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  :مقدمة
، كألف غػتت اسسػالمية مثػؿ البػدي يمثؿ ركيزة رئيسة فػي الم بالغي لـ يكد فف           

نمػت فػي المغػتت  الجنتس يمثؿ سداة عمـ البدي  كلحمتو ليس فػي الرربيػة فحسػب بػدىينت، كا 
المغػػتت كنثرىػػت اسسػػالمية جميريػػت، كلمػػت لمجنػػتس مػػف أدكار فال ػػة فالبػػة فػػي  ػػرر تمػػؾ 

عمى حد سكاء، فال ضير حينمت تكتظ المكتبة الرربية لمالحقة ىذا الفف كمكتنتو، كأدكاره 
فػػي الفطػػتب األدبػػي كمػػت كتنػػت الفترسػػية بتتليػػة عػػف الرربيػػة بػػؿ سػػبت ة عػػف الرربيػػة فػػي 
ػػت عمػػي  أف  التفػػنف بيػػذا الفػػف لػػدل الرممػػتء، كالمبػػدعيف ال ػػرراء عمػػى حػػد سػػكاء، كػػتف  زمن

ؼ بمػػػت يميػػػؽ بيػػػذا الفػػػف   الجنػػػػتسس فػػػي المغػػػة الفترسػػػية تػػػ طيرنا كت  ػػػيالن كتطبيقنػػػػت أتك ػػػ
كاست راؽ مت فتتو القػدامى كالمحػدثكف لحركيػة ىػذا الفػف ك ػك ن بمػت يفػيض بػو ذلػؾ الفػف 

 مف غتيتت، بمت تسمح بو  فحتت تمؾ الدراسة.
 :ععمم البدي 

لمرػػػتني كالبيػػػتف كالبػػػدي س اسػػػـ عمػػػـك ُيطمػػػؽ البالغيػػػكف عمػػػى الرمػػػكـ الثالثػػػة  ا           
البالغة، كالكػالـ البميػب بتسضػتفة لتضػمنو  ػركط الف ػتحة فونػو يكػكف منتسػبنت لمقتضػى 
دراؾ  الحتؿ كالمقتـ، ك ػد كػتف اليػدؼ الػرئيس مػف عمػكـ البالغػة فػي بػتدمء األمػر فيػـ كا 

تفدمت فيمت اسُ ار الف تحة ك البالغة، كلكف تمؾ الرمـك رمكز إعجتز القرآف الكريـ كأسر 
 رػػػتليس مػػػف  الػػػدانيس كمنرػػػو مػػػف فسػػػتد الػػػذكؽال لمررفػػػة الكػػػالـ  -فػػػي األغمػػػب  -برػػػد 

  .(1)كانحراؼ طب  ال رراء كالُكتتب
ـ البيػػػتف حتػػػى مػػػرممػػػيف آفػػػريفع ىمػػػت عمػػػـ المرػػػتنى كعيػػػرتبط عمػػػـ البػػػدي  بكمػػػت          

كالبيػتف ىػك أف تبحػث فتلمرتنى ىك مطتبقة الكالـ لمقتضى الحتؿ،  يت كؿ عمـ البالغة،
عف ايراد المرنى الكاحػد بطػرؽ مفتمفػة، أمػت البػدي  ىػك البحػث عػف كجػكه تحسػيف الكػالـ 

 .(2)برد مراعتة المرتنى كالبيتف
                                                           

ستزمتف مطتلرو كتدكيف كتب عمـك چتب نيـ، محمد عمكم مقدـ، رضت ا رؼ زاده ع مرتنى كبيتف،  س1  
 . 1ىػػ.ش، ص 1388انستنى، تيراف، 

،  س2  ىػػ.ش، 1387محمد ف تركى ع نقد بدي ، تيراف ع ستزمتف مطتلرو كتدكيف كتب عمـك انستنى، چتپ سـك
سرتد عبد اليتدل فنديؿ ع فنكف ال رر الفترسي، دار ا ندلس ، بيركت ، لبنتف إ.، ككذلؾ ينظرع 1ص 

 .356ـ، ص 1981
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البدي  كمت يقػكؿ الفطيػب القزكينػي ل عمػـ يرػرؼ بػو كجػكه تحسػيف الكػالـ برػد ك          
ع ل ىك النظػر فػي تػزييف الكػالـ  رعتية المطتبقة ككضكح الد لةل كيررفو ابف فمدكف ب نو

كتحسنو بنكع مف التنميؽع إمت بسػج  يف ػمو، أك تجنػيس بػيف ألفتظػو، أك تر ػي  يقطػ  
أكزانو، أك تكرية عف المرنى المق كد بوييتـ مرنى أففى منو،   تراؾ المفظ بينيمت، أك 

 .(3)طبتؽ بتلتقتبؿ بيف ا ضداد كأمثتؿ ذلؾ
حسػػػف بدعػػػة كػػػتف فػػػف البػػػدي  فػػػي الػػػزمف المتػػػ فر أممػػػت ع ل فكيقػػػكؿ ال ػػػفدم           

كأكضح لمرة كأ مح طمرة، كأكثر ركاية كسرة، ك  أ ػكؿ ريػتءنا كسػمرة، بػو تبنػى بيػكت 
ذا كػتف ال ػرر  ال رر في أ رؼ بقرة، كتبرز أبكتر األفكتر منػو فػي فمرػة برػد فمرػة، كا 

ت نكع بحرنا فيك منو أعذب جرعة، كالمكتتبتت حمة مر كعة فيك طراز ك ؿ ر رة، ف ك ن
التجنػػيس الػػذم ىػػك ركػػف  ػػريرتو، كديبتجػػو  ػػنتئرو فػػي  ػػنرتو، متػػى ُعػػد فػػي الق ػػيدة 

 .(4)"هُ بيت كتف الجنتس طراز  
كمت يررؼ عممتء البالغة البػدي  ب نػو الرمػـ الػذل يرػرؼ بػو الكجػكه كالمزايػت التػى         

كمف عمـ ، (5)و لمقتضى الحتؿتزيد الكالـ حسنتن كطالكة كتكسكه بيتء كركنقت برد مطتبقت
 لالبدي ل ا تؽ فف فتص بو دكف عمـك الرربية كىك مت يررؼ بػ ل البديريتتل.

 البديعيات :
سػػػتبقة عػػػف البديريػػػة الرربيػػػة ن ػػػ ة كتفتمػػػؼ عنيػػػت رؤيػػػة البديريػػػة فػػػى الفترسػػػية          

ويراد فنػػػكف عبػػػترة عػػػف   ػػػتئد متكمفػػػة يمتػػػزاـ ال ػػػتعر فييػػػت بػػػ ك ػػػكالن، كالبديريػػػة الفترسػػػية

                                                           

البالغة  المرتني كالبيتف كالبدي س، دار الكتتب الرممي، بيركت،   الفطيب القزكيني ع اسيضتح في عمـك س3 
بيركت ،  ،البدي ، دار النيضة الرربيةعبد الرزيز عتيؽع عمـ ، ينظر أيضت ع 255ـ، ص 2003لبنتف 
 . 7 ػ   د.تس، لبنتف ،

 .7ىػ، ص1299 الح الديف ال فدم ع جنتف الجنتس في عمـ البدي ، الجكائب، القسطنطينية،  س4 

نستنية، كمية اس‘ النداء راتنت فطريو ع الجنتس كالسج  في سكرة ال تفتت، رستلة متجستير غير من كرة س5 
 . 7، ص 2016لؾ إبراىيـ ا سالمية الحككمية مت نج ، جتمرة مك نت مت
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، (6)بيتت، كمت تنظـ البديريتت في  تلػب الق ػيد نتعتت البديرية فى كؿ بيت مف األال
ى كمػت فػ – ػمى ا  عميػو كسػمـ  –كغرضيت المػدح ك  يقت ػر المػدح عمػى مػدح النبػي 

 ػػػؿ فػػػى البػػػديريتت الفترسػػػية مػػػدح الممػػػكؾ كا مػػػراء، البػػػديريتت الرربيػػػة كلكػػػف كػػػتف األ
كزاف الفترسية كال ػنتعتت البديريػة فػى فترسية تجم  بيف أنكاع األ تتيبديرككذلؾ تكجد 

 نفس الق يدة.   
القػرف السػتدس اليجػرل القمػرل كأكؿ مػف  إلػى بداية البديريتت الفترسية ترج ك           

، كىػػػذه الق ػػػيدة جريػػػةى576نظػػػـ فػػػى ىػػػذا الفػػػف ىػػػك ل  ػػػكامي مطػػػرزل ل المتػػػكفى عػػػتـ 
رسػػػالفل أ ػػػرترل، ككتنػػػت فػػػى مػػػدح ا تتبػػػؾ ل ػػػزؿ   األسػػػحتر ك ػػػنتيل بػػػدائ  األبرنػػػكاف 
 ع  (7)كمطمريت

 ای فلکککک  وا ٌککککُای اکککک و  ککککُ  کککک و

                        

 

 

 َی فلکک  وا اىکک ی تکک و  ککُ  کک و 

كلكف   يدتو كتنت أ ػؿ ممػف جػتءكا برػده مػف نػتظمى البػديريتتل حيػث  مػة             
يػة نأكؿ  تعر فترسي نظػـ بديريػة ب ػكرة فال نتعتت البديرية كالفنكف الرركضية، كأف 

عتليػػة ، كأكرد فييػػت ال ػػنتعتت البديريػػة كالفنػػكف الرركضػػية كالتك ػػيحتت ىػػك ال ػػتعر ل 
تر عمػػى نيجػػو الكثيػػر مػػف  ػػرراء سػػي ل كبسػػبب ت لقػػو فػػي ىػػذه الق ػػيدة سػػممتف السػػتكج

لقػػرنيف ، ك ػػد ازدادت البػػديريتت فػػي تػػتريل األدب الفترسػػي، كبفت ػػة فػػي ا(8)البػػديريتت
 .(9)اليجرييف كالتتس  الثتمف

البػػػديريتت فػػػى الرربيػػػة ىػػػى مجمكعػػػة مػػػف الق ػػػتئد، ظيػػػرت فػػػى القػػػرف الثػػػتمف ك         
يتيػت جمػ  أنػػكاع اليجػرم كاسػتمرت حتػػى القػرف الرابػ  ع ػػر، غرضػيت المػديح النبػػكم كغت

                                                           

، سػتؿ سػـك ،  ػمتره ف منتمو کتػتب مبػيف» پترسی كعربی ع بديريو سرايي در ادب گرافمجتىد غالمى كدي س6 
 ق.ش.1390ل   ـ، زمستتف

 . 8ىػ.ش،  ػ 1391ف، تيراف فعبتسرمى كفتيي ع  رر فن ى كفف  رر ، انت ترات س س7 
 لرجمة ع ل يت مف حمؿ ىكاء  درؾ الفمؾ، كيت مف عمؿ ثنتء  در الممؾالت          

 .6،  ػ المرج  الستبؽ نفسو س8 

كيراسػتو ميػر جػالؿ الػديف كػزازل، ميرزا حسيف كاعظ كت في سبزكارلع بػداي  ا فكػتر فػي  ػنتي  ا  ػرتر،  س9 
 .14ص ىػ.ش، 3169ن ر مركز تيراف، 
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سيط في كؿ بيت، ي ب ذلؾ كمو في  تلب مف البحر الب تنكعن  بيتتيتأالبدي  مضمنة فى 
ي ػمؿ عمػـ البػدي  كألف ، (10)ركم المػيـ المكسػكرةعمػى ك  –ىذا فػي البػديريتت الرربيػة  –

 نتس أك التجنيس ل مكض  الدارسة .ل فف الج ىكالفنكف البديرية ك أىـ 
 مادة الدراسة :

 سػػتـ لمجنػػتس أنػػكاع ك أديريتت الفترسػػية كمػػت جػػتء بيػػت مػػف برػػد القػػراءة الد يقػػة لمبػػ        
رظػػـ أ سػػتمو ب نكاعيػػتل حيػػث تػػـ افتيػػتر الق ػػتئد البديريػػة التػػي مثمػػت المفظػػى  ػػكمت م

 ألنكاع الجنتس م  برضيت البرض كىي كتلتتلىع تكتمالن 
 جكم.گنحتر في بدائ  األ رترل ع لم تعر  كامي مطرزل السبديرية ل نتئ  األ -1
  ی اليركی .ي ل  ع لم تعرعيبديرية ل ممتتز البدا -2
 ل تعر  مس بردعي.ابديرية  -3
 عر سممتف الستكجي.ت لسحترل فى مدح غيتث الديف محمدع ايرية لبداي  األبد -4
 .مراز ياىمی  ع لم تعر  ري ير عميمأفی مدح  ةيريبد -5
 ل تعر تيمكر حسيني .ا  بديرية -6

 أهداف الدراسة :
ر د أنكع الجنتس الجديدة التى حممتيت البديريتت، مقترنة ب نكاع الجنتس التى تػـ  -1

  البدي  س.ذكرىت فى كتب البالغة 
مقترنة أعداد كأنمتط الجنتس الكارد فى البديريتت الفترسية كالكاردة فى كتب البدي   -2

 الفترسي مف حيث الردد كالبنتء كا ستفداـ .
  .الجنتس فى البديريتت الفترسية في استفداـة أكجو ال بو كا فتالؼ مررف -3
 بديريتت الفترسية.الك ؼ عف مكتنة فف الجنتس مف بيف فنكف البدي  فى ال   -4 

 منهج الدراسة :
تسػػتفدـ الدراسػػةع لالمػػنيج الك ػػفي المقػػترفل الػػذم يقػػكـ بػػدكره بر ػػد الظػػتىرة          

البحثية المتمثمة في ل فف الجنتس المفظي دافؿ البديريتت الفترسية ل كمف ثـ تحميؿ تمؾ 
 الظتىرة كالك كؼ عمى أىـ نتتئجيت.

                                                           

 .6، ص 1982اثرىت  س عتلـ الكتب ، دم ؽ، –تطكرىت  – عمي أبك زيدع البديريتت   ن  تيتس10 
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 أواًل: الجناس :
ضػػػػػرب مػػػػػف كػػػػػؿ  ػػػػػيء، كالجػػػػػنس أعػػػػػـ مػػػػػف النػػػػػكع، كمنػػػػػو التجنػػػػػيس  الجػػػػػنس ع       

 .(11)كالمجتنسة، كيقتؿ ع ىذا يجتنس ىذا أم ي تكمو
كالجنػػػتس مػػػف فنػػػكف البػػػدي  المفظيػػػة ، كمػػػف أكائػػػؿ مػػػف فطنػػػكا إليػػػو عبػػػدا  بػػػف          

ف ع ل أبػػثتني أبكاب البدي  الفمسة الكبػرل، كيررفػو   البدي س المرتز، فقد عده في كتتبو 
 تجػػيء الكممػػة ُتجػػتنس ُأفػػرل فػػي بيػػت  ػػرر ككػػالـ مجتنسػػتيت ليػػت أف ت ػػببيت فػػي تػػ ليؼ

لكممتت في تػ ليؼ حركفيػت، مػف كمفيـك الجنتس ىنت مق كر عمى ت تبو ا، (12)حركفيتل
ة الحػركؼ يي ىذه الكممػتت المت ػتبف تح عمت إذا كتف ىذا الت تبو يمتد إلى مرتنإغير 

  .(13)  ـأ
نتس م در جتنس يجػتنس بمرنػى المجتنسػة، كالمػراد مػف ذلػؾ ت ػتبو كمت أف الج       

جزئينػػت كممتػػيف فػػى الحػػركؼ كالحركػػتت كالكتتبػػة كالمفػػظ كالبسػػتطة كالتركيػػب كمينػػت أك
(14) ،

كالجنتس ىك أف يتفؽ المفظتف في النطؽ كيفتمفتف في المرنى، كىك ينقسـ إلى نكعيف ع 
 . (15)لفظي لفظي، كمرنكم، ك يؿ أيضت لفظي كغير

كالتجنػػػيس كىػػػك تفريػػػؿ مػػػف الجػػػنس كالتجنػػػيس م ػػػدر جػػػنس ألف فرػػػؿ م ػػػدره        
ػػت، كالمجتنسػػة مػػف المفتعمػػة الجػػنس أيضػػت ألف  التفريػػؿ كمػػت تقػػكؿ سػػمـ تسػػميمنت ككمػػـ تكميمن
إحػػػدل الكممتػػػيف إذا  ػػػتبيت األفػػػرل فقػػػد ك ػػػ  بينيمػػػت مفتعمػػػة فػػػي الجنسػػػيو، كالمجتنسػػػة 

                                                           

                                                                                 .43ـ، ص2005، 6ج، متدة  ج.ف.سس ،دار الكتب الرممية ابف منظكرع لستف الررب، بيركت، لبنتف، س11 

، بيػػركتع دار الميسػػرة، 3 ، ن ػػر كترميػػؽ إغنػػتطيكس كرات قكفسػػكي، طعبػػد ا  ابػػف المرتػػز ع كتػػتب البػػدي س12 
 .                                                                                            25ـ، ص1982

 . 195 ػ مرج  ستبؽ، عبد الرزيز عتيؽع عمـ البدي  ، س13 

بػداع البػداي  ل، بػو اىتمػتـ حسػيف جرفػرل، بػت مقدمػو ل دكتػر حتج محمد حسيف  مس الرممػتل رررػتنیع ا س14 
 .229ىػ.ش، ص1377جميؿ تجميؿ، جتم  تريف كتتب در عمـ بدي   فترسيل ، انت ترات احرار تبريز، 

أحمػد اليت ػميع جػكاىر البالغػة فػي المرػتني كالبيػتف كالبػدي ، ضػبط ككتػد يؽ كتكثيػؽ ع يكسػؼ ال ػػميمي،  س15 
س، ينظػػػر كػػػػذلؾ  رضػػػت  ميفػػػػتف ىػػػدايت ع مػػػػدارج 325، ص ـ1999ة الر ػػػػرية، بيػػػركت،  ػػػػيدا ، المكتبػػػ

 س.  44ىػػ.ش، ص 1395البالغة، كتتبفرك ي مررفت،  يراز، 
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 ػػدره الفرػػتؿ كالمفتعمػػة كمػػت تقػػكؿ  تتمػػو مقتتمػػو كالجنػػتس م ػػدراف لجػػتنس ألف فتعػػؿ م
ك تت ن كفت مو مفت مة كف تمنت، كيرل البرض أف التجتنس ىػك التفتعػؿ مػف الجػنس 
أيضػػت ألنػػو م ػػدر مػػف تجػػتنس ال ػػيئيف إذا دفػػػال فػػي جػػنس كاحػػد، كمػػت تقػػكؿ تحػػػترب 

الف ػػػرس الػػػرجالف تحتربنػػػت، كالمجتنسػػػة عنػػػد أربػػػتب المرقػػػكؿ اتحػػػتد فػػػي الجػػػنس كتسنسػػػتف ك 
    . (16)فونيمت متحداف في الحيكانية التي ىي جنسيمت األ رب

سػػمكب أد لي فػػي ال ػػرر، فػػوف الػػ يقػػتعيفػػي تػػ ثيره اسالجنػػتسل  كتكمػػف أىميػػة    
التجنيس يكسب الكػالـ حسػنتن، كيرػكد عمػى المرنػى بػتلتمكيف فػى ذىػف السػتم ، فيػك مػف 

 ى الدافمية لمنص األدبي .  ميـ البالغة كمقت دىت، كمت ي كؿ الجنتس المكسيق
الجنػػػتس يمثػػػؿ ثنتئيػػػة  ػػػكتية تتكافػػػؽ فييػػػت ال ػػػكرة بػػػيف الكممتػػػيف، ك ػػػد ي ػػػؿ          

التطػػػتبؽ الجنتسػػػي إلػػػى حػػػد  ا كتمػػػتؿ فػػػي المفػػػظ كالػػػكزف كالحركػػػة، حػػػيف تتراجػػػ  برػػػض 
بتفتقتدىػػت لػػبرض األ ػػكات أك بػػتفتالؼ برػػض ال ػػكتيتت أك الػػنقط، أك تبػػدؿ  ،موتأ سػػ

 تقتؽ كالقمب كغيره، ممت يجرؿ الجنتس أ ستمت كثيػرة، تفتمػؼ فػي طبيرتيػت في أ ؿ ا 
التككينيػػػة كت ػػػترؾ ب ػػػػفة التكػػػرار الكمػػػػي أك الجزئػػػي، فضػػػػال عػػػف ات ػػػػتفيت بػػػ ف المفػػػػظ 
المتكرر يفتلؼ نظيره في المدلكؿ الذم يؤديو كىػذه ميػزة رئيسػة تميػز الجنػتس مػف غيػره 

   .(17)مف أنكاع التكرار
 أنواع الجناس:

ػت كثيػرة، كينقسػـ إلػى أ سػتـ عديػدة كػتف           لمت كتف الجنػتس فػي الكػالـ يتنػكع أنكاعن
مقػػك ن عمػػى حقػػتئؽ مفتمفػػة فػػي تقسػػيميت ككػػؿ  سػػـ منيػػت يت ػػرب  ػػربنت كثيػػرة، كىػػذا  ػػ ف 

                                                           

 .10-9 الح الديف ال فدم ع جنتف الجنتس في عمـ البدي ، مرج  ستبؽ، ص س16  

ي كظتئفو الد لية م ككر كتظـ الركادل، فتلد كتظـ حميدمع الجنتس في نيج البالغة دراسة ف س17  
ع نگتىی تتزه بو بدي  ، چتب چيتـر ، ، ينظر أيضت ع سيركس  ميست  50ـ ، ص 2012كالجمتلية، 

 .49ـس، ص 1993  ىػػ.ش1371تيراف ، انت ترات مجيد، 
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كرد ، ك ػد .(18)الجنس المتكسط عند أربتب المرقكؿ، فتلجنتس حينئذ جنس كتحتػو أنػكاع
 عمى النحك التتلى ع ياثنى ع ر  سمتن ى  -عند المحدثيف – الجنتس الرئيسةألنكاع 

ــام -1 ــيس الت ع كيكػػكف بكجػػكد كممتػػيف أك أكثػػر مت ػػتبية ال ػػكرة فػػي النطػػؽ كالكتتبػػة، التجن
كلكنيػػػت مفتمفػػػة فػػػي المرنػػػى، كيجػػػب أف تكػػػكف ىػػػذه الكممػػػتت متفقػػػة فػػػي التركيػػػب كفػػػي 

  ع  (19)ذلؾ الحركتت دكف زيتدة أك                 نق تف كمثتؿ
 َاککسا  کک اِ  کک ي  يکک  اککساا  کک اِ

 

 گیکککک  بىکککک    ىکککک  َاککککسا  

  سکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک اِ

 

 

كيقػػػػكؿ عمػػػػي الجنػػػػدمع ل أعمػػػػـ أف الجنػػػػتس إمػػػػت أف يكػػػػكف ركنػػػػته متفقػػػػيف لفظنػػػػت          
مفتمفيف مرنى   تفتكت في تركيبيمػت ك  افػتالؼ فػي حركتتيمػت فيػذا ىػك الجنػتس التػتـ 

 سستقراء إلىعكينقسـ بحسب ا ،(20)كمنيـ مف يسميو الكتمؿل
كىك مت كتف ركنته أم لفظته مف نػكع كاحػد مػف أنػكاع الكممػة، بمرنػى  الجناس المماثل : -

 .سممتثؿ أف يككنت اسميف، أك فرميف، أك حرفيف يسمى 
 مککگ ف ف ککگ ٌمککً  مکک  گووُ  ٍکک اک  ککً 

 

 

 ٍکک اک ف فکک  گووُ ديکک ی  ککً هگُوککً  
(21)

 

 

مػػػف نػػػكع كاحػػػدل كػػػ ف تكػػػكف  تف ليسػػػتتعنػػػدمت تكػػػكف المفظتػػػكيجػػػ   الجنـــاس المســـتوفي: - 
 .، فيسمى ىذا بتلجنتس المستكفىفرالن فر حداىمت اسمت كاآلإ

یامیووووووعیشوووووواریچووووووی یا یمووووووعا ی وووووو  یمووووووعا 

ی

ی

کووووًیی ییکووووی یکوووو ییویاوووو ی ی یموووو ییکووووی ی
(22)

ی

ی

ك   الجنتس التتـ المستكفي بيف كممتي   مدار كمدارس فمدار األكلى اسػـ كترنػي  مػدار ی
 رؿ منفي مف   دا تف كمتدتو ا  مية دارس.الفمؾس، ككممة مدار الثتنية ف

                                                           
 .13 الح الديف ال فدم ع جنتف الجنتس في عمـ البدي ، مرج  ستبؽ، ص  س18  
ر في د تئؽ ال رر، ترجمة إبراىيـ أميف ال كاربي، المركز القكمي السح ر يد الديف الكطكاط ع حدائؽ س19  

 .95ص، 2009لمترجمة، القتىرة 
السحر في د تئؽ ال رر، ترجمة إبراىيـ أميف  ر يد الديف الكطكاط ع حدائؽالترجمة نقال عف            

 ي غز . ع يت غزاؿ الق ر يت مبدعنت في الغنتء، امسؾ القيثترة في يدؾ كغني لال كاربي

 ـ، ص 1954عمي الجندم ع فف الجنتس، دار الفكر الرربي، القتىرة،  س20 
  202ص  ، مرج  ستبؽ،داع البداي اب س21 

 الترجمة ع بيراـ الذم عتش طكاؿ عمره ي يد الكحكش، أرأيت كيؼ  تر حتلو إلى القبر       
 204ص  إبداع البداي  ، مرج  ستبؽ ، س22 

 الريش مف مدار الفمؾ، فميس لالنستف ديتر في ديتر الكـر     تنتظر أمؿ لذة       
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 تاىمت حقيقينػػحػػدإغيػػر مجػػتزم أك لػػيس  تفػػى الجنػػتس التػػتـ يكػػكف مرنػػى الكممتػػيف حقيقينػػك 
حقيقي ىمت مرنى احدإف تف ليمت مرنيتي الكممتمف الممكف أف ت ت، كلكف زينتكاألفرل مجت
 ، مثتؿ ذلؾ عمكاألفرل مجتز 

 م وککککککک   وٍککککککک و غبوووووووی   ابککککککک  ا  مککککککک  
 

وم وکککک  غبووووی    ککککُ  کککک   کککک   ِ  کککک   
(23)

 
 
 

الثتنيػة  فكممة غبػتر األكلػى بمرنػى الغبػتر أك التػراب كىػذا مرنػى حقيقػي، أمػت كممػة غبػتر
  .فيى بمرنى الغـ كالحزف

حػػػدل الكممتػػػيف مركبػػػة إىػػػك  ريػػػب مػػػف الجنػػػتس التػػػتـ إ  أف ك  :التجنـــيس المركـــب  -2
فتمػػػؼ أراء الفػػتتل حيػػػث تكاألفػػرل مفػػػردة، كليػػذا القسػػػـ مػػػف الجنػػتس ضػػػرب مػػػف ا فت

نػػػكاع الجنػػػتس المركػػػب، فيقػػػكؿ الػػػبرض بػػػ ف الجنػػػتس المفػػػركؽ أالبالغػػػيف حػػػكؿ أ سػػػتـ ك 
، كمت يرد البرض الجنتس المركب مف أرؽ (24)المركب كالمقركف ىمت مف أنكاع الجنتس

أنكاع الجنتس المفظي، ألنو يتطمػب حضػكرنا لػذىف ال ػتعر كاعتمػتده فػي بنػتء ذلػؾ النػكع 
عمى مجمكعتت مف الكممتت كالمقتط  ال كتيو، ك  يكتفي بدكائر المفردات  مف الجنتس
 . (25)المفظية فقط

ــــــــار ارچػػػػػػػػو مػػػػػػػػردی کنػػػػػػػػد در  ػػػػػػػػؼ   ک

 

(26)وکــــار  ارکػػػػو دسػػػػتش تيػػػػی بت ػػػػد  
 

 
 

ف تككنػػػتف يالكممتػػػكىػػػك  ريػػػب مػػػف التجنػػػيس المركػػػبل إ  أف  التجنـــيس المهـــاب  : -3
تجنػػيس م ػػتبو  –يس م ػػتبو مطمػػؽ  ب تجنػػ –ف ، كىػػذا القسػػـ عمػػى نػػكعيف ع أ يمػػركبت

 مفرد كىذا النكع يتفؽ م  التجنيس المركب المفرد .

                                                           

ص  ىػػ.ش،1342محمد عمي فركغيع غزليتت سردم،  ركت نسبي حتج محمد حسيف ا بتؿ، تيراف،  س23 
164. 
 انتبو فرت بتنت التراب، فال تحزف عمى مت فتت.          

 .47ىػ.ش، ص1389راف ع فنكف بالغت ك نتعتت ادبي، اىكرا، تي يجالؿ الديف ىمتى س24 
در غزؿ  يريتر، ف منتمو تف  ی سبک  نتسی اسمتعيؿ تتج بفش، احستف سريدل نيت ع جنتس  س25 

 .301ىػ.ش، ص 3131پژكى یس، ستؿ   ـ،  متره ی اكؿ، بيتر،  –نظـ كنثر فترسی  عممی 
  210ص  ، مرج  ستبؽ،ابداع البداي  س26 

 ركة، فيده تككف فتلية كعممو محزننت.الترجمة ع يتلو مف رجؿ يحترب في ستحة المر
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كىذا أيضتن  ريب مف الجنتس المركب، كيكػكف ذلػؾ بػ ف تػ تى  التجنيس المفروق : -4
إحدل المفظتيف مركبة كاألفرل مفردة، كلكف ليس بينيمت ت تبو لفظى ل أل المفتلفة فى 

كيسػػمى  بينيمػػت فػػرؽ كػػكف ىنػػتؾتالؼ الفطػػي فػػي الكتتبػػة يؾ ا فػػكتتبتيمػػتل كبسػػبب ذلػػ
، دلبک یت فػي مثػتؿ ع   ، كمػنػكاع الجنػتس المركػبأمف  ت، كيرده البرض نكعن (27)مفرك تن 

 .(28)یسدا   ی
كىػػك أيضػػت  ريػػب مػػف التجنػػيس المركػػبل إ  أف المفظػػة المركبػػة التجنــيس المرفــو:  -5

کی ام یالثتنية مثؿ  ع    ةء مف الكمممتيف ل بؿ مف كممة كجز ىنت ليست مف كممتيف كتم

  .(29)س ، كيقتؿ لو مرفكکیی امیته – ته
أف  لكمفتمؼ فى الحركتتل ك الكىك التجنيس المتفؽ الحركؼ ك  التجنيس الناقص : -6

نيػػت مفتلفػػة فػػي حركػػة تمػػؾ أإ   ،ىػػذه ال ػػنرة مت ػػتبية فػػى الحػػركؼ لكتنػػت ت ػػبيو تػػتـ
تجػػتنس بسػػبب افػػتالؼ الحركػػتت أطمػػؽ عميػػو الحػػركؼل كلرمػػة الػػنقص فػػى عػػدـ اتمػػتـ ال

التجنيس النت صل كيطمؽ البرض عمى ىذا النكع مف الجنػتس التجنػيس المحػر ؼل كذلػؾ 
حرؼ أى افتالؼ الحركتت يكجد زيتدة فى بسبب انحراؼ ىيئتو    كمو سل فبتسضتفة إل

ؿ بػػػ ف ، كىنػػػتؾ مػػػف  ػػػت(30)الكممػػػةیإحػػػدل الكممتػػػيف كغتلبػػػتن تكػػػكف ىػػػذه الزيػػػتدة فػػػى نيتيػػػة
الجنتس النت ص ىك الذم تفتمؼ فيو إحدل الكممتػيف المتجتنسػتيف فػي إحػدل الحػركؼ، 

، ككه ك ككه، ک ک كم    تلب كغتلب، آسكده كآلكده، ُم أك الحركتت، أك الترتيب مثؿ 
  .(31)یریسم  مری ك    ُ 

                                                           

 .87صمرج  ستبؽ، ميرزا حسيف كاعظ كت في سبزكارلع بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر،  س27 
. ، ككذلؾ ينظر ع جالؿ 97صمرج  ستبؽ، السحر في د تئؽ ال رر،  ر يد الديف الكطكاط ع حدائؽ س28 

 .47ص ع فنكف بالغت ك نتعتت ادبي،مرج  ستبؽ،  ىالديف ىمتى
 .212، 209ابداع البداي  ، مرج  ستبؽ، ص  س29 
 .45ص  مرج  ستبؽ، . ، فنكف بالغت ك نتعتت ادبى ،202ابداع البداي  ، مرج  ستبؽ، ص  س30 
پنج، بيتر، ،  متره 2فريد يتحقي ع جنتسل ارائو ادبى، ارائو ب رل، ف منتمو نقد ادبى، ستؿ  س31 

 .183ص  ،ىػػ.ش3111
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كىػػػػك زيػػػػتدة إحػػػػدل الكممتػػػػيف المتجتنسػػػػتيف بحػػػػرؼ عػػػػف الكممػػػػة  التجنــــيس ال ايــــد : -7
 -مػػة ، بكؿ الكمأ يجنػػتس زائػػد فػػ -لجنػػتس عمػػى نػػكعيفع أكىػػذا القسػػـ مػػف ا األفػػرل،

كىنػػتؾ مػف  ػتؿ بػػ ف ىػذا القسػـ مػػف الجنػتس ىػك زيػػتدة  ،(32)فػر الكممػةآ يجنػتس زائػد فػػ
ك عمػػػى ثالثػػػة أنػػػكاع   حػػػرؼ أك أكثػػػر بوحػػػدل الكممتػػػيف المتجتنسػػػتيف عمػػػى األفػػػرل، كىػػػ

، كحينمت (33)یالنيتية س يجنتس زائد ف –الكسط  يئد فجنتس زا –البداية  يجنتس زائد ف
نػػتس جممحػػؽ بتل زائػػد فػػى أكؿ أك آفػػر الكممػػة يرػػد يػػتـ زيػػتدة حػػرؼ آفػػر عمػػى الحػػرؼ ال

  .(34)ل، ك و، َ مىق و، ا و َو و، و ودانپیک وع ل  مثؿ سالجنتس المذي ؿ أك  سالزائد
ف تنسػػتف المجتتلكممتػػكىػػذا القسػػـ مػػف التجنػػيس ىػػك أف تكػػكف ا التجنــيس المكــرر : -8

لبرضيمت البرض، كت تيت متكالية   ت تى عمػى التػكالي س ، كفػي حقيقػة األمػر نفػس  تمرادف
 .(35)الجنتس التتـ كلكف ا فتالؼ بينيمت ىك التكالى

ـــيس المـــردد : -9 كىػػػك  ريػػػب مػػػف التجنػػػيس المكػػػررل حيػػػث يجمػػػ  بػػػيف التػػػكالى  التجن
نػػيس المػػردد كالمكػػررل ىػػك أف كالتػػرادؼ ل كيقػػتؿ لػػو التجنػػيس المػػزدكج، كالفػػرؽ بػػيف التج

ي تى ال تعر فػى الجنػتس المكػرر بمفظتػيف متتػتليتيف متػرادفتيف بػدكف افػتالؼ فػى زيػتدة 
 ،رتزيػػد إحػػدل الكممتػػيف بحػػرؼ أك أكثػػ أك نق ػػتف فػػي عػػدد الحػػركؼل كلكػػف فػػى المػػردد

كمػػف كجيػػة نظػػرل أف ىػػذا القسػػـ مػػف التجنػػيس  ،(36) سا کک اک واک، اوعکک ک  کک کمثػػؿ ع  
دد ، كػػػذلؾ التجنػػػيس الزائػػػد كالتجنػػػيس المكػػػرر ل فيطمػػػؽ عميػػػو التجنػػػيس المػػػر  يجمػػػ  بػػػيف

 ف فى تفريمة كاحدة نتج عنيمت زحتؼ آفر.تجتم  زحتفااألمر فى الرركضل إذا 

                                                           

 .88ص مرج  ستبؽ، في  نتي  ا  رتر،  بداي  ا فكتر س32 
 . 23-20محمد ف تركى ع نقد بدي ، مرج  ستبؽ، ص س33 

 .46ص  مرج  ستبؽ، جالؿ الديف ىمتمع فنكف بالغتت ك نتعتت ادبى، س34 
 . 89صمرج  ستبؽ،  بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر، س35 
 نفس ال فحة المرج  الستبؽ نفسو،  س36 
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  الحػركؼ متعػدا الحػرؼ األكؿ يػىك اتفػتؽ المفظتػيف فػي جم التجنيس المطرف : -10
 و مطػػػر ؼل نتيجػػػة افػػػتالؼأك الحػػػرؼ األفيػػػر فػػػي إحػػػدل الفظتػػػيفل كلػػػذلؾ يطمػػػؽ عميػػػ

 .(37)طراؼاأل
 میسکککک  ومککککگ  ککککُد   وووووجیگووووىجوکککک   دي 

 
مسد آن ف ف , ب ن   ادو  ً  ک و  ک د 

ی
 

 

 
ىك الذل تتفؽ فيو المفظتػتف فػي جميػ  الحػركؼ متعػدا حػرؼ  التجنيس الالحق : -11

نيس  حؽ م حح كيككف مف حركؼ كسط الكممة، كىذا القسـ عمى نكعيف ع األكؿ تج
كاآلفػر حػرؼ عمػة، كاآلفػر تجنػػيس  تف  ػحيحيف، أك أحػدىمت  ػػحيحن تمفتمفػف التالحرفػ

 .(38) عمة يف الحرفيف المفتمفيف يككنتف حرف حؽ مرمؿل أل أ
 ا   فل وا   آن  بب ٌ    مک اد  ٌشیوُ   

 

  و  م غ  کر   ک   ک ک فکل ییشیوُ    

 سوووووو ییرای  کککککک م دو  مقاکککککک  او کککککک    
 

 سوویییرَی بککُد  ککُ  کک م يً اتککر    
لفػتظ متجتنسػة بحسػب الكتتبػة، كىػذا كتكػكف فيػو األ تجنيس الخط أو المصـّحف : -12 

ف فػي برػض الحػركؼ كبرػض الحركػتت تنػكعيف ع األكؿ ىػك أف تتفػؽ الكممتػالقسـ عمػى 
كتفتمػػػؼ فػػػي الػػػبرض اآلفػػػر، أمػػػت النػػػكع اآلفػػػر فػػػال يكجػػػد بػػػيف المفظتػػػيف سػػػكل الت ػػػتبو 

المضػترعة أك الت ػحيؼ مثػؿ  ة أك الم ػتكمس، كىذا النكع يطمؽ عميو الفط ى   الكتتبي 
 . (39)، تيمتر ك كر، سكز ،.... لربيمت عل

 دو ککککککک  ا ککککککک  پ  ککککککک  َلکککککککیکه دو ککککککک 
 

دو کک گ دو کک گ وم يکک  و سکک  
(40)

. 
    

                                                           

 .90ص  ،المرج  الستبؽ  س37 
 لف ُييسر الكنز بدكف ترب، افي الرزيز فميتقتضى الذم عمؿ أجره    

  نفس ال فحة، المرج  الستبؽ  س38 
إنيػػػت فتػػػرة حكػػػـ ممػػػؾ الزىػػػكر كليػػػذا السػػػبب فػػػوف طػػػتئر السػػػحر ينقػػػر عمػػػى سػػػطح زىػػػرة السػػػرتدة كػػػؿ  ػػػبتح  -

  م ححس
 السيتدة    مرمؿسيت مف تراب بتبؾ مق د أربتب السرتدة كيت مف جكدؾ رأس متؿ ا حتب  -
 .49ص مرج  ستبؽ، جالؿ الديف ىمتمع فنكف بالغتت ك نتعتت ادبى،  س39 
 93ص  المرج  الستبؽ نفسو، س40 

 الجكاب  رب كلكنو  حيح، فتلحقيقة تبدك في البداية  ركبةةع الترجم       
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 الجناس فى كتب البالغة الفارسية : 
لر ػيد الػديف الكطػكاط ، ذكػر مؤلػؼ الكتػتب سػبرة  كتاب حدائق السحر فى دائق الهعر -1

 ع (41)ىى عمى النحك التتلي أ ستـ لمجنتس
 تجنيس مركب   -تجنيس زايد     -تجنيس نت ص         -تجنيس تتـ         -
 تجنيس فط . -تجنيس مطرؼ        -تجنيس مكرر      -

 كمف المالحظ أف ر يد الديف الكطكاط فى كتتبو حدائؽ السحر في د تئؽ ال ررع
كعػػدىت نكعػػتن مػػف أنكاعيػػتل حيػػث عػػد   لمجنػػتس مػػ  أ سػػتـ أفػػرل تع   ػػد دمػػج أ سػػتمن  أوالً 

مػف  تمف أنكاع الجنتس المركب، ككذلؾ جرؿ الجنتس المردد نكعن  تالجنتس المفركؽ نكعن 
 أنكاع الجنتس المكرر.

ع ىنػػتؾ أ سػػتـ لمجنػػتس لػػـ يتطػػرؽ إلييػػت الكطػػكاط مثػػؿ الجنػػتس الم ػػتبو، كالجنػػتس  ثانيــاً 
 . تس الالحؽ بنكعيو ال حيح كالمرتؿالمرفك، كالجن

لمحمػػد بػػف عمػػر الرادكيػػتني،  سػػـ الرادكيػػتنى الجنػػتس إلػػى ثالثػػة  ترجمــان البالغــةكتػػتب  -2
 أ ستـ رئيسةع

 ف ؿ فى التجنيس المطمؽ .  -
 ف ؿ فى التجنيس المردد.  -
 ف ؿ فى التجنيس الزائد .  -
، فقػد (42)مل ل مس الديف محمد بف  يس الػراز  العجم أهعارالمعجم فى معايير كتتب ل  -3

ا في مؤلفو ىذا فف الجنتس ك  سيمت الجنتس المفظى، كلـ يفتمؼ كثيرن  متنتكؿ  يس الراز 
الفنية كاألدبية التى تزيد  وكفكائده ك يمت وبقكه فى ترريؼ الجنتس كذكر محتسنعف مف س

 النظـ كالنثر ركنقتن كبيتءن.

                                                           

 .94ص مرج  ستبؽ،  ر يد الديف الكطكاط ع حدائؽ السحر في د تئؽ ال رر، س41 
س الديف محمد بف  يس الرازلع المرجـ فى مرتيير ا حتب الرجـ ، بو ت حيح ع عالمو محمد بف  م س42 

عبد الكىتب  زكيني، كت حيح مجددع استتد مدرس رضكم، كت حيح مجدد ع دكتر سيركس  ميست، ن ر 
 ..شػ، ى1388عمـ، تيراف 
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أ سػتـ الجنػتس  إلػىإلى أ ستـ الجنتس ، فمـ يضػؼ جديػدان  -أيضت–كمت تطرؽ      
تر عمػػى نفػػس سػػفػػي د ػػتئؽ ال ػػررل ، كيبػػدك أنػػو  ػػد فػػى كتػػتب ل حػػدائؽ السػػحر  ةالمػػذككر 

أنػػكاع لتمػػؾ األ سػػتـل كجػػتء بيػػت  ةالػػنيج ، بػػؿ جػػتء ب  سػػتـ الجنػػتس الرئيسػػة كلػػـ يػػذكر أيػػ
 عمى ا طالؽ .  

  :(43)أقسام الجناس كما أوردها همس قيس الرا ي
 الجنتس المركب  – الجنتس الزايد     –الجنتس النت ص    -الجنتس التتـ   -
 .الجنتس الفطي  -الجنتس المط رؼ     -   الجنتس المزدكج    -
كيرػد ىػذا ، (44)كتاب " ابداع البدايع " لحاج محمد حسين همس العممـاى رررـان  -4

مػػة فػػى كتػػب البالغػػة الفترسػػية ك  سػػيمت عمػػـ البػػدي ، كمػػت أف يمالكتػػتب مػػف الم ػػتدر ال
حيػػث  سػػـ الجنػػتس إلػػى ع ػػرة أ سػػتـ عمػػى  تنتكلػػو أل سػػتـ الجنػػتس جػػتء ب ػػكؿ مف ػػؿل

 النحك التتلي ع
 جنتس مضترع ك حؽ  -جنتس زائد     -جنتس محرؼ    -جنتس تتـ     -
 جنتس مزدكج كمكرر كمردد -جنتس فطي   -جنتس ممفؽ    -جنتس مركب  -
 جنتس لفظي . -جنتس مرنكل    -

كعيف مػػف الجنػػتس أف  ػػمس الرممػػتل رررػػتنی،  ػػد ميػػز بػػيف نػػكمػػف المالحػػظ ىنػػت       
يقتبػػػؿ   سلمفظػػػي  ا لفظػػػي سل حيػػػث يقػػػتؿ أف ىػػػذا القسػػػـ ىمػػػت ع  جنػػػتس فطػػػي كجنػػػتس

، ىػذا ىػك ف فػي الكتتبػةتف في القراءة كمفتمفتتتيف متجتنستظالجنتس الفطىل أل أف المف
الترريؼ الرتـ لمجنتس الفطي كالمفظي، كلكف المؤلؼ ىنػت أضػتؼ كجػو افػتالؼ بينيمػت 

فػي  تفرىمػت ألفنػآف تفر، كىك إذا نطقت كممتػ سمت منف الن عف اآل منيمت كالن  حتى جرؿ
، تكتب إحداىمت ل لل ، كمػت عػد  كتػتب البػديريتت الضػتد كالظػتء في الكتتبة النطؽ كلكف

  بيؿ ىذا النكع ل حيث ينطقتف في الفترسية ل ظتءل . مف

                                                           

 .357 -352، ص المرج  الستبؽ نفسو س43 
ابداع البداي  ، بو اىتمتـ حسيف جرفرل، بت مقدمو ل دكتر ع ل رررتنی حتج محمد حسيف  مس الرممت س44 

 .ىػ.ش1377جميؿ تجميؿ، جتم  تريف كتتب در عمـ بدي   فترسيل ، انت ترات احرار تبريز، 
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 كمػػػػػت عػػػػػد  فػػػػػي الجنػػػػػتس المفظػػػػػي التنػػػػػكيف كحػػػػػرؼ النػػػػػكف فػػػػػي نيتيػػػػػة الكممتػػػػػيف    
ع ل  ػػفي الػػديف   ػػيدة فظػػي كمثػػتؿ ذلػػؾ فػػي الرربيػػة المتجتنسػػتيف مػػف  سػػـ الجنػػتس الم

 عالتي منيت الحمي ل
 ع داجنـي الوغى والنقـري فـوكال والميل داٍج        ـي الفـري فـسيل       
 ابنـّدهر غـرف الـوت  لطـبسطليث غاٍب          ـةوي تحت رايـطوخ       

 ةعكمثتؿ ذلؾ في الفترسي
 ف ییکگ یبی یتیكيیبیىم ؟یموهیچویبیخویبییکی یکییییك ییَمهی ُنیبخ یخُیییبُیییبًیخُاب

(45)
ی

ی

آفػػػػر لمجنػػػػتس لػػػػـ يتطػػػػرؽ إليػػػػو الرادكينػػػػى كالكطػػػػكاط فػػػػى  تكػػػػذلؾ ذكػػػػر  سػػػػمن            
كتتبييمػػت كىػػك ل الجنػػتس الممفػػؽل، كىػػك بػػ ف تكػػكف كمتػػت الكممتػػيف مػػركبتيف، عمػػى فػػالؼ 

يػز فػى ىػذا النػكع جكممػة مركبػة ككممػة بسػيطة ، كمػت أ يت كؿ مفالجنتس المركب الذم 
(46)مػػف الجنػػتس افػػتالؼ الحركػػتت

كىػػذا النػػكع يجمػػ  بػػيف الجنػػتس المركػػب كالجنػػتس ، 
ف الجنتس الممفؽ.  النت ص ليكك 

 كمثتؿ ذلؾ فى الرربية ع -
 دمنؾ عكدمػمي  عػك ػكدم لػػكعي   ػل ب كارجررم اػك مُت ليت   تيج

 الِس ُعوديـمجي ػف وديـاِل ُسعُ ـمجى     ػؿ إلػت ت تء فم  ػم ىػسترط فقتلت
فػػي مؤلفػػو بػػيف الجنػػتس المضػػترع كالالحػػؽ مرتمػػدان فػػي ذلػػؾ عمػػى گررػػتنی لدمػػج اك      

فػػي افػػتالؼ المفظتػػيف فػػي حػػرؼ كاحػػد  فالقػػكؿ بػػ ف ل الجنػػتس المضػػترع كالالحػػؽ يتفقػػت
يبػػػت المفػػػرج أ ػػػبح الجنػػػتس ف  ر تتكمؿ ترريفػػػو فيقػػػكؿ للػػػك كػػػتف الحرفػػػفقػػػطل ، كلكػػػف يسػػػ

ف لـ يكف كذلؾ فيك  حؽ لتمضترعن  كىك عمى فالؼ ترريؼ الجنتس الالحػؽ  ،(47)، كا 
عرفػو ل ىػك الػذل تتفػؽ فيػو  عند ل مؤلؼ كتتب  بداي  األفكتر ك نتي  األ ػرتر ع حيػث

ف فػػي جميػػ  الحػػركؼ متعػػدا حػػرؼ مػػف حػػركؼ كسػػط الكممػػة، كىػػذا القسػػـ عمػػى تالمفظتػػ

                                                           

 .218ابداع البداي  ، مرج  ستبؽ، ص  س45 
 .212، ص نفسو ستبؽالمرج  ال س46 
 .208، ص نفسو ستبؽالمرج  لا س47 
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ف  ػحيحيف، أك أحػدىمت تف المفتمفػت حح كيككف الحرفػجنيس  حؽ منكعيف ع األكؿ ت
رفيف المفتمفػػيف كاآلفػػر حػػرؼ عمػػة، كاآلفػػر تجنػػيس  حػػؽ مرمػػؿل أل أف الحػػ ت ػػحيحن 
(48)عمة حرفييككنتف 

. 
 ستـ الجنتس لـ يػرد ذكػره كثيػران فػى م ػتدر أ سـ آفر مف گررتنی ككذلؾ أكجد ال      

يريتت ، لالجنػػتس المرفػػكل كىػػك نػػكع مػػف أنػػكاع الجنػػتس عمػػـ البػػدي ، كلكنػػو ُذكػػر فػػى البػػد
المركب الذل يق  عمى ثالثة أنكاع ع ل جنتس يت كؿ مف ركنيف إحداىمت مركػب كاآلفػر 
بسػػيطل كالثػػتنى ل يت ػػكؿ مػػف ركنػػيف مػػركبيفل كأمػػت الثتلػػث ل فيت ػػكؿ مػػف كممػػة كجػػزء مػػف 

مرفك   كممة أفرل ل كيقتؿ لو
(49). 

كيرػد كارل، تي  ا  ػرتر ل لميػرزا حسػيف كاعػظ كت ػفي سػبز كتتب لبداي  األفكتر فى  ػن -5
مػف التف ػيؿ كالتمييػز بػيف  بقدرىذا المؤلؼ مف أىـ الم تدر التي تنتكلت فف الجنتس 

األنكاع المفتمفة كالمتدافمة م  برضيت البرضل حيث تكجد أنكاع لبرض أ ستـ الجنػتس 
مػػف أنػػكاع الجنػػتس، كلكػػف برػػد تبػػدك لمقػػترئ مػػف الكىمػػة األكلػػى كك نيػػت تكػػرار لنػػكع آفػػر 

نػػتؾ فػػرؽ بينيػػت كبػػيف األنػػكاع األفػػرل تمتػػبس د ىالتػػد يؽ فػػى ترريفيػػت ككيفيػػة ت ػػكيميت تجػػ
مريػػت، كىػػذا يػػدؿ عمػػى القيمػػة األدبيػػة ليػػذا الكتػػتب، ككيفيػػة تنتكلػػو لم ػػنتعتت البديريػػة 

 كبفت ة الجنتس لمت لو مف أىمية كبرل بيف المحسنتت البديرية .
ل لمرالمػػو جػػالؿ الػػديف ىمػػتل، تنػػتكؿ جػػالؿ الغــت وصــناعات ادبــيفنــون بكتػػتب ل  -6

  ستمو، كذكر أف لمجنتس تسرة أ ستـ ع أتس ك نالديف ىمتل الج
الجنػػػػتس  -الجنػػػػتس الزائػػػػد    -الجنػػػػتس النػػػػت ص أك المحػػػػرؼ   -الجنػػػػتس التػػػػتـ   -

جنػػتس الفػػط أك  -الجنػػتس المضػػترع كالالحػػؽ      -الجنػػتس المطػػرؼ      -المركػػب 
 كرر أك المزدكج أك المردد .مالجنتس ال -الجنتس المفظي    -ؼ  الم ح  

 ع(50)كفى نيتية عرضو لمجنتس ذكر ثالث نقتط عمى النحك التتلي

                                                           

   .89ص مرج  ستبؽ،  رتر، فكتر في  نتي  األحسيف كاعظ كت في سبزكارلع بداي  األميرزا  س48 
 .219ابداع البداي  ، مرج  ستبؽ، ص  س49 
 . 51-50ص مرج  ستبؽ، جالؿ الديف ىمتمع فنكف بالغتت ك نتعتت ادبى،  س50 
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 عمػىع الجنتس األفػرلل كلكػف أف الجنتس المكرر ليس نكعتن مستقالن في مقتبؿ أنكا - أ
 التتـ أك الزائد. سأف يرد مف  بيؿ الجنت ؿ األ

ػػ ػػد ُذكػػر فػػى كتػػب البػػدي - ب أفػػرل لمجنػػتس تتػػدافؿ مػػ   ػػنتعتت أفػػرل، مثػػؿ  ت  أنكاعن
  .، ك نرة القمب كيسمى جنتس القمب  نرة ا  تقتؽ كيسمى جنتس ا  تقتؽ

مف الممكف لمتيسير لضبط أ ستـ الجنتس المترددةل كالقسـ الثتني الجنتس النػت صل  - ت
ف تلكممتػػػ ف تكػػػكف اكيرػػك ؿ عمػػػى ذلػػػؾ بترريػػػؼ الجنػػتس التػػػتـ ل يكػػػكف الجنػػػتس التػػتـ بػػػ

الحػػػركؼ كالحركػػػتت كالمفػػػظ كالكتتبػػػة كالبسػػػتطة كالتركيػػػب ل  يفػػػمتفقتػػػيف ف تالمتجتنسػػػت
 كعمى ىذا فوف كؿ مت يفتلؼ ذلؾ الترريؼ يرد جنتس نت ص .

 الجناس فى البديعيات الفارسية :
ي البػديريتت، كذكػر أسػمتء   ػتئدىـ البديريػة أك كمػت مكىنت يتـ عرض أىـ نتظ  

م ػػنكع ل ، كاح ػػتء أنػػكاع الجنػػتس  ديريػػو م سػػرام أك   ػػيده لتسػػمى بتلفترسػػية ل ب
دافػػػؿ كػػػػؿ بديريػػػة ثػػػـ يتبػػػ  ذلػػػػؾ ا ح ػػػتء، الجتنػػػب التطبيقػػػى لمجنػػػػتس  در الفظػػػي الػػػكا

 المذككر فى ىذه البديريتت م حكبتن بنمتذج منيت.
ك د ذكر  تحب كتتب ل بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رترل ثالثة ع ر  ػتعران   

يريتت، كاكرد برػػػض مػػػف ىػػػذه البػػػديريتت مثػػػؿ بديريػػػة  ػػػكامى مطػػػرزم، مػػػف نػػػتظمى البػػػد
 .(51)كأجزاء مف بديريتت أفرل مثؿ  بديرية  مس الديف بردعي، كغيرىت

 : وناظموها البديعيات
تػػـ ا عتمػػتد عمػػى ر ػػد عػػدد  ػػرراء البػػديريتت الفترسػػية مػػف فػػالؿ مػػت جػػتء فػػى ثالثػػة 

 م تدرع
ع عبتسرمي كفتيي، ك د جتء فى ىذا الكتتب كتتبع ل رر فنى كفف  ررل ت ليؼ دكتر -1

 يراد النص الكتمؿ لبديريتتيـ .إالبديرتت، م    رراءثمتنية  رراء مف 
، ك ػػػد ذكػػػر لكتػػػتبع لبػػػداي  ا فكػػػتر فػػػي  ػػػنتي  األ ػػػرتر ل  لميػػػرزا حسػػػيف سػػػبزكار  -2

 تحب الكتتب عدد ثالثة ع ر  تعران مف نتظمي البديريتت، كلكنو لـ يػكرد الن ػكص 

                                                           

 . 43-14ص مرج  ستبؽ، بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر،  س51 
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لتمػػػػؾ البػػػػديريتت فيمػػػػت عػػػػدا بديريػػػػة كاحػػػػدة كىػػػػى ل بػػػػدائ  ا سػػػػحتر فػػػػي  ػػػػنتي   الكتممػػػػة
 ا  رترل .

، ك ػد عػرض لرػدد گػرافل لمجتىد غالمػي كديپترسی كعربی ل بديريو سرايي در ادب  -3
 يسيرأربرة ع ر  تعران مف نتظمي البديريتت ، كلـ يتنتكؿ فى ىذا المقتؿ سكل ك ؼ 

كجػػو ال ػػبو أفقيػػة لتكضػػيح أ، ككتنػػت دراسػػتو دراسػػة البػػديريتت سػػمتء تمػػؾأعػػف ال ػػرراء ك 
كا فػتالؼ فػػى البػػديريتت بػػيف الرربيػة كالفترسػػية، ككػػتف ذلػػؾ مػف نتحيػػة ال ػػكؿ ل أل لػػـ 

 يتطرؽ إلى الفنكف البديرية أك مضتميف تمؾ البديريتت الفترسية مقترنة بتلرربية.
مػػػت جػػػتءت بػػػو ىػػػذه كبرػػػد النظػػػر كالبحػػػث فػػػي الم ػػػتدر سػػػتبقة الػػػذكر كغيرىػػػت، كمقترنػػػة 

 المؤلفتت برضيت ببرض اتضح اآلتىع
الثالثػػػة عمػػػى تضػػػميف مؤلفػػػتتيـ عمػػػى عػػػدد ثمػػػتنى  ػػػرراء مػػػف نػػػتظمي  اتفقػػػت الم ػػػتدر -

 البديريتت .
 عدد تسرة  رراء . عمىلم رراء  تف األكؿ كالثتنى  في ذكرىمااتفؽ الم در  -
إلػى  ـكك ؿ عددى ،الستبقةدر تم الفى كؿ  ـ ر أعداد ال رراء الذيف كرد ذكرىتـ ح -

 تسرة  رراء مف نتظمي البديريتت الفترسية .
كبرػػػد، فقػػػػد تبػػػػيف مػػػػف فػػػالؿ اسح ػػػػتء السػػػػتبؽ لرػػػػدد ال ػػػرراء الػػػػذيف نظمػػػػكا البػػػػديريتت 

إلى عدد ثمتني ع ر  تعران،  –كمت يسمييت البرض  –الفترسية، أك الق تئد الم نكعة 
  كىى بمثتبة ببمكجرافيت ل رراء البديريتت الفترسية .

التى تـ أىـ  رراء البديريتت الفترسية،  عف مف الجدير بتلذكر أف يكرد ترريؼك  
افتيػتر بػػديريتتيـ لمدراسػػة التطبيقيػة لمجنػػتس فػػى البػديريتت الفترسػػية، ك ػػد تػـ افتػػتر ىػػذه 
النمػػتذج مػػف البػػديريتت عمػػى أسػػتس أىميتيػػت مػػف حيػػث تنػػكع ذكػػر أ سػػتـ كأنػػكاع الجنػػتس 

نكاع لمجنتس بتلدراسة كالتحميػؿ أؼ كمقترنة مت جتء بيت مف مفتمفييت مت بيف المت تبو كال
 كا ح تء .

 رنجوی  :قوامي مطر ى  -1
 تىك  كاـ الديف محمد بف أبي بكر مطرزم الگنجكی عـ نظتمي الگنجكی، كىمػ 

مػػف  ػػرراء القػػرف السػػتدس اليجػػرم، ك ػػد لقػػب بجمػػتؿ الػػديف،  ػػكاـ الػػديف كففػػر الػػديف، 
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، ك بدائ  لتر في بدائ  األ رترسحمت بيف ل  نتئ  األ بديرتو فى اسـ كاككذلؾ  د افتمف
 ػد نظػـ   ػيدتو فػي تئ  األسحتر، كىػك مػف ركاد البػديريتت الفترسػية، ك ن رتر في  األ

 . (52)مدح  زؿ ارسالف
عمػػػى   ػػػكامي المطػػػرزم فػػػى بديريػػػةالمفظػػػي ك ػػػد جػػػتءت  ػػػنرة أك فػػػف الجنػػػتس  

  التجنيس التي جتء نكع الجنتس بيػت مػف أ ستـ، بتسضتفة إلى  نرة التر ي  م سبرة
 .ي مف البحثقسيرد فى الجتنب التطبيكمت   سـ الجنتس الزائد،

 همس الدين بردعي:  -2
ىػػك مػػف  ػػرراء القػػرف التتسػػ  كالرت ػػر اليجػػرييف، ك ػػد نظػػـ بديريتػػو عمػػى نيػػج   ػػدية 
 ػػكامي مطػػرزم، ك ػػد نظميػػت حػػكؿ اميػػر عمي ػػر نػػكايي ، ككػػتف تفم ػػو حمػػدمل حيػػػث 

 . (53)بردعي ، كىك مف أبنتء مك نت محمدلبردعي زادهلك لبمالزادهلر بيف النتس ا تي
عمػى   ػمس الػديف بردعػي فػى بديريػةالمفظػي ك د جتءت  نرة أك فف الجنتس  
أ ستـ، بتسضتفة إلى  نرة التر ي  م  التجنيس التي جتء نكع الجنتس بيت مف  ثمتنية

ذكػر كمػت  ـ ضمف  سػـ الجنػتس النػت ص، سـ الجنتس المطرؼ عمى الرغـ مف أنو ذكرى
بيتيف كأعدىمت ضمف أنكاع الجنتس المكرر كالمكرر المركب كلكف اتضػح أف البيتػيف   

 يحكيتف أم  كؿ مف أ كتؿ الجنتس كىمتع  
 مکککک   ىکککک ي  ککککُيی  َهککککُ م وىکککک ي  ککککُ ویسکککک 

 
 وک  ک  ىککگ َپکی   ککُ  ک  ک  کک ی  ککً داو 

 وبککککککککککُد   ککککککککککب   دَد دا َ آي آ  ککککککککککیه 
 

فلکک     کک و  مگکک   کک او کک  ابککً  
(54)

. 
كبػػذلؾ يكػػكف عػػدد األنػػكاع الحقيقػػة لمجنػػتس المػػذككرة عنػػد ال ػػتعر  ػػمس الػػديف البردعػػي  

 ست أ ستـ كىـ   الجنتس التتـ، كالزائد، كالنت ص، كالمكرر كالمطرؼ كالفطس.

 سممان ساوج :  -3

                                                           

اىيـ ديبتجى ع نفستيف بديريو فترسي   بدائ  األسحتر في  تئ  األ رترس ، مجمو ل ينظرع سيد إبر  س52 
 . 31ىػ.ش ، ص 1382، بيتر گته تيرافده ل ادبيتت كعمـك انستني، دان کدان 

 .30، 29ص مرج  ستبؽ، بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر،  س53 
 .31 ص   مس بردعي،المرج  الستبؽ نفسو، بديرية  س54 
 مة ع ل نحف عبيدؾ كليس كمثمؾ  بيو، ف نت تدلمنى كأنت أرف  رأسي أمتمؾ ل .الترج -

 فال عجب عف الدفتف كالقمب ا حتراؽ كاأللـ، حتى أ ؿ بتلجمي  لقبة الفمؾ مت عدا األ رار.  -
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ممتف ىك ممؾ ال رراء جمتؿ الديف سممتف بف عالء الػديف محمػد سػتكجي، كالمرػركؼ بسػ
ىػػػػ.ؽ فػػػي  709 ػػػرتره بػػػػ لسػػػممتف السػػػتكجيل، ككلػػػد عػػػتـ أىل حيػػػث تفمػػػص فػػػى السػػػتكج

سػمكب  ػكامي أيجرل، ك د نظـ بديريتو عمى نسؽ ك ستكه، كىك مف  رراء القرف الثتمف ال
لػػديف فػػى مػػدح غيػػتث اأك ل ال ػػرح الممػػردل المسػػمتة ل بػػداي  ا سػػحترل ، كسػػيد ذك الفقػػتر

بيتنت، كنظمت في بحر المجتث 158كيبمب ترداد أبيتتيت م قرف الثتمف اليجر لافي محمد، 
المفبػػكف المق ػػكر   مفػػتع لػػف فرالتػػف مفػػتع لػػف فرػػالفس كىػػي ت ػػمؿ عمػػى ال ػػنتعتت 

 . (55)البديرية كالبيتنية كأ كؿ البحكر الرركضية كالزحتفتت
 تسػػػرةعمػػػى  سػػػممتف السػػػتكجي فػػػى بديريػػػةالمفظػػػي الجنػػػتس ك ػػػد جػػػتءت  ػػػنرة  

 ، كنت ص، كزائد، مكرر، مركب، مطرؼ، متكازم، فط، كا تقتؽس. أ ستـ، كىـ   تتـ
 عيهي هروي: -4

ىك حتفظ عمي نكر كتفم و عي ي، كأ مو مف غكر ىراة، كاتسػـ بحػدة ذىنػو          
كىػػك مػػف  ػػرراء  ،(56)األ ػػرتر كجػػكدة طبرػػو، ككػػتف مػػتىران فػػي عمػػـ الرػػركض ك ػػنتي 

، منيػت (57)ال ػتعر ثػالث   ػتئد مزينػةنظػـ ىػذا القرنيف التتس  كالرت ر اليجػرييف، ك ػد 
ف األكلػى ب سػمكب سػيد ذك الفقػتر  ػركاني فػي مػدح السػمطتف حسػيف تف م نكعتت  يدت

   ميرزا بتيقرا كمطمريت ع
 حػػػػػػػػػريـ حرمػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػكم تػػػػػػػػػك جنػػػػػػػػػت ابػػػػػػػػػرارل

 

  ػػػػميـ نكيػػػػت مػػػػكم تػػػػك راحػػػػت احػػػػرار 

ل ػػػػفكم سػػػػمتعيؿ اإقػػػػتر، فػػػػي مػػػػدح ال ػػػػته كالق ػػػػيدة الثتنيػػػػة كػػػػذلؾ ب سػػػػمكب سػػػػيد ذك الف 
 كمطمريتع

  ػػػػػراب  ػػػػػربت ذك ػػػػػت  فتسػػػػػت، ام دلػػػػػدار   
               

 عػػذاب محنػػت  ػػك ت بالسػػت بيمقػػػدار 

، كىػي أيضػت فػي تبيتنػ 138كالثتلثة بديرية عمى نيج ل  كامي رنجكمل ل ك د نظميػت فػى   
 مدح السمطتف لحسيف ميرزا بتيقرال كمطمريت ع

                                                           

،  س55  ، پفش ذبيح ا   فتع تتريل ادبيتت ايراف، جمد سـك ص ىػ.ش، 1364انت ترات فردكسي، تيراف، دـك
، ينظر أيضت ع بيركز ثركتيتف ع  .10.، عبتسرمي كفتييع  رر فن ي كفف   رر، مرج  ستبؽ، ص 1004

 .560 -557  يده ل  رح ممرد يت بداي  األبحتر، دان كده ل ادبيتت كعمـك انستنى، ص 
 .261ىػ . ش،  ػ1364، انت ترات فردكسي، تيراف چيتـر ذبيح ا   فت ع تتريل ادبيتت ايراف، جمد  س56 
 .37ص  مرج  ستبؽ، بداي  األفكتر ، س57 
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 لال ز دادت نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
              

 مػػػػػػػػػرادت نبػػػػػػػػػكده دكر بػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػتر ىبػػػػػػػػػ 

عمػى  ممتتز البػدائ  لم ػتعر عي ػي اليػركم فى بديريةالمفظي الجنتس ك   ك د   
أ سػػتـ  جنػػتس تػػتـ، كزائػػد، كمطػػرؼ، كمكػػرر، كمركػػب، كمرفػػك، كنػػت ص، كفػػطس،  ثمتنيػػة

 بتسضتفة إلى  نرة التر ي  م  التجنيس.
 اهمي هيرا ي: -5

 تفاليجريػ كالرت ػر ازم مف ال رراء القػرف التتسػ ىك ال يل محمد اىمي ال ير            
ىػػػ.ؽ،  ك ػػد تػػرؾ  ػػيراز كذىػػب إلػػى ىػػراة، كعمػػؿ فتػػرة فػػي 858كلػػد فػػي عػػتـ  المرػػركفيف

بػػػالط السػػػمطتف بػػػتيقرا، كمػػػدح ا ميػػػر عمي ػػػير نػػػكايي، كذىػػػب برػػػد ذلػػػؾ إلػػػى آذربيجػػػتف، 
ال ػػفكم،  كمػػدح السػػمطتف يرقػػكب آؽ  كيكنمػػك، كفػػي تمػػؾ األثنػػتء حكػػـ ال ػػته اسػػمتعيؿ

كمدحػػو فػػي أ ػػرتره، كنظػػـ مثنكيػػة ل سػػحر حػػالؿ ل  فػػى فمسػػمتئة كع ػػريف بيتنػػت بتسػػمو، 
كمػػػت  ػػػتـ ال ػػػتعر أىمػػػي ال ػػػيرازم بػػػنظـ بديريػػػة فػػػى مػػػدح اميػػػر عمي ػػػير، كتػػػكفي عػػػتـ 

(58)ىػ.ؽ942
.  

أ سػػػػتـ  سػػػػتةعمػػػػى    ػػػػيده ال ػػػػتعر أىمػػػػي ال ػػػػيرازمفػػػػى المفظػػػػي الجنػػػػتس جػػػػتء  
 مركب، كنت ص، كفطس. جنتس تتـ، كمطرؼ، كمكرر، ك 

 تيمور حسيني : -6
نظػػـ ال ػػتعر تيمػػكر حسػػيني   ػػيدتو عمػػى أسػػمكب كطريقػػة أىمػػي ال ػػيرازمل           

حيػػػث الق ػػػتئد الم ػػػنكعة التػػػي تحػػػكم فنػػػكف البػػػدي  كأكزاف ال ػػػرر  البحػػػكر الرركضػػػةس 
كألقتب القتفية ك د ا تممت   يدة مك نت تيمكر حسيني عمى مت يقرب مف أربريف  نرة 
مف ال نتعتت البديرية، كيرد ىػذا الرػدد فػي الق ػتئد الم ػنكعة كالبػديريتت عػدد يسػير 
ممػػػػت أدل إلػػػػى تكػػػػرار ال ػػػػتعر لػػػػبرض الفنػػػػكف البديريػػػػة فػػػػي   ػػػػيدتو، كمػػػػف أىميػػػػت فػػػػف 

 الجنتس.
ت لمجنػتس كىػـ ع         ك د ترددت أنكاع الجنتس في بديرتو حيث ذكر إثنى ع ػر  سػمن

نػػػت ص، كلفظػػػي، كمػػػزدكج، كمطػػػرؼ، كمركػػػب، كزائػػػد،  جنػػػتس  حػػػؽ، كتػػػتـ، كفطػػػي، ك 
                                                           

، عبتسرمي كفتييع  رر فن ي 447صمرج  ستبؽ، ، چيتـرذبيح ا   فت ع تتريل ادبيتت ايراف، جمد  س58 
 .13  كفف   رر، مرج  ستبؽ، ص 
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كمحرؼ، كتجنيس  مب، كمضترعس، كمت ضمف ال تعر تيمكر حسيني في البيػت الكاحػد 
أكثر مف نكع لمجنتس حتى تضمف البيت أربرػة أنػكاع لمجنػتس كػ ف يػذكر بتلبيػت الكاحػد 

  جنتس  حؽ كمطرؼ كنت ص كفطس كمثتؿ ذلؾ  كؿ ال تعر ع
 مى   ککک  هکککُ  ککک ٌککک ان  کککو  کککً اَ د ککک

 
  ان ي   ً    ف    گ    هً    

(59)
. 

 في البديعيات الفارسية : المفظى الجناس 
ك بػػؿ الحػػديث عػػف أنػػكاع الجنػػتس المفظػػي الػػكاردة فػػي البػػديريتت الفترسػػية عمػػى         

حدة كتف لزامنت أف أنبػو عمػى أف  ػرراء البػديريتت الفترسػية  ػد تنػتكلكا الجمػ  بػيف  ػنرة 
ترنػة ب ػنتعتت بديريػة أفػرل مثػؿ التر ػي  كالتجنػيس، التر ػي  كا  ػتقتؽ، الجنتس مق

كمػػػػت سػػػػيرد أيضػػػػت ذكػػػػر ا  ػػػػتقتؽ كالقمػػػػب ضػػػػمف أنػػػػكاع الجنػػػػتس حيػػػػث يطمػػػػؽ عمييمػػػػت 
البالغيػػػكف جنػػػتس القمػػػػب كجنػػػتس ا  ػػػػتقتؽ كمػػػت كرد فػػػػي برػػػض كتػػػػب البالغػػػة، كترػػػػد 

 ترنػػػت برمػػػؿ آفػػػر مثػػػؿ رفيرػػػة ال ػػػ ف فػػػي ذاتيػػػت، كلكنيػػػت إذا ا عنػػػدىـ  ػػػنتعة التر ػػػي 
، كُيمحظ ىنػت ا تػراف  ػنرتي التر ػي  مػ  التجنػيس كمػت التجنيس فونيت تزداد عمكنا كرفرة

 في األبيتت التتليةع  
 ترصيع وتجنيس :  -1

ـــــــــ ـــــــــدررا  کاى فم ـــــــــوای ق ـــــــــارتػػػػػػػػػك  ه  ب
                   

(60)کــارتػػك  ثنــای صــدررا  وی ممــک 
. 

  
 مک مکککک  گلٍوووویی ککککُ  سوووو یا   موووو یبیوووو ی

 
 ُ کگُاو ملٍویی  کُ کو یا   م ی ک ی 

(61)
. 

  م ککک   یسکککُي  هکککُ  کککىی يثي ا  ااککک  حککک 
 

 ه وآٌُِ  ب  و     و   ي   م    
 ا کک   يکک  ٌکک   کک   کک وهیىککگ    ککُ   کک ک بعکک 

 
 كکککً  ىی  ککک  م كکککس     ککک وهیى کککُاد  

  لکککو  کککُ وا حلقکککً ِ َتککک   و یککک ا کککی   

 
 سي اِ َتک   یمک وه ک   کُ وا امکاساا  

 واتییتی یا   ٌ    یى  تُیب فیسُی  مشک ی                    
                                                           

 .191ص مرج  ستبؽ، ، عبتسرمی كفتيی ع  رر فنی كفف  رر س59 
 ، فال يكجد تردد في ابرتد ال ر كؿ  فص  تر عدكؾ ابرده كتلكمب الترجمة ع     

 .197 كامي مطرزل ، ص   رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر،  س60 
 الترجمة ع ل يت مف حمؿ ىكاء  درؾ الفمؾ، كيت مف عمؿ ثنتء  در الممؾ        

 . 30 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س61 
 ة ع ل تتفتح زىكر الرظمة مف سالمؾ، كتنستؿ الفمكر الطيبة مف كالمؾل.الترجم    
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وا تیتی ا   م    ـ یى  ب ــتآٌـُی   شک  ـ                     
(62)

.  

 ع با اهتقاق :يترص -
 وَيکککک    ي کککک  آ   ٍکککک و صوووو ُر صوووو یی

 
  ُيکک   بی کک  م کک    کک و جىوو  ٌووُای 

 داود گلاوووووووتینافککککککک   بککککککک    تککککککک  ی    

 
 ا  حیکک   و کک  بکک َدان ویکک ود  ککک و گوو  

یص یییص ُری َک یص یریگلاتینییا ی                        

  یییُاییجى یکُک یحییریجیَیانــــــٌیییییییییییییییییییییییییییی
(63)

. 
كمت ُيمحظ في األبيتت الستبقة ب ف ذكر ال تعر  نرة ا  تقتؽ كىك يق د بيت         

ل ػػرر الدافميػػة، جنػػتس ا  ػػتقتؽ مقترنػػة مػػ   ػػنرة التر ػػي  التػػي تزيػػد مػػف مكسػػيقى ا
حيث تتميز  نرتت ا  ػتقتؽ كالتر ػي  بػتلجرس المكسػيقي المتميػز  يقػتع ال ػرر، كأمػت 

 تنتكؿ البالغييف ألنكاع الجنتس المفظي فقد جتء عمى ىذا النحكع 
 س تام :يتجن -1

 ی  م   کُ  ک  دا  کس َفک  داود و ک ن پ َاوً

    

َتککل   کک ي  کک  اکک    ککُن داود و کک ن پ َاوووً 
(64)

. 

  
 ا  مٍککککککککک  فکککککککک د دو ف ٌککککککککک  مٍکککککککک 

 
بوووی  کککس  کککُ ي  ککک   بوووی ف ککک ً تککک   

(65)ی
. 

  

 میوووووووین یمیوووووووینبکککککککُو وا  ککککککک دي ا  
 

کىووووووووووووی  یکىووووووووووووی   ککککککککککککل وا دادي ا   
(66)ی

. 
                                                            

 .17 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س62 
، ىؿ سم  أحد  الترجمة ع حينمت سم  الغزاؿ التبتي عف ذؤابتؾ المسكية، اضطر لنثر المسؾ مف  دة الحسد

تؾ ذات المئة حمقة جرمتني اسيرنا، كغمزة عينؾ الغز نية تمرض ذؤاب أف أطراؼ ال يف مركزىت التتتتر
 الرت ؽ.

 .17 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س63 
  الترجمة ع أراؽ  فتء  فكة كجيؾ متء الربي ، كنثر ىكاء جنة مقتمؾ مسؾ التتتر

 ؾ الفتلدلك يممؾ الكمستتف فبر عف  فتؤؾ، أل بؿ الكرد مف حيتة كجي
  فتء الكمستتف م فكذ مف  فتء  فكة كجيؾ، كىكاء جنة مقتمؾ يجمب الحيتة الفتلدة

 .47 اىمي  يرازم، ص،   رر فني كفف  ررس64 
 .ك تليت فيى دليؿ عمى جالء الحزفلع ل ترت فرا ة  مبؾ دليالن عمى الكفتء، ف عطني أذف الترجمة        

 211 ، صعي ی ىركیلبدائ  ،  رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز ا س65 
 الترجمة ع ل كجد الفتـ  مرنى المحبة عند بتبؾ ، ككممت بحث متئة مرة يجده منؾ ل.          

 .331 كامي مطرزل ، ص   رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر،  س66 
 ال درل.  د نزع الظمـ مف الطرؼ ، ك د نحى البفؿ مفعل  ةالترجم          



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (دراسة تحميمية) الجناس المفظي في البديعيات الفارسية

- 419 - 
 

 

 ای  کک و َ  کک  ملکک   ککاا   ککُ پ يکک او       
 

 کککک ٌ ی د ککککمى ن  ککککُ  کککک دا  ککککً پکککک ی داو 
(67)ی

. 
ث ترنػػی يػػكبػػترس ح انــ پرو ك ػػ  الجنػػتس فػػي البيتػػيف األكؿ كالثػػتني بػػيف كممػػتت           

الفرا ػػة بينمػػت ترنػػي فػػي  ػػطره الثػػتني مرنػػى ت األكؿ مرنػػی يػػپركانػػو فػػی  ػػطر البكممػػة 
اسذف أك السػمتح، ككػذلؾ كممػة  بػترس األكلػى بمرنػى مػرة أمػت بػتر الثتنيػة فترنػي الحمػؿ، 

مػػف كىػػذا الجنػػتس مػػف نػػكع الجنػػتس التػػتـ الممتثػػؿ الػػذم تتفػػؽ فيػػو الكممتػػتف المتجتنسػػتتف 
 .ف، أك فرميف، أك حرفيفالكممة، بمرنى أف يككنت اسمي نكعحيث 
كذلؾ ك   الجنتس في البيت الثتلث بػيف كممتػي ميػتف فػي ال ػطر األكؿ ككنػتر فػي      

ال ػػػطر الثػػػتني، حيػػػث جػػػتءت كممػػػة ميػػػتف األكلػػػى جػػػزء مػػػف الم ػػػدر  از ميػػػتف بػػػردفس 
لثػػتني مػػػف نفػػػس بمرنػػى أف يست  ػػػؿ كميػػتف الثتنيػػػة بمرنػػى كسػػػط، ككػػػذلؾ فػػي ال ػػػطر ا

البيػػت جػػتءت كممػػػة كنػػتر األكلػػػى جػػزء مػػػف الم ػػدر  از كنػػػتر دادفس كيرنػػي أف ينحػػػي 
ككنتر الثتنية بمرنى ال در، كىذا الجنتس مف نكع الجنتس التتـ المستكفي الذم تفتمؼ 

كالثتنيػة ، تاسػمن  إحػداىمت الكممة، بمرنى أف يككف نكعحيث مف فيو الكممتتف المتجتنستتف 
   .فرالن 
ءت فػػػي ث جػػػتيػػػس حپ يککک اوأمػػػت عػػػف البيػػػت الرابػػػ  فقػػػد ك ػػػ  الجنػػػتس فػػػي كممػػػة          

ال طر األكؿ مف البيت بمرنى  دائـس كفػي ال ػطر الثػتني بمرنػى  منكسػوس كعمػى الػرغـ 
مػػػف افػػػتالؼ آراء كت ػػػنيؼ عممػػػتء البػػػدي  لمجنػػػتس التػػػتـ حيػػػث ذكػػػر الػػػبرض عمػػػى أنػػػو 

برض اآلفػػر عػػد الجنػػتس المركػػب  ريبنػػت ينقسػػـ إلػػى  سػػميف  ممتثػػؿ كمسػػتكفيس إ  أف الػػ
(68)مف الجنتس التتـ كضمنو ضمف أ ستـ الجنتس التتـ

.  
 
 س ناقص :يتجن -2

 و ککککک  دَلککککک  وا،  ککککک    ملککککک   َ
 

ووووووووو کککککککککُ   وووووووووٌَمککککککککک   کککککککککُ  ُا یس  ُا س 
(69)

. 
                                                            

 . 30 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س67 
 بذاتؾ، لتبقى رؤكس اعدائؾ تحت األ داـل .دائـ  الترجمة ع ل يت مف تتج كعرش الممُؾ          

 86بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر، مرج  ستبؽ،  ص ميرزا حسيف كاعظ كت فيع  س68 
 .331 كامي مطرزل ، ص  ديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر،  رر فني كفف  رر، ب س69 
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  ککککککککک غ  سوفکککککککککگ َ داوککککککککک       ُ و ووووووووو
 

ه ککککککک  ا ککککککک    َاحبککککککک و ُ و ووووووو 
(70)ی

. 
وووداوک دوَن  کککیىً دلکککگ پککک     َآي  ا ش 

 
وووووایکککب َا  ايککککه  مککک ي  يکککه ف اککککً    ا ش 

(71)
. 

    

 َفک  ٍو م یبم ل  م ا ک   ٍ م یاف  هً 

 
 مکککک و  یی یف ااکککک  مکککک ا  کککک    یی یَلیکککک   

(72.)
 

  

  ک         َ یو   دي  ب ن, َتو   ا  َ ی
 

   ک  گ ی  ا ي ف  دا, ح تل  ُد  گ ی 
(73)

. 
ــ ك ػػ  الجنػػتس فػػي األبيػػتت السػػتبقة بػػيف كممػػتت           ــك واریِس ــ، وارس  ــك ورن  ،  ورُن

ـــ كػػػؿ ث اتفقػػػت يػػػحس  رـــردك رـــرد، وردك  ورد،  رددُ ك ردد  ،  هـــرمِ ك هـــرمُ ، رارِهـــك راره 
كمػف البػدىي ب نػو سػيؤدم  كممتيف مف تمؾ الكممتت في الحركؼ، بينمت افتمفػت حركتتيػت

ـك واریِسـ) حرؼ إحدل الكممتيفأيكجد زيتدة فى فونو إلى افتالؼ المرنى، كذلؾ  ( وارس 
كيطمػػػؽ الػػػبرض عمػػػى ىػػػذا النػػػكع مػػػف الجنػػػتس ، ةدة فػػػى نيتيػػػة الكممػػػىػػػذه الزيػػػتجػػػتءت ك 
 .ل كذلؾ بسبب انحراؼ ىيئتو    كمو سسالتجنيس المحر ؼ 
 د :ئجناس  ا -3

 خووووینی  خیوووووًپسکککک   کککک  وفعکککک   ککککُ 
 

شوووووی  شوووووی   ىککککک   ککککک  فسکککککر   کککککُ  
(74)

. 
 ا   ککککککُ بککککککُد  کککککک ک ف ف ککککککً  کککککک ک 

 
ف ککککک ً ا   کککککُ َاککککک و شوووووٍ ی  شوووووٍ ي 

(75)
. 

 
                                                                                                                                                      

 ة ع ل ستعد الُممؾ ككجية الدكلة، أنت في تؿ كىم تؾ فيؿ ل .الترجم           
 211 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ،  س70 

 فة، أنت نكر عيف األكتبر كاألحبترل .  الترجمة عل أنت برعمة في حديقة كبيرة كأنت أىؿ المرر            
 . 30 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س71 

 ، فمف ىذه الفر ة ر يب كمف ىذه الزمرة األ رارل .كاآله تأللـبالترجمة عل دافؿ  درم مميء              
 .18 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س72 

 عمى الرغـ أف  ع ؽ جمتلؾ ىك دليؿ الكفتء  إ  أف ألـ فرا ؾ ىك نيتية غفمتي
 .48 ي  يرازم، صاىم،   رر فني كفف  رر س73 

 كانجذب القمب إليؾ كىذا مت آؿ إليو الحتؿ ؾ بتلكرد،تكرد كجيؾ فك فت ركحي الترجمةع ل رأ             
 .331 كامي مطرزل ، ص  بداي  األ رتر،   رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في س74 

  تر الضيؽ  ترعتن فسيحتن ل . ؾستحتبفبرفرتؾ أ بحت منز  عظيمتن، ك پست دينة معل  ةالترجم        
 211 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ، س75 

، كحتزت المدينة  يرتيت بس  بب ك ترؾ ل .الترجمة ع ل استمد الكـر منؾ الجكد كالكـر
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ک, ا  اککک   ککک  موووُیٌمچکککُ  مُکوووًا  

 حبیککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککب
 

 ککک ک, ا  فککک ا  يککک و ووووی ٌمچکککُ  ویشوووًا   
(76)

. 
 بو  د پتره کرده اـ       جام  لو  جامچكف  

 

(77)از ذكؽ تػػػػت بػػػػو نتمػػػػو مػػػػرا کػػػػرده نتمػػػػدار 
. 

 
   

 ٌمیه  ً    فل وَي   ى  ً     ىٍک د

 

 هکککککُ  ُ کککککه آ ککککک  فکککککل وا   فککککک  آ   ٍککککک و 

 وا   فککککل ک شووووً میکککک ي  کککک و بم لکککک   

 

دو ف  ککک و الشوووً ال     ککک ن ا  آن  ککک   ککک 
(78)

. 

 

 

 

                     
ی 

َ مُکووًی شووٍ  َ شووٍ ي)یك ػ  الجنػػتس الزائػػد  فػػي األبيػػتت السػػتبقة بػػيف كممػػتت         

مػف  سػـ الجنػتس الزائػد فػي ءت تمػؾ الكممػتت ث جػتيػح( جیموًَ جویی، ووی َ ویشًی مُی 
 . (الشًَ ک شًالكممة بيف كممتي  النيتية، بينمت جتء البيت الفتمس جنتس زائد في بداية 

 

 س مرکب :يتجن -4
 وکککً هیکککس    ینجووویمٍووو  کککگ َفککک ی  کککُ 

 
هکککککُ  ٍککککک و مٍ جوووووین ککککک  ٌکککککُای  کککککُ  

(79)
. 

 ٌککککک   کککککً دو  ککککک ل       غمخوووووُا ای  کککککُ  
 

غوووووو یخووووووُا ف کککککک ً  او ا  ب کککککک  َدو  
(80)

. 
 ککککک    يککککک   ککککک   همکککککه حسکککککه وَی  

 کیسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومى 
 

کوووینیموووى ا  حیککک ی  ککک ول اَ  لکککً  
(81)

. 
 شوووبیخُن  بککک و  آود  ی لککک  هکککُ  ککک 

 
شووووب یخووووُن ککککبگ آ کککک  ا  ديکککک ي ی ويککککسد  

(82)
. 

 

                                                           

 . 30 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س76 
 ل .أ بحت مف النكاح عمى فراؽ الحبيب كتلنتئح كأ بحت مف ال راخ عمى فراؽ الرفيؽ كتل ترخالترجمة ع ل 

 . 30 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س77 
 مبتس مئة مرة حينمت  ربت  دح النبيذ األحمر، حتى ا تيرت بتمؾ الرستلة ل .الترجمة ع ل  د مز ت ال     

 .18 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س78 
 حينمت ظيرت زىرة البنفسج عمى كجيؾ الكردم، اطف  الربي  زىرة السكسف المتفتحة

 رة الاللو عف الكالـ د جرح ثمر جمتلؾ  بت ة الزىكر، كبسببيت عجز لستف زى
 .331 كامي مطرزل ، ص  رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر،  س79 

 ل. تي ير الفريؼ ربيرن بك تلؾ ، ك غير ك تلؾمحبة الحبيب   ترني  يئنت بعل ة الترجم         
 211 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ،   س80 

 الترجمةع ل يت مف أنت مترتطؼ م  كؿ مف بتلرتلـ، ك رت ىزيالن بسبب كجكد الجفتء كالفسةل .      
 .19 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س81 
 .47 اىمي  يرام، ص،   رر فني كفف  ررس82 

 ة دامية مف متء عيني ل .الترجمة عل حينمت أغتر فيتلؾ عمى ركحي بغترة ليمية، انيمرت ليم          
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(یمٍ جوین مٍ ییجوینیَ)ك   الجنتس المركب  في األبيتت الستبقة بيف كممػتت         

، ال  يکو َ عىي كاألفرل مفردةبمرنى محبة الحبيب مركبة   الكلمة  األَلّ ءب  حیث

بمرنػػػى مترػػػتطؼ  مفػػػردةلکککّ   الكلمکککة  األَءبککک ، (غووو ییخوووُا َ غمخوووُا )یكأيضػػػت بػػػيف
فػتألكلى مركبػة (یکیسومى َ کوینیموى َبویهیکلمتویهی)یی ال سکة َ عىکي مركبػةكاألفرل 

َلّ  عىکي اک وي لیلیکة َالث ویکة لیلکة ( فک ألشوب یخوُنَشبیخُنیَكالك ) ،كالثتنية مفردة 

 دامیة.

 جناس خط : -5
 ظلکککککککککککک  وا, داوَ بیمووووووووووووی ا   ککککککککککککُ 

 
تیمووووووووی َ   ککککککککُ ا کککککککک ای ملکککککککک  وا,  

(83)
. 

 
 

     گووووووووعا    سکککککککک  الککککککککب آ کککککککک  اٍکککککککک
 

 

گووووووووواا  کککککککککً واي وا ککککککککک گ   ا ککککککککک   
(84)

. 
 اک  ً  لکو  کُ, دل سک ً ی  کُاک باتً    

 
دٌککه وگکک و پاووتً ٌ فککس و سکک ً اک   ککُ 

(85)
. 

تی يیشعی انیبُییمشکیهییاغٍییب یجینیماکیهییتییشىیعیاکهیجینیماکیهیبُییا ی نی شفیمشکیهیی 
(86)ی

ی

  ککُ  کک د خووی  کک  مکک ا  ککً  کک ا  کک   یکک ا 
 

 لکو پ ي ک ن  کُ پ ي ک ن َاو حوی ن هُ 
(87)

. 
َ  باووتً   تیمووی  َ بیمووی )ك ػػ  جنػػتس الفػػط فػػي األبيػػتت السػػتبقة بػػيف كممػػتت           

ء  الكلمک   السک  قة  لکّ الىکُو األَا ( حیث بک حی َ خی ، مشکیهَ ماکیه،  پاتً

ىػك أف تتفػؽ الكممتػيف فػي برػض الحػركؼ كبرػض الحركػتت كتفتمػؼ مه ٌکاا ال ىک و َ
مػػف النػػكع الثػػتني ليػػذا الجنػػتس (ییگوواا َ گووعا ) كلم کک نال عکک   یىمکک   ،الػػبرض اآلفػػر فػػي

                                                           

 .331 كامي مطرزل ، ص   رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر، س83 
 منؾ الدكاء لداء المظمكميف كمنؾ ا نتقتـ مف أعداء الممؾ.ع والترجم        

 .212 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ،  س84 
 ل أذابت نتر  يرؾ القمب، كأنت تمضي عمى الطريؽ المستقيـ ل .الترجمةع        

 . 31 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س85 
 الترجمة ع ل فطتلمت  مبي مرمؽ بطرتؾ ف نت أسيرؾ، كلف أبحث مطمقتن عف فستقة فـ حبيب فى سكاؾل .      

 .47 اىمي  يرازم، ص،   رر فني كفف  رر س86 
حينمت سمرت تمؾ الركح المسكية عف رائحة تمؾ الذؤابة المسكية، انترش المكلركف بتمؾ الركح المسكية        

 بيذه الرائحة.
 .20 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س87 

 الترجمة ع تت  إف فيتؿ فتلؾ   جمتلؾس جرمني مثؿ حتؿ ذؤابتؾ المضطربة
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ٌَککُ  ککخن    لککو الكلم ککیه  ککخكث  مککه یة أك الت ػػحيؼيطمػػؽ عميػػو الم ػػتكمو كالمضػػترعك 

 ح   م  إ      لك الر َ  الم  ل ة في الم  و.

 جناس مکرر : -6
 هـــــامتػػػػػك  احتهـــــام ػػػػػبح بػػػػػد فػػػػػكاه از 

 

(88)خــــــــارك تػػػػػػػػ افتخــــــــاررػػػػػػػؿ بػػػػػػػػد رػػػػػػػكی از  
 

 
 

        دالتػػػػػػػػػك  اعتـــــــــدالعقػػػػػػػػػؿ كدانػػػػػػػػػش بػػػػػػػػػر 

 

(89)بــــــــــارتػػػػػػػػػػك  اعتبــــــــــارچػػػػػػػػػػرخ را دسػػػػػػػػػػت  
 

  
 آ کک  اکک  ف هککً  کک  ف َ کک        باوویی یکووی 

 
َيکه ٌمکً يکبک وي اک  سکُ   اوبی یبی  

(90)
 

 ٌو ا یٌو ا َف هً ٌسک  فلک  وا هکُ مکه  
 

وگوووی یوگوووی مککک ا    ککک  وب يککک  هکککُ  کککُ  
(91)

ی

ی 
، شوویی احتشوویی یکک   األَا َالثکک وي َالث لککث  ککیه كلمکک   )ي األال ىکک و فکک ءبکک            

( َيعک  ٌکاا ال ىک و  کمه  اوبی یبوی ، بایی یکی ، بی  اچتبی ، یا   اچتعا  خی   افتخی 

كىػك  ريػب مػف التجنػيس المكػررل حيػث يجمػ   المػرددأوُو ال ى و المك و المسدَو أَ 
بحػرؼ  عمػى األفػرل اىمتيػد إحػدتز بمفظتػيف ىك أف ي تى ال تعر ل ك بيف التكالى كالترادؼ

س كىػك وگی یوگوی  یٌ ا یٌ ا ، بينمت ك   الجنتس في البيت الراب  بيف كممتت  أك أكثر
 فتيػػػتلبرضػػػيمت الػػػبرض، كت  تف مرادفنػػػتف المجتنسػػػتتىػػػك أف تكػػػكف الكممتػػػك  جنػػػتس مكػػػرر

 تتف. متكالي

 جناس مطرف : -7
  فووووووووویر سککککککککک ً ا    فوووووووووی  ککککککککک ل  

 
  ا  ککککککککککککککککککککُدي ا     ای بعکککککککککککککککککککک   

(92)
 

 
                                                           

 .331 كامي مطرزل ، ص  فف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر،  رر فني ك  س88 
 ةع ل  تر ال بح الفبيث مف احت تمؾ ليالن، ك ترت الزىرة القبيحة مف افتفترؾ  ككتن ل.الترجم      

 211 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ،  س89 
 مى اعتدالؾ، كأفد الفمؾ عظمتو مف يد اعتبترؾل .ف عالترجمةع ل الرقؿ كالمررفة دا 

 .48 اىمي  يرازم، ص رر فني كفف  رر،  س90 
 الترجمة ع ل لك أ رؿ األحبة نتر الحزف، ألحر تنت جميرتن دفرة كاحدة ل .              

 .19-18 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س91 
 لك أنؾ لؾ األ ؼ مف الكركد   الر تؽس، لكنني لف اجد مر كؽ مثمؾ الترجمةع               

 .331 كامي مطرزل ، ص   رر فني كفف  رر، بديرية  نتي  األسحتر في بداي  األ رتر، س92 
 د طير عدلؾ اآلفتؽ مف اآلفتت، ك د تحرر طبرؾ مف الظمـ          
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 یکووووووووووووُاندَ کککککککککککک  و  و سکککککککککککک ً دو 
 

یکوووووووووُا د کککککککککمى ن  کککککککککُ وَی  ککککککککک   
(93)

 
 سوومىعفکک  دمککگ  يککه   ککگ  يکک  پکک   کک   

 
کمىوووعف دوکککگ  کککگ دٌککک  هکککُن وٌکککگ ا   

(94)
 

 سوو َ  ُ کک   سوو َیاف کک دي دو دلکک     
 

یَا لبکککک   یَایَاوکککک و  کککک  ا   یکککک ا  
(95)

 
  

   ای ، فووویرَ  فوووی )ك ػػػ  الجنػػػتس المطػػػرؼ  فػػػي األبيػػػتت السػػػتبقة بػػػيف كممػػػتت         

مف  سـ الجنتس المطػرؼ فػي الحػرؼ ءت تمؾ الكممتت ث جتيح( یکُا َ یکُان    ا َ
یسوومىعاألفيػػر، بينمػػت جػػتء البيػػت الثتلػػث جنػػتس مطػػرؼ فػػي بدايػػة الكممػػة بػػيف كممتػػي  

جنػتس مطػرؼ فقػد جػتء ی(ییَا َ یَای، سو َ َ سو َی، أمت في البيت الرابػ   ( کمىعَ
 .ك بو ا تقتؽ

 
 

 س مرفو :يتجن -8
 آمککککککک ي   ککککککک  سووووووو م  ٍککککککک    کککککککی 

 
ا  ا ککککککُاو سوووووو م  اوکککککککً ٌسکککککک گ  

(96)
 

ث يػح( سو م یَسو م )ك   الجنتس المرفك  في األبيتت السػتبقة بػيف كممػتت          
ءت سالمت األكلى بمرنى سالمؾ كالثتنية بمرنى السػالمة، كأكرد ال ػتعر ىػذا البيػت جت

ىذا البيػت يرػد ضػمف أنػكاع ضمف أنكاع الجنتس المرفك عمى الرغـ أف مف المالحظ أف 
الجنػتس التػتـ، حيػػث تتفػؽ المفظتػػتف فػي الحػركؼ كالحركػػتت كتفتمفػتف فػػي المرنػى كجػػتء 
ىػػػذا مطتبقنػػػت لت ػػػنيؼ سػػػيركس  ميسػػػت لمجنػػػتس المركػػػب أك المرفػػػك ب نػػػو ضػػػمف أنػػػكاع 

 . (97)الجنتس التتـ
                                                           

 211 ، صكیعي ی ىر  رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ، س93 
 فكؽ الجدراف -يترب كف –جمس ندمتؤؾ في الديكاف، بينمت جمس اعداؤؾ      

 .48 اىمي  يرازم،ص،   رر فني كفف  رر س94 
 كلك أنؾ مررت لحظة عمى سمند، فمف يجير الر بة مف الم نقة حينمت تتحرر     

 . 31 ديف بردعي، ص مس الفكتر في  نتي  األ رتر،  نتي  األ س95 
 يق  السركر في  مبي مف نظمؾ الجميؿ كي يب رأسي دكار مف تفيؿ دكاء  فتؾ           

 211 عي ي ىركم، ص  رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ   س96 
 مف  بؿ جمب سالمؾ الحظ  ب نؾ ستلـ مف األعكار.           

 .52مرج  ستبؽ، ص گتىی تتزه بو بدي ، سيركس  ميست ع ن س97 
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 الجناس الالحق :  -9
 دٌک  َووی  وُشيقیه  ً ویس  هُ آن  ً  ً 

 
  دودمىک   کُي  ا کک  ک ای ظک ل  َ ک 

(98)
 

ث اتفقػت يػح( وُشیَوی )ك   الجنتس الالحؽ  في البيت الستبؽ بيف كممػتت          
جػتء ىػذا الحػرؼ متعػدا حػرؼ كسػط الكممػة، ك ف في جميػ  الحػركؼ تف المتجتنستتالکممت

المفتمػؼ بػيف الكممتػػيف حرفنػت مػػف حػركؼ الرمػػة ممػت جرػؿ الجنػػتس ىنػت مػػف نػكع الجنػػتس 
 ؿ.الالحؽ المرم

 جناس مضارع :  -11
 دَلک   يک   آن دک َوکگ وکگ  ی ک   پی 

 
ف دَن ا  وَ  م و   يه ٌ   ی ک   پی  

(99)
 

ث اتفقػت يػح( پیو یَپیو )ك   الجنتس المضترع  في البيت الستبؽ بيف كممػتت           
طبقت لترريػؼ الجنػتس ، ك األفيرحرؼ المتعدا ف في جمي  الحركؼ تف المتجتنستتالکممت

البالغيػػػيف القػػػدامى كىػػػك افػػػتالؼ المفظتػػػيف فػػػي حػػػرؼ كاحػػػد  ػػػريطة أف المضػػػترع عنػػػد 
 يككف الحرفتف المفتمفتف في الكممتيف  ريبت المفرج.

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد افتمؼ برض عممتء البالغػة المحػدثيف حػكؿ الجنػتس          
المضػػترع فمػػنيـ مػػف  ػػتؿ إذا افتمفػػت الكممتػػتف فػػي حػػرؼ كاحػػد ككػػتف ىػػذا الحػػرؼ  ريػػب 
ػت كأرجػ  ذلػؾ  المفرج فيك جنتس مضترع، كأمت إذا كتف بريد المفرج أ بح جنتسنت نت  ن

 . (101)، كمنيـ مف أرجرو إلى نكع الجنتس الالحؽ(100)إلى عمـ ال كتيتت
 التجنيس المحرؼ ع  -11

 ت  وگ و ٌ   ى و  ه ف ا  مگ  ىىک 
 

ت  ٌساو  ٍ ي و ب ن  ک ا  مکگ  ىىک  
(102)

 
   تقتؽ عا -31 

                                                           

 .174 ، صكفتييع  رر فني كفف  رر، تيمكر حسيني عبتس عمي س98 
 .185 ، صعبتس عمي كفتييع  رر فني كفف  رر، تيمكر حسيني س99 
، 14محمد جرفر يتحقي ع نقد جنتس مضترع ك حؽ در كتب بالغى، ف منتمو پژكى يتی ادبی  متره  س100 

 . 156ىػػ.ش، ص 1385زمستتف، 
 .54مرج  ستبؽ، ص گتىی تتزه بو بدي ، سيركس  ميست ع ن س101 
 167 ، صتيمكر حسيني س102 

 يفيدؾ مئة حبيب بجتنبؾ كتفديؾ مئة ألؼ ركح ممؾ   يريترس .
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 وان      مککککککککل دٌکککککککک  َا مککککککککل دَ
 

 کککککککک ل   اکککککککک  َا لکککککککک  ا اکککککککک و 
(103)

 
  
  ککگ  ککُ  ککمه م کک   ککً  کک  و کک  وي کک 

 
 کککک م  ککککی ٌگ  سکککک    کککک   ی کککک  

(104)ی
 

 لؤلککؤ َلعککلچ لؤلککؤ َلعککل  ککُ ٌککی ککً آ   
 

  کککً ه ککک  ٌکککیچ  سکککگ دو وی مککک  ا   کککُاو 
 د  ککککک   لکککککًو ککککک   نلکککککً  کککککىبل وٍککککک  

 
 لؤلکککککؤی     ف فککککک  دو وٍککککک دلکککککب  کککککُ  

   ــــــ  ُ  ـــل  ـــؤ لعـــؤلـــ  آن لـــديُ ــــه                    

ؤی    ـــــــؤلــــ  لــــگ دو آمــــــً   يـــــ                    
(105)

 

 

کک  مککه أوککُاو ال  ىککیو،  يطلککا البنایککُن  لککّ ا  کک ق   ب ا ا تکک  ب َيع ب َوککً وُ ا

ق و ککة الرکک َ  فککي َيكککُن  ککخن يککُود الك  ککب أَ ال کک    فککي وثکک ي َو مککً أل  ظاکک  م 

الىطا
(106)

 

 مقمكب برض ع -13
 شوووووک   شوووووکپککککک دي   اَ   ککککک ى  

 
 سکککککک ً    قکککککک    مکککککک   ککککککُي  مکککککک  

(107)
 

س، حيػػػث  شووک   شوووکك ػػ  الجنػػتس المقمػػكب الػػبرض فػػػي البيػػت التػػتلي بػػيف           
 حدث تقديـ ك ت فير في برض الحركؼ، كلكف لـ ي مؿ ذلؾ ا فتالؼ الحركؼ كميت.

 مقمكب کؿ ع  -33
  ف يح ؿ التقديـ كالت فير في جمي  حركؼ الكممة مف أكليت إلى آفرىتكيككف ب

                                                           

 211 ، صعي ی ىركی رر فني كفف  رر، بديرية ممتتز البدائ  ، س103 
 أنت كتمؿ الدىر كأكمؿ أىؿ الدىكر أنت عتلـ الر ر كأعمـ أىؿ الر كر       

 .47 ازم، صاىمي  ير  رر فني كفف  رر،  س104 
 عطر المسؾ الذم ينستؿ عمى فدؾ بدكنؾ كتلتراب األسكد الذم يتست ط برأس الفالح     

 .22 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س105 
    يكجد لؤلؤ كيت كت كتلذم بمتء لؤلؤؾ كيت كتؾ، ك  ينجـ عف عيف أم  فص سكل الذؿ

 عمى زىرة الاللو، كافذت  فتؾ مكض  لؤلؤ الال كض  كجيؾ بت ة كركد السنبؿ 
 عندمت رأل ذلؾ المؤلؤ يت كتؾ تألأل، كامتزج لؤلؤؾ بمؤلؤ ا  

 .103ر يد الديف الكطكاط ع حدائؽ السحر في د تئؽ ال رر، مرج  ستبؽ، ص  س106 
 .29 سممتف ستكجي، ص  رر فني كفف  رر،   يدة بداي  األسحتر، س107 

 سكر لذكؽ حديثؾ حتسدنا، كالجبؿ مرتبط  بكرامتؾالترجمة ع ال       
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 تککککُا  دو ف مکککک ن کووووی  ککککُ   ایامککککُو 
 

حسکُد  ک  ااطک و حتوف کُ  فوت ف ُح  
(108)

 
س،  حتووف  اییَکووی  یَفووت یَك ػػ  الجنػػتس المقمػػكب الكػػؿ فػػي البيػػت التػػتلي بػػيف         
 .يت إلى آفرىتالكممة مف أكلحيث حدث تقديـ ك ت فير في جمي  الحركؼ 

ذا  ثالثػػػػة إلػػػػى ترجرػػػػو أف أمكػػػػف ،جمػػػػيالن  يقػػػػ  حػػػػيف الجنػػػػتس جمػػػػتؿ فػػػػي النظػػػػر أُمرػػػػف كا 
 ع  (109)أسبتب

 الػػزم فػػي التكافػػؽ أف فيػػو   ػػؾ كممػػت برضػػيت، أك كميػػت ال ػػكرة فػػي األلفػػتظ تنتسػػب -ا
 بػو تػ نس ك بتلفطرة النفكس إليو تميؿ ببرض برضيت كالنظتئر األ بته كا تراف ، كالينداـ

 أ ػػيتء ىػػي ك ، ائػػتالؼ ك انسػػجتـ ك نظػػتـ ألنػػو كيسػػكف، الػػذكؽ إليػػو يطمػػئف ك تغتػػبط،ك 
 .ك رارنا كىدكءان  ب ت ة ك راحة النفكس عمى لحمميت الغرائز في حبيت مرككز

 فيطػػرب ،نػػت ص أك كتمػػؿ تمتثػػؿ الكممػػتت تمتثػػؿ مػػف ال ػػتدر المكسػػيقي التجػػتكب -1 
 . القمكب أكتتر كييز النفس كيكنؽ األذف

 ي ػدر أف  بػد الجنػتس فػي ألنو ، السج  في منو كأ مؿ أكس  ىذا التنتغـ أف حظمكي 
 متنتسػػػػؽ األدكات مفتمػػػػؼ تػػػػتـ مكسػػػػيقي بتفػػػػت  ػػػػيء أ ػػػػبو فيكػػػػكف حػػػػركؼ عػػػػدة عػػػػف

 .  األ كات
 كافتػداع األذىػتف  فػتالب ، لبتلكسػرل المجنس إليو يمج  الذم فتذاأل   التالعب ىذا -3

 . األفكتر
 غيػر منػو نػى تج امػرددن  لفظػتن  ك مكػررنا مرنػى عميػؾ سػيررض أنػو يؾير  ىك فبينمت      

 يغػػػتير مسػػتحدثتن  مرنػػػى عميػػؾ فيجمػػػك منػػؾ ركغيػػػ ىػػك إذا ، كالسػػػ مة كا نقبػػتض التطكيػػؿ
 الدى ػػة فت فػػذؾ ، المرػػرض ذات ك ال ػػكرة نفػػس فػػي حكػػته إف ك المغػػتيرة كػػؿ متسػػبقو

 حستبؾ. في يق  لـ مفيدان  جديدان  عميؾ دتأج التي المذيذة السترة المفتج ة ليذه

                                                           

 30سممتف ستكجي، ص  س108 
 حينمت ت مر فرأيؾ يرافقو ال كاب، كفتح فتكحؾ تمقي بتلحسكد عمى األ طترالترجمة ع        

 29عمي الجندم ع فف الجنتس، مرج  ستبؽ، ص  س109 
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   ج :ــائـالنت
تك مت الدراسة إلى أف البديرية الفترسية ستبقة عف البديرية الرربية ن  ة، كتفتمؼ  س1

 عنيت رؤية ك كالن.
أكؿ بديرية فترسية، ترج  إلى القرف الستدس اليجرم، كىػي بديريػة ل بػدائ  األفكػتر  س2

 في  نتي  األ رترل لم تعر  كامي المطرزم.
فػػػي ال ػػػرر الفترسػػػي مػػػت يسػػػمى بتلق ػػػتئد الم ػػػنكعة كىػػػي أعػػػـ كأ ػػػمؿ مػػػف  ظيػػػر س3

ػػت بػػتلبحكر كاألكزاف  البديريػػة حيػػث تتضػػمف الق ػػتئد الم ػػنكعة أنػػكاع البػػدي  ممزكجن
 ال ررية، التك يح، الدكائر الرركضية كىك أيضت مت   يكجد في الرربية.

ػت لمجنػتس، بينمػت جػتء اسػتفداـ ا س4 لبػديريتت لرػدد ع ػرة تـ ر د عدد أربرة ع ػر نكعن
%  مػف أنػػكاع 71.43أنػكاع مػف الجنػتس، كىػذا يرنػػي أف نسػبة اسػتفداـ البػديريتت 

 الجنتس المذككرة في كتب البدي  الفترسية.
بمغت مكتنة الجنتس بيف فنػكف البػدي  مكتنػة عتليػة، حيػث ك ػؿ التطػتبؽ الجنتسػي  س5

 إلى حد ا كتمتؿ في المفظ كالكزف كالحركة.
قتعيػػػة د ليػػة فػػي ال ػػػرر، ترػػكد عمػػى المرنػػػى بػػتلتمكيف فػػي ذىػػػف لمجنػػتس إىميػػة إي س6

السػػتم ، حيػػث ي ػػمؿ الجنػػتس المكسػػيقى الدافميػػة لمػػنص األدبػػي  ال ػػررس كىػػذا مػػت 
اتضػػػػح جمينػػػػت مػػػػف فػػػػالؿ النمػػػػتذج التطبيقيػػػػة لفػػػػف الجنػػػػتس المفظػػػػي فػػػػي البػػػػديريتت 

 الفترسية.
أنػػو اتفػػتؽ المفظتػػيف  افتمفػػت أراء  البالغيػػيف حػػكؿ الجنػػتس النػػت ص فمػػنيـ مػػف رأل س7

كمنيـ مف  تؿ إف أم افتالؼ  -الرأل الغتلب–في الكتتبة كافتالفيمت في الحركتت 
يطػػرأ عمػػى المفظتػػيف المت ػػتبيتيف سػػكاء أكتنػػت فػػي إحػػدل الحػػركؼ أـ الحركػػتت أـ 
الترتيب فيك جنتس نت ص، ك د جػتء الجنػتس النػت ص فػي البػديريتت الفترسػية عمػى 

 الرأم األكؿ.
الجنتس المرفك في البديريتت الفترسية رغـ ككنو  سمنت غيػر رائػج فػي أ سػتـ اسُتفدـ  س8

 الجنتس، كأكؿ مف أكرده  مس الرممتء الجرجتني في كتتبو إبداع البداي .
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تضػػػػػمنت برػػػػػض البػػػػػديريتت فػػػػػي البيػػػػػت الكاحػػػػػد أك المقطػػػػػ  الكاحػػػػػد فػػػػػي الق ػػػػػتئد  س9
أنػػكاع ممػػت يػػدؿ الم ػػنكعة أكثػػر مػػف نػػكعيف لمجنػػتس ك ػػد ك ػػؿ أحيتننػػت إلػػى أربرػػة 

 عمى مكتنة الجنتس في ال رر الفترسي ك  سيمت البديريتت.  
 

 توصيات واستهراف:
مػػػت تقػػػدـ ذكػػػره فػػػي ىػػػذا البحػػػث إنمػػػت يمثػػػؿ محتكلػػػة ارتيػػػتد لرػػػكالـ ىػػػذا الفػػػف            

 الجنػتسس كفضػػتءاتو الالمحػػدكدة فػي المغػػتت اسسػػالمية كميػػتل ألنيػت  ػػقتئؽ كتػػكائـ كممػػت 
الكريـ، كمف الحرم اس ترة ىنت التذكير بحتميػة ضػركرة مػد أعػيف البػتحثيف  فجرىت القرآف

 إلى ىذا الفف في اسبداع ال ررم الحديث كالمرت ر كفت ة الفترسية. 
كممػػػت يست ػػػرفو ىػػػذا البحػػػث كيرػػػد مػػػف تك ػػػيتتو التػػػي أرفريػػػت إلػػػى أسػػػتتذتنت            

كف بالغيػػػة  ػػػتى ت ػػػترعت فييػػػت األجػػػالء ليكجيػػػكا ابنػػػتءىـ كمريػػػدييـ الرمميػػػيف إلػػػى فنػػػ
المغتت اسسالمية كميت، كليت مف المؤلفتت التراثية مت ليت، كلألسؼ لمت تترجـ حتػى اآلف 
كأعػػرض عنيػػت البػػتحثكف لمػػت يتبػػدل فييػػت مػػف كعػػكرة كرمػػـ المرمػػى كعمػػـ األلغػػتز، كعمػػـ 

ؼ التك ػػيح كفت ػػة فػػي الق ػػتئد الفترسػػية الم ػػنكعة ك   ػػؾ أف أسػػتتذتنت األجػػالء سػػك 
 يجدكف مف ابنتءىـ مف ينيض بيذه المكضكعتت ت طيرنا كت  يالن كمقترنة. 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع العربية والمعربة : 
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بيركز ثركتيتف ع   يده ل  رح ممرد يت بداي  األبحتر، دان كده ل ادبيتت  .13
 كعمكـ انستنى، تيراف،  د.تس.

 ىػ.ش1389ع فنكف بالغت ك نتعتت ادبي، اىكرا، تيراف  ييجالؿ الديف ىمت .14
 ـس.2010 
حػػػتج محمػػػد حسػػػيف  ػػػمس الرممػػػتل رررػػػتنیع ابػػػداع البػػػداي  ل، بػػػو اىتمػػػتـ حسػػػيف  .15

فرل، بت مقدمو ل دكتر جميؿ تجميػؿ، جػتم  تػريف كتػتب در عمػـ بػدي   فترسػيل ، جر
 ـس.1998  ىػ.ش1377انت ترات احرار تبريز، 

، پفش دكـ .16 انت ترات فردكسي، ، ذبيح ا   فت ع تتريل ادبيتت ايراف، جمد سـك
 ـس.  1985  ش. ىػ1364تيراف 

 ش. ىػ1364ترات فردكسي، تيراف ع تتريل ادبيتت ايراف، جمد چيتـر ، انت  ػػػػػػػػػ .17
 ـس.1985 
 ىػػػػ.ش1395رضػػت  ميفػػتف ىػػدايت ع مػػدارج البالغػػة، كتتبفرك ػػي مررفػػت،  ػػيراز،  .18
  ـس.2016 
سيد إبراىيـ ديبتجى ع نفستيف بديريو فترسي   بدائ  األسحتر في  تئ  األ رترس  .19

 .شىػ1382، مجمو ل دان کده ل ادبيتت كعمكـ انستني، دان گته تيراف، بيتر 
 . ـس2003 
ع نگػػتىی تػػتزه بػػو بػػدي  ، چػػتب چيػػتـر ، تيػػراف ، انت ػػترات مجيػػد،  سػػيركس  ميسػػت .20

 .ـس1993  ىػػ.ش1371
 مس الديف محمد بف  يس الرازلع المرجـ فى مرتيير ا حتب الرجـ ، بو  .21

ت حيح ع عالمو محمد بف عبد الكىتب  زكيني، كت حيح مجددع استتد مدرس 
 .شػى 1388سيركس  ميست، ن ر عمـ، تيراف رضكم، كت حيح مجدد ع دكتر 

 ـس.2009 
 ىػػػػ.ش1391عبتسػػػرمى كفػػػتيي ع  ػػػرر فن ػػػى كفػػػف  ػػػرر ، انت ػػػترات سػػػحف، تيػػػراف  .22
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،  متره 2فريد يتحقي ع جنتسل ارائو ادبى، ارائو ب رل، ف منتمو نقد ادبى، ستؿ  .23
 .ـس2009ىػػ.ش  1388پنج، بيتر، 

ف ػػمنتمو کتػػتب » ي در ادب پترسػػی كعربػػی مجتىػػد غالمػػى كديگػػرافع بديريػػو سػػراي .24
 .ـس2011  .شػى1390مبيف، ستؿ سـك ،  متره ل   ـ، زمستتف

محمد جرفر يتحقي ع نقد جنتس مضترع ك حؽ در كتب بالغى، ف منتمو  .25
 ـس. 2006ىػػ.ش  1385، زمستتف، 14پژكى يتی ادبی  متره 

تب عمـك انستنى، محمد ف تركى ع نقد بدي ، تيراف ع ستزمتف مطتلرو كتدكيف ك .26
 ـس.2008 ىػػ.ش1387چتپ سكـ، 

محمد عمكم مقدـ، رضت ا رؼ زاده ع مرتنى كبيتف، چتب نيـ، ستزمتف مطتلرو  .27
 ـس.  2009ىػػ.ش  1388كتدكيف كتب عمـك انستنى، تيراف، 

كيراستو ميرزا حسيف كاعظ كت في سبزكارلع بداي  ا فكتر في  نتي  ا  رتر،  .28
 ـس.1990ىػ.ش  1369ن ر مركز تيراف، مير جالؿ الديف كزازل، 

 
 
 
 
 


