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 الباب الرابع
تحليل الجناس و السجع في ديوان أبي القاسم الشابي 

 الدالبقافية 

وبعد أن تبحث الباحثة عن مفهوم الجناس والسجع ، ففي 
هذا الباب تبحث عن تحليل الجناس والسجع في ديوان أبي القاسم 

وفي هذا الباب تبحث عن الفصلين، الفصل األول تبحث . الشابي
عن الجناس في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال، ثم في 

ديوان أبي القاسم الشابي  الفصل الثاني تبحث عن السجع في
 .بقافية الدال

 الفصل األول

 الجناس في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال

. قد بينت الباحثة في الباب السابق تعريف الجناس وأقسامه
جناس تام وغير تام، آما ذآر في : ينقسم إلى قسمينإن الجناس 
 .الباب السابق

 :في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال ما يلي تام والجناس
 يٌدِر، َفيٌعِد، َبيٌقِق، َدِنظَاٌم # ِةيَاالَح ِنظَاَمن ِإ، َف. .  ُلمٌَّأَت

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 ."نظام -نظام"آلمة 

 وْدُق، الُحوُُّدالَع نهَاِم َوُيصِبُح #، يُمِم، الَحّيِلالَو هَاْنِم َفُيصِبُح

وهو في ، وع من أنواع الجناس التام المماثلآان في هذا البيت ن
 ".يصبح -يصبح"آلمة 



36 
 

 هذَا اإلخاِء الَوُدود َشأَنومَا  #هذا الَعدَاِء العنيِف  َشأَنوما 

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 ".شأن -شأن"آلمة 

 الُخُلود لَبعٍض لبَمِزيد؟ َفْوَقو #الكمَال  ْوَقتطمُح النَّفُس َففَال 

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 ".فوق -فوق"آلمة 

 يمِحالرَّ الُدُهوُر لُبَق ِتْوي الَمِفَف # الُدُهوُر َكُتْبَذَع ؟ إنَِّتْوى الَمَلِإ

الجناس التام المماثل، وهو في  آان في هذا البيت نوع من أنواع
 ".دهور -دهور"آلمة 

 ِداتَق َاي، لِمَوالَجام قَدَأ حَتَت #ر َثانَد بُروالَص ،برِِالصَِّبلي  يَفَآ

المرآب، وهو في آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام 
 ".الصبر -بالصبر"آلمة 

 وِدُجعلى هذا الُو حَاَم نَاَم #، وما َدبَّ، وما َهبَُّآلُّ مَا 

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المرآب، وهو في 
 ".حام -نام"وبين آلمة " هّب -دّب"آلمة 

 يِر، آالطَّجِرالَف باِبي َضِف #ي ِفاخَت والليُل ،الَليَل عَتَسَم ْمَآ
 ْمَصاَأل

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 "الليل -الليل"آلمة 

 ودُدالُخ تلَك حٌرِس نا ِماَهَف # حُرالسِّ ، ضرجهاوِدُدالُخ ايَنَأَرَو
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آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
" سحر -السحر" و بين في آلمة ". الخدود -الخدود"آلمة 

 .الجناس المستوفي

 ياِدَوالنَّ تلَك غِوَل ِنَع ايًدِعَب # اُس، والنَُّةيَنِدالَم ِنَع ايًدِعَب و

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 ".بعيدا -بعيدا"آلمة 

 وِدُرالُقود بين ُرالُو َرْطَع يُع # ـضا َأ، وَمودُرآالُق رُضو اَألُنَبَو

آان في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التام المماثل، وهو في 
 ."القرود -القرود"آلمة 

 :الجدوال الجناس التام في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال

        شطرصفحةالنمرة

 العبارة

الجناس    

 التام

 العلة        

 –ِنظَاَم   ١٢  ۵٢ ١    

 ِنظَاٌم

اللفظان المتجانسان من  المماثل    

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين

 –ُيْصِبُح  ١٠  ۵٣ ٢    

 ُيْصِبُح

اللفظان المتجانسان من  المماثل    

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين

اللفظان المتجانسان من  المماثل    َشأُن  –َشأُن   ١٣  ۵٣  ٣   
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نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين

 –ُدُهوٌر   ٢  ۵۵  ۶   

 ُدُهوٌر 

اللفظان المتجانسان من  المماثل    

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين

 –ِبالصَّبِر  ١  ۵٨  ۵  

  بُرالصَّ

لفظان متفقان في الخط  المرآب  

 ال في المعنى

 – يُلاللَّ  ٢١  ۵٨  ٦   

  يُلاللَّ

اللفظان المتجانسان من  المماثل 

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين 

 –وِدُدُخ  ١١  ٦٦ ٧  

  وِدُدُخ

اللفظان المتجانسان من   المماثل

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين 

 – حُرالسِّ  ١١  ٦٦  ٨  

  َرْحِس

اللفظان التمجانسان من  المستوفي 

نوع واحد آإسمين و 

 فعلين 

= ا يًدِعَب  ١٦  ٦٧   ٩  

 ا يًدِعَب

اللفظان متجانسان من  المماثل 

نوع واحد آإسمين أو 
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 فعلين أو حرفين 

 –ود ُرُق  ١٢  ٦٨  ١٠  

 ود ُرُق

اللفظان متجانسان من  المماثل 

نوع واحد آإسمين أو 

 فعلين أو حرفين

 

 

بقافية  الدال الجناس غير التام في ديوان أبي القاسم الشابي 
 :آما يلى

 وْدُهالنُّ تلَك ِبْرلى التُِّإ يِوْهَتَو # اِهَفالشِّ تلَك اُتَدْيَرُو يِوْدَتَو

وهذا الجناس " تهوي"و " تدوي"المثال هو بين فالجناس في ذلك 
 .تسمى بالجناس غير التام مضارع الوسط

 وْدُجالنُّ وُرُخُص يهِوَتَفي، مِشوَت # اِلَبايا الَجَنَح يِوْدَتَف ،عجَُّت

وهذا " فتهوي"و " فتدوي"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .الجناس تسمى بالجناس غير التام مضارع الوسط

 وِدُحالُل الَمدي، وَظالرَّ سبيَل # المرجىَّ ودُللُخِلوا ُكسُلَي وَلْم

وهذا الجناس " لخود"و " خلود"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .بالجناس غير التام المقلوبتسمى 

 يْدِغ، َريِِّخَر يُرِضَغ يَشِعَو #ين ِم، َأ الٍمالورى في َس اَشوَع

وهذا الجناس " عيش"و " عاش"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام مضارع الوسط
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 ليِدالَو يِعِبذاك الرَّ حَرا ِسَمَو # بُِّحالُم عنَد بُّالُح ُةشَوا ِنوَم

وهذا الجناس " محّب "و " حّب"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام الناقص

 يدِنا الَعيَه، وِفيُعِدالَوا يَهِفَو # يُعِنا الشَّيَه، وِفيُعِدالَبا يَهِفَو

وهذا الجناس " وديع"و " بديع"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام المصّحف

 غّردَتَي ىَدالَص احَدَص اُهلَقَت # المنَى اِمأنَس يَنما َب لبُلل ُبَب

وهذا " صدى"و " صداح"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام المصّحفالجناس 

 ُدتودَّبلبًال َياح ُمَقاَأل َرُغَث # ُها َلًدَب ورُغالثُّ تقبيل اَمَر نَِّإ

وهذا الجناس " ثغر"و " ثغور"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام المطلق

 ْدَجَم اَهيِنمن َب اَما َرا َمَهَتيَقِقَح #ى َرو َدَل، َووِبُرالُح ادمَجَأ َكدَرُيِل

وهذا الجناس " مجد"و " أمجاد"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام المطّرف

 يِدِصالَق بَّ، ُر اِءَنِغ إلُه # اَكَنِغ يِداِشَناَأل ُةوَدنَشَأ نَتَأ

وهذا الجناس " غناء"و " غناك"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .غير التام مضارع األخيرتسمى بالجناس 

 وِدُرى، وعطر الُوَوالَه ِوْدَشَو # حُرالسِّ ُهّشَح، َواِبَبالشَّ ّبَش يَكِف

وهذا الجناس " شباب"و " شّب"فالجناس في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالجناس غير التام اشتقاق
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الجدوال الجناس غير التام في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية 

 :الدال

النمر

 ة

صفح

ة

الجناس غير  العبارة      شطر

 التام 

  العلة         

 –َوَتْدِوي   ٢  ۵٠  ١

 َوَتْهِوي 

جناس مضارع 

 الوسط 

واختلف اللفظان في 

 الحرف الواسط 

 –َفَتْدِوي   ١٠  ۵١   ٢

 َفَتْهِوي 

جناس مضارع 

 الوسط

واختلف اللفظان في 

 الحرف الواسط

متساويان في جناس المقلوب ُلُخود –ُخُلود   ٢١  ۵١  ٣

حرفهما وعددهما 

ومختلفان في 

 ترتيبهما

جناس مضارع ِعيْش  –َعاَش   ٢  ۵٢   ۶

 الوسط

واختلف اللفظان في 

 الحرف الواسط

جناس الناقص  ُمِحبَّ  –ُحبُّ   ٧  ۵٢   ۵

 )مردوفا(

اختلف اللفظان في 

عدد الحروف 

واختالفهما يكون 

في إّما بزيادة حرف 
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 " الميم"األول وهو 

جناس  َوِديُع  –َبِديُع   ٩  ۵٣   ٦

 المصّحف 

اتفقتين بكلمتين في 

 .الخّط

 –َصَداح   ٢  ۵٩   ٧

 َصَدى

جناس 

 المصّحف

اتفقتين بكلمتين في 

 .الخّط

انتفق رآنيه في جناس اإلشتقاق َثُغَر  –َثُغوُر   ١٣  ۵٩   ٨

الحروف وترتيبها 

بدون أن يجمعهما 

 .اشتقاق

جناس  َمَجْد  –َأْمَجاُد  ١  ٦٠  ٩

 المطّرف

اختالف بأآثر من 

حرفين في آخره 

وزيادة من حرفين 

 .في أوله

جناس مضارع  ِغَناِء –ِغَناَك   ١١  ٦١  ١٠

 األخير

اختلف اللفظان في 

 .الحرف األخير

اتفق رآنيه في جناس اإلشتقاق َشّباِب  –َشبَّ   ١٢  ٦١  ١١

وترتيبها الحروف 

بدون أن يجمعهما 
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 .اشتقاق

 

 الفصل الثاني

 السجع في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال

 :والسجع في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال آما يلي

وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا : ف السجع المطّر. أ 
 .في الحرف األخير

مااتفق فيه الفقرتان في الكلمتين وهو : السجع المتوازي . ب 
 .األخرتين فقط

أن يكون لكل نصف من البيت قافيتان وهو :  المشّطرالسجع .  ت
 :وهذا القسم مختص بالشعرمغايرتان لقافيتي النصف األخير، 

 :السجع المتوازي في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال.  ١
 َغضَّ اَألرُض ُتنِبُت وَال # الُخُدوُدِسحَر  وُرُيلثُم النُّ َفَال)  ١

 الُوُروُد

 اوهذ" الورود"و " الخدود"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

، غريبًا، َرِهيبًاَجِليًال،  # َوِعشَت على األرِض مثل الَجبال)  ٢
 َوِجيد

وهذا " رغيبا"و " رهيبا"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .المتوازيالسجع تسمى بالسجع 
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 َوِمنُه الَمِبيُد، َوِمنُه الَمِشيُد #َوِمنُه الَلِذيذ، َوِمنُه الَكِريُه )  ٣

" يدمنه المب"و " ومنه المشيد"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .وهذا السجع تسمى بالسجع المتوازي

 ، َوِفيهَا الَعِنيُدالَوِديُعَوِفيهَا  # الَشِنيُع، َوفيهَا الَبِديُعيهَا َوِف)  ٤

و " الشنيع"و " البديع"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .سجع تسمى بالسجع المتوازيوهذا ال" يعالود"

 الُوُروُدَأآَاِليل من رائعات  # الُخُلوُدَوَمَجدًا، َيُكون َلنَا في )  ۵

وهذا " الورود"و " الخلود" المثال هو بين فالسجع في ذلك 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

 الُجُدوُدَفذَاَك َلَعمِري َشقَاُء  # الُخُلوُدِإذَا َلم َيَزل َشوَقهَا في )  ٦

وهذا " الجدود"و " الخلود"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

 ، َوَهمٌَّوَآسٌر، َوَنصٌر #َوَحرٌب، َضُروٌس، َآمَا َقد عهدُت )  ٧
 َمِديُد

وهذا " آسر"و " نصر"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

 يدِعالَب َلَالالضَّ لَتأال قد َضَل # الَعِنيد الَحيَاِة، الَشِقيَّ َصِبيَّ)  ٨

وهذا " البعيد"و " العنيد"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

 يدًاِمن َتَاغصيع، وَأِبنَاَيَو # ، وشذّيوٍرُهُزَو ،وٍرُيُط نِم)  ٩

وهذا " زهور"و " طيور"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي
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 ودُعُر، َووٍلُيُغَو، وٍلُصُفَو #، يٌِّجَد، َوٌلَالِظ، َوٌءيَاِضَو)  ١٠

وهذا " غيول"و " فصول"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

، يوِتُشُنَو، يعِيِبَرَو #ي ِحبَاَصَوي، ِدعُبَم، َودسِيُق نَتَأ)  ١١
 يوِدُلُخَو

وهذا " خلودي"و " ونشوتي"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المتوازي

م م َل، َأييِدِصَق ِض #ر بنو اَأل بَّ، َح. .ودُجالُو فِي يك مَاِف)  ١٢
 ييِدِصَق وابُِّحُي

وهذا " قصيدي"و " قصيدي"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى السجع المتوازي

 دِوَشى، َوَدالَص وخفِق # يِدالوَا ساقيِة ن خريِرهوِم أيَن)  ١٣
 ياِدالشَّ

وهذا " الشادي"و " الوادي"بين  فالسجع في ذلك المثال هو
 .السجع تسمى السجع المتوازي

 يَنَب وِدُرالُو طَرِع َعَي #ض َأ مَا، َووِدُرلُقآَا رَضو اَألُنَبَو)  ١٤
 وِدُرالُق

وهذا " قرود"و " قرود"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى السجع المتوازي

في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية  متوازي السجع الجدوال
 .الدال

 العلة             نوع العبارة    شطرصفحةالنمر 
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 السجع

 –ُخُدود   ١٧  ۵١  ١

 ُوُرود 

أن تنفق اللفظة المتوازي 

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –َرِهيبًا   ۵  ۵٢  ٢

 َغِريبًا 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 على وزنهما

 –َمِشيد   ٦  ۵٣  ٣

 َمِبيد 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –َبِديُع   ٩  ۵٣  ٤

 –َشِنيُع 

 َوِديُع

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –ُخُلوِد   ١٧  ۵٣  ۵

 ُوُروِد 

أن تنفق اللفظة المتوازي 

 األخيرة ومستويان

 .على وزنهما

  -ُخُلوِد   ٨  ۵٤  ٦

 ُجُدوِد 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 
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 .على وزنهما

 –َنْصٌر   ٩  ۵٤  ٧

 َآْسٌر 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –َعِنيد   ١١  ۵٤  ٨

 َبِعيد

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .وزنهماعلى 

 – ُطُيوٍر  ٦  ۵٦  ٩

  ُزُهوٍر

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 – ُفُصوٍل  ٨  ۵٦  ١٠

  ُغُيوٍل

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –ُنُشوتي  ٢ ٦٢  ١١

 ُخُلوِدي 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .وزنهماعلى 

َقِصيِدي  ١ ٦۵  ١٢

– 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 
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 .على وزنهما َقِصيِدي 

 –َواِدي  ١ ٦٨  ١٣

 َشاِدي 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .على وزنهما

 –ُقُروِد   ١٢ ٦٨  ١٤

 ُقُروِد 

أن تنفق اللفظة  المتوازي

األخيرة ومستويان 

 .وزنهماعلى 

 

 .السجع مطّرف في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال.  ٢

 َبِعيدَوَصوٌت، آرجع ناٍي  # ِباَألنَاِشيدَخطواُت، سكرانٌة )  ١

وهذا " بعيد"و " أناشيد"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المطّرف

 ُوُجوِدي، وَقِطَعُة ِمن تتغنىَّ # ُفؤَاِديَأنَت يَا ِشعُر، َفلَذُة ِمن )  ٢

وهذا " وجودي"و " فؤادي"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى بالسجع المطّرف

 ُوُروِدي َسنَاِبلِي َو تتثنىَّ # ُفؤَاِديِبيُع ِفيك ِإن عانق الرَّ)  ٣

وهذا " ورودي"و " فؤادي"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .فالسجع تسمى بالسجع المطّر

 الجدوال السجع مطّرف في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدال
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 العلة          نوع السجع العبارة   شطرصفحة الرقم

استواء الحرف  المطّرف َبِعيد -َأنَاِشيد ١٦  ٦١  ١

األخيرين في 

القافية بين أناشيد 

و بعيد هما 

" الدال"و " الياء"

واختلفا في 

 .وزنهما

 -ُفؤَاِدي ١٢  ٦٣  ٢

 ُوُجوِدي 

استواء الحرف  المطّرف 

األخيرين في 

القافية بين فؤادي 

و وجودي هما 

" الياء"و " الدال"

واختلفا في 

 .وزنهما

 -ُفؤَاِدي ٦  ٦٤ ٣

 ُوُروِدي

استواء الحرف  المطّرف 

األخيرين في 

القافية بين فؤادي 
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و ورودي هما 

" الياء"و " الدال"

واختلفا في 

 .وزنهما

 

 .مشّطر في ديوان أبي القاسم الشابي بقافية الدالالالسجع .  ٣

 َغضَّ اَألرُض ُتنِبُت وَال # الُخُدوُدِسحَر  وُرالنُّ ُيلثُمَفَال  ) ١
 الُوُروُد

وفي الكلمة " تنبت"و " يلئم"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .وهذا السجع المشطر" أرض"و " نور" 

 علَى هذَا الُوُجود حَاَم، أو نَاَم #، ومَا َدبَّ، َومَا َهبَّمَا  ُآلُّ)  ٢

وهذا السجع " دب"و " هب"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالسجع المشّطر

وهذا السجع " حام"و " نام"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .تسمى بالسجع المشّطر

 َيُجود يضيُء، وغيٌم ْدٌرَوَب #ُتوِشيُّ َردَاَء الَغمَام  َشْمٌسَو)  ٣

وهذا " بدر"و " شمس"فالسجع في ذلك المثال هو بين 
 .السجع تسمى السجع المشّطر

 .الجدوال السجع مشّطر في ديون أبي القاسم الشابي بقافية الدال
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الر

 قم

صفح

 ة

شط

 ر

 العلة         نوع السجع العبارة    

لكل نصف قافيتان  المشّطر  بََّد – بََّه ۵  ۵٦  ١

لقافية مغايرتان 

 .النصف األخير

لكل نصف قافيتان  المشّطر  اَمَح – اَمَن ۵  ۵٦  ٢

مغايرتان لقافية 

 .النصف األخير

لكل نصف قافيتان  المشّطر ٌرْدَب – ٌسْمَش ۵  ۵١  ٣

مغايرتان لقافية 

 .النصف األخير

 ُتْنِبُت –ُيْلِئُم  ١٧  ۵١  ٤

َأْرُض –ُنوُر 

لكل نصف قافيتان  المشّطر

مغايرتان لقافية 

 .النصف األخير

 

 

 

 


