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 قواعد النشر بالمجلة
 

واصل" مجلة أكادٌمٌة دورٌة محّكمة ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة "الت
واألصٌلة فً مختلف العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة واآلداب واللغات. 
تقبل للنشر فً المجلة األبحاث و الدراسات المكتوبة باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة 

 اعد التالٌة:والفرنسٌة على أن ٌلتزم أصحابها بالقو
أن تكون المادة المرسلة للنشر أصٌلة و لم ٌسبق نشرها و لم ترسل للنشر فً . 1

 جهة أخرى.
( صفحة بما فً ذلك قائمة 02أال ٌتجاوز حجم البحث على أكثر تقدٌر عشرٌن ). 2

. صفحة 20و على اال ٌقل عن   المراجع والهوامش والجداول واألشكال و الصور

ٌّن أن هناك  و لكنها طوٌلة، فمن حق هٌئة التحرٌر أن تطلب  أبحاثا قابلة للنشرإذا تب
 من المؤلف اختصار البحث قبل نشره.   

أن ٌتبع المؤلف األصول العلمٌة المتعارف علٌها فً إعداد و كتابة األبحاث . 3
وخاصة فٌما ٌتعلق بإثبات مصادر المعلومات و توثٌق االقتباسات، سواء كانت 

شرة أو عرضا ألفكار و وجهات نظر، على نحو دقٌق وواضح. نصوصا حرفٌة مبا
. إذا ذكر 4ٌشار إلى المراجع المذكورة فً النص برقم ٌوضع بٌن معقوفتٌن مثال 

اسم المؤلف ٌجب أن ٌتبع برقم المرجع، أما إذا كان للمرجع المذكور أكثر من 
ن المرجع مقاال مؤلفٌن فٌذكر األول فقط مع اإلشارة إلى أن العمل جماعً. إذا كا

ٌذكر لقب المؤلف و ٌرمز السمه بالحرف األول منه، ثم عنوان المقال و اسم المجلة 
و عددها و تارٌخ النشر و أخٌرا رقم الصفحات المعتمدة. أما إذا كان المرجع كتابا 
فٌذكر لقب المؤلف واسمه بالرمز، وعنوان الكتاب ثم رقم الصفحات المعتمدة فرقم 

النشر و أخٌرا اسم الناشر و مكان النشر. تثبت هذه المعلومات فً  الطبعة و تارٌخ
 نهاٌة البحث أو المقال تحت عنوان "المراجع والحواشً".

على وجه واحد من الورق  ( نسخ مكتوبة20ثالثة)أن ترسل المواد العلمٌة من . 4
و ذلك وفق  (، باإلضافة إلى نسخة مكتوبة على أقراص الحاسوبA4العادي ) 

 المواصفات التالٌة:
 سمx 20سم  21لوحة النص:  ■ 

 ( Simplified Arabic نقطة ) 13الحرف  ■         
 نقطة 2,0بٌن السطور:  ■ 
 هامش الصفحة: ■ 

 سم0الٌسار:  -              
 سم0الٌمٌن:  -              
 سم0األعلى:  -              
 سم0األسفل:  -              

  . أن ترقم الصفحات فً الوسط أسفل الصفحة5
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إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة فً أحد الملتقٌات أو المنتدٌات العلمٌة فإنه . 6
ٌتعٌن على المؤلف أن ٌذكر تارٌخ انعقاد الملتقى أو المنتدى و كذا العنوان األصلً 

 للمداخلة.
كلمة   222حوالً  ًلمقدمة للنشر فأن ٌزود المؤلفون المجلة بخالصتٌن للمادة ا .7

على أن تكون الخالصة  واحدة باللغة التً كتبت بها المادة و الثانٌة بلغة أخرى
 حة بإمعان. قمن
 

 مالحظات عامة
 

لتقرٌر مدى صالحٌتها للنشر. و  للتحكيم السريتخضع كل األبحاث والدراسات . 1
للنشر مباشرة بعد صدور رأي  تلتزم المجلة بإخطار المؤلفٌن الذٌن قُبلت أبحاثهم

التحكٌم فٌها. ٌجوز للمجلة أن تطلب من المؤلفٌن إدخال التعدٌالت التً تراها مناسبة 
 على المواد المقدمة للنشر قبل إجازتها للنشر.

         المواد التً ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.. 2
 لمادة المنشورة وفق ما تراه مناسبا. وٌحق للمجلة أن تتصرف فً ا

 ال تقبل المادة المقدمة للنشر إال إذا كانت محررة و منقحة بعناٌة. .3
 :. أن ٌرفق المؤلفون مقاالتهم بصفحة تقدٌم تحتوي على4

 اسم ولقب ووظٌفة المؤلف●
 العنوان البرٌدي و االلكترونً للمؤلف●

 نبذة موجزة عن سٌرة المؤلف●

 .أخرى مجمةلمنشر في  مقالو بعدم تقديم إقرارا خطياأن يقدم  لمقالصاحب اعمى . 5

   بالضرورة عن رأي ال تعبر اآلراء التً تصدر فً المجلة تعبر عن أصحابها و. 6
 المجلة.

صاحبيا أو من طرف  دون وساطةالمجمة  تم إيداع المادة المقترحة لمنشر لدى أمانةي .7
 بيا.ترسل عن طريق البريد المسجل باسم صاح

، لذا يتعين المحكمين تقاريررأي ىيئة التحرير في المقاالت المقترحة مرتبط باستالم  .8
 بالمسار السري لمتقويم. التام االلتزام عمى المؤلفين 

مجمة عممية تنشر األعمال التي تمبي الشروط العممية و األكاديمية المنصوص  التواصل. 9
المرتبطة  تبعات اآلجال ال تتحمل المجلةاس األس عمييا في قواعد النشر، و عمى ىذا

 بمناقشة الرسائل، الترقيات،..............الخ.
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سهامها في  النظرية الخميمية الحديثة وا 

 الدرس الصوتي العربي
 

 شريف بوشحداند. 
 قسم المغة العربية و آدابها

 -عنابة  -جامعة باجي مختار 

 

 ممخص 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعريؼ بما أسيمت بو النظرية الخميمية الحديثػة يػا الػد رس اليػ تا 

نيات الجزائػػػر. دم بػػد الػػػرحمف الحػػاد يػػػال     ػػػد العربػػام مسسػػػس ىػػذه النظريػػػة  ػػالـ المسػػػا
اسػتطاع مػػف خػػ ؿ مػػا بذلػػو مػف جيػػ د يػػا  ػػرا ا التػػرا  الميػ . العربػػا يػػا جانبيػػو اليػػ تا  
 الكشؼ  ف المفاىيـ األييمة التا أبد يا  ممػا  العػرا الاػدامى يػا زمػانيـم   بػي ف أنيػا   

ده أيضا د  تو إلى تعميـ العربية بما تركو تاؿ  أىمية  م ا أثبتتو المسانيات الحديثةم  مف جي  
 المي ي ف العرا الادامى مف أ ياؼ حي ة لتأديتيام 

 
 
 
Résumé 
Cette étude intitulée 

«Schéhérazade dans le roman 

étranger » tente de de traiter de 

l’influence causée par 

Schéhérazade – le mythe littéraire 

– dans le roman étranger. Cette 

influence a connu trois étapes 

(l’analogie, la création et le 

dépassement) qui ont participé au 

développement de l’art 

romanesque, en passant des 

thèmes imaginaires et romantiques 

aux thèmes sociaux et moraux, 

puis aux thèmes artistiques (le 

nouveau roman). 

 
 

 المقدمة:
نحػػػػػا ؿ مػػػػػف خػػػػػ ؿ ىػػػػػذا الم ضػػػػػ ع 
ػػػػػا أسػػػػػيمت بػػػػػو  إ طػػػػػا  نظػػػػػرا مػػػػػ جزا  م 
النظريػػػػػػة الخميميػػػػػػة الحديثػػػػػػة يػػػػػػا مجػػػػػػاؿ 
الػػػػػد رس اليػػػػػ تا العربػػػػػام  ىػػػػػ  إسػػػػػياـ 
متمي ػػػػػػز جػػػػػػدير بػػػػػػأف نمفػػػػػػت إليػػػػػػو أنظػػػػػػار 
البػػػاحثيف  الطمبػػػة العػػػرام   بػػػؿ الخػػػ ض 
يػػػػػػػػا الم ضػػػػػػػػ ع يحسػػػػػػػػف بنػػػػػػػػا التعريػػػػػػػػؼ 

نظريػػػة   ىػػػا -بالنظريػػػة الخميميػػػة الحديثػػػة
لسػػػػػانية ظيػػػػػرت حػػػػػديثا  مسسسػػػػػيا  ػػػػػالـ 
المسػػػاف الجزائػػػر. دم  بػػػد الػػػرحمف الحػػػاد 

 م  الخميميػػػػػة ىػػػػػا رمػػػػػز لمتػػػػػرا (1)يػػػػػال 
 األييؿ الذ. يجس ده العربا
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ػػفى سػػار  مػػى نيجػػو مػػف العممػػا  أمثػػاؿ سػػيب يو  األخفػػش األ سػػط  الخميػػؿ بػػف أحمػػد  مر
مػػانا  ابػػف جنػػا   بػػد الاػػاىر ا لجرجػػانا  الرضػػا ا سػػتراباذ.  أبػػ   مػػا الفارسػػا  الر 

  غيرىـ مف العمما  المبد يفم 
؛ أبدع يػا  مػـ ط  بؿ أبدع يا جميع مياديف الميةيالخميؿ لـ يبدع يا العر ض يا

األيػػ ات  النظػػاـ اليػػ تا العربػػا  يػػا يػػنا ة المعػػاجـ   يػػا  مػػـ النحػػ     ػػرؼ 
ة  تعمي تػػػػو العمميػػػػة بتحميمػػػػو لممفػػػػاىيـ الرياضػػػػية   بأ يػػػػايو الد ياػػػػة لمظػػػػ اىر المي يػػػػ

 م (2) اليحيحة
تأسسػػػت النظريػػػة بعػػػد اكتشػػػاؼ المنػػػاىا  نػػػد أ ػػػدـ النحػػػاا  اليػػػ تييف العػػػرا  بعػػػد 
ػػا أثبتتػػو المسػػانيات الحديثػػةم   ػػد أيػػبحت المفػػاىيـ  التأك ػػد مػػف  يمتيػػا التػػا   تاػػؿ  م 

يف  بعػػد المسػػانية الخميميػػة أداا لفيػػـ كثيػػر مػػف الاضػػايا التػػا اسػػتيمؽ ييميػػا  مػػى البػػاحث
أف كػػػػاف ا  تمػػػػاد  مػػػػى تفسػػػػيرىا مايػػػػ را ياػػػػط  مػػػػى معطيػػػػات المسػػػػانيات الحديثػػػػة  
يا ؿ:" بعػػػد أف استضػػػأنا بمػػػا أتػػػت بػػػو المسػػػانيات لفيػػػـ  بػػػارات المتاػػػد ميف مػػػف النحػػػاا 
دراؾ ماايدىـ  انعكست ىذه األشيا  يا البح   أيبحنا نستضا  يػا الكثيػر مػف   ا 

ميميػػة األيػػيمة لفيػػـ بعػػض األسػػرار  المي يػػة التػػا مػػا األحيػػاف بالنظريػػات  المفػػاىيـ الخ
 م(3)تزاؿ  ند الكثير مف الباحثيف غامضة مستيماة"

جما  يالنظرية الخميمية الحديثة   اميا  ناير ث  :   ا 
 الترا  المي . العربا األييؿم 

 اختبار النظريات بالتكن ل جيا الحديثةم 

 الماارنة مع معطيات المسانيات الحديثةم 

  سمنا دراستنا  إلى  سميف:   د
 العمؿ  مى إبراز أيالة الد رس الي تا العربام -1
الد  ا إلى تعميـ العربيػة باسػتثمار مػا تركػو المي يػ ف العػرا الاػدامى مػف  -2

 أ ياؼ حي ة د ياة لتأديتيام 

  ىذا ما سنتنا لو بشا  مف التفييؿ ييما يما: 
 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

 

 

 :إبراز أصالة الّدرس الصوتي العربي:أوال
مػؿ يػاحا النظريػة  مػى ت جيػو البػاحثيف العػرا إلػى األىميػة التػا تكتسػييا   د  

مػػانا  ابػػف جنػػا  أ ػػ اؿ العممػػا  األ ائػػؿ  أمثػػاؿ الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػد.  سػػيب يو  الر 
لػػػػى  را تيػػػػا بم ضػػػػ  ية باليػػػػة د ف أف يسػػػػاط ا  مييػػػػا مفػػػػاىيـ النظريػػػػات   غيػػػػرىـ   ا 

التا  جد ىا يا دراساتيـ المسػانية   د ف ال ثػ ؽ اليربية الحديثة   التي رات الي نانية 
بؿ األخذ بما  رد يا كتا المتأخريف مف النحاا خي يا بعػد الاػرف الخػامس لميجػرام 
  ىا الفترا التا بدأ يييا التاميد يدا  يا العمـ  اإلس مية  كتابات النحاا  الب غييفم

ر ميؿ النػاس إلػى كتػا المتػأخريف مػف الميػ ييف    تػركيـ لثثػار البديعػة التػا   د بر 
أنجزىا العمما  األ ائؿ بػ"استي ؽ أ ػ اؿ العممػا  األ لػيف  مػى أكثػر أىػؿ زماننػا بعػد أف 
ػػػفى شػػػذ م  سػػػبا ذلػػػؾ يػػػدرؾ  ػػػفى  ػػػاش بعػػػد الاػػػرف الخػػػامس إ   مر اسػػػتيمات أيضػػػا  مػػػى مر
 بسػػي لة   ىػػ  اسػػتبداؿ مفػػاىيـ نشػػيطة إجرائيػػة بمفػػاىيـ أخػػرم جامػػدا تأمميػػة  مػػع باػػا 

 م  (4)نفس األلفاظ التا تدؿ   مييا يا اليالا"
 يرم د/  بد الرحمف الحاد يال  أف المنيا العمما لمتعامؿ مع أ  اؿ المتاػدميف  

مػػػف الميػػػ ييف ياتضػػػا معالجتيػػػا معالجػػػة شػػػاممة  بػػػا نط ؽ مػػػف النيػػػ ص المحااػػػة 
د مػػػف األحكػػػاـ المسػػػباة  خي يػػػا مػػػا يعػػػ د منيػػػا إلػػػى المستشػػػر يف الاػػػ دامى   بػػػالتجر 

ـ  بالماارنػػة بػػيف   با  تمػػاد  مػػى ا ختبػػار المسػػتمر )يػػا المخػػابر اليػػ تية  غيرىػػا( ثػػ
 م(5)أ  اليـ  ما ت يؿ إليو العمـ الحدي "

ػا لماػديـ باسػـ التػرا       جما  يإف  الم ض  ية تفرض  مى العالـ أف   يتعي   ا 
ميمية الحديثػة تاابػؿ التاميػد يناير  اليربييف باسـ الحداثة  ألف األيالة يا النظرية الخ

إنيػػا   تاتيػػر ىنػػا  مػػى يتػػرا زمنيػػة محػػد دا بػػؿ تتجػػا ز كػػؿ  م(6) ليسػػت ضػػد الحداثػػة
 األزمنة لتطمؽ  مى كؿ  مؿ ينا ض التاميد  التش يوم 

 بعػػد  ػػػرا ا معماػػة لمتػػػرا  العربػػا  جػػػد أف  العممػػػا  األ ائػػؿ  ػػػد أبػػد  ا يػػػا زمػػػانيـ 
ػا أثبتتػو المسػانيات الحديثػة  مفاىيـ لـ يسبايـ إلييا أحدم    ىػا مفػاىيـ   تاػؿ أىميػة  م 

بػؿ  ػػد تف  يػػا  ماػػا يػػا بعػػض األحيػػافم   ػػد  مػػؿ األسػػتاذ  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  
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 مى الكشؼ  نيا   ف خي يياتيا ماابؿ األ يػاؼ التػا أ ردىػا العممػا  اليربيػ ف  
  ناتير يا ىذا المااـ  مى المفاىيـ الي تية  نذكر أىميا:

 :مفهوما الحرف والحركة -1
 يػػػػرم أف ىػػػػذيف المفيػػػػ ميف العػػػػربييف ىمػػػػا نشػػػػيطاف إذا مػػػػا  ارناىمػػػػا بػػػػالمفي ميف 

(  ىػػػذاف voyelle الميػػػ  ت ) (consonneاليػػػربييف الماػػػابميف ليمػػػا  ىػػػ  اليػػػامت )
د ماػػػػاطع م يػػػػ ؿ بعضػػػػيا  األخيػػػػراف يػػػػا نظػػػػره سػػػػك نياف يجعػػػػ ف مػػػػف الكػػػػ ـ مجػػػػر 

 م (7)ببعض
ر  طعة مف السمسمة الك ميةم    يج ز لو أف ينفيؿ بنفسػو  ى  أيي(8)يالحرؼ 

مػانا أكبػر  ألف النطؽ بالحرؼ ال احد مستحيؿ كما يشير إلى ذلؾ  ما ابف إسحاؽ الر 
 م  (9)شرا ح كتاا سيب يو

 لتحايػػػؽ ذلػػػؾ   بػػػد مػػػف  جػػػ د الحركػػػة ألف السػػػك ف   يسػػػم  بػػػإخراد الحػػػرؼم 
الكػ ـ حػيف يسػبؽ الحػرؼ السػاكفك بحركػة أ  يتبػع   نطانا بالساكف   يتـ  إ   يا مػدرد

بيام يحد  ذلؾ ألف ال يؿ ىػ  األيػؿ يػا الكػ ـم  ىػذا مػف أىػـ اكتشػايات النظريػة 
الخميمية الحديثة التا أكدت  مى أف الحرؼ   يمكف النطػؽ بػو إ   م يػ   مػع غيػره  

 مػػػى ىػػػذا  أ. يػػػا سػػػياؽ متسمسػػػؿ مػػػف الحػػػر ؼ  الحركػػػاتم  كػػػاف الاػػػدما   ػػػد أطماػػػ ا
مػػانا با لػػو:"  يػػتكم ـ بحػػرؼ  احػػد  (11)المفيػػـ  ميػػطم  اإلدراد  ىػػذا الػػذ.  يػػده الر 

 (11) حت ى ي يؿ بييره"

ػػا تاػػدـ أف الحركػػة ىػػا السػػبا   يسػػتخمص الػػدكت ر  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال   مم 
الرئيس إلحػدا  الحػرؼ   حضػ رىا يمك ػف المػتكم ـ مػف ا نتاػاؿ إلػى حػرؼ  خػر؛  ىػا 

دراجو داخؿ السمسمة الك مية حتى يك ف الكػ ـ ممكنػا    ػد  ػر ؼ الحركػة يػا  سيمة إ
با لو:" الحركة ىػا  بػؿ كػؿ  شػا  الديعػة  النامػة العضػ ية  الي ائيػة  (12)ماابؿ السك ف

ا نتاػاؿ  أ. التحػر ؾ إلػى  التا يتـ  بيا اإلدراد  ييا إط ؽ بعد حبس  ييمػـز مػف ذلػؾ
حػبس بعػػد إطػ ؽ   ىػ    ػػؼ   يمػـز منػو ا نتاػػاؿ إ   مخػرد  خػرم  أمػا السػػك ف ييػ  

 م  (13)بتحريؾ جديد"
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 يػػرم أف ىػػذا مػػا ت يػػمت إليػػو التكن ل جيػػا الحديثػػة التػػا أكػػدت  مػػى أف حػػد    
الكػػ ـ   يػػتـ بضػػـ حػػرؼ إلػػى ميػػ  ت ثػػـ ضػػـ الميػػ  ت إلػػى حػػرؼ  خػػر  ىكػػذا  بػػؿ 

بتحريػػؾ الحػػرؼ مػػع اإلتيػػاف بحػػرؼ سػػاكف بعػػده أ  متحػػر ؾ
   بالتػػالا   يمكػػف أف (14)

يمتاػػػا سػػػػاكناف إ   يػػػػا بعػػػض الحػػػػا ت التػػػػا أشػػػػار إلييػػػا العممػػػػا  الاػػػػدامى  أ ط ىػػػػا 
 التفسيرات المناسبةم

 :   دور الحركة في التمييز بين صفات األصوات -2

ليسػػػت مسػػػألة تحريػػػؾ الحػػػر ؼ   فػػػا  مػػػى إحػػػداثيا يػػػا النطػػػؽ كػػػالجير  اليمػػػس 
 ػػػد يحػػػد  اىتػػػزازات لمحبػػػاؿ اليػػػ تية ييسػػػمى   الشػػػدا  الرخا ام  ميػػػو يتحريػػػؾ الحػػػرؼ

مجي را   د   يحدثيا ييسمى ميم سام  يا ىذا السياؽ تجدر اإلشارا إلى ت يياػو بػيف 
أ يػػاؼ الاػػدما  الػػذيف ا تبػػر ه مجيػػ را  أ يػػاؼ المحػػدثيف الػػذيف ا تبػػر ه ميم سػػام 

ػػػ ا الطػػػا  ياػػػد د  ػػػؽ يػػػا األمػػػر  أ طػػػى تفسػػػيرا  مميػػػا أنيػػػؼ يييػػػا الطػػػرييف ياػػػ ؿ :" أم 
مػػة يػػا  ػػرا ا الاػػر ف حاليػػا   يػػا  يكانػػت مجيػػ را يزاحمتيػػا الضػػاد  إذ يػػارت دا  مفخ 
(م  ىا غير التا  يفيا سيب يو  ييارت الطػا  ميم سػة  ىػا  النطؽ الفيي  )اليـ 

 م  (15)خانة يارغة يا نظاـ الفيحى الاديـ
الرخػػ ام  أمػػا تسػػكيف الحػػرؼ بعػػد حركػػة يػػيمكاف مػػف تمييػػز الحػػر ؼ الشػػديدا مػػف 

( " الشػػػػديدا   يجػػػػر. اليػػػػ ت  نػػػػد 3/261ياػػػػ ؿ الرضػػػػا يػػػػا شػػػػرحو لمشػػػػايية )
النطؽ بيا بؿ إن ؾ تسمعو يا  ف ثـ  يناطع"
 م(16)

 كػػػاف "الشػػػنتمر." يػػػا شػػػرحو لكتػػػاا سػػػيب يو  ػػػد ا تمػػػد ال  ػػػؼ لمتمييػػػز بػػػيف  
يػػفتا الشػػدا  الرخػػا ا ياػػ ؿ:"  الفػػرؽ بػػيف الحػػرؼ الشػػديد إذا   فػػت  ميػػو انحيػػر 

م  يعم ػػػػؽ  بػػػػد (17) ت  ميػػػػو   الرخػػػػ  إذا   فػػػػت  ميػػػػو لػػػػـ ينحيػػػػر اليػػػػ ت"اليػػػػ
الػػرحمف الحػػاد يػػال   مػػى مفيػػـ  جريػػاف اليػػ ت  اناطا ػػو يا ؿ:" يعنػػ ف بػػذلؾ 
أف  يػػ ت الحػػرؼ الرخػػ  يمكػػف أف يمتػػد   نػػدما يكػػ ف سػػاكنا  أ. أف يػػرد د  تطػػ ؿ 

بػػػاني ؽ  مػػػد ا حد ثػػػو إف شػػػا  النػػػاطؽ  ألف حد ثػػػو يحيػػػؿ بتضػػػييؽ المخػػػرد أ.
غيػػػر تػػػاـ لمانػػػاا اليػػػائتةم  أمػػػا يػػػ ت الحػػػرؼ الشػػػديد يػػػ  يمكػػػف ييػػػو ذلػػػؾ  ألنػػػو 
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يحػػػد   نػػػد تسػػػكيف الحػػػرؼ بػػػاني ؽ تػػػاـ لمانػػػاا اليػػػائتة يػػػا مػػػدرد مػػػف مػػػدارجيا 
 م  (18)كالبا  يا مست م الشفتيف  يمنع ىذا ا ني ؽ التاـ مف امتداد الي ت

ثػػة لايػػ ات  مػػى أسػػاس درجػػة إف العػػرا خ يػػا لميػػربييف جعمػػ ا أيػػنايا ث  
ا نيػػ ؽ  ا نفتػػاح لمانػػاا اليػػ تيةم يينػػاؾ الشػػديدا  الرخػػ ا ثػػـ الجامعػػة بػػيف الشػػدا 

ػ  األسػتاذ  بػد الػرحمف الحػاد يػال  أف التجػارا المخبريػة (19) الرخا ا م   ػد  ض 
التػػا أجراىػػا يرياػػو أكػػدت يػػحة مػػا ذىبػػ ا إليػػو مػػف أف العػػيف ليسػػت حريػػا شػػديدا 

م  كػػاف سػػيب يو  الخميػػؿ  ػػد ا تبػػرا العػػيف " بػػيف (21)ريػػا رخػػ ا محضػػامحضػػا    ح
 م(21)الرخ ا  الشديدا تيؿ إلى الترديد لشبييا بالحا "

 بيذا تيب  العيف مف الحر ؼ البينية التا تمثػؿ يػنفا ثالثػا بعػد الشػديدا  الرخػ ا  
د لػو يػا (    ج  medio pharynxإذ تحد  نتيجة اناباض  انبساط سريعيف لمحماـ  )

الحػػا  الػػذ. ىػػ  حػػرؼ ميمػػ سم  يػػرم الػػدكت ر  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  يػػا ىػػذا 
التيػػنيؼ لمعػػيف  الػػذ. أكدتػػو األيػػ ـ الرادي ل جيػػة  احػػدا مػػف أ ظػػـ اكتشػػايات  ممػػا  

 م(22)العرا األ ائؿ"
إف الحركة كما يراىا أتباع النظرية الخميمية الحديثة حركة م ل ػدا لايػ ات المي يػة  

  ا انديا يػػػػة لميػػػػ ا  التيػػػػ يتا تحػػػػد  بالاػػػػدر الػػػػذ. يمكنيػػػػا لتجػػػػا ز الحػػػػاجز  ىػػػػا  ػػػػ
العضػػػ . لمنطػػػؽ بػػػالحرؼ  ا نتاػػػاؿ منػػػو إلػػػى حػػػرؼ  خػػػر     ػػػد أطمػػػؽ  مييػػػا العػػػرا 

 ميطم  ا تمادم 
 كمػػا ىػػ  معػػر ؼ ياػػد نسػػا العػػرا التحػػر ؾ إلػػى األ ضػػا  الناطاػػة منػػذ أف حػػا ؿ 

ف حركػػػات أ اخػػػر الكممػػػات يػػػا الاػػػر ف أبػػػ  األسػػػ د الػػػدسلا  ضػػػع ناػػػط يعب ػػػر بيػػػا  ػػػ
 م(23)الكريـ

 ىػػػذا دليػػػؿ  مػػػى أف النحػػػاا األ ائػػػؿ  ػػػد انطماػػػ ا مػػػف  ا ػػػع التأديػػػة لميػػػة العربيػػػة  لػػػـ 
يأخػػػػػذ ا بمفػػػػػاىيـ غيػػػػػرىـ مػػػػػف األمػػػػػـ األخػػػػػرمم ياػػػػػ ؿ الػػػػػدكت ر  بػػػػػد الػػػػػرحمف الحػػػػػاد 

مم ياػػد يال :"يأسػػما  األحكػػاـ اإل رابيػػة مػػأخ ذا مػػف أسػػما    ماتيػػا  ىػػا الحركػػاتم
سػػم ى النحػػاا ىػػذه األيػػ ات النا يػػة ) مػػى حػػد  تعبيػػرىـ( حركػػات بالمجػػازم ييػػا يػػا 

 م (24)الحاياة حركات األ ضا  ال يظة
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ػػا ذىػػا إليػو النحػػاا العػػرا كاػػ ؿ أبػػا الااسػػـ الزجػػاجا    ػد اسػػتنتا ىػػذه األحكػػاـ مم 
يع كم ػو إلػ ى حركػة الريػع ألف يا اإليضاح:"]ممم[ نسب ا ذلؾ كم و إلى الحركة  ينسب ا الر 

المػػػتكم ـ بالكممػػػة المضػػػم مة يريػػػع حنكػػػو األسػػػفؿ إلػػػى األ مػػػى  يجمػػػع بػػػيف شػػػفتيو]ممم[ 
 المتكم ـ بالكممة المني بة يفت  ياه  ييبي ف حنكو األسفؿ مف األ مػى ييبػي ف لمنػاظر إليػو 

م  ياػػػ ؿ  ػػف الجػػػر الػػذ. يسػػػمى  نػػػد (25)كأنػػو  ػػػد نيػػبو إلبانػػػة أحػػدىما  ػػػف يػػاحبو
ػػفى سػم اه مػػنيـ  مػػف الكػػ يييف  بعػض النحػػاا خفضػػا   الجػػـز مػايما:"  أمػػا الجػػر  ]ممم[  م 

خفضا  يإنيـ يس ر ه تفسير الريع  النيا  ياال ا  نخفاض الحنؾ األسػفؿ  نػد النطػؽ 
بػػو  ميمػػو إلػػى إحػػدم الجيتػػيفم  أمػػا الجػػـز يأيػػمو الاطػػع]ممم[ يكػػأف معنػػى الجػػـز  طػػع 

 م(26)الحركة  ف الكممة
 ر  بػػػد الػػػرحمف الحػػػاد يػػػال  يػػػا ىػػػذا السػػػياؽ بػػػيف نػػػ  يف مػػػف   ػػػد كشػػػؼ الػػػدكت

الحركة  ند العرا الادامى  ىمػا حركػة العضػ  ال يػظ   الحركػة الي ائيػة المتدياػة مػف 
اليدر  التا تمك ف مف النطؽ بالحرؼ   ا نتااؿ مف حػرؼ إلػى  خػرم   ا تبػر بػذلؾ 

تا  ف كانػػػػت يػػػػا (voyelleأف الحركػػػة لػػػػف تكػػػػ ف بالضػػػػر را يػػػ تا )أ. ميػػػػ   م إنيػػػػا  ا 
معظـ األحيػاف ميػح بة بميػ ت  ياػد يختفػا يػ تيا بت ىينػو حتػى يظػف أف الحػرؼ 
ـك م سػػى يارتفػػاع المسػػاف  نػػد  ـى م سػػى: أيػػميا اسػػ المتحػػر ؾ بيػػا سػػاكف   ذلػػؾ مثػػؿ اسػػ
النطػػػؽ بيمػػػا ارتفا ػػػة  احػػػدا أ ىػػػف حركػػػػة المػػػيـ األ لػػػى  جعػػػؿ الميمػػػيف كأنيمػػػا مػػػػيـ  

اإلدغػػاـ  ياػػ ؿ: إف  ػػدـ الفيػػؿ بػػيف الحػػرييف بزمػػاف )زمػػاف  م  ياػػع ىػػذا يػػا(27) احػػدا
حركػػػة أ  ميمػػػة   ػػػؼ( ىػػػ  الػػػذ. يجعػػػؿ المسػػػاف )أ.  لػػػة النطػػػؽ لسػػػانا كػػػاف أ  غيػػػره( 

 م(28)يرتفع ارتفا ة  احدا
 :ما هية حرف المد -3

يعر ؼ حرؼ المػد يػا النظريػة الخميميػة الحديثػة بأنػو امتػداد ليػ ت الحركػة ألنػو   
ىذا الجانا يي  حرؼ ساكف   يسػتمـز ا نتاػاؿ منػو إلػى حػرؼ  خػرم ابتدا  لو   مف 

 يػػػرم الػػػدكت ر  بػػػد الػػػرحمف الحػػػاد يػػػال  أف العػػػرا  ي اػػػ ا يػػػا التمييػػػز بػػػيف الحركػػػة 
ف كػػاف   حػػرؼ المػػد   تفطنػػ ا إلػػى أف المػػد ىػػ  حػػرؼ  ػػائـ بنفسػػو لي يػػا  ييػػ    مػػة  ا 

 بمػو  إذ يتخػذ لنفسػو م ضػعا غير مستاؿ لفظا  بمعنى   يمكف النطؽ بو بد ف حركة 
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بػػيف العنايػػر اليػػ تية  لػػيس  نيػػرا تنييميػػا يػػا السمسػػمة الك ميػػةم أمػػا الحركػػة ياػػد 
 م (31) ندما تختمس أ  تخفى    يك ف ذلؾ مع حرؼ المد (29)تك ف ب  ي ت

  ػػد يس ػػر الػػدكت ر  ػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  مػػا ذىػػا إليػػو  ممػػا  العػػرا الاػػدامى 
تػػأل ؼ مػػػف  نيػػػريف ىمػػا الحركػػػة  امتػػػداد يػػ تيا   مػػػى خػػػ ؼ مػػف أف  حػػػرؼ المػػػد ي

ػػ  أف العممػػا  العػػرا يػػر ف يػػا (31)التيػػ ر الي نػػانا الاػػديـ لمميػػ  ت الط يػػؿ م   ض 
تو يا  سػمو األخيػر   مػف ىػذه ال جيػة ييػ   حرؼ المد ضعفا يا النطؽ  يتتنا ص    

حػد  ببػذؿ جيػد أكبػر كالحرؼ الساكفم  ليذا ا تبر ا الحرؼ المتحػر ؾ األ ػ م  ألنػو ي
بػػػالنظر إلػػػى الحػػػرؼ السػػػاكفم   ب ػػػر ا  ػػػف الاػػػ  ا ا نديا يػػػة لمحػػػرؼ المتحػػػر ؾ بكممػػػة 

"  ألنػػػو امتػػػداد بسػػػيط (32)"يػػػرؼ"م  كػػػاف الخميػػػؿ ياػػػ ؿ:"إف  حػػػرؼ المػػػد   يػػػرؼ لػػػو
تو تبعا لذلؾ تك ف بالضر را تنازليةم  لمحركة      

بػػػيف نػػػ  يف مػػػف المػػػد  :" المػػػد   نػػػذكر يػػػا ىػػػذا السػػػياؽ أف النظريػػػة الخميميػػػة تفػػػر ؽ
طالػػػة لميػػػ ت اليػػػ ائا الم ػػػيف  بػػػيف  األيػػػما  ىػػػ  المػػػد  المعػػػر ؼ الػػػذ. ىػػػ  مرطىػػػؿك  ا 
ا متػػػداد الػػػذ. يحيػػػؿ بحػػػبس الػػػنفس  نػػػػد تسػػػكيف الحػػػرؼ غيػػػر المػػػد . )أ. جميػػػػع 

 م(33)الحر ؼ ما  دا حرؼ المد   تسمى األ لى بالج امد  الثانية بالذ ائا(
ا الفػرؽ بػيف نػ  يف مػف الحركػة أدركػ ا الفػرؽ أيضػا بػيف نػ  يف  العرا مثممػا أدركػ  

 مف السك ف مثمما ير ح الدكت ر  بد الرحمف الحاد يال   يس ره ييما يما:
سك ف يت سـ بػالت  يؼ  حػبس الػنفس   يكػ ف يػا الحػر ؼ الج امػد السػاكنة  نيػا -

 السػيف  الػ ا   اليػا   مع  ب لو ا متداد بإباا  الت  تر العضػما  مثػؿ سػك ف البػا   التػا 
المفتػػ ح مػػا  بميػػا  غيرىػػا مػػف الج امػػد   يحيػػؿ يييػػا الت  يػػؼ السػػك نا ديعػػة  احػػدام 

 م  (34) يمكف أف يمتد  يييا حبس النفس
 سػػك ف يحيػػؿ ييػػو الت  يػػؼ بالتػػدر د   ديعػػة  احػػدا  يحػػد  حػػبس الػػنفس ييػػو -

)األلػؼ  الػ ا   اليػا (  بفت ر الحركة  ت شييا شػيئا يشػيئا  يكػ ف يػا الحػر ؼ الػذ ائا
التػػا ىػػػا سػػػاكنة زمانيػػػام   ػػػد تطػػػ ؿ الحركػػة    تضػػػعؼ يػػػا حػػػاؿ ا نتاػػػاؿ مػػػف ىػػػذا 

اليف  م(35)الحرؼ المد . إلى حرؼ جامد ساكف يا مثؿ داب ة      الض 
 (:SYLLABEمفهوم المقطع) -4
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نتػػاد الفكػػر الي نػػانا الاػػديـ   أف مفي مػػو   يشػػير يػػاحا النظريػػة إلػػى أف الماطػػع
(م  نفػػى أف VOYELLE(   الميػػ  ت )CONSONNEلػػد مػػع مفيػػ ما اليػػامت )  

يكػػ ف مفيػػـ  الي نػػانييف لمماطػػع   تاسػػيـ األيػػ ات إلػػى يػػ امت  يػػ ائت ىػػ  نفسػػو 
الػػذ.  ريػػو العػػرا األ ائػػؿ؛ ييػػذا المفيػػـ  لػػـ ينتاػػؿ إلػػى الثاايػػة العربيػػة إ   بعػػد يػػد ر 

ضػػبط األسػػاس مػػف اليػػ تيات  أكبػػر كتػػاا يػػا النحػػ   ىػػ  كتػػاا سػػيب يو  أ. بعػػد أف
 م(36) النح   انتشاره بيف  امة الدارسيف

انتاؿ المفيـ  الي نانا إذف  ػف طريػؽ الترجمػة ألغمػا كتػا أرسػط م  كانػت كممػة 
SYLLABE  تترجـ دائما إلى ماطع؛ بمعنى مكػاف الاطػعم  ايػط حا معنػاه "م ضػع

ال  ػؼ   ىػ  حػد د الماطػع نطؽ الاطعة"م  يشير ذلؾ إلى أىمية الم  ع الذ. يػتـ ييػو 
  داخموم  ىذا المعنى   يكاد يختمؼ  ف المدل ؿ الي نانام  الػذ.  ػاـ بيػذا الناػؿ ىػـ 

م  تػرم النظريػة الخميميػة الحديثػة أف مفيػـ  الماطػع يػا التااليػد (37)المترجم ف الف سفة
 اليربيػػة با تبػػاره أيػػير  حػػدا يػػ تية منط  ػػة  ينطػػ .  مػػى  جػػ د  حػػدا مسػػتامة يػػا
الكممة  حي    تك ف الحد د بالضر را مرتبطػة بعنيػر سػابؽ أ   حػؽ  ألنيػا  حػدا 

م بماارنػة ذلػؾ بػالمفيـ  العربػا لمحػرؼ  الحركػة (38)ناـ  بنطايػا منفيػمة أ  بعػد   ػؼ
يإن ػػػػو  - كم يػػػػا تفػػػػرض إدراد الحػػػػرؼ يػػػػا السمسػػػػمة الك ميػػػػة – ال  ػػػػؼ  مػػػػى السػػػػاكف 

منفػػردا يػػا حالػػة   ػؼم   م مػػا   انط  ػػا مػػف  يسػتحيؿ  مينػػا النطػػؽ بػػالماطع الايػير
)يػامت    [C+V]المفيـ  العربا الاائـ  مى الحركة  السػك ف يػإف  المفيػـ  الي نػانا 

كمػا -حركة(   يممؾ أية يفة مف ا ستا لية الحركية   السػمعيةم يالديناميػة العربيػة 
لػى  خػر داخػؿ تفػرض ا نتاػاؿ مػف حػرؼ إ –يرم الدكت ر  بػد الػرحمف الحػاد يػال  

ذلؾ يػػإف  الماػػاطع الط يمػػة )يػػامت   ميػػ  ت ط يػػؿ أ  يػػامت السمسػػمة الك ميػػةم لػػ
  يػػامت  يػػامت( ممكػػف أف تحػػد  بيػػفة انفراديػػة ماطعػػام  لكػػف   ج دىػػا داخػػؿ 
ػا سػباو  ف أبدا  حدا مستامة استا   تامام ي  ينفيؿ  م  تسمسؿ ك ما مستمر   يك  

 يستشػػػيد بػػػرأ. سػػػيب يو  نػػػدما ياػػػ ؿ  ػػػف ضػػػمير  مػػػا يتبعػػػو لحظػػػة جريػػػاف اليػػػ تم 
( كػ ف  نايػره أ ػؿ   ػدد مػا يمكػف النطػؽ بػو  المتكم ـ )أنا( بأنػو ينطػؽ  نػد ال  ػؼ )أفى
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م مػف ذلػػؾ   ليـ:"أنػا يػػإذا  (39)مفػردا   أف  النػ ف يػػا  خػره خفي ػػة  ليسػت بحػرؼ إ ػػراا
 م(41) ايؿ  اؿ أفر أ  ؿ ذلؾ"

 ىكذا يت ض  مف   ؿ سػيب يو أف  النطػؽ بالعنيػر اليػ تا منفػردا غيػره إذا نطاػت 
بػػػو داخػػػؿ السمسػػػمة الك ميػػػةم  ىػػػذا يػػػدؿ   مػػػى ديناميػػػة النظػػػرا العربيػػػة  شػػػم ليتيا يػػػا 
معالجة الظ اىر الي تية إذا ما   رنػت بػالنظرا الي نانيػةم يأيػحابيا ييتمػ ف يييػا بمػا 

ـ    تيػػػتـ بػػػذ ات ال حػػػدات نفسػػػيا   لػػػذلؾ   يجػػػر. مػػػف األحػػػدا  يػػػا حػػػد   الكػػػ 
يكتفػػػػ ف بتاطيػػػػع الكػػػػ ـ بػػػػؿ يتجػػػػا ز ف ذلػػػػؾ إلػػػػى كيفيػػػػة إدراد  نايػػػػره يػػػػا سػػػػياؽ 

م  ىذا الذ. درد  ميو  ممػا  العربيػة الاػدامى؛ يػابف جنػا مػث  يكشػؼ لنػا (41)متسمسؿ
 أف يػػ ت الحػػرؼ الم يػػ ؿ إلػػى مػػا بعػػده يختمػػؼ  نػػو إذا   فػػت  ميػػو  ياػػ ؿ:"  ذلػػؾ
أف الحػػرؼ السػػاكف ليسػػت حالػػو إذا أدرجتػػو إلػػى مػػا بعػػده كحالػػو إذا   فػػت  ميػػوم ذلػػؾ 
ألف مف الحر ؼ حر يا إذا   فت  ميو لحايا ي يت ما مف بعدىام يإذا أدرجتيػا إلػى 
مػػػا بعػػػدىا ضػػػعؼ ذلػػػؾ اليػػػ يت   تضػػػا ؿ لمحػػػس نحػػػ    لػػػؾ :إ حى  إ صى  إ  ى  إ ؼى  

ػػ ػػر د   يريى م يػػإذا  مػػت يرحى ػػركد  خفػػار ذلػػؾ اليػػ يت إ خى  إ ؾى ػػم ـ  يرثىػػر د   يرفىػػتر    يرخى ب ر   يرسى
 م(42)  ؿ   خؼ  ما كاف لو مف الجرس  ند ال   ؼ  ميو"

 بعػػػد ىػػػذه الت ضػػػيحات المرياػػػة بنيػػػ ص مػػػف التػػػرا  العربػػػا األيػػػيؿ  المد  مػػػة 
بنتائا ا ختبار اآللا ييػؿ إلػى اسػتخ ص النتيجػة  ىػا:" أف الماطػع لػيس لػو  جػ د 

درد الكػػ ـ  بػػؿ    جػػ د لػػو إ   معػػز    ػػف المػػدرد ]مممم[ أ. غيػػر مػػدرد بػػؿ يػػا مػػ
 م (43)منفيؿ تكتنفو   فتاف ليس إ   

  تشػك ؿ داخػؿ السمسػمة الك ميػة اسػتا لية –يالمعادلة التاميدية كما سػبات اإلشػارا 
 حركية    سمعيةم 

ػم ا إلػى   د أيادنا الدكت ر  بد الرحمف الحاد يػال   بػأف بػاحثيف مػ ف اليػرا ت ي 
(   يػراه إ     L'Abbé Rousselotأف الماطع ييزيزلزجيا    ج د لوم ياألا ر س ل  )

-G /Poncolli(  يػػا حػػيف يػػراه اإليطػػالا)monosyllabeيػػا الكممػػة أحاديػػة الماطػػع )

Galzia ضػػربا مػػف الخيػػاؿ ألنػػو   ي جػػد مػػف الناحيػػة الفيزيائيػػة مػػا يجعمنػػا ناػػ ؿ ىنػػا )
 م(44)ماطع  ىنا يبدأ  خرينتيا ال
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  د  ر ؼ الفارابا الحرؼ المتحر ؾ با لو :" كؿ  حرؼ غير مي  ت أتبػع بميػ  ت 
 م(45) يير  رف بو  يإن و يسم ى الماطع الايير"

 يعد  الفارابا  ابف سينا مػف الف سػفة الػذيف تطر  ػ ا إلػى الماطػع بػالمفيـ  الي نػانا  
ت  نػػد العػػرام   ػػد  م ػػؽ الػػدكت ر  بػػد الػػرحمف  لػػـ يفتيمػػا ماارنتػػو بػػالحر ؼ  الحركػػا

الحػػػاد يػػػال   ػػػف ابػػػف سػػػينا يػػػا كتابػػػو " أسػػػباا حػػػد   الحػػػر ؼ" الػػػذ. يعتبػػػر أ ؿ 
كتػػاا يػػا اليػػ تيات العربيػػة با لػػو:"  ىكػػذا ن حػػظ أف ابػػف سػػينا  بػػالرغـ مػػف التػػأثير 

ػػو الماطػع إلػػى العنيػر المركػػز. يػا اليػػ تيات العربيػة   ىػػ  الي نػانا اسػتطاع أف ي ج 
 م  (46)الحرؼ"
الاادعوإ إلاال تعماايم العربيااة بمااا تركاال المغويااون العاارا القاادامل ماان أوصاااف :ثانيااا

 حّية دقيقة لتأديتها:  
مم ا   شؾ  ييو أف تعميـ الميػة العربيػة  تعم ميػا  جعميػا الميػة المسػتعممة بالفعػؿ يػا 

يميػة الحديثػة المنازؿ  المدارس  المسسسات ىدؼ أسمى يسػعى الميتمػ ف بالنظريػة الخم
 إلى المساىمة يا تحاياوم

ذا كانػػػت العربيػػػة الفيػػػحى  ػػػد انحيػػػرت يػػػا ليػػػة الكتابػػػة  األدا   لػػػـ تعػػػد ليػػػة   ا 
العاميػػات أ  الميػػات األجنبيػػة  جػػا أف نبحػػ   - ػػادا–التخاطػػا اليػػ ما الػػذ. تسديػػو 

 عممامليا  ف ال سائؿ الكفيمة التا تعيد إلييا حي يتيا  نشاطيا يا التعبير الي ما  ال
 يػػرم الػػدكت ر  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  أف ىػػذه ال سػػائؿ تتحا ػػؽ بتيػػحي  
الميػػة التػػا نتعم ميػػا يػػا المػػدارس بػػد ا مػػف المشػػايية   ذلػػؾ لمحيػػ ؿ  مػػى ليػػة خاليػػة 

 م(47)مف التكم ؼ الذ. تت سـ بو لية الكتابة  األدا
ا ر يػت  ػف  مف أجؿ تحايؽ ىذه الياية د ػا إلػى ا  تنػا  بػالظ اىر اليػ تية التػ

   ما تركو لنا  مما  الارا ات لادا  الار نام  ىا كيفيػات متن   ػة يػا ييحا  العرا
التأديػػة اليػػ تية  اليػػريية  النح يػػة لعنايػػر الميػػةم يتمػػؾ األ يػػاؼ الميمػػة لػػـ تحػػظ 
 بالعناية ال زمة مف  بؿ المي ييف المحدثيف  بخاية الميتميف بتعميـ العربية  تعم ميام 

 :االختزال والخّفةظواهر -2
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 مػػػػػف تمػػػػػؾ الظػػػػػ اىر ا خػػػػػت س  التسػػػػػكيف  التخفيػػػػػؼ لميمػػػػػزا  اإلدغػػػػػاـ  اإلبػػػػػداؿ 
م   م ما نجد كتبا يا تعميـ العربيػة تيػتـ  بيػذه الظػ اىر اليػ تية ألنيػا أليػؽ (48) الاما

با سػػػتعماؿ الحاياػػػا الػػػذ. يت سػػػـ بالخف ػػػة  العف يػػػة   يبتعػػػد  ػػػف التعايػػػد  التيػػػن ع يػػػا 
 الك ـم 

  د أ ض  الدكت ر  بد الرحمف الحاد يال  يا أكثػر مػف ماػاؿ أف ىػذه الظػ اىر 
تكثر ييما أسماه م اضع األنس  ا سترسػاؿ حيػ  " التعبيػر يسترسػؿ ييػو يػاحبو ألنػو 
يخاطػػػا شخيػػػا مأن سػػػا كيػػػديؽ أ  ابػػػف أ  ز جػػػةم  ييػػػو يكثػػػر اإلدغػػػاـ  ا خػػػت س 

م  ىػػذا ييػػي  سػػمع (49)المعػػر ؼلمحركػػات  الحػػذؼ لمكممػػات  غيػػر ذلػػؾ مػػف التخفيػػؼ 
 ف العرا الم ثػ ؽ بعػربيتيـ إ   أنػو مجيػ ؿ اآلف مػف أكثػر األسػاتذا  المعممػيفم  ىػذا 

 م(51)يدخؿ ييما يسميو سيب يو  أتبا و بسعة الك ـ  ا ختيار"
 ىػا غيػر الفيػحى التػا –  ميو يإن و يعتبر المية الفيحى التا تعم ـ يا المدارس 

تنطػ .  مػى الكثيػر مػف الحشػ   -ديما يا شتى األغراض الي ميػةتخاطا بيا العرا  
 الكمفػػػة  اليرابػػػة يػػػا جميػػػع مراتبيػػػا يػػػا األدا  اليػػػ تا  الكمػػػـ  التراكيػػػا  يػػػإف  ىػػػػذه 

 الحركػات  تخفيػؼ اليمػزا  اإلدغػاـ الفيحى المدرسي ة تكػاد   تعػرؼ ال  ػؼ  اخػت س
خفػػا  النػػ ف  غيػػر ذلػػؾ مػػف الظػػ اىر ا  (51)لتػػا ر يػػت  ػػف السػػماييف الايػػر  الس ػػكت  ا 

لػػ ف  أىػػؿ األدا م  يضػػيؼ أف ىػػذه العربيػػة التػػا  نيػػا النحػػاا األ   النػػاطايف بالضػػاد  د  
تعم ػػػـ يػػػا المػػػدارس تحتػػػ .  مػػػى كثيػػػر مػػػف التكم ػػػؼ  التاع ػػػر الػػػذ. يبمػػػ  درجػػػة المحػػػف 
كػػػػػال  ؼ  مػػػػػى المتحػػػػػر ؾ بػػػػػالمتحر ؾ    مػػػػػى المختػػػػػـ  يػػػػػا ال يػػػػػؿ بػػػػػالتن يف بػػػػػالن ف 

  مػػػع أف أدنػػػى سػػػكتة ميمػػػا بمػػػ   يػػػرىا ت جػػػا ال  ػػػؼ بإسػػػااط مػػػا يجػػػا (52)السػػػاكنة"
 إسااطوم

 يحسػػف بنػػا أف نعػػرض نيػػا أ رده الػػدكت ر  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  ليػػد ـ رأيػػو 
بأف العرا تنشػد الخفػة    تحا ػؽ اإل ػراا ييمػا يمػا:"  ػاؿ أبػ  العينػا  : مػا رأيػت مثػؿ 

اإل ػراا  ثػـ  ػاؿ: سػمعت أبػا  مػر  بػف  األيمعا  طُّ  أنشد بيتا مػف الشػعر يػاختمس
الع   يا ؿ: ك ـ العرا الد رد   حد ثنا  بد اهلل بف س ار أف  أباه  ػاؿ: العػرا تجتػاز 
بػػاإل راا اجتيػػازا   حػػد ثنا  يسػػى بػػف  مػػر أف  أبػػا إسػػحاؽ  ػػاؿ: العػػرا تريػػرؼ  مػػى 
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تحا اػػػػو   اإل ػػػػراا    تتفييػػػػؽ ييػػػػوم  سػػػػمعت يػػػػ نس ياػػػػ ؿ: العػػػػرا تشػػػػاُـّ اإل ػػػػراا   
 م( 53) سمعت الخشخاش بف الحباا يا ؿ: إ راا العرا الخطؼ  الحذؼ"

 :ظاهرإ الوقف واالبتداء-1
إضػػػاية إلػػػى الظػػػ اىر اليػػػ تية سػػػالفة الػػػذكر يمفػػػت انتباىنػػػا إلػػػى ظػػػاىرا يػػػ تية 
متيػػمة بمػػدرد الكػػ ـ   ىػػا ال  ػػؼ  ا بتػػدا م ياػػد ذكػػر أنيمػػا مفي مػػاف أ  ىمػػا  ممػػا  

كبيرا غير أنيما لػـ يسػتثمرا يػا دراسػة النيػ ص  ياػ ؿ  نيمػا: "   ػؿ  الارا ات  ناية 
مرفى يعرؼ أنيما األسػاس يػا تجزئػة الكػ ـ إلػى  حػدات بن يػة يػحيحةم    نعمػـ أحػدا 

أف يت خػػػػػػػذىما ماياسػػػػػػػا لتجزئػػػػػػػة  –يػػػػػػػا زماننػػػػػػػا -مػػػػػػػف المسػػػػػػػانييف حػػػػػػػا ؿ  بػػػػػػػؿ اليػػػػػػػـ  
 م  (54)الني ص"

   :ظاهرإ المشاكمة والتقريا- 3
يرا بالعنايػػػة  نػػػد تعمػػػيـ التعبيػػػر الشػػػف . ألنيػػػا مػػػف الظػػػ اىر اليػػػ تية  يراىػػػا جػػػد

ف لػػػـ يكػػػف ليػػػا د ر يػػػا التمييػػػز بػػػيف المعػػػانا يإن يػػػا  المرتبطػػػة بحاياػػػة التأديػػػة  ييػػػا  ا 
م  ىػػذا مػػا  يػػده سػػيب يو (55)تمك ػػف المػػتعم ـ مػػف إدراؾ طبيعػػة األيػػ ات ميمػػا تااربػػت

مخرجػػو  ياليػػػاد السػػػاكنة إذا كانػػػت  نػػدما  ػػػاؿ:" يأمػػػا الػػػذ. يضػػارع بػػػو الحػػػرؼ مػػػف 
بعػػدىا داؿ  ذلػػؾ نحػػ  يػػدر  أيػػدر]ممم[  سػػمعنا بعػػض العػػرا الفيػػحا  يجعم نيػػا 
زايػا خاليػة]ممم[ يػػإف كانػت سػينا يػػا م ضػع اليػاد  كانػػت سػاكنةلـ يجػز إ   اإلبػػداؿ 

 م(56)إذا أردت التاريا   ذلؾ مثؿ   لؾ التسدير  التزدير  يا يسدؿ ث بو  يزدؿ ث بو"
ذا التنػػػػػػػػ ع اليػػػػػػػػ تا لمحػػػػػػػػرؼ ال احػػػػػػػػد ىػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذ. أطمػػػػػػػػؽ  ميػػػػػػػػو اليربيػػػػػػػػ ف  ىػػػػػػػػ

(  ىػػػذا ينطبػػػؽ  مػػػى التن   ػػػات المختمفػػػة بػػػيف الابائػػػؿ يػػػا تأديػػػة  allophoneميػػػطم )
 المفظ ال احد مع باا  المعنى نفسوم 

   شػػػؾ  أف  ممػػػا  الميػػػة العػػػرا  خي يػػػا الػػػذيف اشػػػتيم ا بػػػالارا ات الار نيػػػة  ػػػد 
ظ اىر الي تية  مي ز ا بينيػا  بػيف الحػر ؼ )الف نيمػات حاليػا( التػا أدرك ا جي دا ىذه ال

تػػسد. إلػػى التن يػػع يػػا المفػػظ  يػػا الد لػػةم  كػػاف ابػػف الجػػزر. يػػا النشػػر يػػا الاػػرا ات 
العشػػػر  ػػػد  يػػػد ىػػػذا المعنػػػىم  ىػػػ  الاػػػ ؿ الػػػذ. أ رده الػػػدكت ر  بػػػد الػػػرحمف الحػػػاد 

ـ   اإلشػػػماـ ]ممم[ ييػػػذا لػػػيس مػػػف  يػػػال :" أمػػػا نحػػػ  اخػػػت ؼ اإلظيػػػار  اإلدغػػػاـ  الػػػر 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

 

 

ا خت ؼ الذ. يتن  ع ييػو المفػظ  المعنػى ألف ىػذه اليػفات المتن   ػة يػا أدا  المفػظ   
 م  (57)تخرجو  ف أف يك ف لفظا  احدا"

 :الخاتمة
 يػا الختػػاـ نسػػتطيع الاػ ؿ إف النظريػػة الخميميػػة الحديثػػة أسػيمت إسػػياما متمي ػػزا يػػا 

ذلػػؾ جميػػا يػػا البحػػ   التػػا كانػػت تنشػػر يػػا مجمػػة الػػدرس اليػػ تا العربػػام  يظيػػر 
المسػػانياتم لاػػد كشػػفت بكػػؿ م ضػػ  ية  ػػف جانػػا كبيػػر مػػف أ مػػاؿ اليػػ تييف العػػرا 
دىػػا مػػف التيػػ رات الي نانيػػة الاديمػػةم  برىنػػت  مػػى أف مفيػػ ما الحػػرؼ  الحركػػة   تجر 
ىمػػا أسػػاس البحػػ  اليػػ تا العربػػام  ىمػػا مفي مػػاف نشػػيطاف يختمفػػاف  ػػف مفيػػ ما 

يامت   المي  ت الي نانييف المذيف يجعػ ف مػف الكػ ـ  طعػا مفيػ لة بعضػيا  ػف ال
 بعضم 

إف يضػػػؿ النظريػػػة كبيػػػر يػػػا لفػػػت أنظػػػار البػػػاحثيف المحػػػدثيف إلػػػى أ مػػػاؿ العممػػػا  
األ ائػػؿ   ا  نػػا يـ بأنيػػا   تاػػؿ أىميػػة  ػػف أ مػػاؿ كبػػار المسػػانييف اليػػربييف  اليػػ تييف 

  .  غيرىما بؿ   د تف  يا يا بعض األحيافممنيـ  أمثاؿ جاكبس ف  تر بات سك
   ننسػى أيضػػا يضػؿ النظريػػة يػػا ت ظيػؼ التكن ل جيػػا الحديثػػة يػا البحػػ  العممػػا 
المسػػػانا بمختمػػػؼ تطبيااتػػػو  خي يػػػا يػػػا الج انػػػا اليػػػ تية )تحميػػػؿ الكػػػ ـ  تنطيػػػؽ 
الكػػ ـ ا يػػطنا اممم(  ىػػذا المػػنيا ىػػ  الػػذ. سػػار  ميػػو  ػػدد مػػف البػػاحثيف العػػرا 

لمحػػػدثيف يػػػا المشػػػرؽ  الميػػػرا  ينرجػػػ  أف يمػػػد ىـ اهلل بػػػالع ف  الت ييػػػؽ حتػػػى تتاػػػد ـ ا
المسػػػانيات العربيػػػة األيػػػيمة إلثػػػرا  البحػػػ  العممػػػا  نػػػد العػػػرا  لخدمػػػة الميػػػة العربيػػػة 

 الخدمة الحضاريةم 
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 :الهوامش
"ميػػر"  "بػػ رد "  ـم درس يػػا1927 لػػد  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال  بمدينػػة  ىػػراف سػػنة  -1

ػػػػؿ  مػػػػى التبريػػػػز يػػػػا "بػػػػاريس"   مػػػػى دكتػػػػ راه الد لػػػػة يػػػػا المسػػػػانيات مػػػػف جامعػػػػة   "بػػػػاريس"  تحي 
ـم  بعػد ذلػؾ 1962إلػى  1961"الس رب ف"م كاف أسػتاذا بجامعػة "الربػاط" بالمممكػة الميربيػة مػف سػنة 

را لمركػز البحػ   العمميػة يار مديرا لمعيػد العمػـ  المسػانية  اليػ تية التػابع لجامعػة الجزائػر  ثػـ مػدي
لتر ية المية العربية   بؿ أف يعي نو الرئيس " بد العزيػز ب تفمياػة" رئيسػا لممجمػع الجزائػر. لميػة العربيػة 

ـم  ىػػ   ضػػ  يػػا المجػػامع العربيػػة اآلتيػػة: دمشػػؽ   بيػػداد    مػػاف   الاػػاىرام  يشػػرؼ 2111سػػنة 
 لػا لميػة العربيػة الفيػحى  يخػدـ كػؿ العمػـ   ىديػو إنجػاز بنػؾ الاخخيرإ العربياة  حاليا  مى مشر ع "

 الفن فم ينطمؽ مف الترا  الميػ . العربػا األيػيؿ   ي اكػا العيػر بكػؿ  تط  راتػوم إنػو بحػؽ مشػر ع 
حضار.  ربا كبيرم لمزيد مف التفاييؿ  ف المشر ع انظر: مشر ع الذخيرا المي ية العربيػة  أبعػاده 

يال   مااؿ منش ر يا كتابو:"بح    دراسات يػا المسػانيات  العممية  التطبياية   بد الرحمف الحاد
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 مػػا  395ـ  ص  2117الجزائػػر -منشػػ رات المجمػػع الجزائػػر. لميػػة العربيػػة -الجػػز  األ ؿ-العربيػػة"
 بعدىام 

  المدرسػػػة الخميميػػػة الحديثػػػة  الدراسػػػات المسػػػانية دم  بػػػد الػػػرحمف الحػػػاد يػػػال -انظػػػر:  -2
اػدـ المسػانيات يػا الػ طف العربػا المنعاػدا يػا الربػاط  نػد ا ت -الحالية يا ال طف العربػا 

 م 367مص1991-1ط-بير ت-دار اليرا اإلس ما-1987
يػػػػا النيػػػػ ض بمسػػػػت م مدرسػػػػا الميػػػػة  تدم  بػػػػد الػػػػرحمف الحػػػػاد يػػػػال    أثػػػػر المسػػػػانيا -3

 م27ص- 1974/ سنة4معيد العمـ   المسانية  الي تية  جامعة الجزائر  العدد–العربية 
 م 281ص-نفسو -4
يػا النيػ ض بمسػت م مدرسػا الميػة العربيػة   تم  بد الرحمف الحاد يػال  أثػر المسػانياد -5

  م27ص- 1974/ سنة4معيد العمـ   المسانية  الي تية  جامعة الجزائر  العدد
 م267ص  -مذك ر ساباا -تكن ل جيا المية  الترا  المي . األييؿ -6
 م28  27عربية  صيا الني ض بمست م مدرسا المية ال تأثر المسانياانظر:  -7
يػػػػا ا يػػػػط ح  (Phonème)الحػػػػرؼ يػػػػا ا يػػػػط ح العربػػػػا الاػػػػديـ ياابػػػػؿ الفػػػػ نيـ   -8

ػػػف  نػػػد ارتباطيػػػا  اليربػػػا   ىػػػذا األخيػػػر أيػػػير  حػػػدا يػػػ تية غيػػػر دالػػػة  غيػػػر أنيػػػا تمك 
 بف نيمات أخرم مف تأليؼ د اؿ  التمييز بينيام انظر: 

Jean Dubois et autres ; dictionnaire de linguistique  (phonème); 

librairie Larousse ;Paris,1973. 

 
-Hadj–salah(A); la notion de syllabe et la théorie cinéticoانظر:  -9

impultionnelle des phonéticiens Arabes, Revue AL-

LISANIYAT, université d'Alger,vol,1,n°1,1971, p,63.    
 م67ص -نفسو -11
مانا   شرح كتاا سيب   -11  جػو نامنػاه  ػف تكن ل جيػا الميػة  التػرا  األيػيؿ  23/5 ––يو الر 

 م284ص–مذك ر ساباا–
الحركة  السك ف التا أ اـ  مييما  مما   مفي مايعم ؽ دم بد الرحمف الحاد يال   مى  -12

 théorie duالعرا الادامى تحمي تيـ الي تية بأن يا م ج دا بعينيا يا نظرية اإليااع )

rythmeم سياى العرا  ياإلياا ية العربية تأسست أيضا  مى ثنائية (  ند  مما  ال
 .la notion du syllabe…p69الحركة  السك ف  انظر: مرجع سابؽ 

 م 284ص –مذك ر ساباا -تكن ل جيا المية  الترا  األييؿ -13
 م285ص -نفسو -14



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

 

 

دم  بد الرحمف الحاد يال    مدخؿ إلى  مـ المساف الحدي   مجمة المسانيات   جامعة  -15
 م36ص -1997-7العدد-لجزائرا

دم  بد الرحمف الحاد –نامناه  ف -149 -بالخزانة العامة بالرباط ل حة 142مخط ط  -16
مجمة المسانيات  -يال    مسائؿ يا التج يد لفضيمة الشيخ ج ؿ الحنفا  اإلجابة  نيا 

 م 15ص -1982 -6العدد–
يمة الشػػيخ جػػ ؿ دم  بػػد الػػرحمف الحػػاد يػػال   مسػػائؿ يػػا ميػػطمحات التج يػػد لفضػػ– -17

 م15ص  -الحنفا  اإلجابة  نيا مرجع سابؽ
 م15ص -نفسو -18
 م15ص -نفسو -19

 م16ص -نفسو -21
العدد  -مجم ة المسانيات-دم  بد الرحمف الحاد يال    مدخؿ إلى  مـ المساف الحدي  – -21

 م 17ص  -7
 م17ص -اليامش -نفسو -22
ـم 1983 -5ط -الااىرا -دار المعارؼ - -انظر: دم ش  ا ضيؼ   المدارس النح ية -23

 م 17ص 
 -مجمة كمية اآلداا –دم  بد الرحمف الحاد يال    النح  العربا  منطؽ أرسط – -24

 م82ص  -1964 -العدد األ ؿ -جامعة الجزائر
 -5ط -بير ت -دار النفائس -تحايؽ دم مازف مبارؾ -اإليضاح يا  مؿ النح  -25

 م92ص  -ـ1986
 م94  93ص -نفسو -26
 م284ص  -مذك ر ساباا -مي . األييؿانظر: تكن ل جيا المية  الترا  ال -27
 م 17ص  -مذك ر ساباا –انظر: مسائؿ يا ميطمحات التج يد  -28

ليذا ير   ا بيف الحركة  ي ت الحركة   بالحركة ير   ا بيف ينفيف لمحػرؼ ىمػا: الجػرسم  -29
  الكاؼمممم        بمعناه الطابع  ى  يفة سمعية تجعمنا نفر ؽ مث  بيف حر ؼ الداؿ  العيف 

ػرؼ ييػ   ػ  ا انديا يػةم   ػد يس ػر ه بالحركػة   ىػا حركػة يػ تية ييزي ل جيػة   بػد   الخ  أما الي 
منيا إلخراد الحرؼ  ييتحاػؽ يػا مػدرد الكػ ـ أ  ل نتاػاؿ منػو إلػى حػرؼ  خػرم  نظػرا ألىميػة 
المفيػـ    لعػػدـ  جػ د مػػا يػػدؿ   ميػو بالماابػػؿ األجنبػػا  ياػد ا تػػرح د/  بػػد الػرحمف الحػػاد يػػال  

ـ ترجمػة لفظػة "حركػة" 1967المستمر الد لا السادس لمعمـ  الي تية المنعاد يػا بػراغ  ػاـ  يا
"م  يػػرم أف المفيػ ميف العػػربييف " akinèse "  ضػػدىا "kinèse"  لفظػة "تحػػر ؾ" بػػ"kinemeبػػ"
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" explosif" )انحبػػػػػػػاس(  "implosifمتحػػػػػػر ؾ"  "سػػػػػػػاكف" أنسػػػػػػا مػػػػػػػف مفيػػػػػػ ما "س سػػػػػػػير" "
 مرجع سابؽم HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p 65 )انفجار.(  انظر:

 م 36ص  -مذك ر ساباا-انظر: مدخؿ إلى  مـ المساف الحدي  -31
 مرجع سابؽم HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p 66انظر:  -31
 م 69  68ص  -نفسو -32
 م 21   21ص  –مذك ر ساباا  -انظر: مسائؿ يا ميطمحات التج يد -33
 م21ص  –نفسو  -34
 م21ص  – نفسو -35
  مرجع سابؽم HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p 64انظر:  -36
 م64ص –نفسو  -37
 مرجع سابؽم  HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p72انظر:  -38
 م73ص –نفسو  -39
– الـ الكتا  –تحايؽ  شرح  بد الس ـ ىار ف  -الجز  الرابع––سيب يو   الكتاا  -41

 م164 -ص-1987 -3ط -بير ت
بح   - -بد الرحمف الحاد يال    األسس العممية لتط ير تدريس المية العربيةدم   -41

 -الجز  األ ؿ -منش ر يا كتاا لممسلؼ بعن اف: بح    دراسات يا المسانيات العربية
 م 172ص –مرجع سابؽ 

 -دار الكتاا العربا -تحايؽ محمد  ما النجار -الجز  األ ؿ –ابف جنا  الخيائص  -42
 م 57ص  -دم ت -بير ت

 م172ص  -مذك ر ساباا -األسس العممية لتط ير تدريس المية العربية -43
 مرجع سابؽم HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p71انظر:  -44
دم الميد. ب ر بة   الدراسة الماطعية  -نامناه  ف  1172ص  –كتاا الم سياى الكبير  -45

ص  -2115سنة  -الجزائر -العدد -مجمة المجمع الجزائر. لمية العربية –يا الترا 
 م243

  HADJ-SALAH( A), la notion de syllabe, p 65: انظر: المرجع السابؽ  -46

بح  منش ر يا كتاا: بح    دراسات يا  -انظر: المية العربية بيف المشايية  التحرير -47
 م 69ص  -مرجع سابؽ -الجز  األ ؿ -المسانيات العربية

 م 68ص  –نفسو   -48
 ديدا  ف ظ اىر ا ختزاؿ  الخف ة  يتحد   يييا  ف كؿ  ما  يا كتاا سيب يو أب اا -49

يجعؿ الك ـ خفيفا  مى النطؽ متماشيا مع التأدية الطبيعية العاديةم  لـ يكف سيب يو يييا 
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إ   باحثا  ف كيفيات إحدا  الك ـ  ي  يتحد    ف م ض ع أ  ظاىرا ي تية إ   
الفيحا م يي  يدرس مث  تحريؾ أ اخر مدرجة يا م ضعيا داخؿ   ؿ مف أ  اؿ العرا 

الكمـ الساكنة   ال   ؼ  مى المتحر ؾ بالساكفم  يتنا ؿ الظ اىر الي تية األخرم 
كاخت س الحركات  اإلشباع   دـ تحايؽ اإل راام  مف أمثمتيا ) ىذا باا ما يسك ف 

(م  ىا أب اا مف 113ص  -4استخفايا  ى  يا األيؿ متحر ؾ( )الكتاا: الجز  
 يميـ المشايية  يجدر بنا استثمارىا يا تعميـ العربية  تيسير تعم ميام

 م163   162ص  -مرجع سابؽ -األسس العممية لتط ير تدريس المية العربية -51
اليامش  -مذك ر ساباا -انظر: أثر المسانيات يا الني ض بمست م مدر س المية العربية -51

 م 31 –

 م 69ص  -ذك ر ساباام -المية العربية بيف المشايية  التحرير -52
 م 76ص  -نفسو -53
 م53ص-مذك ر ساباا -انظر: أثر المسانيات يا الني ض بمست م مدر سا المية العربية -54
 م 78ص -انظر: المية العربية بيف المشايية  التحرير -55
 م  479  478  477ص  -الجز  الرابع –انظر: الكتاا  -56

 م 11ص -مذك ر ساباا-نامناه  ف: مدخؿ إلى  مـ المساف الحدي  -57
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 التأويل المغوي في كشاف الزمخشري  

 
 
 

 السعيد شنوقة د. 
 قسم المغة العربية

 الطارف-المركز الجامعي
 

 مخصم 
ىذه الدراسة تبرز جزءا مف الفكر النقدي لممعتزلة المتسـ بالتأويؿ الذي ىو االجتيػاد ولػيس ئػيآا   ػر 

أبػرز رجػاليـ والػذي اعتمػد عمػ   وتقدـ جانبا مف نسقيـ الفكري االعتزالي مف  بلؿ كئاؼ الزم ئري
 ليػػات وظػػؼ  ييػػا الداللػػة الميويػػة و ليػػة النوػػو لتعزيػػز أمػػوؿ المعتزلػػة ال مسػػة وتأكيػػد نسػػقيـ الفكػػري 

 الجدلي المعمؽ. 
 

Résumé 
Cette étude se penche sur la place 

qu’occupe les Mouâtazilite dans la 

culture arabo-musulmane. Leur 

pensée est caractérisée par une 

grande homogénéité  intellectuelle 

comme le démontre Kachaf Az 

Zamakhchari. Ce dernier se base 

sur des mécanismes linguistiques 

et grammaticaux à fin de soutenir 

leur cinq principes et approuver 

leur position intellectuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

المعتزلة رجاؿ  كر ور ونظر وعمـ 
 ي اإلسبلـ، وأمواب جدؿ ودربة عم  

وا بالعقؿ الكبلـ ووذؽ  نوف القوؿ. اعتدّ 
 ي إطار نسقيـ الفكري المذىبي 

التوويد، العدؿ، الوعد »األموؿ ال مسة:
والوعيد، المنزلة بيف المنزلتيف، األمر 

 أطمقوا  «بالمعروؼ والنيي عف المنكر
لعناف  ي اإلمعاف والنظر وتعميؽ لمعقؿ ا

البوث واالستفياـ وات ذوه أداتيـ  ي 
التقمي وطمب اإللماـ بالوقاآؽ والمساآؿ 

التي ميزت  المتممة بالعقيدة الئاآكة
 والثقا ية التي ظيروا  ييا البيآة الفكرية
  وأثاروا الثاني اليجري، منذ بداية القرف
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ـ مف الفرؽ اإلسبلمية وأمواب الديانات بيذا جدال وا تبل ا بينيـ وبيف غيرى
. كاف ذلؾ  ي بدء ظيورىـ ار ذلؾ يدا عوف عف عقيدة التوويداأل رى. وانبروا  ي إط

مي وواولوا ممف توامموا عم  الديف اإلسبل جابيوف الفرؽ وال مـو والمعارضيفي
الفمسفة  اب، تمؾ نيتيـ  ي البدء ثـ ما لبثوا أف انساقوا إل  روتئويو عقيدتو السموة

بوث العقاآد  ي مستوى ليس بمقدور العقؿ أف يوسـ  ييا أمره ويجد ىدوءه  وتدقيؽ
امؿ نئوآيـ وتوازنو  بعدوا الوقا عف الميمة النبيمة التي تجندوا ليا  ي مستيؿ عو 

قامة الوجة عم  الم الفيف لو مف الممؿ  وتكونيـ والمنومرة  ي الد اع عف اإلسبلـ وا 
 والجيمة.  األ رى والمعارضيف اناتالم تمفة والدي

 وقد كاف أبرز جداؿ وا تبلؼ ليـ  ي إطار الفرؽ اإلسبلمية مع أىؿ السنة.
الذي قمدنا بو « التأويؿ»ونوف أردنا  ي ىذه البوث أف نبرز مسعاىـ  ي جانب مف

 تتبعنا  ي إطار نسقيـ الفكري االعتزالي مف  بلؿ كئاؼ  «االجتياد» معن 
، وبالتوديد لنكئؼ لمقارئ المدقؽ كيؼ انتمارىـ لممذىب  لياتالزم ئري بعض 

: وية والتأويؿ باإلعراب  ي تفسيرهوظؼ الزم ئري ب امة التأويؿ بالداللة المي
ل دمة  رقتو  «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل»

يف أىؿ السنة وأموليا ال مسة المذكورة  ي سياؽ الجدؿ الممكف الذي دار بينيـ وب
 ب امة .

 وقد بنينا الدراسة عم  الوودات التالية :
 التأويل بالداللة المغوية .-1
 )النحو(.التأويل باإلعراب -2

 أوال: التأويـل بالداللـة المغويـة:
نقمد بالتأويؿ بالداللة الميوية توظيؼ الزم ئرى المعن  الميوي واعتماده طريقة 

زالي؛  قد لجأ كسابقيو مف مئايخ االعتزاؿ إل  تييآة  ي التفسير ل دمة الفكر االعت
األلفاظ والعبارات لما يرومو عم  أموؿ المذىب  يفسر ماال ينسجـ ظاىره مع مقاـ 
األلوىية أو ما يكوف داال عم  التجسيـ والتئبيو أو يعارض بعض أموؿ  كرىـ 

جدناه يستئيد  يثبت لو المعن  المناسب الذي يبعد االئتباه ويعزز مسعاه. وقد و 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

أويانا عم  تمؾ المعاني التي ومؿ عمييا األلفاظ والعبارات بأدلة مف المية والئعر 
 العربي.

لـ يتوقؼ المعتزلة عند ظاىر التفسير الميوي الذي واولو المودثوف وأىؿ السنة 
ل  إظيار مدلوليا  ي  نما تجاوزوه إل  توضيح المقامد المعنوية وراء األلفاظ وا  وا 

إلليية؛ لذا ورموا عم  الطريقة الميوية باعتبارىا أعم  مبادئ المفات ا
القر ني لدييـ  ي تأويؿ العبارات القر نية التي يفيـ منيا التجسيـ أو ىي غير (1)التفسير

مناسبة لمقاـ ا تعال  أو تتعارض مع أود أموليـ، وزاوجوا  ي ذلؾ بيف منيجيف: 
 ما وجدوه مئتبيا  ي لفظ القر ف الكريـ أثبتوا  (2)توظيؼ المية والتدّبر العقمي لآليات

لو معن  ليويا يبعد ائتباىو ليمبح منسجما مع مذىبيـ، وىـ يعّززوف إقرار ذلؾ 
بمجوآيـ إل  االستئياد بأدلة مف المية والئعر العربي تأكيدا لما ذىبوا إليو مف تمؾ 

 المعاني التي وّجيوا إلييا ألفاظ القر ف.
 ئري بتراكيب القر ف الكريـ وبتأويبلت المعتزلة  ي إطار وعم  ىذا سع  الزم

زيو المنموص المعاني عم  ت ّير الدالالت التي تتوا ؽ مع العدؿ وتنسجـ مع التن
الميوي والنظر  العقمي عند  عميو  ي أموليـ؛  يو زاوج بيف االعتماد عم  المعن 

اَلَة َوِممَّا رَزْقَناُىْم ﴿الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بالَغْيِب ويُ :تفسيره قولو عز وجؿ ِقيُموَن الصَّ
﴾ ََ اإليماف أ عاؿ مف األمف، يقاؿ أمنتو " ويف انطمؽ مف المية  ي أف  (3)ُيْنِفُقوَن

ثـ تساءؿ  (4)"مننيو غيري ثـ يقاؿ  منو: إذا مّدقو، ووقيقتو  منو التكذيب والم الفة و 
ليوترز عف إيماف عف اإليماف المويح  ي ضوء ذلؾ؛  قّيد اإليماف بالمويح 

 (5)أف يعتقد الوؽ ويعرب عنو بمسانو ويمدقو بعممو"" الفاسؽ ثـ يجيب بأف اإليماف
ف ئيد وعمؿ  يو منا ؽ ومف أ ّؿ بالئيادة  يو  وأضاؼ أف "مف أ ّؿ باالعتقاد وا 

 .(6)كا ر ومف أ ّؿ بالعمؿ  يو  اسؽ"
 وارج ولكّف المرجآة إف ماوب الكبيرة إذا غادر الدنيا ببل توبة  يو كا ر عند ال

عّدوه مؤمنا بينما منوو وامؿ بف عطاء منزلة بيف اإليماف والكفر. وقد نص 
ومف أ ّؿ بالعمؿ  يو  اسؽ". أما أىؿ السنة والجماعة  قالوا " الزم ئري عميو بقولو:

بموة إسبلـ الفريقيف المتواربيف باعتبار األمؿ السياسي لمتسمية. وال ريب  ي أّف 
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السالفة تمّثؿ  ي الواقع وموال لمسألة عقمية أثارْتيا واقعتا الجمؿ ومفيف  ىذه األوكاـ
ثـ ما لبثت ىذه  (7)إف لـ تكف أثيرت قبؿ ذلؾ  ي ذاؾ الجدؿ ووؿ ماوب المعمية
. وييمنا ىاىنا (8)الوموؿ تمثؿ مذاىب  كرية لم وارج والمعتزلة وأىؿ السنة  يما بعد

ري بالذات؛  يو غير مؤمف ألنو لـ يتو ر عم   ي "الفاسؽ" موقؼ المعتزلة والزم ئ
قرار بالمساف وعمؿ األركاف.  ئروط اإليماف التي ىي اعتقاد بالقمب وئيادة وا 

والمعتزلة يتأولوف اآليات الدالة عم  التئبيو أو تمؾ التي ال تميؽ بمقاـ األلوىية 
ز وجؿ، وىـ ويوممونيا عم  ما ىو أبعد عف التجسيـ وعم  ما ىو أليؽ بمقاـ ا ع

، يسيروف  ييا عم  المية (9) ي ىذا ساروا عم  الطريقة التي أسسيا أبو عمي الجباآي
﴿ِإفَّ اَ اَل مع االستئياد بالئعر العربي القديـ؛ لذا قاؿ الزم ئري  ي قولو سبوانو: 

ٌر وانكساٌر يعتري : "والوياء تييّ (11)َيْسَتْوِي َأْف َيْضِرَب َمَثبًل مَّا َبُعوَضًة َ َما َ ْوَقَيا﴾
اإلنساف مف ت وؼ ما يعاب بو ويذـ، وائتقاقو مف الوياة. يقاؿ وي الرجؿ كما يقاؿ 
نس  ووئ  وئظ  الفرس: إذا اعتّمت ىذه األعضاء، جعؿ الوي لما يعتريو مف 
االنكسار والتيّير منتكس القوة منتقص الوياة كما قالوا: ىمؾ  بلف وياء مف كذا، 

اليبلؾ  ي وجيو مف ئدة الوياء، وذاب وياء وجمد  ي مكانو ومات وياء، ورأيت 
وال يرض  الزم ئري أف يومؼ القديـ ا سبوانو بو؛ لذا تساءؿ قاآبل: " إف   جبل"

قمت: كيؼ جاز ومؼ القديـ سبوانو بو وال يجوز عميو التيّير وال وؼ والذـ وذلؾ 
: "إف ا وي كريـ ـمم  ا عميو وسم - ي وديث سمماف قاؿ: قاؿ رسوؿ ا

َيْسَتْوي إذا ر ع إليو العبد يديو أف يرّدىما مفرا وت  يضع  ييما  يرا" قمت: ىو جار 
عم  سبيؿ التمثيؿ مثؿ تركو ت ييب العبد وأنو ال يرّد يديو مفرا مف عطاآو لكرمو 

اَل ﴿ِإّن اَ بترؾ مف يترؾ رّد الموتاج إليو وياء منو" ثـ قاؿ: "وكذلؾ معن  قولو: 
أي ال يترؾ ضرب المثؿ بالبعوضة ترؾ مف يستويي أف يتمثؿ بيا َيْسَتْحِي﴾ 
ثـ جّوز وقوع ىذه العبارة  ي كبلـ الكفرة القاآميف: َأَما يستْويي رّب مومد أف  لوقارتيا"

يضرب مثبل بالذباب والعنكبوت؟  جاءت عم  سبيؿ المقابمة ومطابقة الجواب لمسؤاؿ 
 : (11)ا ال يمح  يووقد اسُتعير الوياء  يم

 (21)ا استْحَيَن الماُء يعِرُض َنْفَسُو      َكِرْعَن ِبِسْبٍت في ِإَناٍء ِمَن الَوْردِ ا مَ إذَ 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

ىػ( قبمو ال يستويي: ال يترؾ وال ي ئ  أف يضرب 468وقد  ّسر الواودي )ت
مثبل يبّيف ئبيا ما بعوضة. وذكر أف )ما( زاآدة مؤكدة والبعوض ميار البؽ، 

والمعن : أف ا تعال  ال يترؾ ضرب ضة؛  ما  وقيا  ما ىو أكبر منيا.ة بعو الواود
المثؿ ببعوضة  ما  وقيا إذا عمـ أف  يو عبرًة لمف اعتبر ووجة عم  مف جود 

ىػ( عم  تأويؿ الزم ئري ب امة ويف 683. وقد عّمؽ ابف المنير )ت(13)واستكبر
تعال  مع أف الوياء مسموب  ي  ّسر الوياء الذي  ئي أف ينسب ظاىره إل  ا 

اآلية وذلؾ مثؿ قولنا: ا ليس بجسـ وال بجوىر  ي معرض التنزيو والتقديس. غير 
 .(14)أف ابف المنير يوا ؽ الزم ئري  ي تأويؿ الوديث لثبوت الوياء  يو  عز وجؿ
﴿َوَما ويعتمد الزم ئري عم  المية ل دمة مذىبو عند تفسيره قوؿ ا عز وجؿ: 

مفسرا الفسؽ بال روج عف القمد معتمدا عم  قوؿ رؤبة  (15)ِضلُّ ِبو ِإالَّ الَفاِسِقيَن﴾يُ 
والفاسؽ  ي الئريعة: ال ارج عف أمر ا بارتكاب  (16)) واسقا عف قمدىا جواآرا(

الكبيرة وىو النازؿ بيف منزلة الكا ر والمؤمف. وبّيف أف وامؿ بف عطاء أوؿ مف وّد 
وكمو وكـ المؤمف يناكح ويوارث وُييسؿ ويمم  عميو ويد ف  ي  لو ىذا الوّد وبأف

مقابر المسمميف غير أنو كالكا ر  ي الذـ والمعف والبراءة منو واعتقاد عداوتو وبأنو ال 
 .(17)تقبؿ ئيادتو

كيؼ ذلؾ وم ادعة : "(18)﴿ُيَخاِدُعوَن اَ والِذيَن آَمُنوا﴾وقاؿ  ي قولو تعال : 
مّح ألف العالـ الذي ال ت ف  عميو  ا ية ال ي دع والوكيـ الذي ال ا والمؤمنيف ال ت

ف جاز أف ُي دعوا لـ يجز أف ي دعوا أال ترى إل   يفعؿ القبيح ال ي دع، والمؤمنوف وا 
*واستمطروا مف قريش كؿ من دع*: (19)قولو

إف الوميـ وذا *. وقوؿ ذي الرمة: (21)
*اإلسبلـ ي تمب

ي دع. قاؿ الئريؼ الجرجاني: يقمد أف .أي أف الوميـ والمسمـ (21)
ميية الم ادعة تقتضي مدور الفعؿ مف كؿ واود مف الجانبيف متعمقا باآل ر 
و دع المنا قيف ا تعال  ىو أف يوقعوا  ي عممو  بلؼ ما يريدوف بو مف المكروه 
ويميبوه بو مّما ال  فاء  ي استوالتو. أما  داع ا تعال  إياىـ  بأف يوقع  ي 

وىاميـ  بلؼ ما يريد بيـ مف المكاره لييتّروا ثـ يميبيـ بو؛ إال أف ىذا قبيح عم  أ
مذىب الزم ئري المتناع مدوره عف ا عز وجؿ، و مف المعمـو أيضا أف والو 
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ف جاز أف  تعال  مع المنا قيف لـ يكف وقيقة ىذا المعن  المذكور، وأف المؤمنيف وا 
يرجع إلييـ  ي ذلؾ نقماف، لـ يجز أف يقمدوا ين دعوا بما رأوا منيـ مف غير أف 

 دعيـ ألنو غير مستوسف بؿ ىو مستيجف ُيذـّ بو
ف (22) . وىو عند أىؿ السنة وا 

جاز أف يوقع ا تعال   ي أوىاـ المنا قيف  بلؼ ما يريده مف المكاره لييتّروا ثـ 
عجز عف يميبيـ بو إال أنو يمتنع أف ينسب إليو لما يوىمو أنو إنما يكوف عف 

ظيار المكتـو . وليس  ي ىذا أي  بلؼ بينيـ وبيف المعتزلة  يما نرى (23)المكا وة وا 
 ألف ا عز وجؿ ال ُي دع وال َي دع.

والتقدير عند المعتزلة بمعن  العمـ ال اإلرادة، بّينو الزم ئري واستدؿ عميو  ي 
ـَ جاز تعميؽ  (24)يَن﴾إالَّ اْمرأَتو َقدَّْرَنا ِإنََّيا َلِمَن الَغاِبرِ ﴿اآلية:  ويف قاؿ: " إف قمَت: ِل

والتعميؽ مف  ماآص أ عاؿ ﴿َقدَّْرَنا ِإنََّيا َلِمَن الَغاِبِريَن﴾  عؿ التقدير  ي قولو: 
القموب؟ قمُت: لتضّمف  عؿ التقدير معن  العمـ ولذاؾ  ّسر العمماء تقدير أعماؿ العباد 

ـ ال يؤمنوف بالقضاء والقدر إذ ىـ ال وىذا يندرج  ي  كر المعتزلة ألني (25)بالعمـ"
يعتقدوف إرادة ا عز وجؿ ألكثر أ عاؿ العباد وبأنو ال مقدر ليا عمييـ. نفيـ مف ىذا 

 .(26)عندىـ أف ا سبوانو مريد غير أنو عالـ بما سيفعمونو ب بلؼ مئيآتو
ـ لـ يكونوا ورغـ إوالة المعتزلة المتئابو مف القر ف الكريـ عم  الموكـ منو إال أني

يبعدوف عف معاني القر ف ومفاىيمو بؿ ىـ أنكروا عم  كؿ مف تنّمؿ مف التفسير 
نما كاف غرضيـ الكئؼ عف ببلغة القر ف  ي ت ّير ألفاظو ووسف إ يامو  المأثور وا 
وتزييف معانيو  ي قموب مريديو ترغيبا  ي سرعة استجابتيـ وطمب ثواب ا تعال ؛ 

ف ي تاروا بيف منيجيف  ي التفسير: األوؿ يمثؿ اتجاه لذا كاف عم  المعتزلة أ
الموّدثيف الموا ظيف نيوا  يو عف ال وض  ي المتئابيات. والثاني: اتجاه ال وارج 

عم  إوكاـ الذي بنوا  يو تفسيرىـ عم  التكامؿ بيف الموكـ والمتئابو  ي الداللة 
موضوع الواود بتأمؿ عقمي ، أجمعوا  يو بيف اآليات الموكمة والمتئابية  ي الالقر ف

نعاـ نظر   ذيف بالمعن  العاـ أللفاظ اآليات مستئيديف عمييا بالمية والئعر  وا 
العربي القديـ. إنيـ ا تاروا منيج ال وارج ألنو يمّكنيـ مف تأميف المتئابيات ضد 
الم الفيف ممف زعموا القر ف الكريـ متناقضا  ي ظاىره ب امة الييود الذيف أثاروا 
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. وىكذا دأب المعتزلة يومموف اآليات (27)المسألة منذ أياـ عمر بف ال طابىذه 
ما  ييا مف وودة معنوية دالة عم   بية توميبل ليويا وعقميا ليظيرواالموكمة والمتئا
 أموؿ العقيدة.

﴿ىو اّلِذي َأْنَزَل َعَمْيَك والزم ئري يجد األساس المنيجي لتفسير قولو تعال : 
مبّينا أّف معن   (28)آياٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ أمُّ الِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت﴾ الِكَتاَب ِمْنوُ 
ىو اآليات التي "أوكمت عبارتيا بأف وفظت مف االوتماؿ واالئتباه"   (29)موكمات

 أُـّ الِكتَابِ وىي اآليات التي تقبؿ تفسيرا   ر غير المعن  المفظي البسيط. أما (31)
. وقد جعمو المعتزلة  ي القرف (31)ؿ المتئابيات عمييا وترّد إلييا أمؿ الكتاب توم

الرابع اليجري أمبل مف أموؿ الديف  ي التفسير وىو ما أّكده الرض   ي تفسير 
الذي أقولو أنا أف " :ويف قاؿ:(32)﴾﴿َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُموَبَنا َبْعَد ِإْذ َىَدْيَتَناقولو سبوانو: 

 .(33)بو مف اآلي إل  الموكـ"مف أممنا رد المتتئا
﴿َقاَل َربِّ َأِرِني أْنُظْر ِإَلْيَك َقاَل ويست دـ المية لنفي الرؤية عند قولو تعال : 

أي أرني ": (34)َلْن َتَراِني َوَلِكِن ُاْنُظْر ِإَلى الَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُو فَسْوَف َترَاِني﴾
إف قمت: الرؤية عيف النظر  كيؼ قيؿ: أرني   "ثـ يتساءؿ قاآبل:"نفسؾ أنظْر إليؾ

أنظر إليؾ؟ قمت: معن  أرني نفسؾ: اجعمني متمكنا مف رؤيتؾ بأف تتجم  لي  أنظر 
إليؾ وأراؾ" ثـ أضاؼ معتمدا عم  المية داآما: " إف قمت:  كيؼ قاؿ: )َلْف َتَراِني( ولـ 

بمعن  اجعمني متمكنا مف يقؿ: لف تنظر إل  قولو أنظر إليؾ؟ قمت: لّما قاؿ: )َأِرِني( 
الرؤية التي ىي اإلدراؾ عمـ أف الطْمبة ىي الرؤية ال النظر الذي ال إدراؾ معو؛  قيؿ 

َأِرِني أْنُظْر ﴿"يريد بقولو:  لف تراني ولـ يقؿ لف تنظر إلي". ثـ ذكر تفسيرا   ر قاآبل:
مثؿ  يات القيامة  : عر ني نفسؾ تعريفا واضوا جميا كأنيا إراءة  ي جبلآيا بآية﴾ِإَلْيكَ 

التي تضطر ال ْمؽ إل  معر تؾ، أنظر إليؾ: أعر ؾ معر ة اضطرار كأني أنظر 
موظفا الوديث الئريؼ قاآبل: "كما جاء  ي الوديث: "ستروف ربكـ كما تروف  إليؾ"

نما  سره قاآبل: "بمعن  ستعر وه معر ة  (35)القمر ليمة البدر" ولـ يكتؼ بنص الوديث وا 
بلء كإبمارىـ القمر إذا امتؤل واستوى" ثـ قاؿ: )قاؿ لف تراني(: أي جمية ىي  ي الج

لف تطيؽ معر تي عم  ىذه الطريقة. ولف توتمؿ قوتؾ تمؾ اآلية المضطرة ولكف 
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انظر إل  الجبؿ  إف أورد عميو وأظير لو  ية مف تمؾ اآليات  إف ثبت لتجمييا 
 (36)﴾َممَّا َتَجمَّى َربُّو لمَجَبلِ ﴿فَ واستقّر مكانو ولـ يتضعضع  سوؼ تثبت ليا وتطيقيا 

لعظـ  (37)﴾﴿جعمو دكِّا وَخرَّ موسى َصِعًقا مما ظيرت لو  ية مف  يات قدرتو وعظمتو 
ُل ما رأى  مما أ اؽ قاؿ سبوانؾ تبت إليؾ مما اقتروت وتجاسرت  ﴿وأنا َأوَّ

ف ئيآا ال يقـو لبطئؾ وبأسؾ" (38)﴾الُمْؤِمِنينَ  ال ي ف  ما . و (39)بعظمتؾ وجبللؾ وا 
 ي ىذا مف نفي رؤية ا عند المعتزلة. وقد جّوز السّنُيوف رؤية ا تعال  باألبمار 
ووجُتيـ أف الرؤية أمر وجودي يتعمؽ بموجود إذ الئيء إنما يمح أف يرى مف ويث 
كاف موجودا وما كاف أكمؿ وجودا كاف أوؽ أف ُيرى،  ا تعال  عندىـ أوؽ أف يرى 

  .(41)لكماؿ وجوده عما سواهمف كؿ ما سواه 
ُرُكْم ِإَلى َأَجٍل ؿ الزم ئري اآلية: ولما كاف المعتزلة يقولوف باألجميف، أوّ  ﴿وُيَؤخِّ

ال عاجمكـ باليبلؾ  (41)ُمَسمَّى﴾ إل  وقت سماه ا وبّيف مقداره يبميكموه إف  منتـ وا 
 .(42)قبؿ ذلؾ الوقت

مذىبو  ي أف ا تعال  ال يكمؼ  ويعتمد الممنؼ المية تمييدا إلقرار أود أموؿ
ال ُيكمُِّف ا نْفًسا ِإالَّ ﴿العباد إال  ي نطاؽ ما يستطيعوف. قاؿ عند اآلية 

الوسع ما يسعو اإلنساف وال يضيؽ عميو وال يورج  يو. أي ال يكمفيا : "(43)ُوْسَعَيَا﴾
 .(44)إال ما يتسع  يو طوقو ويتيسر لو دوف مدى الطاقة"

يعتمد عم  الطريقة  (45)﴿ِإنَّ اَ َيْأُمُر بالَعْدِل واإِلْحَساِن﴾عال : وىو  ي قولو ت
الميوية ليمؿ إل  مبتياه االعتزالي  ي أف ما أوجبو ا عم  العباد  ي إطار التكميؼ 

"العدؿ ىو  ىـ متمكنوف منو ويستطيعوف أداءه و ؽ طاقتيـ. يظير ىذا  ي قولو:
عم  عباده  جعؿ ما  رضو عمييـ واقعا توت الواجب ألف ا تعال  عدؿ  يو 

وذلؾ ألنيـ يروف بأنو يستويؿ عم  ا عز وجؿ تكميؼ ما ال يطاؽ ألنو  (46)طاقتيـ"
عندىـ ظمـ وجور وىو عم  ا مواؿ، غير أف أىؿ السنة يعتقدوف أف قضاء ا كمو 

 . (47)عدؿ سواء كاف ما يطاؽ أـ غيره
﴿َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْمَنا   )جعؿ(  ي اآلية: ويمرؼ الممنؼ الفعؿ )أغفؿ( إل

مستئيدا عم  ذلؾ مف المية ليقر  (48)َقْمَبُو َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َىَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا﴾
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الذي يفعمو بيـ عقوبة عم  ما  (49)غفمة القموب عف ذكػر ا إنما كانت بال ذالف
بو": مف جعمنا قمبو غا بل عف الذكر بال ذالف أو وجدناه مف أغفمنا قماقتر وه قاآبل: "

: إذا تو وأ ومتو وأب متو: إذا وجدتو كذلؾ أو مف أغفؿ ِإِبَميوُ نْ بَ غا بل عنو كقولؾ: أجْ 
مف الذيف كتبنا  ي قموبيـ  إف لـ نسمو بالذكر ولـ نجعميـ تركو بيير سمة. أي

. وقد أئار أبو (51)اآلية" اتََّبَع َىَواُه﴾وَ ﴿اإليماف، وقد أبطؿ ا توىـ المجبرة بقولو: 
وياف إل  رأي الرماني المعتزلي قبمو. قاؿ: "لـ نسمو بما نسـ بو قموب المؤمنيف بما 
يبيف بو  بلويـ. كما قاؿ: كتب  ي قموبيـ اإليماف مف قوليـ بيير غفؿ لـ يكف عميو 

 .(51)سمة وكتاب غفؿ لـ يكف عميو إعجاـ"
جميف: الزم ئري والرماني نزوع إل  أف العباد ىـ ال القوف ويبدو مف تفسيري الر 

أ عاليـ عكس ما يراه أىؿ السنة  ي اآلية نفسيا دليبل عم  أنو عز وجؿ  الؽ أ عاؿ 
 .(52)العباد

معن  اإليماف متساآبل؛ ليمؿ  ي  (53)﴿َقْد َأْفَمَح الُمْؤِمُنوَن﴾ويبيف عند اآلية: 
" إف قمت: ما المؤمف؟    كئؼ معناه المذىبي قاآبل:جوابو بعد بياف مدلولو الميوي إل

ىو  ي المية الممدؽ، وأما  ي الئريعة  قد ا تمؼ  يو عم  قوليف: أودىما أف كؿ 
مف تعمؽ بالئيادتيف مواطآا قمبو لسانو  يو مؤمف، واآل ر أنو مفة مدح ال يستوقيا 

اد باإليماف عند األئعرية أوال . وىو ىنا بّيف المر (54)إال البر التقّي دوف الفاسؽ الئقّي"
ثـ عند المعتزلة ثانيا مع أف الموود  ي  رقتو لو منزلة بيف اإليماف والكفر وسموه 
 اسقا و ّمدوه  ي النار. ولكف أىؿ السنة سموه ناقص اإليماف ال غير وبأنو مؤمف 

لسنة . والفرؽ بينيـ وبيف المعتزلة أف أىؿ ا(55)عاص أو مؤمف بإيمانو  اسؽ بكبيرتو
جعموا األعماؿ كميا ئرطا لموة اإليماف بؿ جعموا كثيرا منيا ئرطا  ي كمالو كما 
ذكره عمر بف عبد العزيز:  ييا مف استكمميا استكمؿ اإليماف ومف لـ يستكمميا لـ 

  .(56)يستكمؿ إيمانو، بينما جعؿ المعتزلة األعماؿ كميا ئرطا  ي الموة
َكاةِ ﴿َواّلذِ :وذكر  ي تفسير قولو سبوانو الزكاة اسـ " :(57)َفاِعُموَن﴾ يَن ُىْم ِلمزَّ

مئترؾ بيف عيف ومعن ؛  العيف القدر الذي ي رجو المزكي مف النماب إل  الفقير، 
والمعن   عؿ المزكي الذي ىو التزكية وىو الذي أراده ا  جعؿ المزكيف  اعميف لو، 
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بالفعؿ ويقاؿ لمودثو وال يسوغ  ييا غيره ألنو ما مف ممدر إال يعبر عف معناه 
 اعؿ. تقوؿ لمضارب  اعؿ الضرب ولمقاتؿ  اعؿ القتؿ ولممزكي  اعؿ التزكية، وعم  
ىذا الكبلـ والتوقيؽ  يو أنؾ تقوؿ  ي جميع الووادث: َمْف َ اِعؿ ىذا؟  يقاؿ لؾ: 

  .(58) اعمو ا أو بعض ال مؽ"
و" ألف  اعؿ الووادث لـ يكف ليطمآف أىؿ السنة لقولو: " اعمو ا أو بعض  مق

ا تعال  ووده إذ عمقوا األ عاؿ جميعيا با عز وجؿ وجعموا  وكميا عندىـ إنما ى
بل لقدرة ا سبوانو ليس إال مبرزيف أف الكسب ىو أف وَ اإلنساف كاسبا ليا  قط ومَ 

ثة؛  كؿ مف وقع منو الفعؿ بقدرة  يو  اعؿ  الؽ ومف وقع منو ودَ يكوف الفعؿ بقدرة مُ 
بقدرة مودثة  يو مكتسب؛ ذلؾ أف  عؿ ا  ي التوقيؽ ىو  مقو. أما ما أضيؼ إل  
عبده  فعمو وكسبو  ي معن   عؿ العبد لفعمو وقيقة با تيار وقدرة ليا تأثير  ي 

ََ .و ي قولو عز وجؿ: (59)مقدورىا َوَأَخاُه َواْبَعْث في الَمَداِئِن  ْرِجوْ ﴿َقاُلوا َأ
 بلؼ المعتزلة مع المرجآة  ي عدـ  -و يفسر اآلية الكريمة وى -يذكر (61)َحاِشِريَن﴾

الوكـ  تعال . أما ىـ  جعموا لو وكما بيف وكـ كؿ  قطعيـ بوعيد الفساؽ مرجآيف
. وقد انطمؽ الممنؼ مف المية  ليثير المسألة إثر ذلؾ قاآبل: (61)مف المؤمف والكا ر

الذيف ال يقطعوف بوعيد الفساؽ  المرجآة وىـ اؿ أرجأتو وأرجيتو إذ أ رتو ومنو"يق
ًة َيْدُعوَن إلى النَّاِر . أما  ي اآلية: (62)ويقولوف ىـ ُمْرَجُأوَف ألمر ا" ﴿َوَجَعْمَناُىم َأِئمَّ

  ّرج تفسيره بالتأسيس عم  القياس الميوي مفسرا  (63)َوَيْوَم الِقَياَمِة اَل ُيْنَصُرون﴾
منو أنو  مؽ ذلؾ ليـ مما ال يقولوف  )جعؿ( بمعن  )دعا( ال )مّير( الذي يفيـ

قمت معناه ودعوناىـ أآمة دعاة إل  النار وقمنا إنيـ أآمة دعاة إل  ؛ لذا قاؿ: "(64)بو
النار، كما يدع   مفاء الوؽ أآمة دعاة إل  الجنة. وىو مف قولؾ جعمو ب يبل و اسقا 

وب مو: جعمو إذا دعاه وقاؿ: إنو ب يؿ و اسؽ، ويقوؿ أىؿ المية  ي تفسير  سقو 
 (65)ْحَمِن ِإَناثًا﴾ذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّ ﴿َوَجَعُموا الَماَلِئكَة الَّ ب يبل و اسقا، ومنو قولو تعال : 

 .(66)معن  دعوتيـ إل  النار دعوتيـ إل  موجباتيا مف الكفر والمعامي"
والمطؼ ىداية عند المعتزلة يقمدوف بو وجو التيسير إل   عؿ ال ير والطاعة 

ناب الئر والمعمية، وىو ليس قسرا  ارجيا عم  اإلنساف الفاعؿ بقدر ما ىو واجت
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تذكير بطاعة يعمـ ا أف العبد يفعميا دوف أف ي رج عف متناوؿ قدرتو أنو ضرب مف 
التو يؽ والعممة ال يقع مف ا عم  سبيؿ اإليجاب بؿ إلتماـ معن  التكميؼ الذي 

يمنوو عز وجؿ الضاليف، ترؾ ىدايتيـ  وال (67)غرضو منفعة العباد وممموتيـ
﴿ِإنَّ اَ َيْحُكُم وتسديدىـ لعممو بأنيـ ال ييتدوف؛ لذا ذىب الممنؼ  ي قولو تعال : 

إل  أف  (68)َبْيَنُيم ِفي َما ُىْم ِفيِو َيْخَتِمُفوَن ِإنَّ اَ اَل َيْيِدي َمْن ُىو َكاِذٌب َكفَّاٌر﴾
سجيبل عمييـ "بأف ال لطؼ ليـ وأنيـ  ي عمـ ا "المراد بمنع اليداية منع المطؼ ت

. وىكذا  سر اليداية بالمطؼ عم  غير ما ذىب إليو غيره مف أىؿ (69)مف اليالكيف"
تعال  اليدى     اُ  ؽَ مَ السنة الذيف أ ذوا المفظ بظاىره العتقادىـ أف المؤمف مف  َ 

  .(71) يو لطفا يؤمف عندهمع جواز أف ي مؽ   يو الكفرَ  ؽَ مَ  يو وبأف الكا ر مف  َ 
﴿ُقْل َتَمتَّْع بُكْفرَك َقِمياًل ِإنََّك ِمْن أْصحاِب ويفّسر األمر  ي قولو عز وجؿ: 

بأنو ترؾ ألجؿ المبالية  ي ال ذالف الذي ا تمفوا  ي مدلولو  ر ه بعضيـ  (71)النَّاِر﴾
أو ىو عقوبة ترؾ ا إوداث األلطاؼ ور ه   روف منيـ ترؾ التسمية بأنيـ م ذولوف 

. قاؿ  ي اآلية المذكورة بأنو: "مف باب ال ذالف والت مية إذ قد َأَبْيُت (72)عند   ريف
قبوؿ ما أمرت بو مف اإليماف والطاعة  مف وقؾ أال تؤمر بو بعد ذلؾ وتؤمر بتركو 
مبالية  ي  ذالنو وت ميتو وئأنو ألنو ال مبالية  ي ال ذالف أئد مف أف يبعث عم  

  .(73)بو" عكس ما أمر
 ُروا اَ :﴿َوَما َقدَ وينزع منزع التفسير البياني تنزييا  تعال  عف التجسيـ  ي اآلية

اٌت ِبَيِميِنِو ُسْبَحاَنُو َماَواُت َمْطِويَّ حقَّ َقْدرِِه واألرُض َجِميًعا َقْبَضُتُو َيْوَم الِقَياَمِة والسَّ 
وجبلؿ  ئأنو عم  طريقة الت ييؿ  عم  عظمتو "ثـ نّبييـ (74)ا ُيْشِرُكَوَن﴾مَّ َوَتَعاَلى عَ 
واليرض  ﴾﴿واألرُض َجِميًعا َقْبَضُتُو َيْوَم الِقَياَمِة والَسَماَواُت َمْطِوَياٌت ِبَيِميِنوِ  قاؿ: 

مف ىذا الكبلـ إذا أ ذتو كما ىو بجممتو ومجموعو تموير عظمتو والتوقيؼ عم  
يميف إل  جية وقيقة أو جية كنو جبللو ال غير مف غير ذىاب بالقبضة وال بال

 .(75)مجاز"
وا عز وجؿ عند المعتزلة قادر لذاتو ببل قدرة. أما اإلنساف عندىـ  قادر بقدرة؛ 

َشدُّ لذا قاؿ الممنؼ إقرارا لذاؾ عند اآلية:  ََ ﴿َأَوَلْم َيَروا أنَّ ا الذي َخَمَقُيم ُىَو َأ
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مازجا بيف التوجيو الميوي والعقمي: " إف قمت:  (76)ن﴾ِمْنُيْم ُقّوًة َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا َيْجَحُدو
القوة ىي الئدة والمبلبة  ي البنية وىي نقيضة الضعؼ، وأما القدرة  ما ألجمو يمح 
الفعؿ مف الفاعؿ مف تميز بذات أو بموة بنية وىي نقيضة العجز. وا سبوانو 

﴿ُىَو َأَشُد ِمْنُيْم وتعال  ال يومؼ بالقوة إال عم  معن  القدرة  كيؼ مح قولو: 
نما يمح إذا أريد بالقوة  ي الموضعيف ئيء واود؟ قمت: القدرة  ي اإلنساف  ُقوًَّة﴾ وا 

ىي موة البنية واالعتداؿ والقوة والئدة والمبلبة  ي البنية ووقيقتيا زيادة القدرة، 
 كما مّح أف يقاؿ ا أقدر، منيـ جاز أف يقاؿ: أقوى منيـ عم  معن  أنو يقدر 

 .(77)لذاتو عم  ما ال يقدروف عميو بازدياد قدرىـ"
َجَعَل ﴿:ويوظؼ الكناية مف الموسنات البيانية نفيا لمتجسيـ والمماثمة  ي اآلية

أَ  َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكم أزَواًجا َوِمَن اأَلْنَعامِ  ا َيْذَرُؤوُكم ِفيِو َلْيَس كمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو اجً وَ زْ َِ
تقوؿ العرب: "مثمؾ ال يب ؿ  نفوا  َلْيَس كمْثِمِو َئْيءٌ قاؿ  ي  (78)﴾ِميُع الَبِصيرُ السَّ 

الب ؿ عف مثمو وىـ يريدوف نفيو عف ذاتو، قمدوا المبالية  ي ذلؾ  سمكوا بو طريؽ 
فوه عنو، ن الكناية، ألنيـ إذا نفوه عمف يسّد مسّده وعمف ىو عم  أ ّص أوما و  قد

الذمـ كاف أبمغ مف قولؾ: أنت ال ت فر، ومنو  ونظيره قولو لمعربي: العرب ال ت فر
قوليـ: قد أيفعت لداتو وبميت أترابو يريدوف إيفاعو وبموغو )..(  إذا عمـ أنو مف باب 

)اآلية(  َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾﴿الكناية لـ يقع  رؽ بيف قوؿ ليس كا ئيء وبيف قولو: 
تاف متعقبتاف عم  معن  واود وىو نفي إال ما تعطيو الكناية مف  اآدتيا. وكأنيما عبار 

 بل ئيء يماثمو مف  مقو وال يقاس بئيء مف بريتو، وال يدرؾ . (79)المماثمة عف ذاتو"
بقياس، وال يقاس بالناس، كاف قبؿ األمكنة ويكوف بعدىا،  الؽ كؿ ئيء، وال ئريؾ 

ف قولو: لو عز وجؿ، وال تدؿ مئاركة العباد لو  ي التسمية عم  مماثمتو سبوانو أل
و ئيء  ي ذاتو وال  ي مفاتو وال ي؛  بل يئب(81)قطع لمتئبيو ﴿َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾

  ي أ عالو.
 ي معن   ي التفسير ليؤكد مرادهوأنت تجده يوامؿ توظيؼ الطريقة الميوية  

: "وبجت اإلبؿ إذا أكمت العر جة (81)َأْن َتْحَبَط أعماُلُكم﴾﴿:اإلوباط وذلؾ  ي اآلية
مابيا ذلؾ. وأوبض عممو مثؿ أوبطو، ووبط الجرح ووبر إذا غفر وىو نكسو  أ
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وتراميو إل  الفساد، جعؿ العمؿ السيئ  ي إضراره بالعمؿ المالح كالداء والورض 
لمف يماب بو" ثـ قاؿ: "أعاذنا ا مف وبط األعماؿ و يبة اآلماؿ. وقد دلت اآلية 

اآلثاـ ما يوبط عممو.  مف مف يؤمفعم  أمريف ىاآميف: أودىما أف  يما يرتكب 
والثاني أف  ي  ثامو ما ال يدرى أنو موبط. ولعمو عند ا كذلؾ؛  عم  المؤمف أف 

 .(82)يكوف  ي تقواه كالمائي  ي طريؽ ئاآؾ ال يزاؿ يوترز ويتوّق  ويتوّفظ"
أف االسـ ىو التسمية وليس المسم  كما ىو عند  عم وينطمؽ مف المية ليمؿ 

﴿ِبْئَس االْسُم الُفُسوُق َبْعَد اإليَماِن وذلؾ  ي لفظ )الفسؽ(  ي اآلية  (83)ةأىؿ السن
قاآبل: " االسـ ىينا بمعن  الذكر مف قوليـ  (84) ﴾َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 

طار اسمو  ي الناس بالكـر أو بالمـؤ كما يقاؿ: طار ثناؤه وميتو. ووقيقتو ما سما 
كره وارتفع بيف الناس؛ أال ترى إل  قوليـ أئاد بذكره" ثـ قاؿ: "كأنو قيؿ بآس مف ذ

 .(85)الذكر المرتفع لممؤمنيف بسبب ارتكاب ىذه الجراآـ أف يذكروا بالفسؽ"
لقد وّجو الذـ إل  ارتفاع التسمية بالفسؽ مف المؤمف مبرزا بأنو كاف مف 

ذكرىا  ي ذلؾ مقرا بأف الفاسؽ ليس  ئتاآميـ لمف أسمـ مف الييود لينيي األوجو التي
بمؤمف. وال ي ف  ما  ي ىذا مف  كره االعتزالي المعروؼ  ي المنزلة بيف 

  ال مؤمف وال كا ر. (86)المنزلتيف
مف قولؾ ىو موقوؽ بكذا " )ووقت(: (87)﴿َوَأِذَنْت ِلَربَِّيا َوُحقَّْت﴾وقولو  ي اآلية: 

 تمتنع" ثـ قاؿ: "ومعناه اإليذاف بأف القادر ووقيؽ بو: يعن  وىي وقيقة بأف تنقاد وال
واألمؿ  ي " . قاؿ القاضي عبد الجبار:(88)يجب أف يتأت  لو كؿ مقدور ويوؽ ذلؾ"

ذلؾ أف تعمـ أنو تعال  كاف قادرا  يما لـ يزؿ ويكوف قادرا  يما ال يزاؿ وال يجوز 
مف كؿ  روجو عنيا لضعؼ أو عجز وأنو قادر عم  جميع أجناس المقدورات، و 

جنس عم  ما ال يجوز  روجو عنيا لضعؼ أو عجز وأنو قادر عم  جميع أجناس 
المقدورات ومف كؿ جنس عم  ما ال يتناى  وأنو ال ينومر مقدور ال  ي الجنس وال 

 .(89) ي العدد"
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والفاسؽ أعم  درجة  ي  موده مع الكا ر  ي النار؛ مرح بو قاآبل عم  سبيؿ 
؛ )األئق (: الكا ر ألنو أئق  مف الفاسؽ أو (91)نَُّبَيا األْشَقى﴾َوَيَتجَ ﴿المية عند اآلية 

 .(91)مم  ا عميو وسمـ" -الذي ىو أئق  الكفرة لتوغمو  ي عداوة رسوؿ ا 
:﴿اّلذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء ويجعؿ المعتزلة الفعؿ )أوسف( مف قولو تعال 

( ألف  ي أ عاؿ ا تعال  ما ال مئتقا مف )الوسف( وليس مف )اإلوساف (92)َخَمَقُو﴾ُ 
، ويقّر الزم ئري ذلؾ  ي تفسيره قاآبل: "أوسف كؿ ئيء: (93)يكوف إوسانا كالعقاب

وسُنو ألنو ما مف ئيء  مقو إال وىو مرتب عم  ما اقتضتو الوكمة وأوجبتو 
ف تفاوتت إل  وسف وأوسف كما قاؿ:  ﴿َلَقْد الممموة  جميع الم موقات وسنة وا 

وقيؿ: عمـ كيؼ ي مقو مف قولو: قيمة المرء ما  (94)اإِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم﴾َخَمْقَنا 
تقاف" وىذا ينسجـ  (95)يوسف ووقيقتو بوسف معر تو:أي يعر و معر ة وسنة بتوسيف وا 

وجؿ تفاوت  ي الوكمة مف كذلؾ مع ما يذىبوف إليو  ي نفييـ أف يكوف  ي  عمو عز 
نما يؤكدوف أفقبح ووسف أ عالو كميا وسنة. وعم  ىذا األساس يمموف إل  َمْنِع  ، وا 

أف تكوف أ عاؿ العبد  ْعبل لو ألنيا تئتمؿ عم  الوسف والقبيح. ولكف الذي نفيمو مف 
تفسير الزم ئري أيضا ىو أف المعتزلة ال ينكروف التفاوت  ي م موقات ا مف طوؿ 

وا اآلية الكريمة إل  معن  وقمر وكبر ومير. وىـ ي تمفوف مع األئاعرة الذيف وجي
ال بر بأف ا عز وجؿ أ بر بأنو يعمـ كيؼ ي مؽ األئياء دوف معن  المدح الذي 

الذي ذىب إليو  (96)﴿َذِلَك َعاِلُم الَغْيِب والشََّياَدِة الَعِزيُز الرَِّحيُم﴾يؤكده السياؽ: 
كما يقاؿ  بلف المعتزلة؛ لذا قاؿ األئعري  ي اآلية: "معن  ذلؾ أنو يوسف أف ي مؽ 

يوسف المياغة أي يعمـ كيؼ يموغ؛  أ بر ا تعال  أنو يعمـ كيؼ ي مؽ 
 .(97)األئياء"

َما َأْغَوْيَتِني ويومؿ الزم ئري اليي عم  التكميؼ  ي قولو عز وجؿ َِ :﴿َقاَل فِب
يف ألنو يعتقد عم  مذىبو  ي إطار قاعدة التوس (98)أَلَْقُعَدنَّ َلُيْم ِصَراَطَك المستقيَم﴾

والتقبيح والمبلح واألممح أف التكميؼ كاف سببا  ي  مؽ اليي النفسي ألقعدف، 
لفاعؿ عم  الوقيقة. أما إسناده إل  ا تعال   مجاز. وىو اوبيذا جعؿ إبميس ىو 

ويف يجعؿ التكميؼ مف جممة األ عاؿ  إنما ىو إلقرار  مفية اعتزالية أ رى ت ص 
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ة أ عاؿ ا عز وجؿ ال مفة مف مفاتو، وقد رأينا كبلـ ا الذي يراه مودثا مف جمم
 ي غير ىذا المقاـ مسألة  مؽ القر ف عندىـ. وعم  ىذا  التكميؼ مف الكبلـ. أما 
ممة ىذا بمبدأ توجييو الميوي  ي التفسير  دمة ألموؿ مذىبو  يدؿ عميو أنو لما 

ي الفساد ومنو غوى كاف اليي  سادا  إّف ا سبوانو ال يفعمو؛ لذا قاؿ: "وأمؿ الي
 .(99)الفميؿ إذا بئـ والبئـ  ساد  ي المعدة"

﴿َأَفَمْم َيْيَأِس اّلِذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اُ َلَيَدى وأنت تجده  ي قولو عز وجؿ: 
يجعؿ المعن  الميوي لمفعؿ )ييأس( ىو معن  العمـ ألف المعن   (111)َا﴾يعً مِ النَّاَس جَ 

راده  ي التنزيو؛  يقوؿ مؤسسا تفسيره عم  االستئياد الظاىر لمفظ يعارض م
بالميجات والئعر العربي وكذلؾ القراءات: "ومعن  أ مـ ييأس: أ مـ يعمـ. قيؿ ىي لية 
قـو مف الن ع، وقيؿ إنما استعمؿ اليأس بمعن  العمـ لتضمنو معناه ألف الياآس عف 

ال وؼ والنسياف  ي معن   الئيء ما عمـ بأنو ال يكوف كما استعمؿ الرجاء  ي معن 
 : الرياوي ترؾ لتضمف ذلؾ. قاؿ سويـ بف وثيؿال

 أََلْم َتْيَأُسوا َأنِّي ابُن َفارس َزْىَدِم؟ َأُقوُل َلُيْم ِبالشَّْعِب ِإْذ َييِسُروَنني
يدؿ عميو أف عميا وابف عباس وجماعة مف الموابة والتابعيف قرأوا: أ مـ يتبّيف. وىو 

 .(111)تفسير. "أ مـ ييأس"
﴿َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت واألرَض ويقوؿ  ي لفظ )الكرسي( مف قولو عز وجؿ: 

"الكرسي ما يجمس عميو وال يفضؿ عف  (112)ُدُه ِحْفُظُيَما َوُىَو الَعِميُّ الَعِظيُم﴾واَل َيؤُ 
مقعد القاعد و ي قولو: )وسع كرسيو( أربعة أوجو: أودىا: أف كرسيو لـ يضؽ عف 

وات واألرض لبسطتو وسعتو وما ىو إال تموير لعظمتو وت ييؿ  قط وال كرسي السما
ُروا اَ َحقَّ َقْدرِِه َواألرُض َجِميًعا قبضُتُو َيْوَم َوَما َقدَ ﴿ثمة وال قعود وال قاعد كقولو: 

نما  (113)ويَّاٌت ِبَيِميِنِو﴾طْ َماواُت مَ الِقَياَمِة والسَّ  مف غير تمور قبضة وطي ويميف وا 
، َحقَّ َقَدرِْه﴾ َوَما َقَدُروا اَ ﴿ىو ت ييؿ لعظمة ئأنو وتمثيؿ وسي أال ترى إل  قولو: 

والثاني: وسع عممو، وسمي العمـ كرسيا تسمية بمكانو الذي ىو كرسي العالـ. 
والثالث: وسع ممكو تسمية بمكانو الذي ىو كرسي الممؾ. الرابع: ما روي أنو  مؽ 

ونو السماوات واألرض وىو إل  العرش كأمير ئيء" كرسيا ىو بيف يدي العرش د
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 الزم ئري  (114)واستند  ي ىذا إل  النقؿ مضيفا: "وعف الوسف الكرسي ىو العرش"
يذىب إل  أف الذيف يتموروف ا سبوانو مثؿ تمؾ التمورات المجسمة ال يقدروف 

  ا وؽ قدره.
ْذ َىَدْيَتَنا َوَىْب َلَنا ِمْن َلُدنَِّك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت ﴿َربََّنا اَل ُتِزْغ  ُقُموَبَنا َبْعَد إِ واآلية: 

يؤ ذ مف ظاىرىا أف ا عز وجؿ يقود قموب العباد إل  الئر وبأف  (115)الَوىَّاُب﴾
إرادة ال ير نتيجة ليدايتو وىذا ي الؼ معتقد الزم ئري  ي أف ا منزه عف  عؿ 

استعاف بإضا ة توضح المراد  ي إطار مذىبو الئر وبأف العبد ىو الذي ي مقو؛ لذا 
أو ال تمنعنا ألطا ؾ بعد إذ لطفت " قاآبل: "ال تبمنا بببليا تزيغ  ييا قموبنا "ثـ أضاؼ

وىو يقـو بمثؿ ىذا التوضيح  ي كؿ  ية يفترض  ييا أف ا سبب مبائر  (116)بنا"
ىب إليو  ي قولو لفعؿ الئر  يمنع  ذلؾ بما ينسجـ مع أموؿ المعتزلة. ومنو ما ذ

 وت  يظير أف  (117)﴿َوَمْن ُيِرْد اُ ِفْتَنَتُو َفَمْن َتْمِمَك َلُو ِمَن اِ َشيًئا﴾سبوانو: 
الفتنة ليست مادرة عف ا سبوانو ألنيا وسب معتقده  عؿ قبيح ال يمح أف يفعمو 

َعدت االئتباَه بإضا ة أبْ  (118)ا ؛ لذا وّجو المعن  عم  أنو "تركو مفتونا و ذالنو"
 وقربت الداللَة مف ال مفية  االعتزالية  التي  يعتقدىا.

 ثانيا: التأويل باإلعراب )النحـو(:
ركز المعتزلة  ي الد اع عف اإلسبلـ عم  أساسيف ميميف: الفمسفة والمية.وىـ لـ 
نما طمبوىا ألنيـ الوظوا تمّكف  موميـ  يقمدوا بوث الفمسفة لذاتيا  ي أوؿ األمر وا 
تقانيـ لمجدؿ والمناظرة  أدركوا بأنو لكي ييمبوىـ  ي  ومعارضييـ مف العمـو العقمية وا 
االوتجاج والبرىنة  ي المساآؿ المثارة والقضايا المطرووة لمنقاش، البد أف يوذقوا 
تقاف مناىج التفكير  ييا وأدوات جدليا  درس الفمسفة ويتمكنوا مف استيعاب مساآميا وا 

،  وتعزيز  راآيـ بيا؛ ألف االعتماد عم  النقؿ ووده غير كاؼ  ي إقناع ال مـو
وغير كاؼ  ي إلزاميـ الوجة ما لـ يؤسسوه عم  نظر عقمي قاآـ عم  أدلة تعضدىا، 
وتبرز موتيا. وىكذا طمبوىا  كانوا أبرز المتكمميف  ي اإلسبلـ.وقد  ّمد التاريخ 

ة إليو  ي االستعانة بمنيج مسعاىـ ألنيـ أنجزوا ما كاف الديف  نذاؾ  ي أمّس الواج
عمـ الكبلـ الذي استمدوه مف الثقا ة اإلسبلمية وداآرتيا أوال وكذلؾ  ي االعتماد عم  
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منيج الفمسفة وأدواتيا التي  بروىا الوقا مف األمـ التي سبقت إلييا. وكاف ذلؾ 
بيدؼ توضيح قضايا الديف و ضاآمو وتقريبو مف العقوؿ لتفيمو الئعوب وتعتنقو 

عا،  وققوا بذلؾ نيضتو وانتئاره. ولما كاف موقفيـ  ي ذلؾ ال ضـ  طابيا ودعوة تبا
لمديف ورموا أيضا عم  وذؽ أداة ال طاب و نونو  وورموا عم  التمرس بالمية 
وأساليبيا وعموميا  وفظوا رواآع الكمـ قر نا وئعرا  أضووا بذلؾ وبما أتقنوه  ي الكبلـ 

ة مثقفة واعية تقـو عم  عمماء متبّوريف  ي عمـ والفمسفة يئكموف مدرسة تضـ طبق
. ولـ ينكر أود جبلآؿ سير وعمومو التي كاف  النوو منياالكبلـ و ي األدب والتف

أعماليـ  ي إطار التفسير  دمة لمقر ف ولمديف  ي إطار أموليـ ال مسة التي التزموا 
قرارا لتوويده وعدلو. وكاف م ف الطبيعي وىـ الذيف بيا التزاما تنزييا  عز وجؿ وا 

وا النوو مع غيره مف العمـو أف يوظفوه  ي تفسيرىـ ألغراض أموليـ؛ لذا تأّولوا قوذ
اإلعراب واعتمدوا عم  ت ريج التركيب ل دمة أ كارىـ وتأييد أموليـ. ولنا  ي تفسير 

 الزم ئري نماذج  ي ىذه النزعة والتأويؿ.
لفعؿ يعتّد بيا  ي ئرعية الفعؿ ال يرى الزم ئري التسمية باسـ ا  ي مستيؿ ا

 ي وجوده ألف وجود الفعؿ بوسب معتقده االعتزالي راجع لقدرة العبد وىو الذي بني 
عميو كبلمو. قاؿ: " إف قمت: معن  تعمؽ اسـ ا بالقراءة؟ قمت:  يو وجياف: أودىما 

لمؤمف لما أف يتعمؽ بيا تعمؽ القمـ بالكتابة  ي قولؾ: كتبت بالقمـ. عم  معن  أف ا
اعتقد أف  عمو ال يجيء معتدا بو  ي الئرع واقعا عم  السنة وت  يمّدر بذكر اسـ 

 .(119)ا لقولو عميو المبلة والسبلـ: "كؿ أمر ذي باؿ لـ ُيبدأ  يو باسـ ا  يو أبتر"
وعم  ىذا  الؼ معتقد أىؿ السنة مف جانبيف؛ األوؿ: أف االسـ عندىـ ىو 

ىػ(: "والذي يذىب إليو أىؿ الوؽ أف االسـ ىو 413لباقبلني)ت المسم . ومنيـ قاؿ ا
. والثاني: أف  عؿ العبد موجود بقدرة ا ال (111)المسم  نفسو أو مفة متعمقة بو"

غير، بدليؿ العقؿ المبيف أف ا عز وجؿ قادر عم  جميع األجناس التي يكتسبيا 
ذ ثبتت قدرتو تعال  عم   عؿ ما يكتسبو ع باده عم  الوجو الذي يوجد عميو العباد وا 

كسبيـ وجب أنو قادر عم  نفس كسبيـ؛  ثبت بذلؾ أف أ عاؿ ال ْمؽ مقدورة لو  إذا 
﴿َواُ َخَمَقُكْم َوَما . وبدليؿ النقؿ  ي قولو عز وجؿ: (111)وجدت كانت أ عاال لو
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 عمو بأنو جار ؛ لذا تكوف استعانة العبد باسـ ا اعترا ا منو  ي أوؿ (112)َتْعمُموَن﴾
عم  يديو وىو موؿ لو ال غير، وأف وجود الفعؿ  يو إنما ىو بقدرة ا  ي أوؿ كؿ ما  

 .(113)يفعمو
عم  أف عدـ التمدير بذكر)اسـ ا(  ي مستيؿ  وال ريب  ي أف الزم ئري نّص 

الفعؿ يجعمو مبتورا منقوما لموديث المذكور؛ لذا لـز ذكر اسمو تعال   ي مبدأ الفعؿ 
سواء بذكر اسـ  اص مف  (114)جؿ التبرؾ واالستعانة التي تمّثؿ عنده طمب المعونةأل

أـ بذكر لفظ داؿ عم  اسمو كما ىو  ي "باسـ ا"؛  مفظ ا" أسماآو عز وجؿ مثؿ "
"اسـ" ىنا مضاؼ إل  "ا" ُأريد بو اسمو تعال  ولـ ُيذكر ىنا أوُد أسماآو ال امة بؿ 

  مطمقا.ُذِكَر لفظ داؿ عميو 
﴿ِاْقَرْأ ِباْسِم وويف ئرح معن  تعمؽ اسـ ا بالقراءة مف قولو تعال : 

أل كار المعتزلة مف طريؽ النوو مف  بلؿ عبلقة  - يما نرى-أسس  (115)َربَِّك﴾
أجزاء الكمـ بعضيا ببعض  ي ضوء الئاىد الذي اعتمده  ي أف تعّمؽ اسـ ا 

مة )كتبت بالقمـ( ويمكف أف نفيـ ميمو االعتزالي بالقراءة كتعمؽ القمـ بالكتابة  ي جم
مف  بلؿ أف الباء ىاىنا ورؼ جّر داؿ عم  معن  االستعانة متعمؽ مع مجروره بما 
سبقو )كتبت(؛  القمـ وسب المعن  أداة استعيف بيا لكف  اعؿ الكتابة ىو ضمير 

ا ذىب إليو مويح أنو لـ يقؿ  ي الباء غير م-الر ع المتورؾ العاآد عم  المتكمـ 
ولكننا نعتقد مف ىذا  يما يظير أنو تمثيؿ يمب  ي أود  -كؿ النواة والميوييف

أموؿ االعتزاؿ وىو ما يؤكده قولو البلوؽ: "أف المؤمف لما اعتقد أف  عمو ال يجيء 
معتّدا بو  ي الئرع واقعا عم  السنة وت  يمّدر بذكر ا"  يو قياس يتضمف  مفية 

قدرة العبد عم  إيجاد الفعؿ ومف أنو ليس لذكر اسـ ا تعال   مذىبو الذي يّقر  يو
  ي مستيؿ الفعؿ إال االعتبار  ي ئرعية الفعؿ ال  ي وجوده.

ىػ( ما ذىب إليو العمماء  ي أف )باسـ ا(  ييا رد 9:6وقد ذكر القرطبي )ت
يـ مف عم  القدرية وغيرىـ ممف يقوؿ: إف أ عاليـ مقدورة ليـ وموضع االوتجاج عمي

ذلؾ أف ا تعال  أمرنا عند االبتداء بكؿ  عؿ أف نفتتح بذلؾ؛  معن  )باسـ ا( أي 
)با( ومعن  )با( أي ب مقو وتقديره يومؿ إل  ما يومؿ إليو. ورأى بعضيـ أف 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

معن  قولو )باسـ ا( معناه بدأت بعوف ا وتو يقو وبركتو وىو تعميـ ا تعال  
 .(116)اسمو عند ا تتاح القراءة وغيرىا ليكوف اال تتاح ببركتوعباده ليذكروا 

عرابو وما يتعمؽ  (117)﴿الَحْمُد ِلمَِّو﴾وبعد أف ذكر معن  الومد  ي قولو تعال :  وا 
بيما، ئرع  ي توديد معن  البلـ الدا مة عميو  بّينو بطريؽ السؤاؿ والجواب منجذبا 

تيراؽ وىو ا تيار مبني عم   مؽ إل  ا تيار داللتو عم  الجنس ال عم  االس
 إف قمت: ما معن  التعريؼ  يو. قمت: ىو نوو " األ عاؿ عم  طريقة المعتزلة قاآبل:

التعريؼ  ي َأْرَسَمَيا الِعَراَؾ. ىو تعريؼ الجنس، ومعناه اإلئارة إل  ما يعر و كؿ أود 
ؽ الذي يتوىمو مف أّف الومد ما ىو والعراؾ ما ىو مف بيف أجناس األ عاؿ، واالستيرا

 .(118)كثير مف الناس وْىـٌ منيـ"
قاؿ ما معن  التعريؼ ولـ يقؿ ما معن  البلـ لينّبو عم  أّف البلـ لمتعريؼ 
باالتفاؽ رغـ وقوع االئتباه  ي معن  التعريؼ  نّص عم  أنو مثؿ التعريؼ الممووظ 

  ي قوؿ الئاعر لبيد:
 َلْم َيْشَفْق عمى نغص الدخالِ و   َفَأْرَسَمَيا الِعَراَك َوَلْم َيُذْدَىا

وىو مثاؿ مئيور يبعد عف توىـ أف تكوف البلـ لبلستيراؽ  قد أئار إل  ىذا إل  أف 
القدر المئترؾ بيف التعريؼ  ي )الومد( و ي )العراؾ( مسم  بتعريؼ الجنس وبّيف 
أف تعريؼ الجنس إنما ىو اإلئارة إل  وضور الماىية  ي الذىف وتمّيزىا  يو عف 

ف دلت عم  ماىية معقولة متميزة  ي الذىف وواضرة ساآ ر الماىيات ومف أف النكرة وا 
عنده إال أنيا ال تتو ر عم  إئارة  يو إل  تعّينيا ووضورىا، ولكف إذا عر ت ببلـ 
الجنس  قد أئير  يو إل  التعّيف والتمييز والوضور. يذكر أف كثيرا مف الناس 

وبطبلف ذلؾ واضح ألف معن   (119)ؽيتوىموف أف تعريؼ الجنس ىو االستيرا
التعريؼ اإلئارة إل  المعر ة والوضور وال يعّد ىذا مف اإلواطة واالستيراؽ  ي 

 .(121)ئيء
ويئيد عم  ذلؾ توقؽ االستيراؽ بالنفي  ي قولؾ: ال رجؿ، واإلثبات  ي قولؾ: 

  َتْمَرة  ير مف جرادة. ليس معو تعريؼ أمبل.
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تعريؼ مطمقا ىينا ىو اإلئارة إل  أف مدلوؿ المفظ إف توقيؽ الكبلـ  ي معن  ال
معيود أي معمـو متعّيف واضر  ي ذىف السامع يدؿ عم  ىذا ما  ّسر بو الزم ئري 

  تعريؼ الجنس  يما سبؽ.
والذي ينقؿ عنو أف )الػ( ال تفيد سوى التعريؼ واإلئارة واالسـ ال يدؿ إال عم  

ؤازرة الوضع والعمـ بو؛  إذا دؿ االسـ عم  مسماه، و يـ المعاني مف األلفاظ يكوف بم
ما أف يكوف  معن   بل ي مو مف إودى اثنتيف: إما أف يكوف داال عم  معن  معيف وا 

 داال عم  غير معيف.
 األوؿ يسم  معر ة والثاني نكرة ثـ اإلئارة إل  تعييف المعن  ووضوره؛  إف 

د الواضر جنسا وماىية كانت بجوىر المفظ سميت عمما يكوف جنسيا إف كاف المعيو 
ال  ما ئ ميا إف كاف  ردا منيا مثؿ: زيد، أو أكثر مثؿ: أبانيف، وا  مثؿ أسامة. وا 
 بلبد مف ئيء  ارج عنو يئار بو إل  ذلؾ مثؿ اإلئارة  ي أسماء اإلئارة، وكقرينة 

 عم التكمـ وال طاب والييبة  ي الضماآر وكالنسبة  ي الموموالت والمضاؼ 
 بلـ والنداء  ي المعر ات بيما.المعارؼ وكورؼ ال

 إذا د مت البلـ عم  اسـ  إما أف يئار بيا إل  ومة معينة مف مسماه  ردا كاف 
ما أف  أـ أ رادا مذكورة توقيقا أو تقديرا، وتسم  الـ العيد ونظيره العمـ الئ مي. وا 

مسماه ويسم  الـ الجنس؛ ووينآذ إما أف يقمد المسم  مف ويث ىو  ل يئار بيا إ
 ما  ي التعريفات نوو: الرجؿ  ير مف المرأة.ك

ف الماىية. وتسّم  الـ وتسم  أيضا البلـ التي لبياف الوقيقة والطبيعة أو التي لبيا
  .(121)النكرة، وتسم  الـ العيد الذىني عم .ونظيره كممة كؿ مضاؼ االستيراؽ

سـ ال لقد نص الزم ئري أف )الػ( ال تفيد إال التعريؼ واإلئارة ومف أف اال
يدؿ إال عم  مسماه وعميو ليس ثمة استيراؽ. أراد أف ليس ىينا استيراؽ ىو مدلوؿ 
االسـ أو )الػ(، ولـ يقمد أنو ال استفادة لو مف األمور ال ارجية وما اقتضاه المقاـ.

  
وجعؿ )الومد( موموال عم  الجنس دوف االستيراؽ ألنو اقتمر ىنا عم  ذكر 

واطتو  جنس الومد وامتيازه مف بيف أجناس األ عاؿ. وىو لـ يتعرض لئمولو وا 
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أل راده، وبذلؾ استأنس با تياره الجنس عم  االستيراؽ وىو ا تيار مبني عم   مؽ 
األ عاؿ عم  طريقة المعتزلة ألف أ عاؿ العباد لما كانت م موقة ليـ كانت الموامد 

ا تعال  ألف التي عمييا راجعة إلييـ؛  بل يمح أف تجعؿ الموامد كميا م تمة ب
ا تماص الجنس بو عز وجؿ يستمـز عندىـ ا تماص أ راده أيضا. لقد  مص 
جنس الومد  عز وجؿ بناء عم  أف األ عاؿ الوسنة، التي يستوقوف بيا الومد إنما 

قداره عمييا إذ يمكف مف ىذه الناوية جعؿ  (122)ىي عند المعتزلة بتمكيف ا تعال  وا 
﴿ُيَسبٍُّح ِلمَِّو َما ِفي تعال  أيضا وقد ذكر ىذا  ي قولو عز وجؿ:  الومد راجعا إل  ا

قاؿ: قدـ الظر اف ليدؿ  (123) السََّماواِت وَما ِفي األْرض َلُو الُمْمُك وَلُو الَحْمُد﴾
بتقديميما عم  معن  ا تماص الممؾ والومد وذلؾ ألف الممؾ عم  الوقيقة لو؛ ألنو 

بو والمييمف عميو وكذلؾ الومد ألف أموؿ النعـ مبدئ كؿ ئيء ومبدعو والقاآـ 
 .(124)و روعو منو"

بيد أنو تساءؿ أماـ الداعي إل   مؽ العباد الذيف يفعموف الكفر والقبيح وقد سبؽ 
 ي عممو عز وجؿ منذ األزؿ بأنو إذا  مقيـ لـ يفعموا غير ذلؾ؟ وىؿ ثمة  رؽ بيف 

يب بأف ا وكيـ عالـ بقبح القبيح  مؽ القبيح و مؽ  اعمو؟ أليسا ئيآا واودا؟ يج
وعالـ بيناه عنو وبأف أ عالو عز وجؿ كميا وسنة وبأف  مؽ  اعؿ القبيح  عمو؛  مـز 
ف  فاء وجيو الوسف عمينا ال يطعف  أف يكوف  عمو سبوانو وسنا وذا وجو وسف، وا 
 ي وسنو، وال يقدح  ي وسف   ي أكثر م موقاتو أيضا جيمنا بداعي الوكمة إل  

 .(125)قيا م
 اإلقدار عم  األ عاؿ الوسنة منو تعال  وسف واإلقدار عم  األ عاؿ القبيوة ليس 
بقبيح بوسب عمـ الكبلـ. ويمكف جعؿ الجنس  ي المقاـ ال طابي منمر ا إل  الكامؿ 

. ويتبيف ىنا أف الومؿ (127)أي الكامؿ (126)﴿َذِلَك الٍكَتاُب﴾بمثابة كؿ الوقيقة مف باب 
وف االستيراؽ إنما ىو لمموا ظة عم  المذىب وتكريس  مفيتو غير أنو عم  الجنس د

يوتمؿ النظر ألنو مف الممكف وممو عم  االستيراؽ دوف الجنس أيضا وذلؾ بتنزيمو 
تعال  موامد غيره منزلة العدـ بالقياس إل  موامده. ومف ىنا قيؿ: إنو ال  رؽ بيف 
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ي الظاىر طريقة المعتزلة، ا تماص الجنس واالستيراؽ  ي أنيما ينا ياف  
  .(128)ومنا اتيما مد وعة بأود الوجييف المذكوريف

وأجرى المعتزلة اإليماف المعدى بالباء عم  طريقة أىؿ المية بمعن  التمديؽ؛ 
اَلَة وِممَّا َرَزْقَناُىْم  في قولو عز وجؿ:  ﴿الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبالَغْيِب وُيقِيُموَن الصَّ

ذىب الزم ئري إل  أف تعدية اإليماف بالباء يتضّمف معن  اإلقرار  (129)ُيْنِفُقوَن﴾
  .(131)واالعتراؼ، وذكر  ي معناه الميوي أنو يقوؿ  منو إذا مدقو

لقد اتفؽ المعتزلة عم  أف اإليماف إذا عدي بالباء  المراد بو التمديؽ ولذلؾ 
جبات  بل يمكف  يو ىذه يقاؿ:  بلف  مف با وبرسولو. أما اإليماف بمعن  أداء الوا

نما يقاؿ:  مف  بلف با كما  التعدية إذ ال يقاؿ:  مف  بلف بكذا إذا مم  وماـ، وا 
يقاؿ: مم  وماـ . واتفقوا  ي ذكر اإليماف مطمقا غير ُمَعدٍّ عم  أنو منقوؿ مف 

  معناه الميوي الذي ىو التمديؽ واإلقرار إل  معاف ا تمفوا  ييا:
اف  عؿ كؿ الطاعات سواء كانت واجبة أـ مندوبة أو مف باب أوليا: أف اإليم

األقواؿ أو األ عاؿ أو االعتقادات وىو ما قاؿ بو وامؿ بف عطاء وأبو ىذيؿ العبّلؼ 
 والقاضي عبد الجبار.

الثاني: أنو  عؿ الواجبات دوف النوا ؿ وىو قوؿ أبي عمي الجباآي وابنو أبي 
 ىئاـ.

 .(131)ا جاء  يو الوعيد وىو قوؿ النظاـالثالث: أنو عبارة عف تجنب م
سناد  (132)﴿وِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن﴾ويقؼ الزم ئري عند قولو تعال :  يقوؿ: "وا 

الرزؽ إل  نفسو لئلعبلـ بأنيـ ينفقوف الوبلؿ الذي يستأىؿ أف يضاؼ إل  ا 
ال يرزؽ ا تعال  ؛ تأوؿ إسناد الرزؽ إل  ا عز وجؿ بمعن  (133)ويسم  رزقا منو"

إال الوبلؿ ألف المعتزلة يروف أنو ال يجوز عم  ا سبوانو أف يمّكف مف الوراـ ألنو 
منع مف االنتفاع بو وأمر بالزجر عنو ومف ثمة ذىبوا إل  أف "الوراـ ال يكوف 

؛ لذا أسند الرزؽ ىينا إل  نفسو ليؤذف بأنيـ ينفقوف الوبلؿ المطمؽ؛  إف (134)رزقا"
الوراـ ال يوجب المدح. وذـ المئركيف عم  توريـ بعضيـ ما رزقيـ ا تعال   إنفاؽ
اُ َأِذَن َلُكْم  :﴿ُقْل َأرََأْيُتْم َما َأْنَزَل اُ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْمُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحاَلاًل ُقلِ بقولو
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"ال  (136)َوِرْزُق َربَِّك خْيٌر َوَأْبَقى﴾﴿. ومف ىذا قولو تعال : (135)َأْم َعَمى ا َتْفَتُروَن﴾
ينسب ا إل  نفسو إال ما وّؿ وطاب دوف ما وّرـ والوراـ ال يسم  رزقا 

  .(137)أمبل"
أما الرزؽ عند أىؿ السنة  ما مح االنتفاع بو وبلال كاف أـ وراما إذ لما كاف ا 

ي األرزاؽ بدليؿ قولو سبوانو: كاف منفردا بتول ردا بال مؽ واإلماتة  واإلوياءتعال  منف
. ومعن  يرزؽ الوراـ عندىـ (138)﴿اُ اّلِذي َخَمَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكم ُثمَّ ُيْحِييُكْم﴾

باوة  يتأولونو بأنو تعال  يجعمو غذاء لؤلبداف وقواما لؤلجساـ ال عم  معن  التمميؾ وا 
قد بن  المعتزلة نفييـ أف يكوف الوراـ رزقا تناولو التي أجمع المسمموف عم   بل و. و 

نما يرزؽ الوبلؿ؛ لذا ال يكوف الرزؽ  ألف ا ال يرزقو الناس بؿ ىـ كاسبوه بأنفسيـ وا 
لكف أىؿ السنة ( 139)عندىـ إال بمعن  الوبلؿ والرزؽ ال يكوف عندىـ إال بمعن  الممؾ

عم  أف الطفؿ مرزوؽ  أنكروا ذلؾ وتمسكوا بالتعميؿ الذي يظير  يو إجماع األمة
بسبب ما يرتضعو مف ثدي أمو وعم  أف البياآـ مف ولد النعـ مرزوقة لما تتيذى بو 
مف لبنيا وىي أيضا مرزوقة كميا لما ترتعيو مف وئاآش األرض ونباتيا؛ وأف البييمة 
والطفؿ ال يممكاف ذلؾ مع كونو رزقا ليما ألنيـ مجمعوف عم  أف الرزؽ ىو اليذاء 

لعبيد واإلماء مرزوقوف وأف ا تعال  يرزقيـ مع كونيـ غير مالكيف. وىـ وعم  أف ا
اتفقوا عم  أف لبف ساآر النعـ ممؾ لربيا دوف س اليا وبأف الرزؽ لو كاف ىو التمميؾ 
عم  ما قالو المعتزلة الذيف يروف الممؾ عندىـ بمعن  القدرة لكاف ا تعال  مممكا 

 (.141)ناولو وعم  أف يكوف رازقا لو بيذا المعن الوراـ مف ويث كاف مقدرا عم  ت
وعم  ىذا نموا عم  أف ا الرازؽ وقيقة وأف رزؽ ابف  دـ ليس إال تجّوزا ألنو 

تمديقػا منيـ لقولو  (141)يممؾ ممكا منتزعا  بل  الؽ عند أىؿ السنة وال رازؽ إال ا
﴿ِإنَّ اَ وقولو:  (142) السََّماِء واألرِض﴾ ﴿َىْل ِمْن َخاِلٍق غيُر اِ َيْرُزُقُكْم ِمنَ :تعال 

﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي األْرِض إالَّ َعَمى اِ وقولو:  (143)﴾ ُىو الَرزَّاُق ُذو الُقوَِّة الَمِتينُ 
 .(144)ِرْزُقَيا﴾

اعتقد المعتزلة  ي العدؿ أف ا تعال  ال يريد الئر، وال يأمر بو، وال يفعؿ القبيح، 
"وال يكمؼ العباد ما ال  (145)عالو كميا وسنة وال ي ؿ بما ىو واجب عميووأف أ 
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يطيقوف وال يعمموف بؿ يقدرىـ عم  ما كمفيـ ويعمميـ مفة ما كمفيـ ويدليـ عم  ذلؾ 
. أجمعوا عم  ورية العباد  ي (146)لييمؾ مف ىمؾ عف بينة ويويي مف ويي عف بّينة"

نما يقاؿ  يو لمعبد  مؽ أ عاليـ وا تراعيا ولكف ال مؽ ىا ىنا ليس  عز وجؿ وا 
الموجد والمودث وال يسم  بال الؽ ألف ال مؽ عاٍر عف وجوه ال مؿ وىو  ي وؽ 

. ولـ ينفوا مع عمـ ا األزلي إذ يروف ا عز وجؿ لـ يزؿ عالما (147)العبد مواؿ
: (148)طبكؿ ما يكوف مف أ عاؿ  مقو كميا بمف يؤمف أو يكفر أو يعمي. قاؿ ال يا

"إف ا جّؿ ذكره لـ يزؿ عالما بكؿ ما يكوف مف أ عالو وأ عاؿ  مقو ال ت ف  عميو 
 ا ية  ي األرض وال  ي السماء)..(  قد مح مف عمـ منو أنو يكفر ويعمي  ي 
الوكمة ك مؽ مف عمـ منو أنو يؤمف ويطيع إذا كاف األمر الذي وسف لو  مؽ مف 

ضو لما يوممو إل  ال مود  ي جنات النعيـ. وكفر عمـ منو أنو يؤمف ويطيع ىو تعري
ساءتو إل  نفسو ال تيّير إوساف ا بؿ ترجع بالمـو عم  اإلساءة  الكا ر ومعميتو وا 
إل  مف  عميا وىو الكا ر العامي، وترجع بالومؼ باإلوساف واإلنعاـ إل   اعمو 

 وىو ا جؿ ثناؤه".
الو متأوال الورؼ "لعؿ" عم  معن  وذىب الزم ئري  ي ورية ا تيار العبد أل ع

َيا َأيَُّيا اّلِذين آَمُنوا اعُبُدوا َربَُّكْم اّلِذي َخَمَقُكم ﴿اإلرادة عند تفسيره قولو عز وجؿ: 
ال يجوز أف يومؿ عم   -لعمكـ تتقوف-: " مقكـ (149)َوالِذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقون﴾
يجوز عم  عالـ الييب والئيادة ووممو عم  أف  رجاء ا تقواىـ ألف الرجاء ال

ي مقيـ راجيف لمتقوى ليس بسديد أيضا ولكّف لعّؿ واقعة  ي اآلية موقع المجاز ال 
الوقيقة ألف ا عز وجؿ  مؽ عباده ليتعبدىـ بالتكميؼ ورّكب  ييـ العقوؿ 

دييـ زماـ والئيوات، وأزاح العمة  ي أقدارىـ وتمكينيـ وىداىـ النجديف ووضع  ي أي
اال تيار وأراد منيـ ال ير والتقوى؛  يـ  ي مورة المرجو منيـ أف يتقوا ليترّجح أمرىـ 
وىـ م تاروف بيف الطاعة والعمياف كما ترجوت واؿ المرتجي بيف أف يفعؿ وأف ال 

 .(151)يفعؿ"
ولكنو يبني كبلمو السابؽ عم  مذىب االعتزاؿ  ي موقفيف: األوؿ مع معن  

  والثاني:  ي معن  ا تيار العبد أل عالو. الورؼ )لعؿ(.
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لقد ئاع  ي مباوث اإلعراب  ي القر ف الكريـ مبوث  اص لمورؼ )لعؿ( أنو 
ورؼ يفيد التوقع لمترجي  ي الموبوب واإلئفاؽ  ي المكروه. قاؿ سيبويو: "إذا قمت: 

ؿ وقاؿ  ي أمميا: "لع (151)." أنت ترجوه أو ت ا و  ي واؿ ذىابلعؿ زيدا ذاىب 
وبّيف  (152)وكاية ألف البلـ ىاىنا زاآدة بمنزلتيا  ي أَلْ َعَمفَّ أال ترى أنؾ تقوؿ: عّمؾ"

ئفاؽ"  مف داللتيا عم  الترجي  ي الموبوب: لعؿ ا  (153)أف "لعؿ وعس : طمع وا 
ييفر لنا، وداللتيا عم  اإلئفاؽ  ي المكروه: لعؿ ا ييفر لممذنب ثـ جاءت  ي 

ميو الومفاف ألف الترجي لمجيؿ بالعاقبة وىو مواؿ عم  ا عز كبلـ مف يستويؿ ع
 . (154)وجؿ وكذلؾ ال وؼ واإلئفاؽ

لعؿ لمترجي أو اإلئفاؽ تقوؿ: لعؿ زيدا يكرمني ولعمو " قاؿ الزم ئري:
 (156)﴾﴿َلَعلَّ السَّاَعة َقِريبٌ و(155)﴿َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى﴾ييينني، وقاؿ ا تعال : 

اّلِذين آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَيا﴾أال ترى إل  قولو:  ََ . وقد جاءت عم  سبيؿ (157)﴿َو
اإلطماع  ي مواضع مف القر ف ولكنو إطماع مف كريـ رويـ إذا أطمع  عؿ ما يطمع 
 يو؛ ال موالة ِلجْري إطماعو مجرى َوْعده الموتـو و اؤه بو)..(  مف ديدف المموؾ وما 

سوميـ أف يقتمروا  ي مواعيدىـ التي يوطنوف أنفسيـ عم  عميو أوضاع أمرىـ ور 
إنجازىا عم  أف يقولوا )عس  ولعؿ( ونووىما مف الكممات )..(  إذا عثر عم  ئيء 
مف ذلؾ منيـ لـ يبؽ لمطالب ما عندىـ ئؾ  ي النجاح والفوز بالمطموب؛  عم  مثمو 

 .(158)ورد كبلـ ممؾ المموؾ ذي العز والكبرياء"
ذا كػػاف ا لزم ئػػري يريػػد أف عمػػـ ا موػػيط بكػػؿ ئػػيء ومػػف كػػاف كػػذلؾ  ػػبل وا 

يجػػوز أف يقػػاؿ  يػػو: "يرجػػو ويتوقػػع"  إنػػو  يمػػا يبػػدو أنػػو يعػػد )لعػػؿ( ىنػػاؾ لمتوقيػػؽ ال 
لئلطمػػاع انتمػػارا لمػػذىب المعتزلػػة  ػػي نفػػي الئػػر أو القػػبح عػػف ا تعػػال  الػػذي ينفيػػو 

ألف الرجػػػػاء  (159) تقػػػػواىـ"السػػػػنيوف أيضػػػػا؛ لػػػػذا لػػػػـ يجػػػػّوز أف "تومػػػػؿ عمػػػػ  رجػػػػاء ا
واإلئفاؽ كمييما بمعن  التوقع أي التوقػع الػذي يتضػمف الجيػؿ؛ وعميػو  ػالورؼ )لعػؿ( 
مػػف ا واجػػب التوقيػػؽ ألنػػو تعػػال  ال يجػػوز عميػػو الجيػػؿ الػػذي يتضػػمنو لفػػظ الرجػػاء؛ 
  ػػػبل يتمػػػور الرجػػػاء ىاىنػػػا مػػػف المػػػتكمـ ألنػػػو يسػػػتمـز عػػػدـ العمػػػـ بعواقػػػب األمػػػور، وا

ا عػز  وا و ػؽ مػذىبيـ الئػر والقػبح عػفنفػ عال  منّزه مف ذلؾ. ولما كاف المعتزلة قػدت
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 (161)﴾َلَعمَُّكـْم َتتَّقُـونَ ﴿وجؿ؛  إف أي اوتماؿ   ر غير توقيؽ التقػوى مػف قولػو تعػال : 
 (162)َتْشـُكُروَن﴾﴿أو (161)﴾:﴿َلَعمَُّكـْم ُتْفِمُحـونَ أو غير توقيػؽ الفػبلح مػف قولػو جػؿ وعػز

وقػبح وبسػبب ىػذا  سػروىا بػاإلرادة أي البػد مػف التقػوى وال بػد مػف الفػبلح دوف  ىو ئػر
أي اوتمػػاؿ   ػػر "ألف عنػػدىـ أنػػو تعػػال  ال يريػػد إال ال يػػر ووقػػوع الئػػر عمػػ   ػػبلؼ 

 . (163)إرادتو"
ولـ يذكر الزم ئري غير تعمؽ )لعؿ( بػػ) مقكـ(؛ قػاؿ:" لعػؿ واقعػة  ػي اآليػة موقػع 

 عز وجؿ  مؽ عباده ليتعبدىـ بػالتكميؼ وركػب  ػييـ العقػوؿ المجاز ال الوقيقة ألف ا
والئيوات، وأزاح العمة  ػي أقػدارىـ وتمكيػنيـ وىػداىـ النجػديف، ووضػع  ػي أيػدييـ زمػاـ 
اال تيػػػار، وأراد مػػػنيـ ال يػػػر والتقػػػوى،  يػػػـ  ػػػي مػػػورة المرجػػػو مػػػنيـ أف يتقػػػوا لتػػػرجح 

ت وػاؿ المرتجػي بػيف أف يفعػؿ أمرىـ، وىـ م تاروف بيف الطاعة والعمياف كما ترجوػ
. بن  تفسيره ىنا عم   مفية االعتزاؿ التي تبدو واضوة  ػي أف العبػد (164)يفعؿ وأف ال
وأف ا تعػػػال  ال يريػػػد منػػػو إال  عػػػؿ ال يػػػر ولكػػػف أىػػػؿ السػػػنة لػػػـ ينكػػػروا  (165)م تػػػار

يَُّيـا النَّـاُس اعُبـُدوا ربَّ  الوقاية عم  ضوء قولو تعال :  (166)ىذا ََ ُكـْم اّلـِذي َخَمَقُكـْم ﴿َيـا َأ
موققػػة ألنيػػا مبنيػػة عمػػ  العبػػادة التػػي إذا  عميػػا  (167)والــذيَن ِمــْن َقــْبِمُكم َلَعمَُّكــْم َتتَُّقــوَن﴾

 يوتػػػرز عػػػف المضػػػار. وليسػػػت العبػػػادة ىػػػي االوتػػػراز عػػػف  (168)المػػػرء يوّمػػػؿ التقػػػوى
ذا  المضار بؿ ىي توجب االوتراز وعبادة ا عػز وجػؿ  عػؿ لبلتقػاء بػو عػف عقابػو، وا 

قيؿ: إف  عؿ العبادة نفسو اتقاء  ذاؾ مجاز ألف االتقاء م الؼ لمفعػؿ الػذي سػّببو؛ بيػد 
. ثػـ إف  مػؽ المكّمفػيف إنمػا (169)أف ارتباط أوػدىما بػاآل ر مّكػف مػف إجػراء اسػمو عميػو

﴾﴿َوَمــا َخَمْقــُت الِجــنَّ َواإِلْنــَس ِإالَّ ِلَيْعُبــدُ ىػػو لمتقػػوى ولمطاعػػة لقولػػو سػػبوانو:  . (171)وِنَِ
وقػػد قيػػؿ: إف معنػػ  اآليػػة أف ا غنػػي عػػف  مقػػو وىػػـ مفتقػػروف إليػػو لقولػػو عػػز وجػػؿ: 

؛  كأف معن  اآليػة: ومػا  مقػت (171)﴿َوَما ُأِريُد ِمْنُيْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن﴾
نمػػػا  مقػػػتيـ أِلَتْمػػػِرِىـ بعبػػػادتي الػػػرازي  ػػػي  . قػػػاؿ الف ػػػر(172)الجػػػف واإلنػػػس لينفعػػػوني وا 

المعنػػ  نفسػػو: كػػأف ا عػػز وجػػؿ أمػػر بعبػػادة الػػرب الػػذي  مقيػػـ ليػػذا اليػػرض ونػػّص 
 .(173)عم  أنو تأويؿ مناسب ألموؿ االعتزاؿ
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وعم  ىذا  استعماؿ )لعؿ( ىنا استعماؿ  اء السببية مف ناوية أف توقؽ السبب 
يفعؿ بالعباد إال ما مرتبط بوجود سببو. ورأى المعتزلة  ي إطار ذلؾ أف ا تعال  ال 

. أما أىؿ السنة  فسروا )لعؿ( بالطمب لما  ي الترجي مف الطمب (174)ىو أممح ليـ
ألف معناىا طمب األمر الموبوب: لعؿ الوبيب قادـ، ولمترجي معن  اإلئفاؽ وىو 

والطمب غير اإلرادة  كأف ا  (175)الوذر مف وقوع المكروه كقولؾ: لعؿ المريض ىالؾ
: كونوا متقيف أو مفمويف. وقدرة ا تتناوؿ كؿ ئيء؛  يو الفاعؿ عم  عز وجؿ قاؿ

 .(176)الوقيقة ويستويؿ وقوع ئيء  ي الوجود عم   بلؼ إرادتو  ي ال ير و ي الئر
﴿َفُقواَل َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعمَّو ويبدو أف الزم ئري نقؿ عف سيبويو )لعؿ( عند اآلية: 

(177)َيَتَذكَّر َأْو َيْخَشى﴾
قاؿ: "أي اذىبا عم  رجاآكما وطمعكما وَباِئَرا األمَر مبائرة  

مف يرجو ويطمع أف يثمر عممو وال ي يب سعيو  يو مجتيد بطوقو ويوتئد بأقم  
. (178)وسعو، وجدوى إرساليما إليو مع العمـ بأنو لف يؤمف إلزاـ الوجة وقطع المعذرة"

مـ قد أت  مف وراء ما يكوف ولكف اذىبا أما سيبويو قبمو  قاؿ  ي اآلية نفسيا: " الع
أنتما  ي رجاآكما وطمعكما ومبميكما مف العمـ وليس ليما أكثر مف ذا ما لـ 

َوَكَذِلَك ﴿غير أف الزم ئري رجع عما أ ذه  ي معن  لعؿ عند اآلية:  (179)يعمما"
 (181)ُيم َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُيْم ِذْكًرا﴾َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َوَصرَّْفَنا ِفيِو ِمَن الَوِعيِد َلَعمَّ 

ليقوؿ: "كما أنزلنا عميؾ ىؤالء اآليات المضمنة لموعيد أنزلنا القر ف كمو عم  ىذه 
الوتيرة مكرريف  يو  يات الوعيد ليكونوا بويث يراد منيـ ترؾ المعامي أو  عؿ ال ير 

 . (181)والطاعة"
﴿ِاْىِدَنا الّصرَاَط الُمْسَتِقيَم تعال :  مف قولو﴾غير المغضوب عمييم﴿ورأى 

اِليَن﴾ بدال مف )الذيف  (182)ِصرَاَط اّلِذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيم َغْيِر الَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َواَل الضَّ
أنعمت عمييـ( "عم  معن  أف المنعـ عمييـ ىـ الذيف سمموا مف غضب ا والضبلؿ 

لنعمة المطمقة وىي نعمة اإليماف وبيف السبلمة أو مفة عم  معن  أنيـ جمعوا بيف ا
. يفيـ مف ىذا أنو جمع بيف اإليماف كاعتقاد وبيف اإلسبلـ كعمؿ (183)مف غضب ا"

زيادة إل  قولو: "عم  معن  أنيـ جمعوا بيف النعمة المطمقة وىي نعمة اإلسبلـ" الداؿ 
ة المطمقة كما مّرح عم  أف اإليماف متود باإلسبلـ ومئتمؿ عم  األعماؿ؛  النعم
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بيا ىي نعمة اإليماف المميقة باإلسبلـ المئتمؿ عم  األعماؿ؛  يو يريد القوؿ: إف 
قرار وعمؿ؛  قولو: "وىي نعمة اإليماف" مع قولو السابؽ لو  ي  اإليماف اعتقاد وا 
تفسيره نفسو "أنعـ ا عميو بنعمة اإلسبلـ"، يدؿ عم  اتواد اإليماف باإلسبلـ، وىذا 

أود قواعد االعتزاؿ التي تربط ربطا مارما بيف اإليماف والعمؿ؛ إذ العمؿ  يمثؿ
عندىـ جزء مف اإليماف؛  جاء جمعو بينيما  ي ت ريجو النووي عم  البدؿ المطابؽ 
موققا الربط بيف نعمة اإليماف كاعتقاد إسبلمي ونعمة اإلسبلـ كأ عاؿ إسبلمية، إذا 

مف الضبلؿ  ماروا متمفيف بالجمع بيف ما اعتمدت  ي الوياة تقي مف اليضب و 
النعمة المطمقة وىي نعمة اإليماف وبيف نعمة اإلسبلـ وما ي تص بو مف تكاليؼ، 

 .(184)واإليماف متود باإلسبلـ مئتمؿ عم  األعماؿ كما يعتقد المعتزلة
والفرؽ بينيـ وبيف أىؿ السنة  ي ىذه المسألة ىو أف أىؿ السنة يروف أف اإليماف 

مساف واعتقاد بالجناف وعمؿ باألركاف يزيد بالطاعة وينقص بالمعمية ومف قوؿ بال
أت  كبيرة ُسمي مؤمنا  اسقا بكبيرتو و ي اآل رة توت مئيآة ا إف ئاء غفر لو 
ف أراد عذبو بقدر ذنوبو، ومآلو إل  الجنة،  بل ا لم وارج  سبوانو  وأد مو الجنة وا 

اف قوؿ وعمؿ واعتقاد ولكف ال يزيد وال ينقص؛ والمعتزلة الذيف يروف أف الديف واإليم
 مف ارتكب كبيرة كفر عند ال وارج، ومار  اسقا عند المعتزلة ال مؤمنا وال كا را بؿ 
ىو  ي منزلة بينيما وىو  ي اآل رة  الد  ي النار وال يناؿ ئفاعة. أما المرجآة  رأوا 

ؿ  ي أركانو؛ لذا قالوا: ال يضر اإليماف إقرارا بالمساف وتمديقا بالجناف لـ يد موا العم
 .(185)مع اإليماف معمية وأف إيماَف أ سِؽ الناس كإيماف أتقاىـ وأكمميـ

مف أف  (186)﴿َوُأوَلِئَك ُىُم الُمْفِمُحوَن﴾ولـ يفت الزم ئري عند تفسير قولو تعال : 
لي يوظؼ توميمو لآلية الكريمة ويستيؿ التركيب النووي بما ينسجـ مع معتقده المعتز 

الذي ال يفوز  يو أمواب الكباآر بالئفاعة والنجاة مف العقوبة ود وؿ الجنة وبأنيـ 
التنبيو عم  ا تماص  جؿ انظر كيؼ كرر ا عز و " م مدوف  ي النار. قاؿ:

المتقيف بنيؿ ما ال ينالو أود عم  طرؽ ئت  وىي ذكر اسـ اإلئارة وتكريره وتعريؼ 
أولآؾ ليبمرؾ مراتبيـ ويرغبؾ  ي طمب ما  المفمويف وتوميؿ الفمؿ بينو وبيف

طمبوا وينئطؾ لتقديـ ما قدموا" ثـ أئار بقولو: "ويثبطؾ عف الطمع الفارغ والرجاء 
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إل   مود  (187)الكاذب والتمني عم  ا ما ال تقتضيو وكمتو ولـ تستبؽ بو كممتو"
 الفساؽ مف أىؿ القبمة  ي العذاب.

ويطمب بيا مف نفع أو ضرر إال ويقاؿ لو  إذا كاف كؿ ئيء يجتمب باأل عاؿ و
﴿ُأوَلِئَك َعَمى عندىـ كسب، ويقاؿ لمف ومؿ بو إليو اكتساب؛ قاؿ  ي قولو تعال : 

. يدؿ اسـ اإلئارة )أولآؾ( بأف الوارد بعده ىـ المذكوروف قبمو (188)ُىًدى ِمْن َربِِّيم﴾
ري "أىؿ  الكتسابو" ىو . وقوؿ الزم ئ(189)أىٌؿ الكتسابو وذلؾ لم ماؿ المعدودة ليـ

 . (191)ألف اليدى والفبلح نتيجة الكسب
 مؽ   (191)والمعتزلة  ربطوا بيف الكسب والفعؿ واإلوداث وال مؽ، وبوثوا مسألة

 امة  ي  كرىـ لكنيا تتميز بالتعقيد،  عاؿ  ي أمؿ العدؿ، وىي ذات أىميةاأل 
مّثؿ االتجاَه األوَؿ  اض  ييا عمماء الكبلـ  وضا ُبني عم  ثبلثة اتجاىات: 

نما نوف 128الجيميُة أتباع جيـ بف مفواف )ت ىػ( بأف األ عاؿ ال تتعمؽ بنا وا 
 رار إل  األعماؿ ورّد االستطاعات. وىو الذي قاؿ باإلجبار واالضط(192)كاألوعية ليا

 بومؼ يمكف أف يومؼ بو  مقو كئيء . وقد رّد أف ُيومَؼ ا سبوانو(193)كميا
عالـ ومريد ألنو يقتضي التئبيو؛ غير أنو أثبت كوف ا عز وجؿ وموجود ووي و 

. (194)قادرا وموجدا و اعبل و القا وموييا ومميتا ال تماص ىذه األوماؼ با ووده
ومّثؿ االتجاَه الثانَي المعتزلُة الذيف قالوا: " إف أ عاؿ العباد غير م موقة  ييـ وأنيـ 

الثالث  قاؿ بالكسب وىو أف أ عاؿ العباد م موقة  . أما االتجاه (195)المودثوف ليا"
تعال  ومنسوبة مف ويث الكسب لمعبد. وأمواب ىذا االتجاه متمسكوف بما  ي 
القر ف الكريـ والسنة النبوية مف نموص ىي أدلة  نقمية عم  أف ا تعال   الؽ كؿ 

ل  جوارىا أدلة عقمية تبرز وودانية ا  ي كؿ ئيء  (196)ئيء وتكئؼ بأنو مف وا 
لما ا تاره مف أ عالو ألف ذلؾ يجعمو عالما  غير المعقوؿ أف يكوف العبد  القا

بتفاميميا ولكنو يئعر مف ذاتو مدور أ عاؿ ا تيارية كثيرة منو كالمئي 
والمضغ...إلخ مف غير أف يعرؼ تفاميميا؛ ولكف ُوجدت نموص أ رى  ي القر ف 

ييا يعمف ا تعال  وبو ورضوانو لمموسنيف، والسنة تنسب أعماؿ العباد إلييـ، و 
 إف نظر الناظر ليا يفيـ بأنيا ترد أعماؿ العباد  (197)ويعمف غضبو لممسيآيف منيـ



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

إلييـ تسندىا كذلؾ أدلة عقمية ئاىدة بعدؿ ا ووكمتو؛  مو لـ يكف العبد موجدا لما 
 بة؛ ألنو كيؼ يثاب أوا تاره مف أ عاؿ لما كاف ثمة وجو الستوقاؽ المثوبة أو العقو 

. إذف مثمما تمسؾ أىؿ السنة بالنموص (198)يعاقب عم  ما ليس لو ولـ يمدر منو
األول  تئبث المعتزلة بالنموص الثانية وبما يعضدىا مف أدلة العقؿ لبلوتجاج عم  

 ما أرادوه  ي  مؽ أ عاؿ العباد.
نية عم  الكسب أما أىؿ السنة  ومموا النموص األول  عم  ال مؽ وومموا الثا

جمعا بيف األدلة وا تيار العبد لمكسب وىو م اطب باألمر والنيي مجازى عم  
أ عالو بالثواب والعقاب لما  ي  عمو وا تياره مف الكسب اال تياري ال لما   ييما مف 
ال مؽ والتقدير السابؽ مف غير تمييز لمقدر المكسوب مف القدر الم موؽ.. وا لـ 

نما يسم  بأ عالو  القا يفعمو عم  ال وجو الذي  عمو العبد ألنو مواؿ  ي وقو وا 
 . (199)وموسنا ومبتميا ووكيما

وقد ذىب الدارسوف إل  أف القوؿ بأف اإلنساف  اعؿ عم  الوقيقة إبطاؿ لنظرية 
ل  العبد كسبا وبعبارة أ رى أف "أىؿ السنة  الكسب التي تضيؼ الفعؿ إل  ا  مقا وا 

نما تسم  بذلؾ كميـ وا قوا عم   أف أ عالنا ال تسم  م موقة مف ويث نسبت إلينا وا 
  مـو المعتزلة يروف: أف العبد يكتسب وال  (211)مف ويث نسبت إل  ا تعال "

يفعؿ ويذىبوف إل  أف الفعؿ مف ناوية ال مؽ واإليجاد مف ا تعال  ولكنو مف ناوية 
ف  عؿ ال مؽ الذي ىو  سبوانو ويفرقوف بي211)كونو طاعة أو معمية  مف العبد

وبيف الكسب الذي ىو لمعبد. وظاىر ال بلؼ  ي ىذا بيف المعتزلة وغيرىـ ألف أىؿ 
السنة يجمعوف أف ا تعال   الؽ األجساـ واألعراض  يرىا وئرىا، و الؽ أكساب 

كساب بينما يرى المعتزلة أف ا تعال  لـ ي مؽ ئيآا مف أ (212)العباد، وال  الؽ غيره
العباد ألف مجرد القوؿ عندىـ بالكسب ُيعّد مواولة لميروب مف القوؿ بالجبر المطمؽ. 
 إذا كاف جيـ بف مفواف يعّد اإلنساف مسموب القدرة لقولو: إف أ عاؿ العباد غير 
نما ىـ كالظروؼ ليا غير مكتسبيف وال قادريف عم  أكسابيـ،  إّف  متعمقة بيـ وا 

نو  ي الكسب ألنو رغـ إثباتو القدرة لئلنساف  إنو لـ يجعؿ األئعري ال ي تمؼ كثيرا ع
ليا أي أثر وىو جعؿ العبد موبل لقدرة ا ال غير. وبيذا جعؿ األئاعرُة تعمَؽ الفعؿ 
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بالعبد والواجة إليو ليس الودوث إنما الكسب؛  يـ ال ينكروف تعمؽ األ عاؿ بالعباد 
لقدرة اإلنسانية ىي المؤثرة  ي األ عاؿ واوتياجيا إلييـ بيد أنيـ ينكروف أف تكوف ا

نما معن  اكتسب الكفر: أنو كفر بقوة مودثة وكذلؾ قولنا:  و ي ىذا قاؿ األئعري: "وا 
اكتسب اإليماف: معناه أنو  مف بقوة مودثة مف غير أف يكوف اكتسب الئيء عم  

اضي عبد ؛  عم  ىذا رأى الق(213)وقيقتو بؿ الذي  عمو عم  وقيقتو ىو رب العالميف"
؛  تمبح القدرة (214)الجبار أف الكسب أكثر ما  يو أنو ال يوجد إال  ي موؿ قدرة العبد

بذلؾ عبارة عف مفة متعمقة بالفعؿ ال عم  معن  أنيا مؤثرة، و ي ذلؾ نفي لمتقدير 
 موة الفعؿ داللة عم  أننا  اعموفالمتوقؽ النابع مف القدرة، ومنو ينتفي كوف 

 .(215)قادروف
َأْمعَف النظر  ي معن  الكسب عند األئاعرة أدرؾ توسطيـ بيف التقرب مف  وَمفْ 

 -مبدأ ا تيار العبد لؤل عاؿ وبيف ابتعادىـ عما قاؿ بو الجبريوف وىو مسعي تو يقي 
. وذلؾ ألنيـ واولوا جعؿ معن  "الكسب" بديبل (216)تمفيقي كما ذىب إليو بعضيـ

لكف المعتزلة وسموا موقفيـ مف ىذه النظرية  لبلقتدار الكمي مف اإلنساف عم  أ عالو؛
بجعميـ اإلنساف أمبل أل عالو وبأنو  الُقيا ومبدُعيا، ووددوا معن  الكسب  ي المية 

لذا يسمي العرب ما  ؛(217)"بأنو "كؿ  عؿ ُيستجمب بو نفع أو ُيستد ع بو ضرر
رؼ يستجمب  ي األ عاؿ مف منا ع أو يستد ع بيا مف ضرر كسبا وأف تمؾ الوِ 

. ومف ىنا ذىب بعضيـ أف ما يجتمب بو العباد (218)مكاسب وأف المتوّرؼ كاسب
 .(219)ثواب الجنة أو عقاب النار كسب ليـ

ىذا المعن   (211)ولعمو مف الميـ أف نئير إل  أف األئاعرة لـ يقمدوا بالكسب
ه الميوي مثؿ ما ذكره القاضي عبد الجبار بؿ أرادوا بو معن  امطبلويا سبؽ ذكر 

 ليـ.
ذا كاف مف أىـ وجج األئاعرة لممعتزلة أف العبد لو كاف  اعبل ومودثا عم   وا 
الوقيقة لوجب أف يكوف  القا وىذا وسب رأي األئاعرة ييدـ معن  األلوىية األساسية 

. ولـ تبمغ المسألة المذكورة عند المعتزلة ىذا الود ب امة (211)ألنو ال  الؽ إال ا
؛  بل مانع عندىـ مف إجراآو (212)ا معن  )ال مؽ( عم  )التقدير(إذا عممنا أنيـ أجرو 
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عم  اإلنساف طالما أف معناه الميوي ىو التقدير؛ وبيذا يجري االمطبلح عم  وسب 
المعن  الميوي: أف مف وقعت منو أ عالو مقدرة عم  وسب الداعي واليرض المطموب 

 .(213)كاف  القا لفعمو
وميما يكف مف أمر  المعتزلة جعموا اإلنساف ممدر األ عاؿ و القا ومبدعا ليا 
وذلؾ ليكتمؿ قدر الفعؿ، ولتمح مسؤوليتو، ويمح العدؿ اإلليي. وىذا كمو مرتبط 

 عندىـ بمعن  التكميؼ.
ويرجع الزم ئري مرة أ رى إل  أمؿ مف أموؿ االعتزاؿ  ي تفسير )لعؿ( 

 (.214): إرادة أف تئكروا النعمة  ي العفو عنكـُكْم َتْشُكُروَن﴾﴿َلَعمَّ بإرادة الئكر قاؿ: 
 يو تفسير لعؿ باإلرادة وىو يتفؽ مع الفكر االعتزالي الذي  سرت بو ىذه اآلية والذي 
يرى أف ا تعال  بّيف أّنو إنما عفا عنيـ ولـ يؤا ذىـ لكي يئكروا وذلؾ يدؿ عم  أنو 

 طأه بعض أىؿ السنة لتفسيره )لعؿ( باإلرادة  تعال  لـ يرد منيـ إال الئكر. وقد
ألنيـ يروف مراد ا  عز وجؿ كاآنا ال موالة لذا لو أراد منيـ الئكر لئكروا 

َلَعمَُّو ﴿، وبأف التفسير المويح  ي )لعؿ( ما ذكره سيبويو؛ قولو تعال : (215)والبد
طب كأنو قاؿ: كونا عم  ؛ قاؿ: الرجاء منمرؼ إل  الم ا(216)َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى﴾

. وجممة لعؿ والية أي واؿ كونكـ مترجيف. ولعمنا (217)رجاآكما  ي تذكره و ئيتو
نفيـ ىذا  يما ذىب إليو الزم ئري  ي تفسير اآلية السابقة: "والترجي ليما أي اذىبا 
عم  رجاآكما وطمعكما وبائرا األمر مبائرة مف يرجو ويطمع أف يثمر عممو وال 

. ورأى غيره أف المعن  ىو (218) يو يجتيد ويوتئد بأقم  وسعو" ي يب سعيو؛
"لتكونوا عم  رجاء الئكر  عز وجؿ ونعمو  ينمرؼ الرجاء إلييـ وينّزه ا 

 .(219)تعال "
ويبدو أف الورؼ )لعؿ( عند الزم ئري مستعمؿ استعماؿ  اء السببية مف 

يومؿ المعتزلة )لعؿ(  ي ناوية أف توقؽ السبب إنما ىو عند وجود سببو. ولـ 
وما ماثميا عم  عدـ إرادة  تَ ﴾َتْشُكُرون﴿أو ﴾ َ﴿تَُّقونَ أو  ﴾ َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحون﴿اآليات: 

الفبلح أو عدـ إرادة التقوى أو عدـ الئكر ألف أي اوتماؿ غير إرادة الفبلح أو إرادة 
ممح لمعباد ومف التقوى والئكر ىو ئر وقبح وا تعال  ال يريد عندىـ إال ما ىو أ
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أف وقوع الئر عم   بلؼ إرادتو. لكف أىؿ السنة يذىبوف إل  أف قدرة ا تتناوؿ كؿ 
ئيء ويفسروف ما جاء مف اآليات السابقة بالطمب بما  ي الترجي مف معن  الطمب؛ 
والطمب غير اإلرادة؛  كأنو قاؿ: كونوا متقيف أو مفمويف أو ئاكريف ألنو يستويؿ أف 

 . (221)لوجود عم   بلؼ إرادتويقع ئيء  ي ا
ذا كاف سيبويو قد وضع )لعؿ(  ي بابيا مف الترّجي الممروؼ لمم اطبيف  وا 
وليس عم  ا سبوانو ويف قاؿ: "  العمـ قد أت  مف وراء ما يكوف ولكف اذىبا أنتما 

(221) ي رجاآكما وطمعكما ومبميكما مف العمـ وليس ليما أكثر مف ذا ما لـ يعمما"
. 

ابف األنباري وجماعة مف األدباء قد جعموا )لعؿ( بمعن  )كي( وت  ومموىا عم   إف 
التعميؿ  ي كؿ موضع امتنع  يو الترّجي سواء كاف مف قبيؿ اإلطماع كقولو 

 ﴾. َعمَُّكْم َتتَّقون﴿َ و﴾﴿َلَعمَُّكْم َتشُكُرون نوو أوال ﴾ :﴿َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوتعال 
ما قالوه بأنيـ لـ يريدوا بو أنيا بمعن  كي وقيقة وقد أئار الزم ئري إل  توجيو 

ألف أآمة المية لـ يذكروا  ي بياف معناىا الوقيقي إال الترجي واإلئفاؽ إذ تعذر 
داللتيا عم  التعميؿ لعدـ وقوع كي بديَميا وتعّذره؛ وعم  ىذا  قد أرادوا أف ما بعدىا 

قبميا كتوقؽ الياية إذا مدرت عم  سبيؿ اإلطماع مف الكريـ متوقؽ عقيب ما 
اإلطماعية  التوجيو  ي لعؿ ىذا سبب لو؛  كأنيا بمعن  كي. ويجري عقيب ما ىي
﴿َلَعمَُّكْم ىػ(  ي قولو تعال : 754أورد أبو وياف )ت . وقد(222)دوف غيرىا

: "المعن  أنيـ أمروا بالعبادة عم  رجاآيـ عند وموليا وموؿ التقوى (223)َتتَُّقون﴾
مدر اتق ، واتق  معناه ات اذ الوقاية مف عذاب ا وىذا مرجو ليـ ألف التقوى م

؛  عم  ىذا ليست العبادة نفس التقوى كما ذكر (224)ومولو عند وموؿ العبادة"
الزم ئري الذي بن  القوؿ  ي ىذا عم  مذىبو  ي أف ال مؽ كاف ألجؿ التقوى ولـ 

ية موقع المجاز ال يذكر غير تعّمؽ )لعؿ( ب مقكـ ويف قاؿ: "لعؿ واقعة  ي اآل
الوقيقة ألف ا عز وجؿ  مؽ عباده ليتعّبدىـ بالتكميؼ ورّكب  ييـ العقوؿ والئيوات 
وأزاح العمة  ي أقدارىـ وتمكينيـ وىداىـ النجديف ووضع  ي أيدييـ زماـ اال تيار 
وأراد منيـ ال ير والتقوى  يو  ي مورة المرجو منيـ أف يتقوا لترجح أمرىـ وىـ 
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بيف الطاعة والعمياف كما ترجوت واؿ المرتجي بيف أف يفعؿ وأف ال  م تاروف
 .(225)يفعؿ"

وىذا التأويؿ الذي ذىب إليو الزم ئري يعزز  مفية اعتزالية ىي أف العبد م تار 
﴿َلَعمَُّكْم وأف ا تعال  ال يريد منو إال ال ير. وأضاؼ أبو وياف أف قولو تعال : 

وأف الذي ُنوُدوا ألجمو إنما ىو األمر  (227)ُاْعُبُدوا ربََّكْم﴾﴿: متعمؽ بقولو (226)﴾َتتَُّقون
اَلِذي َخَمَقُكم والِذين ﴿بالعبادة لذا ناسب أف يتعمؽ بيا ذلؾ وأت  بالموموؿ وممتو 

عم  سبيؿ التوضيح أو المدح لمذي تعّمقت بو العبارة  مـ يؤت  (228)ِمْن َقْبِمُكْم﴾
مف المقمود بالعبادة. وأما ممتو  مـ يؤت بيا بالموموؿ ليودث عنو بؿ جاء  ي ض

نما جيء بيا لتتميـ ما قبميا . والذي تقرر  ي النوو أنو إف (229)إلسناد مقمود لذاتو وا 
ف كاف موذورا كانت لمتوقع نوو قولؾ: لعؿ  كاف متعمؽ لعؿ موبوبا كانت لمترجي وا 

أف ال يعبر عف  الموبوبات  يمـز ئكر واليداية مف. والة قادمة وَلَعؿَّ الَعُدوَّ ييجـالوبيب
إال  (231)﴾ َلَعمَُّكْم  َتْيَتُدون﴿و (231)﴿َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن﴾معن  لعؿ  ي قولو تعال : 

 .(232)بالترجي مف العبد ال مف ال الؽ سبوانو
ىػ( أف جماعة منيـ الكساآي واأل فش قد 761وقد ذكر ابف ىئاـ األنماري )ت

﴿َفُقواَل َلُو َقْواًل َليًِّنا لعمَُّو لمورؼ لعؿ وومموا عميو قولو تعال : أثبتت المعن  التعميمي 
اء ومر و لمم اطبيف أي ومف لـ يثبت ذلؾ وممو عم  الرج(233)َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى﴾

ئفاؽ مف المكروه  مف ذكرنا وىو كما (234)رجاآكما اذىبا عم  قبؿ ترجٍّ لمموبوب وا 
 األْسَبابَ  أبمغُ  ﴿َلَعّميَ بالممكف، وقوؿ  رعوف:  ىي ت تصنوو: "لعؿ الوبيَب قادـٌ و 

وليا الداللة عم  معن   (236): قالو جيبل أو م رقة وا  كا"(235)َماَواِت﴾َأْسَباَب السَّ 
 ﴿اَل َتْدِري َلعلَّ : لذا عمؽ بو الفعؿ  ي قولو عز وجؿالذي أثبتو الكو يوف؛  االستفياـ

وقد أئربيا (238)َلَعمَُّو  َيزَّكَّى﴾ ﴿َوَما ُيْدِريكَ وقولو: (237)رًا﴾َأمْ  اَ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلكَ 
 .(241)﴿َفاطََّمَع﴾ معن  )ليت( مف قرأ:(239)الزم ئري

داللتيا عم  الترجي  ي الموبوب  ىػ( ما وا ؽ بو911)ت (241)وذكر األئموني
﴿لعّل بوانو: واإلئفاؽ  ي المكروه واستئيد لممعينيف السابقيف عم  الترتيب بقولو س

 (243)﴾َفمعّمَك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيكَ ﴿وقولو: (242)اُ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمرًا﴾
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ىػ( زاد  ي 672واقتمر  ي ىذيف المعنييف  ي ئرح الكا ية وأ بر أف ابف مالؾ )ت
ذكرنا  التسييؿ داللتيا عم  التعميؿ واالستفياـ، وىو الذي ذىب إليو ابف ىئاـ كما

 قبؿ.
ولعمو مف المفيد أف نذكر كيؼ ا تمؼ  ي لعؿ الواقعة  ي كبلـ ا العزيز؛  قد 

ا تمؼ  ي لعؿ الواقعة  ي كبلمو تعال  "ىػ( إل  القوؿ: 1118)ت (244)ذىب المباف
الستوالة ترقب غير الموثوؽ بومولو  ي وقو تعال ؛  قيؿ إنيا باعتبار واؿ 

وذكر  ي ئرح  "متعمؽ بيـ كما أف الئؾ  ي )أو( كذلؾالم اطبيف  الرجاء واإلئفاؽ 
 .(245)"أف لعؿ  ي كبلـ ا تعال  وكبلـ رسولو لموقوع" المناوي عم  الجامع الميير
الزم ئري   ي استبعاد أف يراد بػ)لعؿ( معن  كي  والذي يعزز ما ذىب إليو

﴿اّلذي َخَمَقُكْم  :ةموّجيا معناىا إل  الترجي واإلئفاؽ  قولو  ي تفسير اآلية الكريم
أو اإلئفاؽ  تقوؿ لعؿ زيدا   : "ولعؿ  لمترجي(246)واّلذيَن ِمْن  َقْبِمُكم  َلَعمَُّكم  تتَُّقوَن﴾

﴿لعّل السَّاعَة و( 247)﴿لعّمُو يتذكَُّر َأْو َيْخَشى﴾يكرمني ولعمو ييينني. وقاؿ ا تعال : 
وقد جاءت عم  سبيؿ (249)ِفُقوَن ِمْنَيا﴾﴿والذيَن آَمُنوا ُمشْ إال ترى قولو:  (248)َقِريٌب﴾

اإلطماع  ي مواضع مف القر ف ولكف ألنو إطماع مف كريـ رويـ إذا أطمع  عؿ ما 
ولعؿ ال "ثـ قاؿ:  "يطمع  يو ال موالة لجري إطماعو مجرى وعده الموتـو و اؤه بو

ف يومؿ ال يجوز أ"وأضاؼ بأنو  .(251)"تكوف بمعن  كي ولكف الوقيقة ما ألقيت إليؾ
لعمكـ تتقوف( عم  رجاء ا تقواىـ ألف الرجاء ال يجوز عم  عالـ  -قولو ) مقكـ

الييب والئيادة، ووممو عم  أف ي مقيـ راجيف لمتقوى ليس بسديد أيضا ولكف لعؿ 
واقعة  ي اآلية موقع المجاز ال الوقيقة ألف ا عز وجؿ  مؽ عباده ليتعّبدىـ 

والئيوات وأزاح العّمة  ي أقدارىـ وتمكينيـ وىداىـ بالتكميؼ ورّكب  ييـ العقوؿ 
النجديف ووضع  ي أيدييـ زماـ اال تيار وأراد منيـ ال ير والتقوى  يـ  ي مورة 
المرجو منيـ أف يتقوا ليترجح أمرىـ وىـ م تاروف بيف الطاعة والعمياف كما ترجوت 

ما وضع  ي أيدييـ زماـ .  ا سبوانو ل(251)واؿ المرتجي بيف أف يفعؿ وأف ال يفعؿ"
اال تيار وأراد منيـ الطاعة وىي رأي المعتزلة نّمب ليـ مع ذلؾ أدلة عقمية ونقمية 
تدعو إلييا ووعد وأوعد وألطؼ وىـ بذلؾ قادروف عم  ا تيار الطاعة مع تمكنيـ مف 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

المعمية يئبيوف واؿ المرتجي منو  ي رجواف ا تياره لما يرتج  منو مع تمكنو مف 
 .(252)غيره

وىو ويف يقوؿ  ي تفسيره السابؽ "وأراد منيـ ال ير والتقوى" يعزز ما يراه 
 بل ا ألىؿ السنة الذيف  (253)المعتزلة  ي أّف ا تعال  أراد مف العباد ال ير ال الئر

يعتقدوف أنو سبوانو أراد مف كؿ ما وقع مف  ير وغيره إال أنو طمب مف الجميع 
دث عندىـ بإرادة ا عز وجؿ واألمر ينفؾ عف اإلرادة ؛  الووا(254)ال ير والتقوى

﴿َوَلْو.َشاَء َربَُّك ليؿ مف القر ف الكريـ وبنوا إبرازىـ الفرؽ بيف اإلرادة والطمب عم  د
بأنو وجة ظاىرة عم  أف األمر غير اإلرادة وأنو تعال   (255)َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة﴾

وأف ما أراده يجب وقوعو. ومنو أنو سبوانو ني  عف قتؿ لـ يرد اإليماف مف كؿ أود 
المؤمنيف: ومزة وأموابو وأراد قتميـ، وني   دـ عف أكؿ الئجرة وأراده وعكس ذلؾ 
أمر إبميس بالسجود ولـ يرده  امتنع منو وأمر إبراىيـ عميو السبلـ بذبح ولده ولـ يرده 

متو  مسيف مبلة ولـ يرد أف يممي مع أ-مم  ا عميو وسمـ -منو وأمر الرسوؿ
 .(256)منو إال  مس مموات

ولكف الزم ئري ويف قاؿ  ي تفسيره لآلية السابقة: " إذا قاؿ اعبدوا ربكـ الذي 
يدؿ كما ذىب إليو الئريؼ  (257)" مقكـ لبلستيبلء عم  أقم  غايات العبادة

ضوو ىو وما يؤكد ىذا ويو  .(258)"جعؿ لعؿ لمتعميؿ بمعن  كي" الجرجاني عم  أنو
وىكذا  .(259)"أي  مقكـ لكي تتقوا وت ا وا عقابو  بل تئبيوه ب مقو"ما أضا و بعد ذلؾ 

 ينفي ما كاف أثبتو قبؿ.
ويبدو مف ىذه االستعماالت لمورؼ )لعؿ(  ي أوا ر اآليات الكريمة أنو مف 

الوث والتوضيض  (261)-كما ذىب إليو بعضيـ-اليب القر ف الكريـ الذي يقمد بوأس
الئكر واالىتداء والتقوى والتذكر والرجوع إل  ا تعال  بأسموب مرف ودود عم  

موبب لمنفس يدعو إل  الطاعة وييري باالستجابة ليذه الدعوة. ونوف نعتقد أف ىذا 
ينسجـ مع ما يستعممو العربي  ي الواقع الميوي  بل ا لكثير مف التأويبلت التي ذىب 

 بعض الفرؽ كالمعتزلة وأىؿ السنة.إلييا النواة أو ما كانت تقوؿ بو 
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 (261)﴿َوَما ُىْم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر﴾وذىب إل  أف )ىـ(  ي قولو عز وجؿ: 
بمنزلتيا  ي قوؿ )ىـ يفرئوف المبد كؿ طمرة(  ي الداللة عم  قوة أمرىـ  يما أسند 

ؿ عم  وىو بيذا ينتمر لفكر المعتزلة ألنو إذا لـ يد(262)إلييـ ال عم  اال تماص
اال تماص ال يكوف  يو ر ض لنزعة مذىبو  ي أف الفاسؽ ي مد  ي النار وال ي رج 
منيا؛  بوسب ما تقتضيو قاعدتو  ي ىذه اآلية يدؿ عم   روج المؤمنيف الفساؽ مف 
النار إال أنو ال يعتقد ىذا؛ لذا عدؿ عف ذلؾ إل  تأويؿ اآلية بما ينسجـ مع مذىبو 

داال عم  تأكيد نسبة ال مود ليـ وليس عم  ا تمامو  جعؿ الضمير المذكور )ىـ( 
 .(263)بيـ

﴿َوَأْنِذْر ِبِو اّلِذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى َرّبيم َلْيَس َلُيْم وىو  ي قولو تعال : 
ِليُّ َواَل ﴿َلْيَس َلُيْم ِمْن ُدوِنِو وَ يجعؿ  (264)ِمْن ُدوِنِو َوِليُّ َواَل َشِفيٌع َلَعمَُّيْم َيتَُّقوَن﴾

 ي موضع الواؿ البلزمة مف الفعؿ )ُيْوَئُروا(؛ والتقدير: ي ا وف أف يوئروا  ﴾َشِفيعٌ 
غير منموريف وال مئفوعا ليـ وذلؾ ليقّر أمبل مف أموليـ ىو إنكار الئفاعة إذ 
كؿ  اآؼ عنده ال ئفيع لو ألنو ال ي اؼ عند المعتزلة إال أمواب الكباآر غير 

 .(265)الذيف ال يقولوف بالئفاعة ليـ التاآبيف أو الكفرة
ولكف ليس كؿ  اآؼ مف البعث ال ئفيع لو عند السنييف ألف المووديف جميعيـ  
 اآفوف وىـ مئفوع ليـ بإذف ا ، بينما  ص الزم ئري ال وؼ بأمواب الكباآر 
ف أثبت الئفاعة  غير التاآبيف أو الكفار؛  يـ جميعيـ وسب مذىبو ال ئفيع ليـ وا 

ا  امة بزيادة الثواب  بل يوّمميا إال ماوب العمؿ المالح الذي ال ي اؼ جعمي
مف البعث وسبو ألنو يستوجب الجنة؛  جعؿ الواؿ الزمة إذ الناس  اآؼ وغير 
 اآؼ ال تتناولو اآلية. أما ال اآؼ  ذاؾ الذي استوجب العقاب والئفاعة منتفية 

 .(266)عنو
واجبا عم  ا تعال  بمقتض  الوكمة؛  إف  ولما كاف المعتزلة يروف ت ميد الكفار

﴿َقاَل النَّاُر َمْثَواُكُم َخاِلِديَن ِفيَيا إالَّ َما الزم ئري وجد متنفسا  ي قولو عز وجؿ: 
إلقراره ألنو ال يجوز عندىـ عقبل أف يئاء  بلؼ  (267)َشاَء اُ إنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِميٌم﴾

أي  ﴿َخاِلِديَن ِفيَيا إالَّ َما َشاَء اُ﴾ ي االستثناء:  ذلؾ. قاؿ  ي تأويمو مف  بلؿ رأيو
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ي مدوف  ي عذاب النار األبد كمو إال ما ئاء ا، إال األوقات التي ينقموف  ييا مف 
ويظير أف الزم ئري قد  ّسر معن  االستثناء  (268)عذاب النار إل  عذاب الزميرير

﴿َخاِلِديَن وذلؾ عند قولو سبوانو: كذلؾ  ي غير ىذه اآلية بما ينسجـ مع مذىبو 
 إف ": (269)ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت واألْرُض إالَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد﴾

قمت: ما معن  االستثناء  ي قولو: )إال ما ئاء ربؾ( وقد ثبت  مود أىؿ الجنة والنار 
: ىو استثناء مف ال مود  ي عذاب النار ومف ال مود  ي األبد مف غير استثناء؟ قمت

 ي نعيـ الجنة، وذلؾ أف أىؿ النار ال ي مدوف  ي عذاب النار ووده بؿ يعذبوف 
بالزميرير وبأنواع مف العذاب سوى عذاب النار بما ىو أغمظ منيا كميا وىو س ط 

ىانتو إياىـ. وكذلؾ أىؿ الجنة ليـ سوى الج نة ما ىو أكبر ا عمييـ و سؤه ليـ وا 
َوَعَد اُ الُمْؤِمنيَن والُمْؤِمناِت ﴿    منيا وأجؿ موقعا منيـ وىو رضواف ا كما قاؿ:

َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا األْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا وَمَساِكَن َطيَِّبًة في َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن 
وليـ ما يتفضؿ ا بو عمييـ سوى ثواب (271)﴾يمُ ظِ عَ الْ  زُ وْ فَ الْ  وَ ىُ  كَ لِ ِمَن اِ َأْكَبُر ذَ 

﴿عطاًء الجنة مما ال يعرؼ كنيو إال ىو،  يو المراد باالستثناء والدليؿ عميو قولو: 
أنو  (272)ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد﴾﴿ومعن  قولو  ي مقابمتو " ثـ قاؿ: (271)غير مجذوذ﴾

العذاب كما يعطي أىؿ الجنة عطاءه الذي ال انقطاع لو يفعؿ بأىؿ النار ما يريد مف 
 . (273)" تأممو  إف القر ف يفسر بعضو بعضا

وال "ولكي يقّر رأيو تجده يطعف  ي رأي أىؿ السنة إذ ُينعتيـ بالمجبرة؛ قاؿ: 
ي دعنؾ عنده قوؿ المجبرة: إف المراد باالستثناء  روج أىؿ الكباآر مف النار 

 ي عبد ا بف عمرو بف العاص ما رواه مف وديث ئريؼ  وقدح .(274)"بالئفاعة
يتضمف المعن  الموا ؽ ألىؿ السنة يئتمؿ عماة المووديف والكفار، والوديث ىو: 
"ليأتيف عم  جيّنـ يـو تمفؽ  يو أبوابيا ليس  ييا أود وذلؾ بعدما يمبثوف  ييا 

بيذا الوديث  اعتقد  أوقابا". ثـ قاؿ الزم ئري: "وقد بميني أف مف الضبلؿ مف اغترّ 
؛  أنت (275)"أف الكفار ال ي مدوف  ي النار وىذا ونووه والعياذ با مف ال ذالف المبيف

ترى كيؼ يتعامؿ مع اآلراء الم الفة لمذىبو وكيؼ يقدح  ي مثؿ عبد ا بف عمرو 
وأىؿ السنة بف العاص الذي يئيد الوديث الذي رواه عم  ما ذىب إليو أىؿ السنة. 
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بتوا  مود الكفار  ي النار وبّينوا مف  بلؿ  راء العمماء  ي االستثناء بيذه اآلية و ي أث
سورة ىود كذلؾ بأنيا تئمؿ العماة المووديف وتئمؿ الكفار وبأف المستثن  العماة 

 ناء مف ال مود  ي النار ألف  ساؽ؛  يو استث(276)ألنيـ ال ي مدوف  ي مذىبيـ
﴿َخاِلِديَن ىػ(  ي قولو عز وجؿ: 869قاؿ البيوي )تالمووديف ي رجوف منيا. وقد 

﴿َخاِلِديَن : "ا تمفوا  ي ىذا االستثناء كما ا تمفوا  ي قولو: (277)فييا إالَّ َما َشاَء ا﴾
قيؿ: أراد إال قدر مدة ما بيف " :(278)فييا َماَداَمِت السََّماَواُت واألرُض إالَّ َما َشاَء اُ﴾

ثناء: نـ. يعني:  الدوف  ي النار إال ىذا المقدار. وقيؿ االستبعثيـ إل  د وليـ جي
)اآلية( أي  الد  ي النار سوى ما  ﴾﴿ لّنار مْثَواُكم يرجع إل  العذاب وىو قولو: 

ئاء ا مف أنواع العذاب. وقاؿ ابف عباس: يرجع إل  قـو سبؽ  ييـ عمـ ا أنيـ 
،  االستثناء (279)م  ىذا التأويؿيسمموف  ي رجوف مف النار و"ما" بمعن  "مف" ع

ىػ( عنو أيضا ىنا 976وسب ابف عباس ألىؿ اإليماف. وقد ذكر القرطبي )ت
قاؿ: "ىذه اآلية يوجب الوقؼ  ي جميع الكفار ومعن  ذلؾ أنيا توجب الوقؼ (. 281)أنو

 يمف لـ يمت إذ قد يسمـ. وقيؿ: إال ما ئاء ا مف كونيـ  ي الدنيا ليير عذاب. 
ا الذيَن َشُقوا َفِفي الَناِر َلُيْم ىذه اآلية معن  اآلية التي  ي ىود قولو:  ومعن  ﴿َفَأمَّ

 (.281)ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييٌق﴾
أي ي مدوف  ي عذاب النار ﴾إالَّ َما َئاَء ا﴿ىػ(: 67:)ت (282)و سر النسفي

لسعير إل  عذاب األبد كمو )إال ما ئاء ا( إال األوقات التي ينقموف  ييا مف عذاب ا
 .(283)الزميرير

)اآلية(: ﴿َخاِلِديَن فييا إالَّ َما َشاَء ا﴾ىػ(: قولو: 6587)ت(284)وذكر الئوكاني
المعن  الذي تقتضيو لية العرب  ي ىذا التركيب أنيـ ي مدوف  ي النار  ي كؿ 

تثناء األوقات إال  ي الوقت الذي يئاء ا عدـ بقاآيـ  ييا. ورأى الزجاج: أف االس
 الديف  ي النار إال ما ئاء ا مف مقدار وئرىـ مف  أييرجع إل  يـو القيامة 

قبورىـ ومقدار مّدتيـ  ي الوساب. وىو تعّسؼ ألف االستثناء ىو مف ال مود الداآـ وال 
يمدؽ عم  مف لـ يد ؿ النار. وقيؿ: االستثناء راجع إل  النار أي إال ما ئاء ا 

ي بعض األوقات كالزميرير، وقيؿ: االستثناء ألىؿ اإليماف و"ما" مف تعذيبيـ بييرىا  
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بمعن  "مف" أي إال مف ئاء ا إيمانو  إنو ال يد ؿ النار. وقيؿ: المعن  إال ما ئاء 
: "وكؿ ىذه التأويبلت (286)ثـ أضاؼ قاآبل (285)ا مف كونيـ  ي الدنيا بيير عذاب

و اص السيما بعد وروده  ي القر ف مكررا  متكمفة والذي ألجأ إلييا تعارض بيف عاـ
 .(287)﴿َخاِلِديَن فييا إالَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلما ُيِريُد﴾كما ىو  ي سورة ىود: 

داية مف المئركيف أجمعيف  مـ ولما كاف المعتزلة يعتقدوف أف ا تعال  ئاء الي
ُقْل فِممَِّو ﴿ا ويف  سر قولو عز وجؿ: مف أكثرىـ قّدر الزم ئري ئرطا موذو  تقع

ُة الَباِلَغُة﴾ "يعني  إف كاف األمر كما زعمتـ أف ما أنتـ عميو بمئيآة ا  ممو (288)الُحجَّ
عم  أساس أف أكثر المعتزلة يروف أف  (289)الوجة البالية عميكـ عم  قود مذىبيـ"

عم  الطاعة  مـ ينتفعوا،  ا تعال  ىدى الكا ريف  مـ ييتدوا، ونفعيـ بأف قّواىـ
ما زعموه ألنفسيـ مما ىـ عميو بمئيآة ا ىو  ؛ لذا  إف(291)وأممويـ  مـ يممووا

عمييـ وليس ليـ، يتومموف  ي إطاره تبعات ما ا تاروه. ويظير أف تقدير الئرط مف 
 الزم ئري يتجو إل  تعزيز رأي المعتزلة السابؽ.

يوّظؼ التقدير  (291)يًقا َحقَّ َعَمْييم الضاللُة﴾﴿ َفِريًقا َىَدى َوَفرِ و ي اآلية: 
أْف  -سبوانو–َتْرُؾ ا  (292)ليثبت أود أموؿ المذىب وىو ال ذالف الذي ىو عندىـ

ُيودَث مف األلطاؼ والزيادات ما يفعمو بالمؤمنيف؛  ترؾ ا أف يفعؿ ىو ال ذالف مف 
أي كممة الضبللة وعمـ ا أنيـ " ا لمكا ريف، ثـ قاؿ مقدرا مضا ا بعد الفعؿ )وؽ(:

يضّموف وال ييتدوف" ثـ جعؿ انتماب ) ريًقا( بفعؿ موذوؼ مضمر يفسره ما بعده 
 .(293)كأنو قيؿ: و ذؿ  ريقا وؽ عمييـ الضبللة

دعاء بمفظ األمر  «(294)َربََّنا ِلُيِضّموا َعْن َسِبيِمَك﴾﴿وجعؿ الزم ئري قولو تعال : 
ومنع أف يكوف البلـ  (195)َعَمى َأْمَواِلِيْم واْشُدْد َعَمى ُقُموِبِيْم﴾اْطِمْس ﴿كقولو تعال : 

وأف الفعؿ المنموب بيا عم  أساس أف موس  عميو السبلـ  ِلُيِضمُّوا ي  لمتعميؿ
أ بر أف ا تعال  إنما مّدىـ بالزينة واألمواؿ وما يتبع ذلؾ مف النعـ مف أجؿ 

. غير أف الزم ئري رّد معن  التعميؿ  ي البلـ استدراجيـ كي يزدادوا إثما وضبللة
ألنو يرى عم  أود أموؿ المعتزلة أف ا تعال  ال يممي عم  العباد الضبللة 

َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِفي ﴿. وويف عمـ مف قولو عز وجؿ: (296)ويواسب عمييا
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أف اآلية الكريمة  (297)ى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن﴾األْرِض ُكمُُّيم َجِميًعا َأَفَأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّ 
تقتضي امتناع أف يئاء ا إيماف ال مؽ بميية الكمية لكنو ئاء ممف  مف ال ممف 
كفر ألف مقتض  لو االمتناع عمد إل  تقدير مفعوؿ؛  قاؿ: )ولو ئاء ربؾ( "مئيآة 

د إيماف العباد كميـ عم  وبيذا أواؿ أف يكوف ا عز وجؿ قد أرا (298)القسر واإللجاء"
 .(299)سبيؿ القسر وبأف المئيآة المرادة  ي اآلية لـ تقع

﴿بقيَُّة اِ َخْيٌر َلُكم إْن  ُكْنُتم ُمؤمنيَن َوَما َأَنا َعَمْيكم وىو  ي قولو عز وجؿ:
 َِ أف يضاؼ إليو يجعؿ البقية إل  ا مف ويث إنيا رزقو الذي يجوز  (311)﴾ِبَحِفيِظ

سميو رزقا؛ لذا  قاؿ: "ويجوز  أف يضاؼ الوراـ إل  ا سبوانو أو أف ي بينما يمنع
اِلَحاُت  يراد: ما يبق  لكـ مف عند ا مف الطاعات  ير لكـ كقولو أف :﴿َوالَباِقَياُت الصَّ

ضا ة البقية إل  ا مف ويث إنيا رزقو الذي يجوز أف  (311) َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك﴾ وا 
. ومف ىذا ما (312)ما الوراـ  بل يضاؼ إل  ا وال يسم  رزقايضاؼ إل  ا. وأ

سناد الرزؽ إل  نفسو (313)َوِممَّا َرَزْقَناُىم ُيْنِفُقوَن﴾ ﴿:ذكره عند تفسير اآلية : "وا 
 .(314)لئلعبلـ بأنيـ ينفقوف الوبلؿ الذي يستأىؿ أف يضاؼ إل  ا ويسم  رزقا منو"

:﴿َىْل ِمْن وال رازؽ إال ا لقولو تعال ومعتقد أىؿ السنة ىو أف ال  الؽ 
﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض إالَّ َعَمى اِ  وقولو:( 315)﴾َخاِلٍق َغْيُر اِ َيْرُزُقُكمْ 

 ّسر إماـ الورميف معن  الرزؽ بأّف كؿ ما انتفع بو منتفع ىو رزؽ لو،  (316)ِرْزُقَيا﴾
ع أو غير متعد بو؛  مـز عنده عم  ىذا األمؿ أف ولـ يفّرؽ بيف كونو متعديا باالنتفا

يكوف اليمب رزقا لميامب إذا انتفع بو؛ ولآف كاف المعتزلة قد استنكروه  إنو نّص 
. وذىب ابف المنير  ي السياؽ (317)مذىبو عم  أساس أف كؿ منتفع بئيء مرزوؽ بو

ؿ الوراـ  ي ىذا نفسو إل  أنو إذا كاف الرزؽ كؿ ما يقيـ بو العباد بنيتيـ وجب د و 
 .(318)اإلطبلؽ

ويتساءؿ الزم ئري عف إسناد المبلآكة   عؿ التقدير ألنفسيـ رغـ أنو   ووده 
لمبلآكة مبينا  بأف دوف أف يقولوا: قّدر ا. يجيب مدرجػا  مفية المعتزلة  ي تفضيؿ ا

ما ؛ كربيـ مف ا تعال  وال تماميـ بو وليس ىذا ألود غيرىـلق ذلؾ إنما كاف
وليس  اآلمػر والمدبر  أمرنا بكذا، ودّبرنا كػذا، :ؾ أو  امتويقوؿ المقّربوف مف المم
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.ويستعمؿ النوو إلقرار بعض أموؿ المعتزلة مثؿ نفي الرؤية (319)إال الممؾ ال ىـ
بيانو معن  )لف( وضّمّنو معن  اعتقاده بأف  (311)﴿َلْن  َتَراِني﴾ عند اآلية الكريمة:
ُيرى. قاؿ: " إف قمت: ما معن  لف؟ قمت: تأكيد النفي الذي تعطيو ا عز وجؿ ال 

أ عؿ غدا؛  إف أّكدت نفييا قمت: لف أ عؿ  ال. وذلؾ أف ال تنفي المستقبؿ. تقوؿ: ال
 (311) ﴾َيْخُمُقوا ُذَباًبا َوَلوِ اْجَتَمُعوا َلوُ  ﴿َلنغدا. والمعن :أف  عمو ينا ي والي كقولو 

ولف تراني تأكيد وبياف؛ ألف  :نفي الرؤية  يما يستقبؿ(312)﴾ْبَصار﴿الُتْدِرُكُو األَ : قولو
اعتقاده  ي لف أنيا لتأبيد ي ومّمف بّيف توميؿ الزم ئر  (313)النفي مناٍؼ لمفاتو"

النفي ابف مالؾ. أما غيره  قالوا بأنيا ليست لمتأبيد ألنيا لو كاف كذلؾ "لـ يقيد منفييا 
﴿َلْن َنْبَرَح َعَمْيو :، ولـ يمح التوقيت  ي(314)﴾َم الَيوَم ِإْنِسيِّاَمْن ُأَكمِّ فَ ﴿:باليـو  ي قولو

 (316)﴿َوَلْن َيَتَمَنْوُه َأَبًدا﴾:،ولكاف ذكر األبد  ي(315)َعاِكِفيَن حتى َيْرِجَع ِإَليَنا ُموَسى﴾
ونووه مف  ﴿َوَلْن َيْخُمُقوا ُذَباًبا﴾ تكرارا واألمؿ عدمو. واستفادة التأبيد  ي:

. وقد وا ؽ ابف عطية الزم ئري عم  إ ادة )لف( التأبيد ألنو قاؿ  ي قولو: (317) ارج"
لو بقينا عم  ىذا النفي لتضمف أف موس  ال يراه أبدا وال  ي اآل رة" ")لف تراني(: 

. وأبرز (318)لكنو استدرؾ بأنو "ثبت  ي الوديث المتواتر أف أىؿ الجنة يرونو"
( تنفي بيير امتداد النفي وبأّف )ال( يمتّد معيا الزممكاني  بلؼ الزم ئري أّف )لف

النفي؛ والسّر  ي ذلؾ وسبو أف األلفاظ تئاكؿ المعانَي؛ و)ال(   رىا األلؼ والبلـ 
يمح أو قؿ يمكف امتداد الموت معيا وليس األمر كذلؾ مع النوف؛ لذا طابؽ كؿ 

نما أراد بو النفي  ي الدنيا؛  قاؿ  لفظ معناه؛  جيء بمف ويث لـ يرد بو النفي المؤبد وا 
وأراد نفي اإلدراؾ عم  اإلطبلؽ  اَل ُتْدِرُكُو اأَلْبَمارُ )لف تراني( وأت  بػ)ال(  ي قولو: 

 .(319)واإلدراؾ مياير لمرؤية
 (321)﴿ذلَك ِبَأنَُّيْم اْسَتَحبُّوا الَحَياَة الدُّْنَيا عمى اآلِخَرِة﴾:ويبيف الزم ئري عند اآلية

ل  الوعيد وأف اليضب والعذاب يموقانيـ بسبب استوبابيـ الدنيا إئارة إ" أف )ذلؾ(
 .(321)عم  اآل رة واستوقاقيـ  ذالف ا بكفرىـ"

يتساءؿ عف (322)﴿َىْل ِمْن َخاِلٍق غيُر اِ َيْرُزُقُكم﴾:وىو ويف يفسر قولو عز وجؿ
ألوليف موؿ الجممة )يرزقكـ( مف اإلعراب ثـ يجيب بثبلثة أوجو، تجد  ي الوجييف ا
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انسجاما مع مذىب المعتزلة  ي  مؽ العبد أل عالو رغـ أف المعتزلة لـ يقمدوا  ي 
نما ىي أ عاؿ موكمة بالعمـ  ي إطار  مفيوميـ ل مؽ العباد أ عاَليـ معن  اإليجاد وا 

 ل ما يقدروف عم  عممو وم ممٌة باإلرادة ومقدرٌة بالقدرة  ي مجاؿ وّد ال يرق  إ
تعال ، وال مع إرادتو وقدرتو. أما الوجياف المذكوراف،  األوؿ: التساوي مع عمـ ا 

يرزقكـ مفة ل الؽ. والثاني: ال موؿ لو مف اإلعراب إف أريد بو التفسير. و الؽ 
، وىذا التقدير (323)مر وع موبل بفعؿ يدؿ عميو ىذا بتقدير: ىؿ يرزقكـ  الٌؽ غير ا

لكنو  الؽ ال يرزؽ وىذا ىو الذي رأيناه  يثبت  القا غير ا لما  ي المفة مف تقييد
يتناغـ مع االعتزاؿ. عم  أف الوجو الثالث  ي إعرابو َجْعُمُو )يرزقكـ( ابتداآية 
مستأنفة. وقد استوسنو أىؿ السنة طبعا ألنو ينفي أف يكوف  الؽ غير ا 

مؾ ممكا ، وبأنو سبوانو الرازؽ وقيقة. أما ابف  دـ  رازؽ تجّوزا ألنو يم(324)سبوانو
 .(325)منتزعا

عم  المفعوؿ ألجمو إقرارا  (326)﴿َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم﴾وي رج قولو عز وجؿ: 
لمعتقده  ي إوباط الكبيرة لمطاعات قاآبل: "منموب بالموضع عم  أنو مفعوؿ لو، 
ـْ  و ي متعّمقو وجياف: أودىما أف يتعمؽ بمعن  النيي  يكوف المعن : انتيوا عما ُنِييُت

نو لوبوط أعمالكـ: أي ل ئية وبوطيا عم  تقدير وذؼ المضاؼ كقولو ع
. والثاني: أف يتعمؽ بنفس الفعؿ ويكوف (327)ُيَبيُِّن اُ َلُكم َأْن َتِضّموا﴾﴿:تعال 

المعن : أنيـ نيوا عف الفعؿ الذي  عموه ألجؿ الوبوط ألنو لما كاف بمدد األداء إل  
العمة، والسبب  ي إيجاده عم  سبيؿ التمثيؿ  الوبوط جعؿ كأنو  عؿ ألجمو وكأنو

ُىْم عدوِّا﴾﴿كقولو تعال :  ًَ  إف قمت ل ص الفرؽ "، ثـ أضاؼ متساآبل: (328)ِلَيُكوَن َل
بيف الوجييف. قمت: تم يمو أف يقدر الفعؿ  ي الثاني مضموما إليو المفعوؿ كأنيما 

النيي موجًيا عم  الفعؿ ئيء واود. ثـ َيُمّب النيي عمييما مبِّا. و ي األوؿ يقّدر 
عم  ويالو  ثـ يعمؿ لو منييا عنو.  إف قمت: بأي النيييف تعّمؽ المفعوؿ لو؟ قمت: 

آُتوِني َأْفِرْغ َعَمْيِو ﴿بالثاني عند البمرييف  مقدرا إضماره عنده األوؿ  كقولو تعال : 
لر ع والجير وبالعكس عند الكو ييف، وأّييما كاف  مرجع المعن  إل  أف ا (329)ِقْطرَا﴾

 .(331)"كبلىما منموص  داؤه إل  وبوط العمؿ
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ُأوَلِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَن فضاًل ِمَن ﴿وىو  ي إعرابو ) ضبل( مف قولو عز وجؿ: 
ينزع منزع مذىبو ويف ذكر أف الرئد ليس  عؿ ا   (331)اُ َوِنْعَمًة واُ عميٌم حكيم﴾

نما ىو  عؿ الرائديف: " ضبل مفعوؿ لو أو ممدر مف غير  عمو.  إف قمت: مف  وا 
أيف جاز وقوعو مفعوال لو والرئد  عؿ القـو والفضؿ  عؿ ا تعال  والئرط أف يتود 
الفاعؿ؟ قمت: لما وقع الرئد عبارة عف التوبيب والتزييف والتكريو مسندة إل  اسمو 
 تقدست أسماؤه مار الرئد كأنو  عمو؛  جاز أف ينتمب عنو أو ال ينتمب عف:
الرائدوف. ولكف عف الفعؿ المسند إل  اسـ ا تعال ، والجممة التي ىي )أولآؾ ىـ 
الرائدوف(: اعتراض، أو عف  عؿ مقدر كأنو قيؿ: جرى ذلؾ، أو كاف ذلؾ  ضبل مف 
ا. وأما كونو ممدرا مف غير  عمو  أف يوضع موضع: ُرئدا؛ ألف رئدىـ  ضؿ مف 

 الممنؼ كما  (332)لنعمة بمعن  اإل ضاؿ واإلنعاـ"ا لكونيـ مو قيف  يو. والفضؿ وا
. و ي ىذا اعتزاؿ. وقد  ترى جعؿ ) ضبل( مفعوال ألجمو وذلؾ لجعمو الرئَد  عَؿ القـو

بأنو ليس مف مواضع إضمار كاف التي  "كأف ذلؾ  ضبل"عمؽ أبو وياف عم  تقديره: 
 .(333)ليا ئروط مبسوطة  ي النوو

ر بعض أموؿ االعتزاؿ ما اعتمده عند اآلية: ومف إعرابو  الذي وظفو إلقرا
إذ نمب  (.334) ﴿َوَجَعْمَنا ِفي ُقُموِب اّلِذيَن اتََّبُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمًة وَرْىَباِنَيًة اْبَتَدُعوَىا﴾

 )رىبانية( بفعؿ مقدر يدؿ عميو الفعؿ المذكور عم  معن  أودثوىا مف عند أنفسيـ:
اىر تقديره وابتدعوا رىبانية )ابتدعوىا( يعني وانتمابيا بفعؿ مضمر يفسره الظ"

ولما كاف )جعؿ( بمعن   مؽ عندىـ ومؿ  .(335)"وأودثوىا مف عند أنفسيـ ونذروىا
الممنؼ )جعمناىـ( عم  معن  وّ قناىـ لمتراوـ والتعاطؼ بينيـ وذلؾ ليتجنب أف 

إذ  (336)ي مقويكوف ذلؾ م موقا  عز وجؿ وليؤكد أف ما يفعمونو ال يفعمو ا وال 
الرىبانية يروف  عؿ العبد با تياره وقد ذكر القرطبي لمزجاج تفسيره: أي ابتدعوىا 
رىبانية كما تقوؿ: رأيت زيدا وعمرا كممت. وقيؿ: إنو معطوؼ عم  الرأ ة والرومة. 
والمعني عم  ىذا: أف ا تعال  أعطاىـ إياىا  ييروا وابتدعوا  ييا، و ييا قراءتاف: 

ء وىي ال وؼ مف الرىب. والثانية: ضـ الراء منسوبة إل  الرىباف الذيف وّمموا  تح الرا
أنفسيـ المئقات ممتنعيف عف المطعـ والمئرب والنكاح والتعمؽ بالكيوؼ 
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عم  ما قبميا؛ وبأف )ابتدعوىا(  . ورأى بعضيـ أف عطؼ )رىبانية((337)والموامع
ىبانية مبتعدة مف عندىـ أي نعت ليا بمعن : وجعمنا  ي قموبيـ رأ ة ورومة ور 

 .(338)ووّ قناىـ لمتراوـ بينيـ والبتداع الرىبانية واستوداثيا
نما سع  إل   وال يقتمر الممنؼ عم  اعتماد اإلعراب  ي إقرار االعتزاؿ وا 
االستعانة باألساليب  ي تعزيز مراده المذىبي مف ذلؾ ما ذىب إليو  ي توجييو 

ْعُبُد َما تعُبُدون واَل أنُتْم َعاِبُدوَن َما أْعُبُد َواَل َأَنا َعاِبٌد ﴿اَل أَ ألسموب النفي عند اآلية: 
: أي وما كنت قط عابدا  يما سمؼ ﴿َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم﴾. قاؿ: (339)َما َعَبْدُتْم﴾

تعيد مّني عبادَة َمنـٍ  ي الجاىمية؛  كيؼ ترج  مني  ي  ما عبدتـ  يو: يعني: لـْ 
 -،  قد وا ظ عم  عدـ اّتباع النبّي لنبّي سابؽ؛ ولما كاف الرسوؿ (341)اإلسبلـ؟

وراء قبؿ البعث والووي؛ وعم  ىذا  أال  مم  ا عميو وسمـ قد تعّبد ا  ي غار
يكوف الزم ئري قد أ ّؿ باعتقاد المعتزلة الذي يذىبوف  يو إل  أّف الناس كميـ 

ات ا وأدلة توويده ومعر تو؟وىؿ يمكف متعبدوف بمقتض  العقؿ بموجب النظر  ي  ي
 .(341)مم  ا عميو وسمـ ؟ -القوؿ أف ذلؾ يومميـ إل  الظف برسوؿ ا

 المحصمة:
لمعقؿ وظيفة أساسية عند المعتزلة وىي النظر واالستدالؿ باعتباره قوة يتومؿ بيا  -

ل  العمـ الذي يبعد القبح أو الئر ويدعو إل   الوسف أو إل  إل  اكتساب العمـو وا 
 ال ير.

 المعتزلة العقؿ ممدرا لممعارؼ الدينية ومعيارا توزف بو وقاآقيا ولكف معتدلييـ عّدتّ -
، وىـ ويف أوجبوا مطابقة العقؿ  ي بوث المساآؿ إنما وازنوا بيف العقؿ والنقؿ والسمع

وىا كانوا ييد وف إل  إبعاد ال را ات واألساطير مف داآرة الوقيقة الدينية التي ربط
 بالتوويد أو بوودانية ا تعال  المجردة عف كؿ نقص وئاآبة. 

، اجتياد الفقياء والعمماء رأي ال يعدوا أف يكوف سوى اجتيادالتأويؿ أو التفسير بال-
ف جانبيا ر ض وعد إف راع  الئروط وأدوات التفسير كاف مقبوال م ومودا وا 

ريـ ويؿ الييبي الوارد  ي القر ف الك.وعم  ىذا ليس المراد بالتأويؿ وينآذ التأمذموما
بوانو بو واستأثر بعمـ الييب س ا ا تص«عمـ إليي»ألف الوارد  ي القر ف الكريـ
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وىو  ي القر ف الكريـ إ بار بييب سواء أكاف  ي الدنيا اآل رة غيب : غيب الدنيا و كمو
 أـ  ي اآل رة وتئيد بو  يات كثيرة عم  أنو  ووده عز وجؿ.

الزم ئري التأويؿ بإبراز معالمو  ي ضوء العقؿ والئرع والمية وطبؽ ذلؾ مف أقاـ  -
 بلؿ كئا و عم  المتئابو بما يوقؽ التكامؿ بينو وبيف الموكـ لكئؼ إعجاز القر ف 

 الكريـ وتناسؽ معانيو ورد توامؿ الطاعنيف وال مـو و طأ التفسير والترجمة .
عؿ المتئابو موورا لمتفسير  ي إطار ال يتوقؽ التأويؿ عند الزم ئري إال بج -

الموكـ المفمؿ وبإلزاـ المفسر المؤىبلت العممية والكبلمية كالدراية بالمية والنوو 
ـ والرواية والفقو وأمولو ومالو عبلقة بعمـ الكبلـ ألنو يكئؼ التعاضد بيف الموك

إال لمعالـ  . وال يكوف التأويؿ عنده  ي ىذا المنظوروالمتئابو  ي أداء مقامد الديف
 الفطف الذي يقترب مف إدراؾ التأويبلت المويوة والمعاني الوسنة .

زاوج  ي التأويؿ بيف المية والعقؿ تأكيدا ألموؿ مذىبو التي تمثؿ عند  رقتو  -
  بلمة ما يدعو إلييا القر ف الكريـ.

 وظؼ الداللة الميوية واإلعراب  ي االنتمار ألموؿ مذىبو االعتزالي. -

ال بلؼ بيف المعتزلة عموما وبيف أىؿ السنة ىو  ي سمطة العقؿ مف ناوية جوىر  -
 مداه وودوده.

، يستقمي المساآؿ اعتزالو ومقتمد ومكثر مف التساؤؿالزم ئري مست ؼ  ي  -
، وىو أبرع المعتزلة  ي تأويؿ  ي الذكر الوكيـ قماء ويتمثميا ويرد عمييا بميارةاست

   عف أف يئابو م موقاتو أو عف كؿ تجسيـ أو تويز.لتوا ؽ أموليـ تنزييا  تعال
يوا ؽ أىؿ السنة  ي بعض المساآؿ وي الؼ  رقتو ولعؿ ىذا ىو الذي جعؿ بعض  -

 الباوثيف يعده معتزليا معتدال.
 يو مبني عم  عمـ الكبلـ النقاش بيف المعتزلة والسنة طويؿ وميداف األ ذ والرد -

كئاؼ الزم ئري أف أىؿ السنة قد قبموا الدارس أف يكتئؼ مف  بلؿ  ويستطيع
 . ة منو واعتمدوىا أرضية لتفاسيرىـمساآؿ كثير 
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 .341المعر ة، بيروت )د.ت(، ص
 .267، ص1الكئاؼ، ج -17
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 -21  .19البقػرة:  -18
 . 171-171ص، 1الكئاؼ، ج -19
 . 171ص، 1ج الكئػاؼ، وائيتو؛  ي الجرجاني يؼالئر  ذكره الكامؿالبيت  -21

 مف قريش كؿ من دع  استمطروا ير  ي الوب ال ترج  نوا مو    **      ال   
 مالو وىو وا ي العقؿ والورع عف   **     بميػا   اتمتػو  إذا   يو  ت ػاؿ   

 :ىوبأكممو  والبيت -21
 لوميـ وذا اإلسبلـ ي تمب.ا إفتمؾ الفتاة التي عمقتيا عرضا  **            

 .171، ص1وائية الئريؼ الجرجاني، ىامش الكئاؼ، ج انظر
. وانظر الزركئي، البرىاف  ي عمـو القر ف، 171-171، ص1الكئاؼ، ج ىامشانظر ـ ف،  -22
 .69ص، 4، ج74ص3ج
ربي،  ي تفسير القر ف العظيـ والسبع الثماني، دار إمدار التراث الع المعانياأللوسي، روح  -23

 .145، ص1بيروت )د ت (، ج
 .61الوجػر:  -24
 توقيؽىػ(، ، أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 791.وكذا تفسير البيضاوي)ت294،ص2الكئاؼ،ج -25

  وانظر. 272،ص 4.ج376،ص3ـ ج1966عبد القادر عر ات العئا وسونة دار الفكر بيروت 
، 14، ج31، ص 4، روح المعاني، ج. وكذا األلوسي83، ص 5ج6ىػ(، 951أبي السعود )ت تفسير
 .67ص 
 .294، ص2اإلنماؼ، ىامش الكئاؼ، ج المنير،انظر ابف  -26
 .138كامؿ أومد، مفيـو العدؿ  ي تفسير المعتزلة لمقر ف الكريـ، ص مومودانظر د.  -27
 .17 ؿ عمراف:  -28
 .412ص، 1الكئاؼ، ج -29
 ف ما اتضوت داللتو عم  مراد ا عز وجؿ  ي القر ف معناه أف مف القر  والمتئابوالموكـ  -31
. وقد المتئابوومنو ما  فيت داللتو عم  ىذا المراد الكريـ؛  األوؿ ىو الموكـ. والثاني ىو  منو،

ىو أنو ال تعارض بيف كوف   يوا تمؼ العمماء  ي ذلؾ بيد أف الذي اتفقوا عميو وال يمكف أف ي تمفوا 
بعضو بعضا  ي اإلتقاف واإلوكاـ  يئبوونو كمو متئابيا أي القر ف كمو موكما أي متقنا وبيف ك

 فيت داللتو. وقد أطمؽ الموكـ مقابؿ المنسوخ  وماواالنقساـ إل  ما اتضوت داللتو عم  مراد ا 
أريد بو عم  االمطبلح األوؿ الوكـ الئرعي الذي لـ ينسخ،  أ رىتارة وعم  ما يقابؿ المتئابو تارة 

داال عم  معناه بوضوح ال  والسنةالكتاب  نموصالثاني ما جاء مف   حاالمطبلوأريد بو عم  
العر اف  ي عمـو القر ف، توقيؽ مكتبة  مناىؿ فاء  يو. انظر مومد بف عبد العظيـ الزرقاني، 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

، ص 1. والكئاؼ، ج196-195، ص2ـ ،ج1996 1 ،طالبووث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت 
412. 
 .412ص، 2ج الكئاؼ،-31
 .18 ؿ عمراف:  -32
 .23، ص5، ج1936النجؼ،  التأويؿ،وقاآؽ  -33
 .143األعراؼ:  -34
 .2612. وكذا جامع الترمذي: 7171-7168مويح الب اري  -35
 . 143: األعراؼ -36
 .143: األعراؼ -37
 .143: األعراؼ-38
 .61، ص4. ج116-112ص، 2ج الكئاؼ، -39
عن  بتمويوو ونئره األب رتئارد الثالث والعئروف،  التمييد، الباب كتابالباقبلني،  انظر -41

وما بعدىا. وكذا ابف القيـ، الجوزية،  266صـ 1957يوسؼ اليسوعي ، المكتبة الئرقية ، بيروت 
 الكتبالمواعؽ المرسمة عم  الجيمية والمعطمة، ا تمره الئيخ مومد بف الموممي دار  م تمر

 -172-171العممية ، بيروت ،)د ت( ص
 .11: راىيػـإب -41
 .369ص، 2الكئاؼ، ج -42
 .286البقػػرة:  -43
ىػ(، إيثار الوؽ عم  ال مؽ  ي رد 841. وانظر ابف المرتض  اليماني )ت418ص، 1ف، ج ـ -44

كتب ىوامئو ومووو جماعة مف العمماء بإئراؼ  المذىب الوؽ مف أموؿ التوويد، إل ال بل ات 
 .325ص ـ، 1983،  1النائر ، دار الكتب العممية بيروت، ط 

 .91: النوػؿ -45
 .424ص، 2ج الكئػاؼ، -46
 .425، ص2اإلنماؼ، ىامش الكئاؼ، ج المنير،ابف  انظر-47
 .28: الكيػؼ -48
اإلسبلمييف،توقيؽ مومد موي الديف عبد الوميد،)د ت(، طبعة  امة  األئعري،مقاالت انظر -49
 .328، ص1الموقؽ ،ج بورثة
 .482ص، 2ج الكئاؼ، -51
طبعة جديدة بعناية الئيخ زىير جعيد، دار الفكر لمطباعة أبو وياف األندلسي، البور المويط،  -51

  .167ص، 7جـ ، 1992والنئر والتوزيع ، بيروت ، 
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. مكتبة 12، ص3(، جت)د. ،ىػ(مدارؾ التنزيؿ ووقاآؽ التأويؿ 711)تالنسفيتفسير  انظر -52
 ـ.1999واسب اآللي عماف األردف  التفسير وعمـو القر ف مركز التراث ألبواث ال

 .11: المؤمنوف-53
 .25ص، 3ج الكئاؼ،-54
 الوىابعبد   بفمومد   بفسميماف بف عبد ا   . وانظر356الطواوية، ص العقيدةئرح  انظر-55
التوويد، مكتبة الرياض الوديثة، الرياض )د.ت(،  كتابىػ(، تيسير العزيز الوميد  ي ئرح 1233)ت
بف الوارث التميمي، اعتقاد اإلماـ ابف ونبؿ )د.ت(،  العزيزالواود بف عبد . وكذا عبد 76ص
 .311ص
 ىػ(، معارج القبوؿ بئرح سمـ الوموؿ إل  عمـ األموؿ،1377)ت وكميبف أومد  وا ظ -56

 .612،ص 2جـ،1991، 1توقيؽ عمر بف مومود أبو عمر ،دار ابف القيـ، الدماـ ، ط 
 .14المؤمنوف:  -57
 .26ص، 3ج الكئاؼ، -58
ىػ(، كتاب 331. والماتريدي )ت566-539، ص1اإلسبلمييف، ج مقاالت األئعري، -59

، وابف تيمية 228ص 1ج (ت)د.توقيؽ د  تح ا  فيؼ ، دار المئرؽ ، بيروت،التوويد،
. كتب ورساآؿ ابف تيمية  ي 119، ص1، ج459، ص1ج النبوية،ىػ(، منياج السنة 728)ت

مكتبة ابف تيمية ف، مكتبة العقاآد  .414، ص8جومف مومد قاسـ النجدي توقيؽ عبد الر  العقيدة،
ىػ(، المواقؼ  ي 756واإليجي )تـ. 1999والممؿ مركز التراث ألبواث الواسب اآللي عماف األردف 

. ومرع  بف يوسؼ بف أبي بكر 119، ص2)د.ت(،جمكتبة المتنبي ، القاىرة عمـ الكبلـ، 
توقيؽ أسعد مومد  قدر،عمف يوتج عم   عؿ المعامي بال الئبية واليرر ر عىػ(، 1133)ت

ـ،  مسفة القدر  ي يح دغي. وكذا د. سم39ىػ، ص1411، 1مكة المكرمة، ط وراء،الميربي، دار 
وما بعدىا. وكذا نوراف الجزيري قراءة  246صـ ، 1992،  1دار الفكر المبناني ، ط  المعتزلة، كر 

  ما بعدىا. 159ص ـ ،1992الييآة الممرية العامة لمكتاب  ة،األئاعر ة عند ي ي عمـ الكبلـ الياآ
 .36: الئعػػراء -61
أّ روا وكمو  تعال .  المرجآةبيف المنزلتيف: كّفره ال وارج وىو مؤمف عند  المنزلةماوب  ىو -61

وامؿ بف عطاء الذي تبعو  يو عمرو  عندومنا ؽ عند الوسف البمري وعمرو بف عبيد. وىو  اسؽ 
العقيدة  ابف تيمية، المعتزلة  ي النار. انظر  مدهبيد. وتبعا ليذه التسمية أ روا وكمو. وقد بف ع

توقيؽ مومد بف عبد العزيز بف مانع، الرآاسة العامة إلدارات البووث واإل تاء ، الرياض ، الواسطية،
لرئد الرياض توقيؽ إبراىيـ سعيداني ، مكتبة ا . والعقيدة اإلمفيانية،41-39ص ىػ، 1412،  3ط 
 .85ص ىػ ،111415، ط
 .112-111ص، 3ج الكئاؼ، -62
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 .41: القمص -63
مف سورة القمص  ي المفظ  41مف سورة األنبياء واآلية:  73 ي اآلية:  الرازي  ر الديف  قاؿ -64

عف توميؿ تمؾ المفة  يو. يقاؿ:  عبارة،الئيء ئيآا أ ر،  وجعؿ" األساس الميوي: عم )جعؿ( 
مفة السواد ومفة البياض  كذا ىينا: المراد   يوا الثوب أسود أو أبيض أي وّمؿ  بلف جعؿ ىذ

ضبط والقدر، القضاء: مفة اليدى ومفة الضبلؿ  ييـ"   مؽمف جعميـ أآمة اليدى وأآمة النار 
،  2نمو ومووو وعمؽ عميو مومد المعتمـ با البيدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

 .147ص ـ ، 1994
 .19: الز رؼ -65
 .181ص، 3ج الكئاؼ،-66
، 313، ص1اإلسبلمييف، توقيؽ مومد موي الديف عبد الوميد،ج مقاالتاألئعري،  انظر-67
ماـ 325 . ود. سميح دغيـ،  مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، 115كتاب اإلرئاد، ص الورميف،. وا 
 .133ص
 .13الزمػر:  -68
 .386ص، 3ج الكئاؼ،-69
. وابف 328، ص1اإلسبلمييف، توقيؽ مومد موي الديف عبد الوميد، ج قاالتم األئعري، -71

 .387-386، ص3ىامش الكئاؼ، ج اإلنماؼ،المنير، 
 .18: الزمر -71
 .328، ص 1ـ ف، ج -72
 .391-389ص، 3ج الكئاؼ، -73
 .67:الزمػر -74
 .418ص، 3ج الكئاؼ، 75
 .15:  ممت -76
 .449-448ص، 3ج الكئاؼ، -77
 .11: ىالئور  -78
 .463-462ص، 3ج الكئاؼ،-79
توقيؽ بساـ عبد وامد، المقمد األسن   ي ئرح معاني أسماء ا الوسن ، أبواليزالي  انظر -81

 الجوزية،. وكذا ابف قيـ 52-48صـ ، 1987، 1الوىاب الجابي ، الجفاف والجابي ،  قبرص ط 
قيؽ مومد بدر الديف وأبو  راس النعساني توئفاء العميؿ  ي مساآؿ القضاء والقدر والوكمة والتعميؿ، 

الجيوش اإلسبلمية عم  غزو  اجتماع، وكتابو: 131صىػ ، 1398الومبي ، دار الفكر بيروت ، 
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مومد،  بف. وكذا سميماف بف عبد ا 91ص ـ ،1984،  1دار الكتب العممية ط  المعطمة والجيمية،
 .677(،  صت)د.لرياض الوديثة الرياض مكتبة ا تيسير العزيز الوميد  ي ئرح كتاب التوويد،

 .12الوجرات:  -81
 .557ص، 3ج الكئاؼ، -82
 .227، ص383كتاب التمييد، الباب التاسع عئر،  مؿ  الباقبلني، انظر -83
 .11:الوجرات -84
 .567، ص3الكئاؼ، ج -85
، واأللوسي، 518، ص9. انظر أبو وياف األندلسي، البور المويط، ج567ص، 3ف، ج ـ -86

 .155، ص26جروح المعاني، 
 .15: االنئقاؽ -87
 .234ص، 4الكئاؼ،ج -88
 .96، ص1ج ال مسة،األموؿ  ئرح -89
 .11األعمػ :  -91
 .263، ص4. وابف المنير، اإلنماؼ، ىامش الكئاؼ، ج244ص، 4ج الكئاؼ، -91
 .17: السجػدة -92
 .49، ص2الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج عبدالقاضي  انظر -93
 .14: التيػف -94
 .241ص، 3ج الكئػاؼ، -95
 .16: السجػدة -96
. وكذا د. نمر 49، ص2القاضي عبد الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج وكذا. 85ص الممع، -97

العقمي  ي التفسير، دراسة  ي قضية المجاز  ي القر ف عند المعتزلة،  االتجاهوامد أبو زيد، 
 . 236ص
 .16: األعراؼ -98
 .71ص ،2الكئاؼ، ج-99
 .31: الرعػد 111
 .361ص، 2ج الكئاؼ، -111
 .255: البقػرة -112
 .67: الزمر -113
 .386-385، ص1ف، ج ـ -114
 .18عمراف:   ؿ -115
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 .414-413ص، 1الكئاؼ، ج -116
 .41الماآدة:  -117
 .614-613، 1ف، ج ـ -118
 .31، ص1ج الكئاؼ، -119
 .227صالتمييد،  كتاب -111
-338)الباب السابع والعئروف(. والبيدادي، الفرؽ بيف الفرؽ، ص 313صانظر ـ ف،  -111
وما بعدىا. ومومد مديؽ وسف  اف القنوجي،  57القضاء والقدر، ص الرازي،. و  ر الديف 339

، 3. وكذا أومد أميف، ضو  اإلسبلـ، ج86-85عقيدة أىؿ األثر، ص بيافقطؼ الثمر  ي 
 .45ص
 .96الما ات:  -112
، 1اإلنماؼ  يما تضمنو الكئاؼ مف االعتزاؿ، ىامش الكئاؼ، ج لمنير،اانظر ابف  -113
 .31ص
 .62، ص1جانظر الكئاؼ،  -114
 .11العمػؽ:  115
ىػ(، إعراب ثبلثيف سورة مف القر ف 371)أبو عبد ا الوسيف بف أومد، ت  الويوانظر ابف  -116

ار إوياء التراث العربي، بيروت . وكذا تفسير القرطبي )الجامع ألوكاـ القر ف(، د25صالكريـ، 
 .98، ص1ـ، ج1965
 .11الفاتوة:  -117
 .49ص، 1الكئاؼ، ج -118
اإِلْنَساُف  وُ ِمؽَ ﴿قولو تعال :  وقيقة" كؿوىي التي ت مفيا " األ راد  الستيراؽ  إماأؿ الجنسية  -119
ما 28:النساء ﴾َضِعيًفا ولؾ: زيد الرجؿ عمما أي كق مجازا "كؿ"  ماآص األ راد  ت ّمفيا الستيراؽ. وا 

ما التعريؼ الماىية وىي 1الكامؿ  ي ىذه المفة، ومنو قولو عز وجؿ: ﴿َذِلَؾ الِكَتاُب﴾ البقرة: . وا 
﴾ ويٍّ وقيقة وال مجازا نوو قولو تعال : ﴿وَجَعْمَنا ِمَف الَماِء كؿَّ َئيٍء  ال "كؿالتي ت مفيا "

بالواود منيما. ويقوؿ  الونث ألبس الثياب، وليذا يقع . وقولؾ: وا ال أتزوج النساء أو ال31األنبياء:
 ي األذىاف متميز بعضيا عف  معيودةالبعض  ي ىذه: إنيا لتعريؼ العيد ألف األجناس أمور 

بأؿ ىذه وبيف اسـ الجنس النكرة ىو  المعرؼبعض، ويقسـ المعيود إل  ئ ص وجنس. والفرؽ بيف 
ىذه داؿ عم  الوقيقة بقيد وضورىا  ي الذىف أما اسـ  بلـوالالفرؽ بيف المطمؽ والمقيد ألف األلؼ 

 الوقيقة ال باعتبار قيد.      مطمؽالجنس النكرة  يدؿ عم  
. وكذا ئرح قطر الندى وبؿ 94-93، ص1ميني المبيب عف كتب األعاريب، ج ىئاـ،ابف  انظر

 .125-124صالمدى، 
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الديف أبي الوسف الجرجاني، ىامش  عم  بف مومد بف عمي السيد زيف الئريؼوائية  انظر -121
 .51ص، 1الكئاؼ، ج

. وكذا ئرح قطر الندى 94-93، ص1ميني المبيب عف كتب األعاريب، ج ىئاـ،انظر ابف  -121
 .125-124صوبؿ المدى، 

 .152اإلرئاد إل  قواطع األدلة  ي أموؿ االعتقاد، ص كتابالجويني،  انظر -122
 .11التيابػف:  -123
 .227، ص2. و  ر الرازي، مفاتيح الييب، ج112ص، 4ج الكئاؼ، -124
 .113، ص4جانظر ـ ف،  -125
 .12البقرة:  -126
 .93، ص1المبيب، ج مينيابف ىئاـ،  انظر-127
 .52، ص1الجرجاني، الكئاؼ، ج الئريؼوائية  انظر -128
 .13: البقرة -129
 .127-126ص، 1ج الكئاؼ، -131
وما بعدىا. وكذا   ر الديف الرازي،  329، ص1يف، جاإلسبلمي مقاالتاألئعري،  انظر-131

 .24ص، 2مفاتيح الييب، ج
 الكتابعند ال وارج المعر ة با وبكؿ ما وضع ا عميو دليبل عقميا أو نقميا مف  اإليماف ويتناوؿ

 مجموعيا  كبيرا؛والسنة. ويتناوؿ طاعة ا  ي جميع ما أمر بو مف األ عاؿ والتروؾ مييرا أو 
 ىـ اإليماف وترؾ كؿ  ممة منيا كفر.عند
وىي األمؿ، وكؿ طاعة بعد ذلؾ  كامؿالمودثوف  ي اإليماف وجييف: األوؿ: المعر ة إيماف  وذكر

إذا رتبت عم  األمؿ الذي ىو  إال  إيمانامف ىذه الطاعات   ئيء  يكوف  وال  وده  عم إيماف  
نكار  ر ثـ كؿ معمية بعده كفر عم  ودة. ولـ يجعموا كف القمبالمعر ة؛ ومف ثـَ قالوا: إف الجوود وا 

نكار. الثاني:  معر ةئيآا مف الطاعات إيمانا بيير  قرار، وال ئيآا مف المعامي كفرا دوف جوود وا  وا 
 الذيمف اإليماف وأف  كميا  والنوا ؿوىو إيماف واود، وعّدوا الفراآض   الطاعاتاإليماف اسـ لكؿ 

القاآؿ: اإليماف  ومنيـيمانو؛ ولكف تارؾ النوا ؿ ال ينتقص إيمانو. ترؾ ئيآا مف الفراآض قد انتقص إ
. وكذا الرازي   ر 149، ص1ج اإلسبلمييف،اسـ لمفراآض دوف النوا ؿ. وانظر األئعري، مقاالت  

 .24، ص2الييب، ج مفاتيحالديف، 
 .13: البقػرة -132
 .132ص، 1ج الكئاؼ، -133
 .31، ص2الييب، ج مفاتيحالرازي،  -134
 .59يونس:  -135
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 .131: طػو -136
 .561ص، 2ج الكئاؼ، -137
 .41: الرـو -138
 .322، ص1اإلسبلمييف، ج مقاالتئعري، األ انظر -139
، 1. وكذا تفسير القرطبي، ج328كتاب التمييد )الباب الثبلثوف(، ص الباقبلني، انظر -141
ادة )رزؽ(: األرزاؽ . وجاء  ي لساف العرب م58، ص1. وتفسير البيضاوي، ج178-177ص

، جنوعاف  .115، ص11: ظاىرة لؤلبداف كاألوداث وباطنة لمقموب والنفوس كالمعارؼ والعمـو
، 1اإلنماؼ  يما تضمنو الكئاؼ مف االعتزاؿ، ىامش الكئاؼ، ج المنير،انظر أومد بف  -141
 .178، ص1الجامع ألوكاـ القر ف، ج القرطبي،. وكذا 133-132ص
 .13:  اطػػر -142
 .58: الذاريات -143
 .16: ىػػود -144
 .3، ص2، ج77، ص1الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج عبدانظر القاضي  -145
 .77ص، 1ـ ف، ج -146
الرازي، القضاء والقدر ضبط نمو ومووو وعمؽ عميو مومد المعتمـ  الديف  ر  انظر -147
 .132-131ـ، ص1994، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط البيدادي،با 
 .178عم  بف الراوندي، ص والرد االنتمار -148
 .21: البقػرة -149
 .231-231ص، 1الكئاؼ، ج -151
 .148ص، 2ج الكتاب،-151
 .332ص، 3ـ ف، ج -152
 .232ص، 4ف، ج ـ -153
 .229، ص4 ي عمـو القر ف، ج البرىافالزركئي،  انظر -154
 .44: طػو -155
 .17: الئورى-156
 .18: الئورى -157
 .229ص، 2الكئاؼ، ج -158
 .231، ص1ف، ج ـ -159
القر ف  أللفاظالمعجـ المفيرس  الباقي،  عبد   ؤاد ي ذلؾ؛ مومد   الكريمةانظر اآليات   -161

 .748-747الكريـ، ص
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 .748 – 747ف، ص ـ -161
 .748 – 747ـ ف، ص -162
 .89، ص2 ي عمـو القر ف، ج البرىاف الزركئي، -163
 .231ص، 1الكئاؼ، ج -164
. والبيدادي، الفرؽ بيف 35، ص2الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج عبدانظر القاضي  -165

. وابف المرتضي، باب ذكر 57، ص1. والئيرستاني، الممؿ والنوؿ، ج339-115-114صالفرؽ، 
دار  د،نأرالمف كتاب المنية واألمؿ  ي ئرح كتاب الممؿ والنوؿ، اعتن  بتمويوو توما  المعتزلة
المعتزلة،  ا،. وزىدي جار 87. ودي بور، تاريخ الفمسفة  ي اإلسبلـ، ص6بيروت، صمادر، 

 .148. ود. أومد مومد الوو ي، الزم ئري، ص111ص
 .311الفتاح الميربي،الفرؽ الكبلمية اإلسبلمية، مد ؿ ودراسة،ص عبدانظر د. عمي  -166
 .21: البقػرة -167
ويراد  ي المعمية الترؾ والوذر. والعبادة  عؿ المكمؼ الطاعة اإل بلص،   ييراد بالتقوى  -168

 .161-79-78نفسو تعظيما لربو. انظر الجرجاني، التعريفات، ص ىوىعم   بلؼ 
 .111، ص2الرازي، مفاتيح الييب، ج الديفانظر   ر  -169
 .56الذاريات:  -171
 .57الذاريات:  -171
الجويني، كتاب اإلرئاد إل  قواطع األدلة  ي عبد الممؾ ابف عبد ا  الورميفانظر إماـ  -172

 بيروت،عمؽ عميو و رج  ياتو وأواديثو الئيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية،  االعتقاد،أموؿ 
 .114ـ، ص 1995، 1ط

. وكذا أبو وياف األندلسي، البور المويط  ي التفسير، 111، ص2ج الييب،مفاتيح  انظر -173
 .157-156، ص1ج

. واألئعري، مقاالت 65-64والرد عم  ابف الراوندي الممود، ص ،االنتمارال ياط  انظر -174
، 3، ص2. والقاضي عبد الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج313، ص1جاإلسبلمييف،  . وابف وـز
ماـ الورميف، كتاب اإلرئاد، ص211، ص3واألىواء والنوؿ، ج الممؿالفمؿ  ي  . 118. وا 
. وزىدي جار 45، ص3. وأومد أميف، ضو  اإلسبلـ، ج55، ص1ج الممؿ والنوؿ، والئيرستاني،

مراد،  سعيد. ود. 316. ود. سميح دغيـ،  مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، ص111المعتزلة، ص ا،
المعتزلة لمقر ف  تفسير. ود. مومود كامؿ أومد، مفيـو العدؿ  ي 258مدرسة البمرة االعتزالية، ص

 .229-228الكريـ، ص
سبؽ: التعميؿ واالستفياـ والظف وبمعن  عس . جآت لعمني أراؾ، لعّؿ  روو  كمامعانييا  ومف -175

. 471، ص1. وانظر ابف ىئاـ، ميني المبيب، ج211، ص11. انظر القرطبي، جمأتماُيوّوؿ 
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-514ص، 1بف مومد بف مومد، إتقاف ما يوسف مف األ بار الداآرة عم  األلسف، ج مومدواليزي 
 .222-221-217، ص2، ج515
. و  ر الديف الرازي، القضاء والقدر، 118-99-98كتاب اإلرئاد، ص الورميف،انظر إماـ  -176
. والقنوجي مومد مديؽ 89، ص2. والزركئي، البرىاف  ي عمـو القر ف، جبعدىاوما  116ص

 .86-85الثمر  ي بياف عقيدة أىؿ األثر، ص قطؼوسف  اف، 
 .44طػػو:  -177
 .538ص، 2ج الكئاؼ، -178
 .233، ص 4ج الكتاب، -179
 .113: طػو -181
 .554ص، 2ج الكئاؼ، -181
 .7-6: الفاتوػة -182
 .96ص، 1ج الكئاؼ، -183
 .69، ص1الجرجاني، الكئاؼ، ج الئريؼوائية  انظر-184
وما بعدىا. وكذا مومد مديؽ وسف  اف  385 ي عمـ الكبلـ، ص المواقؼاإليجي،  انظر -185

. وزىدي جار 81-81، ص111، ىامش 62 ي بياف عقيدة أىؿ األثر، ص الثمرالقنوجي، قطؼ 
وما بعدىا. والسيد سابؽ، العقاآد  62، ص3. وأومد أميف، ضو  اإلسبلـ، ج62صا، المعتزلة، 

 وما بعدىا. 69ـ، ص1992الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة،  اإلسبلمية،
 .15: البقػرة -186
 .148ص، 1ج الكئاؼ، -187
 .15لبقػرة: ا -188
 .141ص، 1ـ ف، ج -189
 .141، ص1الجرجاني، ىامش الكئاؼ، ج الئريؼانظر وائية  -191
 -أف ا يفعؿ لياية ىي إرادة ال ير ل مقو. ب -العدؿ مساآؿ أىميا: أ ضمفبوث المعتزلة  -191

 أ عالو،تار  ي إّف ا ال ي مؽ أ عاؿ العباد وأف اإلنساف م  -القبيح وال يأمر بو. ج اال يفعؿ 
اإلسبلمييف،  مقاالت الؽ = ليا؛ لذا كاف مثابا عم  الوسف معاقبا عم  القبح. انظر األئعري، 

. 22-21-17-16-4-3ص، 2. والقاضي عبد الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج317، ص1ج
 312-311عمـ الكبلـ، ص  يوما بعدىا. واإليجي، المواقؼ  41و  ر الرازي، القضاء والقدر، ص 

بعدىا. ود. سميح دغيـ،  مسفة  وما 311وما بعدىا. والمرتض  اليماني، إيثار الوؽ عم  ال مؽ، ص
 .94القدر  ي  كر المعتزلة، ص
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. والبيدادي، الفرؽ بيف 54، ص2الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج عبدانظر القاضي  -192
ماـ. 339-338الفرؽ، ص  .91-89الورميف، كتاب اإلرئاد، ص وا 

 .212-211الفرؽ بيف الفرؽ، ص البيدادي،نظر ا -193
، الفمؿ  ي الممؿ واألىواء والنوؿ، ج212صـ ف،  انظر --194 -34-33، ص3. وابف وـز
. والمرتض  اليماني، إيثار الوؽ عم  ال مؽ، 98-97، ص1والنوؿ، ج الممؿ. والئيرستاني، 35
د. سعيد مراد، مدرسة  . و252دغيـ،  مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، ص سميح. ود. 313ص

 وما بعدىا. 363ص االعتزالية،البمرة 
 وما بعدىا. 21، ص2ئرح األموؿ ال مسة، ج الجبار،القاضي عبد  -195
وىو  ئيء  كؿَّ . ﴿ُقْؿ اُ  الؽ  111األنعاـ:  : ﴿وَ َمَؽ كؿُّ َئْيء﴾وجؿمنيا قولو عز  -196

. وقولو: 3 اطر:   َيْرُزُقُكـ ِمَف السماِء واألرِض﴾غير ا  الؽٍ . ﴿َىْؿ ِمْف 16الرعد: الواود القيار﴾
. وقولو: ﴿وا  مقكـ وما تعَمُموف﴾ 62الزمر:  ئيء وىو عم  كؿ ئيء وكيؿ﴾ ُكؿَ ﴿ا  اِلُؽ 

كذا كاف كذا   عمتأمابؾ ئيء  بل َتُقْؿ لو أني  إف. وغيرىا. ومف السنة النبوية: "96: الما ات
-29، ص2 ي عمـو القر ف، ج العر افء  عؿ": انظر الزرقاني، مناىؿ وكذا ولكف قّدر ا وما ئا

31-31. 
. وقولو: ﴿إْف 46وَمْف َأَساَء َ َعَمْيَيا﴾  ممت:  َ ِمَنْفِسوِ : ﴿َمْف َعِمَؿ َماِلًوا وجؿقولو عز  منيا -197

ـْ  ـْ  ميا﴾ أوسنتـأْوَسْنُت ْف َأَسْأُت  ا َغِنيّّ عنكـ﴾  إفَّ ْكُفُروا . وقولو: ﴿ِإْف تَ 17اإلسراء:  ألْنُفِسُكـ واِ 
وغيرىا. ومف  115﴾التوبة:  والمؤمنوف ورسولوُ وقولو: ﴿وقؿ اعمموا  سيرى اُ َعَمَمُكـ  17الزمر: 
 .6679 ورقـ. 4757 كؿ ميسر لما  مؽ لو": مويح الب اري رقـ  اعممواالنبوية: " السنة
-31، ص2الزرقاني، مناىؿ العر اف، ج. و 339-338الفرؽ بيف الفرؽ، ص البيدادي،انظر  -198
31. 
. والزركئي، البرىاف 345، ص3. وتفسير البيضاوي، ج381، ص 1ج الطبري،تفسير  انظر -199

-291. وابف الوزير المرتض  اليماني، إيثار الوؽ عم  ال مؽ، ص59، ص2ج ي عمـو القر ف، 
ئرط التكميؼ القوة التي تؤثر : ذكر األلوسي: مف 11، ص4روح المعاني، ج األلوسي،. وانظر 291
ىي مع الفعؿ قدرة تستجمع ئروط التأثير  التياإلرادة إلييا وذلؾ قبؿ الفعؿ والقدرة   انضماـعند 

. وأئار بأنو بيذا جمع اإلماـ الرازي  ي الموقفيف مذىب إليياالتي مف جممتيا انضماـ اإلرادة 
ذيف يذىبوف إل  أنيا قبمو قاآبل: لعؿ األئعري مع الفعؿ والمعتزلة ال القدرةاألئعري الذي يرى بأف 

. بينما بالضّديفالقوة المستجمعة لئروط التأثير لذلؾ وكـ بأنيا مع الفعؿ وأنيا ال تعمؽ  بالقدرةأراد 
الفعؿ وتعمقيا باألمور المتضادة.  قبؿأراد المعتزلة بالقدرة مجرد القوة العضمية لذلؾ قالوا: بوجودىا 

 مع مويح.قاؿ األلوسي: وىو ج
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. ود. سميح دغيـ،  مسفة 312الوؽ عم  ال مؽ، ص إيثارابف الوزير المرتضي اليماني،  -211
 .251القدر  ي  كر المعتزلة، ص

 .291صـ ف،  انظر -211
 .338الفرؽ بيف الفرؽ، ص البيدادي،انظر  -212
. 339الفرؽ، ص. والبيدادي، الفرؽ بيف 74الرد عم  أىؿ الزيغ والبدع، ص  يكتاب الممع  -213
  ي. ود. سميح دغيـ،  مسفة القدر 312المرتض  اليماني، إيثار الوؽ عم  ال مؽ، ص الوزيروابف 

 .252-251 كر المعتزلة، ص
 .65، ص2ج ال مسة،ئرح األموؿ  -214
 .252-251 مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، ص دغيـ،انظر د.سميح  -215
 .254صـ ف،  انظر -216
 .54، ص2ئرح األموؿ ال مسة، ج الجبار،عبد  القاضي -217
 .54، ص2ف، ج ـ -218
 .252 مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، ص دغيـ،د. سميح  انظر -219
ي مؽ ا لمقدرة الوادثة وأنيا ال تتعمؽ بفعؿ  ارج عف الموؿ؛  بل يقدر زيد عم   أف الكسب" -211
 .151ص الكبلـ،جي، المواقؼ  ي عمـ عمرو وال يتمور ِاثناف ىما موؿ لفعؿ واود" :اإلي  عؿ
ماـ الورميف،كتاب اإلرئاد،ص57،ص1والنوؿ،ج الئيرستاني،الممؿ انظر -211  99-79.وا 
 .212-211-68، ص2الجبار، ئرح األموؿ ال مسة، ج عبدانظر القاضي  -212
وما  254. وكذا د. سميح دغيـ،  مسفة القدر  ي  كر المعتزلة، ص68ص، 2ـ ف، ج انظر -213
؛  والظنوفسوى جنس مف االعتقاد   الدواعيدىا. ليست بع  لئلنساف  كمو  ذلؾ  ومؿ   مو  والعمـو

  يمح  لـأبدا. ولو دعاه الداعي ألكثر ما يقدر عميو   الفعؿ  منو  مح  لما  قادراولـ يومؿ  
ف  قدره  وسب  تقع  القادر   أ عاؿ  ذلؾ؛  عم الفعؿ لفقده القدرة   إوداث  منو  دواعيو  مفتا ت  وا 

 يو ويعّد الواقع موؿ اقتداره ووريتو اإلنسانية  ي  مكمؼ،إف اإلنساف جزء مف الواقع وىو م موؽ 
يفعؿ عندما يقدر بوسب الدواعي والموارؼ، ويضّمف ىذا الواقع  وي تار؛تضمينو ما يئاء ويريد 

 يو بيذا اإلقداـ عم   عندما يضمف ىذا الواقع عدـ ا تياره وعدـ اوتياجو إليو. يفعؿقموده، وال 
ال  المعتزلةونفيو يؤكد عم  وجوده الذي ىو  عؿ و مؽ وقدر. ومف ثمة  العمـ بالفعؿ عند  الفعؿ

نما البد أف يت مص باإلرادة ويتوقؽ بالقدرة ألف  واإلرادة واالقتدار  العمـيكتفي بويز التوقيؽ وا 
ي تارىا عم  الوجو المبلآـ لو منيا  تيالأموؿ ال مؽ عندىـ؛  يـ عدوا اإلنساف مسؤوال عف أ عالو 

رادتو ويجعمو ذلؾ أماـ وقيقة أ رى  مقدرة منو يستوؽ عمييا المثوبة أو العقوبة أي  م موقةبعممو وا 
 يو التي تجعؿ  الواممةلموكـ األ بلقي مف  بلؿ طبيعة الفعمية   مستوقاتجعمو مسؤوال عف أ عالو 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

  

 ي  كر  القدرد. سميح دغيـ،  مسفة   انظرمؽ واإلوداث. أ عالو متعمقة بو عم  وجو التقدير وال 
 وما بعدىا.  255ص المعتزلة،

ا تمفوا  ي )ال مؽ( عم  ثبلثة  رؽ: ال يطمؽ بعضيـ عم  اإلنساف معن   اعؿ و الؽ ألننا  وىـ
 معن ذلؾ. وقاؿ بعضيـ: ىو الفعؿ ال بآلة وال بجاروة وىو مستويؿ منو. وقاؿ غيرىـ:  مفُمنعنا 
 وديثا. أـلؽ( وقع منو الفعؿ مقدرا ومف وقع منو الفعؿ مقدرا  يو  الؽ لو قديما كاف ) ا
. واإليجي، المواقؼ  ي عمـ الكبلـ، 298-271-271، ص1ج اإلسبلمييف،األئعري، مقاالت  انظر
. ود. سميح دغيـ،  مسفة 121-119-118جار ا، المعتزلة، ص وزىديوما بعدىا.  311ص

 .249ص عتزلة،المالقدر  ي  كر 
 .281-281ص، 1ج الكئاؼ، -214
 .77، ص3الرازي، مفاتيح الييب، ج الديف  ر  انظر -215
 .44: طػو -216
 .281-281،ص1.وابف المنير،اإلنماؼ،ىامش الكئاؼ،ج331، ص1الكتاب،ج انظر-217
 .538ص، 2ج الكئاؼ، -218
 .  281، ص1ىامش الكئاؼ، ج اإلنماؼ،المنير،  ابف -219
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التقويم وأثره في تحسين أداء األستاذ 

 الجامعي
 
 

 محمد صاريد. 
 قسم المغة العربية و آدابيا

 عنابة  -جامعة باجي مختار  
 

 
 ممخص

سنتناول في ىذه الدراسة مسألة التقويم و أثره في تحسين أداء األستاذ  الجامعي و رفع مردوده 
ة العربية و آدابيا. أما اإلشكالية فتتمثل في تدني العممي و التربوي و سنركز حديثنا عمى أقسام المغ

مستوى طالب المغة العربية و آدابيا رغم كثافة الحجم الساعي و تنوع مواد الدراسة بحثنا عن 
األسباب التي ساىمت في خمق ىذه المشكمة، و دعونا إلى ربط التقويم بتحسين أداء األستاذ عن 

 مالئو األساتذة، آو من لجنة عممية أو من طالبو.طريق تقويمو لنفسو،و تقويمو من قبل ز 
 
Résumé 
La présente  étude vise à traiter le 

rôle de l’évaluation dans 

l’amélioration de la compétence de 

l’enseignant universitaire et 

l’augmentation de sa rentabilité 

scientifique et pédagogique. La 

problématique se manifeste dans la 

baisse du niveau d’étude au sein des 

départements de langue et littérature 

arabe, malgré le taux élevé des 

volumes horaires, et la diversité des 

matières à enseigner. On a essayé de 

découvrir les causes qui ont mené à 

ce problème, et on a appelé à lier 

l’évaluation avec le perfectionnement 

des enseignants par l’autoévaluation, 

l’évaluation par enseignants 

collègues, par un comité 

pédagogique, ou par les étudiants..  

 :مقدمة –أوال 
 :إلى ىذا الموضوعيدف ي     

الحدددددددديث عدددددددن ا ثدددددددار اإليجابيدددددددة  – 1
لمتقدددددويم المدددددنظم المسدددددتمر فدددددي تحسدددددين 
األداء ورفددددددددددددددددددع مددددددددددددددددددردود التدددددددددددددددددددريس 

، ونعنددددي بم ددددطم  تدددددريس  1))التعمدددديم 
(Enseignement الجواندددب المتعمقدددة  

فدددددددددي  –بعن دددددددددر المددددددددددرس باعتبددددددددداره 
جددددوىر الفعددددل البيددددداغوجي  –اعتقددددادي 

يد الموقدددف التعميمدددي، وتحسدددين أداء وسددد
المدددتعمم مرىددددون بتحسددددين كفدددداءة المعمددددم 

أوال.
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إثارة حوار ديداكتيكي حول العالقة الوثيقة وال مة المباشرة بدين مفيدوم الكفداءة أو  – 2
 Le savoir  واألداء أو اإلنجددداز )La compétence  أو )Le savoir)  2)الممكدددة

faire( أو  La performanceتقددويم )  والEvaluation وىددي مفدداىيم يكثددر اإلشددارة . 
إلييا عندد جميدور المدربين والمتخ  دين فدي التعميميدات التطبيقيدة وعمدم الدنفس وعمدوم 

 التربية...
ال يمكدددن أن تكددددون حسددددنة أو  –عنددددد الفددددرد  –ومدددن الواضدددد  أن األداء أو التأديدددة 

أنيدددا تحتدددوي عمدددى جيددددة أو فدددي المسدددتوى المطمدددوب فدددي غيددداب الكفددداءة التدددي ي فتدددرض 
ىدو  دورة  –عندد الفدرد السدوي  –ر يد معرفي نظري كامن )الموجود بالقوة ، فداألداء 

مددن  ددور الممكددة وانعكدداس ندداقص ليددا، ويعنددي اإلنجدداز الفعمددي المتمثددل فددي السددموك 
 . 3)القابل لممالحظة والقياس )الموجود بالفعل 

مددن درجددة التأديددة، وىددو إن التقددويم عن ددر أساسددي لقيدداس مسددتوى الكفدداءة والتأكددد 
ضددروري لكددل تقدددم أو نمددو، وفددي عمددوم التربيددة والتعميميددات التطبيقيددة ال تسددتغني عنددو 
أي طريقدة ميمدا كانددت توجياتيدا النظريددة والمنيجيدة، فيددو يسداعد عمددى توليدد الممكددات، 
وخمدددق الميدددارات، وتحسدددين األداء، ورفدددع المدددردود فدددي جميدددع شدددؤون الحيددداة، فمدددا بالدددك 

ربيددددة والتعمدددديم. فدددددال تطددددوير وال تجديددددد وال إ دددددالح فددددي المندددداى  والبدددددرام  بميدددددان الت
 . 4)والمقررات واألساليب واإلجراءات... دون تقييم وتقويم

فالتقويم ركدن أساسدي فدي العمميدة التعميميدة وحمقدة مدن حمقاتيدا ال يمكدن ف دمو عدن 
ددن غائددب فددي أذىددان كث –فددي زعمددي  –الفعددل البيددداغوجي ولكددن إطدداره النظددري  يددر مم 

يشتغمون بحقل التدريس رغم التكوين الذي يتمقاه بعضيم في الجواندب النفسدية والتربويدة 
وطرائددق التعمدديم. فنددادرا مددا يتدددرب المربددون عمددى تقنيددات التقددويم كأسددموب عممددي حددديث 

ن جددل المدرسددين ال يعرفددون مددن  5)يددؤىميم إلددى المراجعددة الموضددوعية لنتددائ  عمميددم . وا 
إال االختبار والعالمة وما يترتدب عنيمدا مدن ترحيدل المدتعمم مدن مسدتوى التقويم التربوي 

إلى مستوى، ومن  ف إلى  ف آخر، وكأن الجميدع اقتندع أن التقدويم عمميدة يجرييدا 
المعممددون عمددى المتعممددين فحسددب. أمددا تقددويم األسددتاذ لنفسددو، وتقددويم بقيددة األسدداتذة لددو، 
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والحجدددة عندددد   6)موضدددوع محظدددور وتقييمدددو مدددن قبدددل طالبدددو فدددال يكددداد يدددذكر، أو ىدددو
م َمن ؟".  بعضيم "َمن يقوِّ

  7)وما سأثيره من أفكار حدول ىدذه اإلشدكالية ىدو عبدارة عدن ممحوظدات وانشدغاالت
أفضددى بيددا الواقددع مددن خددالل التجربددة المتواضددعة التددي قضدديتيا فددي التدددريس بالجامعددة 

كالية األساسدددية التدددي قسدددم المغدددة العربيدددة وآدابيدددا. واإلشددد مدددن بينيدددافدددي أقسدددام متعدددددة و 
سأنطمق منيا لمحديث عن التقويم وأثره في تحسين أداء األسدتاذ الجدامعي ورفدع مدردوده 
العممددي والبيددداغوجي تتمثددل فددي تحميددل الواقددع الددذي أدى إلددى تدددني المسددتوى وتدددىور 

 ؟.!التدريس إلى ما ىو عميو ا ن 
 :ثانيا: إشكالية الموضوع

المواد التي يتمقاىدا طالدب قسدم المغدة العربيدة وآدابيدا عمى الرغم من الكم اليائل من 
ال يعكددس   8)فدد ن مسددتوى خريجددي ىددذه األقسددام ،خددالل السددنوات األربعددة مددن التكددوين

حجددددم المجيددددودات المبذولددددة. فالطالددددب المسددددجل فددددي ىددددذا الفددددرع يمضددددي فددددي الطريددددق 
،  11)و مددتعممأو شددب  9)ثددم يتخددرج مددن الجامعددة أميددا أكاديميددا ،التعميمددي إلددى آخددر الشددوط

يعجز عن القراءة الجيرية المعبرة، وعن كتابة مقال عممدي أو أدبدي أو خطداب وظيفدي 
بمغددة عربيددة سددميمة مددن المحددن واألخطدداء الفاحشددة. فمعارفددو المغويددة، وكيفيددة اسددتعمالو 
لمف ددحى مشددافية وتحريددرا ال تدددل عمددى شددياداتيم الجامعيددة، وفددي كثيددر مددن األحيددان 

عددداتق الطالدددب ويبددددو أمدددام بعضددديم المسدددؤول المباشدددر واألول تمقدددى المسدددؤولية عمدددى 
 . !!واألخير عن ىذا الضعف 

 نعيب زماننا والعيب فينا   *   وما لزماننا عيب سوانا
عمىىىأ رأسىىىيا الواقدددع أن أسدددبابا عديددددة سددداىمت بنسدددب متفاوتدددة فدددي خمدددق ىدددذه األزمدددة 

حاسىىم المؤسىىس عمىىأ السياسىة التربويىىة لممجتمىىا وايىىاب القىىرار السياسىي الراشىىد وال
 وتجارب الشعوب واألمم األخرى. بحوث العمماء والخبراء

  فثمدة تسديب كبيدر فددي اسدتقبال حشدود مدن الطمبددة الجددد أد ى إلدى تسديب أكبددر
فددي التكددوين، وذلددك أن كددل األقسددام يددتم التسددجيل فييددا بشددروط مددا عدددا قسددم 

متح ددمون عمددى المغددة العربيددة وآدابيددا، فيددو المعيددد الوحيددد الددذي يمجددأ إليددو ال
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شديادة البكالوريددا بمعدددالت ضدعيفة، إذ يتوجددو ىددؤالء الطمبدة مكددرىين إلددى قسددم 
المغدددة العربيدددة لضدددمان مقعدددد بيدددداغوجي )بتعبيدددر السياسددديين  السددديما عنددددما 

 . 11)تعوزىم الشروط لالنخراط في األقسام األخرى
 ميدة وثمة ق ور في عمميات التقويم الشدامل التدي تجدري فدي المؤسسدات التعمي

فالتمميددذ ينقددل مددن  ددف إلددى آخددر دون بددذل أي مجيددود  بمعنددى أن الضددعف 
تراكمددي وجيددود التقددويم جيددود مرتجمددة وآنيدددة وغيددر جديددة تفتقددر إلددى الشدددمول 
والتكامل وتعتمدد عمدى الخبدرات الشخ دية أكثدر مدن اعتمادىدا عمدى التحريدات 

ح ددددة فددددي الميدانيددددة والبحددددوث العمميددددة المخبريددددة الدقيقددددة فددددي مناىجيددددا والمم
 نتائجيا.

  يتمثل في ضعف تأىيل األساتذة والمعممدين   -في نظري  -والق ور األكبر
في ع در العولمدة الدذي   12)وسوء إعدادىم عمميا ومنيجيا وبيداغوجيا ولغويا

يحتدددداج إلددددى معمددددم مددددن طددددراز خدددداص. وقددددد أدى ذلددددك إلددددى عقددددم فددددي طرائددددق 
يقددة المعتمدددة لدددى كثيددر التدددريس وقتددل الرغبددة فددي الددتعم م لدددى الطالددب. فالطر 

مددن أسدداتذة المغددة العربيددة ال تخددرج فددي الغالددب عددن اإللقدداء واإلمددالء والتحفدديظ 
واالسددددترجاع، الشدددديء الددددذي أدى إلددددى تعطيددددل ممكددددة التحميددددل واإلبددددداع عنددددد 
الطالددب وتكدددريس لمفكدددر االجتدددراري والتكديسدددي لديددو، أضدددف إلدددى ذلدددك المدددادة 

ن ال يوجد فييدا تشدويق وال تجديدد. فيدي التعميمية المدرسة في كثير من األحيا
مددادة ضددحمة واختيارىددا قددائم عمددى الددذوق الددذي ال يسددتند إلددى معددايير االنتقدداء 

 . 13)الموضوعي

ثددم إن ىددؤالء األسدداتذة الددذين يشددرفون عمددى التدددريس بالجامعددة تكونددوا  
بطريقة تقميدية تعرفيا الجامعات الجزائرية مندذ نشدأتيا وتعتمدد بالدرجدة األولدى 
عمدددى إحدددراز الددددرجات العمميدددة كالماجسدددتير والددددكتوراه وأحياندددا السدددنة األولدددى 
ماجسدددتير ثدددم يباشدددرون ميددداميم فدددي التددددريس دون أي تكدددوين ديدددداكتيكي فدددي 

 طرق التدريس وعمم النفس...
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ومما الشك فيو أن الشيادة العممية العالية ليست دليال عمى التددريس  
بالكفددداءة فدددي البحدددث والتدددأليف ولكدددنيم الجيدددد، فينددداك الكثيدددر ممدددن يشددديد ليدددم 

يبدددددون عجددددزا واضددددحا فددددي مجدددداالت التدددددريس قددددد ي ددددل إلددددى درجددددة الفشددددل 
تفتقددر إلددى ىددذا النددوع مددن  - ب ددورة عامددة -والجامعددة الجزائريددة .  14)أحيانددا

التكددوين عممددا أن  الجامعددات الغربيددة تنبيددت إلددى أىميددة ىددذه المسددألة المتمثمددة 
ساتذة وخبراتيم التربوية من حدين  خدر وتحسدين في إعادة تجديد معمومات األ

طرائددق أدائيددم. وقددد أثبتددت التجربددة أىميددة التكددوين الديددداكتيكي ونجاعتددو فددي 
 نجاح األساتذة في ميمة التدريس داخل قاعات الدرس.

 ثالثا : اإلطار النظري لمتقويم :
تربيدددة لكدددي نتأكدددد مدددن مددددى تحقيدددق األىدددداف التعميميدددة الطموحدددة التدددي تر ددددىا ال

وت ددرح بيددا المندداى  ال بددد مددن التقيدديم. فيددو ركددن أساسددي فددي بندداء المندداى . وي فتددرض 
فيددددو أن يسددددبق الفعددددل البيددددداغوجي ويالزمددددو ويتابعددددو مددددن أجددددل دراسددددة واقعددددو، وبحددددث 
مشدددكالتو، ورسدددم الخطدددوط الالزمدددة لتطدددويره تحقيقدددا ل ىدددداف. فدددال تطدددوير وال تحدددديث 

 . 15)لممناى  الدراسية دون تقييم
، غير أنو في الجانب التربوي يراد بو أحدد شديئين : بيدان   16)ولمتقييم استعماالت كثيرة 

قيمدددة تح ددديل المدددتعمم ومددددى تحقيقدددو ألىدددداف التربيدددة مدددن جيدددة ، وت دددحي  تعممددددو 
. وبيدذا المفيدوم، يحمدل  17)وتخمي و من نقاط الضدعف فدي تح ديمو مدن جيدة أخدرى 

مستوى المتعمم وقياسو ثدم تفسديره بعدد ذلدك ، وىدذا  التقييم وظيفة ثنائية تتمثل في تحديد
 ىو الحد الفا ل بين التقييم في الفمسفة التربوية التقميدية والحديثة .

وي ذكددره فددي الوسددط التربدد فددالتقييم التربددوي قددديما كددان مرادفددا لالمتحددان والعالمددة. و
تعميميدددددة        ، ألندددددو يدددددأتي عدددددادة فدددددي نيايدددددة المرحمدددددة اليثيدددددر فدددددي األذىدددددان فكدددددرة العقوبدددددة

(évaluation sommativeيدل المتعممدين مددن قسدم إلددى قسدم آخددر ، وعميدو ينبنددي ترح ،
وتددددوزيعيم إلددددى شددددعب وفددددروع. أمددددا فددددي التعميميددددات الحديثددددة في عددددد وسدددديمة لتشددددخيص 

 المكتسبات ، وتفسيرىا ، واقتراح الحمول المناسبة لعالجيا إذا لزم األمر ذلك .
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التقيدديم يخددص، إلددى جانددب التمميددذ ، جميددع مكونددات  وبيددذا المفيددوم الجديددد أ ددب 
المدني  بمدا فدي ذلددك األىدداف والمحتويدات والطرائدق واألنشددطة والتقدويم نفسدو. وعالقتددو 

ولدديس ىددو العن ددر   18)بتمددك العنا ددر عالقددة دائريددة ال خطيددة تددؤثر فييددا وتتددأثر بيددا 
 األخير من عنا ر المني  ، والمخطط البياني ا تي يوض  ذلك :

 
 التقييم                         األىداف              

 
 
 
 
 

 الطريقة                       المحتوى          
 

يتضدد  لنددا مددن خددالل المخطددط السددابق أن التقيدديم معنددي بجميددع مكونددات المددني ، 
وعدددم تحقيددق األىددداف التددي تر دددىا التربيددة قددد يعددود إلددى خمددل عمددى مسددتوى تحديددد 

أن تكون طموحة لمغاية، أو عمى مستوى اختيدار المحتدوى كدأن يكدون فقيدرا   كدافاألى
، أو عمددى مسددتوى التقيدديم كددأن ميددذ، وال يسددتجيب لع ددرىم وبيئددتيمال يمبددي حاجددات التال

يكون االختبار غيدر موضدوعي، يفتقدر إلدى معدايير ال ددق والثبدات، أو عمدى مسدتواىم 
ل وعددددم تحقيدددق األىدددداف عمدددى كاىدددل جميعدددا. وبيدددذا اإلجدددراء ال ت مقدددى مسدددؤولية الفشددد

 التمميذ، وال ي تيم لوحده بنقص في العبقرية والذكاء.
وما ينبغي اإلشارة إليو ، ىينا ، ىدو أن منداى  المغدة العربيدة بشدكل عدام تفتقدر فدي 
 تخطيطيدا وتنفيددذىا إلدى نددوع إجرائدي مددن التقيدديم ، ي طمدق عميددو بعضديم التقيدديم التكددويني

، وىدو ندوع عممدي )براغمداتي  يدالزم الفعدل  évaluation formative  (19) )التطدوري 
التعميمي التعممي في جميع مراحمو وخطواتو   )المراقبة و العرض و الشرح و الترسدي  
و االسددتثمار ، ي نجددز بعددد كددل وحدددة أو حمقددة أو محددور أو جددزء منددو بيدددف التأكددد مددن 

 المتعلم
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اسددتمرار لتجدداوز الثغددرات والنقددائص، مسددار عمميددة التعمدديم والددتعم م، وتعددديميا  وتكييفيددا ب
كمددا فددي  ( feed - back )عددن طريددق تدددعيميا بمددا يسددمى بالترديددد االرتجدداعي 

 :  21)المخطط البياني ا تي 
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 تقديديدم تح يدمي لمدوحددات الدثدالث                
 

 
     تعليم             

 تعلّم               

 +             -           تعديل                                     

 ارتجاع                                 
 

               

     تعليم              

 تعلّم     
    +         -        تعديل                         

 ارتجاع                                      
 

 

 تقييم تكويني

 تقييم تكويني

 
     تعليم    

 تعلّم    

                                   

 +            -                 تعديل                                    

 ارتجاع                                   
 

 

 

 

 تقييم تكويني
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يتبدددددين لندددددا مدددددن خدددددالل المخطدددددط أن التقدددددويم التكدددددويني يميدددددد لمتقدددددويم التح ددددديمي 
)النيدائي ، فددال ن ددل إلددى ىدذا األخيددر إال بعددد أن تخضددع كدل وحدددة تعميميددة ، بددل كددل 

ا ل ىددداف المتوخدداة، ليددتم بعددد جددزء منيددا إلددى تقددويم تكددويني لمكشددف عددن مدددى تحقيقيدد
ذلدك، إقرارىددا، أو تعددديميا ، أو العددول عنيددا نيائيددا وسددحبيا مدن المنيدداج إذا لددزم األمددر 

 ذلك. ىذه  ورة مخت رة عن اإلطار النظري لمتقويم في التربية الحديثة.
 :رابعا : التقويم وتحسين األداء 

ي يالحددظ أن أ ددحابيا مدن يرجددع إلددى بعددض الكتددب المتخ  دة فددي التقددويم التربددو 
يدددذكرون لمتقدددويم وظدددائف عديددددة جميدددا يتعمدددق بالجواندددب التدددي تخدددص عن دددر المدددتعمم  

، وندادرا مدا  21)كوظيفة المراقبدة والتشدخيص ووظيفدة التنبدؤ والوقايدة والت دحي  والتددعيم
ي شار إلى أن تحسدين أداء المعمدم ورفدع مدردوده التعميمدي وظيفدة أساسدية يحققيدا التقدويم 

أن الضعف الدذي ىدو عميدو خدري  قسدم المغدة العربيدة  –سابقا  –ر. وقد الحظنا المستم
وآدابيا ضدعف تراكمدي، مسدؤولية كبيدرة مندو تقدع عمدى عداتق المدربين أنفسديم بدايدة مدن 

إلددى أسددتاذ الكميددة، فيندداك تسدديب رىيددب عمددى مسددتوى التدددريس معمددم االبتدائيددة وو ددوال 
عمدددى فكددرة "دعددو يمددر" و"كمكددم يددنج  إال مدددن والمراقبددة والتقددويم وكددأن الجميددع تواضددع 

كيدددف يمكدددن تحسدددين أداء األسدددتاذ فدددي قسدددم المغدددة  :أبدددى"، والسدددؤال الدددذي ي طدددرح ىيندددا
 العربية وآدابيا باعتباره أحد العنا ر األكثر أىمية في الوسط التربوي ؟.

إضافة إلى التكوين العممي والتأىيل البيداغوجي والديداكتيكي الجيد ىنداك إجدراءات 
إلدى ن قمدة نوعيدة فدي  –فدي اعتقدادي  –استعجالية، إقرارىا عمى مستوى األقسام سيؤدي 

 التكوين والتعميم، وتتمثل في تقييم األستاذ وتقويمو باستمرار. كيف ذلك ؟
 : (L'autoévaluationتقويم األستاذ لنفسو ) – 2

إن التعميم في حاجة ماسة إلى فئة من األسداتذة الدذين يبدادرون ويجدددون باسدتمرار 
يقاعددا  )يحممددون فكددرا إبددداعيا  فددال ينبغددي أن يتخددذ المدددرس لتعميمددو طريقددة ال تتغيددر، وا 

، ودروسددددا تتميددددز بالبباغائيددددة وتفتقددددر إلددددى التعددددديل  22)واحدددددا مفروضددددا عمددددى الجميددددع
ن والتجديددد المسددتمر. فالضددرورة تحددتم عمددى األسددتاذ أن يضددع نفسددو واإلضددافة والتحسددي

عقدددال ووجددددانا موضدددع المدددتعمم )الطالدددب  الدددذي يميدددز، فدددي كثيدددر مدددن األحيدددان، بدددين 
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المعرفة الغثة التي ت عرض عميو وبين المعرفة الدسدمة، وبدين المعمومدات القديمدة الباليدة 
بددددة فددددي الددددتعمم، وبددددين والمعمومددددات الجديدددددة األ دددديمة، وبددددين الطريقددددة المشددددو  قة والمرغِّ

مة التي تميت الذىن...ال .  الطريقة المنوِّ
ولعل أىدم أسداليب النقدد الدذاتي المراجعدة الدوريدة لمددروس والمحاضدرات التدي نمقييدا 

 سنة بعد أخرى بيدف إثرائيا وتعديميا أو تعديل بعض أفكارىا انطالقا من :
 ة.ما يتوفر لدينا من مراجع حديثة ومعا ر  –أ 

الدددروس والمحاضددرات التددي يمقييددا أ دددحاب الخبددرة مددن األسدداتذة والبدداحثين فدددي  –ب 
المواد التي نشرف عمى تدريسيا. وكم يفاجأ األستاذ، عندما يتجدرد مدن الذاتيدة والتعدالي 

وكيدف يقدمدو؟، بثغدرات كثيدرة عمدى  ،يقرأ قراءة ناقددة مدا يقدمدو مدن معدارف ومعمومداتو 
 .المستوى المعرفي والمنيجي

فدي وحتى ال ي اب األستاذ بدالجمود والتحجدر واالندزواء فدي اخت داص ضديق أو 
اخت اص االخت اص البد أن ينوع في تدريس المواد بعد فترة زمنيدة محدددة، شدريطة 

 أن تكون قريبة أو ليا عالقة بتخ  و.
 :تقويم المدرس من قبل المدرسين اآلخرين  – 1

م َمددن؟" قدد يدرفض بعضديم ىدذا النددوع مدن التقدويم،  وقدد يتعدالى عميددو بحجدة "َمدن يقدوِّ
م األسدددا ذة مدددن خاللدددو توالواقدددع أن اليددددف مندددو ىدددو العمدددل الجمددداعي المدددنظم الدددذي يقدددوِّ

بعضددديم بعضدددا. فيسددددتفيد األسدددتاذ المبتدددددئ )المتدددربص  مدددن  دددداحب الخبدددرة الطويمددددة 
وينتفددددع مددددن المتخ ددددص غيددددر المتخ ددددص، ألن البحددددث فددددي تحسددددين أداء )المعمددددم 

ورفددع المددردود المعرفددي والتربددوي والمنيجددي لدددييم كالبحددث فددي أي قطدداع مددن والمددتعمم  
قطاعدددات المعرفدددة ال يرقدددى إلدددى المسدددتوى المطمدددوب إال إذا تحدددول الجيدددد الفدددردي إلدددى 

 مستوى الجيد الجماعي المنظم.
ويمكن إجراء ىذا الندوع مدن التقدويم عدن طريدق لقداءات بيداغوجيدة دوريدة ت تمدى فييدا 

قىراءات ، وتحمدل ىدذه التقدارير مشدتركةة الذين يشرفون عمى تدريس مادة تقارير األساتذ
، وتكدددون بمثابدددة نقديىىىة شىىىيرية أو ثوثيىىىة أو سداسىىىية أو سىىىنوية لممقىىىرر الدراسىىىي

المحطدددات التدددي يتددددرب مدددن خالليدددا األسددداتذة عمدددى ضدددبط المشدددكالت واقتدددراح الحمدددول 
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دون شددك، فددي معرفددة أكثددر وتبددادل الخبددرات والتنسدديق فيمددا بيددنيم. وسيسدداىم ىددذا، مددن 
عمددددق لممددددادة الدراسددددية فيبددددرز أىميتيددددا ودورىددددا وغاياتيددددا التعميميددددة ممددددا يسدددداعد عمددددى 

 التطوير المستمر لمناى  المغة واألدب.
 :تقويم األستاذ من قبل اإلدارة أو المجنة العممية المؤىمة  – 3

يدددة وتقدددوم مدددن قدددد نتسددداءل عدددن الطريقدددة المثمدددى التدددي سدددتقيم اإلدارة أو المجندددة العمم
؟ طبعددا لددن يكددون ذلددك عددن طريددق االمتحددان واالختبددار أو التفتدديش، !خالليددا األسددتاذ 

ولكن المجتمع أو المؤسسة التي تؤدي ل ستاذ مرتبا إلنجاز ميمة معيندة مدن حقيدا أن 
، والمسددؤولية ىينددا مسددؤولية  23)تشددترط فيددو الموا ددفات الضددرورية لمقيددام بتمددك الميمددة

حيث ينبغي أن تكون ىناك "شبو رقابة" أو"متابعة" أو سمِّيا مدا شدئت، إدارية أو عممية 
 بتقددديمفيكمددف األسددتاذ بعددد إنيدداء المحاضددرة، أو بعددد إنيدداء محددور مددن محدداور المقددرر 

دروسو في شدكل محاضدرات منظمدة ومطبوعدة تتدولى المجندة العمميدة المؤىمدة فح ديا. 
ثرائيددددا يكمددددف األسددددتاذ بتعددددديميا وتنق يحيددددا ثانيددددة، وقددددد ت  ددددب  بعددددد ذلددددك وبعددددد نقدددددىا وا 

 مطبوعة أو كتابا يستفيد منو األستاذ ماديا ومعنويا كما تستفيد منو المكتبة.
 :تقويم الطالب لألستاذ  – 4

الواقع أن تقويم المدرس لزميمدو المددرس أمدر مرفدوض عندد كثيدر مدن األسداتذة، فمدا 
ويم فدي الجامعدات الغربيدة ألن يشيع ىذا النوع من التقد !بالنا بتقويميم من قبل طالبيم 

ْن عمى مستوى األستاذ. وعمى الرغم ممدا  نتائجو جد إيجابية إْن عمى مستوى الطالب وا 
يقدددال عدددن مسدددتوى الطالدددب الجدددامعي لغويدددا ومعرفيدددا ومنيجيدددا إال أن فدددييم مدددن يمتمدددك 
حدسددا يؤىمددو لمتمييددز الموضددوعي بددين المعرفددة الغثددة التددي تعددرض عميددو وبددين المعرفددة 

مة، وبدين المعمومدات الباليدة القديمدة والمعمومدات الحديثدة واأل ديمة، وبدين الطريقدة الدسد
قة والمرغِّبة في التعمُّم، وبين الطريقة المرىِّبة التي تميت الذىن وتطمس الفكر.  المشوِّ

مثددل ىددذا التقددويم عددن طريددق مددلء الطالددب السددتمارة تقدددميا لددو  –عددادة  –ويجددرى 
فددي نيايددة السداسددي أو السددنة الدراسددية، وتشددتمل ىددذه االسددتمارة اإلدارة أو أسددتاذ المددادة 

معمومددات متنوعددة تخددص الجوانددب العمميددة والمنيجيددة والبيداغوجيددة والنفسددية... ألسددتاذ 
مدددادة معيندددة، ثدددم يكمدددف الطالدددب باختيدددار عالمدددات رقميدددة أو مالحظدددات نوعيدددة تتعمدددق 
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، عن األسدتاذ )س  الدذي  24) تيبالكفاءات التعميمية ألداء المدرسين كما في المنوال ا
 يدرس المادة )ع .

 
 الموحظات                  

 الكفاءات

 ىى د ج ب أ

جيد 
 جدا

دون  متوسط جيد
 الوسط

ضعي
 ف

    X  الكفاءة المغوية ل ستاذ

الكفدددددددداءة العمميددددددددة )تحكمددددددددو فددددددددي 
 المعرفة .

X     

    X  الكفاءة المنيجية

    X  الكفاءة البيداغوجية

     X آليات تو يل المعرفة

كفاءتددددو فددددي المددددزج بددددين النظدددددري 
 والتطبيق

  X   

  X    كفاءتو في التعامل مع الطمبة

      ..............ال .

وسيفضدي ىددذا النددوع مددن التقدويم إلددى اكتشدداف األسددتاذ لنفسدو مددن خددالل مالحظددات 
 طالبو، وال ننسى أن المتفرج، دائما، العب بارع.

 
 :الخوصة خامسا 

والنتيجة التي نخمدص إلييدا مدن خدالل االنشدغاالت المدذكورة، أن التعمديم بشدكل عدام 
والتعمدديم الجددامعي خ و ددا فددي حاجددة ماسددة إلددى تكددوين أسدداتذة ومعممددين مددن طددراز 

  Les enseignants chercheurs"األسدداتذة البدداحثين" ) يمطمددق عمددييم بعضددخدداص ي  
ذا عثرنددا عمددى الباحددث غدداب ول سددف الشددديد إذا عثرنددا عمددى المددد رس غدداب الباحددث وا 

األسددتاذ، ونددادرا مددا نعثددر عمييمددا معددا  أي عمددى األسددتاذ المبددادر والمجدددد الددذي يطددور 
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كدذلك نعممدو كيدف ينبغدي  ،باستمرار. وكما ينبغي أن نعمم المدرس كيدف يجدب أن يعمدم
 م ويقوم.أن يقيِّ 

رة وغيددر المباشددرة عمددى دروسددو بددة المباشدداإن مطالبددة األسددتاذ بددااللتزام، وفددرض الرق
ونشددداطو البيدددداغوجي، وتكميفدددو بكثيدددر مدددن الواجبدددات تظدددل عديمدددة المعندددى والفائددددة إذا 

درة فدي حقوقدو وال تبدالي بأساسدياتو التدي تضدمن لدو  فمسفةكانت ال التربوية لممجتمع مق ِّ
 .االستقرار

 
 :اليوامش

والتعميميددة بددين م ددطم  "التعمدديم" و"الددتعمم" يميددز المتخ  ددون فددي التربيددة وعمددم الددنفس  – 1
فددالتعميم يخددص جانددب المعمددم ويعرفددو بعضدديم "بأنددو تيسددير الددتعمم وتوجييددو، وتمكددين المددتعمم 

فددي  –نسددبيا  –أمددا الددتعم م فدديخص التمميددذ ويعنددي: "التغيددر المسددتمر منددو، وتييئددة األجددواء لددو".
س بدراون، أسدس تعمدم المغدة وتعميميدا، الميل السموكي، وىو نتيجة لممارسة معدززة". ىدد. دوقدال

، ص 1994ترجمددة د/ عبددده الراجحددي ود/ عمددي أحمددد شددعبان، دار النيضددة العربيددة، بيددروت 
25-26. 
  مفيوم إعالمي تناولتو الدراسات النفسدية والتربويدة مندذ Compétenceمفيوم الممكة ) – 2

تو المختمفدددة وتداخمدددو مددددع حدددوالي قدددرن، ولكدددن تعريفدددو مدددا زال يطدددرح إشدددكاال نظدددرا السدددتعماال
م طمحات قريبة منو كالكفداءة والمعرفدة والمقددرة عمدى اإلنجداز والقددرة الكامندة واالسدتعداد... 
وقددد أ ددب  ىددذا المفيددوم موضددوع حددوار عممدددي جدداد مددع أعمددال تشومسددكي الددذي وظفددو فدددي 

مزيدد   . لPerformanceنظرية النحو التفريعي التحويمي كمقابل لم طم  أداء أو إنجاز )
 من المعمومات حول ىذه النقطة انظر :

- Dolz Joaquim / Ollagnier Edmée ; l’énigme de la compétence en 

éducation , De Boeck université, raisons éducatives, n° 2 , Genève 

1999, P8. 

تددددو"                           يعددددرف تشومسددددكي الممكددددة بأنيددددا : " المعرفددددة التددددي يمتمكيددددا المددددتكمم السددددامع عددددن لغ – 3
(La connaissance que le locuteur auditeur à de sa langue ويعدرف األداء  

 L'utilisation de la langue dansبأندو: " اإلنجداز الفعمدي لمغدة فدي سدياقات حقيقيدة" )

des situations concrètes.  
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Nique Christian, initiation méthodique à la grammaire générative , 

Armand Colin , Paris 1974, P11. 
ليس ىناك مجتمع ال يتوفر عمى نظام لمتقويم، والتقويم فعل ضروري لكل تقدم أو نمو.  – 4

انظر د/ الجميل محمد عبد السميع شعمة، التقويم التربوي لممنظومة التعميمية: اتجاىات 
 .34-33-16، ص2111، م ر  1وتطمعات، دار الفكر العربي، ط

نخبة من األساتذة، قراءة في التقويم التربوي، جمعية اإل الح االجتماعي والتربوي،  – 5
 .197، ص1993، الجزائر 1ط
السيما في المرحمة الجامعية إذ يزعم بعضيم أن األستاذ الجامعي يمثل ال فوة وال  – 6

 يوجد من يقومو.
لدراسة العممية الدقيقة في مناىجيا ال أزعم أن ىذه المالحظات ترقى إلى مستوى ا – 7

 والممح ة في نتائجيا.
وكذلك األقسام األخرى بحكم تجربتي في تدريس مادة المغة العربية وآدابيا في أقسام  – 8

 )ترجمة وم طمحات عربية  في األقسام العممية. T.T.Aالمغات األجنبية ومادة 
أثرىا في تقويم تدريس المغة العربية لمزيد من المعمومات انظر : محمد  اري، التعميمية و 

وترقية استعماليا في الجامعة، مجمة المغة العربية، العدد السادس، المجمس األعمى لمغة 
 .2112العربية، الجزائر 

 .21د/ الجميل عبد السميع شعمة، المرجع السابق، ص  – 9
، ويطمق عمى من يقرأون ويكتبون من الناس فريقان، فريق مثقف وفريق غير مثقف – 22

الفريق األخير لفظة المتعممين، وكل مثقف متعمم وليس العكس، وبين  المثقفين والمتعممين 
 فرق جد كبير...

بجامعة  1222نذكر عمى سبيل المثال أن قسم المغة العربية وآدابيا استقبل في سنة  – 22
 طالبا. 822عنابة عشرين فوجا تشتمل عمى ما ال يقل عن 

البحوث الميدانية أن طمبة الجامعة يرجعون ضعف التكوين في األقسام  أثبتت بعض – 21
والمعاىد إلى ثالثة أسباب رئيسية عمى رأسيا : ضعف كفاءة األستاذ ثم ضعف مقاييس 
التدريس )المحتويات  إلى جانب نقص الوسائل وقمة التدريب الميداني. د/ بوعبد اهلل لحسن، 

، قراءة في التقويم التربوي، تأليف نخبة من األساتذة، الجزائر، تقييم العممية التكوينية بالجامعة
 .319ص
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منيا أن تجعل الطالب  % 99وحقيقة التعميم كما ي رح تشومسكي ىي أن نسبة  – 23
يشعرون أن المادة مشوقة، ألن التعميم ال يحقق نتائ  باقية عندما ال ت رى لو أىمية. 

ة د/ حمزة بن قبالن المزيني، دار توبقال لمنشر، تشومسكي، المغة ومشكالت المعرفة، ترجم
 .115ص، 1991، المغرب 1ط
د/ تركي راب ، دور التربية في التنمية الوطنية، تجربة الجزائر في تكوين المكونين  – 24

 .57، ص:1986، ديسمبر 118لممنظومة التربوية، مجمة الفي ل، العدد
المواد التعميمية لبرام  تعميم العربية، د/ رشدي أحمد طعيمة، دليل عمل في إعداد  – 25

 .238، ص1985جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
16 -  Gilbert de Landsheere , dictionnaire de l’évaluation et de la 

recherche en éducation, PUF , Paris 1979 . 

 .39،  38، ص المرجع السابق د/ رشدي أحمد طعيمة،  - 27
اتة ، المناى  الدراسية بين النظرية والتطبيق، مكتبة الدار العربية د/ حسن شح - 18

 .215،  213، ص 1998لمكتاب، 
19 - Gilbert de Landsheere , dictionnaire de l’évaluation et de la 

recherche en éducation , PUF , Paris 1979, P113. 

20 - Linda Allal , vers une pratique de l’evaluation formative , De 

Boeck université, Bruxelles , 1991 , p. 14. 

خالد المير، إدريس قاسمي، الوسائل التعميمية : التقويم التربوي، سمسمة التكوين  – 21
 .91-87ص، 2111، الدار البيضاء 2التربوي، ط

، 1لجامعي، طد/ رشيد بناني، من البيداغوجيا إلى الديداكتيك، الحوار األكاديمي وا – 22
 .73ص، 1991، المغرب الدار البيضاء

 .78المرجع نفسو، ص  – 23
لمزيد من النمداذج انظدر د/ جاسدم محمدد السدالمي، تقدويم األداء فدي ضدوء الكفايدات  – 24

 ،1التعميمية، دار المناى  لمتوزيع والنشر، ط
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مكانة المهارات المغوية في طرائق     

 تعميم المغات

 

 

 عبد الحميد عميوه
 قسم المغة العربية و آدابها

 عنابة  -جامعة باجي مختار 

 
 ممخص 

اإلنصات لمغة قبل الحديث بيا, مرحمة من المراحل األساسية في تعميم المغات و خاصة المغات 
ة أخرى ميمة و لكنيا تالية لؤلولى, ىاتان الميارتان األجنبية, و الكالم بمغة من المغات ىو مرحم

تمثالن أىم أىداف تعمم المغات. و الطرائق الحديثة في أسسيا  –باإلضافة إلى القراءة و الكتابة 
 العامة تيدف جميعيا  إلى تعميم ىذه الميارات كميا أو بعضيا حسب األىداف الخاصة المرتبطة 

 باألىداف و الحاجات.
 
Résumé 
Ecouter une langue, surtout une 

langue étrangère, est l'étape  
indispensable a l'acquisition de cette 

langue. Parler une langue est  aussi 

le but de tout apprenant, mais bien 

parler une langue n'est  accessible 

qu'a celui qui a une grande capacité 

d'écoute. Aussi toutes les nouvelles 

méthodes ces deux buts ainsi que la 

lecture et l'écrit 
 
 
 
 
 
 

        مما ال شك فيو أن تعميمية المغات

  (La didactique des langues) 
كانت منذ بداية النصف الثاني من القرن 
الماضي, و ال تزال, من العموم التي 
حققت نجاحا كبيرا سواء بالمفيوم العام 

didactique) (La مية العموم, أي تعمي
أو االجتماعية, أو  سواء منيا التجريبية
في مجال تعميم المغة بالمفيوم الخاص 

 ."1"سواء ألبنائيا أو لغير أبناءىا
ح الكبير الذي حققتو باإلضافة إلى النجا

خاصة في مجال تعميم التعميمية و 
المغات, فقد كانت عامال رئيسيا في 

 تطوير النظرة إلى مفاىيم لغوية 
 



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

 

و  يميمة, كمفيوم التعميم, و االكتساب المغوي, و إثراء مفيوم التواصل المغو 
المغات و طرائقيا كما  استغاللو في العمل التربوي, و كذلك تطوير مناىج تعميم

. لذلك سوف نتطرق في ىذا المقال إلى موضوع الميارات المغوية لبيان سنوضح ذلك
أىميتيا و مكانتيا في اكتساب المغة, كما سنوضح كيفية اىتمام الطرائق الحديثة بيذه 

أثر و قيمة في كل عممية تربوية كما يؤكد ذلك الميتمون بيذا الميارات لما ليا من 
 الميدان.

 المهارات المغوية: -1
الكتابة (, و لما كان لكل عمم  –القراءة  –الكالم  –ىي أربع ميارات ) االستماع 

, التي يم المغات تمثل األىداف األساسيةأىدافو, فإن ىذه الميارات األربع في تعم
يقيا عند المتعممين, فتعمم أي لغة من المغات, سواء كانت المغة يسعى كل معمم لتحق

و        األم أم لغة أجنبية, إنما ىدفو ىو أن يكتسب المتعمم القدرة عمى سماع المغة 
التعرف عمى إطارىا الصوتي الخاص بيا, و ييدف كذلك إلى الحديث بيا بطريقة 

التواصل مع اآلخرين أبناء تمك  سميمة تحقق لو القدرة عمى التعبير عن مقاصده, و
 المغة خاصة, و كذلك يسعى إلى أن يكون قادرا عمى قراءتيا و كتابتيا.

و بيذه الصورة تصبح ىذه الميارات ىي مركز البحث و األىداف الحقيقية العممية 
التربوية, فما ىي ىذه الميارات, و ما أىميتيا, و كيف يمكن استغالل ما كتبو 

دة من ىذا كمو في تطبيق طريقة التعميم ) أيا كانت ( لتحقيق أفضل الباحثون لالستفا
 النتائج.

و ىما  سنركز في ىذا المقال عمى ميارتين أساسيتين ىما ميارتي السماع و الكالم,
من أىم الميارات التي يمج المتعمم عبرىما ميدان اكتساب أي لغة,و يتوقف عمى 

التعميمية كميا, و اإلخفاق فييما يعرقل  , نجاح العمميةتعميميا بالطريقة الصحيحة
العممية التعميمية و يعقدىا, بحيث يكون ذلك عائقا كبيرا أمام تعمم المغة بصورة 

 متكاممة و صحيحة.
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 مهارة السماع: -2
ال بأس من العودة إلى عممائنا القدماء لنستميم من أقواليم معاني ما دونوه في بعض 

ون مثال, يعرف المغة عمى أنيا "ممكة", أي قدرة من جوانب ىذا الموضوع, فابن خمد
القدرات "الصناعية" كما يشير إلى أنيا تكتسب و ال تورث و لذلك وجب االىتمام بيا 

كميا ممكات  تو بطر اكتسابيا كما يوضح في مقدمتو حين يقول: " اعمم أن المغا
ظر إلى شبيية بالصناعة و ليس ذلك بالنظر إلى المفردات و إنما ىو بالن

التراكيب.فإذا حصمت الممكة التامة في تركيب األلفاظ المفردة لمتعبير بيا عن المعاني 
المقصودة و مراعاة التأليف الذي يطبق الكالم عمى مقتضى الحال بمغ المتكمم حينئذ 

 ."2"الغاية من إفادة مقصودة لمسامع و ىذا ىو معنى البالغة
و واضح من ىذا النص ىو اكتساب لمتراكيب إن كتساب المغة عند ابن خمدون, كما ى

الحاممة لممعاني و الدالة عمى المقاصد, و بعد ذلك ىو حسن تطبيق ىذا التركيب و 
 و مالئما لو.عمو مطابقا لمسياق الذي يقال فيو تأليفو بالطريقة الفنية التي تج

و   -مغةفي إشارة منو إلى أن ال "3"و يقول في موضوع آخر: " السماع أبو الممكات 
 تتكون كذلك من ممكات أخرى, أىميا "السماع". -ىي الممكة الكبرى

مية بالغة لسماع المغة و ال غرو في ذلك إذا عرفنا أن العرب منذ القديم قد أولوا أى
في غير موضع بأن العرب كانوا  و تذكر كتب التأريخ لمغة العربية, في صفائيا

و بعيدا عن الحاضرة, ليتعمموا المغة  يحرصون عمى أن يتربى أبناؤىم في البوادي
العربية بطريقة سميمة من طريق سماعيا صافية من متكممييا الذين لم يختمطوا 

 باألعاجم, و لم يصب ألسنتيم المحن.
خاصة بعدما ازدىرت طرائق تعميم  -أما اليوم, فقد أولى الباحثون اىتماما كبيرا

ت المركز الواعي, و ىو الميارة بميارة السماع, و يقصدون بو اإلنصا -المغات
األساسية األولى التي يجب بذل الجيد في تعميميا لضمان نجاح العممية التعميمية 
كميا. و قد وضعوا لذلك أىدافا أساسية, ال بد لكل معمم أن يعرفيا و يحسن الوصول 

 "4"ضمانا لنجاحو. و ىذه األىداف ىي:
 لى المحيط الصوتي الجديد.نقل المتعمم من المحيط الصوتي القديم إ -1



 1228جوان  12التواصل عدد 

 

 

          –تؤكد الدراسات التربوية الحديثة عمى أن أول صعوبة تواجو متعممي المغات 

تتمثل في كيفية انتقال المتعمم من المحيط الصوتي بمغتو  - و خاصة األجنبية منيا
األصمية, الناتج من خصائص ىذه المغة الصوتية سواء كان ذلك في صفات أصواتيا 

ا, أو في الطابع الخاص بنبرتيا و تنغيميا, فتعمم اإلنسان لغتو تطبع فكره أو مخارجي
صوتية التي يستعمل بيا ىذه و إحساسو بالمغة أوال و قبل كل شيء بيذه الطريقة ال

, و ىذا أمر نجده في جميع المغات, فحديثنا نحن بالمغة العربية في طابعيا المغة
سية أو اإلنجميزية أو األلمانية عندما يتحدث الصوتي, يختمف عن الحدبث بالمغة الفرن

و األساسية ىي مرافقة المتعمم عن طريق  بمغتو األم, لذلك كانت ميمة المعمم األولى
تقديم المغة التي يراد تعميميا في إطارىا الصوتي, بحيث يجعمو يستمع إلى ىذه المغة 

لمغة قائمة بصورة مكثفة عن طريق اختيار نصوص و كممات أو نشاطات بيذه ا
اختيار دقيق يحقق لممتعمم حسن الولوج إلى ىذه المغة,ليقوده في األخير إلى 

و الوعي بأنيا تختمف كثيرا أو قميال عن  االستئناس بيذه المغة و التعود عمى سماعيا
 لغة األم في ىذا المستوى بالذات.

   راحل األخرى.و تعتبر ىذه المرحمة من المراحل الميمة التي يتوقف عمييا نجاح الم

التعرف عمى األصوات و التمييز بينيا, و في ىذه المرحمة ال يطمب من المتعمم  -2
معرفة معاني الكممات ألن اليدف ىو التعرف عمى أصوات المغة الجديدة خاصة 

كما تعتبر  –في تعميم المغات األجنبية  -عن أصوات لغتو األم  ةاألصوات المختمف
دا لممرحمة السابقة التي يسعى فييا المتعمم إلى إكمال انغماس ىذه المرحمة كذلك امتدا

 المتعمم في محيط المغة الصوتي حتى يألفو.
إدراك المعنى العام لمكالم, و يتم ذلك عن طريق تقديم مجموعة من الكممات أو  -3

العبارات البسيطة يستطيع المتعمم نطقيا بسيولة, و تحمل معان عامة شائعة يمكن 
 ب مضامينيا, و يتدرب عمى تكرارىا. أن يستوع

إدراك بعض التغيرات في المعنى الناتجة عن تغير في بنية الكممة ) كتغير  -4
الصوت, أو إضافة حرف.....الخ (, و ذلك لمفت األنظار انتباه التعمم إلى وظيفة 

 األصوات, و أثرىا في المعنى, و التعرف شيئا فشيئا عمى بنية المغة.
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مة األخيرة من مراحل تعميم السماع, و يتم فييا تقديم بعض األساليب و ىي المرح -5
المستعممة في الحياة اليومية و المتصمة بثقافة المغة المستعممة في الحياة اليومية و 
المتصمة بثقافة المغة المتعممة, كالسؤال, و لمجواب, و األمر, و اإلشارة إلى مدلول, و 

 .الخ.التحية و االستجابة ليا ......
ىذه ىي مراحل تعميم ميارة السماع كميا, لكن تشير فقط إلى أن ىذا التقسيم ليذه 
الميارة إلى مراحل, إنما ىو من أجل التقريب و التوضيح, فالميارة ىي كل ىذه 

ع لحدس المعمم و انتباىو, فيو الذي يقدر المراحل مجتمعة, و التفريق بينيا خاض
لخطة االنتقال من مرحمة إلى أخرى حتى يتم التأكد من تمام األولى, و ال بد أن 

 تعالج كل المراحل في النياية عمى أساس متكامل ىو تحقيق ميارة السماع.
 و يمكن لممعمم أن يستعين ببعض القواعد التربوية الخاصة بتعميم ىذه الميارة نذكر

 منيا:
توجيو المتعممين إلى اإلنصات لمموقف عدة مرات من أجل التعود عمى محيط المغة -أ

 الصوتي الجديد دون التفكير في مكونات الكالم و عناصره.
 تشجيعيم عمى استبعاد لغتيم القومية, ليتم التركيز عمى المغة المتعممة فقط. -ب
المغة من المواقف البسيطة إلى التدرج في تقديم األصوات و المادة األولى من  -ج

 المواقف األكثر تعقيدا, عمى أن يوافق ىذا التدرج مراحل نمو عممية السماع.
حث المتعممين عمى االستماع إلى مجموعة من أحاديث, تم استرجاعيا عمى  -د

و يقدم  شرائط مسجمة بأصواتيم, تم االستماع إلييا, و ىذا يعطييم فرصة لممقارنة,
 في عمم النفس التربوي بالتغذية الرجعية.ليم ما يسمى 

ىذا بالنسبة لميارة السماع, ونشير في األخير إلى أن ىذه المرحمة ىي مخصصة 
لتحضير المتعمم من الناحية الصوتية, و ىي عممية ميمة, ألن من يسمع المغة جيدا 

 يتكمميا كذلك.
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 مهارة الكالم:  -2
و     كالم, فكل متعمم ألي لغة, ييدف أوالليس ىناك داع لمتأكيد عمى أىمية ميارة ال

استعماليا و التحدث بيا ليتصل مع اآلخرين و يعبر عن أفكاره و  ىقبل كل شيء إل
 مقاصده.

ميارة إنتاجية, تتطمب من المتعمم القدرة عمى استعمال أصوات المغة -إذن-فالكالم  
لصيغ الصرفية و بصورة صحيحة ) و ىذا يحقق في مرحمة السماع (, و التمكن من ا

نظام تركيب الكممات, و في األخير القدرة عمى حسن صياغة المغة في إطارىا 
االجتماعي. إن الغرض من الكالم ىو نقل المعنى لتحقيق التواصل, و لن يتم ذلك 
إال بحذف قواعد المغة في سياقيا االجتماعي, فال تواصل بدون معنى, و ال معنى 

 "5."خارج اإلطار االجتماعي
من ىنا تظير أىمية الكالم في تعمم المغات, و إذا ما أىممت ىذه الميارة أو أخرت 

كما ذكرنا  –لفترة زمنية معينة, كان ذلك عقبة كبيرة في تعميم المغة كميا, ألن المتعمم 
و عندما تمر األيام  يقبل عمى تعمم المغة و ىو ييدف أساسيا إلى استعماليا شفويا, –

ك, يحدث لو نوع من اإلحباط, و ينتابو شعور بأن التحدث بيذه دون أن يتمكن من ذل
 المغة أمر صعب المنال.

لكل ىذا, كان تعميم ىذه الميارة, ىو سعي إلى تحقيق مجموعة من األىداف, يمكن 
 حصرىا فيما يمي:

و   أن ينطق المتعمم أصوات المغة سميمة صحيحة, و أن يؤدي جميع أنواع النبر  -أ
 ة مقبولة.التنغيم بطريق

 .ةالتعبير عن المعاني باستعمال التراكيب النحوية و الصيغ الصرفية المناسب -ب
 اكتساب ثروة لفظية موافقة لمستوى نضجو و قدراتو. -ج
القدرة عمى استعمال أساليب المغة المفيدة في التواصل مع اآلخرين , في معانييا  -د

 ووظائفيا.
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و الكالم (, تجدر اإلشارة إلى أن ىذه  و في ختام الحديث عن ميارتي ) السمع
المعمومات موجية لممعمم, و جيميا يضع ىذا المعمم حين يواجو المتعممين في حيرة 
 من أمره, متسائال من أين يبدأ و ما األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا في كل مرحمة.

و         ةإن التركيز عمى ىذه الميارات ناتج في الحقيقة من تطور النظرة إلى المغ
)  مواضيعيا خاصة منذ بداية القرن العشرين, و ظيور النظريات المغوية الحديثة 

, و النظرية التوليدية التحويمية (.لفقد غيرت أفكار ىذه النظريات ةالنظرية البنيوي
طبيعة التعامل مع المغة بما أمرت عميو من حقائق لغوية. و من ىذه الحقائق التي 

 "6ة البنيوية نذكر:"أكدت عمييا النظري
 المغة نظام و بنية -
 التأكيد عمى أن المغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة -

 المغة مجموعة منظمة من العادات -

تعميم المغة لذاتيا, و ليس ما يدور في فمكيا من أفكار فمسفية و جدل في  -
 قضاياىا النظرية.

 المغة ىي ما يستعمميا أصحابيا, و ليس ما ينبغي أن يكون. -

 -مغات تختمف فيما بينيا في جميع المستويات ) الصوتية و الصرفيةال -
 المعجمية, و التركيبية و الداللية (.

لقد مثمت ىذه األفكار بالنسبة لطرائق تعميم المغات األرضية النظرية الستحداث 
طرائق جديدة, و استميمت منيا مادتيا األساسية في التركيز عمى تعميم الميارات, أي 

بالجانب المنطوق من المغة, و الوجو اإلستعمالي ليا, و دراسة بنيتيا  ما اتصل
الشكمية...الخ و ىذا ما يفرق في الحقيقة بين الطرائق التقميدية, أو ما عرف بطريقة 
التواعد و الترجمة المعروفة قبل البنيوية, و التي أىممت ىذه الميارات, و ركزت كما 

مغات القديمة و الترجمة منيا و إلييا, و ذلك تأثرا يبدو من اسميا عمى تعميم قواعد ال
بالجو الفكري السائد في ذلك الوقت ) و ىو أمر ال نريد التوسع فيو في ىذا المقام( و 

الطريقة السمعية الشفوية بين الطرائق الحديثة, و خاصة ما عرف بالطرائق البنيوية, ك
دت ىذه الطرائق جميعا من , و الطريقة المباشرة,.....الخ(. فقد استفاالبصرية
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النظريات المغوية, و ركزت عمى استغالل مفاىيميا, فانعكس ذلك كمو عمى مضمون 
و الكالم:         انشغاالتيا, فاىتمت بالميارات المغوية خاصة ميارة السماع 

فالطريقة السمعية الشفوية مثال, كانت و ال تزال تيدف إلى تعميم المغة كما ينطقيا 
االعتماد عمى السماع في أصواتيا و نبرىا و تنغيميا, و كما ىي مستعممة أصحابيا ب

حقيقة, و كذلك باالعتماد عمى استغالل تراكيبيا و معانييا في سياقاتيا االجتماعية 
 كما ىي متداولة عند أبناءىا في فترة زمنية محددة. 

عميم المغة اعتمادا إضافة إلى ىذه الطرائق, فذكر الطريقة التواصمية, التي تيدف إلى ت
عمى وظيفتيا األساسية ) التواصل (, و قد استفادت في ذلك من تطور نظرية 
التواصل المغوي, و قدمتو ىذه النظرية عمى يد مجموعة من العمماء من معمومات 

و االستفادة        ىامة حول ىذه الوظيفة, وجيت بيا أنظار الميتمين بتعميم المغات 
 منيا.   

ام, نقول, إن تعميم المغات ) األم, أو المغات األجنبية ( قد عرف تطورا و في الخت
و           كبيرا منذ منتصف القرن الماضي, و ذلك نتيجة عوامل كثيرة, حضارية 

 ثقافية, و تجارية و سياسية...الخ
و        و قد عرفت المجتمعات األوروبية قيمة المغات الوطنية في بناء المجتمعات 

لثقافات و التعريف باليوية و التأثير في اآلخرين فوفرت لمغاتيا جميع الوسائل نشر ا
لترقيتيا و نشرىا, و أولى ىذه الوسائل ىي البحث في كيفية تعميميا ألبنائيا أوال, ثم 

و تنوعت بحسب     لآلخرين ثانيا فظيرت الطرائق المختمفة, عامة و متخصصة, 
 ت.األىداف و حسب الحاجات, و البيئا

و بيذا كانت المغة في ىذه المجتمعات عامال أساسيا من عوامل التوحيد بين أفراد 
الثقافة الواحدة, و ركيزة أساسية في الحفاظ عمى موروث األمم و المجتمعات الذي 
يعتبر ىو ضميرىا و امتدادىا الحضاري. فيال أولينا في مجتمعاتنا العربية المغة 

منا األمر إلى ذوي االختصاص من عمماء و أبناء ىذه العربية االىتمام نفسو, و أوك
األمة لوضع الطرائق التعميمية الناجعة, لتحقيق مع حققتو المجتمعات المتقدمة حتى 
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لنا البرامج التعميمية صوغا, ال يخدم  عمينا الطرائق.إمالء, و ال تصاغ ال تممى
 مجتمعاتنا. و ال يسعى لترقيتنا و ازدىارنا.

 الهوامش:
-charles bouton-la linguistique appliquée-p.u.f paris-France ظر :  ان -1

1979.p.5  

 554ص  -لبنان -بيروت -المكتبة العصرية -مقدمة ابن خمدون -2
 560ص -المصدر نفسو-3
 -المممكة العربية السعودية -جامعة أم القرى –تعميم المغة العربية  –محمود كامل الناقة  انظر : -4

 121ص  -1985
 151ص  –انظر المرجع نفسو  -5
-ferdinand dessaussure-cours dee linguistique générale-payothequeانظر :  -6

paris-France-1979  
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و    النحــو التعميمي و جهود القدماء 
 المحدثين في تيسيره

 

 

 

 العياشي عميار
 قسم المغة العربية و آدابها

 قالمـة -المركز الجامعي
 

     ممخص
تجمع الدراسات المسانية و التربوية عمى أف تعميـ النحو و تعممو مف القضايا الجوىرية في تعميمية 

يف و المشتغميف بتعميـ المغة العربية خاصة، ال باعتباره جممة مف المغة، لذلؾ حظي بعناية الدارس
القواعد لعصمة المساف و القمـ فحسب، بؿ ألنو كذلؾ قوانيف لمفكر داخؿ المغة. و لنا أف نتساءؿ: فيـ 
تركزت جيود المشتغميف بالدرس النحوي التراثي منو و الحداثي؟، ما الجديد الذي قدمتو تمؾ الجيود 

و          ي النحو؟ىؿ كانت تستجيب لحاجات المتعمميف األساسية مف النحو؛ مادةإلى متعمم
 طريقة، أـ أنيا كانت قاصرة عف تحقيؽ مرامييا؟ ذلؾ ما ستحاوؿ ىذه الدراسة أف تجيب عنو.

Résumé 
Les études linguistiques et pédagogiques 

s'accordent que l'enseignement et 

l'apprentissage de la grammaire sont une 

question centrale dans la didactique de la 

langue, raison pour laquelle ils ont attiré 

l'attention des érudits notamment ceux 

qui travaillent à l'enseignement de la 

langue arabe non comme un ensemble de 

règles préservant de lapsus linguae ou 

calmi mais comme étant aussi des règles 

de la pensée au sein de la langue. L'on 

peut se demander: quel est le centre des 

efforts de ceux qui travaillent sur la 

grammaire traditionnelle et moderne? 

Quel est l'apport de ces efforts aux 

apprenants de la grammaire? Ces efforts 

répondent-ils aux besoins fondamentaux 

des apprenants en grammaire, sujet et 

méthode, ou sont-ils incapables d'aboutir 

à ses buts? C'est ce à quoi cette étude 

tente de répondre. 
. 

 :تمهيد
عاش العربي في جاىميتو 

يحة عمى يتحدث العربية الفص
إلى لسانو  المحفالسميقة، ال يعرؼ 

ؽ مسبيال، يتمقى المغة سماعا فينط
 مفبيا لسانو، ثـ يورثيا أبناءه 

) فالمتكمـ مف العرب غير لحف.
 حيف كانت ممكة المغة العربية
موجودة فييـ يسمع كالـ أىؿ 

أساليبيـ في مخاطباتيـ،  و ،جيمو
ـ وكيفية تعبيرىـ عف مقاصدى

و يزاؿ سماع ثـ ال ،فيمقنيا كذلؾ
 يتجدد في كؿ لحظة
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، واستعمالو يتكرر إلى أف يصير ذلؾ ممكة وصفة راسخة، ويكوف ومف كؿ متكمـ
  (1)كأحدىـ، وىكذا تصّيرت األلسف والمغات مف جيؿ إلى جيؿ( .

وقد اتسمت تمؾ المرحمة العفوية بالحس الفطري والسميقة الجبّمية، ولـ يمجأ فييا 
، أو تفسير، ولـ يحتج إلى الدرس النحوي بؿ ) أعرض أقواـ عف العربي إلى تعميؿ

النحو وضربوا لو المثؿ بالممح، وجوده وعدمو سواء، وبالشعير يؤكؿ ويذـ فالدرس 
نحاة  حتى أف بعض األعراب عندما سمع ال (2) النحوي بدأ نقده وتجريحو منذ البداية(.

النعت والمنعوت أنكر تمؾ ، و يتكمموف عف الظرؼ والمظروؼ، والفاعؿ والمفعوؿ
  المصطمحات الغريبة قائال: يتكمموف في لغتنا عف لغتنا بما ليس مف لغتنا.

لكتابو الخالد وانتشرت  الديف الذي اختار المغة العربية لتكوف وعاء ؛وجاء اإلسالـ
خارج أرض الجزيرة العربية فتوحاتو، واختمط العرب الفاتحوف بالمسمميف الجدد مف 

رـو والترؾ فشاع المحف عمى ألسنة " الموالي " الذيف أقبموا عمى تعمـ العربية الفرس وال
باعتبارىا لغة الديف، ولغة الدولة والمجتمع، وكاف مف نتيجة ىذا  (3) وعموميا

ديف ال تستقيـ المغة عمى لسانو االحتكاؾ بالعنصر األجنبي أف ظير جيؿ مف المولّ 
و)لما جاء اإلسالـ وفارؽ الفاتحوف الحجاز ، كما كانت قبؿ عقود قميمة مف الزمف

لطمب الممؾ الذي كاف في األمـ والدوؿ وخالطوا العجـ تغيرت تمؾ الممكة بما ألقى 
إلييا السمع مف المخالفات التي لممستعربيف؛والسمع أبو الممكات المسانية ففسدت بما 

جئنا إلى النصؼ الثاني فإذا  ،(4) ألقي إلييا مما يغايرىا لجنوحيا إليو باعتياد السمع(
القمة أصبحت  ىذه مف القرف األوؿ اليجري وجدنا الذيف ال يمحنوف قمة قميمة، بؿ حتى

بني شيّ  )تضيؽ بالمحف وتخشاه، فيذا الخميفة األموي عبد الممؾ بف مرواف يقوؿ: 
 . وىذا عاممو الحجاج بف يوسؼ الثقفي ثالث ثالثة(5) (ارتقاء المنابر وتوقع المحف 

أتراني  )روا بالخطابة في صدر اإلسالـ كاف يسأؿ يحي بف يعمر النحوي: اشتي
 .(6) (يشدد عميو أف يبيف لو ما يسمعو مف لحف  و ؟ألحف

 
 

 



 1228جوان  12التواصل عدد

 

 : أهمية النحو العربي-2
تأتي أىمية النحو العربي مف أىمية المغة التي يدرسيا، لذلؾ حظي منذ نشأتو في 

بعناية الدارسيف، والمشتغميف بتعميـ  (7)مطمع النصؼ الثاني مف القرف األوؿ اليجري
المغة العربية، ليس ألنو مجرد قواعد لتعميـ النطؽ السميـ، والكتابة الصحيحة، بؿ ىو 
أكثر مف ذلؾ؛ باعتبارىا قوانيف لمفكر داخؿ ىذه المغة، حتى عده البعض منطؽ المغة 

أني لست أقوؿ أف ىػ(: ) واعمـ  471العربية. يقوؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني ) 
الفكر ال يتعمؽ بمعاني الكمـ المفردة أصال، ولكني أقوؿ إنو ال يتعمؽ بيا مجردة مف 

. كما (9) ، ومنطوقا بيا عمى وجو ال يتأتى معو تقدير معاني النحو( (8)معاني النحو
أف النحو متأصؿ في الذاكرة الجماعية العربية، ولو حضور خاص في سموؾ اإلنساف 

 العربي
(10). 

وكما انطمقت الجيود النحوية األولى بسيطة؛ يدفعيا العامؿ الديني، أو القومي، أو 
السياسي، أو ىي جميعا، فإف تمؾ الجيود كانت جزئية في بداياتيا؛ شأف أولّية أي 
، ثـ تبمورت في نياية القرف الثاني لميجرة عمى يد إماـ النحاة سيبويػػو)  عمـ مف العمـو

متكامال ، غير أف كتاب سيبويو كاف عمميا، ال تعميميا؛ عمى  ىػ( بناء نظريا 181
 الرغـ مف توافره عمى كـ ىائؿ مف الشواىد المغوية. 

وما أف استوى النحو العربي عمى سوقو حتى بدأت محاوالت نقد ىذا البناء 
الشامخ المتكامؿ، وكانت تمؾ المحاوالت بسيطة ىي األخرى، رافقت تطوره؛ كانت 

الحظات جزئية عابرة ثـ تطورت مكتسبة بعدا أشمؿ لتطاؿ مفاىيمو أوؿ األمر م
 األساسية

(11). 
 النحو العربي: تعميم الدعوة إلى تيسير-1
نقّسـ الجيود العممية التي بذليا الدارسوف لتيسير تعميـ النحو مادة وطريقة إلى  

 قسميف:
 :الدعوة إلى التيسير عند القدماء–أ  

بء الفادح الذي حمموا أنفسيـ عميو، وأرادوا أف يحمموا أحّس النحاة قديما بالع 
الناس عميو أيضا فاصطدموا بالنفور، واإلعراض عف بضاعتيـ وتنبيوا إلى ضرورة 
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ما نالحظو  التيسير عمى المتعمميف مف الناس العادييف والصغار الناشئيف ، غير أف
باىتماميا، وىو أنيا خصت جانبا واحدا مف درس العربية  يـ تمؾ، ىيعمى دعوات

النحو، ال بالمفيـو الشامؿ الذي كاف عميو في القرف الثاني لميجرة كما يمثمو كتاب 
والتركيب دوف  ،النحو، و يقتصر عمى قواعد الصرؼ ؛بمفيـو أضيؽ بؿ ،سيبويو

األصوات والداللة، وظيرت ىذه الدعوات في إطار عاـ ينادي بتطوير المغة العربية 
)ويبدو أف ىذا المفيـو  ،العمـو والفنوف في العصر الحديث بفية بمطالاحتى تصبح و 

مف ناحية أخرى قد  تعميمو الضيؽ لمصطمح النحو مف ناحية ومحاوالت تيسير
التيسير . ف(12) أيضا (   انحدرت إلى المحدثيف فيما انحدر إلييـ مف تراث القدماء

والتعميقات  حذفا لمشرو ) ليس اختصارا وال حامػالذي دعا إليو النحاة والمغويوف قدي
 (13) ميا (ثّ ولكنو عرض جديد لموضوعات النحو ييسر لمناشئيف أخذىا واستيعابيا وتم

النحو العربي تمؾ الكتب التعميمية  تعميـ وقد كانت أولى الجيود الرامية إلى تيسير.
الميسرة المختصرة التي ظيرت فيما بيف القرنيف الثاني والرابع اليجرييف ) ويدور 

 .(14) ورة سيمة ميسرة (ػظميا حوؿ اختصار القواعد النحوية وتقديميا في صمع
 المحاوالت ومف تمؾ 

(15)
: 

النحو  في (، ومختصرػى 181 المتوفىمقدمة في النحو منسوبة لخمؼ األحمر )
ىػ(، والتفاحة في  337 المتوفىىػ(، وكتاب الجمؿ لمزجاجي ) 198 المتوفىلمكسائي )

واإليضاح ألبي عمي الفارسي) المتوفى ىػ(، 328 المتوفىنحاس )النحو ألبي جعفر ال
 ىػ(. 392 المتوفىمع البف جني )والمّ  ىػ(، 377سنة 

اتجيت إلى  -ال الحصر–وىذه المحاوالت التي ذكرناىا ىنا عمى سبيؿ المثاؿ 
مة بأصوؿ النظرية النحوية التي بناىا الخميؿ ومف جاء مف مّ التطبيؽ، والتعميـ مس

 بعده.
كانت مف ابف مضاء القرطبي فقد المحاولة المتفردة التي جاءت بعد ذلؾ أما 

التيسير ومناقشة  إ)وىي تتصؿ بمبد اة "،حىػ( في كتابو " الرد عمى الن 592 المتوفى)
 األصوؿ والمبادئ النظرية التي وضعتيا البصرة (

وقد حدد ابف مضاء ىدفو  (16)
مف النحو ما يستغني النحوي عنو، وأنبو بقولو: ) قصدي في ىذا الكتاب أف أحذؼ 
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والمتتبع لمكتاب يجد أف الرجؿ قد أقاـ محاولتو  .(17) فيو ( إإلى ما أجمعوا عمى الخط
 عمى

(18)
استقر عند )     إلغاء نظرية العامؿ وما يتصؿ بيا مف تقدير وتأويؿ وقد 

مؿ ىو كثير مف المغوييف المعاصريف أف تخميص النحو العربي مف نظاـ العوا
لغاء القياس المنطقي، و (19)  تخميص لو مف منيج غير لغوي ( قرر إبراىيـ  ، كماا 

مصطفى فيما بعد أف اعتماد النحػاة العػرب ) لفمسفة العوامؿ جعميـ يرفضوف بعض 
. ونحف نتساءؿ ماذا يبقى (20) األساليب العربية المسموعة بالفعؿ مف متكمميف عرب (

نا نظرية العامؿ وألغينا القياس؟ فالنظرية النحوية العربية مف النحو العربي إذا ألغي
تقـو عمييما، كما أف المسانييف المعاصريف أدركوا أىمية العامؿ واستثمروا األسس 
النحوية التي بني عمييا النحو العربي. إف النحاة األوائؿ استنبطوا قواعد المغة العربية 

تأثير المنطؽ اليوناني إال بداية مف مف سنف العرب في مخاطباتيا ولـ يخضعوىا ل
 القرف الثالث اليجري.  

ونالحظ أف ابف مضاء خص أصميف مف أصوؿ النظرية البصرية وىما: العامؿ، 
منيما يمثؿ أساسا متينا في بناء نظرية النحو  والقياس، عمى الرغـ مف أف كال

(21) يقترب مف األصؿ األوؿ وىو السماع ( )، ولـ العربي
ه مصدر المادة باعتبار  

الحؽ أف نظرية العامؿ توصؿ إلى إدراؾ البنيات الفكرية النحوية وتثبيت  المغوية.
أصوؿ النظرية النحوية العربية، ولذلؾ فإف الدعوة إلى إلغائيا أو حذفيا  يعني حذؼ 

 األسس النحوية التي بني عمييا النحو العربي.
 : الدعوة إلى التيسير عند المحدثين-ب

مف ؛ مع بداية القرف التاسع عشر حتى ظير فريؽ العصر الحديث ما إف أطؿّ 
)       ، بدا ليـ بعد ما انبيروا بآداب الغرب أفالمغوييف العرب؛ ومف مصر خاصة

التراث أمر مف شؤوف الماضي، وبذلؾ وضعوا تراثنا المغوي أماـ مرايا مقعرة صغرت 
، حتى ادعى بعض ىؤالء (22) مف حجمو، وقممت مف شأف إنجازات العقؿ العربي(

الدارسيف أف بالتراث النحوي العربي عيوبا تجعؿ إعادة النظر فيو ضرورة تقتضييا 
مستمزمات النيضة والحداثة، فركزوا جيودىـ عمى تشخيص العيوب ، إف كانت في 
النحو عيوب، ثـ حاولوا اقتراح البدائؿ التي رأوىا وافية بمطالب الدرس النحوي 
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جعؿ الباحث يتساءؿ عف وجاىة تمؾ المحاوالت النقدية التي قاموا الحديث. كؿ ذلؾ ي
بيا، وغاياتيا ، بؿ وحقيقة الخمفيات النظرية التي استندوا إلييا ذلؾ ما سنحاوؿ 

 اإلجابة عنو.
بدا لنا بعد حصر أىـ محاوالت مقاربة التراث النحوي، وتدبرىا أف أصحابيا 

، تيدؼ كما يدعوف إلى تجديد اية تعميميةدية لمتراث النحوي لغصاغوا قراءتيـ النق
لى إحياء النحو بإعادة النظر في أسسو حينا آخر.  الكتاب النحوي التعميمي حينا، وا 

 فأي تجديد ىذا الذي أرادوه ؟، ومتى كاف النحو العربي ميتا فأحيوه؟.
: كانت أولى ىذه المحاوالت مع محاوالت تجديد الكتاب النحوي التعميمي:أوال

ألستاذ رافع رفاعة الطيطاوي الموسـو بػ" التحفة المكتبية في تقريب العربية" كتاب ا
 ـ لتكويف المترجميف ومدرسي العربية1835الذي ألفو سنة 

، وبذلؾ بدأ الطيطاوي (23)
ما أسموه بحركة إصالح الكتاب النحوي في العصر الحديث. والغرض منو تخميص 

شروح الجزئية واليوامش الطويمة واختالفات الكتب النحوية مف العبارات الغامضة وال
المدارس النحوية التي كاف يجدىا طالب العربية في الشروح كشروح "قطر الندى وبؿ 

 الصدى" البف ىشاـ، الذي كاف مقررا عمى طالب األزىر.
ثـ تمتو محاوالت أخرى منيا محاولة األستاذ حسيف المرصفي في كتابو" الوسيمة  

 بية"األدبية لعمـو العر 
ـ، ويظير مف عنوانو أنو يشمؿ باإلضافة إلى 1871سنة  (24)

ت تحت أسماء الصرؼ والنحو مباحث في البالغة واألدب والنقد. ثـ توالت المحاوال
، والنحو الوافي، والنحو المصفى، والنحو وعناويف مختمفة مثؿ: النحو الواضح

موجية إلى تالميذ الوظيفي، والتطبيؽ النحوي، وكانت ىذه المحاوالت جميعا 
. لكف ىؿ ب الجامعات لغاية تعميمية خالصةالمدارس، في مراحؿ التعميـ العاـ، وطال

حققت تمؾ المحاوالت ما كانت تسعى إليو مف تسييؿ تعميـ النحو العربي؟، ماذا 
 قدمت لممتعمميف

(25)
مف النحو العربي؛ منيجا ومحتوى؟، وىؿ كانت استجابة حقيقية  

 ف األساسية مف النحو، واستعداداتيـ؟.لحاجات المتعممي
الواقع أف معظـ تمؾ المحاوالت قد اتسمت باالرتجالية، والظرفية فجاءت قاصرة 
عف تحقيؽ مرامييا، وألنيا لـ تتحرر مف وطأة التقميد؛ فقد عرضت مف خالليا 
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المباحث النحوية بمصطمحاتيا وتعريفاتيا كما كانت تعرض في عصور االنحطاط 
ليتيا عرضت مباحث النحو عمى المتعمميف كما كانت تعرض في مساجد  والجمود.و

البصرة والكوفة في القرنيف الثاني والثالث اليجرييف؛ إذف لكاف دعاة التيسير قد وّفروا 
عمى أنفسيـ وقتا وجيدا، وأراحوىا مف عناء تآليؼ لـ تسمف ولـ تغف مف جوع. وخير 

كانت ىزيمة لـ ترض المعمميف والمتعمميف  دليؿ عمى فشؿ تمؾ المحاوالت أف نتائجيا
. (26) سواء، ) عناء في الدراسة مف ناحية، وضآلة أثر ىذه الدراسة مف ناحية أخرى(

وىو ما حدا بأحد دعاة التيسير المتحمسيف إلى القوؿ: ) وظيرت محاوالت لتيسير 
الدرس قوتو  النحو في كتب مدرسية، إال أنيا لـ تقدـ جديدا، ولـ تفعؿ شيئا يعيد إلى

تأت بجديد إال إصالحا في  وحيويتو، ألنيا لـ تصحح وضعا، ولـ تجدد منيجا ، ولـ
، وأما الموضوعات فكما ورثناىا، في اإلخراج، أما القواعد فيي ىي ، وأناقةالمظير

، وىو حكـ صائب وال (27) حتى األمثمة لـ يصبيا مف التجديد إال نصيب ضئيؿ(
 ىد مف أىميا" . شؾ، كيؼ ال، وقد " شيد شا

ولـ تتوقؼ الجيود التي رامت تجديد الكتاب النحوي المدرسي عمى األعماؿ 
الفردية الخاصة، بؿ تجاوزتيا إلى الييئات الرسمية أيضا، فقد حظيت باىتماـ المجمع 
المغوي بالقاىرة، ) حيف تبنى ىذا المجمع فكرة تيسير قواعد النحو، وانتيى إلى 

ىذا الشأف، فكاف مف رأي الدكتور طو حسيف تأليؼ لجنة  مجموعة مف القرارات في
لوضع كتاب في النحو عمى أساس قواعد التيسير التي أقرىا المجمع، فووفؽ عمى 
براىيـ  ، وا  تأليؼ ىذه المجنة مف الدكتور طو حسيف ، وأحمد أميف، وعمي الجاـر

 مصطفى(
و األستاذاف . ويبدو أف كتاب " النحو الواضح" الذي اشترؾ في تأليف(28)

 عمي الجاـر ومصطفى أميف  قد حظي بدعـ مف المجمع المغوي.
كاف العامؿ المشترؾ بيف دعاة تيسير الكتاب النحوي المدرسي في تمؾ الفترة ىو 

 أف الغاية التي تكمف وراء تآليفيـ كانت عممية تطبيقية
(29)

بالدرجة األولى؛ تيدؼ إلى  
يا مف ثراء وتعمؽ يميؽ بالمختصيف ال التخفيؼ مف مادة النحو العربي وما في

بالمتعمميف؛ واالقتصار عمى الحد األدنى مف المعمومات التي يحتاج إلييا المتعمموف 
إلتقاف المغة العربية؛ نطقا وكتابة، صرح بذلؾ رئيس المجمع المغوي الدكتور طو 
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بغي حسيف؛ الذي كاف مف أشد المتحمسيف لدعوى تيسير النحو العربي إذ قاؿ: ) ين
 أف نحصر تعميـ النحو في المسند والمسند إليو

، والتكممة،ونعّمـ التالميذ أف (30)
 التكممة تنصب في أحواؿ كذا وكذا(

(31). 
غير أف ىذه الجيود التي رامت تسييؿ تعميـ النحو العربي عمى المتعمميف لـ 

ة أممتيا مجرد محاوالت ارتجالية ظرفي -كما أسمفنا -يحالفيا التوفيؽ، ألنيا كانت
 ظروؼ تاريخية ميزتيا مرحمة الدراسات التاريخية المقارنة

، كما جانبت الصواب (32)
عندما قصرت النظر عمى النحو؛ باعتباره مادة تعمـ ، وأىممت مجمؿ عناصر العممية 

 التعميمية.
 ثانيا:محاوالت نقد التراث النحوي:  

و العربي عيوبا تجعؿ إصالحو كاد نقاد التراث النحوي العربي يجمعوف عمى أف بالنح
عادة النظر فيو ميمة يفرضيا عمييـ البحث المغوي. وكانت أوؿ محاولة لنقد أسس  وا 
 )النحو العربي ومنيجو نقدا ينزع إلى الشموؿ لألستاذ إبراىيػـ مصطفى في كتابو 

، الذي تأثر بدعوة ابف مضاء، وقد نادى بضرورة إعادة النظر في  (33) إحياء النحو (
أواخر الكممات فيو لنظرية النحوية القائمة عمى فكرة العامؿ، وعمى دراسة أحواؿ ا

عمى أواخر الكممات، وعمى تعريؼ أحكاميا قد  النحو ،) حيف قصروايرى أف النحاة
ضيقوا مف حدوده الواسعة وضيعوا الكثير مف أحكاـ نظـ الكالـ وأسرار تأليؼ العبارة 

إف خالصة رأي  ، (35)ؿ أف يخالؼ تعاريؼ القدامى، وىو إذ يعرؼ النحو يحاو (34) (
صاحب إحياء النحو أف النحاة لما عّرفوا النحو عمى أنو عمـ يعرؼ بو أواخر الكمـ 

 إعرابا وبناء، أخطأوا ألنو كما يرى يجد ألسنة بدوف إعراب وليا نحو خاص
(36)

يا ب 
صور ونقص؛ ألف وقد نتج عف ذلؾ عنده ضرورة أف تعريؼ النحاة العرب لمنحو بو ق

النحو أشمؿ مف اإلعراب، وىذا صواب ولكف إبراىيـ مصطفى ال ينطمؽ في ىذا 
نما يقرؤه قراءة خارجية، أمدتو  الرأي مف قراءة داخمية لمتراث النحوي العربي وا 
المسانيات التاريخية المقارنة ببعض معطياتيا. ومما يدؿ عمى ىذا التأثر الخفي 

االقتصار عمى العربية في مناقشة النحاة العرب، واالستناد بالمسانيات المقارنة، عدـ 
غة أخرى ال إلى تصور لمنحو يشمؿ كؿ المغات، والدعوة إلى تأمؿ صحة ذلؾ في ل
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: ) وكثير مف المغات ال إعراب فييا، وال تبديؿ آلخر كمماتيا، تعرفيا العربية. يقوؿ
. ولـ (37) انيف تأليؼ الكالـ(وليا مع ذلؾ نحو وقواعد مفصمة تبيف نظاـ العبارة، وقو 

ولعؿ مف مظاىر تأثره بيا تسميمو  (38) تكف المسانيات مجيولة لدى إبراىيـ مصطفى
ف  بأف الفمسفة مضرة بدراسة النحو، وأف اعتمادىا مفسد ألحكامو، مزّيؼ لقواعده، وا 
 كنا نرى أيضا أف ىذه الفكرة جاءتو مف التراث النحوي ممثال في أبي عمي الفارسي،

 كما أسمفنا.
ويبدو أف كثيرا مف األخطاء التي وقع فييا إبراىيـ مصطفى في نقده لمنحو العربي 
تعود إلى تصور خاطئ لمسانيات الوصفية التي لـ تكف يوميا قد تبمورت لديو، مف 
ذلؾ أنو يتخذ مف تبـر الناشئة بالنحو، وصعوبة تدريسو حجة عمى فساد الـز في 

. يقوؿ: ) أطمح أف أغير منيج البحث النحوي لمغة النحو، أو عيب ضروري فيو
العربية، وأف أرفع عف المتعمميف إصر ىذا النحو، وأبدليـ منو أصوال سيمة يسيرة 
تقربيـ مف العربية. اتصمت بدراسة النحو في كؿ معاىده التي يدّرس فييا بمصر، 

يد دوف آخر وكاف اتصاال وثيقا طويال، ورأيت عارضة واحدة ال يكاد يختص بيا مع
ت خصومة قاسية ىي التبـر بالنحو والضجر بقواعده، وضيؽ الصدر بتحصيمو كان

، وبيف ىذا المنياج والقائميف عمييا، لكف طبيعة التمميذ الصادقة في بيف طبيعة التمميذ
إباء القواعد لـ تخؼ شيادتيا ، فكانت ثورة عمى المنياج وأصحابو قد كاف في ىذا 

 ؿ ىذا النحو أف يكوف السبيؿ إلى تعمـ العربية والمفتاح لبابيا(الشيادة الصريحة بفش
(39)

  . 
إف الصعوبات المالحظة في تدريس لغة ما يمكف أف تكوف قرينة عؿ أف القواعد 
النحوية المعتمدة ليست الئقة وال كافية لوصؼ نظاـ المغة، ولكف ىذه الصعوبات 

. فإف أريد إثبات لؾ النحو المعتمدعمى عدـ كفاية ذليست دليال عمميا في حد ذاتيا 
عدـ مالءمة تمؾ القواعد النحوية لمخصائص الحقيقية لتمؾ المغة الموصوفة وجب 
إثبات ذلؾ بالرجوع إلى مقتضيات وصؼ المغة البشرية؛ أي نظرية عممية ) ىي التي 

 نسمييا المسانيات( وىذا يقضي بتوضيح ىذه األسس والفرضيات .
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نحو عند ىذا الحد في نقده لمتراث النحوي بؿ تجاوزه إلى لـ يقؼ صاحب إحياء ال
األصوؿ النظرية التي يقـو عمييا النحو العربي: السماع والعامؿ، والقياس، إذ يرى 

(41) عند حديثو عف اإلعراب
أف نظاـ العوامؿ جممة مف المسممات الماقبمية التي  

عدـ تقديره أف كؿ ممارسة سمطت قسرا عمى العربية. ويبدو أف ىذا الطرح جاء نتيجة 
عممية تقتضي بناء أصوؿ نظرية، فعاب عمى النحاة أف يحتكموا إلى ىذه األصوؿ 

ىي التي تحفظ وحدة البناء النحوي، وىو  -ومنيا العامؿ –مؾ األصوؿ تفي حيف أف 
إذ يدعو إلى طرح تمؾ األصوؿ ال نجده يأتي بما يعوضيا بأصوؿ نظرية أفضؿ 

غة النظرية، ولعؿ انعداـ الوعي بضرورة االستناد إلى المرجع حسب ما تقتضيو الصيا
النظري عند مباشرة العمؿ العممي ىو الذي صرؼ صاحب إحياء النحو عف االنتباه 
إلى ما يقدمو نظاـ العوامؿ مف فائدة معرفية في ترتيب المادة المغوية ، ووصفيا، 

إلى القوؿ بأف القياس ّدى بو وأدت بو كذلؾ إلى المقابمة بيف السماع والقياس بشكؿ أ
 أقواؿقد حظيت ف) ، وأنو مما قد تستغني عنو المسانيات، ومع ذلؾ مف الفمسفة

مات بحيث اجتيدوا بطرؽ بعناية المغوييف بعده وغدت مسمّ  "صاحب " إحياء النحو 
ف كاف  مختمفة في تطبيقيا وتبنييا، نممح آثارىا واضحا في أعماؿ إبراىيـ أنيس وا 

 .(41)ونممح آثارىا أيضا عند ميدي المخزومي وتماـ حساف(  عّدؿ منيا
فإذا مررنا إلى تمميذه األستاذ الدكتور ميدي المخزومي وجدناه ينطمؽ مف حيث 

–فيتعمؽ في تحديد مفيـو النحو، وفي دعوتو -إبراىيـ مصطفى–انتيى أستاذه 
ديدا ولـ يفعموا شيئا إلى التيسير، فيو يعيب عمى سابقيو أنيـ: ) لـ يقدموا ج -بالتالي

عيد إلى الدرس النحوي قوتو وحيويتو ألنيـ لـ يصححوا منيجا، ولـ يأتوا بجديد إال ي
(42)إصالحا في المظير، وأناقة في اإلخراج( 

 -ي نظرهف–، فالقواعد النحوية بقيت  
لـ  األمثمةالبصرة قبؿ ألؼ وثالثمائة عاـ، بؿ حتى ب عمى حاليا منذ كانت تدرس

يبا عف تمؾ التي كاف يعرضيا القدماء ويرى المخزومي أف التيسير ) ىو تخرج تقر 
 (43) .عرض جديد لموضوعات النحو ييسر لمناشئة أخذىا واستيعابيا(

ومف أىـ االقتراحات التي قدميا المخزومي حوؿ تيسير الدرس النحوي ما يمكف 
 تمخيصو فيما يأتي:
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 أ/ ما يتعمق بالنحوي )عالم النحو(:
يفرض عمى  الذي يريد أف يعالج نحو لغة مف المغات أف النحوي وظيفة ليس مف -

لـ  ):قوؿإلى الإبراىيـ أنيس ب و ما حداالمتكمميف قاعدة أو يخطئ ليـ أسموبا، وى
(44) يتورع النحاة عف نسبة الخطإ اإلعرابي لفحوؿ الشعراء الجاىمييف (

 
. 

رضو غة نظاميا الذي يفأف لمّ  )والطرح نفسو يطرحو الدكتور محمد عيد إذ يرى
المغوي مالحقة التطور ال ، وعمؿ الباحث استعماليا بيف المتكمميف بيا

،ومالحظتو ال تجميده ،فإف المصادرة والتجميد ال يمكف تحققيما بالنسبة مصادرتو
ف أمكف ذلؾ بالنسبة لدراستيا ومف يدرسيا (45)( لمغة نفسيا ، وا 

 
 .  

  .المغة ويتتبع مسيرتيا النحوي الحؽ ىو الذي يجري وراء -

وظيفة النحوي أف يسجؿ لنا مالحظاتو ونتائج اختباراتو في صورة أصوؿ وقواعد -
 تممييا عميو طبيعة المغة واستعماالت أصحابيا.

 النحوي يستند إلى استقراء واع.-

 ليس لمنحوي أف يفمسؼ أو يبني عمى حكـ مف أحكاـ العقؿ.-

 غوية:ب/ ما يتعمق بالمادة النحوية والم
  .(46) المغة ظاىرة اجتماعية تخضع لما يخضع لو المجتمع.-
 النحو دراسة وصفية تطبيقية.-
خضع لو المغة مف عوامؿ الحياة تخضع لما تالنحو عارضة لغوية -

، اوىذه المبادئ تتصؿ في كثير مف جوانبيا بالدراسة الوصفية لمغة حديث.(47)والتطور
و: ) يجب أف تنطمؽ مف حيث درس الخميؿ، ودرس وىو يرى أف الدراسة الحديثة لمنح

الفراء، وبيف يدي الدارس أقواؿ الخميؿ في " الكتاب " وأقواؿ الفراء في " معاني القرآف 
لييما يرجع الفضؿ في إرساء ىذا الدرس عمى أساس متيف، أما مف جاء بعدىما  "، وا 

ذ تفحصنا ىذ .(48) فقد مشوا عمى أثرىما ولـ يأتوا بجديد ( ه اآلراء، وما يعنيو ميدي وا 
، وجدنا أنو يردد أصداء ألفكار نادت بيا المسانيات (49) المخزومي بالّدرس الجديد

الوصفية، يبدو أنو لـ يّطمع عمييا في مصادرىا ولذلؾ ال يحيؿ القارئ عمى مصادر 
إبراىيـ مصطفى.  محددة، إذا فتأثير المسانيات فيو أوضح مف تأثيرىا في أستاذه
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ومي يفتقر إلى تصور واضح لمسانيات بما جّد فييا وقتئذ مف ضرورة الفصؿ والمخز 
( والدراسة اآلنيػة) diachronieالمذىبي بيف الدراسة التاريخية أو الزمانية )

synchronie اب ( مع إعطاء األولوية المعرفية لمدراسة اآلنية. حيث نالحظ غي
، أي الدراسة اآلنية ، (51) ، ووضع قواعد تمثؿ نحوا(التمييز بيف ) فقو أساليب لغة

 أي الدراسة الزمانية "التاريخية" (51) و)الجري وراء المغة ، وتتبع مسيرتيا وتطورىا(
ونالحظ أف األستاذ المخزومي خص بالذكر ىنا كال مف الخميؿ والفراء بالضبط . (52)

التوالي، ولكؿ منيما إسياـ وافر ا يمثالف المدرستيف البصرية والكوفية عمى مباعتبارى
ذلؾ فإف المخزومي ال يقبؿ المفيـو )العربي، ومع  في وضع األصوؿ األولى لمنحو

   ف النحوػبو ليس م اكما كاف عند الخميؿ والفراء ويرى أف ما جاء الشامؿ لمنحو
ال يكتفي بتحديد وظيفة النحوي، أو وظيفة النحو وتعريفو، بؿ و ىو .(53) الخالص(

مستويات مقتربا بذلؾ مف الدراسات المغوية  ةد موضوع الدراسة المغوية في ثالثيحد
 الحديثة لدى الغربييف وىي:

 ألصوات المغوية.دراسة ا-1
 .دراسة الكممة المفردة، ويعني بيا عمـ المفردات -2

 ، ويعني بو عمـ التراكيب.دراسة التأليؼ كما يصطمح عميو -3
ية ىو الصوت مف حيث مخرجو وصفتو، وموضوع ويرى أف موضوع الدراسة الصوت

الدراسة الصرفية ىو الكممة المفردة مف حيث بنيتيا ووزنيا واشتقاقيا، وتجردىا 
 ية ويترتب عمييا طبيعيا.وتوزيادتيا، وىو يمي الدراسة الص

ىو الجممة مف حيث نوعيا وما يطرأ عمى  -كما يسميو–وموضوع الدرس النحوي 
 ، ومع ذلؾ فإف(54)خير وذكر وحذؼ، واستفياـ ونفي وتوكيد أركانيا مف تقديـ وتأ

ف مفيـو ػرسيف المعاصريف يروف ) أف مفيـو النحو عنده ال يختمؼ عاالد بعض
،عندما 1982محاولة الدكتور شوقي ضيؼ التي كانت سنة  ثـ جاءت .(55) القدماء (

مصر، ونشير ىنا صدر لو كتابو الموسـو " تجديد النحو العربي " عف دار المعارؼ ب
قاـ قبؿ ذلؾ بتحقيؽ كتاب " الرد عمى النحاة " البف مضاء القرطبي سنة   وإلى أن
. وقد حاوؿ الدكتور ضيؼ أف يجدد ) دوف أف يقحـ نفسو في دعوى (56) 1947
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نما حدد عممو في إطار النظرية  تطبيؽ المنيج العممي الحديث في دراسة المغة،وا 
تعميـ النحو  عمى غرار نظرائو مف الداعيف إلى تيسير سار و.(57) النحوية التقميدية (

) فالمصطمحات تقميدية فمـ يكد يخرج عف نطاؽ القدامى            العربي؛
والتقسيمات كما ىي عند البصرييف تماما، وصور األبواب النحوية بقيت كما ىي ( 

(58). 
 -ليو القدماء والمحدثوفالذي دعا إ تعميـ النحو العربي ونخرج مف ىذا كمو أف تيسير

لـ يأت بجديد إال إصالحا في المظير وأناقة في اإلخراج،  -إلى عيد المخزومي
الفتقارىـ إلى منيج لساني تتحدد مف خاللو مسألة تعميـ وتعمـ المغة، ولو أنيـ طرحوا 

 عمى أنفسيـ ىذه األسئمة الجوىرية:
 ميـ النحو العربي؟ ما ىي الطرائؽ التي ينبغي أف يسمكيا المربوف في تع-
 كيؼ نعمـ المغة العربية السميمة؟-
كيؼ نبمغ قواعد المغة لناشئتنا بشكؿ يمكف مف استعماؿ المغة استعماال صحيحا -

 سميما؟ 
 كيؼ نعمؿ عمى التخفيؼ مف األخطاء التي يقع فييا المتعمموف ؟-

تربوية العربية لو أف دعاة التيسير تبنوا ىذه األسئمة التربوية لقدموا لممنظومة ال
تبسيط بعض القواعد وعرضيا في أساليب جديدة تمكف  عمال جميال نافعا، غايتو

 المتعمـ مف التعامؿ مع النحو العربي تعامال وظيفيا أثناء التواصؿ اليومي.
) إعادة النظر في وصؼ القدماء  وقد رأينا أف دعاة التيسير ضيعوا الجيد كمو في

، دوف بقية النظـ المغوية األخرى كالصوت والصرؼ (59) ( لمنظاـ النحوي لمغة العربية
 إلى إعادة ومف الناحية العممية ىو دعوتيـ، وىذا عمى المستوى النظري، والداللة

 .تصنيؼ القواعد النحوية مف منطمؽ القدماء في وضعيـ وتقسيماتيـ واصطالحاتيـ
 حاجة القدماء إلى القواعد المغوية :-3

ربية إلى أىمية التقعيد المغوي، لما رأوا ظاىرة المحف تتفشى تنبو أىؿ العمـ بالع
 كريـوفي شيوعيا خطر عمى المغة، بؿ عمى النص القرآني العمى ألسنة الناس، 

 )ـ طفقوا ث، بادئ األمػرأيضا، فعمدوا إلى األعراب يشافيونيـ ويدونوف ما سمعوه 
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ؿ شيئا مما يفتح الطريؽ القواعد التي ال تغف (61) (ينتحوف عمى سمت كالـ العرب 
 و قواعد العربية مف نحوفي بناء نة األولى بإلى ثغرات المحف، فكانت تمؾ الجيود الم

 صرؼ.
: ) وخشي أىؿ العمـو منيـ أف تفسد تمؾ الممكة رأسا، ويطوؿ يقوؿ ابف خمدوف

، فاستنبطوا مف مجاري كالميـ قوانيف  العيد بيا، فينغمؽ القرآف والحديث عمى المفيـو
لتمؾ الممكة يقيسوف عمييا سائر أنواع الكالـ، ويمحقوف األشباه باألشباه، مثؿ أف 
الفاعؿ مرفوع والمفعوؿ منصوب والمبتدأ مرفوع، ثـ رأوا تغير الداللة بتغير حركات 

وتسمية الموجب لذلؾ التغير عامال، ىذه الكممات ، فاصطمحوا عمى تسميتو إعرابا، 
الكتاب وجعموىا صناعة حات خاصة بيـ ،فقيدوىا ب، وصارت كميا اصطالوأمثاؿ ذلؾ

  (61) صطمحوا عمى تسميتيا بعمـ النحو(، واليـ مخصوصة
   :إلى قواعد المغة اليوم  ة العربحاج-4

ذا كاف القدماء قد احتاجوا إلى وضع القواعد النحوية والصرفية التي تمنع فش  ووا 
عصـ ألسنتنا مف األخطاء، وأقالمنا ، فإننا اليـو إلييا أحوج كي نإالمحف وشيوع الخط

، ا المحف بيف مختمؼ شرائح المجتمع، وفشفي بيئة انتشرت فييا العامية مف الزلؿ،
. ومف ثـ كاف البد لنا أف ندرج تعميميا (62)وأضحى المساف العربي غريبا في دياره 

و مف سب المتعمـ حظا ال بأس بتفبعد أف يك .لمناشئة والكبار في المدارس والمعاىد
كي يضبط بيا ذلؾ الرصيد  النحويةو المغة يحتاج إلى جممة مف القواعد الصرفية 

 المغوي في نظاـ سميـ نطقا وكتابة وفيما.
فبالقراءة الواعية لمنصوص الجيدة )يقوؿ األستاذ الدكتور رمضاف عبد التواب: 

، وتأتي تتكوف السميقة المغوية عند أبناء العربية وتجري ألسنتيـ بالفصحى العذبة
 (النصوص      دروس القواعد فتنظـ ىذا الكياف المغوي الذي نما وترعرع في ظؿ

(63). 
 لبحثيا المقاـ األوؿ، فامّ الحاجة إلى تعمـ القواعد المغوية إلى أف نحنا وال تقود

        أف السماع ىو األساس في تعمـ المغة وقديما قاؿ ابف خمدوف:  المساني أثبت
 .(64) (ممكات المسانية والسمع أبو ال )
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 ؟ التي نحتاج إليها القواعد المغوية ما-5
عرفنا أف القدماء والمحدثيف عمى حد سواء احتاجوا إلى تعمـ قواعد المغة ال 

، فما القدر الكافي مف القمـ باعتبارىا غاية في ذاتيا، و إنما كوسيمة لتقويـ المساف، و
لموضوعات التي ينبغي اختيارىا وتدريسيا قواعد المغة الذي يسد ىذه الحاجة ؟ وما ا

 في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ ؟.
البد أف نحدد سف المتعمـ ومستواه المعرفي والمغوي، لإلجابة عف ىذيف السؤاليف 

وعندئذ نختار لو مف قواعد المغة ما يعينو عمى النطؽ السميـ والكتابة الصحيحة، بما 
معارؼ أولية وضرورية في المعرفة  )يمانا منا بأنيا يحقؽ الغاية التبميغية التواصمية إ

 .(65) (العممية والنظرية وأساس إتقاف تأدية المغة 
 :المغوية  صعوبات تعمم القواعد-6

ىي اإلبقاء عمى  (66) و تمميذه سيبويوكانت غاية النحاة األوائؿ إلى عيد الخميؿ 
نقية مف المحف لكف الذيف  المغة بعيدة عف عوامؿ االنحراؼ، والحفاظ عمييا صافية

داـ ػصوا في استخجاءوا مف بعد الخميؿ مف النحاة المتأخريف مثؿ ابف مالؾ وغيره ترخّ 
ليست مف المغة في شيء كالعامؿ والمعموؿ والناصب والجاـز وغيرىا )مصطمحات 

مما ميد السبيؿ لمفمسفة الكالمية،ولمنطؽ اليوناف أف ينفذا إلى الدرس المغوي ويكوف 
، ولـ ومف ىنا بدأ النحو العربي ينحرؼ عف وجيتو التي وجد ألجميا( 67) (ا الغمبةليم

نما ىو عمـ لتعم يـ وتعّمـ صناعة القواعد يعد عمما لتربية الممكة المسانية العربية، وا 
 و مجاؿ يستعرض فيو النحاة قدراتيـ عمى الجدؿ والتعميؿ العقمي. ،النحوية

 ارتفعت صيحات الدارسيف في الشكوى مف ةه الصور ولما أصبح النحو عمى ىذ
(68)فيذا أبو عمي الفارسي  .، قديما وحديثاصعوبة تعممو

يجد في منيج أبي الحسف  
النحوي وقد حضر إحدى محاضراتو، نزوعا إلى فمسفة الكالـ والمنطؽ  (69)الرماني

ماني ما يقولو الر  النحو إف كاف )فيعمف صراحة: ، وفي ذلؾ تحميؿ لمنحو ماال يطيؽ
ف كاف ما نقولو فميس معو منو شيء   .(71) (فميس معنا منو شيء، وا 

مف العوامؿ التي تقؼ وراء  (71)إذا بعمـ الكالـ والمنطؽ  فتأثر النحو العربي
صعوبات تعممو ودراستو، ومف المعمـو أف الصعوبة في النحو العربي تعود في جزء 
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طمػؽ أتسربت إليو وتوغمت فيو، وقد  كبير منيا إلى األفكار الذىنية والمنطقية التي
الفضوؿ والمماحكات والتخييؿ والظنوف ووصفيا بأنيا  ) بف مضػاء القرطبػي:ا عمييػا

ال تفيد نطقا، ىذه األفكار الذىنية أبعدت دراسة النحو عف خدمة المغة وكانت 
ف ىا اباوالمالحظة نفسيا أبد (72) (لممتعمميف كدرا يصرفيـ عف استيعابو وتمثمو 

عف التفقو في تراكيب كالـ  قطعوا النظر )خمدوف حيف رأى أف النحاة في عصره : 
أو الجدؿ  ،فأصبحت صناعة العربية كأنيا مف جممة قوانيف المنطؽ العقمية العرب

وآفاقيا البعد عف  ،وممكتو وأفاد ذلؾ حممتيا في األمصار ،وبعدت عف مناحي المساف
في كالـ العرب، وما ذلؾ إال لعدوليـ عف البحث الممكة بالكمية وكأنيـ ال ينظروف 

وغفمتيـ عف المراف في ذلؾ لممتعمـ فيو  ،في شواىد المساف وتراكيبو وتمييز أساليبو
أحسف ما تفيده الممكة في المساف وتمؾ القوانيف إنما ىي وسائؿ لمتعميـ لكنيـ أجروىا 

، يضاؼ (73) (ثمرتيا        ىا عمما بحتا وبعدوا عفو ر اعمى غير ما قصد بيا وأص
 إلى ذلؾ عامالف آخراف ىما:

ب منطؽ العقؿ عمى منطؽ المغة وبذلؾ مّ نشأة النحو عمى أيدي الموالي حيث غ- أ 
 خرجوا بو عمى القواعد العربية وتجاوزوا الحاجة الماسة إلييا.

ما يستند إلى ليجات فصيحة وما يستند  فاعتماد النحاة عمى شواىد فييا خمط بي -ب
وما ىو غير موثوؽ بو مما أدى  ،ليجات غير فصيحة، وما ىو موثوؽ بمصدره إلى

إلى كثرة الوجوه اإلعرابية وتعدد اآلراء في المسألة الواحدة، ناىيؾ عف اإلسراؼ في 
كؿ )لو. مسوغاإلعراب التقديري والمحمي،وتحميؿ الكالـ مف الضمائر المقدرة ماال 

وا ػكما ضاق  ،(74) (بصعوبتيا قديما ادة ضاؽ الناس ػو مػف النحػذلؾ جعؿ م
اتصمت بدراسة النحو في كؿ  )يقوؿ األستاذ إبراىيـ مصطفى:  ،(75) ديثاػيا حػبصعوبت

معاىده التي يدرس فييا بمصر، وكاف اتصاال طويال وثيقا ورأيت عارضة واحدة ال 
لنحو، ىي التبـر با ف دراسة.ميكاد يختص بيا معيد دوف معيد وال تمتاز بيا دراسة 

، وألجمو اوالضجر بقواعده وضيؽ الصدر بتحصيمو،عمى أف ذلؾ مف داء النحو قديم
 ( ألؼ " التسييؿ "، و" التوضيح "، و" التقريب "، واصطنع النظـ لحفظ ضوابطو

،مف ذلؾ " كتاب الكسائي )المختصر الصغير( الذي ألفو لممبتدئيف، )وقد نقمو " (76)
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 سي إلى األندلس حيف عاد مف رحمتو إلى المشرؽ(جودي بف عثماف " النحوي األندل

(77). 
وليست غايتنا مف استعراض بعض آراء المحدثيف في تيسير تعميـ النحو العربي 

(78)أف نرد عمييا، وندحضيا؛ فقد نيض بذلؾ باحثوف آخروف 
ولكف الذي نريده ىو  

ة التاريخية التي أف نفسر سبب نقد ىؤالء لمتراث النحوي العربي، وىو أنيـ بحكـ الفتر 
وجدوا فييا، سمموا بما صح عندىـ مف نقد األوربييف لتراثيـ النحوي، فظنوا أف النحو 

 العربي قد تضمف العيوب نفسيا التي تضمنيا التفكير النحوي األوربي القديـ.
لقد نادى دعاة التيسير بإلغاء نظرية العامؿ، و لو أنيـ أدركوا الربع األخير مف 

ورأوا كثيرا مف الباحثيف األوربييف واألمريكييف أمثاؿ" نعـو تشومسكي" القرف الماضي 
؛ إذا لغيروا مواقفيـ، ولكانت واستثمروىا في الدراسات المغوية قد تبنوا نظرية العامؿ

 ليـ مع التراث النحوي العربي نظرة أخرى.  

دة بنائو مف الواقع أننا تبنينا مبدأ تيسير تعميـ الدرس النحوي، ال تجديده و إعا و
األساس إليماننا بأف تجديد المفاىيـ والمصطمحات النحوية يقتضي أساسا إعادة 
وصؼ نظاـ العربية وصفا دقيقا شامال، وفقا لما ىو ثابت وأصيؿ مف تراثنا المغوي، 
ولما ىو جوىري ومفيد مف المستجدات المغوية الحديثة وذلؾ ما لـ يتحقؽ لحد اآلف. 

عربية التي حاولت أف تستفيد مف  المسانيات العامة، والتطبيقية فالدراسات المغوية ال
ساعية إلى وصؼ نظاـ قواعد المغة العربية وصفا حديثا، ما زالت مجرد محاوالت 
جزئية ال يمكف المغامرة باعتمادىا في مدارسنا؛ لتشعب مصطمحاتيا المترجمة 

 والمتناقضة أحيانا.
التربوي في البالد العربية وفي الجزائر  ولعؿ ىذا ما حدا بالمشرفيف عمى الحقؿ

يقـو عمى تبسيط القواعد النحوية  منيج لتيسير تعميـ الدرس المغوي خاصة إلى تبني
والصرفية، واإلمالئية. وىو جيد بحاجة إلى تقويـ وترشيد في ظؿ االستفادة مف 

انية األكثر الدرس المساني في حقؿ تعميمية المغة، ومف ثـ مراعاة اختيار الظواىر المس
شيوعا في االستعماؿ اليومي لممتعمـ، واألكثر دورانا في أساليب الكتاب المعاصريف 
بما يمكف التمميذ في نياية األمر مف التصرؼ في أنماط مف الصيغ والتراكيب تصرفا 



 1228جوان  12التواصل عدد

 

يساعده عمى التعبير السميـ نطقا وكتابة وذلؾ ما تسعى إليو أساليب التربية الحديثة 
 أساس أف لمغة وظيفة اجتماعية ىي التواصؿ بيف المتكمميف بيا.  المبنية عمى 
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ندرية مصر، كد.حممي خميؿ: العربية وعمـ المغة البنوي، دار المعرفة الجامعية، اإلس -/12
 . 49، ص 191995ط

 .15خزومي: في النحو العربي نقد وتوجيو، مرجع سابؽ، ص ميدي الم  -/13
 .51، ص العربية وعمـ المغة البنوي، مرجع سابؽ حممي خميؿ:  د.  -/14
األحمر، و " التفاحة "  ؼتمؾ المحاوالت إال بعض المختصرات كمقدمة خممف لـ يصؿ إلينا   -/15

:عمي أحمد مدكور:تدريس فنوف المغة ي .أنظر في ذلؾ ألبي جعفر النحاس، و " الممع " البف جن
 .327، ص 1997العربية ،دار الفكر العربي ،مصر القاىرة ،

 .51سابؽ ص:  مرجعالعربية وعمـ المغة البنوي، د.حممي خميؿ:   -/16
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، مصر القاىرةابف مضاء القرطبي: الرد عمى النحاة، تحقيؽ د.شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، -/17
 .76ص ،291982ط

 .56ص  ، مرجع سابؽالعربية وعمـ المغة البنوي، مي خميؿ: د.حم  -/18
دار محمد عمي الحامي، صفاقس تونس،  عز الديف مجدوب: المنواؿ النحوي العربي، -/19
 .121ص  191998ط

 .29، ص إحياء النحو، مرجع سابؽ إبراىيـ مصطفى:  -/21
 .56ص  سابؽ،مرجع العربية وعمـ المغة البنوي ، د.حممي خميؿ:  -/21
 .17، ص 2111د. عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة، مطابع الوطف، الكويت،  -/22
د .شوقي ضيؼ: تيسير النحو التعميمي قديما وحديثا مع منيج تجديده، دار المعارؼ، القاىرة،  -/23

 وما بعدىا 14، ص 1986مصر، 
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -/24
ذلؾ الفرد الذي ينتظر مف المعمـ أف يقدـ لو مادة التعمـ؛ تمميذا كاف المتعمـ الذي نعنيو ىو   -/25

 أـ طالبا.
 د. عبد العميـ إبراىيـ: النحو الوظيفي، مرجع سابؽ، ص ىػ. -/26
 .15د. ميدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيو، مرجع سابؽ، ص  -/27
 .142مرجع سابؽ، ص د. رمضاف عبد التواب: دراسات وتعميقات في المغة،  -/28
بسبب عدـ تمييز المجاؿ النظري مف المجاؿ التطبيقي في النشاط العممي وىو ما نشأ عنو  -/29

 خمط بيف وصؼ العربية وتدريسيا.
 يعني بذلؾ الفعؿ والفاعؿ أو نائبو في الجممة الفعمية، والمبتدأ والخبر في الجممة االسمية.  -/31
 .142ات وتعميقات في المغة، مرجع سابؽ، ص د. رمضاف عبد التواب: دراس -/31
وىي مرحمة ما قبؿ البنوية السوسيرية، إذ كاف الباحثوف ينظروف إلى المغة نظرة جزئية،   -/32

 تطورية، تاريخية، خالفا لمبنوية التي نظرت إلييا نظرة شاممة، آنية ، وصفية. 
يا الدكتور طو حسيف، ووضع ، وقد قدـ ل1937كانت الطبعة األولى منو قد صدرت سنة  -/33

العنواف أيضا، كما أشار إلى ذلؾ طو في تقديمو لمكتاب، ثـ طبع الكتاب ثانية بإشراؼ لجنة إحياء 
عند دار الكتاب اإلسالمي القاىرة،  1992سنة  أخرىثـ صدرت طبعة  1951التراث بالقاىرة سنة 
 .ىاوىي التي اعتمدنا

 .13ص  ،ع سابؽإبراىيـ مصطفى: إحياء النحو، مرج -/34
حيث كانوا يصطمحوف عميو " عمـ اإلعراب " أنظر مثال المفصؿ في عمـ العربية لمزمخشري،  -/35

، وأحمد بف فارس في " فقو المغة وسنف العرب في كالميا"، وابف 13ط دار الجيؿ، دوف تاريخ، ص 
 جني في " الخصائص ".
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مف قراءة داخمية لمنحو العربي، بؿ بمقتضى  ففكرة أف النحو أشمؿ مف اإلعراب ال ينطمؽ فييا -/36
 المسانيات المقارنة التي اطمع مف خالليا عمى وجود ألسنة ال إعراب فييا وتتضمف مع ذلؾ نحوا.

 . 2إبراىيـ مصطفى: إحياء النحو، مرجع سابؽ، ص -/37
ثـ عرؼ فقد عرؼ عنيا شيئا يـو كاف طالبا في الجامعة األىمية رفقة صديقو طو حسيف ،   -/38

بعضا منيا بحكـ انتمائو إلى ىيئة التدريس بالجامعة إذ كاف لو فييا زمالء مستشرقوف يناقش بعض 
 آرائيـ في أصؿ اإلعراب.انظر  المرجع نفسو ، ص ىػ
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 .116د. عزالديف مجدوب: المنواؿ النحوي العربي، مرجع سابؽ، ص -/41
  .15، ص مرجع سابؽ في النحو العربي نقد وتوجيو،  :ميدي المخزومي -/42
 .15ص  مرجع سابؽ ،نحو العربي نقد وتوجيو، د. ميدي المخزومي: في ال  -/43
،  1978،  6د. إبراىيـ أنيس : مف أسرار المغة، مكتبة األنجموالمصرية، القاىرة مصر، ط -/44
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 .  55، ص 1974د.محمد عيد: في المغة ودراستيا ،عالـ الكتب ، مصر القاىرة ،  -/45
ف المغة شأنيا شأف الظواىر االجتماعية كميا ويشاطره ىذا الطرح محمد عيد إذ يقوؿ :" إ -/46

تتطور باستمرار في معانييا وبنيتيا وتراكيبيا وال تخضع  لمقواعد المنسقة والنظاـ الجميؿ ".المرجع 
 نفسو ،الصفحة نفسيا. 

 .19سابؽ، ص  مرجع ،ميدي المخزومي: في النحو العربي  -/47
 .24ص  ، المرجع نفسو  -/48
 .13ـ.ف ، ص  -/49
 .19ـ.ف ، ص  -/50
 ـ.ف ، ص.ف . -/51
أظيرت البحوث الحديثة العيد أف مسّممة التبايف المطمؽ بيف المسانيات اآلنية، والمسانيات  -/52

الزمنية لـ تعد قائمة، ألف لغة مجموعة ما في وقت ما ليست منسجمة تماما، فالتطور المغوي ال 
اما، بؿ نجد في الحاؿ الواحد رواسب لحاؿ يعني استبداؿ نظاـ بنظاـ آخر وكالىما منسجماف تم
 ماضية وظواىر لحاضر كائف، وبوادر حاؿ مستقبمية. 

 . 69د. حممي خميؿ: العربية وعمـ المغة البنوي، مرجع سابؽ ،ص -/53
 .35936، ص سابؽمرجع د. ميدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيو،  -/54
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 .81مرجع سابؽ، ص  العربية وعمـ المغة البنوي، د. حممي خميؿ: -/57
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 . 546المقدمة ، مرجع سابؽ ، ص   -/61
لى ذلؾ يشير المتنبي بقولو :" ولكف الفتى العربي فييا   **   غريب الوجو واليد والمساف "   -/62 وا 

أبو القاسـ عبد اهلل األصفياني : الواضح في مشكالت شعر المتنبي، تحقيؽ محمد الطاىر بف 
 .  82، ص 1986،  2ط عاشور، الدار التونسية لمنشر، تونس،

 236ص 1994،  1دراسات وتعميقات في المغة ، مكتبة الخانجي ، القاىرة مصر، ط -/63
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 . 17ص، 1992
المؤسسيف لمنحو، ونحو المتأخريف؛ أصحاب المتوف والشروح  ىناؾ فرؽ كبير بيف نحو القدماء -/66

والحواشي ال في المصطمحات وحدىا بؿ في تطبيؽ القواعد المنطقية واآلراء الفمسفية عمى مادة النحو 
نما كانوا يحرصوف عمى  والتزاـ التعاريؼ الغامضة، عمى حيف لـ يكف القدماء يحفموف بذلؾ كمو، وا 

 فارقا بيف معنى ومعنى، كما يجعمونو الطريؽ لتصور الموضوع.المثاؿ وحده، يجعمونو 
، ص 1986، سنة 2ميدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيو، دار الرائد، لبناف، ط  -/67
14. 
 ىػ. 392ىػ، وىو أستاذ ابف جني المتوفى سنة  377مف نحاة القرف الرابع اليجري توفى سنة  -/68
 .رسيامعاصر ألبي عمي الف ،  ىػ 374الرابع اليجري توفى  نحوي مف نحاة القرف  -/69
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إذ أف ما يصدر عنا مف كالـ يتعمؽ إما بالماىية أو بالحدث فمف توضيح الماىية نشأت األسماء 
وعف التصريح بما حدث نشأت األفعاؿ وىي ما عدىا الدكتور حنفي بف عيسى مفاىيـ لسانية 



 1228جوان  12التواصل عدد
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 .1184ص  مرجع سابؽ، المقدمة، ابف خمدوف: -/73
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 صورة الشخصية السلطوية

 في روايات عبد الرحمن منيف

 

 صالح ولعة د.
 قسم اللغة العربية و آدابها

 عنابة-جامعة باجي مختار 
 

 
 ملخص 

ت منيف في مستوى واحد، بسبب انفتاح النص الروائي عمى رويالم تندرج الشخصية الروائية في 
الروائية، حيث تتجاوز الشخصية المثقفة و المجتمع بسائر فئاتو، ولذلك نجد تنوعا في الشخصيات 

الشخصية الشعبية في النص الروائي تجاوزا مبنيا عمى أسس موضوعية تتالءم و طبيعة المرحمة 
االجتماعية التاريخية التي تعبر عنيا، باإلضافة إلى الشخصية السمطوية، ممثمة في جالدييا 

جية بين الشخصيات المثقفة والشعبية من جية، و وجواسيسيا وأمرائيا وعمالئيا. ويبدأ الصراع والموا
بين شخصيات السمطة من جية أخرى. ويتخذ الصراع أشكاال متعددة حسب رؤية الشخصية وموقفيا 

شخصية العميل األجنبي، الذي يسيم بشكل -كذلك-من طبيعة التغيير. وتحضر في النص المنيفي
 .ية ىذه الدول إلى الغربفعال في صياغة أفكار السمطة ومواقفيا و تأكيد تبع

 
Résumé 
Le personnage romanesque dans 

l’œuvre de Abderrahmane Mounif 

n'apparaît pas dans un niveau 

unique vu l'ouverture du texte sur 

toute la société et ses différentes 

classes sociales. Ainsi le personnage 

cultivé et le personnage populaire 

apparaissent côte à côte pour lutter 

contre le personnage qui incarne le 

pouvoir. Cette lutte prend diverses 

formes selon la vision du 

personnage et ses positions vis à vis 

du changement. On trouve aussi 

l'espion qui participe efficacement 

dans l'orientation des décisions du 

pouvoir pour le renforcement du 

bras de fer contre le peuple 

نتنااااول فاااي ىاااذه الدراساااة جمماااة القضاااايا 
المتعمقااااة بتوظيااااف عبااااد الاااارحمن منيااااف 

 لمشخصية في رواياتو و نبدأ با:
 شخصية السلطان : - 2

طرحاااات ىااااذه الشخصااااية فااااي الاااانص 
المنيفااي بأبشااع صااورىام إذ عمااد الكاتااب 

لمياااااااا الاااااااداخمي وكشاااااااف إلاااااااى إباااااااراز عا
، فياااي مطيعاااة لمغااارب، جشاااعيا وحقااادىا

مااااان أجااااال  اتعمااااال كااااال ماااااا فاااااي وساااااعي
ابااااااااااااالوتكشاااااااااااااف فاااااااااااااي المق إرضاااااااااااااائو،
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كمماا ازدادت قبضاة األجنباي عميياا ازدادت قمعاا  . وعن وجو دموي حاقاد تجااه شاعبيا
رىابا بأبناء الشعب، ذلك أن ىذه ال نماا مان شخصية ال تستمد شرعيتيا من الشعبوا  ، وا 

 الااذي صاانعيا لخدمااة مصااالحو الخاصااة، ولتبقااى كابوسااا مرعبااا، يجااثم اآلخاار الغربااي
فااوص صاادور الشاارقيين، ويجعمياام يعيشااون فااي رعااب دائاام. يخاطااب الساامطان فناار أخاااه 

مم إال باالعين الحمارا ... ، وال تاتعىذه موران يا بو منصور، ال تفيم إال بالعصاا «قائال:
 .(1) »، خمو يطمع قرعتو وبالدم، والمي يريد يجرب
بادأ يعاي العااالم ، مناذ أن طان فنار تماارس القمااع  بأبشاع صاورهبادأت شخصاية السام

، العميال اإلنجميازي فاي البداياة مايال وخنوعاا ليااممتونوحدوده والذين يسايرونو، فاأظير 
نمااا لبناااء ممالااك الااذي لاام يااأت إلااى الشاارص لينصااب مموكااا ويقياال ، آخاارين فحسااب ، وا 

فسااااافر معااااو إلااااى بريطانيااااا، وىناااااك أحاااارى لااااو غساااايل الماااا  وقاااادم لااااو كتاااااب األمياااار 
ر الوساايمة". وقباال ىااذا الاادور، مااارس ىاااممتون الاادور نفسااو مااع ميكيااافيممي "الغايااة تباار 

الساامطان خااريبط ، الااذي أظياار خنوعااا ال حاادود لااو فااي مقاباال اإلبقاااء عميااو ممكااا. فيااو 
مادى والئاو وخضاوعو لبجنباي يدرك جيدا أن بقاء الممك في منصابو أو تنحيتاو يقااس ب

أخااارى . ىاااذا ىاااو  ، وقدرتاااو عمااى ممارساااة القماااع ضاااد أبناااء شاااعبو مااان جيااةماان جياااة
، وقااد اساااتخمص السااامطان الطاعاااة والااوالء مقابااال الرضااى عناااو المقياااس الوحياااد إلبااراز

خريبط ىذا الدرس جيدا من الذين سابقوه. ساقط األميار الاذي سابقو مزىار ابان ساحيم ال 
كااان ماان الساايل أن يبقااى رأس  « ، و أراد أن يخاارج عاان طاعااة بريطانيااالشاايء إال ألناا

: التحاارش و أنااو لاام يمعااب تمااك المعبااة الخطاارة. لاايااو فتاارة أطااولزىاار باان سااحيم بااين كتفم
 .(2) »، طمبا لممساعدة والعون بريطانيا، والذىاب إلى أعدائيا بأصدقاء

، أراد أن يظير الوفاء والطاعاة حيمولما تمكن خريبط من القضاء عمى مزىر بن س
»يجمااس ىنااا ونتفاااىم معااو «لبريطانيااا، فأرساال فااي طمااب أحااد األنجميااز كااي 

. وباادأ (3)
، وفااي ىاااممتون عمااى خااريبط ويوجااو سياسااتو الطرفااان يمارسااان المعبااة بتفااوص، يضااغط

 .عمى الرعية لتعيش في رعب متواصل المقابل يضغط خريبط
ألنيااا تاادرك أن بقاءىااا فااي  -األجنبااي-تخشااى الشخصااية الساامطوية غضااب اآلخاار

ويزداد ىاذا . خمياما ولد الخوف بدا ، وىذايا مرىون بمدى طاعتيا وخضوعيا لومنصب
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جنباي إلاى ، ويساعى األالخوف ويكبار ماع الازمن، إلاى أن يصابة حالاة خطيارة ومشاوىة
فيصاابة ىااو المسااي ر ، اسااتغالل حالااة الخااوف ىااذه، ليشاادد قبضااتو عمااى الحاااكم العربااي

 ، بينما تبقى شخصية الحاكم العربي عبارة عن واجية ليس إال .الحقيقي لمبالد
لث من رواية مدن الممة الموساوم باا " تقاسايم الميال والنياار قدم الراوي في الجزء الثا

، ويظيار الحاوار كياف يعامال المنادوب تم بين السامطان خاريبط و" بتمار" " الحوار الذي
بعااد أن  وقااد روى يااونس شاااىين فيمااا  « :الساامطان ، وكأنااو تمميااذ مشاااكسالبريطاااني 

تماار: ىااذا كااال ناااي ... قااال ب: قتمتبتماار فااي مرحمااة معينااة قاااال: ال، فاارد عميااو الساامطان
.. : أخااذت نصااف مممكتااي وجعمتنااي اآلن عاريااا أمااام رعيتااي .شاايء .. قااال الساامطان

، ولكنااو فجااأة توقااف، فاادموع الساامطان كاناات تتساااقط وكاااد بتماار أن ياارد عمااى الساامطان
: اسامع ... حصال فاي لحظاات الضاعف ... قاال بتمارعمى وجنتياو بغازارة . ومثال ماا ي

ياادا ... إننااي إذا أخااذت منااك فااي ىااذا المكااان ، ف نمااا أعطيااك ويجااب أن تساامع ذلااك ج
 . (4) »ىنا ، وأش ر بالقمم األحمر 

مان الغانم ، ويرياد  ويظير موقف السمطان خريبط الضعيف كأنو يساوم عماى قطياع
الواحااد يريااد يخمااص، مااا  ، ولااوال أناهلل وباااهلل وتاااهلل، لااوال معاازتكمو  « أن يخمااص بساارعة

، ذه المارة لكان ال باد تعوضاون عمينااالف ... إنكام إذا غبنتوناا ىا، لكن ماا يخاكنت أقبل
 .(5) »وىذا دوم يحصل بين اإلخوان والشركاء ! 

يبااارز ىاااذان المقطعاااان السااارديان قناعاااة السااامطان خاااريبط فاااي أن بريطانياااا شاااريك 
أساسااي إن لاام نقاال صاااحبة الكممااة العميااا فااي تشااكل المممكااة ، ولااذلك ياازداد الساامطان 

فعاااااه ماااان مناااادوب البريطاااااني " بتماااار " بمثابااااة أبيااااو وأمااااو المااااذين أنجباااااه ور قناعااااة أن ال
، وأناااو مساااتعد لمتناااازل عااان نصاااف مممكتاااو ، بااال عااان الحضااايض إلاااى مقاماااو الحاااالي

 المممكة كميا إذا أمر بتمر .
وعنااادما يتقااااطع التااااري  ماااع الفااان، تظيااار صاااورة الواقاااع العرباااي المعاصااار القباااية، 

. فقاااد أورد ختفااي وراءه بعاااض الساااالطين والحكااااملاااذي يوينكشااف زياااف قنااااع القداساااة ا
ألكسي فاسيمييف فاي كتاباو "تااري  العربياة الساعودية" الحاوار الاذي دار باين المماك عباد 
العزيز )خريبط روائياا ( والمنادوب البريطااني الساير بيرساي )بتمار روائياا(، وحضار ىاذا 
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... وفاي لقااء خااص   « :لىااممتون روائياا( كتاب ديكساون يقاو المقاء العميل ديكساون )
اقتصاار عمااى بيرسااي كااوكس واباان سااعود وأنااا، لاام يطااص كااوكس صاابرا عمااى مااا أسااماه 
بموقااف اباان سااعود الصاابياني ماان فكاارة الحاادود القبميااة ... كااان أماارا غريبااا أن يالحااظ 

لة سمطان نجاد وكأناو تممياذ مشااكس. المرء كيف يوب  المندوب السامي لصاحب الجال
: أنا ىو ) كوكس ( الذي يقرر شاكل الحادود وامتادادىا بصرامة قال كوكس البن سعود

 .(6) »العام ... 
تعمااادت اإلطالاااة فاااي تقاااديم ىاااذه النصاااوص مااان الفااان ومااان التااااري  إلباااراز طبيعاااة 

. ولاام تقتصاار التبعيااة يااة وماادى خضااوعيا وتبعيتيااا لبجنباايالشخصااية الساامطوية الحقيق
، فعنادما تاولى األميار "فنار" ا أبنااءهلى الغرب عمى السمطان خريبط فحسب، بال أورثياإ

مايكم سار: بعاد الماي ماا أرياد أخفاي ع  « السمطة بمساعدة أمريكا خاطب حاشيتو بقولو:
نجياااب جماعاااة أفندياااة، ومعيااام عساااكر،  : ولااايش مااااصاااار بالااادواحس، قاااال األميركاااان

ن بياااااانيم كثياااااارين مااااااوافقين ، وكااااااايحكمااااااون الساااااامطنة، باااااادل ىااااااذول الشاااااايوخ واألمااااااراء
ئل ، ماااع رسااااولاااوال أناااي طر شااات واحاااد وراء واحاااد ،وقاااالوا توكماااوا عماااى اهلل ومتحمساااين،

ال السااالفة المااي بااراس كاام واحااد ماانيم صااارت .. وتطمينااات، والمااي يرياادون يصااير ، وا 
فيمااات ىاااالحين ياااا راكاااان، لااايش نقاااول الدساااتور والدولاااة الحديثاااة وغيرىاااا مااان الساااوالف 

 . (7) »الجايفة 
، انقمااب الساامطان " فناار " عمااى أسااتاذه ىاااممتون رثممااا ينقمااب السااحر عمااى الساااحوم

(، وراح يطباص عمياو ماا تعمماو الذي عممو وصايا األمير ميكيافممي )الغاية تبرر الوسيمة
أو عماااى ، ساااد البريطااااني تحاااول إلاااى الشااايخوخة، خاصاااة وقاااد أدرك " فنااار " أن األمناااو

لاو الجدياد الصااعد ) ، والتقى طماوح السامطان " فنار " ماع اإلاألقل أنو أسد بدون أنياب
، حتاى المنيفايأمريكا ( لتستمر التبعية، ذلك أن الشخصاية السامطوية كماا طارح الانص 

تحاااول أن تتحاارر ماان كاال ضااغط  ، فيااي الن غاادرت بماان أوصااميا إلااى ساادة الحكااموا  
ن ىااو ، باال عمااى العكااس ماان ذلااك ال تجااد الشااعور بااالقوة إال بخضااوعيا إلااى مااخااارجي

ويقاباال ، بة التبعيااة قاادر الشخصااية الساامطوية، تصاا. وىكااذاةأقااوى فااي تمااك الفتاارة الزمنياا
 ، وجو دموي قمعي تجاه الشعب .ىذا الخضوع والتذلل لمغرب
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سعت أمريكا إلى تشديد قبضتيا عماى الحااكم الجدياد ب ساداء عادة نصاائة لاو يكاون 
ماان شااأنيا إسااكات المعارضااة وتوطيااد الحكاام مثاال إعااالن قيااام الدسااتور مظيريااا فقااط، 

مريكاااان بيناااا وبيااانيم األ«ذا التاااأثير حاااين أعممتاااو بمحاولاااة تااادبير انقاااالب ضااادهوازداد ىااا
، لااوال أنياام قااالوا لناااا ن أن الحريااص وصاامنا، وأنااتم غااافمين، يعرفااون وياادرو مسااافات ربنااا

ال صاارنا أثاار بعااد عااين، ألن ىااذول الضااباط المااي حطينااا  احرصااوا ماان فااالن وفااالن. وا 
 .(8) »ن رواحيم ومتفقين عمى كل شيءحضري، معمييم دم قموبنا وسويناىم أوادم

وىكااذا ، تاادفع أمريكااا بتأثيرىااا المباشاار عمااى الساامطان إلااى أن يعاايش الناااس حياااة 
، خطااار ودايماااا خاااايفين، ألن المخاااوطريمااازم نخماااي النااااس عايشاااين ب « الخاااوف الااادائم 

ماا إذا النااس ، أوالمي خايف عماى روحاو أو عماى رزقاو، يعارف اشامون يادافع عان نفساو
، الواحاااد يوشاااوش الثااااني ويقاااول لاااو شااافت فاااي وبااااليم مرتااااح، وساااير وساااوالف عاشاااوا

، بااكرا والماي عقباو رى إذا حكمنا الياوم وكناا متأكادين. فتصار بالمكان الفالنيالمكان و 
وخاصاااة المساااؤولين  . فشااادد المراقباااة عماااى الجااايش(9) »ماااا نااادري شااانيو الماااي يصاااير 

فتحااوا عيااونكم زياان عمااى  « لحاكمااة، فكااان فناار يصاارح فااي األساارة اوالضااباط الكبااار
 .( 10) »عميو تصير ثنتين وأريد أن أعرف ، كل ضابط بدل العين الواحدالضباط

، رعاااب دائااام، فتفااااقم الخاااوف والقتااالدفاااع ىاااذا األساااموب الشاااعب إلاااى العااايش وساااط 
، وبادأ القماع تساول لاو نفساو الاتكمم بصاوت مرتفاع وانتشرت السجون بكثرة إلساكات مان

 .ن غدا معمما بارزا في حياة الناسكل سريع إلى أيزحف ويزداد بش
 وىكااذا ، طرحاات شخصااية السااالطين واألمااراء فااي الاانص المنيفااي معاديااة ودمويااة

، بمقادار ماا إذ ىي ال تساتمد شارعيتيا مان الشاعب، تجاه شعبيا، وضعيفة تابعة لمغرب
 .من مدى خضوعيا وتبعيتيا لبجنبي تستمدىا

 شخصية مثقف السلطة: - 1
افة إلاااى شخصاااية الساااالطين واألماااراء ... يطااارح الااانص المنيفاااي شخصاااية باإلضااا

أخرى مؤثرة في المدار السمطوي ، مثل شخصاية الحكايم صابحي المحممجاي الاذي يعاد 
، إذ الروائيااة فااي روايااة " ماادن الممااة"ماان أكثاار الشخصاايات حضااورا فااي مساااحة الساارد 

، كمااا أساايمت ء الروايااةفعاليااا وأخالقيااا فااي بناااأساايمت ىااذه الشخصااية بتصاارفاتيا وأ
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فااااي تضااااخيم  ) مفضااااي الجاااادعان، شاااامران العتيبااااي ( الشخصاااايات الروائيااااة األخاااارى
، كانااات حاااديثيم عنياااا وكشااافيا أماااام األىاااالي. ولياااذاشخصاااية المحممجاااي مااان خاااالل 

شخصية المحممجي الحاضر األكبر في الرواية، إذ فاص حضورىا وفعاليتيا شخصايات 
قيماااة شخصاااية المحممجاااي فاااي المسااااحة الساااردية مااان الساااالطين واألماااراء. وال تتاااأتى 

ات حضورىا الواسع بقدر ما تتأتى من فعاليتيا وضرورية وجودىا في تمك المرحمة بالاذ
مان دور فاي قياام المادن  ،  نظارا إلاى ماا ساتقوم باودون غيرىا من الشخصيات األخرى

وال تتحااادد إن أىميااة الشخصااية فااي الروايااة ال تقاااس « ، وتوجيااو الساامطان الصااحراوية
نمااا بالاادور الااذي تقااوم بااو ومااا يرمااز إليااو ىااذا الاادور، وأيضااا  بالمساااحة التااي تحتميااا، وا 

األثااار الاااذي تتركاااو فاااي ضااامير القاااارئ، مماااا يدفعاااو لمتسااااؤل والمقارناااة، تمييااادا مااادى 
 . (11) »بالفعل تجاه ىذا الموضوع األساسي، و لتصويب موقف في الواقع

لطبياب المثقاف اآلتاي مان الابالد الشاامية إلاى والحكيم صبحي المحممجي ىو ذلك ا
، وىكااااذا تالقاااااى جشاااااع التاااااي اكتشاااااف بيااااا األمريكاااااان الااااانفط ىااااذه المااااادن الصااااحراوية

مان مادن مجدباة  -حران وموران  -المحممجي بوفرة المال، فتحولت المدن الصحراوية 
، عت األساااواص ونمااات الحركاااة التجارياااة، فاتساااماااة إلاااى مااادن تعااال بالعماااال والخباااراءقاح

ا وراء الكسااب وجمااع المااال. وىكااذا، ، سااعيماان كاال مكااانوباادأت اليااد العاممااة تفااد إلييااا 
األمبراطوريااة  ، مثممااا أساايم أجااداده قااديما فااي بناااءأساايم المحممجااي فااي تحااول المممكااة

 ، وفي سقوطيا أيضا !! العربية اإلسالمية
، مااان الخماساااية -التياااو  -جااازء األول تصاااادفنا شخصاااية المحممجاااي فاااي نياياااة ال

، عااااانى خاااالل ىااااذه الفتاااارة جااااود فاااي حااااران منااااذ ثالثاااة أشاااايرونعمااام أن المحممجااااي مو 
صااعوبات التااأقمم مااع المكااان القاتاال، أضااف إلااى ذلااك أن مدينااة حااران لاام تتشااكل فييااا 

،  إذ تعاد مثال لاذلك لام يجاد غيار الصابر واالنتظاارالنواة األولى لمبرجوازياة الصاغيرة  و 
بداياااة تبااادو لناااا ىاااذه ، ومناااذ اليااااري لجماااع الماااالوية المنفاااى االختىاااذه المااادن الصاااحرا

، وأول مااا ينطااص بااو اقبااا وبعااد نظاار، ال تستساامم بساارعة، تمتمااك فكاارا ثالشخصااية قويااة
 . (12) ».. قرار تحت تأثير الغضب واالنفعال أن ال يتخذ « المحممجي في الرواية 
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يم عماى ويمضي الراوي فاي اساتقراء ىاذه الشخصاية المحورياة التاي تبادو كمياا تصام
، فيااو لاايس ماان المتفاااخرين بأجاادادىم وأمجااادىم وعمااى االعتماااد عمااى الاانفسالتحاادي 
، وكان دوما يردد أماام الجمياع ) أن اشى الحديث عن ماضيو وماضي أسرتووكان يتح

الفتى من يقول ىا أناذا ولايس الفتاى مان يقاول كاان أباي(، وماع أن الاراوي يمياد لوضاع 
رياااا، إال أنااااو يبقاااى يطااااارد ىاااذه الشخصااااية عباااار شخصاااية المحممجااااي أماااام القااااارئ عا

الصاافحات الطويمااة لمروايااة، ماان خااالل السااخرية المبطنااة ماان كالمااو . فقااد قااال لنفسااو 
الرجااال ىاام الااذين يخمقااون األماااكن وىاام الااذين يتركااون بصااماتيم  « بنااوع ماان التحاادي 

ي إلااى . وماان أجاال إبااراز طااابع السااخرية ماان ىااذه الشخصااية يمجااأ الااراو ( 13)  »عمااييم 
 »وضاااحك بفااارح ألن كالماااو كاااان ساااحرا خالصاااا   « التعقياااب عماااى كاااالم المحممجاااي 

رغام زحماة المشااكل التاي تشاغل الحكايم ،  « حيانا نممة أسموب الراوي التيكمي. وأ(14)
، وأبعاد ، ألناو مناذور لشاأن أكبار مان ماورانف ن قضايا الفكر وفمسفة الكاون ال ينسااىا 

 . (15) »ان عمى وجو البسيطة من األيام التي يقضييا اإلنس
أ كماااا يمجاااأ الااااراوي إلاااى كشاااف الحكاااايم مااان خاااالل مواقفااااو وفمسااافتو المزيفاااة، وتبااااد

فاي الوقات نفساو عنادما يادخل فاي خالفاات ماع  شخصية الحكايم تتضاة أكثار وتتضاخم
، وماا ذلاك إال الساتغالليم وتحقياص مصاالحو. رين والتظاىر بمظيار الكاريم الساخياآلخ

حكاايم ألخاارى فااي الروايااة باادور مياام فااي كشااف جوانااب شخصااية الوتقااوم الشخصاايات ا
حكاايم وتصاابة محااور الروايااة ، فتتضااخم شخصااية العناادما ياادخل الطرفااان فااي صااراع

، ويسااتطيع تعدديااة فااي الحياااة داخاال اإلنسااان«  . تمتمااك مثاال ىااذه الشخصااية بأكمميااا
مناغمااة الجاانس الروائااي باسااتخداميا وحاادىا أحيانااا أو بنااوع آخاار غالبااا إنجاااز تأقممااو و 

 . (16) »البشري باألركان األخرى لعممو 
، آه .. ياا بان الحارام « يقول ابن النفاع وىو شخصية تمثل الوعي الشاعبي البسايط 

يا أرناؤطي، حسبناك ابن آدم تراك طمعات مانيم، لكان مثمماا قاالوا الكماب أخاو الساموقي 
« (17). 

ثاال مسااتقبل ميناااء الساامطنة، إلااى أدى تحااول حااران وتزايااد االىتمااام بيااا باعتبارىااا تم
، صالة تتضاارب، وبادأ التناافس يحتاد، وبدأت المخل العالقات االجتماعية وتشابكياتدا
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. أدرك جوازياة صاغيرة فاي الفضااء الصاحراويوعندىا ظيرت المالمة األولى لتشاكل بر 
، أيقاان أنااو المدينااة، فيااو الطبيااب المثقااف اباان ممجااي ذلااك جياادا منااذ الوىمااة األولااىالمح

جاااااء فااااي الوقاااات المناسااااب إلااااى ىااااذا المكااااان، وأن الفرصااااة مواتيااااة لتحقيااااص أحالمااااو 
 وطموحاتو عمى حساب األىالي الفقراء ، فأخذ يراىن عمى الزمن في ىذا السباص .

طة، سااخر كمااا أدرك أن الطريااص األساارع لجمااع الثااروة ىااو االتجاااه مباشاارة إلااى الساام
، ي خدمااة صاااحب الجاللااة المفاادىائااو فاا، وكاال خبرتااو وذككاال وقتااو ماان أجاال الساامطان

. لقاد قااد إذا كسب قمب السمطان كسب كل شيء، فكان أقوى الجمياع فقد كان واثقا أنو
رص إلااى قمااب األمياار خزعااال ىااو الجاانس، فسااأل عااان الحكاايم ذكاااؤه إلااى أن أيساار الطااا

، بينيمااا ، وعناادما تاام التعااارفواىتماماتااو وأي نااوع ماان الرجااال ىااو، عاان عمااره األمياار
. لمباشاارة والمثياارة " قضااية الجاانس "يم يقااود الحااديث دائمااا إلااى تمااك القضااية اكااان الحكاا

، ن لتدشاين خاط األنباوب ليتعارف عمياووقد استغل الحكايم زياارة األميار خزعال إلاى حارا
، توطااادت يااار خالاااد وقااادم لاااو األدوياااة المقوياااة. وىكاااذاوقاااد تعااارف مااان قبااال عماااى األم

إلااااى أن أصاااابة مستشاااااره وطبيبااااو  العالقااااات بااااين األمياااار خزعاااال والحكاااايم المحممجااااي
نماا عماى األمام  الخاص. أدرك الحكيم أن أىمية الجنس ليست وقفا عمى األفراد فقط، وا 

. وىكااذا ، باادأت رحمااة الحكاايم فااي تحقيااص أحالمااو فااي جمااع المااال والحضااارات كااذلك
 باصطياد األمير خزعل عن طريص األدوية المقوية .

يحتقااار السااامطة السياساااية فاااي الخفااااء  -ة ممثااال البرجوازياااة الجدياااد -كاااان الحكااايم 
الجماعاة ياا أخاي بادو «  : في العمن تحقيقاا لمصاالحو الشخصاية، يقاولويتحالف معيا 

 . (18) »، إذا قمت ليم ثور يقولون: أحمبو ! وحمير
، لكاان يااا مائااة ماارة قمنااا حكينااا ،الحكومااة كيااف تساامة بيااذه الخاازعبالت « : ويقااول

 . (19) »أخي كميم حمير من فوص لتحت 
، ىاذا بعاد عشارات السانين، مئاات السانين وسوف تاذكر حاران «وأمام السمطة يقول 

الياااوم األغااار المحجااال مااان أيامياااا، ياااوم زارىاااا ابااان أعظااام الساااالطين، ماااوالي األميااار 
، ويااوم تكرماات يااداه ففتحاات أنابيااب الخياار والبركااة عمااى ىااذا الشااعب ، فتاادفقت خزعاال

 . (20) »اصي والداني وبدأت الحياة الينيئة المحبة بين الناس وشممت الخيرات الق
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، جااء إلاى ماوران حكيم بذكائو وحيمو سذاجة األىالي، وتحالف مع السامطةاستغل ال
، فنصااب رجالااو لعقااول، وتنصاايب الممااوك والسااالطينوالمنطقااة بأكمميااا إلعااادة تشااكيل ا

عااان  -، فقاااد اسااتطاع كماااا ذكرناااا ساااابقا راكاااز السااامطة مساااتغال فااي ذلاااك ضاااعفيافااي م
دمياة  ، ليكاون أداة طيعاة فاي ياده أوأن يطوع السمطان خزعال -قوية طريص األدوية الم

، المطااوع ليكااون مااديرا لجياااز األماان . فقااد رش ااة حماااديحركيااا متااى شاااء وكيفمااا شاااء
ص أبااو مصااباح ليكااون وعااين مطيااع شخاشاايرو اباان أختااو سااكرتيرا لمقصاار، وجاااء بااالحال

، عااو فمساافة إعااالم الساامطنة، واعتمااد عمااى ساامير قيصاار الااذي ىناادس مص الساامطانحااال
 وزو ج ابنتو سممى من السمطان خزعل .
، سياسااة وساامطة المااال وساامطة المعرفااة، ساامطة التتقاااطع فااي الحكاايم كاال الساامطات

لساااامطة العربيااااة المعاصاااارة : حيااااث تتكثااااف كاااال ىااااذه الخصااااائص النموذجيااااة لمثقااااف ا
، التذلل أماام السامطة والتحاول إلاى وحاش ضاار لتدليس، الكذب، التآمرنفاص، ا، الالرياء

، وماان جيااة ب الكفاار واإللحاااد والفساااد ماان جيااةفااي الظااروف المواتيااة.  فااالحكيم يحااار 
أخاارى تنتقاال زوجتااو وداد بااين أحضااان المحيطااين بااو "راتااب وساامير" وارتعاااش جساادىا 

الحكاايم فااي تقااديم زوجتااو  . ولاام يتاارددتعااد تممكااو فااي حضااور الساامطان خزعاال الااذي لاام
 ، حتى يثبت سمطتو أكثر .ما الصطياد السمطان والمحيطين بووبناتو وقريباتو طع

، فسااالح اإلعااالم ال يقاال أىميااة وتااأثيرا عمااى كمااا أكااد الحكاايم عمااى عاماال اإلعااالم
ل أن تعياد تشاكي «األسمحة الغربية التي تقتال وتادمر، ولاذلك حادد لمصاحافة دورا معيناا 

، حياث ال يفكار اإلنساان وال يتصارف واقفيم، وأخيرا موعواطفيم ، ونظراتيمعقل البشر 
 . (21) »إال عمى ضوء ىذه النظرة ، تماما كما كانت األديان تفعل 

، لممساجد والعجرماي الاذي رفاض الساكوتكما حرص عمى بناء كمية لمشريعة بديال 
لياا " ابان شااىين " ، وعاين مص اسام السامطان عماى كمياة الشاريعةوب يحاء من الحكيم أط

، وتقااويض ثقافااة المجتمااع الماادني ماان جيااة زرع وتنفيااذ ثقافااة الساامطة ماان جيااةليقااوم باا
 ثانية .
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الوقات كان الحكيم مثال األخطباوط الاذي يمساك بكال شايء ، يحارك كال شايء فاي 
، أما الرجال المحيطاون باو فيام أشابو ماا يكوناون بعارائس نفسو خدمة لمصالحو المادية

 . القراقوز في يده
نااو منااذور ألماار عظاايم ، إيمسااوفا وال مجاارد مستشااار لمساامطانتصااور الحكاايم نفسااو ف

، وىاااو الوحياااد يحتااااج إلاااى عقااال بحجااام عقااال المحممجاااي، وبنااااء الااادول ىاااو بنااااء دولاااة
. فأخااذ أمااا الساامطان واألىااالي فكمياام باادو، حمياار ،ىاال لمقيااام بيااذه الميمااة التاريخيااةالمؤ 

ي القضااايا الكباارى إلااى أن توصاال إلااى فمساافة يقضااي الكثياار ماان الوقاات فااي التفكياار فاا
وىاااذه النظرياااة الفمسااافية ليسااات نااازوة مااان نااازوات « المراكاااز األربعاااة أو نظرياااة المرباااع 

. (22) »الخياال كماا أنياا ال تشابو ماا قارأه الحكايم مان كتاب التااري  .. إنياا نظريتاو ىااو 
نظرياااة وىكاااذا يمضاااي الاااراوي بياااذا األساااموب التيكماااي فاااي فضاااة الحكااايم . وتاااتمخص 

 .في وضع فمسفة: إعالمية، دينية، حسية وسياسية المربع
، الاذي كااان ائااو إلاى الصاحفي المصااري سامير قيصااروأساند ميماة كتابااة فمسافتو وآر 

ساااتمتع بجساااد " وداد " زوجاااة ، وفاااي الميااال يالنياااار كماااو فاااي كتاباااة آراء الحكااايميقضاااي 
 .الحكيم

تضاارب وافادة ، وأدى ذلاك إلاى وكمما كثار الماال ، ازداد جشاع الطبقاة البرجوازياة ال
مساااعدتو فااي تنفيااذ ، وبقيااة األشااخاص الااذين جاااء بياام لالمصااالة بااين الحكاايم ماان جيااة

، وتغير موقف السامطان مناو اتب الفتال في مزاحمتو في أعمالو. بدأ ر أحالمو وأطماعو
، فقد ىمس المقربون من السمطان أن الحكيم ىو أصل كال الابالوي ، أماا محماد عباده 

ابااان .. لااابس لحياااة، صاااار مثااال أي «  فأصااابة يقاااول   -مااارض الماااالزم لمحكااايم الم -
ذا ضاحك عماى ألكن كذبتو مصمعة مثال. الساعدان تيس، ىال ماوران وخادعيم ال باد ، وا 

»أن يصاايدوه
ن  «. ويحاااذر الشااي  مالاااك ماان أن(23) الحكااايم المحممجااي عااادو ماااوران، وا 

. أمااا ساامير (24) »طريقااوو عاان ، أو يتااربص بيااا، ف نااو ىااو أكااان ىناااك أذى ينتظرىااا
يفكار ، دا رجال مجناون، مجناون خاالص «قيصر فيسخر مان الحكايم، وينعتاو باالجنون 

»، دا راجل عبيط باختراع نظرية جديدة لمعالم
(25). 
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، تنكشاااف خيبتاااو وتتالشاااى أحالماااو بمجااارد أن قاااام وبكشاااف فمسااافة الحكااايم المزيفاااة
. ىذا األخيار باادن باادن بألمانيااة األمير فنر باالنقالب ضد السمطان خزعل خالل زيار 

فياو الاذي تصاور نفساو صااحب رساالة تاريخيااة بادا ىشاا، ضاعيفا وغيار قاادر عمااى أن 
، ولام يادرك ىشاشاة فمسافتو وزيفياا إال بعاد أن طارد فيم أبسط األشياء التي تدور حولوي

 من السمطنة .
ارقاة فاي أن يقاود تماك المادن الغ -مثقاف المادن الممحياة  -كان ب مكان المحممجاي 

بااداوتيا وينتقاال بيااا إلااى وضااع أفضاال ، وأن ينااتل رؤيااة لمعااالم ، وقااد منحااو الااراوي ىااذه 
المسااااحة الساااردية التاااي يظيااار فيياااا، فيبااارز فمسااافتو وآراءه  الفرصاااة مااان خاااالل اتسااااع

، كاان ة الحكيم عبار ىاذه الصافحات الطاواليطارد شخصي لكاتب وىو. إال أن اومواقفو
تو المزيفاة. يقادم تأمالتاو ممزوجاة بساخرية مارة، ويكشاف يريد أن يفضحو ويكشاف فمساف

عاااان رؤيااااة العااااالم المزيفااااة، غرضاااايا األساسااااي تحقيااااص المصاااامحة عاااان طريااااص النيااااب 
 ( .سبيل ىذه الغاية بكل شيء )الزوجة، البنت ...واالستغالل والتضحية في 

رىا التابعاة بادو  -قدم الكاتب نموذجا لمشخصية المثقفة التي تادور فاي فماك السامطة 
فقد ساخرت ىاذه الشخصاية ثقافتياا لخماص قايم مشاوىة، وبالتاالي تخرياب  -إلى األجنبي 

، فقااااد ىااااا ودورىااااا. وألناااو تخريااااب فاااي العمااااصبنياااة الثقافااااة األصااايمة فااااي مناخياااا ورموز 
،  وأدى ىاااذا التخرياااب إلاااى المناىااال األساساااية فاااي ىاااذه الثقافاااةاستشااارى واتساااع وطاااال 

 ، طغت ثقافة النفط .مة. وىكذارويل لمثقافة االستيالكية السيالت
ولام يكان ب مكاان شخصاية المحممجاي المثقفاة أن تناتل وعياا باالثروة بوصافيا عممياة 

، حتااى تصاابة ىااذه دمااة مختمااف مناااحي الحياااة وتطويرىاااترشاايد الثااروة النفطيااة فااي خ
الثااروة جاازءا ماان بنيااة صااناعية واقتصااادية متكاممااة. إن الااذي حاادث ىااو العكااس، فماام 

يساود إلى المال بالعمال واإلنتااج، وىاذا ماا يفسار الشاره االساتيالكي الاذي  ترتبط النظرة
،  خصاية جشاعة، وانتيازياة، ولصوصاية. وكانت شخصاية المحممجاي شتمك المجتمعات

وىاااي خصاااائص ثقافياااة اجتماعياااة ماااا قبااال رأسااامالية ، ولياااذا لااام يكااان وفاااص الضااارورة 
إيديولوجيااة الخديعااة، فااال  الداخميااة التااي تحكاام ساايرورة حركااة الشخصااية أن تنااتل سااوى
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، وفااي إلااى تفكيااك بكااارة المجتمااع األصاامي يمكاان لثقافااة النفاااص والتاادليس إال أن تااؤدي
 المقابل سيادة أنماط متدنية من الثقافة االستيالكية .

انتقاال المحممجااي بتمااك الماادن النفطيااة إلااى نظااام رأساامالي ريعااي تجميعااي تراكمااي، 
السااوص الحاار فااي المجتمعااات تااي تحكاام عااادة نظااام وىااذا مااا أدى إلااى غياااب القااوانين ال

 ، وقد أفرز ىذا الوضع مزيدا من الييمنة والقمع ضد الفقراء والبسطاء .الغربية
ولما أصبة المال ىو اإللو الوحيد في فمسفة المحممجي وفقاا لرؤيتاو المزيفاة لمعاالم، 

، تخمااى بااوء إلااى جانفقااد ضاايع كاال شاايء بضااياع المااال: فقااد زوجتااو التااي رفضاات البقااا
ث الشارعي لسياساة ، وأخيارا تخماى عناو ابناو الورياو كل الذين جاء بيم ليصنع الثاروةعن

 ، ليواصل مسيرة والده متحالفا ىذه المرة مع القطب األمريكي .النفاص والتدليس
نقااااول فااااي األخياااار إن تمااااك الماااادن الممحيااااة ال يمكاااان أن ينمااااو فااااي إال مثاااال ىااااذه 

ذا كاناات  ، فاا ن ن ىشااة وقابمااة لمااذوبان فااي كاال لحظااةتمااك الماادالشخصاايات الطفيميااة. وا 
-شخصاية المحممجاي مثميااا سارعان مااا ىاوت وسااقطت بمجارد أن ىباات الارية األولااى 

لتنكشاااف ىشاشاااة ىاااذه  -االنقاااالب الاااذي قاااام باااو األميااار فنااار ضاااد السااامطان خزعااال 
 الشخصية وزيف فمسفتيا ، ويكون الجنون آخر محطة ليا باتجاه القبر .

 الد :شخصية الج - 3
متاداد الطبيعاي لمشخصاية السامطوية، فياي الياد التاي تابطش تعد شخصية الجالد اال

م إذ جعميااا المسااائل التااي طرحيااا الاانص المنيفااي، ولعاال مسااألة الجااالد ماان أخطاار بيااا
محااااور العماااال الروائااااي، فيااااي تمثاااال القطااااب الثاااااني فااااي معادلااااة السااااجين / السااااجان، 

، مبرزا طبيعتيا والعوامل التاي يال عميقاتحميل ىذه الشخصية تحم وحرص الكاتب عمى
ند تحميميااا إلااى أقاارب الناااس إلييااا، وىاام ، فأساايااا مشااوىة ومعطوبااة ، وتثياار تساااؤالجعمت

 ، خاصة المثقفين منيم حرصا عمى اإلقناع الفني .المساجين
. ىناا متوسط والشييري وعاشور فاي " اآلنتظير شخصية الجالد نوري في شرص ال

اس غريباون حتاى فاي فيم االجتماعية أو دوافعيم النفسية، فيام أنا" دون أن نعرف طرو 
، ليااام شاااعور طويماااة تثيااار الخاااوف والرىباااة، وكاااان الحقاااد والغضاااب مظيااارىم الخاااارجي

يتطااااير مااان عياااونيم وأفاااواىيم كالشااارارة ، فيتحاااول الساااجين أمااااميم إلاااى فريساااة تااانيش 
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 ناوري عماى ظياره، كاانضحكوا كثيرا ... لما رأوا دماائي تسايل، اساتمقى « بدون رحمة 
 .(26) »؟ يضحك من الفرح والمذة .. قال لي: ما رأيك بيذه الحفمة

يساااعى الجاااالد إلاااى التركياااز عماااى جساااد الساااجين بغااارض تااادميره ، وىاااو ماااا أساااماه 
: طريااص تاادمير معااالم رجولااة اإلنسااان ، ويااتم عاان(27)جااورج طرابيشااي " تأنيااث الجسااد " 

أ يضااغط بياادوء أول األماار ، ثاام شاادىما أمسااك نااوري مثاال الطبيااب بخصاايتي ، بااد « 
مان أيان أتاى باذلك  بعنف إلى األسفل، أحسست بروحي تخرج من حمقاي ... ال أعارف

، تمنياات فااي أشااعل الساايجارة، وضااع الاادبوس فوقيااا. أشااعل عااود الثقاااب الاادبوس الكبياار
. مساك بخصايتي ويغارس الادبوس األحمار. مان جدياد يمحظة أن يغرسو في قمبايتمك ال

 .(28) »كن أن يكون في ىذا الكون ويرى أي إلو يم
إلاى أسااليب  -من أجل إرىاب السجين ودفعاو إلاى االعتاراف  -كما يسعى الجالد 

حااد  عاادة تتاارجم كميااا الحقااد الالإنساااني الااذي يحممااو الجااالد فااي داخمااو ويصاال بااو إلااى
لااى ، يمجااأ الجااالد إضااافة إلااى التعااذيب الجساادي المااادي. فباإلالرغباة فااي إفناااء اإلنسااان

، ويصال التعاذيب إلاى االعتاداء الجنساي لكيرباء وفي أكثر األماكن حساسيةالتعذيب با
شاارة ماان ؟ البكااارة ؟  أن ياادعو عماااذا يسااتطيع ىااذا الخنزياار أن يفعاال « عمااى السااجين 

 . (29) »... حراسو ويفعموا ما يشاؤون
ا ن عالماااات ذلاااك أنيااام يمثماااون وجاااوىيم، وقاااد كاااانو ، وماااويتمياااز الجاااالدون باااالجبن

لسااااعات المتاااأخرة مااان الميااال ، ولعااال ىاااذا ماااا يفسااار اختياااارىم ايخاااافون مااان المسااااجين
. يقاااول الخاااوف أكثااار عنااادما قتماااوا " ىاااادي ". وقاااد تجماااى إلقاماااة ) حفاااالت التعاااذيب (

؟ ... ت ؟ وىال يخااف القاتال لياذه الدرجاةلماذا يخاافون ماا دام ىاادي قاد ماا « : رجب
منااو فااي كاال وقاات، كاان يضااحك مثاال طفاال وىااو بياارا كااانوا يخاافون كاان ىااادي قويااا وك

 .(30) »، كميم جبناء فون منيم أبدا إنيم أنذال وضعفاء: ال تخايقول لنا
شاره،  ، وتحاول ماع الازمن إلاى مخماوصد القسوة والساادية وكاره اآلخاريناكتسب الجال

، وال يمكان اساتعادة اإلنساان الاذي خباا أو ماات فاي داخماو . ال يعرف الرأفاة أو الرحماة
. يكرىاااون القاااراءة، الكمماااة المكتوباااة، « عااادد عاااادل الخالااادي صااافات الجالديااان بقولاااو:ي

اآلخار،  ، أن يتحادث إلاىالنبتة الخضاراء، المكاان النظياف، يكرىاون أن يضاحك إنساان
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جاااواب ! ، ويكرىاااون أكثااار الأن ينظااار إلاااييم، أن ينظااار إلاااى شااايء، يكرىاااون أن يساااألوا
 .(31) »؟ ... كيف تعمموا ىذا الصمت كمو

تحااول الجااالدون إلااى بشاار مشااوىين محتاارفين، نخاارىم السااوس والعطااب، يحتقاارون 
، إنيام يفعماون رأنفسيم فينفذون األمار دون تاردد، وقاد يجمادون بعضايم، وربماا بقاوة أكبا

واجبا وأخيارا إشاباعا لرغباة شخصاية، أصابة ذلك امتثاال لبوامر في البداية ثم باعتباره 
، فعنااادما قااارأ ماااا يثيااار اساااتغراب عاااادل الخالاااديذا . ولعااال ىاااىاااؤالء مرضاااى ومعطاااوبين

، خاصااة أصاايب بالدىشااة -قباال موتااو  -عريفااي األوراص / الشاايادة التااي تركيااا طااالع ال
، وماااا ول اااد ين صاااادفيم وكياااف تفنناااوا فاااي تعذيباااوعنااادما كتاااب طاااالع عااان الجالديااان الاااذ

طاالع دىشة عادل الخالدي أن الجالدين الاذين صاادفيم يشابيون أولئاك الاذين صاادفيم 
الجاالد ناوري  العريفي ، وىذا يعني أنيم تحولوا إلى نسخة واحدة، فاال ييام إن كاان اسام

. ىنااا، مااا دامااوا تحولااوا كمااا فااي اآلن ، أو الشااييري أو عاشااوركمااا فااي شاارص المتوسااط
لحاااااص األسااااإلااااى صااااورة مشااااوىة ماااان اآلدميااااين اكت لاااام بوا تقاليااااد ثابتااااة ماااان التعااااذيب وا 

صااحية أننااا لاام نعااش معاااني السااجن ذاتااو، لكاان  « : يباااآلخرين، يقااول عااادل الخالااد
ن اختمفااااات ي وتسااااااؤلي، قابمناااااا نفاااااس الجالديااااانوىاااااذا ماااااا يثيااااار دىشاااااتي واساااااتغراب ، وا 

 . (32) »، وعشنا نفس اآلالم والعذاب .. ماؤىمسأ
ا شخصاية الجاالد داخال مسااحة ، وبعد أن استعرضنا الوظائف التي تنيض بياآلن
 :رى ) المساجين ( منيا، نستنتل ما يأتيشخصيات األخ، وموقف الالسرد

إن القاسم المشترك بين الجالد الكبير ) الحااكم ( والجاالد الصاغير واحاد  - 1 
ع الخااوف ، فقااد دفااوف بااالجالد الكبياار إلااى قمااع الشااعب، ىااو الخااوف ، فكمااا دفااع الخاا

، وعاشااور ( إلااى قمااع المساااجين بيااذه الوحشااية التااي تصاال بااالجالد )نااوري، والشااييري
 لى حد الرغبة في تدمير إنسانية اإلنسان .إ

أن الفاارص األساسااي بااين الجااالد والسااجين يكماان فااي حالااة الخااوف التااي  - 2 
، مااال تاادريجيا مااع فشاال فااي مقاومااة قمااع الجااالد الكبيااراسااتولت عمااى الجااالد، وعناادما 

، وماااع مااارور الوقااات ذاتاااو عماااى مااان يقاااع فاااي دائااارة قبضاااتو الوقااات إلاااى ممارساااة القماااع
 .لجالد أن السجين ىو خصمو الحقيقي، وىنا تنفجر بداخمو طاقة الشر  ناعة اتترس  ق
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، إنمااا الساجن بالدرجاة األولاى حالاة الخاوف التااي لايس الساجن الجادران األربعاة فقاط
ن كاااان خاااارج أساااواره المادياااة. وماااا دامااات ال مساااألة فاااي تسااايطر عماااى اإلنساااان حتاااى وا 

ياادم السااجن الحقيقااي تكماان فااي إزالااة ، فاا ن الطريااص الوحيااد لالمقااام األول مسااألة خااوف
الحريااة ، ولاان يكااون ىااذا إال بالشااجاعة واإليمااان بحالااة الخااوف المساايطرة عمااى اإلنسااان

 .لمجميع
، فاااال نباااالق إذا قمناااا باااأن عاااددا مااان الجالديااان ىااام أيضاااا وماااا دام األمااار بياااذا التصاااور

ول ع الخااوف فااي األعماااص، فتحااضااحايا بشااكل ماان األشااكال، ضااحايا نظااام سياسااي زر 
، معظام النااس إلاى جالديان وضاحايا فاي آن واحاد.. لقاد خباا اإلنساان فاي داخال الناس

الجاااالد، إذ اساااتطاعت حالاااة الخاااوف، التاااي أرياااد بياااا أن تنتشااار وتعمااام أن تجعااال ىاااذا 
قات خاد ر وأصابة عااجزا ، وبمارور الو جود في الاداخل يغفاو أو يصام أذنياواإلنسان المو 
 .عن المقاومة

، لكااان النظااارة المدققاااة ص أنناااي أرياااد تبريااار موقاااف الجالديااانبوال يعناااي الكاااالم الساااا
فكمااا دفااع خااوف  .ت جعاال الناااس ىكااذاتجعمنااا نقااول بااأن جااذرا ماان األخطاااء والتشااوىا

، فكااذلك دفااع ى قمااع شااعبو متصااورا الشااعب خصااما لااواألجنبااي إلاا الجااالد الكبياار ماان
 .ن الحاكم إلى اتخاذ السجين خصماخوف الجالد م

، واتخذ القمع مبراطورية لمقمع في الوطن العربيلى قيام اأدى انتشار الخوف إ
ى  ى أن يصل إلى قاع اليرمشكال ىرميا ، يبدأ من أعمى السمطة ثم يتنزل إل

،  نو نتيجة خوفو عمى مصالحو من جية. يمجا الحاكم إلى قمع من ىم دو اإلنساني
، الحاكم وبدل أن يقاوم المقموعون وضغط الطرف األجنبي عميو من جية ثانية.

 ، وىكذا إلىم، ويتصورون أن ىؤالء ىم الخصوميمجأون بدورىم إلى قمع من ىم دوني
الجالد نوري السجين رجب إسماعيل، ويقمع الشييري  أن نصل إلى األسفل فيقمع

، ويتنزل القمع إلى أبسط األشياء ويقمع الجالد عاشور عادل الخالدي، طالع العريفي
، ويقمع شجار ) األشجار واغتيال مرزوص (ع األ، يقمع اإلنسان الطبيعة بقط

، وقد يكون االنتحار شكال من أشكال جسر (الحيوانات ) النيايات ، حين تركنا ال
، وال سبيل إلى تجاوز حمقة القمع الرىيبة إال قمع الذي يمارسو اإلنسان ضد نفسوال
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ن كمما بتحرر اإلنسان من الخوف وتيديم أسوار السجون ، فكمما تحرر اإلنسا
 تقمصت السجون إلى حدودىا المادية .
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 شهرزاد في الرواية األجنبية

قراءة في رحمة األسطورة وتطور 
 الرواية الغربية

 

 نظيرة الكنزد. 
 قسم المغة العربية وآدابها

 عنابة-جامعة باجي مختار 
 

 ممخص
أن تت قااع د ااد ا'لاار اسااذ  أحدلتاا  شاازرزاد  اار اسر األااس ا''  ألااس    تحاال ل هااذد اسدرالااس اس  لاا  س  ااا  

 قااد ت' اات استاا لألرات  اار لرلااس أطاا ار   اس حل االة   اار اسر األااس ا''  ألااس -د ألااسا'لااط رة ا'-شاازرزاد
 اإل ااداع  است'اال ز أ   ألااز ت هااذد اس راحاال اسلرلااس  اار تطاا ر اسضاان اسر اياار  اان    اا دلت  أللسألااس 
 دلطضألس إسى ا'ت لدألس  أ رقألس إسى   ألس  اسر األس اس'دألدة .  هاذد اس راحال ألاز ت  ار تطا ر اسر األاس 

  ر األس  أللسألس إسى تلرأل ألس   اقعألس لم إسى 'دألدة.  ن  
 
 
Résumé 
Cette étude intitulée 

«Schéhérazade dans le roman 

étranger » tente de de traiter de 

l’influence causée par 

Schéhérazade – le mythe littéraire 

– dans le roman étranger. Cette 

influence a connu trois étapes 

(l’analogie, la création et le 

dépassement) qui ont participé au 

développement de l’art 

romanesque, en passant des 

thèmes imaginaires et romantiques 

aux thèmes sociaux et moraux, 

puis aux thèmes artistiques (le 

nouveau roman). 

 
 
 

 تمهيد:
سر ايار  ار   ألاس ا'لالطألر  رز اسضعل ا

 اس را اااااالت سااااااد  اسشااااااع ب   ااااااذ اس اااااادألمأ 
 أل  ااااان أن  عت ااااار اس لألااااار  ااااان ا'لااااال ألد 
اسشاااااعرألس  اس رحاااااام  اسح لألاااااالت اس را ألااااااس 
اس  تدة  ر د ق استاراث اإل لال ر أد ال  
ذات طااااال ئ ر اياااااار ' زاااااال تشاااااات ل د ااااااى 
 عااض  ئااليص اسر األااس.  د   اال  اادأت 

استاالرأل ر اسر األااس  اار استاارب ت  ااذ تشاا  زل 
د اد ل  اادأت ت ارج شااأليلا  شاأليلا  اان د اال ة 
اسشااااا ل اسشاااااعر أ  اس  ااااا  ن اس را ااااارأ 

سحر ااااااااس    ااااااالن هاااااااذا استحااااااا ل الااااااات'ل س
' لداالت  إألدأل س 'ألااس أ اارزت قااألم  ط  االت

   ع أد ر تتط ئ إسى
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 ت ادم اسر األاس  ار ون  احاد 'لذ ألاس  ه  اسر األس أللت'ألب ' ق ت  ألزل  تح سزال استالرأل ر.
لااا'ل اس الااائ سائااادا  اس ضلاااألس  ا 'ت لدألاااس  ا' ت س 'ألاااس  اس' لسألاااس استااار اسح لألاااس  اس

  اان هااذا اس  ط ااق ألاازم اس اا ر ث اسح االير   1 أل  اان أن تشاات ل د ألزاال هااذد اسح لألااس.
 .اسعلس ر  ر  ش ة اسر األس  تط رهل

 ل ا ضك اس لتب استر ر أل د  اهت ل ل   سع سأل س  سأل س  د  دل  ترألزة استط ائ  اسرب اس 
استحرر  ن ق اداد اسع ر ألاس اس تشاددةأ   ر 'ال  ان طا ق اس رلاأل ألس اس ال قأ   ال  ر 
اسشرق ألا ز   ألتار  حتاى  'اد  ألا  استارب  تعاس سر ضاراج   لاحس س ت  الأ  سام ألعاد   تئ

بألر ا  ضتالح د اى دألا ن اسشارق حألاث ترقاد دا اسم  ان اسلاحر  اس'لذ ألاسأ  ل س  رص
لن  ااااذهر ' اااا  بأّلاااار تض ألاااار اإل لاااالن أ  ل تشاااالع اسشاااارق  ااااس عزسااااس  حألااااث    'اااالل

ا' ر  ااار  ت'ااال ز اسض ااار اسع ر ااار اس تعااالسر إساااى اس 'ااادان اسعااالطضرأ  تعّ ااام اإل لااالن 
  لسئس. استر ر  ألع أل لطب ذات   أللتشع أد لق   شلدرألس

ألااز ت استر' االت ا' ر ألااس اس  ت ضااس س ألاالسر اسعر ألااس  اار ت لاائ الاات زلم هااذا اساا ص 
ا هت لم سألش ل  ن اسر األس  در'س أ  ار 'لا لب  ا ا تد هذ أاسعلس ر  ر أ' لس   ت ضس

أ رى س درتزل د ى احت ا  رؤألاس اسشارق   ال  تتع ق   ئليص اسر األس ذاتزلأ   ن 'زس
ت  دلت  اسعلطضألس  اس أللسألسأ  قد ذهاب اسا عض إساى اس ا ل إن  تالب أساع سأل اس  سأل اس ها  

 قاد تام استا لر ا طرقال  ان    2 رقا أاسع ل ة استر  ارج   زال  ان اسر األاس   ال ألالسأل    ط
اس لاااا  د ااااى   اااا ال ح لألاااالت شاااازرزادأ حألااااث ظزاااارت ل لاااا س  اااان اسح لألاااالت اس   اااادة 
س ح لألاالت اسشاازرزادألسأ س اال  ألزاال  اان 'اا  د'ألااب  أ'اا ا  ألااط رألسأ  اس لاا  د ااى باارار 
اسح لألس اإلطالرأ   لا  ح لألالت تتئا ر  ئاألر شازرزاد  عاد ا تزال  اس ألالسر.   ار هاذا 

  م 1715م/Antoine Galland 1646 تاار أن  ؤ ااد أن تر' ااس "باال ن" اسلااأللق أل 
 ّ ضاات ئاادى ق ألاال  اار ا' لاالط اسل ل ألااس  اسض رألااس  ا'دأل ااس  اار  ر لاال   لر'زاالأ  أدى 
ت اااا ع استر' ااااس  ا ااااترع  ئاااالدرهل إسااااى ظزاااا ر  تاااالج أد اااار بزألاااار   ت اااا ع.  ت' اااات 

أ  قااد ألااز ت هااذد اس راحاال استاا لألرات  اار لرلااس أطاا ار   اس حل االة  اإل ااداع  است'اال ز 
اسلرلس  ر تط ر اسضن اسر اير  ن     دلت  أللسألس  دلطضألس إسى ا'ت لدألاس  أ رقألاس 
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  ر األاس  أللسألاس س راحل ألز ت  ار تطا ر اسر األاس  انإسى   ألس  اسر األس اس'دألدة .  هذد ا
 إسى تلرأل ألس   اقعألس لم إسى 'دألدة.

 مة وليمة"(أ/مرحمة التجمي:)االهتمام بالرسالة "ألف لي
 'ااد ا'دألااب اسر اياار ا''  اار اسااذ   االن  تعطشاالا سر ضتاالح  استحاارر  اار ح لألاالت 
شاااازرزادأ أل   داااال  ئاااا لا ألض'اااار اس ألااااللأ  أل زااااب ا'حللااااألسأ  أل اااادد  عاااالسم  ا اااار  اااان 
اسش ئاأللت اس   ذ'ألااس  اس   ا دلت اإل لاال ألس  اس تاال رات اسع'أل اسأ  لااله ت اس ألاالسر 

ت   اال قد تاا   اان   اال ألن  ألاالسألب   ألااس  ت  دااس  اار تطاا ر ر األاالت اسحااب  اس تاال را
ستح ألق اإلللرة  اس تال رةأ   ارز ذساك  ار  تل الت  '  داس  ان اسار ايألألن اساذألن ئاّرح ا 

 قد قلدت هاذد استا لألرات  ار  داألاس ا' ار إساى ظزا ر ل لا س »  لر هذا اسلضر اسعلس رأ 
  ألااااد اس '  دااااس  اااان ا'د اااالل اس   اااادة س ح لألاااالت اسشاااازرزادألسأ إذ درج  ع اااازم د ااااى ت

  الن اس ارن اسلال ن دشار د اد    3 «اسعر ألس ت  ألادا   لشاراأ  حال   اس تل اس د اى   طزال.
استر ألألن ه  قرن أسع سأل س  ر   لزع   ادا استا لر  ا احل  ان  ارل اس لا  د اى    اسا  

  ا لتضلدة  ن ت  أللت   ر تط ألر  ن اسر األس.
س سألااالم  Vathek  1782  س الاااقا إساااى ادت ااالر ر األاااس  ألاااذهب  '  داااس  ااان اس  ااالد

  أ ل  اص تا لر  ا سع سأل اس  سأل اسأ  قاد William Beckford  1761- 1844  ضا رد 
أ  تح اار قئااس   ااك ألااددى اس الااق  ل لاا س  ت اات اسر األااس  االس تتألن اسضر لااألس  ا  ' ألزألااس

 ان  ارل اس  تألضالت استلسألاس  ا'لا ل    4 ا'حداث استار ت ائ سا أ  ألت' اى ا'لار اسشارقر
ا طرقال  ان -ر اس زلرأ   ر اسدألن   اسرح اس  اس حاث دان اس  ازأ  ت لال هاذد اسر األاس    

 اس رح س ا' سى  ن  راحل تط ر اسضن اسر اير. -  ألتزل اسش  ألس  اس    دلتألس

  Jan Potócki'الن   تا  رأل تب  -أ  التح لر '  اس أللسر -  ر اسلأللق  ضل 
  حألاث Le Manuscrit trouvé à Saragosse)    طا ط لرقلاطس 1761/1815 

تت  ن  ن قئس إطلر ت  لم إسى لتألن أل  الأ  ألتعارض أ طالل ح لألتا  س تال رات تشا   
 تل رات اسل د لدأ  ألت ئ اس لتب طرأل س اس أللسر  ر إألراد قئس دا ل قئاس   ار ادت الد 
د ئااار اسع'لي ألاااس  اس ااا ارقأ   ااال ت ضاااتم اسر األاااس د اااى '  اااس  ااان ا'حاااداث استلرأل ألاااس 

  اسر األاس  ار  '  زال أشا    لس ألالسر  ان حألاث  5 بر لطاس  ار ألاد ا'لا لن. أه زل ل  ط
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 أُلظزاااار اس ؤساااع  عر ااااس شاااال  س »    اااا دلتزل  ت لااااأل لتزل     ألتزااال اسلااااردألسأ    ليزااال
 لسشاارق    ئاار اس دأل اااس  دألل تزاالأ  اس ؤسضااالت اسعدألاادة استااار ظزاارت أألل ااا   أل اال ألتع اااق 

أل اائ  تاالب أساع سأل ااس  سأل ااس  ح لأللتزاال  ت اك اس  اادان  اس   اا دلت.  ها   اار شااك  الن 
  تااالب أل ااالهألزل  ااار قئئااازل   ااار ذه ااا   هااا  أل تاااب ر األتااا  هاااذدأ  حااال ل أن أل ااارج

   6 «  أللسزل  تش أل زل. 
  ل ت أد لل   ض رد اسر ايألس   داألس دزد 'دألد  ائ اسشارق لام تحا ل شاأليل  شاأليل إساى

ق  ا  اااد لج  ااار شااا ل  ااان اس'لذ ألاااس  ا حتااا ا أ  ااال تُااا ج ذساااك اسعزاااد  لحت ااالن اسشااار 
أ' اي  استرأل س  ط  ل  استل  سأ  ر  زد اسللحرة  طرل   اآللرة  أئا م  ار  رح اس 

 ااان شااازرزاد  شااازرأللر  لااال  أسزااام داااددا   ألااارا  ااان اسااار ايألألن  ااار ا تألااالر   ح اااس  ااال
   لسشارق  ار 1832-1771 استرلا  ت    7 ش  ئزم   قد ت لر رايد اسر األس استلرأل ألس

س استر التضلدهل  ن أسع سأل س  سأل س   إسى اس تلب اإل ' ألاز  حلاب ر األلت     ل اسدر  
سى  ل  تلب أ ر ل.   ل  ا 

ا ت ااال اس'ااا  اسعااالم اسلاااليد  ااار  أساااع سأل اااس  سأل اااس  إساااى  عظااام اسر األااالت ذات اسطااال ئ 
 ظزااارت اس  تألضاااالت  ضلااازل   اسرح اااسأ  اس'اااازر اس لسألاااسأ  اس لي ااالت اس أللسألااااس أ  اسشااارقر

 اار  تل االت اساار ايألألنأ  ه االك  اان  تااب  اار اس رح ااس  شاالدت قئااص اسحااب اسشاارقر 
ا' سى  ت  را  ر الم  لتعلر   شألر  ار هاذا اسلاأللق إساى د ال ر ايار إ ' ألاز  ظزار 

 Une nuit dans) اسض ت رألاس ُ لام  اا   سأل اس  ار حارألم در ار     ر  زلألس اس رح س ا' سى

un harem maure استار   ألات د ألزال أ  هار  ر األاس برا ألاس   ألات د اى اس  ضألاس  ضلازل
اس أللسر اسعر ألسأ حألث حظر اس  رد    هر رت    للات  لل   ألاز  ان ق ال تلائ  لال    ان 
 لل  اس لشل أ  ق ل أن ألتلدر  اّص  ال  احادة   أل اس  ط اب  ا زن أن تار    ال  احادة 

 أل ااااد  أن ط ألعااااس اس 'ت اااائ اإل ' ألااااز     8  اااا زن اس  طاااائ ا' لاااار إلاااالرة  اااار حأللتزاااال.
تر ض  لل هاذد اس تل الت استار تشاألئ  ألزال قئاص اسحاب  -اس رح س ر ت ك  -اس حل ظ

 اس تااال رة  اس'ااا س   ااال حااادا  ااالس لألر  ااان اس اااؤسضألن إساااى الاااتع لل ألااا ل   لاااتعلرة أ  
ذا  ل اات قئااص اسحااب اسشااليعس  اار اس ألاالسر س ألاات  إ ااراج  تل االتزم د ن الاام أل ألزهاال.  ا 

 ة إسى حألن.ترحل ل  ر اسدأللر اسضر لألس  إ زل  ر إ ' ترا   ألت  لتتر 
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  د لئار R.Louis Stevenson  1851/1894 ت ال ل ر  ارت سا ألس لتألض لا ن 
 Les nouvelles Mille et    9   ن أسع سأل س  سأل س  ر    سأللسر أساع سأل اس  سأل اس اس'دألادة

une nuits,  ااألضل إسألزاال  عاال ر 'دألاادة   اال ألتضااق  اائ اسض اارة ا' رقألااس استاار أراد أن  
أن ألعااّد ح لألاالت  أن أل ألضزاال سااتريم اسااذ ق اسعاالم اسلااليد  اار  أل ئاا زل إسااى قلرياا أ  حاال ل

اس رح س استر  تب  ألزال سأللسألا  اس'دألادة استار تت ألاز  لستلا ألس  اس للي ألاس   ال 'ع زال راي'اس 
 ااألن ' زاا ر اس اارا أ  ألت' ااى ألاار اساا ص اسلاال ق  اار الاات دام ألاا  ب تاا اسر اس ئااص 

 لااال  دااار  اسااادألن   ت للااا زل  ااان ش ئاااألس إساااى أ ااارى  ت ظألاااع  عاااض اس ئاااص  ااان
 اس ألاااالسر  لس لاااا س إسااااى لتألض لاااان ت اااادم أحلاااان ا'دسااااس د ااااى  ضلألااااس » اسئااااأللد  اس' اااار. 

اسر  ل س اس  ر  ار است'ال ب  ائ ا  ضعال ت  اسع اطاع اإل لال ألسأ   داد اس ط  حالت 
  11 «اإل للن اس ل عس  ر د ا     دبدبتزل.

 رح ااس  اان  س  ت 'اات ه ااذا  االن  أسااع سأل ااس  سأل ااس  قااد دشاا ت دئاارا  اان اس للقضاا
اسعطااال  اسض ااار   اسض ااار 'عااال أقطااالب ا'دب اسر ايااار ألت حاااد ن  ااائ هاااذا استاااراث ح ااالأ 
 أل ئاازر ن  ألاا  دشاا ل  ظزاار اسشاارق د ااد"   ضاا رد    تاا  ر  لتألض لاان"  الااعل  ت  داال 
ألشاا ل  لاالحلت  لااألحس ت تااد  اان  االرس إسااى إلاا ل ألل  أقلئاار أ ر اال.   اادت استحاا  ت 

 س اااان لاااا ا  قااااد ت » قتئاااالدألس  ا ااااحس  اااار ت ااااك اسع اااا د.اسلألللااااألس  ا 'ت لدألااااس  ا 
اسح لألااااالت  ضااااارا  ااااان اسعااااالسم إساااااى أرض  لألااااارة  ترألاااااس تت ا اااااق  ااااائ تئااااا رات اساااااذهن 
اسر  ل لرأ أ  أ دت اس ئألحس ا' رقألس  اس  ضعس اس عر ألاسأ  اإن أساع سأل اس  سأل اس  ل ات 

  11 « ا حس است لألر  ر اس لط اسل ل ر. 
قألس  ار ر األاس "ه   ار   ان" استار  ت زال  الرك تا ألن لا س ت رز اس  أل اس اسشاع ألس اسشار 

 االستراث اسشااع ر ا' رأل اار إسااى ا هت االم  ح لألاالت أسااع سأل ااس  قااد قاالدد ا هت االم  1884
 ألت' اى استا لر  ألت' ى دلسم شزرزاد اسللحر   زأل   ن اسع'لي ألس  اس اقعألسأ سأل سأ حألث 

تاالرألا ا لاات داد حألااث  اار   اام اسحاادألث داان   لس ئااس اإلطاالر  اار   طاائ  اان ر األتاا 
  أل  اار اس طاال  ه  اار   ئاادأل   اسز 'اار  'ااألم  داان اس  ااك ه اار  اسااذ  أل تاال ز 'لتاا 

 لن أل  تر سك أن ترى "ه ر  اسلل ن"  ه   ر أ ج  'اددأ س اد ادتالد أن ألتاز ج ز 'اس »
'دألادة  ال ألاا مأ لام ألاا  ر   طائ رألاازل  ار ئاا لح اسألا م استاالسر.   الن ألضعاال ذساك   اار د 
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ن ألط اااب  ااان طلهألاااس أن ألعاااّد سااا  ط  ااال  ااان اس ألض... ااالن أل ااا ل " شااادألدأ   ااال سااا   ااال
  "اقطعا ا   ار ئا لح اسألا م استالسر أل ا ل سزام اح ر ا سر  ل 'ا ألن"   ألح ار  زل سا .

رألاازل"أ  أل طع  اا .  د ديااد أل  ل "اح اار ا ساار 'ااألن شاا ر"أ  ألح اار  زلأ   اار ئاا لح 
اس' أل اس "  ت'ألاب ر ز الن اسأل م استلسر أل  رهم   طئ رألزل! لم أل ا ل " اتئا  ا  ر ز الن 

اس' أل س اس دا أ   ر ئ لح اسأل م أل  ر اس  ك   طئ رألازلأ   الن ألط اب  ان  ال  احادة 
 ا زن أن تح ار سا  ح لألاس  ار  ال سأل اس.  الات ر د اى ذساك اس  ا ال إساى أن ' ائ أساع 

أ  12 ح لألااس  زااذد اسطرأل ااسأ  لاا' زل   زاال  اار  تاالب أط ااق د ألاا  الاام " تاالب د  لاادا "
إ ااراز تلاا ط  ألت اام  اان  اارل ا لاات زلم   13 « ع ألاا م داان    اا د . هاا  الاام طرألاا

ن ا ت ااع  اسحاال م ه اار  اسلاال ن اسااذ    أل ت ااع داان شاازرأللر  تاالرألا ا لاات داد  احااد  ا 
اإلطاالر اسز اال ر  اس  اال ر.  ألت اام  اان  اارل اسع اال اسر اياار  اازج استاالرأل ر  االس را ر 

ؤألااس ساادى تاا ألن  'ااد  اار ت ل ساا  سإلألزاالم   اقعألااس ا'حااداث.  د ااى اسااربم  اان رحل ااس اسر 
احتضلظال  لست لاألم اس اادألم اساذ  أل ا م استاارب ح أل اس اس 'ا د اس االد أ  أللا'ن اسشاارق  را  

 . 14 ق  لن استراي ألس  اس أللل
اس ا ن  س د  'د اسر ايأل ن  ار  أساع سأل اس  سأل اس  ت 'زال 'دألادا  ار  ظارة اإل لالن إساى

 اال  داار  اساادألن  قئااص اس  اا ك  درقتاا   االس ' د   تاال رات اسلاا د لد  قئااس د اار  ل
 اس لاااطل  ت شااااع دااان ت'اااال ز اسحر اااالن   لااار 'اااادار اسئاااا ت  لااا طس اس اااارم استاااار 
 ر اااتزل شااازرزاد سااام ت ااان تع ألااارا  'ل ألااال س لااار اس قااات   ااادر  ااال  ل ااات لااارحل  طرألااال 
 حتاااا ا  اسااااز ن   ااااذسك  ااااّ ن اس تاااالب   اااارة  تاااالألرة داااان اإل ااااداع  اسضاااان   اااادا است لااااك 

شاااى سألحااال  ح ااا  لاااز سس استع ألااار دااان اساااذات   ااان ل اااس لاااز سس  ل'شاا لل اس  طألاااس ألتر
است ائل  ئ اآل ر   دأت اس تل س اسر األاس  ار است  ار دان اسطال ئ اس ألالسر شاأليل  شاأليل. 
 حاال ل  عااض اس تاالب ت  ألاائ ش ئااأللتزم  التح االر ش ئااأللت شاارقألس ت ائاال اس أل ااس 

تااب ا'س اال ر "' زألااع اسلل ألااس  عااد ا'سااعأ  ع ااى   ااط  تل االت "    تلاا أل  " الاات زم اس ل
أسااع سأل ااس  اار ر األتاا  قئااس اس أل ااس اسلل ألااس  عااد   Joseph roth 1894-1939  ر ت "
   تاد ر أحاداث هاذد اسر األاس حا ل زألالرة Die Geschichte der 1002.nqght ا'ساع 

  ألأل اال   س لياا      تأللااسأ    ت ااع استحاا  ت استاار طاارأت د ااى هااذا   15 شاالد إسااى أ ر اال 
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أل دم  ن  رسزل ط ألعس اسعرقس  ألن اسشرق  استرب  ار ذساك اس قات   ار اسزاير اسشرقر س
اس قت  ضل  ألتألر  لالر اسرح اس  ان اسشارق إساى استارب   اسع اس  ألعارض  ألزال  'زاس 
 ظاااار اسزاياااار اسشاااارقر    قضاااا   اااان    اااا دلت ' هرألااااس   اس اااارأةأ  اسحاااابأ  اسرح ااااسأ 

لألل دئاارد  اان  اارل  اسشاارقأ  استاارب    اار اس قاات  ضلاا  ألحاال ل ا  ضتاالح د ااى ق اا
اسعالطضر س   ادع   ظزرت ا'للسألب  تدادألس   تس  لات حلة  ان اسحاسش ئألس شرقألسأ 

   ن تعل    اسط ألعر  ئ ا'شألل      ل س  ن  'دا   د ن  تل ة.
  د   ل  ن  رل  ل ل ق ذ رد أل  ن أ ن  ل'ل '  س  ن اس رحظلت أه زل 

لسس أ  أساع سأل اس  سأل اس لا ا  أتع اق ا' ار  لن ت لر اسر ايألألن  ر هذد اس رح س  لسرلا-1
 لس ل  د ى    ال اسح لألس اإلطالر أ  اسح لألالت استار  ردت  ار اس ألالسر أ  التح الر 

   '  اس أللسر أ  لحر اسشرق.
ألاااز ت أسااااع سأل اااس  سأل ااااس  اااار تطااا ر اسر األااااس اس أللسألااااس  اسعلطضألاااس  أ اااادتزل  اااالسطرق -2

  ا'للسألب  اس    دلت.
دة أ  شاازرزاد  اهت االم   اال تر ألاا   سعاال اسلاا ب اسااريألس هاا  أن     اام إه اال  س لاالر  -3

' لسأللت اس تل س  ر ت ك اس رح س تر ز د ى  ل أُل الل   د اى  ان أل ا ل أ   لسرلالسس   
   اس رِلل.

 ب/مرحمة المطاوعة: االهتمام بالمرِسل)شهرزاد(:
أ   ادأت التطلدت اسر األس  ر استرب ت'ال ز ا'شا لل اس را ألاس  اسشاعرألس  اس  ح اس 

ت  اااذ تشااا ّ زل استااالرأل ر اساااذ   عاااألش تط راتااا  ا'د ألاااس اسألااا مأ  ذساااك   اااذ أ ا ااار اس ااارن 
اسلل ن دشر   لستحدألاد  ار ا ' تارا   ر لالأ حألاث  ادأت است'الرب ا' ساى س تل اس اسر األاس 

 سم ألتحادد ذألا ع اس ألالسر  تزاألاد اس زداس اس اقعألاسأ  ال  'ادت  األن  »ذات ا' علد اس اقعألسأ 
لقزل  ااان  اااذس ا 'زااادا  لئااال س  اااعزل  ااار لاااأللق اس 'ااارى اساااريألس س حألااالة  ح ألزااال  دشااا

اسل ل ألااسأ أ  اسحر ااس اس اقعألااس استاار قاالدت  لستاادرج   اار ظاال  تتألاارات 'دألاادة إسااى   حااى 
 «.  16 ز   اسط ألعر

 اادأت   ااذ أ ا اار اس اارن اس ئاا ص تتت تاال  اار ئاا ب اس قااليئ  استحاا  ت استلرأل ألااسأ 
   ان اآل الق اس ألتل ألزأل ألاس إساى و الق د  ألاس تحات تا لألر  تل'ل حر ألس اس 'ت ئأ  ا ت لسا
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اسض لاااضس اس  اااعألس  ت'ااات د زااال تتألااار  ااار اسعرقااالتأ   ااات  دااان هاااذا استحااا ل اسااا ظألضر 
   س  تل س تح ل  ر ت ظألع ح لأللت شزرزاد.

  أل ئار اسح لألالت اسشازرزادألس د اى أ زال CH.Dickens  1812-1871 لن دأل  از  
طس   رب  س ألت  لهل اسذهن  ألت م ذسك  ان  ارل  ال ئ ر  ه ألس أ  ر ايألس سحأللة  ش

تئاارح  اا  ش ئااأللت  اسر ايألااس.  قااد ادتاارع  اار أ لاار  اان لااأللق  اا ن اس ألاالسر اسعر ألااس 
 أ  ااات   أل تااا   ت'اااددة حألاااس.  ألت' اااى ألااار شااازرزاد  ااار ر األتااا  "لااالدس اسلاااألد ه ضااار "

'ت اااالدر  اااار   اااادد ا   17  " اااالرتن شاااالزس ألت  "دا ألااااد    ر أل ااااد"   ااااد الاااات دم اس ألاااالسر
    اسلألللر   ر رئد  عل لة اسط  لت اسض ألرة.
أحا ال اس 'ت ائ  ان اس عا زألن  اس حار  ألن   لن س تئا ألر اس ألالسر اس الرعأ  تئا ألر

ألعألشا  اسح الم  ار  أساع سأل اس  سأل اس  د ر   اس'أللعأ   ر اس  ل ل حلل اسر لد  اس ذخ اسذ 
تزل  الاااات زل زل  اااار اسح لألاااالت  درالاااا   ألاااار  اااار إق اااالل ا' ر  ألااااألن د ااااى قاااارا ة ت ااااك

   لس ألااااااالسر  ااااااار ئاااااااأللبس 1919-1828تااااااا لر 'ااااااا رج  ألرألااااااادألث  إ ااااااادادلتزم.  قاااااااد 
ألضاالن هاالر 'ت ن أ   االن ألااؤ ن  االن اس قاات قااد حاالن س شاادان  ر األلتاا  هلر  رتشاا   دأ  ا 
حأل ألاااس  ا ضتااالح اسح لألاااس اسعر ألاااس إذ أل  ااان أن ت ئاااب اسر األاااس   ااال  ألزااال  ااان تع ألااارات 

اس اااألم ا 'ت لدألاااس  أل  ااان أن تلااالهم   18 قااات  ضلااا .ا'ت لدألاااس   تعاااس قئئاااألس  ااار اس  
 اسلألللااألس  اار إلاارا     اا دلت  لئااس إذا  ل اات  اار  راحاال تلرأل ألااس حللاا س حألااث 

 تئ م هذد اس    دلت   لل س إ'ل لت ستللؤ ت  لألرة. 
  د ئّ ر اس لألر  ن اسر ايألألن استار ألألن است'الرب اإل لال ألس  اس شا رت ا 'ت لدألاس 

ا'د ألاااس ألااا ل   لألااارةأ  ااالن سزااال إلااازلم  ا ااام  ااار ت لاااألس  تل اااس   ااارزت  ااار اسلااالحس 
"  ااااااازاكأ إ ألااااااال ز  أ  لاااااااألم   ر ايألاااااااس تت اااااااذ  ااااااان اس 'ت ااااااائ  ااااااالدة  ئااااااا س أ لااااااالل

." بألرهم  اان ا'لاا ل  استاار ألااز ت  اار إ اال ة اس 'اادان ا 'ت االدر اسع ألااق. باا ر ر
'ع اات   ألئااعب ت ألاالن ألاار اسح لألاالت  اار اسااذهن ا' ر  اار ' اا  شاا ل   ل ااس اس' ا اابأ

 اااان اسح لألاااالت ت تاااارق ألااااتلر استز اااات  ت  ااااذ ق اااا ب  د اااا ل اس لألاااارألن اسااااذألن ألئااااعب 
 ت طألرهم  ر لأللق د ن بألرد.
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 لساااات اسر األااااس إسااااى ا هت اااالم  اااالس تزى ا' رقاااار اساااا اقعر  حل ساااات رئااااد اس اقاااائأ 
  شع اس  الب دان  عاض   لألالد   ل ات  ظألضتزال هار اسلاعر إساى استحاّ ل  لس' لدالت 

أل'ّلاااد ط  حزااال  ألعّ ااار دااان ت'ر تزااال ا 'ت لدألاااسأ  سعاااّل ت'ر اااس إساااى  لااات ى أ  ااال 
اس اقعألألن اسط ألعألاألن  "إ ألال ز      ازاك"أ   ان ه ال  اإن هاذا استحاّ ل  ار اسضعال اسر ايار 
 اان اس االدة اس را ألااس أ  بألاار اس اقعألااس إسااى داالسم اس لاار  اس االدة اس اقعألااس اس حتااسأ  ّ اال أهاال 

ئ  أل اات ط   لألاالد  حر لتاا  اس' لدألااس   اال تت لاال اسر األااس إسااى أن ت اا ن   ااال ألرئااد اس اقاا
د ااى  لاات ى اسحألاالة ا 'ت لدألااس  اسض رألااسأ   االن ا ستضاالت  حاا  اس اقاائ  اسع اا ع د ألاا  
سألشااا ل  ئااادق الااات'ل س إلألدأل س 'ألاااس ظزااارت  ااار دئااار تحّط ااات  ألااا  قاااألم ا'ت لدألاااس 

 .   ط  لت  عأل سأ   ل ت اسر األس تلت'ألب الت'ل س  ا حس ستط علتزل  ا شتل تزل
ت' ااى ا هت االم  شاازرزاد  اان  اارل تئاا ر  ئااألرهل  عااد ا تزاال  اس ألاالسر  قااد ت' ااى 
ذساك  ار اس ئااس أ  أ  قاد أشار ل لاال  ل إساى أن  ب تألألا    اا   تا ألن  حال س ا أن ألتئاا را 
 زلألاس   لاال ألس سشاازرزادأ  هااذا استئاا ر أل اائ  اار ئاا ب  عاالد ت 'دألاادة ترئااد اسعرقااس 

 Henri  "1936-1864سضر لار " ه ار  د ر  ألا   ألعّد اس لتب ا ألن اسشرق  استرب.   

de Régnier  اان أ اارز اساار ايألألن اسضر لااألألن اسااذألن الاات ز  ا ألااط رة شاازرزادأ  ألت اام 
 Le voyageذساك ' ألال  ار ر األتا     رح اس حاب أ  تر ألاس د اى طرأل اس أهال اس  دقألاس    

d'amour ou l'initiation  vénitienne  مأ   1931  أ  تااب  ئاا  اسر اياار لاا س
 ت  لاام اسر األااس إسااى أر عااس أقلاالم تعاالس     اا دلت   ت ضااس  اار اسحااب  اس اارأة  اسشاارق 
ن  دا اس  ل  اسض ر س ر األس أل ت ع دن  ص أسع سأل س  سأل س  ار اس لام ا' ل إ    اسضنأ  ا 
أن طرأل ااس اس  اال   اار   ألااس ا''اازا  تاا حر  اارا ط  ضاار حألااث أللااتعألد  اار اس لاام اسلاال ر 

أسع سأل س  سأل س  ألعألش اس لرئ  ار اس لام اسلال ر 'ا  اس تال رة   تر ل شزرزاد   ع ل  ن
 اسرح ااس  ألت' ااى اسشاارق  ع  اا   اان   ظاا ر اسلااألدة اسضر لااألس.   اان زا ألااس أ اارى ادت ااد 
اس لتاااب ت  ألاااس اسح ااار  استشااا ألق  اس ضل'ااا ة  اسش ئاااأللت  ضلااازل  شزرزاد/شااازرأللر   ااار 

ا  اترع  استشال    ائ  أل رب  ّئ   ن  ص اس أللسر.  قاد   اى اس لتاب  ئا  د اى   ألاس
اسااااا ص اسااااارحمأ حألاااااث تظزااااار اس  تألضااااالت  ضلااااازل استااااار تتاااااردد  ااااار ح لألااااالت اس ألااااالسر  
 ا قتراب/ا  تراقأ ا لت رار/اسرح سأ اسحب/اس ألل س أ  تت رر اس  اقاع  ضلازل.  تت' اى 
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  ألااس استشاال    اار اس لاام اسلاال ر  اان اسر األااس حألااث ألعألااد اس لتااب ئااأللبس اس ئااس اإلطاالر 
  ط 'دألد أل  ب  أل  ا'د ار. س ن   ق  

اساز ن  ألاد  زل اس لتااب اس ارن اسعشاارألن  - ار  اص ر  ألألاا  -تت'ال ز شازرزاد ا'ر  ااس
تعالسرأ اقتر ار   ار »ستعألش  ئ 'ر ألن ت'ر س 'دألدة شلذة  دأل س دن است'الرب اسلال  س 

أ  ه اااذا ألرلااام ر  ألألااا   19 «أ لااار ألااال ح أل تااار !  زاااذد ا'رأل اااس تتلااائ ' لااار  ااان ال اااألن. 
 زرزاد 'دألدة بر ألس   درقس سزل  شزرزاد اسشرقألس استر بّرر  زل. ئ رة ش

سى 'ل ب هذد ا'لط رة ا' ل ألس اسشرقألس اهتم اس لتاب  'ار ألن ا'لاط رة ا' ل ألاس   ا 
استر ألاااس استااار الاااتطلدت هااار ا' ااارى تت'ااال ز ت'ر اااس ا  ضئااالل  استر ااال  اس حااادة لااام 

'دألادة هار اسعرقاس اس ل ألاس.  ه اذا اسحب  اس ألل س ستد ل هر ا' رى  ار لاأللق ت'ر اس 
 اام هاا  ' ألاال »ت اارر اسرح ااس إسااى  تااداد  ت ت اار ا' ألاارة اسشاارقألس استاار تلاات   زل  حضاال ة 

لااألدتر ت  ألااس دداا ترأ   اام أ اال لااعألدة   عر تااك!   اات اد اام 'ألاادا أ ااك  لت ااسأ  قااد زادت 
 . ألاازم هاذا اس  اال   ار إحااداث 21 «طأل تاك  اان لاحركأ  لاا حتضظ  اذسك  اا ب ى ذ ارى.

تتألألاار   ألاار  ااألن اس اارأتألن  زاا  س اال   ااألن ا اارأتألن ' عاات  أل ز اال ق الاام  شااتر س اس' لل 
 استر ل  اس ألل اس  اس حادة أ  ' ار أن اس لتاب أراد أن أل ارز '  اس  ان اس ئاليص استار 
ت ألز اس رأة استر ألس دن اسشارقألس أه زال اس'ارأة  است'ال ز  اس ارق   ان هاذد اسزا ألاس 'عال 

شاازرزاد  سااألس اسع ااسأ  سعاال هااذا ا  تألاالر ألحألاال د ااى  'اار ألن هاار استاار ترحاال إسااى
  ر'عألس تلرأل ألس تؤ د أن استرب ه  اسذ  ألرحل  لت'لد اسشرق '   ا'ئل  اسر ح.  

 ااار ر األاااس اس حاااث دااان اساااز ن اس اااليئ ت'ر اااس  M.Proustألعألاااد  لرلاااألل  ر لااات 
 هر ل ل س  ن اسح لأللت بألار اس  تزألاس   21 اسح ر اسشزرزادألس  ر  تل س سأللسر أ ر  ألس

 تظزر ر زألس اس ألال  اس تل اس  ار   ا'زاس اس ا تأ  ألت' اى اس سائ   حل الة ألا  ب اسلارد 
 ئاا ت ظاارل أسااع سأل ااس إسااى أ رأل اال   'ززاال اإل لاال ر  سعاال أ اارز  اس ئئاار اسشاارقر.

  Jorge Luis Borges  1899/1986ش ئااألس تاا لرت  زاال  اا ر ر ساا ألس  اا ر ألس 
  ااال حظألااات  م.Jorge Luis Borges  1899-1986  22 ألس  ااا ر ألس"'ااا رج سااا  

 Isabel Allende شاازرزاد    ل اااس   ألاازة  ااار ر األاالت اس لت اااس اسشاااأل ألس إألزا ألاال أس  اااد 
' عت  ألزل  ألن د'لي ألس اس أللسر اسعر ألس   اقعألس اس تل س  أ  اس' ئ  ألن أحاداث   قاليئ 
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 ت   ات  اان   اق أ  اا ذج أ لاا    بألار   س  ااس  ائ أ اارى ط ألعألاس   ترقااس  ار اس اقعألااسأ
ألحألااال د اااى شااازرزاد أ رأل ااال اسرتأل ألاااسأ  لُ ضئااال  ااار اسحااادألث دااان هاااذا ا'  ااا ذج  ااار 

 اسدرالس استط أل ألس.
إساى  Daniel Maximin تتح ل طلقس اسح ر اسشازرزاد  د اد    دا ألالل   لاأل ألن   

س  اان إدئاالر  ااّس ' اا ب أ رأل اال اسرتأل ألااس  اار ر األاا -سااألس  اان  طااش شاازرأللر–   ااذ 
أ  طأل اس لا ئ لالدلت ألح ار اسلالرد  ت ضألال   L'ile et une nuit  23  اس'زألارة  سأل اس 

ئ رة اسرا ألس شزرزاد  أللت' ئ  ل طلقلت اسح لألس  ار   ا'زاس اس ا ع  اساذدر  ارل 
اس اادة استاار الااتترقزل اإلدئاالر.  أل لاام اس لتااب ر األتاا  إسااى لاا عس  ئاا ل   أللاااتترق 

'دألااادة  لااالددة  ااار ح ألااا   ألتااا ص  ااار  ز ااان اسح ااار لااا ئ لااالدلت  ألعت اااد ت  ألااالت
 أللطألر ت  ألن أ رأل ل اسرتأل ألس.

 د ألاا  أل  اان اس اا ل إن اساار ايألألن حاال س ا  اار هااذد اس رح ااس تط ألاائ ش ئااألس شاازرزاد 
س تع ألااار دااان ق ااالألل  اقعألاااس  قاااد ت ر'حااات هاااذد ا' لاااى  اااألن اس سااائ اسر  ل لااار  اسلاااحر 

 اس اقعأل  ل أل ألز هذد اس رح س 
 ادأ أ    ل  عد اس أللسر.ا هت لم   ئألر شزرز -1
 إ داع سأللل 'دألدة تع ر دن ق لألل اس 'ت ئ استر رأ أ  إ داع شزرزاد بر ألس.-2
 

 ج/مرحمة اإلشعاع: االهتمام بالمرسل إليه )المتمقي/مابعد شهرزاد(:
 طااات اسر األاااس  طااا ات  لألااارةأ   لااا'ت د ااار  لاااألرتزل  عااالسم  ااالرزة  ا ت  ااات  ااان 

ة إساى   لاضس هاذد اس عطألالتأ لام  حل ساس ت ادأل زل  ار  عطأللت ا'ت لدألس أ رقألس   لشار 
ل ب ' لسر  يق تلتعألر  ن   ت ع ا'ش لل اسلردألس ق اسب ست  ر  ان  رسزال ئا راا 
'دألاادة.  قااد ت  اات اس تل ااس اسر ايألااس اس'دألاادة  اار حر تزاال   لااألرتزل ت 'زاال 'دألاادا ألعت ااد 

 لااار  ااان هاااذا است'رألاااب د اااى  لااات ى  حااال رة اس   ااا دلت  ا'شااا لل  اسش ئاااأللت  أ
ت  ااات   دااالا  ااان اس تل اااس اس    س 'ألاااس استااار تتألاااب  ألزااال اسش ئاااأللت  تت لااار  ألزااال ستاااس 
اسلردأ   ئ حت اس أل س  ر هذد اسر األس سأللت س    ا ع  ال ست  ألزال سزاذد ا'شا للأ إّ ا  
 شااار ع  تل اااس ر ايألاااس تاااّد ر ا'شااا لل اسلاااردألس اس عتااالدة  تااار ض اسلاااليد ألااا   لا    اااراا 
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ألذا ل   ألرد  رح س 'دألادة  ح لرة  تعّ ر  دن ا تزل   رح س  ر تلرألا اس تل س اسر ايألس  ا 
  اار اس اقاائ  ااإن اسر األااس اس'دألاادة تلاات دم  اال » قاالدرة د ااى الااتألعلب اس قااليئ اس'دألاادة. 

اس لااليل س اار تزاارب  لسح أل ااس  اان ذسااك اس  اال  اس تئاا ئ اسعذ  ااسأ اس ضتعاال اسااذ   ل اات 
 زاال تلااعى  ستحطااألم  اس اا'س اسريأللااألس اس لاات رةأ ت ل اا  اس ئااس اس اقعألااس   اان اساارا    إ

   24 «. اسرؤألس ا' لدأل ألس س تئ ألر ا 'ت لدر  اسلأل   'ر
ح ّ ااات اسر األاااس  ااار  لاااألرتزل تطااا را   دألااال  قاااد ائاااط م   ااالد اسر األاااس د اااى تلااا ألس  
ر األااس اس اارن اسعشاارألن  للاام  "اسر األااس اس'دألاادة"أ حألااث ت' ااى  اار  عااض اس تل االت ت اارد 

حااارل   اااط 'دألاااد ألتعل ااال  ااائ ت  ألااالت اسضااان اسر ايااار تعااال ر د اااى ا'شااا لل  اس دأل اااس  ا 
  ت ضل  س ن د ن ت'لهل س ألم لل تس   حطالت ترالألاس سزال إلازل زل  ار   ا رة هاذد اسرؤألاس 
اس'دألااادة.  قاااد شااازدت اسعشااارألس ا' ألااارة ا اااتر  اسل ل اااس استر ألاااس  لستر' ااالت  اس  تااالرات 

 ااالرات اإلد'ااالب استااار ألتااادا ل  ألزااال  ااال هااا   أ  ااالط اس حل ااالة  است ااا ألن  است لألااال  اسع
 دا ل اسح لألس   لر'زل.

  اان هااذا اس  ط ااق اهااتم اسر ايألاا ن  شاا ل  االص   تاازى است'ر ااس اسض ألااس ذاتزاالأ أ  
 ت اااك ا لااات رسألس اسذاتألاااس استااار ت'عااال ت'ر اااس شااازرزاد أ لااار قااادرة د اااى اسدأل   اااس  ااان 

 ر هذد ش ئاألس   ظضات ا طرقال اس تل لت اآل ألس  استلرأل ألس اس  ت ضس.  قد أدألد اس ظر 
 ااان   ظااا ر اسااارؤى اس  دألاااس اسحدأللاااس استااار أدااالدت ا دت ااالر سلااا طس اس ااالرئ استااار ظ ااات 
 تأل سأ   ر هذا اسلأللق اهتم اسر ايأل ن  ش ئاألس "د ألالزاد"  لدت لرهال ت لال قلريال  حلأللال 

  ر اس أللسر اسعر ألس.
اس ئئااار    ااالدة    أل  اان  تل عاااس هاااذا اس سااائ  ش ئاااألس د ألاالزاد  شااازرزاد   لسلااارد

  John Barthاسح لألالت اس تدادألاس  ار  تل الت اسر ايار ا' رأل ار اسحادألث 'ا ن  الرث 
 أ  تت  ن اسر األس  ن لرث أقللم  Dunyâzadiad  1972 ضر ر األت  د أللزاد  

اس لااام ا' ل  تح ااار  ألااا  د ألااالزاد سشااالد ز ااالن   هااار قئاااس شااازرزاد أ  شاااألر  اسطلس اااس 
 لألللألس  أ ألرة حض س  زلألس اسل س.اس'ل عألس  ر قلم اسع  م اس

  اس لم اسلل ر  شلد ز لن ألح ر قئت    ل  ردت  ر اس ئس اإلطلر س أللسر اسعر ألس.
 . 25   ر اس لم اسللسث قئس اسللرد  س لذا ا تلر د أللزاد
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ألعألااااد  اااالرث ق ااااب ا'د ارأ  ألعت ااااد استاااادا ل اسز  اااار  اااار تر ألااااب ح لأللتاااا   رلاااام 
'ترا ر   ألز  شزرزاد ت تازل  ار الام  شاألر   ش ئأللت 'دألدة تتحرك   ن   ل  

 هاا   ع دتاا  هااذد إ  اال ألر'اائ إسااى اس ئاالدر اسحأل ألااس است ألااس ساشاا لل   د ألاالزاد  د د  أ
ا'د ألس.   د  لن  لرت  ع' ل  لستر ألب اس تدا ل س أللسر د اى أ زال ت ا ألن ألت ار اسر األاس 

 تض قاااس أل  ااان  استر ألاااسأ  دسألااال د اااى لااارا   ألااالسر  ااارق.  أل اااد  اس ااالص قااادرة لاااردألس
هذا ها  رأ   الرثأ   26 ادت لدهل س  رص  ن است لسألد اسرلس اسألل لس  ر اس تل س اسحدأللس

  27  هذا لر  سع   لسح لأللت.

 اان 'دألااد إسااى الاات دام ت  ألااس اس ااص    لااضت   اار ر األتاا   1991 ألعاا د  االرث لاا س 
  The Last Voyage of Somebody the Sailer) اإل حلر ا' ألر سش ص  ل اس حالر

 تتاا سع  اان داالس ألن  لاات  ألن لاام ألت لر االن تاادر'ألل  ألشاات  لن  اان  اارل اس  اال  اسر اياار 
اس   لاام أأل اال إسااى قلاا ألن ألاار    اال   ز اال أحااداث اسعاالس ألن. اسعاالسم ا' ل هاا  داالسم 
استرب أ  اس  أللت اس تحادة ا' رأل ألاس تحدألاداأ  أل  ال اسلال ر ها  دالسم اسشارق   ال تر ألا  

ر ط  األن اسعالس ألن ش ئاألس "لاأل  ن  أل ار" ا' رأل ار اساذ  ت اذع  ا  أسع سأل س  سأل اس.  تا
حلدلس برق د'أل س  ن أ رأل ل اسل ل أل لت إسى  ئرة أسع سأل س   ال ح سزالأ  قاد الاتع ل 
اس لتاااب حأل اااس استااارق ستح ألاااق اس ضااازة اسز  ألاااس اس  ل ألاااسأ  سألئاااألر ه ااالك اسلااا د لد اس ااار  

ز ااااال قئئااااا  س '  داااااس  ااااان  أل ل ااااال اسلااااا د لد اس حااااار   ااااار   زسااااا أ  ألااااار    ااااال   
اس اادد ألألن.  ألاار     ألاار قئئاا  د اار لاا عس إ حاالرات تشاا ل  اال ألشاا   اسضئاا لأ   ااألن 
 ل  ئل  و ر ت 'د   ائل دا  ألس ألر    ألزل 'ل  ل  ان  تل راتا   ار   ازل اسلا د لد 
اس حاار   هاار د االرة داان  تاال رات ' لااألس   شاا  س  اائ ألللاا ألن ا  ااس اسلاا د لد ئاالحب 

رد  ر األس ح لألت  اس عر  س أ  ألعألد  ل ه   عر ع  ار أساع سأل اس اس  زلأ اسذ  أل  م  د  
  28  سأل س  ن إ حلرات . 

 أل د   ن  رل هذا اسع ل أن اس لتاب قاّدم رؤألاس  لات   ألس س ال لاألحدث سا ارأل ألألن 
 ن  تل رات  رألاس   'ارد  ئا سزم أرض هالر ن اسرشاألدأ  د ألا   لسر األاس هار  أ رأل ال/ 

إساى  ال أل  ان أن  لا أل  التشارا ل ر ايألال س ال حادث  ار   تداد أ  ألت م أن  لرث أحلل
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هذد اسعشرألسأ   ل أن استا لر  ز دلاس اس ألالسر ألع ار دان إشاعلع ذ  أ عالد أد ألاس   ' دألاس 
 د أل س. 

  اار إطاالر إداالدة إحألاال  شاازرزاد اسضلرلااألس أللت زم"ر اال  راهأل اار" ش ئااألس شاازرزاد 
 Shéhérazede et son romancier ر د ل ر اير   ألز  ل    ا   شزرزاد  ر اِيأُلزل  

ou L'Auschwitz du DR Charifi تاار'م  اان اسضلرلااألس إسااى اسضر لااألس  اان ق اال  
 أ  ظزااارت اسر األاااس ' ل  ااارة  ااار Katayoun shahpar-Radراد -" تااالأل ن شاااز لر

م. تر' اات إسااى اسضر لااألس   شاارت لاا س 1998مأ لاام  اار إألااران لاا س 1997اسلاا ألد لاا س 
 .  أشالر اس ؤساع  ار  زلألاس اسر األاس أ ا  Fayard لألالر  م  ر اسط عس اسلل ألاس دان2112

حال ت 1416ر'اب 21أت زل  ر ئ ألحس ألا م  م.  قاد ذأل ات اس تر' اس اسر األاس    حاق  ا 
 تشرح  ل بُ ض  ر هذا اس ص اسر اير اس  ألز.

ت ت ر هذد اسر األس إساى  ال أللا ى  لسر األاس اس'دألادةأ  تت' اى  عالسم اس'ادة  ان  ارل 
عل ل  ئ اسش ئأللت  اإلطلر اس  ل ر  اسز ال ر  لاألر ا'حاداث حألاث ت  ألس اس تل س  است

تتدا ل ا' ل اسللردة  ئ أ ل اس لتب حد است لهرأ  ألئعب  ار  عاض اس  الطئ اسلاردألس 
  إألاارانأ  اسضئاال  أل ز اال.  أل ت اال اس لتااب  اار رح ااس   ل ألااس   لضااس د اار   اال ات  لألاارة 

 ألاااس ...أ  أللتح ااار ش ئاااأللت أد ألاااس تر ألااالأ اس  لااالأ  ر لااالأ اس  ألااالت اس تحااادة ا' رأل
   ألااس  لألللااألس   دلت ألضلاا رأ  أل للاا أ  ألاال   أل تاا نأ اسشاالد...إسا أ  ألتاادا ل اسااز ن " 
اس ل ار  اسحل ار  اس لات  ل "   ت اار  زالر ن اسرشاألد   ألال   أل تاا ن  ار سحظاس  احاادةأ 
  ترلااااام  ااااار  لألضلااااال  د'أل اااااس ئااااا رة   ألااااازة سشااااازرزاد أ    ااااال أللااااا ألزل  أزادد  ااااال م 

"Âzâdeh khâom" 29  ر   لطئ أ رى ت  ذ أل ل    ألازة  حا ا أ زسأل اسأ سأل ألاث أ    
  31 .«هل تع ر أسع سأل س  سأل س أسع ا رأة  ا رأة؟»   ألتردد تلل ل اس لتب 

إذا  ل ت شزرزاد تار    ار أساع سأل اس ستاد ئ شارا  تار م دالسم شازرأللرأ  اإن  راهأل ار 
تل اس   عال اس ارا ة  أل ادم  ان  ارل أل تب  ن  رل شزرزاد دان ساذة أ ارى هار ساذة اس 

هذا اس    ع ت'ر س ' لسألس 'دألدة أللت زم  ألزل اسر از ا'لاط ر  ا' لا   س ت عألاد سضعال 
ر اياار 'دألااد ألزاادد  إ شاال  لاارأ  س اان  شااع هااذا اسلاار ألحتاالج إسااى ل ل ااس   لااعس 'ن 
اس لتااب التح اار  ئ ئاال  لألاارة قدأل ااس  حدأللااس قااّدم  اان  رسزاال رح ااس اسر اياار اس زاادد 
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أل اس  ر أألل  ل هذد   أل طار   الل أحاد ح  »   هذا  ل تع ر د   " أزادد  ل م " لس  تأ 
أ إذا سااام  لااارع  حااان ش ئاااأللت اسر األاااس  ااار اس 'ااار  اسئاااع  لت استااار ت ا'ااا  اس تّااالب

ست اادألم اس لاالددةأ   شاار  أل  اان أن أل تااب. أرألااد أن  عاار أن أقاا م  ع اال  اال  اان أ'اال 
   31 «  علس'س أز س اسر األس.

ت شاااازرزاد إسااااى را ألااااس ساااا عض اس ئااااص اسع  ألااااس ت ااااّص طر حاااالت اسع  اااال  تح ساااا
 اسع ام  ار أساع سأل اس Philipe Boulanger ا تشل لتزم اسع  ألسأ د د "  أل ألب   س  'أل "  

 أ أل ام اسع ال ل ل ألاس  أر عا ن سأل اس Les mille et une nuits de la science سأل اس  
م اسع  ألااس  اار اسرألل ااأللت  اسضألزألاال  تح اار شاازرزاد د ااى سلاال زل  تاال رات در ل ااس   زااأل

 اسض اااكأ  قاااد  'ااام اس لتاااب  ااان  ااارل تط ألااائ ألااا  ب  طرأل اااس شااازرزاد  ااار ت ااادألم هاااذد 
لاام تل عاات » اس عاالرع اسع  ألااسأ   حاان إزا  شاازرزاد 'دألاادة  اار اس اارن اس احااد  اسعشاارألن. 

ع شاازرزاد  ؤ اادة    لاا ع   حااث هااذد اإل  ل ألااس  اار اس أل ااس استلسألااس. س ااد  ز  اال اسألاا م  ألاا
أل  اان ت لألاال  تتلسألااس  اان ا'رقاالم اس زد 'ااس  رلاالسس  شااضرة. ...     الااطس   ظ  ااس  اان 

   32 «هذا اس  ع التطع ل تر ألز اسحر ع  ر اسح الألب اسحدأللس. 
رأل   د ل أل أللن  - ر اسلأللق  ضل  أ  اسحدألث دن شزرزاد اسعلس س-  ألحد  

 Raymond smullyanرا ألس 'ستلز    حد    س  'أل  حألث تتح ل شزرزاد إسى
 The Riddle of أحل'ر د  ألس  رألل ألس    ط ألس  ر أستلز شزرزاد  

Scherazede.1997   ألت  ن اسع ل  ن  تل ألن  ن قئس إطلر  سأللل ت دأ  ن اس أل س
اسللسلس  عد ا'سع  ئ   إسى اس أل س اسلل ألس دشر  عد ا'سع. أدلد ئأللبس  ل حدث 

 رد إدبلر أ ن     ر سأل ت  اسلل ألس  عد  ر اس ئس اإلطلر س  ص ا'ئ ر   ل تئ
ا'سعأ سأل ترح  زلألس أ رى سشزرزاد   ت ضس   عد  ضلذ اسح لأللت ت ترح شزرزاد د ى 
اس  ك  '  دس  ن ا'حل'ر  ا'ستلز اسرا ألس  قد ا تلر اس لتب أشزر ا ستلز 

أستلزا  قد الت' ئ اس لتب  ل قدرات  سألعرض   33 سألر ألزل د ى سلل س شزرزاد 'دألدة.
 أحل'ر  ع زل ألرت ط  ع اسم أسع سأل س  سأل س   ع زل اآل ر أل ضتم د ى اسل ل س 

 عد ا  تزل   ن لرد -اإل لل ألس  ر  ل ز لن    لن.   ألحألل "رأل   د" اس لرئ 
 إسى ح زل  ر  زلألس د   .   -ا'ستلز  ا'حل'ر
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رل  د   اال أل  اان أن    اام تطااا ر ا هت االم  زااذد اسش ئاااألس ا'لااط رألس  اان  ااا
 لرث  راحل 

است' ر   قد ألز ت شزرزاد اس أللسر  ر تط ر اسر األس اس أللسألس  اسعلطضألس  ن  رل -1
شأل ع قئص اس تل رات اسعلطضألس  اس أللسألس  ت ألزت اس رح س  لست  ألد  اس ل  د ى 
   ال اسح لأللت اسعر ألس أ  ا هت لم  لسرللسس  ا ضتم است ظألع د ى  ئليص اس رح س 

 سألل.تلرأل ألل  ' ل
اس طل دس   زست شزرزاد  ن قئرهل إسى اسشلرع ستلزم  ر   ل   ت ع اسظر ع -2

ا 'ت لدألس  اسحر لت اسلألللألس اسشع ألس   ل 'عل اس لألرألن ألتلل س ن دن  ئألرهل  عد 
 اس أللسر  ه ل  دأت تد ل اسش ئألس  ر ط ر استترألب شأليل  شأليل.

لب اسر األس اس'دألدة حألث تت'رد اإلشعلع  أئ حت ر زا س ت'ل ز  ا  ترع د د  ت-3
شزرزاد  ن  عض  ئليئزل  تئ م ش ئألس ر ايألس ترئد أهم استح  ت اس' لسألس 
 ر اس تل س اسر ايألسأ  تت'ل ز اس' س ا'د ر   ن    سس تدا ل ا'' لس ستئل إسى 

  رح س ت لألس ' لسأللت 'دألدة س ل أل  ن أن  ل أل   ل  عد اسر األس.
 الخاتمة:

ت هااذد اس ااارأة  اال  ااال أل اا ر  ااار اسشاالرع ا''  ااار  اان تتألااارات  رئااس اس اا ل ح  ااا
 حر لت ا'ت لدألاس    رألاس   ضلاألس   ال د ارت دان   ادان استا ازن  ار  عاض اسعرقالت 
حااارل  ح زااال درقااالت أ ااارى  ت ل ياااس ' لاااألل أ لاااى أ لاااى. إذن تح سااات شااازرزاد إساااى   ا 

رألن.  ئ  لات عس    اادت د ئاار اس' الل  برقاات  اار سااذة  ح  ات تطاا رات اس اارن اسعشاا
ذسااااااااك أل  اااااااار استلاااااااالؤل ه اااااااال   اااااااان هاااااااار شاااااااازرزاد إذا   اااااااادت  لئااااااااألتزل ا'لللااااااااألس 

  ل هاااار ا'لاااا حس استاااار أل  حزاااال سزاااال استر ألاااا ن سأل    هاااال  اااان اس رم/اسذ ل /اس عر ااااس؟
إبااارايزم؟ ُتعّ ااار رح اااس شااازرزاد إساااى أ ر ااال دااان   ا'زاااس ح أل ألاااس  اااألن ح ااالرتألن  شااارقألس 

لر  الن شادألدا  الس   ذج اسشارقر س ان لاردلن  بر ألسأ   ر  داألس اسرح اس أل اد  أن ا   زا
  ل دلدت هذد اس رأة   ل رة اس' لح. 

  اائ ذسااك أل  ااى ا تألاالر شاازرزاد / ا' لااى     اا ع س  اال   ااألن ا' اال  اآل اار إحألاال  
داالدة ا دت االر سزااذا اسع ئاار  تح ألاال  ' اال  س طاارع اسئاال ت  اار استاالرألا اإل لاال ر  ا 
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 عألش تط رات 'دألادة  حر الت  تعاددة تحال ل  اسع ا ل استر أدت إسى قزرد.   شك أ  ل
أن ت '  هذا اسع ئار    ال س تط  الت اسعئار .   ال أّن ا تألالر ا' لاى ها  الاتراتأل'أل  
' لسألاااس س ااال ت   ااا   ااان   ائاااضلت ت  ااان ا'دألاااب  ااان أن أللااات د زل    ااالع أل ااارر  ااان 

  هااذد  رسزاال أ  االردأ   اان ه اال  االن ا هت االم  شاازرزاد ا' لااى / ا'لااط رة س اال تت اا  
 اسش ئألس  ن د  ت .

تتألاارت ئااضلت   اارل شاازرزاد  اار رح تزاال  تتألاارا تاادرأل'أللأ حألااث  ل اات  اار اس اارن 
 ار  ا    -اسلل ن دشر ح أللس اس أللسر أ  لردلن  ال ا ط  ات  عاد اس ارن استللائ دشار

سترتااد  لألل ال  ئااضلت بر ألااسأ تت لشااى حأل اال  -استحا  ت اسلألللااألس  ا 'ت لدألااس  ا'د ألااس
ا' ر  ألااس  ت لسضزاال حأل اال و اار.  ه ااذا  'ااد أ ضلاا ل أ االم ش ئااألتألن ا' سااى  اائ اسع  ألااس 

ح أللااس  ااص اس ألاالسر  اسلل ألااس لاال رة ت'اا ب أ حاال  اسعاالسمأ   ت اارع ا' اا اب ستئاا ل  اار 
دلسم اسضن  ا'دب  اسض ر.  ت  ى شزرزاد اس أللسر   طس ' هرألس ألز ت  ر إحاداث    اس 

ن أ ر ال اس ألالسر اسعر ألاسأ  قاد ذهاب اس لتاب   دألسأ  أ حت أ ر ل  ارل قار ألن  ان اساز 
إسااى اس اا ل  إ اا   عااد ئااألع   رألااع  ر  ااس شاازرزاد ألت    اار  Pietro Citati اإلألطاالسر

  34 إحللس د ألق   ّن اسعلسم سألس إ  أسع سأل س  سأل س.

 
 الهوامش:

أ 2اسحدأللااسأ تر' ااس 'اا رج لاالسمأ   شاا رات  حاار  ت لااطأ  ألاار تأ ط ر.م.أس ألاارألس  تاالرألا اسر األااس-1
 .6ص أ 1982

 .381 لهر  ط طر  اسر األس ا'م أسع سأل س  سأل س  اآلداب اسعلس ألسأ ص -2
 .89 د د اس احد شرألضر  أسع سأل س  سأل س  تط ر اسر األس اسضر لألسأ ص-3
         ا ظر  .345/348 لهر  ط طر  اسر األس ا'م أسع سأل س  سأل س  اسر األس اسعلس ألسأص -4
 William Beckford: Vathek, José Corti Coll,Domaine romantique,2003.   

5-Richard van Leeuwen:Orientalisme, Genre et Réception Des Mille et une 

nuits en Europe, Les mille et une nuits, en partage. Sous la direction 

d'Aboubekr Chraïbi,Paris Sindbad, 2004,p135. 
 .176ا'م أسع سأل س  سأل س  اسر األس اسعلس ألسأص  لهر  ط طر  اسر األس  -6
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ألت' اى ألار أساع سأل اس  سأل اس  ار  عاض ر األلتا   اذ ر   زال  ا'لار أ  ألضرسارأ ا' ساى  'اد  ألزال ألار  -7
 لهر  طا طر  اسر األاس  قئس اس ليم اسذ  التأل ظ  اسلل ألس   ل 'س  لأل'ل در ألل  لسئل. س ت لئ أ ظر 

 .86/87ص  سعلس ألسأا'م أسع سأل س  سأل س  اسر األس ا
8- Une nuit dans un harem maure:(anonyme), Traduit par carine chichereau, 

Picquier,2003. 

9- R.Louis Stevenson:Les nouvelles Mille et une nuits,3 volumes,rééd, 

 .129  أسع سأل س  سأل س  ر  ظرألس ا'دب اإل ' ألز أ ص حلن 'للم اس  ل   -10
 .128  أسع سأل س  سأل س  ر  ظرألس ا'دب اإل ' ألز أ ص'للم اس  ل   حلن  -11

  ألت اا ن لرلااس  اادس  ت   ااد ألشااألر إسااى Domesday Bookاسع اا ان اسااذ  ألشااألر إسألاا  هااك   -12
.سرئااد  اارك ا'را اار    ت  االتزم 1187-1175اس تاالب اسااذ    ااع  اس  ااك ا  ' ألااز   سااألم اسضاالتم 

ل اس  لشار س   اس د  ازد  أ  ألشاألر إساى أساع سأل اس  سأل اس   ال ها   قد ألع ر  تلب اس ألل س حلاب اس ادس  
 ا ااام  ااار اسااا ص. ا ظااار لاااعد اس ااالزبر  ااار  ئااال حااا ل  التشاااراق اسح لألاااس أسع سأل اااس  ااار اس ئاااس 

 .119ص  لر س اآل رأ  ا' رأل ألس    ن  تل  
  شاارأ  الرك تا ألن   تال رات ه  اار   انأ تر' اس  رألااد د اد اسارح ن   الهر  لااألمأ اسادار اسد سألاس س-13

 .255/256أ ص1992اس لهرةأ 
 .111صأ 1999لعد اس لزبر    لر س اآل رأ  لر لت أد ألس دار اسشر ق -14

15- Joseph roth: Conte de la 1002
e
 nuit,traduit par françoise Bresson, 

chichereau, Picquier,2003. Gallimard coll. L'imaginaire,2003,p19. 
   .122أسع سأل س  سأل س  ر  ظرألس ا'دب اإل ' ألز أ ص   حلن 'للم اس  ل   -16
 شاار  اار هااذا اسلااأللق   اال  لاا لد "أسااع د'االل  د'االل" لاا ر  اان  رساا   اان ريااألس اساا زرا    اان -17

اسر األاس ا'م أساع سأل اس  لألللت  اس لسألس  قد بأّلر أسضلظ ح لأللت  ردت  ر اس أللسر.ا ظر   الهر  طا طر 
 .97ص  سأل س  اسر األس اسعلس ألسأ

 . 111 لهر  ط طر  اسر األس ا'م أسع سأل س  سأل س  اسر األس اسعلس ألسأ ص-18
19- Henri de Régnier: Le voyage d'amour, ou l'initiation vénitienne, Mercure 

de France, 9 
éme

 édition, Paris, 1930, p250. 

20- Henri de Régnier: Le voyage d'amour,p 232. 
21-Chistiane Chaulet-Achour: LA Galaxie des Nuits, Mille et une nuits 

parcourt,p15.et Richard Van Leeuwen: Oriontalisme, Genre et resption des 

Mille et une nuits en Europe, p 120/141. 

 ّص "  ر ألس     ع أسع سأل اس  سأل اس   ئاألن   ادألألن  ز األنأ ت ال ل  ار ا' ل  تر' ار أساع  -22
 ااسأ أ اال اسلاال ر  زاا  ل لاا س  اان اس حل اارات أس لهاال  اار  دأل ااس   لااأل  أ لاام ' عاات  اار  تل اا   سأل اس  سأل

 لاا ئ سألاالل أ  ألظزاار استاا لر ' ألاال  اار قئااألدت    الااتعلرات أسااع سأل ااس  سأل ااس . أ ظاار  أل لااع دألشاار  
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أر عااس  ضاالتألم  لاارث تع أل االتأ  ' ااس  ئاا لأ  612الااتعلرات أسااع سأل ااس  سأل ااس س اا ر ألس   لاا سس اس أل ااس
 د  أ عأ اسل س ص .  أ ظر  ' 

Ahmed Ararou: Borges: Une Légende Arabe, Dans Mille et une nuits, P 

299/311. 
 ,Daniel Maximin:L'ile et une nuit , Points seuil  :أ ظر استرع اس لر'ر س ر األس -23

2002  
 . 439ص اسحدأللسأ ر.م.أس ألرألس  تلرألا اسر األس -24

25- Ferial j. Ghazoul: Shahrazed Post Modern, Les mille et une nuits, en 

partage. Sous la direction d'Aboubekr Chraïbi,Paris Sindbad, 2004,p162/167. 

 La vie ر األت  اسحأللة طرأل س د ل Georges Perec أل تب  ر هذا اسلأللق ' ج  ألرك  -26

mode d'emploi سأ   ر اس قت  ضل  ألح ل التل لر وسأللت   أل دم  ن  رسزل تئ را 'ألدا س  تل
 Jean-Luc Joly: Le "Modele" des Mille et une nuits dansاس ص  ر أسع سأل س.أ ظر   

La Vie mode d'emploi de Georges Perec, Mille et une nuits du mythe au 

texte,p265/272. .  
 . 219اإل ' ألز أ ص  حلن 'للم اس  ل   أسع سأل س  سأل س  ر  ظرألس ا'دب -27
أ ظر لااعد اس االزبر  اار  ئاال حاا ل  التشااراق اسح لألااس  أسااع سأل ااس  سأل ااس  اار اس ئااس ا' رأل ألااس  -28
 .  118/119ص
ألت  ن ا لم  ن شا ألن  وزادد   تع ار  ار اس تاس اسضلرلاألس اسحار أ  اسط ألاقأ   ال م  لاألدة درأل اس  -29

   تااألن هاا   اسلااألدة اسحاارة. أ ظاار   ح ااد اس لااب  هاا  س ااب لااليد  اار إألااران  تر ألاال  د ألاا   ل'ت االع اس
در ر أاس لتشلرألس اسل ل ألس س ' ز رألس اإللر ألس اإلألرا ألسأ د شاقأ  -است  'ر  اس ع'م اسذه ر   لرلر

 .257   ل م  ص35أ  وزادد  ص1993
30-Réza Barahéni: Shéhérazede et son romancier ou L'Auschwitz privé du 

DR Charifi, traduit du persan par Katayoun shahpar-Rad , fayard, France, 

2002,p 155. 
31-- Shéhérazede et son romancier,p439 . 

أ 2113تر' س  ح د د سأ أ لدأل أللأ  ألر تأ س  لنأ   أل ألب   س  '   اسع م  ر اسع سأل س  سأل سأ -32
 . 12ص

33- Raymond smullyan: Les énigmes de Shéhérazade, trad par Willem van 

den Brul,éd, Flammarion.1998, p11. 

34- Pietro Citati: La voix de Schéhérazede, texte français Tristan Macé, 

Publié avec le soutien du centre régional des lettres du Languedoc- 

Roussillon, Fata Morgana,1996,p11 
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CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

La revue El-Tawassol est une revue semestrielle à  caractère scientifique qui 

encourage toute proposition d’article original lié aux domaines des sciences 

sociales et humaines, lettres et sciences juridiques. 

 

 La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une 

autre publication. 

 

Chaque article doit être précédé de deux résumés d’environ 150 mots, l’un 

dans la langue de l’article et l’autre dans l’une des deux autres langues. 

           

Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. 

Les articles retenus sont publiés dans le numéro suivant. 

   

Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute 

proposition contenant un nombre trop élevé d’imprécisions de style, de 

fautes grammaticales ou d’orthographe ne sera pas  considérée. 

 

Il est entendu qu’après acceptation de l’article les droits exclusifs de sa 

publication  sont automatiquement transférés à El-Tawassol. 

 

La revue se réserve le droit  d’exiger toutes corrections et /ou modifications 

qu’elle juge nécessaire. 

 

Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue 

n’engagent que leurs auteurs. 

 

Les auteurs sont appelés à joindre à leurs articles  une page de couverture 

contenant : 

● Les noms, prénoms et qualité du ou des auteurs 

● L’adresse postale et électronique de l’auteur ou de la personne 

contact s’il y a plus d’un auteur 

● Une brève notice biographique. 

 

Bibliographie  

Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter 

que le n° de la référence entre crochet ( ex:[8] ) . Si le nom de l’auteur 

apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, 

suivi de "et col". 
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Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter les noms des 

auteurs suivis des initiales des prénoms, le titre du périodique, l’année de 

publication, le tome ou le volume, le numéro du périodique et les  pages 

concernés. 

Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter le ou 

les noms des auteurs suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet 

de l’ouvrage, les pages concernées, le Numéro de l’édition s’il y en à 

plusieurs, le nom et l’adresse de l’éditeur et l’année d’édition. 

Iconographie  

Les tableaux, planches, graphes, cartes et photographies doivent être fournis 

à part sur une feuille blanche de format A4 . Indiquer en dessous la mention 

correspondante (tableau, graphe, etc ...), affectée d’un numéro et suivi du 

titre et / ou le commentaire et / ou la légende. L’auteur devra indiquer aussi 

dans le texte de l’article les emplacements exacts des différentes 

illustrations. 

Caractéristiques techniques des manuscrits  

La longueur de l’article proposé ne doit pas excéder 20 pages  saisies 

sur micro-ordinateur (tableaux, graphes, cartes, photographies, 

bibliographie compris) 

- Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue en 

trois (03) exemplaires accompagnés d’une copie sons forme de 

fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques techniques 

suivantes :  

 Cadre de saisie: 12cmx19cm (folio compris) 

 Taille de la police de caractère: 12 points (Times New Roman) 

 Marges:  

- Gauche: 02 cm. 

- Droite:   02 cm. 

- Haut:     02 cm. 

- Bas:       03 cm. 
 

Coordonnés 

 Les propositions d’articles sont à adresser à :           
 

Revue El-Tawassol 

Direction des Publications 

Université Badji Mokhtar-Annaba 

B.P 12. Annaba 23000 

Algérie. 
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Fanon in Furs: 

Traveling Theorist 

for North Africa’s 

National Liberation 

in Russian 

Translation 

 

  
Dr. Elizabeth Bishop 

Fulbright Scholar, USA 

 

 

 

Abstract 
The present article explores one of the quite unknown aspects about Frantz 

Fanon—the novelist, the theorist, and the humanist, which is the translation 

of his texts into Russian. It particularly focuses on the contribution of such 

translation to the discussion of, and commentary on, Fanon in Russian. This 

is especially with regard to postcolonial literature and its link to national 

culture, “new humanism,” psychoanalysis, and civic subjectivity. 

 

 

 

 

 

 ملخص
تسعى ىذه الدراسة إلى الكشف عن أحد 
الجوانب الغير معروفة عن فرانس فانون 

Frantz Fanon  ،الروائي، والمنّظر
واإلنساني، أال وىو ترجمة نصوصو إلى 

أساسًا عمى مساىمة تمك  الروسية. تركز
الترجمة في مناقشة التعميق عمى فانون 
بالروسية، خاصة من جانب األدب والفمسفة 
ما بعد الكولونيالية وعالقتو بالثقافة الوطنية، 

، التحميل النفسي وكذا ’اإلنسانية الجديدة’
 الذاتية المدنية.  

 

 

 

 

In one sense, Frantz Fanon—

clinician, cultural critic—is 

hardly to be considered a 

„traveling theorist,‟ since his most 

visible observations are fixed in 

maghrebian built environments‟ 

solidity. Empire, the cité enjoyed 

the full protections of modern 

law; the medina was outside 

modern courts‟ jurisdiction. For 

Fanon, bifurcation of 

imperialism‟s cities indicates the 

„pathological geography‟ of 

international and local power: 

such a divided town represents 

populations of men, divided from 
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one another by their position in colonialism‟s legal orders that fix 

individuals‟ relations to property.
2 

Others use his descriptions of 

colonial Algiers to discuss Tel Aviv, Jaffa, or Haifa.
3 

In another sense, 

Fanon was the quintessential „traveling theorist.‟ He outlined a 

critique of colonial hierarchies restricting „assimilation‟ and 

„integration;‟ setting inclusivity and universalism as goals for 

postcolonial political communities.
4
 Born in Martinique, taking a 

degree at Lyons, Fanon was subsequently posted as director of French 

North Africa‟s largest psychiatric clinic at Blida/Joinville in Algeria.  

Professionally active, his affiliation with the Front de Libération 

Nationale (FLN) led him to his subsequent resignation from his job, 

expulsion from Algeria, and eventual relocation to Paris
5
 In L‟an V de 

la revolution (first edition 1959)/Sociologie de la révolution 

algérienne (second edition 1966), Fanon defined himself as a member 

of the Algerian community (“any individual living in Algeria could 

decide to be a citizen of the nation in the future”). Those days he lived 

in Tunis, he made Algeria‟s revolution his full-time vocation.
6
  

Fanon‟s name changed in his travels, reflecting his shifting place in 

the world. Chef de service at the state hospital at Manouba in Tunis, 

he was Dr. Fares. The Tunisian consulate in Libya issued passport 

number 018728 to „Omar Ibrahim Fanon,” 165 cm tall, black eyes and 

black hair. The London Times identified “Dr. F. Omar” as leader of 

the Algerian Liberation Front delegation at the All-African People‟s 

Congress in Accra (8-12 December 1958).
7
   

Fanon didn‟t only travel, himself; his books also slipped loose of a 

Martinique-Algiers-Tunis axis. Peau Noire, Masques Blancs was 

published in Francophonie‟s capital (Paris: Éditions du Seuil, 1952). 

His L‟an V de la revolution (Paris: François Maspero) and Les damnés 

de la terre (Paris: François Maspero) which came off the presses only 

few years later, came out in a very different political climate: these 

were two of the twenty-three titles censored during the last five years 

of the war in Algeria
.8

 After his death, his texts continued to travel 

through republication and translation. Présence Africaine brought out 

a second edition of Les damnés de la terre after Fanon‟s death; his last 

work was translated into English with Grove‟s The Wretched of the 

Earth (1963) and A Dying Colonialism came off Grove‟s NY presses 

two years later.   

His influence may have been even greater forty years after 

publication, than when these books were first off the presses.  Henry 
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Louis Gates referred to him as a „global theorist.‟‟
9
 References to 

Fanon‟s work and its influence remain evenly scattered through Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Difflin‟s The Empire Writes 

Back: theory and practice in postcolonial literatures (1989), itself 

eight-times reprinted. The entry referring to Fanon in the index of 

Edward Said‟s Cultural and Imperialism (reprinted five times during 

1993 alone) takes up centimeter-and-a-half of type.  

Ideas travel beyond comment on the texts that contain them: Fanon 

and feminism represent a case in point.  Fanon‟s early and late texts 

vest authority in the male body and the masculine pronoun, “in the 

colonies, it is the policeman and the soldier who are the official 

instituted go-betweens, the spokesmen of the settler and his rule of 

oppression;” for Fanon, the female body (denied agency under 

imperialism and its successors) was prize in the struggle for national 

self-determination
.10

 His gestures toward acknowledging women‟s 

participation in national liberation struggles have been called into 

question on empirical grounds
.11

 Some note the terms he uses to 

describe Arab women derive from colonialism‟s eroticized 

Orientalism;
12

 others characterize Fanon as unresponsive to feminist 

concerns for women‟s coming-into-being.
13

 Even still, Fanon‟s 

description of built environments split by colonialism „traveled‟ to 

serve as preferred metaphor for gender and sexuality. Feminist 

scholars have turned the metaphor of territoriality that he used to 

discuss imperialism, to their discussions of gender.
14

 For Anne 

McClintock, Fanon recognizes how centralized states and militarized 

violence derive authority from domestic units‟ patriarchal powers; for 

Nadje al Ali, Fanon maps directions toward a politics of solidarity. 

The territorial division of urban areas between cité and medina 

expresses the tension of a subjectivity caught between the oppositions 

of Aristotelian logic and the subversive negation of Hegelian 

analysis.
15

 

“On National Culture” has served those Anglophone critics who 

call for a historicization of Fanon‟s ideas. Fanon discusses questions 

of ontology in existential and historicist terms, addressing 

Eurocentricism in his theory of selves and collectivities under 

colonialism.
16

 For Fanon, „liberation‟ was the removal of 

socioeconomic, cultural, and political restrictions on the colonized 

individual; a continuous process, a universalizing process, which 

would result in creation of a new man
17

 Fanon‟s radical 
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decolonization calls capitalism into question; national bourgeoisies 

threaten postcolonial communities with neo-imperialism; the 

colonized can only liberate himself [sic] thorough violence
18

 

Neil Lazarus describes this as Fanon‟s „alternative nationalist 

standpoint‟, and—in addressing Homi Bhabha‟s dismissal of such 

concepts of freedom as „naively liberatory‟—reminds readers that, as 

Abdel-Malek states, such a form of consciousness is not „nationalism‟ 

in the narrow sense. Lou Turner and John Alan emphasize the danger 

of national bourgeoisies‟ facilitation of neo-imperialism;
19

 Michael 

Azar defines the goal of such national liberation a „real humanism,‟ 

which he specifically locates in North Africa, so that “Algeria 

becomes the name of the historical subject, the spirit, that Fanon 

invokes to transcend the antinomies that have marked the history of 

mankind.”
 20

 

Earlier, “On National Culture” served as point of contention 

between Fanon and those who published in Présence Africaine, and 

disagreement between Fanon and francophone African writers 

threatened to split postcoloniality‟s vision at Présence Africaine‟s 

conference in Paris (1956). Later, in Rome (1959), Fanon was the 

Francophone maghreb‟s sole representative; at both, he came into 

conflict with others‟ valorization of négritude as the unity of African 

cultures in the United States, Francophone Africa, the Caribbean, and 

Madagascar. In Rome, faced with Alioune Diop‟s call for a „negro 

genius‟ that conserves the gifts of the West and Cheikh Anta Diop‟s 

affirmation of African origins for classical Greek humanism, Fanon 

stated his idea of national liberation as a cultural struggle, returning to 

the rejection of négritude as a „great black mirage‟ that he reiterated in 

Les damnés de la terre. While Fanon later reconsidered panafricanism 

(as Algeria‟s diplomatic representative in Ghana, Fanon came to argue 

for an African unity that would precede a continent-wide political 

union and bypass individual national liberation movements and their 

national chauvinisms‟ bourgeois phase), he remained consistent in his 

rejection of négritude.
21

 

Fanon‟s biography draws attention to his travels between the 

north/south binaries of France and her overseas colonies in the 

Caribbean and Africa; to such, this project adds east/west trajectories.  

In order to address the question, “how does literary theory travel 

across cultural, linguistic, and discursive borders?” this project 

specifically addresses translations of Fanon‟s texts into Russian. Not 
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all of Fanon‟s works were translated at the same time. An individual 

as well-traveled as Fanon doesn‟t always arrive on the same plane as 

his baggage, including 1) the process by which the individual comes 

into being under colonialism; 2) colonial culture and national culture; 

3) gender and race. His later works (emphasizing national 

communities and collective political action) were available to Soviet 

readers, while earlier texts (regarding individual subjectivity under 

colonialism, drawing on his contribution as Freudian-trained clinician) 

awaited translation until the end of state socialism.   

Soviet readers would come to know Fanon‟s Wretched of the Earth 

through a one-chapter extract, “O natsional‟noi kul‟ture” published in 

1966.
22

 Included in an edited volume on the literatures of Africa; “On 

National Culture” discussed bourgeois anticolonial nationalism, taking 

the point of view that national liberation struggles must also provide 

for a cultural resurgence, in order to rescue the culture of the 

colonized from „folklore‟ and „abstract populism.‟
23

 E.Halperin 

(specialist in Caribbean and African literature) further developed her 

discussion of Fanon‟s call for a radical national liberation. On the 

pages of the USSR‟s specialist journals for comparative literature, she 

introduced readers to Fanon‟s ideas regarding the transfer and 

transformation of colonial legacies to native hands 
24

Other Soviet-era 

scholars contributed to Fanon as theorist of revolution and national 

liberation. Jack Woddis‟ „Novye‟ theorii revoliutsii; kriticheskii analiz 

veglidov F. Fanona, R. Debre, G. Markuze (1975), Gordon‟s 

Problemy natsional‟no-osvoboitel‟noi bor‟by v tvorchestve Frantsa 

Fanona (1977), and Alekseeva‟s Ideino-teoreticheskie vzgliady 

Frantsa Fanona (1979) presented Fanon as correction to the October 

revolution‟s universality and its model of cultural transformation.  

In French as in English, “On National Culture” had served as point 

of contention between Fanon and those who published in Présence 

Africaine, and disagreement between Fanon and francophone African 

writers threatened to split postcoloniality‟s vision at Présence 

Africaine‟s conference in Paris (1956). Later, in Rome (1959), Fanon 

was the Francophone maghreb‟s sole representative; at both, he came 

into discussion with authors‟ valorization of négritude as the unity of 

African cultures in the United States, Francophone Africa, the 

Caribbean, and Madagascar.  In Rome, faced with Alioune Diop‟s call 

for a „negro genius‟ that conserves the gifts of the West and Cheikh 

Anta Diop‟s affirmation of African origins for classical Greek 
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humanism, Fanon stated his idea of national liberation as a cultural 

struggle, returning to the rejection of négritude as a „great black 

mirage‟ that he reiterated in Les damnés de la terre. While Fanon later 

reconsidered panafricanism (Algeria‟s diplomatic representative in 

Ghana, Fanon came to argue that African unity would precede a 

continent-wide political union that would bypass individual national 

liberation movements and their national chauvinisms‟ bourgeois 

phase), he remained consistent in his rejection of négritude.
25

 

Biographers mention Fanon‟s journey to the Soviet Union for 

medical treatment.
26

 Just as Fanon traveled, so to did his ideas journey 

to the USSR.  In Russian translation, Fanon‟s works became central to 

a discussion of postcolonial literature that bridged revolutionary 

approaches to national culture and négritude traditions; furthermore, 

comments on Fanon in Russian may have contributed to Freud‟s 

reintegration into the Soviet academy. To return—by way of 

conclusion—to the metaphor of the city divided by colonialism which 

Fanon introduced in Les damnés de la terre, if Fanon‟s new humanism 

can be conceptualized as „Algeria,‟ than those who applied for entry 

visas at „Algeria‟s‟ consulate in the USSR were veterans of varied 

liberation struggles. In Russian, readers might well have filled in the 

blank space indicated „nationality‟ on their internal passport with 

„Fanon‟s liberation movement.‟ As some Africans found common 

terms of affiliation in Fanon‟s critical vocabulary and some feminists 

carry the ID of Fanon‟s „new humanism;‟ psychoanalysis and civic 

subjectivity may have entered the USSR on postcolonial literary 

criticism‟s national liberation airlines.  
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Abstract 
None of Margaret Drabble’s novels is as explicit in showing the author’s 

“fascination” with matricidal rage against one’s mother as her Jerusalem 

the Golden (1967) in which she gets involved in what Adrienne Rich calls 

“matrophobia,” the fear of one’s mother, or of becoming one’s mother. 

Conspicuous is the affinity between the novel’s protagonist and the author 

who nurses a grudge against a mother who made her circuit judge 

husband’s life gruesome beyond limits and probably precipitated his death. 

This paper contends that Clara Maugham’s, the novel’s protagonist’s, 

“matrophobia” or matricidal rage verges on the extravagant and offends 

because it implausibly imitates life and violates readerly expectations about 

fiction.  

Résume 
Aucun des romans de Margaret 

Drabble n'est si explicite en montrant 

une "fascination" de l'auteur pour une 

rage matricide contre sa propre mère 

que son Jerusalem the Golden (1967); 

un roman dans lequel elle se trouve 

impliquée dans ce qu’ Adrienne Rich 

appelle la "matrophobie"; la peur de sa 

propre mère, ou de devenir sa propre 

mère. Frappante est l'affinité entre la 

protagoniste du roman et l'auteur qui 

n’a jamais cessé de reprocher à sa 

propre mère d’avoir bouleversé la vie 

de son juge de mari et probablement 

précipité sa mort. Cet article affirme 

que la "matrophobie" ou rage 

matricide de Clara Maugham, 

protagoniste de Jerusalem the Golden, 

tend vers l'extravagance et choque car 

elle imite d'une façon irraisonnée la vie 

tout en décevant les attentes du lecteur 

In response to her 

mother‟s stoic attitude and 

rigidity at home,
1
 Clara 

Maugham of Jerusalem the 

Golden cultivates an 

inclination for the 

complicated, the illicit, and 

the disastrous. At the age of 

twenty-two, while still at 

university, she falls on the 

Denhams in a Poetry Reading 

(Clelia, her father Sebastian, 

her brother Gabriel, then the 

rest of the family). The 

Denhams offer what Clara 

has all her life been waiting 

for the chance to forget 

shame, fear, and doubt and to 

begin again. At the end, 

uncommunicative Clara of
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Northam (a town in Yorkshire, background of Drabble herself). And 

the novel ends with news about her mother dying of cancer, but that 

does not affect Clara much, for she must survive the malicious old 

gibes and even her guilt that she has once, though unintentionally, 

wanted her mother, the source of all her areas of doubt, to die. 

The novel is about the Denhams just as it is about Clara. They 

permeate the novel from beginning to end. And they seem to fascinate 

not only the twenty-three-year old Clara Maugham, but also the 

twenty-seven-year old Margaret Drabble, who has also suffered much 

from a nagging, neurotic mother
.2

 Margaret Drabble believes in new 

chances, in the freedom to choose again and change one‟s 

unsatisfactory fate,
3
 as she has herself done when she divorced Clive 

Swift in 1975 to marry Michael Holroyd in 1982. The Denhams help 

Clara to begin again, though theirs is not better than her mother‟s 

world. It is even far from being convincing to the reader and possibly 

to Clara herself. Nevertheless, Clara chooses it, and insists upon its 

being better than her mother‟s, simply because it is different and 

challenging. The attraction of the queer is perhaps what is seen 

characterising her somewhat amazing interest in the Denhams.  

Mrs. Maugham had gone to school and won prizes and kept a 

library at home, but had never, as a child, received a Christmas gift. 

The only time she saw a Christmas stocking hanging at the end of her 

bed was when “her elder brother, thinking to tease her, had hung at the 

end of her bed a stocking, and that when, excited, she had sprung to 

open it, she found it contained ashes from last night‟s grate” (55-56). 

She had loved and written love poetry only to be deceived. Clara 

lights upon these things mostly after having met the Denhams and 

developed a liking for „interiors.‟ It is when she comes back home 

from her Paris trip (with Gabriel Denham) and finds the telegram 

about her dying mother that she takes the train to Northam and spends 

the evening in her mother‟s room. She has never done it before. 

and finally she wandered into her mother‟s bedroom ... and started, 

methodically, assiduously, to open all the little pots and boxes, gazing 

earnestly, at rings and hairpins, ... looking anxiously for she knew not 

what, for some small white powdery bones, for some ghost of 

departed life. And in the bottom drawer, beneath a bundle of 

underwear, she found it. She found some old exercise books, and 

some photographs done up with a rubber band. 

... She looked at the photographs first ... there were 

two that she had never seen. They were both of her 
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mother, her mother alone, her mother aged twenty, 

... and in one she stared gravely at the camera from 

beneath her cloche, and in the other she smiled 

bravely, gaily, a smile radiant with hope and 

intimacy, at the unseen hands holding the unseen, 

long derelict camera. She looked thin and frail and 

tender, quite lacking the rigid misery that seized her 

face on the wedding photographs; Clara had never in 

her life seen such a look upon her face.... (194-95)

   

Then she opens the exercise books and falls on what she had never 

read before: her mother‟s expression of her “deception,” 

“disappointment,” and hopelessness.  

  

O let us seek a brighter world 

Where darkness plays no part: 

... 

I wait here for my life, and here I must wait 

While all the world rolls on and passes by; 

Surely my expectations have a date, 

And I will find the answer ere I die? (196) 

 

Her mother had either been betrayed by the man she had loved, the 

man holding the camera, and/or been forced by her parents to marry 

Clara‟s father. In both cases, she had not been allowed to choose: 

celibacy or hope for a better fate. Marriage to Mr. Maugham, in 1925, 

put an end to her hopes (196), to marry the man her heart had chosen. 

She could not make use of her gifted mind and reject. She stooped to a 

way of life that had been imposed on her. These are what Clara calls 

days of “darkness” glimpses of which she shrinks from (55). 

  

Clara‟s attitude to the gibes of fate, to shame, fear, and doubt is 

different. Like her mother, she is brilliant at school. But unlike her 

mother, and having been mistrustful of what people choose for her, 

she likes only what they dislike. She is fond of the odd and eccentric 

Mrs. Hill only because the other girls make fun of her. She is good at 

physics, but because the headmistress, Miss Potts, asks her to stick to 

Sciences, Clara chooses Arts (36-39). That is the first important 

choice of her life; the choice that is going to stretch her away from 

what people do or want.  
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But there seems to be nothing of the eccentric in Mrs. Maugham. 

Judging from what her daughter reveals of her favourite maxims, we 

cannot but hail her triumph over what Clara calls, with tongue in 

cheek, the gibes of fate. Clara loathes her mother‟s belief that utility is 

a prime virtue (44), that “handsome is what handsome does” (49), and 

“that the truly refined can manage without toys, clothes or 

entertainments” (72). Mrs. Maugham cannot win, of course, as her 

daughter is bent upon hating her.  

Too much is, I think, intended or intentional in the novel. The idea 

that there is „malice‟ in her mother‟s attitude is really unbelievable. 

Clara‟s belief that there was intelligence and intention behind her 

mother‟s choice of a good name for her pained her (123); and of 

course, like any girl newly down from Oxford or Cambridge, she 

thinks that the mother does not have the right to pretend to know as 

much as her daughter does. She hates, in other words, her mother 

being so distinct. 

 

But how, with so fine a sense of distinction and significance, 

her own mother could have called her Clara, she could 

neither understand nor forgive. Carelessness might have been 

forgiven, but not intention. And yet, at the same time, 

Annunciata might forgive her mother, had she needed to, 

because the intention was, Clara thought, so innocent, so 

lacking in harm (123). 

 

It is rather because she fails to penetrate her mother‟s mind (123) that 

Clara hates her mother. This business of malicious intention is a 

forgery, a fantasy of the mind. It is in fact ridiculous, not forgiving 

one‟s mother for having given one a good name; and the text does not 

support anything of that sort. In fact, Clara envies her mother‟s “sense 

of distinction and significance,” though she does not have the courage 

to admit this. 

Clara resents also her mother‟s treatment of Mrs. Hanney (41-42) 

and people‟s respect of her mother (43-44), again for not really very 

obvious reasons, for what she thinks is her mother‟s malice. It is in the 

scene ending Chapter 2 of the novel. Clara is planning to tell her 

mother that she is going to do French. Notice how before she speaks 

of her mother‟s “contempt” of Mrs. Hanney, it is said, “Clara could 

tell from her [mother‟s] tone that she was pleased about something” 

(41). This “something” is “her mother‟s satisfaction” in discoursing 
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about Mrs. Hanney who often comes to use her telephone (41-42). But 

Mrs. Maugham‟s talk is rather very convincing: Mrs. Hanney must 

have a telephone at home; to call a doctor or the service men when 

needed. Clara is neither pleased with her mother‟s comportment nor 

with the neighbours‟ respect of her mother‟s “self-erected authority” 

(42-43).     

Any unexpected positive response that comes from her mother 

depresses her. Her mother‟s response to her choice of French, that 

ends Chapter 2, depresses her (45); and so does her mother‟s positive 

response to the first linguistic trip to Paris (57); and so does her 

mother‟s choice of the dress, which the girls appreciate as a very good 

choice, though Clara is ashamed of it. She wants her mother to refuse 

so that she could protest and fight for an inch of domination. 

Here is her description of the „horror‟ of her mother‟s unexpected 

„consent‟ to let her go to Paris. 

„I don‟t see why not,‟ said Mrs. Maugham, with a 

tight smile which seemed to indicate pleasure in her 

daughter‟s confusion. „I can‟t say that I see why not. 

You say all the other girls are going, and if it‟s such 

a bargain as you say, then I don‟t see why not. Do 

you?‟ 

Clara could hardly shriek at her, you know bloody 

well why not, you know bloody well why I can‟t go, 

... it‟s because you think Paris is vice itself, and so 

do I, and so do I, and that‟s why I want to go, and 

that‟s why you won‟t bloody well let me. She could 

not say anything. So she said nothing.... 

And Clara sat there and endured it. Because the 

truth was that this evidence of care and tenderness 

was harder to bear than any neglect, for it threw into 

question the whole basis of their lives together. 

Perhaps there was hope, perhaps all was not harsh 

antipathy, perhaps a better daughter might have 

found a way to soften such a mother.... She had 

learned a fine way of sustaining deprivation, but 

gratitude was an emotion beyond her range. 

She did not thank her mother. She sat there in 

silence, and resentment made her cheeks hot, she 

resented the wasted hours of battle with her own 

desires, she resented her failed and needless attempts 
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at empire.... Bitterly she thought, it is all spoiled, 

spoiled by consent, spoiled by refusal, it does not 

matter if I go or stay. By letting me go, she is merely 

increasing her power, for she is out-martyring my 

martyrdom (57-59). 

 

The text speaks for itself in fact. The mother‟s tenderness throws 

into question the daughter‟s determination to hate her mother (58), the 

daughter‟s sense of martyrdom.
4
 She wants to go to Paris to show that 

Paris is not vice, as her mother thinks. But Paris is vice, though she 

insists that her nocturnal outings are harmless and her affair with the 

Italian in the cinema, with his hand into her stockings, demotes her 

mother‟s prejudice. And of all the girls, „cowards‟ she believes, she is 

the only one who ventures to sneak to the dorm late at night.  

   

Though Clara believes that there is too much intention in her 

mother‟s behaviour towards her, I think that it is the opposite that is 

rather true. She does not seem to know what her mother thinks (123) 

and so can not pretend to know whether or not there is intention. And 

as she likes the „unknown‟ (155), she does not seem to be interested in 

knowing much about what she calls her mother‟s „darkness‟. In 

military jargon, Clara is on the offensive, always resenting, criticising, 

disagreeing, only to defend herself from being treated as an unloyal 

daughter. She uses her exaggerated resentment as a defensive 

colouring.  

Mrs. Maugham dies just after Clara‟s second Paris trip with 

Gabriel; and Clara easily yields to the „specialist‟s‟ explanation and 

deserts her mother. The specialist‟s talk is in fact well adjusted to 

Clara‟s thinking; it is the kind of argument that Clara would have 

written to herself or told herself to convince herself that there is no use 

staying in Northam, and that it is better to accept Gabriel Denham‟s 

offer to abandon the whole thing and go back to London. 

„She‟ll be all right here with us, there‟s no reason 

to think of moving her, whatever she says, because 

after all you‟ve got your own life to live, you won‟t 

want to be looking after her yourself, let‟s face it, 

will you?‟ ... she looked at him, at his square face, 

and his heavy glasses, and his knowing look, and her 

eyes dropped because of course she could not face it, 

he was right, he knew the limits of human effort 
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better than she herself had known them, for he had 

seen them more often than she had. 

No,‟ she said, meekly, „no, I couldn‟t stay here, I 

have to be back in London, I couldn‟t stay, I really 

couldn‟t stay ...‟ (197) 

 

She could not know better than the doctor of course.  

Thinking about Christina Rossetti‟s poem Goblin Market (1862), 

Clara says that she had always been strangely compelled by 

“descriptions and displays of passion” and “that she had considered 

this particular manifestation to be a fabrication, a convenient lie. She 

began to think that literature did not lie, after all; nothing was too 

strange to be true” (117-18)
.5 

The plot line in the novel, the intention 

lying behind each act, is in fact “too strange to be true.” In real life, 

things do not happen like that; and even her belief that fate had sought 

her out to reward her intelligence and ambition is far remote from the 

plausible truth (60). It may be called accident, coincidence, artistic 

reality, but nothing else. 

Clara takes the liberty to like and dislike to resent and not resent. 

She resents her mother for really not obvious reasons (even for not 

having photos of Elvera at home; the Denhams do have them instead, 

156), Phillipa Denham for being capable of contending, Annunciata 

for being “ridiculously like” Clelia (117-18), Clelia for being much 

like Gabriel. She resents things being intended or intentional (in her 

mother‟s acts or attitudes, in Phillipa‟s, in the Denhams‟), but tolerates 

her own “illimitable designs.” 

Just as her resentment of her mother is exaggerated, so is her 

treatment of the Denhams; the “starry inhabitants” of her new world; 

the representatives of the „Golden Jerusalem‟ John N. Neale (1818-

1866) spoke about in his hymn; a hymn Clara had particularly loved at 

school (32). In fact, the Denhams exacerbate Clara‟s hatred of her 

mother, though there is nothing fabulous about them except their 

talent for expressing their “moral impossibilities” and loose virtues. 

But for a Clara, who has been gasping for anything radiant with 

“social joys,” as the first verse of the hymn says, the Denhams‟ world 

is the “heavenly city where beautiful people in beautiful houses spoke 

of beautiful things” (32). Beautiful in the eyes of Clara, of course.   

As she has not had any experience of anything until her third year 

at university, except those reminiscences about Walter Ash regularly 

undoing her bra strap (55), or the Italian in Paris inserting his hand 



 El-Tawassol n°21 Juin 2008 
 

  

inside her stockings (68-69), Clara Maugham has never invited 

friends, bought herself a drink, asked about the Ladies‟ room, let alone 

gone to a theatre or attended a Poetry Reading (17-21).6 So that when 

she attends the Poetry Reading with Peter de Salis and discovers not 

only Clelia and her father, but also the gifts of listening to people‟s 

judgements, she feels impressed. She suddenly admits: “this is the 

kind of thing I have been looking for, and if this is not it, then it is 

nowhere else” (10).  

And because the Denhams‟ world has to be the kind of thing she 

has been looking for (10, 25), Clara magnifies it and intentionally 

beautifies it to herself and astonishes the „aching‟ „reeking‟ Denhams 

themselves. 

The Denhams‟ world appears much to light in Chapter 6 where 

more revelations about them begin to wreck her mind (106-107, 112). 

They are ridiculously like each other and ridiculously in love with 

each other (109). And „ridiculously‟ is Clara‟s word, or her narrator‟s, 

as the distinction between them becomes very thin. Martin, the Italian 

artist, is in love with the mother (Candida) as well as with the 

daughter (Clelia); and mother and daughter seem to appreciate his 

attitude. Father Sebastian Denham makes sheep‟s eyes at Clara. 

Gabriel suffers flirtations from his boss (121). He is in love with his 

sister Clelia too; and apparently, according to the Freudian premise, he 

does to Clara, his sister‟s closest friend, what he would have liked to 

do his sister. And Magnus does inform Clara in Paris that he is in love 

with Phillipa, his sister-in-law (175, 183); then even requests Clara to 

kiss him, which she does when she joins him in the kitchen (184). 

This is the love-web, a web “rife with incest,” that binds the Denhams 

(110, 170-71). Only Amelia and Magnus, considered outcast by the 

family, have made other choices and sought out foreign lands. 

Because she loves the complicated (114, 175), and must fall in 

love, Clara chooses to be mad with the desire to fall in love with 

Gabriel Denham, a  man married to a beautiful woman Clara cannot 

help but resent; the brother Clelia chooses to send to drive Clara to the 

Denhams‟ (115). Clara likes Phillipa incapable of contending, but she 

has been “hoping against hope” as Phillipa is capable of contending 

and “looks knowledgeable.” She is “pretty,” though she is wearing 

“no make-up,” and “looked like as though she came off the front page 

of Harpers. Everything was intentional, and everything was new (118-

19).” And so Clara resorts to that other female trick of stirring the 

woman‟s jealousy.  



 El-Tawassol n°21 Juin 2008 
 

  

The „secret of Phillipa‟ is, I believe, an addition, rather 

unconvincing; the kind of afterthought inserted to make the balance 

weigh in favour of Clara, the “warm, enthusiastic, easily, amusing” 

Clara (140). Ever since the second week of their marriage, Phillipa has 

made Gabriel‟s life miserable: “crying because she could not manage 

... [the] accoutrements of contraception;” feeling “reduced” and 

limited; buying clothes she could not wear or that “would drive her 

into a frenzy;” weeping in the street, weeping on the steps, becoming 

impossible particularly after the birth of the third baby (a girl); and 

many other recollections that suddenly come back to Gabriel‟s mind 

when his lips meet Clara‟s hungry lips (140-43, 145) 

But in spite of his wife‟s impossibility, Gabriel has never kissed 

anyone except her (140); and probably would have remained so, that 

is faithful and helpful, had not Clara appeared from the blue and 

shaken him or ruined him. In fact, Gabriel‟s devotion to his wife, and 

later to Clara, is revealing of the way the Denhams get admirably and 

inseparably webbed to anyone that joins them. And it is the advent of 

Clara that helps him or makes it easy for him, as he thinks later, to talk 

of Phillipa and reveal secrets (170). 

Reveal secrets to complicate things is in reality what Clara does to 

the Denhams. Having realized Gabriel‟s incestuous love for his sister 

Clelia, the subject of whom she “had always avoided” (169), and the 

sense that in no way could she have him altogether for her as “her own 

hitherto illimitable designs” have “limits,” Clara cuts her hair like 

Clelia‟s, buys a dress that looks like Clelia‟s, and jumps in bed in wait 

of Gabriel (169-70, emphasis added). It is then that he tells her that he 

likes her to be like Clelia (170). Thus Clara, not only drives him to 

divulge the amorous incest clutches in him, but perform „incest‟, by 

proxy, as it were. 

And still in Paris, Clara invites Magnus to the Place du Trocadero, 

shortly after having learnt from him that he envies Gabriel and is in 

love with Phillipa. And when Magnus goes to the kitchen to make 

coffee, she follows him and there they kiss. When they come back to 

the sitting room, they find that Gabriel has left. And here again, she 

blames Gabriel for having walked out on her, not her blatant 

unfaithfulness and awkward attitude which Gabriel must have noticed. 

It is because she does not want to be told that she “was not made that 

way” and that she made “a fool of herself” after having chosen what 

she calls the “taste of liberation” (inviting people to the terrasse, 

drinking incessantly, kissing in the dark, “forcing her nature beyond 
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the limits of its spring”) that she decides to defend her choice and 

stick to it, in spite of its being rather ridiculous. There is no going 

back. And she walks out on Gabriel as he has walked out on her (184-

85) and is seen admitting, for the first time, the value of adages or 

proverbs as reminders of the appropriate measure one must take. “To 

renounce is to value” (197). She has belittled this before, as reminders 

of the “ghost” of mother. 

In spite of what Clara thinks of them, the Denhams are far from 

being “saints.” They even do not think so of themselves anyway. 

“Saints” is in fact Phillipa‟s term; she accuses the Denhams of vanity, 

of imposing the image of a “marvellous world” on the rest, of thinking 

of themselves as “self-erected saints” (170), which is in fact very 

much true. But, unlike Phillipa, who rejects them, Clara believes that 

they “are real saints.” Gabriel thinks that the “gifted Clelia” is “the 

real thing,” the real saint, if there is a real saint in the Denhams‟ 

marvellous world. It was perhaps for this that he “used to be in love 

with Clelia.” 

Having rejected her mother‟s world to embrace that of the 

Denhams, Clara is therefore the epitome of her narrator‟s belief that 

one must choose again if one is not satisfied with one‟s fate; even 

when one‟s choice is far from being plausible. This is not far from 

what Drabble herself has believed in. She has “increasingly come to 

see that freedom is very important: the freedom to choose, the 

freedom to make mistakes, the freedom to begin again.”
7
 Can this, 

then, mean that Clara is choosing what Drabble herself has been 

inclined to choose? Is Clara a projection of Drabble? Is her furious 

mind and troubled breast, expressing, perhaps, the author‟s 

unexpressed fury? Do we have to recognize that Clara‟s groundless 

hatred of her mother is the inevitable step (or martyrdom, as Clara 

calls that) that daughters have to take to survive; distorting the 

myth of mother‟s influence, one‟s ancestor, in the Bloomian sense, to 

survive.
8
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Notes  

 
1

 Clara hates her home and, of course, her mother “with such a violence 

that when she returned each vacation from University, she would shake and 

tremble with an ashamed and feverish fear. She hated it, and she was afraid 

of it, because she doubted her power to escape.” Jerusalem the Golden 

(London: Penguin, 1967), 27. All references to this novel will henceforth be 

given parenthetically in the text.   
2
 Mohsen Hamli, “Interview with Margaret Drabble,” unpublished 

interview, 26 July 1990. “But she was very difficult,” she said about her 

mother. “She made my father miserable. She made me miserable. I would 

invite her to stay with me so that my father would have his friends to stay 

with him. She would stay here and she would talk endlessly with great 

bitterness about my father who had been extremely good to her. Theirs was a 

difficult peculiar marriage. When he was very ill he did not want to see her. 

She was a real classic nag. This relationship is very bad.” 
3

 Ibid. 
4
 “The mother,” as Rich says, “stands for the victim in ourselves, the 

unfree woman, the martyr.” Of Woman Born, 236. See Clara‟s reference to 

her martyrdom: to her mother “out-martyring her martyrdom” (59), to her 

“bleeding martyrdom” (83). For the treatment of mother-daughter 

relationships and matrophobia, see Adrienne Rich, Of Woman Born: 

Motherhood as Experience and Institution (New York: Norton, 1976), 235-

3; Judith K. Gardiner, “A Wake for Mother: The Maternal Deathbed in 

Women‟s Fiction,” Feminist Studies, 4, 2 (June 1978), 146-149, 153; Joseph 

C. Rheingold, The Mother, Anxiety and Death: The Catastrophic Death 

Complex (Boston: Little Brown, 1967); Jane Flax, “Mother-Daughter 

Relationships: Psycho-dynamics, Politics, and Philosophy,” in Hester 

Eisenstein and Alice Jardine, eds., The Future of Difference: The Woman 

and the Scholar (Boston: G. K. Hall, 1980), 20-40.  
5

 Goblin Market and Other Poems (1862). The poem supports “trite 

ideas” “that one should be careful of temptation,” or “that little girls should 

not talk to strange men,” or “ that sisters should love one another.” There is, 

however, an effort to create the image of a female hero, or heroine, 

performing a heroic action to save her sister; but it 

remains a passive kind of heroism as Lizzie (the „heroine‟ of the poem) 

does not attack the goblin men. 
6
 Drabble‟s Paris, as is in A Summer Bird-Cage (10) and Jerusalem the 

Golden (64-70, 178-80), is associated with foreigners (Italians, Arabs, etc) 

and stockings. 
7

 Mohsen Hamli, “Interview with Margaret Drabble,” unpublished 

interview, 26 July 1990. 
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8

 Reference is to Harold Bloom‟s dialectic theory of influence that a 

poem, in the sense of any form of writing, is a response to a poem; re-writing 

the precursor (he calls it misprision) to survive his/her influence. The Anxiety 

of Influence (New York: Seabury Press, 1973), 

19; A Map of Misreading (New York and London: OUP, 1975), 3; Kabbalah 

and Criticism (New York: Seabury Press, 1975). 
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Abstract  
This article attempts to investigate the use of communicative grammar tasks 

as an alternative to traditional grammar lessons and exercises in current 

practical grammar books. The final analysis allows us to identify eight types 

of communicative tasks used in grammar course-books. These innovative 

packets of instruction are found to promote linguistic competence as well as 

communicative competence.  

 

 
 
 

  ملخص
يسعى هذا المقال إلى الكشف عن استعمال 
المهام النحوية التواصمية كبديل لمدروس 

يكشف لنا  والتمارين النحوية التقميدية. و
التحميل عن تشخيص ثمانية أنواع من المهام 

لتعميمية تساعد التواصمية من الكتب النحوية ا
الطمبة عمى تحسين الكفاءة المغوية والكفاءة 

 التواصمية.  
 
 
 
 

 
Introduction 

A compelling body of 

evidence has accumulated 

recently supporting the view that 

the teaching of grammar on its 

own is not enough and that Task-

Based Language Teaching on its 

own is not enough either. This 

article shows how current 

research attempts to integrate the 

teaching of grammar and Task-

Based Language Teaching 

through the use of 

communicative grammar tasks in 

order to enhance accuracy, 

fluency as well as autonomy and 

motivation. 
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Rationale for Integration  

Although Task-Based Language Teaching (TBLT) is reported to 

yield promising results in promoting language acquisition, it is not 

without problems of its own at all. Learners following this approach 

are generally found to be good but inaccurate communicators as 

fluency has been emphasized to the detriment of accuracy. To solve 

this problem, Second Language Acquisition (SLA) researchers 

propose espousing TBLT with some kind of form-focused instruction 

to allow learners to achieve both accuracy and fluency. Grammar and 

communication were separated for a long time and regarded as two 

independent disciplines rather than as two complementary integrated 

components necessary for meaningful interactive language use. To 

date, with the development of language pedagogy, emphasis has been 

put on communication, and grammar has been overlooked. A few 

researchers have explored the question of marrying grammar and task-

based methodology through the use of task-based activities.  

     There are two contrasting approaches to implementing tasks: the 

pure communicative-driven tasks and the structure-driven tasks, or as 

in the words of Nobuyoshi and Ellis (1993) „unfocused 

communication tasks‟ and „focused communication tasks‟. The first 

approach claims that communicative tasks alone without any reliance 

on form will enhance L2 development, but this claim has undergone 

severe criticism on several grounds. The second approach holds that 

forms or structures are quite necessary for developing grammatical 

competence, and therefore should be incorporated through the task 

design. This category of tasks has been recommended by some 

researchers and put forward in different formats under different 

headings. A deep survey of recent literature enables us to identify 

eight types of CR communicative tasks from practical grammar books 

where sometimes the term 'task' is not mentioned at all as illustrated 

below. 

 

1. Communicative Grammar Tasks 

Ur (1988) proposes the use of “communicative grammar tasks” in 

order to promote the accurate production of targeted grammatical 

features. She postulates that the task may be “language-based” such as 

yes/no questions or “non-linguistic” such as “Guess what I‟m thinking 

of”. She explains that the language-based task results in mechanical, 

boring language manipulation like transforming some sentences in the 
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simple past; but the non-linguistic task proves to be more interesting, 

and yields better learning outcomes if it involves some targeted 

grammatical features and the objective is, for example, solving a 

problem or getting someone to do something,…etc. The most 

successful grammar task, in her opinion, is the one which combines 

the non-linguistic aspect as the most essential focus and the linguistic 

one as a secondary aspect though learners are aware of it such as: “ I 

want you to guess what I‟m thinking of – and use „yes/no questions‟ as 

you do so” (Ur,1988: 17-18). She goes on to say that the function of a 

grammar task is to activate language use through the “actual 

production of instances of the structure on the part of learners 

themselves”, or to enable learners to engage in mental activities such 

as “perceiving, discriminating, understanding, or interpreting” (17). 

These mental processes are provided by Ur in the presentation stage 

of a lesson. She suggests four stages for teaching communicative 

grammar tasks: (a) presentation, (b) isolation and explanation, (c) 

practice, and (d) test. The objective of the presentation stage is to 

allow learners to „perceive‟ the form and meaning of the structure 

which appears in a story, a dialogue, or just a sample sentence if it is 

very simple, and to „take it into short-term memory‟ through reading 

aloud, repeating, reproducing from memory or copying out. At the 

second stage, focus will be on the grammatical structures isolated from 

context and the explanation of the rules that govern them in order to 

help learners „understand‟ the form and meaning of these structures. 

The practice stage includes a range of exercises and aims at getting the 

learners to “absorb the structure thoroughly” –“to transform what they 

know from short-term to long-term memory” (7). The exercises are of 

three categories: (1) those which focus on the manipulation of forms 

without relating to meaning such as slot fillers (for example, inserting 

the appropriate article and transformations as in: This is a man → 

These are men); (2) those which focus on form as well as meaning but 

not linked yet to actual situations such as translation, matching, 

multiple choice, and slot filling with choice of answers not provided, 

and; (3) those which stress the production and comprehension of 

meanings for non linguistic purposes “while keeping an eye, as it 

were, on the way the structures are being manipulated in the process”  

(8-9) such as information or opinion-gap communication techniques 

and production-based entertaining activities (for example, a dilemma 

situation using modals and making up stories cooperatively to practise 
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the past tense. The move from one type of practice to another depends 

on the mastery of the structure in question. If students commit 

mistakes in a particular structure they have to return to the type of 

focus-form exercises (9). Finally, learners will do tests not only to 

show how well they have mastered the grammatical activities but also 

to get feedback to progress further on as the correction of mistakes is 

deemed to be necessary for promoting conscious language learning  

(9-10). 

It can be deduced that Ur‟s communicative grammar tasks are 

somewhat identical to traditional grammar teaching. It is true to say 

that the presentation stage is comparable to 'consciousness-raising' 

about target grammatical structures, but practice does not seem to be 

the most important stage, as Ur claims, for the material to be “most 

thoroughly and permanently learnt” (10). Other grammar tasks that do 

not target production but aim at heightening comprehension and 

promoting to a great extent input processing are also considered 

efficient means for language acquisition as will be seen later. 

Dickins and Woods (1988) recommend the use of „communicative 

grammar tasks‟ to bridge the gap between grammar and 

communication which have been considered for a long time as two 

independent features. Their criteria for the development of such tasks 

are the creation of interaction among learners, the development of 

grammatical awareness, and the promotion of learners‟ ability to make 

appropriate contextual choices. In short, to allow learners to 

comprehend how grammar functions in the transmission and 

interpretation of meaning as in the „consciousness-raising approach‟ 

expounded by Rutherford (1987) and Rutherford and Sharwood-Smith 

(1985). Eventually, Dickins and Woods (636) contend that many 

existing grammatical exercises need not be rejected because they may 

reflect some of the criteria of „communicative grammar tasks‟; yet, the 

problem is that “the baby has been thrown out with the bath water”. 

Communicative grammar tasks, according to Dickins and Woods, 

must include the following criteria: Firstly, they are required to 

demonstrate both „content‟ and „construct‟ validity. Secondly, 

structure and form should not be presented as ends in themselves but 

as a means towards furthering the communication of ideas, beliefs, 

feelings, and so on. Thirdly, they should promote interaction among 

learners and encourage them to work in dyads and groups. 

Additionally, they should allow learners to develop an “awareness of 
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grammatical choice” as well as the ability “to make the appropriate 

choices according to given contextual constraints” (636.). In the 

“communicative grammar tasks”, learners are also invited to talk about 

grammar, to make decisions about language use and appropriateness 

of grammatical forms and cooperate through the problem-solving 

dimension of tasks. Furthermore, learners should be provided not only 

with contexts and situations where the application of grammatical 

rules may be demonstrated but also with some explicit information 

about how the grammatical elements of language work. Getting 

learners involved in the complexes of language is believed to promote 

their “cognitive recognition and processing of grammatical rules” 

(636). 

 

2. Structure-Based Communication Tasks 

The use of tasks in language teaching has received a great support 

from researchers and educationalists, but the use of communication 

tasks to teach L2 grammar is not yet well-known, and little work has 

been done in combining grammar pedagogy and task-based language 

methodology. Loschky and Bley-Vroman (1993: 140-143) propose the 

use of „structure-based communication tasks‟. They argue that since 

L2 learning is, in part, a process of hypothesis formation and testing, 

restructuring and automatization, the best way to teach grammar is not 

through the use of grammar drills and exercises but through the use of 

consciousness-raising activities. They distinguish between 

„comprehension tasks‟ and „production tasks‟ and argue that both 

types involve „structure-based communication tasks‟ or focus on form 

while learners are principally concerned with message conveyance. 

Learners are required to produce a particular target structure in 

completing the task content which is non-grammatical in essence. 

Loscky and Bley-Vroman‟s (1993) approach to task design allows 

grammatical features to develop incidentally rather than providing 

formal instruction in conjunction with such tasks without ruling out 

this form of instruction. They suggest that production tasks should be 

used for automatizing structures which have been correctly 

hypothesised in comprehension tasks and maintain that comprehension 

tasks should precede production tasks More specifically, Loschky and 

Bley-Vroman (132-139) distinguish three types of involvement of a 

grammatical structure in a task: „task naturalness‟, „task utility‟ and 

„task essentialness‟; that is to say, (1) tasks which make the 
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performance of a grammatical structure „natural‟; (2) tasks which can 

be completed without the structure; and (3) tasks which make the use 

of a certain structure quite „essential‟, and without it the task cannot be 

successfully completed. Furthermore, they point out that tasks in 

which a particular structure is „essential‟ are harder to design than 

those in which the target structure is „natural‟ or „useful‟ (139). 

Finally, „structure-based communicative tasks‟ are required to meet 

two criteria: (1) structural accuracy in both comprehension and 

production tasks should be „essential‟ for the meaningful completion 

of the task, and (2) communicative feedback on structural accuracy for 

allowing learners to confirm or disconfirm their interlanguage 

hypotheses should be incorporated into the creation of the task (131-

132). 

 

3. Magic Interactive Tasks 

Some books on magic offer new ideas about classroom interactive 

activities for the development of reading, writing, vocabulary and 

grammar. Hassal‟s English by Magic (1985), for example, contains a 

selection of magic activities to invite learners to acquire English 

morpho-syntactic structures while performing and learning about 

magic. The writer opts for magic because it is novel, motivating and 

can be easily adapted with everyday English lessons that suit learners‟ 

styles. In a description of this method, Hassal (1985: 2) says: 

Magic is well suited to the Presentation Stage. It provides a framework 

involving limited lexis, structures and functions combined with an 

abundance of gesture which lends itself to the presentation of new 

linguistic items. A context is created which may also help to establish 

grammatical or functional words such as the articles, auxiliary verbs, 

prepositions, negative and comparative particles, without which little 

progress can be made. 

Hassal‟s justification of this kind of learning by magic lies in what 

he calls Wilkins‟ interpretation of the „essential truth‟ of 

Behaviourism: “we learn what we do, thus – we learn something 

roughly in proportion to the degree of experience that we have of it” 

(9).  

 

4. Grammar in Action Tasks 

Frank and Rinvolucri (1983) set out their introduction with 

Stevick‟s remark: “though a student may repeat over and over the 
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forms of the language, in doing so he may not be using the language”. 

This feeling of dissatisfaction with the poor results in FL classes led 

them to emphasize „communicative competence‟ rather than „linguistic 

competence‟, “language in action and use rather than language as a 

system of symbols”, “mastering a tool rather than looking at it”, and 

“ability and command rather than knowledge” (6). It is a kind of 

learning not through practice, but through interaction in order to keep 

or „break off‟ social relationships. It is also a type of learning 

whichand Rinvolucri, 1983: 7, “[a]n awareness activity can be seen as 

a guided exercise where there is still certain control over the students‟ 

responses insofar as they cannot do the task without having understood 

the structure being practised. ” 

The authors advocate some form of focused communication tasks 

and stress the use of language and not its mere repetition in practice. 

They insist that real communication should offer a relaxed 

environment of natural trust and confidence where the teacher plays 

the role of a partner, advisor or counsellor, and not the role of the 

powerful judge or master who knows, controls, and corrects 

everything (9). 

 

5. Input Enrichment Tasks 

'Input enrichment' consists of inundating learners with rich 

variegated input in order to enhance their communicative competence. 

White (1991) uses what he calls an “input flood” which consists of 

great quantities of the target structure to teach learners adverb 

placement in SLA. She shows that input flood is effective for allowing 

learners to acquire new target structures, but is not efficient for helping 

them to get rid of some fossilized features of language. 

Tomlin and Villa (1994: 186) argue that the enhancement of targeted 

structures can be done through “input flooding, in which the learner is 

exposed to a great number of exemplars”. This type of grammar 

communicative tasks is quite similar to Ellis‟s 'input enrichment'. 

After reviewing current literature on this issue, Ellis (1997) identifies 

three types of 'enriched input' studies: (1) those investigating whether 

the targeted forms in enriched input are noticed by learners; (2) those 

investigating whether enriched input enhances language acquisition, 

and (3) those comparing the effects of enriched input with other 

teaching techniques (68). As the number of studies on this issue is 

limited, Ellis comes to some tentative conclusions: enriched input with 
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highlighting induces noticing, can help learners acquire new 

structures, but does not help them eliminate established errors, and is 

as, or more, effective than explicit teaching in fostering acquisition of 

complex structures (70).    

In another place, „input enrichment‟ and 'input flood‟ have been 

largely used by Ellis to present learners with a rich input; that is, an 

input where the targeted feature is frequent and/or salient (Ellis, 2003: 

158). In the case of grammar teaching, one may teach the present 

simple tense through the presentation of a text where many sentences 

use this tense. Learners are required to read the text, underline all the 

verbs in the present simple, and understand their meaning. Students 

may also be presented with a text where some modal verbs are used. 

They will be then required to sort out all the modal verbs and to find 

out their respective uses. Input enrichment may be also provided 

through oral or written texts that students may simply listen to or read 

carefully, or through written texts where the targeted structure is 

“graphologically highlighted through the use of underlining or bold 

print” (158). It should be mentioned that this type of grammar 

instruction is quite similar to input enhancement advanced by 

Sharwood Smith (1993: 177) where various degrees of elaboration 

such as colour coding, boldfacing, and paralinguistic features are 

commonly used.  

Finally, it must be said that input enrichment, enriched input, input 

flood and input flooding are used in current literature to mean the 

same thing. These tasks push learners to work diligently and 

autonomously in order to notice the grammatical structures and to 

discover the appropriate rules. Input enrichment may be more effective 

than traditional grammar in a sense that learners take responsibility for 

their learning in the former, and may play a passive role in the latter 

where they are customarily expecting some spoon-feeding from their 

teacher.           

 

6. Grammar Game Tasks 

Some grammar course books present different types of games to 

teach L2 or FL forms and structures through the use of meaningful 

tasks. Rinvolucri (1984), for example, comes up with his famous 

Grammar Games which consists of a multitude of cognitive, affective 

and grammar activities for EFL students. The author holds that 

internalising the FL grammar is not only an intelligent cognitive act 
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but also a highly affective one as well; that is to say, there are 

structures that learners like and structures that they dislike. He also 

points out that little work is done on learners‟ attitudes towards 

particular grammatical structures, and that there is a change in these 

attitudes as learners pass from one stage of language command to 

another (5). According to Rinvolucri, these activities could be easily 

adopted to teach any grammar under the sun. Some activities involve 

students to think consciously about what is correct and incorrect; 

others allow them to construct sentences and paragraphs in warm co-

operation rather than competition, and thus reducing teacher-talk to 

less than 5% of the allocated time (1). Some other activities allow 

students to practise grammar while talking about human relationships, 

to focus on what they say and not on the form they use; that is, the 

students control the content and the teacher the structures. 

Furthermore, the use of grammar through drama gets the students 

move from their chairs and use “grammar through movement, 

shouting, and writing on each others‟ backs (1-2). Eventually, we 

think that this kind of grammar may create chaos rather than order and 

discipline in the classroom, especially if it is designed for beginners. 

Adults, however, are not generally inclined to perform such games in 

their serious attempt to learn the structural intricacies of the FL.   

 

7. Input Processing Tasks       

Some researchers have been interested in assessing the comparative 

relevance of process and product approaches for the teaching of 

grammar. VanPatten and Cadierno (1993a) carry out an experiment in 

explicit instruction that compares traditional production-based 

instruction and input processing instruction for teaching Spanish word 

order rules and the use of clitic direct object pronouns to second-year 

university L2 learners. The traditional production-based instruction 

involves the conventional stages: presentation and practice where the 

students are first provided with explanations concerning the form and 

position of direct object pronouns within the sentence, a paradigmatic 

chart that includes all persons (both singular and plural) and an 

explanation of what objects and object pronouns are as well as a 

description with examples of correct placement of object pronouns 

within a sentence (230), and then the students are shown how to 

construct sentences with those pronouns. The operation involves 

moving the subjects from mechanical form-oriented practice (oral and 
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written transformation and substitution drills) to meaningful practice 

(oral and written questions, simple sentence formation), and finally, to 

more open-ended communicative practice (oral and written question 

and answer, conversation (230). The input processing instruction 

involves a presentation stage which explains, illustrates and contrasts 

the grammatical concepts of the subject and object of a verb with 

subject and object pronouns, the explanation where important points 

are provided to help learners understand the position of object 

pronouns in Spanish (231) and two types of activities which may be 

regarded as practice. The first type of activity gets students to read or 

listen to sentences and demonstrate their comprehension of the 

argument structure through the selection of the appropriate drawing or 

the best English translation of the Spanish sentence. The second type 

of activity requires students to express their attitudes towards 

sentences and utterances by indicating “agree” or “disagree”, “true for 

me”, or “not true for me” … etc (231).  

The comparison of these instructional packets reveals that both 

production-based and input processing instruction provide explanation 

for explicit knowledge about object pronouns as well as practice with 

the use of the same vocabulary. The main difference involves the type 

of practice. Production-based instruction is orientated towards output 

practice, sentence production, error avoiding, text-manipulation, and 

text creation. Yet, input processing instruction is directed at input 

practice and input enhancement. The two types of instruction provide 

the same overt feedback. VanPatten and Cadierno‟s results show that: 

Instruction is apparently more beneficial when it is directed at how 

learners perceive and process input rather than when it is focused on 

practice via output. Learners who receive instruction that attempts to 

alter input processing receive a double bonus: better processing of 

input and knowledge that is apparently also available for production. 

(1993a: 240) 

VanPatten and Cadierno (1993b) consider SLA as a matter of input 

processing and define input as “language that encodes meaning” (46). 

They examine the impact of explicit instruction in processing input 

and strive to alter the strategy used by learners in making form-

meaning connections from a given input. In this experiment, three 

second-year university level Spanish students at the University of 

Illinois were randomly selected. The first received „traditional explicit 

instruction‟. The second received „processing instruction‟. The third 



 El-Tawassol n°21 Juin 2008 
 

 

  

received no explicit instruction at all. The instruction was about object 

pronouns for all the three groups. The results of the study corroborate 

the (1993a) article; that is, instruction is actually found to be more 

favourable when it is orientated towards making learners perceive and 

process input rather than having them practice the language through 

production activities. The gains consist of better processing, 

comprehension and production (VanPatten and Cadierno, 1993b: 54)      

Another study by Cadierno (1995) extends the above research 

conducted by VanPatten and Cadierno (1993a; 1993b) and compares 

two types of instructional approaches: traditional instruction and 

processing instruction on the acquisition of Spanish past tense 

morphology. The first approach involves presentation and practice 

where presentation is organized as (a) presentation of all person forms 

for the preterit of regular verbs and (b) presentation of all person forms 

for the preterit of stem-changing verbs (183) and practice consisting of 

(a) sentence rewriting from the present into the preterit, (b) sentence 

completion by supplying preterit verb form, and (c) question-answer 

activities using preterit verb forms. The second approach (or 

„processing instruction‟) begins with the presentation which helps 

learners to “interpret and comprehend” the targeted points without any 

attempt at producing them. It consists of presenting regular and 

irregular preterit verb forms starting with the first and second person 

singular, then third person singular, and finally the third person plural. 

For each of these groups of persons, the following procedures are 

used: (a) presentation of the preterit verb forms and explanation of the 

ways that allow learners to recognize them, (b) activities on input that 

involve “decoding and interpreting” preterit verb forms first through 

written and then oral forms, and (c) summaries of the main point in 

each stage. The presentation stage also involves contrasting the preterit 

with the present verb forms and helping learners to recognize the past 

tense without relying on adverbs which are not always present. After 

the presentation and explanations, three types of activities are designed 

to practise correct interpretations of the preterit. In the first type, 

students are presented with sentences and asked to identify the time of 

the action or the subject of the sentence. In the second type, students 

are presented with sentences or discourse and required to perform 

different types of tasks based on the informational content of the input. 

In the third type, students are presented with visual and/or natural 
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language use (e.g., cartoon) where the learners‟ attention was directed 

to the targeted items (183).  

It must be recalled that while traditional instruction is 

“paradigmatic”; that is, it presents all preterit verb forms at the 

beginning and then exercises follow, processing instruction is “non-

paradigmatic”; that is, it does not present all preterit verb forms 

simultaneously. The latter is thought to help learners to match better 

meaning-form connections (183-184). For both types of instruction, 

many factors are the same: vocabulary, amount of practice, time on 

task, and visual aids. As for the pedagogical implications, Cadierno‟s 

investigation suggests that the question that should be addressed is not 

whether grammar should be taught or not but how it should be taught, 

and that an input-orientated approach to grammar such as processing 

instruction provided here is more in tune with input-based 

communicative approaches such as the Natural Approach, Total 

Physical Response and content-based instruction than are traditional 

output-based approaches (Cadierno, 1995: 190). The final results 

reveal “significant gains in both comprehension and production for 

subjects in processing instruction, while subjects in traditional 

instruction had significant gains only in production” (179).  

In their attempt to examine whether or not explicit instruction 

presented to subjects receiving processing instruction is the cause of 

the beneficial effects of instruction, VanPatten and Oikkenon (1996) 

replicate VanPatten and Cadierno (1993a) experiment on three groups: 

(1) one receiving „processing instruction‟ in object pronouns and word 

order in Spanish; (2) another receiving only „explanation‟ with no 

activity or practice; and (3) another receiving only „structured input 

activities‟ with no explanation. Their findings reveal that “the 

beneficial effects of instruction were due to the structured input 

activities and not to the explicit information (explanation) provided to 

learners” (VanPatten and Oikkenon, 495). In other words, 

comprehension-based instruction (input processing instruction) 

without any explicit explanation is said to yield positive results which 

are quite similar to those provided by VanPatten and Cadierno 

(1993a).  

In a similar vein, Benati (2001) carries out an experiment 

investigating the effects of input processing instruction and output-

based instruction on the acquisition of the Italian future tense. The first 

treatment includes grammar explanation and comprehension practice 
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and aims at altering the way the learners process input and make 

correct meaning-form connections. The second treatment involves 

explanations of grammatical rules as well as written and oral practice 

and seeks to alter the way learners produce the TL. The results show 

that “processing instruction has positive effects on the acquisition of 

Italian verbal morphology, and greater effects on the developing 

system of beginner L2 learners than instruction of the output-based 

type” (95).    

 

8. Ellis's Interpretation Tasks 

Ellis (1997: 82-95) shows that the input-oriented instruction has 

received psycholinguistic and empirical support from SLA theories 

which hypothesise the effectiveness of teaching grammatical structures 

through the manipulation of input for comprehension rather than the 

manipulation of output for production. Ellis alleges that „output 

oriented options‟ are of two types: the error-inducing options and the 

error-avoiding options and that „input-oriented options‟ are of two 

types: „consciousness-raising tasks‟ and „interpretation tasks‟. The last 

two options are regarded as “acquisition-compatible grammar tasks” 

(Ellis, 1994, 1997). Interpretation tasks expose learners to various 

exemplars of the TL in order to drive forward interlanguage 

development, and the input may be presented in two options: flooding 

where learners are exposed to ample linguistic data without drawing 

their attention to them, and input enhancement where the target 

structures are made more salient through „doctoring‟ (bolding), or 

pushing learners to focus on form (1994: 88). 

Ellis (1995: 90-91) advances a model of grammar acquisition based 

on three processes: (1) “interpretation” which lies in the attempt to 

comprehend and attend to grammatical features and involves noticing 

and comparison; (2) “integration”, accommodation, or incorporation 

of intake into interlanguage, and may be followed by restructuring; 

and (3) “production” which is based on implicit knowledge, but which 

may be provided by explicit knowledge. Ellis (1995) comes up with 

ten general principles for designing interpretation tasks. Because of 

their relevance to foreign grammar pedagogy, they will be cited below: 

1. Learners should be required to process the target structure, not to 

produce it. 

2. An interpretation activity consists of a stimulus to which learners 

must make some kind of   
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     response. 

3. The stimulus can take the form of spoken or written input. 

4. The response can take various forms (e.g., indicate true-false, check 

a box, select the correct   

     picture, draw a diagram, perform an action) but in each case the 

response will be either   

     completely nonverbal or minimally nonverbal. 

5. The activities in the task can be sequenced to require first attention 

to meaning, then noticing  

     the form and function of the grammatical structure, and finally 

error identification. 

6. As a result of completing the task, the learners should have arrived 

at an understanding of  

     how the target form is used to perform a particular function or 

functions in communication  

     (i.e., they must have undertaken a form-function mapping). 

7. Learners can benefit from the opportunity to negotiate the input they 

hear or read. 

8. Interpretation tasks should require learners to make a personal 

sequence (i.e., relate the input  

     to their own lives) as well as a referential reference. 

9. As a result of completing the task, learners should have been made 

aware of common learner  

     errors involving the target structure as well as correct usage. 

10. Interpretation grammar teaching requires the provision of 

immediate and explicit feedback  

     on the correctness of the students‟ responses. 

      (Ellis, 1995: 98-99) 

    

 According to Ellis (1997: 150), „interpretation tasks‟ have been 

empirically supported by the Comprehension Approach where learners 

receiving input comprehension outperform those receiving output 

production in the four language skills, and by the Total Physical 

response Method where production is not involved in the early stages, 

and where learners are to perform actions following some commands 

designed purposefully to teach grammatical structures. Total Physical 

Response is said to provide better comprehension and production and 

to enhance more motivation and language learning persistence. 

Generally, comprehension-based approaches are said to offer four 
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advantages: a „cognitive advantage‟ (better learning), an „affective 

advantage‟ (avoidance of stress and embarrassment), an „efficiency 

advantage‟ (for both low and high aptitude learners) and a „utility 

advantage‟ (allowing functional L2 use and autodidactic learning) 

(Ellis, 150).   

Interpretation tasks seek three main objectives: (1) to allow learners 

to match form-meaning connections through grammar comprehension 

and focus on form; (2) to enhance input so as to induce learners to 

notice grammar points; and (3) to enable learners to compare and 

notice the gap between the correct grammatical points and their 

erroneous productions (152-53). Put in another way, this approach 

attempts to help learners “notice grammatical structures in the input, 

comprehend their meanings, and compare the forms present in the 

input with those occurring in the learner output” (87, italics  the 

author‟s).  

      

Conclusion 

We have shed light on eight types of communicative grammar tasks 

which are designed to enhance communication and grammatical 

development. Though there are some differences between them, their 

common denominator is to raise the learners‟ consciousness about 

specific grammatical features through input manipulation and 

communication. We think that it is high time to use such 

communicative grammar tasks in language classrooms and to cease 

inculcating learners' heads with the reviled traditional grammar 

instruction which has proved to be a futile undertaking. The option for 

the former is made on the basis of some theoretical, empirical and 

pedagogical justifications which have a direct bearing on real 

classroom language learning and teaching. We believe that there is an 

urgent need to integrate grammar instruction and task based 

instruction. The communicative grammar tasks are found to be very 

beneficial for learners to process input, to build up explicit knowledge, 

to maximize fluent and accurate production and to promote 

motivation. 
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Abstract 
Despite the fact that idioms are common to all languages, their frequency 

remains for a good number of foreign-language learners a major 

obstruction. The present article exposes the results of a study conducted with 

50 Arab (Saudi and Algerian) university students of Translation Studies, in 

order to investigate the degree to which idiom type affects the 

comprehension and the production levels. While it also looks into whether 

the context plays any role towards the decoding and encoding of an idiom, it 

investigates the influence of the mother tongue on idiom comprehension and 

production.  

Subject Index Entries: Context, Idiomaticity, Idiom types, Idiom 

decoding, Idiom encoding, Language transfer, Idiomatic strings, Figurative 

and literal interpretation, Target and source idioms, idiom decomposition, 

lexical ambiguity. 

 

 ملخص
بالرغم من أن االصطالحات التعبيرية موجودة 
في جميع المغات إال أنها تبقى في نظر متعممي 
المغات األجنبية عائقًا كبيراً. عادًة ما تتم ترجمة 
االصطالحات من المغة األصل إلى المغة 
المستهدفة بطرق مختمفة. يتناول هذا المقال 

اً طالبًا جزائري 05نتائج الدراسة التي شممت 
وسعوديًا من ميدان الترجمة بهدف الكشف عن 
مدى تأثير صيغة االصطالح التعبيري في 
مستويات الفهم واإلنتاج. ومن جانب آخر تبحث 
الدراسة في تأثير المغة األم في فهم 

 االصطالحات التعبيرية وكذا إنتاجها.
 

 
Introduction 

An idiom is institutionalized 

linguistic expression whose 

meaning cannot be determined 

from the meaning of its parts. 

For example, the meaning of 

the expression kick the bucket 

cannot be deduced from the 

literal meaning of kick and 

bucket. The same thing applies 

to all languages; in French, the 

meaning of cassé sa pipe (to 

die) cannot be interpreted from 

the literal meaning of cassé, 

(broken) and pipe, (pipe). 

Idiomatic expressions are found 

in all languages and they are  
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frequently used. The familiarity and the ability to use them properly in 

a particular context are among the distinguishing features of a 

native/native-like command of a language. Native speakers are often 

unaware of the nature of these idiomatic expressions as they process 

them spontaneously.  It is only if one happen to be a non-native 

speaker of the language that the problem of comprehension and 

sometimes production may arise.  Idioms are frequently used by 

native speakers as Searle (cited by Kassis: 1994) comments: “speak 

idiomatically unless there is some special reason not to”.    

The use of such idiomatic expressions is seen in a wide range of 

fields such as journalism, media, literary, and scientific works (Glaser, 

1998:132-142).  Their creation is a reflection of new conceptions of 

the world and new methods of conveying ideas lively.  Therefore, they 

are such a widespread phenomenon that they cannot be ignored in the 

study of language and communication.  Although, there has been an 

increasing amount of research done on the role of phraseology in 

second language acquisition, there is still a lack of detailed description 

of learners‟ phraseological performances as the basis of how 

phraseological competence develops (Howarth, 1998: 24). In addition, 

there is little mentioned about the role of language transfer in the 

learners‟ comprehension of idioms.  In order to understand the above-

mentioned aspects, the following literature overview will highlight the 

different issues related to the field of phraseology in general and 

idioms in particular. 

 

Review of the Literature  

When reviewing the literature on idiomaticity, one has to distinguish 

between studies done on the first language (L1) and others on the 

second language (L2).  One key observation is that research into 

L1idiom processing and comprehension has not been matched by an 

equal interest in second/foreign research.  Among the research found 

in the first language are Cronk and Schweigert (1992) who analysed 

the process of comprehension and representation of idiomatic meaning 

in the mental lexicon, bearing in mind the factors of familiarity and 

literalness.  Other studies have dealt with the effect of context on the 

literal and figurative interpretation (Colombo, 1993) and the 

relationship between context and the various types of idioms (Liontas, 

1997, 2000 and 2001). Levorato and Cacciari (1992, 1995) who 

analysed children‟s comprehension of idiomatic expressions through 



 El-Tawassol n°21 Juin 2008 
 

 

the factor of familiarity and contextual information found that these 

two features contributed greatly to the comprehension and production 

of figurative language.  Familiarity, idiom semantic transparency and 

idiom performance were proposed by Levorato and Cacciari (1992, 

1995).  From a teaching point of view, it was found that learners ought 

to be exposed to idioms and their different uses.  Furthermore, 

learners should be encouraged not only to decode idioms, but to 

encode and make good use of them.  

The present study is more concerned with research on idioms in 

second language learning/teaching and the importance context plays in 

the comprehension phase; this area did not attract as much research as 

in L1.   However, Irujo (1986) demonstrated that advanced students of 

English rely on knowledge of their native language to comprehend 

and produce L2 idioms. She also found that identical idioms are the 

easiest to comprehend and produce. Similar idioms on the other hand, 

present learners with somewhat more difficulty. Idioms with no 

equivalent in L1 are found to be the most difficult for learners to 

comprehend and produce, with almost no positive or negative transfer 

between the two languages. Kellerman (1978, 1979, and 1983) 

investigated the relationship between L1 knowledge and interpretation 

of the figurative use of L2 expressions.  He considered „transfer‟ of L1 

items into L2 expressions to be an active learner strategy.  Abdullah 

(1998) also found that Syrian learners of English as Foreign Language 

used L1 to interpret and comprehend idioms. Similarly, he found that 

identical idioms were comprehended and translated with no difficulty, 

whereas idioms with no equivalents were proved to be the most 

difficult.  Liontas (1997 and 2001), analysed the role of context in the 

way in which L2 learners process, comprehend, and interpret idiomatic 

expressions.  He found that context plays a vital role in the decoding 

and encoding of idioms.    

For the purpose of this study I will go deeper into language 

transfer. The terminology related to language transfer is rather 

problematic. Therefore I will simply say that the concept itself is 

based on the assumption that previous learning affects the new one.   

This leads us to mention that some researchers who argue that the 

patterns and the forms of the native language are imposed on the 

second one (Gass, 1979).  Others comment that transfer is not simply 

a consequence of habit formation (Odlin, 1989: 25). A distinction is 

made between contrastive analysis and behaviourism on the issue of 
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language transfer and native language influence. It is argued that much 

influence of the native language can be found helpful if the differences 

between the two languages are not great. This similarity between the 

first and second languages will produce a positive transfer.   However, 

if the two languages are dissimilar, such as Arabic and English, when 

learners try to transfer identically the forms and patterns of the native 

language, negative transfer occurs (Irujo, 1986: 289).     

Psycholinguistic, as a new discipline, appeared to deal with 

language acquisition not as a process of habit trough repetition and 

reinforcement, but as the result of an innate device.   Target language 

started to be viewed as a source that could develop learners‟ language 

acquisition.  However, this did not stop researchers in the 1980‟s to 

prove that interference is an important factor (Steinbach, 1981; Irujo, 

1986).  Irujo (ibid) focused on the influence of transfer in the 

acquisition of idioms.  She differentiated between idioms in terms of 

their similarity to first language equivalents.  Her work did not only 

deal with the comprehension level, but the production one as well.  

Her findings, applied to English and Spanish, can be summarised as 

follows: on the comprehension, subjects were able to understand 

idioms in English even if they were slightly different from their 

Spanish counterparts.  They were able to produce identical idioms 

more correctly than idioms of other types. In production, it was also 

found that negative transfer occurred when differences in idioms in 

the first and second language were great. Abdullah (1998) confirms 

her findings on the aspect of positive and negative transfer and adds 

that this could be applied even if the two languages are dissimilar as in 

the case of Arabic and English. 

My starting point for the present study is to distinguish between the 

three phases that EFL learners go through when dealing with idioms: 

identification, comprehension and production. Identification is the 

phase that precedes the understanding of an idiom; it is what makes a 

learner decide about the idiomaticity of an expression. Then comes the 

comprehension phase, which is the processing of idioms, finally, the 

production phase, which is the encoding of idioms by EFL learners.  

For the purpose of this article, I will concentrate on the second phase, 

“comprehension” and will highlight the importance of language 

transfer from L1 and its relationship with context. 

Above, I review chronologically the relevant theories and models 

related to idioms, the development of phraseology, in general, and 
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idioms, in particular. On evaluating these theories, one area that has 

not been explored sufficiently is the concept of “context”. Context is 

the most important factor in the process of identifying, comprehending 

and producing idioms. There is no single definition for context.  The 

reason is the multi-faceted and complex nature of the various types 

that could fit in the definition of context. Context can be defined as a 

situation in which something happened in a setting of one sort or 

another; thus, it could be a social/cultural context that is known to a 

particular person or group/community; the language/linguistic context 

whereby a form of expression is produced, which could have a literal 

or a figurative interpretation. Both social and linguistic contexts could 

ultimately have an impact on the way an idiomatic expression is 

received by the hearer or reader. 

Humans are quite successful at conveying ideas and thoughts to 

each other. This is due to many factors: the richness of language, the 

common understanding of the world and the world‟s mechanism.  

Most of this mechanism is done implicitly, without any sort of formal 

declaration. In the case of language learning, in general, and idioms, 

in particular, there is an implicit agreement between the writer versus 

reader and speaker versus listener about certain conventions and 

norms. This contextual contract is the foundation to what we, as 

humans, make use of in our daily lives. Realizing the need for context 

is therefore a step forward towards using it effectively. A better 

understanding of the importance of context is needed. 

The first reaction to the word “context” brings together words like 

location, identities of people and objects. A more precise definition is 

that context is location, identities of people around the user, the time 

of the day, the season, temperature, etc. This implies that context is 

linked to aspects like user‟s emotional state, focus of attention and 

belief. Context can thus be the user‟s physical, social, emotional or 

informational state. Context categorization feeds our development of 

context versus idiom processing. A categorization of context will help 

our understanding of the relationship between aspects in the language 

that we might take for granted, such as the relationship between 

words, which is the nucleus of the present research, i.e., idiom 

processing is about the relationship between words. Context so far is 

related to where you are, who you are dealing with and when, etc.  

There are certainly types of contexts that are more important than 

others.  I propose to focus on the location, identity and activity, which 
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will help in forming a definition of what I refer to as social/cultural, 

linguistic and psychological contexts (see Figure 1 below). 

 

 

 

 
 

Figure 1: Types of contexts 

 

The importance of social context had been recognized to the extent of 

claiming that language use is largely prescribed by the situation in 

which it is spoken (Giles and Coupland, 1991: 3).  This is true in the 

case of idioms, especially when the latter‟s relationship between 

words is not a straightforward one and is determined by the situation 

in which the idiomatic expression has been used.  An interesting 

distinction of contexts is made by Batstone (cited by Collentine and 

Freed, 2004: 155).  Contexts are divided into communicative and 

learning contexts.  While the former requires that the learner uses L2 

as a tool for exchanging information and participating in important 

social and interpersonal functions, the latter deals with the learners‟ 

input and output as directed and assisted by the teacher.  As far as this 

study is concerned, the above distinction fits well with my 

differentiation between the two phases of learning idioms, namely the 

comprehension and the production stages.   I relate the production 

phase directly to the communicative context, where a foreign language 

learner chooses to use idioms in his/her communication, either verbal 

or written.  This involves the learners‟ risk taking in attempts to 

improve their linguistic skills.  Here, the learner‟s initiative and risk 

taking vary from one learner to another. The learning context, on the 

other hand, is associated with both the understanding and the 

production phases. In a learning context, the learner has more or less 
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no option but to complete the task assigned.  At this level, the 

learner‟s choice is not included. In other words, encoding idioms does 

not become a decision taken by the learner.  Although L2 classrooms 

are encouraged to create a communicative context where the learner 

uses the language as a tool, it is still not as effective as claimed.   The 

following section is about idiom comprehension (the second phase) 

which relies significantly on language transfer.  Context is very 

important to the comprehension phase.   

 

The Study Hypotheses  

As far as language transfer in relation to idiom comprehension is 

concerned the following hypotheses are set: 

 

1. Identical idioms would be the easiest to comprehend and 

produce.  They would show positive transfer. 

2. Similar idioms are confusing and prove to cause negative 

transfer. 

3. Different idioms would be the most difficult to comprehend 

and produce.    

4. Context influences and affects comprehension of idiomatic 

strings. 

5. Idiom production is very low.  There is a high tendency 

towards “avoidance” as a learning strategy. 

 

Subjects 

The study is conducted with two different groups, namely, fourth year 

BA students studying English at the Department of Translation, King 

Saud University in Riyadh, Saudi Arabia and fourth year Licence 

students studying translation and interpreting at the Department de 

Traduction et Interpretariat, L‟Université d‟Alger, Algeria. The status 

of English in both Algeria and Saudi Arabia is foreign language, 

which implies that the use of this language is very limited.  The 

Algerian Licence in translation (English-Arabic-French) takes four 

years. Algerian subjects are both male and female, whereas in Saudi 

Arabia, the subjects are all male. Arabic is usually the mother tongue 

in Algeria, though there are some students of Berber origin where the 

Tamazight is their mother tongue. French is officially the second 

language. However, from learners‟ language proficiency point of 
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view, it has native-like status. As for Saudi Arabia, the official and 

mother language is Arabic. 

 

Materials and Procedures 

To give a clear idea of the practical side of the methodological model 

of this study, three instruments have been chosen for gathering data: 

questionnaires, observation and interviews. 

The first data collection instrument used was the questionnaire, 

which contained 50 statements.  The latter, were grouped according to 

the stages believed to be the cycle adopted by learners when dealing 

with idioms namely: idiom identification, comprehension and 

production phases.   

The second data collection used was classroom observation.  

Subjects were given various tests.  For example, to test 

comprehension, a list of 40 idioms (mixture of identical, similar and 

different idioms) was given in the form of a multiple choice exercise 

(idioms out of context).   Then, subjects were given idioms in context 

to see if it influences comprehension.  Other exercises tested recall, 

subjects were asked to fill in the gaps with the appropriate idiomatic 

expression.   

The third instrument for collecting data was group interview, where 

answers from the above mentioned instruments used were confirmed 

or disconfirmed.  The interview was semi-structured and reformulated 

questions asked in the questionnaire and in the classroom tasks.   

 

Analysis 

 In order to follow the analysis of idiom comprehension, I shall 

highlight the types of idioms adopting Laufer‟s (1991: 589) 

terminology and Irujo‟s (1986a) idea of language transfer, as follows: 

a) Cognate idioms: idioms that have identical equivalents in the 

native language (in the form and function), e.g. to play with fire 

and its Arabic counterpart ٌهعة تانُاس, meaning “to look for trouble”. 

b) False cognates: idioms that share similar structure with some 

native equivalents, but are different in function from that of the 

native language, e.g. to bite the dust, meaning “to die” with ٌسف  
  .”which means “to be poor انرشاب 

c) Idioms with pragmatic equivalents: idioms that express similar 

idiomatic functions to that of the native language, but differ in 

their idiomatic form, for example, to rub salt in the wound/ injury, 
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meaning “to make a situation worse” and its counterpart in 

Arabic,ٌضٌذ انطٍٍ تهح which also means “to aggravate a situation”. 

d) Idioms with no equivalents:  idioms that have no first language 

equivalents, neither in the form nor in the function, such as to take 

a French leave, i.e., “to leave one‟s duties without asking 

permission” and in Arabic  ٌِغًُ عهى نٍال  meaning “everyone is كم 

seeking his/her interests”. 

Like Irujo‟s (1986a) hypothesis, this study is based on the 

assumption that identical idioms (similar in form and function) are 

more likely to show positive transfer and would be easier to 

comprehend and to produce correctly than idioms with no equivalents.  

Also, similar idioms (similar in form but different in function) would 

reveal evidence of negative transfer; while comprehension might 

almost be as high as identical idioms, at the production level (i.e. 

encoding phase) there would be greater chances of interference from 

the first language.  The above classification takes into consideration 

translation equivalence and stresses the importance of pragmatic 

translation, for example, to buy a pig in a poke, i.e. “to buy something 

without inspecting it”, has a pragmatic translation that matches the 

Arabic ٌشرشي انسًك فً انثحش   (lit. to buy fish in the sea).  Unlike Irujo‟s 

study based on a native and a foreign language, the present study deals 

with more than one native language: the Algerian subjects speak more 

than one native language, Arabic and Tamazight (Berber), in addition 

to French which is also a native-like language to some of the Algerian 

students. 

 

Findings related to cognate idioms 

The first type analysed was the “cognate idiom.” This section had four 

statements (Table1) according to the questionnaire, from which I 

selected Statement 19 for discussion, as it was the one that contained a 

significant difference in terms of scores; statements 20, 21 and 22, 

generated similar scores.  
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True cognates 

S19 I translate the idiom into my L1 

S20 I check if there is a similar idiom in my L1 

S21 I compare the idiom with its L1 counterpart 

S22 True cognates are easy to comprehend 

Table 1: Questionnaire statements about true cognates 

 

From Statement 19 (Table 2) we notice that 36.7%, i.e. (11) of 

Algerian subjects said that they frequently “often” decoded identical 

idioms because they had their counterpart in the native language; 

26.7% (8) thought they were “always” familiar with this type of 

idioms. On the other hand, 23.3% (7) said they “never” looked for 

identical idioms.  With the Saudi group the picture was different, we 

had 26.7% (8 students out of 30) who seemed to be “often” clear 

about understanding identical idioms while again 26.7% (8) said they 

“never” transferred idioms from L1.  The similarity in scores among 

the Saudis who said they “often” translated idioms into L1 and those 

who mentioned that they “never” did was interesting. The reason 

behind this could be a misunderstanding of the questionnaire 

statement. Moreover, 23.3% (7) Saudis mentioned that they 

“sometimes” looked for identical idioms while the same percentage 

among the same group said they “sometimes” did.  When adding up 

the percentages of Saudis who “sometimes”, “often” and “always” 

translated idioms into L1, we get 73.3%, i.e. 22 out of 30 Saudis 

positively agreed on relying on L1 translations. 

 

Statement 19:  I translate the idiom into my L1 

 Neve

r 

% 

Sometime

s 

% 

Ofte

n 

% 

Alway

s 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 26.7 23.3 26.7 23.3 2.4

7 

1.13

7 

P=.49

6 

(S) Algeria

n 

23.3 13.3 36.7 26.7 2.6

7 

1.12

4 

Averag

e 

25 18.3 31.7 25 2.5

7 

1.12

5 

Table 2: Cognate computation (Statement 19). 
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On the other hand, from Table 2, 11 (36.7%) Algerians mentioned that 

they “often” translated idioms into L1. Also, 8 (26.7%) Algerians 

argued that they “always” did. The fact that 7 (23.3%) said they 

“never” imported from L1 made the Algerian picture no different from 

the Saudi one.  This might be due to the perception that “language 

transfer” is a negative process in language learning. 

Looking at the distribution of scores, (Figure 2 Statement 19 

above), the white (lightest) block highlights that more than one-third 

of the Algerian students were clear about comprehending idioms with 

the help of the native language. On the other hand, the Saudi scores, 

are all proportionally equal, which could be due to the fact that many 

students were unsure of the question about identical idioms put to 

them in the questionnaire.   

 

 
Figure 2: True cognate idioms processing (Statement 19) 

 

In relation to cognate idioms from classroom observation, Algerian 

subjects recognised identical idioms which were similar in both form 

and meaning;   to shed crocodile’s tears ٌزسف ديٕع انرًاسٍح; no smoke 

without fire ال دخاٌ تال َاس; give someone the green light ٕء ٌعطً انض
 and to cast light ٌصطاد فً انًاء انعكش to fish in troubled water ;األخضش إنى

on ٌهقً انضٕء عهى were found to be easy to comprehend. Interestingly, 

an expression such as too many cooks spoil the broth, which has an 
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equivalent in Arabic كثشج انطثاخٍٍ ذفسذ انطثخح, was not found easier to 

comprehend by both groups. This might be explained as the 

unfamiliarity of the subjects with the word “broth”.  The fact that 

these Arabic expressions have an equivalent in English indicates that 

these idiomatic expressions might originate from English and were 

translated into Arabic. Similarly, there are many idiomatic expressions 

in English that originate from Arabic, e.g. the straw that broke the 

camel’s back. 

 These cognates were then analysed by a diagram listing 20 idioms 

(bottom-top) with a score of 0 to 10 (horizontally).  Results from an 

observation task on decoding idioms was given to both groups, 

showed that out of 20 idioms (see Table 3 below), 8 idioms (Nos 1, 3, 

5 6 .etc) were ticked as true cognates by both groups.  This meant that 

out of the 20 expressions, 8 expressions were scored by both groups 

(10 out of 10), meaning that these 8 expressions were correctly ticked 

by both groups as “understood expressions”. Also, Figure 3 below 

shows that there were other expressions which were as close, i.e., out 

of the 20 idiomatic expressions, 9 expressions were scored 9 out of 10.  

These expressions were different from one group to another;  for 

example, while Algerian students scored 9 out of 10 for the idioms to 

lay one’s cards on the table, day of resurrection and history repeats 

itself, Saudi subjects ticked 9 out of 10 for the expressions to stick 

one’s nose in everything and attack is the best defense.   The scores 

varied for different idioms, 3 idioms were highlighted and were scored 

8 out of 10; 1 idiom, to lay one’s cards on the table, was given 9 out 

of 10 scores by Algerian subjects. In all this, it may be explained that 

Algerian subjects scored higher than Saudis and this could be related 

to the fact that these idioms exist in Arabic as well as in French.   

Another idiom which scored highly by the Algerian subjects 9 out of 

10 was day of resurrection which Saudis found difficult.   
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Figure 3: Scores related to true cognates (score 0-10/10) 

 

Results from a translation exercise are presented in the form of a pie 

chart (Figure 4 below) showing the scores for identical idioms in 

nearly equal proportions. Idioms like the straw that broke the camel’s 

back and the lion’s share either scored 9 out 10 or 10 out 10.  This 

confirms positively the hypothesis that identical idioms are easy to 

comprehend.  
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Figure 4: Identical idioms with the score between 9 out of  

10 and 10 out of 10  

 

From the group interview, the majority commented that they 

understood play with fire, because they relied on their native language.  

This expression exists in Arabic تانُاس ٌهعة  and also in French jouer 

avec le feu.   They added that expressions like the straw that broke the 

camel’s back انقشح انرً كسشخ ظٓش انثعٍش is culture-specific to Arabic 

which means the concept itself is particular to Arab culture. Another 

expression, to lay one’s cards on the table, is an English idiomatic 

expression with an equivalent in Arabic  ٌكشف أٔساقّ عهى انطأنحwas 

found easy to comprehend. Other idioms mentioned earlier have been 

imported into Arabic, from English such as play a role, to shed/cast 

light on, to give the green light…etc.   

 

Findings related to False Cognate idioms 

The second type analysed was the “false cognates”.  Idioms that have 

similar equivalents in the source language in form only but not in 

meaning;  for example, to pay through the nose, means in English “to 

pay dearly” whereas, the Arabic equivalent ٌّذفع سغى أَف means “to pay 

by force” (lit. to pay despite his nose).  This implies that the two 

idioms, though they agree in form, they import a completely different 

meaning.  The questionnaire contained 3 statements for this section 

(see Table3 below), from which I selected statement 24 (S24) and 

statement 25 (S25) for discussion, as the former revealed a difference 

in the t. test between the two groups and the latter showed no 

difference at all. 

Scores of Arabic translation 1 The straw that broke 
the  camel's back 
2 History repeats itself 

3 To  play with fire 

4 The lion's share 

5 From the bottom of my 
heart 
6 On the tip of my 
tongue 
7 To hit two birds with 
one stone 
8 To stick one's nose in 
everything 
10 Love is blind 
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     False Cognates 
S23 Idiom that is similar in form and context is easier to 

understand 
S24 False cognates are misleading 
S25 Idiom that is different in form only is more difficult 

to comprehend 

 

Table 3: Questionnaire statements about false cognates 

 

If we look at S24, Saudi and Algerian subjects were asked whether or 

not this type was misleading, 16 Saudi students (53.3%) and 12 

Algerians (40%) found that they “sometimes” regarded similar idioms 

as problematic (Table 4 below).  By comparing 9 Saudis (30%) and 10 

Algerians (33.3%) who said that they “often” recognised such idioms 

as being different in form only, the t. test, however, revealed that the 

difference was significant.  Algerian subjects had more chances of 

finding similar idioms in French and Tamazight (Berber).  This can 

sometimes have disadvantages as the risk of language interference 

from the source language might be higher.  The Saudi group had no 

other language to compare with; hence, only 2 students (6.7%) said 

that they could not find the idiom to pay through the nose in Arabic.    

Further to my analysis, table 4 below shows (53.3%) 16 Saudis 

subjects scored stated that they occasionally, i.e., “sometimes” found 

false cognates misleading, whereas 12 Algerians (40%) claimed they 

“sometimes” did.  Although they both agree on this, the difference 

between the two groups was significant as indicated in the t. test 

(P=.436 (S)), the idea was the same that false idioms can sometimes 

be misleading but definitely not all the time (see Table 4 below).  The 

sum of the Saudis who “sometimes”, “often” and “always” found 

these idioms misleading came to a total of 93%, i.e., 28 out of 30.  

This indicated the number of subjects who positively agreed to 

Statement 24.  Similarly, the number of Algerians who “sometimes”, 

“often” and “always” found these idioms misleading reached a total of 

80%, i.e., 24.  This left 2 Saudis (6.7%) and 6 Algerians (20%) who 

“never” did.  
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Statement 24: False cognates are misleading 

 Never 

% 

Sometimes 

% 

Often 

% 

Always 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 6.7 53.3 30 10 2.43 .744 P=.4

36 

(S) 
Algerian 20 40 33.3 6.7 2.27 .868 

Average 13.3 46.7 31.7 8.3 2.35 .820 

 

Table 4: Processing of false cognates (Statement 24) 

 

I noticed from observation that not in all cases were idioms interpreted 

wrongly. For example, the English idiom out of the frying pan into the 

fire (i.e. from bad situation to worse) was interpreted as   ٌقٕو يٍ َقشج نٍقع

 as having the (lit. he rises from one hole to fall into another) ,فً دحذٌشج

same meaning.  The reason for this was related to the concept of “fire” 

which represents “danger”, semantically transparent to Algerian 

subjects. Here, we notice that although the two idioms were different 

in form and similar in meaning, subjects were not confused and 

clearly were aware of the similarity in meaning between the two 

idioms. Also, keep your shirt on (i.e. be patient) was immediately 

related to the Arabic one which has the same meaning ل تانك ّٕ    .ط

Furthermore, to give free rein to one’s imagination was interpreted 

rightly as ٌّطهق انعُاٌ نخٍان (meaning to give absolute freedom to one‟s 

imagination).  The same thing with the English idiom birds of a 

feather flock together, which was translated correctly as  انطٍٕس عهى

 The subjects knew that these  .(lit. birds of the same type fall) أشكانٓا ذقع

idioms had the same meaning but they differed in form.  Such idioms 

were categorised in this study as “idioms with pragmatic translations”.   

Statement S25 (see Table -below) showed that 25 (41.7%) from the 

whole sample (60 subjects) “sometimes” found idioms different in 

form only difficult to understand.  While 2 Algerians (6.7%) thought 

that they “always” found this type of idioms difficult, 4 Saudis 

(13.3%) “always” did.  Furthermore, 10 (30%) Saudis “often” felt that 

idioms that are different in form only were more difficult to decode.  

Likewise, 11 (36.6%) Algerians “always” did.  These results reveal 

that both groups positively agree that idioms that are different in form 

only required more thinking and are difficult to comprehend.   
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Statement 25: Idiom that is different in form only is more difficult to 

comprehend 

 Never 

% 

Sometimes 

% 

Often 

% 

Always 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 13.3 43.3 30 13.3 2.43 .898 P=.65

8 

(NS) 
Algerian 16.7 40 36.7 6.7 2.33 .844 

Whole 

Sample 

15 41.7 33.3 10 2.38 .865 

Table 5: Idiom different in form only is difficult to 

comprehend (Statement 25) 

 

Figure 5 below show the same information about S25 information in a 

bar chart with different colours.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: False cognates (Statement 25) 

 

From classroom observation, it was apparent from students‟ 

performances that Algerian subjects were not as confident as when 

they were dealing with the true cognates. During the collective 

interview, Algerian subjects were invited to discuss their answers by 

comparing each other‟s work.  For the idiom to have the hands tied, 

they thought of the equivalent Arabic idiom ٌٌّشتظ انحُح عهى ٌذ (lit. to 

wrap henna on one‟s hands) which in this case was the false one, since 

the English idiom means to be immobilised, while the Arabic 

counterpart refers to being lazy. Here, subjects assumed wrongly that 
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the two idioms are similar both in form and meaning. This was 

probably due to the fact that the two idioms had the word “hand”, 

which by definition was a false cognate.  The students then started to 

discuss other idioms that contain the word “hands”; they came up with 

idioms such as, to have one’s hands full, i.e. “to be very busy”, to 

wash one’s hand of, i.e. “to abandon something”, and from hand to 

mouth “to live tightly”. The last one has an equivalent in Arabic ٌعٍش  

 but, in contrast to the other two; this idiom belongs to a  عهى انكفاف

different type, i.e. idioms with pragmatic equivalent, which shall be 

discussed in the next section. In addition, other idioms of the same 

category that were discussed were of a different type, that is, idioms 

with no equivalence; again I shall discuss them in a later section.   

In the group interview, the Algerian students discussed false 

cognate idioms such as mutton dressed as a lamb, i.e., “someone 

wearing inappropriate clothes to appear younger”, which was 

mistaken for the Arabic idiom ثٍاب حًم رئة فى , i.e. “showing something 

that is not sincere, hypocritical”.  What caused the confusion is the 

word “lamb”, students were looking for idioms in Arabic that 

contained similar words i.e. “lamb” (حًم).  None of the students 

thought of the identical idiom in English a wolf in sheep’s clothing. 

Another English idiom ostrich policy, i.e. “to hide when you are in 

danger” was mistaken again for the Arabic one انسٍاسح ذغهة انقثاحح, i.e., 

“niceness is harder than nastiness”. The word “policy” in English and 

Arabic looked identical however its meaning in this context is 

different.   Furthermore, the English idiom to bite the dust, i.e. “to die” 

was mistaken for the Arabic one ٌسف انرشاب, i.e. “to live poorly”.  The 

two idioms were similar in form but different in meaning.   

 

Findings related to Idioms with pragmatic Equivalents 

The third analysis focused on idioms with pragmatic equivalents in the 

native language, i.e. similar in meaning to the target idiom, but 

different in form. The questionnaire (Table 6) included 4 statements 

(S26, S27, S28 and S29).  I analysed S27 separately from S26 and S29 

because while the former contained a t. test with a significant 

difference between the two groups, the latter (S26 and S29) revealed 

no difference between them. 
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S26 Idiom with pragmatic translation is difficult to comprehend 

S27 Idiom different in form only needs careful thinking 

S28 Idiom different in meaning needs careful thinking 

S29 Idiom similar in function and different in form is more difficult 

to understand 

Table 6: Questionnaire statements concerning idioms with 

pragmatic equivalents 

 

From statement S27, (see Table 7 and Figure 6 below), we note that 

out of the 30 Saudi subjects, 12 (40%) “often” thought that an idiom 

different in form needed careful thinking; as for the Algerian group, 

10 out of the 30 subjects (35.7%) “always” did. Furthermore, 8 

Algerians (28.6%) “often” and 8 others (28.6%) from the same group 

“sometimes” thought that this type of idioms required careful 

thinking. From the whole sample (60), 4 only (6.9%) thought they 

“never” took this type of idiom as one that needed further thinking.  

 

Statement 27:  Idiom different in form needs careful thinking 

 Never 

% 

Sometimes 

% 

Often 

% 

Always 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 6.7 30 40 23.3 2.8 .887 P=.60

2 (NS) Algerian 7.1 28.6 28.6 35.7 2.9

3 

.979 

Whole 

Sample 
6.9 29.3 34.5 29.3 2.8

6 

.926 

Table 7: Idiom different in form need careful thinking 

 (Statement 27) 
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Figure 6: Idiom different in form need careful thinking 

(Statement 27) 

 

With regard to S26 and S29, Table 8 points out that among the Saudi 

group, 14 (48.3%) “sometimes” found this type of idiom difficult.  

This score agrees with what Algerian subjects said at the group 

interview (see below).   Similarly, among the Algerian subjects 16 out 

of 30 (53.3%) felt that they “sometimes” found idioms with pragmatic 

translations difficult to understand.  What was worth highlighting was 

the score by the Algerian subjects; none said that this type of idiom 

was difficult.  The same statement had been confirmed at the 

interview.  They were clear that these idioms were not difficult but 

they rather needed careful thinking.  If we compare the Saudi scores, 

we note that the number of students who said that they “always” found 

these idioms difficult 6 (20.7%) similar to those who said that they 

“often” did.  

 
Statement 26: Idiom with pragmatic translation is difficult to 

comprehend  

Statement 29:  Idiom similar in function and different in form is more 

difficult to understand 

 Never 

% 

Sometimes 

% 

Often 

% 

Always 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 10.3 48.3 20.7 20.7 2.52 .949 P=.079 

(S) Algerian 16.7 53.3 30 0 2.13 .681 

Average 13.6 50.8 25.4 10.2 2.32 .840 

Table 8: Idioms similar in function and different in forms    

(Statements 26 and 29) 
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Observation revealed that the majority of Algerian subjects 

understood the meaning of the idioms given.  For example, it was not 

a problem for them to understand it never rains but it pours, which, 

has an equivalent in French, though they are different in form, un mal 

ne vient jamais seul (lit. disaster never comes singly).  For, can’t make 

heads or tails of something, Algerian subjects thought of its 

translation ٍّال ٌعشف سأسّ يٍ سجه (lit. someone who does not know his 

head from his feet) and also related it to another Arabic idiom which 

shares the same idea, ًٍٍال ٌعشف انغّث يٍ انس (lit. he cannot differentiate 

between the skinny and the fat).   Subjects had no difficulty working 

around these idioms. Moreover, between the devil and the deep blue 

sea was rightly translated ٌتٍٍ انًطشقح ٔ انسُذا (lit. between the hammer 

and the anvil).  The latter was given more than one Arabic idiom that 

is similar in meaning and different in form, as تٍٍ شقً انشحى (lit. 

between the two blocks of the grinding stone) and كانًسرجٍش يٍ انشيضاء 

 Algerian .(lit. like someone who seeks fire to avoid blazing heat) تانُاس

subjects also referred to the French translation of the same idiom entre 

le marteau et l‘enclume.  Language transfer in these cases did not 

come from Arabic only, but from French as well.  The latter made the 

understanding of some idioms easier and gave the subjects richer 

lexicon.  To do a U turn was not difficult for Algerian subjects, as 

they called on their metaphoric knowledge and associated the shape of 

the letter U with the action.   Also, their knowledge of French helped 

in the understanding of the idiom.    

From group interview, subjects commented that to add insult to 

injury is similar to the Tamazight idiomatic expression thaawint 

ilabhar, (lit. to add water to the sea). The two idioms are similar in 

form; however, their meanings are different as the Tamazight means 

“to add something where there is plenty of it”, whereas the English 

one means “to aggravate a situation”. One subject corrected: “no, the 

idiom to add insult to injury is similar to the Tamazight idiom. (irnou 

el zeeth ithmes, lit. to add oil to fire)”.  The latter is closer in meaning, 

but not in form, to the English idiom.   

Again, subjects were debating whether or not a storm in a tea cup, 

i.e., “exaggeration of a small problem” is similar to the Algerian 

Arabic idiom انًُذتح كثٍشج ٔ انًٍد فأس (lit. the funeral is big and the dead is 

a mouse).  Here, subjects did not mention the equivalent of this idiom 

in Arabic which is ٌصٔتعح فً فُجا (lit. a storm in a cup).   Subjects were 

clear that this type of idiom can be translated into similar idioms in 
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Arabic in function only.  They started giving examples that were not 

included in the exercises given to them, where an idiom in English 

could be translated with its Arabic counterpart that shares the same 

meaning but not the same form such as diamonds cut diamonds which 

can be translated into  انحذٌذال ٌفّم انحذٌذ إال  (lit. only metal that cuts 

metal). The two idioms were similar in function but different in form.  

This meant that subjects were aware that idioms can not always be 

translated into identical idioms in the native language only, but can be 

translated into idioms in the native language with pragmatic 

translation.  Other idioms from the same category were listed such as 

half a loaf is better than no bread and its counterpart in Arabic  انشيذ

 cut one’s ,(lit. conjunctivitis is better than being blind) خٍش يٍ انعًى

coat according to one’s cloth which also has a pragmatic translation in 

Arabic  يذ سجهٍك عهى قذس نحافك (lit. stretch your legs according to your 

cover), don’t count your chickens before they are hatched and the 

Arabic idiom  ًانًكٍٕل  ال ذقم فٕل حرى ٌصٍش ف  (lit. don‟t say broad beans 

until they are in the weighing bag)  and  when in Rome, do as Romans 

do which has an idiom that is similar in function  ٔ داسْى يا ديد فً داسْى

 lit. go along with them as long as you are in) أسضٓى يا ديد فً أسضٓى

their home and please them as long as you are in their land).  The 

above examples given showed that students made a difference 

between identical idioms and idioms with pragmatic translation.  They 

thought that this category of idioms (idioms with pragmatic 

translation) was not as straightforward as the identical idioms.  

To sum up, one can say that not all idioms with pragmatic 

translations were found difficult by the subjects and that in many 

cases subjects found the translations easy.  What helped Algerian 

students over Saudi ones was their mastering of more than one 

language, as was the case with some subjects whose first language 

was not Arabic only, but French and with some French and Tamazight 

(Berber) too. With some still French was a first language.   Both 

groups felt that idioms with pragmatic translations were not as 

straightforward as identical idioms.  The following section analyses 

the computation of idioms with no equivalents as far as 

comprehension is concerned. 
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Findings related to Idioms with no equivalents 

The fourth and last type analysed was idioms with no equivalents in 

the source language neither in form nor in meaning; for example, ship 

shape and Bristol fashion, i.e. “to be very neat” and ٍٍُسجع تخفً ح, i.e. 

“to be unsuccessful”.  This section contained 8 statements (see Table 

9).  I selected Statement S30 and S36 for discussion to represent this 

section as they had similar scores. 

 

Idioms with no equivalents 

S30 Idiom different in meaning needs careful thinking 

S31 Idioms with no equivalents are difficult to understand 

S32 Idioms with no equivalents are easy to understand 

S33 Culture-specific idioms are essential to EFL learners 

S34 Culture-specific idioms are difficult to decode 

S35 Idioms that are specific to one culture are difficult to 

decode 

S36 I know enough about the target culture 

S37 I am exposed to the target culture 

Table 9: Questionnaire statements on idioms with no 

equivalents 

 

We note from statements, S30 and S36, 10 Algerians (35.7 %,) agreed 

that these idioms were the most difficult ones and that it was “always” 

difficult to guess their meanings (Table10 below).  Similarly, 12 

Saudis (40%) “often” found idioms with no equivalent to be the most 

difficult to decode.   Their argument was based on the fact that they 

were not exposed to the target language and its culture.  Also, they did 

not understand them because they do not exist in the native language.   

Furthermore, 9 (30%) Saudis and 8 (28.6%) Algerians thought they 

“sometimes” knew enough about the target culture, leaving out a 

relatively small number of subjects from both groups 4 (6.9%) who 

“never” did.  
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Statement 30: Idiom different in meaning needs careful thinking 

Statement 36: I know enough about the target culture 

 

 

 

Never 

% 

Sometimes 

% 

Often 

% 

Always 

% 

M 

 
S.D Sig. 

.L 

Saudi 6.7 30 40 23.3 2.8 .887 P=.6

02 

(NS) 
Algerian 7.1 28.6 28.6 35.7 2.93 .979 

Average 6.9 29.3 34.5 29.3 2.86 .926 

Table 10: Idioms with no equivalents (Statements  S30 

and S36) 

 

The hypothesis of the study suggested that subjects would find these 

idioms difficult; especially since L1 and L2 are very different.   After 

exhausting the various types of idioms as seen above, subjects were 

left with a list of the expressions that were not ticked as known to 

them. The first exercise was in a multiple choice form whereas the 

second one was a translation exercise.  Table 11 below provides a list 

of this type of idioms with the scores of both groups (0 to 30) in the 

multiple choice test, and translation from Arabic into English and vice 

versa.  This order of giving the subjects a multiple-choice exercise and 

then a translation was done on purpose in order to reduce the chances 

of guessing; the student could tick an answer in a multiple-choice 

exercise without being very sure of its correctness.  However, in a 

translation exercise, the student was at a production level, where s/he 

had to find the meaning of the idiom to be able to translate it and at 

the same time to keep the coherence of the text as a whole. 
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Idioms with no 

equivalents 

Multiple-

Choice 

Test  Saudi 

Multiple-Choice 

Test  Algerian 

Translation into 

Arabic 

Saudi 

Translatio

n into 

Arabic 

Algerian 

Till kingdom 

come 

6 5 4 6 

To carry coal to 

Newcastle 

6 9 4 5 

To kick the 

bucket 

0 0 0 0 

Come hell or 

high water 

3 2 1 3 

To go Dutch with 

someone 

8 25 8 24 

To spill the 

beans 

10 23 7 23 

To cook one’s 

goose 

9 9 8 6 

To paint the 

town red 

2 4 2 2 

Ship shape and 

Bristol fashion 

0 0 0 0 

To skate on a 

thin ice 

25 27 25 27 

Give someone a 

kick 

15 23 10 20 

To rain cats and 

dogs 

18 15 14 15 

To face the 

music 

0 2 0 2 

To give someone 

the cold shoulder 

14 12 12 12 

Blow one’s own 

trumpet 

5 12 3 10 

A drop in the 

bucket 

12 14 5 9 

To pass the buck 10 12 4 12 

Let bygones be 

bygones 

2 4 2 3 

Out of the blue 0 1 0 0 

Table 11: Processing of idioms with no equivalents 
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Idioms such as, ship shape and Bristol fashion, to face the music and 

out of the blue were clearly unheard of by both groups (see column 

one and column two, Table 11 above).  Note their scores.  This 

showed that both groups were not exposed to these idioms at all and 

due to the degree of opaqueness of the idioms, the subjects could not 

figure out the meanings of the idioms.   However, when given in 

context, both groups managed to guess the meaning of out of the blue, 

but they neither understood ship shape nor Bristol fashion nor to face 

the music.  Note again their scores. To give a clearer picture of these 

scores I produced the results in Table 12. 

 

Expressions scoring 

from 0-10 

Expressions 

scoring from 10-20 

Expressions scoring 

from 20-30 

Come hell or high 

water 

To give someone a 

kick 

To Skate on  thin 

ice 

Till kingdom come 

To paint the town 

red  

To carry coal to 

Newcastle 

Let bygones be 

bygones  

To go Dutch with 

someone 

Blow one's own 

trumpet  

To cook one's goose A drop in a bucket  

Let bygones be 

bygones To spill the beans  

Out of the blue 

To rain cats and 

dogs  

Ship shape and 

Bristol fashion   

Table 12: Scores of both groups in idioms with no 

equivalents  

 

Idioms like out of the blue (column one) were ones that both groups 

struggled with, scoring 0 to 10 in the multiple-choice and translation 

exercises; only one Algerian correctly ticked the meaning of the idiom 

in the multiple choice. However, the same expression scored (0) in the 

translation exercise among Algerians, which explained that the subject 

was just guessing the meaning of the idiom. Although Table 12 

included the idiom to go Dutch with someone (column one) with those 

with the lowest scores (0-10), it was certainly one that scored highly 

among Algerians and not Saudis. [Note that Table 12 included scores 
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of both groups].  It was explained later by Algerians that they have 

heard it before, implying that the salience of the expression helps a lot 

in its decoding.  Let bygones be bygones, was another expression that 

students from both groups did not find easy (see Table 7.11 for 

scores).  The Algerian subjects when told of its meaning, immediately 

thought of the Saudi and Algerian colloquial idiomatic expression  ًأن

 Here, the idiom has a pragmatic  .(lit. what is gone is dead) فاخ ياخ

equivalent in the source dialectal repertoire.  Furthermore, a drop in a 

bucket was also associated by both groups with the Arabic expression 

 As for to blow one’s own  .(lit. a drop in an ocean) قطشج فً يحٍظ

trumpet (column two, scores 10-20), 10 Algerians translated it 

correctly into Arabic, concentrating on the verb “to blow”, which 

meant metaphorically in Algerian dialect “to exaggerate”.  As for their 

Saudi counterparts, only 3 did.  Note that the scores for the idiom to 

blow one’s own trumpet scored very low among both groups in the 

multiple-choice exercise.  The only expression that gained the highest 

score by both groups was to skate on thin ice (column three, scores 

between 20-30).  

At the group interview, Algerian subjects were trying to guess the 

meaning of ship shape and Bristol fashion, after being told that Bristol 

is a name of a city in England; they thought of an Algerian colloquial 

idiom أشعث ٌا سأسً حرى ٌأذٍك انضٌد يٍ يقشج (lit, my hair shall remain dry 

until oil is brought from Magra).  This idiom was used if something is 

taking longer time than it should do.  Magra is a name of a small town 

in Algeria.  The meeting point between the two idioms was the names 

of the places. Algerian subjects commented that they did not know 

idioms with no equivalents because they were not exposed to the 

target culture.  This highlights the importance of learners‟ exposure to 

the various types of the target language, i.e. “contexts”. Algerian 

subjects listed few Arabic idioms that are specific to the Arab culture 

such, ٍٍُسجع تخفً ح (meaning, to be unsuccessful), ِحهة انذْش أشطش 

(meaning, someone who has acquired experiences from life),  جعم انهٍم

ااثًذ Note .(to use the night as kohl) اثًذا  is a stone used as kohl.   This 

Arabic idiom has a pragmatic translation into English, which is to 

burn midnight oil, but subjects did not mention it. The idioms that 

achieved scores that varied between 10 and 30 for both groups were to 

skate on thin ice, to give someone a kick and to rain cats and dogs (see 

Table 12 above).  From the interview, Algerian subjects said that to 

skate on thin ice was a transparent idiom because the word “thin” 
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gives the indication of something dangerous. As for to rain cats and 

dogs, Algerian subjects confirmed at the group interview that they 

knew this idiom because it is a widespread one.  Again this implied 

that the salience of an idiom played a crucial role in its decoding.  

At the same interview, Algerian subjects were using various 

strategies to decode the idioms with no equivalents.  They started by 

taking parts of the idiom and explaining them literally.  For example, 

blow your own trumpet, some students took the word “blow” and 

explained it as “explode” and then they moved on to the word “own” 

and thought of “one self”. They concluded that the interpretation has 

to do with “someone harming himself/herself”. This highlights the 

lack students‟ exposure to the target language and culture.   

The importance of culture was highlighted by Abu-Ssayedeh (2004: 

117). He stresses the link between the idiom and the culture in which 

they are found.  He refers to the British at the point when they had the 

strongest navy in the world, from which derived a large number of 

idioms related to the sea, for example, sail close to the wind, between 

the devil and the deep blue sea and so on. He adds more idioms that 

are related to hunting, army, sports, gambling and many other spheres, 

which according to him contributed to the creation of the British 

idiom. Therefore knowing the target culture facilitates the recognition 

and comprehension of the idiom.  An idiom like to bring coal to 

Newcastle mentioned above, is also cited by Baker (1992: 304) who 

emphasises that this particular idiom is culturally specific.  No one 

would understand the significance of the idiomatic string without 

knowing that Newcastle is a city that was in the past famous for coal 

and nobody would need to carry coal from any other place as there is 

plenty of it there.  As mentioned earlier, Algerian subjects came up 

with idioms that have the same meaning like ٍٍجهة انًاء إنى حاسج انسقائ 

(meaning, bring water where there is plenty of it) and another one 

related to olives which is known to be the product of the Berber, 

 This is only .(lit. to bring olives to the Berbers) ٌجهة/ٌثٍع انضٌد نهقثائم

known to the learner, if s/he is familiar with the Algerian culture and 

knows that Berbers grow olive trees.   

In the group interview, many expressions that belong to the Arab 

culture only were mentioned and one of the subjects explained how 

sometimes the same expression was expressed differently according to 

the environment. An example was the Arabic expression يأثهج صذس  (lit. 

to cool/freeze my chest). Here, in order to express happiness and 
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satisfaction this Arabic idiom is used as the coolness is much 

appreciated in a hot climate like the Arab world.  The equivalent used 

in English was to warm my heart, where warmth was viewed 

positively due to the coldness of the British weather.  Conventions 

differ across cultures, so the straightforward images on one culture are 

not self-evident in another. A metaphorical concept in one culture 

does not necessarily call up the same conventional scenes in another.  

Consequently, this confirms my initial idea of “social” and “cultural” 

contexts that a learner should be exposed to while learning a foreign 

language. Furthermore, it approves my multifaceted definition of 

“context”, which in a real situation gives words their credibility and 

makes them meaningful and this is a fact in any natural language 

setting.  This reinforces the idea that a language is not a system of 

conventional signs in a syntactical perspective, but a system of 

knowledge and of rules which determines its use in various 

communicative contexts. 

 

Conclusion 

This article portrays the result of a study conducted with Saudi and 

Algerian university students of Translation Studies.  The study aims to 

investigate the degree to which idiom type affects the comprehension 

level among second/foreign language learners.  Additionally, it looked 

at whether or not context plays any role towards the decoding of 

idioms and investigated the influence of the mother tongue on idiom 

comprehension.    

The study concludes with the following major findings: 

1 Unlike studies that claim that language interference has 

negative implications and is done by learners‟ tendencies to 

import from the mother tongue, this study proves that 

language transfer is positive and can lead to successful 

learning outcome if channeled properly.   

2. As far as idiom types are concerned, both Algerian and Saudi 

subjects felt very confident in translating identical idioms and 

that the rate of positive translation was high because these 

idioms had their identical counterparts in the native language.  

This was a case of positive transfer. 

3.  The second type of idioms “false idioms” was found to cause 

some problems to both Algerian and Saudi subjects.  They 

sometimes chose the wrong interpretation because they 
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assumed that the interpretation of the target idiom would be 

the same as the native one, which was sometimes an example 

of negative transfer. 

4. Positive transfer could also be the result of the idiom‟s 

familiarity.  In other words, subjects might translate an idiom 

correctly because they have heard it before.  

5. Cultural idioms were found to be the most difficult to translate.  

This meant that idioms with no equivalents were found to be 

problematic, as subjects were not exposed enough to the target 

culture. 

6. The more languages a student mastered, the more mental 

idiomatic lexicon s/he possessed, which helped in the decoding 

of idioms.  This was explained in the case of the Algerians 

whose first languages were both Arabic and/or Tamazight 

(Berber) and in some cases Arabic and French as native-like; 

in comparison with the Saudi subjects whose first language 

was Arabic only. 

Eliciting the role of language transfer in the decoding and encoding 

of idioms is not to claim that this is the only factor that helped idiom 

comprehension.  There were certainly other factors such as idiom 

analysability that might have an influence on the learners‟ strategies in 

dealing with idioms.   
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