
 أقسامه وأغراضه! ـــ د. ياسين األّيوبي–اإلطناب في اللغة والبالغة حدوده 

 تعريفه:-1

في اللغة: جاء في لسان العرب أن اإلطناب هو: البالغة في المنطـ  والوفـ م مـدحاا  ـان أو ًّمـاا. وأطنـ  -أ
 في الكالم: بالغ فيه. واإلطناب: المبالغة في مدح أو ًم واإلكثار فيه.

 (.1نباري: أطن  في الوف م إًا بالغ واجتهد. وأطنبت الريح: إًا اشتدت في غبار)وقال ابن األ 

ـ  والطبنوـ م وهمـا معـاا: حبـل السبـاء والسـراد  ونجوهمـا. وال مـ : أطنـاب  وأفل اإلطنـاب )بالكسـر( مـن: الطبنو
 )بالفتح(.

 (.2به وشده)وقال ابن سيده: الطن : حبل طويل يشد به البيت والسراد . وطنبه: مده بأطنا

(. هذا هو التعريف البالغـي المسترـر. 3في االفطالح البالغي: اإلطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة)-ب
ولــو شــانا التوســ  قلــيالا ل لنــا: إن اإلطنــاب بــاب بالغــي قــديط قــدم اإلي ــازم ارتــب  بــه ارتبــا  الع ــو بالع ــو 

ف د وففه ال احظم ولـط يسـمهم فـي ً ـره ف ـائل الرـمت  يتتامان ليؤلفا هياة أدبية سوية البنية والمالمح...
 (.4والكالم الموزونم ي ال في موضعه)

ثط ً ره فراحة عندما عرض لجاجات الكالم ومنط هم راف اا الف ول والتكل  ف ال: هناك أبواب توج  اإلطالة 
 (.5غية)وتجوج إلى اإلطناب. وليس بإطناب ما لط ي اوز م دار الجاجةم ووقف عند منتهى الب

طم في م ابل: االخترار المفهطم واإليماء البـيِّنم 899هـ/ 286ووففه أبو العباس المبرِّد )ت  م( بالكالم المَفسِّّ
 (.6واللمجة الدالة)

م( هل  انت العرب تطيل؟ قال: نعط؛  انت تطيل ليسم  منهام وتوجز 770هـ/ 154"وقيل لعمرو بن العالء )ت 
 (.7ليجفظ عنها")

 التعريفين اللغوي والبالغي: الرب  بين-ج

لو قارنا تعريف اللسانم بتعريف البالغيين ال ائل: )اإلطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة( لما وجدنا خالفاا. 
 ألن ال ولين يرميانم من وراء الزيادة اللفظية إلى الفائدة.

ــذم(م مــن شــرو  الترــوير الفنــي األدبــيم ألنــه ال يرــح فــي األدبم أن يوفــ   و )المبالغــة فــي المــدح أو ال
الممدوح أو المه و بما فيهما من معالط التمييز اإلي ـابي أو السـلبيم مـن دون زيـادة أو ن رـان. إًاا النتفـى 
دور األدب وجماله وتأثيره في النفوس. حتى قول المع ط عن )إطناب الريح واشتدادها فـي غبـار(م يرـ  فـي 

اإلطناب. ألن "الغبار" في النهاية هو الدليل الجسي علـى اشـتداد الـريح  هذه الغاية ال مالية التي ينتهي إليها
 وقسوتها.
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والذي يزيد في توضيح فورة اإلطنابم تفري  البالغيين بينه وبين التطويل الذي عدوه زيادة لفظيةم من غيـر 
 م(:1004هـ/ 395فائدة. ف ال أبو هالل العسكري )ت 

. ألن  يٌّ التطويل بمنزلة سلوك مـا يبعـد جهـالا بمـا ي ـرب. واإلطنـاب بمنزلـة السـلوك اإلطناب بالغة؛ والتطويل عِّ
 (.8طري  بعيد نزه يجتوي على زيادة فائدة)

بان  مــن ســورة  "ومــن أوفــى الشــواهد داللــة علــى فائــدة اإلطنــابم وحســنهم تكــرار ريــة: افبــأيِّّ رالءِّ ربِّكومــا توَكــذِّّ
د فيها نعماءه وأًَ ر عبـاده رالءهم ونـبههط علـى قـدرهام  الرحمنم إحدى وثالثين مرةم ألنه سبجانه وتعالىم عدَّ

 (.9وقدرته عليهام ولطفه فيها؛ وجعلها فافلة بين  ل نعمة وأخرى ليعرف موض  ما أسداه إليهط منها")

 أقسامه أو أنواعه:-2

 اإلطناب في ال ملة الواحدة:-أ

 وهو في معظمه ال يتعدى إطاري الجقي ة والم از.

 ي ة:إطناب الجق-1

وهو ما يزاد الكالم فيه لشرح ما هو معروف فيظن السام  أنه زيـادة ال حاجـة إليـهم والجقي ـة أن األمـر لـيس 
كذلكم ألن ما زيد في هذا الردد ي ال في  ل شيء يعظـط منالـهم ويعـز الوفـول إليـهم فيؤ ـد األمـر فيـه علـى 

 (.10هذا الوجهم داللة على نيله والجرول عليه)

قتـه بفمـي. فـالمعروف أن الر يـة ال تكـون إال بـالعينم مثل قولهط: رأي ته بعينيم وبأم عينيم وقب ـته بيـدي ًو
والقبض ال يكون إال باليد.. وهكذا. ولكن عظط األمر يستدعي مزيـداا مـن التأكيـد واالطمانـانم فيوعمـد إلـى هـذه 

معنى العزيز ال ان .   ولـه اإلضافات التي ليست أكثر من معان أضيفت إلى نفسهام ليتط الوفول إلى قل  ال
 تعالى لمن افترى عليه بال ول اًلكطو قولوكوطو بأفواهكطو .

 إطناب الم از:-2

 قرَّظه ابن األثير وعظَّمه ف ال:

"وهـذا موضـ  مـن علـط البيـان  ثيــرة مجاسـنهم وافـرة لطائفـه. والم ـاز فيــه أحسـن مـن الجقي ـةم لمكـان زيــادة 
 (.12 ازيم ونفيه عن الجقي ي")التروير في إثبات وف  الجقي ي للم

( "ففائـدة ً ـر الرـدور" ههنـا 13))فإنَّها ال َتعوَمى األبرارو ولكن َتعوَمى ال لوبو التي في الردور(ك وله تعالى: 
ــى علــى الجقي ــة مكانــه البرــرم وهــو أن تورــاب الجدقــة بمــا َيطمــس نورهــام  ــط أن المعن ل أنــه قــد توعوــورف وعو

ومثــل. فلمـا أريـد إثبــات مـا هــو خـالف المتعـارف مــن نسـبة العمــى إلـى ال لــوب واسـتعمالها فـي ال لــ  تشـبيه 
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حقي ةم ونفيه عن األبرـارم احتـاج هـذا األمـر إلـى زيـادة ترـوير وتعريـفم ليت ـرر أن مكـان العمـى إنمـا هـو 
 (.14ال لوبم ال األبرار")

 ال سط الثانيم اإلطناب في ال مل المتعددة:-ب

لها  ابن األثير وشرحها بعناية.. ويت من أربعة أشكالم فرَّ

 ً ر الشيء واإلتيان به بمعان مستلفة:-1

إال أن  ل معنى يستص بشيء ليس لآلخر وقد استعمله أبو تمام في مواض   ثيرةم   وله من قريدة في رثاء 
 (:15ال اسط بن طو )

يه ويسأل سائلوهو    ز يٌّ س اياهو ت يف ضيوفوهو   ويورجى مرجِّّ

ور على عظمـة الممـدوح وقـوة عطائـه. ولكـن الشـاعر َنَفـذ إلـى مـا وراء ًلـكم عارضـاا لرـور فالفكرة العامة تد
ومعان أخرىم يتوهمها السام  أنها مكررةم وهي في الجقي ة الزمة لفائدتها في ت ميل الرورة العامة وتعمي  

 الفكرة الرئيسة.

رم مو ـيفه؛ ويعطـي السـائل عطـاء ومعنى البيت برورة تفريلية: أن ضيفه يسترج  معه ضيفاا طمعاا فـي  ـ
يه": إًا تعل  به رجاء راج ف د أي ن بالفالح والن اح حتى يربح هذا  ى مورجِّّ كثيراا يرير به معطياا. ومعنى "يرجَّ

 (.16األخير موض  رجاء اآلخرينم لمكان رجائه الممدوح. وهذا أبلغ األوفاف الثالثة)

 النفي واإلثبات:-2

 يل النفيم ثط يذ ر على سبيل اإلثباتم أو بالعكس.وهو أن يذ ر الشيء على سب

ـتأًنوَك الـذين  شر  أن يكون فـي أحـدهما زيـادة ليسـت فـي اآلخـرم وَّال عوـدَّ تكـراراا.   ـول الجـ  المبـارك: اال َيسو
نوَك الـذين  ـتأًِّ ال يؤمنـون يؤمنون باهلل واليوم اآلخرِّ أن يو اهِّدوا بأموالهط وأنفسهط وهللا عليٌط بالمتَّ ين* إنما َيسو

دون ) تاَبتو قلوبوهوط فهط في ريبهط يتردَّ  (.17باهلل واليوم اآلخر وارو

ف د ً ر الشيء منفياام ثط ً ره مثبتاام لوجود الفائدة في الـذ ر الثـانيم وهـي تأكيـد المعنـى األول المنفـيم ف ـد 
 لموشكِّكين.نفى ربب العزة استاذان المؤمنين للنبي بال هاد وأثبت ًلك بالنسبة للملجدين ا

تاَبتو قلوبهط فهط في ريبهط يترددون ("والمعنى في ًلك سواء. إال أنه زاد في اآلية الثانية قوله:  ولوال هـذه  )وارو
 (.18الزيادة لكان حكط هاتين اآليتينم حكط التكرير")

 ً ر المعنى الواحد تاماام ثط ي ربو له مثال من التشبيه:-3

 (   ول أبي عبادة البجتري متغزالا:19من أحسن ما ي يء في باب اإلطناب")قال عنه ابن األثير "هذا ال رب 
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 ـن إليه لما أفابت مزيدا   ًات حسن لو استزادت من الجسـ

فاا وجيدا)   فهي  الشمس به ةم وال  ي  اللَّـ اام والريط طرو نِّ قدَّ  (20ـدو

رم فـي البيـت الثـانيم بتشـبيهات ليزيـد البيت األول  اف لبلـو  الغايـة فـي الجسـن؛ ومـ  ًلـك ف ـد جـاء الشـاع
 السام  ترويراا وتسيالا.

 من قريدة يمدح فيها الفتح بن خاقان: -ومثل ًلك قول البجتري أي اا 

ل ي سؤدد ل في خو ى وبأساا َمهيبا   تن َّ  سماحاا مرجَّ

 (21و البجر إن جاته مستثيبا)   فكالسيف إن جاَتهو فارخاا 

ئيسيين بارزين هما الكرم وال وة. ف اء البيت الثاني ليرور ًلك ترـويراا جماليـاا فالبيت األول ت من معنيين ر 
كان التشبيه حليته وزينتهم بعد أن  ان المعنى عارياا تماماا في البيت الساب .. وفي ًلك وجه رخر مـن وجـوه 

 الجسن في اإلطناب.

 استيفاء معاني الغرض الم رود من الكالم:-4

 م( واففاا ًئباا:650هـ/ 30ميد بن ثور الهاللي )ت ك ول الشاعر المس رم ح

بـــــأخرىم المنايـــــام فهـــــو ي ظـــــان    َينامو بإحدى مو لَتيه ويتَّ ي
 (22هاج و)

فالبيت مكتمل المعنى والسيا  في فدره ونر  ع زه. لكـن الشـاعر أراد اسـتيفاء المعنـى فـي خـاطره وخـاطر 
وهذه اإلضافة مفيدة علـى الرـعيدين الفكـري والبالغـيم إً  السام م ف الم م يفاا ومطنباا: فهو ي ظان هاج ".

 لسرت الكالم  لهم والرورة  لها بهاتين الكلمتين ال امعتين: )الي ظةم واله وع(.

قال ابن األثير عن هذا ال رب: إنه أفع  ال روب األربعة طري اا وأضي ها باباا ألنه يتفرع إلى أسالي   ثيـرة 
ـلِّّ  ( وضرب لنا23من المعاني..) مثالا رخر رية قررنية غاية في اإلي ـازم وهـي فـي وفـ  بسـتانم افيـهِّ مـنو  و

فاكَِّهٍة زوجان  شرحها ابن األثير شرحاا إطنابيـاا ف ـال: جنَّـة علـت أرضـها أن تومسـك مـاءا وغنيـت بينبوعهـا أن 
ــة. ــة توفــ  بالن اب ــا  ــل ترب ــةم وم ــة من ب ــةم وترب .. ففيهــا يســت دي ســماءم وهــي ًات ثمــار مستلفــة الغراب

ه... وفيها العنـ  الـذي هـو أكـرم  د خدب المَّشمش الذي يسب  غيره ب دومه... وفيها التفاح الذي ر َّ جلده وتورَّ
الثمار طينة... وفيها الرمان الذي هو طعام وشراب... وفيها التين الذي أقسط هللا به تنويهاا بذ ره.. وفيها من 

 (.24خ)ثمرات النسيل ما يوزهى بلونه وشكله.. ال

 ال سط الثالث: اإلطناب وف اا لت سيمات ال زويني:-ج

This file was downloaded from QuranicThought.com



هـ( دور هام في وض  ال واعد شبه النهائيـة لعلـوم البالغـة ومرـطلجاتهام فأسـهط فـي 739كان لل زويني )ت 
اإلضافة والتفري  والترسيخ األمر الذي جعل البالغيين المجدثين يعتمدون ت سيماته وتعريفاته التي  انـت هـي 

 التطور النظري للبالغة العربية خالل العرور الساب ة.حريلة 

وهكذا وجدنا الدارسين المعافرين يتناولون اإلطناب وف اا لت سيمات ال زوينيم على شيء من االختالفم ل هة 
 التنوي م فكان له ولهط األنواع اآلتية:

 اإلطناب باإلي اح بعد اإلبهام:-1

(.   ولـه 25ليتمكن في النفس أف ل تمكـنم ويكـون شـعورها بـه أتـط)ليورى المعنى في فورتين مستلفتين؛ أو 
ٍث وَدم َلَبَنا خالراا سائغاا للشاربين(تعالى:  طو مما في بطونه من بين َفرو قيكو رةا َنسو بو عام َلعِّ  (.26))وَّنَّ لكوطو في األنو

يـه وال غمـوض.  ـان ف د ً ر المعنى العام وهو )العبـرة(م غيـر الواضـحم ثـط أعقبـه بشـرح وتوضـيح ال لـبس ف
قيا البطون( والثانية: )اللبن السائغ( الذي يسـرج مـن موضـ  دقيـ  ال  التوضيح على مرحلتين: األولى هي )سو

ـن َبـيونِّ (يكاد يعرفه إال الطبي  ال راح المستصم تماماا  سل  اإلنسانم في قوله تعالى:  ـروجو مِّ من ماٍء دافٍ  َيسو
لو ِّ والتَّرائِّ و   فائدة هذا اإلطناب التوضيجيم وأهميته في شرح جوام  الَكلَِّط. (. فتأمل27))الرب

 إطناب التوشي :-2

ومعنى التوشي  اللغوي ل  ال طن بعد ندفه. وهو أن يـؤتى فـي سـيا  الكـالمم وبسافـة الشـعرم بمثنـى مفسـر 
 م(:908هـ/ 296باسمينم أحدهما معطوف على اآلخر. ومنه قول عبد هللا بن المعتز )ت 

 شبيهة خديها بغير رقي    ليل شبيه بشعرهاس تني في 

ــــــٍر ووجــــــهِّ    فما زلت في ليلين: شعر وظلمة وشمســــــين: مــــــن خم
 (28حبي )

ـعر والظلمـةم و ـذلك ع ـز البيـت نفسـهم ت ـمن ً ـراا  فالبيت الثانيم يت من ً ر لليلين فسـرهما الشـاعر بالشَّ
 لشمسينم مفسرين بالسمر ووجه الجبي .

 ام أو العكس:إطناب الساص بعد الع-3

بالنسبة إلى الوجه األولم يكون اإلطناب للتنبيه على ف ل المـذ ور أوالام حتـى  أنـه لـيس مـن جنسـه "تنـزيالا 
(   ولـــه جـــلَّ وعـــال: احـــافظوا علـــى الرـــلوات والرـــالة 29للتغـــاير فـــي الوفـــ  منزلـــة التغـــاير فـــي الـــذات")

لوســطى. لكــن البــاري رثــر التسرــيصم بعــد (. فالجفــاع علــى الرــلواتم يت ــمن حكمــاا الرــالة ا30الوسـطى )
ص وهو هنا الرالة الوسطى )أي فـالة العرـر(  ونهـا حل ـة اترـال بـين  التعميطم للتنبيه على ف ل المسرَّ

جور والعشاء.  فالتي السب
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أما ال ان  الثاني أيم ً ر العام بعد الساصم فك وله تعالىم ًاكراا أيام الروم المتوجبة على الجـاج والمعتمـر 
ـدو َفرـيامو ثالثـة أيـاٍم فـي الجـ.ِّ وسـبعٍة إًا غ ير ال ـادرين علـى الرـدقة والت ـجية فـي الجـ.: ا... َفَمـنو لـط َي ِّ

 (.31َرَجعوتوط تلك عشرة  املة )

 إطناب التكرير:-4

ل ال زويني أغراض هذا النوع فذ ر منها خمسةم نلسرها على الوجه اآلتي:  فرَّ

َكالَّ سـوف تعلمـونم ((م  تأكيد اإلنذار في قوله تعالى: 32لمؤثرة في النفس)*النكتة؛ وهي هنا الفكرة اللطيفة ا
 (. ففي التكرار إنذار موبين أشد وأبلغ مما لو اكتفي باآلية األولى.33))ثط َ الَّ سوف تعلمون 

 *زيادة التنبيه على ما ينفي التهمةم ليجرل قبول المتل ي لمـا ي ـال لـه أو يساطـ  بـه  مـا فـي قولـه تعـالى:
طو سبيَل الرَّشادم يا قومِّ إنما هذه الجيـاة الـدنيا َمتـاٌع وَّنَّ اآلخـرة هـي دارو ( وقال الذي رمن: يا قومِّ اتَّبعونِّ أهود و

 (.34))الَ رار

ـَك للَّـذين هـاجروا مـن بعـد مـا  *طول الكالمم زيادة في التأثير النفسي المطلوبم   ول الجـ  تبـارك: اثـطَّ إنَّ ربَّ
 (. الفتنةو ههنام بمعنى االبتالء واالختبار.35َهدوا وَفَبروام إنَّ ربََّك من بعدها َلغفوٌر رحيط )فوتِّنوام ثطَّ َجا

ر. وخير مثال على ًلك تكـرار قـول هللا تعـالى  د المتعلَّ م لتنوع الغرض الذي يبرز من خالل  ل قول مكرَّ *َتعدب
بان( رحمن ألنه  ان في  ل مرة يذ ر َع َِّ  نعمـة جديـدة مـن نَِّعـط ثالثين مرة في سورة ال )فبأيِّّ رالءِّ ربِّكوما توَكذِّّ

 هللا على اإلنسان.

بين(*الزَّجر عن المعافي والترغي  في الطاعات. نجو قوله تعالى  ٌل يوماٍذ لِّلوموَكذِّّ المتكرر عشر مـرات فـي  )َويو
رـار  أنـه قـال ع ـ   ـل سورة )المورسالت( "ألنه تعالىم ً ر قررـاا مستلفـةم وأتبـَ   ـل قرـة بهـذا ال ـول. ف

 (.36قرة: ويٌل يوماٍذ للمكذبين بهذه ال رة")

 وهناك من جعل للتكرير أقساماام بع هام

 *في اللفظ والمعنى معاام نجو قولنام َهلوطَّ! َهلوطَّ! وبع ها اآلخرم

 فعدم المكر هو الرد  والوفاء. *في المعنى دون اللفظم نجو: افدو  معي وال تمكرو بي!

 ا هو مفيد يأتي في الكالم تو يداا له وتسديداا ألمرهم وَّشعاراا بعَظط شأنه.*ومنها م

ذوا إلَهيونِّ اثونين إنما هو إلٌه واحد(ك وله تعالى:   (.37))وقال هللاو ال َتتَّسِّ

 فهو من تكرير المعنى دون اللفظ؛ والغرض منه تأكيد معنى المعدود ومن  االلتباس في شأنه.

 دم   ول المتنبيم من قريدة في مدح المغيث بن الع لي:*ومنها ما هو غير مفي
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طو م امو)   ولط أَر مثل جيراني ومثلي ثلهو  (38لِّمثولي عند مِّ

ومعنى البيت: لط أر مثل جيراني في سـوء ال ـوار وقلـة المراعـاة؛ وال مثلـي فـي مرـابرتهط مـ  جفـوتهط. فهـو 
لشـاعر وأوجـزم ولكـن علـى حسـاب التكـرار اإلطنـابي يشكو جيرانه ويلوم نفسه على اإلقامة بينهط. ف د حـذف ا

 (.39غير المفيد)

 إطناب اإليغال:-5

(.   ول 40وهو ضرب من المبالغة في الوف  والترويرم أو هو ختط البيت بما يفيد نكتة يتط المعنى بدونها)
 م(:629هـ/ 007األعشى )ت 

ــــــــه    كناطحِّ فسرة يوماا ليفلَِّ ها َن ــــــــروهام وأوهــــــــى َقرو ــــــــط َي ِّ فل
لو)  (41الوعِّ

 هـ( إن المثل في هذا البيت قد تطَّ ب ول الشاعر:456قال ابن رشي  )ت 

لو") (. ف د استسدم الشـاعر نوعـاا مـن اإليغـال فـي ال افيـةم ال 42"وأوهى قرنه فلما احتاج إلى ال افية قال: "الوعِّ
 م(:735أو  696هـ/ 117أو  77البيت. ومثله قول ًي الرمة )ت 

رســــــــــــوماا  ــــــــــــأخال  الــــــــــــرداء    الل مية واسألِّ قِّفِّ العيس في أط
 (43المسلسل)

(م وأطال المعنى والرورة. ومثله قول 44فتطَّ  المه قبل إضافة )المسلسل( ولكنه احتاج إلى ال افيةم فزاد شيااا)
 ًي الرمَّةم في ال ريدة نفسها:

ل   أظنب الذي يو دي عليك سؤالها  دموعاا  تبديد ال ومان المفرَّ

ل" فزاد شيااا..فتط  ال  مه عند قوله: "ال مان". لكنه احتاج إلى ال افية ف ال: "المفرَّ

فه قدامة بن جعفر )ت  م( ف ال: اإليغال أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماا من غير أن 948هـ/ 327وعرَّ
ً ـره مـن المعنـى فـي يكون لل افية في ما ً ره فن م ثط يأتي بها لجاجة الشعرم فيزيد بمعناها في ت ويـد مـا 

 البيتم  ما قال امر  القيس:

بائنا )   كأنَّ عيون الوحشِّ حول خِّ زعو الذي لط يوثَ  ِّ لنا ال ِّ  (45وأرحو

ـ "  ف د أوفـى الشـاعر التشـبيه قبـل ال افيـةم ألن عيـون الـوحش شـبيهة بـال زع. ولكـن إضـافة ال افيـة "لـط يث َّ
الوحش غير مثقبة وهي بال زع الذي لط يث   أدخل في جعلت الشاعر يوغل في الوف  وتو يدهم فإن عيون 

 (.46التشبيه)
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 م( ترثي أخاها فسراا:646هـ/ 24ومن هذا ال بيلم قول السنساء )ت 

داةو به )   وَّنَّ َفسراا لتأتطب الهو  (47كأنَّه َعَلٌط في رأسه نارو

 (.48جعلت في رأسه ناراا)لط ترض أن تشبهه بالعلط الذي هو ال بل المرتف  المعروف بالهدايةم حتى 

 إطناب التذييل:-6

َمـهوم   ـول  معناه إعادة األلفاع المترادفة على المعنى الواحد بعينه ليظهر لمـن لـط يفهمـهم ويتأكـد عنـد َمـن َفهِّ
 م(:637هـ/  16الشاعر ربيعة بن م روم ال بِّي )ت 

ل راكٍ   زل؟)   َفدَعوا َنزالِّ فكنت أوَّ  (49وعالم أر بوهو إًا لط أنو

ًو رخـرم توضـيجاا للمعنــى  فالمرـراع األول مكتمـل المعنـى. لكـن الشــاعر لـط يكتـ  بـذلكم بـل ًيــل بـه مرـراعاا
 وتأكيداام ومثله قول الشريف الرضي متغزالا:

َ لَتهو بعتابِّهِّ   لبس الغروَب ولط يعود لِّطلوعِّ    قمٌر إًا اسَتسو

)   هأبغي رضاهو بشافٍ  من غير   (50شرب الهوى ما رمته بشفي ِّ

ف د استوفى المعنى في فدر البيت الثاني. لكنه ًيله في الع ز تجقي اا لمزيد من الفهط والتوضـيح وقـد جعلـه 
بع هط أحد مواضـ  البالغـة الثالثـة: اإلشـارة والمسـاواة والتـذييلم ألن فيـه موقعـاا جلـيالا ومكانـاا شـريفاا خطيـراا 

انشراحاا والم رد إي احاا. ومن األمثلة الشعرية الدالة على إطناب التذييلم قول أبي نواس  يزداد بهما المعنى
 يمتدح السليفة العباسي األمين:

طو  دتوهو  (52بكِّ قاطنيَنم وللزمانِّ عورامو)   َعرَم الزمانو على الذين َعهِّ

ة الزمان وثباتها على المعنى مستوفى في فدر البيت. والع ز المذيَّل جعل منه ما يشبه الجكمة ع ندما أكَّد شدَّ
 األيام.

ومن البالغيين ال دامىم من جعل التذييل إضافة جملة يذيل بها الكالم ليتج   بها مـا قبلهـام ف سـمه أو قسـط 
 ال ملة المذيلة قسمين:

 قسط ال يزيد على المعنى األولم وَّنما يؤتى بها للتأكيد والتج ي .-1

المثل السائر ليج   ما ت من الكالم الساب  مـن زيـادة المعنـى.   ولـه تعـالى:  قسط يسرجه المتكلِّط مسرج-2
ـداا ( تلـون ويو تَلـون وعو طو بأنَّ لهط ال نََّةم يو ـاتلون فـي سـبيل هللا فَي و طو وأمواَلهو إنَّ هللَا اشترى من المؤمنيَن أنفَسهو

هِّ م اا في التوراة واإلن يل وال ررنم وَمنو أوَفى بعهدِّ طو الذي باَيعوتوطو بهعليه ح َّ كو عِّ روا بَِّبيو َتبوشِّ ( فهذه 53))ن هللاِّم فاسو
اا (اآلية الكريمة ت منت ال سمين من التذييل. أحد ال سمين قوله تعالى:  داا عليه ح َّ ف د تط الكالم. ثط أتى  )وعو
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هِّ مِّ (سبجانهم بهذه اآلية تجقي اا لما سب . وال سط اآلخر قوله تعالى:  دِّ م فسرج هذا الكالم )ن هللاوَمنو أوفى بَعهو
 (.54مسرج المثل السائر لتج ي  ما ت دمه)

ومن أجود ما يرح شاهداا بالغياا على إطناب التذييلم قول ابن نباتة السعديم من شعراء البال  الجمداني في 
 ال رن الراب م مادحاا سيف الدولة:

 (55تر تني أفج  الدنيا بال أمل)   لط يب  جودك لي شيااا أ مله

 فردر البيت مكتمل المعنىم وليس الع ز إال تذييالا حسناام زاد في جمال المعنى وحقي ته..

 إطناب التكميل أو االحتراس:-7

( وهـو ضـربان: ضـرب يتوسـ  الكـالمم   ـول 56وهو أن يؤتى به في  ـالم يـوهط خـالف الم رـودم بمـا يدفعـه)
 طرفة بن العبد يمدح قتادة بن مسلمة الجنفي:

 (57فوب الغمام وديمة تهمي)   غير مفسدهام–دَك فس ى بال

ف ملة: "غير مفسدها" أكملت المعنى وحالت دون الوقوع في وهط غير م رودم وهو ضرر مطر الربي  للديار؛ 
َف يأتي هللاو ب وٍم يوجببهطو ويوجببوَنهو (وًَّا المطر ناف . ولهذا السب  سمى هذا النوع: احتراساام   وله تعالى:  م فَسوو

زٍَّة على الكافرين  ( ي ول ال زوينيم شارحاا:58))أًلٍَّة على المؤمنينم أعِّ

فإنه لو اقترر على وففهط بالذلَّة على المؤمنين؛ لتوهط أن ًلتهط ل عفهطم فلما قيـل: "أعـزَّة علـى الكـافرين" 
علـى المـؤمنينم علط أنها منهط تواض  لهطم ومعنى ًلك أن هؤالء ال ومم م  شـرفهطم وعلـو طب ـتهط وف ـلهط 

 (.59خاف ون لهط أجنجتهط)

ومثله قول ابن الروميم فيما  ت  إلى فدي  له: إني وليبك الذي ال يزال تن اد إليك مودته عن غيـر طمـ  وال 
 (.60جزعم وَّن  نت لذي الرغبة مطلباام ولذي الرهبة مهرباا)

"عن غير طمـ  وال جـزع" ألنـه أزال تـوهط ففي قول ابن الرومي  ما نرى احتراسان متعاقبانم األولم في قوله: 
د مـا قـد ينشـأ فـي االحتـراس  المودة االنتفاعية المتسوفة.. والثانيم في قولـه: "وَّنو  نـت" ومـا بعـدهام ألنـه بـدَّ
األولم من شعور بانتفاء دوافـ  الرغبـة والرهبـة لـدى النـاس.. ونـرى أن هـذا الشـاهد مـن أف ـل األمثلـة علـى 

 راس.إطناب التكميل أو االحت

 ومن هذا النوع قول الشاعر السعودي المعافر األمير عبد هللا الفيرل:

)   والنار تعش م إن َتغِّ م فإًا دنت  (61بك فرَّ من رم ائها المو ودو
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". ومثلـهم للشـاعر  ـ و فاالحتراس من جعل النار معشوقةم اقت ى استكمال المعنى باستدراك لطيـفم هـو "إنو َتغِّ
 مرتينم على طري ة االستدراك: نفسهم مكمالا ومجترساا 

يتو عمري    قد ساءلتو من أنَت؟ قلتو أنا الذي  أهواكِّ  -مودنفاا –ق َّ

)   مثلما -على بعادِّك–أرنو إليك   (62يرنو الجزينو الساط و األفالكِّ

األول: ونستط الكالم على التكميل أو االحتراسم بإيراد شاهدين معبرين يزيدان في تعريفهما وتجديد مالمجهمام 
 بيت شعري للشاعر اإلسالمي التابعي  ع  بن سعد الغنوي:

ــــــدو    حليٌط إًا ما الجلط زيَّن أهلهو  ــــــي عــــــين الع ــــــط ف مــــــ  الجل
(  (63مهي و

البيت في رثاء أخيه أبي المغوارم وقـد نعتـه بـالجلط وهـو الروّيـة والجكمـة. وفـفة مجمـودة  هـذه تـوهط أنـه ال 
عر بال ول: إنه م  ًلك يسافه األعداء ويتهيبونه. وهذا إطنـاب احتراسـي يهابه أحدم حتى أعدا ه. فأردف الشا

 جيد.

 والشاهد الثاني: بيت ألبي الطي م مادحاا علي بن مجمد بن سيَّار بن مكرم التميمي:

 (64وأسرع في النوى منها هبوبا)   أشد من الرياح الهوج بطشاا 

ــه  ــبطش ألوهــط ًلــك أن ــى وفــفه بشــدة ال ــو اقترــر عل ــه ل ــأزال هــذا الــوهط فإن ــده. ف ــهم وال لطــ  عن ــ   ل عن
 (. وهذا من جيد التكميل واالحتراس في اإلطناب.65بالسماحة)

 إطناب التتميط:-8

ــؤتى  ــول هللا عــزَّ وجــل:  -أي التتمــيط–وهــو أن ي ــةم    ــد نكت ــوهط خــالف الم رــودم بف ــلة تفي ــي  ــالم ال ي ف
بِّهِّ ( مووَن الطَّعاَم على حو بِّه" أتمت المعنى وزادت عليـه فأفـادت ال ـارأ: أي إنهـط ال (. فإضافة "عل66))ويوطوعِّ ى حو

 يطعمون  يفما  انم بل طعاماا مشتهى وعزيزاا..

 مثال رخرم قول الشاعر:

َن من  َِّبري   أعرف من أين تؤ ل الَكتِّ ِّ    إني على ما َتريو

وهذه النكتةم  امنة في فدر  في البيت نكتة لطيفة تجمل معنى ال وة والذ اءم في المرحلة المت دمة من السن.
البيت الذي يبدأ ب ملة اسمية ت ريريةم خبرها في ع ز البيت. أي أني ً ي قويم رغط  ِّبَر سنيم أو بالعكس: 
أنا  بير السنم لكننـي ال أزال أحـتفظ ب ـواي الع ليـة. ومثلـه تمامـاام ولكـن فـي ات ـاه رخـرم قـول زهيـر بـن أبـي 

 جواد عرره المشهورين:سلمى مادحاا هرماا بن سنان أحد أ
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َيلـــــــَ  الســـــــماحة منـــــــه والنـــــــدى    على عالَّته" َهرِّماا –َمن َيلَ  يوماا 
لو ا)  (67خو

التتميط  امن في الف لة "على عالَّته" التي أفادت استمرارية الس ايا الكريمة في الممدوحم س ايا ال تؤثر فيها 
 نها شيء...األحداث و ثرة االنشغاالتم ألنها متأفلة فيه ال يجول دو 

 (.68ومن جيد التتميطم في النثرم قول أعرابية لرجل:  َبَت هللا  لَّ عدوٍّ إال نفسك)

ناقص ألنه مطل . وقولها: "إالَّ نفسك" إضافة الزمة ألنها أوَفت علـى  -على ما فيه من تمام المعنى–فال ول 
ى العدّو له ألنها تورطه وتدعوه إلى حقي ة الدعاء وحوسن داللته ومساره اإلنساني. فنفس اإلنسان ت ري م ر 

 (.69ما يوب وه)

 ومن التتميط ما يسيء إلى ال ردم فيربح إطناباا نافالام   ول ًي الرمَّة:

)   أال يا سلمي يا دار َميَّ على البِّلى  (70وال زال منهالًّ ب رعائِّكِّ ال طرو

ر. لكنه في الع زم أو هي  ما لو أنه يدعو يدعو الشاعر لجبيبته بالسالمة رغط ما أفاب دارها من بلى واندثا
 عليها ألن استمرار انهمار المطر على التربة والنبات يفسدهمام فأساء إلى المعنى الم رود من حيث لط يدر..

 اإلطناب باالعتراض:-9

لنكتة وهو أن يؤتى في أثناء الكالمم أو بين  الَمين مترلين معنىم ب ملة أو أكثرم ال مجل لها من اإلعرابم 
 (.71سوى ما ً ر في تعريف التكميل)

َجاَنهم ولهـط مـا (*ومن وجوه االعتراض ههنام التنزيه والتعظيط  ما في قولـه تعـالى:  ـبو م سو ِِّ البنـاتِّ َوي علـوَن 
َتهون  (. ف د اعترضت جملة: "سبجانه سياَ  اآليةم تنزيهاا لذات اإلله من نسـبة الولـد إليـهم أو تع بـاا 72))َيشو

 (.73)من قولهط

 *ومن وجوهه التنبيهم  ما في قول الشاعر:

َلط  را)   -فعلطو المرء ينفعوهو –واعو  (74أنو سوف يأتي  لب ما قودِّ

 فال ملة االعتراضية في الردرم تنبيه مفيدم يزيد في عم  الوعظ الشعري وترسيخ مغزاه الجكمي.

":*ومن وجوهه التكريطم  ما في قول المتنبي مادحاا  افوراا في با  ئيته: "كفى بك داءا

 يرى  ل ما فيهام وحاشاكم فانيا   وتجت رو الدنيا احت اَر م رٍِّب 
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شرح العكبري هذا البيـت ف ـال: أنـت عظـيط ال ـدر. فلهـذا تجت ـر الـدنيا احت ـار مـن جربهـا وعرفهـام وعلـط أنهـا 
هـذا الموضـ م واألدبـاء  فانيةم وال يب ى إال ً ر ال ميل بين الناس.. "وحاشاك": من أحسن مـا خوطـ  بـه فـي

 ي ولون: هذه اللفظة حشوةم ولكنها حشوة فست  وسكر؛ ومثلها في الجشوات قول عوف بن المجلَّط الشيباني:

ـــــــــى    -وبلِّغوَتَها–إنَّ الثمانين  ـــــــــت ســـــــــمعي إل ـــــــــد أحوَج ق
 (75َترجومان)

ا تجدث فيه هزة التنبيـه أو االنتبـاه ف د اعترضت "وبلِّغوَتَها" فدر البيت لفائدة  بيرة ما أحوج السام  إليها ألنه
 لما يرمي إليه الشاعر من تأكيد الكَِّبر والشيسوخة.

ـهو (*ومن وجوهه المعروفة التسريص بزيادة التأكيدم   ول الج  تبارك:  نا اإلنسـاَن بوالديـهم َحَمَلتوـه أمب يو ووفَّ
رو لي ولوالديكَ  كو  (.76))َوهوناا على وهونم وفِّرالوهو في عاَميونم أنِّ اشو

ــن" وهــذا يعنــي تسرــيص حــ  األم فــي  ــهو وهونــاا علــى وهو فــي اآليــة اعتــراض ضــمني ي ــ  فــي جملــة "حَمَلتــهو أمب
ـطِّ جلبـه وهـو  لو التوفية الربَّانيةم وما ً رها هنا إال من قبيل ما ي وله الف هاء في أن لها من عمل الولد قبل الجو

 (.77مما يفيد تأكيد ح هام وهللا أعلط)

من ال ي يد فائدة االعتراض بما ً رناهم بل ي ّوز أن تكون دف  توهبط ما يسال  الم رـود. وهـؤالء ومن الناس 
 (.78فرقتانم واحدة ال تشتر  فيه أن يكون واقعاا في أثناء الكالمم وفرقة تشتر  ًلك)

االسـتعطافم  وقد تبسَّ  ال زويني في شرح وجوه االعتراض مما لط نَر فيه فورة للوقوف عنـده  المطاب ـة مـ 
والتنبيه على أمر غري م وم يء معنى مست ل بين  المين مست لينم قد يأتي المعنى في جملة واحدة أو أكثر 

ـز: 79من جملةم أو يأتي االعتراض بغير واو وال فاء أو يأتي بأحدهما...) (. ليسلص إلى ال ـول ال ـام  المر َّ
ـنو اإلفـا ـن االعتـراض علــى اإلطـال : حوسو ل عليـه فـي اإلفــادة. "ووجـهو حوسو دةم مــ  أن م ياـه م ـيء مـا ال معــوَّ
 (.80فيكون َمَثله َمَثل الجسنة تأتيك من حيث ال َترَت بها")

فناه في مطل  هذه المادة )بزيادة لفظية لفائدة..( تفرَّع  وفي  لمة أوجز وأعطَّم ن ول إن اإلطناب معنى  بير عرَّ
سـماٍت متعـددة تـداخل بع ـها بـبعض وتشـابهم وفـي بعـض األحيـان هذا المعنى واتس  فاتسذ أشكاالا ووجوهاا و 

اختل  وتشابكم وال سيما األنواع السمسة األخيرة التي اعتمدها ال زويني ومن بعـدهم وهـي: اإليغـالم والتـذييلم 
والتكميــل أو االحتــراسم والتمــيطم واالعتــراض؛ فهــي شــديدة التــداخل والتشــابه فيمــا بينهــا حتــى ليرــع  علــى 

أي –في  ثير من األحيان التفري  بينها فيما عدا األمثلة التي أعطيت لكل واحد منهام وهـي مـ  ًلـك  الدارس
يمكن ن لها من موق  إلى رخر. فتسدم الغرض الذي وضـعت فيـه دونمـا اخـتالف يـذ ر بـين مـا  انـت  -األمثلة

لت ســيمات والتفريعــات إيفــاء ن لــت إليــه. ولعــل الدارســين البالغيــين ال ــدامى قرــدوا مــن وراء هــذه ا  فيـه ومــا
 اإلطناب  لَّ ما يجتاجه من شرح وتمثيل.

 الجواشي:
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 )طن (. 562 /1بيروت جـ-(لسان العربم دار فادر1)

 .561(نفسه/ 2)

 .2/344(المثل السائرم جـ 3)

 ًم لإلسهاب المتكل م والسطل والتزيد.. 201. وفي ص 195-1/194(البيان والتبيين 4)

 .7-6/5(الجيوان 5)

 .1/27(الكامل في اللغة. دار الفكر العربيم ال اهرة جـ 6)

 .211(كتاب الرناعتين/ ص 7)

 .211-210(نفسه/ 8)

 .213(نفسه/ 9)

 .2/346(المثل السائر 10)

 .4(سورة األحزاب/ 11)

 .2/350(المثل السائر 12)

 .46(سورة الج./ 13)

 .2/350(المثل السائر 14)

 .337ال. ت. ص  -شاهين عطيةم دار فع . بيروت شرح وتعلي  د.-(ديوان أبي تمام15)

 .2/352(المثل السائر 16)

 .45و  44(سورة التوبة/ 17)

 .2/353( المثل السائر 18)

 .354( نفسه/ 19)

م من قريدة يفتسر فيها ب ومه. وقد أورد ابن األثير البيت الثاني علـى شـيء 1/591( ديوان البجتري جـ 20)
 الديوان.من االختالف عما في رواية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .1/151(ديوانه 21)

("تفسير أرجوزة أبي نواس" فنعة ابن جنـي. تج يـ  مجمـد به ـة األثـري. م مـ  اللغـة العربيـة بدمشـ م 22)
 .105والبيت في ديوانه/  -30الطبعة الثانية/ ص 

 .2/355(المثل السائر 23)

 ض بالمتعة والفائدة.... وقد اقتطفنا ما وسعنا من  الم ابن األثير الذي يفي357-2/355(نفسه 24)

 .301(اإلي اح في علوم البالغةم ص 25)

 .66(سورة النجل/ 26)

 .7(سورة الطار / 27)

 . والبيتان غير موجودين في ديوانه..303-302(اإلي اح في علوم البالغة/ ص 28)

 .303(نفسه/ ص 29)

 من سورة الب رة. 238(بعض اآلية 30)

 من السورة نفسها. 196(بعض اآلية 31)

 )نكت(. 2/950(المع ط الوسي  جـ 32)

 .4و  3(سورة التكاثر/ 33)

 .39و  38(سورة غافر/ اآليتان 34)

 .110(سورة النجل/ 35)

 .305(اإلي اح.. ص 36)

 .51(سورة النجل/ 37)

 .4/194بشرح البرقوقي جـ –(ديوان المتنبي 38)

ريرم  تاب: "جوهر الكنـز" البـن األثيـر الجلبـي (انظر مزيداام لتفريل ما أوردنا من الت سيمات ال ديدة للتك39)
 ف د أورد شواهد أخرى أكثر داللة وتوضيجاا. 259-257م( ص 1336هـ/ 737)ت 
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 .305(اإلي اح في علوم البالغة/ 40)

 .111ص  /1983. بيروت 7(ديوان األعشىم شرح وتعلي  مجمد مجمد حسين. مؤسسة الرسالة  41)

 .2/57ابه ون دهم جـ (العمدة في مجاسن الشعر ورد42)

. والثــوب المسلســل: الــذي ر  مــن 586ص  1964(ديــوان ًي الرمــةم المكتــ  اإلســالميم   أولــى ســنة 43)
 البلى ولبسته حتى تسلسل. واألخال ؛ جم  )َخَل ( وهو البالي..

 .2/57(العمدة 44)

ول السـندوبي لعل مـة . والبيـت  مـا ي ـ27ص  1930(ديوان امرأ القيسم فنعة السندوبيم ال اهرة سـنة 45)
فسل  الرواة بين ال ريدتين حتى عـز التمييـز بـين أبيـات -ابن الفجل الذي غال  امرأ القيس في قريدة بائية

امرأ القيس وأبيات عل مة. وال زع )بكسر ال يط وفتجها( السرز اليماني الريني فيه سواد وبياضم قد شبهت 
 به العيون.

 .168جمد عبد المنعط خفاجي. دار الكت  العلمية. بيروت. ص (ن د الشعرم تج ي  وتعلي  د. م46)

 .27م ص 1968(شرح ديوان السنساءم دار التراث بيروت. سنة 47)

 وفي شرح ال زويني أمثلة شعرية أخرى إلطناب اإليغال... 305(اإلي اح.. ص 48)

. والتعريف 179ص /  1982ة (كفاية الطال  في ن د  الم الشاعر والكات  البن األثير ال زري. بغداد سن49)
 .413نفسه مأخًو من العسكري في "الرناعتين" ص 

 .180(عن المردر الساب / ص 50)

 .413(كتاب الرناعتين/ ص 51)

 . والعرام: شدة الزمان وشراسته.607(ديوان أبي نواس. شرح وتج ي  الغزالي. بيروت/ ص 52)

 .111(سورة التوبة/ 53)

 .244ر الجلبي/ ص(جوهر الكنزم البن األثي54)

 .208ال زء األول/ ص  1977(ديوانه /وزارة األعالم العراقيةم تج ي  عبد األمير مهدي الطائي. سنة 55)

 .310(اإلي اح.. ص 56)
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(ورد البيـت فــي معظـط المرــادر والمراجــ : "ديـارك" بالكســر والرــجيح مـا ً رنــا ألنــه برـدد امتــداح رجــل 57)
 ومساطبته.

 ه:وقبل البيت مباشرة قول

-و ذاك يفعل مبتني الـنعط )ديوانـه   وأهنتم إً قدموام التالد لهط
 (.88فادر/

 من سورة المائدة. /54(بعض اآلية 58)

 .311-310(اإلي اح/ 59)

 .311(نفسه/ 60)

 .110جدةم ودار الكتاب العربي بيروت/ ص  -(ديوانه "مجروم" مكتبة اإلرشاد61)

 .79( م. ن. ص 62)

 وفيه ً ر للبيت وسب  التكميل فيه. 234وانظر جوهر الكنز /  311(اإلي اح.. ص 63)

 .1/269(شرح البرقوقي 64)

 .312(اإلي اح/ 65)

 .313. والتعريف من: اإلي اح.. ص 8(سورة اإلنسان/ جزء من اآلية 66)

ص  /1944(شرح ديوان زهير بن أبي سلمىم فنعة ثعل . النسسة المرورة عن دار الكت  بال اهرة سنة 67)
 والعلةم ههنا معناهام االنشغال أو الجدث الكبيرم وال نظن قرد بها المرض وال ع .. 53

 .434(الرناعتين/ 68)

 .434(الرناعتين/ 69)

 . وال رعاءم مؤنث األجرعم وهو الكثير الممتد من الرمل.290(ديوانه/ 70)

 .314-313(اإلي اح في علوم البالغة/ 71)

 .57(سورة النجل/ 72)

 .2/414لكشافم للزمسشري جـ (تفسير ا73)
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 .314(اإلي اح/ ص74)

 .580. وابن المجكطم شاعر جاهلي من أشراف العرب ت نجو 4/290(شرح العكبري لديوان المتنبي جـ 75)

 من سورة ل مان. الوهن: ال ع  الشديد. الفرال: الفطام ومن  الرضاعة. 14(بعض اآلية/ 76)

 ام نافر الدين أحمد بن المنير االسكندري..م لإلم3/232(حاشية تفسير الكشاف جـ 77)

 .317(اإلي اح.. ص 78)

 .316-315(اإلي اح في علوم البالغة/ ص 79)

 317( نفسه/ 80)
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