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  اخلالصة
 عرب   باللغتني نيالفارسية و العربية قد شغلت بال املهتمّ      : ملقارنة بني اجلناس يف اللغتني    فكرة ا  –و مل تزل   –كانت

سنني و اعوام، فحالفنا احلظّ يف هذا املقال يف ان نسلّط الضوء علی بعض اخلالفات الكامنة يف تقسيم اجلناس عامة و                     
ـ           الی تعري  الًوقنا ا املركب خاصة، ويف هذا السياق تطرّ      تفصيل اجلناس   و  ةف اجلناس، و ما اواله له االدباء مـن امهّي

 قدر املستطاع   –اهتمام، و الدور الذي يلعبه يف إثراء مادة األدب شكالً و مضمونا، و لفظا و مفهوما، كما مل هنمل                  
 ذكر انواع اجلناس اليت مل ترد يف الفارسية أصال، أو وردت و لكنهم مل يعتربوهـا                 – يقتضيه اجملال  ماو علی حسب    

  .، بل ادرجوها ضمن موضوع آخرساًجنا
كما ان اهم ما نرمي إليه فيما سنبحث عنه، هو االشارة الی وجود التناقض من جهة و نقائص من جانب آخر                     

 بابداء بعض    ختاماً فيما ابرز الفارسيون يف هذا املضمار من آراء و ما التزموا به من تقسيمات اجلناس املركب، فقمنا                
  .وضوعاآلراء النقدية يف امل

 نظرة االدباء العرب يف املقام اكمـل و امشـل           ء الكرمي يف ختام املقال و حيكم هو بنفسه انّ         یفيستخلص القار 
  .بالنسبة الی الفارسية
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  ةمقدم
 به يف الكالم و يف زخرفته، و إنْ عّده بعـض            یراً هاماً يعتن  ا ال شّك فيه، انّ للبديع دو      ّمم

االدباء تالعباً باأللفاظ، زاعمني أّنه يقلّل من شأن األديب و ُيزري بقيمته، شاعراً كـان أو                
 اللفظ و أغفل املعنی فقد ظلّ الطريق و خبط خبطة           یفاحلقيقة هي انّ األديب إذا راع     . ناثراً
ء يف مطّبات احلرية و االضطراب، و سنسلّط االضواء علی          یلقار و أوقع املخاطب أو ا     ءعشوا

، و لكن اذا ساعد البـديع       یجوانب من انّ التالعب يكون من خالل رعاية اللفظ دون املعن          
ّجه الناثر أو الناظم املعاين و املفاهيم علی طبيعتها فترتدي من األلفاظ ما جيّملها               بأن يوُ  یاملعن

و يظهر فيها التناسب و التناسق و االلتئام، و لذلك كان            التصّنع،فحينئذ تبعد من التكلف و      
  . كثري من السالفني القدماء شعراء او كّتاباً بعيدين من التعقيد و التكلّف

و من أبرز و أمثل احملسّنات البديعية اجلناس الذي قد تالعب منذ العـصور و األزمـان                 
 و بذلك ُيعّد من اكثر انواع البديع تبويباً و          بألباب كثري من السالفني من الشعراء و الكتاب،       

و من املعلوم   . تنويعاً عند علماء البالغة، حّتی اهنم اختلفوا فيه و تداخلت أبوابه عند بعضهم            
 يف ثنايا االنتاجات األدبية، خاّصة يف عهود ة اخلاّصهالثابت اّنه کانت و مل تزل للجناس مکانت 

حه بني ذروة االقبال  أحياناً، و بني حضيض االدبـار            الرغم من تأرج   علیمن تأريخ األدب    
، و هذا ما يثبته  تصفّح النتاجات و ما وصلنا من قدميها و حديثها بني املکتوب                 اُخریأحياناً  

و املسموع، و نکتفي  هنا بذکر منوذجني من شغف االدباء به من جانب، و براءة بعـضهم                  
  :منه من جانب آخر
ُشِغَف به حتی غلب    » املولّدين«بيب ابن اوس الطائي من بعدهم     انّ ح : " يقول ابن املعتز  

 اإلفراط  یعليه و تفّرغ فيه و أکثر منه فأحسن يف بعض ذلک و أساء يف بعض، و تلک عقب                 
  )١، ص١٩٣٥ابن املعتّز، ( ".و مثرة اإلسراف

 منواله من أهـل     علیأّما اجلناس فاّنه غري مذهيب و مذهب من نسجت          : "و قال احلموي  
  العقادة و التقييـد عـن        إلیدب و کذلک کثرة اشتقاق األلفاظ فانّ کلّاً منهما يؤدي           األ

  )٢٠ت، ص. ابن حجةاحلموي، د(".إطالق عنان البالغة يف مضمار املعاين املبتکرة
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کانة اجلناس و تبيني قيمتها، و لذلک هنمل الرباهني         محنن يف هذا اجملال لسنا بصدد تقييم        
 ذلـک ترغيـب   ل يف تزيني الکالم و إضفاء المجال إليه و من خال       امهيته و دوره   ی مد علی

 اإلصغاء إليـه فـانّ      إلیو فائدة اجلناس، امليل     " القاري ء و املستمع إلی قرائته أو استماعه،         
  )٥٨٨، ص١، ج١٩٩٦التهانوي، (". مناسبة األلفاظ ُتحدث ميالً و اصغاًء إليها

عارضون و ما أشاروا إليه من إفساد الکالم و          احلجج اليت تذّرع هبا امل     إلیکما النتطّرق   
، و من املعلوم ان اجلناس من اّهم الصناعات         ی حساب جانب املعن   علیبتغليب جانب اللفظ    

  .اللفظية
 القول باالقتصاد يف استعمال احملسنات البديعـة و خاّصـة           إلیو لعلّ االنصاف يدعونا     

دور تلک الصناعات يف روعة الکـالم و        اللفظية منها، کما ال جيب أن نغفل أو نتغافل عن           
 حتسني صورة اللفظ الذي يعّد من أغراض البالغـة بـل مـن              إلیرونقه و حتليته ّمما يرمي      

 إلی القلـب يف أحـسن       یاهداء املعن : "مقّوماهتا، و ها هوذا قول بعضهم يف تعريف البالغة        
ا تبلغ به املعـين قلـب       کلّ م : "  أو البالغة  )٤٠ ص ،١٣٩٣ حسني عبدالقادر، (".صورة من اللفظ  

ابـوهالل  ("السامع فتمکنه يف نفس کتمکنه يف نفسک، مع صورة مقبولة و معرض حـسن               
  )١٠ص، ١٣٨٧ العسکري،

 علـی کما انّ االهتمام الذي أواله للجناس و التجنيس اصحاب الکتب البالغية إن دلّ              
و األقالم، کما هو ثاين     سن  ل األ علی امهيته و کثرة استعماله و تداوله        علیشي ٍء فاّنما يدلّ     

و يـنّم عـن     » األجناس«فٍن من بديع ابن املعتز و الذي جعل األصمعي أن يؤلف کتاباً ّمساه            
  .اعتناء اخلطيب القزويين يف االيضاح و السکاکي يف مفتاح العلوم وغري مها به

 و العريب يف     بني آراء االدباء يف األدبني الفارسي      املقارنةفالغاية املتوخاة يف هذا املقال هي       
 استيعاهبم و تذّوقهم هلذا النوع من       یجمال تقسيمهم للجناس و خاّصة اجلناس املرکّب و مد        

  .اجلناس و دراسة املوضوع دراسة عابرة من خالل مناذج من اقواهلم
 خملّص اخلـالف القـائم بـني        علی أن من يريد االطالع      إلیو تتميماً للفائدة نشري هنا      

 اجلناس و تقسيمه فعليه  أن يراجع إلی الکتب أو املقاالت املعنية،             اصحاب الرأي حول امهية   
و » امحد مطلوب، مکتبة لبنان ناشـرون     . معجم املصطلحات البالغية و تطّورها، د     «: منها

و » موسوعةکّشاف اصالحات الفنون و العلوم، حممد علي التهانوي، مکتبة لبنان ناشرون          «
 کوتاه بـر    یا همقدم« و مقالة » تشارات مرواريد فرهنگ اصطالحات اديب، سيما داد، ان     «
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و غريها مـن    » ١٥شفيعي کدکين، جمله خرد و کوشش، مشاره        . مباحث طويل بالغت، د   
  .املعاجم  و الکتب و املقاالت

  :تعريف اجلناس
 جزء من التعريف    إلیاضطربت تعاريف القدماء عن اجلناس حبيث انّ کالً منهم قد اشار            

 حّد تعبري علی - بعض اوصافه و خصائصه بدل تعريفه، فاجلناس       أو الی اجلامع او جانب منه،     
أو هو أن يورد املـتکلم      ) ١٩٧، ص   ١٣٦٧سعد الدين التفتازاين،    ( هو التشابه بني کلمتني    -بعضهم

، ص  ١٣٧٨أبـوهالل العـسکري،     (کلمتني جتانس تکل واحدة منها صاحبتها يف تأليف حروفها        
هـي أن يتکـّرر اللفـظ بـاختالف         :" لی املماثلة يقول  ، و القريواين ضمن االشارة إ     )٣١٨
ان تکون يف الشعر معاٍن متغايرة قد اشترکت        « أو. )٣٢٢م، ص   ٢٠٠١ابن رشيق القريواين،    ("یاملعن

  )١٨٥، ص١٩٦٣قدامة بن جعفر، (» يف لفظة واحدة و ألفاظ متجانسة مشتقة
 النطق  خمـتلفني يف      فنستخلص من كل هذا انّ اجلناس هو اجتماع كلمتني متشاهبني يف          

  :  املعنی، حنو
  ی َجَنی أنّ اللحظ ملّا َجَنو مل أدِر     حلظ عيين من حماسن وجههیجن

  )١٣٦م،ص١٩١٦ابوالفتح البسيت،( 
و . »أِثَم«الثانية مبعنی   »یجن«، و   »قطف« مبعنی     لیاالو» یجن«فقد جانس بني لفظيت     

اّما اشتقاق  : "بقوله» بن حجة احلموي  ا«التجنيس، و اجملانسة، كما أشار اليه       :  كذلك یيسّم
» اجملانـسة «هو تفعيل من اجلنس، و منهم من يقـول         » التجنيس«اجلناس، فمنهم من يقول     

 الكلمتني اذا تشاهبت باالخری وقع بينـهما مفاعلـة          یاحد  املفاعلة من اجلنس أيضاً، إلّا انّ     
ر جتاَنس الشيئان اذا دخال     من اجلنس ايضاً، الّنه مصد    » التجانس« اجلنسية، و منهم من يقول    

  ) ٢٢، صت.دابن حّجة احلموي، (. يف جنس واحد

  : انواع اجلناس يف الفارسية
اقسام اجلناس يف الفارسية قليلة جداً بالنسبة الی العربية، فقد اختلف االدباء الفارسيون يف              

ـ    (عّده اثين عشر جناساً   » بديع األفكار «عدد اجلناس، فمؤلف     ظ كاشـفي،   كمال الدين حسني واع
، ١٣٣١رضا قلي خان هـدايت،      (اعتربه سبعة اقسام    » مدارج البالغة « و صاحب    )٤٠ص م،١٩٧٧
، ١٣٧٣مشس الدين حممد بن قيس الـرازي،        ( كما ال يعدو عن سبعة اقسام يف تقسيم الرازي           )٤٤ص
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علـی  » فنون بالغت و صناعات اديب    «و  » دّره جنفي «، و جاء اجلناس يف كلّ من        )٣٠١ص
و اجلناس يف    ،)٤٩، ص ١٣٨٢الدين مهايي،     جالل( و   )١٢١-١١٥، ص ١٣٦٢جنفقلي مريزا،   (م  تسعة اقسا 

سـريوس  (علی تسعة اقسام و باعتبار فروعه اربعة عشر جناساً          " نگاهي تازه به بديع   "كتاب  
   )٤٩–٣٩، ص١٣٦٧مشسيا، 

بعـة  تجاوز عن اريء الكرمي انّ عدد اجلناس علی تقسيم الفارسيني مل    ی القار حظيالكما  
  : عشر قسماً، فهي علی اختالف يف عدده كمايلي

 اجلناس التاّم -١
 اجلناس املركّب -٢
 اجلناس املضارع  -٣
 احملّرف/ اجلناس الناقص -٤
 اجلناس الزائد -٥
 اجلناس الوسط -٦
   اجلناس املذّيل -٧
 االقتضاب / اجلناس االشتقاق -٨
 جناس القلب -٩

 اجلناس املطّرف -١٠
 حق اجلناس الال-١١
 املصّحف /  جناس اخلطّ -١٢
 اجلناس اللفظي -١٣
 املرّدد / املزدوج /  اجلناس املكّرر -١٤
 اجلناس املفروق -١٥
 اجلناس املرفّو -١٦
  اجلناس املقرون -١٧
  اجلناس امللفّق -١٨

  : انواع اجلناس اليت مل ترد يف الفارسيةبعض 
  :جناس البعض -١

الخری حبيث تكون املاّدة مرتبة ال مشّوشة مـع عـدم           هو اجياد بعض ماّدة الكلمة يف ا      
   ،)١٤٤م، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (االعتناء باحلركات 

  : حنو
 مجال احلّي فاحتملوا هنارا      بأحسن من ُجمانةَ يوَم ردُّوا

  ) ١٣٣م، ص١٩٦٠عمري القطامي، (
  .»ِجمال«و » ُجمانة«فقد جانس بني لفظيت 

  :اجلناس املشّوش -٢
 :حلاقه بأحدمها، حنوإمن التجنيس يتجاذبه طرفان من الصناعة فالميكن هو كل جنس 

  باِهللا و انْ أتيَت َصحيب ِصْح يب       يا صاِح و انْ قَضْيُت حنيب ُنْح يب
  ) ٩٢، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (
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  .»ُنح يب«و » حنيب«و » يب ِصْح«و » صحيب«فقد جانس الشاعر بني 
  .ف و امللفّقبه طرفان من الصناعة، احملّرشاً لكونه يتجاذوّمسي هذا مشّو

  :اجلناس املضاعف -٣
هو ان يعمد الناظم الی ثالث كلمات مّتفقات يف احلروف و احلركـات، خمتلفـات يف                
املعنی، احداها تلو االخری، أو كلمتني إحدامها من مضاعف الرباعي و االخری من حرفني              

 :  حنو)٢٨٨، صم١٩٨٣احللّي،  صفي الدين(مها من مادة املضاعف 
 َسلْ َسلَْسلَ الريق ِلم لَْم يرِو َحرَّ ظما        َبلْ َبلَْبلَ القلب ملّا زاده أملا

  ) ٤٢٣م، ص١٨٧٩صفي الدين احللي، (   
 يف كلّ من الـصدر و العجـز بكلمـتني         یأت  احللّي جبناس مضاعف، إذ    ی أت یفكما تر 

 الرباعي، مّتفقني يف احلـروف و       ا هذ حرفني من من  إحدامها من املضاعف الرباعي واالخری      
، و بـني    »سأل«هو االمر من    » سل« خمتلفني يف املعنی، ففي صدر البيت جانس بني لفظيت        

وبـني  » بل«عجزه بني لفظيت      جانس يف  كما،  »العذب من املاء  «وهو يف األصل    » سلسل«
   .أوقعه يف احلرية: من بلبلَ القلب مبعنی» بلبل«

  :جناس عكس اإلشارة -٤
  .)٣٤٥، ص١٣٨٠امحد اهلامشي، (  اآلخر مبا يدلّ عليه الیا ذكرفيه احد الركنني واُشريهو م

 :حنو
ــا ــد م ــنرية عن ــشمس امل ــن ال ــت ع  ُحِبـــسْت و ســـاِطع نورهـــا مل حيـــبِس   ناب

ــٌش ــا عمــ ــه إذا حقَّيف طرِفهــ ــد   قَتــ ــممل يبـ ــها االسـ ــِس منـ  إن مل يعكـ
  ) ١١٦م، ص١٨٧٩صفي الدين احللّي، (

ان مل  «، و يف قولـه      »مشـع «و عكسها   » سال«مبعنی  » عمش« بكلمة   فالشاعر جانس 
  .داللة علی جناس عكس االشارة» يعكس

  :جناس التعريف
و احلركات، و ختالف يف التركيـب         دد و الرّنة  ع فيه حروف الركنني يف ال     یهو ما تساو  

 :  حنو)١٧٦م،ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (
   و الريبّن جالُء الشِكمتوهن    الصحائف يف بيُض الصفائِح السود

  ) ٤٠م، ص١٩٦٣ام، حبيب بن أوس الطائي، ابو متّ( 
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مجـع  » الصحائف«مجع الصفيحة أي السيف، و      » الصفائح« اجلناس بني لفظيت     یجر
  . من الكتبةالصحيف
  :جناس عكس اجلمل -٦

هو أن يأيت الشاعر بصدر البيت معكوساً يف عجزه من حيث األلفاظ ال احلروف، فيصري               
  )٣٥م، ص١٩٨٣صفي الدين احللّي، (.لُ ثانياً و الثاين اوالً، دون تغيري يف املعنیاالو

 ذُب كمداً بالفراق يا بدين      ْب كمداًيا بدين بالفراِق ذُ
  )١٧٩، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (

  :اجلناس املرّبع -٧
س فرحـات،   جرمانو(هو ان يأيت الشاعر بأربعة ابياٍت أو أربعة مصاريع ُتقرأ طوالً و عرضاً              

 ) ١٨٦، ص١٩٩٠

  :حنو
ــٌم ــك ِعل ــعري ل ــت ش ــا ِشــ     لي ــقامي ي ــن َس  فائيم

ــريي ــن زف ــم م ــك عل ــو   ل ــو  يلو حنــ  نائيضــ

 داوين إذ، أنــــت دائــــي   ســقامي و حنــويلمــن

 و دوائـــي دائـــيأنـــت    شـــفائي و َضـــنائييـــا
  )٤٣١ – ٤٣٠، ص١٨٧٩صفي الدين احللّي، (

  :جناس التحليل -٨
باسم بسيط و تشطره بعمل التحليل نصفني و يكون لكلِّ نصف معنی مستقل             هوان يايت   

  )٢٢٣، ص١، ج ١٩٨١ن رشيق القريواين، با(باملفهومية 
  .و هذا يعّد من اجلناس املشتق 

ــه ــی نفطوي ــو ال ــي النح ــو أوح ــز    ل ــو ُيع ــذا النح ــان ه ــا ك ــه یم   الي

ــُه ــِهأحرقــ ــصف امســ ــ   اهللا بنــ ــراخاً عليََّرو َصـ ــاقي ُصـ ــه  البـ  يـ
  )٣٣ – ٣٠ م، ص١٩٦٤جالل الدين السيوطي، (

  :اجلناس املسّمط -٩
. هو ان يأيت الشاعر بأربعة أقساٍم متساوية يف بيت واحٍد و حيفظ القافية يف القسم الرابع               

  )٤٣٤ صت،. دخزانة االدب،(
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  :حنو
ــار ــُت الِقفـ ــسِّفار، و ُجْبـ ــُت الـ  و عِفـــُت الّنفـــار، ألْجـــين الفـــرح   لزمـ

  و املـــرح یَب الـــصِِّلَجـــّري ذيـــولَ   سُّيول و ُرضــُت اخليــولوُخــضُت الــ
  )١٧ص ،٢، ج١٩٧٩احلريري، (   

  :جناس املصّحف املسلسل -١٠
هو ان يأيت الناظم بكلمة يتَّبع فيها بالتصحيف الی انواع متعددة و ال يزال يقلّبـها مـن       

  ) ٣٢٧، ص١م، ج١٩٨١، ابن رشيق القريواين(. واحدة   و هي يف األصل كلمةیلفظٍة الی اخر
ــوظٌيب ــّب ماامســـك وهـ ــألُت اِحلـ  )امســه (ی     مــن العــرب الكــرام فقــال عيــس   سـ
ــس   فقلــُت لــه انتــِسب مــن أي قــوٍم ــال عي ــام فق ــن األن ــسي(     یتكــون م  )عب
ــايف ــنيعك يف الفيـ ــا صـ ــت و مـ ــس   فقلـ ــال عي ــام فق ــصيل احلط ــشي(    ی لتح  ) عي

  ) ٤٢٢م، ص١٨٧٩صفي الدين احللي،(

  : اجلناس املقطّع-١١
      )٤٥٩، صت. دالكفعمي، ( .و هو ان تكون حروف االلفاظ يف النظم أو النثر غري متصلة

  من سوء حني عصيب غري مستقم    داره وادُع وّدا ان اردَت يدي زر
  ) ١٦٧ صت،.  دالكفعمي،(

  :اجلناس املتصل أو املوصَّل -١٢
لئن مل يْنَتـِه لنـسفعاً      «: حنو). ٤٦١الكفعمي، ص (و هو عدم افتراق حرفني يف اخلط        

 )١٥/ علق (» بالناصية

  :اجلناس احلايل أو املعجم أو املثبت
  ) ١٦٧، صت. ، دالكفعمي(: هو ان حيذف املتكلم من كالمه احلروف املهملة اظهاراً ملهارته

 :حنو
  بيض قضني بييت جزن يف خنٍف        محر و طعم ملاها احللو كالطرم
  ) ١٦٧ صت،.  دالكفعمي،(

  . و الشاهد هو املصراع االول من البيت
  :اجلناس العاطل أو املهمل أو احملذوف

و هو عكس اجلناس احلايل، و هو ان يأيت املتكلم بكالٍم عاٍر مـن اإلعجـام بالكليـة                  
 .كاملصراع الثاين من البيت السابق للكفعمي
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  :اجلناس امللّمع
صفي الدين احللـي،    ( فبيتاً، و اّما شطراً فشطراً     هو ان تكون املنظومة معجمة و مهملة إّما بيتاً        

 ) ٢٦٧ص
ــضيٌض ــن غ ــفّين جف ــنجش ــال ور    غَ ــا ط ــدُّ ه ــاة َص ــاامله  م

 صــار دوامــا   كهــالٍل ســعُدهُ         يقَـــٍقفتنـــتين   جبـــبٍني
  )٤٢٨ - ٤٢٧ صت،.دصفي الدين احللي، الديوان،(                  

  :اجلناس األرقط
 )٢٧٩ص الكفعمي،(وف منقوطاً و اآلخر غري منقوط  باحد احلریو هو ان يؤت

 : التايل كما يف النصف األخري من البيت
  فُتنُت دهراً بظيب ماطل غنج          و طرفه نعته قد فاق من عظم
  ) ٢٧٨ صت،.دالكفعمي، (  

  :اجلناس األخيف
ـ  كلمتيه يعجمهـا الـنقط و        یان املتكلم بنظم أو نثر احد     إتيوهو عبارة عن      روفاحل

 )٢٧٨ صت،.دالكفعمي،( االخری مل يعجمن قطّ
 . و الشاهد هو املصراع االول من البيت السابق

  : اجلناس املعنوي املضمر
 فان  ،هو ان يضمر الناظم ركين التجنيس و يأيت يف الظاهر مبا يرادف املضمر للداللة عليه              

، ت.دبـن حجـة احلمـوي،       ا( بلفظ فيه كناية لطيفة تدل علی املضمر باملعنی          یر املرادف أت  تعذّ
  : حنو) ٤١ص

  يا معنوي فهدوين جبوِرهم    أبا ُمعاذ أخا اخلنساِء كنت هلم
  )نفس املصدر(

ـ «جبل و لفظـة     : امسه»  معاذ ابأ«قد جانس الشاعر جناساً معنويا مضمراً بلفظة          اأخ
  .جبل و جبل و صخر و صخر: و امسه صخر، فظهر جناسان مضمران و مها» اخلنساء

  :نوي اإلشارةاجلناس املع
هو أن يقصد به اجملانسة يف البيت بني الركنني من اجلناس فال يوافقه الوزن علی ابرازمها                

فـق لـه     كناية تدلّ علی الركن املضمر، فان مل يتّ        ،فيضمر الواحد و ُيعدل الی مرادف فيه      
يقع ثر، بل   فق يف الن  لطيفة تدل عليه و هذا ال يتّ        مرادف الركن املضمر، يايت بلفظة فيها كناية      
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  )٤٢،صت.دابن حجة احلموي، ( يف النظم
  :حنو

  تلَّهبينعامُته من عارٍض       حدا بأيب اّم الرئال فأجفلْت
 )٢٢٩، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (        

 و بني نعامة و هي روحه، فلم يستقم له فعـدل الـی              وهورجلٌ) أيب نعامة (اجلناس بني   
  .رديف النعامة اّم الرئال  النّ،)أيب اّم الرئال(مرادف أيب نعامة و هي 

 الدقيق النظر   یءاً علی ما مّربنا من خمتلف اآلراء و متعّدد الشواهد يّتضح للقار           سو تأسي 
  . مكانة من الرونق و اجلمالینّ اجلناس يف الكالم، يترّبع علی ارفع و امسأ

بني كلمتني     يفةو كذلك تبّين لنا انّ اجلناس يف العربية يصطنع ُمالبسة طريفة و مشاهبة لط             
ؤكد علی انّ اجلناس يفقد مجاله عندما       ن فاذا معنامها خمتلف، و      ،يفترض أن تكونا مبعنی واحد    

ا  يستكثرمنه يف نّص واحد، كما نعتقد انّ         ميأيت متكلّفاً مصطنعاً علی حساب املعنی، و عند       
  .  الفارسيةمنأمشل و ارّق و يف العربية أكمل و ادّق، و تقسيمهاجلناس

 انّ ما ذكرناه من اجلناسات اليت مل يذكرها الفارسيون، قـد            الینا جيدر بنا ان ُنشري      و ه 
 منـها،   يعتربهـا ن عّدها من اقسام اجلناس و منهم من مل          ن علماء البديع مَ   فِم. اختلف فيها 

آراء الكبار من القدماء الذين اعتربوها من اجلناس و ها حنن نذكر بعضهم علـی                فيكفي بنا 
            :  حملّ للجرح و االشكالی لكي اليبقسبيل املثال

عبد الغين النابلسي يف نفحات األزهار علی نسمات األسـحار، طبعـة بـريوت،               -١
  .م١٨٨٢
صفي الدين احللّي يف شرح الكافية يف علوم البالغة و حماسن البديع، طبعة دمـشق،                -٢
 .م١٩٨٣
  .م١٩٦٣ة، داراحياء التراث، القاهر  ابن أيب االصبع، يف حترير التحبري، طبعة -٣
 . ١٩٦٩علي بن حممد، ابن املعصوم، يف انوار الربيع يف انواع البديع، طبعة بغداد، -٤
 حممود احلليب، يف حسن التوسل الی صناعة الترّسل، طبعـة العـراق، دارالرشـيد،              -٥
 .م١٩٨٠
 .م١٩٥٥ شهاب الدين النويري، يف هناية األرب يف فنون األدب، طبعة مصر، -٦
 . ابن حّجة احلموي، خزانة األدب و غاية األرب، طبعةمصر، بدون تأريخ-٧
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 .م٢٠٠١ ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه، طبعة بريوت، -٨
  .م١٨٨١ خليل ابن أيبك الصفدي، جنان اجلناس، مطبعة اجلوائب، تركيا، -٩

  :اجلناس املركّب

  : اجلناس املركب يف العربية
ابـن  ( مـن كلمـتني      ةب هو ان يكون أحد الركنني كلمة مفردة، و االخری مركّ          :هفتعري
  :  و ذلك علی ضربني)٢٢، صت.داحلموي،  حجة
  :املقرون -١

  .)٢٠٩، ص١٣٧٧مشس العلماء گركاين، ( وهوما تشابه لفظاً وخطاً
  :املفروق -٢

 .)٢٢ابراهيم الكفعمي، ص( و هو ما تشابه لفظاً و ال خطاً 
      : قرونو مثال امل

  ليت ما حلّ بنا به    َعضَّنا الدهر بنابه
  )٢٠٨م، ص٢٠٠٤حممد طاهر الالدقي، (                              

  : و مثال املفروق
  ي عن دمييت و دم و من سكن منسكاً        فسل من يف خيامهمیان جئت سلم

   )٢٢ابراهيم الكفعمي، ص(
  :و ّمما ميكن اعتباره جناساً مركباً

  :اجلناس املرفّو -٣
سواء اختلف  ،قبله أو بعده     اً واآلخرمرفّواً حبرف من كلمة    ّماوهوان يكون احد الركنني ت    

   )٩٣-٩٢، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، ( فيه احلركات أم ال
  : حنو

  ال عن ِقباِبِهمسترتسيرتلُها     مرتل املرء حفرةیو انّ قصار
    التالقي قبل إغالِق باِبِهیدو أب     ِفعِلِهفواهاً لعبٍد ساَءها سوُء

  )١٧٣، ص٢م، ج ١٩٧٩امحد الشريشي، (               

  : اجلناس امللفّق-٤
  من كلمتني فصاعداً،   هو ما متاثل ركناه، و كان مركّباً

 ).٨٨جرمانوس فرحات، ص( 
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  ك مْنع دمياهلم و مل أستطع مع ذ    فقد ضمنُت وجود الدمِع من عدِم
  )٦٨٥م، ص١٨٧٩لّي، الديوان، صفي الدين احل(     

  :اجلناس املشّوش-٥
جرمـانوس  (فال ميكن احلاقه بأحـدمها      كل جنس من التجنيس يتجاذبه طرفان من الصناعة،       

 ).١٤٧، ص١٩٩٠فرحات، 

اً مضارعاً، ولو   سفلو كانت غني البالغة عيناً لكان جتني      . فالن فائق البالغة و الرباعة    : حنو
 )نفس املصدر. (ن جتنيس التصحيف، فلما جتاذباه بقي مشوشاًكانت راء الرباعة الماًَ لكا

                : واليك هذا املثال من املركب
  .      يا صاِح و انْ قَضيُت َنْحيب ُنْح يب   يب ِصْح حيبباهللا و انْ أتيَت َص

  )٩٢، ص١٩٩٠جرمانوس فرحات، (

  :اجلناس املركب يف الفارسية
تب البديع يف الفارسية ليسوا علی رأي واحـد و ليـست            ان مؤلفي ك     كما أشرنا آنفاً،  

تقاسيمهم للجناس املركب علی وترية واحدة، فينبغي هنا االشارة الی اهم ما وجدنا من آراء               
  و تعريفات

و اآلخر مركباً، حبيث يكـون        هو ان يكون احد الركنني مفرداً     : تعريف اجلناس املركب  
 و  »يـاِس مـن   «: مشاهباً له مركّباً من كلمتني حنو     احدامها مفرداً من أصل الوضع و اآلخر        

   »يامسن«
  قيامت كند جلوه در صحن گردون       تكاهل كند گر فلك در قيامت

  )٤٦، ص١٣٣١رضا قلي خان هدايت، ( 
 أساسياً بني تعاريف اجلناس عند اهل البديع يف اللغة الفارسـية            و املالحظ اّنه ال جند فرقاً     

 لكمال الـدين حـسني الـواعظ        ؛٤١فكار يف صنايع األشعار، ص    بدائع اال «كما نراه يف    
فنون بالغـت و صـناعات اديب،       « و ِلنجفقلي مريزا،    »١١٨الكاشفي، و دّره جنفي، ص    

 حيث يعتقد   »الدكتور مشيسا «و الذي يثري التعجب هو رأي       .  لالستاذ مهائي  »٥٤ -٥٣ص
  ).٤٠، ص١٣٧٤سريوس مشيسا، (الّتام بانّ اجلناس املركّب هو املرفّو، و يعّده من فروع اجلناس 

ناً حبيث قّسم بعـضهم     و اّما يف جمال تقسيمهم للجناس املركب، فاهنم خمتلفون اختالفاً بيّ          
 نشري الی بعض مـا   األمرأو بشكل شبه ناقص، و لكي يّتضح     ناقصة   اجلناس املركّب بصورة  

  . أورده يف كتبهم من تقسيمات مع ذكراألمثلة
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  : » مشس العلماء گركاين«ركب علی رأي تقسيم اجلناس امل
  :املقرون أو املتشابه -١

  ام در راه ارادت تاَزنده    ام ا ِزندهــده تــبن

  :املفروق-٢
  چرا از دمشنان دلرب گرفيت ؟    چرا از دوستان دل برگرفيت؟

  :املرفّو-٣
ــار     خواهي كه بـه حـق رسـي بيـا رامـي تـن ــب ي ــدر طل ــان ــات ــينت و ي  رام

ــا   روح عزيــزان يــايبخــواهي مــدد از ــاز و بي ــاي از ســر خــود س ــينت پ  رام

 : امللفّق-٤
 به راستان كه مبريم بر آستان اي دوست    گرم تو در نگشايي كجا توامن رفت

  )٢١٣- ٢٠٩، ص١٣٧٧مشس العلماء گركاين، ( 
  :هكذا" رضا قلي خان هدايت " و جاء تقسيم اجلناس علی قول 

 : اجلناس املركب-١
  تكاهل كند گر فلك در قيامت    ه در صحن گردونقيامت كند جلو

 :  اجلناس املركب املفروق-٢
  شيب آمب از ديده آيد شيب خون    فراقت جبامن چو آرد شبيخون

 )٤٦رضا قلي خان هدايت، ص(

  : ملؤلفه جنفقلي مريزا منقسم الی" دره جنفي"كما هو يف كتاب 
 ): املتشابه(اجلناس املقرون -١

  عاقبت اي دل مهه يكسر گليم  ا در گليمخواجه در ابريشم و م
 :     اجلناس املفروق-٢

  در رگ و در ريشه من صور دم    ساقي از آن شيشه منصور دم
  ) ١١٩- ١١٨جنفقلي مريزا، ص(

  : و هذا قول الواعظ الكاشفي يف تقسيم اجلناس املركّب
 :  اجلناس املركّب-١

  ابنده نشدتا بنده نشد پيش تو ت     آفاقستهخورشيد كه نور ديد
 :   املشابه املطلق-٢

  جز در ديار ما نبود درد يار ما    ي دل درين ديار نشان وفا جمويا
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 :     املشابه-٣
   كيستيياقوت كه باشد و شكر بار     لبش كه مايه باريكيستوپيش د

  :املفروق-٤
  سه عادت كه عني سعادت بود   ی و راستيوفا و جوامنرد

  :املرفّّو-٥
  مدام غم خورم و غمگسار نيست مرا    د يار نيست مرادرين ديار جبز در

  ) ٤٢ – ٤١الواعظ الكاشفي، ص(
  : فيِصل الدور الی االستاذ جالل الدين مهائي حيث قسم اجلناس املركّب الی

 ):املتشابه(املقرون -١
  يار د كَس به صد شهرشهي كش َنُب    د او خسروي نامور شهريارُب

  :املفروق-٢
   پري را به رخ كردي از دل بري    ييكي دختري بود كز دلرب

  :امللفّق-٣
 برم رنج و مهواره ناز آرمت    كه تا زنده ام هيچ نازارمت

  ) ٥٤ –٥٣، ص١٣٨٢جالل الدين مهائي، (
 اجلنـاس   :و اخرياً ننتهي من الكالم يف هذا املقام بذكر ما قاله الدكتور سريوس مشيـسا              

  : املركّب
  : متساوي املصّوت و خمتلف املعتمد-١

  ياد گفت آري  مي برم نامت ِز  گفتمش بايد بري نامم زياد
 : امللفّق أو املتشابه-٢

  شادي نديد هيچ كس از ناي يب نوا  چون ناي يب نوامي از اين ناي يب نوا
  ) ٤٠، ص١٣٧٤سريوس مشيسا، (

  : نقد اآلراء
، فضالً   مما أسلفنا ذكره، ان تقسيم اجلناس املركب يف الفارسية ليس منطقياً           حظكما يال 

فنقصد هبذا أن تعاريفهم ليست جامعة و ال مانعة، و اليك تفصيله و             .  أن ال يكون كامالً    نع
  :توضيحه
 يتـضّمن املقـرون و      »رضا قلي خان هدايت   «انّ تقسيم اجلناس املركب علی رأي       -١

  . مثّل باملقرون دون أن يشري إليهكمااملفروق فقط، 
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 يشتمل علی املقرون و املفروق و املرفّو، و ال          »جنفقلي مريزا « و التقسيم علی رأي      -٢
 . من أثرامللفَّق يف تقسيمه من جند

، فيستشكل  شابه و املفروق و املرفوّ    ت قد قّسم اجلناس الی املركب و امل       »الكاشفي«و -٣
 و اعترب املشابه جناساً غـري       -»دّره جنفي « كما فعل صاحب     –عليه باّنه ما أشار الی امللفّق       

 .بينما ِمن املعلوم املعروف انّ الشيَء الينقسم الی نفسه و الی غريه ركّب،اجلناس امل
  : و مثّل للجناس املركّب بـ

  پيش تو تابنده نشد تا بنده نشد   آفاقستةخورشيد كه نور ديد
 انّ  – علی ما جاء يف كتبـهم        –أّنه سبق أن ذكرنا         فاالشكال علی مثاله يورد من جهة     

 من ركين جناسه  احد ركنيه مفرد و اآلخر مركب، و لكن هنا كلٌّ     اجلناس املركّب هو الذي   
+ تاب  (و الركن الثاين مركّب من      ) بنده+ تا  ( اذ انّ الركن االول هو مركّب من         ،مركّب
  .فكان من األحسن اعتبار املثال جناساً مقروناً. أو علی العكس) نده

  ود درد يار ماــار ما نبـز در ديــج    اي دل درين ديار نشان وفا جموي
، فمن )ما+يار+درد(و ) ما+ديار+در: ( الكرمي انّ ركين اجلناس مهاقاریءفكما يالحظ ال

املعلوم عند كل من له أقلّ إملام بالتعاريف السابقة، انّ املثال من اجلناس امللفّق و ال املـشابه                  
و قد أشار الـی     . ون اجلناس املقر  ااملطلق، اذ كما ذكرنا ان مراده عن املشابه املطلق ليس الّ          

  : اجلناس املشابه بالبيت التايل
  ياقوت كه باشد و شكر باري كيست     پيش دو لبش كه مايه باريكيست

  )است+كي+باري(        )است+باريكي (
ق و ال املشابه و لو اعتربه من املفروق لكان من            انّ املثال يعترب من اجلناس امللفّ      یو ال خيف  

النّ املتشابه أو املقرون هو اجلناس الـذي          ر ابدا، رََّبه مشاهباً ال يُ    و لكن اعتبار   ،املمكن تربيره 
  . و الكتابةالنطقاآلخر مركب و ركناه متشاهبان من جهة و احد ركنيه مفرد 

ه املشوَش مفروقاً، و كما سيجيء القول عـن املـشوش انّ      عدُّ: و االشكال الثالث عليه   
  . املفروق اذا خيتلف يف احلركات فهو املشوش

  : و ذكر للمفروق املختلف احلركات
  سه عادت كه عني سعادت بود   وفا و جوامنردي و راسيت

  )سعادت(و ) عادت+ِسه( 
  . فهو من املشوش و ال املفروق
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ق فما  الی املقرون و املفروق و امللفّ     فهو مقسَّم   " االستاذ مهائي "اجلناس املركب عند    و اّما   
بينما انّ علمـاء    .  اعترب امللفق املختلف احلركات حمّرفاً     ذكر عن املرفّو شيئاً، و األعجب اّنه      

ف مبا ركناه مفردان و اّما اجلناس املركب املختلف احلركات فهو مشّوش            البديع مثّلوا للمحرّ  
  .اً حمّرفو ليس 

فهو اوهن التقسيمات قطعاً اذ يعترب اجلناس املركـب و          » الدكتور مشيسا «و اّما تقسيم    
  . النّ املركب عبارة عما احد ركنيه مفرد و اآلخر مركب،ال حمالة خطأاملرفّو واحداً، فهو 

 من  مرکّبكّب من مركبني علی شريطة انّ أحد ركنيه مركب و اآلخر          و املرفّو هو ما رُ    
  : الشاهد الفارسيو   ،یكلمة و بعض كلمة أخر

   كن جلامیتوسن غم را ز جام   ميل جامیاز چه گاه غم ندار
  )مجلا(و )  جامِل(+ـمي

  : -علی رأيه- املركب أو املرفو  منو اّما شاهده
   مي برم نامت زيادیگفت آر  گفتمش بايد بري نامم زياد

  )ياد+ز(و ) زياد(
  .فهو اجلناس املقرون أو املتشابه ال املرفّو

شر الی املركب املقرون و املفروق و األعجب من ذلك اّنه ال يفرق             مل يُ كما يالحظ اّنه    
  .تشابه و يعتربمها واحداًق و املامللفّ بني

  :فال ميكن لنا ان جنري كالمه حول امللفق و املتشابه يف البيت التايل
  ه راستان كه مبريم بر آستان اي دوستب    گرم تو در نگشايي كجا توامن رفت

  )آستان+بر(و ) راستان+به(
  ) ٢١٣، ص١٣٧٢مشس العلماء گركاين، ( 

 املتشابه، فال ميكن لنا ان جنري قول الـدكتور          سيق و ل  فاجلناس يف البيت من نوع امللفّ     
  . علی البيت–ق و املتشابه واحداً باّنه يعترب امللفّ–مشيسا 

الـی  ) مفرداً كان أو مركبـاً    (قد تقسم كلمة اجلناس     : و االشكال اآلخر عليه اّنه قال     
سـريوس مشيـسا،    (. قسمني هلما معنی، و يستعمل كل قسم علی حدة و يف معنی مستقل            

  ).٤١، ص١٣٧٤
  : و مثَّل بـ

  رگوش دارــدازه خــش را انـــخوي    گوش دار! قوم گفتندش كه اي خر
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  )دار+خرگوش)(دار+گوش+خر( 
بنفسه انّ الكالم مضطرب كل االضطراب و انّ املقصود منه يف           ء العزيز ليحكم    یفالقار

ف جيمع بني ما    خفاٍء و غموٍض و السامع هلذا الكالم ال يفهم ماذا يقصد به؟ و ال يعرف كي               
ان يكـون ركنـا اجلنـاس       ): مركبا كان أو مفردا   (فيه من التناقضات ؟ فهل يقصد بقوله        

  مفردين، فحينئذ كيف ميكن تصور مفردين يف اجلناس ليس هلما أو ألحدمها معنی؟
هل كل واحد منهما مركـب مـن        :  و يف حالة كون الركنني مركبني، فلنا ان نتساَءل        

جزئني احدامها كلمة كاملة مستقلة و احدامها االخری ناقصة و جزء           كلمتني كاملتني أم من     
  .من كلمة

فالصورة األولی هي ما مسي ملفّقاً و الثانية تسّمی باملرفّو و هو دون ان يعترف بـامللفّق                 
  : ميثل ببيت هو من نوع امللفق، حيث يقول

ر    دار گوش! قوم گفتندش كه اي خر دا خرگوش  زه  دا ن ا را    خويش 
  .ن يعتقد بامللفق ملا احتاج الی هذا التفصيل غري املنطقيو لو كا

ذكروا امثلةً للمقرون و امللفّق و هي غري صحيح         قد  انّ البديعني   «: و يف مكان آخر، قال    
ففي الركن االول زيدت اهلمـزة      . مترناز آرمت و نازا   : ت حنو إلجل االختالف يف املصوّ   

  )٤١، ص١٣٧٤وس مشيسا، سري(. » مركباًفيلحق هذا باملركب و ال ُيعّد
  .بال خالف ٌححي و هذا صني عروضٌينكرتالف بني الخلا: فنقول

  /оо/о//о/ناز آرمت         
  /о/о//о/ناز ارمت           

ال يوجب اخلروج من نوع اجلناس أي انّ مثل هذا االخـتالف لـيس               و هذا االختالف  
 و  النطـق اس يف تشكيل اجلناس هو تشابه        للخروج، اذ انّ املهم و األس      و كافياً شرطاً الزماً   
  .اختالف املعنی

ر انّ االختالف بني الركنني من هذا القبيل ال يؤثّ        :  ما قاله االستاذ مهائي عن ذلك      عَمو نِ 
  )٥٤ش، ص١٣٨٢جالل الدين مهائي، (. علی نوع اجلناس
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   نتيجة البحث 
وجـد فيهـا    تانعة و   ليست كاملة،جامعة و م    يف الفارسية    ان تقسيمات اجلناس املركب   

 »بدايع االفكار يف صنايع االشعار    « و   »دّره جنفي « مؤلفي    کلّاً من  نقائص و تناقض حبيث ان    
أنّ ، كما   ذكر املرفوّ مل ي  »فنون بالغت «ق و مؤلف     قد امهل اجلناس امللفّ    »مدارج البالغة «و  

ّو و املركـب     غفل عن ذكر املقرون و املفروق و اعترب املرف         » نگاهي تازه به بديع    «صاحب  
  .واحداً

 نّأش، و كما علمنا شر أحد من البديعيني الفارسيني  الی املشّومل ي،  أّنهو األهم من ذلك  
حلاقه باحدمها و هو نوع خاص إ هو كل جناس يتجاذبه طرفان من الصناعة فال ميكن املشّوش

  .من اجلناس
هـم  أو لعلّ مـن     قرب الی الصواب،    أ »مشس العلماء گركاين  «و يتضح لنا انّ تقسيم      

أسباب ذلك إملام املؤلف باللغة العربية اكثر من غريه كما يظهر من إكثاره يف ذكر األمثلـة                 
 »ابدع البدائع «انّ كتاب : يف ترمجته له بقوله    "زيب سخن "لف  ؤالعربية، و هذا ما يقصده م     

ح العربية  رّج  قد - مشس العلماء گركاين   -من الكتب املفيدة يف العربية و الفارسية و مؤلفه          
الـسيد حممـود نـشاط،      (أفرط يف ايراد االمثلة العربية بالنسبة الی الفارسية          علی الفارسية و قد   

  ) ٢٣١، ص١، ج١٣٤٢
و جدير بالذکر ان ما اختذناه من ثنايا آراء الفارسيني و ذکرناه اّنما اخترناه منوذجاً و ال                 

 و تقسيم اجلناس و خاصةً املرکـب يف         نعتربه استقراًء تاّماً، کما اليعقل االدعاء بانّ تعريف       
الحيتاج إلی التقّصي و املعان، بل غاية ما        اللغة العربية ال اشکال فيه و البأس به و اّنه کامل            

ميکن زعمه هو أن نستنتج من کلّ ما تقّدم انّ تقسيم اجلناس املرکّب يف العربية تقسيم ادّق                 
 و ينطبق علی املنطـق، فهـور        ع الذوق وأمشل بالنسبة إلی الفارسية و هو تقسيم ينسجم م        

  .أحسن و أکمل من غريه
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