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راسة:  ُملَخَّص الد ِ

ماء  وجه   ماية  لح   غة  اللُّ  التي يتّبعها أصحاب   ريقة  بالط   ديثالح   ةغ  في علم اللُّ  داراة()الم   يختصُّ مصطلح  

براون وليفينسون ) التّأدُّب( عند   ف بـ )نظري ة  ر  ع  ا ي  مم    هذا المصطلح   يقترب   و -صح  الت عبيرإن – المتلقّي

لة   ا أن ه وثيق  ، كم  (م7891  اوض  )تف   باسم   ت  ف  ر  ع   ن نظري ة  م م  7891إليه )ستيال تينغ(  ت  أيًضا لما ذهب   الّص 

ه يقدّم   ن  أ   الفرد   ، وما يريد  وبة  المرغ   ات  للذ   الذّهني ة   على الصُّورة   ها إلى الحفاظ  مي من خالل  التي تر   (الوجه  

ة  لى المباديء إ إلى حدّ  كبير  د  تن  تس   الت فاعلي ة   غوي ة  اللُّ  وألن  األنظمة   .إلى اآلخرين   ، ولكن يختل ف العام 

 رصد  الوادي الجديد ل بمحافظة   الث قافات؛ آثرت  اختيار ثقافة مدينة )الخارجة( وتنوع   تطبيقها باختالف  

من  تكسو المعاني الس لبي ة، وتخفّ ف   ألفاظ   توظيف   الدالالت، فثقافة المكان استدعت   ها في تحديد  دور  

ات بعض هذه الورقة البحثي ة على المتلقّين، لذا تتناول   اهوطأت   رت بدافع   المصطلح   (اراةد  الم  ) التي تطو 

يلة اراة( د  )الم   ا من كون، انطالقً ب في الت عبيرأدُّ الت لطف والت   د  قص بما يعدُّ  ح  صرينا من الت  ن  ّك  تم   غويةل  وس 

ليس هو  عما هو محظور، ولعل  هذا المحظور عبير  أخرى للت   غوي بكلمات  اللُّ جتمع الم  ي ممنوع  الذّكر ف  

د الوحيد لهذا االس  الم    دفع   أهّمهاة د  أمور ع   التي تهد ف إلى (اةدار  الم  ) لنا في رحلة   تبدال كما سيتبي ن  قص 

 الراقي. اإلنسانيّ  التّواصل   المتكلّم والمتلقّي، وتحقيق   انزعاج  

 

  تفاوض الوجه -التّداولي ة  –الت لّطف  –التأدُّب  –المداراة  الكلمات المفتاحيَّة:

مة:  المقد ِ

التي تحكم االستخدام اللّغوّي  ة المبادئ العاّمةبدراس   تعدُّ )المداراة( أحد أبرز مباحث الت داولي ة التي تعني

التي  ،وأوستين لها على يد غرايس، ة، والمباديء األساسي ةتكلّمين، وقد تحد دت األطر العامّ من ق بل الم  

رة الت داولي ة ، ثم  اتّسعت دائ  األعمال اللّغويّةارتكزت على مفاهيم تتعل ق بالمقامي ة، واالقت ضاء، وغيرها من 

ها )الت  لتشمل مباحث  ط  وتحليل  اة(دار  )الم  ( بأدُّ أخرى أهم  ي عد التفاعلّي ف  ا بالب  أيضً تهتّم اب، كما أن ها الخ 

ثانويّا مقارنة  بعدًا ف اللّغة، واعتبروهارة إليه حين عدّدوا وظائ  ل باإلش  اكتفى اللّسانيّون األوائ   الذي ،اللّغة

تظّل سائر الوظائف  في حين تتصد ر المشهد الوظيفة التصّوريّة للّغة وذهبوا إلى أن  عاملّي، عد الت  بالب  

ومن ثّم اعتبر التداوليّون اللّغة أداة للتطبيع االجتماعّي ولتمتين الروابط بين األفراد، وكان التفاعل ، ثانويّة

حث لعّل من ا مهّما تناوله التداوليّون ضمن جملة من المباالتخاطب بعدً  حالالحاصل بين المتكلّمين 

مجموعة من الطرائق المتعارف  ا:على أنّه اي يمكن أن نعّرفهت)المداراة( الظاهرة  -كما ذكرنا –أبرزها 
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أثناء  واالنسجام التّساقمن ااألكبر قدر الالحفاظ على  علىدورها  ترك زي ،معي نة عليها داخل جماعة لغويّة

 الت فاعالت اليومي ة من أخطار.يترتّب على قد ما قة ملحفظ ماء وجههم من اإلراالتفاعل بين المتكلّمين 

 انتباه تلفت التي بدأتلموضوعات من أهّم االتداولية األخرى إلى جانب األعمال اللّغويّة  تعدُّ )المداراة(و 

لت، واللّسانيّين التداوليّين منذ نهاية سبعينات القرن الماضي جديد للبحث ما فتئت  ا إلى حقل  ا فشيئً شيئً  تحو 

دائرة آفاقا جديدة اتّسعت بمقتضاها وتفت حت في تناولها ، والمقاربات في إطاره تتنّوع، تتوالىالكتابات فيه 

الظاهرة، وتعدّدت مجاالت تطبيقها بعد أن كانت في النشأة واألصل مقصورة على االهتمام بهذه 

 7فحسب. المحادثات الشفويّة

كننا تسميتها بـظاهرة )التّلطف، والت أدّب( اللُّغوي ضرب من ضروب التّداولي ة التي )المداراة( أو ما يمفـ

ل بكل ما يتمث ل في االعتداد بالمعاني الخف ي ة التي لم يقع الت صريح بها في ظاهر اللفظ،  تهتمُّ في المقام األو 

د ال أ من عملي ة الت واصل، ومّما يقص  متكلّم إيصاله للمتلقي، ومّما ال يليق باللغوّي واعتبارها جزءا ال يتجز 

  2.أن يغفله أو يغض الطرف عنه عندما يدرس اللغة البشري ة

لتي يستخدمها المتكلّم لتجنُّب األلفاظ التي يمّجها الإلشارة إلى اآللي ة اللُّغوي ة  مصطلح )المداراة(واستخدم 

الذي يحول دون Taboo) هذه اللفظة مع المحظور اللُّغوّي الـ )المجتمع تجنُّبًا لخدش حياء المتلقّي، لتتّفق 

هالفُّظ بكلمات غير الئ قة في ظروفالت   ، أو الديني ة، أو : المقامات الّسياسيّة، أو مقامات بعينها، يعد من أهّم 

ا ال يسمح في  ( Euphemism)بالت صريح، ويحسن فيه الت كن ية  هالجنسي ة، وبعض المواقف االجتماعي ة مم 

ا يت ص ي ة مدينة )الخارجة( وم  ي اق  ل  تهتّم هذه الورقة البحثي ة برصد ظاهرة )المداراة( في عام  بالّس 

ن قيم    .باللغة، وتؤثّ ر فيهاوحقائق تتعل ق  االجت ماعّي م 

االجتماعي ة، انطالقًا من أن  فكرة حظر بعض األلفاظ  ةاللساني   ضمن الدراساتتقع هذه الورقة البحثية 

ل (المداراة)واستبدالها بأخرى من باب   ، تعكس ثقافة المجتمع وفكره؛ فهيفكرة اجتماعي ة في المقام األو 

 غة والفكر وفق ما يراه علماء اللسانيات.بمثابة استعمال لغوّي يعرض العالقة الجدلي ة بين اللّ 

 الد راسة:مشكلة 

في العصر الحديث؛ فهى تقف على تتصد ى هذه الورقة البحث ي ة إلحدى المشكالت اللُّغوي ة االجتماعي ة 

)المداراة( بوصف ها أسلوبًا ناجًحا ووسيلة يلجأ إليها أصحاب اللغة على نحو  فردّي أو جماعّي لتطوير 

هذه المصطلحات، وتقديمها بطريقة تحفظ مصطلحاتهم في الحقل االجتماعّي بغرض تفادي القصور في 

ماء وجه كّل من المتكلّ م والمتلقّي، وتخفّف من وطأت ها وحدّتها على عناصر وأطراف الحدث التّواصلّي 

 كاف ة.

 

                                                           

م، 4103، ديسمبر 34نظريَّة التَّأدب في اللسانيات التداولية، حاتم عبيد، مجلة عالم الفكر، العدد األول، مجلد  (1)
Fac.Ksu.edu.sa/habid/publication/100187,  ،وانظر نظريَّة التَّأدب في اللسانيات، محمد حمراوي ،aleph-

alger2.edinum.org1536. 

ترجمة وتعليق، د. محمد لطفي الزليطي، ود. منير التريكي، جامعة الملك تحليل الخطاب،  – ، براون يولجورج ( 2 )
 3، 4م، ص 0991سعود، 
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راسة: ية الد ِ  أهم ِ

ةفي لفت انتباه التكمن أهّميتها  ي الت أدُّب في باحثين إلى ظاهرة لغوي ة مهم  اإليحاءات والداّلالت ، وهى توّخ 

 ، ومحاولة الت لطُّف في الت عبير عن هذه المعاني والمفاهيم.تالس لبية التي تحملها بعض الكلما

 ف الورقة البحثيَّة إلى:تهد

 بيان معنى المداراة، وعالقتها بنظريّتى التّأدب وتفاوض الوجه. -

 أسباب ذلك، ودوافعه، ومظاهره.رصد ظاهرة المداراة في عامي ة مدينة الخارجة، وبيان  -

 د فيها أبناء مدينة الخارجة إلى المداراة.بيان المواقف االجتماعية التي يعم   -

 بيان وسائل مجتمع الخارجة في التأدب والمداراة. -

لتحقيق التّواصل اإلنساني الراقي، ودفع أبناء مجتمع الخارجة  اختاره اتحليل المصطلحات اللُّغوية التي  -

 عاج كل من المتكلّم والمتلقّ ي.انز

، وهى تقع هذه الدراسة في إطار علم اللغة االجتماعّي الذي لورقة المنهج الوصفي  الت حليلي  واعتمدت ا

يتناول المداراة كسلوك اجتماعّي تضع له المجتمعات والثقافات عددا من المعايير والقواعد التي تضبط 

م لتضعها في إطار من المقبولي ة في مختلف مجاالت الحياة، وجوه تصرفات أفراد المجتمع وسلوكياته

ها المحادثات أو الجانب اللغوّي.  وعلى رأس 

وألّن اللغة هى المرآة التي ينعكس  فيها ثقافة المجتمع، وشؤون ناطقيه بعادات هم، وفكرهم، ومبادئهم؛ فما 

يلجأ أبناء يكون عليه أفراد المجتمع اللغوّي في كّل منحى من مناحي الحياة نجد صداه في لغت هم؛ لذا 

الت واصلّي بأسلوب راق، والئ ق  مغرضه وامجتمع مدينة الخارجة إلى ظاهرة المداراة في اللغة، ليبلغ

 :مباحث ثالثة انقسمت الدراسة إلىراعي به القيم النّفسيّة واالجتماعي ة المرتبطة بثقافته، وفي ضوء ذلك ت

ل مبدأ الت عاون عند  وعالقتها بنظري ة الت أدُّب،غة واالصطالح، ماهي ة )المداراة( في اللُّ  :يتناول المبحث األوَّ

أبناء مدينة الخارجة صور استخدام  أهمّ  ويتناول المبحث الثَّاني:، لدى ستيال تينغ وتفاوض الوجه جرايس

لدوافع المداراة تفاؤاًل، وتشاؤًما، وتأدّبًا وتلّطفًا، وخوفًا  المبحث الث الثالبحث في يعرض  ثم  ، لمداراة ل

ات التّحليل اللغوّي للمصطلحمن خالل وفزًعا، موّضًحا في ثنايا العرض مظاهر ذلك وأسبابه ووسائله 

 والتراكيب التي يستخدمها أبناء مدينة الخارجة حفًظا لماء وجه المتلقّي، وإمعانًا في التّأدّب والتّلطُّف.

ورغم الجوان ب الممتعة في هذه الورقة البحثي ة؛ إال أن ها لم تكن تخلو من الصعوبات سواء على مستوى 

 -حتى اآلن –تطل ب الكثير من الوقت والجهد، أم من ناحية الموضوع ذاته الذي لم يلق  جمع المراجع الذي 

 رواًجا كبيًرا في عالم اللّسان ي ات.

ل:   ماهي ة المداراة في اللغة واالصطالح:المبحث األو 
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تعني المخالفة  ، والمداراة في اللغةيقال: داريته مداراة: الطفته والينته مصدر دارى، في اللغة: المداراة

ؤوا: تدافعوا في الخصومة  : أي مالينتهم -بغير همز – ومداراة الناس، 3والمدافعة، ودرأه: أى دفعه، وتدر 

  4وبالهمز بمعنى المدافعة. وحسن صحبتهم واحتمالهم؛ لئال ينفروا عنك ومجاملتهم،

   في االصطالح:المداراة 

ميد عريفات االصطالحي ة للمداراة من أدق الت   فها بقوله: "المداراتعريف الشيخ صالح بن ح  ة : حيث عر 

ل إلى المقصود، مع حفظ ما لصورة من صور الت عامل الد ا لداعي والمدعّو من ل على الحكمة، والموّص 

 1كرامة ومروءة"

وقال أيًضا: ،  6قال ابن بطال: )المد اراة: خفض الجناح للناس، ولين الكالم وترك اإلغالظ لهم في القول(

أصل األلفة واستمالة النّفوس من أجل ما جبل ما جبل الله عليه خلقه وطبعهم من اختالف "المداراة: 

 8.وقال المناوي: )المد اراة: المالينة والمالطفة(، 9وقال ابن حجر: )المراد به الدفع برفق(، 1األخالق"

المتعارف عليها داخل الجماعة اللُّغوي ة  : مجموعة من  الطرق ويمكننا تعريف هذه الظَّاهرة بأنَّها

ئيس الحفاظ على االنسجام واالتّساق حال الت فاعل بين المتكلمين داخل المجتمع رغم ما  الواحدة، هدفها الر 

 . 70قد ينتج عن هذا الت فاعل من أخطار لغوي ة

                                                           

تحقيق عبد  ،للزبيدي ، وانظر تاج العروس10/ 0 بيروت، مادة )د ر ى(، -البن منظور دار صادر  لسان العرب( 3)
 . 444/ 0 م،0991الّستَّار أحمد فرَّاج، الكويت، 

البن األثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، المكتبة اإلسالميَّة  والنهاية في غريب الحديث، مادة )د ر ى(،لسان العرب، ( 4 )
 .001/ 4 م،0994، 0طـ

وزارة الّشؤون اإلسالميَّة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية  مفهوم الحكمة في الدعوة لصالح بن حميد، (5)
 .39ص  هـ، 0344، 0السعودية، طـ

 

بيروت،  -ابن حجر العسقالني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفةشرح صحيح البخاري، فتح الباري  (6 )
 .411/ 9هـ، 0419

، 493/ 1 م،4114، مكتبة الرشد، 4تحقيق ياسر بن إبراهيم، وإبراهيم الّصبيحي، طـ  شرح البخاري البن بطال،( 7 )
491. 

 

 145/ 01 ، مرجع سابق،فتح الباري  ( 8)

 

، عالم الكتب، 0عبد الرؤوف المناوي، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، طـ  التوقيف على مهمات التعريف،( 9 )
 .410، م0991

 م.4103، ديسمبر 0، العدد 34لمجلد ة التأدب في اللسانيات التداولية، مجلة عالم الفكر، اأ.د/ حاتم عبيد، نظري(  01)
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فها البحث بأنَّها: ن اإلنسان من التعبير بط ويعر ِ الت راكيب  يقة الئ قة عن بعض الكلمات أورقدرة لغوي ة تمّك 

 غوّي )كفاءته اللغوي ة(.، معتمدًأ في ذلك على مخزونه اللُّ التي يمّجها المجتمع

الذي هو - ويمكننا هنا اإلشارة إلى ما ذهب إليه الدكتور/ أحمد مختار عمر حول )الت لطف، والتّأدُّب(

د ة  -التي نحن بصدد دراستها )المداراة(جوهر ظاهرة حيث يعّرفه بأن ه: إبدال الكلمة الحادّة بكلمة أقل ح 

  77وقبوال.

ويت ضح لنا أن  هذا الت عريف يشير إلى صورة واحدة فقط من صور )المداراة( وهى اإلبدال، وهناك صور 

 أخرى سيعرضها البحث في حينها.

ر في حضن المجتمع وألن  اللغة ظاهرة اجتماعي ة، تنشأ وتتطو 
وبالتالي فإن ه يتحتّم علينا كباحثين أن  ،72

نرصد الروابط الوثيقة بين الظواهر االجتماعي ة واللغوي ة، و)المداراة( ظاهرة لغوي ة اجتماعي ة، يمكننا أن 

ي ة( حيث تظهر في كالم بعض أفراد المجتمع، وتختفي تماًما لدى البعض  نضفي عليها طابع )القصد 

د استاآلخر ن أخالق يًّا ينعم بالدّفء والس الم.، مما يؤّك   فادة أصحاب المقصدي ة في العيش بمجتمع  آم 

ى بالـ ) راسة )ظاهرة المداراة( في مقابل ما يسم  ض Tabooترصد الدّ  ( أو )المحظور اللغوّي( الذي يعر 

ريح المتلقّ ي باللفظ الص  التي يمكن أن تسيء إلى المتكلّ م أو تخدش حياء يومي ة الكالمي ة المواقف اللنا في 

ة لحياة اإلنسان المكروه في البيئة اللغوي ة ة  –، وهذا ما يجعل )المداراة( حاجة ماس ة وضرورة ملح  خاص 

لتجنُّب وتالفي أي ة متاعب أو إشكالي ات )اجتماعي ة، أخالقي ة، دينيّة...(   -في مجتمع مدينة الخارجة المحافظ 

اء استخدام هذه  المفردات أو المصطلحات المحظورة. جر 

ي مشاعر  ل بانت قاء األلفاظ المهذ بة التي تراع  والجدير بالذّكر أّن تلك الظاهرة التي تهتّم في المقام األو 

ها:  د ة أهم  ح إليها العلماء العرب المسلمون قديًما تحت مسمي ات ع  المتلقّ ي، وتحفظ ماء وجهه، قد لم 

ناية، والت عريض(.)الت ورية،   والك 

بدأ االهتمام بالمداراة كعمل لغوّي في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبدأت الن ظريات التي تتعلق بها 

كالت لطف والتأدب تستقطب اهتمام اللسانيين التّداوليين، لتتحول بهذا االهتمام إلى حقل جديد للبحث 

عت في إطاره المقاربات، لتتعدد مجاالت تطبيق هذه والدراسة، توالت فيه البحوث والكتابات، و تنو 

كره وي ستقبح نشره، أو ي ستحيا  الن ظري ة. ا ي ستهجن ذ  ولعل  الغرض من هذا الضرب من الكالم التعبير  "عم 

ي المعنى، وت فصح عن المغزى،  -من تسميته، أو ي تطي ر منه، أو يسترفع ويصان عنه  بألفاظ  مقبولة، تؤدّ 

ض  األنيق من كالم ت أ ذ ن له األذن، وال يحجبه القلب ف الكثيف، وتكسوه العر  ن القبيح، وتلّط   "73تحّس 

داراة، والت أدُّب،  وتفاوض الوجه: والت عاون،بين الم 

                                                           

 .431علم الداللة، أحمد مختارعمر، عالم الكتب، القاهرة، ص (  00)
 

 -م0991، 4 القاهرة، طـ -المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التَّواب، مكتبة الخانجي( 12 )
 .  040هـ، ص0301

 . 0ص م، 0995تحقيق د. عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والّنشر والتوزيع،  الكناية والتعريض للثعالبي،( 13 )
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داراة( في األصل على )مبدأ الت عاون( الذي أرسى دعائمه )بول غرايس( أحد أعالم الت داولي ة  قامت )الم 

م، وبمقتضاه ذهب إلى 7811األوائل، وقد ذكره في مقاله الموسوم بـ )المنطق والمحادثة( والمنشور عام 

هذا مبدأ الت عاون في مرحلته هذه قد هم ش ورغم أن  أن  المتكلمين متعاونون في تيسير عملي ة الت خاطب، 

مبدأ التّأدُّب واعتبره تاليًا له، إال أن ه قد اعترف به ضمنيًّا بضرورته وأهميته في الخطاب الت داولّي ، يقول 

ن كالمه معنى  -يكون بمثابة المعنى المعلن -غرايس: "فالمتكلّ م في كثير من األحيان يقول شيئًا ، ويضّم 

ل: هو ما تعنيه الكلمة في قيمتها   -المعنى المضم ن –صريح  آخر غير والفرق بين المعنيين أن  األو 

أ المعنى الثّاني: فهو األثر الذي  الظاهرة، وما يمكن التّعبير عنه وتفسيره بمصطلحات شروط الّصدق، أم 

اًل في ذلك على  ع على الوصول إلى ذلك الفهم الملفوظ قدرة هذا الس امينوي المتكلّم إحداثه في الس امع معّو 

)أى ملفوظ كان( ال ينفع فيه االكتفاء بالت حليل القضوّي وال يستوفيه الدّليل الذي يقف عند المعاني 

مبدأ آخر أسمته مبدأ  وإلى جانب مبدأ الت عاون الذي نادى به غرايس اقترحت )روبن اليكوف( .74الحرفي ة

واهر ذات الط ابع االجتماعّي، ويقوم على قاعدتين مهّمتين هما: كن واضًحا الذي يستجيب للظ  )الت أدُّب( 

ا إلى تقديم )التّأدّب( على  وكن متأدّبًا، والغلبة عند اليكوف تكون للتأدّب؛ فالمتكلّم يجد نفسه مضطرًّ

أن )الوضوح(، لحرصه على عدم إزعاج المخاطب ومضايقته في أثناء المحادثة الذي يفوق حرصه على 

في مقاربة بالغي ة فّرق فيها بين بالغتين؛ وأشار ليتش إلى التّأدّب   71تكون المداخالت واضحة مفهومة.

إحداهما نّصي ة تقوم على مجموعة من المباديء كمبدأ الت سلس ل، والوضوح، واإليجاز، والتّعبير، 

ت من القواعد التي تدور في فلك واإلفصاح، البالغة التّفاعلي ة بين شخصي ة تحتوي على ثالث مجموعا

 . 76مبدأ جرايس الموسوم بـ )مبدأ التّعاون( ومجموعة القواعد التي تندرج في مبدأ التّأدب

اللذين أشارا إليه في كتابهما ) السؤال والتّأدُّب(  ولم يختلف مبدأ الت أدُّب كثيرا عند )براون وليفنسون(

م، باعتباره ضربًا من االستلزام التّحادثّي الذي ذكره جرايس، فمثال: إذا قال أحدهم: 7891المنشور عام 

ن أيًضا  ني مجيئك غد ا لحضور حفل زفاف ابنتي؛ فإن ه ال يضّمن هذا الملفوظ طلبًا فقط، بل هو يتضم  يسرُّ

دًا  آخر يتمث ل في أن يظهر في مظهر المتأدّب، وهذا ما يجّرد التّأدُّب من العفوي ة، ويجعله سلوًكا مقص 

ًما باالستراتيجي ة والقصد، ويكون الغرض منه تجنُّب ما من شأن ه أن يعّطل سير المحادثة  فرديًّا ومتّس 

ض أحد طرفيها أو كليهما للخطر، والحرج. ويعّر 
71  

                                                           

م، 4103، ديسمبر 34نظريَّة التَّأدب في اللسانيات التداولية، حاتم عبيد، مجلة عالم الفكر، العدد األول، مجلد 14 (14 )
Fac.Ksu.edu.sa/habid/publication/100187,  ،وانظر نظريَّة التَّأدب في اللسانيات، محمد حمراوي ،aleph-

alger2.edinum.org1536. 

 

 المرجع نفسه.( 15 )

يد نظرية التأدب في اللسانيات الحديثة، وانظر مبدأ الّتأدُّب في عهد اإلمام علّي إلى مالك األشتر قراءة تداوليَّة، حم( 16 )
 .049، ص جامعة بغداد -عبد الحمزة الفتلّي، كلية اآلداب

 

نظرية التأدب في اللسانيات الحديثة، وانظر االستلزام الحواري في الدرس اللساني الحديث، طه عبد الرحمن أنموذًجا ( 17 )
 .011، ص 



 الُمَداراة في عاِميَّة َمدينَة الخاِرجة: قَِراءة تَداوِليَّة

 

  

 515 (0202) 7      مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                                 

م على أساس فهم عالقات أفراد المجتمع 7891عام  (تفاوض الوجه)ومي نظري ة وضعت ستيال يونغ تو

ر النّظريّة )الوجه( على أنّه الصورة الذاتي ة للفرد، وتعده و ّ ص  وت   اللغوّي وخالفاتهم على اختالف ثقافات هم.

يكون  :فعلى سبيل المثالشيئًا محوريًّا في التّواصل البشرّي، وهذه الفكرة موجودة لدى كثير من الثّقافات، 

، حفظ أو استعادة ماء وجههفي هذه المواقف إلى  يميل الشخصف، النّزاعاتوجه المرء مهددًّا في ميدان 

تختلف نوعية تلك السلوكيات من و ،تسمى "عمل الوجه" -وفقًا للنظرية- هذه السلوكيات التواصليةو

دونهم الذين  أفراد المجتمع اللغويألن  ؛شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى  ، وكذا"وجه" معنى كلمة يحدّ 

مفاوضات )هذه النظرية تشكل إطاًرا ثقافيًا عاًما لدراسة  معنى ذلك أن  طريقة تفاعالت ذلك "الوجه"، 

ويمكن قول الشيء يختلف باختالف الناس وثقافتهم،  ( الوجه )تعريف من المهم أن نالحظ أن  ، و(الوجوه

 .79غوي، أى السلوكيات المصاحبة للحدث اللُّ نفسه بالنسبة إلتقان عمل الوجه

تين؛ األولى: تمثّ ل فـ )الوجه( طبقا لهذه الن ظري ة يعني  )الصورة الذاتيّة(، ويمكن تفسيره وفقًا لزاويتين مهم 

 تتمث ل الزاوية الثانية في النزاهة والشرف. بينماالمتعلّ قة ب قضاياالالذي يتضمن  الداخليّ  الوجه األخالقيّ 

، لطةالمنصب، والسُّ في  والمتمثّ لة  عراف االجتماعية،الذي ينطوي على األ اعي الخارجيّ الوجه االجتم

إيرفينج ) العالم وات فق ذلك مع ما وصل إليه ،ن أفراد المجتمعيوالت أثر ب أثيرالت  غيرها من صور فوذ ووالنُّ 

مّ  امصدرً  دّ يع تواصليّ  وجه" كمنظور  "ال أن   من (جوفمان  ،للحفاظ على صورة الشخص المتوقعة امه 

 .فاعل االجتماعيّ هذا المفهوم بديناميات الت  يرتبط و ،وعفويّ  والتي عادة ما يتم التواصل معها بشكل فوريّ 

الوجه هو جزء من األداء، حيث يكون األداء عبارة عن نشاط يومي  أيًضا إلى أن   (جوفمان)يشير  

مصلحة لصالح اآلخرين أو ل" الوجه "يمكن أن ي طوع أداء و. يستخدمه كل فرد للتأثير على اآلخرين

للحفاظ على االتساق بين  بعةالمرء ذاته. ونتيجة لذلك يشير مصطلح "وجه العمل" إلى اإلجراءات المت

 . اآلخرالذات و

. والجانب الوقائيّ  ،الجانب التعويضيّ  اللُّغويُّون شكالن من أشكال عمل الوجه وتشتمل على كّل منحدد 

الوجه الوقائي هو الفعل  في حين أن  للوجه ي قصد به إعادة ماء الوجه بعد فقده؛  بالنسبة للجانب التعويضيّ ف

  .من التهديد أو اإلهراق أساًسا التواصلي لحماية الوجه

ا وجه )بأن يكون محميًّ إلى أن رغبة ال (المداراة) في بحوثهما حول ن ليفينس براون وكما أشار كّل من 

راق الوجه يمكن أن يشير إلى رغبتين عند  أن   واقترحا أيًضا ، وهتمام عالميا( تشكل مصدر وغير م 

إعطاء الفرد مساحة من  بالذي يتطل   والوجه السلبيّ  ،الوجه اإليجابي الذي يستلزم موافقة اآلخرين -الفرد 

"أن هذا الوجه يمكن أن يستثمر ، كما افترضا  -الحرية عن طريق عدم فرض رغبات اآلخرين عليه

على المعايير  وربما يمكن ضياعه وإراقة مائه، مرتكزين عاطفياً ، ويمكن أن أو ي حافظ عليه ، أو ي حّسن،

 ء نظريتها في التفاوض.( بموجبها بناتينغ تومي)قررت  التي الخاصة بالثقافة، 

كر  التأدب باإلضافة لنظرية على مفهوم الوجه، فقد وسعت تينغ تومي منظور ارتكزت والتي الس الفة الذّ 

باعتباره شعور الفرد بالصورة الذاتية االجتماعية المواتية في سياق شبكة من  الوجه المفاهيميّ 

ف عمل الوجه على أنه مجموعة من السلوكيات التواصلية التي ت ستخدم لشحذ الوجه الذاتي  . العالقات ي عر 

                                                           

(18 ) (2011). K. Foss, S Littlejohn,  . communication Humon of Theories (نظريات 

 .203 صفحة. Waveland IL: Grove, Long 70 الطبعة )البشري التّواصل

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
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في أساليب الصراع بين  ، وتمث لتودعم وجه الشخص اآلخر عن طريق تحديه أو تهديده أو دعمه

 لثقافات. ا

 ،والعالقة ،: المحتوىقضايا ثالث هىسواء كانت الخالفات متصورة أو فعلية فإنها عادة ما تدور حول و

يشير تعارض المحتوى إلى القضايا الموضوعية الخارجية للفرد المعني. بينما يشير الصراع  و. والهوية

يتعلق والخاصة في حلقة صراع محددة. العالئقي إلى كيفية تعريف األفراد أو رغبتهم في تحديد العالقة 

 .ورفضها أواحترامها وعدم الموافقة عليها ،التعارض القائم على الهوية بقضايا أخرى مثل تأكيد الهوية

تنظر إلى الصراع بشكل عام ، والصراع بين الثقافات  (تفاوض الوجه)نظرية  نخلص من ذلك إلى أن  

 باإلضافة إلىطة للوجه من األطراف المرتبطة بالصراع. تتطلب إدارة نش على وجه الخصوص ، كحالة  

أنه أثناء التفاوض على الوجه، يقوم األفراد بالتفاوض وجًها ليس فقط مع اآلخرين، ولكن مع أنفسهم 

 78.أيًضا

 

 

 :(المداراةلظاهرة )أبناء مدينة الخارجة  صور استخدامالمبحث الث اني: 

 -من خصائص ذوي الفطنة وسريعي البديهة واألذكي اء –ظاهرة فردي ة ورغم أّن ظاهرة المداراة قد تكون 

 إال أن البحث رصدها كظاهرة لغوي ة في مجتمع الخارجة اللغوّي مما يعني تحققها على مستوى المجتمع.

 هما: بصورتين مختلفتي نيعمد أبناء مدينة الخارجة إلى استخدام المداراة في أحاديثهم اليومي ة 

كما ذكرت آنفًا يعمد فيه الفرد إلى المداراة والتلطف في موقف خاص، ويعتمد على  الفرديَّة:الصورة 

 فطنته وكياسته، ومن أمثلة ذلك ما ورد ما أشار إليه علماء اللغة القدامى، وبعض المفّسرين: 

بيع: ما هذيروى  ران، فقال لوزيره الفضل بن الر  ي ز  شيد رأى في داره حزمة خ  ه؟ قال: عروق أن  الر 

ران لموافقته السم أّم  ف -الرماح يا أمير المؤمنين،  ي ز  شيد  لم يقل الخ   -الر 

اك -أن  بعض الخلفاء سأل ولده  ومنه و  س  ع هذا؟ قال: ضدُّ محاسنك، يا أمير المؤمنين.  -وفي يده م  م  ما ج 

 .خشية أن يقول مساويكتأدبًا وتلطُّفًا منه 

ب اء، فوقف، وقال: يا أهل الض وء. وخرج عمر رضي الله عنه ي   ع سُّ المدينة بالل يل، فرأى ناًرا موقدةً في خ 

                                                           

( 19)  (2011). K. S.Foss, Littlejohn,  . communication Humon of Theories (نظريات 

Brown,Levinson (1978) , و ،.203  ص. Waveland IL: Grove, Long 70 الطبعة )البشري التّواصل

 and Conceptualizations Modern theory; Management E,Face Hopkins,Alexander

 journal Inquiries Direction future م2102 فبراير 22 بتاريخ متاح. 
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ه أن يقول يا أهل الن ار الس ابقة نجد المداراة  ، ففي األمثلة الثالثة20مداراة لهذا المعنى خشية إيذائهم وك ر 

 متلقّي من أن يذكر ما يسوؤه.والت لطف، وحفظ ماء وجه ال ،؛ أي يقوم بها فرد من قبيل التأدبفردي ة

ل إلى الص ورة االجتماعيَّة  وأكثر ما تستخدم )المداراة( في الخارجة بطريقٍة فرديَّة، ثم  سرعان ما تتحوَّ

باعتبار الللغة منظومة متكاملة، وشبكة متداخلة من العالقات التي تربط بين عناصر الت واصل تتشابك 

ً لماء وجه جميع أطراف هذا الحدث لتخلق حدثًا تواصليًّا ناجًحا،  ملتزًما بقواعد الت أدب وحافظا

.  الت واصلي 

ا  غة ظاهرة اجتماعي ة عود إلى المجتمع بأسره، فاللُّ الموقف الفردّي؛ تففي مقابل : ةاالجتماعي   الص ورةأمَّ

ثقافي ة محد دة، وليس على الفرد غوي الواحد قالبًا محددًا في الت عبير وفق أطر تفرض على أفراد المجتمع اللُّ 

ويكون ذلك بدافع التأدب والتلطف، والخوف، الكياسة،  ن لها.افي هذا المقام إال اتّ باعها ومحاكاتها، واإلذع

موضع  –داراة والت طير، والت فاؤل، وهى أكثر الدّوافع التي يلجأ بموجبها أبناء مدينة الخارجة إلى الم  

راسة  -الدّ 

 غوي:في مجتمع الخارجة اللُّ  و وسائلها( المداراةدواف ع )الث: المبحث الث  

وفي هذا الجزء من الد راسة نعرض دوافع، ووسائل المداراة وتحليل لغوي  ألمثلتها في لهجة مدينة 

 الخارجة:

تجنُّب كثير فاآلداب االجتماعي ة، والحياء، واالشمئزاز، والتّشاؤم، والتّفاؤل كلّها أسباب نفسيّة تدعو إلى "

من األلفاظ والعدول عنها إلى غيرها من األلفاظ التي يكنّى بها عن األشياء التي ي ستحيا من ذكرها، أو 

يخاف أو يتشاءم من التّلفُّظ بأسمائها، وذلك كبعض أعضاء اإلنسان، وأفعاله، وبعض األمراض 

والّسليم للّديغ، والمفازة  والعاهات، وبعض أنواع الحيوان، فقد استعمل العرب: البصير لألعمى،

  27للّصحراء"

ه دّ  ، وتتحق ق تلك الصورة على مستوى من أهّم صور )المداراة( في لهجة الخارجة تسمية الش يء بض 

لهذه الظ اهرة في لهجة مدينة الخارجة، ومن أمثلتها على  نمًطا أساسيًّاالمفردة بعيدًأ عن الت راكيب التي تعدُّ 

ضئياًل  اأوتى حظًّ  ذلك الذي، أواألحمق لغبيّ إحالة إلى ا  (نبيه(، و)ذكي)قولهم: ستوى اللفظة المفردة: م

 مداراة وتأدّبًا وتلّطفًا مع المخاط ب. ةمن الذكاء والفطنة، والكياس  

الذي  (قيليف الث  لض  )ان: يريدوويقصدون بها خالف الظ اه ر، ف (،نسمة:)ق أبناء الخارجة لفظةويطل  

مه خالف )خفة  مّ ل الد  ق  صف واشتهر بث  ، أو من ات  يمكث طويأًل رغم ضيق اآلخرين ذرًعا بوجوده ومقد 

 .استخدام الفصحاءفي  التي تحملها داللة )النّسمة( الظل(

ما وأراد  باللفظة عب رحيث  ه()كناية عن مرض   يشيرون ألحدهم (:بعافية)ونجدهم يستخدمون لفظة: 

 عندما تستخدم للتّخويف، في غير موضعها فتدل على ضدّ معناها (بركة الله)يقابها، ومنه أيًضا مصطلح 

                                                           

 . 14/ 4م، 0954 -هـ0314دمشق،  -غريب الحديث، الخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي، دار الفكر( 20 )

 .401ص  دار الفكر، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، محمد المبارك،( 21 )
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ه وتمث لت المداراة أيًضا   التي أشاروا بها إلى  (بركة)في استخدامهم لكلمة عن طريق تسمية الش يء بضدّ 

ياق  المتكلّ م،فظي ة على خالف ما يقصده الش يء القليل، رغم داللتها الل   تبركا ورب ما استخدمت في هذا الّس 

 .الزيادة وحصول البركةوطمعًا في بها، 

( استجالبًا Euphemismus"فمن أهّم أسباب األضداد أن يسّمى الشيء الس ّي ء باسم ضدّه الحسن  )

  22للخير والس المة(

د ة قاموا بتوظيفها توظيفًا تداوليًّا تأدّبيًّا ، وقد وردت على ألسنة العامة في مدينة الخارجة مصطلحات ع 

 رائعًا، فمث لت تركيبات عد ت من مستلزمات الت أدب والمداراة، نعرضها في إطار الد وافع الت الية:

أدب   ُ  والت لطُّف:الت 

األلفاظ التي ويحدث ذلك تجاه بحفظ ماء وجه المتلقّ ي من اإلراقة، بانتقاء المفردات اللالئقة، ويكون ذلك 

تخدش حياء كل من المتكلم والمتلقّ ي )كاألمور الجنسي ة، وبعض أعضاء الجسم، ووظائفه، وألفاظ الشتم 

 والّسباب(.

ن ا يارّب ( )المجير ياربومن ذلك قولهم:  ر  ئن ا( سمعنا وبرينا –الله أكبر  – )أج  ع ن ا وب ر  ( عند الحديث )س م 

كالعالقات اآلثمة غير الش رعي ة التي يعدُّ ذكرها في هذا المجتمع المحافظ  ،حول األمور الخادشة للحياء

إلى حدّ االستحالة، فتستخدم هذه التراكيب لتحفظ ماء وجه المتكلّم  األمر أمًرا في غاية الّصعوبة، قد يصل

 والمتلقّي. 

على وجه  –للكنية : ويبدو ذلك جليًّا في مجتمع مدينة الخارجة في استخدامهم إظهار االحترام 

 ، وكبار الّسّن، وكذا لفظة )الخالة(من الّشيوخ د( على األقرباءحيث يطلقون لفظة )الوال   -الخصوص

 ز.على القريبات أو النساء العجائ   و)األّم(

ة إلى استخدام )المداراة( للت   :الت عبير عن الت فاؤل لح   عبير عن الت فاؤل، ودرء الّطيرة،وتبدو الحاجة م 

فيقوم ، كالمرض، أو الموت مثيرة للقلق واالنزعاج أشياء غير سارة، وذلك عند الحديث حول والتّشاؤم

 ليتحقق معيار المقبولي ة.المتكلم باستخدام لفظة أقّل حدّة وأخّف وطأة على نفس المتلقّ ي 

ة الستخدامها في مجال الطب  الكثير من المجاالت وكذا في  -للتعبير عن األمراض –وتبدو الحاجة ملح 

 االنسانية واالجتماعي ة.

ي ة الخارجة نجدها فيو ، ودعاء له حته بعد سقمهاته، وص  قولهم للمريض )بعافية( تفاؤال بمعاف   في عام 

فاء.  بالبراء والّش 

عمر على سبيل المداراة (، تفاؤال ودعاء بطول الالعمر الطويل لكمعندما يقولون في مواق ف العزاء: )و

 مواساة والتّعزي ة.وال
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د الت ضليل ، أو لتخفيف وطأة ما يحيل إليه من معنى، ومنه إليقاع المتلقي في اللبس وسوء الفهم  :تعمُّ

 يالطيف )لالستغاثة بالله عز وجل وطلب المعونة منه جل وعال(، أستغفر الله العظيم، الله أكبر) قولهم: 

حال  إليه،  ورب ما يكون ذلك الت ضليل مداراة في حدّ ذاته، وكأن  المتكلّم يستعين بالله من شّر  المكن ى به، والم 

 فتعّمده وقصده سبيل إلى التأدب.

  بعيد عن البيت وأسياده()، وورد على ألسنة البعض:  ( بعيد عن البيت وأصحابهكقولهم: ) الخوف:

، وذلك  الشر برا وبعيد((، أو )برا وبعيد(، و)بعيد عن السامعينالمعنى، وكذا قولهم: )والتركيبان بنفس 

هم، وربما كان ذلك الشيء  إذا كان  المتحد ث عنه أمر يدعو للط يرة والت شاؤم، ويبث الخوف في نفوس 

، الجنّ  يريدون (،بّنا يجعل كالمنا خفيف عليهمرالمخيف خياال غير مرئّي، فيستخدمون حينها قولتهم: )

هم.لطةأصحاب السُّ ورب ما استعير ليشيرون به إلى )  ( ، و)الطبقة الحاكمة( درًءا ألذاهم، وخوفًا من بطش 

)كناية عن األمراض المزمنة والخطيرة  (المرض الوحشويتجل ى هذا المعنى أيًضا في قولهم: )

د الت فّوه، ، فيطلقونها ويريدون بها )الس رطان( في محاولة والمستعصية( لتجنُّب النّطق به خوفًا من مجر 

 ويعدُّ ذلك من باب الط يرة والت شاؤم.

 الخوف من المجهول، فيقومون بتخويف األطفال باستخدام تراكيب:  ومن ذلك ما ينتشر في ثقافتهم من

ياق، (، ورغم بعد داللة الت ركيب الث اني عن المعنى المقصوبركة الله)، و(أبو رجل مسلوخة) د في ذلك الّس 

إال أن  اعتمادهم هنا على التعتيم والغموض يؤدّي داللة الخوف، مداراة للمعنى األصلي، وتداواًل للمعنى 

 الذي قصده المتكلّ م.

وهو نمط اجتماعّي ينشأ نتيجة اعتقادات اجتماعي ة ونفسي ة تتعل ق باللفظة  :الخوف من العين )الحسد(ومنه 

( تماًما كأغلب الث قافات المصري ة، تضرًعأ إلى الله، بسم الله ماشاء الله المنطوقة، و يكثر عنده قولهم: )

 ولجوًءا إليه لحفظهم وإحاطتهم بفضله، ورعايته.

ل  بما تحمله من قيم، وعادات، وأفكار بأن  ثقافة المكانفيمكننا القول  وعن أسباب المداراة د األو  هى المحدّ 

ذهب محمود الس عران إلى أن  أحد أهّم دواعي تجنُّب بعض العبارات والكلمات وإخفائ ها  ألسبابها، وقد

ف في كاألرواح، وطائفة من المقد سات التي يظنون أنها تتصيرجع إلى الخوف من بعض القوى الخفي ة  ر 

 . 23ها قادرة على إلحاق الض رر بهمحياة الن اس، وأن  

 وهو ما يؤك د أثر البعد الديني  والعقدي  في لهجتهم فدائًما نجدهم يلجأون  ،المداراة بالدُّعاء 

نة شيئًا  بًا وتلطُّفًا، وتعبيًرا عن غير المرغوب، أو غير المألوف، ففي تلكم المواقف المتضم  إليه تأدُّ

يسلّم ، واكفينا الش ر، واللهّم اكفينا السوء ، اللهّم احفظنا، ويسترها على واليانامكروًها نجدهم يرد دون: )

 (ربنا يعافينا، ربنا يسلم، وسمعنا وبرينا، وودنيك )سلم الله أذنيك(

ة هاربين من ذكرها صراحة إلى الت كنية والمداراة و بتراكيب تصطبغ نجدهم يستعينون بالله عند كل  ملمَّ

بغة األيديولوجية، كقولهم  (أعوذ بالله، والمجير يارب ) :بالصَّ

 أو مزعج( –تبليغ أمر سّيء )خبر مؤلم  هوينت 
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ا يتحد ثون عن الموت نجدهم يعبّ رون عن   )ربنا  هم:ون إلى المتوف ى بقول  يل  ح  أو ي   ،(أمر اللههم: )ه بقول  فعندم 

هذا األمر  كر الموت صراحة، والت هوين عند تبليغ  لكراهة ذ  ساعته( ، أو )جاءت )ربنا افتكره(أو اختاره(، 

 حدثه في الن فس من آالم، وأوجاع.لما ي  

نلحظ من العرض الس ابق األثر الواضح للفكر الدينّي األيديولوجي لدى أبناء مدينة الخارجة، حيث ترك 

يهرعون إلى الدّعاء، والعبارات الدينية فكثر ذلك في مداراتهم، فكأن هم  ذلك أثًرا جليًّا في ألسنتهم،

 يحتمون فيه من إراقة ماء وجوههم أو وجوه متلقّيهم. ، ومالذًاالمرتبطة بعقيدتهم الستخدامها ستاًرا

 الخات مة، ونتائج الدراسة:

 الت داوليَّة في اللهجات الحديثة وبعد؛ فقد انطلقُت في هذه الورقة البحثيَّة التي تناولت إحدى الظواهر

ة التي لم تحَظ باهتمام الدَّارسين  وهو مبدأ )المداراة( الذي يعتمد على التي تدرس أحد المباديء الُمِهمَّ

رها، كما يفيد في  التَّأدُّب، من اعتقادي الراِسخ بأن  ذلك سيؤد ي حتًما إلى فهم طبيعة اللغة ونشأتها وتطو 

ف الخصائص المشتركة بينها وبين الفصحى في محاولة لرأب الصدع بينهما، مما يؤدي إلى تعميق  تعرُّ

ألفراد داخل المجتمع قيم وأواِصر التفاهم بين العرب باعتبار اللغة إحدى دعائم توثيق الروابط بين ا

 غوي.اللُّ 

ها:  وقد توصَّلت الدراسة إلى عدد من الن تائج أهم 

 .التَّداوليَّة التي تعكس ثقافة مجتمع الوادي الجديد ةاصليَّ وتعدُّ المداراة أحد أهم  الظ واهر الت   -

خالقيَّات تتحقَّق ظاهرة المداراة في لهجة مدينة الخارجة وتدور في فلك التأدُّب والحفاظ على األ -

ة وتتأثَّر بالجوانب النَّفسي ة واالجتماعيَّة والدينيَّة لدى كل  من المتكلم والمتلق ي كما تتأثَّر ، العامَّ

 بثقافة المكان وخصوصيَّته.

، وهى دليل على قدرته على صون جوهر الُمداراة صْون المتكل م مروءة الُمخاطب أو المستِمع  -

 هذه المروءة والمرتبة.

ل إلى محظور لغوي  إلى قد يؤد ي كثرة استعمال المداراة  - )فبدال من أن تدل   جعل األلفاظ تتحوَّ

اللفظة على المعنى المحظور أو المرفوض بطريقة غير مباشرة تصبح اللفظة مرتبطة بها 

فيتم  استبدالها بمفردات أخرى، وذلك ألنَّ الحياء هو الس بب المباشر في  ارتباًطا مباشًرا(

 هروب من استخدام تلك األلفاظ.ال

ا يستلزم إلقاء مزيد من ألفي الكالم من ثقافة ألخرى، ومن حضارة  المداراةختلف ت - خرى؛ مم 

دي هذا فقد يؤلمحاولة ردم الفجوة بين الثقافات؛ الضَّوء على صوره في اللهجات المختلفة، 

 .إلى سوء التفاهم بين الشعوب االختالف بينها

، فقواعدها تتجسد في فعل القول ضمن مؤشرات في ضمان نجاح الفعل اإلنجازيّ للمداراة دورها  -

 قولي ة مختلفة، يتحد هذا االختالف بحسب طبيعة البيئة اللغوية واالجتماعية والعقدي ة.
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يات:  الت وص 

ر المصطلحات اللغو - قد  التّخاطبي ةي ة إال أن  مثل هذه الظواهر تعدّ )المداراة( أحد أهّم وسائل تطوُّ
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Abstract 

The term (politeness) in modern linguistics is concerned with the method used 

by the owners of the language to protect the face of the recipient - if the 

expression is correct. This term is close to what is known as (the theory of 

politeness) when (Brown and Levinson also went to 1987 AD) Ting) 1985 CE 

from a theory known as (negotiation of the face), through which it aims to 

preserve the mental image of the desired self, and what the individual wants to 

present to others. Moreover, because interactive linguistic systems are based 

largely on general principles, but their application varies according to the 

difference and diversity of cultures Therefore, this research paper deals with 

some of the terminology that was developed under the impulse of (moderation) 

in order to be polite and polite. Based on the fact that (contemplation) is a 

linguistic means that enables us to state what is considered forbidden to be 

mentioned in the linguistic community in other words to express what is 

prohibited to use.  
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