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ابع يف ظاهرة الإتباع الّلفظّي اإ�سكالّية اللَّفظ التَّ

 بني الوجود والعدم

د. ِميثم حمّمد علّي)*(

امللخ�س

�أجتيء منفردة فـي  ابعة:  �لتَّ �لألفاظ  �لك�شف عن حقيقة  �إلـى  �لبحث  ي�شعى هذ� 
وقف  وقد  معناه.  لتاأكيد  عليها  يتكئ  �آخر  لفظ  لأجل  جتيء  �أنها  �أم  �لعرب  كالم 
وغريها  �لألفاظ  معجمات  يف  فر�شدها  �لتابعة  �لألفاظ  من  جمموعة  على  �لبحث 
وكان  قبلها.  ملا  تابعة  �أم  م�شتقلة  �أتكون  فيها:  �لقول  تبني  �أجل  من  �للغة  كتب  من 
�لتي ل  �ملتبوعة  �لتابعة لأنها مو�شع �لإ�شكال خالًفا لالألفاظ  �لرتكيز على �لألفاظ 
يختلف يف ��شتعمالها حني جتيء منفردة. و�لألفاظ �لتابعة �لتي تناولها �لبحث هي 
)�أديد( و)ب�شن( و)�شب( و)عيمان( و)لغب( و)لئب( و)ليطان( و)مقر( و)نبيث( 

و)نفريت( و)نافه( و)نائع(. وقد و�شل �لبحث �إلى نتائج منها:

�أّول �شور �لإتباع يف كالم �لعرب هو ما كان و�قًعا بتغيري  �أْن تكون  �لر�جح   -
حرف و�حد يف �لّلفظ �لّتابع.

تابعة  �أّنها  عليها  �حلكم  وي�شدق  �لعرب،  كالم  فـي  جاءت  تابعة  �ألفاظ  هناك   -
ـها ل ُيْنَطُق بـها منفردة. مطلًقا؛ لأنَّ

هناك �ألفاظ تابعة جاءت يف كالم �لعرب، ول ي�شدق �حلكم عليها �أّنها تابعة عند   -
ـها ُيْنَطُق بـها منفردة. جميع �لّلغوّيني؛ لأنَّ
)*( �جلامعة �مل�شتن�رصّية  - ق�شم �لّلغة �لعربّية بكلّية �لرّتبية 
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ه م�ستعمل مفرًدا ف�ي  �ما يكون اللُّغوي الذي قال باإتباع لفظ معني ذا دراية باأنَّ ربَّ  -
كالم العرب، لكنَّه قال باإتباعه؛ ان�سياًقا وراء الهياأة العامة التي ورد فيها الّلفظ 

ردًفا ل�سابقه.

اإّن حرية بع�ص العلماء وترّددهم يف القطع بكون الّلفظ من الإتباع اأو لي�ص منه   -
تدعو اإلى القول باأّن اللغوّيني ل�م ي�سلوا اإلى نتائج حا�س�مة ب�سدد الّلفظ الّتابع.

ربّ�ما �سابه بع�ص اأمثلة الإتباع امل�سرك الّلفظي يف اإمكانّية دللته على اأكرث من   -
معنى، فيكون ال�ّسياق حمّدًدا للمعنى املراد.

ي مثل هذا  ابعة ترفد اللُّغة باألفاظ جديدة وقد اقرحنا اأن ن�سمِّ �رشعت الألفاظ التَّ  -
ق اأو املنتج. ابع ال�خالَّ النَّوع بالتَّ

وتني  نّبه البحث على اأنَّ العربّي جنح يف ظاهرة الإتباع اإلى البعد عن ت�سابه ال�سَّ  -
ل التَّابع. يف اآخر املتبوع واأوَّ

وهذه  اأُخرى،  ب�معاٍن  العرب  عند  م�ستعماًل  كان  التَّابع  اللَّفظ  اأنَّ  وافق  رمبا   -
ال�موافقة ل تقع اإلَّ قلياًل يف كالمهم.
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The problem of follower word (Allafth Altabee) in the linguistic 

follower’s phenomenon between the existence and the 

absence

Abstract

This paper investigates the source of the phenomenon of 

follower words in Arabic language, whether they are original or 

derived from other words to support the meanings. Within this 

framework, a set of follower words have been investigated in the 

Arabic dictionaries and linguistic literature in order to clarify the 

independence or dependency of followers on the followed words. 

The focus has been given to the follower words since they were 

challenging subject in the literature. This is in contrast to the followed 

words which do not lead to misunderstanding when they used on 

their own. The follower words that have been studied in this paper 

are: Adeed, Basan, Dhab, Ayman, lagib, laib, litan, maqr, nabeeth, 

nefreet, nafeh, and nae’e. The paper has showed that: It is likely to 

derive the follower words from the original word by changing single 

letter; while the linguists classify standalone meaningless words as 

follower words, some linguists have considered some meaningful 

words that match followed words as followers
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ابعة الت�ي وردت ف�ي  ي�سعى هذا البحث اإل�ى ك�سف اللِّثام عن حقيقة الألفاظ التَّ
اإلى غري مذهب من حيث وجودها  اللُّغويُّون يذهبون فيها  كالم العرب، فقد كان 
منفردة، اأو م�جيئها لأجل لفظ اآخر َيتَِّكئ عليها لتاأكيد معناه. والإتباع الّلفظي "هو 
َمْن  الّلغوّيني  وِمن  وتاأكيًدا")1(،  اإ�سباًعا  وروّيها  وزنها  على  الكلمَة  الكلمُة  تتبع  اأْن 

فّرق بني الإتباع والّتاأكيد، فمّيز هذا من ذاك باأمرين:

اأحدهما: اأّن الواو ل تدخل بني الّتابع واملتبوع، وعليه فاإّن ما جاء من الأمثلة 
على هذه ال�ّساكلة يعّد تاأكيًدا.

والآخر: اأّن الكلمة الّثانية اإذا كانت حتمل معنى يف نف�سها ُعّدت يف باب الّتاأكيد 
ل الإتباع؛ فكاأّنها مل متح�ص للّتبعّية؛ ب�سبب ا�ستعمالها وحدها يف موا�سع اأُخرى من 

كالم العرب.

قوم:  "قال  اخلالف،  هذا  569ه���-  �سنة  -املتوّفى  الّدّهان  ابن  خّل�ص  وقد 
واْخُتِلف  الإتباع،  غري  فيها  الّتاأكيد  اأّن  وزعم  واإتباًعا،  تاأكيًدا  ت�سّمى  الألفاظ  هذه 
يف الفرق، فقال قوم: الإتباع منها ما مل يح�سن فيه الواو؛ كقولك: )َح�َسٌن َب�َسٌن(، 

 .) و)َقِبيٌح �َسِقيٌح(. والّتاأكيد يح�سن فيه الواو، نحو قولهم: )ِحلٌّ وِبلٌّ

وقال قوم: الإتباع للكلمة التي ل يخت�ّص بها معنى مفرد بها، والّتاأكيد للكلمة 
التي لها معنى منفرد بها، من غري حاجة اإلى متبوع")2(.

يف  العرب  و�سنن  الّلغة  فقه  يف  احبّي  ال�سّ )ت395ه�(،  فار�ص،  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو   )1(
ال�ّسيوطي،  الّدين  1964م، �ص270، وجالل  ال�ّسوميّي، بريوت،  كالمها، حتقيق: م�سطفى 
)ت911ه�(، املزهر يف علوم الّلغة واأنواعها، حتقيق: حمّمد جاد املولى، وحمّمد اأبي الف�سل 

اإبراهيم، وعلّي حمّمد البجاوي، املكتبة الع�رشّية، بريوت، 1986م، �ص414.
)2(  اأبو حمّمد �سعيد بن املبارك املعروف بابن الّدّهان، )ت569ه�(، الُغّرة يف �رصح الّلمع، حتقيق: 

فريد عبدالعزيز الّزامل، دار الّتدمرّية، ط1، 1432ه�-2011م، 973/2. 
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وُيرّجح اأن تكون �سور الإتباع التي يخالف فيها املتبوع الّتابع بحرف واحد 
هي اأقدم ظهوًرا يف الّلغة من تلك التي يخالف فيها املتبوع الّتابع باأكرث من حرف، 
ه املتقّدم اإلى تقدمي ما كان بحرف واحد، اأي:  ولعّل هذا هو ما دعا ابن الّدهان يف ن�سّ

)َح�َسٌن َب�َسٌن( على ما كان بحرفني، اأي: )َقِبيٌح �َسِقيٌح(. 

ا اأّن ابن قتيبة -املتوفى �سنة 276ه�- يف متثيله لكراهة تكرار  ويع�سد ذلك اأي�سً
الّلفظ برّمته عند العرب عند اإرادة توكيده، نّبه على تغيري احلرف الواحد ل اأكرث، 
فة فاأرادوا توكيدها، وا�ستوح�سوا من اإعادتها ثانية؛ لأّنها  قال: "ورمّبا جاءت ال�سّ
كلمة واحدة، فغرّيوا منها حرًفا، ثّم اأتبعوها الأُولى؛ كقولهم: )َعْط�ساُن َنْط�ساُن(؛ 

كرهوا اأْن يقولوا: )َعْط�ساُن َعْط�ساُن(، فاأبدلوا من العني نوًنا")1(.

التَّابعة،  الألفاظ  هذه  من  جمموعة  على  الوقوف  ال�مفيد  من  ه  اأنَّ راأيت  وقد 
ا ي�مكن اأْن يعني ف�ي تبيني ما  ور�سدها ف�ي معجمات اللُّغة وغريها من الكتب، م�مَّ

يكتنفها من غمو�ص القول بال�ستقالل اأو التَّبعيَّة. 

�ها مو�سع الإ�سكال خالًفا لالألفاظ  ابعة؛ لأنَّ كيز على الألفاظ التَّ و�سيكون الرَّ
معجمات  ولعلَّ  منفردة،  جتيء  حني  ا�ستعمال�ها  ف�ي  ُي�ْخَتَلف  ل  الت�ي  ال�متبوعة 
الألفاظ خري معني ف�ي تبيان حقيقة اللَّفظ التَّابع؛ فالنَّظر اإل�ى هذا اللَّفظ يف مو�سعه 

الذي ي�ستاأهله �سيعني على معرفة حقيقة وجوده يف اللُّغة.

وننبِّه على اأنَّ الب�حث �سُيْخِرُج خم�ص م�جموعات من الألفاظ التَّابعة زخرت 
منها،  اأمثلة  باإيراد  ُعِنَيت  الت�ي  اأو  اهرة،  الظَّ ب�هذه  ت  اخت�سَّ الت�ي  ال�م�سنَّفات  ب�ها 

هي:
بريوت،  ط3،  العلمّية،  الكتب  دار  �سقر،  اأحمد  حتقيق:  القراآن،  م�سكل  تاأويل  قتيبة،  ابن    )1(

1401ه� - 1981م، �ص236، 237.
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اّتفاق  بينها وبني متبوعها -مع  الواو  تابعة وقد وقعت  �ها  اإنَّ قيل  الت�ي  الألفاظ  اأ - 
التَّابع وال�متبوع ف�ي البناء، واختالفهما ف�ي حرف واحد-؛ كما ف�ي ال�حديث: 
()1(، وقول�هم: )ما يَ�خفى هذا على  �ي ل اأُِحلُّها مِلُْغَت�ِسٍل، وهي ِل�سارٍب ِحلٌّ وِبلٌّ )اإنِّ

اَك()3(. اَك اللُه وَبيَّ ْيداِن()2(، و)َحيَّ ال�َهْيداِن والرَّ

�ها تابعة وقد وقعت الواو بينها وبني متبوعها -مع اّتفاق  ب - الألفاظ الت�ي قيل اإنَّ
اأكرث من حرف واحد-؛ كما ف�ي  ابع وال�متبوع ف�ي البناء، واختالفهما ف�ي  التَّ

قول�هم: )ُقْبًحا له و�ُسْقًحا()4(، و)ل َدَرْيَت ول َتَلْيَت()5(.

�ها تابعة وقد وقعت الواو بينها وبني متبوعها -مع اختالف  ج - الألفاظ الت�ي قيل اإنَّ
التَّابع وال�متبوع ف�ي البناء-؛ كما ف�ي قول�هم: )له الَوْيل والأَِليل(، و)له الَوْيل 

والأَِويل()6(.

ابع ال�متبوع ف�ي اأكرث من حرف؛  �ها تابعة وقد خالف فيها التَّ د - الألفاظ الت�ي قيل اإنَّ

التَّنوخّي،  ين  الدِّ عّز  ت�حقيق:  الإتباع،  )ت351ه�(،  اللُّغوّي،  علّي  بن  عبدالواحد  يِّب  الطَّ اأبو   )1(
دم�سق، 1380ه�- 1961م، �ص23.

)2( الإتباع، �ص46.
ل بن �َسَلمة بن عا�سم، )ت291ه�(، الفاخر، حتقيق:  )3( الإتباع، �ص24، وينظر: اأبو طالب املف�سّ
عبدالعليم الّطحاوي، دار اإحياء الكتب العربّية، عي�سى البابي احللبّي، ط1، 1380ه��-1960م، 
الكاتب، حتقيق: حمّمد طعمة  اأدب  )276ه�(،  قتيبة،  بابن  املعروف  م�سلم  بن  �ص2، وعبدالله 
احللبّي، ط2، دار املعرفة، بريوت- لبنان، 1422ه�-200م، �ص46، واأب�و بكر م�حّمد بن 
رة عن طبعة حيدر  ال�ح�سن ال�معروف بابن دريد، )ت321ه(، جمهرة الّلغة، دار �سادر، م�سوَّ

اآباد 1351ه�، 1253/4 )باب جمهرة من الإتباع(.
)4( الإتباع، �ص56، وينظر: اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، )ت224ه�(، الغريب امل�سنف، حتقيق: 

�سفوان عدنان داوودي، ط1، دار الفيحاء، دم�سق-بريوت، 1426ه�-2005م، 409/2.
)5(  الإتباع، �ص30.

)6( الإتباع، �ص8، وينظر: اأدب الكاتب، �ص45.
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يٌت ِبلِّيٌت()2(. ه َلِزمِّ ه َل�َجِميٌل َبِكيٌل()1(، و)اإنَّ كما ف�ي قول�هم: )اإنَّ

اُن  اُن َيرَّ دت؛ كما ف�ي قول�هم: )رجٌل َحرَّ �ها تابعة وقد تعدَّ ح - الألفاظ الت�ي قيل اإنَّ
ه َلَكثرٌي َبثرٌي َنثرٌي()5(. ه َل�َسْهٌد َمْهٌد َنْهٌد()4(، و)اإنَّ اُن()3(، و)اإنَّ َجرَّ

فالبحث يعنى بنوع واحد من الأمثلة، وهو الذي يرد فيه الّتابع غري متعّدد، 
اأكرث من حرف، كما يف  املتبوع بواو، وغري خمالف له ف�ي  وغري مف�سول عن 
(، و)اأْي�مان َعْيمان(،  بٌّ بٌّ �سَ (، و)�سَ بٌّ )�َسِديٌد اأَِديٌد(، و)َح�َسٌن َب�َسٌن(، و)َخبٌّ �سَ
ِقٌر َمِقٌر(، و)َخِبيٌث  و)�ساِغٌب لِغٌب(، و)خاِئٌب لِئٌب(، و)�َسْيطاٌن َلْيطاٌن(، و)�سَ

َنِبيٌث(، و)عط�ساُن نط�ساُن(، و)ِعْفريٌت ِنْفريٌت(، و)تاِفٌه ناِفٌه(، و)جاِئٌع ناِئٌع(.

يف  الّنظر  ليدّقق  الإتباع؛  اأمثلة  من  الّنوع  هذا  على  يقف  اأن  البحث  ومراد 
الّلفظ الّتابع، اأََيكون فيه معنى يف نف�سه، اأم ل يكون؟ وكان اأبو عبيد -املتوّفى �سنة 
امناز من  ما  الإتباع عليه هو  باإطالق م�سطلح  ما كان جديًرا  اأّن  224ه�- يرى 
�سائر األفاظ الّلغة باأّنه: ل يرد فيها م�ستقاًل غري تابع للفظ ي�سبقه، فهو يذهب اإلى اأّن 
ي اإتباًعا؛ لأّن الكلمة الّثانية اإمّنا هي تابعة لالأُولى على وجه الّتوكيد  الإتباع "اإمّنا �ُسمِّ

لها، ولي�ص ُيتكّلم بها منفردة؛ فلهذا قيل: اإتباع")6(. 

الّنوع من الإتباع م�ّما لي�ص فيه معنى يف  الّتابع -حتت هذا  الّلفظ  وميكن ت�سبيه 
اأو التي جتّرها �سّيارة،  نف�سه ول يرد وحده يف الّلغة- بالعربة التي يجّرها ح�سان، 

)1( الإتباع، �ص13.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص15.
)3( املرجع ال�سابق، �ص35.
)4(  املرجع ال�سابق، �ص93.
)5( املرجع ال�سابق، �ص96.

)6(  اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، )ت224ه�(، غريب احلديث، حيدر اآباد، الهند، 1964-1967م، 
.279/2
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اأو التي يجّرها قطار -اأعني القطعة الرئي�سة، اأي: املحّرك-، فاحل�سان، وال�ّسّيارة، 
والقطار، ُي�ْسِبه كّل واحد منها الّلفظ املتبوع، فكالهما يجّر تابعه اإلى اجلهة التي يريدها، 
فالأّول ي�سحب العربة اإلى اجلهة التي يريدها قائد احل�سان، اأو ال�ّسّيارة، اأو القطار، 

والّثاين يوّجه الّتابع اإلى املعنى الذي يرغب املتكّلم يف تقويته وتاأكيده عند املتلّقي.

يف  ملعنى  حامل  غري  الّتابع  فيها  يكون  التي  لالأمثلة  �ساحًلا  اأراه  املثال  وهذا 
نف�سه، ول يجيء منفرًدا يف الّلغة، فكذلك العربات تبقى واقفة غري م�ستعملة حني 
اأو قطار؛ لأنها تظّل ل حراك بها، فال  اأو �سيارة،  تكون غري مرتبطة بح�سان، 
فائدة ُتْرجَتى منها بغري متبوعها، وكذا احلال مع الألفاظ الّتابعة التي ل حتمل معنى 
يف نف�سها؛ لأّنها ل ت�ستعمل اإل مّت�سلة باملتبوع، ولول املتبوع لَ�َما ُعرفت يف الّلغة. 

تيب ال�هجائي ل�ها  ابعة ب�ح�سب الرَّ  وركن هذا البحث اإل�ى ترتيب الألفاظ التَّ
ابعة للنَّظر يف كلِّ واحد منها  باعتبار ال�جذر، ون�رشع يف ما ياأت�ي باإيراد الألفاظ التَّ

اأي الذي ي�مكن اأْن ُيقال فيه: على حدة، وال�خلو�ص اإل�ى الرَّ

)اأديد(: يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب تابًعا ل�)�سديد(، فقد ُنِقَل عن عمرو بن 
ة:  دَّ يء بال�سِّ ِكْرِكَرة -وهو من رجال القرن الّثاين- اأنَّ العرب تقول عند و�سف ال�سَّ

ُة، اإل اأنَّ الأَِديد ل ُيْفرد")1(.  : القوَّ . والأَدُّ ه ل�سديٌد اأَديٌد، وهو من الأَدِّ "اإنَّ
لعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال )اأديد( منفرًدا)2(. ول�م اأجد يف ما اطَّ

)1(  اأبو بكر م�حّمد بن القا�سم الأنبارّي، )328ه�(، الّزاهر يف معاين كلمات الّنا�س، ت�حقيق: حات�م 
�سيد للنَّ�رش، 1979، 52/2. امن، دار الرَّ �سال�ح ال�سَّ

الإتباع  )ت395ه�(،  فار�ص،  بن  اأح�مد  ال�ح�سني  واأب�و  �ص4،  والإتباع،   ،52/2 الّزاهر،  ينظر:   )2(
1995م،  دم�سق  قافة،  الثَّ من�سورات وزارة  اأديب عبدالواحد ج�مران،  م�حّمد  ت�حقيق:  والـمزاوجة، 
د بن مكرم بن منظور، )ت711ه�(، ل�سان العرب، دار �سادر،  ين م�حمَّ �ص63، واأبو الف�سل ج�مال الدِّ
ين م�حّمد بن مرت�سى ال�ح�سين�ّي الّزبيدّي، )ت1205ه�(،  بريوت، 71/3 )اأدد(، واأبو في�ص م�حب الدِّ

تاج العرو�س، ت�حقيق: علّي �سريي، دار الفكر، بريوت، 1414ه�-1994م، 332/4 )اأدد(.
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ون  اللُّغويُّ اللَّفظ يف كالم العرب تابًعا ل�)َح�َسن(، وقد ن�صَّ   )َب�َسٌن(: يرد هذا 
اأي:  َب�َسٌن(،  َح�َسٌن  اأمٌر  )هذا  -مثاًل-:  فيقال  اإتباع)1(؛  َب�َسٌن(  ف�)َح�َسٌن  ذلك،  على 
ُمْبِهٍج مرغوب فيه، وذلك على ثالثة  "ال�ُح�ْسن عبارة عن كلِّ  مرغوب فيه؛ لأنَّ 
ال�هوى، وُم�ْسَتْح�َسٌن من  ُم�ْسَتْح�َسٌن من جهة العقل، وُم�ْسَتْح�َسٌن من جهة  اأ�رشب: 

جهة ال�ِح�ّص")2(.

لعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال )َب�َسٌن( منفردة)3(، وكان  ول�م اأجد يف ما اطَّ
اأبو حامت ال�ّسج�ستايّن -املتوّفى �سنة 255ه�- قد �ُسِئل عن )َب�َسٌن( فقال: "ما اأدري ما 

هو")4(، ولعّل ال�سوؤال املوّجه اإلى اأبي حامت ن�ستنتج منه اأمرين:

اهتمامهم،  �سيثري  فاإّنه  الّنا�ص  اأ�سماع  طرق  قد  يكن  مل  اإذا  الّلفظ  اأّن  اأحدهما: 
ا،  فيبادرون اإلى ال�سوؤال عنه، في�ساألون ال�َمْعِنّيني بالّلغة، وهوؤلء ي�ساأل بع�سهم بع�سً
كما فعل ابن دريد -املتوّفى �سنة 321ه�- حني �ساأل اأبا حامت عن )ب�سن()5(، اأو يكون 
ال�ّسوؤال �سادًرا من ال�م�ستغل بالّلغة مبا�رشة حني ي�ستوقفه الّلفظ الّتابع؛ لعنايته بدقائق 
�ص125،  واملزاوجة،  والإتباع  �ص12،  والإتباع،   ،408/2 امل�سّنف،  الغريب  ينظر:    )1(
حاح تاج الّلغة و�سحاح العربّية،  اد ال�جوهرّي، )ف�ي حدود �سنة 400ه�(، ال�سِّ واإ�س�ماعيل بن ح�مَّ
ار، دار العلم للماليني، ط4، القاهرة 1990م، 2078/5 )ب�سن(،  ت�حقيق: اأح�مد عبدالغفور عطَّ

ول�سان العرب، 52/13 )ب�سن(، وتاج العرو�ص، 58/18 )ب�سن(. 
املفردات  ه�(،  )ت502  الأ�سفهان�ّي،  اغب  بالرَّ ال�معروف  د  م�حمَّ بن  ال�ح�سني  القا�سم  اأب�و    )2(
بريوت-لبنان،  ط1،  العرب�ي،  اث  الرُّ اإحياء  دار  طعيمي،  هيثم  �سبطه  القراآن،  غريب  يف 

1428ه�-2008م، �ص124.
الفكر،  دار  البالغة،  اأ�سا�س  )538ه�(،  الّزم�خ�رشّي،  عمر  بن  م�حمود  القا�سم  اأبو  ينظر:    )3(
ط1، 1426، 1427ه�-2006م، �ص126، 127 )ح�سن(، ول�سان العرب، 52/13 )ب�سن(، 
د بن علي الفيومّي، )ت770ه�(، امل�سباح املنري يف  �ص114-119 )ح�سن(، واأح�مد بن م�حمَّ
�سة العربّية ال�حديثة، القاهرة، �ص185، 186 )ح�سن(،  افعّي، ال�موؤ�سَّ ح الكبري للرَّ غريب ال�رصَّ
وتاج العرو�س، 58/18 )ب�سن(، �ص140-148 )ح�سن(. ول باأ�ص بالإ�سارة اإلى اأنَّ طائفة من 

املعجمات مل تورد مادة )ب�سن( كمقايي�س اللُّغة، واأ�سا�س البالغة، وامل�سباح املنري.
)4(  جمهرة اللغة، 1253/3 )باب جمهرة من الإتباع(.

)5(  جمهرة الّلغة 1253/3 )باب جمهرة من الإتباع(.
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الّلغة وما َغَم�ص منها، ولعّله ي�ساأل اأ�سحاب الّلغة اأنف�سهم عن حقيقة الّلفظ الّتابع اإذا 
اأّي  العرَب:  "�ساألُت  231ه�-:  �سنة  -املتوّفى  الأعرابّي  ابن  قال  بهم،  الّلقاء  تي�رّش 

�سيء معنى )�َسْيطاٌن َلْيطاٌن(؟ قالوا: �سيء َنِتُد به كالمنا: ن�سّده")1(.

والآخر: اأّن الّلفظ الّتابع يف جانب من اأمثلة هذه الّظاهرة غري م�ستعمل منفرًدا؛ 
لأّنه لو كان م�ستعماًل منفرًدا لعرفه الّلغوّيون، ولأفرد له موؤّلفو معجمات الألفاظ 

القائمة على ال�ستق�ساء مو�سًعا. 

ويهدي الّنظر يف ماّدة )ب�سن) اإلى اأّن العرب ا�ستعملت )اأَْفَعَل( من )َب�َسَن( منفرًدا 
�هم ا�ستعملوا  جُل( اإذا َح�ُسَنْت �َسْحَنُتُه)2(. اأي اإنَّ بال�معنى نف�سه، فهي تقول: )اأَْب�َسَن الرَّ
�هم ا�ستعملوا )َفَعَل( منه، ويبدو ل�ي -والله اأعلم- اأنَّ  )اأْفَعَل( من )َب�َسَن(، ول�م يرد اأنَّ
ُي�ْسَبق ب�)َفَعَل( ال�منفردة، فكاأنَّ )اأْفَعَل( من ذلك م�ستفاد من  )اأَْفَعَل( من )َب�َسَن( ل�م 

ل�حوق )َب�َسٌن( ب�)َح�َسٌن(، فكان ا�ستقاق )اأْفَعَل( من )َب�َسٌن( التَّابعة ل غري.

ولأب�ي عليٍّ القال�ي -ال�متوّفى �سنة 356ه�- راأي يف اأ�سل )َب�َسٌن(، فهو يذهب 
ويَق  ال�سَّ َب�َس�ْسُت  "َب�صٌّ م�سدر  اأ�سله  اإنَّ  اأي   ،) )َب�صَّ الفعل  اأّنه جاء من م�سدر  اإل�ى 
ع الَب�صُّ مو�سع  ُه ِب�َسْمٍن اأو زيت؛ ِلَيْكُمَل ِطيُبُه، فُو�سِ ا، فهو َمْب�سو�ص، اإذا َلَتتَّ ُه َب�سًّ اأَُب�سُّ
ب الأمري، تريد: م�رشوبه، ثّم  ْ امْلب�سو�ص، وهو امل�سدر، كما قلت: هذا درهم �رشَ
ينني، وزيدت فيه النُّون، وُبِنَي على مثال َح�َسٍن، ف�معناه: َح�َسن  ُحِذَفْت اإحدى ال�سِّ

كامل ال�ُح�ْسن")3(.
)1(  اأبو العّبا�ص اأحمد بن يحيى املعروف بثعلب، )ت291ه�(، جمال�س ثعلب، حتقيق: عبدال�ّسالم 
احبّي، �ص270،  حممد  هارون، دار املعارف، ط6، القاهرة، 2006م، 7/1، وينظر: ال�سّ

والإتباع واملزاوجة، �ص43.
)2(  ينظر: ل�سان العرب 52/13 )ب�سن(، وتاج العرو�س، 58/18 )ب�سن(.

للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  الأمايل،  )ت356ه�(،  القايل،  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  علي  اأبو    )3(
1975م، 217/2، وينظر: تاج العرو�س، 58/18 )ب�سن(.
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وي�مكن اأْن ن�ستنتج من هذا الكالم اأمرين: 

اأحده�ما: اأنَّ اأبا عليٍّ القال�ي موؤمن باأنَّ لفظ )َب�َسٌن( لي�ص قدي�ًما كِقدم )َح�َسٌن( يف 
اللُّغة، بل ا�ستدعاه لفظ )َح�َسٌن(؛ لتاأكيد ال�معن�ى وتقويته.

والآخر: اأنَّ هذا اللَّفظ م�خالف لأمثاله يف كون�ها ُتوَلد من اللَّفظ ال�متبوع نف�سه، 
يف  لوجودها  اإل  ذلك  وما  غريها،  دون  يادة  للزِّ النُّون  اختريت  حني  معها  ومتَّفق 
)ح�سٌن(؛ ليقع التَّوافق بني اللَّفظني ف�ي ال�حركات والأ�سوات �سوى الفاء من )َفَعَل(. 

( فيه ُبعد، والأَْول�ى اأْن يكون  ويراءى ل�ي اأنَّ ربط )َب�َسٌن( بال�م�سدر )َب�صَّ
ابعة، فكاأنَّ العرب حني اأرادت اأْن َتِتَد لفظ )َح�َسٌن( وتع�سده  كغريه من الألفاظ التَّ
م�حلَّه؛  بالباء  ال�حاء، وجاءت  فحذفت  اإليه  نظرت  امع،  ال�سَّ عند  معناه  ُيقّوي  ب�ما 

ليقال: )هو َح�َسٌن َب�َسٌن(. 

غري  يف  اإليه  مالوا  الذي  ال�ميم  اإل�ى  ي�جنحوا  ول�م  بالباء  جاءوا  �هم  اأنَّ ويلحظ 
ِقٌر َمِقٌر، ورجٌل َهِذٌر  التَّابع؛ كقول�هم: ُرَطٌب �سَ اللَّفظ  اأمثلتهم ف�ي مبتداأ  واحد من 
َمِذٌر، وجاءنا بالكالم �َسْهًوا َمْهًوا، وَذَهَب ماُلُه �ِسَذَر ِمَذَر، وغريه�ا. ولعلَّ ذلك 
ل  ال�متبوع )َح�َسٌن(، واأوَّ اآخر  وتني ف�ي  البعد عن ت�سابه ال�سَّ اإرادت�هم  اإل�ى  يرجع 
ابع )َم�َسٌن( -على �سبيل الفر�ص-؛ لأنَّ النُّون وال�ميم ي�سركان يف �سفة ال�جهر  التَّ
ووجود الغّنة فيهما، فهما اأنفّيان)1(، وكان �سيبويه -ال�متوّف�ى �سنة 180ه�- قد ذكر 
ك ت�سمع النُّون كال�ميم، وال�ميم كالنُّون،  اأنَّ النُّون وال�ميم �سوت�هما واحد، حتَّى اأنَّ
الم  )1( ينظر: اأب�و ب�رش عمرو بن عثمان ال�معروف ب�سيبويه، )ت180ه�(، الكتاب، ت�حقيق: عبدال�سَّ
جنِّ�ي،  بن  عثمان  الفتح  واأب�و   ،436  ،435/4  ،1983 ط3،  الكتب،  عال�م  هارون،  د  م�حمَّ
 ،60/1 1985م،  دم�سق،  هنداوي،  ح�سن  ت�حقيق:  الإعــراب،  �سناعة  �رص  )ت392ه���(، 
الّتجويد، مطبعة اخللود، بغداد،   وتّية عند علماء  الّدرا�سات ال�سّ 61، وغامن قّدوري احلمد، 

1406ه� -1986م، �ص410.
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�هما  اء يف القرب، واإْن كان ال�مخرجان متباعدين، اإل اأنَّ م والرَّ ف�سارا "ب�منزلة الالَّ
ا�ستبها؛ ل�خروجهما ج�ميًعا يف ال�خيا�سم")1(. 

يرد يف كالم  اللَّفظ  اأنَّ هذا  429ه�-  �سنة  الثَّعالب�ّي -ال�متوّف�ى  (: ذكر  بٌّ )�سَ
لعت عليه من كتب اللُّغة اأحًدا ي�سري اإل�ى  ()2(، ول�م اأجد يف ما اطَّ بٌّ العرب تابًعا ل�)�سَ
 ، بٌّ هذا ال�مثال من اأمثلة الإتباع)3(، لكنَّهم اأ�ساروا اإلى قول العرب: رجٌل َخبٌّ �سَ
العربيَّة( و�رّش  اللُّغة  )فقه  يف  جاء  كما  اد  بال�سّ ولي�ص  منهما،  لفٍظ  اأّول  يف  بال�خاء 
)4(، ولعلَّ الإج�ماع على ال�َخبِّ -بال�خاء- يوؤذن باإمكانيَّة القول اإنَّ ت�حريًفا اأ�سابه 

اد. ل اإل�ى ال�سَّ فتحوَّ

( من غري الإ�سارة اإل�ى  بٌّ (: ذكر اللُّغويُّون قول العرب: )رجٌل َخبٌّ �سَ بٌّ  )�سَ
بُّ -وقد  ال�خَّ جل  395ه�-. والرَّ �سنة  فار�ص)5(-ال�متوّف�ى  ابن  اإل  الإتباع  ه من  اأنَّ
ا�ص بالف�ساد، فهو خبيث ُمْنَكر،  اع ال�ُجْرُبز الذي ي�سعى بني النَّ ُتْك�رش ال�خاء-: ال�خدَّ

)1( الكتاب، 452/4، 453، وينظر: رم�سان عبدالّتّواب، املدخل اإلى علم الّلغة، مكتبة اخلاجني، 
ط2، القاهرة، 1405ه�-1985م، �ص227. 

ا�ص، دار  )2(  ينظر: اأبو من�سور الثَّعالب�ّي، )429ه�(، فقه اللُّغة و�رّص العربيَّة، ت�حقيق: حمدو طمَّ
ال�معرفة، ط2، بريوت، لبنان، 1428ه�-2007م، �ص415. 

)3(  ينظر: الإتباع، �ص61، والإتباع واملزاوجة، �ص45-48، واأ�سا�س البالغة، �ص345، 
العرب 515/1-519 )�سبب(، �ص538- ول�سان  370 )�سبب(،  346 )�سبب(، �ص369، 
العرو�س،  وتاج  )�سبب(،  �ص487  )�سبب(،  �ص451  املنري،  وامل�سباح  )�سبب(،   543

135/2-140، )�سبب(، �ص161-166 )�سبب(.
)4( ينظر: اأ�سا�س البالغة، �ص370 )�سبب(، ول�سان العرب، 342/1 )خبب(، وتاج العرو�س، 

447/2 )خبب(.
د  )5(  ينظر: الإتباع واملزاوجة، �ص46، واأ�سا�س البالغة، �ص370 )�سبب(، واأب�و مو�سى م�حمَّ
ابن اأب�ي بكر املدين�ّي، ال�متوّف�ى �سنة )581ه�(، املجموع املغيث يف غريبي القراآن واحلديث، 
ول�سان   ،542/1 1406ه�-1986م،  ال�مدن�ي،  دار  ط1،  العزباوي،  عبدالكري�م  ت�حقيق: 

العرب، 342/1 )خبب(، وتاج العرو�س، 447/2 )خبب(.
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َة َخبٌّ ول خائٌن(، و)الفاِجر َخبٌّ لئيٌم()1(. جاء يف ال�حديث: )ل يدخُل ال�جنَّ

وا هذا من الإتباع؛ ل�سببني: ولعلَّ اللُّغويِّني ل�م يعدُّ

ل.  - ل�م يكن خارًجا من الأوَّ بَّ ان�ي -اأعن�ي ال�سَّ اأحده�ما: اأنَّ اللَّفظ الثَّ

 : بُّ بَّ معروف عند العرب، ويرد منفرًدا يف كالمهم، فال�سَّ والآخر: اأنَّ ال�سَّ
م�خ�رشّي -ال�متوّف�ى �سنة  ن كال�حرباء، وي�سري الزَّ ُدَوْيَبة ُت�ْسِبُه فرخ التِّم�ساح، وتتلوَّ
؛ ليبّينوا ال�ِخداع الذي فيه وف�ي غريه،  بِّ جل بال�سَّ �هم �سبَّهوا الرَّ اأنَّ اإل�ى  538ه�- 
 .) بٍّ )اأَْخَدُع من �سَ اأمثال�هم:  ٌة(، وقد قيل ف�ي  بَّ ٌة �سَ ا: )امراأٌة َخبَّ اأي�سً فهم يقولون 
در، و�سيالن  كوت، وال�حقد الكامن يف ال�سَّ بُّ ل�معاٍن اأُخرى، منها ال�سُّ ويرد ال�سَّ
ة القب�ص عليه كي ل ينفلت من اليد،  يء و�سدَّ َفة، والحتواء على ال�سَّ الّدم من ال�سَّ
بَّ على ما يف يديه، اأي: اأم�سكه)2(. ويلحظ اأّن هذا ال�معنى الأخري ما زال  يقال: اأَ�سَ

م�ستعماًل عند العاّمة يف العراق.

ه يركن اإلى هذا  : البخيل ال�ُمْم�ِسك")3( اأنَّ بُّ ويظهر من عبارة ابن فار�ص: "ال�سَّ
ّب( عنده: الذي ي�خدع  ال�معنى الأخري، وعليه ي�مكن اأْن يكون معن�ى )ال�خّب ال�سَّ
يك َمُنوع، فكاأنَّ تعّدد اأقوال اللُّغويِّني  ه ب�خيل ِم�سِّ ا�ص بافتقاره للمال، يف حني اأنَّ النَّ
ّب( على اأكرث من معن�ى، فقيل:  ّب( يعود اإل�ى دللة )ال�سَّ ف�ي تف�سري )ال�خّب ال�سَّ

)1( ينظر: املجموع املغيث، 541/1، ول�سان العرب، 341/1 )خبب(، وتاج العرو�س، 447/2 
)خبب(. 

بابن  ال�معروف  م�حّمد  بن  عبدالله  م�حّمد  واأب�و  )�سبب(،  �ص370  البالغة،  اأ�سا�س  ينظر:    )2(
مطبعة  زوين،  علّي  ت�حقيق:  اخلم�سة،  احلروف  بني  الفرق  )ت521ه�(،  الَبَطْلَيو�سّي،  يد  ال�سِّ
)�سبب(،  �ص541  )خبب(،   342/1 العرب،  ول�سان  �ص255،  1985م،  بغداد،  العان�ّي، 

وتاج العرو�س، 447/1 )خبب(، 161/2 )�سبب(.
)3( الإتباع واملزاوجة، �ص46. 
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وقيل:  ُمْف�ِسًدا")2(،  فا�سًدا  كان  "اإذا  كذلك  هو  وقيل:  ف�ي خدعه")1(،  ّب  بال�سَّ "ُي�َسبَّه 
"ُمْنَكٌر ُمراِوٌغ َحِرٌب")3(.

ّب( ل  ياقات التي ي�جيء فيها )ال�خّب ال�سَّ ويبدو اأنَّ العرب�ّي ب�حكم خربته بال�سِّ
ي�جد �سعوبة ف�ي ت�حديد ال�معن�ى ال�مراد عند ال�متكلِّم، فاإذا كان اإيراد اللَّفظني يف 
اإيراده�ما يف  اإل�ى ال�معنى الذي ذكره ابن فار�ص، واإذا كان  مقام الإم�ساك ركن 
ان�ي، واإذا كان اإيراده�ما يف مقام  ّب ركن اإل�ى ال�معنى الثَّ ن كتلّون ال�سَّ لوُّ مقام التَّ

الإف�ساد ركن اإل�ى ال�معنى الثَّالث، وكذا الأمر مع �سائر ال�معان�ي.

)عيمان(: تقول العرب للّرجل اإذا فقد زوجه وما�سيته: )اأَْي�ماُن َعْيماُن(، ومل 
ين�ّص الّلغوّيون على اأّنه اإتباع)4(، وكان اأبو الّطّيب الّلغوّي قد اأدرجه يف باب الّتوكيد 
اأَمْياُن َعْيماُن، والأمْيان: الذي ماتِت امراأته، والَعْيمان:  ل الإتباع؛ يقال:"رجٌل 
الذي َهَلَكْت اإِبُله، فهو َيعاُم اإلى الّلنب، اأي: َي�ْسَتِهيه")5(. واأورد ابن فار�ص يف كتابه 

قولهم: رجٌل اأَمْياُن َعْيماُن)6(، ومل ي�رش اإليه يف مقايي�ص الّلغة)7(.

ويلحظ اأّن قول العرب للّرجل: )اأَمْياُن َعْيماُن( قد ورد عند الّلغوّيني بعد اأبي 
اأَمْياُن(،  )َعْيماُن  اأي:  )اأَمْياُن(،  )َعْيماُن( على  بتقدمي  فار�ص  الّلغوّي وابن  الّطّيب 
ول �سّك يف اأّن تبادل املوقع بني ما قيل فيه: اإنه تابع، �سيخرج هذا املثال من باب 

)1( اأ�سا�س البالغة، �ص370 )�سبب(، وينظر: تاج العرو�س، 163/2 )�سبب(.
)2(  املجموع املغيث، 542/1.

)3(  ل�سان العرب، 540/1 )�سبب(، وتاج العرو�س، 163/2 )�سبب(.
العرب،  ول�سان  )عيم(،  �ص446  البالغة،  واأ�سا�س  )عيم(،   1995/5 حاح،  ال�سّ ينظر:    )4(

433/12 )عيم(، وتاج العرو�س، 514/17 )عيم(.
)5(  الإتباع، �ص64.

)6(  ينظر: الإتباع واملزاوجة، �ص123.
اللغة، حتقيق عبدال�سالم حممد  مقايي�س  فار�ص، )ت395ه�(،  بن  اأح�مد  ال�ح�سني  اأبو  ينظر:    )7(

هارون، دار الفكر، 1399ه�-1979م، 165/1 )اأمي(، 198/4 )عيم(.
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الإتباع، ل �سيما تلك الأمثلة التي ُبنيت على فكرة ا�ستقاق الّتابع من املتبوع، واأّنه 
ل حياة للّتابع يف الّلغة بغري وجوده ردًفا للمتبوع، مرتبًطا به، جائًيا بعده، ولعّل 
اأو  ُي�ْسِبه ح�ساًنا،  ال�متبوع  هذا يذّكرنا باملثال الذي ذكرناه يف مبتداأ البحث بِ�جعل 
�سّيارة، اأو حمّرك قطار، وجعل الّتابع ُي�ْسِبه العربة التي ُت�ْسَحب حيث ي�ّمم وجهه 

قائد احل�سان، اأو ال�ّسّيارة، اأو القطار.

ولعّل اأ�سئلة ُتْطرح هنا، هي: 

هل ميكن اأن تكون العرب ا�ستعملت هذا املثال على وجهني؛ فقالوا مّرة: )اأَمْياُن 
َعْيماُن(، وقالوا اأخرى: )َعْيماُن اأَمْياُن(؟ 

هل جاء الّتقدمي والّتاأخري بني )َعْيماُن( و)اأَمْياُن( ب�سبب غلط يف الّنقل وقع عند 
اأحدهم، فتلّقاه الآخرون منه من غري الّتنّبه عليه؟ 

هل اأ�ساب هذا القول تطّور، اأي: كاأّنهم �ساروا يقّدمون الأَْولى بالّتقدمي ِل�ما 
يريدون من املعنى الذي يرغبون يف تقدميه؟

وميكن القول يف ال�ّسوؤال الأّول: اإّنه ُي�ْسَتبعد اأْن تكون العرب قد ا�ستعملت هذا 
الباب من  ما جاء على هذا  ماألوف يف  الوجهني جميًعا؛ لأّن ذلك غري  املثال على 
ورتني مًعا، اإذ مل اأر واحًدا منهم  اأمثلة، ولأّن ذلك لو كان واقًعا لذكر الّلغوّيون ال�سّ
-يف ما وقفت عليه من كتب- يورد القولني مًعا؛ فَمْن يذكر )اأَمْياُن َعْيماُن( ل يذكر 

)َعْيماُن اأَمْياُن(، وَمْن يذكر )َعْيماُن اأَمْياُن( ل يذكر )اأَمْياُن َعْيماُن(. 

وميكن القول يف ال�ّسوؤال الّثاين: اإّن الأمر اإذا كان راجًعا اإلى الغلط يف الّنقل 
لأّن  الأ�سل؛  هو  َعْيماُن(  )اأَمْياُن  باأّن  القول  اإلى  يدعو  فهذا  واأّخروا  قّدموا  باأّنهم 

الّن�ّص عليه جاء يف م�سادر متقّدمة عن الأخرى.
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ما  قّدموا  باأّنهم  ا-  -افرا�سً �سّلمنا  اإذا  اإّننا  الّثالث:  ال�ّسوؤال  يف  القول  وميكن 
اأرادوا له الّتقدمي، واأّخروا ما اأرادوا له الّتاأخري؛ ب�سبب رغبتهم يف الّتنبيه على �سبق 
احلدث؛ فاإّن هذا �سيدّل على اأّن اإطالق الّلفظني متتابعني ل�م يعد يراد به الإتباع، بل 

اأُريد به الّن�ّص على َفْقد الّزوج ثّم الإبل، اأو الّن�ّص على َفْقد الإبل ثّم الّزوج.

جماع القول اأّن )اأَمْياُن َعْيماُن( لي�ص اإتباًعا؛ لأ�سباب:

وا على اأّنه اإتباع. اأّول�ها: اأّن الّلغوّيني مل ين�سّ

ثانيها: اأّن اأبا الّطّيب الّلغوّي جعله يف الّتوكيد ل الإتباع.

يت  كِّ ثالثها: اأّن لفظ )َعْيماُن( م�ستعمل عند العرب يف حال اإفراده، يقول ابن ال�سِّ
-املتوّفى �سنة 244ه�-: "اإذا ا�ستهى الّرجل الّلنب؛ قيل: قد ا�ستهى فالٌن الّلنب. فاإذا 
اأَفرطت �سهوُته؛ قيل: قد عاَم اإلى الّلنب، يعاُم َعْيَمًة، وهو رجٌل َعْيماُن")1(، وبهذا 
املعنى نف�سه ا�ستعمله اأبو العالء املعرّي -املتوّفى �سنة 449ه�- منفرًدا، فقال: "واأنت 

هاب")2(. قادر على الُقوَهة وال�رّشيف، وغريك َعْيمان اإلى ال�سَّ

)لِغٌب(: يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب تابًعا ل�)�ساِغب(، وقّد ن�صَّ ابن فار�ص 
والثَّعالبي على ذلك، ف�)�ساِغٌب لِغٌب( اإتباع عنده�ما)3(. وذكره كثري من اأ�سحاب 

يت، )ت244ه�(، اإ�سالح املنطق، حتقيق:  كِّ )1(  اأبو يو�سف يعقوب بن اإ�سحاق املعروف بابن ال�سِّ
اأحمد حمّمد �ساكر وعبدال�سالم حمّمد هارون، دار املعارف، ط4، م�رش، �ص420.

)2( اأبو العالء اأحمد بن عبدالله بن �سليمان املعّرّي، )ت449ه�(، الف�سول والغايات يف متجيد الله 
�ص78.  1938م،  بريوت،  اجلديدة،  الآفاق  دار  زناتي،  ح�سن  حممود  حتقيق:  واملواعظ، 
والُقوَهة: لنب حلو مل يتغرّي، وال�رّشيف: لنب حاّر؛ فكاأّنهم اأخذوه من ال�رّشع الآن، وال�ّسهاب: 
لنب تغرّي لونه؛ لكرثة مزجه باملاء. ينظر: الف�سول والغايات يف متجيد الله واملواعظ، �ص78.

)3(  ينظر: الإتباع واملزاوجة، �ص45، وفقه اللُّغة و�رّص العربيَّة، �ص415.
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ه اإتباع)1(، ولعلَّ ذلك ب�سبب ك�ونه مع�روًفا، اأو  ال�معجمات من غري النَّ�صِّ على اأنَّ
يِّب اللُّغوّي -ال�متوّف�ى �سنة 351ه�-  اأب�و الطَّ اإتب�اًعا، وك�ان  �هم ل ي�رون فيه  لأنَّ

يورده يف باب التَّوكيد)2(.

اأنَّ قولهم: )رجٌل �ساِغٌب لِغٌب( اأورد له  اأمر يثري ال�ستغراب، ذلك  وث�ّمة 
اللُّغويُّون معنيني:

ال�جوع، ويف  غب:  ال�سَّ اأو عط�ص؛ لأنَّ  اأي: ذو جوع  َم�ْسَغَبٍة،  اأحده�ما: ذو 
غابة(. بع�ص اأمثال العرب: )لو َبِقَي اللَّيُث يف الغابة َل�ماَت من ال�سَّ

قال  والإْعياء،  التَّعب  واللُّغوب:  ٍب.  وَن�سَ َتَعٍب  ذو  اأي:  ُمْعٍي،  والآخر: 
ال�ّساعر:

فيها لي�ص  داًرا  ال��ل��ُه  ُلغوُب)3(ج����زاِك  ول  عليِك  ٍب  َن�سَ اأَذى 

ل، اأي: من  ومعلوم اأنَّ معن�ى اللَّفظني التَّابع وال�متبوع يكون ماأخوًذا من الأوَّ
ه م�ستفاد  اغب الالغب( على ال�جوع؛ لأنَّ ال�متبوع، وعليه ل اإ�سكال يف دللة )ال�سَّ
غب(  الالَّ اغب  )ال�سَّ يدلُّ  يقع حني  الإ�سكال  لكنَّ  ال�متبوع.  اأي:  ل،  الأوَّ اللَّفظ  من 
ا ل يقع يف ظاهرة  ان�ي، اأي: التَّابع، وهذا ِم�مَّ ه م�ستفاد من اللَّفظ الثَّ على ال�ُمْعيي؛ لأنَّ

الإتباع.

�ص742  )�سغب(،   468/1 العرب،  ول�سان  )�سغب(،  �ص297  البالغة،  اأ�سا�س  ينظر:    )1(
)لغب(، وتاج العرو�س، 77/2 )�سغب(، �ص409 )لغب(.

)2( ينظر: الإتباع، �ص79.
ول�سان  )لغب(،  �ص567  )�سغب(،  �ص297  البالغة،  واأ�سا�س   ،379/1 الّزاهر،  ينظر:   )3(

العرب، 468/1 )�سغب(، �ص742 )لغب(.
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اأنَّ ال�جوع والعط�ص يبعثان  بب يف ذلك هو  ال�سَّ اأنَّ  اأعلم-  ويبدو ل�ي -والله 
ل، وقد ن�صَّ غري واحد من  ًبا عن الأوَّ على الإعياء، فالثَّاين ي�مكن اأْن يكون م�سبَّ

غب ل ُيْطَلق على ال�جوع اإل اإذا كان معه تعب)1(. اللُّغويِّني على اأنَّ ال�سَّ

ول بّد من الإ�سارة اإل�ى اأنَّ القراآن الكري�م قد ا�ستعمل )َم�ْسَغبة( يف قوله تعالى: 
َنْا  {اأَْو اإِْطَعْاٌم ِف�ْي َيْوٍم ِذْي َم�ْشَغَبٍة} ]البلد:14[، و{ُلغوبٍ} يف قوله تعالى: { َوَمْا َم�شَّ
ِمْن ُلُغْوٍب}  ]ق:38[. فهل )�ساِغٌب لِغٌب( تدّل على معن�ى ال�جوع كما ف�ي الآية 

انية؟ الأُول�ى، اأو على معن�ى التَّعب كما ف�ي الثَّ

وخال�سة ما يقال يف )�ساِغب لِغب( ما ياأت�ي:

تابًعا  ان�ي  الثَّ اللَّفظ  يكون  اأن  جاز  ال�جائع،  ب�معنى  لِغٌب(  )�ساِغٌب  كان  اإذا 
ل ب�رشط اإل يكون حاماًل ل�معن�ى ف�ي نف�سه.  لالأوَّ

واإذا كان )�ساِغٌب لِغٌب( ب�معنى ال�جائع مع تعب، فال ي�خلو م�جيء معن�ى 
ه جوع مع  اِغب؛ لإ�سارة اللُّغويِّني اإل�ى اأنَّ التَّعب من اأحد جهتني: اأوله�ما: من ال�سَّ

ِغب؛ لوروده ب�معن�ى التَّعب يف اللُّغة �رشاحة. تعب. والأُخرى: من الالَّ

ل على  ان�ي تابًعا لالأوَّ ا اإذا كان )�ساِغٌب لِغٌب( ب�معنى ال�ُمْعيي ل�م يكن الثَّ واأمَّ
ا قبله  �ما هو تابع له على اإرادة معنى التَّعب فح�سب، اأي اأفاد ِم�مَّ معنى ال�جوع، واإنَّ
ياق  معن�ى التَّعب، ولعلَّ هذا ي�ح�سل ب�ح�سب ا�ستعمال ال�متكلِّم، ول �سكَّ ف�ي اأنَّ ال�سِّ
هو الذي ُيعني ال�مخاَطب على معرفة ال�مراد. وف�ي ال�معجمات النَّ�ّص على الإعياء 
ِمْن  َنْا  َم�شَّ {َوَمْا  العزيز:  "التَّْنزيل  ف�في  �ساِغًبا لِغًبا(  )اأتانا  العرب:  لقول  ل غري؛ 

ُلُغْوٍب } ]ق: 38[، ومنه قيل: فالٌن �ساِغٌب لِغٌب، اأي: ُمْعٍي")2(.

)1(  ينظر: تاج العرو�س، 77/2 )�سغب(.
)2(  ل�سان العرب، 742/1 )لغب(، وينظر: اأ�سا�س البالغة، �ص567 )لغب(، تاج العرو�س، 

409/2 )لغب(.
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م اأنَّ العرب�ي حني يريد التَّعبري عن معن�ى ال�جوع وحده، اأو  ا تقدَّ ونفهم م�مَّ
ِغب(،  الالَّ اِغب  )ال�سَّ كلِّه  ذلك  ي�ستعمل مع  الإعياء وحده  اأو  الإعياء،  ال�جوع مع 
قيق  الدَّ ال�معن�ى  هيمنة  ا  واأمَّ اللَّفظي،  بال�م�سرك  يكون  ما  اأ�سبه  التَّعبري  هذا  ف�سار 

ياق الذي يرد فيه.  فمت�روكة اإل�ى ال�سِّ

)لِئٌب(: ذكر ابن فار�ص اأنَّ هذا اللَّفظ يف كالم العرب تابٌع ل�)خاِئٌب(، ول�م 
اأجد غريه من اللُّغويِّني الذين اّطلعت على كتبهم يورد قول العرب: )رجٌل خاِئٌب 

لِئٌب()1(. ول �سكَّ ف�ي اأنَّ غياب هذا ال�مثل عندهم قد حرمنا راأيهم فيه. 

على  ي�ح�سل  ول�م  ُح��ِرَم،  اإذا  َخْيَبًة  َي�ِخيُب  خاب  من  فاعل  ا�سم  وال�خائب 
اإذا  َلْوًبا،  َيُلوُب  فاعل من لَب  ا�سم  فهو  ِئب  الالَّ ا  واأمَّ ُخ�رْشان.  فال�َخْيَبة:  َمْطَلبه، 
يع�سد  هنا  التَّابع  اللَّفظ  اأنَّ  اإليه)2(. ويلحظ  ي�سل  ال�ماء، ول�م  الَعْط�سان حول  حام 
ال�متبوع من حيث ال�معنى؛ لأنَّ ال�مرء ال�محروم كَمْن يرى ال�ماء ول ي�ستطيع اأْن 
اللَّفظ  لكنَّ  يه )خاِئٌب لِئٌب(،  يوؤدِّ الذي  العاّم  ال�معنى  اإ�سكال يف  فال  يرتوي منه، 
م، وقد ن�صَّ ابن فار�ص  ان�ي ياأت�ي منفرًدا ف�ي اللُّغة، وله معنى يف نف�سه كما تقدَّ الثَّ
يء  بال�سَّ َيلوُب  الذي  ِئُب:  والالَّ ُمراَدُه.  َيَنْل  مل  الذي  "فال�خاِئُب:  قال:  ذلك،  على 

َيْطلُبُه كالعط�سان ال�حاِئم")3(. 
اغب الأ�سفهان�ّي،  د ال�معروف بالرَّ )1(  ينظر -مثاًل-: الإتباع، �ص75-84، واأبو القا�سم ال�ح�سني بن م�حمَّ
ط1،  العرب�ي،  اث  الرُّ اإحياء  دار  طعيمي،  هيثم  �سبطه  القراآن،  غريب  يف  املفردات  )ت502ه�(، 
بريوت-لبنان، 1428ه�-2008م، �ص166 )خاب(، واأ�سا�س البالغة، �ص178، �ص79 )خيب(، 
�ص574 )لوب(، ول�سان العرب، 368/1 )خيب(، 745، 746 )لوب(، وامل�سباح املنري، �ص252 

)خيب(، �ص768 )لوب(، وتاج العرو�س، 475/1، 476 )خيب(، 409/2–412 )لوب(.
)2( ينظر: ل�سان العرب، 368/1 )خيب(، 745 )لوب(، وتاج العرو�س، 475/1، 476 )خيب(، 

409/2 )لوب(.
)3(  الإتباع واملزاوجة، �ص47. ل باأ�ص بالّتنبيه على اأّن الفعل )يلوب( ما زال م�ستعماًل عند العاّمة 
ا، لكن بتخفيف الهمزة، وهو يحمل املعنى  بالعراق اليوم، وا�سم الفاعل منه )ليب( م�ستعمل اأي�سً

نف�سه، اأي: يرغب يف مطلب معني ويتوق اإليه فال يناله.
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فات  ويبدو ل�ي اأنَّ قول العرب: )رجٌل خاِئٌب لِئٌب( لو كان مذكوًرا يف موؤلَّ
التَّنحية عن  لتوّفر �رشطي  الإتباع؛  باب  ل�جعلوه خارًجا من  َمْن وقفنا على كتبهم 

الباب فيه، اإذ جاء منفرًدا ف�ي ا�ستعمال العرب له، وهو غري خارج من )خائب(.

اللُّغويِّني  ل�)�َسْيطاٌن(، واأكرث  تابًعا  العرب  اللَّفظ يف كالم  )َلْيطاٌن(: يرد هذا   
اأنَّ  اإلى  اآخرون  واأ�سار  الإتباع،  باب  من  َلْيطاٌن(  �َسْيطاٌن  )هو  قول�هم:  اأنَّ  على 
ا�ستقاقه،  اختلفوا يف  لكنَّهم  يطان معروف،  ال�سَّ ب)1(. ومعن�ى  ليطاًنا �رشيايّن معرَّ
ي كذلك؛ لتباعده عن ال�خري،  ه �ُس�مِّ فَمْن جعل النُّون اأ�سليَّة حَ�َمَله على الُبعد، فكاأنَّ
تقول العرب: دار �َسطون، اأي: بعيدة. وَمْن جعله بزنة َفعالن، قال: هو من �ساَط 
وقيل:  وهالكه.  ِلَغيِّه  �سيطاًنا؛  ي  �ُس�مِّ ه  اإنَّ اأي:  َهَلَك،  اأو  ًبا  َغ�سَ احرق  اإذا  َي�ِسيُط، 
يطان: ال�حيَّة.  ة. وقيل: ال�سَّ ، اأو دابَّ اإْن�ٍص، اأو ِجنٍّ د من  يطان: كّل عاٍت متمرِّ ال�سَّ
�سيطاٌن  )ال�ح�سُد  الم:  ال�سَّ عليه  لقوله  لالإن�سان؛  َذميم  ُخُلٍق  كّل  يطان:  ال�سَّ وقيل: 

والغ�سُب �سيطاٌن()2(.

لعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال )َلْيطاٌن( منفرًدا، لكنَّ كالم  ول�م اأجد يف ما اطَّ
اّل على اللُّ�سوق، يقال: لَط  اللُّغويِّني يهدي اإل�ى اأنَّ اللَّفظ م�ستقٌّ من الفعل لَط الدَّ
يُء بقلبي، َيُلوُط وَيِليُط،  جُل َيُلوُط ِلواًطا: َعِمَل َعَمَل قوم لوط. ويقال: لَط ال�سَّ الرَّ
اأي:  اأَْلَوُط(،  )والولُد  ال�حديث:  وف�ي  َق،  واأُْل�سِ اإل�يَّ  ُحبَِّب  وِلَيطاًنا:  وَلْيًطا  َلْوًطا 
وق؛ لأنَّ  ، ومعناه قريب من اللُّ�سُ ُق بالقلب. ويقال: لَط ف�ي الأمر لًطا: اأَلَ�حَّ اأَْل�سَ
ِط: اللَّْوط، ول �سكَّ ف�ي اأنَّ ال�ُمِلحَّ َيْلَزُق عادًة. ويقال: ِاْل�تاَط وا�ْسَتالَط  اأ�سل الالَّ

)1(  ينظر: الغريب امل�سّنف، 408/2، والّزاهر، 52/2، والإتباع، �ص75، والإتباع واملزاوجة، 
�ص93، 126، ول�سان العرب، 397/7 )ليط(، وتاج العرو�س، 405/10 )لوط(.

اهر، 150/1، واملفردات يف غريب القراآن، �ص270، ول�سان العرب 322/18،  )2(  ينظر: الزَّ
323 )�سطن(، وتاج العرو�س، 238/18، 239 )�سطن(.
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ا.  اأي�سً اللُّ�سوق  يبعد عن  ال�معنى ل  وا�ْسَتْلَحَقُه، وهذا  عاه  ِادَّ منه:  لي�ص  ولًدا  فالٌن 
َق ب�سيء واأُ�سيف اإليه فقد اأُليَط به؛  زق به. وكلُّ �سيء اأُْل�سِ واللِّيُط: ِق�رْش الق�سب الالَّ

ٌق براأ�ص املال)1(. با ُمْل�سَ با ا�سم اللِّياط؛ لأنَّ الرِّ لذلك اأطلقوا على الرِّ

على  اّل  الدَّ )ليط(  ا�ستقاقات  ِمن  اأَهو  )ليطان(،  حقيقة  اإل�ى  ن�سل  اأن  ونريد 
ل  العرب  لغة  من  ماأخوذ  ه  اأنَّ عندي  اجح  والرَّ يان؟  ال�رشُّ لغة  من  اأو  اللُّ�سوق، 
ًبا لوجدناه م�ستعماًل يف غري هذا ال�مو�سع ك�سائر  ه لو كان معرَّ يان، يوؤّيد ذلك اأنَّ ال�رشُّ
بة، ولعلَّ القول باأنَّ تعريبه �سار لأجل الإتباع هنا فح�سب فيه �سيء  الألفاظ ال�معرَّ

عف.  من ال�سَّ

اإنَّ ما مرَّ من األفاظ تفيد معن�ى اللُّ�سوق حتت لواء ال�جذر )لوط(، اأو )ليط( 
اهب اإل�ى عربيَّة اللَّفظ، وكان غري واحد من اللُّغويِّني القدامى قد  اأي الذَّ ي الرَّ يقوِّ
اأ�سعر كالمه بذلك، قال اأبو علّي القال�ي: ")�سيطاٌن ليطاٌن( ماأخوذ من قول�هم: لَط 
َق. ويقال: للولد ف�ي القلب َلْوطة وَلْيطة، اأي:  ُحبُّه بقلبي، َيلوُط وَيليُط، اأي: َل�سِ
َيْل�سُق. ويقال:  اأي: ما  َيْلتاُط،  َفري، وما  َيليُط هذا بقلب�ي و�سَ اأُْلِزَق. ويقال: ما 
َقُه به. فمعن�ى قول�هم: �سيطاٌن ليطاٌن: �سيطاٌن  لَط القا�سي فالًنا بفالٍن، اأي: اأَْل�سَ
يِّب اللُّغوّي فذكر اأنَّ )�سيطاٌن ليطاٌن( "هو الذي  َل�سوٌق")2(، ومال اإلى ذلك اأبو الطَّ

، من قولك: ما َيِليُط ب�ي هذا، اأي: ما َيْلَزُق")3(. ِّ َيْلَزُق بال�رشَّ

)1( ينظر: اإ�سالح املنطق، �ص137، واملفردات يف غريب القراآن، �ص475، 476، واأ�سا�س 
البالغة، �ص575 )لوط(، ول�سان العرب، 396/7 )ليط(، وتاج العرو�س، 404/10، 405 

)لوط(.
)2(  الأمايل، 209/2.

)3( الإتباع، �ص75.
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يطان  ويخيل اإيّل اأن العرب حني ا�ستعملت )�سيطان ليطان( مل تكن تريد به ال�سَّ
مة  ه كال�حيَّة، اأقول ذلك؛ لأنَّ ال�معاين ال�متقدِّ ال�حقيقي، بل كانت َت�ِسُم اإن�ساًنا معّيًنا باأنَّ
يطان كالبعد، والحراق، وال�هالك، ل تّت�سق مع معن�ى اللُّ�سوق، والعرب  لل�سَّ
اأبا علّي  ي معناه يف نف�ص ال�مخاَطب، ولعلَّ  لَتِتَد به ال�متبوع، وتقوِّ ابع  ت�جيء بالتَّ
العرب�ّي  اأّن  يدرك  كان  اللَّ�سوق  بال�ّسيطان  اللَّيطان(  يطان  )ال�سَّ ف�رشَّ  حني  القال�ي 
ٌ عند  وًقا كال�حيَّة التي يكون من اأبرز خ�سائ�سها ذلك، فالت�ساقها َبنيِّ يق�سد اإن�ساًنا َل�سُ
مالحظتها يف �سريها على اأر�ص، اأو غ�سن �سجرة، اأو غريه�ما. وي�خّيل اإل�ّي اأنَّ 

العرب حني ا�ستعملت )�سيطاٌن ليطاٌن( ل�م تكن تريد به
ون  اللُّغويُّ ن�صَّ  وقّد  ِقٌر(،  ل�)�سَ تابًعا  العرب  اللَّفظ يف كالم  هذا  يرد  )َمِقٌر(:   
ِقٌر َمِقٌر( اإتباع عندهم)1(. ونقل اأبو عبيد الّلفظ  على ذلك، فقول العرب: )ُرَطٌب �سَ
اد، قال:  املتبوع عن اأبي زيد الأن�سارّي -ال�متوّف�ى �سنة 215ه�- بال�ّسني ل ال�سّ

"هذا ُرَطٌب �َسِقٌر َمِقٌر، اأي: له �َسْقٌر، وهو َع�َسُله")2(.

�سفة،  من  اأكرث  واحّتادهما يف  املخرج  لقرب  �سائغ؛  وتني  ال�سّ بني  والإبدال 
اد �سوتان اأ�سلّيان، ي�خرجان م�ّما بني الّثنايا وطرف الّل�سان، وهما  فال�ّسني وال�سّ

مهمو�سان، ِرخوان، �سفريّيان)3(.
ْب�ص، وقيل: هو ِدْب�ص التَّمر عندهم، وقيل:  ْقر عند اأهل ال�مدينة: الدِّ ومعن�ى ال�سَّ
بيب، والتَّْمر، من  َطب اإذا َيِب�َص، وقيل: هو ما َت�َحلَّب من العنب، والزَّ هو َع�َسل الرُّ
غري اأْن ُيْع�رَش، وقيل: معناه عند البحرانيِّني: ما �ساَل من ِجالل التَّْمر الت�ي ُكِنَزْت 
466/4 )�سقر(،  والإتباع واملزاوجة، �ص77، ول�سان العرب،  الإتباع، �ص85،  )1(  ينظر: 

وتاج العرو�س، 104/7 )�سقر(.
)2(  الغريب امل�سّنف، 409/2.

واإبراهيم  املخزومّي  العني، حتقيق: مهدي  الفراهيدّي، )ت175ه�(،  اأحمد  بن  اخلليل  ينظر:    )3(
ال�ّسامرائّي، دار الّر�سيد للّن�رش، العراق، 1980-1985م، 58/1، والكتاب، 433/3، 435، 

واملقت�سب، 193/1، و�رص �سناعة الإعراب، 61/1.
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بُّ عليه  لَّب، فُي�سَ َطب: ال�ُم�سَ قَّر من الرُّ َك بع�سها على بع�ص. ومعن�ى ال�ُم�سَ و�ُسدِّ
ْب�ص)1(.  ٌر: م�سبوب عليه الدِّ قَّ ْب�ص؛ ِلَيِلنَي، وُرَطٌب ُم�سَ الدِّ

ِقٌر( يف  َطب، ف�)�سَ ويلحظ اأنَّ الإتباع على ما اأوردته كتب اللُّغة يقع مع الرُّ
ْقٍر، اأي: ذو ِدْب�ص، فهو ي�سلح  ِقٌر َمِقٌر( �سفة له، ومعناه: ذو �سَ قول�هم: )ُرَطٌب �سَ

لأْن يكون ِدب�ًسا.

ِقٌر(، لكنَّ معناه  ا )َمِقٌر( فقد ورد يف كالم العرب م�ستعماًل غري تابع ل�)�سَ واأمَّ
منفرًدا ل يتَّ�سل ب�ما ن�حن ب�سدده �سوى ا�ستعمال واحد، فلي�ص حتت ماّدة )مقر( يف 
م حني ياأت�ي ب�معن�ى ال�حام�ص، وال�ُمّر،  ْب�ص امْلُتقدِّ ال�معجمات اإ�سارة اإل�ى معنى الدِّ
رب اأو �سبيه به،  ونبات ُيْنِبت ورًقا ف�ي غري اأفنان، وال�ُمّز: القليل ال�حمو�سة، وال�سَّ

ّم)2(.  وال�سُّ

ْب�ص اأو  َطب املنقوع يف الدِّ ويّت�سل ب�ما نحن ب�سدده اأن يكون امْلَِقر داًل على الرُّ
ِقر: الكثري  ِقر َمِقر، فال�سَ الع�سل؛ حّتى ل َيْيب�ص؛ ويعرّبون عنه بقولهم: "ُرَطب �سَ
اأْنَقْعته يف  ليبقى. وكّل �سيء  الع�سل؛  املنقوع يف  َقره: ع�سله. وامْلَِقر:  َقر، و�سَ ال�سَّ
ملقوًطا  اجلّيد  َطب  الرُّ "اأخذوا  فرمّبا  وَمقري")3(،  َم�ْمقور  وهو  َمَقْرته،  فقد  �سيء 
ُرَطب  له:  فيقال  ْقر،  ال�سَّ ب�ساتيَق، و�سّبوا عليه من ذلك  الِعْذق، فجعلوه يف  من 
216ه�[:  �سنة  ]املتوّفى  الأ�سمعّي  وقال  نة.  ال�سَّ طول  ًبا  طيِّ ُرطًبا  ويبقى  ُم�سّقر، 
ْقر،  ّقر، ماأخوذ من ال�سَّ ْب�ص؛ فيقال: ُرَطب ُم�سَ َطب الدِّ ّب على الرُّ ِقري اأْن ُي�سَ الّت�سْ

ْب�ص")4(. وهو الدِّ

)1(  ينظر: ل�سان العرب، 466/4 )�سقر(، وتاج العرو�س، 103/7 )�سقر(.
)2(  ينظر: ل�سان العرب، 182/5، 183 )مقر(، وتاج العرو�س، 493/7 )مقر(.

)3(  الأمايل، 213/2.
)4(  ل�سان العرب، 466/4 )�سقر(.



176

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

ول يخلو الّلفظ الّتابع هنا من اأحد اأمرين:

منه،  ماأخوذ  فهو  ال�متبوع،  اأجل  من  اجتلبته  قد  العرب  تكون  اأْن  اأحده�ما: 
ال�متبوع  اإل�ى  اأي: بالنَّظر  اد-،  ِقٌر( وحروفه -�سوى ال�سَّ فجاء على حركات )�سَ

وحده ل النَّظر اإل�ى )َمِقٌر( الواردة يف كالمهم ب�معاٍن خمتلفة.

ِقر؛ لأّن امْلَِقر م�ستعمل عندهم، وهو  والآخر: اأّن العرب ل�م تاأخذ امْلَِقر من ال�سَّ
َطب امْلنقوع يف الع�سل؛ ليبقى، وهو الّراجح. فقد كانوا اإذا اأْنقعوا �سيًئا  داّل على الرُّ
اأُْنِقَع يف اخَلّل)1(. ولعّل ا�ستعمال�هم  اإذا  َم�ْمقور، كال�ّسمك  قالوا عنه: قد ُمِقر، وهو 

َطب. مك هو اأقدم من ا�ستعماله مع الرُّ للفعل )َمَقَر( مبعنى اأَْنَقع مع ال�سَّ

ه َل�خبيٌث نبيٌث(، فقد اأورده  )َنِبيٌث(: ل�م تتفق اآراء اللُّغويِّني يف قول العرب: )اإنَّ
ز ابن فار�ص اأْن يكون منه،  يِّب اللُّغوّي يف باب الإتباع، وجوَّ ابن دريد واأبو الطَّ
ون�صَّ ال�جوهرّي -ال�متوّف�ى ف�ي حدود �سنة 400ه�- �رشاحًة على ذلك، وذكره 

ه اإتباع)2(. كثريون من غري الإ�سارة اإلى اأنَّ

وهو  معقول")3(،  اأو  كان  َم�ْح�سو�ًسا  وخ�سا�سًة،  رداءًة  ُيْكَرُه  "ما  وال�خبيث: 
النَّْبث،  ِمن  فماأخوذ  النَّبيث  ا  واأمَّ والنَّا�ص")4(.  والَوَلد،  زق،  الرِّ من  يِّب  الطَّ "�سّد 

)1(  ينظر: الأمايل، 213/2، ول�سان العرب، 182/5 )مقر(، وتاج العرو�س 493/7 )مقر(.
والإتباع،   ،209/2 والأمايل،  الإتباع(،  )باب جمهرة من   1650/3 الّلغة،  جمهرة  ينظر:    )2(
بن  علّي  احل�سن  واأبو  )نبث(،   294/1 حاح،  وال�سِّ �ص51،  واملزاوجة،  والإتباع  �ص95، 
املخ�س�س، دار الكتب العلمّية، بريوت-  اإ�سماعيل الأندل�سّي املعروف بابن �سيده، )458ه�(، 
وتاج  193/2 )نبث(،  العرب،  ول�سان  البالغة، �ص613 )نبث(،  واأ�سا�س   ،29/14 لبنان، 

العرو�س، 269/3 )نبث(.
)3(  املفردات يف غريب القراآن، �ص147.

)4(  ل�سان العرب، 141/2 )خبث(، وتاج العرو�س، 202/3 )خبث(.
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ْب�ص، وهو ال�حفر باليد)1(.  اأي: النَّ

وزن  على  منه  ا�ستّق  العرب  كالم  يف  اأ�سل  له  هنا  التَّابع  اللَّفظ  اأنَّ  وُيلحظ 
)َفِعيل(، اأو اأنَّ َفِعياًل موجود يف �سمن ما جاء حتت لواء ماّدة )نبث(، ولعلَّ هذا هو 
ه تابًعا، قال اأبو علّي القال�ي: "النَّبيث ي�مكن  دون ف�ي عدِّ الذي جعل اللُّغويِّني يردَّ
مور النَّا�ص، اأي:  ه، اأي: ُيْظِهُرُه، اأو يكون الذي َيْنُبُث اأُ اأن يكون الذي َيْنُبُث �رشَّ
وهو  َنبيَثَتها  اأَْخَرْجَت  اإذا  ْنُبُثها،  اأَ البئَر  َنَبْثُت  قول�هم:  من  ماأخوذ  وهو  َي�ْسَتْخِرُجها، 
تراُب�ها، وكان قيا�سه اأْن يقول: خبيث نابث، فقيل: نبيث؛ ل�مجاورته ل�خبيث")2(. 
غم من اإيراده اللَّفظ  يِّب اللُّغوّي على الرَّ ول�م يكن هذا الكالم غائًبا عن ذهن اأب�ي الطَّ
مت  ْب�ُص وال�ستخراج" )3(، وتقدَّ ْبُث: النَّ ، والنَّ َّ ه َيْنبُث ال�رشَّ يف باب الإتباع؛ قال: "كاأنَّ
الإ�سارة اإلى اأنَّ ابن فار�ص ل�م يقطع بكون )خبيٌث نبيٌث( من الإتباع، اإذ "ي�جوز 

، اأي: ُيثرُيُه")4(. َّ اأْن يكون اإتباًعا، وي�جوز اأْن يكون من: َيْنُبُث ال�رشَّ

ولتو�سيح عبارة اأبي علّي القال�ي: "وكان قيا�سه اأْن يقول: خبيٌث نابٌث، فقيل: 
نبيٌث؛ ل�مجاورته ل�خبيث" نقول: اإنَّ َخُبَث َي��ْخُبُث على وزن َفُعَل َيْفُعُل من الباب 
َف،  �رَشُ من  و�رَشيف  َكُرَم،  من  كَكرمي  َفعيل  على  منه  الفاعل  وا�سم  ال�خام�ص، 
ل، وا�سم  َيْفُعُل من الباب الأوَّ َفَعَل  َيْنُبُث على وزن  َنَبَث  وَخبيث من َخُبَث، واإنَّ 
َنَبَث، فهذا  َقَتَل، وناِبث من  ، وقاِتل من  َن�رَشَ فاِعل كنا�رشِ من  الفاعل منه على 
اأبو علّي-؛ لغياب  هو القيا�ص فيه، لكنَّ العرب ل�م تقل: )خبيٌث نابٌث( -كما يرى 

)1(  ينظر: ل�سان العرب، 193/2 )نبث(، وتاج العرو�س، 269/3 )نبث(.
)ت231ه�(،  البئر،  الأعراب�ّي،  زياد  بن  م�حّمد  عبدالله  اأب�و  وينظر:   ،209/2 الأمايل،    )2(
�س،  اب، دار النَّه�سة العربيَّة، بريوت، 1982م، �ص57، واملخ�سّ ت�حقيق: رم�سان عبدالتَّوَّ

.29/14
)3(  الإتباع، �ص95.

)4( الإتباع واملزاوجة، �ص51.
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فاعل  لذلك عدلت من  )فعيل وفاعل(،  اأي: بني  والتَّابع،  ال�متبوع  الن�سجام بني 
اإلى فعيل؛ ب�سبب تاأثري ال�متبوع يف التَّابع؛ ليكون )فعيل فعيل( -مع تغيري الفاء ف�ي 

ا.  ان�ي اأي�سً ان�ي- اأوقع يف نف�ص ال�متلقِّي من )فعيل فاعل( بتغيري الفاء يف الثَّ الثَّ

ويبدو ل�ي اأنَّ العرب ل�م تعدل من نابث اإلى نبيث؛ لأنَّ )نبيث( بزنة )فعيل( 
فهو  َنْبًثا،  َيْنُبُثُه  اَب  الرُّ "َنَبَث  يقال:  مفعول،  على  داًل  كان  واإْن  عندهم  موجود 
بيَثة، والنَّبيث، والنََّبث")1(.  َمْنُبوٌث وَنِبيٌث: ا�ستخرجه من بئر، اأو ن�هر، وهي النَّ
ال�مدين�ّي  مو�سى  اأبو  قال  بيَثة،  للنَّ العرب  ا�ستعمال  د  توؤكِّ قدي�مة  ن�سو�ص  وث�ّمة 
ال�جاهليَّة  ف�ي  َكْلُت  اأَ طعاٍم  )اأَْطَيُب  رافع  اأب�ي  حديث  يف  581ه�-  �سنة  -ال�متوّف�ى 
َدَفَنُه  ل�حًما  ه يعن�ي به  اأو ن�هر، وكاأنَّ ُي�ْخَرُج من بئر،  بيَثُة: تراب  "النَّ �َسُبٍع(:  َنبيَثُة 
ُبُع ف�ي مو�سٍع ا�ستخرج ترابه لوقت ال�حاجة، فا�ستخرجه واأكله")2(. نتبنيَّ من  ال�سَّ
ذلك اأنَّ نبيًثا موجود ف�ي كالمهم، فال حاجة للقول بتاأثري ال�مجاورة مع وجود اللَّفظ 

يف ا�ستعمال�هم قدي�ًما، وهو الذي �سيكون ح�سيلة هذا التَّجاور.

ه لَ�خبيٌث نبيٌث( باأّنه "يجوز  واحلّق اأّن تعليق ابن فار�ص على قول العرب )اإنَّ
، اأي: ُيثرُيُه" ينّبه على اأمر كاأّنه  َّ اأْن يكون اإتباًعا، ويجوز اأْن يكون من: َيْنُبُث ال�رشَّ
كان يدور يف اأذهان الّلغويني القدامى عند اإرادة احلكم بكون اللَّفظ تابًعا على وفق 
ه خالف هذا املقيا�ص. فانعدام القطع بكون )خبيث نبيث( م�ّما  اأنَّ اأو  مقيا�ص معني، 
ه ل�م ي�سل فيه  جاء على الإتباع اأو لي�ص م�ّما جاء عليه عند ابن فار�ص ُي�ْسَت�سّف منه اأنَّ

اإلى قول ف�سل: 

)1(  ل�سان العرب، 193/2 )نبث(، وينظر: البئر، �ص57.
هاية  )2(  الـمجموع الـمغيث يف غريبـي القراآن والـحديث، 253/3، وينظر: البئر، �ص57، والنِّ

فـي غريب الـحديث والأثر، 5/5. 



179

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

ريقة التي و�سفها ابن قتيبة، باأن العربّي ا�ستوح�ص من اإعادة  اأيكون على الطَّ
الكلمة كلِّها بحروفها وحركاتها و�سكناتها فغريَّ حرًفا واحًدا منها؛ ابتعاًدا عن الّتكرار، 

فلم ُيِعد خاء )خبيث( بل جاء بنون يف مو�سعها، ف�سار الناجت )خبيث نبيث(.

العربّي فكره  اأعمل  باأن  قتيبة،  ابن  التي و�سفها  ريقة  الطَّ اأم يكون على غري 
قلياًل، ففّت�ص عن لفظ يّت�سق مع )خبيث( حروًفا وحركات اإل يف حرف واحد، فوجد 
ب�سدد  ما هو  يتقاطع مع  َيِتد )خبيث(، وي�سفي عليه معًنى م�ساًفا، ل  )نبيث(  اأّن 

اإي�ساله اإلى املخاطب، بل يقّويه ويلب�سه الّتاأكيد واملبالغة.

اأقول: اإّن حرية العلماء -ل �سيما َمْن اأّلف يف الإتباع كتاًبا- باإزاء هذه الأمثلة 
ه ل  اأو جملة هناك؛ لأنَّ وما �ساكلها هو الذي جعلهم يحرزون باإ�سافة تعبري هنا، 
يدري يقيًنا من اأّي طريق ُوِلد هذا الّلفظ؟ اأهي التي اأ�سار اإليها ابن قتيبة وهي طريقة 
يقارب  لفظ  الّتنقري عن  التي معتمدها  تلك  اأو  اآخر،  بتغيري �سوت حمل  الرجتال 
املتبوع يف معناه ويوافقه يف بنائه وحروفه �سوى حرف واحد. واأّنى لّلغوّي معرفة 
قتيبة-  ابن  مثال  -وهو  نط�سان(  )عط�سان  من  املوؤّدى  واحلا�سل  ذاك؟  من  هذا 

كاحلا�سل املوؤّدى من )خبيث نبيث(، اأعني يف تع�سيد املعنى املراد وتقويته.

)َنْط�ساُن(: يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب تابًعا ل�)عط�ساُن(، وقّد ن�صَّ اللُّغويُّون 
على ذلك، ف�)َعْط�ساُن َنْط�ساُن( اإتباع عندهم)1(.

�ما  اإنَّ )عط�ساُن(  بعيًدا عن  اللُّغة  ف�ي  ي�جئ  ل�م  )َنْط�ساُن(  اأنَّ  ون  اللُّغويُّ ويذكر 
لعت عليه من كتب  اطَّ اأجد ف�ي ما  ل�م  ن�ي  اأنَّ ُيْفَرد")2(، يع�سد ذلك  له ل  "اإتباٌع  هو 

)1( ينظر: الغريب امل�سّنف، 408/2، والّزاهر، 52/2، والإتباع، �ص92، والإتباع واملزاوجة، 
حاح، 1021/3 )نط�ص(، وفقه اللُّغة و�رّص العربيَّة، �ص415، ول�سان  �ص87، 126، وال�سِّ

العرب، 319/6 )عط�ص(، 355 )نط�ص(، وتاج العرو�س، 145/9 )عط�ص(، 209 )نط�ص(.
)2(  ل�سان العرب، 319/6 )عط�ص(، وتاج العرو�س، 145/9 )عط�ص(، وينظر: الإتباع، �ص94.
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اللُّغة ا�ستعمال )َنْط�ساُن( منفرًدا)1(. وعليه ميكن القول اإّن )َنْط�ساُن( وا�سح التبعية 
ل�)عط�ساُن(، ول ميكن اأْن ُي�ستعمل وحده يف غري �سياق كونه تابًعا. 

اأبي عبيد وابن  الراأي مع  311ه�- متوافق  الّزّجاج -املتوّفى �سنة  اأّن  ويبدو 
قتيبة يف اأّن ما كان جديًرا باإطالق م�سطلح الإتباع عليه هو ما ان�ماز من �سائر األفاظ 
الّلفظ  يكون  "واإّن�ما  يقول:  ي�سبقه،  للفظ  تابع  م�ستقاًل، غري  فيها  يرد  باأّنه: ل  الّلغة 
ُل؛ كقولهم: )َعْط�ساُن َنْط�ساُن(، ف�)َنْط�ساُن( ل  ا عليه بالإتباع اإذا مل يكن ُيْف�سَ يًّ َمْق�سِ
ُل من )عط�ساُن(؛ ولذلك قيل يف نحو هذا: اإتباع؛ لأّنه ل معنى له اإذا ِجْيء به  ُيْف�سَ

وحده")2(.

وكان يف كالم ابن قتيبة ما يوؤّكد تبعّية )َنْط�ساُن( ل�)عط�ساُن(، وانعدام جميئه 
اإعادتها  وا�ستوح�سوا من  توكيدها،  فاأرادوا  فة  ال�سّ "ورمّبا جاءت  يقول:  منفرًدا، 
ثانية؛ لأّنها كلمة واحدة، فغرّيوا منها حرًفا، ثّم اأتبعوها الأُولى؛ كقولهم: )َعْط�ساُن 

َنْط�ساُن(؛ كرهوا اأْن يقولوا: )َعْط�ساُن َعْط�ساُن(، فاأبدلوا من العني نوًنا")3(.

ولعّل اأّول �سور الإتباع يف كالم العرب هو ما كان واقًعا عندهم بتغيري حرف 
لت  واحد يف الّلفظ الّتابع، وهو ما ق�سده ابن قتيبة، ثّم تكاثرت �سور الإتباع، ف�ُسجِّ
َقِزيح()4(، ويف ما كان  اأكرث من حرف، كما يف )َمِليح  اأمثلة له يف ما وقع بتغيري 

التابع فيه لي�ص واحًدا كما يف )جوع َيْرقوع َيْهقوع َدْيقوع()5(.
)1(  ينظر: اأ�سا�س البالغة، �ص425، 426 )عط�ص(، ول�سان العرب، 319/6 )عط�ص(، 355 )نط�ص(، 
باأ�ص  ول  )نط�ص(.   209 )عط�ص(،   145/9 العرو�س،  وتاج  )عط�ص(،  �ص569  املنري،  وامل�سباح 

بالإ�سارة اإلى اأنَّ طائفة من املعجمات مل تورد مادة )نط�ص( كاأ�سا�س البالغة، وامل�سباح املنري.
�س، مج4، ق2، �ص30. )2( املخ�سّ

)3( عبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة، )ت276ه�(، تاأويل م�سكل القراآن، حتقيق: اأحمد �سقر، 
دار الكتب العلمّية، ط3، بريوت، 1401ه� - 1981م، �ص236، 237.

)4(  الإتباع واملزاوجة، �ص55. 
)5( املرجع ال�سابق، �ص100.
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اأحده�ما:  بلفظني،  الّتابع  اإليه  اآل  ما  يف  قتيبة  ابن  ن�ّص  يف  الّتعبري  جاء  وقد 
الّتعبري  من  اأَْولى  هو  ب��)غرّيوا(  الّتعبري  اأّن  ويبدو  )اأبدلوا(،  والآخر:  )غرّيوا(، 
ال�مبدل وال�مبدل منه يف  وتني:  ال�سّ الّتقارب بني  الإبدال ي�سرط  ب��)اأبدلوا(؛ لأّن 
ال�مخرج، وقد كان ابن جّني -املتوّفى �سنة 392ه�- يذهب اإلى اأّن الإبدال اإّن�ما يقع 
يف ما تقارب من الأ�سوات "وغري ذلك م��ّما تدانت م�خارجه، فاأّما احلاء فبعيدة 
ذلك  مثل  وقل  اأُختها")1(،  اإلى  اإحداه�ما  قلب  من  مينع  تفاوت  وبينهما  الّثاء،  عن 
بينه وبني  الّل�سان  ف��"من طرف  متباعدان،  وتان  ال�سّ فهذان  والعني،  الّنون  عن 
نايا م�خرج الّنون")2(، اأّما العني فمن ال�حلق)3(، وهو اأعمق الأ�سوات  ما ُفويق الثَّ

ج�ميًعا �سوى الهمزة، فا�ستعمال م�سطلح التغيري هنا هو الأول�ى.

قيل:  حتَّ�ى  قلياًل  ُيَعدُّ  )نط�ص(  ة  مادَّ لواء  ت�حت  معاٍن  من  جاء  ما  اأنَّ  وُيلحظ 
ب�معن�ى  ال�معان�ي غري مرتبطة  هذه  اأنَّ  ذلك  اإل�ى  ُي�ساف  ِفْعٌل،  منه  ُي�سمع  ل�م  ه  اإنَّ
َجْبَلِة  ُة  �ِسدَّ اللُّغة  ف�ي  النَّْط�ص  لأنَّ  الإتباع؛  ب�سبب  ب�)َنْط�ساُن(  َل�ِحق  الذي  العط�ص 
ْهِر، اأي: �سديُدها. والنَّطي�ص: ال�َحَرَكة، يقال: ما به  ال�َخْلِق "ورجٌل َنطي�ُص َجْبَلِة الظَّ
اغان�ّي ]ال�متوّف�ى �سنة 650ه�[: ول�م  ة... قال ال�سَّ َنطي�ٌص، اأي: ما به َحراٌك وُقوَّ
َحبي�ٌص، ول  َنطي�ٌص، ول َحويٌل، ول  به  النَّوادر: ما  ِفْعٌل. وف�ي  للنَّطي�ص  ُي�ْسَمع 

ٌة")4(. َنبي�ٌص، اأي: ما به ُقوَّ

)1(  �رص �سناعة الإعراب، 180/1، وينظر: رم�سان عبدالّتّواب، ف�سول يف فقه العربّية، ط3، 
اإلى  العرب  عند  الّلغوّية  الّدرا�سات  يا�سني،  اآل  ح�سني  وحمّمد  �ص121،  1987م،  القاهرة، 

نهاية القرن الّثالث، دار مكتبة احلياة، ط1، بريوت، 1980م، �ص476.
)2( �رص �سناعة الإعراب، 47/1، وينظر: الكتاب، 433/4.

)3(  ينظر: العني، 5/1، والكتاب، 433/4.
العرب،  ول�سان  �ص385،  املنطق،  اإ�سالح  وينظر:  )نط�ص(،   209/9 العرو�س،  تاج    )4(

354/6، 355 )نط�ص(.
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ل�)ِعْفريت(، فيقال: )ِعْفريٌت  تابًعا  اللَّفظ يف كالم العرب  )ِنْفريت(: يرد هذا 
م  ون اإل�ى ذلك)1(، ومنهم من اكتفى باإيراد ال�مثال ال�متقدِّ ِنْفريٌت(، وقد اأ�سار اللُّغويُّ

من غري النَّ�ص على كونه من الإتباع)2(.

َقْاَل ِعْفِرْيٌت  وقد ورد لفظ )ِعْفريٌت( ف�ي القراآن الكري�م، قال الله تعالى: { 
} ]النَّمل: 39[،  �ْي َعلَْيِه َلَقِويٌّ اأَِمنْيٌ ِمَن اْل�ِجنِّ اأََنْا اآِتْيَك ِبِه َقْبَل اأَْن َتُقْوَم ِمْن َمَقْاِمَك َواإِنِّ

ياطني  جال- "ال�خبيث ال�ُمْنَكر الذي يْعِفر اأقراَنه، ومن ال�سَّ ومعناه -اإذا كان من الرِّ
ال�خبيث ال�مارد")3(.

والأ�سل يف معنى الَعْفر اأو الَعَفر هو الّراب؛ وقولهم: َعَفَره يف الّراب َعْفًرا، 
ب، وكانت ال�مراأة اإذا َنَوت  َغه فيه، وال�َمْعفور هو ال�ُمَرَّ وَعّفَره َتْعِفرًيا، معناه: َمرَّ
ِفطام �سبّيها، قامت بالّتعفري، وهو اأن ت�م�سح ثديها بالّراب؛ ِلَيْنِفر منه. ويقولون: 
َعَفروا البذور، اإذا اأَْلقوها يف الّراب، ويقولون للّظبي: الَيعفور، اإذا كان لونه ي�سبه 
ة  لون الّراب، ويقولون له: الأْعَفر، اإذا كان يعلو بيا�سه ُح�ْمرة؛ لأّن الُعْفرة: ُغرْبَ
لونه يف َقْدح الّنار؛ جاءت لّت�ساله  يف ُحْمرة. ولعّل ت�سمية الَعفار لل�ّسجر الذي يف�سّ

بالأر�ص، اأو لأّن ناره تكون على الّراب)4(.

هذه املعاين ل�م تبتعد عن الأ�سل يف الَعْفر اأو الَعَفر وهو الّراب، لكن ما الذي 
يربط )عفريت( الّدال على اخلبيث ال�ُمْنكر اأو الّداهية ال�مارد بالّراب؟ 

�س،  والإتباع واملزاوجة، �ص49، واملخ�سّ  ،218/2 والأمايل،  الإتباع، �ص98،  )1( ينظر: 
37/14، ول�سان العرب 227/5 )نفر(، وتاج العرو�س، 242/7 )عفر(.

ينظر: عبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة، )ت276ه�(، تف�سري غريب القراآن، حتقيق اأحمد    )2(
�سقر، عي�سى البابي احللبي مب�رش، 1958م، �ص324، واملفردات يف غريب القراآن، �ص352.
ْنزيل  التَّ اف عن حقائق  الك�سَّ الّزخم�رشّي، )ت538ه(،  الله حممود بن عمر  القا�سم جار  اأبو    )3(

وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، �سبطه يو�سف احلّمادّي، دار م�رش للّطباعة، 410/3.
)4(  ينظر: مقايي�س اللغة، 4/ 62-65 )عفر(، ول�سان العرب، 586/4 )عفر(.
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َمْن يراه  الّلغوّيني يف ذلك، فمنهم َمْن ربطه بالّراب، ومنهم  اآراء  ل�م تّتفق 
ماأخوًذا من القّوة وال�ّسّدة، يقول اأبو علّي القايل: "ميكن اأْن يكون )عفريت( ِفعِلْيًتا 
من الَعَفر، وهو الّراب، كاأّنه �سديد الّتعفري لغريه، اأي: الّتمريغ")1(، ويرى ابن 
للخبيث:  ويقال  وَعَفْرَنى،  ِعِفرٌّ  لالأ�سد:  يقال  والَب�سالة؛  ال�ّسّدة  ِمَن  "اأُِخَذ  اأّنه  فار�ص 

ون. واأ�سد َعَفْرَنى، ولبوؤة َعَفْرناة، اأي: �سديدة")2(. يُن، وهم الِعِفرُّ ِعِفرِّ

ول�م اأجد يف ما اّطلعت عليه ِمن امل�سادر َمن قال اإّن )ِنْفريٌت( ُيفرد، اأو َيْحمل 
معًنى يف نف�سه. ومعنى الّنْفر: الّتفّرق، والِفرار، فيقال للّداّبة: نافٌر -بغري هاء-، 
َوِرم كّل  اإذا  ال�ُجْرح، واجللد، والعني،  وَنَفَر  َفَتباَعَدْت.  ِمن �سيء،  َجِزَعت  اإذا 
واملنفور:  الغالب،  والّنافر:  وال�ْستن�سار،  ال�ْستنجاد  وال�ْستنفار:  منهم.  واحد 
املغلوب، النُّفارة: ما اأخذ الغالب من ال�مغلوب. واملنافرة: املفاخرة. وكانت العرب 
به لقًبا، فكاأّنهم كانوا يرون يف ذلك اإبعاًدا  تقول لِ�َمْن ُيولد له ولد: َنفِّر عنه، اأي: َلقِّ

للجّن عنه، ودرًءا له من العني)3(.

ْفر وهو الّتفّرق، اإذ ي�مكن اأْن ُيلتم�ص فيها  هذه املعاين ل�م تبتعد عن الأ�سل يف النَّ
ذلك، ولي�ص فيها ما يقرب من معنى اخلبث، وال�ّسيطنة؛ لأّنهم يقولون: "للخبيث 
اإتباًعا  )ِنْفريٌت(  كون  يعّزز  وهذا  وال�ّسْيَطنة")4(،  اخُلْبث  والَعفارة:  ِعْفر،  املنكر: 
ْيَطنة" فيه دليل على اأّن هذا املعنى كان  ل�)ِعْفريٌت(، وقوُلهم: "الَعفارة: اخُلْبث وال�سَّ
ُي�ستعمل و�سًفا لل�ّسيطان، ثّم ا�ستعملوه مع الب�رش، ف�"من املجاز رجٌل ِعْفٌر...بنيِّ 

.)5(" الَعفارة...وِعِفرٌّ

)1( الأمايل، 218/2.
)2( مقايي�س اللغة، 65/4 )عفر(.

)3(  ينظر: ل�سان العرب، 224/5-227 )نفر(، وتاج العرو�س، 547/7 )نفر(.
)4(  ل�سان العرب، 586/4 )عفر(.
)5(  تاج العرو�س، 242/7 )عفر(.
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لـ)ِعْفريٌت(؛ مّما  �إتباع  باأّن )ِنْفريٌت(  َمْن ينظر يف ماّدة )نفر( يكاد يقطع  ولعّل 
يلمحه من �شّدة متابعة �لّتابع للمتبوع من حيث �لتز�مه بناءه ومطابقته �إّياه يف �حلركات 
و�ل�ّشكنات، فقد ورد عن �لعرب �أّنهم يقولون للّرجل �إذ� كان خبيًثا مارًد�: )ِعْفٌر ِنْفٌر(، 

و)ِعْفِرَيٌة ِنْفِرَيٌة(، و)ِعْفريٌت ِنْفريٌت(، و)ِعْفريَتٌة ِنْفريَتٌة(، و)ُعفاِرَيٌة ُنفاِرَيٌة()1(.

 )ناِفه(: يرد هذ� �للَّفظ يف كالم �لعرب تابًعا لـ)تاِفه(، و�إ�شارُة �للُّغويِّني �إلى هذ� 
يِّب �للُّغوّي، و�بن فار�س)2(،  �لإتباع قليلة، فقد ذكره �أبو زيد �لأن�شارّي، و�أبو �لطَّ

و�أحجم عنه كثريون)3(. 

افه:  يء �إذ� كان قلياًل حقرًي�")4(، ويرد �لتَّ ه لتاِفٌه ناِفٌه، لل�شَّ و�لعرب تقول: "�إنَّ
قليله،  �أي:  �لعقل،  تاِفه  �لقليل، و�لـخ�شي�س، و�لـحقري، و�لي�شري، ورجل  بـمعنى 

و�أعطى رجٌل �أعر�بيًّا، فقال: قد �أْتَفْهَت، �أي: �أْقَلْلَت)5(. 

كالمهم،  يف  م�شتعمل  ابع  �لتَّ �للَّفظ  �أنَّ  �إلـى  �للُّغة  معجمات  يف  �لنَّظر  ويهدي 
�أْنَفَه  ومعنى  ٍع،  كُركَّ ٌه  ُنفَّ و�لـجمع:  �لـُمْعيي،  �لكاّل  جال:  و�لرِّ �لإبل  من  افه  فالنَّ
ُعَفْت  نف�ُشُه: �شَ َنَفَهْت  منه، ومعنى  �أََقلَّ  ماله:  له  �أْنَفَه  و�أََكلَّها، ومعنى  �أْعياها  ناَقَته: 

و�َشَقَطْت)6(. 
وامل��زاوج��ة،�ــس49،  والإت��ب��اع  ـــس218/2،  والأم����ايل، � الإت��ب��اع، �ــس98،  ينظر:   )1(

�س37/14، ول�سان العرب، 227/5، وتاج العرو�س، 242/7 )عفر(. واملخ�سّ
)2(  ينظر: الغريب امل�سّنف، 408/2، والإتباع، �س93، والإتباع واملزاوجة، �س127.

)3( ينظر -مثاًل-: اأ�سا�س البالغة، �س63 )تفه(، 649 )نفه(، ول�سان العرب، 480/13، 481 
)تفه(، 549 )نفه(، وامل�سباح املنري، �س104، 105 )تفه(، وتاج العرو�س، 23/19 )تفه(، 

106، 107 )نفه(.

)4(  الإتباع، �س93.
وامل�سباح  اأ�سا�س البالغة، �س63 )تفه(، ول�سان العرب، 480/13، 481 )تفه(،  )5(  ينظر: 

املنري، �س104، 105 )تفه(، وتاج العرو�س، 23/19 )تفه(.
العرو�س  وتاج  )نفه(،  العرب، 549/13  ول�سان  )نفه(،  البالغة، �س649  اأ�سا�س  ينظر:    )6(

106/19، 107 )نفه(. 
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اأيني الآتيني: اِفه -بالنُّون- ل ي�خرج عن راأي من الرَّ ولعلَّ النَّ
من  اللَّفظ  اأخذوا  باأْن  الإتباع  ظاهرة  يف  العرب  �سنن  على  جاٍر  �ه  اأنَّ ل:  الأوَّ
اء نوًنا، من غري النَّظر اإلى )ناِفه( ال�م�ستعمل يف كالمهم ب�معًنى  وا التَّ ال�متبوع وغريَّ

للة عليه. ا يريدون الدَّ يقرب ِم�مَّ
التي يدّل  الِقلَّة  اأعني من معنى  ال�متبوع،  �ه م�ستفاد من غري لفظ  اأنَّ والآخر: 
ذا دللة على  ناِفه(  ب�)تاِفه  التَّعبري  فيكون  نف�سه،  ي�حمل معن�ى يف  هنا  فهو  عليها، 

معنيني ل تناق�ص بينهما.
نبيه على اأمرين:  ول باأ�ص بالتَّ

اِفه، اإذ ل�م يورده  اِفه اإتباع للتَّ يِّب اللُّغوي كان موؤمًنا باأنَّ النَّ اأحده�ما: اأنَّ اأبا الطَّ
يف باب التَّوكيد. 

ذلك  نقل  فقد  التَّثّبت،  ب�سيء من عدم  توحي  فار�ص  ابن  عبارة  اأنَّ  والآخر: 
عن اأب�ي زيد الأن�سارّي، وعلَّق عليه بقوله: "كذا قاله يف الإتباع. وهو ي�مكن اأْن 
يقال: ا�ستقاقه من )َنِفَهْت نف�ُسه(، اأي: اأَْعَيْت وَكلَّْت")1(. ون�سري اإل�ى اأنَّ ت�سحيًفا وقع 
اء بدل الّنون اأي: )َتِفَهْت  يف النُّ�سخة من ال�مطبوع الذي بني اأيدينا، اإذ اأُْثِبَت فيها التَّ
واب:  وال�سَّ نف�سي(،  )َتِفَهْت  اأي:  نف�سها،  فحة  ال�سَّ هام�ص  يف  وقع  ومثله  نف�ُسه(، 

)َنِفَهْت نف�سي(.
)ناِئٌع(: يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب تابًعا ل�)جائع(، وقّد ن�صَّ اللُّغويُّون على 

ذلك، ف�)جاِئٌع ناِئٌع( اإتباع)2(.

)1( الإتباع واملزاوجة، �ص127.
)ت321ه�(،  دريد،  بابن  ال�معروف  ال�ح�سن  بن  م�حّمد  بكر  واأب�و   ،208/2 امل�سّنف،  الغريب  ينظر:    )2(
ال�ستقاق، حتقيق: عبدال�ّسالم حمّمد هارون، مكتبة اخلاجني، ط3، م�رش، �ص430، وجمهرة الّلغة، 955/1 
�ص97،  واملزاوجة،  والإتباع  �ص93،  والإتباع،   ،52/2 والّزاهر،  �ص47،  الكاتب،  واأدب  )نوع(، 
)جوع(،  �ص658  البالغة،  واأ�سا�س  �ص415،  العربيَّة،  و�رّص  اللُّغة  وفقه  )نوع(،   1294/1 حاح  وال�سِّ

ول�سان العرب، 62/8 )جوع(، 364، 365 )نوع(، وتاج العرو�س، 81/11 )جوع(، 493 )نوع(.
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رد عندهم، وي�مكن القول اإنَّ فيه ثالثة اآراء:  لكنَّ القول بالإتباع هنا غري مطَّ

مت الإ�سارة اإل�ى ذلك  اِئع اإتباع للجاِئع، وهو ب�معناه، وقد تقدَّ الأّول: اأنَّ النَّ
قبل �سطر.

عاء  الدُّ يف  "قول�هم  ذلك  يف  تهم  وحجَّ العط�سان،  ب�معنى  اِئع  النَّ اأنَّ  والثَّاين: 
ي�ح�سن  ل�م  ُنوًعا  ال�ُجوع  كالفعل، ولو كان  ُجوًعا وُنوًعا، والفعل  الإن�سان:  على 

تكريره")1(.

تهم ف�ي ذلك اأنَّ "النَّْوع: التَّمايل،  ائع ب�معنى ال�متمايل، وحجَّ الث: اأنَّ النَّ والثَّ
َك وَت�َماَيَل")2(، وعليه فاإنَّ  ياُح َفَتَحرَّ َكْتُه الرِّ يقال: ناَع الغ�سُن َنوًعا، وذلك اإذا َحرَّ

اأي هو ال�متمايل جوًعا. ائع على هذا الرَّ النَّ

ائع لي�ص اإتباًعا للجائع؛ لوروده يف كالم العرب ب�معن�ى  اجح عندي اأنَّ النَّ والرَّ
العط�ص؛ ول�ستعماله منفرًدا يف غري مو�سع من كالمهم و�سواهدهم؛ كقول دريد بن 

ة: مَّ ال�سِّ

اأعدائهم وِمن  قومي  ِمن  ناعي َخْيالِن  وُك���لٌّ  ��َت��ُه��م  ��نَّ اأ���سِ  َخَف�سوا 
ه)3(، و)ناعي( كانت بالأ�سل )ناِئع(، وقد اأ�ساب  اأي: عط�سان اإل�ى دم عدوِّ
ه اأول الأمر على األ�سنتهم )نائع( بزنة )فاعل(، ث�مَّ خفَّفت  اللَّفظ قلب مكان�ي، اأي: اإنَّ
العرب ال�همزة، ف�سار اللَّفظ )نايع(، ث�مَّ وقع القلب ال�مكاين باأْن ت�حولت الياء اإل�ى 

مو�سع العني، والعني اإل�ى مو�سع الياء، ف�سار اللَّفظ )ناعي( بزنة )فالع(.

فدللة هذا الّلفظ على معنى يف نف�سه، ودورانه به يف الّلغة بعيًدا عن )اجلائع( 
)1(  ل�سان العرب، 364/8 )نوع(، وينظر: تاج العرو�س، 494/11 )نوع(.

)2(  تاج العرو�س، 493/11 )نوع(، وينظر: جمهرة اللُّغة، 1253/3)باب جمهرة من الإتباع(.
)3(  ينظر: ل�سان العرب، 365/8 )نوع(، وتاج العرو�س 494/11 )نوع(.
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يخرجه من باب الإتباع، "فال يجوز على هذا اأْن ي�سّمى )نائًعا( تابًعا؛ لقول ال�ّساعر:

اأق��ام��وا م��ا  ���س��ه��اٍب  بني  )1(َل��َع��ْم��ُر  ياعا  النِّ والأَ�َسِل  اخليِل  دوَر  �سُ

اِئع( ف�ي البيتني ا�ستعمل على �سبيل ال�مجاز؛ لأنَّ العط�ص يكون  يلحظ اأنَّ )النَّ
اعر: ف�ي الأ�سل اإل�ى ال�ماء ل الّدماء، وعلى ال�حقيقة قول ال�سَّ

َذَكْرتُ�ها بالفالة  ُنوعي  ا�ستدَّ  اإذا 
 

   )2( كاُرها  ادِّ يِّ عندي  َمقاَم الرِّ فقام 

ول ي�خفى اأنَّ معنى )ُنوعي( هنا: عط�سي اإل�ى ال�ماء.

�هم ل�م ي�جدوا  ائع من الإتباع يركن اإل�ى اأنَّ ك َمْن ذهب اإل�ى اأنَّ النَّ ولعلَّ ت�م�سُّ
"ول  بقول�هم:  حوا  �رشَّ حتَّ�ى  عندهم  ال�معروف  ال�مثال  ف�ي  م�ستعماًل  اللَّفظ  هذا 
مة ب�معن�ى  نعلمهم يقولون: رجٌل ناِئٌع ُمْفرًدا" )3(، لكنَّ وروده ف�ي الأبيات ال�متقدِّ
اهب اإل�ى ا�ستعماله منفرًدا ب�معن�ى  اأي الذَّ ي الرَّ العط�ص على ال�حقيقة وال�مجاز، يقوِّ

العط�ص. 

لأنَّ  الإتباع؛  باب  من  لي�ص  اأعلم-  -والله  نائع(  )جائع  اأنَّ  القول  وخال�سة 
ان�ي له معن�ى، وهو العط�ص، وقد ا�سُتْعِمل يف كالم العرب وحده بعيًدا عن  اللَّفظ الثَّ

)جائع(. 

ا النُّوع ف�ي قول�هم: )رماه الله بال�جوع والنُّوع( فهو خارج من هذا الباب  واأمَّ
له  اأنَّ  العطف، والآخر:  ب�حرف  يكون  "الإتباع ل  اأنَّ  اأحده�ما:  ا؛ لأمرين:  اأي�سً

معن�ى ف�ي نف�سه ُيْنَطُق به مفرًدا غرَي تابٍع")4( .
)1( الُغّرة يف �رصح اللَُّمع، 973/2. 

)2( ينظر: ل�سان العرب، 365/8 )نوع(، وتاج العرو�س، 493/11 )نوع(.
)3( الإتباع واملزاوجة، �ص93.

)4(  تاج العرو�س، 494/11 )نوع(.



188

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

ولعّل ا�ستعمال العرب ل��)رماه الله بال�جوع والنُّوع( تاٍل ل�ستعمالهم )جائع 
اإلى  الّتطّور يف معنى )النُّوع( يف عبارت�هم؛ ل�خروجها  نائع(؛ لأّننا نلمح �سيًئا من 
يف  عندهم  اأخواتها  ت�ماثل  تكاد  ف�سارت  اإليه،  ه  ُتَوجَّ ل�من  بالإبعاد  الّدعاء  معن�ى 
الّدعاء بالإبعاد، فقد ذكر اأبو زيد الأن�سارّي اأّن "جوًعا له وُنوًعا، وُجو�ًسا وجوًدا، 

وُنْكًرا وُجحًدا؛ كّل هذا معناه بعًدا له")1(.

)1(  الغريب امل�سّنف، 408/2.
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نتائج البحث:

اأو�سل البحث يف الألفاظ الّتابعة اإلى جمموعة من الّنتائج، اأوردها يف ما ياأتي: 

بتغيري  واقًعا  كان  ما  العرب هو  الإتباع يف كالم  اأّول �سور  تكون  اأْن  ُيرّجح   -  
عن  عدلوا  اأّنهم  من  قتيبة  ابن  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  الّتابع،  الّلفظ  يف  واحد  حرف 
الّتوكيد الّلفظي اإلى الإتباع الّلفظي، فعدلوا عن )َعْط�ساُن َعْط�ساُن( اإلى )َعْط�ساُن 
لت  ف�ُسجِّ الإتباع،  �سور  تكاثرت  ثّم  نف�سه...،  الّلفظ  تكرار  كراهة  َنْط�ساُن(؛ 

اأمثلة له يف ما وقع بتغيري اأكرث من حرف.

- هناك األفاظ تابعة جاءت ف�ي كالم العرب، وي�سدق احلكم عليها اأّنها تابعة مطلًقا؛ 
ُيْنَطُق ب�ها منفردة؛ فال حياة لها يف ال�ستعمال بعيًدا عن املتبوع؛ لذلك  �ها ل  لأنَّ
نرى اأماكنها يف معجمات الألفاظ الكبرية �َسَغَرْت. وُي�َسّبه هذا الّنوع من الألفاظ 
الّتابعة بالعربات التي يجّرها ح�سان، اأو �سّيارة، اأو قطار، وهذه الّثالثة ُت�َسّبه 
ابعة  التَّ )َب�َسٌن(  وهي:  منها،  طائفة  على  البحث  وقف  وقد  املتبوعة.  بالألفاظ 

ابعة ل�)َعْط�ساُن(.  ابعة ل�)�سيطاٌن(، و)َنْط�ساُن( التَّ ل�)َح�َسٌن(، و)ليطاٌن( التَّ

- هناك األفاظ تابعة جاءت يف كالم العرب، ول ي�سدق احلكم عليها اأّنها تابعة عند 
الّلغوّيني  بع�ص  ُيفهم من كالم  ب�ها منفردة. والذي  ُيْنَطُق  �ها  لأنَّ الّلغوّيني؛  جميع 
-كاأبي عبيد وابن قتيبة- اأّنهم قّيدوا الّلفظ الّتابع باأّنه ل ُيفرد. وقد وقف البحث على 
(، فهذه  ابع ل�)َخبٌّ ( التَّ بٌّ ابع ل�)جاِئٌع(، و)�سَ طائفة من اأمثلته، كما يف: )ناِئٌع( التَّ
�ها  اأنَّ على  تطلعك  البحث  عند  لكّنها  وطريقته،  الإتباع  ن�سق  على  الألفاظ جاءت 
ا دخل يف �سمن باب ال�متبوع. ول ُي�َسّبه  رة من التَّبعية لغريها م�مَّ م�ستقلَّة ومتحرِّ
هذا الّنوع من الألفاظ الّتابعة بالعربات التي يجّرها ح�سان، اأو �سّيارة، اأو قطار. 
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ه م�ستعمل مفرًدا ف�ي  �ما يكون اللُّغوي الذي قال باإتباع لفظ معني ذا دراية باأنَّ - ربَّ
كالم العرب، لكنَّه قال باإتباعه؛ ان�سياًقا وراء الهياأة العامة التي ورد فيها الّلفظ 
ُي�َحدَّ  اأْن  ِمن  اأو�سع  الإتباع عند هوؤلء  ل�سابقه، وعلى هذا يكون م�سطلح  ردًفا 
منفرًدا يف غري مو�سع  ا�ستعماله  اأو عدم  ابع  التَّ اللَّفظ  ال�معنى يف  ب�رشط غياب 
الإتباع، ومن الأمثلة على ذلك: )رجل خاِئب لِئب(، اإذ ن�ّص ابن فار�ص نف�سه 
غم من ذلك اأورده يف  على ورود )لئب( منفرًدا ف�ي كالم العرب، وعلى الرَّ

كتابه.

- اإّن حرية بع�ص العلماء وترّددهم يف القطع بكون الّلفظ من الإتباع اأو لي�ص منه 
كما راأيناه مع ابن فار�ص يف )خبيث نبيث( -مثاًل- تدعو اإلى القول باأّن اللغوّيني 
ل�م ي�سلوا اإلى نتائج حا�س�مة ب�سدد الّلفظ الّتابع، فكاأّنه يراودهم يف ذلك �سوؤالن: 

ا من املتبوع ارجتاًل -على ما و�سفه ابن قتيبة-  اأحده�ما: هل كان الّتابع م�ستقًّ
بتغيري حرف واحد من حروف الّتابع؟ وهذا يكون من العربّي �رشيًعا؛ لأّنه ل 

يتطّلب منه �سوى اختيار احلرف املغاير.

ريقة التي و�سفها ابن قتيبة؟ وذلك باأْن  والآخر: هل كان الّتابع جمتلًبا على غري الطَّ
اأعمل العربّي فكره قلياًل، ففّت�ص عن لفظ يّت�سق مع )خبيث( حروًفا وحركات اإل 
يف حرف واحد، فوجد اأّن )نبيث( َيِتد )خبيث(، وي�سفي عليه معًنى م�ساًفا، ل 
يتقاطع مع ما هو ب�سدد اإي�ساله اإلى املخاطب، بل يقّويه ويلب�سه الّتاأكيد واملبالغة.

- ربّ�ما �سابه بع�ص اأمثلة الإتباع امل�سرك الّلفظي يف اإمكانّية دللته على اأكرث من 
يدّل  اأّن  ميكن  التي  املعاين  يف  كما  املراد  للمعنى  حمّدًدا  ال�ّسياق  فيكون  معنى، 
التَّعبري عن معنى اجلوع  عليها قولهم: )�ساغب لغب(؛ لأنَّ العربّي حني يريد 
اغب  وحده، اأو اجلوع مع الإعياء، اأو الإعياء وحده، ي�ستعمل مع ذلك كلِّه )ال�سَّ
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ا هيمنة املعنى  ِغب(، ف�سار هذا التَّعبري اأ�سبه ما يكون بامل�سرك اللَّفظي، واأمَّ الالَّ
ياق الذي يرد فيه. وقل مثل ذلك عن و�سفهم الّرجل  اإلى ال�سِّ قيق فمروكة  الدَّ
ّب(، فاإذا كان اإيراد اللَّفظني يف مقام الإم�ساك ركن املخاَطب اإل�ى  ب�)ال�خّب ال�سَّ
ّب ركن اإلى معنى  ن كتلّون ال�سَّ لوُّ معنى البخل، واإذا كان اإيراده�ما يف مقام التَّ
اخلداع، واإذا كان اإيراده�ما يف مقام الإف�ساد ركن اإل�ى ما يدّل عليه، فالعرب�ّي 
ف�ي  �سعوبة  ي�جد  ل  ّب(  ال�سَّ )ال�خّب  فيها  ي�جيء  التي  ياقات  ال�سِّ من  خربه  ب�ما 

ت�حديد مراد ال�متكلِّم.

ن اللَّفظ التَّابع، ومن  ة طريقة اأُخرى تغاير ما ذكره ابن قتيبة تف�رشِّ كيفيَّة تكوُّ - ث�مَّ
اأمثلتها ما اأورده اأبو عليٍّ القال�ي من راأي يذهب فيه اإل�ى اأنَّ لفظ )َب�َسٌن( الأ�سل 
فال�م�سدر  ِطيُبُه،  ِلَيْكُمَل  اأو زيت؛  ب�َسْمٍن  ُه  َلتَّ ويَق(:  ال�سَّ )َب�صَّ  ( م�سدر  )َب�صٌّ ف�ي 
( ُحذفت منه اإحدى �سينيه، ث�مَّ اأُ�سيفت النُّون ف�ي الآِخر؛ لتوافق النُّون ف�ي  )َب�صٌّ
نا نذهب ف�ي هذا اللَّفظ مذهب �سائر الألفاظ  ا قد اأ�رشنا اإل�ى اأنَّ اآخر )َح�َسٌن(. وكنَّ
الألفاظ  اإليه غريه من  ل�ما خ�سع  ه ي�خ�سع  اكلة، واأنَّ ال�سَّ الت�ي جاءت على هذه 

ل منها. التَّابعة من تغيري ال�حرف الأوَّ

اأُخرى  اإل�ى طريقة  ه ي�سري  اأنَّ اأب�ي عليٍّ القال�ي فهذا يعن�ي  اإذا �سحَّ راأي  ا  واأمَّ
�ها من فعل ثاٍن ذي  �ما ل�م يفطن اإليها كثري من اللُّغويِّني؛ لأنَّ ن اللَّفظ التَّابع ربَّ لتكوُّ

معن�ى اآخر َتواَفَق مع ال�متبوع ب�حرف.

باألفاظ  اللُّغة  ترفد  �رشعت  �ها  اأنَّ اإل�ى  ابعة  التَّ الألفاظ  بع�ص  ف�ي  البحث  يهدي   -
اأو ال�ُمْنِتج؛ لقدرته  ق،  ابع ال�خالَّ ي مثل هذا النَّوع بالتَّ جديدة، واقرح اأن ن�سمِّ
على ال�خلق، وقد تبنيَّ ف�ي )ح�سٌن ب�سٌن( اأنَّ العرب ا�ستعملت )اأْفَعَل( من )َب�َسَن(، 
�هم ا�ستعملوا )َفَعَل( منه، اأي اإنَّ )اأَْفَعَل( من )َب�َسَن( ل�م ُي�ْسَبق ب�)َفَعَل(  ول�م يرد اأنَّ



192

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

حنا اأْن يكون )اأْفَعَل( من ذلك م�ستفاد من ل�حوق )َب�َسٌن( ب�)َح�َسٌن(،  ال�منفردة، فرجَّ
فكان ا�ستقاق )اأْفَعَل( من )َب�َسٌن( التَّابعة ل غري.

وتني  - نّبه البحث على اأنَّ العربّي جنح يف ظاهرة الإتباع اإلى البعد عن ت�سابه ال�سَّ
ل  اأوَّ يف  مبيم  اأي  َم�َسٌن(،  )َح�َسٌن  مثاًل:  يقل  فلم  التَّابع،  ل  واأوَّ املتبوع  اآخر  يف 

التَّابع، وقد مرَّ ذلك يف مو�سعه عند احلديث على )َح�َسٌن َب�َسٌن(.

على  اّل  الدَّ )ليط(  من  ماأخوذ  ل�)�سيطان(  الّتابع  )ليطان(  لفظ  اأن  البحث  رّجح   -
يان، اأي اإّن الّلفظ عربّي ل �رشيايّن، يع�سد ذلك  اللُّ�سوق، ولي�ص من لغة ال�رشُّ

بة. ًبا ل�ْسُتْعِمل يف غري الإتباع ك�سائر الألفاظ ال�معرَّ ه لو كان معرَّ اأنَّ

-وهذه  اأُخرى،  ب�معاٍن  العرب  عند  م�ستعماًل  كان  التَّابع  اللَّفظ  اأنَّ  وافق  رمبا   -
ال�موافقة ل تقع اإل قلياًل يف كالمهم- وعليه فاإنَّ القائلني بوقوع الإتباع يف )ُرَطٌب 
ِقٌر َمِقٌر( يرون اأنَّ اللَّفظ التَّابع اجتلبته العرب من اأجل ال�متبوع، فجاء على  �سَ
اد- بالنَّظر اإل�ى ال�متبوع وحده، ل النَّظر  ِقٌر( وحروفه -�سوى ال�سَّ حركات )�سَ

اإل�ى )َمِقٌر( الوارد يف كالمهم ب�معن�ى ال�ُمّر وال�حام�ص وغريه�ما.

- هناك اأمثلة انفرد بذكرها بع�ص الّلغوّيني كقول العرب: )رجٌل خاِئٌب لِئٌب( الذي 
اأورده ابن فار�ص اإذ مل اأجده عند غريه من اللُّغويِّني الذين اّطلعت على كتبهم، 
يغني  اإذ ل  املو�سوع،  هذا  ما �سنِّف يف  الّطالع على جميع  اأهميَّة  يوؤّكد  وهذا 

كتاب عن كتاب اأحياًنا.

- نبَّه البحث على وقوع ت�حريف ف�ي اأحد اأمثلة الإتباع التي جاءت ف�ي كتاب )فقه 
.) بٌّ �ما هو )َخبٌّ �سَ ( اإنَّ بٌّ بٌّ �سَ اللُّغة و�رّش العربيَّة(، فقد تبنيَّ لنا اأنَّ )�سَ

واآخر دعوانا اأن احلمد لله رّب العاملني.
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لبنان، 1422ه- 2000م.
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