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 الباب األول

 مقدمة
 

والصالة والسالم على . الحمد هللا الذى خلق اإلنسان وعلمه البيان
نبينا محمد خير األنام وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم إلى یوم 

 .الدین

العنوان فهذه الرسالة الجامعية التى وضعتها الباحثة تحت 
 "بقافية الدال الجناس والسجع في دیوان أبي القاسم الشابي"

شهادة ى الشرط من شروط اإلمتحان للحصول عل الستيفاء
 .داب قسم اللغة العربية وأدبهاآلبكلية ا)  S-١(الجامعية األولى 

 خلفيات -١

الجليل واضحا بعبارة صحيحة البالغة هي تأدیة المعنى 
: وقال عبد اهللا بن محمد بن جميل المعروف بالباحث 1.فصيحة

البالغة الفهم واإلفهام، وآشف المعاني بالكالم ومعرفة اإلعراب، 
واالتساع في اللفظ، والسداد في النظم، والمعرفة بالقصد، والبيان 
في األداء، وصواب اإلشارة، إیضاح الداللة، والمعرفة بالقول 

اإلآثار وإمضاء العزم على حكومة عن واالآتفاء باإلختصار 
هي علم البيان و علم المعاني و  فعلوم البالغة الثالثة 2.اإلختيار

عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدیة  3.علم البدیع
المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وآنایة ، وعرفت أن 
ى دراسة علم المعاني تعين على تأدیة الكالم مطابقا لمقتض
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وهناك ناحية أخرى من نواحى البالغة ، التتناول مباحث . الحال
علم البيان ، والتنظر في مسائل علم المعاني ، ولكنها دراسة 
التتعدي تزیين األلفاظ أو المعاني بألوان بدیعية من الجمال 

 4.اللفظى أو المعنوي

علم البدیع هو علم یعرف به الوجوه والمزایا التى تزید 
ا وطالوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الكالم حسن

إلى وعلم البدیع ینقسم  5.الحال ووضوح داللته على المراد
. قسمين، هما المحسنات اللفظية و المحسنات المعنویة

والمحسنات اللفظية هي جزء من العلوم البدیعية التى تبحث عن 
في علم  وأما أنواعهما. المحسنات والمزینات في األلفاظ خاصة

فهذه الرسالة یبحث عن . الجناس واإلقتباس والسجع :البدیع فهي
 .الجناس و السجع في دیوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال

أبو القاسم الشابي هو شاعر تونس في النصف األول من 
القرن العشرین ، عاش في زمن ، آانت فيه بالد المغرب العربي 

األوروبي ، وتغوص في بحور الظلم تعاني أثقال االحتالل 
 6.والجهل والتخلف ، على آل صعيد

م، في  ١٩٠٩شباط فبرایر من سنة  ٢۶ولد أبو القاسم في 
محمد بن وآان والده الشيخ . بلدة الشابة، وهي من ضواحي توزر

بالقاسم الشابي، الذي یتحدر من أسرة الشابية، قد تخرج في 
وات، في أوائل القرن الجامع األزهر، بعد دراسة سبع سن

العشرین، ثم التحق بجامع الزیتونة في تونس، ونال في نهایة 
ویعين قاضيا شرعيا . المطاف ما آان یسمى شهادة التطویع

 7.متنقال في المناطق التونسية
                                                            

 . ٢٦٣: ص). م  ١٩٦۶. الطبعة الخامسة عشرة. دار المعاریف: القاهرة. (البالغة الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمين،   4
 . ٢٨٦: ص). الطبعة السادسة . دار الكتاب العلمية: بيروت. (جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدیع أحمد الهاشمي،  5
 . ٣: ص). م  ١٩٩۵. الطبعة األولى. دار الكتب العلمية: بيروت( .دیوان أبي القاسم الشابي بسج،أحمد حسن   6
 . ۵: ص). الطبعة األولى . دار الكتب العلمية: بيروت(  .دیوان أبي القاسم الشابي. أحمد حسن بسج  7
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هذا الدیوان الذي نضعه اليوم، بين یدي القارئ الكریم، هو 
ي عمره جماع ماجادت به قریحة أبي القاسم الشابي في سن

والدیوان من حيث المحتوى، یمثل مجمل آراء الشاعر . القصير
وهو أیضا نتيجة . وخالصة مذهبه في القضایا اإلنسانية العامة

لتجربة الشاعر مع الناس والمجتمع واالحتالل، والننسى تجربته 
مع ذاته، مع مرضه وآالمه، وما أصيب به من نكبات ليس أقلها 

 8.فيه سندا قویا عند شدائدوفاة أبيه الذي آان یجد 

 قضية أساسية -٢

 :فى هذه الموضوع فكما یلى األساسية  وأما القضية

بقافية  هل وجد جناس و سجع في دیوان أبي القاسم الشابي)  ١( 
 ؟ الدال

ما هي أنواع الجناس و السجع في دیوان أبي القاسم الشابي )  ٢( 
 ؟بقافية الدال

ما خصائص شعر أبي القاسم الشابي من ناحية الجناس )  ٣( 
 والسجع ؟

 تراض علمىفإ -٣

أما الفروض العلمية التى قدمتها الباحثة فى هذه الرسالة فهي 
: 

بقافية  نعم، وجد جناس و سجع في دیوان أبي القاسم الشابي )١(
 .الدال
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 فالمطّر السجع أنواعهوتام و غير تام ، الجناس  هأنواع )٢(
 .ازيوالمتو روالمشّط

خصائص شعر أبي القاسم الشابي من ناحية الجناس )  ٣( 
نوع : والسجع هو مااتفق فيه اللفظان في خمسة أشياء 

 .الحروف وعددها وهيآتها و وزنها

 توضيح الموضوع و تحدیده -۶

تصل الباحثة إلى الشرح الكامل فأن تبين الموضوع قبل ان 
 :من الجهة اللغویة و األشياء التى ترتبط بالموضوع وهي 

هي تشابه الكلمتين في اللفظ مع  :   الجناس  )١
 إختالف في

في علم البدیع هو تشابه 9.المعنى
الكلمتين في اللفظ آله أو بعضه مع 

 10.إختالف المعنى

الفاصلتين في الحرف هو توافق  :   السجع  )٢
 11.األخير

حرف جر ومما تدل عليه  :    في  )٣
 12.الظرفية

 13.الكتاب تجتمع فيه قصائد الشعر :   دیوان )۶

                                                            
 . ٣۵۶: ص). مجهزل السنة. دار الكتب العلمية: بيروت. (والبدیع علوم البالغة البيان والمعانيأحمد مصطفى المراغب،   9

 . ١٠۵: ص). م  ١٩٨٢دار المشروق ، : بيروت( .المنجد في اللغة واألعالملویس معاوف،   10
  ٣٢٦: ص). الطبعة السادسة . دار الكتب العلمية: بيروت. (جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدیع أحمد الهاشمي،  11
  ٦١: ص). م  ١٩٨٦دار المشروق ، : بيروت(  .المنجد في اللغة واألعالملویس معلوف ،   12
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هو شاعر تونس في النصف  :  أبي القاسم الشابي  )۵
 األول من القرن 

ولد في الشاّبّية بضواحي  14.العشرین
درس في جامعة .  ١٩٠٩تونس عام 

الزیتونة، وآلّية الحقوق التونسية 
ر شعره بشعراء مصر وتأّث.  ١٩٣٠
. ثم اّتصل بجماعة أبوللو. والمهجر
توفي قبل أن ینشر دیوانه . تهمقدمته مجّل

، ونشر في مصر عام  ١٩٣۶عام 
من شعراء الدعوة إلى الحریة، . ١٩۵۵

 15.ودعاة حالوة الّنغم

 16.انيه اإللصاقحرف جر ومن مص:    ب ) ٦

 من أخر البيت إلى حرف متحرك قبل :    قافية )  ٧

 17.الساآنين

. إسم للحرف الثامن من حروف المباني:     الدال )  ٨
 وهي 

  18.من الحروف النطعية

المراد من الموضوع هو البحث في شعر أبي القاسم الشابي  
 .السجعالموجود في دیوانه بقافية الدال من ناحية الجناس و 

 سبب إختيار الموضوع -۵
                                                            

 . ٣: ص). م  ١٩٩۵. الطبعة األولى. دار الكتب العلمية: بيروت.(دیوان ابي القاسم الشابي أحمد حسن بسج،  14
 . ۵۶٢: ص). م ١٩٩٣الطبعة األولى، . دار الكتب العلمية: بيروت. (المعجم المفصل في األدب محمد التونجي،  15

 . ٢۶: ص). دار المشروق: بيروت( .المنجد  في اللغة واألعالم لویس معلوف،  16
 . ۵٢: ص. نفس المرجع  17
 . ٢٠۶: ص. نفس المرجع  18
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أما األسباب التى دفعت الباحث إلى إختيار هذا الموضوع 
 :فكما یلى 

 .الجناس و السجع وجدا آثيرا في دیوان أبي القاسم الشابي)  ١

الجناس و السجع جزء من المواد التى تدرس في آلية )  ٢
 .األداب

 الهدف الذي ترید الباحثة الوصول إليه -٦

الهدف الذي ترید الباحثة الوصول إليه في هذه الرسالة أما 
 :فهي

 .الجناس و السجع في دیوان أبي القاسم الشابي معرفةل) ١(

أنواع الجناس والسجع في دیوان أبي القاسم الشابي،  لمعرفة) ٢(
 .خاصة بقافية الدال

 دراسة سابقة -٧

 مشفرانة نریة ، أحد. الطباق والجناس في شعر البخاري)  ١
طالبة جامعية سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابایا 

یبحث عن أنواع  .ألداب قسم اللغة العربية و أدبهابكلية ا
 .الطباق وأنواع الجناس في شعر البخاري

إیتا . البدیع في نظم عقيدة العوام لسيد أحمد المرزوق)  ٢
إندریاني ، أحد طالبة جامعية سونن أمبيل اإلسالمية 

. داب قسم اللغة العربية وأدبهاسورابایا بكلية األ الحكومية
 .عن الجناس و السجع في نظم عقيدة العوامث یبح

أصلحة النعمة . الجناس والسجع في شعر اإلمام الشافعي)  ٣
، أحد طالبة جامعية سونن أمبيل اإلسالمية  المبارآة
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. الحكومية سورابایا بكلية األداب قسم اللغة العربية وأدبها
 .عن أنواع الجناس و السجع في شعر اإلمام الشافعي یبحث

، أحد  نور اإلستقامة. في شعر أبي القاسم الشابيالعواطف )  ٤
ایا طالبة جامعية سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سوراب

أنواع ث عن یبح. بكلية األداب قسم اللغة العربية وأدبها
 .العواطف في شعر أبي القاسم الشابي

أني . في نشيد الجبار ألبي القاسم الشابي ةنظریة نرسيسّي)  ۵
وینارتي، أحد طالبة جامعية سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

یبحث عن . سورابایا بكلية األداب قسم اللغة العربية وأدبها
 .نظریة نرسيسي في شعر أبي القاسم الشابي

 منهج البحث -٨

أن الباحثة فى هذه الرسالة سلكت على طریقتين وهما طریقة 
 :جمع المواد و طریقة التحليل 

 :طریقة جمع المواد، وهي آما یلى  . أ

الذي المواد  ت الباحثةخذأالطریقة المباشرة هي ) ١
 بأصل نصوصهمأوردها األدباء والنقاد والكتاب 

 .وعباراتهم دون تبدیل و تغيير

أخذت الباحثة عن أراء الطریقة غير المباشرة هي ) ٢
األدباء والنقاد والعلماء والكتاب مع بعض التغيير 
والتصرفات وأحيانا أخذت أفكارهم حسب على لغة 

 .الباحثة

 :طریقة تحليل المواد وهي آما یلى  . ب
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الباحثة اآلراء التي طریقة البيانية وهي أن تبين ال)  ١
تتعلق بالمسئلة المذآورة في هذا البحث وتشرحها 

 .شرحا وافيا

الطریقة التحليلية وهي أن یقوم في وضع هذا البحث )  ٢
 .القياسإستدالل  بمنهج اإلستقراء و

 طریقة الكتابة -٩

ة فى آتابة هذه الرسالة أما طریقة البحث التى سلكتها الباحث
 : فكما یلى

مقدمة وهي تشتمل على خلفيات و قضية ول الباب األ
اساسية و افراض علمى و توضيح الموضوع وتحدیده و سبب 
إختيار الموضوع و الهدف الذي ترید الباحثة الوصول إليه و 

 .دراسة سابقة و منهج البحث و طریقة الكتابة

ودیوانه بقافية  أبي القاسم الشابي عنفيبحث  الباب الثاني
أبي  لمحة عن الفصل األول یبحث: فصلين قسمان، و ینالدال 

أبي القاسم  عن دیوان لمحة یبحثو الفصل الثانى  القاسم الشابي
 .الشابي

فيبحث عن تعریف الجناس والسجع  الباب الثالث
الفصل األول یبحث عن الجناس و : وأنواعهما، وینقسمان فصلين

 .یبحث عن السجع وأنواعهو الفصل الثاني . أنواعه

أبي  فيبحث عن الجناس و السجع في دیوان الرابعالباب 
الفصل األول یبحث : وینقسمان فصلين .بقافية الدالالقاسم الشابي 

و بقافية الدال  أبي القاسم الشابي عن الجناس وأنواعه في دیوان
أبي القاسم في دیوان  وأنواعه الفصل الثاني یبحث عن السجع

 .بقافية الدال الشابي
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خاتمة و هي تحتوي على اإلستنباطات و الباب الخامس 
 .اإلفتراحات

 مة المراجعئقا

 

 

 

 

  


