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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
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 عند في ضوء التجربة الصوفية
 محمد إقبال

 
 مخلوف حمودي.أ

 بمعهد تكوين المعلمين بـ
 بن عكنون الجزائر

  
 :مقدمة

ل الميالد بنحو أربعةة الف  سةنةإ إف أن رارياهةا إن شبه القارة الهندية عرفت حضارة إنسانية قب
قةد إ و والفةن إاألدبإ و المعرفةةو  العلة و  لةللك رعربةر مهةد اانسةان (9). في رلك الحقبة البعيةدة قةد  ةل ملهةول

األديةب الفيلسةو  و  الشةاعر :من ايرة ما أنلبت هله القارةو  .ف يحصى و  أنلبت من رلال ااعال  ما ف يعد
فقةد بلةع عةدد  إسرعة الرأثيرو  قوة المعانيو  وضوح العبارةإ و ي ارس  شعره بسهولة األسلوبالل إمحمد إقبال

عةدا مةا نشةرعنه مةن  إرسةالةو  ما بين كراب 0111  حوالي 9111الدراسات الري رناولت فكره بالدراسة سنة 
 .  الري أقيمت له في مارل  بلدان العال إالندواتو  ناهيك عن المحاضرات إالمقافتو  البحوث

 البيئة والمنشأ: المبحث األول
  :البيئة الهندية: أوال

 إلغارهةا إرقاليةدها إحضةاررها إف نسرطيع في هلا الملةال أن نرحةدث بالرفصةيل عةن رةارين الهنةد
حسةةبنا أن نقرصةةر علةةى ن امهةةا إ و فن للةةك سةةيدالنا فةةي رفصةةيالت ف يسةةعها المقةةا  إديانارهةةاإ و حكمرهةةا
 . حرى نعر  البيئة الري أنلبت الرلل  إرشرة فيهاأه  األديان المنإ و الطبقي

للةك ألنةه كةان يقسة  الشةعب إ و فالن ا  الطبقي في شبه القةارة الهنديةة قةد اراةل صةورة بغيضةة  
  ( 0) :الهندي إلى أربعة طبقات هي

 رلال الدين و  هي طبقة الكاهنةو  :طبقة البراهمة -
 المحاربين و  طبقة الليش -

 الرلارو  فة المزارعينرشمل طائو  :"الفيشة"طبقة  -

 المنبولينو  هي  طبقة الاد و  :طبقة الشوادر -

إلى الحد اللي أهدرت فيه إنسانية  اانسان بالنسةبة  إلقد كان هلا الرفاوت الطبقي رفاورا صاراا
إ أطلقت يد البراهمة من كل قيةدإ و قد لعلت لكل طبقة حدود ف ررعداها" منو"للك ألن شرائع إ و لطبقة الاد 

ألبنةةاا الطبقةةات الثالثةةة " منةةو"أبةةاح إ و لةةو قرةةل الشةةعب كلةةهو  لةةى أن البرهمةةي ف يةةدن  بةةلنب حرةةىنصةةت عو 
كة  مةن شةوردي إ و انقلبةوا منبةولين" الشةوادر"فإلا رلاوز للةك إلةى طبقةة  إاألولى حق المصاهرة فيما بينه 

    (3.)ك  منه  من قطعت يده لملرد معارضره للبراهمةإ و رلرع حمما من الزيت
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 :(4)أديان الهند :  اثاني 
كان من أهمهةا األديةان  إملاهب مارلفةو  أديان شرى –كما يلكر المؤراون  –انرشرت في الهند 

 :الكبرى الثالثة
كانت في أصل نشأرها إ و هي أقد  الديانات الهنديةو  "برهمن" رنسب هله الديانة إلى  :البرهمية - أ

لكنهةا إ و افرصةال الروحةي المباشةر بفةاطر الكةونإ و اعالعدل في افلرم إررس  بالروحيد الاالص في العقيدة
 :أه  عقائد هله الديانةإ و (5)أصبحت به فلسفة غير علمية إرعقدت رعقدا شديداإ و قد انحرفت انحرافا شديدا

 . عقيدة رناسن األرواح -9
 .عقيدة وحدة الولود -0

 .رقدي  البقر -3

قبةةل  561ي الهنةةد حةةوالي سةةنة الةةلي ولةةد علةةى حةةدود النيبةةال فةة" بةةولا"رنسةةب إلةةى  :البوذيــة -ب 
رأمله إلى أن أدرك انه رحرر من و   ل في رقشفهإ و قد مال إلى الرقش  منل صغرهإ و الميالد في أسرة نبيلة

إ "العار  المسرنير"هي رعني و  "بولا"عندئل أطلق على نفسه اس  إ و من اللهلإ و من شرور الكونو  الهوى
 :د طول رأمل إلى الحقائق الراليةروصل بعو 

 .شرورو  الحياة كلها الف و  .الموت إ و الوفدة إالمرض إاآلف  المولودة في الوفدة -9
شةباع الحةوا إ و الرةي رنمةي فينةا الرغبةة فةي اللةلة إالشرور هي الشةهوةو  سبب هله اآلف  -0 إ ا 

 .في إثبات اللاتو 

 " أنا" مةكل يمحو أنو  إنفسه اانسان ينسى أن هي الشرورو  اآلف  من الرالص إلى الطريق -3

 حرى يرحقق له الغناا إسكينة النف و  بللك يصل اانسان إلى صفاا الروح -4

ن أنكةر و  المنةت بةاهإ و قد اسركملت البولية معرقدارها على أيدي كبار مفكريها بعةد مؤسسةهاو    ا 
   (6).كما أنكر البعض إرسال الرسل إبعضه  رداله في العال 

فةةي " فيشةةالى"بةةالقرب مةةن مدينةةة  إولةةد فةةي أسةةرة نبيلةةة إ"فاردامارةةا"مؤسسةةها هةةو  :الجينيــة –ج 
السةال  بةين النةا  حرةى أطلةق و  ااةل يةدعو إلةى نشةر الفضةائلو  مال إلةى الزهةد. الشمال الشرقي من الهند 

لهةةلا افسةة  اللديةةد نسةةبت ديانرةةه فسةةميت إ و أي الغةةالب الةةلي انرصةةر علةةى الشةةهوات إ"لينةةا"عليةةه اسةة  
بنعمةة افنرحةار  إرن ر إلى الحياة على أنها لعنةة ينبغةي أن يةرالص المةرا منهةا هله الديانةو  (1)". اللينية"

يقرضةةي " اللينيةةين"طريةةق الاةةالص عنةةد إ و يةةدرك الحقيقةةة الملةةردةإ و ليبلةةع سةةر الولةةود إالبطةةيا لوعةةا
  (8).افمرناع عن إيلاا أي كائن حي أو أي لماد 

طريةةق العةةرب الةةلين كانةةت لهةة  صةةالت عرفةةت الهنةةد ااسةةال  مبكةةرا عةةن  :اإلســ ف  ــه الهنــد -د 
فقةد سةير احةد  إإل يرلع إلى عهد الاليفةة الثةاني إبدأ رفكير المسلمين في فرح الهند مبكراإ و رلارية بالهند

" محمود الغزنةوي"ث   كان الفرح ااسالمي الكبير للهند على يد السلطان  إهلري 10وفره ليشا إليها سنة 
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ث  ررابعةت الةدول  إهي الدولة الغزنويةو  ن أول دولة إسالمية في الهندقد أس  هلا السلطاإ و  9119سنة 
قةد و  (1) ".بايرشةاه"الرةي أسسةها السةلطان " الدولةة الريموريةة"هي و  ااسالمية فيها إلى أن سقطت الار دولة
الةةلي أوردنةةاه سةةابقا إلةةى داةةول شةةعوب شةةبه القةةارة الهنديةةة  فةةي  إسةةاعد الن ةةا  الطبقةةي المرلةةاوز للحةةدود

 .نصرره و  اعرناق عقيدرهو  سال اا
 

 شخصيته        و  حياته :المبحث الثانه

الةلي يقةع اآلن  إبإقلي  البنلاب" سيالكوت"  في مدينة 9111ولد محمد إقبال سنة   :مولده  :أوال
هو سليل بيت معرو  من أوساط بيورات البراهمة في كشميرإ اسل  لده األعلى قبل مئري إ و في الباكسران

فكةان أبةواه علةى درلةة عاليةة مةن  إالرصةو و  عر  للك البيت منل للةك الحةين بالصةالحإ و وفدره سنه من
 << :قد أثنى عليهما في مواضع من مقاصةده فقةال فةي حةق أمةهإ و حبه  للايرإ و الزهدو  الرقوىو  الصالح 

كانةت  إالكةونكانت حيارةك صةفحة ملهبةة فةي كرةاب  إاأللداد بيركو  كان فحز اآلباا إساميت النل  برربيرك
حادثةة ربةين مةدى حةرص والةده " أسرار اللارية"كما لكر إقبال في ديوانه .   (91)  >>الدنيا و  قدوة في الدين

رةلكر يةا بنةي لةالل المحشةر ان ةر إلةى لحيرةي  <<حيث قةال لةه يومةا  إعلى رنشئره على األاالق الفاضلة
و إبرعما مزهرا في غصن الملة المحمدية الرلاا كن يا بنيو  نحول لسمي المررعش بين الاو إ و البيضاا

  (99).  >>كن زهرة رحيا بنسي  يقبل من ربيع المصطفى 
فيكفةي أن  إربدو واضحة من االل مؤلفارةه إمرنوعةو  ثقافره رحمه اه واسعة كانت :ثقا ته: ثانيا

نهةةل مةةن الثقافةةة فقةةد  إحرةةى يربةةين لةةه للةةك إ"رلديةةد الرفكيةةر الةةديني"يقةةرأ المةةرا محاضةةرة واحةةدة مةةن كرابةةه 
ثة   إبدأ رعليمه بحف  القرالن في إحدى الكراريب. الغرب و  رزود من ثقافة الشرقو  الثقافة الحديثةإ و القديمة

الةلي كةان أسةرالا " ميةر حسةن"أوصةى والةده صةديقه إ و فةي سةيالكوت" البعثةة افسةكورية"اداله أبوه مدرسة 
اآلداب و  حيث غةر  فيةه حةب الثقافةة إ ي  في الصبيكان لهلا األسرال اثر عو  .بالمدرسة أن يعلمه الدين 

كليةة "بعد إرمةا  دراسةره بهةله المدرسةة أرسةله والةده إلةى و (90). ل  ينسى فضله إلى الار حيارهإ و ااسالمية
فةةي مقةةدمره  إ و هنةةاك أريحةةت لةةه فرصةةة الدراسةةة علةةى يةةد عةةدد مةةن األسةةارلة المبةةرزينإ و بالهةةور" الحكومةةة

كان لهلا األسةرال فضةل كبيةر إ و "الدعوة إلى ااسال "ر روما  ارنولد صاحب كراب األسرال افنلليزي الشهي
دفعةه إلةى و  أيقة  شةعورهإ و حثةه علةى عةد  الررااةي فةي طلةب العلة إ و فقد أشعل مواهبه الكامنة إعلى إقبال

بشةةره بأنةةه يحمةةل مةةن الشةةعر طاقةةات هائلةةة لبعةةث األمةةة ااسةةالمية مةةن سةةبارها و  إمواصةةلة قةةرض الشةةعر
السياسةة و  الفلسةفةو  بعةدها عةين مدرسةا لرةارينو  "المالسةرير"هناك رحصل على شةهادة رعةادل و  إ(93)ميقالع

اللغةةة و  الرةةي راةةره فيهةةا أسةةرالا فةةي للفلسةةفة" كليةةة الحكومةةة"ثةة  نقةةل إلةةى " فهةةور"بالكليةةة الشةةرقية فةةي 
 .افنلليزية
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صةل منهةا علةى شةهادة فح" كمبةره"والرحةق بلةامع  إ 9115سافر إلى لندن بهد  الدراسة سةنة 
بألمانيةةا الرةةي حصةةل منهةةا علةةى درلةةة الةةدكرورة فةةي " ميةةونن"بعةةدها الرحةةق بلامعةةة إ و فةةي فلسةةفة األاةةالق
حةاز إ و در  فيها القةانون ثانيةةو  ث  عاد إلى لندن" رطور ما بعد الطبيعة في  فار " الفلسفة عن رسالره 

 .سياسية هناك كما در  السياسة في  مدرسة العلو  ال إامرحان المحاماة
كرةب الفلسةفة باللغةة و  بعضةها باللغةة افورديةةو  كرب بعض أشعاره باللغة الفارسةية :مؤلفاته: ثالثا

 :افنلليزية
   :ما كتب باللغة الفارسية -
 9195نشر سنة  -"             أسرار اللارية "  -              أسرار اودي        -1
 9198نشر سنة  -         "أسرار نفي  اللارية" -                 أسرار بي اودي -0
 9103نشر سنة  -"             رسالة المشرق " -           بيا  مشرق             -3
 9101نشر سنة  -"               زبور العل  "  -          زبور عل               -4
 9130نشر سنة  -"              الودرسالة ال"  -            لاويد نامه            -5
 9134نشر سنة  -       "               مسافر" -        مسافر                     -6
  9136نشر سنة -"     مالا نصنع يا أم  الشرق" -ب  له بايدكرد اى اقوا  الشرق   -1
 هدية الحلاز  -8
  :ما كتب باللغة األردية -
 9104نشر سنة  -"                صلصة اللر " -          بانك درا         -9
 9135نشر سنة  -"                    لناح لبريل" -بال لبريل                 -0
 9131نشر سنة  -"                    ضرب الكلي " -ضرب كلي                 -3
  :كتب الفلسفة  -
 9118 –نال بها درلة الدكروراه  –رطور الميرافيزيقا في إيران  -9
 ملموعة محاضرات –رلديد الرفكير الديني في ااسال   -0
 :دواوينه إلى اللغة العربية نلكر منهاو  قد ررلمت بعض كربهو    
 عبد الوهاب غرا   :ررلمه –رسالة المشرق  -  
 الشين الصاوي شعالن  :مالا نصنع يا أم  الشرق ررلمه -
 عبد الوهاب غرا   :ررلمه –ضرب كلي   -
 9115حسين مليب المصري سنة  :ررلمه  –هدية الحلاز -

  –ديوان إقبال –وررل  الشين الصاوي قصائد أارى من الدواوين الباقية في كرابه 
 : رح ته: رابعا
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صةلى فيةه و  فةي اسةبانيا زار مسةلد قرطبةةإ و ايطاليةاإ و اسبانيا إلاات الدعوة من حكومات فرنسا
شعر كأن هةلا المسةلد الع ةي  إ و لر  على رربره دموعا غزيرةإ و رارين بعد لالا المسلمينألول مرة في ال

 .فن   قصيدة من أبدع قصائده  إيشكو إليه حرمانه من سلود المؤمنين
حراقهةا و  إن هلا ثمن با  لردمير دمشق << :قالو  لما زار فرنسا أبى أن يزور مسلد باري و  ا 

 :شخصيته العوامل الته كونت:  خامسا >>. 
الدراسةةات و  هةةي المدرسةةة الرةةي نةةال فيهةةا الثقافةةة العصةةريةإ و المدرسةةة الغربيةةة :العامةةل األول -

فةارروى مةن مناهلهةا حرةى أصةبح  إألمانيةاو  انللرةراو  دروسها ما بين الهنةدإ و فقد رقلب في فصولها إالغربية
 .من أفلال الشرق ااسالمي في ثقافره الغربية 

يحملها اانسان معه في كل مكانإ إ و رسة اايمانية الري رولد مع اانسانالمد  :العامل الثاني -
فيرلةع إقبةال  إرمدها بالقوة الروحيةإ و هي مدرسة رشر  عليها الرربية االهيةإالولدانو  هي مدرسة القلب
لةى ريةار الحضةارة الغربيةة اللةار  إإ و مغريارهةاو  ثبوره أما  المادةإ و رماسك شاصيرهإ و الفضل في ركوينه

ل  يسرطع بريةق العلةو  << :يقول في للك إحبه العميق لهإ و سل و  افرصال الروحي بالنبي صلى اه عليه
مكثةت فةي أرةون  << :يقةولو   إ>>للك ألني اكرحلت باثمد المدينةةإ و يعشي بصريإ و الغربية أن يبهر لبي

ف يةزال فراعنةة العصةر إ و يةزللة   << :يقةولإ و >>ارلت كما اره إبراهي  من نار نمرود إ و الرعلي  الغربي
 إإن الرلةةل إلا رزق الحةةب الصةةادق إلكنةةي ف أاةةافه  فةةاني احمةةل اليةةد البيضةةااإ و يكنةةون لةةيإ و يرصةةدونني
انقةادت لةي و  ف رعلبةوا إلا اقرنصةت النلةو  إالسةالطينو  اسرغنى عن الملوكإ و احرف  بكرامرهإ و عر  نفسه

إ فصارت أعلى قدرا مةن النلةو  إرشرفت بوطأره الحصباااللي  إفاني من عبيد للك السيد الع ي  إالصعاب
 .>> فصار أعبق من العبير إلرى في إثره الغبارو 

إن األسرال الكري  اللي يرلع فيه الفضل في ركوين شاصية محمةد إقبةال ف يالةو منةه بيةت مةن 
قةد  << :ل عن للةكلكن قرااره للقرالن كانت رارل  عن بقية النا  قا إانه القرالن الع ي  إبيوت المسلمين

اقةةرأ  :فأليبةةه ؟مةةالا اصةةنع :كةةان أبةةي يرانةةي فيسةةألنيإ و رعةةودت أن اقةةرأ القةةرالن بعةةد صةةالة الصةةبح  كةةل يةةو 
ما بالةك يةا  :يو  قلت لهلات إ و فأليبه لوابي إ ل على للك ثالث سنوات مرراليات يسألني سؤالهإ و القرالن
إنمةا  :؟ فقةالمنعةك للةك عةن إعةادة السةؤال مةن غةديثة  ف  إأليبك لوابا واحداإ و رسألني نف  السؤال ؟أبي

اقبةةل إ و ومنةةل للةةك اليةةو  بةةدأت أرفهةة  القةةرالن إأردت أن أقةةول لةةك يةةا ولةةدي اقةةرأ هةةلا القةةرالن كأنمةةا نةةزل عليةةك
>> .من درره ما ن متو  فكان من أنواره ما اقربست إعليه

(94) 

إ ا للمرةةةزعمين للةةةدينف رةةةزال أسةةةير  إانةةةك أيهةةةا المسةةةل  <<: يضةةةي  قةةةائال فةةةي شةةةأن القةةةرالنو   
منبةةع إ و إن القةةرالن الةةلي هةةو مصةةدر حيارةةك إف رسةةرمد حيارةةك مةةن حكمةةة القةةرالن رأسةةاإ و المحركةةرين للعلةة و 

قةةد  إفةوا علبةا إلرمةوت بسةهولة" يةة  " فرقةرأ عليةك سةورة  إف ارصةال لةك بةه إف إلا حضةةررك الوفةاة إقورةك
  (95) >> .سهولة و  لرموت براحة يرلى اآلن إالقوةو  أصبح الكراب اللي انزل ليمنحك الحياة
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" المثنةةوي المعنةةوي"روليةةه رسةةالره هةةو و  المةةؤثر الكبيةةر فةةي ركةةوين عقلةةهو  :(96)العامــل األخيــر -
نفسةةية شةةديدة ضةةد المولةةة العقليةةة إ و فةةي ثةةورة ولدانيةةة إقةةد كربةةه موفنةةا لةةالل الةةدين الرومةةيو  بالفارسةةية

إ الولةةدان انرصةةارا قويةةاو  قةةد انرصةةر فيةةه ل يمةةانو إ ااغريقيةةة الرةةي الراحةةت العةةال  ااسةةالمي فةةي عصةةره
إ المعةةاني الروحيةةة مةةن المباحةةث الكالميةةة اللافةةةإ و الحةةب الصةةادقإ و العاطفةةةو  الةةروحإ و انرصةة  للقلةةبو 
 .  القشور الفلسفية الري كانت رشغل ألهان المسلمين و 

 
 .موقف إقبال من التصوف: المبحث الثانه

 .مفهوف التصوف عند إقبال :أوال
ل الرعرض إلةى مفهةو  الرلربةة الصةوفية عنةد إقبةالإ نرعةر  علةى موقفةه مةن الرصةو  بصةفة قب

قبل أن يقد  مفهومه للرلربة الصوفية فةي هةلا الشةأن  إعامةإوالحقيقة أنه رحمه اه  در  الرصو  ليدا
حاولةت أن اكشة  عةن إ و لقد ناقشت موضوع الرصو  بطريقة علمية موضةوعية إلةى حةد كبيةر  << :يقول

بعكةة  الفكةةرة الرائلةةة فةةي هةةلا الصةةدد انرهيةةت مةةن هةةله إ و ال ةةرو  الفكريةةة  الرةةي اسةةرلزمت هةةله ال ةةاهرة
الرةي كةان فبةد أن  إالفكريةةو  العوامةل األاالقيةة إالمناقشة  إلى أن الرصةو  كةان نرالةا ضةروريا لملموعةة

   (91) >> .رحرك النف  الغافية نحو مثل أعلى للحياة
 : اسره هله إلى الرمييز بين نوعين من الرصو قد انرهى إقبال من در و 
 رصو  ايلابي -أ - 
 رصو  سلبي          -ب -

قةد أشةار إلةى اثةر هةلا إ و اللي كان  منرشرا في عصةره إفالرصو  السلبي هو الرصو  األعلمي
نمةت بةه الحيةاة الدينيةة و  هةو األسةلوب الةلي رطةورتو  فأسلوب الرصةو  << :الرصو  في المسلمين فقال

فقةد كةان ابعةد مةا يكةون عةن  إلعلةه اضةر بةأي مكةان الاةرو  أسمى صورها  أصبح اآلن في حك  الفاشةل في
فعلمه نوعةا مةن  إبحيث رعده للمشاركة في موكب الرارين إردعي  قوى الحياة النفسانية عند الر لل العادي

قةد صةور العةال  علةى  هلا النوع مةن الرصةو إ و (98) >>. رقه الروحي و  لعله يقرنع بلهلهإ و الزهد الزائ 
إ ضعفه  سيطرة اللهل عليه و  الرواكل بين المسلمينإ فكان سببا في رالفه و  نشر روح الرااللإ و انه شر

فن الركاسل من شأنه إضعا  الروح في حةين يعمةل النشةاط علةى رلديةد قةوى  إأوق  نمو قواه  الروحيةو 
 .الروح 

فةان إقبةال قةد المةن  إيعمل في إطارهماو  السنةو  أما الرصو  افيلابي اللي يلرز  بمبادئ الكرابو 
يةةرى انةةه العةةاله األنفةةع لعةةاله اانسةةانية ممةةا أصةةابها مةةن أمةةراض بسةةبب النزعةةة و  .أوفه عنايةةة كبيةةرة و  بةةه

راصةص علمةي و  قد أصبح الرلل العصري بما له من فلسةفات نقديةةو  <<: في هلا الصدد يقولإ و المادية
ك أن الملهب الطبيعي قد لعل له سلطانا على قوى الطبيعة لة  يسةبق السبب في للإ و يلد نفسه في ورطة
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الحق أن الملهب الطبيعي اللي اعرمد فيةه اانسةان و  . (91) >> .لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو إاليه
فةرح لةه ملةافت واسةعة فةي و  قد أمده بطاقات هائلة إعلى العقل وحده في الرفكير دون إفساح ملال للروح

 فقةد طغةى إنسةى أن للطبيعةة اةالقإ و نسةى أصةلهو  كشة  لةه عةن مغةاليق كثيةرة غيةر انةه اغرةرإ و ةالطبيع
مةن ثة  إ و بما يقع عليةه حسةهو  ألنه أصبح ف يؤمن إف بما هو مادي إنسي االقهو  اسرغنى  فنسي أصلهو 

النزعة العقلية  لقد حاول إقبال أن ياف  من. أنكر القي  الروحية  و  أنكر ولود اهإ و أنكر كل ما هو غيبي
إ أن يعيةد إلةةى النفةو  النزعةة الروحيةة الرةي رحفة  للبشةرية ولودهةةاإ و الرةي طغةت علةى اانسةان المعاصةر

الحقيقةة إ و كرامرةه الرةي سةلبتإ و يرد ل نسةان إنسةانيره الرةي أهةدرتإ و الراحة النفسيةو  رحقق لها السعادةو 
 :حيث يقةول فةي للةك إيفرار برأثره بهإ و يقدرهو  هاللي يلل إانه مرأثر في للك بأسراله لالل الدين الرومي

لقد اسرنار بصري  إحرارة إيمانهإ و فلي  لك دواا إف لوعة قلب الرومي إقد سحر عقولك سحر اافرنج <<
  (01) >>. وسع صدري بحرا من العلو  إ و بنوره

 –موسةى يشةير إلةى سةيدنا  –لقد أفدت من صحبة شين الرو  أن كليما واحدا  << :يقول كللكو 
  (09) >>. هامره على راحره يغلب أل  حكي  قد احنوا رؤوسه  للرفكير

لمةةا لةةه مةةن أهميةةة فةةي  إعنايرةةه بافرلةةاه الروحةةيإ و مةةن هنةةا كةةان مبعةةث اهرمةةا  إقبةةال بالرصةةو 
فالرصةةو   إأصةةبحت النفةةو  رسرشةةعر بالضةةياعإ و انرشةةر االحةةادإ و ال ةةرو  الرةةي ضةةاعت فيهةةا األاةةالق

الضةياع و  يقيها نشر الرفكةكإ و اللي يحمي األم  من افنحالل إالحصن المرينو  المنيع افيلابي هو السياه
. 

 :حاجة العصر إلى التصوف:  ثانيا  -
يرحةرك فةي و  الةلي يلرةز  بحةدود الشةرع إإن عصرنا الحالي في حالة إلى هةلا الرصةو  افيلةابي

علةى و  القةوى الايريةة علةى مسةروى الفةرديفعل مصةادر إ و إطاره  فهو الكفيل بإعادة الوضع األاالقي البناا
الةدين الةلي هةو فةي أسةمى م ةاهره لةي  عقيةدة فحسةب  أو ...  << :في هلا يقول إقبةالإ و مسروى األمة

هةو وحةده القةادر علةى إعةداد اانسةان العصةري إعةدادا القيةا يؤهلةه لرحمةل  إكهونة أو شةعيرة مةن الشةعائر
 إأن يةرد اليةه رلةك النزعةة مةن اايمةانإ و رقةد  العلة  الحةديثالربعة الع مى الري فبد من أن يرماض عنهةا 

إن السةةمو إلةةى  إافحرفةةا  بهةةا فةةي دار البقةةااإ و الرةةي رلعلةةه قةةادرا علةةى الفةةوز بشاصةةيره فةةي الحيةةاة الةةدنيا
لى أين المصيرو  لمسرقبله من أين لااو  مسروى لديد في فه  اانسان ألصله هةو وحةده الةلي يكفةل لةه  إا 

على حضارة فقدت وحدرها الروحية بما انطوت عليةه إ و على ملرمع يحركه رناف  وحشي الار األمر الفوز
>> القي  السياسيةو  من صراع بين القي  الدينية

(00). 

 إواعةي إمعرةدل إمسةل  إهةو موقة  عةال  إاالصة القول في هلا أن موق  إقبةال مةن الرصةو و 
هةلا  إهلا يشبه موق  ابن ريمية مةن الرصةو  هو في موقفهإ و حقائقه الكلمة األولىو  يلعل لمبادئ الدين

 دافعةةا للعمةةلإ و درعةةا للةةدينو  حصةةنا لالاةةالقإ و العفةةةو  الموقةة  الةةلي يلعةةل مةةن الرصةةو  مدرسةةة للطهةةر
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وهةي أن  إهلا ما لعل أبو الحسن الندوي يكرش  حقيقة ل  يسبق إليها  فيها اعل  احةدإ و المثابرةو  اللهادو 
 .(03)رفين باهابن ريمية رحمه اه يعد احد العا

 :مصادر المعر ة عند محمد إقبال:  ثالثا 
الحقيقةةة إننةةي أريةةد أن أعةةرض مفهةةو  الرلربةةة الصةةوفية عنةةد محمةةد إقبةةال مةةن بةةاب ن ريةةة  فةةي

لا كانةت المعرفةة إ و م ةاهرهو  الري رارص في إمكانية قيا  معرفة ما عن الولود بمارلة  أشةكاله إالمعرفة ا 
أمثالهةا رفرعةةت المةةلاهب و  فمةةن البحةث فةةي هةله القضةةايا. ؟مةةا قيمرهةاإ و ؟هامةةا حةدودو  ؟ممكنةة فمةةا أدوارهةا
 :الفلسفية المعروفة

اللي يرى بةأن العقةل بمةا ركةب فيةه مةن اسةرعدادات أوليةة أو مبةادئ قبليةة  :المذهب العقلـه -
 .هو وسيلرنا الوحيدة للمعرفة اليقينية 

الحةوا  باعربةار العقةل صةفحة  اللي يرلع المعرفة كلها إلى ما رمدنا بهةا :المذهب الحسه -
 .بيضاا لي  فيه إف ما رنقله إليه حواسنا 

الةةلي يةةلهب إلةةى أن الطريةةق الصةةحيح للمعرفةةة اللةةديرة بهةةلا افسةة  هةةو  :المــذهب العر ــانه -
 " الرلربة الصوفية " أو العرفان  إالحد 

نمةا يإ و إن محمد إقبال يلهب إلى أن المعرفة ف رأري ل نسةان بطريةق واحةد   كةون لةه للةك عةن ا 
مةا يحرةوي عليةه مةن قصةص و  الرةارينإ و مةا فيهةا مةن كائنةاتو  الطبيعةإ و طريق الرياضة الصوفية الباطنية

يسرشةهد إ و السنة الري أشارت إليها المصادر السالفة اللكرو  فهو يسرله  رأيه من القرالن. هي محل للعبرة 
أن نشةير فةي هةلا المقةا  إلةى مةا صةرح بةه  نحةبو  <<حيث يقةول  " برنارد رسل " إلى ما لهب إليه بقوله 

ن ةريرين مارلفرةين و  الحضةاري  ل نسةان يشةير إلةى ولةود ميلةين مرميةزينو  من أن الرارين الفكةري" رسل "
 إقد برز ع ماا في كل واحد من هلين الميلةينو  .الار الميل العلمي إ و إلى الحقيقة أحدهما الميل الصوفي

كما كان هناك من برز فةي اللانةب  إافعرماد على البصيرةو  الصوفي فكان هناك من بلع اللروة في الحد 
هةو إ و غيةر أن هنةاك أع ة  مةن هةؤفا لميعةا إالرلةارب المقةا  األولو  العلمي الةلي يعطةي شةهادة الحةوا 

ضةااة الولةدانو  نفال البصيرةو  صدق الحد و  رفاهة الح  إدقيق المالح ةو  اللي لمع إلى ثاقب الفكر  ا 

<<
(04). 

 
 .التجربة الصو ية عند إقبال :ث الثالثالمبح

يعر  محمد إقبال رحمة اه عليه الرلربة الصوفية من االل اصائصها المرمثلة فيما يقوله في 
 : هلا الصدد
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إن أول ما نالحة  هةو واقةع الوسةائط فةي هةله الرياضةةإ أنهةا رلربةة أو رياضةة رصةل إلةى  -9
اضةةع لرأويةةل موضةةوعات الحةة  لرحصةةيل العلةة  بالعةةال  الةةنف  مباشةةرةإ فكمةةا أن نةةواحي الرلربةةة العاديةةة ر

 .فكللك ملال الرلربة الصوفية ياضع للرأويل لرحصيل العل  باه  إالاارلي
فعنةدما أدرك المائةدة المولةودة  إوالمالح ة الثانية هي أن الرياضة الصةوفية كةل ف يقبةل الرحليةل

ادراك فةأراير مةن هةله الكثةرة الةوافرة مةا يرصةل مةاف يعةد مةن أسة  ا إأمامي يدال في هلا اادراك  المفةرد
 اصقله في فكرة مرسقة عن المائدة و  المكانو  يقع في ررريب معين من الزمانإ و بالمائدة

مهما بلغت من غنى فإن الرفكير فيها يصل إلى الحد إ و أما الحال المرصو  فمهما  هر بوضوح
فالحقيقة قةد رةداالت فيهةا  إما نحلل اادراك الحسييسرحيل رحليل مدركات هله الحال كو  األدنى من درلاره

ف اثةر فيهةا للرمييةز المعهةود و  رألفت منها لميعا وحدة واحدة غير قابلة للرحليةلإ و لميع البواعث المارلفة
 .الموضوع و  بين اللات

اللي نالح ه هو أن الحالة الصةوفية عنةد المريةد هةي لح ةة مةن افرصةال  إاألمر الثالثو   -0
 .ت أارى فريدة سامية محيطة رفنى فيها الشاصية الااصة للمريد فنااا موقورا الوثيق بلا

 وبما أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة فمن الواضح أنه ف يمكن أن يطلع -3
ومةا  إنقلها انسان الارإ وللك ألن الحافت الصوفية أشةبه بالشةعور منهةا بالرعقةلعليها بالرعقد 

ير لفحةةوى محرويةةات شةةعوره الةةديني يمكةةن أن يبلةةع للنةةا  علةةى صةةورة يعلنةةه الصةةوفي أو النبةةي مةةن رفسةة
 .ولكن محرويات الشعور الديني نفسها ف يمكن افطالع عليها أي نقلها لغيره  إقضايا

وكون المعرفة الصوفية فيطلع عليها يرلع إلى أن هله المعرفة في لوهرهةا شةعور غيةر ملحةو  
 .ل  يمسه العقل المسرطرد في الرعبير 

 .على أنه ينبغي أن نالح  أن الشعور الصوفي ككل شعور فيه عنصر من الفكر أيضا
وفةي . وسبب هلا العنصر علةى مةا اعرقةد يسةعى بةه الشةعور الصةوفي أن ركةون لةه صةورة فكةرة 

 . اافصاح عن نفسه في الفكر و  الحق أن طبيعة الشعور السعي إلى افلرما 
رصةةال المباشةةر الةةلي يبعةةث فةةي نفسةةه شةةعورا بةةأن للةةك اف  إوارصةةال المريةةد بالةةلات األزليةةة -4

(05) .فالحالة الصوفية باعربار رفردها ر ل مرصلة بالرلربة العامة على وله ما  إالزمن المرلدد
 

واللةةةدير بالمالح ةةةة هنةةةا هةةةو أن إقبةةةال يضةةةي  عنصةةةرا لديةةةدا هنةةةا فةةةي مفهةةةو  الرلربةةةة  -5
االهةا  مرصةالن فلةي  و  وفية فهو يرى أن الفكرفي الرياضة الص( العقل)فهو ل  ينكر دور الفكر إالصوفية

وكةل  إفهمةا ينبعةان مةن أصةل واحةد إهناك من سةبب فةي رأيةه يةدعو إلةى ال ةن بأنهمةا مرضةادان بالضةرورة
إحةداهما يركةز ن ررةه إاآلاةر يةدركهما فةي لملرهماو  فإحداهما يدرك الحقيقة لةزاا لةزاا إمنهما يكمل اآلار

فالبداهة رهد  إلى الحقيقة في ملموعها بالردبر . حو ما فيها من حدوث والثاني ن إنحو ما فيها من الود
فراد كل واحد منهاإ و في رعيين ألزااه المارلفة كالهمةا يفرقةر إلةى اآلاةر لرلديةد . الرأمةل فيةه علةى حةدة و  ا 
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 وكالهما يلرم  شهود نف  الحقيقة الري رنكش  لكل منهما على نحو ررالا  مع و يفره في الحياة إقواه
  (06). ليست إف ضربا عاليا من الرفكير   –كما يقول برلسون    –وفي الحقيقة أن البداهة . 

ونالةةص مةةن للةةك إلةةى أن الرلربةةة عنةةد محمةةد إقبةةال هةةي مصةةدر المعرفةةة لكةةن هةةله الرلربةةة فةةي 
 :مفهومها الواسع رنقس  إلى قسمين

 .  حوا الو  الرلربة العلمية الري موضوعها الطبيعة ووسائلها العقل( أ
بةةللك فهةةو يلمةع بةةين وسةةائل و  العقةلو  موضةةوعها الةلات ووسةةائلها القلةةبو  الرلربةة الصةةوفية (ب

فإحةدى الطةرق << :فةي هةلا الصةدد يقةولو  الوصةول إلةى الحقيقةةو  المعرفةة الثالثةة للحصةول علةى المعرفةة
السةةيطرة علةةى و  ةالغيةةر مباشةةرة ايلةةاد الصةةالت بيننةةا وبةةين الحقيقةةة الرةةي روالهنةةا هةةي المالح ةةة الرأمليةة
 .العالمات الري ردل عليها الحقيقة كلما ركشفت هله العالمات عن لارها ل دراك الحسي 

إ أما الطريقة المباشرة فركون بافرحاد مع الحقيقةة عنةدما ررللةى فةي دااةل الةنف  ارحةاد مباشةر
هةله الصةلة إ و لى الطبيعةعناية القرالن بالطبيعة ليست شيئا أكثر من افعررا  بأن اانسان يمث بالصلة إو 

نمةا لغةرض أنبةل إ و بوصفها وسيلة محكمة للرحك  فةي قةوى الطبيعةة ن ف لملةرد رغبةة لامحةة فةي الةرحك  ا 
لكي نكفل إدراك الحقيقة إدراكا كامال ينبغةي أن إ و رساميهاو  يؤدي إلى رحرر حركة الحياة الروحية في رقيها

الةلي أحسةن << :قةال رعةالى" القلةب"أو " الفؤاد"ران بادراك يكمل اادراك الحسي بادراك الار هو ما يصفه الق
لعةل و  نفةن فيةه روحةهو  ث  لعل نسله من ماا مهين ث  سةواه إبدأ الق اانسان من طينو  كل شيا القه

 [  1-1السلدة ] - >>األفئدة قليال ما رشكرونو  األبصارو  لك  السمع
انةه << :رومةي فةي عبةارة طليةة فيقةوليصةفه الشةاعر ال إالقلب نوع من علة  البةاطن أو البداهةةو 

>>غير رلك الولوه المراحة ادراك الحوا  إبين ولوه الحقيقةو  يصل بينناو  يرغلى بأشعة الشم 
 (01) . 

القلةب كمةةا يفهة  مةةن و  >>:افعرةةداد بهةا قةةائالو  يضةي  إقبةةال ليؤكةد علةةى صةحة المعرفةةة القلبيةةو 
فمةا هةو  إانه ف ينبغي أن نعد القلب قوة ااصة افيةالقلب ف يكلب أبدا إل فسر على ولهه الصحيح على 

 .إف أسلوب من أساليب رحصيل الحقيقة لي  للح  بما لهله الكلمةة مةن معنةى فسةيولولي أي داةل فيةه 
لةي  فةي إ و واقعةي ككةل درب الاةر مةن دروب الرلربةةو  ملال الرياضة المفروح سبيله للقلب ملال حقيقيو 

لي  فةي هةلا مةا يقلةل مةن إأو أنهمةا مةن اةوارق الطبيعةة إأو صةوفيةوص  رياضة القلةب بأنهةا روحانيةة 
لقةد أوحةت إ و فكل رلربة في ن ر اانسان البدائي كانةت مةن اةوارق الطبيعةة إشأنها من حيث هي الرلربة

المعنةى الةلي اصةطلحنا " الطبيعةة "ولةدت منةه بالرةدريج  إإليه ضروريات الحياة الملحة أن يضع لها رفسةير
 <<ف  عليه لهلا الل

 والحقيقةة انةةه لةة  يولةةد مةن اسةةرطاع أن يوضةةح الرلربةةة الصةةوفية بلغةة العصةةر بمثةةل هةةلا الشةةرح
المعرفةة كمةا رأينةا سةابقا فةي مقدمةة  و  لقد مكنه من للك سعة افطالعإ و كما وضحها محمد إقبال إالرفسيرو 
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يقةة يشةعر بهةا كةل هلا البحثإ ض  إلى للك إيمانه القوي الصادق حيث فح لةه للةك بقةب  مةن نةور الحق
 .ح  رهي  قل من رزق للك إ و بصبر نافدينو  فهو صاحب عقل. من يقرأ فكر هلا الرلل 

فحص نرائج الرلربةة الصةوفية؟ يةرى و  هل بعد هلا يمكننا نقد :السؤال اللي يطرح نفسه عليناو   
 ااسةال  فنبةي إهةاالرمحيص لي  فيه شيا من عةد  افحرةرا  لو  رناول الرلربة الصوفية بالنقد<<إقبال أن 

وغيةره مةن رواة الحةديث وصةفا  (01)قةد أورد الباةاريو  من رنةاول بةالن ر النقةدي ال ةواهر الروحيةة  أول كان
 فةااربره إهةو ابةن صةياد اسةررعت أحةوال لهولةه أن ةار النبةي –لشاب يهودي –مسرفيضا لمالح ة الرسول 

قيمره هو ابةن الةدون و  نى رصر  النبيعلى أية حال فان أول مسل  أدرك معو  .فحص عن أحوالهو  سألهو 
أوشك أن يصل إلى الن رة الحديثةة عةن العقةل فيمةا وراا و  اللي رناول عناصر المعرفة الصوفية بروح نقادة

 >> الشعور
(31). 
هنا نالح  أن إقبال يعطي رفسيرا ااصا للمقولة المشهورة بين علماا الصوفية مةن الغزالةي فةي و 

الرةي رةرى أن العقةل إ و إلةى محمةد مرةولي الشةعراوي فةي عصةرنا هةلا( ه  515ت ) القرن الاةام  هلةري 
الري االصةرها أن العقةل فةي إ و حواره معهو  عندما الرقى بابن رشد إ(39)كما نلدها عند ابن عربي . محدود 

 << :في للك يضرب محمد مرولي الشعراوي مثاف قائالإ و بحثه عن الحقيقة محدود بسق  ف يمكنه رلاوزه
قد شبهره مرة بأنه كالمطية الري رحمل صاحبها إلةى و  ف يرعداها و  ادا  للعقل حدوده الري يق  عندهام... 

>> ...بةةاب السةةلطان ليةةدال إلةةى رحابةةه بةةدونها 
الةةرأي ...   << :ثةة  يوضةةح للةةك الةةرأي صةةراحة قةةائال إ(30)

رأي ينهض على رصور ااطئ ومن ث  ف يقدر على إدراك غير المرناهي  إالقائل بان العقل في لوهره مرناه
العقل افسةردفلي  الةلي يسةير علةى اطةوات ) ان قصور الفه  المنطقي  إلحركة العقل في رحصيل المعرفة

و الرةي ف المةل فةي ردهةا إاللي يوالةه الكثيةر مةن اللزيئةات المرنةافرة فيمةا بينهةا( في عال  الح  المرفرق 
 >> ...نا نشك في إمكان روصل العقل إلةى إدراك قةاطعهلا القصور هو اللي يلعل إلميعا إلى وحدة واحدة

على أن الفكر قادر على أن يصل في حركره العميقةة إلةى ف ...   << :يضي  في نف  السياق قائالإ و(33)
فالفكر من حيث طبيعة  إالرصورات المرناهية المارلفة ليست إف لح ات في حركة رلليهإ و نهائي سار فيها

 –مثةل الحبةة  إ بل هو مرحرك فعال يركش  إل يحةين الوقةت عمةا فيةه مةن ف نهائيةةلوهره لي  قارا معطال
علةى هةلا فةالفكر إ و رحمل في طيارها من أول األمر وحدة الشلرة الكاملة علةى أنهةا حقيقةة ماثلةة –(البلرة)

حةددة يبدو للنا ر إليه من زاوية الحةدوث كسلسةلة مةن معينةات م إهو الكل في حركة ركش  عما في ثناياه
>> ...ف يمكن إدراكها إف من طريق نسبة بعضةها إلةى بعةض 

يسةرمد محمةد إقبةال مفهومةه للعقةل مةن  (34)
أمةةا بةةاقي المصةةادر األاةةرى ليسةةت إف و  األايةةرو  هةةلا األايةةر الةةلي كةةان مصةةدرا إلهامةةه األول إالقةةرالن الكةةري 

 يةةا أيهةةا الةةلين امنةةوا بةةاه << :فصةةدق اه الع ةةي  القائةةل إوسةةائل يسةةرعملها فةةي فهةة  النصةةوص القرالنيةةة
]..........   >>اه غفةور رحةي  و  يغفر لكة و  يلعل لك  نورا رمشون بهو  رسوله يوريك  كفلين من رحمرهو 
] 
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يةةرفض العقةةل المغرةةر الةةلي ينكةةر كةةل إ و فإقبةال يةةؤمن بالعقةةل افسةةردفلي المسررشةةد بنةةور اايمةان
فهةو يفهة  مةن . الن ةر الملةرد الةلي يهمةل الواقةع  فإقبةال كمةا يةرفض إااصة سلطان العقلو  سلطان عليه
 قال يا الد  أنبئه  بأسمائه  فلما أنبأه  بأسمائه  قال أل  اقل لك  أني اعل  غيب السموات << :قوله رعالى

بأنها رشير إلى أن اانسان موهوب بالملكةة [  -33-البقرة ] >>ما كنر  ركرمونو  اعل  ما ربدونو  األرضو 
ركوين هله الرصةورات معنةاه إ و درة على وضع أسماا لالشياا أي أنه يكون الرصورات لهاالري رلعل له الق

بفضل هله المعرفة اادراكية يدرك اانسان ماهو إ و فالمعرفة اانسانية قائمة على اادراكية إفهمهاو  إدراكها
   (35) >>قابل للمالح ة من الحقيقة 

  :مواق  إقبالو  نار  هلا المقال ببعض حك 
 <<  :دعةى إلةى معرفرهةا فقةالإ و قد اسرطاع إقبال أن يعةر  الةنف  وغةاص فةي أعماقهةال -9

مةةا عليةةك إلا لةة  رنصةةفني  إحرى ركرشةة  سةةر الحيةةاةإواداةةل فةةي قةةرارة شاصةةيرك إأنةةزل فةةي أعمةةاق قلبةةك
 إوهةو كلةه حةرارة وسةكر مةا  نةك  بعةال  القلةبإ إواعرفها وكةن لهةا وفيةا  !لكن أنص  نفسك يا هلا إورعرفني

أّمةا ثةروة اللسة   إإن ثةروة القلةب ف رفةارق صةاحبها إأما عال  اللس  فرلةارة  وزور  واحريةال  إان وشوقوحن
ولقةةد كةةدت  ألوب إإن عةةال  القلةةب لةة  أرى فيةةه سةةلطة اافةةرنج وف ااةةرال  الطبقات إونعةةي  راحةةل إف ةةل زائةةل

ك قلبةةةك وف لسةةةمك أصةةةبحت ف رملةةة  إلا اضةةةعت لغيةةةرك: إل قةةةال لةةةي حكةةةي  ورنةةةدى لبينةةةي عرقةةةا  إحيةةةاا
.>>(36) 

 إإن اانسةان إلا عةر  نفسةه  بفضةل الحةب الصةادق>> :وقال في نف  السياق والمصةدر -0
إن الفقير اللي هةو أسةد مةن أسةود اه .أنكش  على هلا المملوك أسرار الملوكإورمسك بآداب هله المعرفة
 .أفضل من أكبر ملوك العال  

وأن عبةةاد اه الصةةالحين ف يعرفةةون أاةةالق  إريةةانإن الصةةراحة واللةةرأة مةةن أاةةالق الف>>  - 3
 <<الثعالب 

 <<ويمنعني من حرية الطيرانرزق يقص من قوادمي  من أفضل الموت إن !صاح يا>> -
إن >> :هدية محررمة مةن النقةود فرفضةها وقةال إقد  له رئي  وزراا في دولة في عيد ميالده -

 <<كرامة الفقير رأبى علي إن أقبل صدقة األغنياا 
ولسةت مةن عبيةد الملةوك  إإل لسةت مةن سةقط المراع !لةك الحمةد يةا رب>> :يقول فةي مقطوعةة -
ََ وفراسة إوالسالطين  <<.عليِّ أني ل  أبعها  لملك من الملوكإلقد رزقرني حكمَة

َ  النف  أبيُّ إإني من غير شك فقير قاعد على قارعة الطريق>>  :ويقول -  <<ولكنيِّ غنيُّ
لا عرفرةةه أفرقةةر إليةةك كبيةةر إركةةن رعةةر  رازقةةك كنةةت فقيةةرا إلةةى الملةةوك إلا لةة >>   :ويقةةول - وا 

لا  إوأنةت مايةر بينهمةاإإلا شةئت اارةرت القلةب إإن افسرغناا ملوكيةإ وعبادة الةبطن قرةل للةروح. الملوك وا 
 <<.شئت ااررت البطن 
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رقاليةد  وكان مةنإعرضت عليه الحكومة البريطانية و يفةة نائةب الملةك فةي إفريقيةة اللنوبيةة –4
رسرقبل الضيو  في الوفئ  الرسمية وركون مع زولها في  إهله الو يفة أن حر  نائب الملك  ركون سافرة

 إإهانةة دينةيإمةادا  هةلا شةرطا لقبةول الو يفةة   فةال اقبله>>  :فأشير عليةه بةللك فرفضةها وقةال إالحفالت
 <<.ومساومة كرامري  

 :الشهيد نادر اةان ملةك أفغانسةران المصةح  الشةري قال رحمه اه عندما قّد   إلى األمير  -5
بةةه فةةرح علةةي بةةاب إرنةةدره فةةي بدايرةةه النهايةإفي ضةةميره حيةةاة وروحإإن هةةلا القةةرالن  سةةند أهةةل الحةةق>> 
 .<<ايبر

إ حكمرةه غارقةة فةي األبدإإن هلا الكراب>> :ويقول في ديوان أسرار اولي -5  َ إنةه إكرةاب االةد 
 <<الضعي  اللي رزلزلت أقدامه بالقول الثابت ويثبت إيفشي أسرار ركوين الحياة

 .قوة اللات رحول  حبة الاردل إلى لبل >>  -
 [لناح لبريل ]<< اور اللات يحول اللبل إلى حبة اردل

 يرلاوز الهالل كل ولوهه ولها بعد وله >>  -
 [لناح لبريل]<< من يسرطيع بلوغ الغاية القصوى دون لهد؟ 

والحق أن موسيقى الكون الاالةدة ف رقةو  إف إرللى عليه لارهأن ر إغاية ثورة المؤمن>>  -
 [لناح لبريل ]<< على العقبات 
من ف يراطةى العقبةات ف قيمةة لةهإ أف رعةر  أن المولةة ف إف ررلنب األزمنة الصعبة>>  -

 [رسالة المشرق ]<< ؟ركون ممرعة إف عندما رلط  الصاور

 :وضوع  بحثناوأايرا  نار   بهلا البيت  اللي يلاص م
ايةةر انةةواع الزهةةد فةةي غةةزو كةةل  زاويةةةفي # ايةةر أنةةواع الزهةةد لةةي  فةةي هلةةر الطةةين  والمةةاا >> 
 [لناح لبريل . ]األرض والسماا
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 الهوامش
 .015  ص9148رعريب عادل زعيرر  مصر –حضارة الهند  –لوسرا  لوبون  (9)
 .01  ص9151القاهرة مصر سنة  –رارين ااسال  في الهند –عبد المنع  النمر  (0)

 .11ص–بدون رارين -افنللو المصرية-الطبعة الثانية –الفلسفة الشرقية –محمد غالب  (3)

 .فهي ديانة كل هندي مال  يدين بديانة أارىإالهندوسية ديانة عرقية في الهند – (4)

الطبعةة األولةى –دمشةق سةوريا –دار القلة   –رلال الفكر والدعوة في ااسال   -أبو الحسن الندوي (5)
 . 11ص/9ه–  0110-

  9156سةنة –القةاهرة –الطبعة الثانية –راريج محمد بن فرح اه  -الملل والنحل  –الشهرسراني  (6)
 .058ص/0اللزة

 .995ص –مرلع سابق -محمد غالب (1)

 .15ص/3ه–ررلمة الدكرور زكي نليب محمود –قصة الحضارة –ديورانت  (8)

  9111القاهرة سةنة– 0الطبعة -رارين المسلمين في شبه القارة الهندوباكسرانية –أحمد الساداري  (1)
 .31ص–

–  9154-مطبوعةةات باكسةةران –سةةيرره وفلسةةفره وشةةعره  –محمةةد إقبةةال  –عبةةد الوهةةاب عةةزا   (91)
 .98ص

 .035ص–  9111القاهرة سنة-إيوان إقبال -الصاوي شعالن (99)

 . 95ص - 9161دمشق سنة  –روائع إقبال  –أبو الحسن الندوي  (90)

 .99ص-   9161القاهرة سنة –عر محمد إقبالن رات لديدة في ش-محمد إسماعيل الندوي (93)

 .34ص/9ه –مرلع سابق –رلال الفكر والدعوة في ااسال   -أبو الحسن الندوي (94)

 . 34ص –عن المرلع السابق –ديوان هدية الحلاز  (95)

في بلةةةن مةةةن أعمةةةال إهةةةة 614ولةةةد فةةةي السةةةاد  مةةةن ربيةةةع األول سةةةنة  :لةةةالل الةةةدين الرومةةةي (96)
فةامرال  إ<<شم  الةدين الربريةزي>>رأثر بة  إكر الصديق  رضي اه عنهينرهي نسبه إلى أبي بإأفغانسران

ولةللك  إبروح لديدة وأنكش  له عال  لديد بعد ارصاله بهلا الصوفي اللي يعر  النةا   قلةيال عةن حيارةه
وهةو الةلي أديةن لةه فةي  إإن الشم  الربريزي هو اللي أرانةي طريةق الحقيقةة>>  :أشار في بيت شعري له

 .[مرلع سابق-310ص 9ه–رلال الفكر والدعوة في ااسال   –أبو الحسن الندوي ] <<يقيني أيماني  و 

(17)  Iqbal: development of metaphysca in Persia: p10          

 –  0111-منهله في رحديد الفكر ااسالمي مكربة الزهراا و  محمد إقبال –عن عبد المقصود عبد الغني )
 ( 60ص

ررلمةة الةدكرور السةعيد  –كةللك رسةالة الالةود إ و 91ص  –مة الةدكرور عةزا  ررل –ديوان األسرار  (98)
 . 333محمد لمال الدين ص
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مرالعةة عبةد العزيةز  –ررلمةة عبةا  محمةود  –رلديةد الرفكيةر الةديني فةي ااسةال   –محمد إقبةال  (91)
  094ص –  9155 –القاهرة  –النشر و  الررلمةو  مطبعة للنة الرألي  –المراغي بك 

 .0ص–بيروت–دار ابن كثير دمشق–إعداد سيد عبد المالد الغوري–محمد إقبال نديوا أن ر (01)

 . 40ص –نف  المرلع  (09)

 . 911ص –نف  المرلع  (00)

 –الةدعوة فةي ااسةال  و  رلةال الفكةر –أبةو الحسةن علةي الحسةن النةدوي  :لالطالع علةى للةك أن ةر (03)
 . 40 إ49مرلع سابق ص 

 . 915ص –ابق مرلع س –إقبال رلديد الفكر الديني في ااسال   (04)

 ( . 39-06) ص  –نف  المرلع  (05)

 . 1ص –نف  المرلع  (06)

 . 03ص –نف  المرلع  (01)

 . 04ص –نف  المرلع  (08)

 .رواه كللك في كراب اللهاد و  –كراب اللنائز  –صحيح البااري  –البااري  (01)

 . 05ص –رلديد الفكر الديني  –محمد إقبال  (31)

هةة 638مالموافق لةة 9041روفي سنة إ و هة560  الموافق لة 9965ولد سنة  إمحي الدين بن عربي (39)
إ فصةوص الحكة  إالفروحةات المكيةة :لةه عةدة مؤلفةات منهةا إهو من أشهر شاصيات الرصو إ و باألندل 

على الرغ  من انةه يسةلك فةي كربةه سةبل البحةث إ و له كراب في رفسير القرالن الكري  على المنهج الصوفيو 
ن كان في ارلاه صوفيإ و الن ري الفلسفي ر من أعلى بإحرقار إلى ألئةك اللةلين ي نةون انةه فةي فإنه ين  إا 

إلنةر  لولةةد  –أن ةر فةي للةك ) –الن ةر فحسةب و  وسةعه  الوصةول إلةى معرفةة الحقيقةة عةن طريةق الفكةةر
الطبعةةة الاامسةةة  –دار إقةةرأ  –ررلمةةة الةةدكرور عبةةد الحلةةي  النلةةار  –مةةلاهب الرفسةةير ااسةةالمي  –زيهةةر 
الفروحةات المكيةة  :زيد ان ر حواره في للك مع إبن رشد في كرابهللمو  (049ص –بيروت لبنان  –  9110

 .ما بعدها و  – 953الصفحة  9لزأ  –

مطبوعةة علةى  –القرالن ( ص)محاضرة رحت عنوان لمالا ل  يفسر النبي  –محمد مرولي الشعراوي  (30)
 .القاها في اللزائر في الرسعينيات من القرن الماضي  –اآللة الراقنة 

 .99،90،93ص –رلديد الفكر الديني  –قبال محمد إ –( 34)و  (33)

 . 01ص –رلديد الرفكير الديني في ااسال   –محمد إقبال   (35)

 . لناح لبريل  –محمد إقبال  (36)
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