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جناس•

ته جناس از قرار گرفتن کلماتی که دارای حروف مشترک و هم جنس هستند در کنار هم ساخ

و گور:یعنی کلمات یکسان و هماهنگ که تنها در یک حرف با هم اختالف دارند مثل.می شود

بادگور ، بام و 

جناس همسان:                              •

انواع جناس•

جناس نا همسان•

زیبا ناصرزاده



:  یکسان ولی در معنی متفاوت است«  امال» دو کلمه در تلفظ و شکل  ظاهری: جناس همسان•

:مانند•

روانهمی شاد گردد ز بویش روانگالب است گویی به جویش •

جاری                                   روح•

.استخویشاست نه برادر، نه خویشبرادر که در بند •

خود                         خویشاوند  و فامیل    •

زیبا ناصرزاده
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:انواع جناس ناهمسان•

.   با هم اختالف دارند( ُ-ِ-َ-)کلمه فقط در مصوت کوتاه دو 
.بسپیرایه مُلکرا همین لِکمَ: مثال

لگِل از خارم براوردی و خار از پای و پای ازِگُ جناس ناهمسان 
:حرکتی

زیبا ناصرزاده



:  جناس ناقص اختالفی•

این اختالف در حرف          . هردو واژه دریک حرف با هم اختالف دارند
. باشداول، وسط یا  آخر 

ختر/ ختب: اختالف در حرف اول
ارنگل/ ارزگل:اختالف در حرف وسط
شخرو/ سخرو: اختالف در حرف آخر

:یناقص اختالفجناس 

زیبا ناصرزاده
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:  یجناس ناقص افزایش

ر این افزایش می تواند د. یکی از دو واژه جناس فقط یک حرف اضافه دارد
.حرف اول یا وسط یا آخرباشد

قدمم/ قدم:افزایش در حرف اول
ستود/دست: حرف وسطدر افزایش 

وسر/ سر: حرف آخرافزایش در 

زیبا ناصرزاده



.جناس نیست«رفت با رفتم یا گفت با بگفت» بنا بر این . دو واژه جناس باید در دو معنی باشند: نکته•

:خالصه بحث•

یکسان ولی در معنی «  امال» دو کلمه در تلفظ و شکل  ظاهری(:تام)جناس همسان 

.استمتفاوت 
رماه،از            مایاز، نمیاست           نریاست، ک: اختالفی

هر، مِهرمُ: حرکتی(:              ناقص)جناس ناهمسان

، ماهان     ماهرام، رام     جان، جآ: افزایش در یک حرف: افزایشی

زیبا ناصرزاده
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علم بال است مرغ جانت را                  بر سپهر او برد روانت را•

اوحدی مراغه ای•

زیبا ناصرزاده


