************************
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قصة خلق آدم  :دراسة مقارنة
تدور حول مصير اإلنسان فى األرض ووضعه فى ھذا العالم نظريات وتوقعات
متباينة شديدة التباين  ،يبلورھا محمد إقبال فى اتجاھين متناقضين حيث نجد
عند "براون ْنج" المتفائل أن العالم على خير حال ،بينما "شوبنھور" المتشائم يرى
العالم شتا ًء واحدًا سرمديًّا تتصرف فيه إرادة عمياء تعبّر عن نفسھا في نوعيات
مختلفة غير متناھية من الكائنات الحيﱠة التي تنوح على نفسھا لحظة ثم تتالشى إلى
األبد.
ويرى إقبال أن قضية الخالف بين التفاؤل والتشاؤم ال يمكن حسمھا في المرحلة
الراھنة من مراحل علمنا بالكون  ،فإن تكويننا العقلي ال يجعل بإمكاننا إال أن نعرف
األشياء مج ّزأة؛ ُجز ًءا بعد ُج ْزء ،بحيث ال نستطيع أن نفھم المغزى الك ﱢل ّي الكامل
للقوى الكونية العظمى التي تنشر االفوضى والدمار ،وفي نفس الوقت تحافظ على
الحياة وتزيدھا قوة ونماء.
وتعاليم القرآن ال توصف بأنھا متفائلة وال متشائمة ؛ ولكنھا ﱢ
تعززاإليمان بإمكانية
تحسين سلوك اإلنسان وسيطرته على قوى الطبيعة ،وفكرة "التحسينية"
” “meliorismتعترف بعالم ينمو ويحركھا األمل في انتصار اإلنسان على الشر في
نھاية المطاف.
ولكن مفتاح الحل لمشكلتنا – لكى نفھمھا فھ ًما أفضل – ھو ما تقدمه لنا القصة
االمعروفة باسم "ھبوط اإلنسان"  ..والقرآن في عرضه لھذه القصة يستخدم بعض
سرد القرآن ّي تحوي ًرا
الرموز الواردة فى الكتب السابقة ..ولكنھا تتح ﱠور فى ال ّ
سا يضفى عليھا معنى جديدًا تما ًما.
ملمو ً
وطريقة القرآن في السرد القصصي يبعث فى القصة أفكا ًرا جديدة المعنى ،يالئم
بينھا وبين روح التقدم في الزمن ،وھي طريقة في غاية األھمية ،وإن لم يلتفت
إليھا كثير من دارسي اإلسالم؛ سواء منھم المسلمين أوغير المسلمين؛ والثابت
ھنا أن ھدف القرآن من سرد ھذه القصص ليس مجرد العرض التاريخي ،وإنما
يھدف –دو ًما -إلى تحميلھا ً
مغزى أخالقيًّا أو فلسفيًّا .ويحقق القرآن ھذا الھدف
بحذف أسماء األشخاص واألماكن التي تميل إلى تحديد معنى القصة تحديدًا ضيﱢقًا،
يصبغھا بلون حادثة تاريخية معينة  ،وكذلك بتجريدھا من التفاصيل التي تبدو
متعلقة بنوعية أخرى من المشاعر التى تش ّوش على الذھن ؛ فينصرف عن
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العبرة إلى التفاصيل واالستطرادات التى ال تخدم ھدفا فكريا وال دينيًّا ذا قيمة  ..كما
نجدھا فى قصص كتب العھد القديم.
قص القصص بصفة عامة ليست غريبة فى عرض القصص
الطريقة القرآنية فى
ّ
األدبية ذات المستوى الرفيع  ،والمثال الذي ينطبق ھنا ھو قصة "فاوست" التي
أضفت عليھا عبقرية "جوته" بلمساتھا معنى جديدًا تما ًما عن األسطورة التى
ْ
كانت شائعة فى عصره .
أما بالنسبة لقصة "ھبوط آدم" فإنھا توجد بأشكال مختلفة في آداب العالم القديم،
ومن المستحيل ً
فعال أن نحدد فواصل بين مراحل نموھا  ،أو نلمس بوضوح الدوافع
اإلنسانية المختلفة التي أثﱠرت في تحوالتھا البطيئة  .ولكن إذا اقتصرنا على شكل
القصة عند الساميﱠين فإنه من المحتمل ج ًّدا أنھا نشأت من رغبة اإلنسان البدائية
في أن يفسر لنفسه محنته التعسة في بيئة غير مواتية له  ،تحاصره بالمرض
والموت وتعوقه من كل جانب عن تحقيق مسعاه للحفاظ على حياته  ..ولما لم يكن
لإلنسان أي سيطرة على قوى الطبيعة فإن النظرة المتشائمة عن الحياة كانت أم ًرا
طبيعيًّا بالنسبة له.
ش بابلي قديم الثعبان )رمز لعضو الذكورة( والشجرة والمرأة
وھكذا نجد في نق ٍ
تقدم تفاحة )ھى رمز البكارة( للرجل .ومعنى ھذه األسطورة واضح ،وھو أن
سقوط اإلنسان من حالة السعادة المفترضة كان سببه االتصال الجنسي األول بين
الزوجين البشريين.
أ ﱠما أسلوب القرآن المتميّز فيتضح في تناوله لھذه القصة عندما نقارنه بما ورد في
س ْفر التكوين ؛ فنقط الخالف البارزة بين رواية القرآن وبين رواية التوراة توحي
بما ال يدع مجاال للشك -بھدف القرآن من روايته الخاصة  ،ونلخص نقط الخالففيما يلى:
** حذف القرآن ذ ْكر الثعبان وقصة خلق حواء من ضلع آدم  .أما الحذف األول
ً
أصال
للثعبان فيقصد بوضوح تجريد القصة من طابعھا الجنسي  ،ومما توحي به
من النظرة المتشائمة للحياة  .أما الحذف األخير لحكاية الضلع فالمقصود به
اإلشارة إلى أن غرض القرآن من روايته ليس السرد التاريخي كما ھو الحال في
"العھد القديم" الذي أعطانا وصفًا تقريريًّا ألصل أول زوجين من البشر كتمھيد
لعرض تاريخ بني إسرائيل) .أنظر سفر التكوين  ،العھد القديم – فصل (.٣
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والواقع أن اآليات التي تتحدث عن أصل اإلنسان ككائن حي يستخدم فيھا القرآن
ختص بھا اإلنسان من حيث
كلمات "بشر" أو "إنسان" ال كلمة "آدم" التي ا
ﱠ
قدرته على خالفة ﷲ في األرض.
ويزداد ھدف القرآن تح ﱡققًا بحذفه أسماء األعالم الواردة في رواية التوراة مثل آدم
وحواء ويحتفظ القرآن بكلمة "آدم" ليستعملھا ]كمعنًى[ أكثر منھا كإسم لفرد
بشري محدد ،وھذا االستعمال ال يعوزه الدليل من القرآن نفسه  ،فاآلية التالية
توضح ھذا المعنى:
س ُجدُوا ِآل َد َم{ )األعراف :آية .(١١
ص ﱠو ْرنَا ُك ْم ثُ ﱠم قُ ْلنَا لِ ْل َمال ِئ َك ِة ا ْ
} َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ثُ ﱠم َ
و إذا تكلمنا بدقة أكثر نقول :إن كلمة آدم التي تطلق على اإلنسان من حيث قدرته
على خالفة ﷲ في األرض قد أستعملت في القرآن فقط  ،أنظر اآليات } َوإِ ْذ قَا َل َر ﱡبكَ
سفِ ُك ال ﱢد َما َء
س ُد فِي َھا َويَ ْ
ض َخلِيفَةً قَالُوا أَت َْج َع ُل فِي َھا َمنْ يُ ْف ِ
لِ ْل َمال ِئ َك ِة إِ ﱢني َج ِ
اع ٌل ِفي ْاألَ ْر ِ
س َما َء
ﱢس لَكَ قَا َل إِنﱢي أَ ْعلَ ُم َما ال تَ ْعلَ ُمونَ  َو َعلﱠ َم آ َد َم ْاألَ ْ
س ﱢب ُح بِ َح ْم ِدكَ َونُقَد ُ
َونَ ْحنُ نُ َ
صا ِدقِينَ {
ض ُھ ْم َعلَى ا ْل َمال ِئ َك ِة فَقَا َل أَ ْنبِئُو ِني بِأَ ْ
ُالء إِنْ ُك ْنت ُْم َ
ُكلﱠ َھا ثُ ﱠم َع َر َ
س َما ِء َھؤ ِ
)البقرة.(٣١ - ٣٠ :

سم القرآن القصة إلى واقعتين متمايزتين إحداھما تتعلق بما يصفه
** ويق ﱢ
بـ"الشجرة" واألخرى تتعلق بـ"شجرة الخلد و ُملك اليبلي" ؛ الواقعة األولى
وردت في سورة األعراف في ھذه اآليات:
الجنﱠةَ فَ ُكال ِمن َح ُ
شئتُما َوال تَق َربا ھـ ِذ ِه الش َﱠج َرةَ
} َويا آ َد ُم اس ُكن أَنتَ َو َز ُ
وج َك َ
يث ِ
فَتَكونا ِمنَ ال ّ
ي عَن ُھما ِمن
ي لَ ُھما ما وو ِر َ
س لَ ُھ َما الشﱠيطانُ لِيُب ِد َ
سو َ
ظا ِلمينَ ﴿﴾١٩فَ َو َ
ين أَو تَكونا ِمنَ
َ
سوآتِ ِھما َوقا َل ما نَھا ُكما َر ﱡب ُكما عَن ھـ ِذ ِه الش َﱠج َر ِة إِ ّال أَن تَكونا َملَ َك ِ
اصحينَ ﴿ ﴾٢١فَد َّالھُما بِ ُغرو ٍر فَلَ ّما ذاقَا
الخالِدينَ ﴿َ ﴾٢٠وقا َ
س َم ُھما ِإنّي لَ ُكما لَ ِمنَ النّ ِ
سوآتُ ُھما َو َ
الجنﱠ ِة َوناداھُما َر ﱡب ُھما
ق َ
الش َﱠج َرةَ بَدَت لَ ُھما َ
طفِقا يَ ِ
خص ِ
فان َعلَي ِھما ِمن َو َر ِ
أَلَم أَن َھ ُكما عَن تِل ُك َما الش َﱠج َر ِة َوأَقُل لَ ُكما إِنﱠ الشﱠيطانَ لَ ُكما َع ُد ﱞو ُمبينٌ ﴿ ﴾٢٢قاال َربﱠنا
َ
سرينَ ﴿ ﴾٢٣قا َل اھ ِبطوا
سنا َوإِن لَم تَغفِر لَنا َوت َ
ظلَمنا أَنفُ َ
َرحمنا لَنَكونَنﱠ ِمنَ الخا ِ
ع إِلى
ض ُمستَقَ ﱞر َو َمتا ٌ
حين ﴿ ﴾٢٤قا َل فيھا تَحيَونَ
بَع ُ
ٍ
ض ُكم ِلبَع ٍ
ض َعد ﱞُو َولَ ُكم فِي األَر ِ
َوفيھا تَموتونَ َو ِمنھا تُخ َرجونَ ﴿{ ﴾٢٥
** وحسب رواية القرآن فإن آدم وزوجه أزلّھما الشيطان الذي يوسوس في
صدور الناس  ،فذاقا م ًعا ثمار الشجرة ،بينما يروى العھد القديم أن اإلنسان قد طُرد
من جنة عدن فور فعل العصيان األول  ،ثم أقام ﷲ في الجانب الشرقي للجنة مالئكة
وسيفًا ملتھبًا بالنار يتحرك في جميع االتجاھات لحراسة طريق شجرة الحياة.
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** يلعن العھد القديم األرض لما اقترفه آدم من عصيان .أما القرآن فيص ﱠرح بأن
األرض ُجعلت مق ًرا لسكن اإلنسان ومتاعا ً له  ..وينبغي على اإلنسان أن يشكر ﷲ
ش قَلِ ً
يال َما
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم فِي َھا َم َعا ِي َ
على امتالكه لھاَ } :ولَقَ ْد َم ﱠكنﱠا ُك ْم ِفي ْاألَ ْر ِ
ش ُكرُونَ { )األعراف آية ..(١٠
تَ ْ
كما أنه ال يوجد سبب الفتراض أن كلمة "جنة" أي "حديقة" كما استُعملت ھنا
تعنى جنّةً غير أرضية  ،وأن اإلنسان ھبط منھا إلى األرض ؛ فحسبما ورد في
القرآن ليس اإلنسان غريبًا عن ھذه األرض إذ يقول تعالىَ } :و ﱠ
ض
ﷲُ أَ ْنبَتَ ُك ْم ِمنَ ْاألَ ْر ِ
نَبَاتا ً { .فالجنة الوارد ذكھا في ھذه القصة ال يمكن أن يقصد بھا الجنة التي جعلھا
ﷲ مثوى خالدًا للمتقين.
ْ
سا ال لَ ْغ ٌو
والجنة بھذا المفھوم األخير وصفھا القرآن بقوله} :يَتَنَا َزعُونَ فِي َھا َكأ ً
س ُھ ْم فِي َھا
فِي َھا َوال تَأْ ِثي ٌم{ )الطور آية  .. (٢٣ويضيف إلى ھذا الوصف قوله } :ال يَ َم ﱡ
ھ ْم ِم ْن َھا ِب ُم ْخ َر ِجينَ { )الحجر :آية .(٤٨
ب َو َما ُ
ص ٌ
نَ َ
أما الجنة التي ورد ذكرھا في قصة آدم فكان أول حادث وقع فيھا ھو خطيئة
اإلنسان بعصيان ربه ثم إخراجه منھا  ..و الواقع أن القرآن نفسه يفسر معنى كلمة
الجنة كما استعملھا في روايته  ،ففي الحادثة الثانية من القصة يصف الجنة بأنھا
مكان له الخصائص اآلتية } :إِنﱠ لَ َك أَ ﱠال ت َُجو َع ِفي َھا َوال تَ ْع َرى  َوأَنﱠ َك ال تَ ْظ َمأ ُ فِي َھا
َض َحى{ )سورة طـه :آيات . (١١٩ ،١١٨
َوال ت ْ
ولذلك فإنني أميل إلى االعتقاد بأن الجنة التي جاء ذكرھا في الرواية القرآنية ھي
تصوير لحالة بدائية انقطعت فيھا عمليًّا عالقة اإلنسان ببيئته ،وبالتالي لم يشعر
بلدغة المطالب البشرية التي كان ظھورھا ھو بداية الحضارة اإلنسانية.
وھكذا نرى أن القصة القرآنية لھبوط آدم ال صلة لھا بظھور اإلنسان األول على
ھذا الكوكب األرضي .وإنما الغرض منھا ھو بيان ارتقاء اإلنسان من الحالة
سا حرة قادرة على الشك
البدائية للشھوة الغريزية إلى الشعور الواعي بأنه يملك نف ً
ي سقوط أخالقي ،وإنما ھو تحول اإلنسان من
والعصيان  ..والھبوط ال يعنى أ ّ
الشعور البسيط إلى أول بارقة للوعي بالذات ،أي أنه نوع من الصحوة من حلم
الطبيعة ،بخفقة من السببية الشخصية أكدت وجوده ..
سجنت فيھا إنسانية شريرة العنصر
كما أن القرآن ال يعتبر األرض ساحة للعذاب ُ
بسبب ارتكابھا الخطيئة األصلية  ..وقد كان أول فعل للعصيان قام به اإلنسان ھو
ضا أول فعل لالختيار الحر  ،ولھذا نجد في رواية القرآن أن أول خطيئة آلدم قد
أي ً
غفرھا ﷲ.
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ً
عمال إجباريًّا وإنما ھو خضوع ذات ح ّرة لل ُمثل
وھكذا ال يمكن أن يكون الخير
األخالقية العليا خضوعًا ينشأ عن التعاون اإلرادي للذوات الح ﱠرة  ،فالكائن الذي
ص ّممت له حركاته بالكامل وكأنه آلة ال يمكن أن يفعل الخير ،ويُستنبط من ھذا أن
ُ
الحرية شرط لعمل الخير !..
ولكن السماح بظھور ذات متناھية لھا القدرة على اختيار أفعالھا بعد تقدير القيم
النسبية لألفعال المتاحة أمامھا  ،فإن ذلك ھو في الحقيقة مغامرة عظمى ،وذلك ألن
ضا حرية اختيار العكس.
حرية اختيار الخير تشمل أي ً
ول ّما كان ﷲ قد شاء ذلك إلظھار ثقته الكبيرة في اإلنسان فإن على اإلنسان أن
يبرھن على أنه جدير بھذه الثقة  ..وربما كانت مغامرة كھذه ھي وحدھا التي
تسمح بإمكانية االبتالء ،كما تسمح – فى نفس الوقت  -بتنمية القوى الكامنة لكائن
سا ِفلِينَ { )سورة التين :آية .(٥ ،٤
يم  ثُ ﱠم َر َد ْدنَاهُ أَ ْ
سفَ َل َ
خلقه ﷲ على} :أَ ْح َ
س ِن تَ ْق ِو ٍ
وكما يؤ ّكد القرآنَ } :ونَ ْبلُو ُك ْم ِبالش ﱢﱠر َوا ْل َخ ْي ِر فِ ْتنَةً{ )األنبياء :آية  .. (٣٥وبنا ًء على
ذلك فإن الخير والشر رغم تناقضھما إال أنھما يتبعان ُك ًّال واحدًا ،فليس ھناك شيء
يقع كحقيقة منعزلة ،ألن الحقائق منظومة كلية ،وجب فھم عناصرھا بما فيھا من
يفصل عناصر الحقيقة الواحدة كي
عالقات متبادلة  ..والحكم المنطقي ھو الذى
ﱢ
يكشف ما بينھا من تداخل واعتماد كل عنصر على اآلخر.
** يُضاف إلى ذلك أن النفس بطبيعتھا تنزع إلى تأكيد نفسھا كذات ،ولھذا الغرض
فإنھا تنشد المعرفة والتكاثر الذاتي والقوة ،وبلغة القرآن ھى تبحث عنُ َ } :م ْل ٍك ال
يَ ْبلَى{ )طـه :آية  ،(١٢٠وھكذا تتعلق الحادثة األولى في قصة القرآن برغبة
اإلنسان في المعرفة ،وتتعلق الحادثة الثانية برغبته في التكاثر الذاتي والقوة.
** والبد ھنا من إيضاح أمرين يتعلقان بالحادثة األولى:
األمر األول ..ھو أن القرآن قد أورد القصة مباشرة بعد اآليات التى وصفت تفوق
آدم على المالئكة في معرفة أسماء األشياء وإعادة ذكرھا  ،وأن غرض ھذه اآليات
التصورية للمعرفة اإلنسانية..
كما أوضحتُ من قبل ھو إظھار الخاصية
ﱡ
أما األمر الثاني ..فإن مدام "بالفتسكى" ذات المعرفة الواسعة بالرمزية القديمة
غامضا يدل على علم
تقول في كتابھا "المذھب السري" :أن الشجرة كانت رم ًزا
ً
الغيب ..وكان محر ًما على آدم أن يذوق ثمرة ھذه الشجرة ألنه من المعلوم أن
تناھيه من حيث ھو نفس ،ومن حيث أدواته الحسية وملكاته العقلية ،كل ذلك كان
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يؤھله لنوع آخر من المعرفة  ،نوع يستلزم استخدام أداة المالحظة في صبر ،وال
يسمح إال بالتراكم البطيء  ..ومع ذلك أغوى الشيطان آدم كي يأكل الثمرة المحرمة
من شجرة المعرفة الغيبية ،واستسلم له آدم  -ال ألنه كان من عنصر شرير -وإنما
ألنه كان )ع َُج ً
وال( بطبعه أراد أن يصل إلى المعرفة بأقصر طريق.
وكان السبيل الوحيد لتقويم ھذا الميل في اإلنسان ھو وضعه في بيئة )رغم أنھا
مؤلمة( إال أنھا كانت أكثر مالئمة للكشف عن ملكاته العقلية..
** وھكذا فإن إدخال آدم في بيئة مادية مؤلمة لم يكن القصد منه عقابه ،بل كان
عدو اإلنسان اللّدود( حاول بغوايته
القصد ھو إبطال ھدف الشيطان الذي )باعتباره
ّ
ً
سع الدائمين  ..ولكن حياة الذات المتناھية في
أن يبقيه
جاھال بنعمة النمو والتو ّ
معوقة تعتمد على التراكم المتواصل للمعرفة ،القائمة على الخبرة والتجربة
بيئة ّ
الواقعية  ،وتجربة الذات المتناھية بانفتاحھا على إمكانيات عديدة ،ال تزداد إال عن
طريق المحاولة والخطأ  .وبنا ًء على ذلك فإن الخطأ الذي يمكن وصفه بأنه نوع من
الشر العقالني ھو عنصر أساسي البد منه في بنية التجربة.
ش ْي َ
طانُ قَا َل يَا
س إِلَ ْي ِه ال ﱠ
ويروى القرآن االقصة الثانية على الوجه التالي } :فَ َو ْ
س َو َ
س ْوآتُ ُھ َما
آ َد ُم َھ ْل أَ ُد ﱡل َك َعلَى ش ََج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْل ٍك ال يَ ْبلَى  فَأ َ َكال ِم ْن َھا فَبَدَتْ لَ ُھ َما َ
َو َ
َصى آ َد ُم َربﱠهُ فَ َغ َوى  ثُ ﱠم ْ
اجتَبَاهُ َر ﱡبهُ
ق ا ْل َجنﱠ ِة َوع َ
طفِقَا يَ ْخ ِ
صفَ ِ
ان َعلَي ِھ َما ِمنْ َو َر ِ
ھدَى{ )طـه :آيات .(١٢٢ - ١٢٠
َاب َعلَ ْي ِه َو َ
فَت َ
تقاوم – في الحصول على
فالفكرة المركزية ھنا تشير إلى رغبة الحياة – التي ال
َ
فان
ُملك أبدي ،وعلى مسيرة النھائية لھا كفرد متجسد .ولكن ألن اإلنسان كائنً ٍ
يخاف من انتھاء حياته بالموت  ،لم يكن أمامه من سبيل للحصول على نوع من
عي سوى التكاثر الذاتي  ،و كان أكل الثمرة المحرمة من شجرة الخلود
الخلود
ْ
الجم ﱢ
ھو وسيلة الحياة للتمييز بين الجنسين ،لتحقيق التكاثر و النجاة من الفناء الكلّي.
وكأن الحياة تقول للموت :إذا اكتسحت ً
جيال من الكائنات الحية فإنني سوف أُنتج
ً
جيال آخر!..
والقرآن يستبعد الرمز لعضو الذكورة الوارد في العھد القديم ،ولكنه يوحى بالفعل
الجنسي األصلي بإظھار شعور آدم بالخجل الذي اعتراه وھو قلق يبحث عن شيء
يستر به ع ُْرى جسده.
و لكي يعيش اإلنسان معناه أن يكون له أبعاد شكلية محددة وفردية متميزة لھا
وجود مادي حقيقي  ،ھذه الفردية المتميزة في وجودھا المادي ،تظھر فيما ال
يُحصى من أنواع وأشكال الحياة ،وتتجلى فى ذلك عظمة الذات المطلقة والثراء
الالمتناھي للوجود اإللّھي.
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الملحة للكشف عن إمكانياته ھو..
إال أن ظھور األفراد وتكاثرھم  ،ونزعة كل منھم
ّ
والبحث عن السيطرة والسلطان في مجاله ،كل ذلك ھو ما نشأ عنه بالضرورة
ﻗﺎل
الصراع المر ّوع بين الناس عبر العصور  ..وفي ذلك يقول القرآن الكريمَ } :
ﻌﺾ َﻋ ُﺪ و َوﻟَ ُﻜﻢ ﻓِﻲ اﻷ ِ
ﻌﻀ ُﻜﻢ ﻟِﺒَ ٍ
َرض ُﻣﺴﺘَـ َﻘ ﺮ َوَﻣﺘﺎعٌ إِﻟﻰ ﺣﻴ ٍﻦ ﴿ .﴾٢٤وھذا التصارع
اﻫﺒِﻄﻮا ﺑَ ُ
بين األفراد المتناقضين ھو مصدر آالم الدنيا ،التي تبعث النور والظلمة م ًعا في
حياة اإلنسان الفانية.
وسنجد أنه في حالة اإلنسان الذي يزداد عمق الفردية واألنانية في شخصيته،
تنفتح أمامه إمكانيات ارتكاب الشر ،وبذلك يكون إحساسه بمأساة الحياة أكثر وأشد
في حدته ..ولكن تق ﱡبل اإلنسان لذاتيته كشكل من أشكال الحياة يتضمن تق ﱡبله لكل
النقائض التي تصدر عن تناھي ھذه الذاتية  ..ويص ّور القرآن اإلنسان بأنه قد تقبﱠل
خطورة حمل أمانة الشخصية بينما رفضت السموات واألرض والجبال أن تحملھا،
وفى ھذا يقول ﷲ ع ّزوج ّل:
ال فَأَبَيْنَ أَنْ يَ ْح ِم ْلنَ َھا َوأَ ْ
شفَ ْقنَ
} إِنﱠا َع َر ْ
ضنَا ْاألَ َمانَةَ َعلَى ال ﱠ
س َما َوا ِ
ض َوا ْل ِجبَ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
سانُ ِإنﱠهُ َكانَ َ
ظلُوما ً َج ُھوالً{ )األحزاب :آية  ،(٧٢فھل بعد ھذا
األ ْن َ
ِم ْن َھا َو َح َملَ َھا ْ ِ
سنقبل أم سنرفض أمانة الشخصية بكل ما يصاحبھا من متاعب وشرور..؟ !
إن الرجولة الحقة – كما وردت في القرآن الكريم – تقتضى الصبر في البأساء
ص َدقُوا
سا ِء َوال ﱠ
والض ﱠراءَ } :وال ﱠ
س أُولَئِ َك الﱠ ِذينَ َ
صابِ ِرينَ ِفي ا ْلبَ ْأ َ
ض ﱠر ِ
اء َو ِحينَ ا ْلبَ ْأ ِ
ھ ُم ا ْل ُمتﱠقُونَ { )البقرة :آية .(١٧٧
َوأُولَئِ َك ُ
ومع ذلك فنحن في المرحلة الراھنة من تطور الشخصية اإلنسانية ال نستطيع أن
نفھم المغزى الكامل الذي تتفتح عنه قوة األلم الدافعة  ،فربما أنھا تُكسب النفس
صالبة أمام التحلل الذي قد يواجھھا  ..ولكننا بوضعنا للسؤال السابق يجعلنا
نتخ ّ
طى حدود التفكير المجرد  .وعند ھذه النقطة يظھر اإليمان باالنتصار النھائي
للخير كعقيدة دينية:
} َو ﱠ
س ال يَ ْعلَ ُمون{.
ﷲُ َغالِ ٌ
ب َعلَى أَ ْم ِر ِه َولَ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر النﱠا ِ
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الشكوى وجواب الشكوى
كان نوما خفيفا متقطعا يھبط فجأة  ..لحظات معدودة ..بال استئذان  ،ثم يتالشى بال
مقدمات ..كأنه يتأرجح مع إيقاعات األلم الذى يشيع بال حدود فى كل أجزاء الجسد
المكدود ..إنه فى سرعة صعوده وھبوطه ال يمكن أن يسمى نوما ..إنما ھى غفوات
وإفاقات قھرية  ..ليستمر األلم متواصال بين اإلفاقة والغفوة إلى ما ال نھاية..
استيقظت تلك الليلة على حلم ھو أقرب إلى الكابوس ..ظن ْنته قد استغرق دھرا من
العذاب  ..ولكنى أعرف أن الحلم الذى نحسبه طويال بحساب زمن اليقظة إنما ھو
لحظات قصيرة فى زمن الحلم..
استيقظت ،ألول مرة فى حياتى وأنا أبكى؛ فقد رأيت فى الحلم الكابوس كأننى فى
يوم القيامة  ..وأنا أزحف ظمآنًا نحو حوض سيد األنام أبغى شربة ماء بارد أُطف ُئ
بھا حريقا اشتعل فى أمعائى  ..ولكن غمرنى شعور غامض كأنه يشيح بوجھه عنى
فى عتاب صامت  ..استيقظت والدموع تنھمـر من عين ّي وأنا أھتف متألما ":ال..ال
ش ْح بوجھك عنى فى ھذا اليوم العصيب !...فما أنا إال
ياحبيبى يارسول ﷲ ..ال تُ ِ
رجل ضعيف ..أعرف أن زادى قليل ..طاقتى ووسعى محدودين  ..وجھدى قليل..
قليل !...أعرف كل ھذا ولكن أملى فى رحمة ﷲ الواسعة أكبر من عملى ..وأكبر
من ذنوبى ..فال تشح بوجھك عنى يا حبيبى !...
صح أن لكل رؤية باعث من فكرة ُملِ ّحة أو حالة مسيطرة أو
سألت نفسى  :إذا
ّ
حادثة مؤثّرة ،فإن باعث ھذا الحلم ھو تلك الجراحة التى طالت موقعا شديد
الحساسية فى عمق المعدة  ..ولكننى كنت على ھذا الحال خالل اسبوع كامل فما
الذى ج ّد اليوم..؟؟ تحيّرت قليال ثم تذكرت أننى فى تلك الليلة كنت قد انتھيت قبل
النوم مباشرة من قراءة كتاب صغير أھدانيه صديق عزيز جاء يزورنى فى
المستشفى  ،على أمل أن تساعدنى القراءة على التس ﱢلى عن األلم ..ولكن قراءة ھذا
الكتاب مألتنى ھما على ھم وأشاعت الحزن فى قلبى  ،فكان ألم القلب أشد وطأة من
ألم الجوارح  ..لقد ھالنى أن أكتشف أن مسئوليتنا تجاه أ ّمتنا أكبر بكثير مما
تص ّورت ،وأن كل ما صنعته فى حياتى كان مجرد وھم وھباء!...
كان صديقى يعلم أننى أحب الشاعر والفيلسوف محمد إقبال فأھدانى ھذا الكتاب
الذى يحتوى على قصيدته الرائعة  :مترجمة إلى اإلنجليزية بعنوان"الشكوى
وجواب الشكوى "وھي قصيدة طويلة إلقبال تسيل ِرقﱠةً وعذوبة ..وتتألﱠق بھا ًء
وروعة ّ
أخاذة ..وتفيض حبا وإخالصا وتمجيدا ألمة محمد صلى ﷲ عليه وسلم ..
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وشفقة عليھا فى حاضرھا المؤلم الفاجع  ..تنقسم القصيدة إلى قسمين كبيرين:
يشكو إقبال فى قسمھا األول إلى ﷲ من سوء حال المسلمين بعد أن كانوا سادة
الدنيا ور ﱠواد حضارتھا ،وبعد أن مألوھا عدال وعلما ونورا وحرية ..فكيف بھم اآلن
وقد أصبحوا مقھورين مستذ ﱢلين متخلّفين...؟! وكيف تدھورت حالتھم إلى ھذا
والھوان والتّ ُ
شرذم  ..حتى أصبحوا أضحوكة لبقية البشر وموضع سخرية
الضعف
ٍ
ٍ
واستھزاء...؟!
وھكذا مضيت بقلب موجوع أقرأ القسم الثانى من القصيدة تحت عنوان" :جواب
الشكوى"  ..وكأن ﷲ يكشف فيھا إلقبال عن سر تراجع األمة وضعفھا وھوانھا
على الناس  ،ويق ّره على أن حالھا كان بالفعل كما وصفه إقبال فى عھود مجدھا
وازدھارھا  ،وكيف كان السلف من أبطالھا وعلمائھا والمجتھدين من أبنائھا
ينشطون فى كل مجاالت الحياة حتى مألوا العالم عدال ورخا ًءا وعلما ونورا ..و
لكن خلف من بعدھم خلفٌ أخر أضاعوا الصالة وأھملوا العلم والجھاد  ..ووضعوا
القرآن وراء ظھورھم َ ..
فخفَتَ حبھم  ولرسوله ولكتابه  ،وانطفأت أرواحھم
وخارت عزائمھم وانشغلوا بسفاسف األمور !...ووجدتنى -وأنا على سرير
المرض -أردد لنفسى باكيًا:
لقد أردت يا صديقى العزيز بھديتك أن تخفف عنى ولكنك أوجعتنى  ..وأوجعت قلبى
يا إقبال بالشكوى وجواب الشكوى !...فكالھما يبعث فى النفس ما شئت من األسى
والحسرات  ..وھأناذا أذرف الدموع غزيرة حارة من القلب قبل العينين  ،أبكى على
حال أمتى وعلى ضعفى وقلّة حيلتى ...فى ھذه القصيدة شبّه إقبال نفسه بالبلبل
الذى انكسر جناحاه فلم يعد يقوى على التحليق فى السماء  ..و بدال من أن يصدح
بقيثارة صوته أعذب األلحان كما اعتاد فى الماضى ،أصبح ال يصدر منه إال األنين
 ..ولكنه أنين عميق مقدّس فيه شوق إلى الكعبة وحنين إلى السماء ..إنه يصعد
ويصعد ويحلق فى السماء بالشكوى حتى يصل بھا إلى المأل األعلى ..
أما طائرى مھيض الجناح  ،فھو من زمن آخر انطمست فيه قيم القداسة ..وسيق
أصحاب ال َھـ ﱢم المقدس ،المحزونون على حال أمتھم  ،المناضلون فى سبيل
صحوتھا ونھضتھا  ،سيقوا إلى ظلمات السجون وأقبية السلطان الجائر ليسومھم
سوء العذاب  ..أفَـ ِمنْ أجل ھذا عجز بُ ْلبُلى أن يصدر األنين المقدس الذى يخترق
حجب السماوات ،كما فعل بلبل إقبال...؟! أم أنه يحاول ولكن ال يصدر منه إال
أصوات مشروخة وصرخات مكبوتة...؟!
و ساءلت نفسى  :مھما صرخت فإلى متى تستطيع الصراخ..؟! وإلى أى مدى يمكن
أن تصل صرخاتك ...؟! وھل ھنالك من آذان تستمع اآلن ..وتنصت لمحتوى رسالة
غامضة ال مرغوبة وال مطلوبة ...؟! وھل تستمر فى الصراخ حتى تنھار وتنتھى
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الحياة بال إجابة وال صدى...؟! يا لحسرتى على أمة محمد  ..وياويلى من المصير
المر ّوع لو أشاح الحبيب المصطفى بوجھه عنى يوم الموقف العصيب!....
حول ھذه المعانى ينشد إقبال فى قصيدته معبﱢرا عن حالته التى يشعر فيھا بالعجز
حتى يصف نفسه بالزھرة الخرساء  ..وأن قيثارته قد ملئت بأنّات حزينة ..وأنه ال
يتفجر ويجيش كالفيضان ..إسم ْعه يشدو شاكيا وھو
بد لھذا الحزن المكبوت أن
ّ
يقول :أنه قد ضاقت به الدنيا فلم يعد قادرا على أن يتقبّل حاضره ..فانكفأ على
ماضي أسالفه العظيم يسترجع أيامھم وأمجادھم ..فيقول:
أعــــيــــش كــأنّـــمـــا
أمــســيـــتُ فـــــــي الــمـــاضـــي
ُ
ق أمــســـي عــــــن غــــــدي
قــطـــ َع الــزمـــانُ طــريـــ َ
والـــطــــيــــر صـــــادحــــــةٌ عـــــلــــــى أفـــنـــانـــھـــا
الــــــربــــــا بــأنــيــنـــھـــا الـــمـــتـــجـــ ﱢد ِد
تُــــبــــكــــي
ﱡ
قـــــد طـــــال تــســـھـــيـــدي وطـــــــــــال نــشـــيـــدھـــا
ـن الـــنـﱠـــدي
ومــدامــعـــي كــالــطـــ ﱢل فـــــــي الــغـُـصــْ ِ
فــــإلــــى مــــتــــى صــمـــتـــي كــــأنﱢـــــي زھـــــــــرة ٌ
ــــــرزق بـَـــراعـــــة ُمـــ ْنـــشـِــ ِد
خــــرســــاء لــــــــم تــ ُ ْ
قــيـــثـــارتـــي ُمـــلـِـــئَــــتْ بـــــأَنــّــــات ا ْلــــــجــَــــ َوى
البــــــــــــد لــلــمــ ْكـــبـــوت مــــــــــــن فــــيــــضـــــا ِن
أنـَــــا مــــــا تـــعــــدّيــــت الــقـــنـــاعـــةَ والــــــ ّرضــــــا
لـــكـــنﱠـــ َمـــا ھــــــــــــي قــــــصـــــــة األشــــــجـــــــان..
واسمع إليه وھو يصف ظھور النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم فى ھذا الوجود :
الربى واخضر فى البستان كل ھشيم ..إلى آخر ھذا الوصف الرائع الذى
وكيف َز َكتْ ﱡ
يص ّور إشراق ھذا النبى العظيم فى إضاءة الدنيا و تغيير العالم  ..يقول إقبال:
ت األيـــــــــا ُم قــــبـــــل وجـــــودنـــــا
قـــد كــــانـــــ ِ
لـــــــــيـــــــــالً لـــظـــالـِـــ ِمــــھــــا ولـــلـــمــــظــــلــــوم
ت الـــــربــــــى
لـــمــــا أطــــ ّل )مـــحــــمــــ ٌد( زَكـَــــــــــ ِ
واخـــــضــــــ ّر فـــــــــــي الــبـــســـتـــان كــ ﱡل ھــشـــيـــم
س مـــ ْكـــنـــونَ الـــــشﱠـــــذى
ت الــــفِ ْ
ـــــرد َْو ُ
وأذاعـــــــــ ِ
فـــــــــإذا الـــــــــورى فـــــــــي نــــضـــــر ٍة ونـــعـــيـــم
عريق فى نشر عقيدة التوحيد بين البشر ..لم ندخر
ض
نحن أمة اإلسالم لھا ما ٍ
ٍ
جھدا فى سبيلھا بل تح ّملنا أعظم التضحيات ببسالة وإقدام ..اسمعه يقول:
٩٢

ـــــم ذاتـِــــــــك قــبــلـــنـــا
مـــنْ قـَــا َم يـــھـــتـــف بــــا ْ
س ِ
مــــــــن كـــــــــان يــــدعـــــو الــــواحـــــ َد الـــقـــھـــارا
عـــــبـــــدوا تــمــاثـــيـــل الـــصـــخــــور وقـــــدّســـــوا
مــــــــــن دونـــــــــــك األحـــــجــــــا َر واألشـــــجــــــا َر
الـــكـــواكــــب والـــنـــجــــو َم جـــھــــالــــةً
عـــــبـــــدوا
َ
لـــــــــم يــبـْـلــغـــوا مــــــــــن ھـــديـــھــــا أنــــــــــوارا
داع قـــ ْبـــلـــنـــا
ھـــــــــــل أَعــــــلــــــن الـــتـــوحـــيـــ َد ٍ
الـــشـــعــــوب إلـــــيـــــك واألنـــــظـــــارا؟
وھـــــــــدى
َ
كــــــنــــــا نُــــــقَــــــدﱢم لـــلـــســـيـــوف صــــــدورنــــــا
لـــــــــم نــــخـــــش يــــو ًمـــــا غـــاشـــ ًمـــا جـــــبـــــارا
ويمضى إقبال فى وصف فضائل المسلمين وجھادھم عبر القرون ..فانظر روعة
وصفه للجسارة و قوة اإليمان فى صدور المجاھدين األوائل  ..فيقول :كنا جباال فى
الجبال ،وربما سرنا على موج البحار بحارا:
أوضــــحــــوا
نـــحــــن الـــذيــــن بــــنــــو ِر وحــــيــــك ْ
نـــــھــْــــج الــــــھـُـــــدَى ومــــعــــالــــم اإليــــــمــــــان
مـــــــن ذا الــــــــذي رفــــــــع الــســـيـــوف لــيـــرفـــع
الــنـــجـــوم مــــنــــارا
ت
اسـْــمــــك فــــــــوق ھــــامــــا ِ
ِ
ُكــــنـﱠــــا ِجــــبـ ً
ــــاال فـــــــــي الـــجـــبـــال ،وربــــمـــــا
ـــرنــــا عــــلــــى مــــــــوج الـــبـــحـــا ِر بــــحـــــارا
سـ ِ ْ
بـــمـــعـــابـــد اإلفــــــرنــــــج كــــــــــــان أذانـُـــــنـــــــا
يــــفــــتــــح األ ْمــــــصــــــارا
قـــــبــــــل الــكـــتـــائـــب
ُ
ـــش طـــاغـــوتًـــا يــحــاربــنـــا ولـــــــــو
لــــــــم نــــخـْ َ
حــــولــــنــــا أســــــــــــوارا
ــــب الـــ َمـــنــَـايـَــا
نــَـــصـ َ َ
ْ
ولم يكن المسلمون األوائل يطمعون فى شيئ ألنفسھم من وراء جھادھم
وتضحياتھم سوى رضاء ﷲ ومثوبته:
نــــدعــــو جــــھــــا ًرا ال إلــــــــه ســـــــــوى الـــــــــذي
صـــــنـــَـــ َع الـــــوجــــــو َد وقــــــــــــدّر األقــــــــــــدارا
ورؤوســـــنــــــا يـــــــــــا رب فــــــــــــوق أ ُكــــفﱢــــنــــا
نـــــرجــــــو ثـــــوابــــــك مـــغـــنـــ ًمـــا وجــــــــــــوارا
ب
كــــنـــــا نـــــــــرى األصــــنـــــام مـــــــــن ذھــــــــــ ٍ
٩٣

فــنــھــدمــھـــا ونـــــھــــــدم فـــوقــــھــــا الــــكــــفــــارا
يتساءل إقبال بصيغة النفي والقصر :ھل بغير جباھنا ُع ِرفَ السجو ُد ببيت ﷲ
الحرام...؟ !ثم انظر إلى وصفه الرائع لصدور المؤمنين  ،وشغاف قلوبھم التى
أصبحت مصاحف مسطورا بھا القرآن !...
تـــوحــــيــــدُك األعـــــلــــــى جـــعـــ ْلـــنـــا نــــقــــشــَـه
صـــبـــحـــه األزمـــــــــــان
نــــــــــو ًرا تـــــضــــــي ُء بــ ُ
فــــ َغـــــدَت صـــــــــدو ُر الــمــؤمــنــيــن مــصــاحـــفًـــا
فــــــــي الــــكــــون مــســـطـــو ًرا بــــھــــا الــــقـــــرآنُ
مـــــــــنْ غـــيـــرنـــا ھـــــــــدم الـتــمــاثــيــ َل الــــتـــــي
كـــــانـــــت تــقــدﱢســـھـــا جـــــھـــــاالتُ الــــــــــورى ؟
ــــجــــدًا
س ّ
حــــتــــى ھــــــــ َوتْ صــــــــو ُر الــمــعــابــد ُ
لـــجــــالل مـــــــن خــــلــــق الــــوجــــو َد وصــــــــ ّورا
رحــــمــــاك ربــــــــي ھــــــــل بـــغـــيـــر جـِبــاھــنـــا
عُـــــــــرف الـــســـجــــو ُد بــبــيـــتـــك الــمــعـــمـــو ِر ؟
كــــانــــت شــــغــــاف قــلــوبــنــا لــــــــك مــصــحــفًــا
يـــــحـــــوي جـــــــــــالل كـــتــــابــــك الــمـــســـطـــور
وأن البشر فى عالقاتھم اإلنسانية ماعرفوا إال الطغيان والعبودية قبل أن نصل إليھم
برسالة اإلسالم  ..ولم يعرفوا الحرية إال بعد أن أخرجناھم من عبادة الطغاة العبيد
إلى عبادة ﷲ الواحد:
نـــــحــــــن الـــــذيــــــن اســتــيــقــظـــتْ بــــأذانــــھــــ ْم
دنــــيــــا الـخـلــيــقــ ِة مــــــــن تـــھـــاويـــ ِل الــــكـَــــ َرى
أُمـــــــ ُم الــبـــرايـــا لــــــــم تــــكــــن مــــــــن قــبــلــنــا
إالعــــبــــيـــــ ًدا فـــــــــــــي إســـــــــــــار عــــبـــــيـــــ ِد
بــــلــــغــــتْ بــــــنــــــا األجــــــيــــــا ُل ُحـــ ﱢ ّريّـــاتـِــھــــا
مــــــــــــن بــــــعــــــد أصــــــفـــــــا ٍد وذ ٍل قُــــــيًـــــــو ِد
يقول إقبال مصيبا كبد الحقيقة  :أننا نحن المسلمين لم نترك بقعة من األرض
ب الموتَ ولم تُزع ِزع العقبات
المعروفة للبشر لم نبلّغ إليھا رسالة التوحيد ..لم نَ َھ ِ
جسارتنا وثباتنا ...؟! يقول :

٩٤

لـــــــــــو أن آســــــــــــاد الــــعـَـــريــــن تــــفــــ ﱠزعــــت
ق غـــــيـــــر ثــبــاتـــنـــا الـــمـــيــــدانُ
لــــــــــم يـــــلـْــــ َ
ض خـــيـــلـُــنـــا
بـــلــــغــــت نـــھــــايــــة كــــــــــــ ﱢل أر ٍ
وكــــــــــــأن أبـــْـحــُــرھــــا رمـــــــــــــا ُل الــــبــــيـــــ ِد
مــحـــفـــل األكـــــــــوان كـــــــــان ھـــاللـــُنـــا
فــــــــي
ِ
ھــــــــالل الـــعـــيـــ ِد
أوضــــــــح مــــــــن
بــالــنــصــ ِر
َ
ِ
فـــــــــي كــــــــــل مـــوقـــعــــ ٍة رفـــعـْــنــــا رايــــــــــةً
لـــلـــمـــجــــ ِد تــــعــــلـــــنُ آيـــــــــــــةَ الـــتـــوحــــيــــ ِد
وھكذا يصدح إقبال بمآثر المسلمين و يكشف عن دورھم الفريد فى نصرة دين ﷲ..
وفى تحرير البشر من الطغيان والظلم والعبودية ..و فى نشر العدل والحرية فى
بقاع األرض عبر التاريخ  ..ثم يجأر ضارعا إلى ﷲ أن يستمع إلى شكواه ..وأن
يستجيب لدعائه وينقذ أمته من كبوتھا وما آلت إليه.

جواب الشكوى
أما قصيدة" جواب الشكوى" التى يتلقّ َى فيھا إقبال إلھا ًما بالرد على شكواه ؛
وكأن كائنًا آخر ينطق من أعماق قلبه بالر ّد المبين ؛ ففى خضم مشاعر إقبال وھو
يجأر بشكواه إلى المأل األعلى ؛ حيث النجوم واألفالك ترصد أنينه الصاعد إلى
السماء  ،ولكن ال يستطيعون معرفة صاحبه -يقع فى صدر إقبال إلھام بأن الوحيد
الذى تع ﱠرف على صوته ھو رضوان حارس الجنة ؛ ونعلم من كالمه أنه من
المالئكة الذين حضروا خ ْلق آدم أبى البشر  ..وأنه يعلم ما كان عليه المسلمون فى
الماضى وما صاروا إليه اليوم  ..وأن شكوى إقبال كما ھي مليئة بالرجاء وبالدموع
ضا حافلة باألماني المستحيلة ..
فھي أي ً
وإليك قصيدة "جواب الشكوى وھي غنيّة عن الشرح والتعليق:
كالم الـروح لـألرواح يـسـري * وتـدركــه الـقـلـوب بـــال عـنــاء
ق أنـيـنُـه صـــدر الـفـضـاء
ھتـفـتُ بــه فـطــار بـــال جـنــاح * وشـــ ّ
ومــعــدنُــه تـُــرابـــ ٌي ولـــكـــن * جـرتْ فــي لفـظـه لـغـة السـمـاء
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شـق مـنـي* حـديـثـا كـــان عــلــوي الــنـﱢـداء
لقـد فاضـت دمـوع ِ
الع ِ
فحلﱠـق فــي ُربــا األفــالك حـتـى *أھــاج الـعـالـم األعـلــى بـكـائـي
تحـا َو َرت النجـوم ،وقلـن صـوتٌ * بقـرب العـرش موصـول الدعـاء
وجـاوبـت المـجـ ﱠرة عـــ ّل طـيـفـا * سـرى بيـن ا لكواكـب فــي خـفـاء
وقــال الـبـدر :ھــذا قـلـب شـــا ٍك * يواصـل شـــدوه عـنــد الـمـسـاء
ولم يعرف سوى رضوانُ صوتي * ومـــا أحـــراه عـنــدي بـالـوفـاء
ألــم أك قـبـ ُل فــي جـنـات عــدن * فأخرجـنـي إلــى حـيـ ٍن قـضـائـي
ارعــــواء
وقيـل :ھـو ابـن آدم فــي غــرور * تـجــاوز قــــدره دون ِ
لـقــد سـجــدت مـالئـكـةٌ كــــرام * لـھـذا الخـلـق مــن طـيـن ومـــاء
كـيــف وكـــ ﱢم * وسـر العجـز عنـه فــي انـطـواء
يـظـنﱡ العـلـم فـــي
ٍ
ومــلء كـؤوسـه دمــع وشـكـوى * وفــي أنغـامـه صــوت الـرجــاء
فـيــا ھـــذا لـقــد أبـلـغـت شـيـئــا * وإن أكـثـرت فـيـه مــن الـمــراء
ب مــرســالت * ولـكــن مـــا وجـدنــا السائلـيـنـا
عطـايـانـا سـحـائـ ُ
وكـل طريقنـا نَــو ٌر ونُــو ٌر * ولـكــن مـــا رأيـنــا السالـكـيـنـا
ت * ضياء الـوحـي والـنــور المبـيـنـا
ولــم نـجــد الـجـواھـر قـابــال ٍ
وكــان تـــراب آدم غـيــ َر ھـــذا * وإن يــك أصـلـه مـــاء وطـيـنـا
ولو صدقوا وما في األرض نھ ٌر * ألجريـنـا السـمـاء لـھــم عـيـونـا
وأخـضـعـنـا ل ُمـلـكـھـم الـثـريــا * وشيـدنـا النـجـوم لـھـم حصـونـا
ولكـن أُ ْلـ َحـدوا فــي خـيـر ديــ ٍن * بنـى فـي الشمـس ملـك األوليـنـا
تـــراث مـحـمـ ٍد قــــد أھـمـلــوه * فعاشـوا فــي الخـالئـق ُم ْھ َمليـنَـا
تـولـى ھـادمـو األصـنـام قُـدمــا * فـعــاد لـھــا أولـئــك يصنـعـونـا
أبـاھــم كـــان إبـراھـيــم لــكــن * أرى أمثـال آزر فـي البنينـا
فـــــم لــذاكــرھــا نــشــيــ ُد
وفــــي أسـالفـكــم كــانــت مــزايـــا * بــكـــل
ٍ
ق الصحرا ِء ِع ْط ًرا * بــريﱠــاھــا ،وتـبـتــســ ُم الـــــــورو ُد
ع شقائ ُ
تضو ُ
الـصـدود ُ
فـھــ ْل بـقـيــتْ محـاسـنـُھـم لـديـكــم * فـيـجـمـ ُل فــــي داللــكــم
ﱡ
لــقــد ھــامـــوا بـخـالـقـھـم فــنـــا ًء * فــلــم يُـكـتــب لـغـيـر ِھــم الـخــلــو ُد
قــريـــب * ولــكـــنْ شـوقــكــم عــنـــه بـعــيــ ُد
وكــوثــ ُر أحــمــد مـنــكــم
ٌ
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سنـا ً وبشـرى * ﱠ
ت الــقَــمــاري والــ ﱡ
طــيــو ُر
وك ْم الح ال ﱠ
ص ُ
باح َ
وأذنـــــ ِ
وكـبﱠـرت الـخـمـائـل فـــــي ُربــاھـــا * مـصـلﱢــيــةً فـجــاوبــھــا الــغــديـــ ُر
ونــــوم صبـاحـكـم أبـــــداً ثـقــيــ ٌل * كـــأنﱠ الـصـبـح لـــم يـدركــه نــــو ُر
صـوم فـي رمضـان قيـدا * فـلـيـس لـكــم بـــه عــــز ٌم صــبــو ُر
وأضحـى ال ﱠ
ب إال الـضـمــيــ ُر
تـمــدﱡن عـصـ ُركـم جـمــع الـمـزايــا * ولــيـــس بــغــائــ ٍ
لقـد ذھـب الوفـا ُء فـال وفـا ًء * وكيف ينا ُل عھدي الظﱠالمينـا
إذا اإليمـانُ ضـا َع فـال أمـانٌ * وال ُد ْنيا لمـن لـم يُ ْح ِي ِدينـا
و َمنْ َرض َي الحياةَ بغير دي ٍن * فقـد جعـل الفنـاء لھـا قرينـا
وفـي التوحيـد ل ْل ِھ َمـم ِاتﱢـحـا ٌد * ولـنْ تبنـوا الـ ُعـال ُمتف ﱢرقيـنـا
الكواكب فاستقـ ﱠرتْ * ولــوال الجاذبِـيﱠـةُ مــا بقِـيـنـا
ت
ُ
تساند ِ
غد َْوتُـ ُم فِـي ال ﱢديَـا ِر بِــال ِديَــا ٍر * َوأَ ْنـُتـ ْم َكال ﱡ
ــو ِر
ـو ِر بِــال ُو ُك ْ
طـيُ ْ
ــي ُغــ ُر ْو ِر
ُو ُكـل َ
ـق ال ﱡد ْنـيَـا ِ
ص َو ِ
سـ َھـا ٌم * لِبَ ْيـ َد ِر ُكـ ُم َ ،وأَ ْنـتُـ ْم فِ ْ
اع ِ
ـو ِر ؟
ــال * َوأ ْنتُ ْم ِف ْي ا ْلقَ ِط ْي َعـ ِة َوال ﱡنفُ ْ
ــي ِعـ ْل ٍـم َو َم ٍ
أھَـ َذا الفَ ْقـ ُر فِ ْ
األحفـَا ِد َم ْدعَـاةُ ال ﱡ
ـو ِر
أض َحـى * لَـدَى ْ
األجـدَا ِد ْ
َوبَيـ ُع َمقَابِـ ِر ْ
ظ ُھ ْ
بـو ِر
َاج ُرو
ْ
سمـعـوا بـت ﱠ
سيُ ْع َج ُ
األصنَ ِام قُدْم * إ َذا َ
َ
ُـجـا ِر الـقُـ ُ ْ
بت ِ
ـونَ إلَـــى ا ْلـ َمـَعـالِـي * عَـلَـى نَ
ب
ـھــج ا ْلـ ِھـدَايَـ ِة َوالـ ﱠ
صــ َوا ِ
َمـــ ِن ال ُمتَـَقَـ ﱢد ُم ْ
ِ
َو ِمـــنْ َجبَـ َھـاتِـ ِھـ ْم أ ْنــــ َوا ُر بَـيِـتــي * َوفِــــي ْ
أخـالقِـ ِھــ ْم يُـ ْتـلَـى ِكـتَـابِــي
ب
ــم األ َوالِــــي * بُــنَــاةَ ا ْلـ َم ْ
ـجــ ِد َوا ْلــفَــنﱢ ا ْلـ ُع َ
ـجــا ِ
أَ َمـــا َكــانَــتْ ُجــد ُْو ُد ُك ْ
ـاضـي تُـــ َر ٌ
ب
س َوى َ
َولَـ ْي َ
ش ْك َوى اللﱠغوب َواال ْكتِئا ِ
اث * ِ
ـس لَـ ُكـ ْم ِمــنَ ا ْل َم ِ
ب
ـــو ِم ا ْلـ َعــ َذا ِ
ش يـأسـا * فَـ َمـا َغـــ ُدهُ ِ
ســـ َوى يَ ْ
َو َمـنْ يَـ ُك يَ ْو ُمـهُ فِـي ا ْل َعـ ْيـ ِ
ــجـــ ٍد اليَـــــــ َراهُ الـنﱠـائِــ ُمــونَــا
أتَشْـ ُكـو أنْ تَــ َرى األ ْقـــ َوا َم فَـــا ُز ْوا * بِــ َم ْ
ضـيﱠـ ْعــتُــ ْم تُـــــــ َر َ
اث األ ﱠولِــ ْيــنَـــا
َــوا بِـ ُھــدَى أ َوائـلِـ ُكـ ْم َو َجـــد ْﱡوا * َو َ
َمـش ْ
ــي ا ْل َ
ـونَــا
ــحـــ َر ُم عَــا ِمـــ ٌل َو َر َد ا ْلـ َمـ َعــالِــي * ويَـ ْ
أيُ ْ
ﱡ
ـخـا ِمـلُ ْ
ــالــرقِ ﱢ
ســ َعــ ُد بِ
صــا ُدھَــا لـلـ ﱠزا ِر ِعـ ْيـنَــا
ــس ِمـــنَ ا ْلـ َعـدَالَـة أنﱠ ْ
ـــونُ َحــ َ
ألَـ ْي َ
أر ِ
ضــــي * يَــ ُك ْ
ق الـ ﱡ
س ْينَـا ؟
ــو َ
ـو ِر ِ
ـي ا ْل َك ِل ْيـ ُم بِطُ ْ
ط ْ
ت ََجـلﱢـى الـ ﱡنـو ِر فَ ْ
ـــاق * فَ َھ ْل بَقِ َ
ـو ِر بَ ٍ
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تأ ّمالت فى أسرار العشق المبدع
"أكثر الذين كتبوا عن إقبال فاتھم إدراك حقيقة احتفائه بالوجه العربي لإلسالم
وأن ھذا االحتفاء المثير يتخلل حياته كلھا ؛ فإقبال يعلم أن اإلسالم قد ُولد فى
الجزيرة العربية  ،وكانت ُمثله ھى الھادية للمسلمين األوائل الذين مألوا الدنيا
عدال ونورا  ..وفى سنة  ١٩١٧كتب إقبال فى مقال له" :إن القرآن يفيض بفرحة
لتصوف متشائم أو أمور مظلمة مقبضة" وھذه
الحياة وبالنور ،وليس فيه مكان
ّ
الجملة ملفتة لالنتباه حقا فى ضوء فلسفته المتأخرة ؛ ففرحة الحياة والحماس
وحي بھا إلى النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،من
الخالص لكلمات القرآن كما أُ ِ
أبرز ما يميز رؤى إقبال الشعرية  ،وھذا بطبيعة الحال يؤدى بنا إلى ضرورة تقييم
دور رسول ﷲ فى أعمال إقبال الشعرية  ..فقد كان إقبال عاشقا للرسول ؛ صحيح
إنه لم يكتب مدائح تقليدية فى وصف النبي  ،سوى قصيدة واحدة استوحاھا من
قصيدة البردة للبوصيرى ،وكان الدافع إليھا مرض أل ّم به  ،تماما كما حدث
للبوصيرى ،الذى نجا بمعجزة من مرضه فكتب رائعته المشھورة فى مدح
الرسول"...
ﱢ
تلخص افتتاحية "آنمارى شيمل" المستشرقة األلمانية الشھيرة -
ھذه العبارات
كما سمعتھا منھا -فى محاضرة أ ْلقتھا باللغة اإلنجليزية فى  ١١نوفمبر ١٩٩٦
بقاعة المحاضرات فى )متحف فيكتوريا وألبرت الملكي( بلندن  ،وكان عنوان
المحاضرة" :أسرار العشق المبدع فى كتابات محمد إقبال"  ..ش ُر ْفتُ بحضورھا
بناء على دعوة من مؤسسة الفرقان لصاحبھا الشيخ أحمد زكى يماني ،وكان
تلميذى وصديقى الدكتور "كمال عرفات نبھان" ھو المدير التنفيذي للمؤسسة فى
ذلك الوقت..
الدكتورة شيمل عضو فى المجلس االستشاري الدولى للمؤسسة الذى يترأسه
الشيخ أحمد زكى يمانى نفسه ،ويضم فى عضويته نخبة من أقطاب التراث العربي
واإلسالمي منھم :المفكر اإلسالمى الكبير الراحل محمود شاكر ،والشيخ حمد
األسد ،والدكتور عبد
الجاسر ،والكتور صالح الدين المنجد ،والدكتور ناصر الدين ٍ
الھادى التازى ،والدكتور أكمل الدين حسين أوغلى ،وغيرھم..
كانت ھذه أول مرة ألتقى فيھا بآنمارى شي ِمل ،ثم تكرر ھذا اللقاء بعد ذلك فى إطار
فعاليات مؤسسة الفرقان .ذھبت إلى المحاضرة بنية حب االستطالع ،حيث قلت
لنفسى ماذا يمكن أن تقول مستشرقة أوربية عن مفكر مسلم عظيم بحجم محمد
إقبال..؟! وال أخفى على القارئ أننى أقدّم الشك فى مقاصد المستشرقين عموما
حتى يتأكد لى عكس ذلك  ..وقد أعدانى بھذا الشك محمود شاكر نفسه؛ فھو فى
كتاباته يتھم أكثر المستشرقين :بالتركيزعلى مواطن الضعف واإلنحراف فى الثقافة
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ّ
فيضخمون فيھا ،بھدف صرف النظر عن مواطن القوة واالبداع واإلنجاز
اإلسالمية
الحقيقي لھذه الثقافة ..
وفى حالة آنمارى شي ِمل نراھا قد اختارت الجانب الشعري دون الجانب الفلسفي
من فكر إقبال ،ومن ثم كانت مرشحة فى نظرى أن تلحق بدائرة الشك الذى أكنّه
تجاه المستشرقين ،السيما وأنا أعلم أن شعر إقبال ال يمثل فكره الفلسفي الدقيق
عن اإلسالم ومكانته الحقيقية بين األفكار العالمية األخرى ،وقد أشرت إلى ھذه
الحقيقة سابقًا ...
ضرة قد إستطاعت أن تحلّق بنا فى سماء إقبال الشعرية ،وأن
الغريب أن المحا ِ
تنتزع بمھارة األستاذة المتمكنة إعجابنا بروح إقبال الشاعرة وبجھده الخالق أن
يجعل من الشعر أداة إليقاظ المسلمين ،وبعث روح العمل واألمل فى بناء نھضة
إسالمية جديدة ..
استعرضت شيمل تطور أفكار محمد إقبال من خالل دواوين شعره التى نظمھا
باألردية والفارسية  ،وعرضت للتيارات والشخصيات التى تأ ثر بھا إقبال فى
أفكاره الشعرية سواء من الشعراء الشرقيين أمثال جالل الدين الرومي ،أومن
الغربيين أمثال الشاعر جوته األلماني ..
توجھاته الشعرية ،متم ّردا على
ولكن لم يف ْتھا أن تؤ ّكد أن إقبال كان متف ّردا فى ّ
ردي على السواء  ،ھذه التقاليد التى دأبت على تصوير
تقاليد الشعر الفارسي واألُ ّ
الذات اإلنسانية كأنھا قطرة ندًى تذوب وتتبخر كشذى الوردة ..ولكن الذات
اإلنسانية –فى شعر إقبال -ليست ھي قطرة الندى الضعيفة الواھية التى يبتلعھا
الطير ،وإنما ھي الماسة الصلبة التى تتألق وتش ّع بالنور ،أى أن القوة فى نظره
ھى التى ت ّمكن الذات وكل شيئ فى الوجود من البقاء..
والفارسي ،ولكنه أثناء
ي
تقول شيمل" :بدأ إقبال قرض الشعر على النمط األُرد ّ
ّ
كتابته لديوانه الشعري "أسرار الذات" سنة ١٩١٥اكتشف الروح العربية  ،ففاجأ
ّ
وحذر مواطنيه من ارتياد حدائق إيران الجميلة،
معاصريه بنقده لحافظ الشيرازي،
وحثّھم على العودة إلى رمال جزيرة العرب ليعبّوا من ماء زمزم القراح ،بدال من
س ِكرة ،التى لن تغنيھم فتيال فى مواجھة مصاعب الحياة..
ارتشاف خمر فارس ال ُم ْ
وتتابع شيمل ھذه النقطة المحورية فى تطور شعر إقبال فتقول "فى مقدورنا أن
نتصور صدمة أصحاب ثقافة اعتادت ھذا اللون من الشعر الذى يتغنى بالزھر
والبالبل والخمر ،وكل جميل وناعم فى ھذه الدنيا ،لدى سماع ھذه الدعوة الجديدة،
إال أن إقبال ذ ّكر قُ ّراءه بأن الغزال النافر إذا غادر الحرم المكي وقع فريسة
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للصيادين ،وكذلك المسلمون إذا إغفلوا مركز دينھم وقعوا فى شراك األوربيين
وأضحوا صيدا سھال"!..
تأكيدا لھذا الكالم تعرضتُ فى بعض مقاالتى عن فكر إقبال إلى أن الدين ُولد فى
الجزيرة العربية ،وكانت مثله ھى الھادية للمسلمين األوائل الذين جاھدوا لحفظ
الدين بعيدا عن المغاالة فى تفسير القرآن وفھمه من خالل مصطلحات الفلسفة
اليونانية ،وفى ھذا تقول شيمل " :كان ھذا بكل تأكيد جانبا مھما فى فكر إقبال الذى
سيطر عليه طول حياته "..كما تضيف فكرة أخرى سيطرت على روح إقبال فى
موقفه من القرآن ،وھى فكرة أو نصيحة من أبيه خالصتھا :أنه لن يفھم القرآن
حق الفھم مالم يشعر فى قرارة نفسه وھو يتلو القرآن كأنه من ّزل عليه شخصيا ،
بدون ھذا الشعور لن تفيده شروح الرازى وال كشّاف الزمخشري شيئا!..
سد الوحى بسيرته وسلوكه
تبرز شيمل عقيدة إقبال فى أن الرسول ھو الذى ج ّ
وأخالقه  ،وأنه كان يعبّر عن إيمانه بأن الرسول كان اإلنسان )المثال ّي( وليس فقط
اإلنسان الكامل كما يصفه المتص ّوفة ..وصفته عند إقبال إنه "عبدﷲ" ..وتلك
أسمى مكانة يمكن أن يرتفع إليھا بشر ،ذلك إذا تبيّن لنا أعماق حقيقة العبودية
بالنسبة  سبحانه وتعالى !..تقول آنمارى شيمل " :من المھم أن ندرك أن حب
إقبال للرسول يش ّع فى كل إنتاجه الشعري ...وشخصية الرسول شخصية محورية
فى تراث إقبال الشعري ..فقد كتب سنة ١٩١٢فى قصيدته " جواب الشكوى":
" أضيئ العالم الذى طال إظالمه باسم محمد المنير" ..على أننا نجد أروع وصف
لدور الرسول فى منظومته الثانية "أسرار ن ْفي الذات" وھو أكثر دواوينه اھتماما
توجھا نحو القرآن حيث يقول " :حب الرسول يجرى كالدم فى
بالسياسة وأكثرھا ّ
عروق األمة" ..وتعلّق شيمل قائلة " :ھناك بيت آخرإلقبال يأسرنى دائما بجماله إذ
يشبّه األمة بوردة لھا مائة بَتَلَة تنضح ش ًذى واحدا ھو روح الرسول ..وال أذكر
أننى صادفت وصفا لدور النبي يفوق ھذا البيت الشعرى فى جماله .."!...
تلفت شيمل نظرنا إلى إشارة وردت فى "جاويد نامة" أن إقبال أطلق على نفسه
فى بعض أشعاره وصف )النھر الحي( تي ّمنًا بالوصف الذى أطلقه الشاعر األلماني
"جـوته" فى إحدى قصائده المبكرة على النبي محمد حيث يقول :كما يبدأ النھر
من ينبوع صغير ،ثم يكبر ويتسع حتى ينتھى إلى المحيط العريض العظيم الذى
يشمل الكل ،كذلك كانت بداية النبي محمد ،نبعا صغيرا أخذ فى االتساع ليشمل
برسالته مزيدا من الناس واألقطار ليئوبوا جميعا إلى ﷲ"!...
يعرف إقبال أنه ليس نبيا ولكنه يسير فى إثر النبي بخطى لصيقة ..بل إنه قد
ارتضى لنفسه أن يقوم بدور الجرس الصغير المربوط إلى ُخفﱢ ناقة الرسول ليدل
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برنينه على الطريق إلى قلب مكة ؛ كما ورد فى ديوانه األول باللغة األُردية
"صلصلة الجرس"..
كان إقبال يشعر شعورا قويا عجيبا يربطه بالنبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم ..
وفى قصيدة من قصائده األخيرة يعبّر عن اشتياق عميق لزيارة الروضة فى المدينة
حيث قبر النبي الحبيب ..ولكن ظروف إقبال الحياتية ،وما شابھا من مسئوليات
س ِري وأمراض ،لم تسنح له بأداء فريضة الحج ،وزيارة قبر الرسول،
واضطراب أُ َ
فكتب فى مقطوعة من أشعاره األخيرة يعبر عن ھذا الشوق الذى استحال إشباعه
لما ألم به من مرض فى آخرأيام حياته يقول:
أنا الشيخ أھفو للرحيل إلى المدينة
ألنشـد ھناك أغنية تزخـر بالحـــــب
كالطـائر فى ليـــــــــــــــل الصحراء
ينشر جناحـيه بينما يفكــر فى ُعشّه
تقول آنمارى شيمل أن العشق عند إقبال قوة دافعة للذات الى التغيّر فى كل لحظة..
قوة ال تقنع بما حققت من القيم الروحية الرفيعة وإنما تتطلّلع دائما إلى تحقيق
المزيد من ھذه القيم  ..العشق ھو الرغبة فى التم ﱡثل  ..على حد قول إقبال" :ھو
أرقى صورة إلبداع القيم والمثل العليا ،والجھد بل المكابدة لتحقيقھا  ..تقول
شيمل :كان جالل الدين الرومي ھو أستاذ إقبال فى تعريفه بأسرار العشق حيث
يقول " :العشق أن تصبح حياتك سيرا على الجمر"  ..إنه القوة الدافعة للناس إلى
الدين الحق...
كان إقبال شديد المعارضة لسطوة المولويّين ومشايخ الطرق الصوفية فى زمنه..
وكان يرى فى سلطان ھؤالء المشايخ خطرا يتھدّد العشق الحقيق ّي والحياة الحقّة..
الصوفي على عقول أتباعه -وأكثرھم من األميين -ال يمكن أن
فسيطرة المرشد
ّ
تساعد على تقبّل األفكار الجديدة التى ينادى بھا إقبال  ..وكان ھؤالء ينتجون
طبقات فوق طبقات من التفسير والحواشى على القرآن وعلى كتب الفقه ،وال
يفھمون شيئا من قوة العشق المشتعلة  ،ومن ثم يعقد إقبال مقارنة بارعة بينھم
وبين قارون الذى دُفن تحت أثقال الثروة التى عاش عمره يجمعھا ويكدّسھا فى
خزائنه ..لذلك يسمى إقبال أولئك المشايخ باسم" :قارون القواميس والمعاجم
العربية" فھم ال يملكون إال مئات القواميس والمراجع يبحثون فيھا عن معانى
القران والحديث النبوي فيظلّون إلى األبد مقيّدين فى التراب وال يتوھجون أبدا بنار
العشق...
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وتمضى شيمل لتكشف لنا عن مجاالت التعبير عن ھذا العشق المشتعل فتقول:
يدرك إقبال أن ھذا العشق المشتعل يتجلى فى الصالة الحقيقية والدعاء المخلص ..
وليست الغاية من الصالة والدعاء أن يستجيب ﷲ للدعاء أو ال يستجيب ..فاألمر
األكثر أھمية ھنا ھوأن اإلنسان فى اتصاله بربه ومناجاته له وفى تقربه من اإلله
الحي ال بد أن يتغيّر؛ فالصالة تحقق الفائدة عندما يمنح ﷲ اإلنسان الفرصة ليعمل
معه ..فى كنفه ومعيّته ..بمعنى آخر أن يتقبّل إرادة ﷲ ويستسلم لھا كأنھا إرادته،
وعندئذ فقط يمكن لإلنسان أن يغيّر نفسه ويغير العالم بدعائه وصلواته ..وتؤ ّكد":
أن ھذا الجانب من فكر إقبال جدير بمزيد من البحث والتأمل"...
الحب أو العشق كما يسميه إقبال كثيرا ما يقابله فى المعنى بالعلم أحيانا وبالعقل
أحيانا أخرى ..وھو يستخدم العلم بمعنى العلم الطبيعي  ..ويرى أن العشق تركيب
أما العلم فتحليل ،وال بد أن يعمل اإلثنان م ًعا ..وفى إحدى قصائده الكبرى فى ديوان
"رسالة المشرق" يبيّن إقبال أنه بدون العشق وقدرته على التوليف والتركيب
يصبح العلم من مظاھر الشيطان  ...ويشبّه اإلنسان الذى يقصر اعتماده على العلم
فقط بدودة الكتب التى ال تعرف شيئا عن الحياة الحقيقية  ..ويقابل بين ھذه الدودة
الوجد ثم
وبين الفراشة التى تلقى بنفسھا فى اللھب لتذوق لحظة واحدة من
ْ
تحترق!...
ويشبه إقبال العشق بالنبي المصطفى ،والعقل الجاف بأبى لھب ...ويرى إقبال أن
العشق ال يمكن إشباعه أبدا فلحظة إشباع العشق سعادة غامرة ،ولكنھا فى الوقت
نفسه لحظة نھاية السعادة  ..فالفاعلية والنشاط الدائبين ال يتحققان إال بلوعة
الفراق وفى ھذا يقول إقبال:
يبدأ الناي فى الغناء عندما يُ ّ
جتث من حقل القصـب
فال نشاط وال خصوبة بغير انتزاع الناي من الحقل
تقول شيمل " :ھذا الجانب الھام من كتابات إقبال يسميه "الجھد الذى ال ينتھى
بالتّمام"  ..ويشعر من يقرأ شعر إقبال الذى كتبه عن اللقاء مع "الحور العين" فى
الجنة بحرقة الحب الذى ال يرتوى ،فاإلنسان ال ينشط وال يبدع القيم إال وھو فى
حالة توقّع وانتظار لبلوغ الھدف ،وبمقدار قوة الشوق عنده تكون القيمة التى
يسعى لتحقيقھا "...ھذا الجھد الذى ال ينتھى إلى تمام  ..ھذا الشوق والھيام الدائم
إلى مزيد من التعلق بالقيم العليا والقرب منھا ،يل ّون إنتاج إقبال الشعري كله،
وتجد لمسات قوية منه فى فكره الفلسفى خصوصا فى كتابه "تجديد الفكر الديني
فى اإلسالم" ...
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الغريب أن إقبال كثيرا ماص ّرح بأنه لم يكتب الشعر إال ألغراض عملية فالشعر فى
رأيه فن تنحصر قيمته فى حفز الناس إلى اإلبداع فھو يؤكد أن "أسمى الفنون ما
يوقظ قوة اإلرادة النائمة ،ويحفزنا إلى مواجھة محن الحياة برجولة وشجاعة"..
تُرى ما ھى مھمة شعراء مستنقعات الحداثة والتنوير اليوم فى مجتمعاتنا...؟! وال
نتوقف طويال عند ھذا الواقع البائس ألمتنا ال ُمبتالة..؟! لنرى ما تقوله آنمارى
شيمل عن إقبال ..إنھا تقول:
"كانت ھذه ھى فكرته عن قيمة الشعر ومھمته :إيقاظ اإلرادة النائمة وحفز الناس
على مواجھة محن الحياة برجولة وشجاعة ،ولھذا السبب انتقد إقبال أجمل أشعار
حافظ الشيرازى وأعذبھا ألنھا تخدّر الروح وتصرفھا عن النشاط والعمل لتتعلق
بسراب األحالم  ..وكان يرى أن الناس فى شبه القارة الھندية لم يعتادوا قراءة
الكالم الفلسفي أو اإلنصات إلى المواعظ المط ّولة ..لكنھم يحبون الشعر ويطلبونه،
فيمكن أن تخاطبھم بالشعر ،وكان شعر إقبال دائما قوي التأثير قوي اإليقاع  ..يمكن
حفظه ت ّوا عند سماعه  ..ومن خالله شاعت أفكار إقبال وانتشرت.
ح ّور إقبال فى شعره كثيرا من الرموز الشعرية القديمة دون أن يستغنى عنھا  ..فقد
اعتاد الناس أن سماع البالبل وقصصھا الشھيرة فى حب الورد والزھور ،فتغيرت
ھذه الرموز التقليدية فى شعر إقبال وحلّت محلھا رموز أخرى ،فطائر الحب عنده
أو طائر الروح ليس البلبل الشاكى بل الصقر المحلّق ،ذلك الطائر القوي الذى يحمل
قلب اإلنسان بعيدا كما يخطف فريسته ويحملھا بعيدا  ..فال حدود وال نھاية
لمنطلقات البحث عند الصقر ..وھو ليس جنونا وال ضعفا وإنما تُفتح أمامه آفاق
جديدة فى كل لحظة ،آفاق تترامى من النجوم إلى الشمس والقمر وما بعد األفالك
إلى األبدية ..وتحت تأثير ھذه الصورة الشعرية التى رسمھا إقبال رسم أھل
باكستان فى أيامنا ھذه الصقر أمام خلفية من السماء الزرقاء ،وكتبوا عليھا عبارة
إقبال ":ما زال أمامك المزيد من اآلفاق الجديدة" ..وما دام الصقر ھو طائر الروح
عند إقبال فإن زھرته المحبوبة ھى زھرة التوليب التى تشبه شقائق النعمان الحمر
وقد س ّمى إقبال إحدى مجموعاته األولى من الشعر الفارسي فى "رسالة المشرق"
زھرة توليب سيناء ألن الزھرة تشبه الشعلة التى رأھا نبي ﷲ موسى فى الشجرة
المقدسة ،تغطى أزھارھا الحمراء الصحراء الواسعة  ،وتغطى سفوح التالل فى
الربيع ،مما يذ ّكر الشاعر بتجليات عظمة ﷲ وكبريائه فى العالم ،وكثيرا ماشبّه
المؤمن بھذه الزھرة ..زھرة وحيدة تتفتح أوراقھا بقوة اإلرادة ،لتلمع وتضوى فى
الظالم ..ويقول إقبال فى بعض أشعاره إن زھرة التوليب ستنمو على قبره لتد ّل
على أن قلبا مشتعال مدفون فيه..
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كان إقبال الشاعر يھدف إلى خلق قيم جديدة ،وأن يبيّن لقومه طريقا جديدا لليقظة
والنھوض ،ويتبين ھذا االتجاه فى "جاويد نامة" حيث يقول :إذا كان ھدف الشعر
خلق رجال حقيقيين وتشكيلھم ،فالشعر وريث النب ّوة...
** وتلك جرأة قد نغتفرھا إلقبال الشاعر ضمن ھنّات ومبالغات أخرى صغيرة
لرجل إلتزم بصياغة رسالة إصالحية وھبھا كل حياته ..ويدرك أن واجبه ودوره فى
ھذا العالم ھو إبالغھا إلى الناس قوية مفعمة بحرارة قلبه وحماسته الملتھبة
لتغيير أوضاع المسلمين المتردّية فى ھذا العالم ..ولكننا نقف عندھا وقفة تحليلية
الفلسفي ..
نقدية أطول لو ظھرت فى تراثه الفكرى
ّ
حتى شيمل أدركت ھذه الجرأة فى كالم إقبال فعلّقت قائلة " :كلمة جريئة قالھا إقبال
فى سياق تأ ﱡملِـ ِه لطبيعة دوره فى العالم  ...فال شك أن إقبال كان واحدا من الشعراء
ھرمان ھيسه
الذين حمل شعرھم إرث النب ّوة " ..ثم تتابع تعليقھا فتقول " :كتب ْ
الكاتب األلماني الكبير مقدّمة بديعة لترجمتى األلمانية لجاويد نامة قال فيھا عن
إقبال" :إنه يحلم باتحاد الجنس البشري باسم ﷲ وفى خدمته"  ..وھذا وصف
ممتاز لشاعرنا الفيلسوف إقبال ...يصف إقبال الشاعر المثالي بأنه قلب يدق فى
صدر األمة "..وتعلق شيمل على ذلك قائلة " :ال شك أن الشاعر الذى يلقﱢننا ھذه
الغوامض فى سر العشق الخالق ،يصدق عليه القول بأنه حقا :قلب فى صدر أمته
بل فى صدر الناس جميعا".
تختم آنمارى شيمل محاضرتھا الرائعة بھذه الكلمات" :دعونى أختم بترنيمة من
العشق الخالق فى قصيدة من قصائد إقبال بعنوان "مسجد قرطبة" كتبھا باللغة
األُرديّة وھو فى زيارة ألسبانيا  ،حيث يرى فى ھذا المسجد التاريخي العظيم قوة
العشق المبدع التى ش ّكلت حضارة المسلمين فى أسبانيا ،بل حضارة اإلسالم
عموما ..يقول:
ي فى صـدر محمــد
س قو ٌ
العشق قلب الوحي  ..بل نَفَ ٌ
العشـق مبعـوث من الرحمـن جـ ّل جاللـه ،والعشق كلمته تعالى شأنه
أنظر فى تلك المخلوقات من الطين تتوھّج إذ تلمسھا نشوة الحب
ارتووا
العشق خمر فى القلوب معتﱠقٌ ،والعشق كأس للملوك به
ْ
العشق فقيه مكة ..والعشق أمير الجيوش..
العشق ھو ابن الطريق ،له األماكن باألُلوف..
العشق ھو الريشة التى تعزف األنغام على أوتار الحياة المشدودة
العشق نور الحياة الساطع ...
العشق شعلة الحياة ...
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عندما يثور العصفور فى وجه الصقر
فى قصيدة من أجمل قصائد الفيلسوف الشاعر محمد إقبال بعنوان ":أ ْم ُر ﷲ إلى
مالئكته" ..تخيل فيھا أن المشيئة اإللَھية قد اقتضت أن الحرية ال توھب إال لمن
ّ
يحث مالئكته أن يفتحوا األبواب أمام البشر ليسلكوا
يدفع ثمنھا ..وأنه سبحانه
طريق الحرية..
فى ھذه القصيدة عندما يتحدث إقبال عن الفقراء فھو يقصد المستضعفين فى
األرض وعندما يذكر األغنياء فھو يقصد المترفين المستبدين فى األرض ..فى ھذا
الخطاب إإللھ ّى إلى المالئكة يحلم إقبال بھذا السناريو فينشد قائال:
إنھضوا  ..أيقظوا فقراء عالمى من ثُباتھم ..
زلزلوا قصور األغنياء واھدموا جدرانھم ..
عروق العبيد ..
حركوا بنار اإليمان الد َم الكسو َل فى
ﱢ
ِ
وھَبوا العصفور الخائف ال ُم ْرتجف ..
جسارة فى وجه الصقر الحاقد العنيد ..
لقد تغير شعر إقبال فى أسلوبه ومحتواه  ..وتعدّدت مجاالته عبر مسيرته اإلبداعية
الطويلة ..ولكنه ظل ثابتا على ھدف واحد لم يتغير أبدا ،ذلك ھو نضاله من أجل
العدالة ..فقد كان يؤمن أن جوھر اإلسالم يرتكز على ھذه القيمة اإللھية الكبرى:
]إقامة العدل فى األرض  ..وبناء العدل فى األنفس[ ..فال غرابة أن تدور حياة إقبال
كلھا على محور أساسي ھو تحقيق العدالة  ..والثورة على الظلم فى كل مظاھره
..
بدأ فى شبابه بمحاربة الظلم الواقع على شعبه فى الھند  ..ثم ثار ضد الظلم الواقع
الغربي ..ومع مرور األيام اتسعت دائرة ثورته
على بالد المسلمين من االستعمار
ّ
لتشمل كل الفقراء والمستضعفين فى العالم بأسره..
و كان إقبال -مثل على عزت بيجوفيتش من بعده -يعلم أن الكارثة التى حلّت
بالمسلمين كانت نتيجة طبيعية لتوقّفھم عن الفاعلية والنشاط والنضال  ..وكان
سمه األمة
كالھما يرى أن الحركة والجيشان ھما الھواء النق ّي الذى يجب أن تتن ّ
دائما ..وأن الموت الحقيقى ھو الحياة اآلسنة التى ال تح ّركھا ثورة!...
رحل إقبال عن دنيانا وھو يشكو ويئن على حال الشعوب المسلمة الذى بلغ
حضيض التخلف والضعف والھوان  ..فكتب فى شكواه:
ت ومن مغرو ِر
مأل الشعوب َ ُجناتُھا وعـُصاتُھا  ::من ُم ْلح ٍد عـا ٍ
١٠٥

صنا بصواعق التّدمي ِر
فإذا
سقاھُم غيثَهُ  ::واخت ّ
ُ
السحاب جرى َ
قد ھبّت األصنام من بعــد البلَى  ::واستيقظتْ من قبل ن ْفخ الصور
موتــى لغير نُشـــور
والكعبـة العليا
َ
توارى أ ْھلُـھا  ::فكأنھم ْ
وقوافل الصحــراء ض ّل ُحداتھا  ::وغـَـدَتْ منازلُــھا ظال َل قبـور
ھل يمكن أن أ َ
ط ْمئِنَ إقبال -وأكون صادقًا -لو قلت له :يا إقبال اطمئنّ ال تقلق فإن
أ ّمتك اآلن تثور وتتغيّر ..وأنھا شرعت بكل ما فيھا من قوة اإليمان والعزيمة تح ﱢ
طم
األصنام ..و تھدم حصون الطغاة على رؤوسھم  ..وأن أھل الكعبة قد بُعثوا من
موتھم ..فلم تعد منازلھم ظالل قبور ..بل منارات للحرية..؟! ھل أستطيع أن أقول
اآلن إلقبال -وأكون صادقًا :لقد استقوى العصفور يا إقبال ونفض عن نفسه
الخوف وكسر بجسارته أنف الصقر الحقود..؟!.

******************
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ُم ْل َحقات
قالوا عن إقبال:
** في  ٢١ابريل  ١٩٣٨توفي محمد إقبال وكان يوما عصيبا في حياة جماھير
الھند عامة والمسلمين خاصة فعطلت المصالح الحكومية وأغلقت المتاجر أبوابھا
ونعاه قادة الھند وأدباؤھا  ..يقول طاغور عن وفاة إقبال :لقد خلفت وفاة إقبال في
أدبنا فراغا أشبه بالجرح المثخن الذي ال يندمل إال بعد أمد طويل  ..إن موت شاعر
عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الھند التي لم ترتفع مكانتھا في العالم ..
** ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه " روائع إقبال"  :وجدته شاعر الطموح
والحب واإليمان  ،أشھد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري وثارت
عواطفي وشعرت بدبيب المعاني واألحاسيس في نفسي  ،وبحركة للحماسة
اإلسالمية في عروقي  ،وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري  ..ويقول فى موضع
آخر :ال اعرف شخصية وال مدرسة فكرية في العصر الحديث تناولھا الكتاب
والمؤلفون والباحثون مثلما تناولوا ھذا الشاعر العظيم  ..وجاء في مقال مھرجان
إقبال المئوي الذي انعقد في مدينة الھور وتحت إشراف حكومة باكستان :إن عدد
ما صدر عن إقبال من الكتب والرسائل في لغات العالم قد بلغ ألفين ما بين كتاب
ورسالة جامعية  ..ھذا عدا ما نشر عنه من بحوث ومقاالت ..فى شتى اللغات
الحية ؛ فعددھا ال حصر له..
** و يقول أحد أبرز عباقرة الفكر العربي الراحل العالمةُ محمود محمد شاكر
عن إقبال:
رفض إقبال أن يدخل مسجد باريس  ،مب ﱢر ًرا سلوكه بقوله :
" كان أعظم ما أدھشني
ُ
يص لتدمير دمشق ! يقول محمود شاكر" :لوال أن الرجل
إن ھذا المسجد ثمنٌ َر ِخ ٌ
]يقصد إقبال[ كان يعيش في حقيق ٍة صريحة واضحة  ،وفي ذك ٍر دا ِئ ٍم ال ينقطع ِل َما
ح ّل بالمسلمين من نوازل  ،لما خطر له ھذا الخاطر!  ..وكم من غاف ٍل سا ٍه ِمنﱠا ومن
قومنا يعرض له أن يحيا تاريخ نفسه ،وتاريخ دينه ،بمثل ھذه الكلمة؛ ثم ال تراه إال
ض َعة والعبودية ،والفتنة بما َزيﱠن له أعدا ُء ﷲ وأعدا ُء
حيث يكره ﷲ من الذل وال ﱠ
ش َع ٌل لم
رسو ِله صلى ﷲ عليه وسلم"  ..لقد مضى إقبال إلى ربه  ،وفي قبضته ِم ْ
سقُ ْط من يده  ،وھو يُ َر ﱢد ُد قُبَ ْيل وفاته بدقائق" :أنا ال أخشى الموت ،أنا مسل ٌم ،ومن
يَ ْ
١٠٧

صيﱠته تُنادي أرواحا
شأن المسلم أن يستقبل الموت مبتسما  ..رحل ..وما زالت و ِ
ق رؤوسنا لنستيقظ و لنشھد ونقارن بين ما كان
تثاءبت في ھياكل األجساد  ،ت ُد ﱡ
المسلم عليه من قبل  ،وما صار إليه اليوم!..

١٠٨

إقبال فى رحالته حول العالم
فى أسبانيا
زار إقبال أسبانيا في عام ١٩٣٢م بعد أن حضر مؤتمر الدائرة
المستديرة الثالث  ،وألقى في مدريد محاضرة بعنوان " :العالم الفكري
لإلسالم"

وفى قرطبة
حرص علي مشاھدة المعالم اإلسالمية ھناك  ،حيث وقف أمام جامع
قرطبة وقفة مؤمن شاعر  ،ومما قاله إقبال في قرطبة:
لحورية الغرب وجه جميل
وجناتھا أذنت بالرحيل
على العين والقلب كن ذا حذر
سماؤك فيھا جمال القمر
وتأثر تأ ّث ًرا شديدًا عندما وقف أمام مسجد قرطبة وشاھد الفن اإلسالمي
البديع فيه فتذكر أھله وحرك ذلك في إقبال اإليمان والحنان مما جعله ينشد
قصيدته البارعة في جامع قرطبة ومنھا :
نسيمك عذب رقيق الھبوب
أيا جام ًعا فيك جمع القلوب
صني بالنظر
أيا جامعي ُخ ّ
أنا المؤمن الحق فيمن كفر
لكم حن شوقا لرب العباد
وإيمانه زاد دوما وزاد
وتبدو لنا مسلما في جالل
ومنه لديك صفات الجمال
وھذه القصيدة يضعھا بعض الباحثين بين روائع األدب العالمي ؛ ففي ھذه
١٠٩

القصيدة يدعو المسلمين أن يغيروا ما بأنفسھم حتى يغير * ما بھم ويصلح
حالھم فيقول :
شعوب عراھا جمود السكوت
بغير التطور حتما تموت
إذا حاسبت نفسھا أمة
بأيدي المقادير صمصامة
تضمنت قصيدة محمد إقبال وصفا بديعا لجمال الفسيفساء اإلسالمية في
المسجد ،والتي برع فيھا األندلسيون أيما براعة .ولم ينس إقبال أن يربط بين
الحضارة األندلسية وامتدادھا في الزمان )روح اإلسالم( وفي المكان )الحجاز
والشام واليمن(:
قصر التاريخ ومسجـدهُ ** ما أروع ما صنعتْ يده
للقوم بصدر حكايتــه ** صـوت ما زال يردﱢده
ي لـه وبــه ** طلب الظمآن ومقصده
ظمأ ال ِر ﱠ
يزداد برؤيتـه ولَـھـًا ** ويريد يقـوم فيقـ ِعده
وكأن عالئـق زينـتـه ** خفقات القلب ومعقده
في الصخر فنون سرا ئرنـا ** بلطائـفـنا نتـعھده
ليَھيج رنيـنُ جوانـبـه ** بأنيـن الروح نُـز ﱢوده
يا ظل الغرب ودوحتـه ** من ذا تاريخك يجـحده؟
نمـجده
س ** حرما في الغرب
ﱢ
بك أضحت تربة أندل ٍ
ال نِ ﱠد لـه في سـؤدده ** إال اإليـمان وسـؤدده
ي ** روح اإلسالم تخـلﱢــده
عربـي اللحن حجاز ٌ
ﱡ
تھب بـه ** أ نسـام الشـام وتحشده
يمـنـي العطر ﱡ
ﱡ
ولم ينس إقبال أن يقارن بين جمال الفسيفساء في المسجد وجمال النفوس
المؤمنة التي أبدعت تلك الفسيفساء ،فما ذاك إال انعكاس لھذا .وفي المقارنة
تظھر الشفافية الروحية لدى إقبال ،وقدرته على وصف األرواح المؤمنة،
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وتصوير التكامل في الشخصية اإلسالمية في أبيات قليلة ،بشكل لم يستطع أن
يأنتى به كثيرون في مجلدات:
ً
ً
وجـالال ** رجـ ٌل لـلـه تعـ ﱡبده
جماال
يحـكيــك
وحماس ضحاه ووج ُد مسـاه ** وما يخـفيه له َغــده
ُ
ومس ﱠرتـه ومحبﱠتـــــه ** وتواضعــه وتـودﱡده
عذب الكلمات خفيف الروح ** رقيق القـلب مسـ ﱠھده
نقــي الحرب ** َمصون العرض مھنﱠـده
ي الحب
أبد ﱡ
ﱡ
ضده
وعلى يده  يـــــ ٌد ** بلطيف القدرة تعـ ُ
العالم قصـر خالفـتــه ** وسماء الـعـالم معبَــده
تـجرده
سر الكونيـن برؤيتـــه ** وعن الكونـيـن
ﱡ
ﱡ
وسراب العصر بنور الدين ** ونار الحـــب يـبـدﱢده
ومن الصور البديعة المشحونة بالدالالت التاريخية ما ورد في القصيدة من
تشبيه أعمدة المسجد بأعمدة النخيل في أرض الشام .لكن الصورة التي
ألھبت الخيال  ،ھي الربط بين قبة المسجد وقمة جبل الطور ،في لمسة
شاعرية ،ونفحة إلھية ،أوتي منھا إقبال ما لم يؤت غيره من الشعراء:
كنخيل الشام وأعمدھـا ** شمختْ في المسجد أعمده
تتـألق زرقـة قبتــه ** وتُقيم اللـيل وتُـقـ ِعده
وتنـ ﱡھدھا في وحدتـھا ** كالطور كواه تـنـ ﱡھـده
على أن قصيدة "مسجد قرطبة" ليست ھي كل ما كتبه إقبال في ذلك البيت
المعمور المھجور ،وفي تلك األرض السليبة الضائعة .بل كتب إقبال قصائد
غيرھا ،وأبياتا متناثرة أخرى ،وإن لم تصل إلى مستوى التألق الروحي
والشاعرية المجنحة التي نجدھا في القصيدة السابقة.
ومن ذلك تلك األبيات التي كتبھا على لسان طارق بن زياد وھو يستعد
القتحام البحر إلى األندلس ،يناجي فيھا الخالق العزيز ،ويتحدث عن جنوده
المجاھدين المتجردين ،السائرين على خطى األنبياء ،ھمھم نيل الشھادة ،ال
سبي الغواني أو سلب الخزائن..
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ھذي الكمـاة عبادك األخيـا ُر ** حـملوا عناء العالمين وساروا
سرك والسيادة طبعھم ** والنور في نظــراتھم والنار
أصحاب ﱢ
فعلتْ كموسى في البحار َم ِط ﱡيھم ** وتراجعتْ لخطاھـم األنھار
البحر حبة خردل في كفـھـم ** والعشق في أرواحھم إعصار
عزفـوا عن الدارين إال أنـھم ** علَ ٌم على الدارين ال يـنھار
تقــحم فالجراح غبار
مطمـح ** وإذا
للموحد
نيل الشھادة
ﱠ
ٌ
ﱢ
ال سبي غانيـة وسلب خزانـة ** ومطامح الھمم الكبار كبـار
ومن ذلك قوله واصفا الطبيعة الخالبة في قرطبة ،ومثيرا الذاكرة التاريخية
في نفوس المسلمين حيث يقول:
تميل سحابـة الوادي ** فتحكي فيه غ ﱡ
طـاسا
رمتھا الشمس بالياقـ ** ـوت أكداسا فأكداسا
وأغنية ابنة ﱠ
الفـالح ** تطرب رغم ر ﱠكتـھا
برقـتـھا إذا غنﱠت ** وآھتـھا وأنﱠـتـھا
ب
كأن غناءھا
ٌ
فيـض ** يُقِ ﱡل سفينـة القل ِ
بالحـب
تغازل نھر قرطبــة ** الذي يذخر
ﱢ
ھنالك يرتع الساري ** ھنالك تصدح ال ُو ْرق
ٌ
تاريــخ ** يغني فوقـه الشرق
كأن النھر
ويتحسر إقبال على ضياع ذلك الصرح اإلسالمي أيما تحسر :فھل يعقل أن ال
يرتفع األذان على تلك المنارة المھيبة التي احتضنت في ظاللھا يوما قوما
وحدوا الخالق؟ وھل يعقل أن ترتفع الصلبان عليھا وھي ال تزال مزينة بآيات
القرآن؟ يا لھا من فجيعة!!! يقول إقبال مخاطبا مسجد قرطبة:
إن أرضا أنت فيـھا ** لسمـاء للعيـونْ
كيف لم يسم ْع أذانًا ** أھلُھا مـنذ قرونْ ؟

١١٢

جب من ذلك ،فصوت األذان عند إقبال ليس يضاھيه لحن آخر ،وھو
وال تع ْ
القائل:
المسلم
األمم ** نغـمة إال أذان
ليس في ضوضاء ھذي
ِ
ِ
ويورد إقبال ترجمة ألبيات عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة األموية في
ض ْته الغربة عن بالده ،وأرھقه البين عن األھل واألحبة ،ثم
األندلس ،الذي أم ﱠ
أثارت نخلة غريبة كوامن نفسه فقال:
النخل
سط الرصافة نخـلـةٌ ** تناءت بأرض الغرب عن بلد
تبدﱠت لنا و ْ
ِ
التغرب والنﱠ َوى ** وطول افتراقي عن بن ﱠي وعن أھلي
فقلتُ شبيھي في
ﱡ
ثم يكتب إقبال تكملة لألبيات ،فيضفي عليھا نفَسا إسالميا ،وعمقا فكريا،
ويض ﱢمنھا إشارات إلى نھاية الدولة اإلسالمية في األندلس ،التي شھد عبد
الرحمن الداخل بدايتھا .يقول إقبال في تكملته لألبيات:
وما ض ﱠرنا ملـك تركنـاه خلفنا ** فكل بالد ﷲ ملـك ذوي العد ِل
بالبخل
صم
سنبني كما كنـا بنينـا لغيرنـا ** وحاشا ألھل الجود تُو َ
ِ
إذا نضبتْ أجسادنا من دمائنـا ** فمنـزلنا ريﱠـانُ من غ َدق البذ ِل
ستذكرنا الدنيا ويندبنا الـورى ** وتطلب في آثارنا كعبـة الفـض ِل
س ُل النخـ ِل
وضجتْ قلوبھم ** ھنا انتبذت
يقال ھنا صلﱠتْ
ﱠ
أرواحھا ر ُ
َ
وال ينسى إقبال أن يكتب قصيدة وھو يودع مسجد قرطبة ،فيبث فيھا خالصة
أحزانه وحسرته على الماضي الضائع والحاضر البائس:
صوت المنائر في نسيمك يرقــ ُد ** وصداه في أرواحـنـا يـتردد
وسجـد
يا توأم الحرم الشريف تط ﱠوفــت ** بك ر ﱠك ٌع من عاكفين
ﱠ
سيماك من أثر السجود على الثرى ** طرب يفوح ونضرة تتـجـدد
خمدت حقيقتنا وزال بريقـــنا ** وبريق قرطبة الشريد مخــلﱠد
سرى ** أتكبد الجرح الذي أتـكـبد
ووقفتُ ال نومي حمدتُ وال ال ﱡ
تلكم زفرات قلب مفجوع على تاريخ أمة غافلة ،بلغ بھا التفريط فيه أن أصبح
١١٣

اليھود يفخرون به ويسرقونه ،كما يخططون اآلن لسرقة المسجد األقصى
بأساطير تاريخية ھزيلة  ..فھل نظل ند ﱢرس ألبناءنا أمجاد نابليون..
أفغانستان
زار إقبال أفغانستان علي إثر دعوة وجھھا له نادر شاه ملك أفغانستان  ،فى

فى مصر
مر في إحدى رحالته علي مصر وقابل بعض شبابھا وأعجب بشاب
مصري يقول عنه :إن الشاب فرح جدا عندما علم أن إقباال مسلم ويقرأ
القرآن  .وقيل :إن إقباال لبس الطربوش بسبب المحادثة التي دارت بينه
وبين ھذا الشاب .
فى فلسطين
يذكر األستاذ أبو الحسن الندوي أن إقباال زار فلسطين سنة ١٩٣١م وكان
مما قاله وھو في فلسطين:
ولما نزلنا منزال طله الندي
أنيقا وبستانا من النور حاليا
أجد لنا طيب المكان وحسنه
منى فتمنينا فكنت األمانيا
ونجده ھنا يتمني أن يلقي عصا التسيار ويحط الرحال ويظل في بلد القدس
العزيز وأرض مھبط الرساالت  ،ومن أقواله في افتتاح المؤتمر اإلسالمي
عام :١٩٣٠
على كل مسلم عندما يولد ويسمع كلمة ال إله إال * أن يقطع علي نفسه
العھد بإنقاذ األقصى  .وشارك في المؤتمر اإلسالمي عام ١٩٣١م ،وانضم
كذلك إلى الوفد المكون من الحاج أمين الحسيني ومحمد باشا علوبة -
١١٤

الزعيم المصري  -من أجل جمع التبرعات إلقامة الجامعة اإلسالمية ونجحت
الحملة بما له من شھرة في جمع تبرعات كثيرة ولكن اإلنجليز منعوا
خروجھا من الھند .
وفي أثناء رحالته ھذه وھو في ألمانيا نال الدكتوراه علي بحث له بعنوان :
تطور الغيبيات في فارس  .وعقب عودته من ألمانيا التحق بمدرسة لندن
للعلوم السياسية وحصل منھا علي إجازة الحقوق بامتياز.

١١٥

تعليق الدكتور محمد حلمي عبد الوھاب أستاذ الفلسفة
ورد فى مقالة له صدرت بصحيفة الشرق األوسط بتاريخ أول يونية  ٢٠١٠م
بعنوان "محمد إقبال وترجمة جديدة لكتابه تجديد الفكر الديني في اإلسالم" كما تم
نشرھا فى عدد من المواقع والصحف واألخرى  ..وكانت أسبق فى الظھور من أي
تعليق آخر؛ فقد اھتم الدكتور محمد حلمى باال ّ
طالع على أصول الكتاب قبل صدوره
 ،وعلّق على الكتاب وترجمته المتميزة و تحدث عن منھج المترجم وأسلوبه فى
الترجمة  ..وھذه شھادة أعت ّز بھا ألنھا من خبير فى الفكر الفلسفي  ..وإليك نص
المقال كامال:
» َألّنْ يقضي المرء حياته كلھا في ترجمة كتاب واحد ترجمة جيدة وافية؛ خير له
من أن يترجم مائة كتاب ترجمة سيئة ناقصة!« ..ھكذا يؤمن األستاذ محمد يوسف
عدس ،المستشار السابق بمنظمة اليونيسكو ،الذي ينتمي إلى طائفة نادرة من
المترجمين ممن يصرفون جھودا غير عادية لنقل الكتاب المترجم بالروح نفسھا
التي كتب بھا إلى القارئ العربي.
وھذا ليس غريبا عليه ؛ وھو الذي استغرق في ترجمة كتاب علي عزت بيغوفيتش
»اإلسالم والغرب« عدة سنوات ،وبلغ به اإلجھاد حدا أُدخل بسببه أحد المستشفيات
البريطانية لعدة أيام! وما إن ظھرت الترجمة العربية للكتاب حتى تلقفتھا األيدي
ونفد سريعا من األسواق وأعيد طبعه عدة مرات لدرجة أن الطبعة األخيرة لدار
»الشروق« المصرية نفدت ھي األخرى من السوق في أقل من أسبوعين! ومحمد
يوسف عدس صاحب منھج فريد في الترجمة ،فھو من ناحية يحافظ على بنية
اللفظ في لغته األصلية ويلتزم بھا قدر الطاقة اإلنسانية  ،لكنه  -من ناحية أخرى -
يميل أكثر فأكثر للمحافظة على روح النص المترجم .وھو ما يبدو واضحا في
ترجمته الكاملة لمؤلف محمد إقبال »تجديد الفكر الديني في اإلسالم« التي ستطبع
قريبا ضمن إصدارات »مشروع إعادة إصدار كتب التراث اإلسالمي في القرنين
الثالث والرابع عشر الھجريين« الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية بشراكة مع
مؤسسة »كارنيغي« األميركية.
جدير بالذكر أن ھذا المشروع الضخم يھدف إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة
تضم مختارات من أھم األعمال الفكرية لرواد اإلصالح والتجديد اإلسالمي خالل
القرنين األخيرين ،وإتاحة ھذه المختارات للشباب بصفة خاصة مع ترجمتھا لكل

١١٦

من اإلنجليزية والفرنسية مصحوبة بتقديمات علمية لباحثين متخصصين في الفكر
اإلسالمي.
وتشير تلك التقديمات عادة إلى موقع الكتاب في سياق مشروع المؤ ِلف ،وتعاطي
المشاريع الثقافية األخرى المعاصرة له سلبا أو إيجابا ،مع تعريف موجز بالمؤلف
وحياته وأبرز مؤلفاته .وقد أنجزتُ شخصيا ثالثة تقديمات ضمن ھذا المشروع
المھم حتى اآلن :أولھا عن كتاب »تمھيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية« لمؤلفه الشيخ
مصطفى عبد الرازق ) ،(١٩٤٧ - ١٨٨٥وثانيھا عن كتاب »الحياة الروحية في
اإلسالم« لمؤلفه محمد مصطفى حلمي ) ،(١٩٦٩ - ١٩٠٤وثالثھا عن كتاب
»القرآن والفلسفة« لمؤلفه محمد يوسف موسى ).(١٩٦٣ - ١٨٩٩

ومن الالفت للنظر في ھذا السياق أن كتاب إقبال سينشر كامال للمرة األولى؛ ذلك
أن ترجمة عباس محمود كانت قد أدمجت الفصل الرابع من الكتاب وھو بعنوان
»الذات اإلنسانية :حريتھا وخلودھا« مع الفصل الثالث وھو بعنوان »األلوھية
ومعنى الصالة« مع حذف أجزاء منه .ومن ثم ؛ يشتمل الكتاب في صورته الجديدة
على سبع محاضرات كاملة بدال من ست ،وذلك بحسب النسخة اإلنجليزية الكاملة
التي صدرت تحت عنوان:
».«The Reconstruction of Religious Thought in Islam
أضف إلى ذلك أيضا أن المترجم آثر أن يكون عنوان الكتاب »تجديد الفكر الديني
لمصطلحي
في اإلسالم« بدال من »تجديد التفكير الديني في اإلسالم« ،مع استخدامه
ْ
»الجواني« بدال من الداخلي و»البراني« بدال من الخارجي ،للتعبير عن مضمون
الذات اإلنسانية .كما آثر المترجم أيضا استخدام لفظة »التجربة الدينية« بدال من
»الرياضة الدينية« ،وھو يذكر صراحة أنه قد عول في ذلك الترجيح على ما خلفه
الدكتور عثمان أمين  -أحد رواد الدرس الفلسفي في النصف الثاني من القرن
العشرين  -من تراث فلسفي بھذا الشأن ؛ خاصة ما ورد في كتابه» :الجوانية:
أصول عقيدة وفلسفة ثورة« )مارس .(١٩٦٣
والجوانية  -كما يقدمھا عثمان أمين  -فلسفة تنظر إلى »ال َم ْخبَر« وال تقف عند
»المظھر« ،وتلتمس »الباطن« دون أن تقنع »بالظاھر« ،وتفحص عن »الداخل«
بعد مالحظة »الخارج« ،وتلتفت دائما إلى »المعنى« و»القيمة« و»الروح« من
وراء اللفظ والحس والظواھر .وكان المترجم قد تتلمذ على يد صاحب الجوانية
إبان عقد الخمسينات من القرن الماضي.
١١٧

ومن األمور المھمة الدافعة إلعادة ترجمة ھذا الكتاب وتقديمه للقارئ العربي؛ أن
فكر إقبال الفلسفي لم يحظ بما يليق به من العناية واالھتمام على نحو ما لقي شعره
من الحفاوة والتقدير .فضال عن أنه ضمن كتابه ھذا خالصة فكره ومشروعه الفذ
لنھضة المسلمين في العالم الحديث .وقد أثار الكتاب منذ ظھور ترجمته األولى جدال
كبيرا بشأنه في األوساط الفكرية الغربية والعربية على حد سواء .ومع ذلك؛ فال
الذين امتدحوه كانوا على وعي كامل ودقيق بما امتدحوه فيه ،وال الذين انتقدوه
عرفوا حقيقة ما يستحق النقد فيه ،فقد كانوا جميعا أمام نص مترجم إلى العربية
يحمل في ثناياه عيوب مترجميه ال عيوب مؤلفه الحقيقية.

******************

١١٨

الدكتور صالح عدس
علّق بمقال مستفيض بعنوان "إقبال المفكر والشاعر"  ..قال فيه:
محمد اقبال شاعر عالمى ومفكر اسالمى كبير  ،وھو صاحب مشروع لنھضة
المسلمين فى بالده وفى الشرق االسالمى  ،وقد رأى إقبال مأساة المسلمين وسوء
احوالھم فى الھند وفى العالم االسالمى  ،وحلم بخالص المسلمين ونھضتھم فى بلده
كما حلم باقامة دولة مستقلة للمسلمين ھى باكستان الستحالة تعايشھم مع بقية الھنود
الذين اضطھدوا المسلمين  ..رأي اقبال ان القومية تحمل بذور المادية العلمانية
الملحدة وان ما يجمع الناس فى امة واحدة ليس ھو وحدة الجغرافيا والجبال والوديان
واالنھار وانما وحدة الدين وااليمان والثقافة قال ذلك فى رسالة وجھھا الى صديقه
مؤسس دولة باكستان واول رئيس لھا القائد محمد على جناح الذى اعترف بأن إقبال
كان له صديقا واما ًما وفيلسوفًا  ..إال أن اقبال تُو ﱢف َي سنة  ١٩٣٨قبل ان يرى حلمه
يتحقق وفكرته تتجسد على أرض الواقع سنة . ١٩٤٧
أبدع إقبال فى شعره الذى تجلّت فيه ثقافته الموسوعية  ،فشملت الدين والفلسفة
والتاريخ واالدب والعلوم الطبيعية الحديثة والسياسة وكل فروع العلوم االنسانية
العالمية  ..وذلك الن الشعر بطبيعته تعبير عن لحظة الحلم كما يقول " بندتو كروتشة
" فى كتابه " مجمل فلسفة الفن "  ،وقد اعترف الشاعر الھندى الشھير طاغور
بعظمة شعر إقبال فقال": :ان شعر اقبال ترجع شھرته الى ما فيه من نور االدب الخالد
وعظمته"
وقد ترك لنا محمد اقبال تراثا شعريا رائعا وتراثا فكريا عميقا  ،فى عدد كبير من كتبه
ودواوين شعره ...

حياته :

يرجع نسب اقبال الى أسرة من براھمة كشمير وھم طبقة السادة حيث اسلم أحد اجداده
حين ادرك حقيقة االسالم وعظمته على يد داعية صوفى ؛ فعشق التص ّوف  ..وكذلك
كان والد اقبال صاحب نزعة روحية صوفية.
وقد روى عن أبيه أنه نصحه فى صغره فقال له :يا بنى ان أردت ان تفقه القرآن
فاقرأه كأنه انزل عليك االن  ..وربما كان لھذا اثره فى حديث اقبال عن التجربة
الصوفية كوسيلة لمعرفة الحق واالدراك المباشر للحقيقة اإللھية وذلك فى كتابه تجديد
الفكر الدينى فى االسالم  ،وقد عاش إقبال فى إقليم البنجاب حيث تعلم وتخرج من
١١٩

الكلية االسكوتية عام  ١٨٩٥وعمره  ٢٢سنة  ،ثم انتقل الى الھور عاصمة البنجاب
حيث حصل على درجة الماجستير وتتلمذ على يد المستشرق "توماس أرنولد"  ،ثم
قام بتدريس الفلسفة فى كلية الدراسات الشرقية فى الھور وظھر نبوغه فى الشعر  ،ثم
سافر إلى اوروبا قاصدًا انجلترا عام  ١٩٠٥و كان عمره آنذاك  ٣٢سنة  ..والتحق
بجامعة كامبريدج  ،ثم سافر الى المانيا حيث أجاد االلمانية فى زمن قصير ،وحصل
على الدكتوراة من جامعة ميونيخ على رسالته "تطور الميتافيزيقا فى فارس"  ،ثم
عاد الى لندن ودرس القانون والتحق بمدرسة العلوم السياسية ثم عاد الى الھند سنة
 ، ١٩٠٨حيث عمل بالمحاماة وعاد للتدريس بجامعة الھور لتدريس الفلسفة واالدب
العربى واالدب االنجليزى ثم استقال منھا لرفضه سيطرة االنجليز على الجامعة
وليحافظ على حريته الفكرية التى راح يبديھا فى محاضراته فى أرجاء الھند ومنھا كان
كتابه "تجديد الفكر الدينى فى االسالم"  ،وقد منحته جامعة عليكره وجامعة إله اباد
لقب دكتور تقديرا لمكانته فى الفلسفة واالدب .
يقول اقبال فى كتابه "تجديد الفكر الديني" بأن فكرة القدر بمعنى نفى االختيار
والمسئولية عن االنسان ھى فكرة ر ٌوج لھا سياسيا بعض الحكام المستبدين القناع
شعوبھم باالمر الواقع كما فعل االمويون لتبرير مقتل الحسين ومقتل عبد ﷲ بن
الزبير واحراق المدينة فى معركة الحرة وضرب الكعبة بالمنجنيق وافھموا المسلمين
بان ذلك كله قدر  ..ولكن عندما سأل الناس الحسن البصرى عن ذلك قال  " :ان بنى
اميٌة مفترون "  ..ويرى اقبال ان القدر فى االسالم معناه التقدير اإلالھى بمعنى سعى
الكائن لتحقيق الغايات التى شرعھا ﷲ له ..
ثم يحدثنا عن االسالم كدين ودولة فيرد على دعاة العلمانية الذين يفصلون بينھما
مستشھداً بقول المستشرق االلمانى فون كريمر من ان االسالم ليس مجرد رسالة
اخالقية وقيم ومثل عليا روحية فى الفراغ وانما البد من تفعيلھا وتحقيقھا فى المجتع
والدولة الن وجود العقيدة فى عقل وقلب المسلم بدون وجود دولة معناه الوقوع فى
داخل المجتمع تصبح الحياة
الفوضوية  ،وبدون تحقق االسالم فى سلوك االفراد
غابة  ،تماما مثلما ان االنسان روح وجسد وال يمكن وجوده كروح فقط فى الفراغ ،
وھذا االتحاد بين ما ھو روحى وما ھو مادى اى بين الدين والحياة ھو اساس االسالم
وان فصل الدين عن الدنيا وعن الدولة ھو قضاء على االسالم وعلى الدنيا وعلى
الدولة ..
ويقول فون كريمر إن ما حدث فى أوربا كان صرا ًعا بين الكنيسة والدولة الن
المسيحية بخالف االسالم منعزلة بطبيعتھا عن الدنيا فأساسھا الرھبانية "ودع ما
لقيصر لقيصر وما  لل"  ،ولكن حينما اصبحت الدولة مسيحية على يد قسطنطين
نشأ التعارض بين باباوات الكنيسة والقياصرة وتنازعوا فى االختصاصات والمكاسب
أما االسالم فال تعارض فيه بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية الن النبى صلى ﷲ
١٢٠

عليه وسلم حين ھاجر الى المدينة انشأ الدولة االسالمية وكان ھو الحاكم والنبى فى
نفس الوقت وكان مركز الحكم ھو المسجد وطوال التاريخ االسالمى لم يحدث صراع
بين المسجد والخليفة بل ان ابا بكر قال  ) :اطيعونى ما أطعت ﷲ ورسوله فيكم فإن
عصيت ﷲ ورسوله فال طاعة لى عليكم ( اى انه ليس ھناك صراع بين الدين والدولة
وانما االسالم ھو االطار المرجعى للجميع  ،ووظيفة الحاكم اقامة شرع ﷲ فى خلقه .
ظھر إقبال في عصر اكتنفته الظلمات وسادته الفاقة وطغى عليه الجھل والفقر والمرض والتخلف
الثقافي والفكري ؛ فكان يدعو الى الرجوع الى القرآن الكريم ومبادئه السمحاء ونبذ الخالف
والفرقة والتعصب الديني والطائفي الذي غرسته السياسة البريطانية في نفوس ابناء الھند
فصرح بآرائه السياسية وافكاره الوطنية داعيا المسلمين الى االنتباه من غفوتھم والعمل على
بناء االمة االسالمية من جديد  ..يقول فى بعض قصائده:
ب يا برعم النرجس مفتوح العيون
ُھ ﱠ
ھب إن العيش أ ْمسى نھبًا للمعتدين
ھب إن الطير ناداك بفتﱠان اللحون
قم على صوت اذان الفجر يدعو المتقين
ُب بالنار تلظى في نفوس اليقظين
ھ ﱠ
ھب يا من رحت في نوم عميق
كان يصرخ محذ ًرا المسلمين من عاقبة التفرقة التي تنخر كيانھم وتشتت شملھم وتبدد قوتھم
فيستضعفھم العدو المستعمر ويستھين بھم ..يقول:
إن نار العرب في مھد الحرم
لغناء الناس في أرض العجم
ديننا االسالم يرمي سره
دونما شر لتوحيد األُمم
ت
بَ ْي َد أنﱠا قد بقينا في شتا ٍ
دون توحيد صفوف في ثُبات
خوف ذا الغرب الذي يرمي به
في فساد دون تھذيب الصفات
ويحذر اقبال المسلمين من االنجرار وراء االھواء
أتعيش بين المؤمين ُمفَ ﱢرقًا
للمسلمين وت ﱠدعي التوحيدا
١٢١

وتظن ذكرك طاعة وعباد ٍة
وھواك صار إلَ َھ َك المعبودا
ثم يذكر المسلمين بنبيھم الكريم )ص( الذي غرس المحبة في النفوس ويدعوھم الى التمسك
بوصاياه )ص( التي تجمع القلوب والشتات  ..فيقول:
ب
َغ ْر ُ
س المحبة أصله من يثر ِ
ھي جنة المأوى وغارسھا النبي
إن ضلﱠت الدنيا أعاد صوابھا
نور المدينة الشعاع الكوكب
****
نبي
ألم يُبعث ألُمتكم ﱞ
يوحدكم على نھج الوئام
ومصحفكم وقبلتكم جمي ًعا
منار لالخوة والسالم
فما لِنھار أُلفتكم تولى
وامسيتم حيارى في الظالم
ً
مشعال تنير به مسالك التاريخ وكان الفضل في
ويشيد اقبال باالمة التي حملت الحضارة االنسانية
ذلك لنبي الرحمة محمد )ص(  ..فيقول في مقطوعته "صوت اقبال الى االمة العربية":
أمة الصحراء يا شعب الخلود
من سواكم حل اغالل الورى
أي داع قلّلكم في ذا الوجود
صاح الكسرى ھنا او قيصرا
من سواكم في حديث أو قديم
صبحا للرشاد
اطلع القرآن
ً
ھاتفًا في مسمع الكون العظيم
ليس غير ﷲ ربًّا للعباد
أرسل الشكر الى غير انتھاء
قدسي الجناب
لنبي ﷲ
ّ
وحباه ﷲ من عليائه
الغيَ ْر
عزمة ف ﱠل بھا سيف ِ
راكب الناقة في صحرائه
سار فيھا راكبًا خيل القدر
١٢٢

كبروا  في ظل الحروب
وصفوفًا تحت ظل المسجد
ضجة دانت لھم فيھا الشعوب
وارتقوا فيھا مكان الفرقد
.

******************

١٢٣

الجھود المبدعة
فى ترجمة شعر إقبال إلى العربية
ّ
الخالقة التى بُذلت فى نقل اإلبداعات الشعرية
ال يمكن أن نتغاضى عن ذكر الجھود
لمحمد إقبال إلى اللغة العربية ؛ جھود قام بھا نخبة من عشاق محمد إقبال  ،على
رأسھم األديب العالم عبد الوھاب عزام  ،الذي حمل على عاتقه عبء النھوض
بھذه األمانة الكبيرة ؛ ْإذ استطاع أن يترجم لنا دواوين عدة من شعر إقبال ،ومنھم
الشيخ العبقري الصاوي شعالن ..
ومن المثير حقًّا أن نرى تدفق الدراسات النقدية والتعليقات والبحوث المستفيضة
وشعره و ِف ْكره  ،حتى زادت عن أَ ْلفَ ْي بحث ودراسة
من القارات ال ﱢ
ستّة ِ ،عن إقبال ِ
ورسالة ! تم ّكن فيھا الدارسون  -من خالل روابط الحب بينھم وبين إقبال وتق ّمصھم
لمشاعره أن ينقلوا إلينا روائعه الشعرية مغموسة بتأ ﱡلقه الروح ّي ووھج مشاعره
المتوقدة  ..كأنھم عاشوا تجربته الشعرية بأنفسھم وعانوا ما عاناه إقبال فلم
ينتقصوا منھا شيئًا رغم اختالف اللغة وصعوبة الترجمة ..
ً
و ِل َك ْي نكون أكثر واقعية ينبغى أن نقول :لقد كانت ترجمتھم انبثاقا لتجربة شعرية
موازية فى اإلبداع لتجربة إقبال التى يستحيل تكرارھا ..وإنما يمكن استلھامھا من
روح إقبال نفسه ..

نماذج من الترجمات العربية لشعر إقبال:
كانت قصيدة حديث الروح فى األصل قصيدتان" :شکوى و جواب شکوي" كتبھما
الشاعر محمد إقبال باللغة األُرد َّية ،و ُنشرتا في ديوانه "صلصلة الجرس" و نقلھا
للعربية -شعرا رائ ًعا الشاعر األزھري "الصاوى محمد شعالن" ..والعجيب أن
الصاوي كان كفيف البصر ؛ يكتب ويقرأ بطريقة »بريل« ولكنه عبقري فذ  ،تع ّلم
اللغة االنجليزية  ،وأجادھا مما أتاح له سنة  ١٩٤٥االلتحاق بكلية اآلداب – جامعة
القاھرة -قسم اللغات الشرقية فأجاد اللغتين :الفارسية واألردية  ،و حصــل علــى
دبلوم في الدراسات العليا من قسم اللغات الشرقية عام .١٩٤٨
إجادته للغات سمحت له أن يترجم عن شيكسبير  ،كما ترجم لشعراء آخرين من
اللغتين األردية والفارسية  ..وقد عشق شعر إقبال فترجم له ھذه القصيدة ..
يقول عنه عبد اوھاب ّ
عزام إن "الذي قرأ شعر إقبال باألردية ،وعانى ترجمة الشعر
نظ ًما  ،يعجب كل اإلعجاب بمقدرة المترجم الصاوى شعالن"  ..فال شك أن الصاوى
شعالن يملك قدرة متم ّيزة على استبطان دقائق المعاني والصور ،وھذه مقدرة سائدة
١٢٤

المتذوقون للشعر الذين أتيحت لھم فرصة االطالع على
في شعره ؛ يستشعرھا
ّ
دواوين شعر الصاوى شعالن ؛ حيث تدھشه قدراته على التحليل واالستقصاء
وعرض األحاسيس والمشاعر في عذوبة ودقة وسھولة تأخذ باأللباب  ..وھذه
الخصوصية ھي التى جعلت ترجمته ألشعار اآلخرين  ،كأنما ھي نابعة من ذاته ھو ،
معبرة عن انفعاالته الشخصية .. !...وإليك القصيدة:

حديث الروح لألرواح يسري وتدركه القلوب بال عناء
ق أنينه صدر الفضاء
ھتفت به فطار بال جنــــاح وش ّ
ترابـــي ولــكن جرت في لفظه لغة السماء
ومعــدنه
ﱞ
ي النداء
لقد فاضت دموع العشق م ﱢني حديثا كان ُع ْل ِو ﱠ
خفاء
وجاوبت المج ّرة ع ّل طيفا سرى بين الكواكب في
ِ
شاك يواصل شجوه عند المساء
وقال البدر ھذا قلب
ٍ
سدي أم ُع ﱠودي
شكواي أم نجواي في ھذا الدجى ونجوم ليلى ُح ّ
أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي
والطير صادحةٌ على أفنائھا تبكي الربا بأنينھا المتج ﱢدد
قد طال تسھيدي وطال نشيدھا ومدامعي كالطﱠل في الغصن الندى
فإلى متى صمتي كأني زھرة خرساء لم تُرزق براعةَ ُمنشد
قيثارتي ُملِئت بأنات الج َوى ال بد للمكبوت من فيضاني
صعدت الى شفتي خواطر مھجتي لي ِبين عنھا منطقي ولســـاني
قلب لم يعش اال لحمد عالك في األكوان
يشكو لك اللھم ٌ
من كان يھتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القھا َر
عبدوا الكواكب والنجوم جھالةً لم يبلغوا من ھديھا أنوارا
داع قبلنا وھدى القلوب إليه واألنظا َر
ھل أعلن التوحيد ٍ
األقدار
ندعو جھا ًرا ال اله سوى الذي صنع الوجود وق ﱠدر
َ
اذا االيمان ضاع فال أمان وال دنيا لمن لم يُ ْح ِي دينا
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لھا قرينا
وفي التوحيد لل ِھ َم ِم اتحاد ولن تبنوا العال متفرقينا
ألم يبعث ألمتكم نبـــي يوحدكم على نھج الوئــام
ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار لألّخوة والســـالم
وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب األنـــام
١٢٥

** زار إقبال قرطبة األسبانية وھو عائد من أوربا ؛ وزار مسجدھا التاريخي
العظيم ؛ فما وجد المسلمين  ،ولكنه –بَ ً
دال من ذلك -وجد المسجد وقد تح ّول إلى
إلى حانات للخمر  ،ووجد العاھرات يقتحمن محراب المسجد  ،فخرج يبكى ،
يتفجع على
وجلس عند الباب وأنشد قصيدته الشھيرة في مسجد قرطبة فقال وھو
ّ
المسلمين:
أرى التفــكير أدركه خمـول ولم تبق الـــعزائم في اشتعال
وأصبح وعظكم من غير نور وال سحـــ ٍر يط ّل من المقـال
وعند النـــــاس فلســفة وفكر ولكن أين تلقين الغـــــــزالي
حـــــي ولكن أين صوتٌ من بــــالل
وجلــجلة األذان بكل
ﱟ
خــال.
سـاح ومسجدكم من العـ ُـبﱠاد
منائركم علـــت في كل
ِ
ٍ

يتفجع على موات المسلمين  ،وكان شعره قط ًعا من نور وحم ًما من
** كان إقبال
ّ
براكين وقذائف من زالزل  .و كان شعره يترنم به جيش الباكستان أول قيام دولة محمد
علي جناح  .و له مقطوعات شعرية ترجمت إلى اإلنجليزية و الروسية  ،وله شعر
بالعربي وشعر بالبشتو وبالفارسي واألردو  ،فھو شاعر عالمي..
يقول في مقالة له :أتيت العرب فوجدتھم يتقاتلون  ،وأتيت إلى األتراك فوجدتھم
يصبغون بالبويات أطراف الزجاج  ،وأتيت إلى الھنود وإذا ھم يبحثون عن الخبز في
األسواق  ،فما وجدت من يحمل ال إله إال ﷲ للعالم ..
يعني  :الكل مشغول عن عظائم األمور بحياته المادية فى أبسط وأدنى صورھا..
سرا على ما آلت إليه أحوالھم اآلن..
فأنشد يستدعى ما كانت عليه حال المسلمي  ،متح ّ
قال :
نحن الذين استــيــــقظت بأذانھـم دنيا الخـــليقة من تھاويل الكــرى
س ّج ًدا بجالل من خلق الوجود وصـ ّورا
حتى ھـــوت صور المعابد ُ
من لألُلى د ﱡكوا بــــــــعزم أكفھم باب المدينة يوم غزوة خيبــرا!..
أ ّمن رمـــى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبـح أبيض نيﱢـرا!..
١٢٦

من ذا الذي باع الحــــــياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى!..

** ألم يكن أولئك ھم المسلمون..؟! فأين ھم اآلن..؟!!

************************

١٢٧

تجربتى فى ترجمة كتاب إقبال
"تجديد الفكر الديني"

وھي تجربة جديرة بالدراسة والتأمل  ،ليحتذى بھا المترجم المجتھد لھذا اللون
الصعب من المؤلّفات الفلسفية واألدبية  ،وليدرك المثقف الجاد حقيقة الجھد
الشاق الذى يعانيه المترجم المخلص فى أداء عمله على الوجه األكمل ؛ فالترجمة
أبعد ما تكون عن الفكرة الشائعة ؛ بأنھا إحالل كلمات من لغة ما  ،مكان كلمات من
لغة أخرى  ،بنفس المعنى  ،مستقاة من قاموس لغوي معتمد  ..فھذا أبسط وأسوء
تسطيح لحقيقة الترجمة الفكرية واألدبية ؛ نعم  ..ربما كانت الفكرة الشائعة أكثر
انطباقًا على ترجمة الكتب الرياضية و العلمية البحتة  ،عندما يقوم بھا علماء
متخصصون فى مجاالتھم  ،ولديھم قواميسھم الفنية المتخصصة فى المصطلحات
العلمية  ..ولكنھا أبعد ما تكون فى المجاالت األخرى كما ذكرت  ..وال نستطرد أكثر
من ھذا  ،ألقدّم لك تجربتى الخاصة  ،تتحدث عن نفسھا  ،فى تمھي ٍد س ّ
طرته فى
صدر ترجمتى لكتاب إقبال على شكل مالحظات:
أوال -محمد إقبال معروف عند أكثر المثقفين العرب بوصفه " الشاعر محمد إقبال
" وله فى ھذا المجال قُ ّراء معجبون يعشقون شعره ويحلّقون معه فى سماء أخيلته
على أجنحة السعادة ،ولست أستثنى نفسى من ھؤالء العشاق؛ حيث أجد فى شعره
أعماق تجربة روحية بالغة السم ّو شديدة اإلخالص ،واضحة الداللة على نزعته
اإلنسانية الشاملة ،لقد استطاع إقبال تسخير جماليات أسلوبه الشعرى فى مخاطبة
قلوب المسلمين وعقولھم ،لحفزھم على اليقظة من سبات الالمباالة والنھوض من
كبوة التّخلّف ،وتزكية الذات بالعمل الدّءوب ،والمعرفة بشقّيھا المتكاملين الروحية
الج ّوانية واإلمبريقية الب ّرانيّة ،كالھما يبحث
والمادية ،من خالل التجربتين الدينية ُ
فى النھاية عن حقيقة واحدة ،وال يمكن االستغناء بواحدة منھما عن األخرى.
ثانيا -سيالحظ القارئ أننى أستخدم فى ترجمة ھذا الكتاب مصطلح الجوانية
والبرانية بدال من )الداخل والخارج( فھما عندى كلمتان مائعتان ال تعبران عن
معنى محدّد .استعرت المصطلحين من تراث الدكتور عثمان أمين خالل تدريسه لنا
فى قسم الدراسات الفلسفية فى عقد الخمسينات من القرن العشرين ،وقد ض ّمن ھذه
الفكرة فى كتاب له بعنوان :فلسفة الجوانية" ،مستندا إلى حديث منسوب إلى
النبي )ص( منطوقه –فيما أذكر -يجرى على ھذا النحو ":لكل إمرئ ُج ّوانيه
وب ّرانيه ،فمن أصلح ج ّوانيه أصلح ﷲ له ب ّرانيه"  ..أنا لم أجد فرصة لتحقيقه،
ولكن حتى لو كان مجرد قول مأثور عن صحاب ّي جليل أو عالم حكيم  ،فإنه ينطوى
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على معنى أصيل  ،ويتفق مع الروح القرآنية وال يتعارض مع ماھو معلوم من
الدين بالضرورة.
أردت التنويه فقط إلى معنى المصطلح ومصدره حتى ال يكون وجوده عائقا عن فھم
العبارات التى وردت فيه ،مكررة فى مواقع عديدة بالنص ،بل عامال مساعدا على
الفھم واالستيعاب.
ثالثا -إذا كان الدكتور عثمان أمين وكثير مثله من المفكرين والفالسفة قد نسيھم
تالميذھم بعد موتھم ،وانطوت آثارھم الفكرية فى عالم النسيان ،فإن تالميذ محمد
إقبال لم ينسوه أبدا ،بل احتفوا به حيا وميتا؛ جمعوا تراثه وصنفوه ونظموه
وعرضوه ،وعلّقوا عليه شرحا وتوضيحا وتفصيال ،وأتاحوه للقراء باللغات الحية
فى شتى بقاع األرض .ولم تكن عناية الغربيين بشعره وفكره فى الغرب بأقل من
عناية العرب والمسلمين فى الشرق.
لقد التقيت المستشرقة األلمانية "آن شميل" بلندن فى ندوة نظمھا الدكتور كمال
عرفات نبھان مدير دار الفرقان  ،فاستمعت إلى محاضرة آن شميل عن شعر إقبال
حديثا أدھشنى لقوة إيمانھا بمكانته الشعرية ،وعظمة روحه اإلنسانية ،ومقارنتھا
إقبال بنظرائه من كبار الشعراء الكالسيكيين والمحدثين فى أوربا.
رابعا -إذا كان شعر إقبال وفكره قد لقى كل ھذه الحفاوة واإلقبال فى العالم من
المفكرين و القراء والمثقفين غربا وشرقا ،واستُقبل شعره بالذات فى العالم العربي
بنفس الحفاوة أو أكثر ،إال أن فكر إقبال الفلسفى ،لم يحظ بما يليق به ويستحقه من
اإلھتمام والعناية ،وعلى األخص كتابه المحوري فى ھذا المجال وأعنى به كتاب
"تجديد الفكر الدينى فى اإلسالم" ،الذى ض ّمنه خالصة فكره ومشروعه الفذ
لنھضة المسلمين فى العالم الحديث .وقد لمست ھذا فيما قرأت من تقارير
وعروض ،ونقد فى جانبيه اإليجاب ّي والسلبي ،فال الذين امتدحوه كانوا على وعي
كامل ودقيق بما امتدحوه فيه ،وال الذين انتقدوه عرفوا حقيقة ما يستحق النقد فيه،
فقد كانو جميعا أمام نص مترجم إلى العربية يحمل فى ثناياه عيوب مترجميه ال
عيوب مؤلفه الحقيقية .وقد أرجعت ھذا لعدة عوامل من أھمھا:
 -١أن الترجمات العربية المبكرة لھذا الكتاب قد جانبھا الصواب فى مواضع كثيرة
 ،ولم تكن على المستوى الالئق بكتاب على ھذه األھمية الفكرية ،وبمؤلف على
مستوى إقبال ،وھو الفيلسوف اإلسالمي العظيم ..وال أتص ّور أن ھذا كان عن
تقصير من جانب الذين تصدّوا للترجمة  ،فقد بذلوا قصارى جھدھم بإخالص
ملحوظ  ،ولكن بذل قصارى الجھد ال يكفى أحيانا  ،خصوصا مع نص فلسفى شديد
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العمق لمؤلف موسوعي النظرة  ،يعرض رؤية غير مألوفة ،رؤية شديدة التكثيف
َ
والخ ْلق والذات والزمان ،والحقيقة المطلقة .
عن الكون والحياة
 -٢يستخدم المؤلف مصطلحات خاصة بعضھا غير مألوف للقراء ،ويستخدم لغة
إنجليزية كالسيكية تنتمى إلى القرن التاسع عشر الميالدي ،كانت ھى لغة
المفكرين والفالسفة المعاصرين له ،الذين عرفھم وصادقھم وتحاور معھم  .لغة
مغموسة بروح إقبال الشاعرية  ،ممزوجة بثقافته اإلسالمية العريقة ،مشوبة
بتھويمات ثقافة ھندية تسمع إيقاعاتھا فى األفق البعيد.
 -٣ولكن أكبر مشكلة تواجه المترجم والقارئ العربيين فى النص اإلنجليزي لھذا
الكتاب ،ھى مشكلة الصياغة اللغوية واألسلوب؛ فعبارات الكتاب وجمله وفقراته
تتميز بتعقيد من نوع خاص ،فھى جمل طويلة مر ّكبة ،تحتوى على كثير من التقديم
والتأخير فى عناصرھا  ،وعلى جمل اعتراضية مبثوثة فى ثناياھا  ،تزيد من
تعقيدات المعنى وتعوق تدفّقه  ،وتكاد أن تبدد الوحدة الفكرية للجملة  ،ولمعالجة
ھذه الصعوبات حاولت بسط العبارات قليال  ،واستخدمت أقواسا الحتواء بعض
الجمل االعتراضية  ،التى لم أجد بُ ًّدا من إيرادھا فى مواضعھا حتى ال تتجاوزھا
عين القارئ  ،وھو يتابع سياق األفكار والمعانى.
 -٤ھذا النوع من الصياغة اللغوية ليست ابتداعا إلقبال وإنما ھى عادة لغوية
عامة فى التعبير يلجأ إليھا المدققون من كبار الفالسفة والمفكرين فى كتاباتھم؛
كأنھا إفراز طبيعي لدقتھم وحرصھم ،على إحاطة العبارة لتأكيد فكرة بعينھا،
مشوشة أو
وتخصيص جانب معين من الفكرة  ،باستبعاد جوانب أخرى ،يرونھا
ﱢ
غير منشودة  ،كل ذلك احترازا من جانب الكاتب المدقق حتى ال ينزلق القارئ فى
فھمه إلى معاني أخرى غير مقصودة .فكلمات اللغة ،أى لغة ،تحمل فى باطنھا
معان مختلفة فى
معان أكثر ،وتعبّر الكلمة الواحدة عن
معاني كثيرة  ،وظالل
ٍ
ٍ
سياقات مختلفة  ،وھناك المعانى العكسية لبعض األلفاظ.
 -٥والحقيقة أن التعبير عن األفكار بكلمات اللغة دراما حقيقية  ،قد تتحول إلى
مأساة ،نعرف ألوانا منھا فى صياغة اإلنجليز لالتفاقات والمعاھدات الدولية،
صياغة ترضى جميع األطراف  ،ألن كل طرف يؤ ّول و يفھم منھا المعنى الذى يالئم
مصالحه  ..كما نعرف منھا ألوانا أخرى تجرى عادة على ألسنة السياسيين
والدوبلماسيين فى كل مكان ؛ فھم يص ّكون عبارات رنّانة  ،ويكثرون من الكالم
والتأكيدات  ،فإذا ذھبت تحلل كالمھم تجده كالما فارغا من المعنى  ،كما يقول
أستاذنا الفيلسوف زكى نجيب محمود  ..لذلك نجد البوفسور البريطاني "فاردين"
بعد أن كشف معضلة التعبير اللغوى يؤكد لطالب علم المعلومات ،أن يتجنبوا اللغة
١٣٠

الطبيعية بقدر ما يستطيعون ،ويستخدموا بدال منھا المنطق الرمزى ،خصوصا فى
االسترجاع اآللي للمعلومات.
 -٦كنت مدركا لكل ھذه المشكالت اللغوية وأنا أقرأ ترجمات فكر إقبال إلى اللغة
العربية ،فعذرت مترجميھا ،ولكنى كنت أرصد آثارھا على الذين كتبوا عن إقبال
إستنادا إلى ھذه الترجمات  ،فوقعوا فى أخطاء كثيرة  ،وھم يحكمون عليھا بالنقد
والنقض ،أو التأكيد والتأييد .أبسط ھذه األخطاء الناتجة عن القصور فى ترجمة
كتاب "تجديد الفكر الدينى فى اإلسالم" أن أحد الكتاب يقرر أنه يحتوى على ستة
محاضرات ال سبعة كما يعرف الذين اطلعوا على النص األصلي باللغة اإلنجليزية.
لقد بذلت أنا أيضا قصارى جھدى فى ترجمة ھذا الكتاب ،محاوال أن أتجنب ما وقع
فيه اآلخرون من أخطاء  ،وأن أعرضه بلغة وصياغات تبعد به عن التراكيب
اللغوية المعقدة قدر االستطاعة  ،دون المساس بالدقة التى ّ
توخاھا إقبال فى عرض
أفكاره  ..وعندما تعثر النص وانقطعت حبال الوصل فى معاني بعض عبارته،
وشعرت بأنى المعنى منغلق عن القارئ العربى ،أضفت بين قوسين كلمة أو عبارة
من عندى ،لوصل المنقطع وإضاءة المعنى ،وقد حدث ھذا فى مواضع نادرة من
النص ،وھو أمر مشروع فى الترجمة.
ال بد أن أضيف ھنا مالحظة ھامة ،وھى أن النص اإلنجليزي لم ْ
يخ ُل من أخطاء
مطبعية ليست بالقليلة ،تداركناھا بفضل المراجعات التى توالھا إخى وتلميذى
الدكتور صالح عدس ،الذى ساعدنى كثيرا فى ترجمة ھذا الكتاب ،وفتح لى مغاليق
أسماء األعالم العربية واألردية والفارسية المكتوبة بحروف إنجليزية وبعالمات
النطق األردية ،التى حاولت أن أتعلّمھا ففشلت.
أما حفيدة أخى األكبر،اآلنسة لمياء فوقى فقد عُنيت بكتابة النص ،وقامت بتصميم
الكتاب وتنسيقه ،واختيار حروفه ..وأھم شيء أنھا -بدال من تجميع االستشھادات
المرجعية فى آخر الكتاب -كما فى النص اإلنجليزى ،جعلت الھوامش فى أسفل كل
صفحة لتس ّھل على القارئ الرجوع الفوري إليھا ،فكان اختيا ًرا ذكيّا من جانبھا.
وفوق كل ھذا تف ّرغت من عملھا لمساعدتى فى مرحلة المراجعات اآلخيرة فكانت
لفتة كريمة منھا اليمكن أن تُنسى.
فلھما معا :الدكتور صالح  ،والحفيدة العزيزة لمياء فوقى أقدّم خالص شكرى
وعميق امتنانى ،كما أشكر كل األصدقاء الذين صبروا على انقطاعى غير المألوف
عن التواصل معھم خالل األشھر الماضية ،وأنا عاكف على إنجاز ھذه المھمة فى
ب لواحد من أعظم المفكرين اإلصالحيين المسلمين فى العصر الحديث،
ترجمة كتا ٍ
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محتسبا عند ﷲ وحده مابذلت فيه من جھد و عانيت من مشقة ،لكي يخرج كتابا
مقرو ّءا مثيرا للمتعة الفكرية ،عند الفالسفة وطالب الفلسفة والباحثين عن الحكمة
والحقيقة .

محمد يوسف عدس
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تعريف بالمؤلف للدكتور كمال عرفات نبھان

 مفكر وكاتب موسوعي  ،جمع بين الفلسفة والمكتبات والمعلومات واالقتصاد والسياسةواإلدارة والتاريخ ..
 ولد فى قرية بھوت بالقھلية )مصر( سنة  .١٩٣٤ولھذه القرية تاريخ مشھور فى الثورة علىاالقطاع ..
 تعلم فى مدارس بھوت والزقازيق والمنصورة  ،وتخ ّرج من قسم الدراسات الفلسفية بآدابجامعة القاھرة  ،عام ١٩٥٧م .والتحق -فيما بعد -بالدراسلت العليا فى أستراليا.
صصين للمكتبات المدرسية  ،وبدأ عمله سنة ١٩٥٨
 كان من أوائل من عملوا أمناء متخ ﱢبمدرسة طوخ الثانوية ؛ فكان رائدًا لحركة ثقافية فى ھذا المجتمع خالل الستينات من القرن
العشرين.
 عمل مدي ًرا للمركز الثقافي المصري فى الفلبين من  .١٩٦٥-١٩٦٤ثم موج ًھا للمكتباتالمدرسية فى محافظة القليوبية ؛ وأنشأ أول مكتبة سمعية فى مصر ،وعدة مكتبات أخرى لإلطفال
 ،واھتم بالدراسات التحليلية ألدب األطفال  ،وله فى ھذا المجال مقترحات إصالحية ..
 ھاجر إلى أستراليا عام  ،١٩٧١وعمل خبي ًرا بمكتبة جامعة "بندجو" بوالية فكتوريا من١٩٧٤ -١٩٧١م .
 انتقل سنة  ١٩٧٤إلى المكتبة القومية االسترالية فى كامبرا )العاصمة الفدرالية( ليسھم فىإصدار الببليوجرافيا الوطنية  ،وفى تطوير المكتبة الوطنية لألفالم ..
 أتاحت له المكتبة القومية)أثناء العمل( فرصة االلتحاق بالدراسات العليا بجامعة كانبرا؛ فأتمدراسة المكتبات والمعلومات وإدارة المؤسسات خالل ثالث سنوات انتھت سنة .١٩٧٧
 فى سنة ١٩٨٠أنتدبته منظمة اليونسكو خبيرا ليشرف على إنشاء وتجھيز مكتبات جامعة قطرالجديدة ،ووضع سياسة للتزويد وبرامج لتدريب األمناء والعاملين بھا ،وإنشاء وسائل منھجية
لتقييم األداء الوظيفي.
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وفى وقت لم يكن ھناك شيئ إسمه شبكة اإلنترنت أنشأ بالمكتبة نظاما إليكترونيا لالتصال
بقواعد المعلومات العالمية  ،وذلك لخدمة الباحثين وطالب الدراسات العليا ،باال ّ
طالع على أحدث
المقاالت واألبحاث العلمية ،وخالصات للرسائل الجامعية فى شتى المجاالت العلمية.
 تولى إدارة مكتبات جامعة قطر بين  ١٩٨٧و١٩٩١م الستكمال مشروع ميكنة المكتبات. له العديد من الدراسات فى علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات  ،وإسھامات عديدة فىالمؤتمرات والندوات حول تطوير المكتبات الجامعية بدول الخليج .
 انتدبته منظمة اليونسكو كمستشار لھا فى مھمات خارج قطر ،وموافاتھا بتقارير ميدانية ،عنتطوير الخدمات المكتبية ،ونظم المعلومات :فى سلطنة عمان  ،واليمن الجنوبية  ،والبحرين  .كما
انتدبته فى بعثة خاصة إلى مجلس الوحدة االقتصادية العربية ) كان مقره حيذاك فى ع ّمان -
األردن(  ،وإلى إدارة األزھر بالقاھرة لتقديم مقترحات تساعد فى تطوير مكتبة األزھر الجديدة،
ومكتبة جامعة األزھر..
 فى أثناء عمله وخالل عشر سنوات قضاھا فى قطر ،كانت له إسھامات ونشاطات عامةمتعددة ،فى مجاالت مختلفة :فقد كان من األعضاء الموسسين لمشروع " إسھامات المسلمين
فى الحضارة اإلسالمية" الذى استھدف اختيار مائة كتاب من أبرز الكتب العربية التى أعتبرت
ركائز ھذه الحضارة فى شتى مجاالت المعرفة العلمية والفكرية ،وإعادة نشرھا وترجمتھا إلى
صل إليه العقل المسلم فى تقدّم الحضارة
اللغات الحية الكبرى لتعريف العالم الغربى بحقيقة ما تو ّ
العالمية.
ودعته اإلذاعة القطرية لتقديم سلسلة من الحوارات واألحاديث حول القراءة ،والتثقيف الذاتى..
وصدرت له مجموعة من المقاالت فى مجلة "الدوحة" و "مجلة التربية" القطرية ،وصحيفة
الشرق القطرية ،وغيرھا من الصحف والمجالت ،كانت تدور معظمھا حول، :االستخدام األمثل
لموارد المكتبات ،والتعريف بما طرأ من تقدمات فى ھندسة المعلومات  ،واستخدامھا فى مجاالت
التربية والتعليم ،وتنمية التحصيل المعرفي لدى التالميذ  ..وتھيئة المعلّمين لعصر ثورة
المعلومات..
 عاد إلى مصر فى يولية  ١٩٩١ليتفرغ للبحث والكتابة عن قضايا االقتصاد اإلسالمي  ،وعناألقليات المسلمة المضطھدة فى العالم  ،وعن الظلم اإلمبريالي للشعوب المستضعفة فى العالم
الثالث  ..وكشف األقنعة عن مننظمات دولية تتستّر خلف شعارات التنمية  ،مثل البنك والصندوق
الدوليين  ،ومنظمة التجارة العالمية  ..وكشف عن التطھير العرقي وعمليات االستئصال واإلبادة
ضد المسلمين فى البوسنة وكسوفا ومقدونيا والفلبين والشيشان وآسيا الوسطى ..
 كتب عن شخصيات مؤثرة فى العالم )إيجابًا وسلبًا( منھا  :على عزت بيجوفيتش  ،وجورججاالوي  ،وجورج دبليو بوش  ،وديك تشينى..
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 بلغت كتبه المنشورة  ٢٢كتابًا  ،وكتبه تحت الطبع ستة كتب ..إلى جانب مئات المقاالتواألبحاث المنشورة فى الصحف والمجالت العربية ..

كتب للمؤلف سبق نشرھا :
 -١اإلسالم بين الشرق والغرب .تأليف على عزت بيجوفيتش) ،ترجمة(  ،تقديم الطبعة الثالثة للدكتور
عبد الوھاب المسيري .القاھرة :دار الشروق ٢٠٠٩
 -٢مختصر اإلسالم بين الشرق والغرب :إعداد وتقديم  .ط.١القاھرة :دار المختار اإلسالمي  ،ط ٢مكتبة
اإلمام البخاري٢٠٠٩ ،
 -٣اإلعالن اإلسالمي .على عزت بيجوفيتش )،ترجمة( .القاھرة :دار الشروق  ١٩٩٩ ،وطبعة٢
مكتبة اإلمام البخاري ٢٠٠٩ ،
 -٤مذكرات على عزت بيجوفيتش ) ترجمة واختصار( .ط ،١القاھرة :دار المختار اإلسالمي٢٠٠٤ ،
وط ٢مكتبة اإلمام البخاري.٢٠٠٩ ،
 -٥مشروعات اإلصالح والنھوض بالعالم اإلسالمي فى فكر الرئيس على عزت بيجوفيتش .الجيزة:
مركز اإلعالم العربي.٢٠١٢ ،
 -٦البوسنة فى قلب إعصار .القاھرة :دار المختار اإلسالمي .٢٠٠٠ ،
 -٧كوسوفا بين التشويه واألساطير .القاھرة :المختار اإلسالمي .١٩٩٨ ،
 -٨كوسوفا بين الحقائق التاريخية واألساطير الصربية .القاھرة :دار المختار إلسالمي٢٠٠٠،
 -٩الحرب الشيشانية بين التأليف والتزييف .القاھرة :دار المختار إلسالمي .٢٠٠٠ ،
 -١٠محمد أسد :سيرة عقل يبحث عن اإليمان .ط ١القاھرة :دار المختار اإلسالمي ،وط ٢مكتبة اإلمام
البخاري.٢٠٠٩ .
 -١١تجديد الفكرالديني فى اإلسالم لمحمد إقبال -اإلسكندرية ،مصر :مكتبة اإلسكندرية ٢٠١٠ ،
)تمت ترجمته بتكليف من مكتبة اإلسكندرية ضمن مشروع إعادة نشر مؤلّفات المفكرين اإلصالحيين فى
العالم اإلسالمى(.
 -١٢اإلمبريالية األمريكية من الغطرسة إلى االنھيار .تقديم أ.د .عادل حسن غنيم .القاھرة :مكتبة أإلمام
البخاري للنشر والتوزيع.٢٠١٣ ،
 -١٣نھب الفقراء :اإلنسان فى عالم التك ﱡتالت االحتكارية  .تقديم أ.د .كمال عرفات نبھان .القاھرة:
مكتبة أإلمام البخاري للنشر والتوزيع.٢٠١٢ ،
 -١٤الشيطان طبيبًا  :الحرب البيولوجية على العالم الثالث .القاھرة :مركز اإلعالم العربي.٢٠١٣ ،
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 -١٥الدولة العثمانية فى أوربا :من سمات العبقرية فى الحضارة اإلسالمية .تقديم أ.د .عادل حسن غنيم
 .القاھرة :مكتبة أإلمام البخاري للنشر والتوزيع.٢٠١٢ ،
 -١٦الفلبين  .القاھرة :دار المعارف ) ١٩٦٩.سلسلة شعوب العالم( .
 -١٧البؤساء :مجموعة من القصص الفلبينية القصيرة للألديب الفلبيني "بيِي ْنفِنيدو سا ْنتوس"
)ترجمة( .القاھرة :المؤسسة الدولية للنشر والمعلومات .١٩٨٤ ،
 -١٨الدولة اليھودية ،لثيودور ھرتزل) .ترجمة( .تقديم ومراجعة أ.د .عادل حسن غنيم .ط ٢القاھرة:
مركز نصوص  ٢٠٠٦،صدرت طبعته الثالثة من مكتبة البخارى ٢٠٠٩م.
 -١٩سقوط األكاذيب  :تفنيد شبھات العلمانيين حول الشريعة اإلسالمية .القاھرة :مكتبة أإلمام البخاري
للنشر والتوزيع.٢٠١٣ ،
 -٢٠تاريخ بھوت  :مخطوطة بقلم صالح محمد فارس )بحث وتحقيق( .القاھرة :جزيرة الورد.٢٠١٣،
 -٢١تاريخ القليوبية :مخطوطة بقلم صالح محمد فارس )بحث وتحقيق( .القاھرة :جزيرة
الورد.٢٠١٤،
The History of Israeli-Arab Conflict (1952-1975); an Annotated -٢٢
Bibliography. CanberraCollege of Advanced Education. (Australia), 1976
 -٢٣المترفون والمفسدون فى األرض  .الجامعة اإلسالمية بماليزيا ٢٠١٦،
 -٢٤رحلة عقل فى دروب الفكر واألدب  .القاھرة  :مكتبة جزيرة الورد ٢٠١٦ ،م
 -٢٥نافذة على فكرمحمد إقبال وإبداعاته الشعرية :طبعة إ ِل ْكترونية  ..الموقع الرسمى لألستاذ محمد
يوسف عدس ٢٠١٦ ،م.

كتب تحت النشر:
 -٢٦اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻰ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ.
 -٢٧اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻰ اﻝﻔﻠﺒﻴن .
 -٢٨اﻝﺜورة اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺜورة اﻝﻤﻀﺎ دة واﻻﻨﻘﻼب اﻝﻌﺴﻜري.
 -٢٩اﻝﻔﺎرس اﻝﻤﺠﻬول ﻓﻰ اﻝﺤرب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ.
 -٣٠اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻰ ﻤﻘدوﻨﻴﺎ.
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