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  نظرات لغويـة
  إحسان النص. د

ِّمثة ألفاظ لغوية شائعة على ألسنة املتحدثني ويف أقالم الكاتبني، وهي على 
أخطاء يف ضبط : أحدمها خمالفة الداللة األصلية للكلمة، وثانيهما: ضربني
  :وفيما يأيت أمثلة منها. الكلمة

   الحجـاب- ١

وجهها وشعرها عن شاع استعمال هذه الكلمة للداللة على حجب املرأة 
ّحتجبت املرأة أي وضعت احلجاب، وامرأة حمجبة: الناس، واشتق منها الفعل ُّ .

ولكن املعىن األصلي للحجاب إمنا هو حجب النساء عن الربوز إىل الرجال 
م، وعدم التحدث إليهن إال من وراء سرت ّواالختالط  ّ.  

ّ يتعرضن لدى مرورهن يف األسواق إكانت نساء الرسول  ىل مضايقات ّ
ن، وأال خياطبهن الناس إال من  ّوحترشات، فأمرهن اهللا يف كتابه العزيز بلزوم بيو ّ ّ ّ

ََ﴿وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء : وراء حجاب، وذلك يف قوله تعاىل ُ َِ َّ َُّ َُُ َْ َ ً َ َُ ْ َ َ ِ

ٍحجاب﴾  َ َ﴿وقـرن يف بـيوتكن وال: ، وقوله تعاىل]٥٣األحزاب[ِ َ ََّ ُ ِ ُُ ِ َ َرجن تـبـرج ََ تـبـَْ ُّ َََّ َ ْ
َاجلاهلية األوىل ُ َِِّ ِ ّكما أمرهن اهللا تعاىل بارتداء األثواب ].٣٣: األحزاب[﴾  َْ

ًالسابغة، وعمم هذا األمر على نساء املسلمني مجيعا يف قوله ّ:  
ِ﴿يا أيـها النَّيب قل ألزواجك وبـناتك ونساء
َ
ِ َِ َ ََ َََ َِ َْ ُ ُّ ِ َ َّ المؤمنني يدنني عليهنَُّ ِ ََْ َ َِ ُِِْ ْ ُ َ من جالْ َ َّبيبهن ِ ِ ِ ِ

َذلك أدىن أن يـعرفن فال َ َ َْْ ُ َ ََ ْ َ َيـؤذين﴾  َِ َْ   ].٥٩: األحزاب[ُْ
ُالبـرقع(أما ماتضعه املرأة لسرت وجهها فهو  ولتوضيح دالالت ). ِالنقاب(و ) ُْ

  :فنجد) لسان العرب(هذه األلفاظ نرجع إىل معجم 
ّالسرت، وقد احتجب وحتجب: ِاحلجاب ْ  حجاب، وامرأة ّإذا اكنت من وراء: ِ

ِقد سرتت بسرت: حمجوبة ألنه حيجب ) احلاجب(ُومن لفظ حجب اشتق لفظ . (ُ
  ).الناس عن الدخول إىل األمري أو السلطان
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ُللدواب ونساء األعراب، وفيه خرقان للعينني: ُالربقع ّقال توبة بن احلمري. ّ ُ :  
ُفقد رابين منها الغداة سفورها  وكنت إذا ماجئت ليلى تربقعت   َ

ّالقناع على مارن األنف، وهو الربقع أيضا، ال يبدو منه إال العينان: ِّوالنقاب ً ُ.  
َالقناع واملقنعة: وحنوه ِْ ّوهو ما تتقنع به املرأة من ثوب تغطي به رأسها : ِ

ُوحماسنها، وقنعت رأسها، وقـنعتها ّ ّألبستها القناع فتقنعت: َّ   :قال عنرتة. ِ
ِطب بأخذ الفارس املستلئم ِ َ ْ ُ ٌّ َإن تـغديف دوين القناع فإنين   َ ِ ِ ْ ُ 

ِّوكان نفر من الشبان ذوي احلسن والقسامة يقنعون وجوههم، لئال ترى  ُ َُ ُّ
م، ومنهم َّالنساء حسنهم فيفنت  ُاملقنع الكندي الشاعر، وامسه حممد بن عمري، : ُ ِّ

ة، ِّكان من أمجل الناس وأمدهم قام): الشعر والشعراء(جاء يف ترمجته يف كتاب 
َفكان إذا كشف عن وجهه لقع، أي أصيب بالعني، فكان يتقنع دهره ّ ُ ُ.  
: ومنه يقال. ِّومثة لفظ ثالث هو النقاب، وهو ما خيفي وجه املرأة دون عينيها

ِّتنقبت املرأة أي وضعت النقاب، وهي حسنة النقبة ّ.  
ُُ ومخر، ِاخلمار، وهو ما تغطي به املرأة رأسها، ومجعه أمخرة: ومما تلبسه النساء

َإن العوان : خربة املرأة يف وضع اخلمار وهيئة االختمار، ومن أمثال العرب: ِواخلمرة ّ
ِال تعلم اخلمرة، ويف التن ّ ن ﴾: زيل العزيز ُ َّ﴿وليضربن خبمرهن على جيو َِِّ ُ َُ ََ ِِ ُِ َُ ِ َ ْ ْ : النور [ْ

  .طوقه: وجيب الثوب] ٣١
ّقبيل التوسع يف الداللة، على أن استعمال احلجاب مبعىن الربقع مقبول، من 

  .ألنه حيجب الوجه ويسرته

   القناعة واإلقناع- ٢

ُقنع يقنع قناعة، فهو قنع وقـنوع وقانع: يف اللغة ََ َ َِ . الراضي: َرضي، والقانع: ِ
: ُوالقنوع. َز ال ينفد، أي، رضا املرء مبا عنده َالقناعة كن: ويف احلديث الشريف

رفع الرأس والنظر : واإلقناع. أي أرضاين: فالنوأقنعين . الرضا باليسري من العطاء
أقنع الرجل برأيه، : وللفظ اإلقناع معان أخرى، وليس يف اللغة. ّيف ذل وخشوع
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ولكن من قبيل التوسع الداليل ال مانع من استعمال . ًمبعىن جعله يرى رأيه صوابا
  .أقنعه برأيه مبعىن أرضاه برأيه وجعله يقبله

ْ القبـو- ٣ َ  

زل الذي يقع حتت  البناء أو املن: لدى الناس عامة مبعىن) القبو(ظ ُيستعمل لف
ولكن معىن القبو يف اللغة خمتلف فهو البناء . الطبقة األوىل وحتت مستوى األرض

ُاملعقود بعضه إىل بعض، ومجعه أقبية، وقبوت البناء أي رفعته، فمعناه يف اللغة  َ
  .خيالف معناه عند الناس

وهو البيت حتت ) ََّالسرب(، و )ِّالسرداب(ض فهو أما ما يكون حتت األر
ُّوإذا كان البناء حتت األرض مفتوحا مير منه من مكان إىل مكان فهو . األرض ً

َالنـفق( َ.(  

  ّ احتـج- ٤

ّاحتج العمال على ختفيض أجورهم: ًيقولون مثال ُ ) احتج(واستعمال الفعل . ّ
فمعىن الفعل أتى . وياغري صحيح لغ) اعرتض(يف هذه اجلملة وأمثاهلا مبعىن 

ّباحلجة والدليل ّوكان الفقهاء حيتجون باآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت . ُ
ّوكان النحاة القدامى حيتجون كذلك باآليات القرآنية واألشعار . ِّتؤيد مذهبهم

  .على صحة أقواهلم، واالسم منه هو االحتجاج
َحجه حيجه حجا: ويف لسان العرب َّ ّواحلجة. لبه على حجتهغ: َُّ الربهان : ُ
ًوحاجه حماجة وحجاجا. ّاختذه حجة: َوالدليل، واحتج بالشيء ِ ً ّ . ّنازعه احلجة: ُّ

  :وقد ورد هذا الفعل يف آيات قرآنية كثرية، منها قوله تعاىل
ِّ﴿فإن حآجوك فـقل أسلمت وجهي لل َ ِ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َُّ َ   ].٢٠: آل عمران[ِه﴾ ـْ

اعرتض : ُفال وجود هلذه الداللة يف اللغة، وإمنا يقالّأما احتج مبعىن اعرتض 
ذه الداللة : ُالعمال على ختفيض أجورهم، واالسم االعرتاض، ويستعمل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٢  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

  .اعرتض، ورفض، واستنكر، وحنوها: األفعال

َّ الرقم والرقيم- ٥ ََّ  

، ومجعه أرقام، مبعىن العدد، ال )بفتح القاف وتسكينها(استعمال لفظ الرقم 
 أي وضع - تعجيم الكتاب : َّْالرقم والرتقيم:  اللغة، ويف لسان العربوجود له يف

ُّأي قد بـينت حروفه بعالمات : ، وكتاب مرقوم- النقاط على احلروف املعجمة 
ٌ﴿كتاب مرقوم﴾ : وقوله تعاىل. التنقيط َُّْ ٌ أي كتاب مكتوب، ومنه ] ٩: املطففني[َِ

َّْاملرقم وهو القلم، والرقم َ   .ه عليهـكتبت مثن: بم، ورقمت الثوالكتابة واخلت: ِ
، وهو ما يقابل لفظ )الرقم(مكان ) العدد(والصواب أن نستعمل لفظ 

Nombre بالفرنسية و Numberباإلنكليزية .  
َّ﴿أم حسبت أن : الذي ورد يف القرآن يف قوله تعاىل) َّالرقيم(أما لفظ  َ ََ ْْ ِ َ

َأصحاب الكهف والرقيم كانوا من آي ْ ِ ُ َ ِ َِّ َ ِ ْ َْ ْ َ َ ًَعجبا﴾ َِاتناَ ، فقد اختلف ]٩: الكهف [َ
ّالدواة، واللوح، واجلبل : املفسرون واللغويون يف معناه، ومن املعاين اليت ذكروها َّ

م وقصصهم ومم  ّالذي كان فيه الكهف، ولوح رصاص كتبت فيه أمساؤهم وأنسا ُ
  .ّفروا، والقرية اليت خرجوا منها، والكتاب، والوادي

ّمن األلفاظ املعربة الواردة يف القرآن الكرمي، وأكثر أهل وهذا اللفظ قد يكون 
ِاللغة على أن املقصود بالرقيم هو الكتاب، وهو فعيل مبعىن مفعول، أي مكتوب َ .

ْكان يسوي بني الصفوف حىت يدعها مثل القدح أو ((: ويف احلديث الشريف ِ ّ ُ
ّ، أي حىت ال يرى فيها عوج كما يقوم الكتاب))َّالرقيم ُ.  

  ان وأدان د- ٦

مبعىن استنكر األمر وأصدر ) أدان(و ) دان(يرتدد يف وسائل اإلعالم لفظا 
حكمه عليه لكونه من اجلرائم السياسية أو اإلنسانية أو ملخالفته القوانني 
ذه  ُواألعراف املرعية، وحنو ذلك وليس يف اللغة ماجييز استعمال هذين الفعلني  ّ
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دان الرجل : ُدان مبعىن خضع يقال: تلفة منهامعاين خم) دان(الداللة، فنجد للفعل 
ُدنتهم فدانوا، أي : ُيقال. ّأذلـه وقهره واستعبده: خلصمه أي خضع له، ودانه ُ ِ

م فخضعوا   :قال األعشى. قهر
ِين دراكا بغزوة وصيال ِ ٍ ً ِ َّهو دان الرباب إذ كرهوا الد - ْ ّ 

َودان فالن يدين دينا. َأعطاه دينه: ودانه وصار عليه دين فهو استقرض : ٌ
ِمدين   :وهذا الفعل من األضداد، ومنه قول الشاعر. َ

ِولكن على الشم اجلالد القراوح
ّ َأدين وما ديين عليكم مبغرم   ُّ َ َِ 

ًوالدين أيضا َدنته بفعله دينا، أي جزيته: ُيقال. اجلزاء واملكافأة: َ ُ : ويف املثل. ِ
ُكما تدين تدان، أي كما جتازي الناس جيازو   :قال خويلد بن نوفل الكاليب. كَِ

ُواعلم بأن كما تدين تدان ُ َ ُيا حار أيقن أن ملكك زائل   ّ ّ ِ ِ 
أنكر : ُمايدل على إنكار األمر، والصواب أن يقال) دان(فليس بني معاين الفعل 

  .هذا األمر واستنكره واعرتض عليه ورفضه
ّفهو أيضا ال يؤدي معىن الرفض واإلنكا) أدان(أما الفعل  : ر، ومعىن أدانً

  :ُقال أبو ذؤيب اهلذيل. ًأعطى دينا إىل أجل
ّبأن املدان ملي ويف ٌّ َِ َ ُ

 ّأدان وأنبأه األولون   
ّأدى ما : ُباع إىل أجل، وأدان الرجل: وأدان. ًاستقرضت منه دينا: وأدنت الرجل
  .َعليه من دين

ّ الدبـابة والسيارة- ٧ ّ َّ  

من املبتكرات احملدثة، فالدبابة هي ُّيظن بعضهم أن هاذين املصطلحني مها 
السالح احلريب املعروف، والسيارة هي أداة االنتقال املعروفة، ولكن هاتني 
ُالكلمتني عرفتا منذ القدمي، ولكن اختلفت داللتهما القدمية عن داللتهما احملدثة، 
ُفالدبابة كانت تطلق على أنواع احليوان الضعيفة اليت تدب يف املشي وال تسر ُّ ع، ّ

ّومحلها على محار من هذه الدبابة((: ويف احلديث الشريف َ
ِ ًوالدبابة أيضا آلة . ))َ ّ
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ُتتخذ للحروب، يدخل فيها الرجال مث تندفع لتنقب جدارا أو حصنا، وهي تتخذ  ًُ ً
كيف تصنعون : ويف حديث عمر، رضي اهللا عنه، قال. من جلود وخشب

وهذه الداللة هي اليت أوحت . الّنتخذ دبابات يدخل فيها الرج: باحلصون؟ قالوا
  .ّإىل احملدثني بإطالق لفظ الدبابة على اآللة احلربية املعروفة اليوم

ٌ﴿قال قآئل : زيل العزيز ويف التن. القافلة، والقوم يسريون: ّأما السيارة فهي يف اللغة
ِ َ ََ

َِنـهم ال تـقتـلوا يوسف وألقوه يف غيابةِّم ََُ ِ ُ َُْ َ َ ُ ْ ُُْ َ َ ْ ُ ِّاجلب ْ َِتقطه ـبعض السيارة﴾ َْيـل ُْ ََّّ ُ ُْ َ ْ ] ١٠: يوسف[َِ
َ﴿وجاء: ًأيضاتعاىل وقوله  َ ْت سيارة فأرسلوا واردهم﴾ َ ُ َِ َ ْ َُ َََْ ٌ ََّ وإطالق لفظ ]. ١٩ :يوسف[ْ

  .على أداة االنتقال مقبول، فهي مشتقة من السري) السيارة(

  ّ الماكياج- ٨

أة بأدوات الزينة مبعىن التزيني والتجميل للمر) املاكياج(ُيطلق اليوم لفظ 
، وهو )التزويق: (منها. ِّويف العربية أكثر من لفظ يعرب عن هذا املعىن. املختلفة

مشتق من الزاووق، أي الزئبق، وكان القدامى جيعلون الزئبق مع الذهب يف 
َّالتصاوير والنقوش لتزيينها، ومن مث قيل لكل منقش ُ ُمزوق، وأطلق هذا اللفظ : َ َّ ُ

از. َّعلى كل شيء مزين وقد ورد يف بعض . ّحسنه: ّزوق الكالم: ومن ا
  .زينة املرأة: َّالزواق: املعجمات

ًومن األلفاظ اليت تؤدي هذا املعىن أيضا ّالزينة، تزينت املرأة وازدانت: ّ ِّ.  
زيل احلكيم  ويف  التن. َّتربجت: فإذا أظهرت املرأة زينتها وحماسنها للرجال قيل

َ﴿وقـرن يف بـيوتكن و: رسول قوله تعاىل خياطب نساء ال ََّ ُ ِ ُُ ِ َ َِِِّ تـبـرجن تـبـرج اجلاهلية الَْ َْ َ ُّ ََّ ََ ََ ْ
  ].٣٣: األحزاب[َوىل﴾ ُألا

مبعىن التزيني واستعمال أساليب التجميل ) التطرية(وقد استعمل املتنيب لفظ 
  :يف قولـه

ِكأوجه البدويات الرعابيب َّ ّ ُ ُما أوجه احلضر املستحسنات به   َ َ َ ُُ 
ٍحسن احلضارة جملوب بتطرية   ٌلبداوة حسن غري جملوبويف ا ٌ ُ 




