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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

اإلمام  أقوال  يف  والتّلطّف  الالمساس  مواضع  عن  الكشف  إىل  راسة  الدّ سعت 
لتبيان ما حتمله من دالالت،  ه وأحاديثِه…  د اجلواد، خطبِه ومواعظِه وحكمِ حممّ
ة قضايا، اقتىض التّعبري عنها بأسلوب التّلطف؛ إذ عدل اإلمام  ت عن رؤيته لعدّ عربّ
ا، يف أثناء حديثه عن أمور  يح إىل ألفاظ أخر أكثر تلطّفً عن التّعبري باللّفظ املُبارش الرصّ

ة… دّ واج، واملرأة، والشِّ ا للمشاعر، ومنها: املوت والزّ ا أو حياءً أو خدشً ثّل حرجً متُ

ي،  امع أو املُتلقّ بّبًا لد السّ ا حمُ ترك أسلوب التّلطّف الذي اعتمده اإلمام تأثريً
سن  ذ تقنيّة حُ ا، اختّ بُنيت بناء لغويً ا يف أقواله التي  وهذا يعكس جانبًا مجاليًا جديدً
اذها  اختّ تيح  يُ ما  ة، محلت وعظًا أخالقيًا واجتامعيًا؛  التّلطف غاية تعبرييّ التّعبري يف 

ا.  لوك واالرتقاء لغة وفكرً ة تسهم يف هتذيب السّ نّة تدبّريّ سُ

ا،  واصطالحً لغةً  والالمساس  التّلطّف  مفهوم  تبيان  عىل  راسة  الدّ وتوقّفت 
العريب  اث  الرتّ يف  التّلطّف  مفهوم  وتناولت  داللتهام،  ر  وتطوّ استعامهلام،  ودوافع 

وعلم اللغة احلديث.

ما   ، االستقرائيّ واملنهج  التّحلييلّ  الوصفيّ  املنهج  استعامل  راسة  الدّ ارتأت 
الليّة  يسمح برصد مواضع التّلطّف يف أقوال اإلمام، وحتليلها وتبيان أبعادها الدّ

ؤيويّة. ة واجلامليّة والرّ والفكريّ

د اجلواد، الالمساس، التّلطّف.  الكلامت املفتاحية: اإلمام حممّ
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Abstract :
The study endeavours to reveal the places of polynesianism and 

euphemism in the sayings of Imam Al-Jawad (peace be upon him), 
his speeches, sermons, wisdom and conversations to show the signs 
they bear. They expressed his vision of several issues in an euphe-
mistic manner. As the imam employs his direct and frank expression 
to other, more gentle terms in talking about matters that represent 
embarrassment, shame, or insulting feelings : death, marriage, sex, 
women, and distress . He manipulates the technique of well-ex-
pressed courtesy as an expressive goal to convey moral and social 
preaching . The study also focuses on clarifying the concept of eu-
phemism ,touching language ,terminology, the motives for their use, 
and the development of their significance . It deals with the concept 
of euphemism in the Arabic heritage and modern linguistics.

The study decides to use the analytical descriptive approach and 
the inductive approach, which allow a kind of tracing  the points of 
euphemism in the sayings of the Imam (peace be upon him), ana-
lyzing them and showing their dimensions semantic, intellectual, 
aesthetic and visionary.

Keywords: Imam Muhammad al-Jawad - Polynesianism -Eu-
phemism .
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مة املُقدّ

معناه  من  اللّفظَ  املُتكلّمُ  ينقل  عندما  ق  يتحقّ جمازيّ  استعامل  هو  الالمساس 
النّطق بكالم يكرهه، أو حيظر استعامله، أو  ، لتجنّب  األصيلّ إىل معنى آخر جمازيّ

خياف من ذكره.

ة مُصطلحات عربيّة تُشري إىل املصطلح األجنبيّ ( taboo) من مثل:  و" ثمة عدّ
املحظورة،  أو  املكروهة  املعاين  ذات  والكلامت  والالمساس،  الالئق،  غري  الكالم 
ستكره وغري  ا التّلطّف فيعني: عدم االتيان بكالم مُ ة والتّابو"١. أمّ واملُحرمات اللّغويّ

الئق اِجتامعيًا٢.

راسة أسباب اختيار الدّ

استعامهلام، - دوافع  وبيان  ا،  واصطالحً لغةً  والالمساس  التّلطّف  عىل  الوقوفُ 
يتهام. وأمهّ

بيانُ حرص اإلمام اجلواد عىل اعتامد أسلوب التّلطّف والالمساس، لتجنّب -
واج  الزّ مثل:  والتّشاؤم،  اخلوف  عىل  تبعثُ  أو  ا  حرجً ثّل  متُ بألفاظ  يح  الرصّ النّطق 

واملوت، وما يتّصل بيوم احلساب، واملرض واملرأة، وقضايا اجتامعيّة.

قضيّة - غري  عن  للتّعبري  دفعه  ما  ع،  املُستمِ مشاعر  راعاة  مُ عىل  اإلمام  حرصُ 
ا وهتذيبًا.  ا واحرتامً بً راعاة األحوال واملقامات، تأدّ ة ودينيّة مع مُ اجتامعيّة وفكريّ

ة، ملا حيمله من خصائص راقية، تدفع - التّلطّف واعتامده وسيلة لغويّ بيانُ أمهيّة 
ب، ما  هذّ املُتكلّم إىل االبتعاد عن اللّفظ الفاحش والبذيء واالستعاضة عنه بكالم مُ

ة. يكشف خاصيّة اللّغة التّأثرييّ
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راسة أهداف الدّ
ف مفهومي الالمساس والتّلطّف ودوافع استعامهلام.- تعرّ
-.الكشف عن مواضع التّلطّف يف أقوال اإلمام

راسة أمهيّة الدّ

ي، ال سيّام يف - املُتلقّ العام واحلياء ومشاعر  وق  الذّ راعاة  مُ التّلطّف يف  تبيانُ دور 
ج منه. امع أو خيشاه، أو يتحرّ أثناء التّعبري عام هيابه السّ

وبيان - يح،  الرصّ باللّفظ  عنها  التّعبري  يف  ا  حرجً ثّل  متُ التي  القضايا  عىل  اإلضاءةُ 
د اجلواد عىل ذلك.  حرص اإلمام حممّ

وء عىل مسألة التّلطّف، واحلثّ عىل توظيفها ملا ترتكه من أثر نفيسّ -  تسليطُ الضّ
بّب باألدب والفكر واملُجتمع.  حمُ

راسة أسئلة الدّ

ما داللة مفهومي الالمساس والتّلطّف؟ وما دوافع استعامهلام؟-

ا؟- ما أبرز القضايا التي عربّ عنها اإلمام اجلواد تلطّفً

ا؟ وإىل أي مد يرتك - ما فائدة توظيف التّلطّف يف التّعبري، دالليًا ونفسيًا ولغويً
ي؟ تأثريه العميق يف املُتلقّ

راسة منهج الدّ

تيح تتبّع مواضع التّلطّف والالمساس  راسة املنهج االستقرائيّ الّذي يُ اعتمدت الدّ
يف أقوال اإلمام، فضالً عن املنهج الوصفيّ التحلييلّ الذي يسمح بتحليل املُفردات 

ة.  ؤيويّ ة والرّ اللية واجلامليّة والفكريّ اكيب، ما يكشف أبعادها الدّ والرتّ
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ابقة راسات السّ الدّ

ا معينًا هلا، ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص:  ة كتب مصدرً راسة من عدّ ذت الدّ اختّ

الثّبيتي،  سعيد  بن  د  ملحمّ (٢٠٠٠م)،  العربيّة"  أساليب  يف  التّلطّف  ظاهرة  "

يف  التّلطّف  " و  الم،  السّ عبد  ألمحد  ٢٠٠٠م)   ) اللّغوي"  التّعامل  يف  التّأدب  " و 
اجحي.  األساليب العربيّة" لعيل بن عبد العزيز الرّ

واملُحدثني،  دامى  القُ  لد  ، وداللةً ا  مفهومً التّلطّف  الكتب،  هذه  تناولت  وقد 
أسبابه ودوافعه وطرق التّعبري عنه. 

كتور  للدّ ا" سائل والوصايا أنموذجً دراسة: " مالمح التّلطّف يف هنج البالغة الرّ
، ٢٠٢٢م. اث العلميّ العريبّ عيل أسودي، طهران، جامعة اخلوارزمي، جملّة الرتّ

أمري  البالغة، وكشفت حرص  التّلطّف يف هنج  راسة مواضع  الدّ أضاءت هذه 
والبالغيّة،  واالجتامعيّة  ياسيّة  والسّ األخالقيّة  القضايا  التّعبري عن  املؤمنني عىل 

ها يف التّوعية واإلرشاد… وبيّنت الطّرقَ التي اعتمدها، ودورَ

كتور بدر بن  للدّ دراسة: "املحظور اللّغويّ بني الالمساس والتّلطف يف التّعبري"
سامل مجيل القطيطي، سلطنة عامن، جامعة بنها، أبريل ٢٠١٥م. 

امعني يف  داراة حال السّ ية مُ انتقاء األلفاظ، وأمهّ راسة أسباب  الدّ أضاءت هذه 
هلام أسباب املحظور اللّغويّ يف  راسة عىل حمورين: أوّ مت الدّ صياغة القول، وقد قُسّ
. وجييب البحث عن سؤال  لساننا العريب، وثانيهام حتايش الوقوع يف املحظور اللّغويّ

؟ : كيف يتواصل رشكاء االتصال يف ظلّ املحظور اللّغويّ جوهريّ
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لفتحي  الكريم"،  القرآن  الواردة يف  ألفاظ الالمساس  اليل يف  الدّ "التّغريّ  دراسة 
موسى حممد، مركز ابن العريب للثّقافة والنّرش، ٢٠٢٢م. 

منها  وجعلت  الكريم،  القرآن  يف  الالمساس  مواضع  عىل  راسة  الدّ أضاءت 
اث اإلسالمي. عية خدمة للّغة والرتّ ة والرشّ ا للنّظر يف القضايا اللّغويّ نطلقً مُ

مجيل  فائق  مي  كتورة  للدّ  ،"taboo الالمساس)   ) املحظور  الكالم   " دراسة
العايت، جملة كليّة اآلداب، جامعة بغداد. وقد تناولت، إىل جانب التّعريف بالكالم 
الليةَ يف جمال الالمساس،  املحظور وبيان خصائصه ودوافع استعامله، العالقاتِ الدّ

ة.  ديّ بام فيها الثّنائيّة الضّ

هيكل البحث

فصل  كلّ  يضمُ   ، تطبيقيّ والثّاين  نظريّ  ل  األوّ  ، فصلنيْ عىل  راسة  الدّ عت  توزّ
ثالثة مباحث: 

ل:  ل: تعريف بالالمساس وبيان سرية اإلمام اجلواداملبحث األوّ الفصل األوّ
ا ة واصطالحً تعريف الالمساس والتّلطّف لغً

املبحث الثّاين: دوافع استعامل الالمساس والتّلطّف 
د اجلواد، سرية عطرة املبحث الثّالث: اإلمام حممّ

د  الفصل الثّاين: دراسة تطبيقيّة ملظاهر الالمساس والتّلطّف يف أقوال اإلمام حممّ
 اجلواد

ل: الالمساس والتّلطّف يف قضايا املرأة املبحث األوّ
املبحث الثّاين: الالمساس والتّلطّف يف قضيّة املوت والعاملَ اآلخر

املبحث الثّالث: الالمساس والتّلطّف يف ذكر األحكام واملواعظ األخالقيّة 
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ل:  ل: تعريف بالالمساس وبيان سرية اإلمام اجلواداملبحث األوّ الفصل األوّ
ا تعريف الالمساس والتّلطّف لغةً واصطالحً

: الالمساس الً أوّ

تُه"٣، وقد  ملََسْ ا:  ا ومسيسً مسًّ ه  أمسَّ بالكرس،  تهُ  سْ مسِ  " نقول:   ، لغةً الالمساس: 
إِنَّ  بْ فَ هَ اذْ الَ فَ ا﴾ (املجادلة/ ٣)، وقوله تعاىل: ﴿قَ سَّ تَامَ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ قال اهللا تعاىل: ﴿ مِ

. اس﴾ ( طه/ ٩٧)، أي أمسُّ وال أُمَّسَّ سَ قُولَ الَ مِ يَاةِ أَنْ تَ لَكَ يفِ احلَْ

س أو ملعون وحيرم ملسه أو االقرتاب  قدّ تُطلق كلمة الالمساس عىل " كلّ ما هو مُ
منه ألسباب خفيّة سواء أكان إنسانًا أم كلمة أم شيئًا آخر"٤.

ا مثل الفعل، " ة، تنطلق من فكرة أنّ للكلمة تأثريً ال شكّ أنّ هذه الظّاهرة اللّغويّ
رمة تبعث يف النّفس اخلوف أو  يانات، فهناك كلامت هلا حُ وهو أمر نجده يف مجيع الدّ
التّقديس، وهو أمر يأيت من ( االعتقاد بسحر الكلمة)"٥ أو امتناع النّاطق عن ذكر 

كالم حيمل إحياءات مكروهة أو داللة رصحية عىل ما يُسقبح ذكره٦. 

ثانيًا: التّلطّف 

التّلطّف لغةً من لطف، واللّطف، الربّ والتّكرمة. وأنا لطيف هبذا األمر: أي رفيق 
فق  ء الذي ال يتجاىف، من الكالم وغريه٧. واللطف: الرّ داراته. واللطيف: اليشّ بمُ

ا ٨.   فيه. وتعني الربّ أيضً

 ) ملُصطلح  حرفيّة  ترمجة  التّلطّف  أنّ  ة  اللّغويّ املُصطلحات  معجم  يف  جاء 
تلميح،  الكالم،  التّعبري، تعويض.. تلطيف  " لطف  Euphemism)، وممّا ورد: 

، واإليتيكيت اللّغوي"١٠.  هتوين، تورية، كناية، كياسة"٩، وهو التّحايل اللّغويّ
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ا: فهو يقوم عىل استعامل " كلمة أو عبارة مكان تعبري يُعد  ا التّلطّف اصطالحً أمّ
عتدلة يف التّعبري  ا... طريقة مُ ا أو جارحً ا، أو الذعً رً ا، أو فظًا، أو منفّ رصحيًا ومكشوفً
عن األمور املُؤملة، واملُحزنة، واملهينة.. وأنّه.. استبدال تعبري حيظى بالقول احلسن، 
" استبدال تعبري غري  يق واحلرج"١١، ومن تعريفاته:  الضّ أو  بتعبري يوحي باإلهانة 
بغية  اللّفظ،  استبدال  قضية  عىل  كيز  الرتّ ويُلحظ  منه"١٢،  مقبوليّة  أكثر  بآخر  سار 
التّخيل عن القديم املكروه وتوظيف اللّفظ اجلديد املُلطّف، وهذا ما جاء يف تعريف 

ل"١٣. آخر: " استبدال تعبري بآخر يكون أكثر قبوليّة من التّعبري األوّ
ثالثًا: ملحة تارخييّة: التّلطف والالمساس  قديامً وحديثًا

، لوجدنا بأنّ العرب قد استعملوا مصطلح " التلطّف" اث العريبّ دنا إىل الرتّ إذا عُ
م مل يستعملوا  وا عنه بألفاظ أخر ( مثل الكناية، حتسني اللّفظ)، يف حني أهنّ وعربّ
املُصطلح  عن  حديثًا  املُرتجم  اللّغويّ  باملحظور  رتبط  مُ فهو  بحرفيّته،  الالمساس 

اإلنكليزيّ ( تابو) كام سبق أن ذكرنا.

ل من أورد التّلطّف يف كتابه "عيون األخبار"، حتت  ابن قتيبة ( ت ٢٧٦هـ) أوّ
ض"١٤،  " التّلطّف يف الكالم واجلواب وحسن التّعرّ ، وهو:  ستقلّ خاصّ عنوان مُ
تعريفه  وجاء  ناعتني،  الصّ كتابه  يف  ٣٩٥هـ)  ت   ) العسكريّ  هالل  أبو  واستعمله 
ف التّلطّف بقوله: " أن تتلطّف للمعنى احلسن حتى  ا ملا أورده ابن قتيبة، إذ عرّ وافقً مُ

نه"١٥. نه، واملعنى اهلجني حتّى حتسّ جّ هتُ

صطلح  بمُ عنه  وعربّ   ، اللّغويّ املحظور  إىل  هـ)   ٢٥٥) اجلاحظ  وأشار 
هم حافِظون﴾  لفروجِ مْ  هُ تعاىل:  ﴿والّذين  قوله  اجلاحظ يف  قال:  "عندما  الكناية، 
 ) ها﴾  جَ رْ فَ نَت  أحصَ التي  رانَ  مْ عِ ابنةَ  مريمَ  ﴿وَ تعاىل:  وقوله  (املؤمنون/٥) 

ا كناية عن العورة". التحريم/١٢)، إهنّ
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د ( ٢٨٥هـ)، قوله: "ويكون من الكناية، وذاك أحسنها:  وممّا جاء عىل لسان املربّ
غبة عن اللفظ اخلسيس املفحش إىل ما يدلّ عىل معناه من غريه، قال اهللا عزّ وجل:  الرّ
تُمُ  سْ مْ ﴾ ( البقرة/ ١٨٧)، وقال: ﴿أَوْ المَ ائِكُ ٰ نِسَ فَثُ إِىلَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ  ﴿ أُحِ
اءَ ﴾ ( النساء/ ٤٣)، ومن ذلك قوهلم: جاء فالن من الغائط، كناية عن احلدث،  النِّسَ
وإنّام الغائط الوادي ... وقال اهللا عزّ وجل يف املسيح ابن مريم وأمه، صىل اهللا عليهام: 

. ﴾ ( املائدة/ ٧٥)، إنّام هو كناية عن قضاء احلاجة"١٦ امَ نِ الطَّعَ الَ أْكُ ا يَ انَ  ﴿كَ

" خمرشيّ ( ت ٥٣٨هـ) عبارة  اجلرجاين ( ت ٤٨٢هـ) والزّ واستعمل كلّ من 
" فمن فوائده  " املُنتخب" قوله:  الكنايات اللّطيفة"؛ وقد أورد اجلرجاين يف كتابه 
خيفة بالكنايات اللّطيفة، وإبدال ما يفحش ذكره يف  ز عن ذكر الفواحش السّ التّحرّ
خمرشي يف معرض رشحه آليات  األسامع بام ال تنبو عنه الطّباع"١٧، يف حني أورد الزّ
وهذه  املُستحسنة  والتّعريضات  اللّطيفة  الكنايات  من  "هي  قوله:  الكريم،  القرآن 
يف  مثلها  ويتكلّفوا  هبا،  بوا  يتأدّ أن  املؤمنني  عىل  حسنة  آداب  اهللا  كتاب  يف  أشباهها 

.١٨ حماوراهتم ومكاتبتهم"

اللة  ووظّف الطّربي ( ت ٣١٠هـ) وابن فارس ( ت ٣٩٥هـ) مصطلح الكناية للدّ
"، قولُ ابن فارس: " الكناية هلا بابان،  احبيّ عىل مفهوم التّلطّف؛ إذ ورد، يف كتاب " الصّ

ا للمذكور"١٩. ء فيُذكر بغري اسمه، حتسينًا للّفظ أو إكرامً أحدمها: أن يُكنّى عن اليشّ

كتور  ، الباحث الدّ ن تناول ظاهرة املحرم اللّغويّ ومن اللّغويني العرب املُحدثني مَ
ة بمعنى املمنوع واملقبول من  ين٢٠، إذ قال: "املحرمات اللّغويّ كريم زكي حسام الدّ
Linguistic ل املحرم اللّغوي ق األوّ ني: يشمل الشّ الكالم، وهي ظاهرة ذات شقّ
حتسني  الثّاين  قّ  الشّ ويشمل   Tabooed words املحرمة  الكلامت  أو   Taboo

 .٢١"Euphemistic Words أو الكلامت املحسنة Euphemism اللّفظ
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يقول رمضان عبد التّواب٢٢: " وهذه الظّاهرة هي ما يُطلق عليه اسم ( الالمساس) 
س أو ملعون حيرم ملسه، أو االقرتاب منه، أو  قدّ أو( احلظر)، وتطلق عىل كلّ ما هو مُ
من األشياء وأسامئها بسبب االعتقاد اخلرايفّ يف سحر الكلمة، فإذا اصطدمت كلمة 
من  خالية   أخر كلمة  حملها  حلّت  الالمساس)،  تأثري(  حتت  االستعامل  بحظر  ما 

.٢٣"ر واألذ فكرة الرضّ

املبحث الثّاين: دوافع استعامل الالمساس والتّلطّف يف التّعبري 

تسهم عوامل كثرية يف صناعة التّلطّف يف التّعبري أو الالمساس، السيّام أنّ اللّغة 
، لذا فهي تتأثّر بمحمول الوعي الثّقايف، وترتك  رتبطة بالواقع الثّقايف واالجتامعيّ مُ
ا هبا؛ " ير أوملان أنّ دوافع التّلطف ( حسن  ا كبريً التّقاليد والعقائد واجتاهاهتا تأثريً
استعامل هذا األسلوب مع كلّ يشء  إىل  يعمد  املتكلّم  وأنّ  نفسيّة،  دوافع  التّعبري) 

عب واخلوف"٢٤.  س أو ذي خطر، أو مثري للرّ قدّ مُ

ثالثة  إىل  اسة-   للدرّ تسهيالً   - وافع  الدّ هذه  تقسيم  يُمكن  ذلك،  من  ا  انطالقً
أصناف، وهي: 

: دوافع نفسيّة الً أوّ

ا لتجنّب املرء النّطق ببعض الكلامت، والعدول  ا قويًّ مثّل اجلانب النّفيسّ دافعً يُ
ا. ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص:  منها إىل ألفاظ أخر أكثر تلطّفً

من  ب  يتهرّ  ، عنيّ مُ يشء  من  اخلوف  أو  هبة  بالرّ اإلنسان  يشعر  عندما  اخلوف: 
إىل  فيلجأ  طان...  الرسّ أو  املوت،  األلفاظ:  هذه  ومن  املُبارش،  باللّفظ  به  التّرصيح 
و" اهللا؛  اه  توفّ يقول:  فالن،  مات  يقول:  أن  فبدل  ا،  تلطيفً أكثر  وعبارات  كلامت 

النّاس عادة ينفرون من األلفاظ املثرية ملشاعر االشمئزاز واخلوف"٢٥. 
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ا للحرج، يتجنّب اإلنسان النّطق ترصحيًا ببعض األلفاظ والعبارات،  احلياء: منعً
ا، وهكذا يدفعه احلياء واخلجل إىل  ويلجأ إىل استعامل ألفاظ دالة عليها أكثر تلطّفً

يح املبارش. الالمساس بالتّعبري الرصّ

أحوال  راعاة  مُ عىل  حرصت  التي  ور  الصّ أروع  الكريم  القرآن  يف  جتلّت  وقد 
ا،  تلطيفً أكثر  بألفاظ  الكريم  القرآن  عربّ  إذ  وغريها٢٦،  األمور  أدقّ  يف  امعني  السّ
ذكر بعض  بتجنّب  الكريم،  القرآن  الالمساس يف  االعتزال. وظهر  اهلجر،  ومنها: 

األلفاظ اخلاصة بالرجل واملرأة، وقد جاء بألفاظ أخر بديلة.

اإلنسان  تفاؤل  الكالم،  يف  التّلطّف  استعامل  دوافع  من  والتّشاؤم:  التّفاؤل 
النّطق  أو  عنيّ  مُ مرض  أو  املوت  ذكر  يتجنّب  تراه  لذا  عيّنة،  مُ أمور  من  وتشاؤمه 
ا تُثري  ياطني، العفاريت... ألهنّ ، الشّ بأسامء متعلّقة باألمور املاورائيّة أو الغيبيّة: اجلنّ

اخلوف، وتدعو إىل التّشاؤم.

ويكمن " رسّ التّلطّف يف هذا املجال هو ما استقرّ يف أذهان النّاس منذ القدم من 
د ذكر املوت يستحرض  رّ عتقد أنّ جمُ ا، حتّى أنه يُ بط بني اللّفظ واملدلول ربطًا وثيقً الرّ

املوت، وأنّ النّطق بلفظ احليّة يدعوها من جحرها فتنهش من ناداها"٢٧.

حية يف داللتها عىل العوامل   لذا، " حتظر بعض األنساق العربيّة تلك األلفاظ الرصّ
ة بقدرة تلك العوامل عىل  اخلفيّة، وينبع احلظر هلذه األلفاظ من اعتقاد اجلامعة اللغويّ
يطان والعفريت.   ر ببني البرش"٢٨، فتتجنّب الترصيح بألفاظ: اجلنّ والشّ إحلاق الرضّ
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ثانيًا: دوافع اجتامعيّة

التّأدب والتّلطّف: يلجأ اإلنسان يف أثناء حديثه مع اآلخرين، إىل استعامل حسن 
التّعبري ليتلطّف يف أثناء حديثه، لذا يتجنّب ذكر الكلامت اجلارحة والقاسية، ويعدل 
 : امعني، بدافع األدب والكياسة، فيقول مثالً منها إىل ألفاظ أكثر تقبّالً يف ذهن السّ

هو حريص، ويقصد: بخيل.

ا يف داللته عىل مكان  ومن باب التأدّب، يلجأ املتكلّم إىل استعامل ألفاظ أكثر لطفً
احة. قضاء احلاجة، فيجأ إىل ألفاظ أخر، ومنها: بيت اخلالء، بيت الرّ

يات  " تنأ العامّ فضالً عن التّلطّف يف ألفاظ األمراض والعيوب اجلسديّة، إذ
حية املبارشة من  ة باأللفاظ الرصّ املُعارصة بنفسها عىل أن تؤرشّ عىل العيوب اجلسديّ
 ، باب التّأدب ال اخلوف"٢٩، لذا يلجأ املُتكلّم إىل استعامل لفظ: املرض اخلبيث مثالً

طان بحرفيّته. ا، كي ال يمسّ لفظ مرض الرسّ تلطيفً

ة ثالثًا: دوافع لغويّ

االبتذال: أحد العوامل التي تدفع املرء إىل الالمساس ببعض األلفاظ هو جتنّبه 
االبتذال، السيّام يف ذكر الكلامت املتّصلة بالنّجس والقذارة، ومنها األمور املُرتبطة 

ا منها: ( خماض الوالدة).   ، فيستعيض عنها بكلامت أكثر تلطّفً باملرأة مثالً

د اجلواد، سرية عطرة   املبحث الثّالث: اإلمام حممّ

الً: والدته ووفاته أوّ

د بن عيل بن احلسني بن عيل  د بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممّ هو اإلمام حممّ
. ة أهل البيت بن أيب طالب ، تاسع أئمّ
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ا يف  ا مسمومً رة، سنة مخس وتسعني ومائة٣٠، ومىض شهيدً لد ، يف املدينة املُنوّ وُ
ه  بغداد، سنة عرشين ومائتني يف آخر ذي القعدة٣١، " ودُفن يف مقابر قريش عند جدّ

اإلمام موسى بن جعفر"٣٢.

كانت  والدته  أنّ  بحكم  واد،  السّ من  يقرب  مرة،  السّ شديد  اجلواد  اإلمام  كان 
ودان٣٣. نوبيّة من السّ

م يف طعامه، وقد  السّ املأمون، زوجته، وقد جعلت  ابنة  يد  ا عىل  قىض مسمومً
ار، حتّى  ا يف الدّ مّ يف بدن اإلمام تركته وحيدً ا " عندما شاهدت أثر السّ ويَ بأهنّ رُ

قىض نحبه"٣٤. 

ثانيًا: كنيته وألقابه

قال له: أبو جعفر الثّاين  ه اإلمام الباقر، ويُ ا كنيته: فأبو جعفر، ( كنية جدّ " أمّ
ا له منه)، واخلاصّ أبو عيل"٣٥. متييزً

كي واجلواد ( وهو  ألقابه كثرية ومنها: املُرتىض، والتّقي، واملُنتجب، والقانع والزّ
 ،رف بأيب رضا، وباجلواد جلوده وكرمه، إذ" نُقل أنّه من أشهر ألقابه)٣٦، كذلك عُ
ع عليهم"٣٧. ة إىل فقراء املدينة، فتُوزّ نويّ قيامً يف بغداد كان يرسل بعطاياه السّ ملّا كان مُ

ثالثًا: إمامته وحياته ومنزلته العلميّة

الم، بولده اجلواد، وهو يف سن  ضا عليهام السّ زق اإلمام عيلّ  بن موسى" الرّ رُ
يف آنذاك نحو ٤٧ سنة – مما فسح املجال أمام بعض  رة نسبيًا- كان عمره الرشّ تأخّ مُ

املُخالفني إلمامته باستغالل هذا األمر، والتّشكيك بإمامته"٣٨.
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من  ا،  جدً اسة  حسّ عاشها  التي  احلقبة  وكانت  بكرة٣٩،  مُ سن  يف  اإلمامة  توىلّ 
ديد فيها  " عىل هداية النّاس، وسوقهم إىل  خمتلف جوانب احلياة، أبد حرصه الشّ
واة عن اإلمام، ما يقارب مئة  نيا واآلخرة"٤٠، وقد بلغ عدد الرّ ما فيه سعادهتم يف الدّ

ينيّة٤١. تلف املعارف والعلوم الدّ وواحد وعرشين رجالً حدثّوا عنه يف خمُ

" يف العلوم  ا  عارص اإلمامُ اجلوادُ املأمون العبايسّ حقبة طويلة، وقد كان بارعً
إنّه كان  العبّاس، وقالوا عنه:  بني  أقرانه، بل فاق مجيع خلفاء  والفنون، حتىّ فاق 
وهيبة،  ودهاء،  ا،  ورأيً  ، وعلامً وحلامً  ا،  وعزمً ا،  حزمً العبّاس:  بني  رجال  أفضل 
ة واإلمامة، يف حضن أبيه  وشجاعة... وسامحة.."٤٢، وقد تربّى اإلمام يف بيت النّبوّ
، و" العلميّ تراثه  آثاره يف  ضا، وورث عنه علمه، وهذا ما ترك  الرّ اإلمام عيل 

تكلّميهم، وشهدوا له بالفضل  قد أويت العلم واحلكمة صبيًا وسبق علامء عرصه ومُ
بوا يف جملسه، ومل يبلغ التّاسعة من عمره"٤٣، وقد كانت إمامته  م والعلوّ وتأدّ والتقدّ

مثار جدال وخالف وحوار بسبب صغر سنه.

عرشات  يديه  عىل  وتتلمذ  ة،  اخلاصّ العلميّة  مدرسته  اجلواد  اإلمام  س  أسّ
ا من جهاز  بًا جدّ راقَ مُ إذ كان  ياسيّة يف عهده،  السّ غوطات  الضّ الطّالب. عانى من 
أهل  مدرسة  إغناء  يف  وأسهم  ية،  الرسّ اعتمد  فقد  ذلك،  من  غم  الرّ وعىل  احلكم، 
الم، وحفظ تراثها، وكان شديد العناية بالعلوم واملعارف العقليّة؛  البيت عليهم السّ
فاع عن اإلسالم، وردّ اإلحلاد واألفكار  امغة يف الدّ إذ اشتهر بمناظراته وحججه الدّ

الة واملُنحرفة٤٤. الضّ
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 الفصل الثّاين: دراسة تطبيقيّة ملظاهر الالمساس والتّلطّف يف أقوال اإلمام اجلواد

الالمساس  نطاق  ضمن  تدخل  التي  األلفاظ  أنّ  االجتامعيّون  اللّسانيّون   ير
ة حماور، لعل أبرزها: ، واملرأة، وقضاء احلاجة، واحلظر  ع عىل عدّ يف الثّقافات تتوزّ
والقضايا  األمور  من  وغريها  واألمراض٤٥  اخلفيّة،  والعوامل  واملوت،  يني،  الدّ
ا لإلحراج،  ا منعً االجتامعيّة التي يتطلّب التّعبري عنها، اللجوء إىل ألفاظ أكثر تلطّفً

راعاة لشعور اآلخرين.  لإلحراج أو مُ

وبعد اطّالعنا عىل أقوال اإلمام، وجدنا أنّه يستعمل التّلطيف يف بعض أقواله 
التي  واهد  الشّ عىل  وقوف  لنا  كان  هنا،  من   ،أخر تارة  املبارش  والتّرصيح  تارة، 

سنا فيها الالمساس أو التّلطف.   تلمّ

ل: التّلطّف يف قضايا املرأة املبحث األوّ

وقد  ا٤٦،  تلطّفً أكثر  ألفاظ  إىل  اللّجوء  يقتيض  األلفاظ،  بعض  مع  التّعامل  إنّ 
حية. من هنا،  ثّل بديالً عن األلفاظ الرصّ وردت يف أقوال إمامنا اجلواد ألفاظٌ متُ

نلتمس الالمساس الالمساس يف األلفاظ التي ترتبط باملرأة.

معاين  حتمل  التي  القرآنيّة  املُصطلحات  استعمل  اإلمام  أنّ  كر  بالذّ واجلدير 
التّلطيف يف هذه القضايا. 

ونذكر منها عىل سبيل املثال: 

قال: " ... ياهذا ال طالق إال بخمس: شهادة شاهدين عدلني، يف طهر من
غري مجاع بإرادة عزم".
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مسألة  كنّى  هلذا  احلياء،  خيدش  ال  كريم  بلفظٍ  األلفاظ  بعض   اإلمام كنّى 
حيض املرأة، بقوله: طهر، إذ ال جيوز تطليقها وهي يف حالة نجاسة بدنيّة، ومنه قوله 
وا اهللاَ قُ اتَّ ةَ وَ وا الْعِدَّ صُ أَحْ ِنَّ وَ هتِ نَّ لِعِدَّ قُوهُ طَلِّ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ َ ا أَهيُّ تعاىل: ﴿  يَ

مْ ﴾ (الطالق/١). بَّكُ رَ

، لذلك يقول  يف  ألفاظًا تنسجم والذوق اإلنساينّ ويميض اإلمام مستعمالً 
ا بعد: فقد  وي قوله: " أمّ د اجلواد ، فقد رُ مناسبة تزويج املأمون ابنته لإلمام حممّ

كان من فضل اهللا عىل األنام، أن أغناهم باحلالل عن احلرام"٤٧

ا  قً فرّ مُ احلرام،  عن  باحلالل  أغناهم  بعبارة:   ، عيّ الرشّ واج  الزّ عن  إمامنا  عربّ  إذ 
عيّة ( احلالل)، ويف ذلك  وجية الرشّ نا)، والعالقة الزّ مة ( الزّ بذلك، بني العالقة املحرّ

بّب. تلطيف حمُ

ا بكلمة:  وجيّة؛ فعربّ عنها تلطيفً جلأ إمامنا إىل لفظٍ بديل يف تعبريه عن العالقة الزّ
كلامت  لغة  كلّ  يف  األلفاظ  بعض   ...  " أنيس:  إبراهيم  ذلك  يف  ويقول  احلالل، 

ر منها النّاس، وأخر معامة مكنية يقبلون عليها"٤٨. مفضوحة ينفّ

     ويف تفسري آي القرآن الكريم، عندما سأل عمرو بن عبيد اإلمامَ أن يفرسّ له 
فحو اآلية الكريمة، طالبًا منه أن يذكر له الكبائر التي يقصدها اهللا تعاىل يف قوله: 
" والذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش" ( الشور/  ٣٧)، أجابه اجلواد إجابة 
ا بآي من القرآن الكريم، وممّا ورد يف قوله:  ستشهدً ا له هذه الكبائر ومُ دً عدّ تفصيليّة مُ

نا"٤٩. حر... والزّ " .. وقذف املحصنة، ... والسّ

يح  ا بلفظ: املحصنة، وقد حتاشى اللّفظ الرصّ وج تلطيفً عربّ اإلمام عن املرأة الزّ
املبارش. وهي تعني: املرأة املُتزوجة العفيفة. 
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ها،  مسّ له  حتلّ  ال  المرأة  الرجل  مواقعة  د  سّ جيُ الذي  الفجور  عن  تعبريه  ويف 
ا كلمة: زنا. استعمل تلطفً

تستوجب  التي  نوب  الذّ كبائر  من  وغريمها  نا  والزّ املحصنات  قذف  ويُعد 
ضِ  َرْ األْ يفِ  ا  مَ وَ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ  ا  مَ هللاِ  ﴿ وَ سبحانه:  قال  إذ  تعاىل،  اهللا  غضب 
ينَ  نَى * الَّذِ سْ بِاحلُْ نُوا  سَ أَحْ ينَ  الَّذِ يَ  ْزِ جيَ وَ لُوا  مِ عَ بِامَ  وا  اؤُ أَسَ ينَ  الَّذِ يَ  زِ لِيَجْ
ةِ ﴾   رَ فِ املَْغْ عُ  اسِ وَ بَّكَ  رَ إِنَّ  مَ  اللَّمَ إِالَّ  شَ  احِ وَ الْفَ وَ ثْمِ  ِ اإلْ بَائِرَ  كَ تَنِبُونَ  ْ جيَ

( النّجم/ ٣١ و ٣٢).

البالء  وأرض   - ربّ  – اللّهم   " قوله:  باالستعاذة،  ناجاته  مُ عنه،  ورد  وممّا 
ة املحن فارجفها، وشمس النّواب فاكسفها.. وامحلني عىل مطايا  صَ فاخسفها، وعرَ

.٥٠ الكرامة، واصحبني بإقالة العثرة، واشملني بسرت العَورة"

ا  استعان اإلمامبلفظ " العورة" التي تعني: "  كلّ ما يسرته اإلنسان استنكافً
أو حياء"٥١، و نلحظ أن لفظ العورة خفّف من احلرج يف ذكر داللتها، وهذا من باب 
د الالمساس يف جتنّب  الالمساس والتّلطيف، وعبارة: (سرت عورته)٥٢، وهنا، يتجسّ

يح.  التلفّظ هبذه األلفاظ بلفظها الرصّ

جوه، إالّ تفعلوه تكن فتنة يف  لُقه ودينه فزوّ وعنه: " إذا جاءكم من ترضون خُ
األرض وفساد كبري"٥٣.

ا أكثر ممّا لو استعمل لفظاً  جوه"، تتضمن تلطيفً فزوّ إنّ استعامل اإلمام لعبارة"
رجة"٥٤.  آخر بينام حتتلّ لفظة زواج داللة غري حمُ

 ،وخالف اهلو ، هواتِ ، وارفض الشّ ، واعتنق الفقرَ ربَ د الصّ وما قاله: " توسّ
واعلم أنك لن ختلو من عني اهللا، فانظر كيف تكون"٥٥.
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الفة  وخمُ هوات  الشّ رفض  إىل  دعوة  من  اإلمام  بيّنه  ما  احلديث،  هذا  بالغة  من 
اهللا  قال  وقد  ات،  امللذّ من  يُشتهى  وما  ديدة،  الشّ غبة  الرّ تعني:  هوة،  والشّ  .اهلو
نَ  مِ ةِ  نْطَرَ املُْقَ نَاطِريِ  الْقَ وَ الْبَنِنيَ  وَ اءِ  النِّسَ نَ  مِ اتِ  وَ هَ الشَّ بُّ  حُ لِلنَّاسِ  نَ  يِّ ﴿ زُ  " تعاىل: 
هُ  نْدَ اهللاُ عِ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ تَاعُ احلَْ لِكَ مَ ثِ ذَ رْ احلَْ امِ وَ عَ َنْ األْ ةِ وَ مَ وَّ يْلِ املُْسَ اخلَْ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ الذَّ

نُ املَْآبِ ﴾ )( آل عمران/  ١٤). سْ حُ

ورغبات،  شهوات  من  الكريم  القرآن  ذكره  ما  لكلّ  بب  حمُ تلطيفٌ  كالمه  ويف 
هوات ال  راكب الشّ "  ليفصح عن مجيل نصحه وتلطّفه، قوله:  ويميض اإلمام 
د اإلمام،  ا إحيائيًا لرغبات النّفس، وهبذا يُؤكّ هوات حتمل بُعدً تُقال عثرتُه"٥٦؛ والشّ

ا هلا.  يف قوله هذا، أنّ من ينقاد وراء شهواته يُصبح أسريً

املبحث الثاين: التّلطّف يف قضيّة املوت والعاملَ اآلخر

اآلخرة

التّلطّف هي اخلوف  املُؤثّرة يف قضيّة  د قدور٥٧ أنّ أبرز العوامل  أمحد حممّ يُشري 
عة إىل  تنوّ دد: " تدعو أسباب نفسيّة مُ أو احلياء أو دفع التّشاؤم، ويقول يف هذا الصّ
ا للتّشاؤم.. وهناك أمثلة كثرية مثل  ا أو دفعً جتنّب الكثري من األلفاظ حياءً أو خوفً

ظ بمفردات األمراض والعاهات واملوت..."٥٨.    العدول عن التلفّ

عن إمامنا اجلواد: " من كان هواه هو صاحبِه ودان بدينه، فهو معه حيث 
رة هي دار القرار"٥٩. كان واآلخِ

 عن العاملَ اآلخر بلفظ: دار القرار، وهو عامل غيبيّ خيشاه النّاس، ألنّه يوم  عربّ
﴾(  غافر/  ٣٩).  رارِ رةَ هي دارُ القَ الفزع األكرب، وقد قال اهللا تعاىل: ﴿ وإنّ اآلخِ
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عىل  اجلورِ  يوم  من  أشدُّ  الظّامل  عىل  العدل  يوم  " بقوله:  ا  أيضً عنه  عربّ  كام 
لني واآلخرين  "٦٠، ويوم العدل: هو اليوم الذي جيمع اهللا فيه النّاس من األوّ املظلومِ
، فيقتصَّ للمظلوم من الظّامل؛ وهكذا، عربّ عن اليوم الذي  ق العدلَ للحساب، ليُحقّ

ا منه..    خيشاه الظّامل وينتظره املظلوم بيوم العدل، تلطيفً

املوت

ا  اهً  استعان اإلمام بالكناية يف تعبريه عن املوت، ومن " من املالحظ أنّ هناك اجتّ
تلف اللّغات الستعامل الكنايات بدالً من ذكر كلمة املوت بذاهتا عند  ا بني خمُ سائدً

احلديث عنه"٦١. 

أميّة بن عيل، قال: كنتُ باملدينة...  وي عن  " رُ وممّا ورد عنه يف مسألة املوت: 
اختلف إىل أيب جعفر وأبو احلسن (الرضا) بخراسان، وكان أهل بيته وعمومة 
يتهيّئون  هلا: قويل هلم:  فقال  ا- جاريته...  يومً  – فدعا  يأتونه ويسلمون عليه،  أبيه 

قنا من جملسنا... أنا ومجاعة، قلنا: هالّ سألنا ملن املأتم؟ للمأتم. فلامّ تفرّ

...قال: مأتم خري من عىل ظهرها ( أي ظهر األرض)؟"٦٢.

والده  باستشهاد  الناس  إخباره  حلظة  يح،  الرصّ بلفظه  املوت  ذكر  اإلمام  جتنّب 
عنه  فعربّ  ا،  معً امع  والسّ املتكلّم   لد تشاؤم  من  دثه  حيُ ملا   ،ضا الرّ عيل  اإلمام 
ا  قال: " كان مأمتهم مفزعً ا دالة عليه، وهي: املأتم. مجعها: مآتم، ويُ بكلمة أكثر تلطيفً
حزن  يف  النّاس  من  مجاعة  عىل  ا  أساسً تُطلق  والكلمة  وحزهنم،  نحيبهم  للقلوب: 
النّوح والبكاء واحلزن  اجلنازة"٦٣، واملأتم حيمل داللة  أو يف مراسيم  إثر وفاة  عىل 

ومراسيم دفن امليت...

ا"٦٤. ل حرزً وممّا قاله: " وكفى باألجَ
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قال: جاء أجله، أي حان  ا عن املوت، ويُ " األجل" تعبريً بلفظ  استعان اإلمام 
لَٰكِن  وَ  ﴿ تعاىل:  قال  وقد  املوت.  معنى  عىل  داللته  يف  تلطيفٌ  ذلك  ويف  موته، 

ى ﴾ (  النحل/٦١). مًّ سَ لٍ مُّ ٰ أَجَ مْ إِىلَ هُ رُ خِّ ؤَ يُ

وكتب اإلمام رسالة إىل رجل مات ابنه يردّ فيها عىل رسالة وصلته منه: 

صيبتك مُ " ذكرتَ  وي عن ابن مهران، قال: كتب أبو جعفر إىل رجل:  " رُ
" ابنك، وذكرتَ أنّه كان أحبّ ولدك إليك. وكذلك اهللا ( عزّ وجل) إنّام  ب" عيلّ
باملصيبة،  املصاب  أجر  به  ليعظم  أهله،  عند  ما  أزكى  وغريه-  الولد  من   – يأخذ
اهللا عليك  ل  قدير، وعجّ إنّه   ، قلبكَ ، وربط عىل  اهللا أجرك، وأحسن عزاكَ فأعظم 

باخللف، وأرجو أن يكون اهللا قد فعل، إن شاء اهللا"٦٥.

جتنّب ذكر كلمة املوت، مراعاة ملشاعر الوالد الذي فقد ابنه، فاستعاض عنها 
صيبة، ويف ذلك تلطيف يف الكالم، وقد حتاشى التّرصيح بقبض روحه،  مُ بكلمة: 
عندما عربّ عن ذلك بعبارة: يأخذ اهللا، وهو بذلك يلجأ إىل الالمساس بدافع حرصه 

داراة مشاعر األسى التي يعيشها الوالد بعد فقد ابنه.  عىل مُ
املبحث الثّالث: التّلطف يف ذكر األحكام واملواعظ األخالقيّة 

وافع تعود إىل احلياة االجتامعيّة  ة عىل اللّغة، لذا فإنّ " جلّ الدّ جتمع سلطة قويّ للمُ
مثل الكياسة والتأدّب واخلوف والتفاؤل والتشاؤم ونحوها من الدوافع التي تلجأ 

ة إىل التّلطّف بشأهنا بعبارات كريمة وألفاظ نبيلة"٦٦. اجلامعة اللغويّ
د اجلواد إىل التعبري إحياءً عن غري قضيّة أخالقيّة أو اجتامعيّة،  جلأ اإلمام حممّ
املرهف  احلسّ  ذو   " جاء:  وقد  تلطيف،  والّ والتّلميح  اإلحياء  أسلوب  مستعمالً 
ا كالميًا، إذ يدلّ عليها بالكنايات  لقي عىل املعاين التي ال جيمل التّرصيح هبا سرتً يُ

واإلشارات والتّلميحات "٦٧.
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يقول اإلمام: " لو سكت اجلاهل ما اختلف النّاس"٦٨. استعان اإلمام بلفظ: 
مذمومة،  صفة  واجلهل  واملعرفة؛  اخلربة  عديم  بذلك  يقصد  وهو  ا،  تلطّفً اجلاهل، 
شعور  يراعي  وكأنّه  ا،  تلطفً أكثر  بلفظ  الفهم  عي  يدّ الذي  خص  الشّ عن  عربّ  وقد 
بّب حيمل دعوة إىل تبيان هذا التّرصف غري البناء  ا املوعظة بأسلوب حمُ مً قدّ امع، مُ السّ

ملا يُسبّبه من مشاكل يف املجتمع ومنها: بثّ التّفرقة واخلالف. 

جل بني فكيّه"٦٩، وهذا الكالم كناية عن  ومن مجيل قوله يف التّلطّف: " مقتل الرّ
وء  بالسّ ث  ا أو حتدّ إذا نطق كذبً يتسبّب يف مقتل صاحبه، ال سيّام  الذي قد  اللّسان 
ر األمر ليصل حدّ يسبّب اهلالك  ، إذ من املُمكن أن يتطوّ عنيّ أو تسبّب يف خالف مُ
وبأسلوب  الشديد  باإلجياز  كلّه  ذلك  عن  عربّ  قد  يكون  هكذا،  نفسه.  للمتكلم 

تلطيفي حيمل احلكمة والعربة. 

ال بينهم"٧٠. ومن مواعظه األخالقيّة، قوله: " العلامء غرباء لكثرة اجلهّ

اإلمام  أجاد  وقد  واملواعظ،  واحلكم  املعاين  من  الكثري  حتمل  موجزة،  عبارة 
يأيت  هنا،  واجلاهل،  ال"،  "اجلهّ ا، وهو:  تلطيفً أكثر  بلفظ  العلامء  أعداء  التّعبري عن 
ق غربة العلامء؛  بصورة عاملِ جاهل يُيسء إىل سمعة أقرانه من العلامء، وهكذا تتحقّ

عون العلم وما هم بعاملني. قارنون بآخرين يدّ أي عندما يُ

وال  النّاس  من  احلمقى  لها  يُشكّ ال  العامل  غربة  إنّ   " دد:  الصّ هذا  يف  جاء  وقد 
احة العلميّة. يف قضايا إثبات  اهلم، بل أدعياء العلم من " العلامء" نظرائهم يف السّ هّ جُ

ا"٧١.   عائر أو نفيها تبدو احلقيقة واضحة متامً الشّ

ومن تلطّفه يف التّعبري عن نرش األكاذيب والتّضليل بني النّاس، قوله: " ما أفسد 
عية..."٧٢. اعي تصلح الرّ جال مثل الطّمع، وبالرّ ين مثل البدع، وال فسد الرّ الدّ
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ضاللة،  بدعة  وكلّ   .٧٣ التّقليديّ لإليامن  ا  خمالفً به  يُؤتى  ما  ين:  الدّ يف  والبدعة 
ا،  تلطّفً أكثر  بلفظ  والفتنة  الفساد  ونرش  والتّضليل  الكذب  معاين  عن  عربّ  ولعلّه 

وهو: البدع.

املُداراة من هجر  " قوله:  باحلسنى، يف  النّاس ومعارشهتم  داراة  مُ إىل   يدعو
اجلناح  وخفض  النّاس،  الينة  مُ تعني  واملُداراة:  ؛  إحيائيّ بأسلوب  املكروه"،  قارنه 
هلم، وترك الكالم الغليظ، ويف ذلك دعوة إىل املُالطفة وحسن املعارشة. وهو عندما 
خص الذي يسري بخالف ذلك، مل ينعته بام جيرح مشاعره، إنّام تلطّف  أراد وصف الشّ
ر االتيان بعكسها. وهذا  باستعامل لفظ: "هجر"، ما يعني أنّه ترك املُداراة بقصدٍ وقرّ
ّ لنفسه.  بدوره، جيعل اآلخرين ينفرون منه، ما سيعود عليه باملكروه ألنّه جيلب الرشّ

فق بلطف الفعل والقول، بغرض النّصيحة واإلرشاد وزرع  ولعله يدعوه إىل الرّ
لوك ما يُؤدّي إىل صالح  األلفة واملحبّة بني النّاس يف املجتمع، فضالً عن هتذيب السّ

النّفس واألخالق.  

البالء،  زينة  رب  والصّ الغنى،  زينة  كر  والشّ الفقر،  زينة  العفاف   "  :وقال
وخفض  واية،  الرّ زينة  واحلفظ  الكالم،  زينة  والفصاحة  احلسب،  زينة  والتّواضع 

اجلناح زينة العلم..."٧٤.

القول بأسلوب  خفض اجلناح، وهو يريد  التّواضع، يف قوله:  إمامنا إىل   يدعو 
.  ورأ يف ذلك فضيلة تكرم املرء  ا فوق تواضعك، وال تتكربّ ددْ تواضعً : ازْ تلطيفيّ
وترفعه بني الناس؛ فالتواضع زينة العلم، والتّكربّ جهل ومنقصة. وقد قال تعاىل: "

نِنيَ ﴾ (الشعراء/٢١٥). مِ نَ املُْؤْ بَعَكَ مِ كَ ملَِنِ اتَّ نَاحَ فِضْ جَ اخْ ﴿وَ
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": حسب املرء من كامل  ومن مجيل أساليبه يف الالمساس والتّلطيف قوله: 
ة بطنه"٧٥. املروءة.. تركه ما ال حيمل به.. ومن ورعه: غضّ برصه، وعفّ

م اإلمامُ صورتني من صور الورع لد اإلنسان املؤمن، ومها: غضّ البرص  قدّ     يُ
النّظر  لطّفة عن غضّ البرص عن  ا األوىل فهي جاءت مُ أمّ ثانيًا؛  البطن  ة  ، وعفّ الً أوّ
قق  د إطالة النّظر بشهوة وريبة إىل ما وقعت عليه العني، حيُ إىل املحرمات؛ ألنّ تقصّ
لطّفة عن جتنّب تناول  ا الثّانية، فهي عبارة مُ مة للفتنة. أمّ قدّ النّظر احلرام، والنّظرة مُ
تها تعني  طلق احلرام. والعفيف: من يرتك احلرام بالقول والفعل. وكفّ البطن وعفّ مُ

مة.  حفظها وصوهنا عن املشتهيات املُحرّ

ىلَ اهللاِ  لِ عَ ة، والتوكُّ ورَ لة، واملَشُ جَ كِ العَ نَّ فيه مل يندم: تَرْ ن كُ "ثالثةٌ مَ  :وقال
 ." هُ انَ دْ شَ قَ النِيةً فَ حهُ عَ ، ومن نَصَ هُ انَ دْ زَ قَ اً فَ ّ اه رسِ ن نَصحَ أخَ ة، ومَ يمَ زِ تعاىل عند العَ

ا نصحيّة تلطّفيّة، ولسال حاله: إنّ من ينصح عالنية  حتمل موعظة اإلمام دروسً
اإلمامعن  عربّ  وقد  األنام.  بني  يفضحه  ألنّه  ه،  ويذلّ وصاحبه  أخيه  سرت  هيتك 
حه  ا وهي: نصَ رت بعبارة أكثر لطفً هذا الفعل الذي حيمل داللة الفضيحة وهتك السّ
ّ وليس أمام املأل، ويف ذلك  عالنية، ما يعني أنّ النّصح جيب أن يكون يف خلوة وبالرسّ
موعظة أخالقيّة حتمل الكثري من العرب، فال خالف أنّ النّصيحة يف الرسّ حتفظ املودة 
صَ  النّاصح حرِ وتزيد األلفة، وتُشعر الذي يستمع إىل النّصيحة بأنه ذو شأن ألنّ 

عىل حفظ ماء وجهه وعدم فضحه.   

هه وأساء إىل سمعته.  فضالً عن توظيفه كلمة: شانه، أي فضحه وعابه وشوّ
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اخلامتة:

راسة إىل نتائج نذكر منها:  لت الدّ توصّ

إنّ من أبرز األسباب التي دعت إمامنا اجلواد اىل استعامل أسلوب التّلطّف -
امعني، الذين تثري بعض القضايا مشاعر اخلوف  والالمساس، هو مداراته أحوال السّ

يبة أو التّشاؤم لدهيم. أو الرّ

ثّل - متُ قضايا  عىل  لإلضاءة  أقواله،  بعض  يف  اإلمام،  اعتمده  ا  هنجً التّلطّف  دّ  عُ
واج. ا ومنها: املوت والعاملِ اآلخر، املرض والزّ ا أو خوفً حرجً

ا إصالحيًا وهتذيبيًا يف األخالق - ذ إمامنا اجلواد من التّلطّف والالمساس هنجً اختّ
ة اآلخرين  محة وغضّ البرص وجتنّب أذيّ لوك، فكانت دعوته إىل التّواضع والرّ والسّ

. قوالً وفعالً

النّفسيّة - األحوال  يراعي  إذ  املعنى؛  وحتسني  اللّفظ  هتذيب  يف  التّلطّف  أسهم 
الوظيفة  يعكس  ما  وهذا  احلياء،  خدش  عدم  عىل  وحيرص  امع،  السّ وكرامة 

االجتامعيّة والنّفسية للّغة. 

التّلطّف والالمساس يف غري قضيّة - سار اإلمام عىل منهج القرآن الكريم يف 
عاجلها.

واإلرشاد - الوعظ  تقديم  يف   ،اإلمام أقوال  يف  التّلطّف،  توظيف  أسهم 
 . واإلضاءة عىل قضايا اجتامعية وأخالقيّة والتّنبيه عليهم، بأسلوب كنائي وإحيائيّ

حيًّا  ا  نطلقً مُ   اجلواد  د  حممّ اإلمام  أقوال  باختاذ  راسة  الدّ تويص  توصية: 
دراسات  عىل  هيّة  الشّ تفتح  عبور  ابة  بوّ ثل  متُ إذ  ومجاليّة،  ة  ولغويّ ة  نقديّ لدراسات 

ة. ة، ومقاصد إصالحيّة تنويريّ جديدة، ملا حتمله من فضائل فكريّ
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هوامش البحث:
١) حممد أمحد سامي أبو عيد، التّلطّف واملحظور يف اللّغة العربية، دراسة يف اللسانيات االجتامعية، 
جملة كلية اآلداب، جامعة بني سويف، ع٢٤، سبتمرب ٢٠١٢م، ص ٨٠. وينظر: أمحد خمتار عمر، 
اللغة  عران،  السّ حممود  وينظر:   .٢٤٠ ص  ١٩٩٨م،  ط٥،  الكتب،  عامل  القاهرة:  الداللة،  علم 

واملجتمع، رأي ومنهج، اإلسكندرية: دار املعارف، ط٢، ١٩٦٣م، ص ١٢٩. 
٢) رمزي البعلبكي، معجم املصطلحات اللغوية، بريوت: دار العلم للماليني، ط١، ١٩٩٠م، 

ص ١٧٩.  
٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة مسس. 

٤) ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة وتعليق وتقديم: كامل حممد بشري، ط٣، ١٩٧٢م، 
ص ١٧٤. 

بغداد،  جامعة  اآلداب،  جملة   ،taboo الالمساس  املحظور  الكالم  العاين،  مجيل  فائق  ملى    (٥
ع١٠١، ٢٠١٢م، ص ٢٣٩. ينظر: ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، مرجع سابق، ص ١٧٤.  

٦) أمحد خمتار عمر، علم الداللة، مرجع سابق، ص ٢٤٠. 
٧) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة لطف.  

٨) ينظر: الفراهيدي، ١٩٨٣م، ٧/ ٤٢٩.  
٩) رمزي البعلبكي، معجم املصطلحات اللغوية، مرجع سابق، ص ١٧٩.  

اللسانيات  يف  دراسة  العربية:  اللغة  يف  واملحظور  التلطف  عيد،  أبو  سامي  أمحد  حممد   (١٠
االجتامعية، جامعة بني سويف، كلية اآلداب، ع٢٤، سبتمرب ٢٠١٢م، ص٨١.  

١١) سعيد جرب أبو خرض، أثر التلطف يف التطور املصطلحي، األردن، جامعة آل البني، املجلة 
العربية للعلوم اإلنسانية، ، ع١١٢، ٢٨، ص٩. 

١٢) حممد عيل اخلويل، معجم علم اللغة النظري، بريوت: مكتبة لبنان، ط١، ١٩٩١م، ص ٨٨.  
١٣) مبارك مبارك، معجم املصطلحات األلسنية، بريوت: دار الفكر اللبناين، ط١، ١٩٩٥م، ص 

  .١٠١
 /١ العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  الطويل،  عيل  يوسف  حتقيق:  األخبار،  عيون  قتيبة،  ابن   (١٤

  .٢١٤
دار  بريوت:  قميحة،  مفيد  حتقيق:  والشعر)،  الكتابة   ) ناعتني  الصّ العسكري،  هالل  أبو   (١٥

الكتب العلميّة، ص ٤٨٢.  
١٦) ينظر: املربد، الكامل، حتقيق: حممد أمحد الدايل، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٦ هـ - 
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١٩٨٦م، ٨٥٥/٢، ٨٥٨ . 
ط١،  السعادة،  مطبعة  مرص:  البلغاء،  وإشارات  األدباء  كنايات  من  املنتخب  اجلرجاين،   (١٧

١٩٨٠م، ص ٣.  
١٨) الزخمرشي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ترتيب 

وتصحيح: حممد شاهني، بريوت: دار الكتب العلميّة، ط٤، ٢٠٠٦م، مج١، ص ٢٦٣.  
١٩) أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، الصاحبي يف فقه اللغة، حتقيق: عمر فاروق الطباع، بريوت: 

مكتبة املعارف، ط١، ١٩٩٣م، ص ٢٥٥.  
٢٠) أستاذ جامعي يف جامعة بنها، له عدة مؤلفات يف جمال اللغة واللسانيات وغريمها. 

٢١) كريم زكي حسام، املحرمات اللغوية، مكتبة األنجلو، ط١، ١٩٨٥م، ص٧ . 
اللغة  علوم  جمال  يف  املؤلفات  عرشات  له  ٢٠٠١م)،   -١٩٣٠  ) مرصي  لغوي  عامل   (٢٢

واللسانيات. كان عميدا لكلية اآلداب يف مجاعة عني شمس (١٩٨٢م- ١٩٨٥م).. 
 .٣٤٥ ص  ط٦،  اخلانجي،  مكتبة  القاهرة:  العربية،  فقه  يف  فصول  التواب،  عبد  رمضان   (٢٣
وينظر: فتحي موسى حممد صالح، التغري الداليل يف ألفاظ الالمساس الواردة يف القرآن الكريم، 

جملة ابن خلدون للدراسات واألبحاث، مج ٢،١٢، سبتمرب ٢٠٢٢م، ص ١٣٩. 
العربية والكردية: عبارات املوت أنموذجا، جملة  اللغة  التلطف يف  ٢٤) هنلة حسني طه، ظاهرة 
ستيفن  ينظر:  ص٢٠٤.  ٢٠١٩م،   ،٣٤،الرتبوية للعلوم  اإلمارات  كلية  واألدب،  الفنون 

أوملان، دور الكلمة يف اللغة، مرجع سابق، ص ١٩٦.  
٢٥) عصام الدين عبد السالم، التّعبري عن املحظور اللغوي يف القرآن الكريم ( دراسة داللية)، 

أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، ٢٠٠١م، ص ٢٦.  
الكتب احلديث،  العريب، األردن: عامل  الرتاث  التطبيقية يف  الداللة  نمر، علم  ينظر: هادي   (٢٦

٢٠١١م، ص ٣٣٤. 
٢٧) آية مريغني الدود محزة، استخدام تلطف التعبري يف القرآن الكريم ( دراسة لغوية)، رسالة 

ماجستري، جامعة السودان، كلية الدراسات العليا، ٢٠١٧م، ص٢٠. 
٢٨) ينظر: حممد أمحد سامي أبو عيد، التلطف واملحظور يف اللغة العربية: دراسة يف اللسانيات 

االجتامعية، مرجع سابق، ص ٨٩.  
٢٩) مرجع سابق نفسه، ص ٩١.   

عية يف فقه  روس الرشّ ٣٠) الشهيد األول الشيخ حممد شمس الدين حممد بن مكي العاميل، الدّ
اإلمامية، قم، إيران: مؤسسة النرش اإلسالمي، ط١، ١٤١٤ه، ٢/ ١٤.  
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٣١) املفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد، حتقيق: مؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث، 
إيران، ط١، ١٩٩٥م، ٢/ ٢٨٩. 

٣٢)   معهد سيد الشهداءللمنرب احلسيني، جواد األئمة، شهادة اإلمام حممد اجلواد، بريوت: 
مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، ، ٢٠١٢م، ص٢٤. 

٣٣) حممد بن عيل ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، بريوت: دار األضواء، ١٩٨٥م، ٤/ 
  .٣٨٧

٣٤) جواد األئمة، شهادة اإلمام حممد اجلواد، مرجع سابق، ص ٨٧. 
٣٥) مرجع سابق نفسه، ص ٢٨.  

ط١،  األعلمي،  مطبعة  بريوت:  األئمة،  معرفة  يف  املهمة  الفصول  الصباغ،  ابن  املالكي   (٣٦
١٩٨٨م، ٢/ ١٠٣٨.  

٣٧) جواد األئمة، شهادة اإلمام حممد اجلواد، مرجع سابق، ص ٣٤.  
٣٨) مرجع سابق نفسه، ص ٣٠.  

٣٩) ينظر: الطربي، دالئل اإلمامة، إيران: مؤسسة البعثة، ط١، ١٤١٤ه، ص ٣٨٨ و ٣٨٩.  
٤٠) جواد األئمة، شهادة اإلمام حممد اجلواد، مرجع سابق، ص ٥١. 

٤١) ينظر: الشيخ عزيز اهللا العطاردي، مسند اإلمام اجلواد عليه السالم، بريوت: دار الصفوة، 
ط١، ١٩٩٣م، ص ٢٤٩. 

٤٢) جواد األئمة، شهادة اإلمام حممد اجلواد، مرجع سابق، ص ٦٧. 
٤٣) الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، دالئل اإلمامة، قم: دار الذخائر للمطبوعات، ٢٠١٧م، 

ص ٢٣.  
٤٤) مرجع سابق نفسه، ص ٢٠٤.  

٤٥) ينظر: حممد أمحد سامي أبو عيد، التلطف واملحظور يف اللغة العربية: دراسة يف اللسانيات 
االجتامعية، مرجع سابق، ص ٨٤.  

٤٦) ينظر: مرجع سابق نفسه، ص ٨٥، ٨٦، و٨٧.  
٤٧) السيد حممد كاظم القزويني، من املهد إىل اللحد، مراجعة وحتقيق: السيد مصطفى ابن السيد 

حممد كاظم القزويني، بريوت: دار العلوم، ط١، ٢٠٠٨م، ١/ ١٤٨
٤٨) إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، القاهرة: مكتبة األنجلو، ١٩٩٧م، ص ١٤٢.  

٤٩) السيد حممد كاظم القزويني، من املهد إىل اللحد، مرجع سابق، ١/ ٢٨٧.  
٥٠) مرجع سابق نفسه، ٢/ ٥٥.  
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٥١) جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة:ع و ر.  
٥٢) معجم الغني، مادة عور.  

٥٣) حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، طهران: دار الكتب اإلسالمية، ط٥، ٢٠١٨م، ٥/ ٣٤٧.  
٥٤) عبد القادر أبو رشيفة وآخرون، علم الداللة واملعجم العريب، عامن: دار الفكر، ١٩٨٩م، 

ص ٦٨.  
ص  ٢٠٠٢م،  ط٧،  األعلمي،  مؤسسة  بريوت:  العقول،  حتف  احلراين،  احلسن  حممد  أبو   (٥٥

  .٤٥٥
٥٦) الشيخ حممد الباقر املجليس، بحار األنوار، بريوت: دار إحياء الرتاث، ط٣، ١٤٢٩هـ، ٧٥/ 

  .٣٦٥
٥٧) أمحد حممد قدور، من مواليد سوريا ( ١٩٤٨م)، أستاذ جامعي، أديب وناقد سوري. تسلم 
عامدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة حلب ( ٢٠٠٣-٢٠٠٧م)، وكان مديرا ألوقاف 

حلب حتّى عام ٢٠١٠م.  
احلديث،  العرص  يف  الفصحى  العربية  يف  الداليل  التطور  لدراسة  مقدمة  قدور،  حممد  أمحد   (٥٨

الكويت، جملة عامل الفكر، مج١٦، ع٤، ٢٠١٧م، ص ٢٠. 
٥٩) أبو حممد احلسن احلراين، حتف العقول، مرجع سابق، ص ٤٥٦.  

٦٠) املريزا النوري، مستدرك الوسائل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط٢، ١٩٨٨م، 
  .١٢/ ٩٧

األنجلو  مكتبة  القاهرة:  أيوب،  محن  الرّ عبد  تر:  واملجتمع،  الفرد  بني  اللغة  يسربسن،  أتو   (٦١
ة، ١٩٥٤م، ص ١٥٥.   املرصيّ

٦٢) السيد حممد كاظم القزويني، من املهد إىل اللحد، مرجع سابق، ١/ ٢٣. 
٦٣) معجم الغني، مادة أتم.  

٦٤) السيد حممد كاظم القزويني، من املهد إىل اللحد، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩. 
٦٥) مرجع سابق نفسه، ١/ ٢٥٩.  

٦٦) بدر بن سامل بن مجيل القطيطي، املحظور اللغوي بني الالمساس والتلطف يف التعبري، جملة 
كلية اآلداب، جامعة بنها، العدد األربعون، أبريل ٢٠١٥م، ص ٦١.   

ط١،  القلم،  دار  دمشق:  وفنوهنا،  وعلومها  أسسها  العربية  البالغة  امليداين،  الرمحن  عبد   (٦٧
١٩٩٦م، ص ٨٥.  

٦٨) أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح األربيل، كشف الغمة يف معرفة األئمة، بريوت: دار 
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األضواء للطباعة، ط٢، ١٩٨٥م، ٢/ ٣٤٩.  
٦٩) إكامل الدين، ٢/ ٥٧٤.  

٧٠) أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح األربيل، كشف الغمة يف معرفة األئمة، مرجع سابق، 
  .٢/ ٣٤٩

٧١) مقال ل: كريم املحروس، بعنوان: غربة احلمقى وهم خيال!، شبكة النبأ املعلوماتية، اخلميس 
٢٧ أيلول ٢٠١٠م.

h�ps: //annabaa.org/arabic/authorsar�cles/16700 
اهللا  عبد  الشيخ  الفوائد، حققه  كنز  الطرابليس،  الكراجكي  بن عيل  الفتح حممد  أبو  الشيخ   (٧٢

نعمه، بريوت: دار األضواء، ١/ ٣٥٠.  
٧٣) ينظر: معجم الرائد، مادة بدع.  

٧٤) السيد حممد كاظم القزويني، من املهد إىل اللحد، مرجع سابق، ١/ ٣٨٣. 
٧٥) مرجع سابق نفسه، ١/ ٣٨٣.
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قائمة املصادر واملراجع:
     القرآن الكريم

مجال * عيل.  بن  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن 
دار  بريوت،  العرب.  لسان  ٢٠١٠م.  الدين. 

صادر.
معجم * ٢٠١٣م.  الغني.  عبد  العزم،  أبو 

الغني. الرباط، مؤسسة الغني للنرش. ط١.
١٩٨٣م. * أمحد.  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

معجم العني. مكتبة اهلالل.
٢٠٠٨م. * كاظم.  حممد  السيد  القزويني، 

السيد  وحتقيق:  مراجعة  اللحد:  إىل  املهد  من 
القزويني.  كاظم  حممد  السيد  ابن  مصطفى 

بريوت، دار العلوم. ط١.
مؤلفني). * (جمموعة  العربية  اللغة  جممع 

٢٠٠٨م. املعجم الوسيط. املكتبة الوقفية. 
الرائد. * معجم  ١٩٩٢م.  جربان.  مسعود، 

بريوت، دار العلم.
املراجع العربية

حتقيق: * األخبار:  عيون  ١٤٣٤هـ.  قتيبة.  ابن 
يوسف عيل الطويل. بريوت، دار الكتب العلمية.

١٩٨٩م. * وآخرون.  القادر  عبد  رشيفة،  أبو 
علم الداللة واملعجم العريب. عامن، دار الفكر.

ناعتني ( * أبو هالل العسكري. ٢٠٠٨م. الصّ
الكتابة والشعر): حتقيق: مفيد قميحة. بريوت، 

دار الكتب العلميّة.
أيب * بن  عيسى  بن  عيل  احلسن  أبو  األربيل، 

الفتح. ١٩٨٥م. كشف الغمة يف معرفة األئمة. 
بريوت، دار األضواء للطباعة. ط٢.

١٩٨٥م. * شهر.  ابن  عيل  بن  حممد  آشوب، 
مناقب آل أيب طالب. بريوت، دار األضواء.

األلفاظ. * داللة  ١٩٩٧م.  إبراهيم.  أنيس، 
القاهرة، مكتبة األنجلو.

معجم * ١٩٩٠م.  رمزي.  البعلبكي، 
العلم  دار  بريوت،  اللغوية.  املصطلحات 

للماليني. ط١.
كنايات * من  املنتخب  ١٩٨٠م.  اجلرجاين. 

مطبعة  مرص،  البلغاء.  وإشارات  األدباء 
السعادة. ط١.

حتف * ٢٠٠٢م.  احلسن.  حممد  أبو  احلراين، 
العقول. بريوت، مؤسسة األعلمي. ط٧.

املحرمات * ١٩٨٥م.  زكي.  كريم  حسام، 
اللغوية. مكتبة األنجلو. ط١.

علم * معجم  ١٩٩١م.  عيل.  حممد  اخلويل، 
اللغة النظري. بريوت، مكتبة لبنان. ط١.

الرازي، أمحد بن فارس بن زكريا. ١٩٩٣م. *
فاروق  عمر  حتقيق:  اللغة:  فقه  يف  الصاحبي 

الطباع. بريوت، مكتبة املعارف. ط١.
يف * فصول  ١٩٩٩م.  رمضان.  التواب،  عبد 

فقه العربية. القاهرة، مكتبة اخلانجي. ط٦.
حقائق * عن  الكشاف  ٢٠٠٦م.  الزخمرشي. 

وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض 
شاهني.  حممد  وتصحيح:  ترتيب  التأويل: 

بريوت، دار الكتب العلميّة. ط٤.
اللغة * ١٩٦٣م.  السعران.  حممود  السعران، 

دار  اإلسكندرية،  ومنهج.  رأي  واملجتمع، 
املعارف. ط٢.
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د.ت. * جرير.  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 
دالئل اإلمامة. قم، دار الذخائر للمطبوعات.

إيران، * اإلمامة.  دالئل  ١٤١٤هـ.  الطربي. 
مؤسسة البعثة. ط١.

عيل * بن  حممد  الفتح  أبو  الشيخ  الطرابليس، 
حتقيق:  الفوائد:  كنز  ١٩٨٥م.  الكراجكي. 
الشيخ عبد اهللا نعمه. بريوت، دار األضواء. ط١.

شمس * حممد  الشيخ  األول  الشهيد  العاميل، 
روس  الدّ ١٤١٤هـ.  مكي.  بن  حممد  الدين 
مؤسسة  إيران،  قم،  اإلمامية.  فقه  يف  عية  الرشّ

النرش اإلسالمي. ط١.
١٩٩٣م. * اهللا.  عزيز  الشيخ  العطاردي، 

مسند اإلمام اجلواد عليه السالم. بريوت، دار 
الصفوة. ط١.

علم * ١٩٩٨م.  عمر.  خمتار  أمحد  عمر، 
الداللة. القاهرة، عامل الكتب. ط٥.

الكليني، حممد بن يعقوب. ٢٠١٨م. الكايف. *
طهران، دار الكتب اإلسالمية. ط٥.

الفصول * ١٩٨٨م.  الصباغ.  ابن  املالكي، 
مطبعة  بريوت،  األئمة.  معرفة  يف  املهمة 

األعلمي. ط١.
مبارك، مبارك. ١٩٩٥م. معجم املصطلحات *

األلسنية. بريوت، دار الفكر اللبناين. ط١.
املربد. ١٤٠٦ هـ_١٩٨٦م. الكامل: حتقيق: *

حممد أمحد الدايل. لبنان، مؤسسة الرسالة. ط١.
١٤٢٩هـ. * الباقر.  حممد  الشيخ  املجليس، 

بحار األنوار. بريوت، دار إحياء الرتاث. ط٣.
احلسيني. * الشهداءللمنرب  سيد  معهد   

حممد  اإلمام  شهادة  األئمة،  جواد  ٢٠١٢م. 
اإلسالمية  املعارف  مجعية  بريوت،   .اجلواد

الثقافية.
املفيد. ١٩٩٥م. اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا *

عىل العباد: حتقيق: مؤسسة أهل البيت إلحياء 
الرتاث. إيران. ط١.

البالغة * ١٩٩٦م.  الرمحن.  عبد  امليداين، 
دار  دمشق،  وفنوهنا.  وعلومها  أسسها  العربية 

القلم. ط١.
نمر، هادي. ٢٠١١م. علم الداللة التطبيقية *

الكتب  عامل  األردن،  العريب.  الرتاث  يف 
احلديث.

النوري، املريزا. ١٩٨٨م. مستدرك الوسائل: *
حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث. ط٢.

املراجع املُرتمجة
أوملان ستيفن. ١٩٧٢م. دور الكلمة يف اللغة: *

ترمجة وتعليق وتقديم: كامل حممد بشري. ط٣.
الفرد * بني  اللغة  ١٩٥٤م.  أتو.  يسربسن، 

محن أيوب. القاهرة،  واملجتمع: ترمجة: عبد الرّ
مكتبة األنجلو املرصيّة.

ت املجالّ
أبو خرض، سعيد جرب. ٢٠١٠م. أثر التّلطف *

. األردن، جامعة آل البني،  يف التّطور املصطلحيّ
املجلة العربية للعلوم اإلنسانية. ع١١٢، ٢٨.

٢٠١٢م. * سامي.  أمحد  حممد  عيد،  أبو 
دراسة  العربية.  اللغة  يف  واملحظور  التلطف 
اآلداب،  كلية  جملة  االجتامعية،  اللسانيات  يف 

جامعة بني سويف. ع٢٤، سبتمرب.
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٢٠٢٢م. * حممد.  موسى  فتحي  صالح، 
يف  الواردة  الالمساس  ألفاظ  يف  الداليل  التغري 
للدراسات  خلدون  ابن  جملة  الكريم.  القرآن 

واألبحاث. مج ٢،١٢، سبتمرب.
التلطف * ظاهرة  ٢٠١٩م.  حسني.  هنلة  طه، 

املوت  عبارات  والكردية:  العربية  اللغة  يف 
أنموذجا. جملة الفنون واألدب، كلية اإلمارات 

.٣٤.للعلوم الرتبوية
الكالم * ٢٠١٢م.  مجيل.  فائق  ملى  العاين، 

اآلداب،  جملة   .taboo الالمساس  املحظور 
جامعة بغداد. ع١٠١.

لدراسة * مقدمة  ٢٠١٧م.  حممد.  أمحد  قدور، 
العرص  يف  الفصحى  العربية  يف  الداليل  التطور 
احلديث. الكويت، جملة عامل الفكر. مج١٦، ع٤.

٢٠١٥م. * مجيل.  بن  سامل  بن  بدر  القطيطي، 
يف  والتلطف  الالمساس  بني  اللغوي  املحظور 

العدد  بنها.  التعبري. جملة كلية اآلداب، جامعة 
األربعون. أبريل.
رسائل وأطاريح

محزة، آية مريغني الدود. ٢٠١٧م. استخدام *
(دراسة  الكريم  القرآن  يف  التعبري  تلطف 
السودان،  جامعة  ماجستري.  رسالة  لغوية). 

كلية الدراسات العليا.
عبد السالم، عصام الدين. ٢٠٠١م. التّعبري *

عن املحظور اللغوي يف القرآن الكريم (دراسة 
داللية). أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة.

مواقع الكرتونيّة
غربة * بعنوان:  كريم،  املحروس،  ل:  مقال   

املعلوماتية،  النبأ  شبكة  خيال!،  وهم  احلمقى 
اخلميس ٢٧ أيلول ٢٠١٠م.

* h�ps: //annabaa.org/arabic/
authorsar�cles/16700


