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مؤلفات الشاعر أمحد شوقي

الرواايت الشعرية والنثرية▪
عذراء اهلند▪
الدايس▪
ورقة اآلس▪
بنتاؤرمذكرات ▪

:  ، منهااعترب الشاعر رائد املسرح العريب
لى مسرحية عنرتة ومسرحية جمنون ولي

ومسرحية علي بكومسرحية الست هدى
االكبري ومسرحية مصرع كليوابتر 

كتاب أسواق الذهب▪
كتاب دول العرب وعظماء ▪

اإلسالم

املسرحيات

الكتب

الرواايت

الشوقياتديوان 
جزاءإىل أربعة أالشوقياتُقّسمت 



يشوقأمحدبنعليبنأمحدهو▪
القاهرةيفوالدتهكانت▪
الشعراءأبمريلقب▪
احلديثالعريبالشعرروادأحد▪
هإنتاجبغزارةشوقيُعرفوقد▪

ةبغرابشعرهامتازكماالشعري،
بوكتاألسلوب،وسهولةاأللفاظ

عراءالشمناذجهباحاكىمسرحيات
،شكسبري:أمثالمنالغربيني

.وراسني،وكورين

أمحد شوقي



ص شعر أمحد شوقي
خصائ

التأثريات 
اإلسالمية يف 

شعر أمحد شوقي

اللغة واإليقاع

أغراض شعر 
أمحد شوقي

األخالق يف 
شعر الشاعر



أمرياكتبهوالقصيدة.عامةاحلجرحلةعنتتحدثالقصيدةهذه
يحلمعباسللخديويهتنئة،1909العامأواخرشوقيأمحدالشعراء

.احلجفريضةأداءمنعودتهبعدالثاين
كانتاحلجممبوسحتتفلاليتالدينيةواألانشيداألغاينظهوروقبل

املوسيقىستثمارواالتطوريفالسابقنيالعربللفناننيوالقدرةالسلطة
هذهيفسهمأنفلتقدميواحلفالتالسينمائيةوالثقافةالكالسيكية

.املناسبة

"
إىل عرفات

"

ن ويكون التحليل م
41إىل 31البيت 



ٍد قرَب حمم—اي موالَي —إذا زرَت 

راتوقبَّلَت مثَوى األعظِم الَعطِ 

لى هللا عليه داللة على حب النيب ص( قّبلت مثوى)يستخدم الشاعر كلمة 
.  وسلم ويصور لنا الشاعر مقدار احرتام النيب من قليل إىل أقوى

البيت األول



مع العيوُن مهاب ًة وفاضت مع الدَّ

رت واحُلجرات ألمحَد بني السِّ

زايرةحنييونالعدموعسالِمنبدالاملؤثرةتركيبهو(العيونالدمعمعوفاضت)
املباشرةغريلمةالكالشاعرخيتار.وسلمعليههللاصلىرسوللدعوةتعظيماالقرب

حياةالشاعرلنايصف.التعبرييفأبلغألنهحممدمنبدالالنيبإىلمشريا(أمحد)
.(واحلجراتالسرتبني)وسلمعليههللاصلىالنيب

البيت الثاين



ٍة  وأشرق نوٌر حتت كلِّ ثَرِيِّ 

وضاع أريٌج حتت كل َحصاة

أمحدلناوصور.هللارسولببعثةمكانكليفالطيبةوالرائحةالنورحييط
.(أريجوضاعنوروأشرق)الرتكيبهبذااآلاثرشوقي

البيت الثالث



ظهر ديِن هللا فوق تَ ُنوفَ 
ُ

ٍة مل

وابين صروح اجمِلد فوق فالة

حيثوالعزةداجملينالبه،واجلاهرمعلنههللا،بدينيتمسكالذياملسلم
القصرهوحراءالصيففالقصر.صحراءفوققصرايبينمبنالشاعرشبهه
.والغناءابلرتفيتميزألنهإنسانكليريدهالذي

البيت الرابع



َ ُمرَسل                                   : فقل لرسوِل هللا اي َخرير
أبثُّك ما تدري من احلسرات

شعوبُك يف شرِق البالِد وغرهَبَا                                 
اتكأصحاِب كهٍف يف عميق ُسب

شوقيأمحدلناويصورينامونكأهنمالضعيفةاألمةحالةالشاعريشكو
نوممثللالطويالنومنعلم.(سباتعميقيفكهفأصحاب)ب النومحالة

عيدالبالكهفعلىليدل(عميق)كلمةالشاعروزادالكهف،أصحاب
.حدثالذيمايدرونالوهم

البيت اخلامس والسادس



َاهنم نورانِ  نٌَّة                                      ِذكٌر، وسُ : أبْير
ماتفما ابهُلم يف حاِلِك الظل

القرآنينّور.بنورينشوقيأمحدوشبههماوالسنةالقرآنعندهمفاملسلمون
ليدل(سنةو ذكر)كلمةالشاعرواستخدم.ويرشداهنماملسلمنيحياةوالسنة

.عىنامليفأقوىوهذااالستعارةسبيلعلىوالشريعةالقرآنعلى

البيت السابع



وهذا زماٌن، أرُضه ومساؤه                                        
جماٌل ملِقداٍم كبرِي حياة

مشى فيه قوٌم يف السماِء، وأنشئوا                                
بوارَج يف األبراج ممتِنعات

الزمانهذايفالعزَّةمنبلغواقوًماأناإلسالميةاألمةحالةالشاعريشكو
فيهطارواأهنمتالبيهبذاالشاعريريدالسماء،جوِّ ويفاألرضيفْيشواأن

هذهشوقيمحدأيشرح.السماءإىلتصلتكادحىتترتفعطياراتوأنشئوا
.(احلياةمقدارملقدامجمالومساؤهأرضه)الرتكيبهبذاالعبارة

البيت التاسع والعاشر



م أميت                                      ربَّ َوفِّق للعظائ: فقل
زماتَوَزيَّنر هلا األفعاَل والع

اخلرياتفعالأبهللايزينهموأنابلتوفيقألمتهالشاعريدعواألخري،يف
دعواتالأحلىمنالدعاءهذا.عليهيعزمماكلعلىوالصربوالثبات

فيقدمه.(العزماتو األفعالهلاوزينأميتللعظائموفقرب)املعىنيفودقيق
أيضاوهوحةواضبفكرةفكرتهيلقيوهوالفكريابلتسلسلالشاعرلنا

.القصريةاجلملاستخداممعاملعىنيفيبدع

البيت احلادي عشر



اخلامتة
ريةالشعاألبياتمننعلمالقول،وخالصة

يفنمَ احملبوبالحرتامطرقأحسنالسابقة
باحلإىلابإلشارةنبدأ.منامرتبةأعلى

يزاهتاممذكرمعالتقبيلمثلاجلسمأبعضاء
لىعونشكونداء،أبحسنونناديهاخلاصة

فندعوهحيدثماذالهونصورالضعيفةحالتنا
.املساعدةمنهنطلبأو
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