
غربة وحنين *
:التعريف بالشاعر *

من أكتوبر سنة 16ولد بالقاهرة في أحمد شوقي الشعراء أمير 
متعددة من أصول ينحدر ...م ، 1870

مه ألوجدته شركسيةألبيه وجدته تركية واألم األصل كردياألب *
..يونانية

لدراسة الحقوق فرنسا، وُبعث إلى الحقوقفي مدرسة درس *
واآلداب ، 

م ،1920سنة شاعر الخديو والقصر ار عاد لمصر وص*

م نفي إلى 1914وعندما قامت الحرب العالمية األولى سنة *
الذي بالخديو عباس حلمي الثاني م لصلته 1915إسبانيا سنة 

.. عزله اإلنجليز ؛ لتأييده تركيا ضدهم 

م ،  1920وبعد الحرب عاد إلى مصر سنة *

شعر وبويع أميًرا لللسان العروبة واإلسالم بالشعب وصار تصل ا*
.م 1932من أكتوبر سنة 23وتوفاه هللا -م 1927سنة 



:جو النص 

ندلسفي منفاه باألشوقي تجربة شعرية صادقة ، قاله النص وليد 
مصر معبًرا عن شعوره بالغربة والحنين إلى( من أندلسيات شوقي)

بجفوة ابن شعرحين ( البحتريسينية )متأثًرا بقصيدة البحتري 
بالد فارس المتوكل له فترك بغداد إلى 

:  ومدح ملك الفرس ووصف حضارتها ...

ا ُيَدن ُِس نْفِسي      ُصْنُت نَْفِسي َعمَّ

(يملئ)كل ِجْبس ( عطاء)عن َجَدا وترفَّْعُت 

رضة معا)القصيدة على نفس الوزن والقافية بهذه فعارضه شوقي 
(.  الشعرية

عامةتحولت إلى ذاتيةشخصية تجربة :نوع التجربة 

غربة وحنين *



ْنسـِيلياِْذُكَرا **ُيْنـِسيالنَّهاِر واللَّْيِل اختالُف -1*
ُ
بَا وأَيَّاَم أ الص ِ

ثبات ×تعاقب ، تتابع: اختالف*

أنُهر ، ُنُهر ج: النهار*

يذك ر ×ينسي*

ى يخاطب صاحبيه على طريقة الشعراء القدام: اذكرا*

با* الشيخوخة ×عهد الصغر ، حداثة السن: الص ِ

وحشتي×سعادتي : أنسي*



ْنسـِياِْذُكَرا لي ا**اختالُف النَّهاِر واللَّْيِل ُيْنِسي-1*
ُ
بَا وأَيَّاَم أ لص ِ

على ؛ يدل استهالل براعة: [النهار والليل ينسي اختالف ]*
مضمون القصيدة 

.صادقةحكمةفيه*

تدل على التعاقب باستمرار ، لفظة دقيقة : [اختالف]*

.التي تدل على االنتهاء [انقضاء]منأجمل 

طباق : [اذكرا-الليل ، ينسي -النهار ]*

سي نوعمل ومشاغل تفيه  جد النهار ألن : علي الليل قدَّم النهار *
.ن الحزوتجمع وقت السكون الليل بينما ....هموم الغربةاإلنسان 

.[صريعتقليد للقدماء في البدء بالت]تصريع: [أنسي-ينسي ]*

جناس ناقص: [أنسي-ينسي ]*



أن يوحي ب(كل الذكريات)بحذف المفعول بهإيجاز : [ينسي]*
.النسيان شامل كل األشياء

لاللتماسأمر ...إنشائي : [اذكرا]*

.[في خطاب الصاحبينتقليد للقدماء ]*

أسلوب قصر : [اذكرا لي الصبا]*

عطف خاص على عام...إطناب: [أنسيالصبا وأيام]*

الوطن أوقاته السعيدة ببكثرةتوحي ..للتعظيم جمعاً  : [أيام]*

طر للتقرير، الشخبريالشطر األول:أسلوب البيت األول *
يثير المشاعرإنشائيالثاني

.للشطر األول نتيجةو*



ِ ِمنْ ُصو َِرْت **َشـباب  َوِصفا لِي ُمالَوًة ِمْن -2* تََصوُّرات  َوَمـس 

" وصف"فعل أمر من : صفا*

فترة من الدهر ، زمناً : مالوةً *

وُشك ِلَتِصْيَغت : ُصو َِرتْ *

متصور تخيالت: تََصوُّرات  *

الشباب بنشاطه واندفاعهوالمرادجنون: مس*



ِ ُصو َِرْت ِمنْ **َوِصفا لِي ُمالَوًة ِمْن َشـباب  -2* تََصوُّرات  َوَمـس 

.والتمنياللتماس لأمر  إنشائي: [صفا ] *

يم نكرة للتعظ...شوقي سعة اطالع ؤكد تتراثيةلفظة : [مالوة ] *

للتبعيض( من )" شباب منمالوة" *

بامعالذكر* الشبابمعوالوصف،الص ِ
علق تفترة قريبة الشباب ,, قد تنسي فترة بعيدة ألنها الصبا 
بالذهن 

فترة الشباب بالتخيالتتشبيه : [من تصورات ومس... مالوة ]*
التوضيح وجمالها والجنون ، 

ناقصجناس : [تصورات-صورت ]*



َة خـْلسِ ًة ِسنـــَ **وَمرَّتْ َعَصَفْت كالصَّبَا اللَُّعوبِ -3* ُحْلَوًة ولَذَّ

، سكنت أبطأت×مرت مسرعة: عصفت*

الريح الدبور ،×ريح رقيقة تأتي من الشرق ، النسيم: الصَّبا*
(  صبو)مادةصبوات ،جالعاتية

و لواعبلعائب جالرشيقة الحركة: اللعوب*

(  وسن)مادتهاُنعاس: ِسنة*

ألم ×لذاتجمتعة: لذة*

.عياناً ، جهراً ×األخذ خفيًة واختالساً : الخلس*



َة خـْلسِ ًة ِسنـــَ **وَمرَّتْ َعَصَفْت كالصَّبَا اللَُّعوبِ -3* ُحْلَوًة ولَذَّ

توحي بسرعة .....الشباب بريح تعصف صور فترة استعارة مكنية  : [عصفت]*
.انقضائها 

تراثي لفظ :  [الصبا]*

"َعَصَفْت كالصَّبَا اللَُّعوبِ ":المركبالخيال *

.جمالهاالتوضيح ...بالريح الرقيقة الشباب يام أتشبيه: [عصفت كالصبا]*

ص التشخيجمالها ... الصبا فتاة رشيقة صور استعارة مكنية : [الصبا اللعوب]*
(خيال مركب ) 

...[اللعوبالصبا]رقةال يتناسب و ، بالعنف والسرعة توحي [عصفت]:نقد  *
[.مرت ] ألفضلا

عنفوان الشباب وحماسته أنها تناسب :  الرد 

لذةبالنعاس  ثم  باللفترة الشباب  تشبيهان : [مرت ِسنًة حلوًة ولذة خلس]*

يم التجسجمالها ....النوم بفاكهة حلوة صور ِسنةاستعارة مكنية : [حلوةً ِسنةً ]*
(  مركبخيال) 

أيام الشباب الجميلة  سرعة إنقضاء تدل على [ : نومة-أجمل من -ِسنةً ]*

( خيال مركب )...صور اللذة بكنز يختلس مكنيةاستعارة : [ِخلسلذة]*

.عند شوقي النزعة البيانيةجمال فترة الشباب وبيانلبيان ؛ متزاحمة الخياليةالصور *

غرضه الوصف وتقرير اإلعجاب ، وهوخبري: األسلوب *

.لما قبلهتفصيل: البيت *



ِي أََسا ُجْرحَ أَْو *َعْنهاِمْصَر َهْل َسال الَقْلُب وَسال -4 ُه الزَّماُن الُمَؤس 

أجيبا×"والخطاب لصاحبيه ( " سأل)مادتهااسأال ،:سال*

تذكر×(سلو)مادتهانسى وصبر ،: سال*

" آس  " اسم الفاعل منهاعالج وداوى ،: أسا*

ِي-أي غربته : جرحه* المعالج: الُمَؤس 



جمالهامصر إنساناً ُيْسأل ، صور استعارة مكنية : [سال مصر]*
.االرتباط  بمصر بقوة ،و توحي التشخيص 

والتمنيأمر لاللتماس إنشائي:[سال مصر]*

.[تقليد للقدماء في خطاب الصاحبين]*

المحلية : عن أهل مصر ، عالقته مجاز مرسل : [مصر]*

.واالستبعاداستفهام للنفي إنشائي : [وهل سال القلب عنها ]*

وتوحي ينسىالقلب إنساناً صور استعارة مكنية : [سال القلب عنها]*
.جمالها التشخيص... التعلق بمصر

تام جناس :[وسال-سال ]*

، اً الزمان طبيبصور استعارة مكنية : [أسا جرَحه الزماُن المؤسي]*
.في محو الذكريات بأثر الزمن توحي جمالها التشخيص ، 

قصر أسلوب : [أسا جرَحه الزماُن المؤسي]*

توحي ...آالم األشواق بالجرح صور تصريحية استعارة : [جرَحه]*
الغربة بمعاناته من 

طباق : [المؤسي-جرحه ]*

ِي أََسا ُجرْ أَْو *َعْنهاِمْصَر َهْل َسال الَقْلُب وَسال -4 َحُه الزَّماُن الُمَؤس 



ِيَوالَعْهدُ َرقَّ **َعلَْيهُكلََّما مـــــرَّتِ اللَّيالي -5  في اللَّيالي ُتَقـس 

قسا × زاد حنينه وشوقه إلى وطنه والمرادالن : رق*

المعهود والمعروف: العهد*

ترقق× تذهب الرحمة واللين : تقسي*



ِيَرقَّ َوالَعْهدُ **ُكلََّما مـرَّتِ اللَّيالي َعلَْيه-5*  في اللَّيالي ُتَقس 

الليالي  صور الليالي بإنسان يمر ، م /س[ :مرت الليالي عليه]*

مجمع األحزان 

الها صور الليالي أشخاصاً يقسونه جمم/  س [ : الليالي تقسي]*
التشخيص  

تفيد التكرار و تربط بين فعلين ماضيين شرطية [ : كلما]*

طباق [ : تقسي-رق  ]*

ِي]* . إطناب بالتذييل [ : العهد في الليالي تقس 

. الحكمة مجرىيجري ...لتقرير حب الوطن خبري :األسلوب *



 أَْو َعَوْت بَْعَد َجـْرسِ أوََّل اللَّْيلِ **ُمْسـَتطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّتْ -6

مذعور وُمَفزَّع كأنه سيطير من شوقه : مستطار*

باخرة مالسفن  : البواخر*

صفرت المرادأظهرت صوتها ، : رنت*

صوت الذئب والعواءصاحت ، : عوت*

جروسجصوت ضعيف أو جزء من الليل : جرس*



 أَْو َعَوْت بَْعَد َجـْرسِ أوََّل اللَّْيلِ **ُمْسـَتطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّتْ -6*

التوضيح جمالها ..طائراً القلب ،صور م / س : [ مستطار]*

بالحذف إيجاز "..قلبي " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : [ مستطار]*

ثبوت وتحقق يفيد ( إذا)*

للكثرة جمعاً : السفن *

رة توضيح الفك،جمالها ، صور البواخر ذئاباً تعوي م  / س [ : عوت]*

في أن تأخذه ،األملعن صوت البواخر القادمة يبعث " رنت " : وفق *

األمل في العودة لقطع ؛ فزع فيها عند رحيل البواخر " عوت " *



بَنْقسِ اَعُهنَّ ـَ ُثْرَن شا ُكلَّمَ **َفْطنٌ َراِهٌب في الضُّلوعِ للسـُّْفِن -7*

رهابنةج جرهبان ج منصرف ، منشغل× عابد  ومترقب : راهب-*

فل غا× ُفُطن وُفْطن جمدرك لتحركات السفن : فطنللسفن-*

تحركت السفن كلما : ثرن كلما -*

استقبلهن × ودعهن وشيعهن : شاعهن-*

.ارعةدقات القلب المتسوالمقصود، دق ، صوت الناقوس: نقس-*



 وَحْبسِ ولًَعا بَمْنع  مُ َمالَُه **بَِخـيلٌ ْبَنَة اليَم ِ ما أبوِك يا -8

ُيُموم جالبحر وابنة اليم كناية عن السفينة : اليم*

أي البحر  : أبوكما*

بخالءجشحيح ، ضنين ، مقتر : بخيل*

عجباً له : ماله*

كارهاً ، منصرفاً × مغرماً ، متعلقاً : مولعاً *

أحباس ، حبوسجإطالق × تقييد : حبس*



 وَحـْبسِ ولًَعا بَمْنع  مُ َمالَُه ** بَِخـيٌل ْبَنَة اليَم ِ ما أبوِك يا -8

واالستعطافللتمني نداء إنشائي[ :  يا بنة اليم]*

.ص شبه السفينة إنسانا ُيَناديه ، جمالها التشخيم  /س [ :  يا بنة اليم]*

كناية موصوفعن السفينة [ : ابنة اليم]*

شبه البحر  بإنسان م /س [ :ما أبوك بخيل]*

عن موصوف وهو كناية: [ أبوك]*

.لتعجب استفهام لإنشائي [ :  ماله مولعاً بمنع وحبس]*

.نكرتان  للتهويل[ : وحبس-منع ]*

مجلوبة للقافية ، " حبس"يرى بعض النقاد  : [ حبس]*

.للمنعنتيجةوالحبس التوكيد والتنويع أفاد (منع )على " حبس"عطف : الرد*

فالمنع هو الحرمان من حق ، اإلقامة بالوطن ، ومحبوس في مكان بعيد *



ْوحُ َعلى باَلبِلِِه حَراٌم  َ-9  ِجْنسِ ْيِر ِمْن ُكل ِ للطَّ َحالٌل **الدَّ

مباح ، حالل× ممنوع : حرام*

أبناء الوطن : والمقصودم بلبل : البالبل*

دوحة ، وهي الشجرة العظيمة مالشجر : الدوح*
الوطن : والمقصود

حرام × مباح : حالل*

أي الغرباء من مستعمرين وغيرهم: جنسمن كللطير ا*

أجناس ، جنوسجنوع : جنس*



.استفهام لالستنكار إنشائي  [ :  أحرام]*

طباق [ : وحالل-حرام  ]*

مةطيور مسال..المصريين بالبالبل شبه ص   / س [:بالبله]*

شبه الوطن بالدوح ، ص / س [:الدوح]*

ة طيور قبيح..بالطيرشبه المستعمرين ص  / س [ :الطير]*
كالغراب والبوم

ضمني تشبيه : البيت كله*

نتباه تثير الذهن وتجذب االمراعاة نظير [ : الطير-الدوح -بالبله ]*

.جميلة حكمة : البيت كله*

ْوحُ  َ-9   ْيِر ِمْن ُكل ِ ِجْنسِ َحالٌل للطَّ **حَراٌم َعلى باَلبِلِِه الدَّ



ديار ، دورجوطن : والمقصودبيت : دار*

، وِخبَاث، ُخبَثاءجطيب× فاسد: خبيث-أجدر ، أولى : أحق*
وَخبََثة 

مة المعتقدات  ويقصد آراء وأفعال المستعمرين الظال: المذاهب*

طاهر× أرجاس جدنس قبيح : رجس*



 َدار  أََحقُّ باألَْهِل إاِل -10
لَمذاِهِب ِرْجسِ في َخبيث  ِمَن ا** ُكلُّ

، صور مذاهب االستعمار م /س[ : خبيث من المذاهب رجس]*
مادة قبيحة نجسة 

.  للعمومنكرة [ : دار]*

.     للتحقير نكرتان[ : ورجس-خبيث  ]*

.والشمول للعمومجاءت معرفة بأل [ : األهل]*

لتأكيد وحشية [ خبيث]بعد [ رجس]ذكر : [ خبيث-رجس]*
االستعمار 

الحكمةو يجري مجرى خبري:األسلوب *



وأَْرِسيِسيِري موعِ في الدُّ بِِهَما **َراعٌ ـشِ نََفِسي ِمْرَجٌل وَقْلبِي -11

جهاز توليد البخار من الماء في اآلالت )مراجل جقدر : مرجل*
(  البخارية

أشرعة ، ُشُرع جقلع: شراع*

"يخاطب السفينة " انطلقي ، اندفعي : سيري*

"  أرسى"ماضيهقفي واستقري وهو فعل أمر : أرسي*
"إرساء"ومصدره 



وأَْرِسيموعِ سيِري بِِهَما في الدُّ **وَقْلبِي ِشَراعٌ ِمْرَجٌل نََفِسي -11

وضيح ،  جماله التبالمرجل لنفسه تشبيه بليغ [ : نََفسي مرجل]*
(تشبيه مبتكر)

(مبتكر)لقلبه بشراع  تشبيه بليغ [ : قلبي شراع]*

حسن تقسيم [ : نََفسي مرجل قلبي شراع]*

، صور السفينة إنسان يؤمرم /س[ : بهما في الدموع سيري]*

قصر أسلوب :[ بهما في الدموع سيري]*

صور البحر مثل الدموع..تعارة تصريحية اس[ الدموع]*

ناقصطباق و جناس [ سيري و ارسي]*

.مر للتمني إنشائي  أ[ : أرسي-سيري  ]*

مرة أخرى شراعيةو مرة بخارية جعل السفينة :النقد *

بعض السفن البخارية لها شراع أيضا ، : لرد ا*

.العلمية ال لعرض الحقائق أن األسلوب أدبي عاطفي كما 



(َمْكسِ ) و َ(َرْمل  )ِر بيَن الثَّغْ يََد **وَمْجَراكِ َواْجَعلِي َوْجَهِك الَفَناَر -12

اتجاهك وقصدك : وجهك*

محرفة عن المنار : الفنار*

مكان إبحارك : مجراك*

المراد شاطئ اإلسكندرية : الثغريد*

من أحياء  اإلسكندرية: والمكسالرمل *



(َمْكسِ )َو ( َرْمل  )ِر بيَن الثَّغْ يََد **َوْجَهِك الَفَناَر وَمْجَراكِ َواْجَعلِي -12

.للتمني أمر إنشائي [ : اجعلي]*

، صور السفينة إنساناً يخاطب وله وجه ، م /س[ : اجعلي وجهك]*
.وجمالها التشخيص

خيص ، صور الثغر إنساناً له يد ، و جمالها التشم/ س[ : يد الثغر]*
،

«المكس-الرمل-الفنار»استعمال " المنار"محرفة عن [ : الفنار]*
للتلذذ بذكرها وتعبير عن حبه لها واشتياقه المستمر لها 



إلَْيه في الُخْلِد ي نَاَزَعْتنِ ** بالُخْلِد َعْنهلَْو ُشِغْلُت َوطَنِي -13
نْفِسي

تلهيت : ُشِغْلتُ *

الجنة : والمقصودالبقاء : الخلد*

ي عنهنهتني ، صدتني ، صرفتن× اشتاقت إليه : إليهنازعتني *



عن شدة حبه وعشقه لوطنه ،كناية : البيت  كله *

.  لتقرير االعتزاز بالوطنخبريأسلوبه : كله البيت  *

.  بهبالوطن واعتزازه التعلق تدل على ياء المتكلم [ : وطني]*

الشرط متناعالجواب الامتناعحرف شرط يفيد [ : لو]*

استحالة انشغاله بغير الوطن  ويفيد 

مقابلة[ : ونازعتني إليه نفسي-شغلت عنه ]*

، تشخيص للنفسم/ س [ : نازعتني إليه في الخلد نفسي]*
بإنسان 

قصرأسلوب :[نازعتني إليه في الخلد نفسي]*

عن الجنة كناية [ : الخلد]*

إلَْيه في الُخْلِد ي نَاَزَعْتنِ ** بالُخْلِد َعْنهلَْو ُشِغْلُت َوطَنِي -13
نْفِسي



معنى البيت األول فاسد :النقد*

مكانالذي يجعل جنة الخلد أفضل مخالف للدين *

:الرد*

أنه يقصد االندلس بقوله جنة*

حين يكون اإلنسان في الجنة تكون الدنيا قد انتهتألنه *

امتناع الجواب المتناع  الشرط حرف : ( لو)استعمال *

ألنها في حب الوطن الذي يشبه بالجنةمقبولة مبالغة *

إلَْيه في الُخْلِد ي نَاَزَعْتنِ ** بالُخْلِد َعْنهلَْو ُشِغْلُت َوطَنِي -13
نْفِسي



 **َسْلَسبِيلِ بالفؤاِد في َوَهفا -14
ٌ
وظََمأ (َعْيِن َشْمسِ )مناِد للسَّ

حركه وذهب به ومال : بالفؤادهفا*

أفئدةجالقلب : الفؤاد*

بسالسب ، سالسـيج(عين في الجنة)ماء عذب : سلسبيل*

ري ، ارتواء× شوق والمرادعطش : ظمأ*

ضواحي عين شمسوالمرادقرى محيطة بالمدينة ، : السواد*
أساودج جأسودة ج



ويذهبصور الفؤاد شخصاً يتحرك م /س[ : هفا بالفؤاد ظمأ]*

فقد شبه الشوق إلى الوطن بالظمأ ، ص/س[ : ظمأ]*

يد والمعنى البعحدقة العين المعنى القريب تورية[ : السواد]*
متكلفة  تورية ...شمسعين بمنطقة  ( الضواحي)المراد  
غامضة 

المحليةعن أهلها عالقته مجاز مرسل [ : عين شمس]*

طباق [ : ظمأ-سلسبيل ]*

و**َوَهفا بالفؤاِد في َسْلَسبِيلِ -14  للسَّ
ٌ
(َعْيِن َشْمسِ )اِد منظََمأ



ِيساعًة ولَ َشْخُصُه **جفونيهللا لَْم يَِغْب َعْن َشِهَد -15 ْم يَْخُل ِحس 

علم :  هللاشهد *

أي عيوني : جفوني*

أشخاص ، شخوص ج"أي الوطن"ذاته : شخصه*

ساع ، سواع ، ساعات جلحظة : ساعةً *

إدراكي: حسي-لم يفرغ: يخللم *



ِيساعةً َشْخُصُه **جفونيهللا لَْم يَِغْب َعْن َشِهَد -15 ولَْم يَْخُل ِحس 

.عن شدة حبه لوطنهكناية: كله  البيت *

حب فيصدقهسند الشهادة للفظ الجاللة يوحي با[ شهد هللا]*
الوطن 

عالقته الجزئية « عيوني»عن مجاز مرسل [ : جفوني]*

، صور الوطن إنسانًا له ذات وشخصيةم /س[ : شخصه]*

للتقليلنكرة  [ : ساعة]*

.  غرضه إظهار التعلق بالوطن خبري: األسلوب *



التعليق*

وطنيشعر : القصيدة 

ربطها عميقة فيها تحليل وتفصيل وترابط و يواضحة:األفكار *
خيط واحد هو حنينه إلى وطنه وإلى ذكريات الصبا والشباب 

التراثمستمد من وكثيرة معظمها جزئية:الصور*
في تفضيل الوطن علي الجنةونقد 

ة ،محكموالعبارات جزلةمالئمة للجو النفسي سهلة:األلفاظ *

المشاعر إنشائي يثيروبعضها خبرية تقريرية: معظم األساليب *

.  ر إال التورية في البيت الرابع عشمتكلفةغير : المحسنات *



أسس المدرسة الكالسيكية*

وحدة الوزن والقافية*

في القصيدة الواحدة ،وربطها خط شعوري واحد تعدد األفكار*

تحدث عن وسيلة انتقاله وصف السفينة بدال من الناقة*

الصاحبين مخاطبة*

( . الصبا-مالوة  : )مثل األلفاظ التراثيةاستعمال بعض *

التي تتخلل القصيدة الحكماإلكثار من *



الموسيقا*

والقافية والتصريع في وحدة الوزن : خارجية *

:  داخلية*

في استخدام المحسنات البديعية : ظاهرة *

ور نابعة من انتقاء األلفاظ وحسن تنسيقها وروعة الص:خفية *
.  وترابط األفكار

.فةمؤثرة وغير متكل-دائماً -أجمل ألنها والموسيقى الداخلية*



قارن*

:  مالمح  التجديد*

جديد من الشعر الموضوع *
.  الوطني 

له اختيار عنوان للنص تدور حو*
. األفكار 

العضوية في هذا الوحدة *
القصيدةالجزء المقرر من 

مخاطبة السفينة بدال من *
الناقة  

مالمح المحافظة *

.الوزن ووحدة القافيةالتزام *

على اللفظ العربي الحرص *
.  األصيل

.  بالخيال القديملتأثر ا*

.الشعراء القدامىمعارضة *

مخاطبة الصاحبين*



شخصية شوقيمالمح *

صادق الوطنية وعربي مسلم مخلص وطني *

عميق األفكار الثقافةواسع *

عبقري موهوب شاعر *



ألسلوبه الفنية الخصائص *

األلفاظ وبعدها عن الغرابة فصاحة *

العبارات وإحكام صياغتها جزالة *

التصوير واإلكثار من الصور روعة *

بالمحسنات البديعية غير المتكلفة االستعانة *

األفكار وترابطها وضوح *



الشعرية المعارضة *

يكتب الشاعر قصيدة تشبه قصيدة شاعر آخر في الوزنأن *
.والقافية مع اختالف المعنى ؛ إلظهار براعته الشعرية  

بين وازن *

البحتري قول *

ُيَدن ُِس نْفِسيُصْنُت نَْفِسي َعمَّا *

(ملئي)كل ِجْبس( عطاء)عن َجَداوترفَّْعُت 

قول شوقي *

ـــيأنساذكرا لي الصـبا أيام ينســــي     النهار والليل اختالف *



البحتريشوقي

الملوكاستجداءلوطنهحنينالعاطفة

الكافرةالفرسحضارةوصفإسالميةحضارةوصفالغرض

ذاتيةعامةتحولتذاتيةالتجربة

جبس:مثلاللفظغرابةلفظاأوضحاللفظ

زنالحعنتعبرالتيالمكسورةالسينوالقافيةالوزنفياتفاق



من األبيات التي صارت مثالً 

بَا وأَيَّ اِْذُكَرا ..ُيْنسيالنَّهاِر واللَّْيِل اختالُف * ْنِسيلي الص ِ
ُ
اَم أ

ِي تُ في اللَّيالي َوالَعْهُد ..َرقَّ اللَّيالي َعلَْيه رَّتِ ــمُكلََّما * َقس 

ْوُح َعلى باَلبِلِِه َراٌم ـَ أَح*  ِجْنسِ للطَّْيِر ِمْن ُكل ِ َحالٌل ..الــــــدَّ

سِ ـِرجْ َخبيث  ِمَن الَمذاِهِب في ..إاِل قُّ باألَْهِل ـَدار  أَحَ ُكلُّ *

عناه ألن كل بيت يمكن االستشهاد به في المواقف التي تشبه م*






