حوار عن فكر محمد إقبال
بينى وبين أ .السنوسي محمد السنوسى

س.م.س • :في الذكرى المائة والتاسععععععثة واللميين لميم محمد إقبال..
ترى حاجةً إلى الثو ة لمنجزه الفكري والفلسفي؟
محمد يوسعععععع عدس :مرور الزمن ال يطفئ جذوة الفكر المتالّق ب قد يزيده
تألّ ًقا  ..وألن فكر إقبال كان مثن ًّيا بالنهوض والتجديد وبالحركة والتط ّور ؛ فهو
مرتبط بالمسعتقب  ،ولذلك فنحن اآلن أكلر من أي وقت مضععى في حاجة إلى أن
نثاو النظر في رؤيته الخاصة ونظراته الثميقة فى اإلصمح والتجديد .
س.م.س • :امتزجت في محمد إقبال يمية روافد من اإلسعععععمم والهند وال ر ..
كي ترى ذا االمتزاج اللقافي؟ و كان خص ًما أم إضافة لهويته اإلسممية؟
م.ي.ع :األمر يتوق على أولويات إقبال  ،وما اسععععتقر عليه فكره خمل حياته
وحس عميق اإل راك لمك ّوناتها ،
التي عاشععععععها في ذه األوسععععععا بوعي فائق
ّ
وقدرة فريدة على االختيار من عناصر ا ما ينسجم مع منطقه ومنهجه و بيثة
توجهاته الفكرية األصععععععيلة و ويته الذاتية  ،وال شععععععك أن يقافة الهند واللقافة
ّ
ال ربية  ،كانتا حاضععععععرتين في عقله ووجدانه  ،ولكنه حضععععععور إلهام وعبرة ؛
فهو لم ي رق فيهما ولكنه كان مسعععيط ًرا  ،مال ًكا لدفّة سعععفينته الفكرية ؛ فأسعععقط
من حسععععابه عيوبهما وجوانب القصععععور فيهما  ،واسععععتخدم أسععععمى مافي يقافة
الهند من تحليقاتها الروحية الشععععععرقية واإلسععععععممية ،وأعظم مافى ال ر من
عشق للمثرفة الثلمية والنزعة التجريبية االستقرائية .
ً
افتثاال  ،ألنه وجد في اإلسععععععمم لقا ًر عبقر ّيًا يجمع
ولم يجد في ذا غرابة وال
بين تجليات الروح والثلم في نسق واحد بم تثارض وال صدام  ،واستطاع أن
يكتشع في نصععوق القران والسععنة الصععحيحة ما يهيد رؤيته  ،ب اكتشع أن
منهج الثلم التجريبي إبداع قراني  ،ومنهج نبوي أصعععععع ي غا عن كلرة من
المفكرين المسلمين الذين غ ّرتهم الفلسفة اليونانية في با ئ األمر  ،واست رقت
جهو م قرونًا حتى اسعععتيقظوا وعا وا إلى اللقافة اإلسعععممية األصعععيلة ،فكانوا

أول من اسععععععتخدم منهج التجربة والممحظة في تحصععععععي المثرفة الثلمية ،
وأخذ ا عنهم روجر بيكون لينقلها إلى ال ر .
س.م.س  • :في كتابه «الفكر اإلسعععممي الحديص وصعععلته باالسعععتثمار ال ربي»
ذ ب  .محمد البهي إلى أن "إقبال" لم يكن إال مسعععل ًما ً
أوال ،ومفك ًرا غربيًّا في
الصياغة والمنهج يانيًا ..تتفقون مع ذلك؟
م.ي.ع :مع احترامى الشديد للدكتور البه ّي  ،أقول كان إقبال مسل ًما أوال واخ ًرا
 ..ولم يكن مف ّك ًرا غربيًّا ب مف ّكرا وفيلسوفًا إسمميا حتى النخاع  ..وإنما ترجع
أخطار من كتب عنه من الك تا الثر ناق ًدا أو ما ًحا إلى أخطار في الترجمة
الثربية األولى أل م كتبه " تجديد الفكر الديني في اإلسععععععمم"  ،مما أ ى إلى
أخطار فكرية شعععععاعت عنه  ..وبالتالي اسعععععتنتج منها القرار أفكا ًرا خا ئة عن
إقبال ..و ذا ما حاولت تفا يه في ترجمتى للكتا .
س.م.س • :لماذا غا تأيير إقبال في اللقافة الثربية ،خاصععععة على المسععععتوى
الفكري ،بخمف حضوره في يقافات أخرى؟
م.ي.ع :لقد كتب إقبال مهلفاته الفكرية والفلسعععفية وحاضعععر بالل ة اإلنجليزية ،
وكتب شثره بالل تين األور ية والفارسية  ،ولذلك كان تأييره كاسحا في الهند
وباكسعععتان وإيران وأف انسعععتان  ،وفى اسعععيا الوسعععطى بصعععفة عامة  ..وفهمه
وأعجب بفكره الفلسععععععفي مفكرون وفمسععععععفة مثاصععععععرون له من البريطانيين
واألوربيين  ،وكان بينهم وبينه حاورات ومراسمت  ..ولكنه لم يكتب بالثربية،
رغم إجا ته ل ها  ،إجا ة أ ّل ته للتثيين في منصعععععععب عم يد للثرب ية في الكلية
الشرقية بجامثة البنجا فور حصوله على درجة الماجستير.
ولكن بالنسععبة للثالم الثربي كا حضععوره وتأييره ينحسععر في جانبه الشععثري،
وما كان ليبلغ ذا المدى الذي بل ه في اللميينات حتى الخمسععععععينات من القرن
الثشرين إال بفض أحد أكبر ع شاقه ومريديه في مصر والثالم الثربي ،وأقصد
به الشاعر واأل يب الفذ الدكتور عبد الو ا عزام الذى ك ّرس وقتًا وجه ًدا فائقًا
لترجمة وواين وقصائد إقبال من الفارسية إلى الثربية  ،وقام بنشر ا والت نّى
بها على أوسع نطاق.

أما غيا إقبال عن الفكر الثربي فيرجع كما سبق أن أشرت إلى سور الترجمة
الثربية األولى أل م كتب إقبال "تجديد الفكر الديني في اإلسععمم  ..وأعذرالذين
تصعععععععدّوا لهذه الترجمة ألن ل ة الكتا اإلنجليزية كانت ل ة غير مألوفة تنتمى
إلى القرن التاسععع عشععر ،وألن صععياغة إقبال الفلسععفية لها كانت شععديدة التثقيد
إلى رجة االن مق ..و ذا ماحاولت في ترجمتى للكتا تفا يه.
ويععانيععا -ألن من تث ّرض لشععععععرح وتقععديم إقبععال إلى القرار الثر لم يميز بين
كتابات إقبال الدقيقة ذات المنطق المحكم في مهلفاته الفكرية  ،وبين إبداعاته
الشثرية التي حلّق فيها إقبال بوجدانه  ،بثي ًدا عن المنطق الجاف  ،فبدت بثض
عباراته الشعععثرية وكأنها شعععطحات صعععوفية مجافية لروح الفقهار التي تتميز
بالجفاف  ،ب الجمو الوجداني .
س.م.س • :جمع إقبال بين ال وق في أعماق الفلسععععععفة ،سععععععيّما المدرسععععععة
األلمانية ،والتحليق في فضعععععععار الروح ..كي ترون بج نم بثه بين ذين المجالين
المتباعدين؟
م.ي.ع :إذا كنت تقصععععععد أن أبرت ما يتميز به التفكر الفلسععععععفي و قة المنطق
وصعععرامته  ،وأن ذا ما ينأبى به  ،عن التجربة الشعععثرية التي تثتمد على اتقا
الثا فة والتحليق في أجوار الروح  ..وأن التثبيرالل وي عن ذا وذاك البد أن
يكون مختل ًفا متماي ًزا -فهذا صععععععحيذ  ،و ذا الفارق  -بالفث – و ما يجث
الفياسعععوف فيلسعععوفًا  ،والشعععاعر شعععاع ًرا  ..و ذا ينطبق على أغلب الفمسعععفة
وأغلب الشثرار  ..ولكن ناك ائ ًما استلنارات في بائع البشر  ،وتتجلى ذه
االسععععععتلنارات عند الثباقرة منهم ؛ وكان من سععععععمات عبقرية محمد إقبال أنه
اسعععتطاع أن يجمع في كيانه بين عبقرية الفيلسعععوف والثالم المدقق الذى يبحص
في جذور األشيار وأصول الحقائق ويثبر عنها بمنطق محكم صارم -من ناحية
 ،وبين عبقرية الشعععععععاعر الملهم الذى يحلّق بوجدانه وخياله في افاق الروح
االن سانية  ،وفى ملكوت الكون الف سيذ  ..ويثبر عن ذا التحليق بأرق الكلمات
 ،وأبدع الثبارات التي خلّدته كشععاعر عالمي اسععر ،اجتذ عقول وقلو شععتى
من الشععععخصععععيات البارتة في الشععععرق وال ر  ،فكتب عنه وترجم له أشععععثاره
عشاق كليرون في أوربا واسيا وبم الثر .
س.م.س • :الرمز والمجات في شععععثر إقبال وفكره لهما حضععععور ا أ ..إلى أي
مدى بح بجبباه عن القاعدة الثريضة من القرار؟

م.ي.ع :ما أظن أن اسععتخدام الرمز والمجات في التثبير الشععثري قد حجب إقبال
عن القاعدة الثريضععة من عش عاق الشععثر  ..فقد كان له قرار بالمميين في الهند
واسععيا ممن يقرأون الفارسععية واأل نر ية  ،كما كان له قرار بالل ات األخرى التي
أحسععععععن مترجموه ترجمة أشععععععثاره إليها ؛ كما حدث في الل ة الثربية على يد
الدكتور عبد الو ا عزام الذى سبق أن أشرنا إليه  ،والصاوى محمد شثمن
الشعععععيه األت ري الذى غنت له أم كللوم "حديص الروح" فانتشعععععرت في الثالم
الثربي من الخلج إلى المحيط .
الثيب في الك ّتا الذين حاولوا تحمي النصععععععوق الشععععععثرية مثاني أكلر مما
تحتم  ،يريدون بتأويلها أن يسععععت نوا بشععععثر إقبال عن أفكاره الصععععثبة التي
يتوجه بخطابه إلى الفمسععععفة
سععععجلها في كتبه ومحاضععععراته ؛ حيص كان إقبال
ّ
وكبار المفكرين ..وقا ة المستقب الذين سيبنون الدولة اإلسممية كما بشّ ر بها
إقبال  ،وعك مع صععععديقه محمد أسععععد على تصععععميم أ ر ا الفكرية  ،ووضععععع
يتوجه به لثامة
سععتور ا قب أن تتحقق في الواقع الثملي .أما في شععثره فكان
ّ
الخلق ويخص به المسععععععلمين  ،ليرتفع بأرواحهم وذواتهم إلى افاق عليا من
النهضة  ،ويستحلُّهم على األخذ بمق ّومات الوعي األخمق ّي والحرية ..واكتسا
الشخصية المستقلة وتثميق الهوية اإلسممية ..
س.م.س" • :تجديد الفكر الديني" ..موضععوع محوري في فكر إقبال ،وأفر له
كتابًا ،قمتم بإعا ة ترجمته بثد ترجمته األولى التي صعععععدرت سعععععنة 1955؛ ما
أ م مثالم التجديد الذي يدعو إليه إقبال؟
م.ي.ع :الحقيقة أن التجديد الذى عا إليه إقبال شععععم ك شععععير عن اإلنسععععان
ومجتمثه :نظرة اإلنسععععان إلى نفسععععه باعتباره خليفة ض في األرض وما ينب ي
أن يتحقٌق فيه من خصعععععععاق وصععععععفات ذاتية  ،ونظرته إلى خالقه وراعيه،
ومايجب لهذا الخالق المنثم من الحب والحمد وال شكر ،ونظرته إلى نظرائه من
الب شر وعمقاته بهم ابتدار من األ سرة  ،واألبار واألبنار والزوجة  ،وما ينب ي
لهم من رعاية وتربية ونصععذ  ،وعمقة المجتمثات بثضععها ببثض  ،التي تقوم
على التثارف والتثاون على الب ٍّر والتقوى  ،وإلى الكون الذى و مخلوق هلل ،
تتجلّى فيه اياته وعجائبه ،التي ينب ي أن يتوق عند ا اإلنسععان  ،ال لكي يتأم
أيضعععععععا ،
فيها فقط  ،ويسععععععتشععععععثر ما فيها من جمال خالقها وجمله  ،ولكن ً
ليسععععععتوعب  ،القوانين التي تحكمها  ،ويسععععععتخدمها في عمارة األرض بكفارة

الثلمار  ،لتحقيق مسئوليته المنبسقة من مثنى االستخمف في األرض .وعمقة
يتوجب عليه نحو ما من رعاية  ،ونصرة وفدار.
اإلنسان بدينه وشريثته وما
ّ
س.م.س • :بمن ترونععه أقر إلقبععال ،فك ًرا وفلسععععععفععة ،من بين مفكري الثر
المثاصرين له؟
م.ي.ع :رغم أن لك مفكر عبقري سمات خاصة يتميز بها إال أننى أ ستطيع أن
أرى أوجه شععبه قوية بين محمد إقبال  ،وعلى عزت بيجوفيتش ،ومحمد أسععد ،
ومالك بن نبي والشععيه محمد ال زالي  ،والشععيه يوس ع القرضععاوي ،والطا ر
بن عاشور  ،وربما غير م كلير  ،ولكنى ال أستطيع أن أتحدث عنهم بلقة  ،كما
تحديت ع ّمن ذكرتهم ألنى رسعععت حياتهم وأعمالهم باسعععتفاضعععة لم تتذ لى مع
غير م من المفكرين.
س.م.س • :ما الذي يمكن أن يقدمه إقبال إلشكاالتنا الرا نة؟
م.ي.ع :الما ظلب نلنا نسعععععتبثد من حلول مشعععععكمتنا السعععععياسعععععية واالجتماعية
واالقتصا ية -الفكر اإلسممي وشريثته  ،فسنظ فقرار روحيًّا وما ّ يًّا  ،تائهين
ضالين  ،عن سوار السبي  ..وسنظ في مسيس الحاجة إلى الرجوع إلى فكر
محمد إقبال وصعععحبه ممن ذكرتهم انفًا  ،ليكونو لنا مشعععاع تضعععيئ ريقنا إلى
الحق والصعععوا  ،وتكشععع لنا عن كنوتنا الكامنة في القران والسعععنة النبوية
الصحيحة !..فليس لمشكمتنا وال لمشكمت الثالم كله من حولنا حلوال حقيقية
ناجثة في الحضارة ال ربية  ،فالك أصبذ عاج ًزا عن حلول مشكمته المزمنة ،
ولكنها الكبريار والثنا األعمى الذى ال حدو له وال عمج له!..
(نشرالحوار في موقع إسمم أون الين في  17نوفمبر 2016م) محمد يوس
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