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ذكرى إقبال يف البالد العربية
*

د .نازيه يب يب

ABSTRACT
Allama Muhammad Iqbal became popular after the translations of his work
into Arabic .Scholars, thinkers, writers, and politicians of Arabia were very much
influenced by his literary works. A number of books were written on him. Other
scholars and Muslim thinkers study his works with keen interest even in the
modern times. The universities and other institutions in the Arabian countries
have concentrated and contributed in the establishment of academic studies on
various aspects of his life, literary works and different translations. This article
intended to briefly cover Seminars and celebrations commemorating Iqbal in the
Arab countries.
Keywords: Muhammad Iqbal, Translations, Islamic Literature.
تمهيد

كل إنسان يموت ،وهذا هوحق احلياة عىل اإلنسان ،ولكن ليس كل إنسان خيلد ،ومن الناس من

تنطوي ذكراهم مع آ خر قبضة تراب تنثر عىل قبورهم ،ومن الناس من تستمر ذكراهم حية خالدة يف
ذهن األجيال املتعاقبة ،ومن هؤالء األخيار فقيد اإلسالم الشاعر الفيلسوف الباكستاين الدكتور حممد
إقبال ،والعامل اإلسالمي حيتفل بذكرى الشاعر األكرب والفيلسوف املبدع .لقد دأبت اهليئات الدينية
والعلمية والثقافية يف كل العامل اإلسالمي عىل االحتفال كل عام بذكراه ،فاجلامعات العربية ووزارت
الرتبية والتعليم واملحافل الدينية واملراك الثقافية والسفارة الباكستانية يف خمتلف البالد العربية ال
متر دون وقفة تأمل وإعجاب هبذا الشاعر الفيلسوف.
يرتكون هذه املناسبة ّ
إن حتية العظامء يف ذكراهم -حسب رأي ظهور أمحد أظهر -فريضة واجبة ،يف كل زمن ،ويف كل
وطن ،وال شك هذا من حق إقبال كذلك أن حيتفل بذكراه العاطرة النبيلة العامل كله يف كافة أنحاء الدنيا،
ومن حقه أن حيتفل بمولده وذكراه الطيبة كل إنسان حيب اإلنسانية وحيب ِ
الق َيم اخللقية؛ ألهنا فريضة
ّ
ّ
إسالمية وفريضة إنسانية يف نفس الوقت ،إن إقبال مل يعش لنفسه وحدها ،وإنام عاش من أجل مجيع
اإلنسانية ،إنه مل يعش ملسلمي شبه القارة وحدهم ،وإنام عاش للعامل اإلسالمي والعامل الرشقي بل العامل
البرشي كله.

*حمارضة بجامعة بينظري هبتو الشهيدة ،بشاور
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إنام هذه االحتفاالت مناسبات نستثمرها لتمجيد قدرة اهلل يف أولئك األفذاذ الذين يصطفيهم
اجليل بعد اجليل ،فيخصهم بالصفات االستثنائية العالية ،ويفيض عليهم بطرف من حكمته وقبس من
نوره ،فيتبعون سنن رسله يف هدى الناس وتوجيههم إىل بلوغ ما يريدون من خري اإلنسانية ليكون من
ذلك دافع للشباب يف اعتناق األسوة عنهم والسري عىل طريقتهم.

1

وسنذكر يف الصفحات التالية الندوات واالحتفاالت التي أقيمت بذكرى إقبال ،واملنشورات
اخلاصة به يف البالد العربية.
مرص
كام عرفنا أن التعريف بإقبال وفلسفة وشعره يرجع فضله إىل املرصيني ،وكثري ًا ما احتفلت اهليئات
العلمية والدينية يف مرص بذكرى إقبال ،ومن هذه االحتفاالت ذلك االحتفال الكبري الذي أقامته
جامعة القاهرة عام 0592م بذكرى وفاته .وهواالحتفال الذي ألق فيه صفوة من كبار الشخصيات
كلامت عن إقبال ،ومنهم:
الدكتور طه حسني وموضوعه:

"حممد إقبال الشاعر الذي فرض نفسه عىل الدنيا
وعىل ال مان"

الدكتور حممد حسني هيكل ومقاله:

"إقبال شاعر اإلسالم"

والدكتور عبد الوهاب ع ام ومقاله:

"فلسفة إقبال وأساسها"

واألستاذ عباس حممود العقاد ومقاله

"فريضة إنسانية"

واألستاذالدكتور حممد كامل مريس ومقاله

"إقبال من أولئك اآلحاد"

واألستاذ أمحد حسن ال يات ومقاله

"حتية لذكرى إقبال"

واألستاذ فتحي رضوان ومقاله

"إقبال الفيلسوف"

والدكتور سليامن ح ين ومقاله

"ذكرى حممد إقبال"

والدكتور عثامن أمني ومقاله

"رسالة حممد إقبال"

ونو ّد أن ننقل األقوال لبعض منهم:
يقول األستاذ عباس حممود العقاد يف تكريم إقبال:
"إن إقباال هو طراز العظمة الذي يتطلبه الرشق يف الوقت احلارض ،ويف كل حني ...ويف هذا
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ال من ويف األوطان الرشقية ،ال عظمة أوىل بالتحية واإلحياء من عظمة إقبال ...وأمثال إقبال أمجل مثال
للعمل بني الواقع واخليال وإنه هل يل ذلك الرأي الذي يقول إن العمل يستغني عن اخليال ،أوأن اخليال
من صفات احلاملني وليس من صفات العاملني والعاملني"
ويضيف إىل قوله:
"إذا وجب للعظامء حقهم يف كل زمن ،وإذا كان هذا احلق أوجب ما يكون عىل الرشق يف هذا
ال من ،وإذا نظرنا حولنا نبحث عن مثال...فلذلك املثال هوإقبال ،وذكرى إقبال".

2

وقال الدكتور حممد حسني هيكل يف هذه املناسبة:
" نحتفل اليوم مع الباكستان بذكرى شاعرها األكرب حممد إقبال...ومن حق إقبال أن حتتفل
الباكستان بذكراه ...ومن حقه أن يذكره يف مثل هذا اليوم كل مسلم بل كل مفكر يف الوجود .فقد طلع
هذا الرجل عىل العامل اإلسالمي ،وعىل العامل كله بفلسفة جديدة"

()3

ويقول الدكتور حممد كامل مريس هذه الكلامت يف احلفلة:
"إنه ليطيب جلامعة القاهرة أن حيتفل يف دارها بذكرى رجل وهب قلبه وعقله للناس أمجعني،
يطيب هلا ذلك ال عىل جهة أن فيه إشادة بذكر ذلك الرجل فإن ذكره احلميد يمأل األسامع مجيع ًا ،وال عىل
جهة أن فيه تعظي ًام له ،فإن إعظامه يمأل القلوب مجيع ًا ،ولوكان ذلك مرار ًا ألعياد وحمافل مهام تعددت
أن تبلغه ،وتقرصت األلسنة مهام أفاضت عن أن تصل إليه .فام بالكم بدقائق معدودة يلم كل قائل فيها
بكلمة عن رجل عمره يف قياس األثر العتيد والعمل املجيد عمر اخلالدين"
وعرب الدكتور عثامن أمني عن مشاعره يف احلفل بذكرى إقبال فيفتتح كلمته بقوله" :الدكتور حممد
عجيب .ولعل مرجع ذلك إىل أنه يغوص يف املعاين الفلسفية
سحر
إقبال شخصية جذابة ،هلا عىل القراء
ٌ
ٌ
العميقة ،فيحسن تناوهلا وسبكها ،وجيليها للناس ببيانه األملعي وشعره الناصع وتشبيهه الرائع وجيعل
ترس الناظرين".
كتبه ،عىل غ ارة مادهتا وعمق موضوعاهتا ،روضة غناء ّ
واألستاذ فتحي رضوان-وهورئيس تلك احلفلة -قال:
"حممد إقبال...نحن نجتمع اليوم لنكرمه .ويف الواقع نحن إذ نكرمه إنام نكرم أنفسنا .فمحمد
إقبال رم ٌ ألحسن ما يف احلياة اإلنسانية ،يمثل الشعر ويمثل الفلسفة ويمثل القانون أيضا"....
وقد نرشت السفارة الباكستانية بالقاهرة يف السنة نفسها كتاب ًا تضمن هذه الكلامت ،وأعاد الدكتور
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ظهور أمحد أظهر نرشها ضمن كتابه "إقبال العرب عىل دراسات إقبال" عام 0511م من الهور
باكستان.
وقد احتفلت جامعة األزهر بذكرى إقبال  0521بقاعة الشيخ حممد عبده ،ودعي إىل احلفل السيد
مدير اجلامعة وسفري باكستان السيد سجاد حيدر الذي ألق حمارضة وافية عن حياة إقبال وشعره وفكره
وقد نرشت املحارضة مع التقديم اجلامع القويم الذي قام به مدير جامعة األزهر نفسه ،األستاذ الشيخ
أمحد حسن الباقوري ،وعنوان املحارضة" :حممد إقبال -فيلسوف اإلسالم وشاعر باكستان"

4

ضم الكلامت التي ألقيت يف
كام احتفلت جامعة األزهر باملناسبة نفسها سنة 0521م ونرشت كتيب ًا ّ
احلفل.
وجاء احتفال املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بمناسبة ذكرى إقبال يف 0525م يف صورة
إصدار كتاب بعنوان "نظرات جديدة يف شعر إقبال" ملؤلفه الدكتور حممد إسامعيل الندوي".

5

ويف السنة نفسها احتفلت وزارة الثقافة بمرص ذكرى حممد إقبال ونرشت املقاالت بعنوان "حفل
إحياء ذكرى حممد إقبال" من القاهرة وقد قام املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية يف القاهرة باالحتفال
بذكرى العالمة حممد إقبال يف سنة 0516م وقام املجلس بنرش الكلامت التي ألقيت بذلك االحتفال.
ومن بينها ترمجة الشيخ الصاوي شعالن ملختارات من شعر إقبال يف ديوانه "واآلن ماذا جيب أن نصنع يا
أمم الرشق"

6

ويف عام 0551م أصدرت السفارة الباكستانية بمرص بمناسبة ذكرى ميالد إقبال "نخبة من آراء
كبار مفكري العرب حول حممد إقبال" وهذه جمموعة من املقاالت عن شخصية إقبال وبعض من أعامله
وآرائه الفلسفية التي كان هلا أكرب األثر يف الفكر اإلسالمي احلديث ،ومجع هذه املقاالت حممد السعيد
مجال الدين وأجمد حسن سيد أمحد ،ومع التقديم بالتعريف ببعض الشخصيات التي وردت يف هذا
الكتاب.
وتفصيل املقاالت حسب ما ييل:
حممد السعيد مجال الدين

مقدمة

وأجمد حسن
طيب صديقي

تقديم
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"إقبال شاعر فرض نفسه عىل الدنيا وال مان"

طه حسني

فريضة إنسانية

عباس حممود العقاد

 -0إىل األمة العربية

أبواحلسن عيل احلسني

 -6يف أرض فلسطني

أيض ًا

 -3يف غ نني

أيض ًا

فلسفة إقبال

عبد الوهاب ع ام

ترمجة لبعض أشعار إقبال

الصاوي عيل شعالن

حممد إقبال :املفكر اإلسالمي واملصلح االجتامعي

أمحد عمر هاشم

قصيدة بعنوان "الشاعر إقبال بني جدران املسجد

حممد التهامي

األقىص"
إقبال يف مرص وأسبانيا

حسني جميب املرصي

النبي صىل اهلل عليه وسلم يف شعر حممد إقبال

حممد السعيد مجال الدين

قصيدة بعنوان "إقبال أمري الكلمة"

سعد ظالم

السوريا
ويف عام 0521م أقام املرك الثقايف العريب يف دمشق مهرجانا للشاعر الفيلسوف حممد إقبال
بالتعاون مع سفارة باكستان يف دمشق وكان مديره آنذاك األستاذ معايل عبد املعني ملوحي 7وألق يف
احلفل الشخصيات السورية كلامت يف تكريم إقبال وفلسفته وشعره ،وتفصيلها:
كلمة افتتاحية

لألستاذ أسعد حمفل وزير الثقافة واإلرشاد القومي

فلسفة إقبال

للدكتور جورج طعمة

إقبال الشاعر

لآلنسة َس َمر عطار

وحتية الشعر (قصيدة)

للشاعر عبد الرحيم احلصني

ونرشت الكلامت يف السنة نفسها مع خمتارات للشاعر الفيلسوف الكبري بعنوان "ذكرى حممد
إقبال" مطابع دار الفكر بدمشق.
وأقامت السفارة الباكستانية بدمشق احتفاالً كبري ًا حتت رعاية وزارة الثقافة واإلرشاد القومي يف
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قاعة مكتبة األسد يف ذكرى ميالد إقبال .وقد استمر االحتفال ملدة ثالثة أيام ما بني  00-5نوفمرب
0519م.
واالحتفال بحد ذاته كان نجاح ًا عظي ًام ،وكان جتاوب العلامء واملفكرين واألساتذة والطلبة
واجلهور غامر ًا.

8

وقد قامت دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بدمشق بنرش هذه املحارضات الق ّيمة واملدائح
الشعرية عام 0111ه0512-م بعنوان "نداء إقبال" ،وتفصيل املقاالت والقصائد هو:
ألق السيد نبيل تللو (مكتبة األسد الوطنية) كلمة حتدث فيها عن سرية وحياة حكيم األمة.
وألق سيادة سفري باكستان يف سوريا السيد أياز أمحد خان الكلمة االفتتاحية ،التي تتحدث عن
أمهية إقبال بالنسبة للعاملني اإلسالمي والعريب ،والعامل الثالث ،وبعد ذلك حمارضة عبد الكريم اليايف
حول املكانة الرفيعة إلقبال يف الثقافة اإلسالمية.
وكذلك حمارضة األستاذ عبد املعني ملوحي دفاع ًا عن إقبال كرجل عمل وليس صوفي ًا....
ثم تأيت حمارضة الدكتور أسعد عيل عن مكانة املرأة لدى إقبال وحمارضة الدكتور عيل حسون
بعنوان "اإلنسان الكامل عند إقبال".
وحمارضة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي عن عظمة إقبال.
وحمارضة الشيخ سلطان عيل األفكاري بعنوان "الرتابط بني العرفان والفلسفة عند إقبال".
وحمارضة األستاذ صادق آئينه وند حول "الرسالة اخلالدة لشعر إقبال يف اللغة الفارسية".
وألق الدكتور إحسان حقي حمارضة حتدث فيها عن لقاءاته مع شاعر الرشق يف الهور.
وباإلضافة إىل ذلك أنشد األستاذ عبد الرحيم احلصني ،وصالح صاوي واألستاذ نذير احلسامي
والسيد مصطف البدوي مدائحهم الشعرية إلقبال.
وباإلضافة إىل ذلك أصدرت سفارة باكستان بدمشق منشور ًا خاص ًا عن إقبال بمناسبة ذكراه يف
0519 ،00-5م .ومن حمتوياته بعد التقديم من سيادة السفري أياز أمحد خان هي "نبذة عن سرية إقبال
وروح الثقافة اإلسالمية" وترمجة منظومة "شكوى" وخطبة إقبال عام 0531م ،و"جواب شكوى"
و"إىل األمة العربية" ،و"مناجات الشمس واألرض هلل" ،و"النشيد اإلسالمي" ،و"صقلية"،
و"مؤلفات إقبال" ،و"ملحة عىل رضيح إقبال".
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وبمناسبة زيارة الدكتور جاويد إقبال ابن الشاعر ،لسورية عام 0511م أصدرت سفارة باكستان
بدمشق ترمجة عربية ألربع حمارضات بعنوان "أفكار إقبال" وهي:
مقدمة

سيادة أرشف قايض سفري الباكستان

إسهام إقبال يف حترر اإلسالم يف العرص احلديث

د .جاويد إقبال

إقبال والتصوف

د .جاويد إقبال

إقبال :مذهب احلداثة اجلديدية التأملية

األستاذ ع ي أمحد

نظرية الباكستان عند إقبال

األستاذ ع ي أمحد

وأصدرت السفارة بمناسبة والدة الشاعر عدد ًا خاص ًا عنه ضمن نرشة ثقافية شهرية "الثقافة
الباكستانية" العدد 09:ترشين األول-ترشين الثاين-كانون األول 0511م ،ومن حمتويات العدد:
 .0إقبال :ملحات فكرية مرشقة
 .6العالمة إقبال مفكر ًا وفيلسوف ًا
 .3عرص إقبال وفلسفته
 .1قصائد :خمتارات من ِ
زبور عجم ترمجة شعرية :أمرية نور الدين
وكذلك أصدرت السفارة يف "الثقافة الباكستانية" عدد ًا خاص ًا عنه (العدد )61:ترشين األول-
ترشين الثاين 0551م ،ومن حمتويات العدد:
 -0املوضوعات الفلسفية الرئيسية يف أعامل إقبال

د .س.آ دوراين
(رئيس أكادمية إقبال -اململكة
املتحدة)

 -6إسهام إقبال يف جمال األدب والسياسة

األستاذ حممد منور

 -3إقبال والشمولية الكونية لإلسالم

د .م مع الدين

 -1خمتارات من ديوان "أرمغان حجاز"

صاغها شعر ًا زهري ظاظا

السعودية
وبعد افتتاح القنصلية الباكستانية يف جدة ،تم االحتفال ألول مرة باليوم الوطني لباكستان يف 02
أغسطس 0515م ،بعد ذلك أصبحت أيام  63مارس ،و 01أغسطس ،و 00سبتمرب ،و 69ديسمرب
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كلها مناسبات خاصة تقام حتت رعاية القنصلية الباكستانية ،والتي كان ال حيرضها املسئولون
احلكوميون الرسميون ،والدبلوماسيون فقط ،بل كانت حترضها أيض ًا الشخصيات األدبية السعودية،
وكانت هذه املناسبات تقام إلحياء ذكرى القائد األعظم حممد عيل جناح ،مؤسس دولة باكستان،
والعالمة حممد إقبال مفكر باكستان.

9

برامج خاصة هبذه املناسبات كام كانت اجلرائد السعودية وخاصة
وكانت اإلذاعة السعودية تذيع
َ
جريدة البالد السعودية تنرش املقاالت اخلاصة هبذه املناسبات أيض ًا.
وأقامت سفارة دولة باكستان أول احتفال بمناسبة يوم إقبال يف  60أبريل 0591م بجدة ،حرض
إىل ا الحتفال كبار رجال احلكومة الرسميون والدبلوماسيون وكثري من الشخصيات رفيعة املقام إلحياء
ذكرى العالمة إقبال.

10

كبري من
وأقامت االحتفال الثاين بيوم إقبال يف  60أبريل 0599م يف جدة حيث حرضه حشدٌ ٌ
طالب العلم ورجال األدب.
وكان الدكتور عبد الوهاب ع ام إذ ذاك سفري مرص يف السعودية ،فرتأس احلفل ،وكان الضيف
الرئييس يف ذلك احلفل صاحب السموامللكي األمري عبد اهلل الفيصل وزير الداخلية.
()11

كام حرض إىل احلفل الشاعر األستاذ عمر هباؤ الدين األمريي -سفري السورية بالسعودية إذ ذاك-
وألق حمارضة ،رشح فيها فلسفة إقبال وفكره .ويف هناية حديثه قام السيد ضياء احلسن املوسوي بإعطاء
ملخص عن هذه املحارضة باللغة األردية ،وبعد ذلك قام الدكتور عبد الوهاب ع ام بإلقاء كلمة طويلة
عن حياة إقبال وأعامله وأثره عىل األدب ،وأنشد ترمجته الشعرية لقصيدة "إقبال يف جامعة قرطبة" من
ِ
بال جربيل.

12

وبعد حديثه قام السيد ضياء احلسن مرة أخرى بإعطاء ملخص عن حديث الدكتور عبد الوهاب
ع ام باللغة األردية ....كام قام صاحب الدكتور رياض احلسن القائم باألعامل يف سفارة باكستان بتقديم
الشكر لصاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل الفيصل بصفة خاصة وإىل طالب العلم واحلضور
اآلخرين بصفة عام.
واالحتفال الثالث بيوم إقبال أقيم يف  61مارس 0591م حتت رعاية سفارة باكستان .وهوأشهر
وأمي احتفال من نوعه .ترأس عىل االحتفال األمري عبد اهلل الفيصل .فلقد اهتم خواجا شهاب الدين
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وهو حمب عظيم إلقبال واهتم اهتامم ًا شخصي ًا هبذا االحتفال ودعا إىل احلفل عدد ًا كبري ًا من املثقفني
السعوديني إللقاء كلامهتم هبذه املناسبة .وقام خواجا شهاب الدين عند إلقائه لكلمة االحتفال بمناقشة
أمهية االحتفال بيوم إقبال وشكر صاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل الفيصل والسادة املثقفني
السعوديني احلضور عىل ترشيفهم للحفل.

13

يف 0559م نظمت اجلمعيتان "الشبان املسلمني" و"أصدقاء إقبال" ندوة بمناسبة ذكرى إقبال،
وأكد املشاركون يف كلامهتم عىل أن إقبال الذي يوصف بشاعر اإلسالم الكبري مل يكن شاعر ًا مبدع ًا
فحسب ولكنه أيض ًا رجل علم وثقافة ومفكر ًا مصلح ًا محل مهوم أمته ،وناقشها وحللها ،متواص ً
ال إىل
نتيجة مفادها أن ت قديم األمة لن يكون إال بالعودة إىل جذورها الثقافية األصلية املنبثقة من عقيدهتا مع
إغفال املعارصة ،فكان بذلك أحد دعاة التجديد الفكري القائم عىل املوروث ،باعتبار ذلك السبيل
األمثل لبناء اإلنسان املسلم.

14

ويف سنة 0111ه0512-م -كام ذكرنا سابق ًا -أصدرت السفارة الباكستانية باململكة العربية
السعودية عدة كتب صغرية احلجم بمناسبة إحياء ذكرى حممد إقبال موقظ أمة ومهندس دولة ،ومفجر
روح ،ويقظة ،وداع كبري إىل الوحدة اإلسالمية.
ونرشت هذه الكتب يف سبيل إيقاظ الوعي ومعاجلة مشكالت العامل اإلسالمي تلك القضايا التي
تدور حول العامل اليوم وإسهام ًا جاد ًا خملص ًا ومتواضع ًا من أجل تفاهم أفضل وروابط أوثق بني األمة
اإلسالمية.

15

والكتب التي نرشت هبذه املناسبة هي:
 -0إقبال والقضايا املعارصة
 -6العالقات السعودية الباكستانية
 -3حارض التعليم يف العامل اإلسالمي
 -1إقبال واألمة اإلسالمية
 -9قالوا عن ال عيم حممد عيل جناح
 -2املسؤلية اخللقية يف فكر الدكتور حممد إقبال
كام أصدرت السفارة الباكستانية بجدة عام 0111ه0511-م دراسة علمية منهجية جديدة عن
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"فكر إقبال" للدكتور عبد اهلل مبرش الطرازي بعنوان "املفكر اإلسالمي الكبري العالمة الدكتور حممد
إقبال" و رجا يف تع ير آفاق التقدم الفكري والروابط الثقافية السامية الصادقة بني اململكة العربية
السعودية وجهورية باكستان اإلسالمية.

16

ويضم الكتاب سرية إ قبال وأمهية شعره يف األدب اإلسالمي عىل أن يضم نامذج مرتمجة من
أشعاره الفارسية واألردية حول نظرته إىل فلسفة احلياة واملوت توضح مدى تأثر إقبال فيها بام جاء يف
اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة والتاريخ اإلسالمي املجيد...
العراق
اهتم العراق بإقبال منذ زمن بعيد ،فقد احتفلت بغداد بيوم إقبال يف  01أيار سنة 0591م وكرمه
مجاعة من العلامء واألدباء والشعراء.
ونقلت الشاعرة السيدة أمرية نور الدين داود إىل العربية (درر ًا من شعر إقبال) طبعت سنة
0590م يف بغداد ،فقد ترمجت نامذج من دواوين إقبال الثالثة :جناح جربيل وزبور العجم ورسالة
الرشق.

17

كام صدرت هناك بعض الكتيبات التي تناولت خمتارات من شعر إقبال.
فصدر لألستاذ محيد جميد كتاب ًا بعنوان "إقبال الشاعر والفيلسوف واإلنسان" ونرش بالنجف عام
0313ه0523-م.
وقد قام األستاذ الدكتور حسني عيل حمفوظ بدراسة تراث إقبال ونرش هذا املقال يف "أبحاث
ذكرى إقبال املئوية" بعنوان "نظرة يف تراث إقبال" من الهور 0516م.
وكتب األستاذ جعفر اخللييل مقاله "إقبال والتغلل يف أعامق احلياة" ،وقدم الدكتور عبد الرزاق
حمي الدين قصيدة يف مدح إقبال بعنوان "ذكرك إقبال".

()18

باكستان
إن باكستان لتحتفل بذكرى شاعرها األكرب وفيلسوفها املبدع مثلام حيتفل العامل هبا العريب
اإلسالمي ،كام أسم الشعب الباكستاين عام 0511م عام حممد إقبال بمناسبة مرور مائة عام عىل
ميالده ،وقد وضعت احلكومة الباكستانية برناجم ًا لالحتفال بذكراه املئوية ،بام يالئم مكانته األدبية
والعلمية ،اعرتاف ًا بخدماته اجلليلة التي قام هبا إلنشاء باكستان وإيقاظ املسلمني يف شبه القارة الباكستانية
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اهلندية.

19

ومل يتخلف املؤسسات الباكستانية التي هلا عالقة باللغة العربية أن تعقد الندوات واالحتفاالت
هبذه املناسبة وأن تنرش ما ألقيت من املحارضات باللغة العربية فيها.
ونظمت جامعة البنجاب مؤمتر ًا دولي ًا بمناسبة ذكرى إقبال املئوية وقد عقد املؤمتر يف الهور من
املهتمني بإقبال بام فيهم  23من 65
الثاين إىل الثامن من ديسمرب 0511م ،والذي حرضه  056عامل ًا من
ّ
دولة أجنبية (ومن بينها دول عربية) ،والباقون من باكستان.
ضخم من
وإىل جانب إبراز اجلوانب املختلفة من حياة إقبال وجهوده العلمية فقد ساهم عد ٌد
ٌ
العلامء املتوافدين بأبحاث ومقاالت أيض ًا عن نظرية املعرفة وما بعد الطبيعيات واألخالق واجلامليات
وفقه اللغة وغري ذلك من وجهة نظر (إقبال) واهتموا فيها بتوضيح تأثريها عىل أوضاع العامل اليوم.

20

وبجانب املجموعات األخرى مجعت اجلامعة املقاالت العربية التي ألقيت يف هذه املناسبة ونرشهتا
حتت رعاية األستاذ مرزا حممد منور بقسم اإلقباليات بجامعة البنجاب عام 0516م بعنوان" :أبحاث
ذكرى إقبال املئوية" وهي:
" -0حممد إقبال أمري شعراء اإلسالم" للدكتور عبد الودود شبيل حتدث فيها عن معرفته بإقبال
()21

وعن فلسفته وشعره ،وقارن بني "إقبال" و"بني أيب العالء املعري".
" -6إقبال يف مرص" للدكتور حممد السعيد مجال الدين 22تكلم عن زيارة إقبال إىل مرص وتعريفه
فيها.
" -3نظرة يف تراث إقبال" لألستاذ الدكتور حسني عيل حمفوظ حتدث فيها عن عظمة إقبال عند
النقاد واهتامم العراق بإقبال.
" -1حممد إقبال :شاعر باكستان وشاعر الوحدة اإلسالمية" بقلم األستاذ حممد سوييس يتكلم فيه
عن شعر إقبال وأغراضه ويذكر بعض آرائه اإلصالحية.
" -9حممد إقبال وعالقته بالثقافة الغربية" لألستاذ برندمالوئيل وإيرش  .حتدث فيها عن ترمجات
()23

ويبني أحياز ثالثة لسرية إقبال.
ألعامل إقبال يف اللغة األملانيةّ .
" -2حممد إقبال شاعر اإلسالم وفيلسوف الثورة" بقلم األستاذ عبد املعني ملوحي ،تكلم فيه عن
شعر إقبال وفلسفته.
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" -1إقبال والقرآن" للدكتور حسني جميب املرصي -مرص.
 -1قصيدتان يف مديح إقبال للدكتور عبد الرزاق حمي الدين ،بغداد ،واألستاذ مبارك املغريب-
اخلرطوم (سودان)
وأصدر جممع البحوث اإلسالمية بإسالم آباد عدد ًا خاص ًا عن إقبال يف املجلة الفصلية
للمجمع" ،الدراسات اإلسالمية" بمناسبة مرور مائة عام عىل ميالد شاعر الرشق العالمة حممد إقبال
يف سنة 0511م
ويشتمل العدد عىل هذه املحتويات:
 .0االفتتاحية لرئيس التحرير -عبد الرمحن الطاهر السوريت ،باكستان
 .6حممد إقبال يف اللغة العربية  -األستاذ عبد املعني ملوحي-دمشق -سورية
 .3اخلطاب الرئايس ملحمد إقبال ،ج - 6:تعريب :جاسم حممد تقي  -إسالم آباد
 .1إقبال والتغلغل يف أعامق احلياة  -األستاذ جعفر اخللييل ،بغداد
 .9إقبال من خالل رؤى  -السيد خلدون األحدب -محاة -سورية
 .2ملحوظات عىل املقال السابق  -التحرير
 .1يف ذكرى الفيلسوف إقبال (قصيدة)  -الشاعر عبد الرحيم احلصني  -سورية
 .1إقبال ونظرية الذاتية  -األستاذ حممد جعفر شاه الفلواروي -كراتيش -باكستان
 .5فلسفة إقبال -الدكتور نجيب الكيالين -مرص
 .01مدخل لرضب الكليم  -الدكتور عبد الوهاب ع ام بك ،مرص
ِ
رضب كليم (ترمجة د .عبد الوهاب ع ام)  -انتخاب عبد الرمحن طاهر
 .00خمتارات شعرية من
السوريت
 .06حممد إقبال الشاعر الذي فرض نفسه عىل الدنيا وعىل ال مان  -الدكتور طه حسني
 .03أمهية اجلامعة عند إقبال  -ال عيم املتقاعد جل ار أمحد  -ترمجة :غازي صالح الدين -
راولبندي -باكستان
 .01اآلراء الفلسفية ملحمد إقبال (من جتديد التفكري الديني يف اإلسالم)-ترمجة :األستاذ عباس
حممود  -انتخاب وترتيب -األستاذ السوريت
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 .09االجتاه اجلديد لإلمجاع -الدكتور أمحد حسن -جممع البحوث اإلسالمية إسالم آباد
 .02رسالة رياض اخلطيب ،سفري اململكة العربية السعودية يف باكستان
كام أصدرت أكاديمية إقبال -الهور ،باكستان -املجلة التحقيقية العلمية يف اللغة العربية سنوية
عن إقبال وخمتصة للمقاالت التي تتعلق بأفكار إقبال وأدبه بعنوان "إقباليات" وقد ظهر العدد األول يف
0556م والثاين يف 0551-53م.
وحمتويات العدد األول هي:
 .0حياة إقبال (لألستاذ حممد منور)  -تعريب الدكتور ظهور أمحد أظهر ،باكستان
 .6إقبال واملثقفون السعوديون (لألستاذ حممد حنيف شاهد)  -تعريب عيل حممد ع ام ،السعودية
 .3ملاذا نحتفل بذكرى حممد إقبال  -الدكتور أبو الوفاء التفتازاين -نائب رئيس جامعة القاهرة
 .1آباء إقبال وأصله (للدكتور جاويد إقبال)  -تعريب الدكتور ظهور أمحد أظهر ،باكستان
 .9املرأة يف شعر حممد إقبال  -الدكتور حسني جميب املرصي ،مرص
 .2الشاعر املفكر اإلسالمي الكبري :حممد إقبال سريته -شعره  -فلسفته -يف احلياة واملوت -
الدكتور عبد اهلل مبرش الطرازي ،السعودية
 .1حممد إقبال  -أمحد هبجت ،مرص
 .1الشاعر امللهم  -األستاذ أمني أحسن إصالحي ،باكستان
 .5أسئلة حول خطب إقبال (ملحمد سهيل عمر)  -تعريب حممد إقبال خان ،باكستان
 .01شاعر اإلسالم  -الشيخ طه  ،بريوت
 .00اخلري والرش يف فلسفة حممد إقبال  -الدكتور حممد السعيد مجال الدين ،مرص
 .06نقد إقبال للحضارة الغربية  -حممد إقبال خان ،باكستان
وأما العدد الثاين من جملة "إقباليات" العربية0551-0553 ،م فمحتوياهتا هي:
 .0كلمة العدد لرئيس التحرير -الدكتور ظهور أمحد أظهر ،باكستان
 .6كلمة االفتتاح للكتاب "النهر اخلالد" (للدكتور جاويد إقبال)  -تعريب د .ظهور أمحد أظهر،
باكستان
 .3هل لإلسالم دور يف النظام العاملي  -للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،سورية
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 .1مشاركة اللغة الفارسية يف احلضارة اإلسالمية  -الدكتور مهدي حمقق ،إيران
 .9دور اللغة األردية يف تطوير احلضارة اإلسالمية -الدكتور جاويد إقبال ،باكستان
 .2األدب األردي املعارص ومدى تأثره باألدب العريب املعارص  -الدكتور ظهور أمحد أظهر،
باكستان
 .1العالمة حممد إقبال وموقفه من احلضارة الغربية  -الدكتور خليل الرمحن عبد الرمحن،
باكستان/السعودية
 .1فكرة احلرية عند العالمة إقبال (الدكتور وحيد قرييش)  -تعريب د .ظهور أمحد أظهر،
باكستان
وقد احتفلت اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد بذكرى مولد إقبال يف  1ديسمرب 0559م.
وألقيت يف احلفل بضعة مقاالت قيمة بالعربية ،24وهي:
 .0فكرة الشاهني عند العالمة حممد إقبال  -د .ظهور أمحد أظهر من جامعة البنجاب
 .6الفكرة السياسية يف شعر العالمة حممد إقبال  -األستاذ حبيب عاصم ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،إسالم آباد
 .3نظرة إقبال إىل الفن ،األستاذ إنعام احلق غازي ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم آباد
 .1بناء األمة يف فكر إقبال ،األستاذ حممد طاهر منصوري ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،إسالم آباد
وال شك أن هذه املؤمترات قد أتاحت فرصة للعلامء املهتمني بدراسات إقبال أن يبادلوا اآلراء عن
شت اجلوانب لشعره وفكره ،أما األبحاث واملقاالت التي ألقيت بمناسبة هذه االحتفاالت فهي إضافة
غالية إىل دراسا ت إقبال ،وستظل موضع اإلرشاد واالهتامم من الطالب والباحثني يف املستقبل من
ال مان.
_________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

املصادر واملراجع ()Refrences
( )1الدكتور ظهور أمحد أظهر ،إقبال العرب عىل دراسات إقبال ،ط،0املكتبة العلمية الهور(دت)ص.60/
()2نفس املصدر ،ص.9-1/
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()3أيض ًا ،ص.1/

()4رسالة اخللود ،ط،0القاهرة0511م،ص ،1/و د.يعقوب خان مروت،الرتمجات العربية ألعامل إقبال،
اطروحة دكتورة،قسم اللغة العربية،جامعة بشاور0552،م(غري مطبوع)ص103/
()5رسالة اخللود ،ص.1/
()6د .عبد اهلل مبرش الطرازي ،املفكر االسالمي الكبري العالمة حممد إقبال ط،0سفارة باكستان جدة،0511
ص.31-31/
()7جملة "الدراسات اإلسالمية" ،العدد اخلاص ،يونيو-ديسمرب0511م ،ص.26/
()8نداء إقبال،ط،0دار الفكر دمشق0512،م ،ص.1-2/
()9جملة إقباليات ،تصدرها أكاديمية إقبال-الهور -العدد األول0556 ،م ص.11/
()10أيض ًا.
()11صاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل الفيصل بن عبد الع ي آل سعود (املولود 0310ه0563-م) وهو
شاعر وكاتب و حمب عظيم إلقبال ،ومن أشهر كتاباته الشعرية "من
االبن األكرب جلاللة امللك الفيصل ،وهو
ٌ
وحي احلرمان" و "حديث القلب" ،ولقد منح الدكتوراه الفخرية يف عام 0510م من األكاديمية العاملية لآلداب
والثقافة ،ولقد حتدث سموه يف عدة مناسبات خمتلفة باحرتام كبري جد ًا عن إقبال .انظر :احلركة األدبية،
ص.615/
()12انظر :ماه نو( ،إقبال نمرب)،ستمرب 0511م ،ص.102/
()13جملة "إقباليات"  ،ص.10-11/
()14جملة "الفيصل" ،مارس 0559م ،ص.061/
()15انظر :تقديم الكتب املذكورة.
()16انظر تصدير الكتاب.
()17أبحاث ذكرى إقبال املئوية ،ط،0دار االقيال،دمشق 0515م،ص.69/
()18نرشت القصيدة يف "أبحاث ذكرى إقبال املئوية" ،كام نرشت ضمن كتاب الدكتور ظهور أمحد أظهر "إقبال
العرب عىل دراسات إقبال".
()19جملة "الدراسات اإلسالمية" ،العدد اخلاص0511 ،م ،االفتتاحية ،ص.9/
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()20انظر" :أبحاث ذكرى إقبال املئوية" تقديم الدكتور خريات حممد ابن رسا ،ص/د-ه.
()21األستاذ املساعد للغة الفارسية وآداهبا بجامعة عني شمس.
()22أستاذ الدراسات الرشقية يف جامعة بغداد وعضو جممع اللغة العربية.
()23أستاذ يف كلية اآلداب باجلامعة التونسية ،تونس.
()24الدكتور يعقوب خان مروت ،الرتمجات العربية ألعامل إقبال (رسالة الدكتوراة)،ص.166/
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