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Abstract 

Al-jinas is an eloquence, verbal art that is distinguished by its unique syntactic structure between 

the depth of meaning and the melodious music that comes from the element of repetition, which 

mainly enters into the folds of its verbal without meaning.Musical melody is one of the tools of 

attraction that some of the eloquence verbal arts have , including Al-jinas.Homogeneous words 

have an impact on the recipient because of their captivating musical tone,which leaves its mark on 

the mind of the recipient, and our Arabic language is full of this unique art,which has earned it a 

unique tonal richness.The importance of the this study lies in shedding light on Al-jinas  and its 

musical impact on Arabic language , and the tonal richness it leaves on its words that  already they 

have.The descriptive and inductive approach was to show the syntactic structure of Al-jinas, and 

its impact on the words of the Arabic language by identifying its tonality, and then following this 

art in Arabic texts.Among the results of the study:Since text music consists of internal and external 

music,Al-jinas,constituted an important aspect of internal music,and it contributed to raising the 

internal musical tone of the Arabic language texts. 

Key words: The tone of word, Al-jinas, Arabic language music, musical tone  

 امللخص 

 من املتأيت األخاذ ملوسيقىا املعىن، ونغم عمق بني اجلامعة الفريدة الرتكيبية ببنيته ميتاز بديعي لفظي فن   اجلناس      
 أدوات أحد هو قياملوسي املعنوية، فالنغم دون اللفظية مكنوانته ثنااي يف أساس وبشكل يدخل والذي التكرار، عنصر

 ِجْرسها بسبب املتلقي يف هاأثر  هلا املتجانسة فالكلمات اجلناس، اللفظية، ومنها البديع فنون بعض هبا تتمتع اليت اجلذب
نغميا متفردا .  املتلقي، ولغتنا العربية حافلة هبذا الفن  البديعي مم ا اكسبها ثراء  اآلخاذ الذي يرتك أثره يف نفس  املوسيقي

 الفاظها على نغمي راءث من وما يرتكه ,العربية على املوسيقي وأثره اجلناس على الضوء تسليط يف الدراسة أمهية فتكمن
اللغة  الفاظ على وأثرها, ناساجل بفن   اخلاصة كيبيةالرت  البنية هو لِتْبيان به, فكان املنهج الوصفي االستقرائي املتوشحة

 أن مبا: الدراسة نتائج ومن .العربية النصوص يف الفن   هذا تتبع ثم  ومن ,الن غمي ة مكامنه على الوقوف خالل من العربية
 لداخليةا املوسيقى جنبات من مهمة جنبة اجلناس شك ل فقد وخارجية داخلية موسيقى من تتكون النص   موسيقى

 العربية.  لنصوص اللغة الداخلي املوسيقي النغم رفع يف ,فسامهتْ 

 :    ِجْرس , اجلناس ، موسيقى اللغة العربية , النغم املوسيقي . الكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

إن  من أهم ما مييز اللغة العربية غناها بروافد ثرة من النغم املوسيقي , فقد تعددت تلكم الروافد يف نصوصها ,       
ال اثلث  أساسيني رينعنص تناغم من النص موسيقى فاكسبها ذلك تفردا قل  نظريه يف نصوص اللغات األخرى , فُتخلق

 واإليقاع, اها سو  دون الشعرية النصوص به ما اختصتْ  , وهذا والقافية نابلوز  املتمثل اخلارجي اإليقاع: هلما , مها 
تكوين ونغمها فموسيقى النص  متأتية من جنبتني موسيقيتني مهمتني يسامهان يف بناء و  األلفاظ جبرس املتمثل الداخلي

لى النصوص الشعرية متتاز ابقتصارها عالبنية اإليقاعية للنص  , مع احلفاظ على ميزة كل نوع منهما , فاملوسيقى اخلارجية 
, يف حني أن املوسيقى الداخلية تكون أكثر عموما لألنواع األدبية األخرى , واألمر عائد يف ذلك ألنواع الفنون اليت 

ز نصوص اللغة يف تبيان أمهية فن اجلناس ودوره يف تعزي الدراسة أمهية فتكمن تكو ن املوسيقى الداخلية لتلك النصوص .
ربية املتوشحة به من الناحية املوسيقية , فاهلدف األمسى من الدراسة  هو لبيان مصدرا ثر ا من مصادر الثراء املوسيقي الع

الذي امتازت به اللغة العربية , وهو فن اجلناس ودوره يف رفد اللغة العربية برافد مهم من روافد التعدد النغمي , وإن 
 ملنهجا ر اجلناس يف تبيان املزااي النغمية أللفاظ اللغة العربية املتوشحة به , وكانالسؤال احملوري للدراسة تركز حول أث

يته الرتكيبية النه يشكل خري اداة ملعرفة ماهي ة اجلناس , والوقوف على بن االستقرائي املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي
 , واثرها النغمي يف نصوص اللغة العربية املتوشحة به .

  إثراء يف رهاوأث املتعددة النص   موسيقى بروافد:  منهمااألول  ُعن  : ومبحثني  مقدمة على البحث اشتمل وقد     
 اللغة نصوص عضب واستعراض , وأنواعه اجلناس مفهوم تبيان على فاشتمل الثاين أما,  موسيقيا العربية اللغة نصوص

 .الفن   هبذا املتوشحة واألدبية القرآنية العربية

 

 املبحث األول

 . روافد موسيقى النّص يف اللغة العربية

متتاز اللغة العربية بسمات متيزها عن غريها من اللغات األخرى , ومنها غناها بروافد نغمية ثرة جتعلها حاضرة وبقوة      
 اإليقاعية البنية سأتسي موسيقيني مهمني قد سامها وبشكل كبري يف رافدين من متأتية النص   موسيقيا , فموسيقى

 عن غريه , ولكل رافد من هذين الرافدين ميزة متيزه , ومها املوسيقى اخلارجية واملوسيقى الداخلية  , للنصوص العربية
أثرها أكثر  تكون يةالداخل املوسيقى أن حني يف, من دون النثرية  الشعرية النصوص على اخلارجية فتقتصر املوسيقى
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 ثنااي يف املوسيقى متلك ختلق اليت واألساليب الفنون ,  لنوع تبعا وذلك,  والنثرية كالشعرية  األدبية لألجناس مشوال
 .  هبا املتوشحة النصوص

لذي يلعب دورا ا اجلناس فن   من املتأيت املوسيقي النغم ضمنها ومن ومتنوعة , كثرية  الداخلية املوسيقى وروافد       
 راء املوسيقي .ملا ميتلكه من بنية تركيبية تساهم يف هذا الث , وذلك العربية للغة النغمية املزااي تبيان مهما وكبريا يف

 

 الرافد األول

 املوسيقى اخلارجية

 به وأوالها عرالش حد   أركان أعظم الوزن "هي املوسيقى اليت ترتسم معاملها من خالل عنصري الوزن والقافية فـ        
( , فهو يشكل الركن األول من أركان املوسيقى اخلارجية فبه 1/134 , م1934 -هـ1353,  )القريواين" خصوصية 

تكتمل البنية اإليقاعية للنص من خالل حبوره الشعرية املنضوية حتت مظلته , ففضال عم ا يضفيه الوزن من مسات نغمية 
 لصوابه الفهم ربيط إيقاع للوزن"  على النصوص املتوشحة به , فهو يشكل إحدى وسائل إيصال املعىن للمتلقني فـ

( , فبالوزن يصل املعىن ألذهان املتلقني 15, ص 1956, ) العلوي  " أجزائه واعتدال تركيبه ُحسن من عليه يرد وما
 سهال طي عا .

وختتلف األوزان وفقا لألغراض الشعرية , فاألوزان خُتلق وفقا للغرض الشعري املراد نسج قصيدة على منواله , فـ         
وللهزل وزن , و للتعظيم وزن , ولالستصغار , وللتحقري وزن , تبعا لكل غرض كالفخر , واملدح , والغزل  للجد وزن ,

 ( . 266 , ص1966 , ) القرطاجن , واهلجاء , وكل ذلك يدور يف فلك املبدع , وما يرأتيه من غرض لقصيدته .

لق يفرتقان , وأحدمها يكون مكمال لخآخر يف خأما القافية فهي تسري جنبا إىل جنب مع الوزن فهما صنوان ال      
 وزن له يكون حىت عرا  ش يسمى وال ابلشعر اإلختصاص يف الوزن البنية اإليقاعية للنصوص الشعرية , فالقافية ))شريكة

 ( . 1/151,  م1934 -هـ1353,  ) القريواين.  (( وقافية

 لفواصلا فالقافية برتديدها املتكرر يف البيت الشعري ختلق نغما موسيقيا أخاذا تطرب له النفس فهي ))مبثابة       
 من معني عدد بعد أو زمنية , فرتات يف اآلذان يطرق الذي الرتدد هذا مبثل , ويستمتع ترددها السامع يتوقع املوسيقية

( . لذا فتمازج ركن املوسيقى 246ص  ، م1965 ,, أنيس )ابراهيمالوزن (( .  يسمى خاص نظام ذات مقاطع
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اخلارجية )الوزن , والقافية( يضفي على النصوص الشعرية املتوشحة هبا جوا موسيقيا جيذب  أمساع املتلقني فضال عن 
 افئدهتم  . 

 الرافد الثاين

 املوسيقى الداخلية

إن  النصوص العربية مل تكتِف ابملوسيقى اخلارجية وحدها إلثراء نصوصها موسيقيا بل كان هنالك رافدا ثرا اغدق      
 عليها أنغاما موسيقية تطرب هلا آذان املتلقني, وهي املوسيقى الداخلية .

 كالم  هو وما شعر وه ما بني فاصلال احلد فهي ، الشعراء بني للمفاضلة الفاعلة الوسيلة الداخلية املوسيقى تـُع د     
 اإلبداع عملية يف الفاعل ودورها ألمهيتها فنه جودة َضِمن الداخلية املوسيقى وأجاد أتقن إذا فالشاعر ، موزون عروضي
 الفن .

 اإليقاع هذا قتواف ومدى ، وحركاهتا حروفها أصوات آتلف من الناشئ السمع على ووقعها املفردة اللفظة جرس" فهي
 ( . 41 , ص(   1984 ، هـ 1404, ) احلميد انجي عبد اللفظة "  )جميد داللة مع الداخلي

فاملوسيقى الداخلية خُتلق )) من آتلف احلروف فيما بينها يف االلفاظ ,وتناسب الكلمات وتناسقها يف اجلمل ((       
فنون البديعية أكثر من غريها من فنون ( , وهذا ماجنده حاضرا وبقوة يف ال71, ص 2013), رشا سعود عبد العايل, 

علم البالغة األخرى , وذلك ألهنا )) قائمة أصال على التناسب ,والتوازن ,والرتديد ,والرتجيع ,والتكرار , فتشكل هذه 
 كثرية  الداخلية املوسيقى , لذا فروافد(  71ص,  2013, العايل عبد سعود رشا)العناصر أساس بنيتها التكوينية (( . 

لغة العربية فهو من الفنون البديعية اليت أغنت نصوص ال اجلناس فن   من املتأيت املوسيقي الن غم ضمنها ومن,  نوعةومت
 املتأيت اآلخاذ املوسيقي النغمو  , املعىن عمق بني اليت امتازت ابجلمع الرتكيبية موسيقيا , وهذا األمر عائد إىل طبيعة بنيته

 ممزوجا غميان ِجْرسا  به املتوشح الكالم على يضفي فهو,   وعماده املوسيقي اجِلرس أساس يشكل الذي التكرار من
 فنجد الكالم , من قياحلقي املعىن إىل للوصول عدة مبراحل مير   فكأنه,  املتلقي نفس يف أثرها ترتك,  جوهرية مبعان  

 أساس هو وهذا,  اجلناس بقبع املتوشحة الكلمات مجال فيستشعر,  يتنبه ث,  يتمعن ث,  يستدرك ث,  يتوهم  املتلقي
 اجلذب أدوات حدأ هو املوسيقي فالنغم.  مغزاه ملعرفة إليه ويشد ه,  املتلقي  الكالم يستوقف أن,  وعمادها البالغة

 ِجْرسها بسبب املتلقي يف أثرها هلا املتجانسة فالكلمات,  اجلناس ومنها اللفظية البديع علم فنون بعض هبا تتمتع اليت
 . القلوب وأيسر اآلذان يطرب الذي,  اآلخاذ املوسيقي
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 اللفظية الرتكيبية نيتهب يتخلل الذي التكرار عنصر إىل أبنواعه اجلناس فن به ميتاز الذي املوسيقي الثراء هذا ويعود     
 . سيقيامو  فيثريه,  به املتوشح النص   على ث   ومن بنيته على النغمي أثره فيرتك,  املعنوية دون من

والبد لنا من االلتفات إىل أن موسيقى اجلناس خمتلفة ومتباينة بني أنواعه , فموسيقى  اجلناس التام خمتلفة متاما           
عن موسيقى اجلناس الناقص ؛ ألن النغم املتأيت من تكرار حروف لفظة أبكملها خيتلف متاما عن التكرار احلاصل ببعض 

 حروف نم حرف قدميا و أتخريا , أو زايدة ونقصا  , أو اختالفا يف نوع احلروف , فكلحروف اللفظة سواء كان ت
ملخلوقة يف كل ذلك يساهم وبشكل كبري يف تباين املوسيقى ا  , احلروف من غريه عن متيزه نغمية مزية له العربية اللغة

 النص  اإلبداعي تبعا لنوع اجلناس الذي توشحت به تلكم النصوص اإلبداعية.

ولو تتبعنا فن  اجلناس يف نصوص اللغة العربية  لوجدانها حافلة هبذا الفن , مما يؤكد أمهية هذا الفن من الناحية          
رُِمونَ الْ  يُ ْقِسمُ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ }: تعاىل قوله املوسيقية واملعنوية , فنلمح اجلناس التام يف ْْ َساَعٍة   َغْيَ  لَِبثُوا َما ُم

ِلكَ   املستوى على الكرمية اآلية يف تكررتْ ( الساعة) لفظة أن   نلحظ(. 55: آية الروم، )سورة {يُ ْؤَفُكونَ  َكانُوا  َكذََٰ
,  الوقت مبعىن جاءتْ  الثانية اللفظة أن   حني يف القيامة يوم مبعىن جاءت األوىل فاللفظة,  العميق دون من السطحي

ف والعني فاحلرف السني وقع نغمي خمتلف عن األل. به املتوشح الكالم يف , وموسيقيته اجلناس نغم سحر يظهر وهنا
 والتاء لذا هذا التكرار على املستوى اللفظي خيلق نغما موسيقيا تطرب له اآلذان .

 ألويل َلِعربَة   ذلكَ  يف نَّ إ والنَّهارَ  هللَا اللْيلَ  يُ َقلِّبُ *  ابألبصار يْذَهبُ  بَ ْرِقهِ  َسَنا يَكادُ  { وكذلك يف قوله تعاىل :      
)األبصار ( تكررت مرتني يف اآلية الكرمية على املستوى اللفظي من  جند أن كلمة (43سورة النور , آية :}( األبَصار

دون املعنوي , فاالوىل جاءت مبعىن البصر  , أما الثانية فكانت اشارة الصحاب العقول ممن ميتلكون البصرية , فنجد 
النغمي الذي جاء من خالل تكرار احلروف من دون املعاين مم ا ساهم يف شد  تنبه املتلقي للنصوص مجال اجلناس وأثره 

 املتوشحة به . 

ا َرَمْيتَ  إذْ  َرَمْيتَ  وَما{: تعاىل ويف قوله       ( نلحظ جليا أثر اجلناس 17)سورة االنفال , آية :  }رََمى  هللاُ  إَّنَّ
املوسيقي على اآلية القرآنية الكرمية من خالل تكرار لفظة )رميت ( حبروفها كاملة , وهذا التكرار الذي حدث على 
 املستوى اللفظي دون املعنوي قد خلق نوعا من أنواع اجلناس , وهو اجلناس التام , إذ جاءت )رميت ( األوىل مبعىن

االصابة لكنها وردت بصيغة النفي , أما الثانية فكانت مبعىن الرمي , وهذا التكرار التام بني اللفظتني املتجانستني قد 
 اضفى نغما موسيقيا توشحت به اآلية املباركة .
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( جار) أن كلمة ةاجلمل هذه جند يف جاَر ( ولو اجلارَ  ) احرتم:  قوهلم أما يف مأثور القول جند اجلناس حاضرا  يف        
جاور )مبعىن امس ا ، جاءت األوىل الكلمة أن   نلحظ ولكن مرتني على املستوى اللفظي دون املعنوي , تكرمرت

ُ
 يف امل

عنوي وهذا التوافق على املستوى اللفظي دون امل . )الظلم( مبعىن جاءت فعل   هي و, الثانية( جار) كلمة  أم ا املسكن( ،
 قد اثرى الكالم بنغم موسيقي متأيت من البنية الرتكيبة لفن اجلناس . 

من خالل ماتقدم من استعراض لبعض األمثلة اخلاصة ابجلناس التام يتبني لنا جليا أن تكرار احلروف نفسها يف       
ف تطرب هلا اآلذان  ؛ نتيجة لتكرار حروف اللفظة كاملة فرانت احلرو اللفظتني املتجانستني خيلق موسيقى شاملة 

 املتكررة ختلق جوا موسيقيا مدعوما بتوايل املعاين املتباينة الناجتة عن اللفظتني املتجانستني .

هَ  َوُهمْ  : "تعاىل ولو تتبعنا اجلناس الناقص لوجدانه حاضرا وبقوة يف النصوص القرآنية ففي قوله         َويَ ْنأونَ  عنهُ  ونَ يَ ن ْ
 فقد ،(ينأون) و( ينهون) لفظيت بني هنا جاء التام غري الناقص اجلناس أن   نالحظ(  26 اآلية,  األنعام سورة) " َعْنهُ 
 .األوىل  الكلمة يف اهلاء مكان جاءت اهلمزة أن نالحظ الثانية ويف اهلاء ، حرف األوىل ففي احلرف ، نوع فيهما تغري  
  . الناقص اجلناس لفن الرتكيبية البنية من املتأيت املوسيقي النغم جليا نلمح وهنا

( جند أن نوع اجلناس الناقص جاء يف ترتيب حروف 3)سورة مدثر , آية  } فكربِّ  وربَّكَ  {كذلك قوله تعاىل :       
للفظتني املتجانسة , وهذا الفظيت ) رب ك , كّب  ( فنلحظ جليا النغمات املوسيقية املتأتية من اختالف ترتيب احلروف يف 

 ما أثرى النص املقدس برانت موسيقية تركت أثرها يف نفوس املتلقني.

( نلحظ أن 10-9)سورة الضحى , آية  }تنهر فال السائلَ  وأّما*  تقهر فال اليتيم فأّما{: ويف قوله تعاىل       
اجلناس الناقص قد متثل بني كلميت )تقهر , تنهر ( وذلك ابختالف نوع احلرف بينهما , ومها القاف والكاف ,فلكل 

 حرف منهما رنة موسيقية خمتلفة عن غريه , مما ساهم ابثراء اجلانب النغمي آلي الذكر احلكيم .

( والدرب ،دامس   الليلُ ):  قوهلم ويف          قدف انقص ؛ جناس بينهما( طامس) و( دامس) كلميت  أنم  جند طامس 
وهذا التغيري احلاصل يف نوع احلرف من اجلناس الناقص قد أكسب الكالم رنة موسيقية  .بينهما حرف أول نوع تغري  

 تطرب هلا اآلذان .

 كلمة  يف الن ون حرف زايدة يف جاء الناقص اجلناس أن   نالحظ  اهلواِن( ذريعة )اهلوى : قوهلم وكذلك احلال يف    
 وهذه الزايدة قد أغنت الكالم بنغمة موسيقية شجية تركت أثرها يف نفوس املتلقني . (اهلوى) كلمة  عن( اهلوانِ )

 يف كبري  دور له انفك,  العربية اللغة به امتازت الذي املوسيقي الث راء مصادر من ثر ا مصدرا   اجلناس فن   يُعد   لذا       
 النغمي . التعدد روافد ثر  من برافد نصوص اللغة العربية رفد
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 الثاين املبحث

 مفهوم اجلناس

 اجلناس لغة :

وهو مصدر من جناس ، , , والتجنيس مجيعها الفاظ مأخوذة من اجلنس  , والتجانس , واجملانسة اجلناس        
هذا النوع  : . نقول واجلنس يف اللغة ضرب وهو أعم من النوعوالتجانس مصدر جتانس ,   , والتجنيس مصدر جنس 

س واجلمع اجناس, وجنو  , قال ابن سيده " , فاجلنس من كل شيء ما ترجع األنواع إليه من ضرب هذا أي من جنسه
 .   (228 صمادة )جنس( , , االنصاري ) "

 .اجلناس اصطالحا     

بواب البديع أه من د عد  عتز, فقاملعبد هللا بن هو ليه إ وافطنيُعد  اجلناس من الفنون البديعية اللفظية , ومن الذين       
وجمانستها هلا  , فه بقوله " التجنيس أن أتيت الكلمة جتانس األخرى يف بيت شعر وكالموعر  , اخلمسة الكّبى يف كتابه  

 .( 17عتز, ص" )ابن امل ن تشبهها يف أتليف حروفهاأ

تشابه الكلمات يف أتليف حروفها من غري افصاح عما إذا كان هذا التشابه ميتد إىل معاين " فاجلناس هو         
اجلناس عند ابن املعتز هو تشابه الكلمات يف ف ( .99, ص 1982,  األثري ابن) "  الكلمات املتشاهبة احلروف أو ال
 ( .17, ص حروفها ويف معناها " )ابن املعتز

 العميقة. البنية دون من السطحية البنية يف اللفظان فيه ما اتفق هو إذا  اجلناس:       

بنيته القائمة على ف  يُعد  اجلناس من الفنون املومهة للقارئ، وذلك بسبب بنيته الرتكيبية اليت حتمل عنصر املفاجأة        
املعىن مع  الفيستدرك األمر , ويتنبه الخت، لكنه لفظة أو ال  بتكرار الوهم القارئ ت أساس التكرار اللفظي دون املعنوي

 )امليداين . إذ إنه يعتمد على التحسني يف الكلمات من انحية اللفظ, لذلك هو من احملسنات اللفظية  تشابه اللفظ،
يت ستكون وال ، ولكل نوع تفاصيله وأقسامه نوعني علىواجلناس يف علم البديع يقسم  .( 228 ص , م1996, 

 واضحة من خالل صفحات البحث الالحقة .

 . اتم وغري,  اتم جناس:  نوعني اجلناس على يقسم

 .  اجلناس التام -1 
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من هنا يُقال يف ، و  مل ا كان اجلناس من احملسنات اللفظية  فهذا يعن أن اإلنتباه األكّب سيكون إىل لفظ الكلمة     
ة احلروف هي احلركات . وهيئ ، والرتتيب ، والعدد اتفاق حروف الكلمتني يف: اهليئة، والنوعتعريف اجلناس التام : إن ه 

دد ، والعدد فهو التوافق يف ع ، ونوعها هو احلرف نفسه هل هو ابء أو عني أو دال " فتحة، ضمة، كسرة، سكون "
د الفاصل بني الكلمتني ، واحل روف نفسه، أما ترتيب احلروف فهو أن تكون الكلمتان برتتيب احل احلروف بني الكلمتني

 عة املتعلقة ابحلروف، فإذا تطابقت الكلمتان يف األمور األرب املتشاهبتني يف التفاصيل األربعة السابقة هو اختالف املعىن
, ص  عتيق يزعبد العز ). وأكملها إبداعا ورتبة  , . وهذا هو أفضل أنواع اجلناس , واختلفتا يف املعىن كان جناس ا اتمًّا

 اْلَوْزنَ  َوَأِقيُموا* اْلِميَزاِن  يف  َتْطَغْوا َأَلَّ * اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرفَ َعَها َوالسََّماءَ  : "تعاىل قوله ويف. ونلمح ذلك جليا  (197
 الكلمة ، شكل يف تغيري أي دون امليزان كلمة  تكر رت فقد ( :7 آية, الرمحن  سورة) "اْلِميَزاَن  ُُتِْسُروا َوََل  اِبْلِقْسطِ 

 والوزن ، التقدير مبعىن يةوالثان الشرع ، مبعىن األوىل يف فامليزان خمتلفة ، مبعان   مرات ثالث الكرمية اآلية يف وردتْ  فقد
ا لدينا , وهذا التكرار التام  يف الثالث مواطن  من السورة املباركة قد أكسبها نغما موسيقي املعروف امليزان مبعىن واألخرية

 له اآلذان , وهتفو له القلوب . تطرب

 : اجلناس الناقص -2

اجلناس الناقص هو النوع الثاين من أنواع اجلناس، وواضح من امسه أن املقصود به هو اختالل شرط من شروط        
، مُس ي  أو نوعها،  يبها، أو ترت ، أو هيئتها ، فإذا اختل االتفاق يف عدد احلروف التوافق املذكورة سابق ا يف اجلناس التام

)عبد العزيز  .ومما هو جدير ابلذكر أن األمر املشرتك بني النوعني هو اختالف املعىن بني الكلمتني  , جناس ا انقص ا
 -( ومن انواعه :205، يف البالغة العربية , ص  عتيق

ُق اِبلسَّاِق* ِإََلَٰ َواْلتَ فَِّت السَّا}ما جاء يف قوله تعاىل :  :: ومن امثلته  اجلناس الناقص املوجود يف عدد احلروف      
واملساق( متفقتان يف شكل احلروف , . فالكلمتان )الساق  (30-29:  ) سورة القيامة، آية رَبَِّك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق{

  . ، وهو جناس انقص يف عدد احلروف وابملعىن أيض ا, ، وخمتلفتان بعدد احلروف  وترتيبها, ونوعها , 

ِضَرة *ِإََلَٰ َربَِّ :  : ومثاله قوله تعاىل ناس الناقص الواقع يف نوع احلروفاجل        )سورة القيامة  ا ََّنِظَرة {}ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َّنَّ
ا يف نوع احلروف ، واختلفت, وترتيبها , وهيئتها , " اتفقتا يف عدد احلروف  انضرة وانظرة . فكلمتا " (23-22, آية 

  . فهو جناس انقص وقع يف نوع احلروف, ، فضال عن اختالف املعىن  ضاد والظاءواإلختالف بني حريف ال

 :  : ومن األمثلة عليه قول ابن الفارض اجلناس الناقص الكائن يف هيأة احلروف

 َهالّ ََناَك َُناَك عن َلْوِم امِرٍئ       ملْ يلَف غَي منعٍَّم بشقاءِ 
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 هَناَك، وهُناَك فقد اتفقتا يف كل شيء خيص احلروف إال اهليأة ، أي احلركات:  واضح أن اجلناس وقع بني لفظيت     
فهو جناس انقص   ، وعليه ، وهي مأخوذة من النُّهى ، وهُناَك تعن العقل هَناك تعن َزَجركَ   فضال عن اختالف املعىن:

 . كائن يف هيئة احلروف

 بالغة اجلناس :

لى , وال يستحسن فيه اإلكثار , وهذا ينعكس ع تكلف وتصنع يُعد  ُحسنا اجلناس إذا استدعاه املعىن من غري     
 ويرجع ذلك إىل أمور هي : , واملوسيقي لبنية اجلناس , اجلانبني البالغي 

 ؛ ألن النطق املوحد إذا جاء  يف : ما حيدثه اجلناس من ميل نفس املتلقي إىل التشوق واإلصغاء األمر األول      
 أحدث يف النفس أتثريا كبريا , وجعلها متشوقة ومتتبعة للكالم املتوشح بفن اجلناس .معنيني خمتلفني 

ليه اآلذان إأو انقصا  متيل , : التجاوب يف املوسيقى  الصادر من تطابق  الكلمات  تطابقا اتما   كان  األمر الثاين
 واالفئدة .

بالغة األساليب , إذ إن هذه األمور مما ترتبط فيها واالستجابة  هلذه األمور جيعل أسلوب اجلناس مدخال يف       
 . وغاايهتم وأهدافهم , ويعتمدوها ليوشحوا نصوصهم ابألساليب املتنوعة للجناس وصوره, مقاصد املتكلمني والبلغاء 

واذا كان هذا اللون يشكل مدخال من مداخل بالغة  األساليب , فانه يف هذا يُعد من جوهر البالغة وداخل يف 
وشح به ىل أكثر من ذلك فهو يضفي على الكالم املتإ, بل يتعدى  , فال يعد اجلناس زخرفا  لفظيا  فحسب يمهاصم

والنغمية  ,, والدليل على علو شأنه ومكانته البالغية  ونغما موسيقيا أخاذا  من دون أن خيل ذلك يف بالغته,  مجاال 
 ( .216-215, ص1997,  عالم العاطي غريب عبد ) . هو وروده يف القرآن الكرمي بصوره املتعددة

 جرس اجلناس وموسيقيته  

 . , مادة )جرس((ابن منظور ).: أي تكلمت بشيء وتنغمت  , وجرست وجترست اجلرس املوسيقي هو كالم      

قال اجرس , وي ىل نغم الكالمإ, وتنصرف اللفظة  , احلركة , وقيل , وقيل الصوت اخلفي : الصوت واجلرس        
 . , مادة )جرس((ابن منظور ). عال صوته 

ستلذه , كالذي ي األلفاظ داخلة يف حيز االصوات على أن اجلرس يُعد  من املوسيقى الداخلية لأللفاظ الن "     
جرس  ( "169 -91/1, ابن االثري  " ) , والذي يكرهه وينفر عنه هو القبح ليه هو احلسنإومييل , السمع منها 

 . (152 ص , 1996 اخلويل , أمني,  " ) يت مقطع ابنتظامصو 
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 وقد اطلق رتشاردز على اجلرس )الصورة السمعية ( فقال " يندر أن حتدث االحساسات املرئية للكلمات مبفردها        
السمعية(  رة, وأهم هذه االشياء )الصو  , حبيث ال ميكن فصلها عنها بسهولة , اذ تصحبها اشياء ذات عالقة وثيقة هبا

 . ( 171, ص 2005,   رتشاردز أ.أ ).    "  , أو اذن العقل أي وقع جرس الكلمة على األذان الباطنية

 واجلناس من الفنون البديعية اللفظية اليت امتازت بنيته الرتكيبية ابجلمع بني عمق املعىن والنغم املوسيقي اآلخاذ        
املتأيت من التكرار الذي يشكل أساس اجِلرس املوسيقي وعماده ,  فهو يضفي على الكالم املتوشح به  ِجْرسا نغميا 

م ,  نفس املتلقي , فكأنه مير  مبراحل عدة للوصول إىل املعىن احلقيقي من الكالممزوجا مبعان  جوهرية , ترتك أثرها يف
فنجد املتلقي  يتوهم , ث يستدرك , ث يتمعن , ث يتنبه , فيستشعر مجال الكلمات املتوشحة بعبق اجلناس , وهذا هو 

د أدوات اجلذب فالنغم املوسيقي هو أح ,ه أساس البالغة وعمادها , أن يستوقف الكالم  املتلقي ويشد ه إليه ملعرفة مغزا
ي بسبب ِجْرسها ومنها اجلناس , فالكلمات املتجانسة هلا أثرها يف املتلق, اليت تتمتع هبا بعض فنون علم البديع اللفظية 

 املوسيقي اآلخاذ , الذي يطرب اآلذان وأيسر القلوب .

 أهم النتائج 

  -من خالل ماتقدم نلحظ جليا :     

  النغم أساس يعد   الذي لتكرارا عنصر من متأتية موسيقية أبنغام التكوينية بنيته تغتن بديعي لفظي فن   اجلناسإن 
 . به توشحامل النص يف  يشيعها اليت اهلالة خالل من للكالم املتلقي تنبه يشد   فهو. وعماده املوسيقي

 ذهن لتعلق ؛ ملعىنا والثانية هي جنبة , املوسيقي النغم جنبتني األوىل : هي جنبة من النص   خيدم إن فن   اجلناس 
 املتجانسة . األلفاظ عن الصادرة املوسيقية ابألنغام املتلقي

 الذي املوسيقي لنغماب اترة -ومنها اجلناس  -الكثري من الفنون البديعية  قد ساهم يف تبيان معامل إن عنصر التكرار 
 من الفنون تلكم يغذي التكرارف , التكوينية البنية تلك يف املعىن بتكثيف أخرى ، واترة بنيتها على التكرار خيلفه

البديعية  الفنون ألكثر نيةالتكوي القاعدة التكرار ميثل احلالتني كلتا  ويف ، املعنوي النغمي , واجلانب اجلانب : جانبني
. 

  األدوات  العربية , فهو يشكل إحدىيشكل فن  اجلناس رافدا ثرا من روافد التعدد النغمي اخلاص بنصوص اللغة
 الن غمية اليت تساهم وبشكل أساس يف ثراء النصوص الشعرية والنثرية على حد سواء .

 ألن ؛ الناقص ناساجل موسيقى عن متاما خمتلفة التام اجلناس  فموسيقى,  أنواعه بني متباينة اجلناس موسيقى إن 
 كان  سواء لفظةال حروف ببعض احلاصل التكرار عن متاما لفخيت أبكملها لفظة حروف تكرار من املتأيت النغم
يقية فكل حرف من حروف اللغة العربية ميتاز برنة موس , احلروف نوع يف اختالفا أو,  ونقصا زايدة أو,  ترتيبا
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  وبشكل ساهمي سوف متيزه عن غريه من احلروف , فاذا تكرر وفق منط معني من أمناط اجلناس التام , أو الناقص
 ., والرنة النغمية للحروف نفسها اجلناس نوع تتبع يف خلق موسيقى جديدة  كبري
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