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ABSTRACT
Iqbāl is known as a revolutionary poet, and Islamic intellectual, a religious reformer, pioneer of

Islamic awareness and a great leader of the Muslims of the sub-continent. He was introduced to the
Arab world during the early part of 20th century and 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. Iqbāl was paid rich tributes by Arab
writers and thinkers for his unique wealth of literary works. In this article we present the views of
Arabian writers about his literary status.
Keywords: Iqbāl Literary Works, Arabian Thinkers, Iqbāl’s Influence
التمهيد
مل يكن إقبذل شذ ر ًا ذدي ًذ أو شذ ر ًا حمدود األفق أو شذ ر ًا من شعراء الوطنية اإلقليمية الضيقة بل كذن
و من أبرز الشخصيذت اإلتسالمية املوتسو ية الاي،شذ ر ًا ظي ًام و فيلاسوف ًذ و مفكر ًا و رائد ًا من رواد األدب
أتسهمت يف إثراء الفكر اإلتسالمي و تقديم فكر جتديدي لاصحيح حذل املاسلمني يف زمن يرضخ فيه العذمل
.اإلتسالمي حتت االتساعامر
يف تسبيل،فقد أقذم شعره و قلمه و بيذنه،وهو من الشعراء القالئل الذين وهبوا حيذهتم للفكرة اإلتسالمية
. ومذ من شذ ر كاب ن اإلتسالم إال خلط فيام كاب نه فنون ًذ ُأخر مذ دا إقبذل.جتلية ظمة اإلتسالم و فضله
 و ال نجمه يف تسامء الشعر لو ًا لفت أنظذر،وقد جتذوزت شهرته اآلفذق
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املفكرين واألدبذء يف كل ٍ
قطر من أقطذر الدنيذ و ُرف العالمة إقبذل يف البالد العربية يف اوائل الثالثينذت من
القرن العرشين ،و لك قب ودته من مؤمتر املذئدة املاساديرة الثذين بلندن يف أواخر ذم 1391م.
هب كثري من األدبذء و
تعدّ هذه الزيذرة فذحتة للعالقة القوية الاي نشأت بني األدبذء العرب وإقبذل ،و قد ّ
الكُاذب العرب لرتمجة أشعذره ونقلهذ إىل العربية ،ومل تقارص الرتمجة ىل أشعذره فقط بل ترمجت كثري من أ امله
األخرى إىل اللغة العربية ،وجعل كاذهبم يكابون نهم كاب ًذ و مقذالت يف تقريظه و ظماه إجالالً له و إ جذب ًذ به.
و يف هذا العجذلة نريد أن ن عرض من أراء مفكري العرب و أدبذئهم و شعرائهم ن شخصية إقبذل و
بعض من أ امله و آراءه الفلاسفية الاي كذن هلذ أكرب األثر يف فكر اإلتسالمي احلديث.
احافلت جذمعة القذهرة بـ مرص بذكرى العالمة حممد إقبذل ذم 1391م ،وحرضهذ كبذر من أدبذء و
لامء و ظامء ،وألقى معظم هؤالء كلم ًة ن العالمة إقبذل؛ حيذته أو شعره أو فكره  ....ففي كلماه املعربة ،قذل
األتساذ الدكاور طه حاسني:
"إن العالمة إقبذل كذن حريص ًذ أشد احلرص ىل أن يؤمن بنفاسه ،وأن حيمل النذس ىل أن يؤمنوا به  .أن
يؤمن بشخصياه و حيمل النذس ،ال يف بذكاساذن واهلند وحدمهذ ،وال يف العذمل اإلتسالمي وحده بل يف العذمل
اإلناسذين كله ،كذن حريص ًذ ىل أن تكون حيذة اإلناسذن قذئمة ىل إيامن الفرد بنفاسه ،و ىل أن يفرض الفرد نفاسه
ىل احليذة؛ ال أن خيضع هلذ كذن اجاام ي ًذ كأشد مذ يكون اإلناسذن إخالص ًذ للجام ة ،أن أفنى حيذته كلهذ مرشد ًا
()1

معل ًام نذصح ًذ دا ي ًذ للعذمل اإلتسالمي و لإلناسذن إىل أن يكرم ىل نفاسه ليكرم ىل النذس و ليكرم ىل احليذة" .
وقذل األتساذ بذس حممود العقذد

()2

ن العالمة إقبذل هذه الكلامت الرائعة:

" مل يكاف إقبذل بأن ياجه برتسذلاه هذه إىل أبنذء وطنه املاسلمني يف اهلند بل توجه هبذ إىل ماسلمي العذمل
()3

كذفة ،وقصد هبذ أن تكون رتسذلة ذملية للنذس مجيع ًذ حيثام كذنوا من أرجذء األرض" .
و الصحفي املرصي املشهور أمحد هبجت يقول نه يف االحافذل الذي قذم به صحفيو مرص بذلقذهرة :
" هذا هو الشذ ر حممد إقبذل الذي احافلت به نقذبة الصحفيني منذ يومني ،وهو الشذ ر الذي كذن حلمه
ٍ
كدولة ،وقد قذل هبذه املنذتسبة إن الدول تولد يف صدور الشعراء أوالً ،وتنشأ و
ن بذكاساذن أحد أتسبذب قيذمهذ
()4

متوت يف أهل الاسيذتسة" .
والعالمة الاسيد تسليامن الندوي يقول نه:
" ال نعرف و ال نكذد ،من شعراء العربية و الفذرتسية و الرتكية من جعل لكاذب اهلل يف شعره تلك املنزلة
()5

الاي جعلهذ إقبذل له" .
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و الشذ ر املرصي د.حاسني جميب املرصي كاب نه:
" إقبذل هو بقري الفكر و الروح يف ذمل اإلتسالم احلديث ،مازود زاده من ثقذفذت الرشق و الغرب
ففهمه حق الفهم ال ياأتى يف ٍ
يرس و هينة؛ ألنه ماساوجب من مافهمه أن يكون من أوىل العلم و أهل
()6

الاحصيل" .
وقذل األتساذ العراقي جعفر اخللييل ن إقبذل هذه الكلامت الرائعة:
" يرى العالمة إقبذل أن اإلناسذن الذي يريد أن يعرف نفاسه احليذة ال بد ليه أن يعد دته لذلك ،وأن
دته هذه بذرة من إتقذن الرؤية و إتقذن الاسمع و الاسعي وراء العلوم ،و إال فإنه تسيقرص ن فهم احليذة و
مبدع حيق لألدب و الفلاسفة و املعرفة أن تفخر به ،نذبغة من نوابغ الفكر ،لك هو الشذ ر
أرسارهذ ...إنه شذ ٌر
ٌ
()7

العبقري حممد إقبذل الشذ ر املاسلم املؤمن احلكيم شذ ر بذكاساذن اخلذلد" .
والشذ ر املرصي الكبري الشهري د .بد الوهذب زام خيذطبه بألقذب خمالفة يف كاذبه الذي ألفه ن حيذته
و شعره و فلاسفاه ،فيقول:
"يذ شذ ر اجلامل! صورته يف األرض و الاسامء و اليبس و املذء و يف الصحذرى اجلرداء و احلدائق الغنذء،
ويف الصبح و املاسذء ،والضيذء والظلامء ،وصورته يف كل ٍ
ٍ
منهج قوي ٍم.
خلق كري ٍم و
يذ شذ ر اإلتسالم و يذ شذ ر املرشق و يذ شذ ر احليذة و يذ شذ ر اإلناسذنية و يذ شذ ر احلرية و اجلهذد و
()8

الاقدم و اإلقدام و يذ شذ ر اجلامل و اجلالل. "..
و الشيخ أبو احلاسن الندوي الذي تأثر بإقبذل تأثر ًا شديد ًا يقول نه:
"إنني أحبباه و شغلت به كشذ ر "الطموح و احلب و اإليامن" ،وكشذ ر له قيدة و د وة و رتسذلة ،و
كأ ظم ثذئر ىل هذه احلضذرة الغربية املذدية ،و كأ ظم نذقد هلذ و حذقد ليهذ ،وكدا ية إىل املجد اإلتسالمي و
تسيذدة املاسلم ،و من أكرب املحذربني للوطنية و القومية الضيقاني ،و أ ظم الد ذة إىل النز ة اإلناسذنية و اجلذمعة
()9

اإلتسالمية" .
ويقول أيض ًذ :
"كذن الدكاور إقبذل معاز ًا برتاث اإلتسالم و حضذرته و تذرخيه ،واثق الصلة بذات الرتسول صىل اهلل ليه
()10

و تسلم ،ومن اهادى هبديه من الصحذبة الكرام و مابعيهم من الد ذة و الاسالطني و العلامء"

.

و نجد من الاسعودية تسفريهذ يف بذكاساذن ،ريذض اخلطيب الذي تذثر بأدب إقبذل و فكره ،يقول نه:
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ٍ
رجل ،كذن ذمل ًذ روحي ًذ كبري ًا و فيلاسوف ًذ ظي ًام و شذ ر ًا بقري ًذ مبد ًذ،
"كذن إقبذل جممو ة أشخذص يف
و ماسل ًام قذنا ًذ مؤمن ًذ و مل يكن إقبذل شذ ر بذكاساذن و فيلاسوفهذ فحاسب ،وإنام كذن شذ ر و فيلاسوف األمة
()11

اإلتسالمية موم ًذ و بلبلهذ الغريد"

.

وقذل د .حممد الاسعيد مجذل الدين الكلامت الاذلية ن إقبذل:
"وأنذ أقول  :إن إقبذل مل يكن شذ ر الرتسذلة فحاسب ،بل كذن كحاسذن ريض اهلل نه شذ ر الرتسول أيض ًذ،
فكذن إقبذل بذلك شذ ر الرتسول و الرتسذلة يف رصنذ احلديث"
كام قذل األتساذ أمحد حاسن الزيذت

()13

()12

.

ن إقبذل:

"إ ا كذن حاسذن شذ ر الرتسول فإن حممد إقبذل شذ ر الرتسذلة"

()14

.

ويقول أيض ًذ:
"لو أن إقبذالً اقارص يف ثقذفاه ىل البيئة الرشقية لظن الغذفلون ...الظنون ،ولقذلوا نه إنه صورة
ملجامعه الرشقي الرجعي املحذفظ ،و لكن شذ ر اإلتسالم تنقل و ارحتل و درس يف الغرب كام درس يف الرشق و
نذل ثقذفذت و درجذت من إنجلرتا و أملذنيذ ثم ذد إىل وطنه و هو أكثر إيامن ًذ بربه و أوثق يقين ًذ بدينه و أشد صالب ًة
()15

يف روحه اإلتسالمي و أبعد مهة يف الابشري باعذليم حممد صىل اهلل ليه و تسلم"

.

و األتساذ أنور اجلندي الصحفي الشهري املرصي يقول نه:
أثر بعيدٌ يف األدب اإلتسالمي كله ،و مذ تزال أفكذره و رؤاه تعطي و توحي و
"كذن إلقبذل و ال يزال ٌ
تلهم ىل مدى العصور يف القذرة اإلتسالمية كلهذ و ليس القذرة اهلندية وحدهذ"
()17

وهذا األتساذ توفيق احلكيم

()16

.

الكذتب األديب املرصي املشهور يقول:

" الشذ ر حممد إقبذل هو مفخرة من مفذخر الرشق يف صوره احلديثة ،فهو اخلالصة النقية للمعرفة
الكونية النذبعة من الرشق ،للمعرفة العقلية الصذدرة ن الغرب ،و شعره ياضوع بعطور من أزهذر البالد و
األجنذس الاي تكونت منهذ طبيعاه و تلونت شخصياه ،وامازج فيهذ خيذل الرشق و حكمة العرب و لم
الغرب ،و شمع بقبس من اإلشعذع اإلهلي مع الفكر املاأمل من العقل اإلناسذين كذن إقبذل هو بحق املفكر املجدد
()18

يف فهم اإلتسالم و الكذشف الصذدق جلوهره العظيم"
و األتساذ إحاسذن حقي

()19

.

الكذتب األديب الاسوري يقول:
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ٍ
فيلاسوف يف اهلند ،ولكن شهرته يف أوربذ كذنت أ ظم من شهرته يف بالده
"كذن إقبذل مشهور ًا كشذ ٍر و
ألن األوربيني كذنوا ىل منزلة رفيعة من العلم تفوق مذ كذن ليه اهلنود ،ولذا فإهنم كذنوا يقدرون مذ ينطوي
()20

ليه هذا العبقري من أفكذر فلاسفية و لوم واتسعة و آراءه بعيدة املدى"

.

و الدكاور أمحد معوض األتساذ املرصي يقول:
"مل يكن إقبذل شذ ر ًا فيلاسوف ًذ فحاسب بل كذن أيض ًذ معل ًام و قذئد ًا من قذدة األمة اإلتسالمية يف ميذدين
الكفذح و النضذل و اجلهذد ،و دا يه لوحدة املاسلني و هنضة أمة ال إله إال اهلل"

()21

.

و هذا قول األتساذ أتسعد حمفل:
" إن ظمة إقبذل الاسيذيس تاعدى حدود دولاه فهو بفلاسفاه و شذ رياه و آرائه و روحياه يابوأ مكذناه إىل
جذنب ظامء اإلناسذنية اخلذلدين"

()22

.

ويقول أ .د .حاسن حممود بد اللطيف الشذفعي – رئيس اجلذمعة اإلتسالمية العذملية ،إتسالم آبذد ،تسذبق ًذ-
ن إقبذل:
" ...فهو أحد الرجذل الذين بنوا وطنهم و كابوا تذرخيه و إن مل تكاحل ينذه برؤية بذكاساذن الاي رتسم
خريطاهذ ،ونرش فكرهتذ ،و قذد حركاهذ بني القذئدين يف إخالص و اقادار ،ولكن لك مل يشغله ن مهوم أماه
الكبرية و وجودهذ العذملي ،و رتسذلاهذ اإلناسذنية"

()23

.

وقذل األتساذ الاسوري خلدون األحدب الكلامت الاذلية:
" ينبغي العالمة إقبذل من جتديده للافكري الديني يف اإلتسالم أن تعود القوة للماسلم ،أن يرى قوته هذه
لياست بذتبذع فلاسفذت من فلاسفذت الغرب بل يف فهم اإلتسالم فه ًام صحيح ًذ ىل نحو مذ فهمه األوائل ،ال ىل مذ
()24

أمر يف هد الركود"
صذر إليه ٌ

.
()25

ويكاب د .ظهور أمحد أظهر

يف كاذبه املشهور ن إقبذل ،فيقول:

فيلاسوف ال نظري له يف الاذريخ البرشي فإنك لن جتد شذ ر ًا أو فيلاسوف ًذ
ٌ
"و احلق يقذل  :إن إقبذل شذ ٌر
ٍ
شعب إال إقبذل !! فهو الذي أهلم بذكاساذن ،وكون شعره و فكره
كذن شعره و فلاسفاه وراء إنشذء دولة أو تكوين
شعب ًذ قوي ًذ نذهض ًذ قذم بإنشذء دولة بذتسم اإلتسالم و من أجل اإلتسالم ،ولن جتد شذ ر ًا أو فيلاسوف ًذ اهام به البرشية
أشد مذ يمكن و يف وقت قصري و بكل تكريم و احرتام غري إقبذل! فهو الوحيد الذي أصبح أكرب مركز ال انذء
()26

الدراتسني والبذحثني يف الرشق و الغرب ىل الاسواء"

.
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و قذل أتساذ الفلاسفة بكلية اآلداب بجذمعة القذهرة الدكاور ثامن أمني ن شخصية إقبذل:
جيب ،و لعل مرجع لك إىل أنه يغوص يف
تسحر
"الدكاور حممد إقبذل شخصية جذابة ،هلذ ىل القراء
ٌ
ٌ
املعذين الفلاسفية العميقة ،فيحاسن تنذوهلذ و تسبكهذ و جيليهذ للنذس ببيذنه األملعي و شعره النذصع و تشبيهه الرائع،
وجيعل كابه ،ىل غزارة مذدهتذ و مق موضو ذهتذ ،روض ٌة غنّذء ترس النذظرين"

()27

 .و كاب د .حممد حاسني

هيكل ن إقبذل:
"فقد كذن هو صذحب الوحي األكرب هبذ ...وتسيظل اتسمه ال َع َلم اخلفذق يف تسامئهذ ،وتسيذكره أهلهذ مذ
ٍ
رجل و كل امرأة يف هذه الدولة
ترنم بشعره العذب القوي مرتنم ،تسيظل هذا الشعر مئذت الاسنني يرتنم به كل
()28

اإلتسالمية الفاية كام يرتنم املاكلمون بذلعربية اليوم بشعر اخلذلدين من شعرائهم األ ظمني"

.

وكاب الدكاور نجيب الكيالين كاذب ًذ قي ًام ن إقبذل بعنوان (إقبذل الشذ ر الثذئر) جذء فيه مذ ييل:
"كذن إقبذل مثل الصيديل الذي حيرض الدواء الشذيف و جيده ُمر املذاق غري ماسااسذغ الطعم ال يقبله
املريض ،لكن هذا الصيديل البذرع يفكر يف األمر ،ويقدح زنذد فكره ،وجيري الاجذرب العديدة حاى يامكن من
إضذفة مذدة معينة مجيلة الطعم و الرائحة إىل الدواء املر ،فاحجب مرارته ،جتعله ماسااسذغ ًذ مقبوال ،دون أن تنقص
من فذئدته املريض شيئ ًذ"

()29

.
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