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 الصةالخ  
االجتماعية التي تساهم في تشييد العالقات وتوطيدها بين -ظاهرة التلطف في الكالم من أهم الظواهر اللغوية تعد  

وقع أقل في نفس المتلقي، و ي تة ذات المتكلمين، وتسهم في دعمها بحيث يلجأ المتكلم إلى صياغة عبارة ملط فة ل

سعى البحث بمنهج تحليلي إلى دراسة هذه الظاهرة في اللغة العربية والكردية، وذلك بالوقوف على مصطلح 

التلطف ومفهومه، ووظائفه، وأسباب اللجوء إليه، على أن التلطف في التعبير، يأتي بمعنى انتقاء األلفاظ بما 

ل المعاني واأللفاظ، وبما يحف ، لفاظالنفسية أثر كبير في استعمال األ ظ مشاعر المخاطب، فلحالة المتكلميُجم ِّ

إن   فمثال يضطر الشخص أحيانا إلى استخدام اللفظ في غير معناه؛ تخفيفاً من وطأة الحقائق المؤلمة )كالموت(.

يدرس ظاهرة عبارات الموت انموذجاً( -التلطف في اللغة العربية والُكردية ظاهرةهذا البحث الموسوم بـ) 

تي المحور األول بعنوان ية والُكردية في محورين أثنين، يأالتلطف في عبارات الموت في اللغتين العرب

سباب التي أد ت إلى واأل واالصطالح مفهوم هذه الظاهرة في اللغة حنا فيه) مفهموم التلطف ودوافعه( ووض  

اني فتحدثنا فيه عن أهم ا المحور الث، أم  لغويةلموت من المحظورات الظهورها وبي نا السبب وراء عد  لفظ ا

ل المحسن اللفظي إلى محظور لغوي وبيان  اساليب صياغة عبارات الموت في اللغة العربية العوامل التي تحو 

رق الرئيسة لصياغة وتشكيل العبارات الملطفة من حيث بيان العبارات حيث توضيح الط  من  والُكردية

ً  المصاغة دالليا والعبارة ساليب في ليلي كمنهج رئيس لبيان وتحليل األبع البحث المنهج التحوات   ،المبتكرة شكليا

 اللغتين، مع قائمة بأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

 

Phenomenon in Death Expressions in 

Arabic and Kurdish Languages 

ABSTRACT 
Soothing phenomenon in speech becomes one of the most significant aspects in 

Sociolinguistics. It contributes in constructing and integrating relationships between 

speakers. The sender engages in formulating soothing expressions that has less 

impact in receiver’s psyche. Through an analytical program this research studies this 

phenomenon in both Arabic and Kurdish language by defining the term and its 
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concepts, and functions with the factors that associate in choosing these term. 

Soothing phenomenon in speech comes with selecting words carefully in order to 

give aesthetic sense both to the words and their meanings. In addition it preserves a 

good sense impression in the receiver’s mind. The speakers psyche has great impact 

in selecting words, for example, the speaker ought to choose words metaphorically to 

lessen the impact of the harsh words such as (death)  

        This research is entitled Soothing “Phenomenon in Death Expressions in Arabic 

and Kurdish Language”, it studies Soothing aspects in death expressions in Arabic 

and Kurdish language in two axes.The first axis is entitled “Soothing concepts and its 

Motivations”. It explains the concept of soothing phenomenon in language and the 

factors which contribute in the emergence of the concept. Moreover, it clarifies 

reasons that are itemized death expressions as a forbidding word in a language. 

       The second axis presents the factors that configures the modifying words to 

unappeasable linguistic expressions. It elucidates the basic procedures in formulating 

soothing expressions in both Arabic and Kurdish language in aspects of significance 

and the forms of expression. The research follows an analytical approach to explain 

and analyze methods in Arabic and Kurdish language. Finally the research is 

concluded in showing the significant results of the study.  

 

 دياردەی ڕێزداری له زمانی عهرەبی و کورديدا 
 (دەستهواژەکانی مردن به نموونه)

 

کۆمهاڵيهتييهکان، که ڕۆڵی له  -هکردندا، يهکێکه له گرينگترين دياردە زمانیدياردەی ڕێزگرتن له قس

پتهوکردنی پێوەندی نێوان ئاخێوەراندا ههيه، دەبێته پاڵپشتييهك بۆ ئاخێوەر، که زاراوەيهك دابڕێژێت 

 توێژينهوەکهمان ڕێزگرتنی تێدا بێت و له ڕووی دەروونييهوە کهمترين کاريگهری لهسهر وەرگر دابنێت.

پێڕەوی مێتۆدی شيکاری ئهم دياردەيه له زمانی عهرەبی و کورديدا دەکات. بۆ ئهمهيش کارمان لهبارەی: 

چهمک و زاراوەی ڕێزگرتن، ئهرکهکانی، هۆکارەکانی، بهوەی ڕێزگرتن له گوزارشتکردندا به واتای 

تی وەرگر ههڵبژاردنی ئهو دەستهواژانهی جوانترين واتايان ههيه دێت، لهگهڵ ڕەچاوکردنی ههس

)بهردەنگ(، بۆ ئاخێوەر دۆخێکی دەروونی گهورەيه له بهکارهێنانی وشهکاندا، بۆ نموونه ههندێ کهس ناچار 

به بهکارهێنانی ئهو وشانه بۆ واتای جياواز له خۆی دەکات، به مهبهستی سوککردنی هێندێ ڕاستی بهئازار 

دەستهواژەکانی  –انی عهرەبی و کورديدا ئهم توێژينهوەيه به ناوی )دياردەی ڕێزداری له زم .وەك مردن

( توێژينهوەيه له دياردەی ڕێزداری به نموونهی دەستهواژەکانی مردن له ههردوو زمانی -مردن به نموونه

عهرەبی و کوردی له دوو تهوەرەوەدا. تهوەرەی يهکهم به ناونيشانی )چهمکی ڕێزداری و پاڵنهرەکان(ە. لهم 

مان له زمان و هۆکارەکانی دەرکهوتنی ڕوون کردۆتهوە. هاوکات ئهو تهوەرەيهدا چهمکی ئهم دياردەيه

هۆکارانهی له پشت  ژمارەيهک دربڕينی مردن له قهدەغهکراوەکانی زماندا ههن باس کردووە. ههرچی 

تهوەرەی دووەمه لهبارەی گرينگترين ئهو پاڵنهرانهی دەربڕينێکی جوان )چاک( به دەربڕينێکی قهدەغهی 

هيڤيوين، هاوکات دەڕخستنی شێوازەکانی داڕشتنی دەستهواژەکانی مردن له ههردوو زمانی زمانيی دەگۆڕن پ

عهرەبی و کورديدا، لهو چوارچێوەيهدا ئهو ڕێيه سهرەکيانهی ڕۆڵيان له داڕشتن و پێکهێنانی دەستهواژەکانی 

شێوەی دەاللی و ڕێزداريدا ههيه، ڕوون کراونهتهوە. هاوکات دەرخستنی ئهو دەستهواژانهی داڕشتنيان به 

ئهوانهی به شێوەی فۆرمين ڕوون کراوەتهوە. توێژينهوەکهمان مێتۆدی شيکاريی وەکوو مێتۆدێکی سهرەکيی 

 بۆ شيکردنهوەی شێوازەکان ڕەچاوکردووە، ئهنجامی توێژينهوەکهمان به چهند خاڵێک نووسيووە.
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 المقدمة:

اللغة هي مايعب ِّر بها كل قوم عن أغراضهم، إذ إن  للغة قيمة جوهرية في حياة كل أمة؛ فإنها األداة التي تحمل  

ع األساليب، من بين األساليب التي تتميز بها هذه اللغة هي أساليب  األفكار وتنقل المفاهيم، فهي تتميز بتنو 

 لُكردية.التلطف والتهذيب كما توجود هذه األساليب في اللغة ا

ً لغويا معينا، فهناك كلمات وعبارات محظورة في كل مجتم          ع، فالمجتمع يفرض على أفراده سلوكا

يلجأ المرء إلى التحايل كلمات اليليق بالمرء قولها؛ ذلك بأن  اللغة سلوك لفظي كا أن االفعال سلوك حركي، ف

، والعرب تُعب ِّر عن األفعال التي تُستر الكنايات اللغوي عند االشارة إلى هذه المحظورات عن طريق استخدام

زاً  ها عن إيرادها على جهتها وتحر  عن العيوب وتتأذ ى منها النفوس بألفاٍظ تدل عليها غير موضوعٍة لها، تنز 

ع ألجلها، إذ الحاجة إلى ستر أقوالهم كالحاجة إلى ستٍر أفعالهم فيتحرزون عن التصريح بالتعريٍض  ا ُوضِّ عم 

 . ن عن لفظه؛ إكراما ألنفسهم عن التلفظ بهفيكنو

عبارات الموت انموذجاً( يدرس -إن  هذا البحث الموسوم بـ) ظاهرة التلطف في اللغة العربية والُكردية        

ظاهرة التلطف في عبارات الموت في اللغتين العربية والُكردية في محورين أثنين، ياتي المحور األول بعنوان 

طف ودوافعه( ووضحنا فيه مفهوم هذه الظاهرة في اللغة واالسباب التي أد ت إلى ظهورها وبي نا ) مفهموم التل

ل المحسن اللفظي إلى  السبب وراء عد  لفظ الموت من المحظورات اللغوية، وبيان أهم العوامل التي تحو 

اللغة العربية محظور لغوي، أما المحور الثاني جاء تحت عنوان ) اساليب صياغة عبارات الموت في 

والُكردية( حيث قمنا بتوضيح الطرق الرئيسة لصياغة وتشكيل العبارات الملطفة من حيث بيان العبارات 

المصاغة دالليا والعبارة المبتكرة شكلياً واتبع البحث المنهج التحليلي كمنهج رئيس لبيان وتحليل االساليب في 

 ا البحث. اللغتين، مع قائمة بأهم النتائج التي توصل إليه

 المحور األول 

  التلطف مفهوم -1

 التلطف في اللغة : - أ

 لددى وسيئ حاد تأثير له بأن   يعلم تعبير استخدام إلى فيها يحتاج مواقف االحيان بعض في المتكلم يواجه         

 المتكلم جانب من المحاولة هذه، رالتعبي تأثير من الحد ِّ  الى يلجأ الكالمي اتصاله في ناجحا يكون كيلو ،معتسالم

 معندىً  حدول تددور فارس ابن يرى كما الماد ة وهذه (،لطف )مادة من مأخوذ اللغة في فالتلطف بالتلطف، تسمى

التََّرف   وهو أال واحدٍ  عامٍ 
 (

 :بفالن تلطفت...المجاز ومن) للزمخشري البالغة اساس وفي،هـ، (1931ابن فارس،

 (903هـ/1933)الزمخشري،( اسراره على اطلعت حتى له احتلت

 اليعدم ترفق   أن ه غير الكالم، أساليب في والتحيل الترفق يعني اللغة في التلطف أن   لنا يت ضح مماسبق       

 .والذكاء الفطنة

 :اصطالحا   التلطف - ب

 ودوافعها، وأنواعها الكناية مباحث تحت ودرسوها الظاهرة لهذه العربية علماء من القدماء فطن        

 والكنايات ،( 2/902، 1399)الزركشي، اللفظ تحسين :مثل بها المتصلة المصطلحات بعض واستعملوا

 هذا في المبرد يقول، (11و1399/9)الثعالبي،،والتعريض(962-1901/1،)الزمخشرياللطيفة

 من معناه على مايدل   إلى المفحش الخسيس اللفظ عن الرغبة أحسنها وذاك الكناية في ويكون))...الصدد

 .(989-988-2 /1391) المبرد، ...((غيره

 وتخفيفِّ  الكالمِّ  لتلطيفِّ  بارعة مقنعة وسيلة بأن ه: وأهمها للتلط ف، تعريف من أكثر على البحث ووقف        

فه ،(136، 1332)اولمان،وقعهِّ  (( منه مقبولية أكثر بآخر سار ِّ  غير تعبير استبدال))بأن ه الخولي علي دمحم وعر 

فه(، 99 .../)الخولي، د ةٍ  أقلَّ  بكلمةٍ  الحاد ة الكلمة إبدال))بأن ه مختار أحمد وعر   أكثر أو حِّ

فوعُ  (،1392/29)مختار،((قبوالً   تعني و Euphemism يوناني بمصطلح الحديثة الغربية الدراسات في ر ِّ
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 اشتقاق أصل ويرجع ،( 11 /1398)حسام الدين،  well speaking الحسن الكالم له الحرفية الداللة

 ليدل   ،(الكالم أو (القول :وتعني(pheme) و الَحَسن، :وتعني (eu) من ويتكون اليونانية، إلى الغربي المصطلح

ة طريقة أو حسنة كلمات على المشتمل القول على بذلك  وأ تعبير هبأن   ويعرفونها ،(1311،2/192)بكر،سار 

 ,.N) عنه للحديث محرجا وأ مزعجا الناس يجده قد شيء لىإ لالشارة ستخدمت محايدة وأ لطيفة مهذبة،  كلمة

nozar,2004/112.)   

 ذات كلمة استبدال وهو اآلتية التعريفية الخصائص تتضمن عباراتها، اختالف على التعريفات هذه إن        

 أي حاد، وقع لها وليس النفوس لها تطمئن داللة تحمل بكلمة النفوس في الوقع وشديدة ومشمئزة محظورة داللة

 الحل هي تكون وسيلة فيها المتكلم يجد ذهنية عملية إذن فهو السامع، نفس في والهدوء االرتياح تبعث كلمة

 التلطف ن  إ ذإ االيجابية الطريقة دائما الوسيلة هذه تكون وال المستمع، مع التواصل في تواجهه التي للمشكلة

 المراوغة و التملص لغة عدذلك أن ه ي ؛سلبي بعضه في و ايجابي االحيان بعض في كوني المتكلم نية حسب

                              .استخدامها من المتكلم قصد حسب على والنفاق الخداع و واالحتشام

 :ووظائفه التلطف دوافع-2

 مع األسلوب هذا استعمال إلى يعمد المتكل ِّم وأن   نفسية، دوافع التعبير( حسن(التلطف دوافع أن   أولمان يرى   

 لدى المقبولة غير أو الشائنة، األشياء على يطبقه كما والخوف، للرعب مثيرٍ  أو خطٍر، ذي أو مقدٍس  شيءٍ  كل ِّ 

 :وهى ثالث أمور في الدوافع هذه بجمع قاموا المعاصرين اللغويين وبعض، (1332/136،أولمان) النفس

 عوامل هنالك أن القول وبامكاننا، (20-19)الراجحي،.../واالحتشام الخجل والتأد ُب، الكياسةُ  ، والفزع  الخوف

 في الوقع حسن بلفظ السيء فظالل واستبدال كالمه اثناء التلطف إلى االنسان دفع في مهما دورا تعمل متعددة

  : العوامل هذه أهم ومن السامع، نفس

 (واالحتشام التأدب (االجتماعي العامل .1

 يستحي الذي المواضيع ضمن يقع ال الموت الن الموت تاعبار مجال في مهما دورا يلعب ال العامل هذا   

  األمور على الدال اللغوي المحظور اللغوية الجماعة ابناء يتحاشىفقد  ،المجتمع امام عنها الحديث المرء

 .األلفاظ هذه من لفظ لكل لفظي محسن باستعمال ويقوموا للحرج، منعاً  والدنس، والقذارة الجنسية

 المتكل ِّم تدفع التي المجاالت أكبر من وأحوال أفعال من بها ومايتصل  بالرجل وعالقتها المرأة مجال يعدإذ     

 بالموت الخاصة التعبيرات لبعض يحدث اللفظ تحسين ن  أ : ))الدين حسام زكي كريم يقول بشأنها، التلطف إلى

 التَّغَش ي و ، ث((الَحر  ((استعمال من العربية في مايرد ذلك من  ،(1398/188)حسام الدين،((الجنسية واالمور

ماع) على للداللة) ماع، على للداللة ملطَّفة تعبيرات الكوردية اللغة في ومايقابله ،(الجِّ  سةرجي )كقولهم الجِّ

 .)بوون جوت (من بدال ) كردن

 (:والفزع الخوف ( النفسي العامل .2

  عندما فاالنسان للتشاؤم، دفعا أو خوفا أو حياء االلفاظ من كثير تجنب إلى متنوعة نفسية اسباب تدعو        

 الوقت وفي لغويا، محظورا اللفظ هذا فيكون عليه، الدال المباشر باللفظ التصريح من يهرب  ما شيء من يفزع

 والهزال، والقتل الموت على الدالة األلفاظ كثرة يفسر وهذا حسن، بلفظ  عنه التعبير إلى اللجوء يتم   نفسه

 البشر نفوس في والهلع الخوف الفاظها تثير مجاالت فهي كبيرا، دورا فيها والتشاؤم التفاؤل يلعب مما ونحوها

، حتى يُعتقدُ أن  مجرد ذكر الموت آالم من االذهان في تبعثه مما فرارا ذكرها ويتفادون سماعها، من وينفرون

فتنهُش من ناداها أو ذكَر يستحضُر الموت، وأن  النطق بلفظ الحية يدعوها من جحرها 

 قد لذلك وهم والخوف، االشمئزاز لمشاعر المثيرة األلفاظ من ينفرون عادة الناس(، ف1390/199،كاملاسمها)

(208)حمود،.../أخرى ألفاظ استعمال إلى استعمالها عن يعدلون
.

 

 منه، بدال لفظي محسن واستعمال اللغوي المحظور ترك في مهما اردو يلعبان والتشاؤم التفاؤل فإن   فبذلك       

 التغير في أثر ذات وهي للناس، الكالمية العادات في تؤث ر التي االنسانية الغرائز من والتشاؤم التفاؤل(( إن   إذ

 )) المعنى حسن آخر لفظ إلى عنه فيعدل المعنى، السيء اللفظ ذكر من المرء يتشاءم إذ الداللي،
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 أخرى وجمل وعبارات بكلمات بها يستبدل الهالك لفظ أو الموت لفظ فإن   ذلك على وبناءا، (608)حمود،.../

  :نحو محسنة،

 .ذلك إلى وما...، قضى نحبهرب ه رحمة إلى أنتقل ربه، جوار إلى انتقل هللا، توفاه توفي،       

 اللفظ ترك عن حديثه في اللفظي، والتحسين اللغوي الحظر في والتفاؤل التشاؤم أثر الجرجاني يبين       

 هذه إلى فعدلوا الموت، عن يكنون : الخبير باللطيف لحق))...كقولهم منه، أجمل ماهو إلى ذكره من المتطير

 على والبَصير الملدُوغ، على السَّليم لفظِّ  إطالقُ  منه، و(608)الجرجاني،.../((بلفظه ذكره من تطيرا األلفاظ،

 الى قدور دمحم احمد ويشير، أهوالِّها من بالنَّجاة تفاؤالً  الُمهلِّكة الصَّحراء على المفازةِّ  ولفظِّ  لهما، تفاؤالً  األعمى

 ويطلق للتشاؤم، دفعا وأ خوفا وأ حياءا االلفاظ من كثير تجنب الى متنوعة نفسية اسباب وتدعو (( بقوله ذلك

 عن كالعدول الكثير، منه وهناك والممنوع، المحظور على ويدل ،Tabou النفس وعلم اللغة في النوع هذا على

 ((النقيض على تدل قد اخرى مفردات واستحداث والموت، والعاهات االمراض بمفردات التلفظ

 (.111-1396/116)قدور،

 :األول ،(19)ابو جعفر،.../رئيسين منحيين اللغة في  وظائفه تحقيق في ينحو التلط ف أن   كما        

ل ،(minifying)التصغير :واآلخر ،(amplifying)التضخيم  أو إنسانا الُملطَّف، ويُزي ِّن التضخيمُ  فيَُجم ِّ

ل الواقع، في عليه هو مما وأهم   احتراما، وأكثرَ  أضخَم، يبدو فيجعله موضوعا،  شريف، إلى الوضيع فيحو 

ل حين الكوردية اللغة في الحال وكذا بصير، إلى واألعمى  ومنه ،(نابينا )البصير إلى (گوێر )األعمى يتحو 

رارماموجود على السجون( ) بدل)اإلصالح مراكز) مصطلح إطالق ايضا  اطالق من الكوردية اللغة في غِّ

 .) گرتوكخانه /زيندان ( من بدال ) جاكسازى ىبنكه ( مصطلح

 

ا         عب، الخوف من ويُخف ِّف والنفور، اإلشمئزاز فيُقل ِّل التصغير أم  ل الخزي، ويُخفي والر   (الكسيح )فيحو 

ق) إلى له ثم (معو  ِّ   ئيفليج  ( مصطلح تحويل الكوردية وفي ،(19)ابو جعفر،.../)خاصة حاجة ذي) إلى يحو 

ل(  تايبهت پێداويستی خاوەن) مصطلح إلى ) ِّ ، رحيل، ((إلى األحبة موت ويحو   ربَه، جوار إلى انتقل و ومضي 

ل حين الكوردية في الحال وكذلك، (1312/990ثعالبي،)ال((بهم هللا واستئثار  إلى )مردن ( الموت  يتحوَّ

 .)كۆچكردن ( الرحيل

 

 هي المحظوراتت؟ فمن المعلوم أن  المحظورا من الموت يُعد لماذاالسؤال الذي يطرح نفسه هو و     

 استعمالها يتجنب لفاظأ على يطلقاللغوي  والمحظور فيها، التكلم في حريصا المتكلم يكون التي المواضيع

 هذا على تدل التي اللفظة محل تحل و منه، االقتراب أو لمسه أو ذكره حرم ملعون أو مقدس مدلول تأثير تحت

 .واالذى الضرر فكرة من خالية اخرى لفظة الشيء

 (Abrantes) المثال سبيل على رئيسية فئات الى تصنيفها حاولوا الباحثون لكن جدا كثيرة المحظوراتف    

 اساس على محظورات ،(السرطان مثل االمراض وبعض الموت )الخوف اساس على محظورات الى صنفها

 والعامل، (الشتائم و الكذب )االحترام و االدب اساس على محظورات (االنسان جسم وافرازات الجنس )العار

 الن الموت من االنسان يخاف ان يمكن، منه الفزع و الخوف هو المحظورات ضمن الموت لوضع الرئيسي

 عليه السيطرة يمكن وال انذار سابق دون من ياتي و واالخيرة االولى هي واحدة مرة تكون التجربة

(D.Jamet,2010/2.) 

 تختلف نفسه المجتمع وفي خرآل مجتمع من تختلف الخوف نسبة ولكن الموت من يخاف بما أن  الجميعو    

 عدم أو خوف يكمن مثال، .الخ...دينه أو معتقداته أو وعمره المتكلم جنس حسب شخص إلى شخص من النسبة

 أو خوفهم يرجع الذي الديني المجتمع بقدر عنه تفاصيل معرفتهم عدم في الموت من العلماني المجتمع خوف

 لهم شرحت و فسرت التي السماوية الكتب بسبب عنه دقة كثرأ بمعلومات معرفتهم إلى الموت من خوفهم عدم

 .الموضوع

 حساب من عليه يقع بما رىأد ألن ه ؛الموت من يخاف المتدين الشخص نجد المجتمع مستوى أما على     

ا ،القيام عند أو القبر في موته بعد عذاب أو وعقاب  و المسيطر الشخص نجد المجتمع طبقات مستوى على أم 

 عن يفصله الموت بأن   يعلم و فيها، وما بالدنيا الشديد وتعلقه الكبير لحبه الموت من خوفا أشد   السلطة صاحب

ا االخرة، في أشد عليه والحساب الدنيا ملذات  وبالتالي بالدنيا يربطه شيئا يجد ال المريض أو المسكين الفقير أم 

 والمعتقدات والطبقات االشخاص حسب الموت من الخوف نسبة اختالف نجد وهكذا اقل يواجهه الذي من خوفه

 . المجتمع في
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 أو مؤدبا و متعاونا يكون الذي المتكلم لذا حسن، بشكل المحظورة الكلمات استخدام من أن ه التلطف عرفنا لقد

 ألن   يقال بلطف؟ الموت عن الناس تكلم  وراء الكامن السببهوما إذن كالمه، في الظاهرة هذه لىإ يلجأ خائفا

 للحديث بحذر الكلمات نختار ان يجب عندهم االلم نزيد ال لكي و احبائه قلوب في كبيرا ألما يترك ما احد موت

 (.Šebková,2012/16  (الموضوع هذا عن

 ثقافة ان بماوم، المتكل جنس و الحديث مكان و المجتمع امنه عدة عوامل بسبب التلطف استخدام يتغيرإذ        

 غير االشخاص فمثال عندهم، مختلفة ايضا التلطف ظاهرة تكون أن الطبيعي من بعضها عن تختلف المجتمعات

 يحدث ما يجهلون النهم منه اكثر وخوهم الموت عن كافية معلومات إلى يفتقرون الغربية المجتمعات في المتدينين

 و عنه معلومات لهم دينهم بسبب و الناس ، االسالمية المجتمعات في ام به، المتعلقة واالحداث الموت بعد لهم

ا لذلك  .بعده والقيام كالحساب رآخ شيء عن و مختلفا خوفهم يكون أو الموت من اقل خوفهم يكون أن أم 

 و الرجال من اكثر لطيفات و مهذبات النساء أن   greene دراسات  فحسب  المتكلم جنس عامل عن ام  أ       

ٍ  تثبت لم ولكن منهم، اكثر التلطف استخدام لیإ ملني فانهن بالتالي  التلطف استخدامهن زيادة عن الدراسات من اي 

 تؤثر المتكلم تخص عوامل هناك نجد المتكلم إلى وبالرجوع االخير، العامل عن الحديث وفي  الموت، تعابير في

 كان اذا فمثال (،الموت عن تحدثهم ومكان المتكلم وظيفة و عمل)العوامل هذه من الظاهرة، استخدام تغير على

 عن المريض احباء يبلغ شخص اول ذلك أن ه ؛المريض موت عن كالمه في حذرا يكون ان عليه طبيبا المتكلم

 الخبر تأثير اليهمه هالن   مثال االطباء غرفة جو في الموت عن يتكلمون عندما حذرا يكون لن ولكنه له، فقدانهم

 .(warren,1992/127-128)المريض عن الغرباء االطباء على

ا        على شدة اكثر الخبر يجعلون انهم بل الموت عبارات استخدام في تحفظا اقل فانهم االعالمية المراكز في ام 

 في التلطف استخدام على تؤثر عدة عوامل هنالك أن نجد وهكذا شاشاتهم، لىإ الجمهور يجذبوا لكي المستمع

 .المتكلم لدى الموت عبارات

 الثانيالمحور 

 :لغوي محظور لىإ اللفظي المحسن لتحوّ  أسباب-1

 نتيجة ذلك لغوي، محظور إلى االستعمال وكثرة الزمن مرور مع (التلطف ) اللفظى المحسن يتحول  قد         

 ماكثر فإذا االنحطاط، إلى وينول أهميته تذهب قد )) :الصدد بهذا اولمان ويقول اللفظي، المحسن استعمال كثرة

 يصبح مباشر غير بطريق المحظورة الفكرة على يدل أن من فبدال فيه، اللطيف خاصية لفقدان تعرض استعماله

 (.1332/131،أولمان) ((االستعمال ممكن غير يصير ثم ومن مباشرا، ارتباطا بها مرتبطا

 يصيب قد إذ ، لغوي محظور الى اللفظى المحسن تحول في آخر مهما عامال تعد اللغوية فالتغيرات        

 المحسن على زمنية فترة مرت كلما إنه بحيث باستمرار، لغوية تغيرات اللفظي والمحسن اللغوي المحظور

 اللغوي المحظور على يطرأ الذي اللغوي التغير أنواع تقسيم ويمكن لغوي، محظور الى تحول اللفظي

 :(21)كامل،.../اآلتية الثالثة األنواع إلى اللفظي والمحسن

 :الصوتي التغير .1

 هللا قاتله : فعبارة صوتي، تغيير من القتل على الدال المحظور اللفظ  أصاب ما ذلك على األمثلة من      

 قاتله لفظ في تحول بعدما كاتسه إلى قاتسه في القاف صوت تغير إذ هللا، كاتسه إلى ثم هللا، قاتسه إلى تغيرت

 .(999و1398/99ن)ابو الفرج،السي صوت إلى الالم

 

 :التركيبي التغير .2

 توفي هللا، توفاه :األلفاظ في كما الموت، على الدال اللغوي والمحظور اللفظي المحسن في جليا هذا يبدو      

 ...فالنا هللا أخذ أجلهم، إليهم هللا قضى أجله، قضى هللا، رحمة إلى توفي فالن،
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 ثالثة وتارة قضى الفعل باستعمال أخرى وتارة توفي الفعل باستعمال تارة التراكيب في تغيرا فنلحظ     

 حدث أو كالمي موقف فكل فيها، الواردة والسياقات المواقف اختالف إلى يعود وذلك أخذ، الفعل باستمال

 فيه يقع الذي الحدث أو الموقف هذا مع يتماشى أن شرط به خاصا لغويا تركيبا أو تعبيرا يتطلب

 .(21)كامل،.../الكالم

 :الداللي التغير .9

 يعني كان حيث الهالك، لفظ الداللي التغير أصابها التى اللفظي والمحسن اللغوي المحظور لفاظأ من    

 .(1390/199ت)أنيس،المو على يدل صار ثم الذهاب،

 

 :ساليب صياغة عبارات الموت في اللغة العربية والك رديةأ -2

 المفرد، صورة في بعضها يأتي إذ والتركيب؛ اإلفراد بين اللفظي والمحسن اللغوي المحظور ألفاظ تتنوع       

 ) اللفظي المحسن عبارات وابداع خلق في تتضافر عدة أساليبف، كلمة من أكثر شكل في اآلخر بعضها ويأتي

 عبارات لىإ النفوس في الوقع السيئة العبارة وأ  اللفظ عن العدول من االنسان يتمكن طريقها عن التي ( التلطف

فاللغويون  عنه، المتحد ِّث للشخص واالجتماعية النفسية الحالة بذلك مراعية سماعها، عند النفوس لها تطمئن

 من الهدف حسب وتارة أخرى  معانيها حسب تارة ثانية و صياغتها اسلوب حسب األساليب تارةقسموا هذه 

، من حيث بيان العبارات المصاغة دالليا ز على أساليب صياغة عبارات الموتنركَّ  البحث هذه في، صياغتها

 .والعبارة المبتكرة شكليا

 الطرق يتضمن و ملطفة عبارة لتشكيل العبارات شكل تعديل وأ صياغة تتم نأ ومعناه  يالشكل االبتكارأوال /   

 :التالية

 الصرفي التركيب .9

  مصطلحال تعديل وذلك عن طريق  ،، أو اعادة الصياغةلطيفتين كلمتين من مقطعين ربط  في يتمثل و       

خواى  ئهجهلیكرد،  وەفاتیفي اللغة الكوردية عبارتي)  منها، نجد حديثة عربية كلمة لتشكيل الدخيل

لكنها مصاغة بثوب  وذ من ) الوفاة/األجل(مأخ اصلها عربي   (ئهجهل/ وەفات(، نلحظ إن كلمتي ) بهدەستهێنا

 ردية في صياغة وتركيب الكلمات.الشكل الذي يتناسب واالنظمة الك ردي وذلك باعادة صياغتها علىك

 :الصوتي التعديل  .ب

 المحظورة للكلمة المؤلفة االصوات من صوتا يعكس وأ يحذف يغير، نأ المتكلم يحاول االسلوب هذا في        

 مراعاة تكون قد أو المستمع، نفس في الكلمة وقع تأثير ويقلل يلطف ان هو لذلك اللجوء وسبب آخر، بصوت

 كثيرة كلمات ايضا االبدال وكتب المعاجم في ذلك نجد كما والنفسية، االخالقية والعبارات االجتماعية لالداب

 :قولهم مثل ذلك، ونجد دمامته أو االنسان ضعف على الدالة كالكلمات الصوتي بالتحريف تتغير دالالت ذات

رُ  رجل   رُ  و َحَزوَّ  .(1398/62ف)حسام الدين،للضعي َهَزوَّ

 وتارة الحاء لصوت تارة الالم صوت بتحويل وذلك ويلك، :هي إنَّما ويسك، ويحك، :قولهم ايضا ذلك من        

 لغة في نجد ما كثيرا و.اآلذان على وقعا وأحسن النفس في أثرا أقوى بذلك اللفظ ليكون السين، لصوت أخرى

 معروفة تكون المختصرة الكلمات هذه وداللة ، حرفين في وأ حرف في المختصرة العبارات بعض مجتمعنا

 بصورتها اي باكملها الكلمة النستخدم لماذا هو هنا ذهننا في يتكون الذى والسؤال المجتمع، ابناء جميع لدى

 يجد التي الكلمات بعض هنالك أن   في تكمن السؤال هذا على فاالجابة اختصارها؟ الى اللجوء غير من الكاملة

 كي اختصارها لىإ باللجوء اشكالها من يغير نأ يحاول لذا صريح بشكل استخدامها في وعيبا تحرجا المتكلم

 الكردية وفي العربية في الصحية المرافق من بدال  WC استخدام ذلك من السامع، نفس في الكلمة وقع من يقلل

 ً التي كرد(،  فهوتی) عند استخدام مصطلح وهذه الظاهرة موجودة في اللغة الكردية (، ئاودەستبدال من ) أيضا

كرد( لكن حصل حذف  لصوت األلف و تغير في موضع بعض االصوات بتقديمها  وەفاتیأصلها ) هي 

 كرد(. فهوتیوتأخيرها، فاصبحت ) 
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 :العبارات استعارة -ج

 النوع هذا ويعتبر م، المتكل لدى معين قصد عن التعبير جلأل أجنبية عبارة أو كلمة استعارة منه المقصود        

 إلى بالتالي االخير فيلجأ لمعاونته كافية غير المتكلم لغة تكون حينما التلطف عبارات تشكيل اساليب من اسلوب

وةفات، )  نجد عباره  الكورديه  في اللغه ،مجتمعه في والمنبوذة المحظورة تعابيره آثار لتقليل كلمات اقتراض

 (. ، األجل) الوفاة  بيهالعر  من اللغه مستعارة( ئةجةل

 الداللي االبتكارثانيا / 

 المنبوذة العبارات في التلطيف محاولته اثناء المتكلم اليها يلجأ الملطفة، العبارات لتركيب اخرى طريقة        

  اآلتية: الطرق حدإ باستخدام المتكلم يقوم فيها و المفزعة، وأ

  :االقضاءأ_ 

 كان واذا المباشر، الكلمة معنى في نجده الذي غير خرآ  قصد اله المتكلم لدى المستخدمة العبارة نأ يأ          

 المعاني بين من المخفي قصده ظهريُ  نأ عليه فيجب الموضوع، لتلطيف محاولته عن يعلن نأ ينوي المتكلم

في اللغة الكوردية وفي (خيوەتی لهبهر بارەگای يهزدان ههڵدا) عبارة ، كما نلحظ ذلك فيالعبارات في الموجودة

 الن   ؛الرب عرش عند خيم الميت الشخص أن   حرفيا يعني ال المتكلم نجد أن  ، (هللا عرش عند خيم)العربية عبارة 

 بعد للميت يجري أو جرى ما اليعلم المتكلم و ،الرحمن عرش عند هامليخي   القبر لىإ خيمة معه يأخذ لم الميت

 .الدنيا في يعد ولم الرحمن عرش مامأ صار الميت الشخص أن   قوله يقتضي بل موته

 لها بعبارة الموت يصف الذي المتكلم لدى تستخدم العبارة ذهحازريان بوو( ه بهقوربانیيضا عبارة ) أمنه       

أي أن   ،هعن ثدالمتح الشخص بموت وجودها يقتضي بالتالي و المعنى السطحي الذي تدل عليه غير اخر معنى

ى بحياته من أجل الحاضرين .   الشخص ضح 

اا ذلك ويتم محدد، سياق و خاص موضوع في استخدامه و عام تعبير أو بكلمة االتيان يأ : التخصيصب_   م 

 الكوردية الكلمات مثال، طريقها عن جديد تعبير تركيب أو كلمة باستخدام وأ ،المخصص السياق على  بالتعرف

 ما اذا ام  أ الموت حالة عن للتعبير بالضرورة تستخدم تعابيرال(  خهوتكرد،  لێمانئاوايي  ڵاكرد، م سهفهری)

، كما الموتب خاصة عبارات تصبح فانها سياقها تحديد أو معناها تخصيص على دلت اخرى كلمة ليهنإ اضيف

 في العبارات االتية:

  کرد سةفةری دوا کرد، کجارەکیية ریسةفة= کرد ریسةفة -

 لێکنا چاوی کجاریية ةب ليَكنا = چاوی -

 ال والسفر فالرحيل ما، شخص حالة لوصف المجاالت كافة في ستخدمت عبارات ) عناود   و رحل)وفي العربية 

 بنوم يصفه وأ خير،أ بوداعِّ  وأ حباءهال رحيلالب الموت يلطف المتكلم ولكن ما، شخص موت بالضرورة يعني

 .مستمعيه نفوس على الكلمة ثرأ وقع يلطف لكي هاديء

 أو المحظورة  المعاني عن للتعبير المتكلم بها يتوسل التي الوسائل مأه من المجاز يعد :والكناية المجازج_ 

: "والكناية ليست إال  صورة يقول فندريس نحوها(، و التعريض أو التورية  أو الكناية ) إلى فيعمد لديه المقدسة

مهذبة متحضرة مما يسمى تحريم المفردات فكثيرا مايقع لدى المتكلمين أن يكون لبعض األلفاظ طابع السرية 

هذا  ضمن تقع للموت الملطفة العبارات اغلب وإن   (1380/291من استعمالها")فندريس،والخفاء فيمنع األفراد 

 :الصيغ اآلتية ، ونذكر منهاالنوع 

 على اللغة في قضى ))أن   منظور ابن أورد إذ  الُمد ة، وتمام االنقطاع بملمح التركيب هذا يتميز / نحبه قضى    

 في الموت داللة وتعتمد ، ()ابن منظور، مادة قضى((وتمامه الشيء انقطاع معنى إلى ترجع كلها ضروب،

ِّ  كل ِّ  ألن   االنسان؛ عنق في نذر الموت وكأن   ، الن ذر أصالً  ويعني حب،النَّ  هو داللي عنصر على نحبه قضى  حي 

 .(بهچێهێنا خواى مریئة ( ردية ايضاللغة الك، وهذا التعبير موجود في ايموتَ  أن من البدَّ 

 لإلشارة تعالى هللا إلى أسند اللفظ هذا أن   ويالحظ الموت، عن كناية األخذ لفظ في /ةوةخۆی برد بۆ=  األخذ   
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 في واألخذ ، الذبح أو بالقتل مخلوقاته أحد من أو تعالى هللا من يكون قد فاألخذ يميت، الذي هو تعالى أن ه إلى

 ... صيحة أو بصاعقة اآلخرة إلى الدنيا من إياهم بأخذ يهلكهم هللا أن بمعنى بالعقاب، مرتبط العربية اللغة

 اصبحوا  أي النار، كخمود هللا تخمده استعارة، العبارة هذه في = تروسكايی ژيانی كوژايهوە/هللا تخمده   

 مثواها في روحه رقدت اي فتُطفأ، النار تخمد كما خمودا فصاروا حركتهم وسكنت شرارتهم انقطعت قد هالكين

  .وتنطفىء عليها الماء سقوط حالة النار تسكن كما الدنيا، عن أخبارها وانقطعت فسكنت األبدي، األخير

 هذا موت يتحقق بنهايتها تعالى، هللا عند مقدرة مد ة انسان فلكل الموت، عن كناية العبارة هذه في  /أجله بلغ   

 المدة هذه واصبحت لموتها، سلفا محدد موعد بشرية نفس فلكل ما، لشيء المحدد الوقت يعنى فاألجل، االنسان

 للتأخير فيه المجال فاألجل بشرية، نفس لكل المحدد الموت بوقت األجل مصطلح الرتباط نظرا باألجل، تعرف

 هللا يعلم الذي الوقت هو االنسان وأجل...الموت وقت هو الموت وأجل: ))القرطبي قال هذا على فبناءا والتقديم،

 على يتقدم أو يتأخر أن اليستطيع انسان كل أن   أي (،292-2006/1)القرطبي،((محالة ال فيه الحي   يموت أنه

ئهجهلی خوای  ( ، ونفس معنى هذا التعبير موجود في اللغة الكردية ايضاموته مكان عن وال موته، موعد

 .(بهچێهێنا

 ألدائها، وتعطيل للروح حبس النوم ففي باليقظة، منه تعود ثم البرزخ الى النفس فيها تدخل مؤقتة، وفاة  /النوم   

 الحالة هذه ففي حوله، بما يحس   فال لوعيه، فاقدا النائم ويكون بالجسد، لها تحك مَ  فال الميت، بحكم النائم ويكون

 .عمل بال محفوظة أى وفاة، حالة في الروح تكون

 للشخص وصف والنوم الينام الميت الشخص الن المجاز، نوع من تلطفا الميت لوصف يأتي بذلك فالنوم   

 أن النوم سمة من يأخذ فالمتكلم يحلم، وال اليستيقظ الميت لكن بعدها، ويستيقظ محدودة لفترة ينام الذي الحي

 على عزيز شخص موت تأثير من يقلل كي الميت، حالة به ويصف محيطه، عن وينفصل االنتباه يفقد النائم

 :يقولون عندما مثال والخطابات، االدبية النصوص هي العبارة هذه فيها تستخدم التي الحاالت وأكثر المستمع،

  ميشه ) چاوي بۆ ههبالمقابل مصطلحات   الكرديه  ويوجود في اللغه) .وهكذا.. عميقا نوما أو طويال، نوما نام

 (وت لێكنا، خه

 على الدنيا،  هذه في تعود فال تموت عندما فالنفس روح، بال جسده اصبح أي: فالن مات /= مردنالوفاة   

، بينهما للرابط وقطع الجسد عن للروح مفارقة والوفاة الموت كال وفي لها، بالحفظ للروح فالوفاة الوفاة، عكس

 النوم، فهي قصيرة المفارقة هذه كانت وإن للجسد، الموت فهو دائمة والجسد الروح بين المفارقة هذه كانت فإن

 متوفى كل وليس متوفى ميت فكل)) ايضا، الوفاة فهي النهاية، ليست ولكنها طويلة كانت أو

 يتعرض لذلك عنه، بعيدا الجسد خارج الروح حفظ يكون الموت ففي(، www.wata.cc(()العرابلي،بميت

ة التراب إلى والتحول للتحل ل، ذلك بعد الجسد   أخرى مر 

 بصعوبة الروح بخروج يكون الموت لكن الموت، عن كناية (روحه ازهقت ) العبارة هذه في /روحه أزهقت   

 في الحال وكذلك والتالشي، واالضمحالل الزوال بمعنى الزهق ويأتي أماته، :روحه،أي هللا فأزهق وعذاب،

 اللغة إلى العربية من اللفظة نقلت حيث داللية استعارة تعتبر وهي )گيانی دەرچوو ) عبارة يوجد الكوردية

ً  نقالً  الكردية ً  وليس دالليا   .لفظيا

 /األعلى الرفيق إلى انتقل /ربه جوار إلى انتقل /ربه رحمة إلى انتقل

 آخر، إلى مكان من بالتحول يأتي فاالنتقال الحياة، ومفارقة الموت، عن للكناية تستعمل الثالث العبارات هذه    

 ُغفِّر قد وكأن ما رب ه، جنات فسيح إلى الميت ذهاب تعني وهي األبدية، الحياة إلى الزائلة الحياة من االنتقال أي

 عند الصحف وفي األعالم وسائل في العاملين يلجأ ما فعادة ربه، جنة ودخل ذنوبه جميع من المتوفي الشخص

 النفسية للحالة مراعاة والمستمعين، القارئين مسامع على الكبرى الحادثة هذه وقع تخفيف ألجل الوفيات، إعالن

 ) عبارة يستعمل حيث الكردية، في العبارة هذه ونلحظ المرموقة، االجتماعية لمكانته ومراعاة الميت، ألهل

 .وجل عز البارئ إلى ورجوعه للحياة الشخص مفارقه عن للكناية (گهرايهوە الی خوا

 من فزع و صعوبة من نجده ما لتسهيل السخرية و التهكم من حالة إلى اللجوء اي :السخرية او نعكاسالا-د
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 خهفهتم  خه لهكۆلكما نجد ذلك في اللغة الكردية في عبارة )، المستمعين لدى وأ نفسه المتكلم لدى الموت

 حدوثه بأن الموت ظاهرة يسهل المتكلم نجد، كما هو موجود في العربية ( والغم الهم من ارتاح  ( وتعني ) وه بوه

 شدة و الفزع تأثير يعكس بذلك و الدنيا في اعاناه يالت الهموم من يرتاح الشخص ذلك أن   ؛حدوثه عدم من حسنأ

               .النفوس على الموت أثر

 

 نتائج البحث:

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث مايلي:

هنالك عوامل عد ة تتضافر وراء حظر لفظ معين، وهذه العوامل قد تكون دينية أو نفسية أو لغوية أو  -1

 اجتماعية.

حاول االبتعاد يإن  االنسان بطبيعة حاله ينفر من الكالم المحظور إلى كلمات بديلة أخف وطأة، وهو بذلك  -2

 عن األمور التي تبعث الخوف واالشمئزاز في نفسه.

كلمات مرك بة، هي  في اللغتين العربية والكردية تلطف في عبارات الموتلالمستخدمة ل االساليبأغلب  -9

 .ر من كلمة واحدة أي التعابير تتألف أكث

كانت ي الموت من اللغة العربية، سواء أكلمات وعبارات التلطف فبعض  الكردية استعارتاللغة  -9

االستعارة داللية؛ أي نقل العبارات من اللغة العربية إلى اللغة الكردية نقالً دالليا وليس لفظياً، من أمثال 

تكون االستعارة لفظية؛ اي نقل العبارة من العربية إلى  الي خوا(،أو قد بۆ گهرايهوە، گيانی دەرچووعبارات ) 

 (.ئهجهل، وەفاتلغتها نقال لفظيا، ومن ذلك عبارتي ) 

، نلحظ في بعض االحيان اللجوء في نفس االنسانبما أن  الموت من األمور التي تبعث الضيق والخوف  -8

اب، وهذه الظاهرة موجودة في شد ة المص منإلى استعمال عبارات تحمل داللة السخرية من أجل التخفيف 

 و)ارتاح من الهم والغم(. (بوەوە وخهفهت خهم لهكۆل)  ، كما نلحظ ذلك في عبارةاللغتين
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