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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص  -  1  
  ]:محمد إقبال[ بالشاعرالتعريف  –أ 

م، نشأ في أسرة متوسطة الحال ملتزمة بالدين، حفظ 1873= هـ  1289ُولد محمد إقبال ببلدة سيالكوت بإقليم البنجاب سنة 
والتحق بمدرسة البعثة األسكتلندية للدراسة الثانوية، ودرس في هذه المدرسة اللغتين العربية  القرآن وتلقى تعليمه االبتدائي في بلدته،

    ـاءعنـ بــال القـلـــوب وتـدر�ــه۩۩۩  يســــــــري لألرواح الروح حديث

  اءالفضـ  صــــدر أنـيـنـــه وشــق۩۩۩  ـاحجـنــــــــ  بال فطار  به هتفت

  اءالسم لغة ـــهلفـظــ فــي ـرتجـ۩۩۩  ــــــنولـكـــــــــ ترا/ ومعدنه

  ـداءالـنـــ ـــويعلــ ?ن ـاحديـث۩۩۩  ـــــيمنـــ الشق دموع فاضت لقد

  بكانــي ـىاألعلـ ـمالعالــ ـاجأهـ۩۩۩  ـــىحتــــــ األفالك رA B فحلق

  

Iــانــفـيـضــ من للمكـبـوت البد۩۩۩  ـوىالـجـ بأنـات مـلـئــت قيثار  

  انـيـول منطـقـــي عـنهــا Xبيــن۩۩۩  Sـــمهج خواطر شفS إQ صعدت

  اناألشـج قـصـــــة Y ـالكـنـهــ۩۩۩  ىوالرضــــ القنــاعة تعديت ما أنا

  ـواناألك A عــــالك لــحـمــد إال۩۩۩  شيـع لم قـلـب ـهـمالل لك يشكـو

  

  ادينــ aـــي لــم لــمــن دنيــا وال۩۩۩  ـــــانأمـ فال ضـاع اإليـمـان إذا

  اقـــريــنـ لـهـا الفـنـــاء جعل فقد۩۩۩  ديـــــــــن بغe اdياة يرض ومن

hوحيد وiـــــ للـهـمـم اjــاــمـتـفرقين العــال تبنـــوا ولــن۩۩۩  ـــادا  

  امالوئــــ نـهـــج علــى يوحدكــــم۩۩۩  ينبـ مألمـتـكـ ـتيـبـعـ ألــــم

  ـالمالــســــ و لآلخــــوة ارمـنــــ۩۩۩  اoـيـعـ موقبلتك ومصحفكـــم

  ــامـاألنـ رب واحـــــــــد إلـــــه۩۩۩  رحيــــــم ــنرtـ شئ r وفوق
 )بتصرف( 39/ 69ص . اعمال الكاملة، الجزء اول –محمد إقبال  
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، وبعد عودته "من جامعة ميونخ"والفارسية، التحق بجامعة الهور، سافر إلى لندن وعمل بها، ثم سافر إلى ألمانيا وحصل على درجة الدكتوراة 
  .ب عضًوا بالمجلس التشريعي بالنبجاب، وأخيًرا رئيًسا لحزب مسلمي الهندإلى بالده اشتغل بالسياسة والفلسفة، وانتخ

يُعد محمد إقبال أول من نادى بضرورة انفصال المسلمين في الهند عن الهندوس، وتأسيس دولة خاصة بهم، دعا محمد إقبال إلى 
من صفر  20"ُتوفي محمد إقبال في ، السلبي االتكالي تجديد الفكر الديني وفتح باب االجتهاد، وتقدير الذات اإلنسانية ومحاربة التصوف

ترك محمد إقبال تراثًا أدبًيا وفلسفًيا احتل به مكانة مرموقة بين كبار الشعراء والفالسفة في النصف ، م1938من إبريل  21= هـ  1357
 :األول من القرن العشرين، ومن أهم مؤلفاته

 .إيرانتطور الفكر الفلسفي في  �
  .اإلسالمتجديد الفكر الديني في  �

 : ومن أشهر دواوينه
 .الذاتأسرار إثبات  �
 .الذاترموز نفي  �
 المشرقرسالة  �
  .الكليمضرب  �

  :مجال النص - ب
  .النص ينتمي لمجال القيم اإلسالمية

  :بداية ونهاية النص -ج 
 ].تدركه القلوب بال عناء –لألرواح يسري [تشير إلى مميزات وخصائص حديث الروح  :بداية النص �
 ].رب األنام –إله واحد  –رحيم  –رحمان [تشير إلى صفات اهللا تعالى  :نهاية النص �

  :نوعية النص -  د
  .قصيدة شعرية عمودية ذات بعد إسالميالنص عبارة 

  :شكل القصيدة - هـ 
  .ونوع القافية وحرف الروي) بيتا شعريا 15عدد ابيات القصيدة (تتكون القصيدة من أربعة مقاطع مختلفة من حيث عدد األبيات 

  :روي القصيدة - و 
  :روي القصيدة متنوع، فكل مقطع له رويه

  .حرف الهمزة المشبعة في البيت الرابع من المقطع: 1المقطع  �
  .حرف النون المشبع في البيت الثاني من المقطع :2المقطع  �
  .حرف النون المشبع :3المقطع  �
  .حرف الميم: 4المقطع  �

  :)حديث الروح( العنوان - ز
ويمكن أن يصير العنوان مركبا إسناديا ) الروح(ومضاف إليه ) حديث(يتكون العنوان من كلمتين تكونان مركبا إضافيا من مضاف 

 .هذا حديث الروح أي جملة اسمية من مبتدإ وخبر: بتقدير المبتدإ المحذوف بقولنا
  :بناء فرضية القراءة -  2

  .للنص الشعري نفترض أن موضوعه يتناول مناجاة الشاعر الروحانية بعد قراءة أولية
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II  - القراءة التوجيهية:  
  :اإليضاح اللغوي -  1
o مشقة :عناء 
o بكاء مصحوب بالتوجع من األلم :أنين. 
o المخفي في النفس :المكبوت. 
o قلبي -نفسي -روحي  :مهجتي. 
o األحزان :األشجان.  

  : المضمون العام للنص -  2
  .مناجاة الشاعر هللا تعالى طمعا في رضاه، ودعوة الناس إلى اإليمان ومحبة اهللا ورسوله، والتشبث بالقرآن الكريم

III - القراءة التحليلية للنص:  
  :المستوى الدالي -  1  

 :معجم الحقل الديني والحقل الوجداني -أ 

  العاطفي - الحقل الوجداني   اإلسالمي - الحقل الديني 

رب األنام  –إله  –مصحفكم  –التوحيد  –نبي  –دين  –اإليمان 
  .أمتكم –يوحدكم  –األخوة  - قبلتكم –رحمان رحيم  –اللهم  –

أنات  –الجوى  –قيثارتي  –بكائي  –أهاج أنين  –القلوب  –الروح 
  .األشجان –يشكو لك قلبي  –مهجتي  -المكبوت  -فاضت  –

 :المستوى الداللي -  2
  :ألساسيةمضامين النصوص ا -أ 

 .مناجاة الشاعر لربه، وتصوير حالته النفسية، واآلثار التي خلفها اإليمان في قلبه: المقطع األول والثاني �
 .دعوة الشاعر إلى التمسك بالدين اإلسالمي: المقطع الثالث والرابع �

  :الخصائص األسلوبية والفنية في القصيدة -ب 
 :يزخر النص بخصائص أسلوبية، نذكر منها

  :مثال. ، وإلستنكار التفرقة في صفوف المسلمين وبعدهم عن اإلسالم...لحث المتلقي على التفكير والبحث  :االستفهامأسلوب  �

  ).يوحـدكم على نهج الوئام ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ألم يبعت ألمتكم نبي (

 :مثال. للداللة على مالزمة النتيجة للسبب وضرورة التفكير فيهما :الشرطأسلوب  �

  .)وال دنيا لمن لم يحـي ديـنا۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩اإليمان ضاع فال أمان إذا(

 :مثال. إلبراز أهمية المخصوص بالكالم وتقديره وتعظيمه :التقديم والتأخير �

  .)إال لـحمد عالك في األكـوان۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩يشكو لك اللهم قـلب لم يـعش(

  .)...رحيم = مان رح  -أمان  = اإليمان : (مثال. لتحقيق التناغم الموسيقي :الجناس �

  ).وشق أنينه صدر الفضاء۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩هتفت به فطار بال جـناح: (مثال. تصوير حديث الروح وتقريب حمولته الداللبة :االستعارة �

: مثال .عن الحس القومي اإلسالمي و تحمل الجميع مسؤولية حال التفرقة التي تعانيها األمة اإلسالميةللداللة  :تنويع الضمائر �
  .)... يشكو ،تدركه ،يسري: الغائب -   ... مصحفكم، قبلتكم، يوحدكم: المخاطب -...  قيثارتي، مهجتي: المتكلم(
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VI  - القراءة التركيبية:  
عندما يتعلق اإلنسان بربه، ويشتد إيمانه به، ويتدرج في درجات اإليمان حتى يبلغ أقصاها، عندئذ يصير اإليمان عشقا هللا تعالى   

، وهذا هو حال الشاعر محمد إقبال الذي فاضت قريحته اإليمانية بحديث ...وعظمته، والتدلل بين يديه بالخضوع له واالستسالم لجالله 
روحي عبر من خالله عن حبه هللا تعالى ومناجاته، والشكوى بين يديه طمعا في رضاه ورحمته، ومن خالل هذه المناجاة والشكوى أدرك 

يوية واألخروية، لهذا نجده في المقطين الثالث والرابع يدعو الناس إلى التشبث باإليمان محمد إقبال أهمية اإليمان في حياة اإلنسان الدن
  .وبتعاليم الدين اإلسالمي

 


