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Abstract
“Allama Muhammad Iqbal is a multidimensional personality, with the fact
that he was a great poet, philosopher, politician, religious scholar and
lawyer. Additionally he had a wonderful grip on different languages i.e.
Arabic, Persian and Urdu. However, his command on Arabic was valued
by the renowned scholars of the same language. His poetry is based on
Islamic literature. Impact of Arabic and Islamic literature can be seen in
Iqbal's poetry, that he used the Arabic terminologies in his poetry more
regularly and more precisely. Most of the ideas and discussions of Islamic
literature came from his poetry. He gave an actual image of Islam to the
Muslim Ummah. He particularly targeted young generation. He used a lot
of Quranic and Hadith phrases in his poetry, which gives the true
reflection of Islam. Those who belong to the Arabic and Islamic are still
mourning their heart and mind from the light and heat of his poetry.”
Key Words: Arabic language, Arabic Literature, Arabic terminologies,
Iqbal, Quran, Hadith.
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التمهيد
ال شك أن األدب األردوي أتثّر أتثًّرا عمي ًقا ابألدب العريب .وعلى رأس الشعراء األردويني الذين
أتثّروا ابألدب العريب شاعران الوطين حممد إقبال .كان – عليه الرمحة – من أعيان القرن العشرين .وكان
من أشهر الشعراء والكتّاب واحملامني والفالسفة والسياسيني .وابإلضافة إىل ذلك كان أهم ركن من
أركان حركة حرية ابكستان يف القرن املاضي.
وشاعريته كلها تفسري وترمجان للقرآن وسنة صاحبهﷺ ألهنا مصطبغة بصبغة األدب العريب
وحيدا الذي
واإلسالمي .أيقظ حممد إقبال مسلمي شبه القارة من خالل شعره الثوري .وكان
شخصا ً
ً
ظهرت من خالل شعره مباحث األدب اإلسالمي وأفكاره بصورة شعرية يف شبه القارة ،والذي ق ّدم
أسسا لنظرية ابكستان .ويستفاد منه األشخاص املنتسبون ابألدب العريب واإلسالمي إىل يومنا
شعره ً
هذا.
كان حممد إقبال مو ًلعا ابألدب العريب منذ نعومة أظفاره .وتعلّم اللغة العربية على يد مشس
العلماء سيد مري حسن ،والذي قال عنه عبد القادر يف مقدمة ’’ابنك درا إلقبال‘‘:
سیک
’’انیکمیلعتاکہیاخہصےہہکوجوکیئانےسافریسایرعیب هے،اسیکتعیبطںیماسزابناکحیحصذماق
()i

دیپارکدےتیںیہ۔‘‘
’’ كانت من ميزات تدريسه أن كل من يتعلم على يده اللغة الفارسية أو العربية ،خيلق يف طبعه
ميلها ورغبتها بطريق جيد‘‘.
سبب أتثر إقبال ابللغة العربية وأدهبا
كان إقبال جييد اللغات املختلفة وعلى رأسها األردية والعربية والفارسية واإلجنليزية .وعلى الرغم
وملونة بلون أدهبا .ألنه كان متأثّرا
شعرا ابلعربية ولكن شاعريته مصطبغة بصبغة اللغة العربية ّ
أنه مل يكتب ً
متاما .وهناك نقطتان لرغبته يف العربية.
بلسان عريب مبني .وحالوة هذه اللغة احللوة حتيط بشعره ً
األول :هو أتثري تربية والديه وبيئته البيتية منذ طفولته حيث أنه كان حمبًّا للقرآن الكرمي وعارفًا
هبذا الكالم اجمليد.
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والثاين :هو أن اللغة العربية تنتمي إىل العرب ،ومنطقة العرب حمبوبة عنده ألهنا هي موضع
حبيبه األوحد النيب حممدﷺ .كما اعرتف هبذه احلقيقة يف أشعاره الكثرية .حيث قال:
اخکرثیبازدواعملوخرتشاس
ii

ایکنخرہشیہکآاجندربلاس
أي ’’تربة املدينة املنورة أفضل من العاملني .وأن املدينة املنورة مدينة رايح ابردة ألهنا هي مسكن
َ
حبيبناﷺ‘‘.
فكأن خطة العرب وبيئتها دخلت يف ذهن إقبال من وجه أهنا هي وطن احلبيبﷺ .وصارت
حمبة منطقة العرب جزءا ال ينفك عن طبيعته من خالل حبّه األبدي حلبيب ربنا الكرميﷺ .ويثبت من
خالل واثئقه املختلفة أنه كان يقرأ الكتب العربية بكثرة .فهذا هو السبب ،أنه يكثر ذكر اآلايت
تلميحا وتضمينًا يف شعره .ويذكر الكلمات والرتاكيب العربية
القرآنية واألحاديث النبوية واألشعار العربية ً
يف كثري من األحيان من جهات خمتلفة .وهذا أمر مسلّم أن شعر أقبال كلّه هو نشر اإلسالم وتبليغه.
كما قال عبد هللا بن املبارك:
’’ ال يُقبل الرجل بنوع من العلوم ما مل يزيِّّن علمه ابلعربية‘‘(iii).
فلهذا كان إقبال يزيّن شعره ابللغة العربية وأدهبا .ولو أتملنا يف شعر إقبال جند أن األدب العريب
أثّر يف شعره من جهات خمتلفة ،حيث كان ينفخ روح األدب العريب يف شعره األردوي والفارسي.
حيس خالل قراءة شعره اململوء ابلتشبيهات والتمثيالت والتلميحات العربية كأنه ينظر بيئة
والقارئ ّ
العرب بعيين رأسه.
أتثريا عمي ًقا .وهذا هو السبب لكون شعره
أثّر القرآن الكرمي واألدب العريب يف فكر إقبال ً
فاهتموا مسلمي شبه القارة هبذه النظرية .وخبربته
عامليًّا .وعرض إقبال نظرية ابكستان ً
عرضا و ً
اضحا ّ
وضح نظرية ابكستان املصطبغة ابلصبغة اإلسالمية حىت اطّلعوا
اخلاصة ابلقرآن الكرمي واألدب العريب ّ
العلماء والزعماء على حقيقتها .وأطلعهم على هذه احلقيقة أن القوم ليس من الوطن بل هو من الدين
والنظرية.
تقصي السبب لتأثر إقبال ابلعربية يظهر لنا أنه كان يعتقد أن اللغة العربية هي
وعندما نتأمل يف ّ
وسيلة لوحدة الفكر بني العلماء واألدابء املسلمني .وقال:
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ِ
ودحت رکف اک زربدس ذرہعی ےہ۔ سپ اکی املسمن ےک ےئل
’’رعیب زابن املسمن املعء اور ادابء ےک ےئل
اسےکاوردورسیاالسیمزابونںیکادایبتےکدرایمنھچکاحلئںیہنوساےئاافلظےکنجےکبقعںیماےسی
اقحقئوہےتںیہںیہنجوہےلہپیہاجاتنےہاوراےسیااکفرںیہوجاسیکمہفولقعےسدورںیہناوراےسیذجابتںیہ
)(iv

نجےساناکدلےلہپیہآانشےہ۔‘‘
أي ’’ العربية هي أفضل وسيلة لوحدة الفكر بني العلماء واألدابء املسلمني .فهناك ال شيء
للمسلم حيول بينه وبني لغات األمة املسلمة إال الكلمات اليت حتتوي على احلقائق يعرفها ساب ًقا وعلى
فعال‘‘.
األفكار اليت ليست بعيدة عن فهمه وعقله وعلى العواطف اليت قلبه مألوف هبا ً
أتثري القرآن الكرمي واحلديث الشريف يف شعر إقبال
من الواضح أن القرآن الكرمي أكرب األعمال األدبية العربية ،وال ريب أن األحاديث النبوية ترتتب
نبني أتثري األدب العريب يف شعر إقبال.
عليه .وبغري ذكر هذين مصدرين لألدب العريب كيف ميكننا أن ّ
فتأثر إقبال أتثًّرا عمي ًقا من القرآن الكرمي واحلديث الشريف الذي يظهر من خالل أبياته الكثرية.
واعرتف إقبال به يف بيته هذا:
تس
رگوتیموخایہاملسمںزی
ست
تسیننکممزجہبرقآںزی)(v
مسلما .فلن ميكنك ّإال أن جتعل القرآن جزء حياتك‘‘.
أي ’’إن تُِّرْد أن تعيش ً
تلميحا وتضمينًا .وبعض األحيان ذكر املعاين
وأتى إقبال ابآلايت القرآنية الكثرية يف أبياته
ً
القرآنية بطريقة جيدة .حيث قال:
تفگتمکحرادخاریخیثک
رہاجکاںیریخراینیبریگب)(vi
كثريا .فأينما جتد هذا اخلري عليك أن حتصل عليه‘‘.
خريا ً
أي ’’قال هللا تعاىل للحكمة ً
ففي هذا البيت أتثر إقبال من آية سورة البقرة اليت قال تعاىل أنه من يؤتيه احلكمة فهو أويت
كثريا أي قال هللا تعاىل إن احلكمة هي خري كثري .فقال تعاىل:
خريا ً
ً
ِّ vii
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ْمةَ فَ َق ْد أُويتَ َخ ْرياً َكثرياً َوَما يَذك ُر إال أ ُْولُوا األَلْبَاب﴾ .
ْمةَ َمن يَ َشاءُ َوَمن يُ ْؤ َ
ت احلك َ
﴿يُ ْؤيت احلك َ
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أشار إقبال يف بيته املذكور إىل هذه اآلية من السورة البقرة .وإضافة إىل ذلك قال:
زہاروخفوہ،نکیلزابںوہدلیکرقیف
یہیراہےہازلےسدنلقروںاکرطی)(viii
أي ’’ولو كان هناك خوف عظيم ولكن اللسان يكون مواف ًقا للقلب .وهذا هو طريق الصاحلني
منذ قدمي‘‘.
لو أتملنا يف هذا البيت جند أن إقبال يوصي للمسلمني أن املؤمن احلقيقي هو الذي يقول ما
يفعل .وال يقول ما ال يفعل بنفسه .فهذا هو املوضوع من املواضيع القرآنية الذي ذكره هللا تعاىل مر ًارا يف
كالمه اجمليد .حيث قال تعاىل:
ِّ
َّ ِّ
اَّللِّ أَن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن)﴾(ix
ند َّ
ين َآمنُوا ملَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َن َك َُرب َم ْقتًا ِّع َ
﴿ َاي أَيُّ َها الذ َ
هناك أمثلة عديدة يف شعر إقبال اليت استفادها من آي القرآن الكرمي .ولكننا نكتفي خشية اإلطالة
على األمثلة املذكور يف السطور السابقة.
فاآلن نستخرج بعض األمثلة لألحاديث النبوية من شعر إقبال .ولو أتملنا يف أبيات إقبال اليت
كثريا يف هذا اجملال من
عرض من خالهلا نظرية القومية ( )Nation Theoryوجدان أنه أتثر ً
األحاديث النبوية اليت هي جزء الينفك عن األدب العريب .حيث أنه كان يقول إن القوم ليس ابلوطن
يتكون من الدين والنظرية .فقال:
بل القوم ّ
وقمذمبہےسےہذمبہوجںیہنمتیھبںیہن

ذجبابمہوجںیہن،لفحمِامجنیھبںیہن)(x
يتكون من الدين ،وإذا عدم الدين عدمتم .وإن مل يكن االجنذاب بني النجوم ال
أي ’’أن القوم ّ
وجود للنجوم .أي وجود الشعب املسلم يقوم على جتاذهبم وتعاطفهم وترامحهم بينهم‘‘.
وتہنٹماجےئاگاریانےکٹماجےنےس
ہشنےموکقلعتںیہنامیپےنےس)(xi
ٔ
أي ’’أيها الشأب املسلم! إنك ال تفىن بفناء اجلمهورية اإليران .ألن سكر اخلمر ال عالقة له
ابلكأس‘‘.
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أي إذا انعدم أي وطن من أوطان املسلمني يف العامل لن يفنوا املسلمون كلّهم ألن وجودهم ال
يعتمد على اجلغرافية واألوطان بل هو يعتمد على الدين والنظرية .واإلسالم هو دين أبدي الذي لن
أبدا والشريعة اإلسالمية هي شريعة خالدة خملَّدة .فكيف للمسلمني أن يفنوا بفناء وطن من
ينعدم ً
أوطان املسلمني.
فيبدو من هذين البيتني أن املسلمني وجودهم ال يقوم على األوطان واجلغرافية بل هو يقوم على
وجود هلم .وهذه
أساس الدين والنظرية .وإن مل يكن بينهم جتاذب بعضهم لبعض أي الرمحة واحملبة فال َ
هي القوة اليت ذكرها النيبﷺ يف أحاديثه الصحيحة .فقال:
’’ ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر
جسده ابلسهر واحلمى (متفق عليه))‘‘(xii
أيضا:
وقال ً
أسه اشتكى كلُّه‘‘(xiii).
’’املسلمون كرجل واحد ،إن اشتكى عينُه اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى ر ُ
أتثري الشعر العريب يف شعر إقبال
قال الدكتور سيد عبد هللا عن ’’أتثري األدب العريب يف شعر إقبال ‘‘يف مقدمة كتاب’’ ميزان
إقبال‘‘:
’’الک ِم اابقل (اہنتی ادتبایئ زامےن ےک وسا) ابومعلم رعتیب ےس ارث ذپری راہ ےہ۔ وہ رعیب یک اتکںیب اثک
)(xiv

اجنپبویوینریٹسےسوگنماایرکےتےھت۔‘‘
(إال ما كان يف بداية عصره) كان يتأثّر ابلعربية تدرجييًّا .وكان إقبال يتطلب
’’أن شعر إقبال ّ
الكتب العربية من جامعة بنجاب (الهور)‘‘.
فاّتذ إقبال
فيما يلي نذكر أتثر إقبال هبدي القرآن الكرمي واألحاديث النبوية والشعر العريب ّ
أسلوب الشعر العريب حىت يبدو أحيا ًان أن شعره انعكاس الشعر العريب ،حيث أنه نسج شعره على
جو
نظرا عمي ًقا يف شعر إقبال جند األمثلة العديدة له ونعلم مدى أتثّره وقبوله ّ
منوال العرب .ولو نظران ً
االّتاذ ميكن أن حنصره يف ثالثة اجتاهات:
األدب العريب .وهذا ّ
األول :استخدام الكلمات العربية يف معانيها اخلاصة ابللغة العربية
الثاينّ :اّتاذ املواضيع من الشعر العريب
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وتلميحا
الثالث :استخدام أبيات الشعراء العرب يف شعره تضمينًا
ً
األول :استخدام الكلمات العربية يف معانيها اخلاصة ابللغة العربية
وإذا أمعنا النظر يف شعر إقبال جند أنه قد استخدم الكلمات العربية ومصطلحاهتا يف معانيها
اخلاصة ابللغة العربية ومبا أهنا تُستخدم ابللغة األردية يف معان أخرى .حنو :استخدام كلمة ’’دليل ‘‘يف
معىن ’’املرشد ‘‘ولكننا نستخدمها يف األردية مبعىن ’’البينة ‘‘،ومن مث كلمة ’’أديب ‘‘يف معىن
’’املؤدب واملث ّقف ‘‘وعندان معناه’’ الكاتب واملؤلف ‘‘يف األردية .وهكذا قد يستخدم كلمة’’ غريب‘‘
يف معىن’’ ِّ
النادر ‘‘ويف األدرية معناه’’ الفقري واملسكني‘‘ .وقد أييت بكلمة ’’زمحة ‘‘يف معىن
’’االختناق والش ّدة ‘‘ولكنها يف األردية مبعىن’’ الكلفة ‘‘،فانظر كيف استخدمها إقبال مبعىن
’’االختناق والش ّدة‘‘ ،قال:
زتمحِئگنتدرایےسرگزیاںوہںںیم
وتعسِرحبیکرفتقںیمرپاشیںوہںںیم)(xv
أي ’’إنين أجتنّب من اختناق ضيق النهر وش ّدته .وأنين قلق بشأن انفصايل وفراقي عن انفتاح
وتوسع البحر‘‘.
احمليط ّ
ضع هذا يف عني االعتبار أن هذا بيت إقبال ابألردية ولكنه يستخدم كلمة ’’زمحة‘‘ يف معناها
العريب .وإن نتّخذ كلمة ’’زمحة‘‘ هنا يف معىن الذي نستخدمها ابألردية أي ’’الكلفة‘‘ لن نفهم ماذا
يريد الشاعر من شعره هذا .وقال:
اےوتامراادنرںیرحصادیل
ب ت
اوسفنوناےئربجیئ)(xvi
شکن ِ
’’(قال أبو جهل لزهري) اي (زهري!) أنت لنا دليل ومرشد يف الصحراء .فاقطع سحر جربيل يعين
القرآن بشعرك‘‘.
هذا البيت من أبيات إقبال يف كتابه ’’جاويد انمه‘‘ عندما يزور إقبال أاب جهل وهو ينوح يف
’’فلك القمر‘‘  .جند يف هذا البيت أن كلمة ’’دليل‘‘ استخدمها إقبال يف معىن ’’املرشد‘‘ غري معناها
األردية ’’البينة‘‘.
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إن بعض الكلمات العربية مثل ’’األب‘‘ و’’االبن‘‘ و’’البنت‘‘ و’’األم‘‘ تُستخدم أحيا ًان يف
غري معانيها احلقي قية ،وتدل على العالقة بني الشيئني فقط .ومن هذه الرتاكيب العربية تركيب ’’بنات
الدهر‘‘ الذي يُستخدم يف األدب العريب ملصائب الدهر ،وقد استخدمه شاعر الشرق عالمة حممد
أيضا يف بيت من أبياته بعد ترمجته إىل اللغة الفارسية:
إقبال ً
ززلےلںیہ،ایلجبںںیہ،طحقںیہ،آالمںیہ
درتخانامد ِرأایمںیہ)(xvii
یسیکیسیک
ِ
بنات الدهر – دخرت ِّان ِّ
مادر أايم – من الزالزل والصواعق والقحط
’’توجد يف هذا العامل شىت ُ
واآلالم‘‘.
الثاينّ :اّتاذ املواضيع من الشعر العريب
فكان إقبال يلّح على العودة إىل العرب .فهذا هو السبب أنه كان يقول للشعراء من معاصريه
أن يصرفوا النظر من الشعر السوء إىل الشعر العريب وأن ينسجوا على منوال العرب يف إنشاد الشعر.
فقال يف كتابه ’’أسرار خودي‘‘:
’’رکفاصحلدرادبیمابدیت
س
ر جعتےوسےئرعبیمابدیت
دلہباملسےنرعبابدیرپسد
اتددمحبصِاجحزازاشمرکد‘‘)(xviii
يل وجهك شطر العرب ،عليك أن
’’جيب أن يكون فكرك يف األدب صاحلًا ،كما جيب أن تُ ّو َ
)(xx
تفوض قلبك إىل ’’سلمى‘‘ من العرب )(xixكي ينبلج صباح احلجاز من مساء األكراد‘‘.
ّ
اسعا حىت أدركه األدابء العرب.
وأتثُّر إقبال ابألدب العريب انتشر يف العامل العريب كلّه
انتشارا و ً
ً
فقال الدكتور طه حسني مقارًان بينه وبني أيب العالء املعري:
’’أحدمها –وهو أبو العالء -كان يف أايمه ينظر إىل اهلند ويطيل النظر إليها ،واألخذ عنها
املتنسكني من الربامهة .واآلخر – وهو إقبال -كان ينظر إىل
والتأثر هبا ،حىت التزم يف حياته حياة ّ
العرب ويشيد هبم ،ويثين عليهم ويتخذهم املثل األعلى لإلنسانية اجلديرة ابلوجود واحلياة والبقاء‘‘(xxi).
--------124--------

مجلة البحث العر بي

المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

كما من شعراء ديوان احلماسة شاعر جاهلي ابسم  -السموءل بن عاداي -إنه يقول يف مدح جبل:
وَسبه
سأصلُهتحتالَـری َ َ ا
َر َ ا
ت
وطي)(xxii
إىلامجنلرفعال ُي ُال ُ
واملراد ابلنجم الثراي ،يقول شارح ديوان احلماسة يف شرح هذا البيت:
’’ثبت أثره حتت الثرى وعال به إىل الثراي رأس رفيع شامخ ال يناله أحد‘‘(xxiii).
فنجد أثر هذا البيت جليّا يف البيت اآليت إلقبال:
وچایٹںریتیرثایےسںیہرسرگ ِمنخس

وتزنیمرپاورانہپےئکلفریتاوط)(xxiv
يف هذا البيت خياطب إقبال جبل مهاله وميدحه  -وهو من أشهر اجلبال يف شبه القارة اهلندية-
ويقول:

ِّ
ك) مشغولة يف التكلم مع الثراي ،أنت (بسبب أصلك) على األرض
’’اي مهاله! ذر َاك (ق َم ُم َ
نت (بقممك الشاهقة) أجواء السماء‘‘.
وتوطّ َ
يقول الدكتور خورشيد رضوي يف شرح هذا البيت:
’’فما دمنا نعرف أن كلمة ’’النجم‘‘ يف العربية قد أصبحت كاسم َعلَم للثراي ،فإذا قالوا :طلع
النجم يريدون الثراي ،ما دمنا نعرف ذلك وما دمنا نرى ’’جبال‘‘ إزاء ’’جبل‘‘ و ’’الثراي‘‘ مقابل
’’الثراي‘‘ والرسوخ يف األرض نفس الرسوخ يف األرض والعلو إىل السماء نفس العلو إىل السماء يف كال
إقباال استوحى من بيت السموءل‘‘(xxv)...
البيتني ،مل نكد نراتب يف أن ً
أيضا موافق لآلية القرآنية ،ابإلضافة إىل أن معناه مستفاد
معىن هذا البيت املذكور –إلقبال– ً
مثال لكلمة طيبة وقال:
من بيت ديوان احلماسة –كما ذكران– آن ًفا .فضرب هللا تعاىل ً
ِّ
ٍ
الس َم ِّاء.
ب َّ
ت َوفَ ْرعُ َها ِّيف َّ
ف َ
َصلُ َها َاثبِّ ٌ
﴿أََملْ تَ َر َكْي َ
اَّللُ َمثَ ًال َكل َمةً طَيِّّبَةً َك َش َجَرةٍ طَيِّّبَة أ ْ
ضَر َ
)﴾(xxvi
مثال للكلمة الطيبة ووصفها أبهنا اثبتة يف األرض أبصلها
فذكر هللا تعاىل الشجرة الطيبة ً
وفروعها واصلة إىل أجواء السماء .وهذا هو الوصف الذي ذكر إقبال جلبل مهاله .وميكننا أن نقول أ ّن
معىن شعره هذا مستفاد من القرآن الكرمي وديوان احلماسة.
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ومن َمث هذا البيت الذي جاء به إقبال يف قصيدته املسمى ب ’’ذوق وشوق ‘‘،جنده مصطبغًا
وملوان بلونه ،فاجلو اجلاهلي مسيطر عليه .فإنه يقول:
بصبغة الشعر العريب اجلاهلي ّ
احسبش
رسخووبکددبایلںھچڑایگ ِ

وکہِإمضوکدےایگرگن تربگناسلیطں
نت
ی
رگدےساپکےہوہا،ربگ خ لدلھئگ
وناحاکہمظرنمےہلثمرپاینں)(xxvii
رگیِ ِ
وخلف على جبل إضم طيالس ملونة أبلوان خمتلفة.
’’إن غمام الليل ترك وراءه سحب محراء وزرقاء ّ
ونظفت أشجار النخل ،وأصبحت رمال ضواحي كاظمة انعمة مثل
صار اهلواء نقيا من الغبار،
ْ
الديباج واحلرير‘‘.
حنن نعرف أن ’’كاظمة‘‘ من أمساء ضواحي البصرة كما أن جبل ’’إضم‘‘ من جباهلا ،وقد
ذكرمها غري واحد من الشعراء العرب يف شعرهم ،على سبيل املثال مجعهما البوصريي يف البيت التايل:
س
س
س
أمهتتارلينمبلقااءاکظمه
ت
وأوضماربلقفااملظلءنمإمض)(xxviii
أيضا يف الشطر األخري من البيت األول كلمة ’’طيلسان‘ .وهي ال تُستخدم يف اللغة األردوية،
فنجد ً
وقد أخذها إقبال من األدب العريب ،كما قال املعري :
ت
ت
ُربلیل اكٔبهاحبصلفاسحلـ
ـ ِنوإناکنأوسدالطیلشاان)(xxix
وبعد هذين البيتني يف نفس القصيدة ذكر إقبال األطالل والنار املنطفئة .فقال:
آگیھجبوہیئاِدرھ،وٹیٹوہیئانطبادرھ
یکربخاساقممےسزگرےںیہےنتکاکرواں‘‘)(xxx
مرت هبذا املكان؟‘‘
’’النار منطفئة هنا والطنب مكسورة هناك ،وما يدري أح ٌد َك ْم من القوافل ّ
ومن املعلوم أن ذكر أطالل القوافل واألمم هو موضوع من مواضيع الشعر العريب .والوقوف على
األطالل والبكاء عليها واخليم والطنب املكسورة والقوافل املرحتلة هي من تلك املواضيع اليت استخدمت
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من قِّبل الشعراء العرب واليت ُزيّنت يف قلوهبم ،فتناولوا هذه املواضيع بكثرة وأطلقوا سراح فكرهم فيها،
وال جند شاعرا من الشعراء العرب القدامى إال وقد قدح زاند فكره منه ،إىل أن ضاق به الشاعر العباسي
الشهري أبو نواس وقال:
لقنمليىلعرمسدرس
واافق،امرضولاکنجلس)(xxxi
وتلميحا
الثالث :استخدام أبيات الشعراء العرب يف شعره تضمينًا
ً
من خالل قراءة شعر إقبال جند ذكر املتنيب ،وأيب العالء املعري ،وعمرو بن كلثوم ،والبوصريي،
وكعب بن الزهري ،وزهري بن أيب سلمى وامرئ القيس وغريهم من شعراء العرب .حنو بيت من معلقة
عمرو بن كلثوم هذا:
ت
صبتت س َ ْٔ َ ع
ع ُأمَ َ ْمـ ٍرو
سَا
َ َ ِْت ا
ال َ
َ َ ْٔ َ لي ت
اها َ ِمب َنـا)(xxxii
مَ َ ا
س ْر
َوك َان ا
ال ُ
فذكره إقبال تضمينًا يف شعره .فقال:
صبتت س َ ْٔ َت ع
ع ُأمَ َ ْمـ ٍرو
سَا
َ َ ِْت ا
ال َ
َ َ ْٔ َ لي ت
اها َ ِمب َنـا
مَ َ ا
س ْر
َوك َان ا
ال ُ
ارگابںیاسرمسِدوسداری
دبویاررحمزناجموانیم)(xxxiii
أي ’’اي أم عمرو! كنّا جالسني ابليمني فكان ِّ
عليك أن تبدأي دور الكأس من اليمني ووف ًقا للعادة.
ِّ
ولكنك قد صر ِّ
ِّ
وبدأت دور الكأس من اليسار .فإن يكن هذا هو طقوس الصداقة
فت الكأس عنّا
فاضرب ابلكأس واإلبريق جبدار احلرم‘‘.
فانظروا كيف استخدم بيته يف شعره واستمر مبفهومه يف بيته الثاين ابللغة الفارسية .حىت أن
القارئ الذي ال يعرف أن البيت األول هلذا الشعر من األدب العريب وهو يقرأ الرتمجة فقط ابللغة األردية
بيت للشاعر اآلخر العريب .وسوف يظن أن هذين البيتني كالمها للشاعر الواحد
ال ميكنه التخمني أنه ٌ
بسبب استمرار املعىن.
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تلميحا
متأثرا بشعراء العرب وكان يذكر أبيات الشعر العريب
ً
يبدو من هنا أن إقبال كان ً
وتضمينًا يف شعره .فلهذا السبب يتصف شعره بصفات الشاعرية العربية .كان يعتقد أن الشعر الصادق
ِّ
متأثرا إىل حد بعيد كما أبدى إعجابه ابلشعر العريب يف كتابه
هو الذي قُ ّدم من قبل العرب .وكان ً
‘‘ ،’’Stray Relfectionsفقال:
“No poetry is so direct, so straightforward and so manly in
spirit. The Arab is intensely attached to reality; brilliancy of
)colour does not attract him...”(xxxiv
أي ’’ليس من الشعر العاملي ما يساوي الشعر العريب يف أسلوبه املباشر الصريح ،ملؤه روح
املروءة ،العريب يتالصق ابلواقع تالصقا شديدا ،ال جيذبه أتلق األلوان‘‘...
كتب إقبال كتابه املنظوم ’’جاويد انمه ‘‘أي’’ رسالة اخللود ‘‘.ويف هذا الكتاب عرج إقبال مع
ومر يف
شيخه الروحي جالل الدين الرومي – رمحه هللا – إىل السماوات معر ً
اجا روحيًّا خياليًّا فكرًّايّ .
مر هبا
سياحته الفكرية اخليالية بكثري من املنازل ،والتقى فيها بشخصيات ماضية ،ومن هذه املنازل اليت ّ
إقبال مع شيخه الرومي ’’فلك القمر‘‘ .وهناك و ٍاد من وداين ’’فلك القمر‘‘ الذي يقال له
’’يرغميد‘‘ والذي مسّاه املالئكة ’’الطواسني‘‘ – ومن الواضح أن كل هذه األمساء مسّاها إقبال نفسه–
’’ .والطواسني ‘‘هي مجع’’ طس ‘‘اليت هو من حروف املقطعات .وهناك معىن الطواسني هو
’’التعليمات‘‘  .فينظر إقبال هبذا الوادي الطواسني األربعة .أي طس ل ’’غواتما بوذا‘‘ ،وطس ل
’’زرادشت‘‘ ،وطس ل ’’املسيح عليه السالم‘‘ ،وطس ل ’’حممد عليه الصالة والسالم‘‘.
لو أتملنا يف كلمة ’’الطواسني‘‘ يفوت عقلنا يف كتاب ’’الطواسني‘‘ حلسني بن منصور
أيضا من أعيان القرن الثالث اهلجري يف األدب العريب .واستخدام كلمة
احلالج .وكان هو ً
يدل على أن إقباال نظر يف األعمال األدبية للحالج ويطيل النظر إليها.
’’الطواسني‘‘ من قِّبل إقبال ّ
احلال َج يف ’’فلك املشرتي‘‘ ويسأله عن فلسفته ’’أان احلق‘‘
ويف هذه الرحلة الروحية الفكرية يزور إقبال ّ
ردا بسيطًا ويشرح فلسفته هذه .وإقبال قد ألقى
فريد احلالّج ًّ
وذنبه الذي أدى به إىل عقوبة اإلعدام ّ
الضوء هبذا على فلسفته من وجهة نظره.
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ومن هؤالء الرجال املاضيني الذين يزورهم إقبال يف معراجه اخليايل أبو جهل –الذي كان من
أعظم أعداء اإلسالم وأشد الناس محاسة يف الدفاع عن اجلاهلية والكفر – يراه إقبال متعل ًقا أبستار
الكعبة يستعني آهلته على حممد-عليه الصالة والسالم -وذلك عندما يرى اجلاهلية تطرد من عاصمتها
ومهدها طردا شنيعا -إنه ينوح قائال:
ابزوگاےگنساوسدابزوگے
ت
آنچهديديازدمحمابزوگے

اےهیل،اےدنبهراوپزشذپير
ت
اخب ٔهوخدرا ِزےباياںبر
گلهاشںرارگباگںآن تس
نت
ی
خلتآنرخامےاشںرارب خ ل!
رصرصےدهابهواےابدبه
ت
س
نه
’’أ مأاجعزلخناخوبه‘‘
اےانمتاےالتازيزنملرمو
رگززنملیمرویازدلرمو
س
اے ُيراادنردومشچامواثق
س
تس
مہلتے’’ إنكأزتعمارفلاق)‘‘(xxxv
’’ أعد علينا أيها احلجر األسود! أعد علينا حديث ما القيناه على يد حممد! اي هبل! اي من يقبل
االعتذار من عباده! أسلب بيتك من أيدي هؤالء الزاندقةُ ،سق قطيع أغنامهم إىل الذائب ،واجعل
مترهم مرا على خنلهم ،أرسل عليهم صرصرا من ريح الفيايف ،واجعلهم أعجاز خنل خاوية ،اي مناة! واي
الت! ال ترحال عن أرضنا ،وإذا كان ال بد من الرحيل فال ترحال عن قلوبنا ،وما دام لك اي الت يف
عيين واثق فأمهلي إن كنت قد أزمعت الفراق‘‘.
فكل من له أدىن إملام ابألدب العريب اجلاهلي يدرك أن عبارة ’’إن كنت أزمعت الفراق‘‘ يف
الشطر الثاين للبيت األخري من هذه القصيدة مأخوذة من البيت التايل لعنرتة بن شداد العبسي:
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ت
تس
إنكأزتعمارفلاقفامن
زتمراکمكببلیلملظم)(xxxvi
وحنن نعرف أ ّن الشطر الثاين للبيت الرابع من هذه األبيات هو آية من آي القرآن الكرمي .فاستخدمه
إقبال يف بيته هذا .فقال هللا تعاىل:
ِّ
ٍ ِّ ٍ
ص ْر َع ٰى َكأ ََّهنُْم أ َْع َج ُاز َخنْ ٍل
وما فَََرتى الْ َق ْوَم ف َيها َ
﴿س َّخَرَها َعلَْي ِّه ْم َسْب َع لَيَال َوََثَانيَةَ أ ََّايم ُح ُس ً
َ
ِّ ٍ )(xxxvii
َخاويَة﴾
تتوفر األمثلة لألدب العريب يف شعر إقبال .ولكننا نكتفي على األمثلة املذكورة خشية اإلطالة.
اخلامتة والنتائج
ابالختصار! إن معظم الشعراء األردويني قد أتثروا ابألدب العريب واغرتفوا من حبره .وعلى رأسهم
شاعران الوطين وشاعر الشرق عالمة حممد إقبال عليه رمحة الرمحان .ويبدو من كثرة التلميحات لألدب
العريب اليت استخدمت يف شعره أنه يغوص يف حبر األدب العريب ويستخرج منه اللؤلؤ واملرجان .ومن
خالل هذا البحث العلمي يبدو أنه كان متأثّراً بلسان عريب مبني.
ويف النهاية أوجز القول يف بيان أهم النتائج هلذا البحث العلمي .وأما النتائج فهي كالتايل:
عظيما.
كبريا ومف ّكًرا ً
شاعرا ً
كان العالمة حممد إقبال ً
أتثّر إقبال أتثًّرا عمي ًقا ابألدب العريب واإلسالمي.
اقتبس إقبال يف شعره من هدي كالم هللا سبحانه وتعاىل كما أنه اقتبس ابلسنة النبوية والشعر العريب.
أخذ املفاهيم من األدب العريب وكساها األسلوب األردوي والفارسي.
ولو أتملنا يف شعره جند أنه أخذ أسلوب األدب العريب .وميكن أن حنصره يف ثالثة اجتاهات آتية:
األول :قد يستخدم الكلمات العربية يف معانيها اخلاصة ابللغة العربية ولو أهنا تستخدم بغري
معانيها ابللغة األردية.
موضوعا لشعره.
والثاين :أنه قد أيخذ املواضيع من الشعر العريب وجعله
ً
وتلميحا.
والثالث :أنه يف بعض األحيان يستخدم أبيات الشعراء العرب يف شعره تضمينًا
ً
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iاهلوامش واحلواشي
() اسلم کمال ،كسب كمال (كليات إقبال املصورة) ،الهور :مقبول اكادمي1998 ،م ،ص8:
 )( iiإقبال ،كليات إقبال الفارسية ،الهور :إقبال اكادمي ابكستان ،الطبعة الثانية1994 :م ،ص41 :
 )( iiiاحلسيين ،أمحد زيين دحالن ،السيد ،شرحه على منت األجرومية يف علم العربية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ص:
6
 )(ivسليم أخرت ،الدكتور ،عالمة إقبال حيات ،الهور :فكر و سنگ ميل پبلشرز2003 ،م ،ص890 :
 )(vإقبال ،كليات إقبال الفارسية ،ص133 :
 )(viنفس املرجع ،ص547 :
 )(viiالبقرة269 :2 ،
 )(viiiإقبال ،كليات إقبال األردوية ،الهور ،إقبال اكادمي ابكستان1990 ،م ،ص369 :
 )(ixالصف3-2 :61 ،
 )(xإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص229 :
 )(xiإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص235 :
 )( xiiالبخاري ،حممد بن إمساعيل ،أبو عبد هللا ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب رمحة الناس والبهائم ،بريوت ،لبنان :دار
ابن كثري ،الطبعة األوىل1423 :ه 2002 /م ،ص ،1508 :رقم ،6011 :واملسلم ،مسلم بن حجاج القشريي،
الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع،
الطبعة األوىل1427 :ه 2006 /م ،ص ،1201 :رقم2586 :
 )(xiiiمسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،ص ،1201 :رقم67 :
 )(xivحممد منور ،بروفيسور ،ميزان إقبال ،الهور :إقبال اكادمي ابكستان2012 ،م ،ص02 :
 )(xvإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص94 :
 )(xviإقبال ،كليات اقبال الفارسية ،ص526 :
 )(xviiإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص258 :
 )(xviiiإقبال ،كليات إقبال الفارسية ،ص55 :
 )(xixوقد كتب إقبال يف اهلامش أن اسم ’’سلمى‘‘ يستخدم رمزا للعشيقة يف األدب العريب ،أنظر :إقبال ،كليات إقبال
الفارسية ،ص ، 39 :هو من تلك األمساء اليت يستخدمها الشعراء العرب يف اشعارهم كثريا إلخفاء االسم احلقيقي
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حلبيبهم ،وقد عدها العلماء من"عرائس الشعر" أو "نساء الغزل" ،أنظر :رضوي ،خورشيد ،الدكتور ،عريب ادب قبل از
اسالم ،الهور ،اداره اسالميات ،الطبعة األوىل1431 :ه 2010 /م ،ص234 :
 )( xxقد ذكر إقبال يف اهلامش أن املصراع النهائي هلذا البيت يشري إىل قول الشيخ حسام احلق ضياء الدين" :أمسيت
كرداي وأصبحت عربيا" .نفس املرجع ،نفس الصفحة
 )( xxiطه حسني ،الدكتور’’ ،إقبال وأبو العالء املعري‘‘ مقال ضمن كتاب :ظهور أمحد أظهر(الدكتور) .إقبال العرب
على دراسات إقبال ،الهور ،املكتبة العلمية 1977 ،م ،ص31 :
 )( xxiiالطائي ،أبو متام حبيب بن أوس ،ديوان احلماسة ،حتشية :الديوبندي ،حممد اعزاز علي ،موالان ،الهور ،املكتبة
السلفية ،الطبعة األوىل 1399 :ه 1979 /م ،ص32 :
 )( xxiiiاحلقاين ،فيض الرمحان ،موالان ،جالء الفراسة شرح ديوان احلماسة أليب متام ،لبنان ،بريوت :دار الكتب العلمية،
بدون سنة ،ص76 :
 )(xxivإقبال ،كليات إقبال األردوية،ص52 :
 )(xxvرضوي ،خورشيد ،الدكتور’’ ،أفكار العالمة حممد إقبال حول عامل العرب واحتاد األمة املسلمة‘‘ ،ص12 :
 )(xxviإبراهيم24 : 14 ،
 )(xxviiإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص438 :
 )( xxviiiالبوصريي ،شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن سيد ،ديوان البوصريي ،حتقيق :كيالين ،حممد سيد ،مصر ،شركة
مصطفى البايب احلليب ،الطبعة الثانية 1393 ،ه  1973 /م ،ص238 :
 )( xxixاملعري ،أبو العالء ،سقط الزند ،شرحه :أمحد مشس الدين ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل:
 1410ه 1990 /م ،ص90 :
 )(xxxإقبال ،كليات إقبال األردوية ،ص438 :
 )(xxxiأبو نواس ،احلسن بن هاين ،ديوان أيب نواس ،حققه وشرحه ،الغزايل ،أمحد عبد اجمليد ،لبنان ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،الطبعة األوىل1423 :ه 2003 /م ،ص118 :
 )( xxxiiعمرو بن كلثوم ،معلقة عمرو بن كلثوم ،حررها ووضع حواشيها :حممد علي احلسين،أبو ظيب :هيئة أبو ظيب
للسياحة والثقافة :دار الكتب الوطنية ،الطبعة األوىل2012 :م ،ص21 :
 )(xxxiiiإقبال ،كليات اقبال الفارسية ،ص772 :
() Iqbal, Stray Reflections, Pakistan: Iqbal Academy, 3rd edition, 2006, xxxiv
p:74.
 )(xxxvإقبال ،كليات اقبال الفارسية ،ص527 - 526 :
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 )(xxxviالزوزين ،ابن عبد هللا احلسني بن أمحد بن احلسني ،شرح املعلقات السبع ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الثانية1426 :ه 2005 /م ،ص118 :
 )(xxxviiاحلاقة7 : 69 ،

اهلوامش
()1
()2

املنزل من هللا سبحانه وتعاىل
القرآن الكرميّ ،

اسلم کمال ،كسب كمال (كليات إقبال املصورة) ،الهور :مقبول اكادمي1998 ،م

()3

إقبال ،كليات إقبال األردوية ،الهور ،إقبال اكادمي ابكستان1990 ،م

()4

إقبال ،كليات إقبال الفارسية ،الهور :إقبال اكادمي ابكستان ،الطبعة الثانية1994 :م

()5

البخاري ،حممد بن إمساعيل ،أبو عبد هللا ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب رمحة الناس والبهائم ،بريوت ،لبنان:
دار ابن كثري ،الطبعة األوىل1423 :ه 2002 /م

()6

البوصريي ،شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن سيد ،ديوان البوصريي ،حتقيق :كيالين ،حممد سيد ،مصر ،شركة
مصطفى البايب احلليب ،الطبعة الثانية 1393 ،ه  1973/م

()7

احلسيين ،أمحد زيين دحالن ،السيد ،شرحه على منت األجرومية يف علم العربية ،بريوت :دار الكتب العلمية

()8

احلقاين ،فيض الرمحان ،موالان ،جالء الفراسة شرح ديوان احلماسة أليب متام ،لبنان ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،بدون سنة

()9

رضوي ،خورشيد ،الدكتور ،أفكار العالمة حممد إقبال حول عامل العرب واحتاد األمة املسلمة

( )10رضوي ،خورشيد ،الدكتور ،عريب ادب قبل از اسالم ،الهور ،اداره اسالميات ،الطبعة األوىل1431 :ه /
 2010م
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( )11الزوزين ،ابن عبد هللا احلسني بن أمحد بن احلسني ،شرح املعلقات السبع ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الثانية1426 :ه  2005/م
( )12سليم أخرت ،الدكتور ،عالمة إقبال حيات ،الهور :فكر و سنگ ميل پبلشرز2003 ،م
( )13الطائي ،أبو متام حبيب بن أوس ،ديوان احلماسة ،حتشية :الديوبندي ،حممد اعزاز علي،موالان،الهور ،املكتبة
السلفية ،الطبعة األوىل 1399 :ه 1979 /م
( )14طه حسني ،الدكتور’’ ،إقبال وأبو العالء املعري‘‘ مقال ضمن كتاب :ظهور أمحد أظهر(الدكتور) .إقبال
العرب على دراسات إقبال ،الهور ،املكتبة العلمية 1977 ،م
( )15عمرو بن كلثوم ،معلقة عمرو بن كلثوم ،حررها ووضع حواشيها :حممد علي احلسين،أبو ظيب :هيئة أبو ظيب
للسياحة والثقافة :دار الكتب الوطنية ،الطبعة األوىل2012 :م
( )16حممد منور ،بروفيسور ،ميزان إقبال ،الهور :إقبال اكادمي ابكستان2012 ،م
( )17املسلم ،مسلم بن حجاج القشريي ،الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم
وتعاضدهم ،الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل1427 :ه 2006 /م
( )18املعري ،أبو العالء ،سقط الزند ،شرحه :أمحد مشس الدين ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل:
 1410ه  1990 /م
( )19أبو نواس ،احلسن بن هاين ،ديوان أيب نواس ،حققه وشرحه ،الغزايل ،أمحد عبد اجمليد ،لبنان ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،الطبعة األوىل 1423:ه  2003/م

(20) Iqbal, Stray Reflections, Pakistan: Iqbal Academy, 3rd edition, 2006,
p:74.
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