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   الجنــــاس
رضب : وهي كام رشحهـا الصـحاح ولسـان العـرب واملحكـم ) الجنس ( مأخوذ من كلمة :  الجناس لغة

  .من كّل يشء ، وهو أعم من النوع 
ان ان املتشـابهاللفظـذان وهـ. ن يف النطق واختالفهام يف املعنى اتشابه اللفظ:  والجناس يف علم البالغة

وال يشرتط يف الجناس تشابه جميع الحروف  بـل يكتفـى يف ) . ركني الجناس : ( سميان يان معنى نطقا املختلف

  24 .التشابه ما نعرف به املجانسة 
  أقسـام الجنـاس

هو ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور هـي  فالجناس التامتام وغري تام ، : والجناس ينقسم إىل قسمني 
وهـذا أكمـل أنـواع الجنـاس . ة من الحركات والسكنات ، وترتيبها أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيئتها الحاصل: 

  .سامها رتبة يف كالم البلغاء من البرش أ إبداعاً و 

  :أقسام الجناس التام : أوالً 
  جناس الرتكيب  الجناس املستوَىف   الجناس املامثل

وهو ما كان ركناه أي لفظاه من نـوع واحـد 
، أو من أنواع الكلمة ، مبعنى أن يكونا اسمني

  .  فعلني ، أو حرفني 

وهو مـا كـان ركنـاه ، أي لفظـاه ، مـن نـوعني 
  . مختلفني من أنواع الكلمة 

ــان أحــد  ــا ك وهــو م
  ، ركنيه كلمة واحدة

واألخـرى مركبــة مــن 
ـــــذا  ـــــني  وه كلمت
الجنـــاس لـــه ثالثـــة 

  :أرضب 
 

  املتشابــــــــــــــــه
ــــرو  املفــــــــــــــــ

  ق 
املرفــــــــــــــــــــوّ 

  :وإليك تفصيل ذلك    25

يكاد سنا برقه  :  نحو قوله تعاىل  بني اسمني

يقلب هللا الليـل والنهـار إّن يف  باألبصاريذهب 

  النور  43 األبصارذلك لعربة ألويل 

أحسـوا بالسـعادة ( شعروا فشـعروا : بني فعلني 
  . )فقالوا شعراً 

 قـدنـزل املطـر بـاألمس ، و قـد :بني حـرفني 
  . ينزل اليوم

  .األوىل تدل عىل التحقيق ، والثانية تفيد التقليل  قد

  

  ني اسم وفعل ب
  ومل يكن  ليحيا يحيىسميته 

  إىل رّد أمر هللا فيه سبيل                  
ابــن الشــاعر ) يحيــى ( فالجنــاس بــني االســم 

  .املَْريِث و الفعل يحيا 
  :بني الفعل والحرف 

  نجمه يف عامل الشعر فجأة   عال
  أنّه ما زال يف الشعر شاديا عىل            

الثانيـة ) عـىل ( األوىل وهي فعل مبعنى ارتفـع و) عال ( 
                        .هي حرف الجّر 

      

  أرضب جناس الرتكيب
  املرفوّ   املفروق  املتشابه

وهــو مــا تشــابه ركنــاه ، أي الكلمــة 
جرسهام (املفردة واألخرى املركبة لفظاً 

ــاً  )يف األذن واحــد  كتــابتهام  صــورة(  وخطّ
 )واحدة 

ــرى   ــردة ، واألخ ــون األوىل مف ــد تك وق
مركّبة ، وجرسهام يف األذن واحـد ولكـن 

  صورة كتابتهام مختلفة 

وهو ما يكون فيه أحـد الـركنني كلمـة 
 واآلخر مركباً من كلمة وجزء من كلمة 

   ذا هبهإذا ملك مل يكن 
  ذا هبهفدعه فدولته                 

  عرضن عىل الرواة قصيــدةال ت
  تهذيبـها ما مل تكن بالغت يف          

  وإذا عرضت الشعر غري مهذب 
   تهذي ِبـهاعّدوه منك وساوساً         

  ما اسطعت التأته املكر مهـو
   املكرمــةولتقتـنـي السؤدد            

ــا فكمبعنـــى ) ذا ( فذاهبـــة األوىل مكونـــة مـــن  ــى تثقيفه ــذيبها األوىل مبعن ــة ته فالجناس هنـا ركنـه األول مركـب مـن لم
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والعنايــة بهــا و تهــذيبها الثانيــة مبعنــى   .صاحب و هبة مبعنى عطيّة 
  .الخلط والهذيان 

كلمــة وجــزء مــن كلمــة ، هــام لفظــة 
، ) مهــام ( واملــيم والهــاء مــن ) املكــر(

  26 )مكرمة ( والثاين مفرد هو 
  

يف واحد من األمور األربعة السابقة التي يجب توافرهـا  وهو ما اختلف فيه اللفظان: الجناس غري التام 
  .أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات ، وترتيبها : يف الجناس التام ، هي 

  :أقسام الجناس غري التام : ثانياً 

  القسم الرابع  القسم الثالث  القسم الثاين  القسم األول

 مــا اختلــف فيــه اللفظــان
ــأيت  ــروف وي ــواع الح يف أن

  :عىل رضبني 

ما اختلف فيـه اللفظـان يف 
أعداد الحـروف ويـأيت عـىل 

  : رضبني 

ما اختلف يف هيئـة الحـروف 
ــــات  ــــن الحرك الحاصــــلة م

ــنقط  ــكنات وال ــأيت . والس وي
  :عىل رضبني 

ما اختلف اللفظان يف ترتيـب 
الحروف سمي جناس القلـب 

  :  ويأيت عىل أربعة أرضب 

  قلب بعض  قلب كّل   املصحف  املحرف  مذيالً   مطرّفاً   اً الحق  مضارعاً 

   27مستٍو   قلب مجّنح          
  تفصيل هذه األقسام  

 القسم األول
  جناس الحق جناس مضارع

وهو ما كـان فيـه الحرفـان اللـذان وقـع فـيهام االخـتالف 
قـول : نحـو  يف أول اللفظمتقاربني يف املخارج ، سواء كان 

  ) طامس وطريق دامس ّنى ليل بيني وبني كِ : ( الحريري 

 ينـأونعنـه و ينهـونوهم  قوله تعاىل : نحو  أو يف الوسط

  . األنعام  26  عنه

 الخيـل(( قولـه صـىل هللا عليـه وسـلّم : نحـو  أو يف اآلخر 
  . )) الخريمعقود يف نواصيها 

وهو ما كـان الحرفـان فيـه متباعـدين يف املخـرج ، سـواء يف 

  1 ملـزة همـزةويـل لكــّل   :اىلنحو قوله تع يف أول اللفظ

  . الهمزة

يف  تفرحـونذلكم مبا كنتم  :  نحو قوله تعاىل  أو يف الوسط 

  . غافر  75 مترحوناألرض بغري الحّق ومبا كنتم 

أو  األمنمن  أمروإذا جاءهم  : نحو قوله تعاىل  يف اآلخر أو

  . النساء  83 الخوف أذاعوا به
ــى  ــزيل ( كِّن ــس ) من ــديد( ، دام ــة  ش ــامس ) الظلم ــوس ( ، ط املطم

  .) العالمات الذي ال يهتدي فيه إىل مراد 
أي جاء املنافقني وضعاف العقول مـن املسـلمني خـرب أمـر : وإذا جاءهم 

من أمور جيوش املسلمني مام يتصل بأمنها أو مبا تخافـه أذاعـوا بـه ، أي 

أذاعوه ونرشوه وتحدثوا به ، وقد يكون ذلك رضراً عىل الجيوش
28

  

  
  القسم الثاين                                 

  املذيّل املطرّف

ما كانت الزيادة يف أحد لفظيه بحرف واحد ، سواء كان ذلـك الحـرف 

إىل ربك يومئذ  بالساقوالتفت الساق  : نحو قوله تعاىل  يف أول اللفظ

   القيامة  29  ،30 املساق

ظي من الدنيا بقـدر مـا أبـذل مـن ح: أي ( َجّدي َجهدي : نحو   أو يف الوسط
  ) -بإذن هللا  - سعي واجتهاد يف هذه الدنيا

  :نحو  أو يف اآلخر

ما كانت الزيادة يف أحد لفظيه بأكرث مـن حـرف 
  :ومن أمثلته . واحد يف آخره 

  وكّنا متى يغُز النبّي قبيلة  
  بالقنا والقنابل نصل جانبيه                    

الجامعـة : واحدها القنبلة والقنبل بفتح فـيهام : القنابل ( 
  . )من الناس أو الخيل ما بني الثالثني إىل األربعني ونحوه 
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  شاكرمنه  لشاكفعلــــــه       فأعجب  أشكـروأشكـو 
أنّك تتوهم قبل أن:وجه حسن هذا النوع كام يقول عبد القاهر الجرجايّن

ت  وإمّنا أنّها هي الكلمة التي مض) شاكر(يرد عليك آخر الكلمة كالراء من 
ـف  أىُت بها للتوكيد  حتى إذا متكن آخرهـا يف نفسـك ووعـاه سـمعك  انرص

  . اليأس منها بعد أن يخالطك ويف ذلك حصول الفائدة. عنك ذلك التوهم 

ف واملـذيل ومام تجدر مالحظته هنا أّن بـني املطـّر 
التقاء من وجه وافرتاق من وجه ، فهام يلتقيـان يف 

رف حرف واحد ، أّما املـذيل أّن كليهام زيادة ، املط

  29 . فتكون الزيادة فيه بأكرث من حرف

  القسم الثالث
  الجناس املصّحف  املحرّف

ــروف  ــدد الح ــاه يف ع ــاه ، أي لفظ ــق ركن ــا اتف ــو م ه
وترتيبهـا ، واختلفـا يف الحركــات فقـط ســواء كانـا مــن 
اسمني أو فعلني أو اسم وفعل أو من غـري ذلـك ، فـإّن 

نحـو قولـه صـىل هللا عليـه . ات القصد اخـتالف الحركـ
اللهــم إين أســألك أن تبــارك يف نفيســ ، ويف  ((: وســلّم 

ــي ، و يف  ـي ، ويف روح ــمعي ، ويف برصـ ــي س  ويفُخلُق
  . صححه الذهبي )) َخلْقي

هـو مــا اتفـق فيــه ركنـا الجنــاس ، أي لفظـاه يف عــدد 

  30الحروف وترتيبها واختلفا يف النقط فقط 
ارفـع ! يـا ابـن أخـي (( : ومنه قول عمر بن الخطـاب 

 رواه البخاري))  لربكتقى أ و  لثوبك أبقى ثوبك ، فإنّه 
.  

  
  القسم الرابع

  قلب مستوٍ   قلب مجّنح  قلب بعض  قلب كّل 

 نياللفظـ حـدأ  وذلك إذا جـاء
يف ترتيــــب  اآلخــــرعكــــس 

   :حروفها كلّها ، نحو قولهم
  فتحٌ حسامك فيه لألحباب 

  حتفُ ورمحك فيه لألعداء   

تلف فيـه اللفظـان يف وهو ما اخ
  :نحو  .ترتيب بعض الحروف 

   الصحائفالسود  الصفائحبيض 
  يف متونهّن جالء الشك والريب     
  

هو مـا كـان فيـه أحـد 
اللفظــني اللــذين وقــع 
ــب يف أول  ــنهام القل بي
البيت والثاين يف آخره ، 
كأنّهام جناحان للبيـت 

  :نحو. 
  أنوار الهدى  الحقد 
  حال يف كّفه يف كّل    

ســاّمه قــوم وهــذا النــوع 
املقلـــوب وهـــو أن يكـــون 
عكـــس لفظـــّي الجنـــاس 

،مبعنى أنـه ميكـن كطردهام
ــــني  ــــن اليم ــــراءتهام م ق
والشــــامل دون أن يتغــــري 

  : املعنى نحو 
  ليل أضـــاء هالله 

  أىّن ييضء بكوكب        
فكــّل كلمــة يف هــذا البيــت 
تقــرأ مســتوية ومقلوبــة ، 
وهــــو مــــام ال يســــتحيل 

   31باالنعكاس
  
  

    الخالصة  
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  الجناس هو متاثل الكلمتني أو تقاربهام يف اللفظ واختالفهام يف املعنى.  
  ًإذا اتفق اللفظان يف نوع الحروف ، وعددها ، وهيئتها ، وترتيبها ، سمي ذلك جناساً تاّما.  
  ًإّن اختلف اللفظان يف يشء من هذه الجوانب األربعة سّمي ذلك جناساً ناقصا .  
   أنّه يشيع يف الكالم نغمة موسيقّية نابعة من التشابه يف اللفظ ، كام يؤدي إىل  :ّرس الجامل يف الجناس

حركة ذهنّية تثري االنتباه عن طريق االختالف يف املعنى ، ويزداد الجناس جامًال إذا كان نابعاً من طبيعة 

   32. املعاين التي يعرب عنها األديب ما مل يكن متكلِّفاً 

  التدريب األول 
  اإلجابة              :ناس وبيني نوعه وّرس جامله فيام يأيت عيني الج

ــاس  تام   قد رشاينوال قالوا فالن    قدر شاينفلم تضع األعادي  ــذا الجن ــامل يف ه ــه : ّرس الج أنّ
يشــيع يف الكــالم نغمــة موســيقيّة 
نابعة مـن التشـابه يف اللفـظ ، كـام 
يؤدي إىل حركة ذهنيّة تثـري االنتبـاه 
ــى ،  ــتالف يف املعن ــق االخ ــن طري ع

ن طبيعـة نابعاً م وزاده  جامالً كونه
املعاين التي يعرب عنهـا األديـب ، ومل 

  .يأِت متكلَّفاً 

 و) قـْدر ( مقداري وقيمتي ، وهي مكونة من كلمتني : قدر شاين األوىل مبعنى    
قد دفع له رشـوة وهـي مكونـة مـن حـرف : وقد رشاين الثانية مبعنى  ،) شاين ( 

  . واملفعول به) رشا ( والفعل املايض ) قد (  التحقيق

  ناقص  .املحال من  الحالدوام 

  ناقص   )حبائل الصيد وما ينصب للطري : الَرشك (    . َرشك الِرشكالِبْدعة 

  ناقص  ساه وساهـر ـك كالهام  ـ ـــــطريف وطرف النجم فيـ

  ناقص  اعـرتف  وبفضـل علمك اغرتفرك ـــــمن بحر شع

  التدريب الثاين 
  ي يف املعجم عن معنى ما تحته خط ، ثّم بيني ّرس جاملهام ابحث

  بالقنا والقنابلِ وكّنا متى يغُز النبّي قبيلة    نصل جانبيه                 
الجامعـة مـن :القنا جمع قناة وهو الرمح ، والقنابل واحدها القنبلة والقنبل بفتح القـاف فـيهام : القنا :  اإلجابة

  . الثالثني إىل األربعني ونحوه الناس أو الخيل ما بني
أنّها هي ) قنابل ( توهم قبل أن ترد علينا  آخر الكلمة الباء والالم  من نوجه حسن هذا النوع من الجناس أنّنا  

حتى إذا متكن آخرها يف أنفسنا  ووعتـه أسـامعنا  انرصـف عّنـا ذلـك  الكلمة التي مضت ، وإمّنا أىت بها للتوكيد ،
   . د ولدت كلمة جديدة التوهم فكأمّنا ق

  التدريب الثالث 
   : ضعي يف الفراغ كلمة تجانس الكلمة املحددة مع مراعاة صحة التعبري، ثّم بيني نوع الجناس

  ناقص  الَجامل  . ---يف البادية توحي بالعزة و  الِجامل قوافل .1
  تام  دارهم  ---ما دمت يف  دارهم.2
  ناقص  الهوى  . الهوان  مطية ---.3
  ناقص  الحرب  . ---مثل  البحر.4
  ناقص  َغّناء  . بالِغناءفيها الطيور تشدو  ---دخلنا حديقة .5
  ناقص  َسْورة  .قصرية من القرآن الكريم سورة غضبه عندما قرأ  ---خّفت .6
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  حّل تدريبات الكتاب عىل أمثلة أخرى من الجناس
  التعليق  الكلمة الثانية ومعناها  الكلمة األوىل ومعناها 

ــه بكُ تو  )أقم( ــك لّ ج يت
ـــــــــدين  إىل ال
ــن  املســتقيم دي

  . اإلسالم

يف  * أضفى جنـاس االشـتقاق  . اإلسالم )الدين القيم(
ــة جــرس عــذب مناســب  اآلي

    .للمعنى 

شّدة الوجد من  الجوى
  .الحزن 

أضالع تحت الرتائـب مـام يـيل  .الجوانح
الصدر سميت بـذلك النحنائهـا 

  .وميلها 

: ّرس الجـامل يف هــذا الجنــاس
ــالم  ــيع يف الك ــه يش ــة أنّ نغم

موسيقيّة نابعـة مـن التشـابه 
ـــؤدي إىل  يف اللفـــظ ، كـــام ي
حركة ذهنيّة تثري االنتباه عـن 
طريــق االخــتالف يف املعنــى ، 
وزاده  جامالً كونه  نابعاً مـن 
طبيعة املعاين التي يعرب عنهـا 

  . األديب ، ومل يأِت متكلفاً 

  بيت القصيدة عرالشِّ بيت  الخيمة  عرشَّ بيت ال

  تعبي بينَص   حظّي نِصيبي

  نظر طرف  جواد أصيل ِطرف

  َدّر الحليب  حلب  مدينة يف سوريا حلب

  البدويّ  البادي  ظاهر بادي

  مىض  مّر  عكس أحىل أمّر

  


