العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

فظي
�إ�شكال ّية اللَّفظ التَّابع يف ظاهرة الإتباع ال ّل ّ
بني الوجود والعدم
علي
دِ .ميثم حم ّمد ّ

(*)

امللخ�ص
ي�سعى هذا البحث �إلـى الك�شف عن حقيقة الألفاظ ال َّتابعة� :أجتيء منفردة فـي

كالم العرب �أم �أنها جتيء لأجل لفظ �آخر يتكئ عليها لت�أكيد معناه .وقد وقف
البحث على جمموعة من الألفاظ التابعة فر�صدها يف معجمات الألفاظ وغريها
من كتب اللغة من �أجل تبني القول فيها� :أتكون م�ستقلة �أم تابعة ملا قبلها .وكان
الرتكيز على الألفاظ التابعة لأنها مو�ضع الإ�شكال خالفًا للألفاظ املتبوعة التي ال
يختلف يف ا�ستعمالها حني جتيء منفردة .والألفاظ التابعة التي تناولها البحث هي
(�أديد) و(ب�سن) و(�ضب) و(عيمان) و(الغب) و(الئب) و(ليطان) و(مقر) و(نبيث)
و(نفريت) و(نافه) و(نائع) .وقد و�صل البحث �إلى نتائج منها:
واقعا بتغيري
	الراجح � ْأن تكون � ّأول �صور الإتباع يف كالم العرب هو ما كانً
حرف واحد يف اللّفظ ال ّتابع.

 هناك �ألفاظ تابعة جاءت فـي كالم العرب ،وي�صدق احلكم عليها �أ ّنها تابعةمطل ًقا؛ لأ َّنـها ال ُي ْنطَ ُق بـها منفردة.

 هناك �ألفاظ تابعة جاءت يف كالم العرب ،وال ي�صدق احلكم عليها �أ ّنها تابعة عندّغويني؛ لأ َّنـها ُي ْنطَ ُق بـها منفردة.
جميع الل ّ

بكلية الترّ بية
امل�ستن�رصية  -ق�سم اللّغة
(*) اجلامعة
العربية ّ
ّ
ّ
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مفردا فـي
ربـما يكون اللُّغوي الذي قال ب�إتباع لفظ معني ذا دراية ب�أ َّنه م�ستعمل
ً
 َّكالم العرب ،لك َّنه قال ب�إتباعه؛ ان�سيا ًقا وراء الهي�أة العامة التي ورد فيها اللّفظ
ردفًا ل�سابقه.

وترددهم يف القطع بكون اللّفظ من الإتباع �أو لي�س منه
	� ّإن حرية بع�ض العلماءّ
اللغويني لـم ي�صلوا �إلى نتائج حا�سـمة ب�صدد اللّفظ ال ّتابع.
تدعو �إلى القول ب� ّأن
ّ

إمكانية داللته على �أكرث من
ربـما �شابه بع�ض �أمثلة الإتباع امل�شرتك اللّفظي يف �
ّ
ّ
ال�سياق حم ّد ًدا للمعنى املراد.
معنى ،فيكون ّ

ن�سمي مثل هذا
 �رشعت الألفاظ ال َّتابعة ترفد اللُّغة ب�ألفاظ جديدة وقد اقرتحنا �أن ِّال َّنوع بال َّتابع الـخلاَّ ق �أو املنتج.

ال�صوتني
 ّنبه البحث على � َّأنالعربي جنح يف ظاهرة الإتباع �إلى البعد عن ت�شابه َّ
ّ
يف �آخر املتبوع و� َّأول ال َّتابع.

ٍ
بـمعان �أُخرى ،وهذه
 رمبا وافق � َّأن اللَّفظ ال َّتابع كان م�ستعملاً عند العربالـموافقة ال تقع � اَّإل قليلاً 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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ي�سعى هذا البحث �إلـى ك�شف اللِّثام عن حقيقة الألفاظ ال َّتابعة التـي وردت فـي

ُّغويون يذهبون فيها �إلى غري مذهب من حيث وجودها
كالم العرب ،فقد كان الل ُّ

منفردة� ،أو مـجيئها لأجل لفظ �آخر َي َّت ِكئ عليها لت�أكيد معناه .والإتباع اللّفظي "هو

إ�شباعا وت�أكي ًدا"(ِ ،)1
ّغويني َم ْن
� ْأن تتبع الكلمةُ الكلم َة على وزنها
ورويها � ً
ومن الل ّ
ّ
فميز هذا من ذاك ب�أمرين:
فرق بني الإتباع وال ّت�أكيدّ ،
ّ

�أحدهماّ � :أن الواو ال تدخل بني ال ّتابع واملتبوع ،وعليه ف� ّإن ما جاء من الأمثلة

ال�شاكلة يع ّد ت�أكي ًدا.
على هذه ّ

والآخرّ � :أن الكلمة الثّانية �إذا كانت حتمل معنى يف نف�سها ُع ّدت يف باب ال ّت�أكيد

بعية؛ ب�سبب ا�ستعمالها وحدها يف موا�ضع �أُخرى من
ال الإتباع؛ فك�أ ّنها مل متح�ض لل ّت ّ

كالم العرب.

وقد خلّ �ص ابن ال ّد ّهان -املتوفّى �سنة 569ه��ـ -هذا اخلالف" ،قال قوم:

واخ ُت ِلف
إتباعا ،وزعم � ّأن ال ّت�أكيد فيها غري الإتباعْ ،
ت�سمى ت�أكي ًدا و� ً
هذه الألفاظ ّ

(ح َ�س ٌن َب َ�س ٌن)،
يف الفرق ،فقال قوم :الإتباع منها ما مل يح�سن فيه الواو؛ كقولكَ :

يح) .وال ّت�أكيد يح�سن فيه الواو ،نحو قولهمِ :
(حلٌّ وبِلٌّ ).
ِيح َ�ش ِق ٌ
و( َقب ٌ

يخت�ص بها معنى مفرد بها ،وال ّت�أكيد للكلمة
وقال قوم :الإتباع للكلمة التي ال
ّ

التي لها معنى منفرد بها ،من غري حاجة �إلى متبوع"(.)2

احبي يف فقه اللّغة و�سنن العرب يف
((( �أبو احل�سني �أحمد بن فار�س( ،ت395هـ)ّ ،
ال�ص ّ
ال�سيوطي،
كالمها ،حتقيق :م�صطفى ّ
وميي ،بريوت1964 ،م� ،ص ،270وجالل ال ّدين ّ
ال�ش ّ
وحممد �أبي الف�ضل
حممد جاد املولى،
ّ
(ت911هـ) ،املزهر يف علوم اللّغة و�أنواعها ،حتقيقّ :
الع�رصية ،بريوت1986 ،م� ،ص.414
حممد البجاوي ،املكتبة
�إبراهيم،
ّ
وعلي ّ
ّ
حممد �سعيد بن املبارك املعروف بابن ال ّد ّهان( ،ت569هـ) ،الغُ ّرة يف �رشح اللّمع ،حتقيق:
((( �أبو ّ
دمرية ،ط1432 ،1هـ2011-م.973/2 ،
فريد عبدالعزيز ّ
الزامل ،دار ال ّت ّ
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رجح �أن تكون �صور الإتباع التي يخالف فيها املتبوع ال ّتابع بحرف واحد
ُ
وي ّ

ظهورا يف اللّغة من تلك التي يخالف فيها املتبوع ال ّتابع ب�أكرث من حرف،
هي �أقدم
ً

ن�صه املتق ّدم �إلى تقدمي ما كان بحرف واحد� ،أي:
ولعلّ هذا هو ما دعا ابن ال ّدهان يف ّ
يح).
ِيح َ�ش ِق ٌ
(ح َ�س ٌن َب َ�س ٌن) على ما كان بحرفني� ،أيَ ( :قب ٌ
َ

أي�ضا � ّأن ابن قتيبة -املتوفى �سنة 276هـ -يف متثيله لكراهة تكرار
ويع�ضد ذلك � ً

برمته عند العرب عند �إرادة توكيدهّ ،نبه على تغيري احلرف الواحد ال �أكرث،
اللّفظ ّ

ال�صفة ف�أرادوا توكيدها ،وا�ستوح�شوا من �إعادتها ثانية؛ لأ ّنها
قال" :وربمّ ا جاءت ّ
�شان)؛
�شان َن ْط ُ
(ع ْط ُ
ثم �أتبعوها الأُولى؛ كقولهمَ :
كلمة واحدة ،فغيرّ وا منها حرفًاّ ،

�شان) ،ف�أبدلوا من العني نو ًنا"(.)1
�شان َع ْط ُ
(ع ْط ُ
كرهوا � ْأن يقولواَ :

وقد ر�أيت �أ َّنه من الـمفيد الوقوف على جمموعة من هذه الألفاظ ال َّتابعة،

مـما يـمكن � ْأن يعني فـي تبيني ما
ور�صدها فـي معجمات اللُّغة وغريها من الكتبَّ ،
بعية.
يكتنفها من غمو�ض القول باال�ستقالل �أو ال َّت َّ

و�سيكون الترَّ كيز على الألفاظ ال َّتابعة؛ لأ َّنـها مو�ضع الإ�شكال خالفًا للألفاظ

ـخ َتلَف فـي ا�ستعمالـها حني جتيء منفردة ،ولعلَّ معجمات
الـمتبوعة التـي ال ُي ْ

الألفاظ خري معني فـي تبيان حقيقة اللَّفظ ال َّتابع؛ فال َّنظر �إلـى هذا اللَّفظ يف مو�ضعه
الذي ي�ست�أهله �سيعني على معرفة حقيقة وجوده يف اللُّغة.

�سي ْخرِ ُج خم�س مـجموعات من الألفاظ ال َّتابعة زخرت
ِّ
وننبه على � َّأن البـحث ُ

اخت�صت بـهذه َّ
الظاهرة� ،أو التـي ُع ِن َيت ب�إيراد �أمثلة منها،
بـها الـم�ص َّنفات التـي
َّ
هي:

العلمية ،ط ،3بريوت،
((( ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن ،حتقيق� :أحمد �صقر ،دار الكتب
ّ
1401هـ 1981 -م� ،ص.237 ،236
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�أ  -الألفاظ التـي قيل �إ َّنـها تابعة وقد وقعت الواو بينها وبني متبوعها -مع ا ّتفاق

ال َّتابع والـمتبوع فـي البناء ،واختالفهما فـي حرف واحد-؛ كما فـي الـحديث:

ٍ
�شارب ِحلٌّ وبِلٌّ )( ،)1وقولـهم( :ما َيـخفى هذا على
(�إ ِّنـي ال �أُ ِحلُّها لمِ ُْغ َت ِ�سلٍ  ،وهي ِل
()2
والر ْي ِ
الـه ْي ِ
اك)(.)3
وب َّي َ
و(ح َّي َ
اك ُ
دان َّ
الله َ
َ
دان) َ ،

ب  -الألفاظ التـي قيل �إ َّنـها تابعة وقد وقعت الواو بينها وبني متبوعها -مع ا ّتفاق

ال َّتابع والـمتبوع فـي البناء ،واختالفهما فـي �أكرث من حرف واحد-؛ كما فـي

و�ش ْق ًحا)( ،)4و(ال َد َر ْي َت وال َتل َْي َت)(.)5
قولـهمُ ( :ق ْب ًحا له ُ

ج  -الألفاظ التـي قيل �إ َّنـها تابعة وقد وقعت الواو بينها وبني متبوعها -مع اختالف
َ
الو ْيل
الو ْيل والأ ِليل) ،و(له َ
ال َّتابع والـمتبوع فـي البناء-؛ كما فـي قولـهم( :له َ

والأَوِ يل)(.)6

د  -الألفاظ التـي قيل �إ َّنـها تابعة وقد خالف فيها ال َّتابع الـمتبوع فـي �أكرث من حرف؛
((( �أبو َّ
نوخي،
عز ال ِّدين ال َّت
ُّغوي( ،ت351هـ) ،الإتباع ،تـحقيقّ :
علي الل ّ
ّ
الط ِّيب عبدالواحد بن ّ
دم�شق1380 ،هـ1961 -م� ،ص.23
((( الإتباع� ،ص.46
املف�ضل بن َ�سلَمة بن عا�صم( ،ت291هـ) ،الفاخر ،حتقيق:
((( الإتباع� ،ص ،24وينظر� :أبو طالب ّ
عبدالعليم ّ
احللبي ،ط1380 ،1هــ1960-م،
العربية ،عي�سى البابي
الطحاوي ،دار �إحياء الكتب
ّ
ّ
حممد طعمة
�ص ،2وعبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة276( ،هـ)� ،أدب الكاتب ،حتقيقّ :
مـحمد بن
احللبي ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت -لبنان1422 ،هـ200-م� ،ص ،46و�أبـو بكر
ّ
ّ
م�صورة عن طبعة حيدر
�صادر،
دار
ّغة،
ل
ال
جمهرة
(ت321ه)،
دريد،
بابن
الـمعروف
الـح�سن
َّ
�آباد 1351هـ( 1253/4 ،باب جمهرة من الإتباع).
((( الإتباع� ،ص ،56وينظر� :أبو عبيد القا�سم بن �سالم( ،ت224هـ) ،الغريب امل�صنف ،حتقيق:
�صفوان عدنان داوودي ،ط ،1دار الفيحاء ،دم�شق-بريوت1426 ،هـ2005-م.409/2 ،
((( الإتباع� ،ص.30
((( الإتباع� ،ص ،8وينظر� :أدب الكاتب� ،ص.45
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ِّيت)(.)2
يت ِبل ٌ
َـج ِميلٌ َب ِكيلٌ )( ،)1و(�إ َّنه لَزِ ِّم ٌ
كما فـي قولـهم�( :إ َّنه ل َ
ان
ان َي َّر ُ
ح  -الألفاظ التـي قيل �إ َّنـها تابعة وقد تع َّددت؛ كما فـي قولـهم( :رجلٌ َح َّر ُ
()4
()3
ثري)(.)5
َج َّر ُ
ثري َن ٌ
َكَثري َب ٌ
ان)  ،و(�إ َّنه ل ََ�س ْه ٌد َم ْه ٌد َن ْه ٌد)  ،و(�إ َّنه ل ٌ

فالبحث يعنى بنوع واحد من الأمثلة ،وهو الذي يرد فيه ال ّتابع غري متع ّدد،

وغري مف�صول عن املتبوع بواو ،وغري خمالف له فـي �أكرث من حرف ،كما يف
�ض ٌّب) ،و(� ْأيـمان َع ْيمان)،
�ض ٌّب)،
َ
و(ح َ�س ٌن َب َ�س ٌن)َ ،
و(�ص ٌّب َ
و(خ ٌّب َ
(�ش ِدي ٌد �أَ ِدي ٌد)َ ،
َ

و(�ساغ ٌب ِ
ِ
ِيث
طان)،
و(خب ٌ
الغ ٌب) ،و(خا ِئ ٌب ال ِئ ٌب)َ ،
و(�ص ِق ٌر َم ِق ٌر)َ ،
طان ل َْي ٌ
و(�ش ْي ٌ
َ
نط�شان)ِ ،
ريت) ،و(تا ِف ٌه نا ِف ٌه) ،و(جا ِئ ٌع نا ِئ ٌع).
و(عط�شان
ِيث)،
َنب ٌ
ريت ِن ْف ٌ
و(ع ْف ٌ
ُ
ُ

ومراد البحث �أن يقف على هذا ال ّنوع من �أمثلة الإتباع؛ ليد ّقق ال ّنظر يف

اللّفظ ال ّتابع� ،أَ َيكون فيه معنى يف نف�سه� ،أم ال يكون؟ وكان �أبو عبيد -املتوفّى �سنة

جديرا ب�إطالق م�صطلح الإتباع عليه هو ما امناز من
224هـ -يرى � ّأن ما كان
ً
�سائر �ألفاظ اللّغة ب�أ ّنه :ال يرد فيها م�ستقلاً غري تابع للفظ ي�سبقه ،فهو يذهب �إلى � ّأن
إتباعا؛ ل ّأن الكلمة الثّانية �إنمّ ا هي تابعة للأُولى على وجه ال ّتوكيد
الإتباع "�إنمّ ا ُ�س ِّمي � ً

لها ،ولي�س ُيتكلّم بها منفردة؛ فلهذا قيل� :إتباع"(.)6

مـما لي�س فيه معنى يف
وميكن ت�شبيه اللّفظ ال ّتابع -حتت هذا ال ّنوع من الإتباع ّ

�سيارة،
جترها ّ
يجرها ح�صان� ،أو التي ّ
نف�سه وال يرد وحده يف اللّغة -بالعربة التي ّ

((( الإتباع� ،ص.13
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
((( املرجع ال�سابق� ،ص.35
((( املرجع ال�سابق� ،ص.93
((( املرجع ال�سابق� ،ص.96
((( �أبو عبيد القا�سم بن �سالم( ،ت224هـ) ،غريب احلديث ،حيدر �آباد ،الهند1967-1964 ،م،
.279/2
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وال�س ّيارة،
يجرها قطار �-أعني القطعة الرئي�سة� ،أي:
ّ
�أو التي ّ
املحرك ،-فاحل�صانّ ،

يجر تابعه �إلى اجلهة التي يريدها،
والقطارُ ،ي ْ�شبِه كلّ واحد منها اللّفظ املتبوع ،فكالهما ّ

ال�س ّيارة� ،أو القطار،
فال ّأول ي�سحب العربة �إلى اجلهة التي يريدها قائد احل�صان� ،أو ّ
يوجه ال ّتابع �إلى املعنى الذي يرغب املتكلّم يف تقويته وت�أكيده عند املتلقّي.
والثّاين ّ

وهذا املثال �أراه �صاحلً ا للأمثلة التي يكون فيها ال ّتابع غري حامل ملعنى يف

منفردا يف اللّغة ،فكذلك العربات تبقى واقفة غري م�ستعملة حني
نف�سه ،وال يجيء
ً

تكون غري مرتبطة بح�صان� ،أو �سيارة� ،أو قطار؛ لأنها تظلّ ال حراك بها ،فال

فائدة ُت ْرتجَ ى منها بغري متبوعها ،وكذا احلال مع الألفاظ ال ّتابعة التي ال حتمل معنى
يف نف�سها؛ لأ ّنها ال ت�ستعمل �إال م ّت�صلة باملتبوع ،ولوال املتبوع َلـ َما ُعرفت يف اللّغة.
وركن هذا البحث �إلـى ترتيب الألفاظ ال َّتابعة بـح�سب الترَّ تيب الـهجائي لـها

باعتبار الـجذر ،ون�رشع يف ما ي�أتـي ب�إيراد الألفاظ ال َّتابعة لل َّنظر يف كلِّ واحد منها

الر�أي الذي يـمكن � ْأن ُيقال فيه:
على حدة ،والـخلو�ص �إلـى َّ

تابعا لـ(�شديد) ،فقد ُن ِقلَ عن عمرو بن
(�أديد) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

بال�ش َّدة:
ال�شيء ِّ
ِك ْر ِك َرة -وهو من رجال القرن الثّاينَّ � -أن العرب تقول عند و�صف َّ

القو ُة� ،إال � َّأن الأَ ِديد ال ُي ْفرد"(.)1
"�إ َّنه ل�شدي ٌد �أَدي ٌد ،وهو من الأَ ِّد .والأَ ُّدَّ :

ولـم �أجد يف ما َّ
منفردا(.)2
اطلعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال (�أديد)
ً

أنباري328( ،هـ) ،الزّ اهر يف معاين كلمات النّا�س ،تـحقيق :حاتـم
مـحمد بن القا�سم ال
((( �أبو بكر
ّ
ّ
الر�شيد لل َّن�رش.52/2 ،1979 ،
�صالـح َّ
ال�ضامن ،دار َّ
((( ينظر :الزّ اهر ،52/2 ،والإتباع� ،ص ،4و�أبـو الـح�سني �أحـمد بن فار�س( ،ت395هـ) ،الإتباع
مـحمد �أديب عبدالواحد جـمران ،من�شورات وزارة الثَّقافة ،دم�شق 1995م،
والـمزاوجة ،تـحقيق:
ّ
مـحمد بن مكرم بن منظور( ،ت711هـ) ،ل�سان العرب ،دار �صادر،
�ص ،63و�أبو الف�ضل جـمال ال ِّدين َّ
بيدي( ،ت1205هـ)،
مـحمد بن مرت�ضى
بريوت�( 71/3 ،أدد) ،و�أبو في�ض مـحب ال ِّدين
الـح�سينـي الزّ ّ
ّ
ّ
علي �شريي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،هـ1994-م�( 332/4 ،أدد).
تاج العرو�س ،تـحقيقّ :
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ُّغويون
ن�ص الل ُّ
َ
لـ(ح َ�سن) ،وقد َّ
(ب َ�س ٌن) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً
تابعا َ

()1
أمر َح َ�س ٌن َب َ�س ٌن)� ،أي:
على ذلك،
فـ(ح َ�س ٌن َب َ�س ٌن) �إتباع ؛ فيقال -مثلاً ( :-هذا � ٌ
َ
"الـح ْ�سن عبارة عن كلِّ ُم ْبهِ ٍج مرغوب فيه ،وذلك على ثالثة
مرغوب فيه؛ ل َّأن
ُ
وم ْ�س َت ْح َ�س ٌن من
وم ْ�س َت ْح َ�س ٌن من جهة الـهوىُ ،
�أ�رضبُ :م ْ�س َت ْح َ�س ٌن من جهة العقلُ ،

جهة ِ
�س"(.)2
الـح ّ

ولـم �أجد يف ما َّ
(ب َ�س ٌن) منفردة( ،)3وكان
اطلعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال َ

(ب َ�س ٌن) فقال" :ما �أدري ما
ال�س
ّ
ج�ستاين -املتوفّى �سنة 255هـ -قد ُ�س ِئل عن َ
�أبو حامت ّ

املوجه �إلى �أبي حامت ن�ستنتج منه �أمرين:
هو"( ،)4ولعلّ ال�س�ؤال
ّ

�أحدهماّ � :أن اللّفظ �إذا مل يكن قد طرق �أ�سماع ال ّنا�س ف�إ ّنه �سيثري اهتمامهم،
بع�ضا،
الـم ْع ِن ّيني باللّغة ،وه�ؤالء ي�س�أل بع�ضهم ً
فيبادرون �إلى ال�س�ؤال عنه ،في�س�ألون َ

كما فعل ابن دريد -املتوفّى �سنة 321هـ -حني �س�أل �أبا حامت عن (ب�سن)(� ،)5أو يكون
�صادرا من الـم�شتغل باللّغة مبا�رشة حني ي�ستوقفه اللّفظ ال ّتابع؛ لعنايته بدقائق
ال�س�ؤال
ً
ّ

((( ينظر :الغريب امل�صنّف ،408/2 ،والإتباع� ،ص ،12والإتباع واملزاوجة� ،ص،125
ال�صحاح تاج اللّغة و�صحاح العرب ّية،
حـماد
الـجوهري( ،فـي حدود �سنة 400هـ)ِّ ،
ّ
و�إ�سـماعيل بن َّ
تـحقيق� :أحـمد عبدالغفور َّ
عطار ،دار العلم للماليني ،ط ،4القاهرة 1990م( 2078/5 ،ب�سن)،
ول�سان العرب( 52/13 ،ب�سن) ،وتاج العرو�س( 58/18 ،ب�سن).
أ�صفهانـي( ،ت 502هـ) ،املفردات
بالراغب ال
((( �أبـو القا�سم الـح�سني بن
مـحمد الـمعروف َّ
َّ
ّ
يف غريب القر�آن� ،ضبطه هيثم طعيمي ،دار �إحياء الترُّ اث العربـي ،ط ،1بريوت-لبنان،
1428هـ2008-م� ،ص.124
مـخ�رشي538( ،هـ)� ،أ�سا�س البالغة ،دار الفكر،
الز
((( ينظر� :أبو القا�سم مـحمود بن عمر ّ
ّ
ط1427 ،1426 ،1هـ2006-م� ،ص( 127 ،126ح�سن) ،ول�سان العرب( 52/13 ،ب�سن)،
الفيومي( ،ت770هـ) ،امل�صباح املنري يف
مـحمد بن علي
�ص( 119-114ح�سن) ،و�أحـمد بن
َّ
ّ
العربية الـحديثة ،القاهرة� ،ص( 186 ،185ح�سن)،
افعي ،الـم� َّؤ�س�سة
غريب ال�شرَّ ح الكبري َّ
ّ
للر ّ
وتاج العرو�س( 58/18 ،ب�سن)� ،ص( 148-140ح�سن) .وال ب�أ�س بالإ�شارة �إلى � َّأن طائفة من
املعجمات مل تورد مادة (ب�سن) كمقايي�س اللُّغة ،و�أ�سا�س البالغة ،وامل�صباح املنري.
((( جمهرة اللغة( 1253/3 ،باب جمهرة من الإتباع).
((( جمهرة اللّغة ( 1253/3باب جمهرة من الإتباع).
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اللّغة وما َغ َم�ض منها ،ولعلّه ي�س�أل �أ�صحاب اللّغة �أنف�سهم عن حقيقة اللّفظ ال ّتابع �إذا

العربّ � :أي
ألت
تي�سرّ اللّقاء بهم ،قال ابن ال
أعرابي -املتوفّى �سنة 231هـ�" :-س� ُ
َ
ّ
طان)؟ قالوا� :شيء َن ِت ُد به كالمنا :ن�ش ّده"(.)1
�شيء معنى َ
طان ل َْي ٌ
(�ش ْي ٌ
والآخرّ � :أن اللّفظ ال ّتابع يف جانب من �أمثلة هذه ّ
منفردا؛
الظاهرة غري م�ستعمل
ً

ّغويون ،ولأفرد له م�ؤلّفو معجمات الألفاظ
لأ ّنه لو كان م�ستعملاً
ً
منفردا لعرفه الل ّ

مو�ضعا.
القائمة على اال�ستق�صاء
ً

منفردا
(ب َ�س َن)
ً
ويهدي ال ّنظر يف ّ
مادة (ب�سن( �إلى � ّأن العرب ا�ستعملت (�أَف َْعلَ ) من َ

الرجلُ ) �إذا َح ُ�س َن ْت َ�س ْح َن ُت ُه(� .)2أي �إ َّنـهم ا�ستعملوا
بالـمعنى نف�سه ،فهي تقول�( :أَ ْب َ�س َن َّ
(ب َ�س َن) ،ولـم يرد �أ َّنـهم ا�ستعملوا (ف ََعلَ ) منه ،ويبدو لـي -والله �أعلمَّ � -أن
(�أف َْعلَ ) من َ
(ب َ�س َن) لـم ُي ْ�س َبق بـ(ف ََعلَ ) الـمنفردة ،فك� َّأن (�أف َْعلَ ) من ذلك م�ستفاد من
(�أَف َْعلَ ) من َ
(ب َ�س ٌن) ال َّتابعة ال غري.
بـ(ح َ�س ٌن) ،فكان ا�شتقاق (�أف َْعلَ ) من َ
لـحوق َ
(ب َ�س ٌن) َ

(ب َ�س ٌن) ،فهو يذهب
علي القالـي -الـمتوفّى �سنة 356هـ -ر�أي يف �أ�صل َ
ولأبـي ٍّ

ويق
ال�س َ
�س)� ،أي � َّإن �أ�صله َ
�إلـى �أ ّنه جاء من م�صدر الفعل َ
"ب ٌّ
(ب َّ
�س م�صدر َب َ�س ْ�س ُت َّ
َ
�س مو�ضع
فو ِ�ضع َ
الب ُّ
�أ ُب ُّ�س ُه َب ًّ�سا ،فهو َم ْب�سو�س� ،إذا َل َت َّت ُه ب َِ�س ْم ٍن �أو زيت؛ ِل َيكْ ُملَ ِط ُيب ُهُ ،
ثم
المْ ب�سو�س ،وهو امل�صدر ،كما قلت :هذا درهم �ضرَ ْ ب الأمري ،تريد :م�رضوبهّ ،

وب ِن َي على مثال َح َ�س ٍن ،فـمعناهَ :ح َ�سن
ُح ِذف ْ
ال�سينني ،وزيدت فيه ال ُّنونُ ،
َت �إحدى ِّ

الـح ْ�سن"(. )3
كامل ُ

عبدال�سالم
العبا�س �أحمد بن يحيى املعروف بثعلب( ،ت291هـ) ،جمال�س ثعلب ،حتقيق:
((( �أبو ّ
ّ
احبي� ،ص،270
حممد هارون ،دار املعارف ،ط ،6القاهرة2006 ،م ،7/1 ،وينظرّ :
ال�ص ّ
والإتباع واملزاوجة� ،ص.43
((( ينظر :ل�سان العرب ( 52/13ب�سن) ،وتاج العرو�س( 58/18 ،ب�سن).
((( �أبو علي �إ�سماعيل بن القا�سم القايل( ،ت356هـ) ،الأمايل ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،
1975م ،217/2 ،وينظر :تاج العرو�س( 58/18 ،ب�سن).
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ويـمكن � ْأن ن�ستنتج من هذا الكالم �أمرين:
(ح َ�س ٌن) يف
(ب َ�س ٌن) لي�س
علي القالـي م�ؤمن ب� َّأن لفظ َ
قديـما ك ِقدم َ
ً
�أحدهـماَّ � :أن �أبا ٍّ

(ح َ�س ٌن)؛ لت�أكيد الـمعنـى وتقويته.
اللُّغة ،بل ا�ستدعاه لفظ َ

والآخرَّ � :أن هذا اللَّفظ مـخالف لأمثاله يف كونـها ُتولَد من اللَّفظ الـمتبوع نف�سه،

للزيادة دون غريها ،وما ذلك �إال لوجودها يف
وم َّتفق معها حني اختريت ال ُّنون ِّ

(ح�سن)؛ ليقع ال َّتوافق بني اللَّفظني فـي الـحركات والأ�صوات �سوى الفاء من (ف ََعلَ ).
ٌ
�س) فيه ُبعد ،والأَ ْولـى � ْأن يكون
(ب َ�س ٌن) بالـم�صدر َ
ويرتاءى لـي � َّأن ربط َ
(ب َّ

(ح َ�س ٌن) وتع�ضده
كغريه من الألفاظ ال َّتابعة ،فك� َّأن العرب حني �أرادت � ْأن َت ِت َد لفظ َ

ال�سامع ،نظرت �إليه فحذفت الـحاء ،وجاءت بالباء مـحلَّه؛
قوي معناه عند َّ
بـما ُي ّ
ليقال( :هو َح َ�س ٌن َب َ�س ٌن).

ويلحظ �أ َّنـهم جاءوا بالباء ولـم يـجنحوا �إلـى الـميم الذي مالوا �إليه يف غري

�ص ِق ٌر َم ِق ٌر ،ورجلٌ َه ِذ ٌر
واحد من �أمثلتهم فـي مبتد�أ اللَّفظ ال َّتابع؛ كقولـهمُ :ر َط ٌب َ
َم ِذ ٌر ،وجاءنا بالكالم َ�س ْه ًوا َم ْه ًوا ،وذَ َه َب مال ُُه ِ�شذ ََر ِمذ ََر ،وغريهـا .ولعلَّ ذلك

(ح َ�س ٌن) ،و� َّأول
ال�صوتني فـي �آخر الـمتبوع َ
يرجع �إلـى �إرادتـهم البعد عن ت�شابه َّ

(م َ�س ٌن) -على �سبيل الفر�ض-؛ ل َّأن ال ُّنون والـميم ي�شرتكان يف �صفة الـجهر
ال َّتابع َ

أنفيان( ،)1وكان �سيبويه -الـمتوفّـى �سنة 180هـ -قد ذكر
ووجود الغ ّنة فيهما ،فهما � ّ
� َّأن ال ُّنون والـميم �صوتـهما واحد ،ح َّتى �أ َّنك ت�سمع ال ُّنون كالـميم ،والـميم كال ُّنون،

عبدال�سالم
((( ينظر� :أبـو ب�رش عمرو بن عثمان الـمعروف ب�سيبويه( ،ت180هـ) ،الكتاب ،تـحقيق:
َّ
مـحمد هارون ،عالـم الكتب ،ط ،436 ،435/4 ،1983 ،3و�أبـو الفتح عثمان بن ج ِّنـي،
َّ
(ت392ه��ـ)� ،رس �صناعة الإع��راب ،تـحقيق :ح�سن هنداوي ،دم�شق1985 ،م،60/1 ،
وتية عند علماء التّجويد ،مطبعة اخللود ،بغداد،
 ،61وغامن ق ّدوري احلمد ،ال ّدرا�سات ّ
ال�ص ّ
1406هـ 1986-م� ،ص.410
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والراء يف القرب ،و� ْإن كان الـمخرجان متباعدين� ،إال �أ َّنـهما
ف�صارا "بـمنزلة اللاَّ م َّ

جـميعا يف الـخيا�شم"(.)1
ا�شتبها؛ لـخروجهما
ً

َّعالبـي -الـمتوفّـى �سنة 429هـَّ � -أن هذا اللَّفظ يرد يف كالم
(�ض ٌّب) :ذكر الث
َ
ّ

لـ(�ص ٌّب)( ،)2ولـم �أجد يف ما َّ
اطلعت عليه من كتب اللُّغة �أح ًدا ي�شري �إلـى
العرب ً
تابعا َ

�ض ٌّب،
هذا الـمثال من �أمثلة الإتباع( ،)3لك َّنهم �أ�شاروا �إلى قول العرب :رجلٌ َخ ٌّب َ

بالـخاء يف � ّأول ٍ
العربية)
و�رس
بال�صاد كما جاء يف (فقه اللُّغة
لفظ منهما ،ولي�س
َّ
ّ
ّ
إمكانية القول � َّإن تـحري ًفا �أ�صابه
( ،)4ولعلَّ الإجـماع على َ
الـخ ِّب -بالـخاء -ي�ؤذن ب� َّ
ال�صاد.
فتحول �إلـى َّ
َّ

�ض ٌّب) من غري الإ�شارة �إلـى
ُّغويون قول العرب( :رجلٌ َخ ٌّب َ
َ
(�ض ٌّب) :ذكر الل ُّ

الـخ ُّب -وقد
�أ َّنه من الإتباع �إال ابن فار�س(-)5الـمتوفّـى �سنة 395هـ.-
والرجل َّ
َّ

الـج ْر ُبز الذي ي�سعى بني ال َّنا�س بالف�ساد ،فهو خبيث ُم ْنكَر،
ُتكْ �رس الـخاء :-الـخ َّداع ُ

((( الكتاب ،453 ،452/4 ،وينظر :رم�ضان عبدال ّت ّواب ،املدخل �إلى علم اللّغة ،مكتبة اخلاجني،
ط ،2القاهرة1405 ،هـ1985-م� ،ص.227
طما�س ،دار
و�رس
َّعالبـي429( ،هـ) ،فقه اللُّغة
((( ينظر� :أبو من�صور الث
َّ
ّ
العربية ،تـحقيق :حمدو َّ
ّ
الـمعرفة ،ط ،2بريوت ،لبنان1428 ،هـ2007-م� ،ص.415
((( ينظر :الإتباع� ،ص ،61والإتباع واملزاوجة� ،ص ،48-45و�أ�سا�س البالغة� ،ص،345
�( 346صبب)� ،ص�( 370 ،369ضبب) ،ول�سان العرب �( 519-515/1صبب)� ،ص-538
�( 543ضبب) ،وامل�صباح املنري� ،ص�( 451صبب)� ،ص�( 487ضبب) ،وتاج العرو�س،
�( ،140-135/2صبب)� ،ص�( 166-161ضبب).
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص�( 370ضبب) ،ول�سان العرب( 342/1 ،خبب) ،وتاج العرو�س،
( 447/2خبب).
مـحمد
((( ينظر :الإتباع واملزاوجة� ،ص ،46و�أ�سا�س البالغة� ،ص�( 370ضبب) ،و�أبـو مو�سى
َّ
املدينـي ،الـمتوفّـى �سنة (581هـ) ،املجموع املغيث يف غريبي القر�آن واحلديث،
ابن �أبـي بكر
ّ
تـحقيق :عبدالكريـم العزباوي ،ط ،1دار الـمدنـي1406 ،هـ1986-م ،542/1 ،ول�سان
العرب( 342/1 ،خبب) ،وتاج العرو�س( 447/2 ،خبب).
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ِ
لئيم)(.)1
خائن)،
جاء يف الـحديث( :ال يدخلُ الـج َّن َة َخ ٌّب وال
ٌ
و(الفاجر َخ ٌّب ٌ
ُّغويني لـم يع ُّدوا هذا من الإتباع؛ ل�سببني:
ولعلَّ الل ِّ
خارجا من ال َّأول.
ال�ض َّب -لـم يكن
�أحدهـماَّ � :أن اللَّفظ الثَّانـي �-أعنـي َّ
ً
فال�ض ُّب:
ال�ض َّب معروف عند العرب ،ويرد
منفردا يف كالمهمَّ ،
والآخرَّ � :أن َّ
ً

مـخ�رشي -الـمتوفّـى �سنة
الز
ُد َو ْي َبة ُت ْ�شب ُِه فرخ ال ِّتم�ساح،
وتتلون كالـحرباء ،وي�شري َّ
ّ
َّ

ليبينوا ِ
الـخداع الذي فيه وفـي غريه،
الرجل َّ
538هـ� -إلـى �أ َّنـهم َّ
بال�ض ِّب؛ ّ
�شبهوا َّ

�ض ٍّب).
فهم يقولون � ً
�ض َّبةٌ ) ،وقد قيل فـي �أمثالـهم�( :أَ ْخ َد ُع من َ
أي�ضا( :امر� ٌأة َخ َّبةٌ َ
ٍ
ال�صدر ،و�سيالن
ال�ض ُّب
ويرد َّ
ال�سكوت ،والـحقد الكامن يف َّ
لـمعان �أُخرى ،منها ُّ

ال�شيء و�ش َّدة القب�ض عليه كي ال ينفلت من اليد،
ال�ش َفة ،واالحتواء على َّ
ال ّدم من َّ

�ض َّب على ما يف يديه� ،أي� :أم�سكه( .)2ويلحظ � ّأن هذا الـمعنى الأخري ما زال
يقال� :أَ َ
العامة يف العراق.
م�ستعملاً عند
ّ

الـم ْم ِ�سك"(� )3أ َّنه يركن �إلى هذا
ويظهر من عبارة ابن فار�سَّ :
"ال�ض ُّب :البخيل ُ

ال�ض ّب) عنده :الذي يـخدع
الـمعنى الأخري ،وعليه يـمكن � ْأن يكون معنـى
(الـخب َّ
ّ
ُّغويني
ال َّنا�س بافتقاره للمال ،يف حني �أ َّنه بـخيل ِم ِّ�سيك َم ُنوع ،فك� َّأن تع ّدد �أقوال الل ِّ

(ال�ض ّب) على �أكرث من معنـى ،فقيل:
ال�ض ّب) يعود �إلـى داللة
فـي تف�سري
َّ
(الـخب َّ
ّ

((( ينظر :املجموع املغيث ،541/1 ،ول�سان العرب( 341/1 ،خبب) ،وتاج العرو�س447/2 ،
(خبب).
مـحمد الـمعروف بابن
مـحمد عبدالله بن
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص�( 370ضبب) ،و�أبـو
ّ
ّ
علي زوين ،مطبعة
ال�سيد َ
ِّ
و�سي( ،ت521هـ) ،الفرق بني احلروف اخلم�سة ،تـحقيقّ :
البطَ ل َْي ّ
العانـي ،بغداد1985 ،م� ،ص ،255ول�سان العرب( 342/1 ،خبب)� ،ص�( 541ضبب)،
ّ
وتاج العرو�س( 447/1 ،خبب)�( 161/2 ،ضبب).
((( الإتباع واملزاوجة� ،ص.46
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بال�ض ّب فـي خدعه"( ،)1وقيل :هو كذلك "�إذا كان فا�س ًدا ُم ْف ِ�س ًدا"( ،)2وقيل:
"ي َ�ش َّبه
َّ
ُ
كَر ُمراوِ ٌغ َحرِ ٌب"(.)3
"م ْن ٌ
ُ

ال�ض ّب) ال
بال�سياقات التي يـجيء فيها
ويبدو � َّأن
(الـخب َّ
ّ
العربـي بـحكم خربته ِّ
ّ

يـجد �صعوبة فـي تـحديد الـمعنـى الـمراد عند الـمتكلِّم ،ف�إذا كان �إيراد اللَّفظني يف
مقام الإم�ساك ركن �إلـى الـمعنى الذي ذكره ابن فار�س ،و�إذا كان �إيرادهـما يف
ال�ض ّب ركن �إلـى الـمعنى الثَّانـي ،و�إذا كان �إيرادهـما يف مقام
كتلون َّ
مقام ال َّت ُّلون ّ

الإف�ساد ركن �إلـى الـمعنى الثَّالث ،وكذا الأمر مع �سائر الـمعانـي.

مان) ،ومل
ـمان َع ْي ُ
للرجل �إذا فقد زوجه وما�شيته�( :أَ ْي ُ
(عيمان) :تقول العرب ّ

ّغويون على �أ ّنه �إتباع( ،)4وكان �أبو ّ
ّغوي قد �أدرجه يف باب ال ّتوكيد
الط ّيب الل ّ
ين�ص الل ّ
ّ

ِ
والع ْيمان:
ليمْ ان :الذي
مان ،وا أ
ان َع ْي ُ
ال الإتباع؛ يقال":رجلٌ �أَيمْ ُ
ماتت امر�أتهَ ،
عام �إلى اللّنب� ،أيَ :ي ْ�ش َتهِ يه"( .)5و�أورد ابن فار�س يف كتابه
الذي َهلَكَ ْت �إِبلُه ،فهو َي ُ
مان( ،)6ومل ي�رش �إليه يف مقايي�س اللّغة(.)7
ان َع ْي ُ
قولهم :رجلٌ أ�َيمْ ُ

ّغويني بعد �أبي
ان َع ْي ُ
للرجل ( :أ�َيمْ ُ
مان) قد ورد عند الل ّ
ويلحظ � ّأن قول العرب ّ
ّ
ان)،
مان �أَيمْ ُ
(ع ْي ُ
مان) على (�أَيمْ ُ
(ع ْي ُ
ان)� ،أيَ :
ّغوي وابن فار�س بتقدمي َ
الط ّيب الل ّ

�شك يف � ّأن تبادل املوقع بني ما قيل فيه� :إنه تابع� ،سيخرج هذا املثال من باب
وال ّ

((( �أ�سا�س البالغة� ،ص�( 370ضبب) ،وينظر :تاج العرو�س�( 163/2 ،ضبب).
((( املجموع املغيث.542/1 ،
((( ل�سان العرب�( 540/1 ،ضبب) ،وتاج العرو�س�( 163/2 ،ضبب).
ال�صحاح( 1995/5 ،عيم) ،و�أ�سا�س البالغة� ،ص( 446عيم) ،ول�سان العرب،
((( ينظرّ :
( 433/12عيم) ،وتاج العرو�س( 514/17 ،عيم).
((( الإتباع� ،ص.64
((( ينظر :الإتباع واملزاوجة� ،ص.123
((( ينظر� :أبو الـح�سني �أحـمد بن فار�س( ،ت395هـ) ،مقايي�س اللغة ،حتقيق عبدال�سالم حممد
هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م�( 165/1 ،أمي)( 198/4 ،عيم).
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الإتباع ،ال �سيما تلك الأمثلة التي ُبنيت على فكرة ا�شتقاق ال ّتابع من املتبوع ،و�أ ّنه
ً
جائيا بعده ،ولعلّ
ال حياة لل ّتابع يف اللّغة بغري وجوده ردفًا للمتبوع،
مرتبطا بهً ،

هذا يذكّ رنا باملثال الذي ذكرناه يف مبتد�أ البحث ب ِـجعل الـمتبوع ُي ْ�شبِه ح�صا ًنا� ،أو
يـمم وجهه
�سيارة� ،أو ّ
ّ
حمرك قطار ،وجعل ال ّتابع ُي ْ�شبِه العربة التي ُت ْ�س َحب حيث ّ
ال�س ّيارة� ،أو القطار.
قائد احل�صان� ،أو ّ
ولعلّ �أ�سئلة ُت ْطرح هنا ،هي:
ان
مرة ( :أ�َيمْ ُ
هل ميكن �أن تكون العرب ا�ستعملت هذا املثال على وجهني؛ فقالوا ّ
ان)؟
مان �أَيمْ ُ
(ع ْي ُ
َع ْي ُ
مان) ،وقالوا �أخرىَ :
ان) ب�سبب غلط يف ال ّنقل وقع عند
مان) و( أ�َيمْ ُ
(ع ْي ُ
هل جاء ال ّتقدمي وال ّت�أخري بني َ
�أحدهم ،فتل ّقاه الآخرون منه من غري ال ّت ّنبه عليه؟
تطور� ،أي :ك�أ ّنهم �صاروا يق ّدمون الأَ ْولى بال ّتقدمي ِلـما
هل �أ�صاب هذا القول ّ

يريدون من املعنى الذي يرغبون يف تقدميه؟

ال�س�ؤال ال ّأول� :إ ّنه ُي ْ�س َتبعد � ْأن تكون العرب قد ا�ستعملت هذا
وميكن القول يف ّ

جميعا؛ ل ّأن ذلك غري م�ألوف يف ما جاء على هذا الباب من
املثال على الوجهني
ً

معا� ،إذ مل �أر واح ًدا منهم
واقعا لذكر الل ّ
ال�صورتني ً
�أمثلة ،ول ّأن ذلك لو كان ً
ّغويون ّ

مان) ال يذكر
ان َع ْي ُ
فم ْن يذكر ( أ�َيمْ ُ
يف ما وقفت عليه من كتب -يورد القولني ًمعا؛ َ
مان).
ان َع ْي ُ
ان) ال يذكر (�أَيمْ ُ
مان �أَيمْ ُ
(ع ْي ُ
مان �أَيمْ ُ
(ع ْي ُ
وم ْن يذكر َ
َ
ان)َ ،
راجعا �إلى الغلط يف ال ّنقل
ال�س�ؤال الثّاينّ � :إن الأمر �إذا كان
ً
وميكن القول يف ّ

مان) هو الأ�صل؛ ل ّأن
ان َع ْي ُ
ب�أ ّنهم ق ّدموا و� ّأخروا فهذا يدعو �إلى القول ب� ّأن (�أَيمْ ُ
�ص عليه جاء يف م�صادر متق ّدمة عن الأخرى.
ال ّن ّ
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افرتا�ضا -ب�أ ّنهم ق ّدموا ماال�س�ؤال الثّالث� :إ ّننا �إذا �سلّمنا
ً
وميكن القول يف ّ
�أرادوا له ال ّتقدمي ،و� ّأخروا ما �أرادوا له ال ّت�أخري؛ ب�سبب رغبتهم يف ال ّتنبيه على �سبق

�سيدل على � ّأن �إطالق اللّفظني متتابعني لـم يعد يراد به الإتباع ،بل
ّ
احلدث؛ ف� ّإن هذا
الزوج.
ثم ّ
�ص على َف ْقد ّ
ثم الإبل� ،أو ال ّن ّ
�أُريد به ال ّن ّ
�ص على َف ْقد الإبل ّ
الزوج ّ
إتباعا؛ لأ�سباب:
ان َع ْي ُ
جماع القول � ّأن ( أ�َيمْ ُ
مان) لي�س � ً
ين�صوا على �أ ّنه �إتباع.
� ّأولـهاّ � :أن الل ّ
ّغويني مل ّ
ثانيهاّ � :أن �أبا ّ
ّغوي جعله يف ال ّتوكيد ال الإتباع.
الط ّيب الل ّ
ال�سكِّ يت
(ع ْي ُ
ثالثهاّ � :أن لفظ َ
مان) م�ستعمل عند العرب يف حال �إفراده ،يقول ابن ِّ

فالن اللّنب .ف�إذا
الرجل اللّنب؛ قيل :قد ا�شتهى
ٌ
-املتوفّى �سنة 244هـ�" :-إذا ا�شتهى ّ

َ
مان"( ،)1وبهذا
يعام َع ْي َمةً  ،وهو رجلٌ َع ْي ُ
عام �إلى اللّنبُ ،
�أفرطت �شهو ُته؛ قيل :قد َ
منفردا ،فقال" :و�أنت
املعري -املتوفّى �سنة 449هـ-
املعنى نف�سه ا�ستعمله �أبو العالء
ً
ّ

ال�شهاب"(.)2
وهة وال�صرّ يف ،وغريك َع ْيمان �إلى َّ
قادر على ال ُق َ

ِ
ِ
ن�ص ابن فار�س
تابعا
لـ(�ساغب) ،وق ّد َّ
(الغ ٌب) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

فـ(�ساغ ٌب ِ
ِ
الغ ٌب) �إتباع عندهـما( .)3وذكره كثري من �أ�صحاب
والثَّعالبي على ذلك،

ال�سكِّ يت( ،ت244هـ)� ،إ�صالح املنطق ،حتقيق:
((( �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق املعروف بابن ِّ
حممد هارون ،دار املعارف ،ط ،4م�رص� ،ص.420
حممد �شاكر وعبدال�سالم ّ
�أحمد ّ
املعر ّي( ،ت449هـ) ،الف�صول والغايات يف متجيد الله
((( �أبو العالء �أحمد بن عبدالله بن �سليمان ّ
واملواعظ ،حتقيق :حممود ح�سن زناتي ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت1938 ،م� ،ص.78
وال�شهاب:
حار؛ فك�أ ّنهم �أخذوه من ال�ضرّ ع الآن،
ّ
وال ُق َ
وهة :لنب حلو مل يتغيرّ  ،وال�صرّ يف :لنب ّ
لنب تغيرّ لونه؛ لكرثة مزجه باملاء .ينظر :الف�صول والغايات يف متجيد الله واملواعظ� ،ص.78
العربية� ،ص.415
و�رس
((( ينظر :الإتباع واملزاوجة� ،ص ،45وفقه اللُّغة
َّ
ّ
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�ص على �أ َّنه �إتباع( ،)1ولعلَّ ذلك ب�سبب كـونه معـروفًا� ،أو
الـمعجمات من غري ال َّن ِّ

إتبـاعا ،وكـان �أبـو َّ
ُّغوي -الـمتوفّـى �سنة 351هـ-
لأ َّنـهم ال يـرون فيه � ً
الط ِّيب الل ّ
يورده يف باب ال َّتوكيد(.)2

�ساغ ٌب ِ
ِ
الغ ٌب) �أورد له
وثـمة �أمر يثري اال�ستغراب ،ذلك � َّأن قولهم( :رجلٌ
ّ

ُّغويون معنيني:
الل ُّ

ال�سغب :الـجوع ،ويف
�أحدهـما :ذو َم ْ�س َغ َب ٍة� ،أي :ذو جوع �أو عط�ش؛ ل َّأن َّ

ال�سغابة).
بع�ض �أمثال العرب( :لو َب ِق َي الل ُ
َّيث يف الغابة ل َ
َـمات من َّ

والآخرُ :م ْع ٍي� ،أي :ذو َت َع ٍب و َن َ�ص ٍب .واللُّغوب :ال َّتعب وال ْإعياء ،قال
ال�شاعر:
ّ
ِ
ُغوب
�أَذى َن َ�ص ٍب
عليك وال ل ُ

ِ
دارا لي�س فيها
ال��ل��ه
���زاك
ج�
ُ
ً

()3

ومعلوم � َّأن معنـى اللَّفظني ال َّتابع والـمتبوع يكون م�أخوذً ا من ال َّأول� ،أي :من

(ال�ساغب الالغب) على الـجوع؛ لأ َّنه م�ستفاد
الـمتبوع ،وعليه ال �إ�شكال يف داللة َّ

لكن الإ�شكال يقع حني ُّ
(ال�ساغب اللاَّ غب)
من اللَّفظ ال َّأول� ،أي :الـمتبوعَّ .
يدل َّ
الـم ْعيي؛ لأ َّنه م�ستفاد من اللَّفظ الثَّانـي� ،أي :ال َّتابع ،وهذا ِم َّـما ال يقع يف ظاهرة
على ُ
الإتباع.

((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص�( 297سغب) ،ول�سان العرب�( 468/1 ،سغب)� ،ص742
(لغب) ،وتاج العرو�س�( 77/2 ،سغب)� ،ص( 409لغب).
((( ينظر :الإتباع� ،ص.79
( )3ينظر :الزّ اهر ،379/1 ،و�أ�سا�س البالغة� ،ص�( 297سغب)� ،ص( 567لغب) ،ول�سان
العرب�( 468/1 ،سغب)� ،ص( 742لغب).
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ال�سبب يف ذلك هو � َّأن الـجوع والعط�ش يبعثان
ويبدو لـي -والله �أعلمَّ � -أن َّ

ن�ص غري واحد من
على الإعياء ،فالثَّاين يـمكن � ْأن يكون َّ
م�سب ًبا عن ال َّأول ،وقد َّ
ال�سغب ال ُي ْطلَق على الـجوع �إال �إذا كان معه تعب(.)1
الل ِّ
ُّغويني على � َّأن َّ

(م ْ�س َغبة) يف قوله تعالى:
وال ب ّد من الإ�شارة �إلـى � َّأن القر�آن الكريـم قد ا�ستعمل َ

}�أَ ْو ِ�إ ْط َع ْا ٌم ف ِْـي َي ْو ٍم ذِيْ َم ْ�س َغ َب ٍة{ [البلد ،]14:و} ُلغوب ٍ{ يف قوله تعالىَ } :و َم ْا َم َّ�س َن ْا
(�ساغ ٌب ِ
ِ
تدل على معنـى الـجوع كما فـي الآية
الغ ٌب) ّ
مِ نْ ُل ُغ ْوبٍ { [ق .]38:فهل
الأُولـى� ،أو على معنـى ال َّتعب كما فـي الثَّانية؟

(�ساغب ِ
ِ
الغب) ما ي�أتـي:
وخال�صة ما يقال يف
(�ساغ ٌب ِ
ِ
تابعا
�إذا كان
الغ ٌب) بـمعنى الـجائع ،جاز �أن يكون اللَّفظ الثَّانـي ً

لل َّأول ب�رشط �إال يكون حاملاً لـمعنـى فـي نف�سه.

(�ساغ ٌب ِ
ِ
الغ ٌب) بـمعنى الـجائع مع تعب ،فال يـخلو مـجيء معنـى
و�إذا كان

ال�س ِ
ُّغويني �إلـى �أ َّنه جوع مع
اغب؛ لإ�شارة الل ِّ
ال َّتعب من �أحد جهتني� :أوالهـما :من َّ
تعب .والأُخرى :من اللاَّ ِغب؛ لوروده بـمعنـى ال َّتعب يف اللُّغة �رصاحة.

(�ساغ ٌب ِ
ِ
تابعا لل َّأول على
و� َّأما �إذا كان
الـم ْعيي لـم يكن الثَّانـي ً
الغ ٌب) بـمعنى ُ

معنى الـجوع ،و�إ َّنـما هو تابع له على �إرادة معنى ال َّتعب فح�سب� ،أي �أفاد ِم َّـما قبله
ال�سياق
معنـى ال َّتعب ،ولعلَّ هذا يـح�صل بـح�سب ا�ستعمال الـمتكلِّم ،وال َّ
�شك فـي � َّأن ِّ

َ
�ص على الإعياء
هو الذي ُيعني
الـمخاطب على معرفة الـمراد .وفـي الـمعجمات ال َّن ّ

�ساغ ًبا ِ
ال غري؛ لقول العرب�( :أتانا ِ
الغ ًبا) فـفي "ال َّت ْنزيل العزيزَ } :و َم ْا َم َّ�س َن ْا مِ نْ
�ساغ ٌب ِ
فالن ِ
الغ ٌب� ،أيُ :م ْع ٍي"(.)2
ُل ُغ ْوبٍ { [ق ،]38 :ومنه قيلٌ :

((( ينظر :تاج العرو�س�( 77/2 ،سغب).
((( ل�سان العرب( 742/1 ،لغب) ،وينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص( 567لغب) ،تاج العرو�س،
( 409/2لغب).

170

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

مـما تق َّدم � َّأن العربـي حني يريد ال َّتعبري عن معنـى الـجوع وحده� ،أو
ونفهم َّ

(ال�س ِ
اغب اللاَّ ِغب)،
الـجوع مع الإعياء� ،أو الإعياء وحده ي�ستعمل مع ذلك كلِّه َّ

ف�صار هذا ال َّتعبري �أ�شبه ما يكون بالـم�شرتك اللَّفظي ،و� َّأما هيمنة الـمعنـى ال َّدقيق

ال�سياق الذي يرد فيه.
فمتـروكة �إلـى ِّ

تابع لـ(خا ِئ ٌب) ،ولـم
(ال ِئ ٌب) :ذكر ابن فار�س � َّأن هذا اللَّفظ يف كالم العرب ٌ

ُّغويني الذين ّ
اطلعت على كتبهم يورد قول العرب( :رجلٌ خا ِئ ٌب
�أجد غريه من الل ِّ
�شك فـي � َّأن غياب هذا الـمثل عندهم قد حرمنا ر�أيهم فيه.
ال ِئ ٌب)( .)1وال َّ

والـخائب ا�سم فاعل من خاب َي ِ
يب َخ ْي َبةً �إذا ُح��رِ َم ،ولـم يـح�صل على
ـخ ُ
ُوب ل َْو ًبا� ،إذا
َم ْطلَبه،
َ
الب َيل ُ
فالـخ ْي َبةُ :خ�سرْ ان .و� َّأما اللاَّ ِئب فهو ا�سم فاعل من َ

الع ْط�شان حول الـماء ،ولـم ي�صل �إليه( .)2ويلحظ � َّأن اللَّفظ ال َّتابع هنا يع�ضد
حام َ
كم ْن يرى الـماء وال ي�ستطيع � ْأن
الـمتبوع من حيث الـمعنى؛ ل َّأن الـمرء الـمحروم َ
لكن اللَّفظ
يرتوي منه ،فال �إ�شكال يف الـمعنى
العام الذي ي� ِّؤديه (خا ِئ ٌب ال ِئ ٌب)َّ ،
ّ

ن�ص ابن فار�س
الثَّانـي ي�أتـي
ً
منفردا فـي اللُّغة ،وله معنى يف نف�سه كما تق َّدم ،وقد َّ
بال�شيء
لوب َّ
على ذلك ،قال" :فالـخا ِئ ُب :الذي مل َي َنلْ ُم َ
راد ُه .واللاَّ ِئ ُب :الذي َي ُ
َي ْط ُلب ُه كالعط�شان الـحا ِئم"(.)3

أ�صفهانـي،
بالراغب ال
مـحمد الـمعروف َّ
((( ينظر -مث ًال :-الإتباع� ،ص ،84-75و�أبو القا�سم الـح�سني بن َّ
ّ
(ت502هـ) ،املفردات يف غريب القر�آن� ،ضبطه هيثم طعيمي ،دار �إحياء الترُّ اث العربـي ،ط،1
بريوت-لبنان1428 ،هـ2008-م� ،ص( 166خاب) ،و�أ�سا�س البالغة� ،ص� ،178ص( 79خيب)،
�ص( 574لوب) ،ول�سان العرب( 368/1 ،خيب)( 746 ،745 ،لوب) ،وامل�صباح املنري� ،ص252
(خيب)� ،ص( 768لوب) ،وتاج العرو�س( 476 ،475/1 ،خيب)( 412–409/2 ،لوب).
((( ينظر :ل�سان العرب( 368/1 ،خيب)( 745 ،لوب) ،وتاج العرو�س( 476 ،475/1 ،خيب)،
( 409/2لوب).
العامة
((( الإتباع واملزاوجة� ،ص .47ال ب�أ�س بال ّتنبيه على � ّأن الفعل (يلوب) ما زال م�ستعملاً عند
ّ
أي�ضا ،لكن بتخفيف الهمزة ،وهو يحمل املعنى
بالعراق اليوم ،وا�سم الفاعل منه (اليب) م�ستعمل � ً
نف�سه� ،أي :يرغب يف مطلب معني ويتوق �إليه فال يناله.
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مذكورا يف م�ؤلَّفات
ويبدو لـي � َّأن قول العرب( :رجلٌ خا ِئ ٌب ال ِئ ٌب) لو كان
ً

خارجا من باب الإتباع؛ لتوفّر �رشطي ال َّتنحية عن
َم ْن وقفنا على كتبهم لـجعلوه
ً

منفردا فـي ا�ستعمال العرب له ،وهو غري خارج من (خائب).
الباب فيه� ،إذ جاء
ً

ُّغويني
تابعا َ
لـ(�ش ْي ٌ
(ل َْي ٌ
طان) ،و�أكرث الل ِّ
طان) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

طان) من باب الإتباع ،و�أ�شار �آخرون �إلى � َّأن
طان ل َْي ٌ
على � َّأن قولـهم( :هو َ�ش ْي ٌ
ال�شيطان معروف ،لك َّنهم اختلفوا يف ا�شتقاقه،
ليطا ًنا
معرب( .)1ومعنـى َّ
ّ
�رسياين َّ
البعد ،فك�أ َّنه ُ�س ِّـمي كذلك؛ لتباعده عن الـخري،
فم ْن جعل ال ُّنون � َّ
حـ َملَه على ُ
َ
أ�صلية َ

وم ْن جعله بزنة فَعالن ،قال :هو من َ
�شاط
تقول العرب :دار َ�شطون� ،أي :بعيدةَ .

َي ِ�ش ُ
يط� ،إذا احرتق َغ َ�ض ًبا �أو َهل ََك� ،أي� :إ َّنه ُ�س ِّـمي �شيطا ًنا؛ ِل َغ ِّيه وهالكه .وقيل:

ٍ
متمرد من �إ ْن ٍ
الـحية.
ال�شيطان:
عات
ال�شيطان :كلّ
دابة .وقيلَّ :
َّ
�س� ،أو ِج ٍّن� ،أو َّ
ِّ
َّ

�شيطان
ال�سالم( :الـح�س ُد
وقيلَّ :
ٌ
ال�شيطان :كلّ ُخل ٍُق ذَ ميم للإن�سان؛ لقوله عليه َّ
�شيطان)(.)2
والغ�ضب
ٌ
ُ
ولـم �أجد يف ما َّ
لكن كالم
طان)
منفرداَّ ،
ً
اطلعت عليه من كتب اللُّغة ا�ستعمال (ل َْي ٌ

ال على اللُّ�صوق ،يقالَ :
م�شتق من الفعل َ
الط
الط ال َّد ّ
ُّغويني يهدي �إلـى � َّأن اللَّفظ
ٌّ
الل ِّ

ُوط ِل ً
وي ِل ُ
يء بقلبيَ ،يل ُ
واطاَ :ع ِملَ َع َملَ قوم لوط .ويقالَ :
الرجلُ َيل ُ
يط،
الط َّ
َّ
ُوط َ
ال�ش ُ
إلـي و�أُل ِ
ْ�ص َق ،وفـي الـحديث( :والول ُد �أَل َْو ُط)� ،أي:
ل َْو ًطا ول َْي ًطا و ِل َيطا ًناُ :ح ِّب َب � َّ

الط فـي الأمر ً
ْ�ص ُق بالقلب .ويقالَ :
الطا� :أَ َلـ َّح ،ومعناه قريب من الل ُُّ�صوق؛ ل َّأن
�أَل َ
وا�س َت َ
عادة .ويقالِ :ال َ
الط
الـم ِل َّح َيل َْز ُق
�أ�صل اللاَّ ِط :الل َّْوط ،وال َّ
ً
�شك فـي � َّأن ُ
ْـتاط ْ

((( ينظر :الغريب امل�صنّف ،408/2 ،والزّ اهر ،52/2 ،والإتباع� ،ص ،75والإتباع واملزاوجة،
�ص ،126 ،93ول�سان العرب( 397/7 ،ليط) ،وتاج العرو�س( 405/10 ،لوط).
((( ينظر :الزَّ اهر ،150/1 ،واملفردات يف غريب القر�آن� ،ص ،270ول�سان العرب ،322/18
�( 323شطن) ،وتاج العرو�س�( 239 ،238/18 ،شطن).
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أي�ضا.
وا�س َتل َْح َق ُه ،وهذا الـمعنى ال يبعد عن اللُّ�صوق � ً
ٌ
فالن ول ًدا لي�س منهِ :ا َّدعاه ْ

ِّيطِ :ق�شرْ الق�صب اللاَّ زق به .وكلُّ �شيء �أُل ِ
ْ�ص َق ب�شيء و�أُ�ضيف �إليه فقد �أُ َ
والل ُ
ليط به؛

ْ�ص ٌق بر�أ�س املال(.)1
الربا ا�سم اللِّياط؛ ل َّأن ِّ
لذلك �أطلقوا على ِّ
الربا ُمل َ

ال على
ونريد �أن ن�صل �إلـى حقيقة (ليطان)� ،أَهو ِمن ا�شتقاقات (ليط) ال َّد ّ

والراجح عندي �أ َّنه م�أخوذ من لغة العرب ال
اللُّ�صوق� ،أو من لغة ال�سرُّ يان؟
َّ
معر ًبا لوجدناه م�ستعملاً يف غري هذا الـمو�ضع ك�سائر
ال�سرُّ يان ،ي� ّؤيد ذلك �أ َّنه لو كان َّ
الـمعربة ،ولعلَّ القول ب� َّأن تعريبه �صار لأجل الإتباع هنا فح�سب فيه �شيء
الألفاظ
َّ
ال�ضعف.
من َّ

مر من �ألفاظ تفيد معنـى اللُّ�صوق حتت لواء الـجذر (لوط)� ،أو (ليط)
� َّإن ما َّ

ُّغويني القدامى قد
الر�أي الذَّاهب �إلـى
عربية اللَّفظ ،وكان غري واحد من الل ِّ
َّ
يقوي َّ
ِّ

ليطان) م�أخوذ من قولـهمَ :
الط
"(�شيطان
علي القالـي:
ٌ
ٌ
�أ�شعر كالمه بذلك ،قال �أبو ّ

ليط� ،أي :ل ِ
وي ُ
ُح ُّبه بقلبيَ ،ي ُ
َ�ص َق .ويقال :للولد فـي القلب ل َْوطة ول َْيطة� ،أي:
لوط َ

و�ص َفري ،وما َيل ُ
�أُلْزِ َق .ويقال :ما َي ُ
ْ�صق .ويقال:
ْتاط� ،أي :ما َيل ُ
ليط هذا بقلبـي َ

ٍ
َ
�شيطان
ليطان:
�شيطان
ْ�ص َق ُه به .فمعنـى قولـهم:
الط القا�ضي فال ًنا
ٌ
ٌ
ٌ
بفالن� ،أي� :أَل َ

َ�صوق"( ،)2ومال �إلى ذلك �أبو َّ
ليطان) "هو الذي
(�شيطان
ُّغوي فذكر � َّأن
ل
ٌ
ٌ
ٌ
الط ِّيب الل ّ
َيل َْز ُق بال�شرَّ ِّ  ،من قولك :ما َي ِل ُ
يط بـي هذا� ،أي :ما َيل َْز ُق"(.)3

((( ينظر� :إ�صالح املنطق� ،ص ،137واملفردات يف غريب القر�آن� ،ص ،476 ،475و�أ�سا�س
البالغة� ،ص( 575لوط) ،ول�سان العرب( 396/7 ،ليط) ،وتاج العرو�س405 ،404/10 ،
(لوط).
((( الأمايل.209/2 ،
((( الإتباع� ،ص.75
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ال�شيطان
ويخيل �إيلّ �أن العرب حني ا�ستعملت (�شيطان ليطان) مل تكن تريد به َّ

كالـحية� ،أقول ذلك؛ ل َّأن الـمعاين الـمتق ِّدمة
معي ًنا ب�أ َّنه
َّ
الـحقيقي ،بل كانت َت ِ�س ُم �إن�سا ًنا ّ

لل�شيطان كالبعد ،واالحرتاق ،والـهالك ،ال ت ّت�سق مع معنـى اللُّ�صوق ،والعرب
َّ

َ
علي
وتقوي معناه يف نف�س
تـجيء بال َّتابع ل َت ِت َد به الـمتبوع،
ِّ
الـمخاطب ،ولعلَّ �أبا ّ
العربـي
بال�شيطان اللَّ�صوق كان يدرك � ّأن
(ال�شيطان اللَّيطان) ّ
َّ
القالـي حني ف�سرَّ
ّ

كالـحية التي يكون من �أبرز خ�صائ�صها ذلك ،فالت�صاقها َبينِّ ٌ عند
َ�صو ًقا
َّ
يق�صد �إن�سا ًنا ل ُ
إلـي � َّأن
مالحظتها يف �سريها على �أر�ض� ،أو غ�صن �شجرة� ،أو غريهـما.
ّ
ويـخيل � ّ
ليطان) لـم تكن تريد به
(�شيطان
العرب حني ا�ستعملت
ٌ
ٌ

ُّغويون
تابعا
ن�ص الل ُّ
لـ(�ص ِق ٌر) ،وق ّد َّ
(م ِق ٌر) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً
َ
َ

�ص ِق ٌر َم ِق ٌر) �إتباع عندهم( .)1ونقل �أبو عبيد اللّفظ
على ذلك ،فقول العربُ :
(ر َط ٌب َ
ال�صاد ،قال:
املتبوع عن �أبي زيد ال
ّ
بال�سني ال ّ
أن�صاري -الـمتوفّـى �سنة 215هـّ -
"هذا ُر َط ٌب َ�س ِق ٌر َم ِق ٌر� ،أي :له َ�س ْق ٌر ،وهو َع َ�سلُه"(.)2

ال�صوتني �سائغ؛ لقرب املخرج واتحّ ادهما يف �أكرث من �صفة،
والإبدال بني ّ

مـما بني الثّنايا وطرف اللّ�سان ،وهما
فال�سني
وال�صاد �صوتان � ّ
أ�سليان ،يـخرجان ّ
ّ
ّ

�صفرييان(.)3
مهمو�سان ،رِ خوان،
ّ

ال�ص ْقر عند �أهل الـمدينة :ال ِّد ْب�س ،وقيل :هو ِد ْب�س ال َّتمر عندهم ،وقيل:
ومعنـى َّ

والزبيب ،وال َّت ْمر ،من
ـحلَّب من العنبَّ ،
هو َع َ�سل ُّ
ِ�س ،وقيل :هو ما َت َ
الر َطب �إذا َيب َ

�سال من ِجالل ال َّت ْمر التـي كُ ِن َز ْت
غري � ْأن ُي ْع�صرَ  ،وقيل :معناه عند
البحرانيني :ما َ
ِّ

((( ينظر :الإتباع� ،ص ،85والإتباع واملزاوجة� ،ص ،77ول�سان العرب�( 466/4 ،صقر)،
وتاج العرو�س�( 104/7 ،صقر).
((( الغريب امل�صنّف.409/2 ،
املخزومي و�إبراهيم
الفراهيدي( ،ت175هـ) ،العني ،حتقيق :مهدي
((( ينظر :اخلليل بن �أحمد
ّ
ّ
الر�شيد لل ّن�رش ،العراق1985-1980 ،م ،58/1 ،والكتاب،435 ،433/3 ،
ال�س
امرائي ،دار ّ
ّ
ّ
واملقت�ضب ،193/1 ،و�رس �صناعة الإعراب.61/1 ،
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في َ�ص ُّب عليه
الـم َ�ص َّقر من ُّ
الـم َ�صلَّبُ ،
الر َطبُ :
و�س ِّد َك بع�ضها على بع�ض .ومعنـى ُ
ُ
ور َط ٌب ُم َ�ص َّق ٌر :م�صبوب عليه ال ِّد ْب�س(.)1
ال ِّد ْب�س؛ ِل َي ِل َ
نيُ ،

فـ(�ص ِق ٌر) يف
الر َطب،
ويلحظ � َّأن الإتباع على ما �أوردته كتب اللُّغة يقع مع ُّ
َ

�ص ْقرٍ � ،أي :ذو ِد ْب�س ،فهو ي�صلح
قولـهمُ :
(ر َط ٌب َ
�ص ِق ٌر َم ِق ٌر) �صفة له ،ومعناه :ذو َ
ب�سا.
ل ْأن يكون ِد ً

لكن معناه
(م ِق ٌر) فقد ورد يف كالم العرب م�ستعملاً غري تابع
لـ(�ص ِق ٌر)َّ ،
و� َّأما َ
َ

مادة (مقر) يف
ً
منفردا ال ي َّت�صل بـما نـحن ب�صدده �سوى ا�ستعمال واحد ،فلي�س حتت ّ

والـم ّر،
الـمعجمات �إ�شارة �إلـى معنى ال ِّد ْب�س المْ ُتق ِّدم حني ي�أتـي بـمعنـى الـحام�ض،
ُ

وال�صرب �أو �شبيه به،
والـم ّز :القليل الـحمو�ضة،
ونبات ُي ْنبِت ور ًقا فـي غري �أفنان،
َّ
ُ

وال�س ّم(.)2
ُّ

الر َطب املنقوع يف ال ِّد ْب�س �أو
وي ّت�صل بـما نحن ب�صدده �أن يكون المْ َ ِقر اً
دال على ُّ

فال�ص ِقر :الكثري
الع�سل؛ ح ّتى ال َي ْيب�س؛ ويعبرّ ون عنه بقولهمُ :
�ص ِقر َم ِقرَ ،
"ر َطب َ
و�ص َقره :ع�سله .والمْ َ ِقر :املنقوع يف الع�سل؛ ليبقى .وكلّ �شيء �أ ْن َق ْعته يف
َّ
ال�ص َقرَ ،

()3
ً
ملقوطا
اجليد
الر َطب
ومقري"  ،فربمّ ا "�أخذوا ُّ
ّ
�شيء فقد َم َق ْرته ،وهو َم ْـمقور َ
من ِ
ال�ص ْقر ،فيقال لهُ :ر َطب
ب�ساتيق،
العذْق ،فجعلوه يف
َ
ّ
و�صبوا عليه من ذلك َّ

ال�سنة .وقال ال
أ�صمعي [املتوفّى �سنة 216هـ]:
ُم�ص ّقر ،ويبقى ُر ً
طبا ِّ
طي ًبا طول َّ
ّ
ال�ص ْقر،
ال ّت ْ�ص ِقري � ْأن ُي َ�ص ّب على ُّ
الر َطب ال ِّد ْب�س؛ فيقالُ :ر َطب ُم َ�ص ّقر ،م�أخوذ من َّ

وهو ال ِّد ْب�س"(.)4
(((
(((
(((
(((

ينظر :ل�سان العرب�( 466/4 ،صقر) ،وتاج العرو�س�( 103/7 ،صقر).
ينظر :ل�سان العرب( 183 ،182/5 ،مقر) ،وتاج العرو�س( 493/7 ،مقر).
الأمايل.213/2 ،
ل�سان العرب�( 466/4 ،صقر).
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وال يخلو اللّفظ ال ّتابع هنا من �أحد �أمرين:
�أحدهـماْ � :أن تكون العرب قد اجتلبته من �أجل الـمتبوع ،فهو م�أخوذ منه،

ال�صاد� ،-أي :بال َّنظر �إلـى الـمتبوع
(�ص ِق ٌر) وحروفه �-سوى َّ
فجاء على حركات َ
ٍ
بـمعان خمتلفة.
(م ِق ٌر) الواردة يف كالمهم
وحده ال ال َّنظر �إلـى َ

ال�ص ِقر؛ ل ّأن المْ َ ِقر م�ستعمل عندهم ،وهو
والآخرّ � :أن العرب لـم ت�أخذ المْ َ ِقر من َّ

الراجح .فقد كانوا �إذا �أ ْنقعوا �شي ًئا
ّ
دال على ُّ
الر َطب المْ نقوع يف الع�سل؛ ليبقى ،وهو ّ

كال�سمك �إذا �أُ ْن ِق َع يف اخلَ لّ ( .)1ولعلّ ا�ستعمالـهم
قالوا عنه :قد ُم ِقر ،وهو َم ْـمقور،
ّ
الر َطب.
ال�سمك هو �أقدم من ا�ستعماله مع ُّ
للفعل َ
(م َق َر) مبعنى �أَ ْن َقع مع َّ

نبيث) ،فقد �أورده
ُّغويني يف قول العرب�( :إ َّنه ل
َـخبيث ٌ
ٌ
( َنب ٌ
ِيث) :لـم تتفق �آراء الل ِّ

ابن دريد و�أبو َّ
وجوز ابن فار�س � ْأن يكون منه،
ُّغوي يف باب الإتباع،
الط ِّيب الل ّ
َّ

الـجوهري -الـمتوفّـى فـي حدود �سنة 400هـ� -رصاحةً على ذلك ،وذكره
ون�ص
ّ
َّ

كثريون من غري الإ�شارة �إلى �أ َّنه �إتباع(.)2

�سو�سا كان �أو معقول"( ،)3وهو
والـخبيث" :ما ُيكْ َر ُه
ً
رداءة وخ�سا�سةً َ ،م ْ
ـح ً
"�ض ّد َّ
والولَد ،وال َّنا�س"( .)4و� َّأما ال َّنبيث فم�أخوذ ِمن ال َّن ْبث،
الرزق،
الط ِّيب من ِّ
َ
((( ينظر :الأمايل ،213/2 ،ول�سان العرب( 182/5 ،مقر) ،وتاج العرو�س ( 493/7مقر).
((( ينظر :جمهرة اللّغة( 1650/3 ،باب جمهرة من الإتباع) ،والأمايل ،209/2 ،والإتباع،
علي بن
�ص ،95والإتباع واملزاوجة� ،ص،51
ِّ
وال�صحاح( 294/1 ،نبث) ،و�أبو احل�سن ّ
العلمية ،بريوت-
أندل�سي املعروف بابن �سيده458( ،هـ) ،املخ�ص�ص ،دار الكتب
�إ�سماعيل ال
ّ
ّ
لبنان ،29/14 ،و�أ�سا�س البالغة� ،ص( 613نبث) ،ول�سان العرب( 193/2 ،نبث) ،وتاج
العرو�س( 269/3 ،نبث).
((( املفردات يف غريب القر�آن� ،ص.147
((( ل�سان العرب( 141/2 ،خبث) ،وتاج العرو�س( 202/3 ،خبث).
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�أي :ال َّن ْب�ش ،وهو الـحفر باليد(.)1
ا�شتق منه على وزن
ويلحظ � َّأن اللَّفظ ال َّتابع هنا له �أ�صل يف كالم العرب
ّ
ُ
مادة (نبث) ،ولعلَّ هذا هو
(ف َِعيل)� ،أو � َّأن ف َِعيلاً موجود يف �ضمن ما جاء حتت لواء ّ

علي القالـي" :ال َّنبيث يـمكن
ُّغويني َّ
الذي جعل الل ِّ
يرتددون فـي ع ِّده ً
تابعا ،قال �أبو ّ

�رشه� ،أيُ :ي ْظهِ ُر ُه� ،أو يكون الذي َي ْن ُب ُث ُ �أمور ال َّنا�س� ،أي:
�أن يكون الذي َي ْن ُب ُث َّ

البئر َ�أ ْن ُبثُها� ،إذا �أَ ْخ َر ْج َت َنبي َث َتها وهو
َي ْ�س َت ْخرِ ُجها ،وهو م�أخوذ من قولـهمَ :ن َبث ُْت
َ

ترابـها ،وكان قيا�سه � ْأن يقول :خبيث نابث ،فقيل :نبيث؛ لـمجاورته لـخبيث"(.)2
ُ
غائبا عن ذهن �أبـي َّ
الرغم من �إيراده اللَّفظ
ولـم يكن هذا الكالم ً
الط ِّيب الل ّ
ُّغوي على َّ
�ش واال�ستخراج" ( ،)3وتق َّدمت
يف باب الإتباع؛ قال" :ك�أ َّنه َي ْن ُ
بث ال�شرَّ َّ  ،وال َّن ْب ُث :ال َّن ْب ُ

نبيث) من الإتباع� ،إذ "يـجوز
الإ�شارة �إلى � َّأن ابن فار�س لـم يقطع بكون
(خبيث ٌ
ٌ
ثري ُه"(.)4
� ْأن يكون � ً
إتباعا ،ويـجوز � ْأن يكون منَ :ي ْن ُب ُث ال�شرَّ َّ � ،أيُ :ي ُ

نابث ،فقيل:
علي القالـي" :وكان قيا�سه � ْأن يقول:
خبيث ٌ
ٌ
ولتو�ضيح عبارة �أبي ّ

ــخ ُب ُث على وزن ف َُعلَ َي ْف ُعلُ من الباب
ٌ
نبيث؛ لـمجاورته لـخبيث" نقولَّ � :إن َخ ُب َث َي ْ
ف،
الـخام�س ،وا�سم الفاعل منه على فَعيل ككَ رمي من كَ ُر َم ،و�شرَ يف من �شرَ ُ َ

وخبيث من َخ ُب َث ،و� َّإن َن َب َث َي ْن ُب ُث على وزن ف ََعلَ َي ْف ُعلُ من الباب ال َّأول ،وا�سم
َ
الفاعل منه على ِ
فاعل كنا�صرِ من َن�صرَ َ  ،وقا ِتل من َق َتلَ  ،ونابِث من َن َب َث ،فهذا

علي-؛ لغياب
لكن العرب لـم تقل:
(خبيث ٌ
ٌ
هو القيا�س فيهَّ ،
نابث) -كما يرى �أبو ّ

((( ينظر :ل�سان العرب( 193/2 ،نبث) ،وتاج العرو�س( 269/3 ،نبث).
أعرابـي ،البئر( ،ت231هـ)،
مـحمد بن زياد ال
((( الأمايل ،209/2 ،وينظر� :أبـو عبدالله
ّ
ّ
واملخ�ص�ص،
العربية ،بريوت1982 ،م� ،ص،57
تـحقيق :رم�ضان عبدال َّت َّواب ،دار ال َّنه�ضة
ّ
َّ
.29/14
((( الإتباع� ،ص.95
((( الإتباع واملزاوجة� ،ص.51
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االن�سجام بني الـمتبوع وال َّتابع� ،أي :بني (فعيل وفاعل) ،لذلك عدلت من فاعل

�إلى فعيل؛ ب�سبب ت�أثري الـمتبوع يف ال َّتابع؛ ليكون (فعيل فعيل) -مع تغيري الفاء فـي
أي�ضا.
الثَّانـي� -أوقع يف نف�س الـمتل ِّقي من (فعيل فاعل) بتغيري الفاء يف الثَّانـي � ً

ويبدو لـي � َّأن العرب لـم تعدل من نابث �إلى نبيث؛ ل َّأن (نبيث) بزنة (فعيل)

اب َي ْن ُبث ُُه َن ْبثًا ،فهو
موجود عندهم و� ْإن كان اً
دال على مفعول ،يقالَ " :ن َب َث الترُّ َ

ِيث :ا�ستخرجه من بئر� ،أو نـهر ،وهي ال َّنبيثَة ،وال َّنبيث ،وال َّن َبث"(.)1
وث و َنب ٌ
َم ْن ُب ٌ

الـمدينـي
وثـمة ن�صو�ص قديـمة ت�ؤكِّ د ا�ستعمال العرب لل َّنبيثَة ،قال �أبو مو�سى
ّ
ّ
الـجاهلية
طعام َ�أكَ ل ُْت فـي
الـمتوفّـى �سنة 581هـ -يف حديث �أبـي رافع (�أَ ْط َي ُبٍ
َّ

لـحما َد َف َن ُه
ـخ َر ُج من بئر� ،أو نـهر ،وك�أ َّنه يعنـي به
َنبيثَةُ َ�س ُب ٍع)" :ال َّنبيثَةُ  :تراب ُي ْ
ً

ال�س ُب ُع فـي
مو�ضع ا�ستخرج ترابه لوقت الـحاجة ،فا�ستخرجه و�أكله"( .)2نتبينَّ من
ٍ
َّ

ذلك � َّأن نبيثًا موجود فـي كالمهم ،فال حاجة للقول بت�أثري الـمجاورة مع وجود اللَّفظ
قديـما ،وهو الذي �سيكون ح�صيلة هذا ال َّتجاور.
يف ا�ستعمالـهم
ً

نبيث) ب�أ ّنه "يجوز
خبيث ٌ
واحلق � ّأن تعليق ابن فار�س على قول العرب (�إ َّنه َلـ ٌ
ّ

ينبه على �أمر ك�أ ّنه
� ْأن يكون � ً
ثري ُه" ّ
إتباعا ،ويجوز � ْأن يكون منَ :ي ْن ُب ُث ال�شرَّ َّ � ،أيُ :ي ُ

تابعا على وفق
كان يدور يف �أذهان اللّغويني القدامى عند �إرادة احلكم بكون اللَّفظ ً

مـما
مقيا�س معني� ،أو �أ َّنه خالف هذا املقيا�س .فانعدام القطع بكون (خبيث نبيث) ّ
�شف منه �أ َّنه لـم ي�صل فيه
مـما جاء عليه عند ابن فار�س ُي ْ�س َت ّ
جاء على الإتباع �أو لي�س ّ

�إلى قول ف�صل:

((( ل�سان العرب( 193/2 ،نبث) ،وينظر :البئر� ،ص.57
((( الـمجموع الـمغيث يف غريبـي القر�آن والـحديث ،253/3 ،وينظر :البئر� ،ص ،57والنِّهاية
فـي غريب الـحديث والأثر.5/5 ،
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�أيكون على َّ
العربي ا�ستوح�ش من �إعادة
الطريقة التي و�صفها ابن قتيبة ،ب�أن
ّ

ابتعادا عن ال ّتكرار،
الكلمة كلِّها بحروفها وحركاتها و�سكناتها فغيرَّ حرفًا واح ًدا منها؛
ً
فلم ُي ِعد خاء (خبيث) بل جاء بنون يف مو�ضعها ،ف�صار الناجت (خبيث نبيث).
�أم يكون على غري َّ
العربي فكره
الطريقة التي و�صفها ابن قتيبة ،ب�أن �أعمل
ّ

قليلاً  ،فف ّت�ش عن لفظ ي ّت�سق مع (خبيث) حروفًا وحركات �إال يف حرف واحد ،فوجد

� ّأن (نبيث) َي ِتد (خبيث) ،وي�ضفي عليه مع ًنى م�ضافًا ،ال يتقاطع مع ما هو ب�صدد
يقويه ويلب�سه ال ّت�أكيد واملبالغة.
�إي�صاله �إلى املخاطب ،بل ّ

كتابا -ب�إزاء هذه الأمثلة
�أقولّ � :إن حرية العلماء -ال �سيما َم ْن �ألّف يف الإتباع ً

وما �شاكلها هو الذي جعلهم يحرتزون ب�إ�ضافة تعبري هنا� ،أو جملة هناك؛ لأ َّنه ال

يدري يقي ًنا من � ّأي طريق ُو ِلد هذا اللّفظ؟ �أهي التي �أ�شار �إليها ابن قتيبة وهي طريقة
االرجتال بتغيري �صوت حمل �آخر� ،أو تلك التي معتمدها ال ّتنقري عن لفظ يقارب

ّغوي معرفة
املتبوع يف معناه ويوافقه يف بنائه وحروفه �سوى حرف واحد .و�أ ّنى لل ّ

هذا من ذاك؟ واحلا�صل امل� ّؤدى من (عط�شان نط�شان) -وهو مثال ابن قتيبة-
كاحلا�صل امل� ّؤدى من (خبيث نبيث)� ،أعني يف تع�ضيد املعنى املراد وتقويته.

ُّغويون
تابعا
ُ
( َن ْط ُ
ن�ص الل ُّ
لـ(عط�شان) ،وق ّد َّ
�شان) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

�شان) �إتباع عندهم(.)1
�شان َن ْط ُ
فـ(ع ْط ُ
على ذلكَ ،

(عط�شان) �إ َّنـما
�شان) لـم يـجئ فـي اللُّغة بعي ًدا عن
ُ
ُّغويون � َّأن ( َن ْط ُ
ويذكر الل ُّ

إتباع له ال ُي ْف َرد"( ،)2يع�ضد ذلك �أ َّننـي لـم �أجد فـي ما َّ
اطلعت عليه من كتب
هو "� ٌ
((( ينظر :الغريب امل�صنّف ،408/2 ،والزّ اهر ،52/2 ،والإتباع� ،ص ،92والإتباع واملزاوجة،
العربية� ،ص ،415ول�سان
و�رس
وال�صحاح( 1021/3 ،نط�ش) ،وفقه اللُّغة
�ص،126 ،87
ِّ
َّ
ّ
العرب( 319/6 ،عط�ش)( 355 ،نط�ش) ،وتاج العرو�س( 145/9 ،عط�ش)( 209 ،نط�ش).
((( ل�سان العرب( 319/6 ،عط�ش) ،وتاج العرو�س( 145/9 ،عط�ش) ،وينظر :الإتباع� ،ص.94
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()1
�شان) وا�ضح التبعية
�شان)
ً
منفردا  .وعليه ميكن القول � ّإن ( َن ْط ُ
اللُّغة ا�ستعمال ( َن ْط ُ

تابعا.
ُ
لـ(عط�شان) ،وال ميكن � ْأن ُي�ستعمل وحده يف غري �سياق كونه ً

الز ّجاج -املتوفّى �سنة 311هـ -متوافق الر�أي مع �أبي عبيد وابن
ويبدو � ّأن ّ

جديرا ب�إطالق م�صطلح الإتباع عليه هو ما انـماز من �سائر �ألفاظ
قتيبة يف � ّأن ما كان
ً

اللّغة ب�أ ّنه :ال يرد فيها م�ستقلاً  ،غري تابع للفظ ي�سبقه ،يقول" :و�إ ّنـما يكون اللّفظ

�شان) ال
�شان) ،فـ( َن ْط ُ
�شان َن ْط ُ
(ع ْط ُ
َم ْق ِ�ض ًّيا عليه بالإتباع �إذا مل يكن ُي ْف َ�صلُ ؛ كقولهمَ :

(عط�شان)؛ ولذلك قيل يف نحو هذا� :إتباع؛ لأ ّنه ال معنى له �إذا ِج ْيء به
ُي ْف َ�صلُ من
ُ
وحده"(.)2
لـ(عط�شان) ،وانعدام جميئه
�شان)
ُ
تبعية ( َن ْط ُ
وكان يف كالم ابن قتيبة ما ي�ؤكّ د ّ

ال�صفة ف�أرادوا توكيدها ،وا�ستوح�شوا من �إعادتها
ً
منفردا ،يقول" :وربمّ ا جاءت ّ
�شان
(ع ْط ُ
ثم �أتبعوها الأُولى؛ كقولهمَ :
ثانية؛ لأ ّنها كلمة واحدة ،فغيرّ وا منها حرفًاّ ،
�شان) ،ف�أبدلوا من العني نو ًنا"(.)3
�شان َع ْط ُ
(ع ْط ُ
َن ْط ُ
�شان)؛ كرهوا � ْأن يقولواَ :

واقعا عندهم بتغيري حرف
ولعلّ � ّأول �صور الإتباع يف كالم العرب هو ما كان ً

ف�س ِّجلت
ثم تكاثرت �صور الإتباعُ ،
واحد يف اللّفظ ال ّتابع ،وهو ما ق�صده ابن قتيبةّ ،

(م ِليح َقزِ يح)( ،)4ويف ما كان
�أمثلة له يف ما وقع بتغيري �أكرث من حرف ،كما يف َ
التابع فيه لي�س واح ًدا كما يف (جوع َي ْرقوع َي ْهقوع َد ْيقوع)(.)5

((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص( 426 ،425عط�ش) ،ول�سان العرب( 319/6 ،عط�ش)( 355 ،نط�ش)،
وامل�صباح املنري� ،ص( 569عط�ش) ،وتاج العرو�س( 145/9 ،عط�ش)( 209 ،نط�ش) .وال ب�أ�س
بالإ�شارة �إلى � َّأن طائفة من املعجمات مل تورد مادة (نط�ش) ك�أ�سا�س البالغة ،وامل�صباح املنري.
املخ�ص�ص ،مج ،4ق� ،2ص.30
(((
ّ
((( عبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة( ،ت276هـ) ،ت�أويل م�شكل القر�آن ،حتقيق� :أحمد �صقر،
العلمية ،ط ،3بريوت1401 ،هـ 1981 -م� ،ص.237 ،236
دار الكتب
ّ
((( الإتباع واملزاوجة� ،ص.55
((( املرجع ال�سابق� ،ص.100
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ن�ص ابن قتيبة يف ما �آل �إليه ال ّتابع بلفظني� ،أحدهـما:
وقد جاء ال ّتعبري يف ّ
(غيرّ وا) ،والآخر�( :أبدلوا) ،ويبدو � ّأن ال ّتعبري بــ(غيرّ وا) هو َ�أ ْولى من ال ّتعبري
ال�صوتني :الـمبدل والـمبدل منه يف
بــ(�أبدلوا)؛ ل ّأن الإبدال ي�شرتط ال ّتقارب بني ّ

الـمخرج ،وقد كان ابن ج ّني -املتوفّى �سنة 392هـ -يذهب �إلى � ّأن الإبدال �إ ّنـما يقع

مــما تدانت مـخارجه ،ف� ّأما احلاء فبعيدة
يف ما تقارب من الأ�صوات "وغري ذلك ّ

عن الثّاء ،وبينهما تفاوت مينع من قلب �إحداهـما �إلى �أُختها"( ،)1وقل مثل ذلك
ال�صوتان متباعدان ،فــ"من طرف اللّ�سان بينه وبني
عن ال ّنون والعني ،فهذان ّ

ما فُويق الثَّنايا مـخرج ال ّنون"(ّ � ،)2أما العني فمن الـحلق( ،)3وهو �أعمق الأ�صوات
جـميعا �سوى الهمزة ،فا�ستعمال م�صطلح التغيري هنا هو الأولـى.
ً

ٍ
مادة (نط�ش) ُي َع ُّد قليلاً ح َّتـى قيل:
ويلحظ � َّأن ما جاء من
معان تـحت لواء َّ
ُ
�إ َّنه لـم ُي�سمع منه ِف ْعلٌ ُ ،ي�ضاف �إلـى ذلك � َّأن هذه الـمعانـي غري مرتبطة بـمعنـى

العط�ش الذي ل ِ
�شان) ب�سبب الإتباع؛ ل َّأن ال َّن ْط�ش فـي اللُّغة ِ�ش َّد ُة َج ْبل َِة
َـحق بـ( َن ْط ُ
طي�ش َج ْبل َِة َّ
الـح َركَ ة ،يقال :ما به
الـخل ِْق "ورجلٌ َن ُ
َ
الظ ْهرِ � ،أي� :شدي ُدها .وال َّنطي�شَ :

اغانـي [الـمتوفّـى �سنة 650هـ] :ولـم
ال�ص
طي�ش� ،أي :ما به َح ٌ
َن ٌ
راك و ُق َّوة ...قال َّ
ّ

بي�ص ،وال
ُي ْ�س َمع لل َّنطي�ش ِف ْعلٌ  .وفـي ال َّنوادر :ما به َن ٌ
طي�ش ،وال َحويلٌ  ،وال َح ٌ

بي�ص� ،أي :ما به ُق َّو ٌة"(.)4
َن ٌ

العربية ،ط،3
((( �رس �صناعة الإعراب ،180/1 ،وينظر :رم�ضان عبدال ّت ّواب ،ف�صول يف فقه
ّ
وحممد ح�سني �آل يا�سني ،ال ّدرا�سات اللّغو ّية عند العرب �إلى
القاهرة1987 ،م� ،ص،121
ّ
نهاية القرن ال ّثالث ،دار مكتبة احلياة ،ط ،1بريوت1980 ،م� ،ص.476
((( �رس �صناعة الإعراب ،47/1 ،وينظر :الكتاب.433/4 ،
((( ينظر :العني ،5/1 ،والكتاب.433/4 ،
((( تاج العرو�س( 209/9 ،نط�ش) ،وينظر� :إ�صالح املنطق� ،ص ،385ول�سان العرب،
( 355 ،354/6نط�ش).
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لـ(ع ْفريت) ،فيقالِ :
تابعا ِ
ريت
(ع ْف ٌ
( ِن ْفريت) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

ُّغويون �إلـى ذلك( ،)1ومنهم من اكتفى ب�إيراد الـمثال الـمتق ِّدم
ِن ْف ٌ
ريت) ،وقد �أ�شار الل ُّ
من غري ال َّن�ص على كونه من الإتباع(.)2

وقد ورد لفظ ِ
ريت) فـي القر�آن الكريـم ،قال الله تعالىَ } :ق ْا َل عِ ْف ِر ْيتٌ
(ع ْف ٌ
مِ َن ا ْلـجِ ِّن �أَ َن ْا �آ ِت ْي َك ِب ِه َق ْب َل �أَ ْن َت ُق ْو َم مِ نْ َم َق ْامِ َك َو�إِ ِّن ْـي َعلَ ْي ِه َل َقوِيٌّ �أَمِ ينْ ٌ { [ال َّنمل،]39 :

ال�شياطني
يع ِفر �أقرا َنه ،ومن َّ
ومعناه �-إذا كان من ِّ
الـم ْنكَ ر الذي ْ
الرجال" -الـخبيث ُ

الـخبيث الـمارد"(.)3

الع َفر هو الترّ اب؛ وقولهمَ :ع َف َره يف الترّ اب َع ْف ًرا،
الع ْفر �أو َ
والأ�صل يف معنى َ

الـمترَ َّ ب ،وكانت الـمر�أة �إذا َن َوت
ريا ،معناهَ :م َّر َغه فيه،
وع ّف َره َت ْع ِف ً
َ
والـم ْعفور هو ُ
َ
�صبيها ،قامت بال ّتعفري ،وهو �أن تـم�سح ثديها بالترّ اب؛ ِل َي ْن ِفر منه .ويقولون:
ِفطام ّ

َع َفروا البذور� ،إذا �أَلْقوها يف الترّ اب ،ويقولون ّ
اليعفور� ،إذا كان لونه ي�شبه
للظبيَ :

الع ْفرةُ :غبرْ َ ة
لون الترّ اب ،ويقولون له :ال ْأع َفر� ،إذا كان يعلو بيا�ضه ُح ْـمرة؛ ل ّأن ُ
يف�ضلونه يف َق ْدح ال ّنار؛ جاءت ال ّت�صاله
العفار ّ
لل�شجر الذي ّ
يف ُح ْمرة .ولعلّ ت�سمية َ

بالأر�ض� ،أو ل ّأن ناره تكون على الترّ اب(.)4

الع َفر وهو الترّ اب ،لكن ما الذي
الع ْفر �أو َ
هذه املعاين لـم تبتعد عن الأ�صل يف َ

الـم ْنكر �أو ال ّداهية الـمارد بالترّ اب؟
يربط (عفريت) ال ّدال على اخلبيث ُ

واملخ�ص�ص،
((( ينظر :الإتباع� ،ص ،98والأمايل ،218/2 ،والإتباع واملزاوجة� ،ص،49
ّ
 ،37/14ول�سان العرب ( 227/5نفر) ،وتاج العرو�س( 242/7 ،عفر).
((( ينظر :عبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة( ،ت276هـ) ،تف�سري غريب القر�آن ،حتقيق �أحمد
�صقر ،عي�سى البابي احللبي مب�رص1958 ،م� ،ص ،324واملفردات يف غريب القر�آن� ،ص.352
َّ
الك�شاف عن حقائق ال َّتنْزيل
خم�رشي( ،ت538ه)،
الز
((( �أبو القا�سم جار الله حممود بن عمر ّ
ّ
ادي ،دار م�رص ّ
للطباعة.410/3 ،
احلم ّ
وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل� ،ضبطه يو�سف ّ
((( ينظر :مقايي�س اللغة( 65-62 /4 ،عفر) ،ول�سان العرب( 586/4 ،عفر).
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ّغويني يف ذلك ،فمنهم َم ْن ربطه بالترّ اب ،ومنهم َم ْن يراه
لـم ت ّتفق �آراء الل ّ

علي القايل" :ميكن � ْأن يكون (عفريت) ِفع ِل ْي ًتا
القوة
ّ
م�أخوذً ا من ّ
وال�ش ّدة ،يقول �أبو ّ

الع َفر ،وهو الترّ اب ،ك�أ ّنه �شديد ال ّتعفري لغريه� ،أي :ال ّتمريغ"( ،)1ويرى ابن
من َ
وع َف ْر َنى ،ويقال للخبيث:
فار�س �أ ّنه " ُ�أ ِخ َذ ِم َن ّ
والب�سالة؛ يقال للأ�سدِ :ع ِف ٌّر َ
ال�ش ّدة َ
ين ،وهم ِ
الع ِف ُّرون .و�أ�سد َع َف ْر َنى ،ولب�ؤة َع َف ْرناة� ،أي� :شديدة"(.)2
ِع ِف ِّر ُ

ولـم �أجد يف ما ّ
ريت) ُيفرد� ،أو َي ْحمل
اطلعت عليه ِمن امل�صادر َمن قال � ّإن ( ِن ْف ٌ

نافر -بغري هاء،-
مع ًنى يف نف�سه .ومعنى ال ّن ْفر :ال ّت ّ
فرق ،وال ِفرار ،فيقال لل ّد ّابةٌ :
الـج ْرح ،واجللد ،والعني� ،إذا َورِ م كلّ
�إذا َجزِ َعت ِمن �شيءَ ،ف َت َ
باع َد ْت .و َن َف َر ُ

واال�ستن�صار ،وال ّنافر :الغالب ،واملنفور:
اال�ستنجاد
واال�ستنفار:
واحد منهم.
ْ
ْ
ْ
املغلوب ،ال ُّنفارة :ما �أخذ الغالب من الـمغلوب .واملنافرة :املفاخرة .وكانت العرب
إبعادا
لقبا ،فك�أ ّنهم كانوا يرون يف ذلك � ً
تقول ل ِـ َم ْن ُيولد له ولدَ :ن ِّفر عنه� ،أيَ :ل ِّقبه ً

ودرءا له من العني(.)3
للجن عنه،
ّ
ً

فرق� ،إذ يـمكن � ْأن ُيلتم�س فيها
هذه املعاين لـم تبتعد عن الأ�صل يف ال َّن ْفر وهو ال ّت ّ

وال�شيطنة؛ لأ ّنهم يقولون" :للخبيث
ذلك ،ولي�س فيها ما يقرتب من معنى اخلبث،
ّ

إتباعا
والعفارة :اخلُ ْبث
املنكرِ :ع ْفر،
ّ
وال�ش ْيطَ نة"( ،)4وهذا ّ
يعزز كون ( ِن ْف ٌ
ريت) � ً
َ
ِ
وال�ش ْيطَ نة" فيه دليل على � ّأن هذا املعنى كان
"العفارة :اخلُ ْبث َّ
لـ(ع ْف ٌ
ريت) ،وقولُهمَ :
ُي�ستعمل و�ص ًفا ّ
ثم ا�ستعملوه مع الب�رش ،فـ"من املجاز رجلٌ ِع ْف ٌر...بينِّ
لل�شيطانّ ،
ِ
فارة...وع ِف ٌّر"(.)5
الع
َ

((( الأمايل.218/2 ،
((( مقايي�س اللغة( 65/4 ،عفر).
((( ينظر :ل�سان العرب( 227-224/5 ،نفر) ،وتاج العرو�س( 547/7 ،نفر).
((( ل�سان العرب( 586/4 ،عفر).
((( تاج العرو�س( 242/7 ،عفر).
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ريت) �إتباع ِ
مما
لـ(ع ْف ٌ
مادة (نفر) يكاد يقطع ب� ّأن ( ِن ْف ٌ
ولعلّ َم ْن ينظر يف ّ
ريت)؛ ّ

يلمحه من �ش ّدة متابعة ال ّتابع للمتبوع من حيث التزامه بناءه ومطابقته � ّإياه يف احلركات

مارداِ :
(ع ْف ٌر ِن ْف ٌر)،
للرجل �إذا كان خبيثًا
ً
وال�سكنات ،فقد ورد عن العرب �أ ّنهم يقولون ّ
ّ
ريت)ِ ،
و(ع ْفرِ َيةٌ ِن ْفرِ َيةٌ )ِ ،
ِ
و(عفارِ َيةٌ ُنفارِ َيةٌ )(.)1
ريت ِن ْف ٌ
و(ع ْف ٌ
و(ع ْفري َتةٌ ِن ْفري َتةٌ )ُ ،

ُّغويني �إلى هذا
تابعا لـ(تا ِفه) ،و�
ُ
إ�شارة الل ِّ
(نا ِفه) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

أن�صاري ،و�أبو َّ
ُّغوي ،وابن فار�س(،)2
الإتباع قليلة ،فقد ذكره �أبو زيد ال
الط ِّيب الل ّ
ّ
و�أحجم عنه كثريون(.)3

حقريا"( ،)4ويرد ال َّتافه:
لل�شيء �إذا كان قليلاً
والعرب تقول�" :إ َّنه لتا ِف ٌه نا ِف ٌهَّ ،
ً

بـمعنى القليل ،والـخ�سي�س ،والـحقري ،والي�سري ،ورجل تا ِفه العقل� ،أي :قليله،
أعرابيا ،فقال :قد �أ ْت َف ْه َت� ،أي� :أ ْق َلل َْت(.)5
و�أعطى رجلٌ �
ًّ
ويهدي ال َّنظر يف معجمات اللُّغة �إلـى � َّأن اللَّفظ ال َّتابع م�ستعمل يف كالمهم،

ّ
فال َّنافه من الإبل
كركَّ ٍع ،ومعنى �أ ْن َف َه
والرجال:
ِّ
الـم ْعيي ،والـجمعُ :ن َّف ٌه ُ
الكال ُ
�ض ُع َف ْت
نف�س ُهَ :
نا َق َتهْ � :أعياها و�أَكَ لَّها ،ومعنى �أ ْن َف َه له ماله� :أَ َقلَّ منه ،ومعنى َن َف َه ْت ُ

و�س َقطَ ْت(.)6
َ

((( ينظر :الإت��ب��اع��� ،ص ،98والأم����ايل���� ،ص ،218/2والإت��ب��اع وامل��زاوج��ة���،ص،49
واملخ�ص�ص ،37/14ول�سان العرب ،227/5 ،وتاج العرو�س( 242/7 ،عفر).
ّ
((( ينظر :الغريب امل�صنّف ،408/2 ،والإتباع� ،ص ،93والإتباع واملزاوجة� ،ص.127
((( ينظر -مثلاً � :-أ�سا�س البالغة� ،ص( 63تفه)( 649 ،نفه) ،ول�سان العرب481 ،480/13 ،
(تفه)( 549 ،نفه) ،وامل�صباح املنري� ،ص( 105 ،104تفه) ،وتاج العرو�س( 23/19 ،تفه)،
( 107 ،106نفه).
((( الإتباع� ،ص.93
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص( 63تفه) ،ول�سان العرب( 481 ،480/13 ،تفه) ،وامل�صباح
املنري� ،ص( 105 ،104تفه) ،وتاج العرو�س( 23/19 ،تفه).
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة� ،ص( 649نفه) ،ول�سان العرب( 549/13 ،نفه) ،وتاج العرو�س
( 107 ،106/19نفه).
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الر�أيني الآتيني:
ولعلَّ ال َّنا ِفه -بال ُّنون -ال يـخرج عن ر�أي من َّ

ال َّأول� :أ َّنـه جارٍ على �سنن العرب يف ظاهرة الإتباع ب� ْأن �أخذوا اللَّفظ من

الـمتبوع وغيرَّ وا ال َّتاء نو ًنا ،من غري ال َّنظر �إلى (نا ِفه) الـم�ستعمل يف كالمهم بـمع ًنى
يقرتب ِم َّـما يريدون ال َّداللة عليه.

يدل
والآخر� :أ َّنـه م�ستفاد من غري لفظ الـمتبوع� ،أعني من معنى ال ِقلَّة التي ّ

عليها ،فهو هنا يـحمل معنـى يف نف�سه ،فيكون ال َّتعبري بـ(تا ِفه نا ِفه) ذا داللة على

معنيني ال تناق�ض بينهما.

وال ب�أ�س بال َّتنبيه على �أمرين:

�أحدهـماَّ � :أن �أبا َّ
الط ِّيب اللُّغوي كان م�ؤم ًنا ب� َّأن ال َّنا ِفه �إتباع لل َّتا ِفه� ،إذ لـم يورده

يف باب ال َّتوكيد.

والآخرَّ � :أن عبارة ابن فار�س توحي ب�شيء من عدم ال َّت ّثبت ،فقد نقل ذلك

أن�صاري ،وعلَّق عليه بقوله" :كذا قاله يف الإتباع .وهو يـمكن � ْأن
عن �أبـي زيد ال
ّ
نف�سه)� ،أي�َ :أ ْع َي ْت وكَ ل َّْت"( .)1ون�شري �إلـى � َّأن ت�صحي ًفا وقع
يقال :ا�شتقاقه من ( َن ِف َه ْت ُ
يف ال ُّن�سخة من الـمطبوع الذي بني �أيدينا� ،إذ �أُ ْثب َِت فيها ال َّتاء بدل ال ّنون �أيَ ( :ت ِف َه ْت

وال�صواب:
ال�صفحة نف�سها� ،أيَ ( :ت ِف َه ْت نف�سي)،
َّ
نف�سه) ،ومثله وقع يف هام�ش َّ
ُ
( َن ِف َه ْت نف�سي).

ُّغويون على
ن�ص الل ُّ
تابعا لـ(جائع) ،وق ّد َّ
(نا ِئ ٌع) :يرد هذا اللَّفظ يف كالم العرب ً

ذلك ،فـ(جا ِئ ٌع نا ِئ ٌع) �إتباع(.)2

((( الإتباع واملزاوجة� ،ص.127
((( ينظر :الغريب امل�ص ّنف ،208/2 ،و�أبـو بكر مـح ّمد بن الـح�سن الـمعروف بابن دريد( ،ت321هـ)،
عبدال�سالم حم ّمد هارون ،مكتبة اخلاجني ،ط ،3م�رص� ،ص ،430وجمهرة ال ّلغة955/1 ،
اال�شتقاق ،حتقيق:
ّ
ّ
والزاهر ،52/2 ،والإتباع� ،ص ،93والإتباع واملزاوجة� ،ص،97
(نوع) ،و�أدب الكاتب� ،ص،47
ُّ
رس العرب َّية� ،ص ،415و�أ�سا�س البالغة� ،ص( 658جوع)،
ِّ
وال�صحاح ( 1294/1نوع) ،وفقه اللغة و� ّ
ول�سان العرب( 62/8 ،جوع)( 365 ،364 ،نوع) ،وتاج العرو�س( 81/11 ،جوع)( 493 ،نوع).
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لكن القول بالإتباع هنا غري َّ
مطرد عندهم ،ويـمكن القول � َّإن فيه ثالثة �آراء:
َّ
ال ّأولَّ � :أن ال َّنا ِئع �إتباع للجا ِئع ،وهو بـمعناه ،وقد تق َّدمت الإ�شارة �إلـى ذلك

قبل �سطر.

وحجتهم يف ذلك "قولـهم يف ال ُّدعاء
والثَّاينَّ � :أن ال َّنا ِئع بـمعنى العط�شان،
َّ
وعا لـم يـح�سن
الـجوع ُن ً
وعا و ُن ً
على الإن�سانُ :ج ً
وعا ،والفعل كالفعل ،ولو كان ُ

تكريره"(.)1

وحجتهم فـي ذلك � َّأن "ال َّن ْوع :ال َّتمايل،
والثَّالثَّ � :أن ال َّنائع بـمعنى الـمتمايل،
َّ

ياح َف َت َح َّر َك و َت َـم َايلَ "( ،)2وعليه ف� َّإن
ناع
ُ
يقالَ :
الغ�صن َن ً
وعا ،وذلك �إذا َح َّركَ ْت ُه ِّ
الر ُ
جوعا.
الر�أي هو الـمتمايل
ً
ال َّنائع على هذا َّ

إتباعا للجائع؛ لوروده يف كالم العرب بـمعنـى
والراجح عندي � َّأن ال َّنائع لي�س � ً
َّ

منفردا يف غري مو�ضع من كالمهم و�شواهدهم؛ كقول دريد بن
العط�ش؛ وال�ستعماله
ً
ال�ص َّمة:
ِّ

َخ َف�ضوا �أ� ِ��س� َّن� َت� ُ�ه��م وكُ ���لٌّ ناعي

الن ِمن قومي ِ
َخ ْي ِ
ومن �أعدائهم

عدوه( ،)3و(ناعي) كانت بالأ�صل (نا ِئع) ،وقد �أ�صاب
�أي :عط�شان �إلـى دم ِّ

ثـم خ َّففت
اللَّفظ قلب مكانـي� ،أي� :إ َّنه �أول الأمر على �أل�سنتهم (نائع) بزنة (فاعل)َّ ،

ثـم وقع القلب الـمكاين ب� ْأن تـحولت الياء �إلـى
العرب الـهمزة ،ف�صار اللَّفظ (نايع)َّ ،

مو�ضع العني ،والعني �إلـى مو�ضع الياء ،ف�صار اللَّفظ (ناعي) بزنة (فالع).

فداللة هذا اللّفظ على معنى يف نف�سه ،ودورانه به يف اللّغة بعي ًدا عن (اجلائع)
((( ل�سان العرب( 364/8 ،نوع) ،وينظر :تاج العرو�س( 494/11 ،نوع).
((( تاج العرو�س( 493/11 ،نوع) ،وينظر :جمهرة اللُّغة(1253/3 ،باب جمهرة من الإتباع).
((( ينظر :ل�سان العرب( 365/8 ،نوع) ،وتاج العرو�س ( 494/11نوع).
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ال�شاعر:
ي�سمى
تابعا؛ لقول ّ
(نائعا) ً
ً
يخرجه من باب الإتباع" ،فال يجوز على هذا � ْأن ّ
دور اخليلِ والأَ َ�سلِ ال ِّنياعا
ُ�ص َ

�ر بني ���ش��ه� ٍ
�اب م��ا �أق��ام��وا
َل� َ�ع� ْ�م� ُ

()1

يلحظ � َّأن (ال َّنا ِئع) فـي البيتني ا�ستعمل على �سبيل الـمجاز؛ ل َّأن العط�ش يكون

ال�شاعر:
فـي الأ�صل �إلـى الـماء ال ال ّدماء ،وعلى الـحقيقة قول َّ
�إذا ا�شت َّد ُنوعي بالفالة ذَ كَ ْر ُتـها

كارها
قام ِّ
الر ِّي عندي ِّاد ُ
فقام َم َ

()2

وال يـخفى � َّأن معنى ( ُنوعي) هنا :عط�شي �إلـى الـماء.
تـم�سك َم ْن ذهب �إلـى � َّأن ال َّنائع من الإتباع يركن �إلـى �أ َّنـهم لـم يـجدوا
ولعلَّ
ُّ

�رصحوا بقولـهم" :وال
هذا اللَّفظ م�ستعملاً فـي الـمثال الـمعروف عندهم ح َّتـى
َّ
()3
لكن وروده فـي الأبيات الـمتق ِّدمة بـمعنـى
ردا" َّ ،
نعلمهم يقولون :رجلٌ نا ِئ ٌع ُم ْف ً

منفردا بـمعنـى
الر�أي الذَّاهب �إلـى ا�ستعماله
ً
يقوي َّ
العط�ش على الـحقيقة والـمجازِّ ،
العط�ش.

وخال�صة القول � َّأن (جائع نائع) -والله �أعلم -لي�س من باب الإتباع؛ ل َّأن
اللَّفظ الثَّانـي له معنـى ،وهو العط�ش ،وقد ا�س ُت ْع ِمل يف كالم العرب وحده بعي ًدا عن
(جائع).

و� َّأما ال ُّنوع فـي قولـهم( :رماه الله بالـجوع وال ُّنوع) فهو خارج من هذا الباب

أي�ضا؛ لأمرين� :أحدهـماَّ � :أن "الإتباع ال يكون بـحرف العطف ،والآخرَّ � :أن له
� ً
تابع"(. )4
معنـى فـي نف�سه ُي ْنطَ ُق به
غري ٍ
ً
مفردا َ

( )1الغُ ّرة يف �رشح الل َُّمع.973/2 ،
( )2ينظر :ل�سان العرب( 365/8 ،نوع) ،وتاج العرو�س( 493/11 ،نوع).
( )3الإتباع واملزاوجة� ،ص.93
( )4تاج العرو�س( 494/11 ،نوع).
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ولعلّ ا�ستعمال العرب لــ(رماه الله بالـجوع وال ُّنوع) ٍ
تال ال�ستعمالهم (جائع

طور يف معنى (ال ُّنوع) يف عبارتـهم؛ لـخروجها �إلى
نائع)؛ لأ ّننا نلمح �شي ًئا من ال ّت ّ

معنـى ال ّدعاء بالإبعاد لـمن ُت َو َّجه �إليه ،ف�صارت تكاد تـماثل �أخواتها عندهم يف
وجودا،
و�سا
أن�صاري � ّأن
ال ّدعاء بالإبعاد ،فقد ذكر �أبو زيد ال
ً
"جوعا له و ُن ً
ً
ّ
وعاُ ،
وج ً

وجح ًدا؛ كلّ هذا معناه بع ًدا له"(.)1
و ُنكْ ًرا ُ

((( الغريب امل�صنّف.408/2 ،
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نتائج البحث:
�أو�صل البحث يف الألفاظ ال ّتابعة �إلى جمموعة من ال ّنتائج� ،أوردها يف ما ي�أتي:
واقعا بتغيري
رجح � ْأن تكون � ّأول �صور الإتباع يف كالم العرب هو ما كان
 ُي ًّ

حرف واحد يف اللّفظ ال ّتابع ،وهو ما �أ�شار �إليه ابن قتيبة من �أ ّنهم عدلوا عن

�شان
(ع ْط ُ
�شان َع ْط ُ
(ع ْط ُ
�شان) �إلى َ
ال ّتوكيد اللّفظي �إلى الإتباع اللّفظي ،فعدلوا عن َ

ف�س ِّجلت
َن ْط ُ
ثم تكاثرت �صور الإتباعُ ،
�شان)؛ كراهة تكرار اللّفظ نف�سهّ ،...
�أمثلة له يف ما وقع بتغيري �أكرث من حرف.

 -هناك �ألفاظ تابعة جاءت فـي كالم العرب ،وي�صدق احلكم عليها �أ ّنها تابعة مطل ًقا؛

لأ َّنـها ال ُي ْنطَ ُق بـها منفردة؛ فال حياة لها يف اال�ستعمال بعي ًدا عن املتبوع؛ لذلك

وي َ�ش ّبه هذا ال ّنوع من الألفاظ
نرى �أماكنها يف معجمات الألفاظ الكبرية َ�ش َغ َر ْتُ .

�سيارة� ،أو قطار ،وهذه الثّالثة ُت َ�ش ّبه
يجرها ح�صان� ،أو ّ
ال ّتابعة بالعربات التي ّ

(ب َ�س ٌن) ال َّتابعة
بالألفاظ املتبوعة .وقد وقف البحث على طائفة منها ،وهيَ :
�شان).
و(ليطان) ال َّتابعة
لـ(ح َ�س ٌن)،
ٌ
ٌ
لـ(ع ْط ُ
لـ(�شيطان) ،و( َن ْط ُ
�شان) ال َّتابعة َ
َ
 هناك �ألفاظ تابعة جاءت يف كالم العرب ،وال ي�صدق احلكم عليها �أ ّنها تابعة عندّغويني
ّغويني؛ لأ َّنـها ُي ْنطَ ُق بـها منفردة .والذي ُيفهم من كالم بع�ض الل ّ
جميع الل ّ

قيدوا اللّفظ ال ّتابع ب�أ ّنه ال ُيفرد .وقد وقف البحث على
-ك�أبي عبيد وابن قتيبة� -أ ّنهم ّ

لـ(خ ٌّب) ،فهذه
و(�ض ٌّب) ال َّتابع َ
طائفة من �أمثلته ،كما يف( :نا ِئ ٌع) ال َّتابع لـ(جا ِئ ٌع)َ ،

الألفاظ جاءت على ن�سق الإتباع وطريقته ،لك ّنها عند البحث تطلعك على �أ َّنـها
مـما دخل يف �ضمن باب الـمتبوع .وال ُي َ�ش ّبه
م�ستقلَّة
ِّ
ومتحررة من ال َّتبعية لغريها َّ

�سيارة� ،أو قطار.
يجرها ح�صان� ،أو ّ
هذا ال ّنوع من الألفاظ ال ّتابعة بالعربات التي ّ
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مفردا فـي
ربـما يكون اللُّغوي الذي قال ب�إتباع لفظ معني ذا دراية ب�أ َّنه م�ستعمل
ً
َّ -

كالم العرب ،لك َّنه قال ب�إتباعه؛ ان�سيا ًقا وراء الهي�أة العامة التي ورد فيها اللّفظ
ـح َّد
ردفًا ل�سابقه ،وعلى هذا يكون م�صطلح الإتباع عند ه�ؤالء �أو�سع ِمن � ْأن ُي َ
منفردا يف غري مو�ضع
ب�رشط غياب الـمعنى يف اللَّفظ ال َّتابع �أو عدم ا�ستعماله
ً

ن�ص ابن فار�س نف�سه
الإتباع ،ومن الأمثلة على ذلك( :رجل خا ِئب ال ِئب)� ،إذ ّ

الرغم من ذلك �أورده يف
على ورود (الئب)
ً
منفردا فـي كالم العرب ،وعلى َّ
كتابه.

وترددهم يف القطع بكون اللّفظ من الإتباع �أو لي�س منه
 � ّإن حرية بع�ض العلماءّ

اللغويني
كما ر�أيناه مع ابن فار�س يف (خبيث نبيث) -مثلاً  -تدعو �إلى القول ب� ّأن
ّ

لـم ي�صلوا �إلى نتائج حا�سـمة ب�صدد اللّفظ ال ّتابع ،فك�أ ّنه يراودهم يف ذلك �س�ؤاالن:
ارجتال -على ما و�صفه ابن قتيبة-
�أحدهـما :هل كان ال ّتابع م�شتقًّا من املتبوع
اً

�رسيعا؛ لأ ّنه ال
العربي
بتغيري حرف واحد من حروف ال ّتابع؟ وهذا يكون من
ً
ّ
يتطلّب منه �سوى اختيار احلرف املغاير.

جمتلبا على غري َّ
الطريقة التي و�صفها ابن قتيبة؟ وذلك ب� ْأن
والآخر :هل كان ال ّتابع
ً

العربي فكره قليلاً  ،فف ّت�ش عن لفظ ي ّت�سق مع (خبيث) حروفًا وحركات �إال
�أعمل
ّ

يف حرف واحد ،فوجد � ّأن (نبيث) َي ِتد (خبيث) ،وي�ضفي عليه مع ًنى م�ضافًا ،ال

يقويه ويلب�سه ال ّت�أكيد واملبالغة.
يتقاطع مع ما هو ب�صدد �إي�صاله �إلى املخاطب ،بل ّ

إمكانية داللته على �أكرث من
ربـما �شابه بع�ض �أمثلة الإتباع امل�شرتك اللّفظي يف �
ّ
ّ -

يدل
ال�سياق حم ّد ًدا للمعنى املراد كما يف املعاين التي ميكن � ّأن ّ
معنى ،فيكون ّ
العربي حني يريد ال َّتعبري عن معنى اجلوع
عليها قولهم�( :ساغب الغب)؛ ل َّأن
ّ

(ال�ساغب
وحده� ،أو اجلوع مع الإعياء� ،أو الإعياء وحده ،ي�ستعمل مع ذلك كلِّه َّ
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اللاَّ ِغب) ،ف�صار هذا ال َّتعبري �أ�شبه ما يكون بامل�شرتك اللَّفظي ،و� َّأما هيمنة املعنى
الرجل
ال�سياق الذي يرد فيه .وقل مثل ذلك عن و�صفهم ّ
ال َّدقيق فمرتوكة �إلى ِّ

َ
املخاطب �إلـى
ال�ض ّب) ،ف�إذا كان �إيراد اللَّفظني يف مقام الإم�ساك ركن
بـ(الـخب َّ
ّ

ال�ض ّب ركن �إلى معنى
كتلون َّ
معنى البخل ،و�إذا كان �إيرادهـما يف مقام ال َّت ُّلون ّ

فالعربـي
يدل عليه،
اخلداع ،و�إذا كان �إيرادهـما يف مقام الإف�ساد ركن �إلـى ما ّ
ّ
ال�ض ّب) ال يـجد �صعوبة فـي
ال�سياقات التي يـجيء فيها
(الـخب َّ
ّ
بـما خربه من ِّ
تـحديد مراد الـمتكلِّم.

تكون اللَّفظ ال َّتابع ،ومن
ثـمة طريقة �أُخرى تغاير ما ذكره ابن قتيبة تف�سرِّ
َّ
 َّكيفية ُّ
(ب َ�س ٌن) الأ�صل
علي القالـي من ر�أي يذهب فيه �إلـى � َّأن لفظ َ
�أمثلتها ما �أورده �أبو ٍّ

ب�س ْم ٍن �أو زيت؛ ِل َيكْ ُملَ ِط ُيب ُه ،فالـم�صدر
ال�س َ
�س) م�صدر َ
فـي َ
(ب ٌّ
(ب َّ
�س َّ
ويق)َ :ل َّت ُه َ
ثـم �أُ�ضيفت ال ُّنون فـي ال ِآخر؛ لتوافق ال ُّنون فـي
َ
(ب ٌّ
�س) ُحذفت منه �إحدى �سينيهَّ ،

(ح َ�س ٌن) .وك َّنا قد �أ�رشنا �إلـى �أ َّننا نذهب فـي هذا اللَّفظ مذهب �سائر الألفاظ
�آخر َ

ال�شاكلة ،و�أ َّنه يـخ�ضع لـما خ�ضع �إليه غريه من الألفاظ
التـي جاءت على هذه َّ
ال َّتابعة من تغيري الـحرف ال َّأول منها.

علي القالـي فهذا يعنـي �أ َّنه ي�شري �إلـى طريقة �أُخرى
و� َّأما �إذا َّ
�صح ر�أي �أبـي ٍّ

ُّغويني؛ لأ َّنـها من فعل ٍ
ثان ذي
لتكون اللَّفظ ال َّتابع َّ
ربـما لـم يفطن �إليها كثري من الل ِّ
ُّ
معنـى �آخر َتواف ََق مع الـمتبوع بـحرف.

 -يهدي البحث فـي بع�ض الألفاظ ال َّتابعة �إلـى �أ َّنـها �رشعت ترفد اللُّغة ب�ألفاظ

الـم ْن ِتج؛ لقدرته
جديدة ،واقرتح �أن ِّ
ن�سمي مثل هذا ال َّنوع بال َّتابع الـخلاَّ ق� ،أو ُ

(ب َ�س َن)،
على الـخلق ،وقد تبينَّ فـي
(ح�سن ٌ
ٌ
ب�سن) � َّأن العرب ا�ستعملت (�أف َْعلَ ) من َ
(ب َ�س َن) لـم ُي ْ�س َبق بـ(ف ََعلَ )
ولـم يرد �أ َّنـهم ا�ستعملوا (ف ََعلَ ) منه� ،أي � َّإن (�أَف َْعلَ ) من َ
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بـ(ح َ�س ٌن)،
فرجحنا � ْأن يكون (�أف َْعلَ ) من ذلك م�ستفاد من لـحوق َ
الـمنفردةَّ ،
(ب َ�س ٌن) َ
(ب َ�س ٌن) ال َّتابعة ال غري.
فكان ا�شتقاق (�أف َْعلَ ) من َ

ال�صوتني
 ّنبه البحث على � َّأنالعربي جنح يف ظاهرة الإتباع �إلى البعد عن ت�شابه َّ
ّ

(ح َ�س ٌن َم َ�س ٌن)� ،أي مبيم يف � َّأول
يف �آخر املتبوع و� َّأول ال َّتابع ،فلم يقل مثلاً َ :
(ح َ�س ٌن َب َ�س ٌن).
ال َّتابع ،وقد َّ
مر ذلك يف مو�ضعه عند احلديث على َ

ال على
رجح البحث �أن لفظ (ليطان) ال ّتابع لـ(�شيطان) م�أخوذ من (ليط) ال َّد ّ
 ّ�رسياين ،يع�ضد ذلك
عربي ال
اللُّ�صوق ،ولي�س من لغة ال�سرُّ يان� ،أي � ّإن اللّفظ
ّ
ّ
الـمعربة.
ال�س ُت ْع ِمل يف غري الإتباع ك�سائر الألفاظ
َّ
�أ َّنه لو كان َّ
معر ًبا ْ

ٍ
بـمعان �أُخرى- ،وهذه
 رمبا وافق � َّأن اللَّفظ ال َّتابع كان م�ستعملاً عند العرب(ر َط ٌب
الـموافقة ال تقع �إال قليلاً يف كالمهم -وعليه ف� َّإن القائلني بوقوع الإتباع يف ُ
�ص ِق ٌر َم ِق ٌر) يرون � َّأن اللَّفظ ال َّتابع اجتلبته العرب من �أجل الـمتبوع ،فجاء على
َ

ال�صاد -بال َّنظر �إلـى الـمتبوع وحده ،ال ال َّنظر
(�ص ِق ٌر) وحروفه �-سوى َّ
حركات َ
الـم ّر والـحام�ض وغريهـما.
(م ِق ٌر) الوارد يف كالمهم بـمعنـى ُ
�إلـى َ

ّغويني كقول العرب( :رجلٌ خا ِئ ٌب ال ِئ ٌب) الذي
 -هناك �أمثلة انفرد بذكرها بع�ض الل ّ

ُّغويني الذين ّ
اطلعت على كتبهم،
�أورده ابن فار�س �إذ مل �أجده عند غريه من الل ِّ

أهمية ّ
االطالع على جميع ما �ص ِّنف يف هذا املو�ضوع� ،إذ ال يغني
وهذا ي�ؤكّ د � َّ

كتاب عن كتاب �أحيا ًنا.

 َّنبه البحث على وقوع تـحريف فـي �أحد �أمثلة الإتباع التي جاءت فـي كتاب (فقه�ض ٌّب).
و�رس
اللُّغة
�ض ٌّب) �إ َّنـما هو َ
(خ ٌّب َ
(�ص ٌّب َ
َّ
ّ
العربية) ،فقد تبينَّ لنا � َّأن َ
رب العاملني.
و�آخر دعوانا �أن احلمد لله ّ
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الـم�صادر والـمراجع
.1

القر�آن الكرمي.

.2

�أدب الكاتب :لعبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة ،الـمتوفّـى �سنة 276
احللبيّ ،
الطبعة الثّانية ،دار املعرفة ،بريوت-
حممد طعمة
للهجرة ،حتقيقّ :
ّ

لبنان1422 ،ه2000 -م.
.3

الأمايل :لأبي علي �إ�سماعيل بن القا�سم القايل ،املتوفى �سنة  356للهجرة،
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1975 ،م.

.4
.5

الإتباع :لأبـي َّ
ّغوي ،الـمتوفَّـى �سنة 351
الط ِّيب عبدالواحد بن
علي الل ّ
ّ
نوخي ،دم�شق1380 ،هـ1961-م.
عز ال ِّدين ال َّت
للهجرة ،تـحقيقّ :
ّ

الإتباع والـمزاوجة :لأبـي الـح�سني �أحـمد بن فار�س ،الـمتوفّـى �سنة 395
مـحمد �أديب عبدالواحد جـمران ،من�شورات وزارة
للهجرة ،تـحقيق:
ّ
الثَّقافة ،دم�شق 1995م.

.6

مـخ�رشي ،الـمتوفّـى �سنة
الز
�أ�سا�س البالغة :لأبـي القا�سم مـحمود بن عمر ّ
ّ

.7

مـحمد بن الـح�سن الـمعروف بابن دريد ،الـمتوفّـى
اال�شتقاق :لأبـي بكر
ّ

 538للهجرة ،دار الفكرّ ،
الطبعة الأُولى1427 ،1426 ،هـ2006-م.

حممد هارونّ ،
الطبعة الثّالثة ،مكتبة
�سنة  321للهجرة ،حتقيق:
عبدال�سالم ّ
ّ

اخلاجني ،م�رص.
.8

ال�سكِّ يت،
�إ�صالح املنطق :لأبي يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق املعروف بابن ِّ

حممد هارون،
حممد �شاكر وعبدال�سالم ّ
الـمتوفّـى �سنة 244هـ ،حتقيق� :أحمد ّ
.9

ّ
الرابعة ،دار املعارف ،م�رص.
الطبعة ّ

أعرابـي ،الـمتوفّـى �سنة  231للهجرة،
مـحمد بن زياد ال
البئر :لأبـي عبدالله
ّ
ّ
العربية ،بريوت1982 ،م.
تـحقيق :رم�ضان عبدال َّت َّواب ،دار ال َّنه�ضة
َّ
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 .10ت�أويل م�شكل القر�آن :لعبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة ،الـمتوفّـى �سنة
 276للهجرة ،حتقيق� :أحمد �صقرّ ،
العلمية،
الطبعة الثّالثة ،دار الكتب
ّ

بريوت1401 ،هـ1981-م.

مـحمد بن
 .11تاج العرو�س من جواهر القامو�س :لأبـي في�ض مـحب ال ِّدين
ّ

علي
بيدي ،الـمتوفّـى �سنة 1205هـ ،تـحقيق:
مرت�ضى
الـح�سينـي ّ
الز ّ
ّ
ّ
�شريي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،هـ1994-م.

 .12تف�سري غريب القر�آن :لعبدالله بن م�سلم املعروف بابن قتيبة ،الـمتوفّـى �سنة
 276للهجرة ،حتقيق �أحمد �صقر ،عي�سى البابي احللبي مب�رص1958 ،م.
م�صورة عن طبعة حيدر �آباد،
 .13جـمهرة اللُّغة :البن دريد ،دار �صادر،
َّ
1351هـ.
يباين ،الـمتوفّـى �سنة  213للهجرة،
 .14اجليم :لأبي عمرو �إ�سحاق بن ِمرار ّ
ال�ش ّ

أمريية ،القاهرة،
أبياري ،الهيئة
حتقيق� :إبراهيم ال
ّ
العامة ل�ش�ؤون املطابع ال ّ
ّ

1394هـ1974-م.

ال�صوت ّية عند علماء التّجويد :لغامن ق ّدوري احلمد ،مطبعة
 .15ال ّدرا�سات ّ
اخللود ،بغداد1406 ،هـ1986-م.

ملحمد ح�سني �آل
 .16ال ّدرا�سات اللّغو ّية عند العرب �إلى نهاية القرن ال ّثالثّ :
يا�سنيّ ،
الطبعة الأولى ،دار مكتبة احلياة ،بريوت1980 ،م.
أنباري،
مـحمد بن القا�سم ال
الزاهر فـي معانـي كلمات النَّا�س :لأبـي بكر
َّ .17
ّ
ّ
الر�شيد
الـمتوفَّـى �سنة  328للهجرة ،تـحقيق :حاتـم �صالـح َّ
ال�ضامن ،دار َّ

لل َّن�رش.1979 ،

�رس �صناعة الإعراب :لأبـي الفتح عثمان بن ج ِّنـي ،الـمتوفَّـى �سنة 392
.18
ّ
للهجرة ،تـحقيق :ح�سن هنداوي ،دم�شق1985 ،م.
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ال�صاحبي يف فقه اللّغة و�سنن العرب يف كالمها :لأبي احل�سني �أحمد بن
ّ .19
وميي ،بريوت،
فار�س ،املتوفّى �سنة  395للهجرة ،حتقيق :م�صطفى ّ
ال�ش ّ
1964م.

الـجوهري،
حـماد
ِّ .20
ّ
ال�صحاح تاج اللُّغة و�صحاح العرب ّية :لإ�سـماعيل بن َّ
الـمتوفَّـى فـي حدود �سنة  400للهجرة ،تـحقيق� :أحـمد عبدالغفور َّ
عطار،
َّ
الرابعة ،دار العلم للماليني ،القاهرة 1990م.
الطبعة َّ

الفراهيدي ،املتوفّى �سنة  175للهجرة ،حتقيق :مهدي
 .21العني :للخليل بن �أحمد
ّ
الر�شيد لل ّن�رش ،العراق-1980 ،
ال�س
امرائي ،دار ّ
املخزومي و�إبراهيم ّ
ّ
ّ
1985م.

حممد �سعيد بن املبارك املعروف بابن ال ّد ّهان،
 .22الغُ ّرة يف �رشح الل َُّمع :لأبي ّ

الزاملّ ،
الطبعة الأُولى،
املتوفّى �سنة  569للهجرة ،حتقيق :فريد عبدالعزيز ّ
دمرية1432 ،هـ2011-م.
دار ال ّت ّ

 .23غريب احلديث :لأبي عبيد القا�سم بن �سالم ،املتوفّى �سنة  224للهجرة ،حيدر
�آباد ،الهند1967-1964 ،م.
 .24الغريب امل�صنّف :لأبي عبيد القا�سم بن �سالم ،حتقيق� :صفوان عدنان
داووديّ ،
الطبعة الأُولى ،دار الفيحاء ،دم�شق-بريوت1426 ،هـ-
2005م.
ْـمف�ضل بن َ�سلَمة بن عا�صم ،املتوفّى �سنة  291للهجرة،
 .25الفاخر :لأبي طالب ال ّ

الطحاويّ ،
حتقيق :عبدالعليم ّ
العربية،
الطبعة الأُولى ،دار �إحياء الكتب
ّ
احللبي1380 ،هــ1960-م.
عي�سى البابي
ّ

مـحمد الـمعروف
مـحمد عبدالله بن
 .26الفرق بني الـحروف الـخم�سة :لأبـي
ّ
ّ

علي زوين،
ال�سيد َ
بابن ِّ
و�سي ،الـمتوفّـى �سنة  521للهجرة ،تـحقيقّ :
البطَ ل َْي ّ
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العانـي ،بغداد1985 ،م.
مطبعة
ّ

العربية :لرم�ضان عبدال ّت ّوابّ ،
الطبعة الثّالثة ،القاهرة،
 .27ف�صول يف فقه
ّ
1987م.
 .28الف�صول والغايات يف متجيد الله واملواعظ :لأبي العالء �أحمد بن عبدالله بن
املعر ّي ،املتوفّى �سنة  449للهجرة ،حتقيق :حممود ح�سن زناتي،
�سليمان
ّ
دار الآفاق اجلديدة ،بريوت1938 ،م.

َّعالبـي ،املتوفّى �سنة  429للهجرة،
العربية :لأبي من�صور الث
و�رس
 .29فقه اللّغة
َّ
ّ
ّ
طما�سّ ،
الطبعة الثَّانية ،دار الـمعرفة ،بريوت ،لبنان،
تـحقيق :حمدو َّ
1428هـ2007-م.

 .30الكتاب :لأبـي ب�رش عمرو بن عثمان الـمعروف ب�سيبويه ،الـمتوفَّـى �سنة
مـحمد هارونَّ ،
الطبعة الثَّالثة ،عالـم الكتب،
عبدال�سالم
180هـ ،تـحقيق:
َّ
َّ
.1983

َّ
الك�شاف عن حقائق ال َّتنْزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل :لأبي
.31
خم�رشي ،املتوفّى �سنة  538للهجرة،
الز
القا�سم جار الله حممود بن عمر ّ
ّ
ادي ،دار م�رص ّ
للطباعة.
احلم ّ
�ضبطه يو�سف ّ

مـحمد بن مكرم بن منظور،
 .32ل�سان العرب :لأبـي الف�ضل جـمال ال ِّدين
َّ
الـمتوفَّـى �سنة 711هـ ،دار �صادر ،بريوت.
العبا�س �أحمد بن يحيى املعروف بثعلب ،الـمتوفَّـى
 .33جمال�س ثعلب :لأبي ّ
مـحمد هارونّ ،
ال�ساد�سة ،دار
عبدال�سالم
�سنة 291هـ ،حتقيق:
َّ
الطبعة ّ
َّ
املعارف ،القاهرة2006 ،م.

مـحمد بن
غريبـي القر�آن والـحديث :لأبـي مو�سى
 .34الـمجموع الـمغيث يف
َ
َّ
املدينـي ،الـمتوفّـى �سنة 581هـ ،تـحقيق :عبدالكريـم العزباوي،
�أبـي بكر
ّ
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َّ
الطبعة الأُولـى ،دار الـمدنـي1406 ،هـ1986-م.
أندل�سي املعروف بابن �سيده،
علي بن �إ�سماعيل ال
.35
ّ
ّ
الـمخ�ص�ص :لأبي احل�سن ّ
العلمية ،بريوت -لبنان.
املتوفّى �سنة  458للهجرة ،دار الكتب
ّ

ّغوي :لرم�ضان عبدال ّت ّوابّ ،
الطبعة
 .36املدخل �إلى علم اللّغة ومناهج البحث الل ّ
الثّانية ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1405 ،هـ1985-م.

ال�سيوطي ،املتوفّى �سنة 911
 .37املزهر يف علوم اللّغة و�أنواعها :جلالل ال ّدين ّ

وعلي
وحممد �أبي الف�ضل �إبراهيم،
حممد جاد املولى،
للهجرة ،حتقيق:
ّ
ّ
ّ
الع�رصية ،بريوت1986 ،م.
حممد البجاوي ،املكتبة
ّ
ّ

مـحمد بن
للرافعي :لأحـمد بن
 .38الـم�صباح الـمنري فـي غريب ال�رشح الكبري َّ
َّ
العربية الـحديثة،
الفيومي ،الـمتوفَّـى �سنة  770للهجرة ،الـم� َّؤ�س�سة
علي
ّ
ّ
القاهرة.

مـحمد الـمعروف
 .39الـمفردات فـي غريب القر�آن :لأبـي القا�سم الـح�سني بن
َّ
أ�صفهانـي ،الـمتوفَّـى �سنة  502للهجرة� ،ضبطه هيثم طعيمي،
بالراغب ال
َّ
ّ

َّ
الطبعة الأُولـى ،دار �إحياء الترُّ اث العربـي ،بريوت -لبنان1428 ،هـ-
2008م.

 .40مقايي�س اللغة :لأبـي الـح�سني �أحـمد بن فار�س ،الـمتوفّـى �سنة  395للهجرة،
حتقيق عبدال�سالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م.
مـحمد
ال�سعادات الـمبارك بن
َّ
 .41النِّهاية فـي غريب الـحديث والأثر :لأبـي َّ
الـمعروف بـمجد ال ِّدين بن الأثري ،الـمتوفّـى �سنة 606هـ ،تـحقيق :طاهر
مـحمد َّ
العلمية ،بريوت.
الطناحي ،الـمكتبة
الزاوي ،ومـحمود
َّ
َّ
َّ
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30. Abū bishr ʿamr ibn ʿuthmān sībawayh, Die 180 hijrī, al-kitāb,
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