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 ةــالصـالخ
 

 وىي عبارة عن ألفاظ ذات معان  مغة االنكميزية عمى جناسات لفظية ـ تحتوي ال
رباكو  اً غموضالتي غالبًا ما تسبب  مختمفة ـ ليا  لفاظ أكثر ىذه األ فإن   . لذالدى المتمقين اً ا 

ا ي   “المحظور أو المحرم” سمبية تدل عمى الالمساس إيحاءاتمعان  أو  ؤدي إلى تقميل مم 
الشائع لمعانييا السمبية من قبل  ستعمالبمعانييا االيجابية وذلك بسبب اال يااستخدام

 ي لو تأثير عمى المعنىىذا يعني أن المعنى أو اإليحاء السمب ؛متكممي المغة األصميين
 األصمي بالتالشي معناىا اإليجابي بدأ التي gayكممة المفظة ففي  وحممتالذي  اإليجابي

إيجابية  استعمال المفظة بجميع معانيياعن  عزفي بعض الحاالت ي  . وف’happy‘ وىو
 وىو اإليجابياىا التي فقدت معن coneyكممة  نجده في وىذا ما كانت أو سمبية

‘rabbit’ وىو والسمبي ‘vagina’  مندثرةعمى أن ىذه الكممة أصبحت لك دليل ذفي و . 
 التياالنكميزية مغة الالمساس في ال ظألفاجميع عن  كشف إلىالدراسة  تيدف

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000, 6في  وردت
th

 ed.) ، يالذ 
 مثل من حمل الميادين المختمفةت  كما أنيا  .االنكميزيةًا من جميع ليجات ألفاظ تضمن
 وقد تحرتالالمساس  ظألفاتتضمن ين...الخ التي غالبًا ما والد  ، والتأدب: الحشمة، ألفاظ
يمكن فيو دراسة المغوي الذي  ىإظيار المستو  الدراسةتحاول  .ياع استعمالسة عن دوافالدرا

 Pragmaticsو Sociolinguistics المستويينضمن يقع في والذي   ألفاظ الالمساس 
 فموبوصفو جزًء من الجوانب الغير لغوية الد ائم في ثقافة المجتمع  طورالتو  التغير. معاً 

ما تحاول الدراسة  وىذا الالمساس ألفاظ استعمال مسألةصة في وبخا عمى المغةتأثير 
 .الكشف عنو

كانت نتيجة بعض التغيرات الداللية الميمة في المغة االنكميزية أن تفترض الدراسة 
ىذه و  معينة،قيم جمالية وىذا ما نجده في تعميل استعمال عدد من الكممات بنفسية  بسباأل

والتيوين  “المحظور أو المحرم” الالمساس بمفيومينواضحة  ةصم الي القيم الجمالية
بوسائل  عنياعبر ي  قيم الجمالية يمكن أن أيضًا بأن ىذه  ةوتفترض الدراس. “التمطيف”

الخ ...نوع المتمقيكذلك و  ،والمكان ،الزمانظرف بعض الظروف مثل أن و  ،لغوية مختمفة
 المفظة من قبل المتكممين.  تحدد استعمالما  عادةً 



: التينية، يونانية، من مثل ختمفةمن أصول م ما يكون مشتقاً  الالمساس لفاظمن أ
من الّناس إذ  الكثيركما يعتقد نية و كساسو ـ الخ وليس بالضرورة من أصول انكمفرنسية...
الطبقات العميا من  متدرجةاالجتماعية  (الطبقات) تالميجا جميعفي ىذه التعابير  ت ستعمل
 أيضا ستعملت   سالالمساتعابير  أنو  .عيةامتجلكل طبقة ا وفقامتفاوتة و  بنسبو  دنياإلى ال

من  بنسب مختمفة في توزيعيا تنوعتو مختمفة ال )اإلقميمية( طقيةامنال تالميجامن قبل 
 باحتوائيا )وليس األمريكية كما ي ضن( ةالبريطاني ةتتصف الميج إذ ،أخرى إلىمنطقة 

كون ربما ت الكممات من أنو  ،ات االنكميزية األخرىالميج مناس مسالتعابير ال أكثر عمى
يعتمد أخرى و  تمجتمعاتكون كذلك في  نألضروري ايجابية في مجتمع لكن ليس من ا

 اً ايجابي ي عد   الن ما تجاىياالثقافية واالجتماعية  المجتمع نظرووجيات يا عمى استعمالىذا 
خاطبين في المجتمعات المختمفة الم   نوع يعتمد عمى من الكممات أو حيادياً  اً سمبي أو

فمن  وليذا ،ومستواىا وسياقيا االستعماليالكممة الذين يحددون قيمة  األشخاص بوصفيم
تكون في المغة  (free variation)االختيار الحر لمكممات  أن تقول بأن ظاىرةالصعب 
 يتحكم بنوع الكالم.عادًة ألن السياق مقبولة 
ـ إيحاءات لغوية  ذات ىناك ثالثة أنواع من المرادفات نجد أنبسبب القيم الجمالية ف

من الصعب القول بأن فوليذا السبب  ،والسمبية ،والحيادية ،المختمفة: اإليجابيةاجتماعية 
   Native Americanين تعبير المثل من نفسيا  الجماليةالقيم  الكممات المترادفة تحمل

افتراض تم  يذا السبب. ولنفسو لدالليبالرغم من إنيما يحمالن المعنى ا Red Indianو
 موجبة وسالبة وصفرية قيمًا رياضيةً األولى تعتمد : األلفاظتحميل في مترابطين  طريقتين

بالقيم  مث ،(Positive Forms)اإليجابية لأللفاظ ) + ( ويرمز ليا بـالموجبة  مالقيتبدأ 
 ( - )ة اًء بالقيم السالبوانتي، (Neutral Forms)لأللفاظ المحايدة (  0 )   الحيادية

األلفاظ بص تتخف في التحميل أما الطريقة الثانية ،(Negative Forms) لأللفاظ السمبية
 ابتداًء باأللفاظ السيئة مستوياتتقسيميا إلى ثالث وذلك بذات المدلول السمبي فقط 

 ةي  ض  ر  م   وانتياًء بالغير ،(Offensive)مرورًا بالسيئة ،  (Very Offensive)جداً 
(Disapproving) بوصفيا وسائل يتم من  اس تخدمتالثالثة المصطمحات التعريفية  وىذه

ما  وقد تضمن ىذا التحميل (Statistical Analysis)     التحميل اإلحصائيخالليا 
 .اً تعبير  0241 يقرب



 


