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 نحو قراءة جديدة للخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعرفية
 ، بوحادة صليحة  و د. بن يحي يحي
 جامعة ورقلة و جامعة غرداية، الجزائر

 الملخص
تهدف ورقتنا البحثية إلى دراسة مدى إمكانية االستفادة من ناتج البحوث اللسانية المعاصرة لمزيد من 

ختلفة، والتي منها النص القرآني على سبيل المثال، باعتباره خطابا التحليل والفهم لنصوص اللغة الم
متميزا في لغته ومضامينه، وذلك من خالل الجمع بين مبادئ اللسانيات النظرية والتطبيقية، والتركيز 

ات المعرفية التي تعنى بدراسة مختلف المعارف والعمليات الذهنية والنفسية المؤطرة على حقل اللساني
لبشري، والتي يمكن إدراكها عن طريق الجهاز اللغوي؛ وهي بذلك تركز على اآلليات الذهنية للذهن ا

وتنطلق إشكالية الورقة من مالحظة مفادها  والعصبية المتحكمة في العملية اللغوية إرساال واستقباال.
يات عامة أّن ظاهرة الخطاب القرآني باعتبار أصله السماوي، تستدعي من الدارسين في حقل اللسان

واللسانيات التطبيقية تحديدا، عناية خاصة بالنظر إلى خصوصيات لغة القرآن الكريم الدينية والتاريخية 
والفكرية واإلعجازية ...إلخ مما يتطلب عناية خاصة في دراسة هذا الخطاب وتحليله، بما يتماشى 

عليه، فإّن الورقة عبارة عن محاولة وتلكم المميزات التي يتفّرد بها عن باقي الخطابات اآلدمية. وبناء 
لإلسهام في شرح خصوصيات هذه الظاهرة اللسانية في ضوء اللسانيات المعرفية، والنظر في ما يتمّتع 

وذلك  ؛به الخطاب القرآني من مميزات تجعله حقيقا بالدراسة معرفيا في إطار حقل الدراسات اللسانية
ين واللغويين في مقابل مبادئ علم اللغة الحديث ومناهجه. من خالل االستئناس بآراء وتحليالت المفسر 

أسس قراءة الخطاب القرآني قراءة جديدة  تقوم على  -1 لنتائج المتوخاة للدراسة ما يلي:ومن ا
المعرفية بما يفتح المجال لتجريب مبادئ البرمجة اللغوية العصبية في تعليم العربية من اللسانيات 

توسيع دائرة الدرس اللغوي لتشمل العناية بما يؤثر في اللغة أو يتأثر  -2. خخالل القرآن الكريم...إل
التركيز  -3 والذهن. التعمق في دراسة عوالم النفس بها، وذلك بتجاوز الدرس النحوي والبالغي إلى

على تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين، والذي ال يتأتى إال بمعرفة طبيعة المخاطبين كبرامجهم 
غيرة لغوية،  مكانت مثيرات لغوية أأة، وكيفية استقبالهم ومعالجتهم للمثيرات الخارجية سواء العقلي

  لغويا. وكيفية فهمهم للعالم؛ ومن ثم كيفية التأثير فيهم
 جاز التواصلي.اإلع -األنظمة التمثيلية -الخطاب القرآني-اللسانيات المعرفية الكلمات المفتاحية:
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 نص المداخلة:
تلفت طبيعة الدراسات التي تناولت الخطاب القرآنيي، فمنهيا ميا ركيز عليى تفسيير معانييه؛ ومنهيا اخ     

التييييي  نفسيييييةالعلمييييية أو الجوانييييب الكييييز علييييى ومنهييييا ميييا ر  أو تواصييييلية، ،ميييا ركييييز علييييى جوانييييب لغوييييية
اب وانطالقا مين اهتمامنيا بالبحيث فيي الخطي في خدمة القرآن الكريم؛ يصب على أن الجميع ، يتضمنها

داخل النص القرآني  مسألة التلقي والفهم منمناقشة القرآني، رأينا أن نسهم بهذه الورقة في محاولة منا ل
البحيييث يعتميييد عليييى مبيييادئ فهيييم القيييرآن الكيييريم لتقيييديم مقتيييرح جدييييد  تسيييتهدف، مييين خيييالل قيييراءة جدييييدة

وطبيعية  اتتيرام خصوصييحااللساني النظري والتطبيقي مع التركيز على حقيل اللسيانيات المعرفيية، ميع 
 .النص القرآني
كين أّن نفهيم كيي  يم :البحيث مين إشيكاليات أساسيية أهمهيا ننطليق فيي هيذافقيد رأينيا أن وعليه  

حقيقييا اليينص القرآنييي  التييي تجعييلمميييزات هييي ال ميياو فييي ضييوء اللسييانيات المعرفييية   هييذا اليينص اإللهييي
ق لييبعا األبحيياث والدراسييات أن تييالي هييل يحيي  وبالا فييي إطييار حقييل الدراسييات اللسييانيةبالدراسيية معرفييي

   بالقصور وتدعو إلى إعادة كتابته وترتيبهالمقدس الكتاب هذا  تصف
الذي يعنى على هذه اإلشكاليات يدخل في صميم البحث اللساني المعرفي إّن محاولة اإلجابة      

ي، والتييي يمكيين إدراكهييا عيين بدراسية مختلييف المعييارف والعمليييات الذهنييية والنفسييية الميؤطرة للييذهن البشيير 
طرييييق الجهييياز اللغيييوي، ويكيييون ذليييك بيييالتركيز عليييى اآللييييات الذهنيييية والعصيييبية المتحكمييية فيييي العمليييية 

وبناء عليى ذليك تيتم المقاربية بيين خصيائص الظياهرة القرآنيية باعتبارهيا ظياهرة ، اللغوية إرساال واستقباال
-معرفية، وبين الخصيائص المعرفيية لاللغويية لسانية نابعة من أصل سماوي وما تتضمنه من إمكانات

 شرية.العصبية( المميزة للذات الب -النفسية واللغوية
هييذا الموضييوب ال بييد أن نوضييح أن رطيتنييا تنطلييق ميين معطيييات  عيير وقبييل االنطييال  فييي  

أن اليينص  عنييه لتنتهييي إليييه، وذلييك باعتبييار علمييية وأسييس منهجييية خارجيية عيين اليينص القرآنييي وبعيييدة
العامية، هو في األساس نص لغوي يتميز بخصائص لغوية تمييزية، ويقوم على القواعد اللغويية  القرآني

ومييين ثيييم يكيييون باإلمكيييان اسيييتغالل هيييذه الخصيييائص فيييي إرسييياء أسيييس منهجيييية معرفيييية تسييياعد الميييتكلم 
؛ وعلييييه يطيييرح عموميييا والخطييييب خصوصيييا عليييى تحقييييق الغايييية التواصيييلية التأثيريييية فيييي نفيييس المتلقيييي

لغويية(، -عصبية-ب دراسة جديدة تتم فيها مقاربة الخطاب القرآني بأدوات معرفية حديثة لنفسيةالموضو 
 للتوصل إلى هدفين أساسين هما:

 .استنباط جملة من أسباب قوة التأثير اللغوي في اآلية القرآنية *
 التواصلي التأثيري للقرآن الكريم.* إثبات وجه من وجوه اإلعجاز 

 صول إلى تحقيق ذلك رأينا أن نركز على النقاط اآلتية:وللو               
 اللسانيات المعرفية.مفهوم  
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 .ذهنية وعصبيةوبرامج آليات  
 آليات وبرامج ذهنية وعصبية في القرآن الكريم. 
 : مفهوم اللسانيات المعرفية --1

هي تيار لساني حديث يجمع خالصة مجموعة من العلوم واألبحاث أهمها: علم النفس 
، وعلم األعصاب، وعلم الحاسوب، ويركز على دراسة مختلف لاللسانيات( رفي، وعلم اللغةالمع

العمليات الذهنية والنفسية المؤطرة للذهن البشري، والتي يمكن إدراكها عن طريق الجهاز اللغوي، وهي 
، وقد عرفها بذلك تركز على اآلليات الذهنية والعصبية المتحكمة في العملية اللغوية إرساال واستقباال

وتسمى أيضا مؤسسة  (Cognitive linguisticsل اللسانيات المعرفية» ( بقوله:Vyvyanفيفيان ل
اللسانيات لاللغويات( المعرفية وهي مدرسة أو نهييج في اللسانيات والعلم المعرفي ظهر في بدايات 

صال اللغوي وعالقتها ويتخذ من دراسة العمليات العييقلية والتجارب المجسدة، المحققة لالت 1891
إنما نشأت ردا على لالعرفنية( أن الليسانيات الميعرفية  األزهر الزّنادويبين ، 1«بالفكر موضوعا له

فقد نهضت اللسانيات العرفنية على نقض تـيارات سابقة »تيارات نفسية، وفكرية ولسييانية سابقة يقول: 
اإلجرائي القائم على الوصف البنيوي نقـضا منهجيا باألســاس، فكان الخـروج عن المنـهج 

والتوزيعي، وعلى المنهج الشكلي بما في ذلك األنحاء المركبـية والتحويلية والمقولية الرياضية وعلى 
جاءت ثورة ، أي أن اللسانيات المعرفية 2«المنهج المنطقي القائم على الشروط الضرورية والكافية

 عة في دراستها على حد سواء.ضد النظرة التجزيئية للغة والمناهج المتب
وللسييانيات المعرفييية صييلة بييالعلوم المعرفييية ميين حيييث برنامجهييا ومفاضيمهييا العاميية ونقضييها لمييا         

ن: إذ يقييول إ عــادا المــامري ا يؤكييده للسييانيات الشييكلية بوجييه خيياص، وهييو مييو  لييييس معرفيييا فييي المطلييق
ية المسـماة بالمااحـا اإلدراكيـة والتـي تشـم  اللسانيات اإلدراكية جزء من مجموعـة المااحـا اللسـان»

على جـهود بحــمية تعد اللغة ملكة ذهـنية وإدراكية، وال بد هنـا نن نميـز بـين اللسـانيات اإلدراكيـة مـن 
ومنيه  ،3«جهة وبين النحو الــتوليدي من جهة نخـر،، ذذ نن النحـو التوليـدي  عـد ماحمـا ذدراكيـا كـ لك

ت دراسيية الشييكل والمعنييى هييي دراسييات وبحييوث يييات اللغوييية التييي تبّنيينسييتنتج أن كييل الدراسييات والنظر 
معرفييية فييي األسيياس، ضيييأ لهييا التطييور فييي مختلييف العلييوم التجريبييية واإلنسييانية وتييراب  البحييث اللغييوي 
بالبحث النفسي والعصبي والتشريحي والحاسوبي واالجتماعي كل الظروف لنمو الدراسات اللغوية وتنوب 

وإن كانـت تـــنعت فـي الوقـت الحـالي  »فيي قوليه: الغالي نحرشاووهو ما يوضحه اسعا، تياراتها تنوعا و 
                                                           

1                  ,Edinburgh University ;A Glosssary of cognitive linguistics Vyvyan- Press,Typeset in  

 Sabon , by Servis Filmstting Ltd, Manchester, Great Britan, 2007,p 22 
 .22األزهر الزاند، نظرايت لسانيات عرفنية، منشورات االختالف، تونس، دط ، دت، ص 2
، على الرابط: 12،ص 2414-40-12، يوم 1، العراق، ع جريدة تكست، اللسانيات اإلدراكيةعادل الثامري،  3

http://textbasrah13.blogspot.com 

http://textbasrah13.blogspot.com/
http://textbasrah13.blogspot.com/
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فإن ال ي يـكون وحدتها هــي كونهـا  بتسـميات متعددة )عــلوم األنظمة والحاسوب والتفكير والنسقية،
( لمخــتلف األنظمـة الــطبي ية Les Preformations Cognitiveتعتبـر نن األداءات المعرفيـة )

واألنظمـــــة » ويضيييييي : 4«وجيا، لســـــانيات، سوســـــيولوجيا، اقتصـــــاد، علـــــوم األعصـــــاب()ســـــيكول
تحيـ  جـــــميعها علـى البنــية  )االصــــــطناعية )الكترونيـات، معلوميـات، ذكـاء صـناعي، ذنسـانية آليـة

المعرفية المـتـمملة في معرفة افتراضـية فــعلية وتشـتري فـي كونهـا تعمـ  علـى فهـم المشـك ت وحلهـا 
لهذا السبب نجدها تحقق في ظواهر إدراكية وذهنية كثيرة من جمييلتها فيييعل و  ،5«ذ القرارات بشأنهاواتخا

القيييراءة واألدوات النفسيييية والعقليييية لتحييييقيقه، ودراسييية الخطييياب وأسييياليبه وميييدى قدرتيييه عليييى التيييأثير فيييي 
ة والعصبية المتحكمية نقوم بعر  جملة من اآلليات والبرامج الذهنيسالمخاطبين؛ وفي المبحث الموالي 

 رساال واستقباال، وما يؤكد ورودها في آيات الذكر الكريم. العملية اللغوية إفي 
  :عصبيةال هنية و ال هوبرامجاإلدراي لد، اإلنسان  آليات -2

يعيييييتمد الفرد في بناء تعلييماته على الحواس، فهي الحلقية الرابطييية بيين البيئية الييخارجية واليداخل 
فيي  األزهر الزنـادييييتواصلية، وهو ما يشير إلييه ي، وتلعب الحواس دورا أساسيا في بناء اليييييييقدرة الاإلنسان
ــه بتوســد المــوارد الحســية كاإلبصــار والســم  »قولييه:  ــ  المحــيد مصــدرا للمعلومــات تســتقى من ويمم

لمؤلفيييية للقييييدرة ، وهنييييا تركيييييز علييييى الطاقيييية اإلدراكييييية المعرفييييية كواحييييدة ميييين العناصيييير ا 6«واللمــــ    
التواصيييلية وتمكيييين مسيييتعملي اللغييية الطبي يييية مييين إدراي الييييييعالم الخيييارجي بوسيييائل اإلدراي البشيييرية مييين 

اكتسيياب ميييعارف يسييتعملها فييي إنتيييييا  ال بييارات اللغوييية ميين خييالل سيييمع وصبصييار ولمييس وشييم وتييذو ، 
   يبـدو نن العقـ  الاشـري »( فيي قوليه: .ChomskyNتشومسـكينـوام لإلييه يشيير هو ما وتأويلها، و 

فهـو يتــألف مـن ننظمــة مسـتقلة بعضــها عـن بعــض، ويتصـف كــ   Modulerمكـون بصـورة نمطيــة 
منها بخصائص مقصورة عليه، ومما ال جداا فيه هو نن ه ه األنظمة المختلفة يتفاع  بعضـها مـ  

 ة وتمثيلهييا داخليييا؛ ويتعلييق األميير بكيفييية تلقييي المعلومييالنظــام التمميلــي، وهييو مييا يطلييق عليييه 7«بعــض
عنــدما تســتخدم » الييذي يقييول فيييه: عبــد الناصــر الزهرانــيولمزيييد ميين التوضيييح ال بييأس بييإيراد تعرييي  

ألننـا عنـدما نفكـر،  باألنظمة التمميليةالحواس في التفكير فإنها تسمى في البرمجة اللغوية العصبية 
تمميليــة ال تســتخدم منفصــلة ني: نننــا ال فإننــا نممــ  المعلومــات داخــــليا فــي نذهاننــا هــ ه األنـــــظمة ال

نستخدم نظاما تمميليا واحدا، فالتفــكير  مكن نن  شم  األنظمة التمميلية كلها نو بعضها، ويمكـن نن 

                                                           
 162،ص1992، 1، فاس، املغرب، ع جملة املعرفية ، العـــــلوم املعرفية وتكنولوجية املعرفةالغايل أحرشاو،  0
 ، والصفحة.املرجع نفسه 5
 .16-15، صاملرجع نفسه األزهر الزاند،6
 .139، ص1994، 1بن قبالن املزيين، دار توبقال، الدار البيضاء، املغرب، ط ، تر: محزةاللغة ومشكالت املعرفةنعوم تشومسكي، 2
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أننيا عليى اليرغم مين اشيتراي  ههنيا إليىتجدر بنيا اإلشيارة . إذ 9« ستخدم بعضها نكمر من الاعض األخر
فيييرد منيا حاسية تطغيى علييه أكثير مين غيرهيا، تبعيا العتبيارات  ن لكيلكل حواسنا فيي عمليية اإلدراي، فيإ
: النظـــام ؛ وينقسيييم هيييذا التمثييييل المعرفيييي إليييى ثالثييية أنظمييية بيييارزة هيييي8متعيييددة ال يسيييعنا المقيييام ليييذكرها

؛  وينقسيم البشير تبعيا ليذلك إليى النظـام التمميلـي الحسـيوالنظام التمميلي السـمعي و التمميلي الاصري 
تتطيابق ميع هيذه األنظمية لكيل مينهم نظيام بيارز  وأنظمية  فرعيية، كميا تتمييز كيل فئية  ثالثة فئيات بيارزة

ميين هييذه الفئييات بخصييائص مميييزة لهييا ميين حيييث الحركييات الجسييمية والوقفيية والهيئيية الجسييدية وحركييات 
 -ميثال-الشـخص بصـريا؛ فيإذا كيان 11العينين، وحجيم الصيوت، وطبيعية المفيردات والتراكييب المسيتعملة

لحــن ميين اسييتعمال مفييردات وتراكيييب معينيية تنتمييي إلييى مجييال الرطييية ويطلييق عليييه مصييطلح فإنييه يكثيير 
أنييا أراه  - أرى وجهيية نظييري - واضييحة فكييرة غييير هييذه -: قييول الييبعا ، وميين أمثليية ذلييك11الخطــاب
 صييييييورة مشوشية - النظيرة المسيتقبلية - تسيلي  الضيوء -هيذه رطيية اسيتراتيجية -أرني التفاصيل -كذلك
 وضوح – لمعان – كشف – معر  – مشهد – تصييور - رأى – نظر -منظور - يعكس – يتألأل –
 مالمح....إلخ.  - ضوء – ألوان – ومضة – صفاء – مالحظة – عين –
وانطالقييا ميين أن الشييخص  البصييري يعتمييد علييى الفييص الييدماغي األيميين فإنييه يركييز علييى المشيياهد  

 مور مشيياهدة لبنيياء علييى الرطييية المباشييرة للظيياهرة( أكانييت هييذه الصييأوالمواقييف الحسييية المصييورة سييواء 
تذكريةل اعتمادا على آلية التذكر( أو إنشائية لبناء على آليية التخييل(، وعلييه فيإن أحسين طرييق لحسين 

 كون باستثارة الجانب البصري عنده.التواصل معه ي
فييردات فإنييه سيييكثر ميين اسييتعمال لحيين خطيياب يحتييوي علييى الم الشــخص ســم ياأمييا إذا كييان  

 صراخ – نبرة – ضجيج – نغمة – سمع – ومن أمثلتها: صوت 12والتراكيب المنتمية إلى مجال السمع

                                                           
 .124، ص2445، 1، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، طمناذج النجاح يف العمل اإلداريعبد الناصر الزهراين،  8
، دار ابنن حنزم، بنريوت، لبننان، لربجمـة اللغويـة العيـ يةاعبند الناصنر بنن عبند الرمحنان الزهنراين، ملزيد من التوضيح ميكنن العنودة  ا املرا نل التالينة:  9
، 2445، 1، دار ابنننن حنننزم، بنننريوت، طمنـــاذج النجـــاح يف العمـــل اإلداري؛  عبننند الناصنننر بنننن عبننند الرمحنننان الزهنننراين، 12،ص1، ج2445، 1ط
  http://NLPNOTE.COM: ؛ واألنظمة التمثيلية، موقل الربجمة اللغوية العصبية على املوقل اإللكرتوين125-120ص

-120، املر نل نفسن ، ص الربجمة اللغوية العيـ يةعبد الناصر بن عبد الرحنمان الزهراين، جند تفاصيل حول هذه اخلصائص يف املرا ل التالية:  14
وينظننر: 32-20، ص2415، 1علميننة، بننريوت، لبنننان، ط، دار الكتننا الالــلعلا امللنــاعا مــع الــدما ، وينظننر: ومننام صنننننننالا عبنند ا سنن ، 186

، وينظننر: عمننر الننرت ين، 66-60و ص،  50-09، ص1،2414، مكتبننة العبيكننان، الننراي ، طمهــارات اصتيــال اللغــويعبنند الننرزاق حسنن ، 
  علنننننننننننننننننننننننى املوقنننننننننننننننننننننننل االلكنننننننننننننننننننننننرتوين: 22/41/2413، حلقنننننننننننننننننننننننة مصنننننننننننننننننننننننورة  فينننننننننننننننننننننننديو ، ا لقنننننننننننننننننننننننة الثانينننننننننننننننننننننننة،اإلعجـــــــــــــــــــــــا  اللوا ـــــــــــــــــــــــل 

http://audio.islamweb.net/audio/index  
 مصطلح  ن اخلطاب: هو املصطلح الذي يطلق  علم الربجمة اللغوية على  التأكيدات اللغوية املستعملة منن قبنل شنمص معن  والن  تبن   بيعنة 11

 .232-231، املر ل نفس ، ص الربجمة اللغوية العي ية بن عبد الرمحان الزهراين،النظام التمثيلي الغالا علي ، ينظر: عبد الناصر 
 .84-29، ص 2443، 45، دار امللتقى، موراي، طآفاق بال حدودحممد التكري ،  12

http://nlpnote.com/
http://audio.islamweb.net/audio/index
http://audio.islamweb.net/audio/index
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 - الخطابة – اآلالت الموسيقية - لهجة – لكنة – صهيل – ثرثرة – ترنم – همس – وقع – صياح –
انتبيه  - ةقيول الحقيقي - أجيراس الخطير - قوة الكلمة -كالم الناس  - امسك لسانك - ينصت باهتمام
إذا سمعت نفسك وأنت  - هذا مألوف ألذني  - هذا الشيء له رنين - أسمعك بوضوح - إلى ما تقول

 صيداه يبيدو مألوفيا...إلخ. - سيأقوله ميرة واحيدة - أريدي أن تسمع ما أقول بتركيز - تتكلم ستغير رأيك
األحييداث السييم ية ويسييطر علييى الشيخص السييمعي الشيق األيسيير ميين اليدماه، ولييذلك نجيده يركييز عليى 

ونبييرة الصييوت وشييدته، كمييا أن تركيييزه يكييون علييى األحييداث السييم ية الحسييية لاآلنييية(، أو التذكرييية أو 
اإلنشييائية لالمتخيليية(؛ وعليييه فييإّن أحسيين طريييق لحسيين التواصييل معييه يكييون باسييتثارة الجانييب السييمعي 

 عنده. 
، واليذي يمتياز أصيحابه بالمييل ميلـي الحسـيالنظام التمنوب ثالث من األنظمة التمثيلية هو وهناي      

إلييى التعييابير والمفييردات المعبييرة عيين المشيياعر واألحاسيييس سييواء كانييت هييذه األحاسيييس مادييية لحسييية 
خارجييية كالشييعور بييالبرودة والحييرارة(، أو معنوييية لداخلييية كيياأللم  عاطفييية(؛ وميين أمثليية ذلييك: شييعور، 

، سطييح حياد، كآبية، حييزن، أليم، فيرح، غضييب، إحسياس، لمسية، خشيونة، نيياعم، صيلب، صيدمة، ضييغ 
خيييوف، السييييطرة عليييى الييينفس، ،بضييية مييين حدييييد، عيييييييدم اإلحسييياس، اسيييتغراب، يخيييد  الحيييياء، يييييجرح 
كرامته، أعصابه باردة، يسبح مع التيار، هذا األمر يثلج الصدر، اليأس أكثر إيالما للنفس من الصبر، 

 مكانييت مادييية خارجييية أأ ي علييى األحاسيييس سييواء ؛ ويركييز الشييخص الحسيي13هييذا األميييير يييثلج الصييدر
إنشيييائية؛ وعلييييه فيييإّن أحسييين طرييييق لحسييين التواصيييل معيييه يكيييون باسيييتثارة الجانيييب  مداخليييية أم تذكريييية أ

 الحسي عنده.
المعرفية وبرمجة الذهن، والتيي العلوم المفاضيم البارزة في حقل لبعا بعد هذا العر  الموجز      

غيرها نظرا لمحدودية عددها مقارنة بالبرامج العقلية أو أنمياط الشخصيية؛ فإننيا  وقع اختيارنا عليها دون 
بييييين هييييذه الحقييييائق المعرفييييية المكتشييييفة حييييديثا وبييييين المقاربيييية  -بإيجيييياز-حاول نسييييفييييي الفقييييرة الموالييييية 

 الخصائص التواصلية والتأثيرية التي يتضمنها النص القرآني.
 : الكريم آنالقر  آليات وبرامج ذهنية وعصبية في-3 

فقيييد اهيييتم تضيييمن الييينص القرآنيييي مييياال يمكييين عيييده وصحصييياطه مييين اإلشيييارات النفسيييية المعرفيييية، ي
ي نابالقنوات التواصلية الحسية الثيييالث مين سيمع وصبصيار وحيس، وذكرهيا فيي ميواطن عيييديدة آحيادا  ومثي

ومين أمثلية ذليك ، –ليه مين الحيسوميا يمث –وثالثا ، وغالبييا  ما ابييتدأ بيذكر السيمع ويلييه البصير ثيم الفيؤاد 
ــُم ﴿:فييي سييورة النحييل هلل عييز وجييلا قييول ــَ  َلُك ــاْتُكْم اَل َتْعَلُمــوَن َشــْي لا َوَجَع َه ــْن ُبُطــوْن ُنمه َوَّللاهُ َنْخــَرَجُكْم ْم

ْمَ  َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفْ َدةَ  َوُهـَو الهـْ ي ﴿:في سورة المؤمنون  أيضا هقولو ؛ [النح ﴾](87)َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن  السه

                                                           
 210.-245، ص املرجع نفسهاملر ل نفس  والصفحة؛ وينظر: عبد الناصر بن عبد الرمحان الزهراين،  13
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ـْمَ  َواأْلَْبَصـاَر َواأْلَْفْ ـَدةَ َنْنَشَأ َلُكـُم   قيولفيي سيورة األحقياف يو ]المؤمنـون؛  ﴾(87)َقْلـي ل َمـا َتْشـُكُرونَ  السه
َنـى َعـْنُهْم  ةل َسْمعلا َوَنْبَصارلا َوَنْفْ ـدَ َوَلَقْد َمكهنهاُهْم ْفيَما ْذْن َمكهنهاُكْم ْفيْه َوَجَعْلَنا َلُهْم ﴿:سبحانه وتعيالى ْْ َفَمـا َن

ــَدُتُهمْ  ــْمُعُهْم َواَل َنْبَصــاُرُهْم َواَل َنْفْ  ــْه  َس ــاُنوا ْب ــا َك ــْم َم ــاَا ْبْه ــاْت َّللاهْ َوَح ــُدوَن ْبَّللَاَ  ــاُنوا َ ْجَح ــْيءذ ْذْذ َك ــْن َش ْم
 ]األحقاف؛  ﴾(62)َ ْسَتْهْزُئونَ 
يتطليب ضيوعات القرآنيية، و مين أعميق المو البحث في مسألة السمع والبصر في القرآن الكيريم، ف
فيميييا يليييي ، وال بيييأس أن نتطييير  ييييةبحثهيييذه الورقييية المجيييال  لهيييا سيييعتال ية علميييية ولغويييية خاصييية دراسييي

خيييالل التراكييييب عينيييات مييين اآلييييات القرآنيييية تتضيييمن األنظمييية التمثيليييية اليييثالث، مييين إليييى وباختصيييار 
 والمفردات الواردة فيه.

 :  كر الحكيمالنظام التمميلي الاصري في آ ات ال -4
كانييت مييات وتعالجهيا عليى شيكل صيور؛ سيواء  أأن فئية مين النياس تسيتقبل المعلو -سيابقا–ذكرنيا 

مين صيور األشيياء والمعياني  16هذه المعلومات حسيية مشياهدة أم كلميات يتلقاهيا، فهيو يربطهيا بمخزونيه
إليهيا؛ وتتعيدى  سيتعملها وقيت الحاجيةوي قولهياأنيه يالتي يحتفظ بها، وهذه الصور هي صور مرئية، أي 

الجانيب اإلبيداعي الجميالي، اليذي  -استنادا إلى األبحاث المعرفية-الصورة في الدراسات اللغوية الحديثة
يتعلييق بالخيييال والعاطفييية لتضييم جانب يييا آخيير يمثيييل البنييية التصييورية عنيييد الفييرد؛ فاإلنسيييان منييذ البيييدايات 

تصيييورية مييا، وكلميييا زاد ارتباطييه بالخيييار  األولييى التصيياله الحسيييي بالعييالم الخيييارجي تتأسييس لدييييه بنييية 
؛كلما زادت مهارته وسرعته فيي مقولية األشيياء بصيري ا 17واحتكاكه بالبيئة الطبي ية واالجتماعية والثقافية

واسييتدعائها؛ أي أّن الييذهن البشييري يخييزن األشييياء والمعلومييات الييواردة بصييري ا علييى شييكل صييور، وميين 
يييِق  انيييب التصيييوري البصيييري لإلنسيييان قوليييه تعيييالى:اآلييييات التيييي نيييرى أنهيييا تركيييز عليييى الج ل  ﴿ِإنَّ ِفيييي خق

ُع النَّا ا يقن فق ِر ِبمق ِري ِفي ال بقح  اِر وقال ُفل ِك الَِّتي تقج  ِل وقالنَّهق ِف اللَّي  ِتالق ِ  وقاخ  قر  مقاوقاِت وقاأل  ا أقن زقلق َّللاَُّ ِمنق السَّ مق سق وق
قر   يقا ِبِه األ  اٍء فقأقح  اِء ِمن  مق مق ِر السَّ يخَّ اِب ال ُمسق يحق يقياِح وقالسَّ يِريِ  الرِّ تقص  ابٍَّة وق ا ِمن  ُكلِّ دق بقثَّ ِفيهق ا وق ِتهق دق مقو   ق بقع 

[ ﴾ ِقُلونق ٍم يقع  قيقاٍت ِلققو  ِ  آلق قر  اِء وقاأل  مق  [.الاقرة424بقي نق السَّ
ق    يمقاوقاِت وقاأل  لقُكوتق السَّ ذقِلكق ُنِري ِإب رقاِضيمق مق كق لقي يِه وقوله عز وجل:﴿وق ينَّ عق لقمَّيا جق ِليقُكيونق ِمينق ال ُميوِقِنينق فق ِ  وق ر 

لقمَّا رقأقى ال ققمقرق بقاِزغ ا قِفِلينق فق لقمَّا أقفقلق ققالق الق ُأِحبُّ اآل  بِّي فق ب ا ققالق هقذقا رق كق و  ُل رقأقى كق يلق  اللَّي  يا أقفق لقمَّ بِّيي فق ققالق هقذقا رق
بِّي ِدِني رق يا  ققالق لقِئن  لقم  يقه  لقمَّ بقيُر فق بِّيي هقيذقا أقك  ية  ققيالق هقيذقا رق يم سق بقاِزغق لقمَّيا رقأقى الشَّ يالِّينق فق ِم الضَّ قُكونقنَّ ِمنق ال ققو  ألق

﴾ ِرُكونق ِم ِإنِّي بقِريٌء ِممَّا ُتش  لقت  ققالق يقا ققو   .األنعام؛87-87] أقفق
                                                           

ـــه، وهنننو :عننن :  goryCateترمجنننة ملصنننطلح  16  ، ينظنننر:  نننورج الكنننوف ومنننار   ونسنننون، تنظـــيا العـــاي وتيـــنيو صفـــياأه وو ـــفاته وصحدا 
 . 14-2، ص 2،ط2449االمتعارات ال  حنيا هبا، تر: عبد ا ميد  حفة، دار توبقال للنشر، 

فهو يسمل  ظناهرة السنمل  دقنات قلنا أمن  وكالمهنا  تكشف األحباث العلمية أن اجلن  منذ الشهر اخلامس يف الرحم  يستعمل حامة السمل، 12
 . 51، ص1111، 1مكل ة وه ة، القاهرة، مير، ط ،الليور العقل وكل ما يصدر من أصوات، ينظر: هاين مكروم، 
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ُيوِلُج ال اِر وق يٍل وقوله عز وجل:﴿ُيوِلُج اللَّي لق ِفي النَّهق يِري أِلقجق يرق ُكيلر يقج  يم سق وقال ققمق رق الشَّ يخَّ سق يِل وق ارق ِفيي اللَّي  نَّهق
ِميٍر﴾ ِلُكونق ِمن  ِقط  ا يقم  ُعونق ِمن  ُدوِنِه مق بُُّكم  لقُه ال ُمل ُك وقالَِّذينق تقد  مًّى ذقِلُكُم َّللاَُّ رق  فاطر؛ 41]ُمسق

َوْمـَن هبنا إليه من خيالل قوليه تعيالى:﴿ويمكن أن نوضح بعا المؤشرات التي تؤكد ما ذهذا،      
ا ُ ْحبُّوَنُهْم َكُحبّْ َّللاهْ َوالهْ يَن َآَمُنوا َنَشدُّ ُحاًّا لِلْهْ  ْ َنْنَدادل َََلُموا النهاْس َمْن َيتهْخُ  ْمْن ُدوْن َّللاه  َوَلْو َيَر، الهْ يَن 

ْ َجْميعلا ْذْذ َتَبرهَن الهْ يَن اتُّْاُعوا ْمَن الهـْ يَن اتهَاُعـوا  (427)َوَننه َّللاهَ َشْديُد اْلَعَ اْب  ْذْذ َيَرْوَن اْلَعَ اَب َننه اْلُقوهَة لِلْه
ا ْمنها (َوَقاَا الهْ يَن اتهَاُعوا َلْو َننه َلَنا َكرهةل َفَنَتَبرهَن ْمْنُهْم َكَما َتَبرهُءو 422َوَرَنُوا اْلَعَ اَب َوَتَقطهَعْت ْبْهُم اأْلَْسَااُب )

إذ الاقـرة؛  428-427]﴾(428)َكَ ْلَك ُيْريْهُم َّللاهُ َنْعَماَلُهْم َحَسَراتذ َعَلْيْهْم َوَما ُهـْم ْبَخـاْرْجيَن ْمـَن النهـارْ 
َوَلـْو َيـَر، الهـْ يَن عند تحليلنا المعرفي لهذه اآليية نركيز عليى الصيور المشيكلة للمشيهد ففيي قوليه تعيالى:﴿

ـــَرْونَ  ـــوا ْذْذ َي ـــَ اْب  َََلُم ـــْديُد اْلَع ـــا َوَننه َّللاهَ َش ْ َجْميعل ـــوهَة لِلْه ـــَ اَب َننه اْلُق عيييدة مؤشيييرات تتضيييمن  نجيييد﴾ اْلَع
اللغويية تتضمن مشهدا بصريا يمكن تخيله انطالقيا مين البنيية فهي خصائص النظام التمثيلي البصري؛ 

تكيون مين العالمية اللغويية لارتبياط في استعماله للغة يقوم عليى بنيية أو نظيام ي ألّنهالتصورية لإلنسان، 
يشيير إلييه ، كما وهو المفهوم من جهة أخرى  ما يطلق عليه الصورة الذهنيةمن جهة؛ و الدال والمدلول( 

فالصــورة نو الصــور ال هنيــة هــي تمميــ  المــدركات مــن األشــياء واألحــدا  »األزهيير الزنيياد فييي قولييه: 
نو اللمسـي نو مـا ذليها   فـإذا كـان المـدري بصـريا  تممي  ذهنيا نساسه اإلدراي الاصري نو الّسـماعي

مم  كان فيه ك  جزء من الحق  الاصري ملي لا بمضمون بصري، وه ا المضمون يتبدا بتبّدا درجات 
تحمل فهذه اآليات وبالتالي، ؛ 18«التركيز التي تكون للعين في تفاصيله بما فيه من األلوان واألطياف

سييياكنة ييييييي متخيلييية ييييييي تذكريييية، تؤكيييد لنيييا أّن القيييرآن الكيييريم قيييد راعيييى أحيييوال  مشييياهد متحركييية يييييي ملونييية ييييييي
المخاطبين النفسية وخصائصهم الذهنية والمعرفية، ولعلهيا خاصيية مين الخصيائص التيي نسيتنبطها مين 

 ]األنبياء؛ ﴾(408وما نرسلناَي ذاّل رحمةل للعالمين)قوله: ﴿
ينبئ عن تنوعه وبالتالي تلونيه، الذي  (رطية العذاب) مشهد في اآليات السالفةمن الصور الملونة و     

المتحركييية المشييياهد  وتعيييدد أشيييكاله، إال أن اآليييية ليييم تفصيييل فيييي نيييوب العيييذاب، وطريقتيييه وأصييينافه؛ ومييين
مشهد تحري الظالمين في يأس هنا وهناي لعلهيم يجيدون منفيذ ا أو حيال  يخيرجهم مين الحيال التيي كذلك؛ 

ـــْ يَن اتهَاُعـــوا َوَرَنُوا اْلَعـــَ اَب كيييد ذليييك قوليييه تعيييالى:﴿أوقعيييوا أنفسيييهم فيهيييا، ويؤ  ْذْذ َتَبـــرهَن الهـــْ يَن اتُّْاُعـــوا ْمـــَن اله
َََلُموا ْذْذ َيـَرْوَن اْلَعـَ اَب َننه الصور اإلنشائية فمنها قوليه:﴿﴾؛ أما َوَتَقطهَعْت ْبْهُم اأْلَْسَاابُ  َوَلْو َيَر، الهْ يَن 

ْ َجمْ  ــااْلُقــوهَة لِلْه فالرطييية المقصييودة فييي  هييذه اآلييية تكييون فييي المسييتقبل أي يييوم الحسيياب، فالييذين لييم ﴾، يعل
يروا ملكوت هللا مما يثبت لهم الوحدانية المطلقة في الحيياة اليدنيا سييرون فيي آخير الزميان مين العيذاب، 

                                                           
 165.، صاملرجع نفسهاألزهر الّزاند،  19
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لحييال  والقييوة مييا يثبييت لهييم ضيياللهم وزيغهييم، فاآلييية تضييع اإلنسييان البصييري فييي موقييف مشيياهدة متخيليية
 .الكفار 

 منها الصور التذكرية التي قد تكون في نقطتين هما:عن هذه الصور و نفسه يتكرر ألمر وا
 تذكر مشاهد أو صور أو مواقف حدث فيها نوب من التعذيب.في الدنيا:  -1

وأّنه أنكر األدلة المرئية  -البصيرة–أنه لم يكن يبصر لحين يرى العذاب( تذكر الكافر في اآلخرة:  -2
 ي جاءته.الت
إن هيييذه اآليييية تتضيييمن مشيييهدا بصيييريا يمكييين تخيليييه انطالقيييا مييين البنيييية التصيييورية ليييدى اإلنسيييان،     

فاإلنسان في استعماله للغة يقوم على بنية أو نظام يتكون من العالمة اللغويية لارتبياط اليدال والميدلول( 
فالصـورة نو »فيي قوليه: ر الزنـاد األزهـأو ما يطلق عليه الصورة الذهنية؛ وهو المفهوم اليذي يشيير إلييه 

الصور ال هنية هي تممي  المـدركات مـن األشـياء واألحـدا  تممـي  ذهنيـا نساسـه اإلدراي الاصـري نو 
الّسماعي نو اللمسي نو ما ذليها   فإذا كان المدري بصريا مم  كان فيه ك  جزء من الحق  الاصـري 

درجـات التركيـز التـي تكـون للعـين فـي تفاصـيله ملي لا بمضمون بصري، وه ا المضمون يتبدا بتبـّدا 
؛ أميا عين لحين الخطياب اليوارد فيي هيذه اآلييات فقيد تضيمن مفيردات 21«بما فيه مـن األلـوان واألطيـاف

  ُيْريْهُم  -َوَرَنُوا -ْذْذ َيَرْونَ  -َوَلْو َيَر،  وعبارات تحيل على الرطية المادية أو المعنوية وهي:
ءت فييي نسييق لغييوي يقييوم علييى قواعييد تحييدث بهييا العييرب قبييل نييزول القييرآن إّن هييذه اآليييات التييي جييا     

بييزمن طويييل، جيياءت حامليية معهييا صييور ا ذهنييية مختلفيية، تتعييدد أنواعهييا بتعييدد النواقييل الحسييية للتجربيية 
تؤكيييد عليييى التناسيييق واالنسيييجام كميييا اإلنسيييانية وتختليييف طرقهيييا بييياختالف أنظمييية المخييياطبين التمثيليييية، 

لة والمرسيل والمرسيل إلييه، وتجعلهيا وسييلة تواصيلية معجيزة، وهيذه الخصيائص اللغويية العظيم بين الرسيا
التيييي تتسيييم بإعجازيتهيييا الّتواصيييلية تمّكنيييت مييين تلخييييص مضيييمون مئيييات الكتيييب التيييي اهتميييت بمهيييارات 

 االتصال اللغوي، وركزت على استراتيجيات الخطاب والتفكير اإلبداعي اللغوي.
 :  ي آ ات ال كر الحكيمالنظام التمميلي السمعي ف-7

، وأداة 21ظييياهرة اجتماعيييية -كميييا يقيييول عليييي عبيييد الواحيييد وافيييي-البشيييرية إذا كانيييت اللغييية 
لهييا خصائصييها الطبي ييية 21ظيياهرة صييوتية -كمييا يعييدها ابيين جنييي-التواصييل الرئيسييية بييين البشيير؛ فإنهييا

 راسة األصوات المكونة ليهوالفيزيائية واإليقاعية والتواصلية، ومن ثم يكون منطلق دراسة أي نص هو د
                                                           

 ، والصفحة.املرجع نفسه 22

نشـــاة اللغـــة عنـــد ، وينظنننر: علننني عبننند الواحننند وايف، 5، ص1983، 1، النننراي ، ط، مكتبنننات عكنننا اللغـــة واعلمـــععلننني عبننند الواحننند وايف،  24
 .29، ص2443، هنضة مصر للطباعة، القاهرة، دط، اإلنسان والطفل

، تح: حممد علي النجار، دار الكتا املصرية، اخلياأصينظر: ابن  ين، « أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم»يعرف ابن  ين اللغة بقول :  21
 . 23، تر: كمال بشر، مكتبة الشباب، لبنان، دط، دت، صدور الكلمة يف اللغة. وينظر: متيفن أوملان، 33، ص1،ج1952 دط،
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أكثيير ه الييذي ال يختلييف فيييه اثنيان هييو أّنييأمييا بالنسييبة لليينص القرآنيي، ف ؛والبحيث فييي طياتهييا عيين المعنيى
يييا بالقيييدرات التأثيريييية فيييي نفيييوس المتلقيييين، بشيييهادة المسيييلمين وغييييرهم ممييين بلغيييت آياتيييه  النصيييوص تمتع 

 يجييري علييى نسييق واحييد بالنسييبة للشييخص مسييامعهم؛ ذلييك أن وقييع آيييات القييرآن الكييريم علييى اآلذان ال
آييات تبعيث عليى الهيدوء والسيكينة والراحية، وآييات أخيرى تبعيث عليى الخيوف القرآن  الواحد، إذ نجد في

والرضبة، وآيات أخرى فيها تعليم وتفقيه وتبصرة؛ فإذا كيان هيذا األمير ميع الشيخص الواحيد فكيي  يكيون 
 تلفة ولهم أنظمة تمثيلية متباينة   ت مخمع أشخاص مختلفين، لهم طباب وسلوكات وذهنيا

 من اآليات المتضمنة للمؤشرات والخصائص السم ية قوله تباري وتعالى:وعليه، ف  
لقمُ  فقُعوا ققاُلوا لقو  نقع  ِ أقِو اد  ِبيِل َّللاَّ ا ققاِتُلوا ِفي سق القو  ِقيلق لقُهم  تقعق لقمق الَِّذينق نقافقُقوا وق ِليقع  تَّبق ﴿وق يِر  ِقتقاال  الق نقاُكم  ُهم  ِلل ُكف  ع 
تُ  ا يقك  لقُم ِبمق َّللاَُّ أقع  ا لقي سق ِفي ُقُلوِبِهم  وق اِن يقُقوُلونق ِبأقف واِهِهم  مق ِيمق ِئٍذ أقق رقُب ِمن ُهم  ِلإل  مق ﴾يقو   آا عمران؛ 428]ُمونق

لق الَِّذينق ققاُلوا ِإنَّ  ِمعق َّللاَُّ ققو  ُتُب مقا  وقوله عز وجل في سورة آل عمران:﴿لقققد  سق نقك  ِنيقاُء سق ُن أقغ  نقح  َّللاَّق فقِقيٌر وق
ِريِق﴾ نقُقوُل ُذوُقوا عقذقابق ال حق قٍّ وق قن ِبيقاءق ِبغقي ِر حق ققت لقُهُم األ   .آا عمران؛474]ققاُلوا وق

تَّى يق  ِمنق ِلرقُسوٍل حق ِهدق ِإلقي نقا أقالَّ ُنؤ  بقاٍن تقأ ُكُلُه النَّاُر ُقل  ققد  وقوله تعالى: ﴿"الَِّذينق ققاُلوا ِإنَّ َّللاَّق عق أ ِتيقنقا ِبُقر 
﴾ اِدِقينق ِلمق ققتقل ُتُموُهم  ِإن  ُكن ُتم  صق ِبالَِّذي ُقل ُتم  فق ِلي ِبال بقيِّنقاِت وق ُكم  ُرُسٌل ِمن  ققب  اءق  .آا عمران؛471]جق

رُِّفونق ال كقِلمق عقن  مقوقاِضعِ  مقع  غقي رق وقوله عز وجل:﴿ِمنق الَِّذينق هقاُدوا ُيحق ي نقا وقاس  نقا وقعقصق ِمع  يقُقوُلونق سق ِه وق
مقع  وق  نقا وقاس  نقا وقأقطقع  ِمع  لقو  أقنَُّهم  ققاُلوا سق يِن وق ن ا ِفي الدِّ طقع  رقاِعنقا لقيًّا ِبأقل ِسنقِتِهم  وق مقٍع وق ي ر ا لقُهم  ُمس  نقا لقكقانق خق ان ُظر 

نقُهُم َّللاَُّ بِ  لقِكن  لقعق مق وق ﴾وقأقق وق ِليال  ِمُنونق ِإالَّ قق ِرِهم  فقالق ُيؤ   .النساء؛42]ُكف 
َ ـا َنيَُّهـا :﴿يمكن أن نوضح بعا المؤشرات التي تؤكيد ميا ذهبنيا إلييه مين خيالل قوليه تعيالىإذ      

( َواَل َتُكوُنوا َكالهْ يَن َقاُلوا َسْمْعَنا َوُهـْم 60الهْ يَن َآَمُنوا َنْطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُه َواَل َتَولهْوا َعْنُه َوَنْنُتْم َتْسَمُعوَن)
مُّ اْلُاْكُم الهْ يَن اَل 64اَل َ ْسَمُعوَن) َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ الصُّ ( َوَلـْو َعْلـَم َّللاهُ ْفـيْهْم َخْيـرلا 66 َ ْعْقُلـوَن )( ْذنه َشره الده

قد جاءت اآلية مخاطبة المؤمنين من فاألنفاا؛  23-21﴾]أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َنْسَمَعُهْم َلَتَولهْوا َوُهْم ُمْعْرُضونَ 
 جميع أصناف البشر عموما، ولكّنها من خالل خصائصها اللغوية ركزت على صنف معين مين البشير
من ذوي النظام التمثيلي السيمعي، هيذا الّصينف اليذي يعتميد عليى الصيور الذهنيية الّسيم ية، وال يتعاميل 
مييع أشييكال وخطاطييات لصييور ومشيياهد مرئييية للمعنييى أو اللفييظ؛ بييل يتعامييل مييع صييور سييم ية لألشييياء 

الّسم ية أكثر والمعاني؛ ويمكن أن نستدل بهذه اآلية لنبرهن على تركيز الخطاب على البنية التصورية 
 من غيرها من خالل ما يأتي:

في اآلية نداٌء والّنيداء يقيوم عليى اليتلفظ بالمنيادى أو بالموضيوب مباشيرة، وهنيا بيدئت بقوليه عيز وجيّل: -أ
 ﴾، والتلفظ في أساسه صوت يصدر من المرسل إلى المتلقي.َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا﴿
من غيرها، وفيه تفريق بين الّسمع الحسيي الخيارجي وبيين  في الرسالة تحريا لحاسة السمع أكثر -ب

﴾ َوُهــْم اَل َ ْســَمُعونَ ﴾ السييماب الحسييي وبييين ﴿َقــاُلوا َســْمْعَنااإلدراي ميين خييالل السييمع وذلييك واقييع بييين ﴿
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اإلدراي عن طريق الّسماب، إاّل أّن حاسة الّسمع في اآلية هي طريق من طر  العلم، إذ قال عّز وجّل: 
مُّ اْلُاْكُم الهْ يَن اَل َ ْعْقُلونَ  ْذنه َشره ﴿ َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ الصُّ  .22﴾الده
ْذْن َتْسَتْفْتُحوا َفَقـْد جاءت هذه اآلية في سيا  آيات نعّدها سم ية العتبارات كثيرة إذ تسبقها آيية: ﴿ - 

َنُعْد َوَلْن ُتْغْنَي َعْنُكْم ْفَ ُتُكْم َشْي لا َوَلْو َكُمـَرْت َوَننه َّللاهَ  َجاَءُكُم اْلَفْتُح َوْإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوْإْن َتُعوُدوا
؛ ففييي اآلييية استنصييار واستقضيياء واسييتحكام الكفييار هلل أن يفصييل بييينهم ]األنفــاا؛﴾(41َمــَ  اْلُمــْؤْمْنيَن )
ــَتْفْتُحواتَ لجانييب سييماعي صييوتي(، كمييا أّن الصيييف الييواردة فييي اآلييية متناغميية ﴿23وبييين المييؤمنين -﴾ْس

 ﴾.َنُعدْ ﴿-﴾َتُعوُدوا﴿-﴾َتْنَتُهوا﴿
ذكرنييا أّن األشييخاص الّسييمعيين يعتمييدون علييى لغيية تغلييب عليهييا  لحيين الخطيياب فييي اآلييية: فقييد أمييا عيين

   األلفاظ واألدوات المستعملة في الّسمع ومن ذلك:
 ﴾.َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا﴿  النداء صوتي             --4    
  ﴾اَل َتُكوُنوا﴿-﴾اَل َتَولهْوا﴿-﴾َنْطيُعوا﴿       األمر والنهي صوتي        -2   
ـــمُّ ﴿-﴾اَل َ ْســـَمُعونَ ﴿-﴾َســـْمْعَنا﴿-﴾َتْســـَمُعونَ األلفيياظ الدالييية عليييى حاسييية السيييمع مباشيييرة:﴿-3 -﴾الصُّ
  ﴾أَلَْسَمَعُهمْ ﴿ ﴾اْلُاْكمُ ﴿
 يعييييد هييييذا تكييييرار ا بييييل هييييو تأكيييييد يسييييتهدف نالحييييظ أّن هييييذه اآليييييات عّجييييت بال بييييارات الّسييييم ية، وال  

المخاطب ليزداد تأثره بمضيمون الخطياب، ولعيل هللا سيبحانه وتعيالى ٌينّبيه مين أعير  مينهم، وليم يسيمع 
 -عيّز وجيل-للحق إلى أنه سيحول بينه وبين قلبيه، أي يطبيع هللا الكفير عليى قلبيه، وفيي ذليك تأكييد منيه

شيييخص اليييذي يوظيييف سيييمعه، ويتيييدبر ويفكييير مييين خيييالل عليييى أن الّسيييمع حاسييية عليييم ومعرفييية ويقيييين لل
االعتميياد علييى المييدخالت الّسييم ية؛ كمييا أّن الشييخص السييمعي الييذي ال يوظييف هييذه المنحيية فييي التييدبر 
والتأمل وعبادة هللا عّز وجل يقيم على نفسيه الحجية وييرى العيذاب األلييم؛ وكيل لفظية مين األلفياظ الّدالية 

ث المعنيييى العيييام فيييي مصيييّب واحيييد، فإّنهيييا تختليييف وتتفيييرب فيييي عليييى الّسيييماب وصن كانيييت تصيييبر مييين حيييي
 الّدالالت الثانوية، ولنا أن نمثل لذلك بنموذ  واحد هو:

 -﴿ َفلفظة تسمعون تحيل كعملية ذهنية إلى:َتْسَمُعون ﴾ 
 .عملية استقبال الكالم من الخار  عن طريق حاسة السمع 
 ستجابة األولية له.حدوث اإلدراي السمعي من خالل االنتباه للمثير واال 
  عمليييية التفكيييير التيييي تحييييل إليييى التخيييزين فيييي اليييذاكرة الّسيييم ية، واليييذاكرة الّسيييم ية تميييد عمليييية التفكيييير

 بالمخزون السمعي.
                                                           

من مورة البقرة، وخيتلف األمر يف أن اآلية األوا بّينت أن الرؤينة  رينا الفهنم، وأن  166-160هو نفس النموذج الذي و دانه يف حتليل اآلية  22
 ن السمل  ريا الفهم.هذه اآلية بّينت أ

 32.، ص0، الراي ، السعودية ، ج1999، 2، تح: مامي بن حممد السالمة، دار  يبة، طتفسري القرآن العظياابن كثري،  23
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 .اللغة كمخزون سمعي مجرد 
حروف الصفير من الحيروف التيي تثيير انتبياه الشيخص الّسيمعي؛ وهيو ميا نالحظيه فيي اآلييات  تعد    

مييثال قييد طغييى علييى بنييية اآلييية ميين خييالل تكييرار لفييظ لسييمع( سييبع مييرات بييأوزان  الييثالث فحييرف السييين
﴾، إضييافة إلييى اسيييتعمال حييرف لالصيياد( فيييي َرُســـوَلهُ وتصيياري  مختلفيية كمييا ورد "السيييين" فييي لفظيية ﴿

مُّ ﴿ ، ويشيير حسين عبياس إليى 31﴾، وتجتمع السين والّصاد ومعهما الزاي فيي كونهيا حروف يا صيفيريةالصُّ
عنييدما يقييع حييرف لالسييين( فييي أول اللفظيية الٌبييّد أن يشييّد المييتكلم علييى »سيين فييي قولييه: طبيعيية حييرف ال

صيييوته أثنييياء اليييتلفظ بيييه، فيمنحيييه ذليييك فاعليييية انزال،يييية تحييياكي األحيييداث الّدالييية عليييى التحيييري والمسيييير 
( مما حال دون تسل  الحيروف القويية عليى خصائصيه %38والسمو، فبلغت نسب هذه المعاني بذلك ل

حيييرف السيييين هيييو أحيييد الحيييروف »ويضيييي  مبينيييا المالميييح الّنفسيييية لهيييذا الحيييرف بقوليييه:  ،33«الصيييوتية
الصفيرية، صوته المتماسك النقيُّ يوحي بإحساس لمسي بين النعومة والمالسية، وبإحسياٍس بصيري مين 
االنزال  واالمتداد، وبإحساس سمعي هو أقرب للصفير، وليس في صوته ما يوحي بيأّي إحسياس ذوقيي 

وهذه الحروف هي أكثر الحروف ٌقرب ا إلى حاسة الّسمع لدى الشخص ، 14«ي أو مشاعر إنسانيةأو شم
الٌبيييّد أن يعّظم]المرسيييل[ الكلميييات السيييم ية ويسيييتخدم أحيييرف »الّسيييمعي، يقيييول عمييير التربييياني فيييي ذليييك: 

من خالل فالتناغم الحاصل ، 35«الصفير، السين، الزاي والصاد ألنها تزيد التأثير في الشخص الّسمعي
تكرار حروف لفظة لسمع( ليس له غر  جميالي أو تعبييري فحسيب، بيل فييه إثيارة ألذهيان األشيخاص 

ـمُّ اْلـُاْكمُ ﴿:من ذوي النظام التمثيلي الّسمعي، وفي قوله تعالى ﴾ فيإّن كلتيا اللفظتيين تتعلقيان بالجانيب الصُّ
ا واألبكييم هييو ييد  ا،  الّسييمعي؛ إذ األصييم هييو فاقييد الّسييمع ِخل قيية  أو فقق  فاقييد القييدرة علييى الكييالم ِخلقيية أو فقييد 

وكالهما يعتمد على حاسة الّسمع، وقد ورد تناغم في توالي هاتين اللفظتين وهو نيابع مين تناسيبهما فيي 
يييُل( يييمُّ لالُفع  يييُل( –اليييوزن: الصُّ يييمُّ /اليييبُّكم لالُفع  اليييبُّكم(  قصييير  -نهايييية كليهميييا بحيييرف واحيييد هيييو المييييم لالصُّ
  حرف عطف.اللفظين تواليهما بال

                                                           
اليـوتيات والفنولوجيـا، ، وينظنر: مصنطفى حركنات، 62، مكتبنة هنضنة مصنر، القناهرة، دط، دت، صاأل وات اللغويـةينظر:  براهيم أننيس،  34

، وحنروف الصنفري هني التسنمية  الن   ّاهنا هبنا منيبوي  معلنال ذلن   هننا أنند  يف 60-63، ص1998، 1ثقافية للنشر، القاهرة، مصنر، طالدار ال
؛ 60-63، ص22، ص0،ج3، ط1983، عنناا الكتننا، بننريوت، تننح: عبنند السننالم هننارونالكلــا ،  ، ينظننر: مننيبوي ،يصننفر هبننا الّسننمل أو ألهنننا

 .395، ص1982تح: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة الباين ا ليب، القاهرة، مصر، دط، يف علا اللغة العربية،  املفيلوينظر: الزخمشري، 
؛ علنى أن حسننن 100، ص1998، منشننورات احتناد الكتناب العنرب، دمشنا، منوراي، دط، خيـاأص ارـروا العربيـة ومعانيهـاحسنن عبناس،  33

 حريف  الزاي والقاف  حروفا  عية معلال كثرة ا روف البصرية واللمسية والشعورية على عباس يصنف  حرف الس   ضمن ا روف البصرية ويعترب
  .54غريها السمعية والذوقية بطبيعة وحا ة العريب الذي أبدعها، ص

  .111، صاملرجع نفسه 30
 :دروس وحماضنننننننننننننننرات علنننننننننننننننى املوقنننننننننننننننل االلكنننننننننننننننرتويناألنظمـــــــــــــــة اللمليليـــــــــــــــة، اإلعجـــــــــــــــا  اللوا ـــــــــــــــل ، عمنننننننننننننننر النننننننننننننننرت ين،  35

https://sites.google.com/site/omarabad/video   

https://sites.google.com/site/omarabad/video
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وفي ذلك إشارة إلى تساوي الكفار فيي الصيمم واليبكم، وفيي ورود لالصيم واليبكم( معرفية دلييل عليى      
تجيياوز الكفيييار لبقيييية الييّدواب فيييي صيييفتي الصييم واليييبكم باعتبيييار أن فقييدان الّسيييمع يعطيييل عمليييية اإلدراي 

حييروف الصييفير إثييارة  والييوعي؛ وخالصيية القييول فييي هييذا الجانييب ميين دراسيية اآلييية هييي أن فييي ط يييان
لحاسة السمع عند جميع أصناف المخاطبين؛ ولكنها ذات تأثير أقوى لدى الّسمعيين على اعتبار ميلهم 

 إلى الجانب الصوتي السمعي.
تعتمد العملية االتصالية بين اإلنسان والعالم الخارجي : خطاب القرآن ل وي النظام التمميلي الحسي-7

مختليييف المثييييرات الحّسيييية مييين مشييياهد وصيييور وأصيييوات وحيييرارة وبيييرودة عليييى الحيييواس، فهيييي الّنواقيييل ل
وبيين المحيي  االجتمياعي وبنيية  -المثييرات الحسيية-ونعومة...إلخ؛ ومن خالل الّتفاعل الحاصل بينهيا 

تفكيره، وبين كيفية معالجة الفرد لمختلف المثيرات والمعاني تتأسس الصور الذهنية المختلفة؛ فقد تكون 
ذنهـا التمميـ  العقلـي لشـيء نو »( عن هذه الصور: سولسوروبرت  ية أو حسية، يقوللبصرية أو سم

حد  ْير موجود فعليا ويتضمن ه ا التعريف العام الصور الاصرية باإلضـافة ذلـى الصـور المتكونـة 
فيية عيين اإلدراي البصييري، ، وفييي هييذا التعرييي  إشييارة إلييى وسييائل إدراكييية مختل36«مــن ذحساســات نخــر، 

الّصور ال هنية هي صور تكون بعين العقـ  نو هـي (: »وآخرون  كراوليش قيول لمن ضح وهو ما يت
اإلدراي الحســي للصــور واأللــوان نو األصــوات نو االبتســامات والحركــات فــي خيــاب المميــر الخــارجي 

ـــ ا اإلدراي نو اإلحســـاس ـــي المســـبب له الصيييور  فيييإذا كيييان الشيييخص البصيييري يعتميييد عليييى  18«الفعل
ة أنسييياقه التصيييورية، والشيييخص الّسيييمعي يعتميييد عليييى االنطباعيييات النفسيييية ن فيييي بنييييواألشيييكال واألليييوا

لالذهنييييية( لألصييييوات والمفييييردات، فييييإّن الشييييخص الحسييييي يعتمييييد علييييى االنطباعييييات النفسييييية لالذهنييييية( 
لإلحساسييييات المادييييية المختلفيييية كالييييذو  والشييييم واللمييييس، واأللييييم والراحيييية والتعييييب الجسييييدي أو الفكييييري، 

؛ ومييييين اآلييييييات التيييييي تتضيييييمن مؤشيييييرات 39لمعنويييييية كيييييالحزن والفيييييرح والُحيييييّب والخيييييوفواإلحساسيييييات ا
 وخصائص تتناسب مع ذوي النظام التمثيلي الحسي قوله تعالى:

ت ُهُم ال بقأ سق  ِلُكم  مقسَّ ا ِمن  ققب  لقو  ثقُل الَِّذينق خق لقمَّا يقأ ِتُكم  مق نَّةق وق ُخُلوا ال جق ِسب ُتم  أقن  تقد  تَّى اُء وق ﴿أقم  حق ُزل ِزُلوا حق رَّاُء وق الضَّ
ِ ققِريٌب﴾] رق َّللاَّ ِ أقالق ِإنَّ نقص  ُر َّللاَّ ُه مقتقى نقص   [.الاقرة 644يقُقولق الرَُّسوُل وقالَِّذينق آقمقُنوا مقعق

                                                           
، ص 2444، تر: حممد جنيا الصبوة، مصطفى حممد كامل وآخرون، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، دط، علا النفس املعريفروبرت مولسو،  36

004  . 
32   aron, J.et Merritt king, Remediating Reading difficulties, Madison: Brown et Crawley, Sh-

.                                                                               Edition, 1991, p06 ndBenchmark publisher, 2
                                     . 

ية: الظنواهر الن   نا أمنباب حسنية ظناهرة أو معروفنة ميكنن اختبارهنا أو قيامنها كاإلحسناس  لنربودة أو ا نرارة أو األا، أمنا املعنوينة املقصود  ملاد 38
   .فرافهي ال  تثار بعوامل ال ميكن قيامها ومعرفة در تها  ال  لتجليات الظاهرية  ا. كالعبوس أو البكاء عند ا زن، والبشاشة و حالل ال
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ِمُنونق ِبال ِكتقاِب ُكلِّهِ  ُتؤ  ِء ُتِحبُّونقُهم  وقالق ُيِحبُّونقُكم  وق لقو ا  وقوله عز وجّل:﴿هقا أقن ُتم  ُأوالق وقِصذقا لقُقوُكم  ققاُلوا آقمقنَّا وقِصذقا خق
ُدوِر﴾] ِليٌم ِبذقاِت الصُّ ي ِظُكم  ِإنَّ َّللاَّق عق ي ِظ ُقل  ُموُتوا ِب ق قنقاِملق ِمنق ال  ق لقي ُكُم األ  وا عق  آا عمران؛ 441عقضُّ

نقٌة تقُسؤ ُهم  وقِصن  ُتِصب ُكم   سق ُكم  حق س  تقتَُّقوا الق  وقوله تباري وتعالى:﴿ِإن  تقم سق ِبُروا وق ا وقِصن  تقص  رقُحوا ِبهق يِّئقٌة يقف  سق
مقُلونق ُمِحيٌ ﴾] ا يقع  ي ئ ا ِإنَّ َّللاَّق ِبمق ي ُدُهم  شق  [.آا عمران460يقُضرُُّكم  كق

ُذوُقوا عقذقابق ال خُ وقوله عز وجّل: ِمُكم  هقذقا ِإنَّا نقِسينقاُكم  وق ا نقِسيُتم  ِلققاءق يقو  ا ُكن ُتم  ﴿فقُذوُقوا ِبمق ل ِد ِبمق
﴾ مقُلونق  لقمان؛ 44]تقع 

نقاُهم   ق  زق ِممَّا رق ا وق طقمقع  ف ا وق و  بَُّهم  خق ُعونق رق اِجِع يقد  افقى ُجُنوُبُهم  عقِن ال مقضق وقوله عز وجّل:﴿تقتقجق
﴾  لقمان؛ 42]ُين ِفُقونق

نقى ُدونق  قد  ذقاِب األ  لقُنِذيققنَُّهم  ِمنق ال عق ﴾ وقوله تباري وتعالى:﴿وق ِجُعونق لَُّهم  يقر  بقِر لقعق قك  ذقاِب األ   لقمان؛  64]ال عق
َنْم َلُهـْم َنْصـيٌب ْمـَن اْلُمْلـْك َفـْإذلا :﴿موجز لقوله تعيالى تحليلتطر  بولمزيد من التوضيح ال بأس أن ن   

ْمـْن َفْضـْلْه َفَقـْد َآَتْيَنـا َآَا ْذْبـَراْ يَم ( َنْم َ ْحُسـُدوَن النهـاَس َعَلـى َمـا َآَتـاُهُم َّللاهُ 71اَل ُيْؤُتوَن النهاَس َنْقيرلا )
ـا ) ( َفْمـْنُهْم َمـْن َآَمـَن ْبـْه َوْمـْنُهْم َمـْن َصـده َعْنـُه َوَكَفـى ْبَجَهـنهَم 74اْلْكَتاَب َواْلْحْكَمَة َوَآَتْيَناُهْم ُمْلكلا َعْظيمل

ْيَرَهـا ( ْذنه الهْ يَن َكَفـُروا ْبَّللَاَ اْتَنـا َسـْوَف ُنْصـْليهْ 77َسْعيرلا ) َْ ا  ْلَناُهْم ُجُلـودل ْم َنـارلا ُكلهَمـا َنْضـَجْت ُجُلـوُدُهْم َبـده
 ]النساء؛ ﴾(72ْلَيُ وُقوا اْلَعَ اَب ْذنه َّللاهَ َكاَن َعْزيزلا َحْكيملا)

الشيييخص الحسيييي يمييييل إليييى االعتمييياد عليييى اللميييس واالحتكييياي والتيييذو  فيييي إذا كيييان حييييث     
ه الّنيار وتؤذيييه هيو الجليد، فكييي  إذا كانيت هيذه الّنييار شيديدة االشييتعال معرفتيه لألشيياء، وأول مييا تالمسي
    ووضع فيها اإلنسان بأجمعه

 38(  فتتضيمن تهديييدا ووعييدا لجمييع الكييافرين وهيي فيي ذليك أعييّم مميا قبلهيا بإصييالئهم56أميا اآليية ل   
ا وعوضوا بيأخرى جدييدة فيهيا مين ال 41نار ا، كلما نضجت خصيائص ميا يجعلهيا حّيية، جلودهم ُبّدلوا جلود 
، وهو ما يشير إليه محمد نجاتي ُمعلقا على الحقيقة العلمية التي تضمنتها هذه اآلية: 41تنقل اإلحساس

تشير هذه اآلية إلى وجود الخاليا الّحسية المتخصصة في اإلحساس باأللم في الجلد، كميا بّينيت ذليك »
وزالت هذه الخاليا انتفى اإلحسياس بياأللم، وليذلك يبيدل الدراسات الفيزيولوجية الحديثة فإذا احتر  الجلد 

ا جديدة بخاليا حسية جديدة لكي يسيتمر إحساسيهم بياأللم ، ويعليل هللا تعيالى 42«هللا تعالى للكافرين جلود 
﴾ هذا التعلييل جياء فيي سييا  توضييح ْلَيُ وُقوا اْلَعَ ابَ هذا العقاب بجانب حّسي آخر هو حاسة الذو  ﴿

                                                           
 . 89، ص5، جاملرجع نفسهاإلصالء: مصدر أصاله، ويقال: صاله َصْلًيا، ومعناه شيء اللحم على النار، ينظر: الطاهر بن عاشور،  39
   ، والصفحة.  املرجع نفسهنضج:  ذا بلغ حدَّ الشيء واملع : احرتقت  لودهم فلم يبا فيها حياة أو  حساس: الطاهر بن عاشور،  04
هننن  ينظنر: ابننن 1395ول منن درس العالقننة بن  اجللند واللمننس وأشنار  ا أن عضننو اللمنس هننو اجللند واألعصناب املنتشننرة فين   تابنن منينا هننو أ 01

  . 341، ص1، تح: حممود قامم، دار الكتاب العريب، القاهرة، دط، دت، جالط يعيات، السماء، والعاي ،الشفاءمينا ا س  بن عبد هللا، 
 02 حممد جنايت، القرآن وعلا النفس، دار الشروق، بريوت، لبنان، دط،1985، ص121. 
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فلو يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب الّنار على الينفس، وتبيديل الجليد ميع »دهم سبب تبديل جلو 
بقياء نفيس صياحبه ال ينيافي العيدل ألّن الجليد وسييلة إبياله العيذاب، ولييس هيو المقصيود التعيذيب وألنييه 

د أو أليم ، فإذا تذو  اإلنسان شييئا شيديد الميرارة أو الحيرارة شيعر بانزعيا  شيدي43«ناشئ عن الجلد األول
وأودب اللسيان »عظيم قد يفقيد معيه اإلحسياس بيذو  األشيياء التيي تيأتي بعيده، يقيول ابين القييم الجوزيية: 

مين المنييافع منفعيية الكيالم ومنفعيية الييذو  واإلدراي وجعلييه دلييال علييى احتمييال ميزا  القلييب وانحرافييه، كمييا 
للسيان هيي رطيية معرفيية عميقية إذ  وهذه الرطية مين ابين القييم، 44«جعله دليال على استقامته واعوجاجه

   جعله طريقا من طر  اإلدراي ودليل على مزا  القلب.
وصذا كييان الشييخص ذو النظييام التمثيلييي الحسييي فييي معالجتييه للمعلومييات يعتمييد علييى بنينيية تصييوراته     

مميين  فييي صييور ذهنييية حسييية كاإلحسيياس بييالحرارة أو البييرودة أو األلييم...أو الحييب أو الكييره...، وٌيتوقييع
سيييطر عليييه هييذا النظييام أن يسييتخدم المفييردات التييي لهييا عالقيية باألحاسيييس والمشيياعر، والرطييية الذاتييية 
لألشياء، كما يكرر عبارات اللمس وصفات الملموس وعبارات الذو  والشم، ويهيتم بيالمفردات المرتبطية 

، فييإن ذلييك 45ره اتجيياههمبالممارسيية فييي الييتعلم، والحكييم علييى األشييياء والنيياس ميين حولييه بالعاطفيية، وشييعو 
يتجليى مين خيالل المفيردات اليواردة فييي اآليية إذ نالحيظ أن ٌجلهيا ييدل علييى معنيى حسيي سيواء كيان فييي 

مييرة( والييذي 25جانبييه العيياطفي أو الحاسييي؛ كمييا نالحييظ كثييرة اسييتعمال حييرف الّنييون فييي هييذه اآليييات ل
تبيييره مييين زميييرة الحيييروف ليييه إذ اع حســـن عاـــاسيتمييييز بدغدغتيييه للمشييياعر اإلنسيييانية بحسيييب تصيييني  

الشعورية، إذ يرسل إيحاءات صوتية مستمدة من كونه صوتا ضيجانيا ينبعيث مين الصيميم للتعبيير بعفيو 
الفطرة عن األلم العميق لأّن أنينا(، ولذلك تتجاوب اهتزازاتيه الصيوتية فيي التجويي  األنفيي؛ مميا يجعليه 

 ، وهو ما استنتجناه خالل تحليلنا لآلية.46أصلح األصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر األلم والخشوب
ييا وموجهييا لكييل ميين قييرأ وسييمع الييذكر     وخالصيية القييول فييي هييذه اآلييية هييو أنهييا تضييمنت خطابييا عام 

الحكيم، وخطاب ا خاصا وميؤثرا عليى مين اتصيف بغلبية النظيام التمثيليي الحسيي فيي معالجتيه للمعلوميات 
منظر أو الصييورة، وال ينجييذب إلييى األصييوات واإليقاعييات البييوالمثيييرات المسييتقبلة، فهييو ال يكتييرث كثييير ا 

وتييأثير الملفوظييات ميين الناحييية الصييوتية، بقييدر اهتمامييه بالتييأثير العيياطفي والنفسييي عليييه، كمييا يوظييف 
أنساقه الّتصورية، وهي طبيعة فيي الشيخص الحسيي اليذي  الحّسية من لمس وذو  وشم في بنية طاقاته

ولعيل ميا تقيدمنا بيه مين تحلييل ميوجز لنمياذ  انب األيمن من اليدماه، يتغلب عليه الربع األسفل من الج

                                                           
  . 94، ص5، جاملرجع نفسهالطاهر بن عاشور،  03
  . 160، دار الفكر، بريوت، دت، دط، صال يان يف صقسام القرآنابن القيم اجلوزية،  00
ة الدرامات البالغية، الواقل واملأمول،  امعة اإلمام حممد ، ندو اللفكري اإلبداع  اللغوي، حنو أت يل نظري للحليل النيوص، عبد هللا املفلح 05

 .1011، صاملرجع نفسه ه1032بن معود اإلمالمية، 
 .164، صاملرجع نفسهحسن عباس،  06
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كافيييا لتأكيييد مييا ذهبنييا إليييه ميين مراعيياة الخطيياب دليييال –فييي نظرنييا -قرآنييية وفييق المفيياضيم المعرفييية يعييد 
 .القرآني لمختلف األنظمة التمثيلية البشرية

 خاتمة:  
لقرآنيي فيي ضيوء اللسيانيات المعرفيية، والسييما محاولتنيا لقيراءة الخطياب امين خلصنا إلييه ومن جملة ما 

 :على اختصاره ما يلي هذا التحليلمن 
  ،بمييا أّن النيياس ينقسييمون بحسييب طيير  معييالجتهم للمعلومييات إلييى ثالثيية أنظميية تمثيلييية رئيسييية

وهييو األميير الييذي أثبتتييه األبحييياث  -غالبيييا-يسيييطر فيهييا نظييام تمثيلييي معيييين واحييد علييى بقييية األنظميية
فخياطبهم قد راعى أحوال جميع المخاطبين النفسيية لكالم هللا( القرآن الكريم خطاب كثيرة؛ فإّن العلمية ال
، ممييا يييدعو إلييى ضييرورة االسييتفادة ميين هييذا الميينهج لمزيييد ميين الفهييم اخييتالف أنظمييتهم التمثيليييةبحسييب 

 .والتدبر لكالم هللا
 فإن تيأثيره يكيون أقيوى عامةبصفة  ؤثر فيهمكافة، ويلناس ل اباوصن كان خطي القرآن النصّن إ ،

َوَلَقـْد َذَرْنَنــا ْلَجَهــنهَم َكْميــرلا ْمــَن تؤكيد ذلييك: ﴿ اآلتيييةنظييام تمثيليي معييين، واآليية بالنسيبة لليذين ينتمييون إليى 
ْنْ  َلُهْم ُقُلوٌب اَل َ ْفَقُهوَن ْبَها َوَلُهْم َنْعُيٌن اَل ُيْاْصُروَن ْبَها َوَلُهْم َآَذاٌن اَل   َ ْسَمُعوَن ْبَها ُنوَلْ َك اْلْجنّْ َواإلْْ

 ]األعراف؛ ﴾(481َكاأْلَْنَعاْم َبْ  ُهْم َنَض ُّ ُنوَلْ َك ُهُم اْلَغاْفُلوَن )
 ن المعنيييى اليييذي تيييدل علييييه اآليييية البصيييرية موجيييود فيييي آيييية أخيييرى سيييم ية أو حسيييية والعكيييس إ

ثييال ذلييك أّن اآلييية صييحيح، وهنييا يقييع وجييه آخيير ميين وجييوه اإلعجيياز، والمسيياواة بييين أصييناف البشيير؛ وم
َماَواْت َواأْلَْرْض َواْخْتَ ْف ﴿" في قوله تعالى: اإلحياء باإل مانالبصرية التي دلت على " ْذنه ْفي َخْلْق السه

ـَما ْمـْن َمـاءذ َفَأْحَيـا  ءْ اللهْيْ  َوالنهَهاْر َواْلُفْلْك الهْتي َتْجْري ْفي اْلَاْحْر ْبَما َيْنَفُ  النهاَس َوَمـا َنْنـَزَا َّللاهُ ْمـَن السه
ْر َبْيَن ال َحاْب اْلُمَسخه َياْح َوالسه َماْء َواأْلَْرْض ْبْه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوْتَها َوَباه ْفيَها ْمْن ُك ّْ َدابهةذ َوَتْصْريْف الرّْ سه

فييي  حيـاء باإل مـان""اإل؛ تقابلهيا آيية سييم ية لهيا المعنيى نفسيه وهييو (﴾]البقيرة[164لََلََ ـاتذ ْلَقـْومذ َ ْعْقُلــونَ 
( َواَل َتُكوُنوا 60َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا َنْطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُه َواَل َتَولهْوا َعْنُه َوَنْنُتْم َتْسَمُعوَن)قوله عز وجل: ﴿

َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ 64َكالهْ يَن َقاُلوا َسْمْعَنا َوُهْم اَل َ ْسَمُعوَن) مُّ اْلُاْكُم الهـْ يَن اَل َ ْعْقُلـوَن ) ( ْذنه َشره الده ( 66الصُّ
؛ فهيؤالء النياس األنفـاا؛﴾](61َوَلْو َعْلَم َّللاهُ ْفيْهْم َخْيرلا أَلَْسـَمَعُهْم َوَلـْو َنْسـَمَعُهْم َلَتَولهـْوا َوُهـْم ُمْعْرُضـوَن )

وضييلوا، واتخييذوا ميين دونييه لعلييى مييا رأوه ميين المشيياهد المبرهنيية علييى وحدانييية هللا وربوبيتييه( مييا آمنييوا، 
ا، وهم بذلك قد ظلموا أنفسهم، وسينالهم العذاب األليم.  أنداد 

  إذا تعمقنا في آيات القرآن الكريم وجدناها تقوم على نظام مفهومي متشابك يقوم على حقول معرفية
صد ذات مجاالت معينة؛ فما ترمي إليه آية تضمنت التركيز على المعلومات البصرية مثال  من مقا

 على المعلومات السم ية أو الحسية، وهكذا..ترمي إليه آية أخرى تضمنت التركيز 
 جملة من االستنتاجات وهي: وفي األخير نخلص إلى
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واالستفادة من نتائجها في دراسة وفهم القرآن الحديثة الدراسات المعرفية  االعتماد على إنّ  -11
الفهم واالستيعاب لهذا النص في ظل  لمزيد منالكريم يعد من المتطلبات الملحة في عصرنا 

  وجالله. االعتبار لقدسيته
من شانه أن يفتح المعرفية اللسانيات أسس قراءة الخطاب القرآني قراءة جديدة تقوم على إّن  -12

المجال لتجريب مبادئ البرمجة اللغوية العصبية في تعليم العربية من خالل القرآن 
 . الكريم...إلخ

، سوف تسمح الدرس النحوي والبالغيحدود تجاوز من خالل س اللغوي توسيع دائرة الدر إّن  -13
باالنطال  نحو مستويات أخرى للغة تتجاوز شكلها المعتاد، وتساعد على التعمق في دراسة 

 عوالم النفس البشرية، وما يتصل منها باللغة خاصة.
رفة طبيعة التركيز على تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين، والذي ال يتأتى إال بمع -14

كانت أسواء لها ومعالجتهم للمثيرات الخارجية المخاطبين كبرامجهم العقلية، وكيفية استقبالهم 
غيرة لغوية، وكيفية فهمهم للعالم؛ ومن ثم كيفية التأثير فيهم، من خالل  ممثيرات لغوية أ

ليمي وخالل استعمال المفردات والتراكيب المناسبة لهم، وخاصة إذا تعلق األمر بالجانب التع
الخطب واللقاءات، إذ يحتا  المرسل أو المتكلم إلى االطالب على الخصائص النفسية 

 .والذهنية والبرامج العقلية لدى المتلقين
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 -دراسة مقارنة-اإليراني  انطلوجيا الحرمان في الفن الروائي العراقي و
  د. محمد مهدي ياسين الخفاجي،

 العراق، جامعة ذي قار
 ملخصال

رتباطًا تبين لنا ان الحرمان في الرواية قد ارتبط بالمرأة العراقية ا واإليرانيةمن خالل تناولنا للرواية العراقية 
 فالحروب العبثية المتعاقبة المتوالية قد ألقت بظاللها على مجتمعها، ،وثيقًا من خالل واقعها الذي عاشته

ثر أوباتت رحى الحروب تطحن كل عزيز عليها لكونها األم واألخت والزوجة والبنت فبالتأكيد ستكون المت
 ألمو وال بد من اإلشارة إلى ان ما يخلفه الحرمان من مشاعر حزن  ،األول بمثل هكذا أوضاع استثنائية

رغم أو جنسية بحد ذاتها،على ال إيرانيةووجع لدي المرأة هو واحد، وال يمكن ان نحصره بهوية عراقية او 
ظًا وافرا كان لها ح األخرى هي  يرانيةاإلمن االرتباط الوثيق بالمرأة العراقية من حيث الكم ، لكن المرأة 

فيه، فالمشاعر اإلنسانية الوجدانية تفوق كل حدود، واأللم هو سمة جامعة للحرمان ، ومما يجدر اإلشارة 
إليه ايضا ان المجتمعات المحافظة لها مراسيمها الخاصة يتمثل من خاللها الحرمان، ويتأطير بعادات 

 و ال بد من اإلشارة إلى ان واقع الحرمان وال يمكن الخروج عنه البتة . وتقاليد محددة عرفًا من األقدمين
يعكس على الفرد معاناة بغض النظر ان كان امرأة او رجال اال اننا ارتأينا ان ننتقي واقع المرأة كونها 

قصي لوجود ومُ وُملغي ل ةوساحق للشخصي للموهبةاحساسا وعاطفة وتأثيرا وتأثرا  ، فالحرمان قاتل  األكثر
للكينونة يجعل منها نكرًة ال وجود لها , ان موقع المرأة على خارطة الوجود اإلنساني بأبعاده اإلنسانية 
واالجتماعية والتكوينية الجسدية واألعراف المحيطة بها, والموروث التاريخي الذي تحمله, يوجه نظرها 

يالتها ة بالتعبير عنها, ومناقشة تفصفي اتجاه خاص, ويجعل مساحتها اإلبداعية موزعة تجاه محاور جديد
  والتوغل في تكوينها بغض النظر عن جنسيتها او نشأتها او تكوينها .

 
وهي يونانية األصل ، اذ ألت الى نظرية غايتها )الوجود بما هو موجود (   : هي الكينونة األنطولوجيا

بالبحث  هو أحد األفرع األكثر أصالة وأهمية اذ يتخصص هذا العلم  وعلم تجريد الوجود علم الوجودفهي "
ودراسة الوجود الالمادي في القضايا الميتافيزيقية المترتبة على التصورات أو المفاهيم والقوانين العلمية، 

 نافأصالى  إضافةمثل المادة والطاقة والزمان والمكان والكم والكيف والعلة والقانون والوجود الذهني 
أنماط لهذه  وأي  كيان أو كينونة في محاولة لتحديد وإيجاد أي أصناف الوجود األساسية

. ومع كل هذا فإن األنطولوجيا ذات عالقة وثيقة بمصطلحات (*)"الموجودة في الحياة الكينونات
بمعنى علم الوجود ولكن منذ التسعينات "ظهر في الفلسفة  األنطولوجيا لذلك فأن مفهوم . الواقع دراسة

أصبحت األنطولوجيا من أهم مجاالت البحث العلمي في المعلوماتية الحديثة. حيث أصبح لها مفهوم ما 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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تحديدا تفصيليا )ظاهريا( لتصميم مجال معين، فقد أصبحت األنطولوجيا، مع ظهور اإلنترنت والويب 
ة حيث أنها تساعد مستعمليها على إثراء النظام بمعاني الداللي، أهمية كبرى في مجال هندسة المعرف

ومفاهيم المصطلحات. ولقد أثبتت األنطولوجيا مردوديتها في ميادين عدة مثل الذكاء الصناعي والطب 
وهندسة البرمجيات، إلخ. ولقد أصبح البحث مكثف في مجال األنطولوجيات منذ التسعينات بمراكز 

 (.**)"مجال تصميم األنظمة ميتها فيالبحوث في اإلعالمية نظرا أله

 
 في الروايات العراقية :  لفجيعةا - الثكل -

من التمثالت المهمة التي تمثلت بها المرأة "الثكلى أو المفجوعة بفقد عزيز" وهو ما يترك أثره غائرًا       
داخل المرأة, التي تتأثر بأبسط األمور لحساسيتها المفرطة اذ ما قيست بالرجل وهو طبعًا بسبب تكوينها 

ت ولدها رى صورة مؤلمة لحال المرأة التي فقدالبايلوجي, ففي رواية "عطر التفاح" للروائية ارادة الجبوري ن
وهي تبحث عنه في الشوارع في لحظات عصيبة وأجواء حرب وقصف : "فتحت باب البيت وجدت امرأة 
في الثالثينيات من العمر, ترتدي ثوبًا ممزق الصدر, انسدلت على وجهها خصالت من شعرها المنثور, 

 . (1)ع سألتني : هل رأيت ابني؟"كانت متورمة العينين, مزرقة الوجه ... بجز 

ونرى صورة المرأة المفجوعة بفقد زوجها، التي تجعل من القارئ يتذكر كل عزيز فقد فهي صورة       
شائعة في بلد يعاني من ظروف استثنائية في الرواية نفسها : "وقفت أمي وسط حلقة محكمة من النساء 

تعالى  ي ليحملوه,المتشحات بالسواد, كاشفات الصدور, ناثرات الشعور, حضر أربعة من أبناء عم والد
صراخ النسوة وعويلهن في وقت واحد, اندفعت أمي نحوه في لحظة رفعه عن األرض, حملوا أبي, 
فسقطت أمي على األرض, تشبثت بقدم أحدهم, صرخت : خذوني معه ...ادفنوني معه ... أمسكت 

قي، ي المجتمع العرا. هذا الحال المأساوي بعد فقد عزيز اصبح له طقوسًا خاصة به ف (2)النسوة بأمي" 
فصارت   المعزية والمواسية للمفجوعة تتذكر مصيبتها هي االخرى من خالله، ليكون الحزن والمصاب  

 جماعيًا، وفيه صور مؤلمة شاملة كل صور اللوعة والشوق والحرمان والمصيبة بفقد عزيز .
 "وجدت فراش إسماعيل خالياً وتطالعنا أم أخرى تفقد ولدها في رواية "موت األب" للروائي احمد خلف: 

... غادرنا فجرًا ولم يترك خبرًا حتى ان أمي أوشكت ان تموت من البكاء, كانت ال تعرف إلى أين 
.    و نجد " راحيل " وهي ام  " اينان " التي ُفجعت بفقد ابنتها امام عينيها, وال  (3)مضى ومتى يعود" 

دًة إنقاذها من هذا القدر المؤلم إال انها لم تفلح، تستطيع فعل شيء لها، بعد ان توسلت وحاولت جاه
وصراخها واستنجادها الناس في رواية "أوراق الزمن الداعر" للروائي صالح صالح : "بعد ذلك غطوا 
رأسك وجاءوا بك إلى راحيل, راحيل الطيبة والخائفة من عيون الرجال الملتهبة, كانت أصابعهم على 

فقدت عذريتك لكنهم أرادوا التأكد حسب, لذلك فان راحيل لم تستطع ان تفعل  الزناد وكانوا يعرفون انك قد
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شيئًا لك رغم توسالتك, رغم األنين, اللوعة, التيهان, التمرد, الخرس ... راحيل كانت تدرك ان ال مجال 
.    فراحيل  (4)للتالعب, أو حتى الهروب ... حيث الرجال يحيطون المنزل من األرجاء األربعة"

فجوعة بفقد ابنتها "اينان", تستصرخ الناس لكي ينقذوا لها ابنتها، فهي عاجزة عن فعل شيء لها سوى الم
الصراخ والعويل، وبعد فقدها باتت تعاني فراقها, وتتذكرها في حلها وترحالها، النها من كانت تمأل لها 

 فراغها وتسليها, وها قد رحلت الى غير رجعة .
شيرين " و " أم ازاد " فاألولى ثكلى بفقد زوجها في الحرب, والثانية ثكلى ونلحظ شخصتين هما "       

بفقد ولدها " ازاد " وال تختلفان في الحال المأساوية الذي تعيشانه في رواية " حصار العنكبوت " للروائي 
نحية تكريم ُكطافة : " شيرين زوجة النصير مراد , الذي ضاعت أخباره, منذ زمن ليس بالبعيد , كانت م

بعيدًا جالسة على تلك الحافة الطينية التي تشبه مصطبة بحذاء جدار غرفتها , واضعة يدها أسفل خدها 
, والحال يزداد سوًء مع " أم ازاد ": "أم روزا شفنا األصعب, ال  (5)باستسالم واضح لعالمها الداخلي"

بي خرى مكلومة باختفاء ابنها الصتنكسري, ليتني أني هسة اعرف وين ازاد, أرادة تذكيرها انها هي األ
.    فقد بات حال المفجوعة  (6)الذي استبقته االستخبارات في سجونها بعد ان هجروها هي وأطفالها"

هذا مشهدًا تراجيديًا شائعًا في ظل الواقع العراقي المرير, والواقع المأسواي الذي القت الحروب بظاللها 
 عليه .   

 
  -في الروايات اإليرانية : فجيعةأو ال الثكل - 

يز ساده چنجد تمثل المرأة " الثكلى او المفجوعة " في الروايات االيرانية ايضا ، ففي رواية " همه     
اتفاق آفتاد " أي " كل شي حدث سهاًل " للروائي اإليراني "مهين خدمتي " , فقد تمثلت لنا الثكلى أو 

لكي تحي الميت وتسمع دقات قلبه " دعني اسمع صوته, اسمع المفجوعة بـ " فاطمة خانم " التي تتوسل 
  ( .  7)صوت دقات قلبه, أسألكم باهلل ... قلت في نفسي, ماذا يعني هذا؟ "

تطالعنا " سلطنت " الثكلى بفقد أوالدها السبعة الذين ماتوا عند الوالدة أو الطفولة قد القى بظالله     
ي رواية " فاصله ها " أي " المسافات " للروائي "الف , افسوس أو على شكلها واخذ منها الحزن مأخذًا ف

رستو افسوس " اإليراني :"لم يعد وجهها األصفر وتجاعيده كطراوته و بشاشته  المعهودة, طبعًا يجب پ
ان ال يتوقع أكثر من ذلك بعد تسع والدات متتالية, سبع منهم ماتوا في بداية الطفولة واآلن وهي لها 

 ( .  8)و عجوزًا كبيرة ."ولدان تبد

واليختلف كثيرا حال " نيم تاج " التي فقدت كل أسرتها واحدًا بعد أخر لتعاني وتكاد ان تجن بعد    
فراقهم في الرواية نفسها : "لقد فقدت كل افراد اسرتها واحدًا بعد االخر, واختها  سلطنت بانو ايضًا كانت 

 ( .  9)ها عن همومها ."منشغلة بحياتها، وقلما تجد فرصة لتعبر ب
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في حين ان صاحبة العزاء التي ال تنفك عن البكاء والناس حولها يؤلمهم ألمها، فيما هم حولها في    
رواية " درخت كج " أي " الشجرة العوجاء " للروائي االيراني " ضياء الدين وظيفة شجاع " : "أكثر الناس 

الحلقة هذه ال تنفك تدور , والمرأة كانت تبكي بهدوء اجتمعوا حول هذه المرأة على شكل حلقة , كانت 
 ( . 10)وتنتفض والناس حولها يبكون ويهتزون من شدة البكاء ."

ونرى المرأة المفجوعة في منظر صادم يعكس حال الحزن، وحجم المصيبة العظيمة التي تقع على    
بيت، ي الجانب اآلخر من فناء الالمفجوعة الثكلى في الرواية نفسها: "تلك المرأة في منتصف العمر ف

والتي وضعت يدها على فم فتاة كانت تبكي، وكانت هناك امرأة أخرى قد أمسكت بقوة بيدها، وكانت 
البنت تتمسك بيدها األخرى شعرها الذي بدى من تحت عباءتها فتشده بقوة لينزل المتبقي منه على 

لمها من فقد ألعز ما تملك، حيث باتت االن . ان منظر المفجوعة هذا يختصر وجعها وأ  (11(وجهها ."
ال تملك شيئًا، وال تستطيع ان تعبر عن هذه اللوعة وهذا الحزن اال بالصراخ والعويل وتمزيق المالبس 
وشد شعرها، ما عساها ان تفعل لكي ترجعه !   وتطالعنا " شهين " التي  تشيع ولدها لتفقد توازنها وتلقي 

وبى بسته است " چجهها بالتراب، وتحتضنه مفجوعًة بفقده في رواية " دربنفسها على األرض، وتعفر و 
أي " الباب الخشبي المغلق " للروائي االيراني " نصرت ماسوري " : "يوم الدفن فعلت ما فعلت, لقد ألقت 

 .  (12)بنفسها على التراب واحتضنت التراب كأنها تحتضن ابنها  سامان  ."
" إلهة "، فهي مع اختها في مشهد مؤلم في رواية " يكبار برايم كافي بود  ويتكرر المشهد المؤلم مع    

" أي " مرًة واحدًة تكفيني " للروائية االيرانية " الهام ذو الفقاريا " أو " الميرا ": "كانت إلهة وأختها قد 
يرة ثارت ة األخجلستا في زاوية والناس كانوا يواسونهما ... حينما جاؤا بالجثة إلى البيت إللقاء النظر 

.    كلنا يعرف ان مشاعر االلم و  (13)ضجة, لقد اختفى صوت اليتيمتان ما بين صياح ونياح النساء"
اللوعة بفقد عزيز تكون على اوجها عند توديع الجثة بعد القاء النظرة االخيرة، وخصوصًا ان الجميع يعلم 

 االخير والى غير رجعة . انها اللحظات االخيرة, ومن بعدها سيذهب الفقيد الى مثواه 
ونلحظ الثكلى " أم وحيد " التي تزف ولدها بأكليل زهور في سيارة االسعاف وكأنه مشهد عرس لكن     

من نوع اخر في رواية " يكبار برايم كافي بود ": "كان ولدها فاقدًا للوعي وقد أحاطت به بضع نسوة 
س س, ولكن هذه المرة العروس لبست األسود والعريأكليل الزهور على سيارة اإلسعاف ذكرني بسيارة العر 

.    اما " المفجوعة أو الثكلى " في الروايات اإليرانية المترجمة، نجدها رواية " طهران  (14)األبيض ."
هلتن نجد األم التي أضاعت ولدها " قاسم "، وال تعرف عنه أي چالضوء القاتم" للروائي امير حسن 

لسلطة وبقيت مفجوعًة بفقده، ويترائى لها قدومه في كل لحظة إليها : "أظن شيء بعد ان اعتقل من قبل ا
ان تلك السيدة الجالسة قربنا أضاعت قاسمها أيضًا, وكانت تعرف كم هو مؤلم ضياع قاسم, فركت العمة 
بلقيس كتفيها إلى ان استعادت وعيها, من اجل ان تستعيد أمي وعيها سريعا, نذرت العمة بلقيس ان 

 ( . 15)لى محمد مائة مرة مسبحة, ولم تترك المسبحة من قبضة يدها ألسبوع " تصلي ع
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وتطالعنا " مريم " في  رواية " بنات ايران " للروائية االيرانية ناهيد رشالن، التي فقدت ابنتها التي      
عندما أدركت  الخوفتبنتها بعد ان عاد والدها وأخذها بدون ان تعلم مما ترك أثرًا كبيرًا فيها : " انتابني 

انهم أبعدوني عن مريم ال بد انها بكت عندما وصلتها رسالة والدي التي يخبرها فيها انه سيأخذني, وال 
بد انها هدأت من روعها وهي تفكر في القدوم إلى األهواز بأسرع ما يمكن لترجو والدي ان يعيدني إليها, 

ونرى الخالة " خديجة " التي تثكل بأوالدها في   ,(16)متى ستصل إلى هنا ؟ هل ستتمكن من استعادتي ؟"
الرواية  نفسها: " كانت الخالة خديجة امرأة تبدو حيوية اآلن, لكنني سمعت مريم تخبر المستأجرين عنها 
بأنها لبثت حزينة سنوات, واضاقت الخالة خديجة بمرارة : الم امنحه ثالثة أوالد ! ماذا كان يريد مني 

كل الفقد في رواية " بنات ايران " ثيمة بارزة، فالشخصيات جلها تعاني من الفقد , لقد ش(17)غير ذلك "
الحقيقي فنجد " شامسي" هذه " الثكلى " بفقد ابنتها " منير " :  " كانت ابنتها  منير  الصغيرة, ال تبصر 

راها احد ي بإحدى عينيها والترى سوى ظالل مبهمة لألشياء بالعين األخرى ... ثم اختفت منير, لم يعد
في الصباح أو في أي وقت أخر من اليوم, واختفت ابتسامة شامسي أيضًا, ذات يوم اعترفت بكل شيء, 
كان رجل يريد ان يتزوجها لكنه ال يحتمل وجود طفلة عمياء لذا أخذت منير إلى الصحراء عند احد 

عوز والحرمان الذي دعاها ، ولنا ان نتصور الفقر وال (18)أطراف طهران وتركتها هناك, ثم فرت شامسي"
ان المرأة الثكلى او المفجوعة لفقد عزيز تواجه صراعًا كبيرًا في حياتها إلى فعل هذا الفعل الشنيع !   

بعد أن تفقد االب او الزوج او االخ او احد االبناء، لتبدو مواصلة الحياة بعد هذه الخاسرة الكبيرة، والفقد 
،  قى متأثرة به ما تبقى من حياتها ، وتعاني وتقاسي آالمه ومأساتهالذي ال تقوى على الصبر عليه، لتب

فتبقى المرأة بعاطفتها الُمتسعة التي ال يسعها حصر وبجروحها الكبيرة الواسعة ومخاوفها تعيش حياة 
ناقصة حزينة مفجوعة، تتذكر كل يوم وساعة ولحظة فقيدها الذي رحل، حتى وان ضّحت المرأة الثكلى 

،  وقررت أن ُتدير ظهرها للحياة وتكرس ما تبقى من حياتها على ذكرى من فقدت، ولكنها او المفجوعة
ال تستطيع أن تتجاهل حجم تلك التضحية التي ال تعرف كيف سيكون شكلها بعد سنوات، وكيف سيكون 

 .لونها إذا مابقيت على هذا الحال 
هره في من حيث الكم وتكرره مظا ن هذا التمثلمن خالل تناولنا للرواية العراقية وااليرانية تبين لنا ا  

الروايات قد ارتبط بالمرأة العراقية ارتباطًا وثيقًا من خالل واقعها الذي عاشته, فالحروب العبثية المتعاقبة 
المتوالية قد ألقت بظاللها على مجتمعها، وباتت رحى الحروب تطحن كل عزيز عليها لكونها األم 

بالتأكيد ستكون المتأثر األول بمثل هكذا أوضاع استثنائية, "عندما يتعلق األمر واألخت والزوجة والبنت ف
بشجون الكتابة ورؤية العالم لدى مؤلفة عراقية سنرى ان الحرب لم تكن , بالنسبة لها , أكثر من مأتم 

ي تيتجمع تحت سرادقه الحكاة في مساعيهم المحمومة إلعادة تداول أحاديثهم المقموعة عن الجروح ال
.  ال بد من اإلشارة إلى ان مشاعر الحزن واأللم  (19)أحدثتها مباضع , تقل رهافة عن مبضع الحرب"

ووجع الفراق لدي المرأة هو واحد، وال يمكن ان نحصره بهوية عراقية او ايرانية أو جنسية بحد ذاتها،على 
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الخرى ، لكن المرأة االيرانية هي ا-كما اسلفنا –الرغم من االرتباط الوثيق بالمرأة العراقية من حيث الكم 
كان لها حظًا وافرا فيه،وان لم يبلغ العراقية، فالمشاعر اإلنسانية الوجدانية تفوق كل حدود، واأللم هو 
سمة جامعة لكل مفجوع بفقد عزيز، ومما يجدر اإلشارة إليه ايضا ان المجتمعات المحافظة لها مراسيمها 

ها بعادات وتقاليد محددة بعينها ال تخرج عن إطارها المحدد لها الخاصة في تصوير الثكلى، وتأطير 
والمتوارث عرفًا من األقدمين وال يمكن الخروج عنه البتة .  فالتماثل الذي يمكن ان يصل حد المطابقة 
في مشاعر الثكلى وآالمها واحساسها بالفجيعة هي سمة فارقة انماز بها تمثل المرأة الثكلى المفجوعة 

ز في الروايتين العراقية وااليرانية ، اذ ال يمكن ان تميز هذا التمثل من هذا الجانب دون معرفتك بفقد عزي
 المسبقة انه يخص الرواية العراقية او االيرانية، فالتطابق سمة بائنة يصعب التفريق بينها .

 
  -في الروايات العراقية : طالقال -

يعد تمثل المرأة " المطلقة أو المنفصلة عن زوجها " من التمثالت الشائعة  أيضًا, والذي يعد من     
ظواهر هذا العصر, ففي رواية " الشاهدة والزنجي " للروائي مهدي عيسى الصقر تتحاشى " نجاة " حتى 

لماذا  –طريق آخر ... المرور من الشارع الذي يقع فيه المحل الذي يملكه طليقها: " دعينا نذهب من 
وهو حسون ماذا يقدر  –هذا الطريق اقرب اعرف اقرب لكن انا ما أريد نمر على دكان حسون .  -؟ 

قالت في ضيق : ال يفعل شيئًا ... لكن لنذهب من طريق  –ان يفعل لك اآلن  ... بعد ان طلقك . 
حرج اها طليقها فيه، فاي حساسية و .    فهذه المطلقة تتحرج من المرور من طريق تتوقع ان ير  (20)آخر"

هذا الذي تعانيه ! .     وتبحث " أم ياسر " زوجة عريف " مظهر " عن االنفصال بسبب زواجه بامرأة 
ثانية من دون موافقتها, بل وحتى معرفتها بالموضوع أصاًل في رواية " القمر واألسوار " : " ما الذي 

عرف قبل ثالثة أيام ولم ا  -ماذا تقولين تزوج ؟ ومتى ؟  -مظهر تزوج , وفغرت خيرية فاها : -حدث ؟ 
إال اليوم, عندما طلب مني ان افرغ غرفتي وانتقل انا وياسر للغرفة األخرى الصغيرة, وعندما سألته عن 

 .    (21)السبب قال : انه تزوج ويريد الغرفة لزوجته, ثم انتحبت من جديد بصوت كسير "
بسبب زواج " ابو ياسر " دون علمها, لتكون هي واوالدها ضحيُة لنزوات فأم ياسر المسكينة تتطلق     

هذا الزوج .   ونلحظ " سالفة " في رواية " ضفاف أخرى " للروائي ذياب فهد الطائي التي عانت من 
هوس زوجها وإدمانه القمار وإهماله ألسرته, ولم تتخلص منه إال بدفع مبلغ له من اجل ان يوافق على 

"هي طالبة جامعية , تزوجت من ابن خالتها وكانت تعاني من هوسه بالقمار , فأهمل البيت  تطليقها :
وأضاع كل ما كان يملك , واضطر األب إلى تطليقها منه لقاء دفع تعويض مناسب أمكن الزوج من 

كان .      وال تختلف " عشتار " كثيرًا في رواية " العزف في م (22)المغادرة إلى جهة ما في أوربا "
صاخب " للروائي علي خيون عن سابقاتها، فقد عانت وقاست وطفح بها الكيل لتطلب الطالق منه 
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بنفسها : " أجبرت عبد الفتاح على ان يطلقني وحين أبى, طلبت الطالق بنفسي, وتخلصت منه بعد 
ل حسب ب.      ففي مثل هذه الحالة ال تعاني المرأة من زواجها بالشخص غير المناسب و  (23)عناء "

وحتى في الحصول على حريتها والطالق منه . اما في رواية " موت األب " للروائي احمد خلف بقيت 
األم هنا حائرة متخبطة مذهولة ال تعرف ما تفعله بعد ان دخل عليها زوجها بزوجة ثانية وهو يتوعد 

واقع ورضخت لألمر الويتهدد كل من سيء لها, فقد تركت البيت مرة وطلبت الطالق, ومرة اخرى عادت 
وتارة تدعي انها غير مكترثة لهذا الزواج, فأمرها محير ألنها ال تملك أي أوراق ضغط بيدها لكي تتحكم 
بها : " فاجأنا أبي بامرأة تصغره عشرين عامًا, وقد غاب عنا ثالثة أيام على التوالي, جاء بها وألقاها 

جتي الجديدة, وال أريد ان يسيء إليها احد ... لم بيننا, وسمعنا صوته يهدر بتوتر وتهديد : هذه زو 
تعترض أمي باديء األمر, رأيت كيف تبادلت مع المرأة الشابة زوجة أبي نظرات متفحصة تحاول أدراك 

.  ويعرض لنا الروائي علي بدر أنموذجين  (24)كنهها ومعرفة سرها الذي تنطوي عليه وعالقته بها"
" وهي عراقية واألخرى " باري " وهي إيرانية وهما مطلقتان، ويمكن ان لمرأتين مطلقتين أحداهن " عايدة 

تكون المقارنة بين هاتين المرأتين هي مقارنة داخل مقارنتنا بين المرأة العراقية واإليرانية في داخل الرواية 
دة ينفسها ونقصد هنا " رواية حارس التبغ " : "تعرفت على سيدة عراقية من أسرة جد راقية اسمها عا

النديم كانت يومًا زوجة لقنصل عراقي في طهران, وأقول يومًا ألنها تطلقت منه, وهي امرأة ذات شعر 
 .  (25)أشقر ومظهر متجهم "

ونجد " باري " التي تطلقت وهي في العشرين من عمرها في الرواية نفسها : " كانت باري في     
ال أطفال, وقد عملت منذ طالقها في صالون العشرين من عمرها, تطلقت من زوجها منذ عامين وهي ب

.  فهي صغيرة نسبيًا وقد تطلقت, مما حدى بها الى  (26)حالقة نسائي يقع في شارع خيبان ولي عصر "
 البحث عن وجودها من جديد, وكان هذا الوجود في عملها . 

 
 في الروايات اإليرانية :  طالقال

تعد المرأة المطلقة من التمثالت الظاهرة في الروايات اإليرانية جليًا وقد اخترنا منها ما يناسب بحثنا    
حصرًا وأهملنا ما سواه، ففي رواية " زن زيادي" اي " المرأة الزائدة " نرى هذه المرأة تلجأ إلى أخيها بعد 

 لتالي كنت ذهبت لدائرة أخي واقنعته انهطالقها وجل ماتفكر فيه هو " مهر صداقها " : " في اليوم ا
.    ونجد "جيران " التي طلقها  (27)طلقني وعندما تنتهي العدة سيدفع لي ما تبقى من مهر صداقي."

زوجها في رواية " فاصله ها " " المسافات "  : "برأيك ما سبب وحدة هذه المرأة ؟ ال أعلم يا فرشاد, ربما 
وواصل زوجها قائاًل : وربما يكون هذا الطفل نتيجة نهاية الحياة  تكون مطلقة أو انفصلت عن زوجها

.      وتطالعنا " عاطفة " المطلقة من العم محمد وهي تعاني اشد انواع االلم والحزن  (28)الزوجية ."
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بازى " " تكرار  کوتقاطع الجميع وتخلوالى نفسها اثر الطالق الذي اثر على نفسيتها في رواية " تكرار يـ
عبة ": "أخيرا استطاعت ان تتكلم وان تخرج ما بداخلها من ألم , ستارة : منذ مدة تطلقت من العم الل

 .  (29)محمد , ال أدري ما أقول لكن كل ما أقدر ان أقوله هو أنه هو الذي أراد ذلك مني"
والتي  ،ونبقى في الرواية نفسها لنرى هذا الذي طلق عمة ) ستاره ( من أجل ان يتزوج بأمرأة اخرى   

هي أم " ستاره " : "طأطأت أمي رأسها قائلة : انه اتصل ) هاتفيًا ( ليحي حَبه القديم , على فكرة .. 
.   ونلحظ " آنت " قد تطلقت من زوجها (30)ستاره : انه .. انه طلب يدي من اجل ذلك طلق عمتك ."

 است " " الباب الخشبيوبى بسته چخارج أيران، وقد حضرت الى ايران بعد طالقها في رواية " در
المغلق " : " مضى على مجيئها إلى إيران سنة تقريبًا .. كانت قد تطلقت من زوجها ولوجود احد أقاربها 

ک .  وتطالعنا شخصية " مهوش" في رواية " سفر خا (31)في السفارة تمكنت من تخليص معامالتها ."
ان تحصل على الطالق : "ما هو  السفلي " التي تصادق شخص أخر من قبل –" " السفر األرضي 

عيب زوجك يا سيدتي  ! ... عندما خرجنا من ممر المحكمة كان صديقي ينتظرني في الميدان ومعه 
 .  (32)طابعة قديمة , وبالصدفة كنت قد تعرفت عليه قبل ان انفصل عن زوجي ."

وتعد ايضا المرأة " المطلقة " من التمثالت البارزة في الرواية اإليرانية المترجمة , ففي رواية " ان تقرأ    
لوليتا في طهران " للروائية االيرانية اذر نفيسي نرى " آذين " التي طلقها زوجها بعد ان اخذ ولدها " 

, فاجأتني  آذين  بمكالمة ... وأخبرتني نيغار " منها وعانت بعد ذلك ما عانت : " وقبيل أشهر قالئل 
.     ونجد المرأة التي هجرها زوجها  وتركها   (33)ان زوجها السابق قد استطاع ان يأخذ منها , نيغار. "

مع سبعة أطفال ال تعرف كيف تعيلهم أو تعيل نفسها، ليطلقها بعد ذلك، كونه قد تحجج بأنها قد شكته 
" نون والقلم " للروائي االيراني جالل ال احمد : " أصبح معظم الشاكين للقاضي بعد هجره لها في رواية 

من النساء ممن هجرهن ازواجهن ... تاركين  بيوتهم وزوجاتهم في امان هللا ... خرجت من بيهن امرأة 
طويلة القامة نحيفة القد, ودخلت في الرواق عند الميرزا أسد هللا ... ان زوجي الخسيس المشهدي رمضان 

 .  (34)عالف أصابه هللا بمس من الجنون ترك لي سبعة رؤوس ومضى . "ال
مما يجدر اإلشارة إليه ان ظاهرة الطالق التي اخترناها كانت كلها كنتاج للروايتين العراقية وااليرانية     

 وبالتالي المجتمعين، فالمجتمع حتى وان تخلص من القيود واالغالل التي تفرضها القيم أو أالعراف أو
السلوك الديني او الشرعي او المجتمعي وكان ضمن تصنيفنا مجتمعا مدنيا او وقع تحت سلطتها ليكون 

الريبة و  مطلقة وكانت سمة االفراط في الشكمجتمعا مغلقا فكالهما قد تعامال بسلبية مطلقة مع المرأة ال
مع المدنية المنفتح والمجت والخوف من المطلقة سمة فارقة ال مناص للمرأة عنها ، إذ ان طبيعة المجتمع

ين المجتمعين تجاهها كانت ظاهرًة واضحًة للعيان.   هل من جهة والمرأة المطلقة ونظرة هذالمنغلق 
المطلقات كائنات فضائية جئن من كوكب اخر ؟ ان هذا المجتمع الذي سلب المرأة المطلقة كرامته 

طارئ على هذا المجتمع، ويهمل حقيقة كون وكبريائها وعزتها، وبات ينظر اليها على انها كائن اخر 
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المطلقة هي انسان قد اخفق في تجربة االقتران برجل آلي سبب كان، لتتحول بعد طالقها الى كائن 
منبوذ قاصر مثار شبهات وهواجس بل الى كائن ميت وهو حي، قال يأبه احد النسانيته او احاسيسه بل 

طة بأسوار من الخوف والكتمان والسرية، فكم من امرأة لم يتعامل المجتمع معه بنظرة سوداء قاتمة محا
توفق في زيجتها االولى لترمي بها اقدارها الى سجن المطلقات والموت في حياتها، من غير ان يأبه 
المجتمع الى االسباب والمسببات التي كانت وراء طالقها، ويتناسى الجميع ان الطالق ليس دائما بسبب 

جموعة ضروف محيطة اضافة الى الرجل وهو السبب االخر الذي ال يذكره احد، ان المرأة وانما هنالك م
المرأة المطلقة هي ام واخت وابنة فهل يشاركها المجتمع آالمها فعال ان انه يرميها بشبهة االتهامات 

 دائما .
ين العراقي عفقد تماثلت المطلقة بكل صور معاناتها واهمالها ونظرة المجتمع السلبية تجاهها في المجتم

وااليراني على حد سواء، وباتت هذه المطلقة ُينظر لها بسلبية، وُيبالغ في التوجس منها كونها مثار اتهام 
في حلها وترحالها ، فهي متهمة وال ُيحمل اي تصرف لها محمال حسنا وان كان كذلك .   وال يفوتنا ان 

ما قارنا نسبه في المجتمعات الشرقية نضيف ان الطالق كظاهرة هو سمة العصر في المجتمع, وإذا 
فهو بالتأكيد ظاهرة شائعة، وقد لمسنا ذلك في تكرار هذا التمثل في الروايات, وهو ما تحاشيناه منعًا 

 لالطالة والتكرار. 
 
  -اليتيم في الروايات العراقية :  -
عندما نسمع بكلمة يتيم يتبادر الى اذهاننا الظلم والقهر والحرمان النفسي، فيعد الُيتم من التمثالت    

التي كانت كظاهرة متكررة وشائعة في المجتمع العراقي السباب معروفة، وبالتأكيد هذه الظاهرة من 
فقد يزة في كل شيء, التي تالظواهر الشائعة في مجتمعنا , وواضحة للقارئ  .   فنجد " نورية " المتم

كل أحالمها بعد يتمها  في رواية " لو دامت االفياء " : " نورية إنسانة متميزة وهي أكبر أبناء الحاج, 
كانت أشطر فتاة في صفها ومن المع طالبات المدرسة, كانت تأمل ان تكمل المتوسطة لتدخل دار 

لث المتوسط توفيت أمها اثر والدة اصغر األبناء المعلمات فتصير معلمة إال أنها بعد نجاحها إلى الثا
... ولم يكن أمامها إال أن تترك الدراسة لكي تشغل موقع األم في رعاية الوليد وبقية األخوة واألخوات, 

.    ونلحظ حال اليتم والحرمان الذي يضرب اطنابه من كل حدب وصوب  (35)وإدارة شؤون البيت "
" عطر التفاح ": " لم أكن سوى فتاة من عائلة يتيمة الوالدين تعيش  فهو " اغتصاب للروح " في رواية

.   ونجد حال  (36)مع أخيها, المنسجم جدًا مع إيقاع الحياة ... أخ لم يدرك معنى أن تغتصب الروح "
اليتم قد جعل من هذه الشخصية معيلة بأمها الكبيرة بالسن, على الرغم من مرضها بالقلب في رواية " 

مكان صاخب " : "فتاة جامعية أحبها وأحبته, ظروفها صعبة, مات والدها في الشمال, عريف  العزف في
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أو رئيس عرفاء ... ال أدري ... استعانت بأمجد ... لم يكن لديها سوى أمها الكبيرة ... فتاة وحيدة 
 .  (37)ومريضة بالقلب "

 
  -في الروايات اإليرانية : اليتيم -
لتمثالت الظاهرة بشكل بارز في الروايات اإليرانية، ففي رواية " فاصله ها " " تعد " اليتيمة " من ا   

المسافات " نجد البنت اليتيمة " جيران " وهي تنتقل إلى بيت عمها وزوجته : "لم ينُج من ركاب الحافلة 
نذ بدء م سوى أربعة أشخاص والباقون ماتوا فورًا, لقد أطلعني عمي وزوجته بلقيس واللذين توليا رعايتي

ونجد الفتاة اليتيمة " ستاره " التي تصف    (38)"-خطير -دخولي الى المدينة الجديدة على سِر مهِم 
بازى  کيأسها بعد فقد والدها لكنها استطاعت تجاوز األزمة بعد التوكل على هللا في رواية " تكرار يـ

على رب السماوات وجدت نفسي إأأل: " تكرار اللعبة " : "بموت والدي انكسرت لفترة لكن بتوكلي 
.    ونبقى مع اليتيمة التي تسمع قصص عن والدها  (39)واستطعت مرة أخرى أن ابدأ حياتي من جديد ."

الذي تفتقده في كل زمان ومكان في رواية الرواية نفسها : "ستاره أنِت وأمير كنتما أمل حياة أبيكما, ان 
 .  (40)حياتي كلها, على أي حال كان يحبِك كثيرًا ." أباكما يرحمه هللا كان يقول دائمًا : ستاره

اى بخورم "  " جئت ألشرب چونلحظ شخصية " شهرزاد " اليتيمة في رواية " آمده بودم بادخترم     
الشاي مع أبنتي " نجد  شهرزاد  التي لم تكن لتفهم ان والدها قد توفي وأنها باتت يتيمًة من اآلن وصاعدًا 

ى وأنِت ت الوالد الكل ناح وبك: "ما فعلت بتلك الغزالن التي صنعتها من الورق ؟ رأيتني وقلت عندما ما
كنتِ  جالسه في زاوية هناك وكنِت تلعبين بالورق والالصق والمقص تصنعين غزالنًا وكنت تلصقيه 
على األبواب والجدران، وهو ما يدل على عدم ادراكها انها اصبحت االن ضحية اكبر افة تنهش 

وال تكاد شخصية " مهتاب " في رواية "  .   (41)المجتمعات، انه " الُيتم "الذي سيغير كل حياتها ."
دستكش قرمز " " القفاز األحمر " تختلف عن سابقتها، فهي  اليتيمة التي لن تنسى تاريخ وفاة والدها : 
"مضت خمسة أعوام على وفاة أبي, وفي هذه الخمسة أعوام كانت أمي توقظني صباحًا في كل عيد 

 .  (42)ت لنصل إلى بيت العم ."مبكرًا, البس ثيابي وننطلق نركب عدة سيارا
وفي رواية " يكبار برايم كافي بود "" مرة واحدة تكفيني " نجد " الهة " التي لم يخبرها احد ان والدتها   

قد توفيت في طهران :"حركت رأسها عالمة للرفض، المسكينة نفسها ال تعلم بالخبر, لقد كانت أمها راقدة 
.    اما المرأة "اليتيمة "في الروايات  (43) يل ولم يخبرها  احد  بذلك"في مستشفى بطهران, وتوفيت آخر الل

اإليرانية المترجمة فأنها تعد من التمثالت المهمة, ففي رواية " طهران الضوء القاتم" تعاني اي ما معاناة  
عزيزة حين ل: " يا لهذه الدنيا, يا لهذا الدهر ! أنِت ال تذكرين, لقد كنِت طفلة صغيرة في حضن والدتك ا

.    ونرى " مينا " هذه المظلومة التي تعاني اليتم مرة وظلم واضطهاد زوجة األب  (44)توفي والدك "
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مرات عدة في رواية " أشياء كنت ساكتة عنها " : " على الرغم من حالتها كيتيمة, كانت للخالة مينا 
اإلرادة  تمامًا, تاركة إياها لرحمة طفولة أفضل من طفولة أمي التي توفيت أمها حينما كانت صغيرة السن

 .  (45)المتقلبة لزوجة أبيها وإهمال أبيها الذي كان يخلط بين االنضباط والعاطفة"
ونلمس إذالل اليتم وتأثيره على مسار حياة اليتيمة واألم األرملة على حٍد سواء رواية " دماء األزهار     

ا بينهم ... بينما اقتربت المجموعة الحظت ان عباءة " : " شاهدت أربعة رجال يحملون جثة مترهلة فيم
.    ونلحظ  (46)المصاب كانت ملفوفة كتلك التي ارتداها والدي ... فصرخت في نواح : حبيبة النجدة "

" زرين تاج " زوجة الميرزا أسد هللا التي تورد واقعها بعد يتمها ووفاة والدتها في رواية "نون والقلم " لجالل 
" كيف تفرطين بشبابك يا أختاه ؟ ... رحم هللا أمي حين ماتت كدت اجن, وقعت تحت رحمة آل احمد : 

.    من خالل نماذج الروايات العراقية  (47)زوجة أبي ... لوال نسج السجاد لمت كمدًا بعد وفاة أمي"
لى اليتيم، اوًة عالكبيرة،  فان اليتم من أشد الحاالت قس وااليرانية ظهر لنا جليا حال اليتيمة ومعاناتها

ويبقى صاحبه يعاني ويالته بحسب سلوك األفراد وقربهم ممن فقدوهم، ولكل مجتمع خصوصيته في 
التعامل مع االيتام ومراعاتهم، اال ان المجتمع المدني من اكثر المجتمعات سوء في التعاطي مع اليتيم، 

ن اليتم هي ظاهرة عامة يحددها موقع ومن اشدها اهماال له، وال بد من االشارة ان اليتيم ومقاساته م
وصفة الفقيد وعمر وقدرة اليتيم على التأقلم في المجتمعين العراقي واإليراني كليهما . فال نكاد نسمع عن 
يتيمة اال ونتخيل امامنا صورة امرأة ذليلة تشعر بالحرمان والنقص والقهر، ولوحظ ان المسؤول عن هذه 

انشغل بمتطلبات الحياة والسعي الى مواكبتها وترك اليتمة تصارع  المأساة هو مجتمع المدنية الذي
مأساتها وحيدة فريدة، لذلك فان مظاهر الظلم والقهر واالهمال وكل االضطرابات النفسية التي تحتل 
نفوس اليتيمة ال عالقة لها باليتم او بفقد النسب بل هي من صناعة المجتمع الذي يهمل ويمعن في ظلم 

يأبه لهم مطلقًا ...     ان مما ُيشار إليه أن " الُيتم " في المجتمعات المدنية يكون أكثر قسوًة  االيتام وال
وإيالمًا منه عن المجتمعات االخرى بسبب عدم وجود ُمعيل لليتم في األولى ووجوده على األغلب األعم 

لمجتمعات لمدنية كذلك طبيعة افي الثانية، فالنظام المحافظ أو الريفي أكثر تكافاًل منه من المجتمعات ا
المدنية قد فرضت عليها نسق واسلوب حياة خاص بها، وقد جعل من االنسان منسجم وطبيعة الحياة 
السريعة حيث باتت اليتيمة ضحية، فالحياة السريعة في المدن جعل افراده في دوامة واندماج مع طبيعة 

 هذه البيئة . 
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  -واألمية في الروايات العراقية :الفقير  -
ومن التمثالت المهمة هو تمثل المرأة " الفقيرة واألمية ", والبد من اإلشارة إلى ان الفقر هو من يورث   

األمية والجهل والتخلف والعكس صحيح أيضًا, وقد تداخل التمثالن في موضوعاتنا المختارة من باب 
 سوية في تمثل واحد مع اإلشارة إلى كليهما في العنوان .  السبب والنتيجة, فارتأينا ان ندخلهما

ففي رواية " النخلة والجيران" نجد الشكوى من هذا الحال واضحة من خالل العتاب الصادر على    
لسان تلك المرأة لزوجها, على الرغم من كونها متزوجة إال ان الفقر والعوز والحرمان باتا ال يفارقانها : 

ي على المرية ... المرية تحبل وتجيب وتربي الجهال وتكنس وتغسل وتطبخ, وداوي " أنت تروح وتج
  ؟وقها وأي احتقار هذا الذي تعانيهفأي امتهان لحق (48)"عان, وأنت الحصان عندك أحسن منهارجلها الوج

عوز والحرمان لوالحال مشابه في رواية " القمر واألسوار " للفقيرة الريفية " حسنة " وقد أدى بها الفقر وا   
إلى جملة من األمراض المتكررة التي تعاني منها : " كانت حسنة سمراء وناعمة, جف لحمها ولم يبَق 
من جسدها غير هيكل صغير شاحب, حدث لها ذلك بعد ان أصيبت بنزلة صدرية منذ سنوات, وكانت 

تختلف كثيرا عن سابقاتها, .    والتكاد " جانيت " في رواية " ضفاف أخرى "  (49)برحلة إلى قريتها "
فالفقر والعوز والحرمان قد نخر قواها الخائرة أصاًل : " استغربت مجيئنا وهي تدعونا للدخول على 
مضض, ربما لم تشأ ان اعرف كم هو مؤلم الفقر الذي تعيش فيه, ... ان امرأة بهذا الواقع المرير الذي 

.   وتعد " فوزية "التي تعمل خادمة مثااًل  (50)ز "ال يمكن تصور ان يرشح بغير أحاسيس اإلحباط والعج
صريحاً لالمية, في رواية " حارس التبغ " : " كانت تعبر فوزية عن حياتها بلغة بسيطة التركيب وتصوغها 
بعبارات عفوية, كانت تنطوي على جانب مركب, فهي أمية وفطرية, كانت هذه الريفية متزوجة من مربي 

.  (51)مها على الزواج منها قسرًا لكنها قاومت سلطته وطلبت الطالق منه "جاموس في الفضيلية, أرغ
حتى وان كانت " فوزية " أمية, جاهلة, إال أنها تثور على ظالميها ولن تخضع وترضى بحياة العوز 

 والحرمان والكفاف على العيش تحت خيمة تكون فيها مضطهدة ومظلومة وذليلة .      
ان هذا الواقع المرير الذي يعانيه أي كائن سواء كان امرأة أم رجل هو قاتل ال بد من اإلشارة إلى   

لمواهبه وساحق لشخصيه وُملغي لوجوده, ُمقصي له يجعل منه نكرًة ال وجود له , " ان موقع المرأة على 
 ,خارطة الوجود اإلنساني بأبعاده اإلنسانية واالجتماعية والتكوينية الجسدية واألعراف المحيطة بها

والموروث التاريخي الذي تحمله, يوجه نظرها في اتجاه خاص, ويجعل مساحتها اإلبداعية موزعة تجاه 
.   وفي عرض تفريقنا بين  (52)محاور جديدة بالتعبير عنها, ومناقشة تفصيالتها والتوغل في تكوينها "

ية ية لم تختلف عن الروايات العربواقع المرأة المتعلمة والمرأة الجاهلة " األمية ", يبدو ان الرواية العراق
األخرى في سهولة التعرف على الفرق بين المرأة األمية الجاهلة من المرأة المتعلمة المثقفة من خالل 
تشكيل واختيار االسم وكذلك تشكيل الشخصية سواء النفسي منه أو االجتماعي, وهذا لم تنفرد به الرواية 
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اسات للرواية العربية تنبهت لهذا الحال : " من السهل جدًا التعرف العراقية وحسب, بل ان الكثير من الدر 
إلى المرأة في الرواية ... , بدءًا من داللة االسم وانتهاًء بالتشكيل النفسي واالجتماعي للشخصية, وهي 

ثقف, منموذجان : المرأة المتعلمة, والمرأة غير المتعلمة, وأهمية هذه النمذجة آتية من طبيعة النظرة إلى ال
فالمرأة المتعلمة, التي تجمع ما بين المحاميل االجتماعية والمعطيات التعليمية, تقدم منظورًا يأخذ من 
المجتمع الشكل الذي يتيحه لعالقتها مع الذكر, وتطرح في الوقت نفسه بعض ما تحصل في ذهنها عن 

 .  (53)طبيعة المثقف وخصوصية العالقة معه "
 
  -واألمية في الروايات اإليرانية : الفقر -
المراة الزائدة " نجد السيدة " نزهت " األمية الجاهلة التي ال تستوعب أهمية  -في رواية " زن زيادى    

الدراسة : "طبعًا السيدة نزهة الدولة ال تستطيع ان تعتقد بأهمية الدراسة, المعلم نفسه قد قرأ لها بعض 
جيران " هذه المرأة الفقيرة تروي ذكريات طفولتها الحزينة المؤلمة التي يشوبها .   ونلحظ " (54)األشياء ."

المسافات " : "لقد أعطاني احد الجيران بطانية قديمة  -الفقر والعوز والحرمان في رواية " فاصله ها 
  (55)بالية عليها العديد من الرقع, وقد أحسست آنذاك أني اسعد طفلة في العالم "

الشجرة العوجاء" فهي ابنة المتقاعد التي تعاني مع  -تلف " نازنين " في رواية " درخت كج وال تخ      
عائلتها  الفقر : "ابو نازنين موظف متقاعد من دائرة التأمين, وكان دائمًا يظن ان هنالك سقفًا يوشك 

ونذهب الى     . (56)على االنهيار ويجب ان تقوم باسعاف هؤالء الذين خَر عليهم السقف من فوقهم ."
جئت ألشرب الشاي مع أبنتي "لنجد هذه البنت الفقيرة التي  -اى بخورم چرواية " آمده بودم بادخترم 

تشارك في الكشافة لكن العوز يأخذ منها مأخذًا : "كثير من النبات واالوالد في الكشافة كانوا يتقافزون 
اقيًا وًا كانت هزيلة جدًا كان بنطال الكشافة بالى االعلى والى االسفل ويركضون, ... كنت اراقب البنت ت

.    والمرأة " الفقيرة واالمية " في الروايات  (57)على خصرها بقوة الحزام الذي جعل البنطال ينكمش ."
االيرانية المترجمة هي االخرى كان لها حيزًا ال بأس به, ففي رواية " دماء األزهار " نجد االحساس 

يجعل من االنسان معدوم الثقة بالنفس محطم من داخله : " لم افهم لَم ارادت ان بالفقر واالمية والعوز 
, ونبقى في نفس  (58)تصبح صديقة لي, اذ انني مجرد فتاة قروية فقيرة بينما هي فتاة مثقفة من المدينة "

من معظم  االرواية لنرى نتائج الفقر واالمية والجهل تجعل من صاحبها ذليل محتقر مهان : " بعد انتهائن
مهام التنظيف, ارسلتني " كوك "الى القاعة الكبيرة ومعي قدر من المياه الساخنة كي يغسل افراد العائلة 
ايديهم, كان الجميع قد انتهى من االكل ... وقد امتألت البطون بالطعام, كانت عصافير معدتي تزقزق 

ق بين ستة من اعضاء فريق العمل وكل ولكن احدًا لم يالحظ ذلك, ... وزعت " كوك "ماتبقى في االطبا
.    ونجد الجدة " عزيز " االمية البسيطة التي  (59)منا ... تناولنا نحن النساء طعامنا في المطبخ "
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تسير حياتها الخرافات والجهل والمعتقدات البالية في رواية " بنات ايران " : " كانت مسلمة ملتزمة 
ن قالت لي : يجب اال تستفزي الحيوانات, فبعضها تسكنه شياطي  ومؤمنة بالمعتقدات الخرافية مثل مريم

صغيرة , وحاذري من الجن أيضًا, لقد خلق هللا االنسان من طين والجن من نار, واذا الحظت يومًا الجن 
هائمًا, يجب ان ترمي الماء عليه فيعود الى تحت االرض, وكانت تقول ان اليوم فال سيء, وانها اذا 

, ونبقى في الرواية نفسها نجد "  (60)زل فيجب علينا االحتراس مما قد يحصل بعد ذلك "جاءت الى المن
محترم " واخواتها االميات : "تلقت محترم درسًا خصوصيًا بعد ان تزوجت ... وتلك فكرة والدي, اما 

الرواية  , وفي نفس(61)خاالتي االخريات فُكَن اميات تمامًا, تزوجت كل الشقيقات في سن السادسة عشرة "
نرى " شامسي " الساكنة مع اطفالها في غرفة صغيرة في منزل وحال العوز والفقر والحرمان سمة فارقة 
لها : " عندما انتقلت شامسي وابنتها الصغيرتين للسكن في غرفة في منزلنا كان يبدو عليهن البؤس 

.     (62)نتاها تلحقان بها "والفقر, اشفقت أمي لحالهن وخفضت االيجار, اينما ذهبت شامسي, كانت اب
ونرى زوجة وعيال " الراعي الذي اصبح وزيرًا " بالصدفة يعودون الى فقرهم المدقع وقريتهم البائسة في 
رواية " نون والقلم ": " ونادى زوجته وابنائه واوصاهم اال يكونوا سذجًا مثله فيرتدون جبة الوزارة, وان 

هم أوصى لهم بصديرية  ونعليه حين كان راعيًا ... ولما لم يكن يتذكروا دومًا اصلهم ومن اين جاءوا, 
قد جمع في مدة الوزارة اية ثروة, وال ادخر ما ال ينازع زوجته وابناءه فيه احد فقد عادوا بعد دفنه الى 

.    وتطالعنا رواية " دماء األزهار " اذ ُهجرت البنت ووالدتها من قريتهم  (63)أرض ابائهم واجدادهم "
نتيجة للفقر المدقع الذي عانوه، والجهل والعوز والحرمان، فكان طريق الهجرة الشاق من جهة، والعوز 
والحرمان من جهة اخرى عامالن لتكونا البنت وامها موضع استغالل : " اخبرتها اني ووالدتي غادرنا 
ضيعتنا بعد وفاة والدي, وتضورنا جوعًا وانني تورطت في زواج متعة لمدة ثالثة أشهر مع رجل غني 

, ونستمر بنفس الرواية لنرى تبعات الفقر والعوز واالمية والحرمان وعدم االدراك والجهل والتخلف   (64)"
 –ذريتي ع –أغلى ما كنت أملك : "على من يقع اللوم بأننا ما زلنا ال نملك شيئًا خاصًا بنا ؟ لقد باعوا 

من دون ان يحققوا مكاسب تكفي مدى الحياة, ثم وهبوا سجادتي ولم اربح شيئًا بالمقابل, كل يوم كانت 
  (65)أمي تخشى اننا سنضطر للمكافحة مجددًا كي نعيش, نحن نستحق أكثر من ذلك بالتأكيد "

ة هناك السمينة كانت تجلس على الساللم التحتانيونجد أيضا المدربة السمينة في الرواية نفسها:"المدربة 
،فالمدربة هنا وعلى الرغم من إجهادها إال (66)فما ان رأتني حتى جحظت بعينيها وعادت نحو الميدان"

أنها تتظاهر أمام المتدربين أنها على أتم الجاهزية،والنشاط لكي يقتدي بها جميع المتدربين.وتطل علينا 
ة النشطة التي تعمل بجِد واجتهاد وتحافظ على عفة وامن النساء الالئي مديرة المسبح،هذه الموظف

 .يحضرن الى المسبح لقضاء أوقاتهن وممارسة هوايتهن
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 الحواشي

 .6891، او املعجم الفلسفي، دار التقدم ، موسكو * ينظر: املوسوعة احلرة 

 املصدر نفسه. ينظر: **
  11( عطر التفاح : 1
  16( املصدر نفسه :  2
 16( موت الأب : 3
 16( أأوراق الزمن ادلاعر  : 4
  601( حصار العنكبوت : 5
 819حصار العنكبوت :  ( 6
  ـى"چفمت : يعىن گه مو بش نوم , تو رو خدا بزار ... اب خود ىم چ"بزار صداشو بش نوم , بزار صداى قلب بـ 609يز ساده اتفاق افتاد : چمهه  ( 7
, نبايد بيش از اين انتظار داشت , هفت فرزندش درهامن   ـى پـى درپر شاداىب أأوليه را نداشت  البته ، اب نه زاميان گروكيده اش ديـچ"  صورت زرد و  88فاصهل ها :  ( 8

 ير وساخلورده به نظر ىم رس يد "پرس , زىن پاوان كودىك مرده بودند وحال اب داشنت دو فرزند 
 "مكرت فرصت درد دل كردن اب او را داشتـى اش بود و گرفتار, زندگيكـ به يكـ ازدست داده بود , خواهرش سلطنت ابنومه  " متام اهل خانواده اىش را 89املصدر نفسه :  (9

ند و ىم ربست گريست وىم لرزير ومجعيت مهراه اوىم گرخيد , زن أ رام ىم چ" بيشرت أ دم ها دور اين زن حلقه زده بودند , ىب قرار دورىم خورد وىم   80درخت كج :  ( 10

 لرزيدند"
رى مه أ ن جا بود كه دست دخرت گريه ىم كرد , زن ديـگذاش ته بود كه داشت گدهان دخرت جواىن " زن ميان ساىل أ ن طرف حياط  دستش را روى  601درخت كج :  ( 11

 ادر بريون رخيته بودند دس ته ىم كرد وروى صورتش ىم كش يد "چسبيده بود . دخرت اب دست أ زادش موهاى درازى را كه از زير چراه حممك 
 ار خود سامانو بغل كرده "گني خاكو بغل كرده بود كه انـچومه اک, خودشوانداخته بود روخارى قيامت كرد پ" روزخا كسـ 11وىب بس ته است : چدر (12
لهه وخواهرش در 17يكبار برامي اكىف بود :  ( 13 ا شد , پران ددلاريشان ىم دادند ... وقىت جنازه را براى وداع اخر به خانه أ ور دند غوغاىي به گوشه اى نشس ته بودند وديـگ" ا 

 م شده بود "گطفل يتمي دربني صداى فرايد و ش يون زن ها صداى أ ن دو 
ل روى أأمبوالنىس مرا به ايد ماشني شب عروسيش انداخت , اما اين ابر عروس گرفتند اتج گند زن اطرافىش را چ" مادرش از حال رفته و  666يكبار برامي اكيف بود :  (14

 وش است "پوش يده بود وداماد سفيد پس ياه 
  60وء القامت : طهران الض ( 15
  69بنات ايران :  ( 16
  88املصدر نفسه :  ( 17
 91( بنات ايران  : 18
 81مروايت املنفى دراسات يف الرواية العراقية املعارصة :  (19
  68( الشاهدة والزجني :  20
 98( القمر والأسوار : 21
 61( ضفاف أأخرى :  22
 817( العزف يف ماكن صاخب :  23
 801: ( موت الأب  24
  881( حارس التبغ :  25
  868حارس التبغ :  ( 26
 " فردا مه رفته بود اداره برادرم وحاىل اش كرده بود كه مرا طالق داده وعده ام كه رس أ مد بقيه همرم را خواهد داده " 668زن زابدي :  (27
:  فتگ مهدرادا ومهرسش!  است كرده رکرفته است وشايد مهرسش اورا تگشايد طالق يست ؟ منى دامن فرشاد , چ" به نظر تو علت تهناىئ اين زن  18فاصهل ها :  (28

 "ابشد ـىگزند ااينپ نتيجه مه دکكو  اين وشايد
م خودش گـتومن بم فقط ىم گـى بـچرفمت منى دومن گرداند س تاره من مدتيه از معو محمد طالق گ" در أ خر توانست حرفش را بزند ودردش را خايل  89ابزى : ک تكرار يـ (29

 مهينو ىم خواست"
د , به ارى كر گزده بود عشق ديرين خود شو زنده كنه , راستش س تاره اون , اون ازم خواستـگ ويد : اون زنـگايني انداخته وىم پ" مادرم رسش را  608ابزى: ک تكرار يـ (30

 مهني خاطر معه تو طالق داره"
 "بودند دهكر  درست اثنيه ىکاي اكرشو داشت سفارت تو كه فاميىل واب بود رفتهگ طالق شوهرش از..  ايران بود اومده بود ساىل ک" ي 68وىب بس ته است : چدر (31
 ،اتفاىق طور هب.  بود منتظرم اش قدميى يپاه ، أ مد مي بريون , دوس مت توى ميدان اب ماشني اتگعيىب داره ؟ خامن ! ... وقىت از راهرو داد چه" شوهر شام 96:  اکسفر خ (32

 "بودمي شده دوست مه اب,  ابزمن ازجداىي قبل
 116ان تقرأأ لوليتا يف طهران :  ( 33
  617 -618( نون والقمل : 34
 88لو دامت الافياء :  ( 35
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 91عطر التفاح :  ( 36
 801العزف يف ماكن صاخب :  (37
مرا ازهامن بدو  رس ىتپردند . معو و زن معومي بلقيس كه رسپنفر زنده ماندند وبقيه در دم جان سـهار چ" از تعداد مسافريىن كه داخل اتوبوس بودند تهنا 60فاصهل ها :  (38

 اه ساختند"گرفته بودند مرا از راز هممى أ  گورودم به شهر جديد به عهده 
 يرم"گراز رسگى راابر دگايفمت وتوانس مت زند اى در أ مده بودم اما ابتولك بر خداى أ سامن ها خود راپدرم مدىت بود از گ پ" ابمر 1ابزى : ک تكرار يـ ( 39
 ى منه , خالصه خيىل دوست داشت"گفت س تاره متوم زندگرت خدا بيامرز مهيشه ىم پدرتون بوديد , پدـى گ" س تاره تو و امري, اميد  زند661ابزى : ک تكرار يـ ( 40
دند ومن ريه وزارى ىم كر گفىت وقىت اباب مرد مهه گاكر كردى ؟ نشامن ىم دادى وىم  چهكرده بودم  "أ ن أ هو هاىي راكه اب اكغذ درست 81اى خبورم : چأ مده بودم ابدخرتم  (4166

 س باندم به در و ديوار"چـى أ هو درست  ىم كردم وىم چسب ويقچوشه نشس ته بودم واب اكغذ وک گومن يـ
د ات ماشني نچوش يدم و راه ىم افتادمي , پيد صبح زود بيدارم ىم كرد , لباس ىم سال , هر ع  پنجر ىم كذشت ...مادر توى اين پدجن سال از مردن " پ 88دس تكش قرمز :  (42

 سوار ىم شدمي ات ىم رس يدمي خانه معوجان"
اره , ش خرب ندخودک ين حرفش را ادامه داد : أ خه طفلـگ" رسش را به نشانه رد كردن تاكن داد واب لكنت كفت : مادر الهه فوت شده ! ... نـ 18يكبار برامي اكىف بود :  (43

 فتند"گها هبش نـ چهمادرش تو باميرس تان هتران بسرتى بوده , ديشب أ خر شب فوت شده وهنوز بـ
 1طهران الضوء القامت :  ( 44
 18أأش ياء كنت ساكتة عهنا :  (45
  68( دماء الأزهار : 46
 16( نون والقمل : 47
 811( النخةل واجلريان : 48
  60( القمر والأسوار :  49
 619ضفاف أأخرى : ( 50
 761( حارس التبغ : 51
 606( يف أأدب املرأأة : 52
 10 - 18( متثيالت املثقف يف الرسد العريب احلديث : 53
 بود" يزهاىي خواندهچيش معمل رسخانه پندان عقيده اى داش ته ابشد , خودش چ" خامن نزهت ادلوهل البته به سواد ومعلومات منى توانست  79 – 71زن زابدى :  ( 54
ه دنيا چـخت ترين بخوش ب را خود,  حلظه أ ن در,  داد من به أ ن انگمهسايـ از يىک,  بود شده زده أ ن بر وصهل  ندينچ كه ومندرىس كهنه توىپ روز ک" يـ8فاصهل ها :  ( 55

 نداش مت"پىم 
ساىن ش تافت كه زير أ ن ك ک جاىي سقفى درحال فرورخينت است وابيد به مكـرش اكرمند ابزنشس ته ى اداره ى بميه بود كه مهيشه فكر ىم كرد پد" انزنني 18درخت كج :  (56

 سقف نشس ته اند"
ريدند وىم دويدند ... دخرته را اتزه داش مت برانداز ىم كردم , خيىل پايني ىم پىه ابال وگ شاهنـپ  پد پرس عامله دخرت وک "يـ91 – 97اى خبورم : چأ مده بودم ابدخرتم  (57

 "بود داش ته هگنـ مكرش روى خورده وکر چين وچرا به زور مكرنبد ,  گیشاهنـپي ر مه مردىن بود , شلوا
 18( دماء الأزهار : 58
 18( املصدر نفسه :  59
 81 - 86( بنات ايران :  60
 78( املصدر نفسه : 61
 91( املصدر نفسه : 62
 81( نون والقمل : 63
 806( دماء الأزهار : 64
 867املصدر نفسه :  65
يدان رداند  به م گمش غره رفت ورو برچايني ، نشس ته بود ات من را  ديد پهل هاى پنده هامن نزديىک ها ، روى گاق وچ" خامن مرىب  91اى خبورم: چبودم ابدخرتم  ( أ مده66

" 

 املصادر املراجع

 م .  8066, بريوت ,  أ ذر نفييس , ترمجة : عيل عيل عبد الأمري صاحل , منشورات امجلل , بغدادأأش ياء كنت ساكتة عهنا :  -

 .   81هـ . ش , تعداد صفحات  6711هتران ,  –ش يوا ارسطوى ,نرش مركز  اى خبورم :چأ مده بودم ابدخرتم  -

 م .  8066 -6أ ذر نفييس , ترمجة : رمي قيس كبة , منشورات امجلل , بغداد , بريوت , ط ان تقرأأ لوليتا يف طهران : -

 بريوت . –، لبنان صالح صالح، دار التنوير للطباعة والنرش اوراق الزمن ادلاعر :

يران -  م .  8009 -6: انهيد رشالن , ترمجة : معر الأيويب , دار الكتاب العريب , بريوت , ط بنات ا 

 . 668 صفحات تعداد,  ش.  هـ 6787 – هبار,  أأول ابچ,  زجنان كتاب نياكن,  محمدي ک: حسر مل ابزى يکتكرار  -

 م .   8060 -6: محمود محمد املودة , عامل الكتب احلديث , أأربد , ط الرواية الليبية أأمنوذجاً , دراسة يف النقد الثقايف –متثالت املثقف يف الرسد العريب احلديث  -

 م 8008 – 8عيل بدر , املؤسسة العربية لدلراسات والنرش , بريوت , ط  حارس التبغ : -
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 م .   8066 – 6الأردن , ط  –طافة , دارنون للنرش , عامن گكرمي حصار العنكبوت :  -

 .  660هـ . ش تعداد صفحات   6788 -اب أأول چضياء ادلين وظيفة جشاع , أأنتشارات طهران , روزنه ,  درخت كج : -

 .  81هـ . ش تعداد صفحات   6798 -اب أأول چنرصت ماسورى , أأنتشارات هتران نيلوفر,  ويب بس ته است :چدر  -

 م  8060 – 6اين , رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش, بريوت , ط ڤانيتا أأمري سـ دماء الأزهار : -

 .  667هـ . ش تعداد صفحات :  6788اب : أأول چجالل أ ل أأمحد , منشورات أأبو سفيد , نوبت  زن زايدى : -

 م . 6891 - 6عربية , بغداد, ط همدي عيىس الصقر, دار الشؤون الثقافية العامة, أ فاق  الشاهدة والزجني : -

براهمي همدى زاده , انرش : نرش اثلث ,  : اکسفر خ -  .  600هـ . ش , تعداد صفحات :  6780اب أأول چا 

 م .  8066 –مارس  – 8غسان سلمي محدان , الربيع العريب للنرش والتوزيع القاهرة , ط  هلنت , ترمجة :چطهران الضوء القامت : أأمري حسن  -

 م.8066 – 6ذايب فهد الطايئ , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط  ضفاف أأخرى : -

 م  6899 – 6عيل خيون , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط  العزف يف ماكن صاخب : -

رادة اجلبوري , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط  عطر التفاح : -  م .  6881 - 6ا 

 .  610هـ . ش , تعداد صفحات  6797اب , سوم چمشهد , نوبت  –رس تو افسوس , نرش واسع پالف , افسوس )  ها : فاصهل -

 م .  8000 - 6لوجنامن , القاهرة , ط  –س يد محمد الس يد قطب , عبد املعطي صاحل , عيىس مريس سلمي , الرشكة املرصية العاملية للنرش  يف أأدب املرأأة : -

 م. 6811عبد الرمحن جميد الربيعي , دار احلرية للطباعة, امجلهورية العراقية,  ار :القمر والأسو  -

 م. 6891 -6انرصة السعدون , منشورات بيت سن للكتب , مطبعة اببل , ط  لو دامت الأفياء : -

 م.8009 اصدارات جريدة الصباح ، بغداد، دراسات يف الرواية العراقية ،: صادق انرص الصكر ،  مروايت املنفى

 .6891موسكو   ، دار التقدم ، ترمجة : توفيق سلوم، اخملترص،املعجم الفلسفي  -

 م . 8008 - 6: أأمحد خلف , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط  موت الأب -

                          https:// ar.wikipedia.org املوسوعة احلرة ) ويكيبيداي ( -

 م.  8001 - 8غائب طعمة فرحان , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط  واجلريان :النخةل  -

 م .  6888يونيو  –جالل أ ل أأمحد , ترمجة : عبد الوهاب علوب , اجمللس الوطين للثقافة والفنون والأداب , دوةل الكويت  نون والقمل : -

 .  660هـ . ش عدد الصفحات  6780 – 6مق , ط  –نجي هممين خدمىت , أ واى م  يز ساده اتفاق افتاد :چمهه  -
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The Effect of Motivation to Read in English on Reading Strategy Use and Reading 
Ability in EGP and ESP 

Dr. Seyed Hassan Talebi (University of Mazandaran, Iran) & Dr. Mojtaba Maghsoudi 
(Assistant Professor of English Department, Farhangian University, Iran)  

 
Abstract 
This study attempts to find out if level of motivation to Read in English would affect reading 
strategy use and reading ability in EGP and ESP, differently. For this purpose, forty university 
students majoring in basic sciences took a motivation to read questionnaire and were divided 
into two groups of high and low according to their score obtained above and below the mean. 
Then, the two groups were given two reading comprehension tests, one in EGP and another in 
ESP as well as a strategy questionnaire to be answered following the EGP and ESP reading 
tests. Analysis of data showed level of motivation to read did not affect strategy use in EGP and 
ESP reading tasks, differently. However, it was shown that motivation to read affected only the 
EGP reading ability differently, and no significant difference was observed between the two 
groups in ESP reading ability. It seems though motivation to read as an affective factors is 
important to be boosted in EGP reading tasks, specific knowledge in a given discipline at an 
academic setting makes up for low motivation to read effect.  
Key words: Motivation to Read; EGP and ESP; Reading Ability; Strategy Use 
 
1. Introduction 
Reading is an active cognitive process which operates on printed material for comprehension 
(Chastain, 1988). It is considered as the most important activity in language classes (Rivers, 
1981). Chastain (1988) in his psycholinguistic view of reading states a reader’s task is to activate 

background and linguistic knowledge to recreate the writer’s intended meaning by going beyond 
the printed material. To read effectively, effective readers relate their background experience 
with the text, summarize information, draw conclusions, and pose questions at the text 
(McNamara, 2007; Keer & Verhaeghe, 2005; Allen, 2003). Research shows that successful 
readers make more use of reading comprehension strategies and have a conscious control over 
the use of a range of different strategies while reading (McNamura, 2007).   

In content-based instruction language instruction is integrated with the content areas. In 
content-based reading courses, reading involves both understanding content and processing 
strategies in order to understand content. In order to help readers in effective reading, it is very 
important to understand what specific problems they encounter during their reading process 
(Lau 2006). According to Hutchinson and Waters (1987) ESP builds on EGP research and if 
ESP programs are to yield satisfactory results a solid understanding of basic EGP should precede 
higher-level instruction in ESP. To Chien et al. (2008) the role of EGP teachers is to create the 
foundation of general English skills such as skimming, scanning, and making predictions 
through use of different genres of readings. The ESP teachers’ role is also to activate the 
learners’ science background knowledge in English, by introducing classifying, comparing, 
identifying cause and effect, hypothesizing, defining, exemplifying, giving evidence, 
experimenting, calculating, reporting, describing and predicting. Talebi (2014) investigated the 
effect of reading product in L1 on EGP and ESP reading product and process. He found no 
significant relationship between the product of reading in L1 (Persian) and the process of reading 
in EGP and ESP as well as the product of reading in ESP. But in the product reading in EGP 
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there was a significant difference in the reading product for high and low groups of L1 reading 
ability. In an attempt to determine if ESP reading performance can be predicted by EGP reading 
in university entrance exams for up-to 20 different disciplines in Iran in order to get admission 
to PhD. Courses, Ahmadi (2003) found a positive correlation coefficient between the scores of 
candidates in the ESP and EGP tests. He concluded that EGP tests seem to be a good predictor 
for ESP competency. Contrary to Ahmadi’s findings, Ajideh (2011) also investigated the 
relationship between EGP and ESP tests among students of medicine and found no systematic 
relationship between the students’ scores on EGP and ESP tests and that it was not safe to claim 

that students who obtained higher scores in EGP test would receive higher scores in ESP test or 
vice versa. 

According to Vandergrift (2003) guiding learners through the process of reading both 
provides them with the knowledge through which they can become more skilled readers, and 
motivates them and puts them in control of their learning. Motivation influences how and why 
people learn and as a result their performances (Pintrich & Schunk, 1996). According to Dornyei 
(1998) researchers have shown that motivation directly influences how often learners use L2 
learning strategies, how much input they receive in the language being learned, and how high 
their general proficiency level becomes. According to Nunan (1999) there is a need to develop 
the learners’ awareness of the process underlying their own learning strategies as this will make 
them become better readers and more effective and motivated language learners. Gardner and 
Lambert (1972) emphasize the priority of motivation among learners as it directly affects their 
active personal involvement in language learning. Therefore, highly motivated learners will take 
up any learning opportunity offered by the classroom and involve themselves in learning the 
language.  

In the Iranian EFL context, motivation to read as an affective factor is less considered as 
important as cognitive factors in reading. Therefore, nearly no attempt has been made to boost 
students' motivation to read. This study attempts to find out if degree of motivation to read 
affects reading strategy use and reading ability in both branches of ELT, namely EGP and ESP.   
Therefore, the following questions are formulated:  
1. Does motivation to read affect EGP and ESP reading strategy use differently? 
2. Does motivation to read affect EGP and ESP reading ability differently? 
 
2. Methodology:  
2.1.Participants 
The participants of this study were 40 male and female university students majoring in 
accounting and computer sciences and basic sciences. They agreed to take part in the study after 
the first researcher explained the purpose and nature of the research to them. Their motivation 
to read level was controlled. After homogenizing the participants (see the procedure section), 
22 students were selected to be in the high motivation to read group and 18 students were 
selected to be in the low motivation to read group. 
2.2.Instrumentation  
2.2.1. Test of Reading Comprehension in EGP  
From the reading section of books two and three of New Interchange series (Richards 1997) five 
passages were selected to develop the test of reading comprehension in English. The number of 
words in the selected five passages ranged from 257 to 295 words. For each passage six items 
were developed and in all for all the five passages there were thirty items. The nature of the 
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items in terms of recognizing main ideas, vocabulary knowledge, and inferencing was the same 
for all of the passages. The reliability of the test of reading in English was also taken care of at 
the piloting stage using the K-R21 formula which turned out to be .85. The time allowed was 
38 minutes as determined at the piloting stage. 
2.2.2. Test of Reading Comprehension in ESP  
The ESP reading comprehension in English contained two passages. The first passage titled 
‘What is information processing?’ was adopted from the reading section of ‘English for Students 
of Computer’, by Haghani (2001) and the second passage titled ‘The Need for Accounting’ from 

‘English for the Students of Accounting’ by Aghvami (1996). Ten items were developed for 
each passage. The two passages were nearly of the same length. The number of words in the 
selected two passages ranged from 560 to 610 words. The reliability of the test calculated 
according to the K-R21 formula turned out to be 0.88. The time allowed was 40 minutes as 
determined at the piloting stage. 
2.2.3. Questionnaire of motivation to read 
In the current study, in order to explore participants’ motivation to read a questionnaire was 
used that was a revised version of the Motivations for Reading Questionnaire (MRQ) by 
Watkins and Coffey (2004). The original questionnaire developed by Watkins and Coffey 
contained 54 items that were posited to tap 11dimensions of reading motivation. The 
participants of the study were required to answer the questionnaire items by choosing a number 
from 1 to 6 ranging from “I strongly disagree" to “I strongly agree".  
2.2.4. Reading Strategy Use Questionnaire 
The instrument to measure the reading strategy use in this study was from Phakiti (2006). This 
was a five-point Likert scale (never/sometimes/often/ usually/always) questionnaire containing 
30 items. The Farsi translation of the questionnaire was employed in this study to maximize 
ease of administration and ensure higher accuracy of answers. In order to make sure of the 
internal consistency reliability of the instrument at the piloting stage, it was given to ten students 
taking part in this study. Based on the data gathered, the reliability alpha was calculated to be 
0.91 which seemed acceptable for the aim of this study.  
 
2.3.Procedure 
Data were collected by the researchers in the General English classes in the faculty of basic 
sciences of the University of Mazandaran in four subsequent sessions. In the first session, the 
participants were given instruction the fill out the motivation to read questionnaire. The 
participants were divided into two groups (high and Low) based on the mean score obtained. In 
the second and third sessions, to find out the current reading ability of subjects in EGP and ESP 
reading comprehension, the EGP and ESP reading tests were administered. Immediately, after 
reading the passages and answering to its related questions, the participants were asked to 
complete the Phakiti's strategy use questionnaire. It was announced in advance that there were 
no right or wrong answers to the questionnaire items and their response would be used only for 
research purpose, without having any negative impact on their course grades or anyone's idea 
about them.  
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3. Results and Discussions 
Question 1. Does motivation to read affect EGP and ESP reading strategy use differently? 
Analysis of variance (Wilks' Lambda) for unrelated measures revealed a non significant main 
effect of the manipulation of motivation to read at an alpha of .05, Wilks' Lambda = .08, F (2, 
04 =1.44, p = .250. This means that both EGP and ESP reading strategy use is the same in high 
and low levels of motivation to read, and the relationship between motivation to read and EGP 
and ESP reading strategy use is non-significant. A measure of effect size, =.074, indicates a 
relatively low effect (tables 1 and 2). 
 
Table 1 
Multivariate test of motivation to read groups (high or low) on EGP/ESP reading strategy use 
 

Effect  Value  F Hypothesis df Error df Sig. Eta 
 
Motivation to 
read 
 

Wilks' 
Lambda 

.08 1.44 2 40 .250 .074 

 
Table 2 
Mean and standard deviation of EGP/ESP reading strategy use with respect to motivation to 
read groups 

Source Dependent V Index M  SD N 
Motivation to 
read groups 

EGP strategy use High 172.52 26.93 22 

Low  168.68 22.38 18 

ESP strategy use High  116.00 23.25 22 

Low  23.28 20.80 18 

 
Question 2. Does motivation to read affect EGP and ESP reading ability differently? 
Multivariate analysis of variance (Wilks' Lambda) for unrelated measures revealed a significant 
main effect of the manipulation motivation to read at an alpha of .05, Wilks' Lambda =.80, F (2, 
04 = 4.47, p = .018. High motivation to read was exposed to high EGP and ESP reading ability 
in contrast to low motivation to read. A measure of effect size, = .19, indicated a relatively 
average effect (table 3). 
 
Table 3 
Multivariate test of motivation to read groups (high or low) on EGP/ESP reading ability 
 

Effect  Value  F Hypothesis df Error df Sig. Eta 
 
Motivation to 
read 
 

Wilks' 
Lambda 

.08 4.47 2 40 .018 .19 

To understand in which of the variables the differences lie, test of between subject effects are 
used. This test indicates that only in EGP reading ability there is a significant difference in 
motivation to read groups (high or low) and that the ESP reading ability has no significant 
relationship with motivation to read.(table 4). 
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Table 4 
Between subject test of motivation to read groups (high or low) on EGP/ESP reading ability 

source Dependent 
variable  

df SS MS E-ratio Sig. Eta 

Model  EGP 1 86.935 86.935 8.675 .006 .190 
ESP 1 5.659 5.659 .55 .461 .015 

Error  EGP 37 370.655 10.018    
ESP 37 377.264 10.196    

Total  EGP 39 4438.000     
ESP 39 2737.00     

 
With respect to means differences, EGP reading ability is more in high level of motivation to 
read group in contrast to low level of motivation to read group (table 5). 
 
Table 5 
Mean and standard deviation of EGP/ESP reading ability with respect to motivation to read 
groups 

Source Dependent V Index M  SD N 
Motivation to 
read groups 

EGP reading ability High 11.34 3.24 22 

Low  8.31 3.04 18 

ESP reading ability High  8.08 2.59 22 

Low  7.31 3.91 18 

 
4. Conclusions and Implications  
This study showed level of motivation to read did not affect strategy use in EGP and ESP reading 
tasks, differently. However, it was shown that motivation to read affected only the EGP reading 
ability differently, and no significant difference was observed between the two groups in ESP 
reading ability. In an attempt to determine if ESP reading performance can be predicted by EGP 
reading in university entrance exams for up-to 20 different disciplines in Iran in order to get 
admission to PhD. Courses, Ahmadi (2003) found a positive correlation coefficient between the 
scores of candidates in the ESP and EGP tests. He concluded that EGP tests seem to be a good 
predictor for ESP competency. Contrary to Ahmadi’s findings, Ajideh (2011) also investigated 
the relationship between EGP and ESP tests among students of medicine and found no 
systematic relationship between the students’ scores on EGP and ESP tests and that it was not 

safe to claim that students who obtained higher scores in EGP test would receive higher scores 
in ESP test or vice versa.  However, these studies did not consider the effect of motivation to 
reading on the relationship between EGP as well as ESP reading abilities. 

According to Vandergrift (2003) guiding learners through the process of reading both 
provides them with the knowledge through which they can become more skilled readers, and 
motivates them and puts them in control of their learning. Motivation influences how and why 
people learn and as a result their performances (Pintrich & Schunk, 1996). According to Dornyei 
(1998) researchers have shown that motivation directly influences how often learners use L2 
learning strategies, how much input they receive in the language being learned, and how high 
their general proficiency level becomes. Gardner and Lambert (1972) emphasize the priority of 
motivation among learners as it directly affects their active personal involvement in language 
learning. Therefore, highly motivated learners will take up any learning opportunity offered by 
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the classroom and involve themselves in learning the language. According to the findings of the 
current study, it seems motivation to read as an affective factor is more important to be boosted 
in EGP reading tasks, and specific knowledge in a given discipline at an academic setting seems 
to makes up for low motivation to read effect.  
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Exercising Eco-Linguistic Approach in Teaching English: Proposed Conventions for 

TESOL/TEFL Pedagogy 
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Abstract 
The linguistic ecology approach to teaching a language entails the preservation of linguistic and 

cultural diversity. To be legitimized as an international auxiliary language (IAL) for world 

communication, English should be taught with the view to protecting host cultures, 

distinguishing them from others. Diversity will ensure a culturally rich while united world. 

Thence come our proposed conventions. 1) We opt for rational language pedagogy: learning 

rules, doing exercises, retelling, creating texts. Immersion, influence on the unconscious through 

images, fascination, "stunning", should be moderate; immersion is more welcome with the 

first/native language to create a firm cultural identity and immunity to foreignization. 2) Foreign 

language curricula should primarily focus on host culture, history, values, and serve a host 

nation’s needs, then - represent world history, cultural heritage, modernity and future. The 

optimal ratio is: host culture issues – 40-45%, global issues – 40-45%, English culture issues – 

10-20%. 3) There should be no excessive English-culture realia and personalia branding 

(singers, actors, writers, etc.). Realia and personalia – real and fictitious – should be used in the 

same ratio as above. 4) Political correctness and tolerance should be observed in textbooks, 

especially concerning other-than-English cultural facts, histories, personalities. Selection of 

topics, facts and characters representation, statements should be unbiased. 5) Moral and 

ideological inferences should be traditional, values – time-honoured. 6) Intercultural comparing 

and interpretation should be made standard practice, a first/native language should be equal 

metalanguage of explanation. 7) It is advisable to write and publish English textbooks by host 

culture's domestic authors, albeit with the use of foreign consultants and methodologies. 
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1. Introduction 
The linguistic ecology approach to teaching languages entails above all the preservation of 

linguistic and cultural diversity. Article 55 of the United Nations Charter recognizes 

international cultural cooperation, as well as universal respect for human rights without 

distinction as to race, sex, language, or religion. Target 4.7 of Sustainable Development Goal 

(SDG 4), on inclusive and equitable quality education, addresses promotion of sustainable 

development in education for global citizenship and appreciation for cultural diversity. These 

documents may be rightfully named as the ones that laid the groundwork for cultural and 

linguistic diversity. Today the UNESCO attempts to measure the linguistic diversity on global 

or regional scales through establishing a quantitative index of diversity. The UN seeks to 

safeguard cultural and linguistic diversity in the context of global citizenship. The challenge is 

to create balance between the urgent need to leverage cultural and linguistic diversity and to 

enhance intercultural dialogue and global understanding, without destroying identity and sense 

of belonging. 
The present article will deal with the ecolinguistic principles of TESOL/TEFL, but before this 

we will take a general view on a global language, used as a medium of cross-cultural 

communication and internationally taught as a foreign/second language. Indeed, the 
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introduction of one international language places us in a hard dilemma: on the one hand such a 

language is much needed, on the other, if taken too far, it is fraught with the elimination of 

linguocultural diversity. 
 
2. Literature review 
Edward Sapirean international auxiliary language (IAL) for global communication is designed 

to make the world community more integrated and united, to enable peoples to understand each 

other (Sapir, 1925). At the same time, observing the ecolinguistic principle (Muhlhausler, 2003; 

Phillipson, Skutnabb-Kangas, 1996), a language aspiring for the IAL status should work to 

protect and preserve cultures of the world as diverse sets of values, customs, institutions, 

mentifacts, as well as material objects. The dialectical principle of unity in diversity suggests 

that ethnolinguistic diversity will become the basis for a more culturally rich world while 

ensuring its unity.  
However, the usual practice so far has been to impose and accept as a language of inter/cross-

cultural communication a lingua franca – a widespread language, complete with all the cultural-

ideological narratives, discourses, locutions attendant to any live language, belonging to the 

dominant nation of the day.  
Every society has a national culture, accumulated and reflected in a language. Knowledge of the 

language means also the initiation in cultural values, traditions, modes of thinking and modes 

of behaviour of a people which speaks this language. 
The culture and the language, at bottom, reflect the ontology of different ethnic and national 

communities, distinguishing them one from others – the Humboldtian “Volksgeist”, or an 

internal purport that directs a language development from tradition to innovation. The culture 

and the language are necessary both for the identification as a community, including its groups, 

and for individual identifications - for developing and formulating one’s individual-as-societal 

identity. We cannot but agree with David Malouf who called the language “a machine for 

thinking, for feeling; and what can be thought and felt in one language—the sensibility it 

embodies, the range of phenomena it can take in, the activities of mind as well as the objects 

and sensations it can deal with—is different, both in quality and kind, from one language to the 

next” (Malouf, 2003, p.44). 
Attempts to introduce a uniform language and culture to various ethnicities and nations without 

concern about the preservation and development of their diverse languages and cultures are 

fraught with ontological and cultural annihilation of these ethnicities and nations. 
As we see today’s situation, there is an attempt to perpetuate English as a world lingua franca 

making it the IAL. This is done in the form of teaching it as a single foreign/second (non-native) 

language globally. 
English as a living, culturally rich language is rather problematic as the language of cross-

cultural communication – a lingua franca and even more so an IAL. This is so because of the 

record of dominance and expansion that this language has. In “developing” and “developed” 

countries, whenever English is adopted as a second language, the Anglo-National diglossia 

emerges, which detracts from the functional capacities of national languages. English expands 

both to higher social interaction domains (science, education, high culture, literature, 

journalism, media, even official communication), in which normally literary registers of 

national languages function, and lower domains (mass culture, entertainment, youth culture, 

vogue, sports). It easily becomes a dominant language in a variety of areas, both high and low. 



Ahwaz Journal of Linguistics Studies (AJLS) (WWW.AJLS.IR),            
ISSN: 2717-2643, 2020, Vol. 1, No. 3 

 

44 
 

This is largely due to unrestrained promotion, through which English is touted as progressive, 

modern, fashionable, dynamic, intellectual, efficient, promising good education and jobs, 

prosperity and life success. Since childhood with many nations English becomes 

psychologically labelled as more prestigious than a national language. Thus, part of this 

hegemony is cultural hegemony, in the Gramscian spirit – that is, indirect domination, when 

culture and language covertly transmit the ideology of the dominant elites. Being assimilated by 

masses and peoples, this ideology is perceived by them as their own, they defend it, even if 

objectively it is not in their interests (Gramsci, 1975). English exerts “soft power” cultural 

hegemony through specific occidentocentric and anglocentric concepts/ ideologies contained in 

Inner Circle narratives, among other things – in textbooks published for study. There is also 

direct enforcement of English usage, as special economic/financial conditions are created to 

make it the lingua franca in world business, science, education, cultural space. As we see it, this 

spells the impingement on national/ethnic and individual linguistic and cultural sovereignty, on 

cultural and linguistic rights. 
Unlike a lingua franca, perpetuating a hierarchy (“henpecking order”) of languages, prone to 

create language death, intercultural stresses and confrontations, ubiquitous borderlands and par-

tial identities, an IAL should be designed to create societies “less prone to precipitous change, 

more inclusive, better planned, more equitable, and more cognizant of the singular role of lan-

guage in humanity’s individual and collective identity” (Meyjes, 1994). 
In our view, the best solution to the dilemma “much needed – fraught with diversion elimina-

tion” would be for the world community to agree on the use of an unattached, noone’s-and-

everyone’s IAL, which could be enriched by facts and cultural-historical realia of different peo-

ples. Being initially a tabula rasa, pure of any specific cultural and ideological meanings inherent 

in living natural languages, it would presuppose democratic communication, getting one’s 

meaning across without the burden of Anglo concepts. And, as linguistic anthropologists and 

culturologists proved, together with the transmission of information, through living natural lan-

guages cultural concepts, ideologemes and mythologemes are transmitted. 
Realia of different cultures, ranging from words/locutions to whole narratives and discourses, 

translated into an IAL, could be then included in textbooks, published in books and newspapers, 

put on as theatre productions and films, etc. They can be freely circulated and exchanged across 

ethnicities and nations. In our view, it would be logical to use an artificial language for such 

purposes, such as Esperanto, or a natural, but dead language, such as Latin, with simple formal 

signs (graphemes, phonemes, morphemes) and logical rules of word-formation and syntax. 

Careful consideration would prompt us perhaps that an artificial language, pure of ideology, not 

having embedded history and culture, is perhaps better fit for the above purposes than a dead 

language.  
This unattached, noone’s-and-everyone’s language can enrich its vocabulary and syntax from 

any linguoculture without limit, replenish itself with turns and samples of speech, express 

complex thoughts and feelings. Literary masterpieces and any remarkable texts and efficient 

discourse practices from all cultures translated into such an IAL could broaden mankind’s 

cultural, aesthetic, scientific and spiritual scope, conceptual database and skills of interaction. 

Treasures of knowledge from all nations, large and small, would be authentically translated by 

the speakers of different languages into an IAL, without delimiting human vision to only 

English-language perspectives and Anglo-Saxon cultures/ideologies. It is worthy of notice, that 

several hundred works of literature (actually, 351, by UNESCO data) have been already 
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translated in Esperanto; quite a number of poetic, prosaic, journalistic etc. works have been 

written and published in it, too (on the darker side, most Esperanto works do not have an ISBN 

number). 
However, from the past and recent trends we gather that English is likely to retain its status quo 

for a long time, and will be there to stay as the most popular language of cross-cultural 

communication. Currently, English dominates in science and technology, medicine, computer 

technology and software; book and periodicals publishing; transnational business, trade, 

transport and aviation; diplomacy and international organizations; entertainment industry, news 

agencies and journalism; youth culture and sports; education systems as the most studied foreign 

language. To date, the number of people who speak English as a second/foreign language is 

600,000,000-1,200,000,000. According to R. Phillipson (1992), English became the worldwide 

lingua economica (business and advertising, neoliberal theories, corporate language), lingua 

emotiva (Hollywood products, popular culture, sports, the language of consumerism and 

hedonism), lingua cultura (literary texts, including those used in the study of English), lingua 

academica (scientific publications, international conferences, the language of higher education) 

and even lingua divina (Protestant missions from English-speaking countries). 
We agree that an international auxiliary language – a universal language of communication of 

equal independent subjects – should be understood not as “the all-consuming language of 

disorganized and rampant globalization, but rather the opposite, <…> a language to facilitate 

worldwide communication precisely without unduly impinging on humanity’s native linguistic 

traditions (emphasis added). Thus understood, IAL is both a channel for global communication 

and a buffer to oppression from an aggressive global language such as English in this day and 

age” (Meyjes, 1994). 
 
3. Method 
We specify several important problems related to English and teaching it as the second language 

and based on their analysis propose TESOL/TEFL conventions. 
1. Firstly, the ultimate goal of an international language should be to perform the function of a 

code and nothing but a code for transmitting speakers’ messages (both national-cultural and 

individual). At present English Proficiency Indices, to the best of our knowledge, measure 

speech fluency, Inner Circle grammar-pragmatic competency and Anglo popular culture 

competency. However, as we see it, the abilities to produce national-cultural and individual texts 

and meanings, translate and refer texts, perform in international formal discourses, write clearly 

and artistically are more important than to speak English glibly and live up to cultural-pragmatic 

expectations of the Inner Circle. 
In general, speaking about the assessment of command of English as an IAL, we believe that 

for learners of the Outer and Expanding Circles of English it should be thought sufficient to 

master English phonetics, spelling, grammar and vocabulary competencies at the level of Basic 

English or Globish. These learners are bound to be skilled at basic 

speaking/writing/listening/reading in English, but the focus of their selective development is 

best to be adapted to their specific needs: to read special (or perhaps imaginative) literature, to 

translate or review texts, to negotiate business, to interact when travelling etc. Individuals should 

not be discriminated against if their pronunciation is not British RP or American Standard, if 

they use grammatical structures, lexis or turns of speech of their own language translated into 

an IAL, rather than excel in Anglo verbalities. Nor should learners be discriminated against if 
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they are not aware of Anglo cultural realia and pragmatic expectations.  
In retrospect, up until the 1970s the grammar-translation method of teaching foreign languages 

was dominant. This method implied that a second/foreignlanguage should be primarily aimed 

at reading and translating literature in the subjects that a person chooses as their specialty 

(science, technology, law, humanities, etc.), and also reading classical literature, rather than 

speaking. The translation method involved vast use of the first language as a metalanguage of 

teaching and decoding of foreign texts. Since the 1970s, however, the concept of the global 

language as an instrument of international communication prevailed, and the second language 

teaching methodology changed: a) training was restructured for teaching active (productive) 

skills of language competence, above all, basic everyday speaking (so far from classical literary 

language) and writing; b) a more significant component of Inner Circle cultures and countries 

studies was encouraged into the curricula; c) the method of immersion in the medium of a 

second/foreignlanguage linguoculture was introduced, complete with role-play, prefab 

dialogues, songs, games, visual aids, videos etc., rather than rational method of learning lexis 

and grammar rules, doing exercises involving translation, reading long texts. 
Beginning in the 1990s – the decade of the fall of the USSR and the socialist bloc – the focus 

on spoken English and cultural conditioning via immersion in the Inner Circle cultural medium 

have become dominant. Today these are standard practice. They require other attendant things: 

English native speakers as teachers; subliminal techniques, such as influence on the unconscious 

through cultural images and narratives, fascination, "stunning" facts; English-speaking 

personality branding, etc. It should be said that, despite all the efforts of English teaching 

pedagogy, even today for most peoples of the world the English language is their passive 

knowledge, rather than active skill. 
We hold that the focus on cultural conditioning and immersion is fundamentally fraught with 

the transgression of the international language function – to serve as a mere tool, a symbolic 

code to encode messages that an individual chooses and decode messages of foreigners. If 

imposed (or accepted, in the Gramscian sense, quasi-voluntarily) as a standard practice, it is 

seen by us as violating individual and national (ethnic) human rights. We support the unobtrusive 

teaching a second/foreignlanguage, not encroaching on learners’ personality. And it is perfectly 

normal for an IAL to be stored as passive knowledge with a possibility of bringing it up to the 

surface and applied as required. 
2. Secondly, English is very expansionist. It tends to force out local languages from "high" social 

domains of communication. For centuries, the English language through trade, military actions, 

colonial capture actively penetrated into different territories, influenced languages and the very 

culture of nations. In the postcolonial era, it surprisingly preserved and strengthened its status, 

was officially recognized as the first or second language in many dependent lands. With that, 

English bilingualism and trilingualism have never historically been accompanied by and, in fact, 

aimed at building/developing national and ethnic languages and cultures. Nor did British 

language policy envisage indigenization of state administration, education, science in primordial 

languages. 
In our view, English should be blocked from transgressing certain limited social interaction 

niches and percentages of applications (e.g. international documents, conferences, negotiations, 

transactions, proceedings etc.). These social interaction niches and percentages should be fixed 

and regulated, because English, frequently perceived as more prestigious than national (state, 

ethnic) languages even by national elites, tends to invade various discourses, high and low, and 
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may de facto dislodge national languages from their rightful domains of functioning. 
In terms of language status, some scholars suggest that “with the prominence of English in 

higher status domains like higher education, commerce, and industry”, the position of national 

languages becomes threatened to the point where there is a risk of a two-tiered society in which 

the former is used for high status interaction and the latter for lower status, common daily 

interactions (Hult, 2003). 
We believe that if a two-tiered structure of communication is unavoidable, it should not concern 

status, but only domain of communication. Two tiers should imply a global language for 

international communication and state/ethnic languages for national communications, without 

encroachment of English as an IAL upon the social domains of the functioning of national (state, 

ethnic) languages. Moreover, the status of English should never be superior, but secondary, 

auxiliary to national (state, ethnic) languages. 
3. Thirdly, there is the problem of attrition (erosion, regression, disintegration) of native or 

national languages, however rich, observed with people living in conditions of English 

functional bilingualism or diglossia. In some countries, linguistic communities gradually switch 

to English and reduce the use of a native language, resulting in the latter accumulating 

characteristic features of linguistic attrition. 
As a matter of fact, with bilinguals, knowledge of one language has an impact on the production 

and understanding of speech in the other language, and this effect can be twofold: a mother 

language can in one form or another interfere with the assimilation of a second language (L1 

interference), and a language learned as the second one can also suppress an individual’s native 

language (L2 interference). The imbalance of language competence of the speaker in one 

direction or the other is a common phenomenon, while balanced bilingualism or multilingualism 

is rarer and more unstable. 
In our view, the imbalance of bilingual linguistic competence in favor of native or national 

language is normal and only just, whereas this imbalance in favor of the second language is 

abnormal and conducive to native/national language attrition. 
While English forces its way into higher domains of social interaction in nation-states as a 

functioning metalanguage, it tends to oust native words and concepts, word-building means 

(native morphemes) from linguistic circulation, modify syntactic structures and even sometimes 

phonetic and prosodic habits, making native forms archaic and Angloid forms up-to-date. 

Higher discourses tend to avoid genuine (native) word-building morphemes, thus reducing their 

productivity, lose native conceptual vocabulary with its peculiar meanings. National languages 

cease to translate and produce new knowledge in line with their linguistic and cultural tradition. 

They lose the ability to stimulate thinking for the production of new meanings in line with this 

tradition, to draw from the thesaurus of old cultural concepts. 
In terms of linguistic synergetics, national languages lose synergy, harmony, break down into 

heterogeneous components and functions that are not held together by a common ontology. 

Ultimately, national languages cease to effectively perform their functions in higher domains 

and give way to English completely. 
The high rate of language attrition attested today and the loss of linguistic diversity this 

forebodes cooccur with the ascendancy of English and of occidental socio-cultural influence. 

Still, scholars of language and society “appear caught in a paradox: language death is lamented, 

but its relation to World English largely ignored. The advantage of local languages to support 

local development is much understudied – though there is increasing international evidence to 
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supporting the relative benefit of mother-tongue instruction for achieving positive educational 

outcomes across the curriculum. Studies aimed at critically assessing the language-ecological 

impact of World English are equally rare” (Meyjes, 2011). 
If we view the problem of national languages attrition from the perspective of C. Myers-

Scotton’s Matrix Language Frame Model, we may assume that attrition is essentially connected 

with the gradual reversal of the roles between the national language as a formerly matrix 

language and the lingua franca as a formerly guest language. English taught and used as lingua 

franca induces National-English bilingualism. Because of the propaganda of English, 

sanctioning its dominance at the governmental level and its prestige in the eyes of the 

population, the resultant bilinguals get a motivation to markedly demonstrate their Inner Circle 

appurtenance or allegiance. 
4. Fourthly, there is a problem of acculturation (or cultural conditioning) inextricably connected 

with language learning. An important thesis of modern methodology of teaching a 

second/foreignlanguage is the idea that it is impossible to study a language in isolation from its 

cultural content, that cultural information is no less important for the understanding of a people 

and their picture of the world than the language itself. A foreign language, learnt on clear rational 

principles, involving memorization of lexis, grammatical exercises, reading and translation of 

texts is thought not to be conducive to fluent speaking. We have discussed above the transition 

from the rational grammar-translation method of language teaching to cultural conditioning via 

immersion method.  
In-depth assimilation of any language means prolonged absorption of verbal and image material, 

concepts, stereotypes, symbols, styles of thinking and behavior, and ideologemes that form an 

integral part of one or another culture. In fact, in-depth study of a language does not only mean 

acquiring “cultural competence,” but undergoing cultural conditioning. In this we agree with 

the constructivist theory of ethnicity. 
Linguists delineate between enculturation — introduction to one’s own culture, and 

acculturation —introduction to a different culture, the merging of one’s own and a different 

culture. The term “culture”, after J. and K. Roth, is understood as “the aggregate of 

subjectivizations (basic assumptions, values, norms, ideas, ideological attitudes) and 

objectivizations (activities, behaviors, language, artifacts) that people learn and use for the 

development of their living space and their everyday orientation in it. The concept of culture 

refers to material as well as spiritual forms of expression of cognitive, affective and behavioral 

aspects... Culture is learned with the help of already integrated members, encultured in the way 

of life of a historically determined and identifiable society, which distinguishes itself from all 

others in their overall cultural pattern, their cultural configuration, and just because of this can 

be defined as something independent” (Roth & Roth, 2001: 10). 
According to G.P. Meyjes, culture acts on three levels simultaneously: physical, social and 

ideational. The ideational level, rarely realized consciously, is comprised of values, worldview, 

perceptions of others and such; it gives meaning to the aspects, actions, and experiences that 

uniquely define the group into to which we grow as members. But while it acts as a conduit for 

absorbing the attitudes of our in-group, it also constitutes a barrier that shapes our view of others 

in-group-particular ways and largely prevents us from recognizing this conflict because of the 

subconscious way in which it operates (Meyjes, 2011). 
From culture stems the ideational aspect of language. A natural language, being part of culture, 

is always more than a simple code, a mere tool for communication. Objectively, language is the 
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total of 1) linguistic activity (speech), 2) linguistic system (grammar, word stock, phonetics, 

morphology, accumulated, regulated and fixed in dictionaries, reference books etc.) and 3) 

linguistic material (all the texts, narratives and discourses created in this language) (Scherba, 

1974). Language system and language material constitute a stable materialized substrate for the 

functioning of speech, they represent the language in a constant, fixed form and are the 

foundation of language actualization. Because of the ideational nature of historically 

accumulated language material – narratives, discourses, locutions (proverbs, sayings, adages, 

idioms, clichés), realia – a natural language is never neutral, it influences the outlook itself. It 

becomes the “prism” for our world outlook. 
Culture and language are inextricably linked with the phenomenon of identification, with the 

process of identity formation. Identity can be defined as awareness of one’s belonging to one or 

another national-cultural community (social stratum, class, group), as well as perception of 

one’s personality as an aggregate of certain psychological traits and successor to certain 

heritage, certain experience. Identity is partly objective, and partly subjective.  
Culture and language create a specific mental field of national-cultural meanings, once inside 

which a person perceives the world through the “prism” of this field. Caught in a strong positive 

linguocultural field, a person becomes its part and can change their worldview only making 

some effort. If this field is expressed weakly or negatively assessed, a person unconsciously 

rejects its meanings as valueless, uninteresting, outdated, primitive, etc., and distances oneself 

from negatively assessed culture. 
The prestige of a language and culture and their subjective perception as superior or inferior 

becomes a very efficacious factor to influence individual’s identity determination. Enhancing 

prestige of a national language and culture, creating their positive image, advertising them and 

investing resources in them become all-important for individual and national self-identification. 
As shown by many scholars, e.g. (Gumperz, 1982), a choice and usage of language may 

introduce shifts into a person’s identity and worldview. It means that in-depth study of a 

second/foreign language implies not just the formation of an additional cultural competence, but 

acculturation, which, in turn, is linked with the phenomenon of double cultural identity (or 

partial national identity). 
As the merger of two cultures – native and foreign – acculturation presents some attendant 

problems. 
a) As stated above, there is a regular imbalance in the mastery of languages (L1, L2 

interference), balanced bilingualism is hard to achieve. In the process of acculturation, tipping 

the balance in favor of a foreign culture is quite frequent, especially regarding the psychological 

aspect – aspiration for the mental identification with a prestigious culture, imitation of its 

patterns of daily behavior, life patterns (clothing, eating, entertainment, reading, subcultures and 

other), beliefs, goals, and - the language. This brings about partial (national-cum-English-

culture) identity. The problem is to define criteria for ascertaining whether some sort of 

balanced acculturation is achieved, and whether the second-language cultural competency is 

actually a boon. 
Critical pedagogues T.K. Ricento, G.P. Hornberger (1996) emphasize that every foreign 

language teacher is inevitably (perhaps, willy-nilly) involved in language policy and planning. 

They urge ESL professionals to recognize this involvement and approach their work morally 

and responsibly, basing it primarily on the interests of their students. G.P. Meyjes thinks that a 

way-out of the cul-de-sac is to educate TESOL professionals in intercultural competency, 
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implementing culturally responsive pedagogy: “TESOL professionals in particular need access 

to culture-general knowledge, skills, and dispositions, i.e. to meta- or intercultural insights – 

including regarding one’s own values and worldview – that act as a master-key to negotiating 

the interplay between cultures… Armed with additional skills in intercultural competency <…>, 

with an understanding of the cultural embeddedness of their own views and assumptions, with 

a more skilled, as opposed to an uncritical “politically correct” approach to the multiplicity of 

students’ cultural vantage points, TESOL professionals can discover and create myriad teaching 

and learning moments in their classrooms along both the axes of cultural difference and of 

disparity between cultural groups. In so doing, they would contribute to a more just, stable, and 

inclusive community and society…” (Meyjes, 2011). 
Conceding the above-mentioned measures important, we believe they are by far not enough. 

Alone, ad lib attempts to approach language teaching from teachers’ understanding of their 

learners' good, or general education in intercultural competency are a weak remedy. Moreover, 

they are unlikely to play out because of the absence of any coded rules, just relying on the honor 

of language professionals. The codified clear-cut conventions and regulations, in our view, is 

what TESOL/TEFL providers and recipients really need. 
b) As a superstructure of the English-language culture above the national becomes part of 

cultural identity, the problem of additional cultural features arises. The Anglo culture, claiming 

itself to be “neutral”, professing objectivity and pragmatism as its alleged values, in historical 

and humanitarian meanings has often manifested bias, manipulation, and double standards; its 

cultural mentifacts reveal subconscious suprematism, occidentocentrism, messiahship. Scholars 

specify other typical psychological traits and basic beliefs (as cultural concepts) in the Anglo 

culture which may undoubtedly influence the interpretation of reality in its textbooks: 

individualism; privacy; self-interest; competitiveness; “team spirit” and “fair play” (towards 

one's own and one's equals); procedural morality; class/ strata inequality, hierarchy and 

isolation; cultural hubris, as shown e.g. in (Malouf, 2003; Fox, 2004; Wierzbicka, 2006). Apart 

from the apparent dubiousness of the very fact of imposition of some cultural features on 

sovereign nations, there is the question of what is special or exclusive about the Inner Circle 

culture that can justify its worldwide imitation and assimilation. 
c) With respect to acculturation, also important is the problem of second/foreign language 

teachers’ cultural awareness. Many Inner Circle language teachers are unaware or negligent of 

cultural differences and cultural bias. “The alleged cultural neutrality of English remains a 

surprising claim in light of the ethnocentric role of culture. It is difficult to imagine World 

English being “neutral” to any but speakers of English, especially those from Inner Circle 

societies who, looking out into the world through their own cultural prism, attach to World 

English the reflection of their own values, and however subconsciously attribute to them 

universality and “neutrality.” Claims of the “neutrality” of English could thus be explained by 

its very use, i.e. by the particularity of the culturally-based world view combined with the 

intuitive tendency to justify a culture based on its own value set… Since it is normal, left to our 

own devices, not to wish or be able to see beyond the reality we have grown to know, TESOL 

professionals are likely to mistake their subject and perceptions for neutral, a-cultural, or 

universal – especially given their global dominance…” (Meyjes, 2011). Outer and Expanding 

Circles teachers are more culturally aware, but then again, they may be caught in the strong 

cultural field of the prestigious foreign language and therefore negligent of cultural differences. 

Most blindly follow the recommendations given by foreign methodologists with the only aim 
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of ensuring their students’ language proficiency. 
5. Fifthly, inclusion ignoring the Outer/Expanding Circles outlooks. Inclusion in education is 

the principle of the organization of educational curricula so that all students are involved as 

participants of the education process in definition of topical subjects and their discussion, with 

the projection of their inclusion in future collegiate participation of governance of their 

communities and world community in general. Inclusion is closely connected with the 

understanding of diversity, which, for its part, determines the subjects, content and focuses of 

textbook narratives. 
If diversity is understood as a division into groups on too global or too minute principles – 

gender, age, institutional, partisan, geographic, or even “school culture” - subjects would 

concern anything ranging from minuscule to world-embracing, they can “denote virtually every 

aspect of human life under the sun. Rather than to include, it is even used as a smokescreen for 

promoting a particular group at the expense of others.” We agree that not all diversity is cultural 

and the preeminent pillars of cultural self-definition are language and dialect, faith and religion, 

and race and ethnicity (nation). “We inhabit and inherit <…> a world replete with intercultural 

complexities and inequities where tensions may seem to rise and fall erratically and 

marginalized populations can sustain pressures so intense they face extinction or commit at 

times self-defeating violence and destruction. At the root of these costly problems are often 

differences of language, religion, and race/ethnicity, fundamental as they are to the construction 

of social meaning and identity. To many, education is the key to creating lasting change for the 

better” (Meyjes, 2010). Differences of individual psychology or personal choice are not entirely 

irrelevant to education, but secondary, subordinate to the above; social-psychological 

distinctions such as gender, institution, deaf etc. culture, lifestyle and myriad other, as well as 

related forms of social interaction such as “ableism,” sexism, heterosexism, classism are also 

secondary and subordinate.  
In the Outer and Expanding Circles, in our view, the basic, most complex and important problem 

of inclusion concerning Global English teaching is the inclusion of diverse nation-states in the 

development of IAL teaching principles. Zeroing in on other distinctions (gender, age, 

occupation, welfare, leisure, hobbies, individual psychology) at the expense of 

nations/ethnicities and states is obfuscation of the basic problem of World English. The very 

idea of inclusion appears false if it implies ignorance or neglect of the Outer and Expanding 

Circles’ cultures and outlooks. The curricula of ELT unrelated to nation-states make practically 

all their students of English – all the world except the Inner Circle! – excluded from the 

interpretation of the world and, ultimately, decision-making from their national and cultural 

perspectives. Aren’t these perspectives quite on par with the Inner Circle national and cultural 

perspective?! At the same time, the Inner Circle curricula forcibly include these students in the 

interpretation of the world and decision-making from the English-speaking countries’ 

perspective.  
Thus, we specify the following major problems associated with World English: 
1. World English transgressing the IAL basic function of a simple symbolic code; 
2. World English encroaching as a metalanguage of communication on the domains of national 

languages, possibility – and trend – of English-dominated two-tier sociolinguistic structure 

(English for high discourses, national for everyday); 
3. national languages attrition; 
4. acculturation: imbalance in favor of a foreign culture, partial national identity (with added 
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Anglo cultural features and biases), delusion of cultural neutrality; 
5. inclusion with the ignorance of the Outer and Expanding Circles outlooks. 
 
4. Results and Discussion 
Below we will attempt to offer the general strategy of language policy to overcome the above-

outlined problems. The main point is that, with most nation-states, such an important sphere of 

human social and spiritual life as language development is left at the mercy of elemental 

processes. Meanwhile, national languages, as well as cultures and institutions need to be taken 

care of, viz. regulated, developed, protected from aggressive encroachment etc. With languages, 

lack of care results in uncontrolled borrowing of Anglicisms, using phrases in national/native 

languages according to linguistic patterns of the high-status English language, foreignisation of 

linguistic systems, and, on the flipside, reducing the replenishment of genuine lexical and 

morphemic stock mainly to colloquialisms, slang, jargon and common language, foreign 

intercalations, simplification of genuine syntax. Official, scientific-technological, popular 

science and other higher discourses – up to journalistic and imaginative-literature – no longer 

use genuine word-building, idiomatic and syntactic potential of languages. High styles cease to 

develop creatively with the help of native resources. 
There is a need for purposeful planning, cultivation, construction and improvement of 

national/native languages on certain principles of linguo-constructivist teleology: a) the 

principle of synergy (streamlined interaction of the system with external environment and of 

components within this system, optimal emergence); the synergistic language system is stable 

and favorable for the development of language in line with language ontology, with linguistic 

and cultural tradition; b) improving the fulfillment of all national/native language functions 

(communicative, cognitive-nominative, expressive, cumulative, translative, transmutative) in 

line with the above; c) continuous enrichment of native word-stock on the basis of genuine 

morphemes, rather than by borrowing from the lingua franca; development of genuine word-

building means; ready creation and usage of native-morpheme neologisms, calquing important 

foreign ones; preserving old genuine forms and concepts, especially abstract, culturally-forming 

and culturally-differential; d) development of native syntax, enriching logical and rhetorical 

structures to express various logical relations and pragmatic attitudes; e) implementing wide 

usage, viz. contextual and stylistic acceptability of various genuine (native) vocabulary, 

including archaisms and lexical innovations; f) assessing the quality of generated native-

language texts upon the criteria of high-level proficiency and performance: correctness, 

accuracy, consistency, purity, beauty, expressiveness, richness, diversity, relevance. 
The economic factor in national language development is also very important. We can postulate 

the rule: in which language we invest resources, that language develops, and vice versa. If effort 

is made, time and finance spent to study a language, develop methods of teaching it, encourage 

creative writing (imaginative literature, journalism), official, business and scientific intercourse 

in it, study its literary heritage, create dictionaries and corpora in it etc., the language increases 

with respect to discourses, expands with respect to the number of lexical units and idioms, 

deepens with respect to its semantic-conceptual capacity. If no resources are invested in a 

language, it, on the contrary, is minimized and reduced to ordinary forms of oral communication. 

If we prefer to invest resources in English, diverting them from developing national languages 

and cultures, we contribute to its enrichment, “swelling” of discourses in it, as well as 

strengthening of its position in various domains of social interaction previously served by 
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national languages. If we go against the imposed linguistic fashion and begin to invest in the 

development of national languages, then, accordingly, their material, system and speech 

(discourses) will be enriched. 
To quote Joshua Fishman’s book title, “Do not leave your language alone” – take care of your 

national/native language, do not let it slide, uphold its status, plan and develop it, preserve and 

enrich its traditional forms, ensure continuity of them to the posterity – and objectivate all this, 

among other things, in language pedagogy. 
Having outlined the general strategy of language policy, let us revert to the proposals concerning 

specifically World English. How can we ensure that English, universally taught as a school or 

academic subject (second/foreign language) or serving as a metalanguage for scientific and 

social narratives, becomes more democratic? How can we ensure that it satisfies the general 

need for interethnic and intercultural communication and at the same time promotes linguistic 

and cultural diversity? We think that decision-makers at government level, pedagogues, 

methodologists, teachers of English must at least agree on the conventions for the teaching of 

English with the democratic and ecolinguistic priorities underlying them. We strongly believe, 

that there should be a legitimation of an IAL on the basis of democracy and linguistic ecology, 

and these conventions will stipulate the IAL legitimacy. 
Thence come these conventions sketched as theses of how English should be taught as an 

international communication language.  
I. We opt for rational language pedagogy: learning rules, doing exercises, retelling and creating 

texts. Immersion, influence on the unconscious through images, fascination, "stunning", should 

be moderate; immersion is more welcome with the first/native language to create a firm cultural 

identity and immunity to foreignization. 
We take a fresh look at traditional rational and innovative (immersive) teaching of native and 

foreign languages with the view to prioritizing goals and building a teaching system on 

ecolinguistic principles. We opt for traditional rational language pedagogy: learning rules, doing 

exercises, retelling and creating texts; focus on sober facts. Concerning the modern 

foreign/second-language immersion techniques, subliminal influence on the unconscious 

through cultural images, fascination, "stunning" facts, videos, games, role-play, guided 

interaction etc., it should be moderate.  
Immersion gained popularity in teaching a foreign/second language with the view to efficient 

acculturation; it presupposes a strong subliminal influence on the unconscious of trainees, 

including suggestion through images and emotions, fascination, stunning with unusual 

information, entertainment, thereby forming certain feelings and attitudes. In ELT suggestive 

methods regularly inspire subliminal images of glamour, greatness, significance, fascination, 

“coolness” and utmost captivation of the English culture, engendering interest in it and the 

English language. 
Let us reiterate that a foreign/second language as a language of international communication 

should be only a code and nothing more than a code for transmitting speakers’ messages. 

Therefore, there should be no/minimal cultural and ideological surplus in textbooks of a world 

foreign language. To avoid excessive encroachment on the unconscious of recipients, 

prescription of values and allegiances, the methodological and pedagogical foundations of 

teaching languages in our view should remain to a large extent rational, involving facts priming, 

reflection, thinking, analysis, as well as formal exercises and memorization. Students should 

learn rules, perform exercises, retell texts, compose stories, etc. Rational methods, which are 
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less manipulative and encroaching on learners’ personalities, should predominate in 

TESOL/TEFL. 
On the other hand, learning a first/native language in many countries appears rather a dull 

procedure, as methods have remained predominantly traditional, rational. It may seem laborious 

to learners of language, too. All this puts national/native language teaching at a disadvantage 

compared with English language teaching and hampers national/native enculturation. In our 

view, this situation should be reversed. Teaching a national/native language should leave more 

space for methods of immersion – subliminal suggestion through images and emotions is quite 

welcome here. Immersion will help create a firm cultural identity and immunity to 

foreignization in learners. A child must be introduced to the cultural heritage of his people. 

Reading national/native literature, tales, exposure to artistic and musical pieces, theatre 

production, films, cartoons, learning poetry and songs, proverbs and sayings, even painting and 

playing games in a national/native framework will help create a reliable cultural immunity in 

children. Particularly, reading national/native literature and stimulating creative writing are 

necessary, children should create their own literary pieces in their national/native languages. 

National/native language pedagogy narratives should be bright, intelligent, inspiring, 

competitive (remaining at core traditionalist) to be able to compete with and outperform the 

English-language pedagogy. 
II. Foreign language curricula should primarily serve the needs of host cultures and focus on 

their history, culture, values, then - represent world history, cultural heritage, modernity and 

futurity, last of all – represent Inner Circle realia. The optimal ratio is: national cultures issues 

– 40-45%, global issues – 40-45%, Inner Circle issues – 10-20%. 
To legitimize its international-communication status, English as an educational subject should 

not accentuate the cultural identity and ideological values of its own speakers or do it last of all. 

If a natural world language is adopted by all nations and ethnicities as a means of global 

communication, it should be stripped of its inherent cultural-specific historical, ideological, 

institutional, behavioural, phraseological, discourse/narrative features. 
Foreign/second language curricula should, in the first place, focus on a particular target national 

audience, perform the functions for and serve the needs of this culture, bringing out its historical 

and cultural realia, values and cultural spirit. In the second place, they should serve as a tool for 

the representation of the heritage of mankind, the world history and culture, as well as for the 

depiction of modernity and futurity of humanity. This should be done on the world scale, rather 

than in a narrowly national perspective. In the third place, as a homage to the source language 

and culture, the curricula should represent realia of the Inner Circle. The three-way 

directions/components of foreign/second language curricula should be carefully balanced. 
Continuing the Quirk-Kachru argument about the Inner-&-Outer-Circles entitlement to the 

development of norms and standards of English as the second language, let us ask ourselves 

whether the Expanding Circle is entitled to it too? Can it freely introduce its realia into their 

foreign/second language? Is the competency in the Inner Circle cultural and everyday realia 

crucial for evaluating English-language skills?  
In our view, the answer to the first two questions should be yes, and the answer to the last one – 

no.  
This is so, if we accept that in the world of equal rights and cultural diversity the countries of 

the Inner Circle are no longer a privileged metropolis. They stand on an equal footing as 

linguocultural donors with the countries of the Outer and Expanding Circles. If a second/foreign 
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language becomes mandatory at school and college; if it becomes a metalanguage in functional 

domains of international and sometimes even national communication; if it is recognized as the 

World Language, we strongly believe that countries of the Expanding Circle should be entitled 

to developing norms of this language alongside the Inner and Outer Circles. 
The teaching of a foreign/second language in this respect can be adequately described in terms 

of a bargain, and English teaching and learning actors’ relationship for this matter can be 

rightfully likened to a seller-client relationship. Once people of other nations appropriate a 

second language as a tool of international communication, they become its owners. They are 

entitled to developing (arguably also creating) norms on an equal footing with the 

representatives of the Inner Circle. They can use this language to their avail to encode their 

world vision; they can replenish it, be donors to it, introduce mentifacts, realia and discourses 

of their own cultures into it, calque native narratives, texts, idioms and locutions etc. 
Today methodologists claim the principle of representativeness underlying textbook writing, 

implying representations of social reality with the focus on modernity (Gray, 2010). However, 

in most cases English textbooks published in Britain and USA present an image of the world in 

the perspective of the Inner Circle cultures, rather than represent it objectively. In fact, more 

than 90% of realia in English-language textbooks relate to English-speaking countries, besides, 

there is a sufficiently clearly traced system of recurrence of topics for discussion, evaluations, 

interpretations. It would be more reasonable to say that narratives of textbooks construct in 

recipients’ consciousness reality as perceived by the Inner Circle. 
In our view, the fuzzy principle of representativeness should be enlarged by the principles of 

symmetry and proportion. It means that representation of facts in textbooks should be 

symmetrical - proportionate to their occurrence and topicality in the actual life of a 

foreign/second language recipients. Symmetry and proportion are easily assessed. We believe 

that the optimal ratio is: host culture issues – 40-45%, global issues, world history and culture 

– 40-45%, source culture issues – 10-20%.  
III. There should be no excessive English-culture realia and personalia branding. The focus 

should shift from brands of Inner-Circle historical events, literature, art, cultural facts, places 

and other realia to particular-national ones (dependent of the nation of learners), and 

international, global brands, unrelated to English-speaking countries. There should be no 

predominance of English-culture personalia either – no excessive representation of Inner-Circle 

people of notice, singers, actors, writers, politicians, scientists, etc. or fictitious personages from 

folklore and literature. Realia and personalia branding should be proportionate to their 

occurrence and topicality in the actual life of a learner: host cultural brands – 40-45%, global 

cultural brands – 40-45%, source cultural brands – 10-20%.  
Branding in marketing means giving commodities distinct identity by imparting to them definite 

images, names and tokens. However, “new capitalism” and consumer society breed pervasive 

commodification, entailing the branding (and re-branding) of people, places, institutions or 

languages. In an economy “increasingly organised around attention, branding becomes 

necessary if commodities are to be noticed and if they are to be considered worth having” (Gray, 

2010). In ELT branding is understood to operate through association and hoped for identification 

on the part of students with certain characters (e.g. celebrities) and certain characteristics (e.g. 

distinction, commitment, passion, success, enterprise, and zero drag). Thus, in ELT branding is 

making realia and personalia of the English-language culture noticeable, recognizable and 

memorable in order to give recipients an impression of them as worth possessing or emulating. 
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Today ELT branding draws on neoliberal values; thus choice, individualism, spectacular 

professional success, repeatedly labelled by ELT publishers in interviews as ‘aspirational’, are 

represented through respective brands in textbooks. Neoliberal lifestyle is shown as something 

students might aspire to and which “would motivate them in their English-language learning” 

(ibid.). (In passing, this interpretation of the word ‘aspirational’ is viewed by us as equivocation: 

many would prioritize for this term lofty goals and missions as part of important national and 

global communal projects.) 
Brands often accentuate national character, type, or mentality; the British are frequently 

represented as eccentric, polite, rational, ironic, stalwart. Narratives usually combine realia and 

personalia brands: in Upstream Intermediate (B. Obee, V. Evans, Express Publishing, 2002) in 

the unit “My Home is my Castle” there are a few texts about British houses as “castles”, written 

in a curious and respectful key, complete with subliminal techniques (aristocratic branding, 

stunts, grotesque, imagery, contrast, play on words), all keeping up the narrative of affluent, 

bright, exciting life in Britain. The main text contrasts a couple who built for themselves a castle 

inside a hill (“brand new with all the luxuries you would expect from a house that cost more 

than £350,000, including a keep, a moat and a drawbridge”) and a tree surgeon who decided to 

build a luxury tree house into a spruce tree six metres above the ground. On the sidelines there 

is however a more remarkable contrast with houses in poorer countries: a “funny-looking hut 

on stilts in Zimbabwe that had a thatched roof and was on stilts with steps up to the front door”, 

and a “really tiny little rock house in Portugal.” 
In TESOL/TEFL textbooks there is especially much branding of Inner-Circle celebrities and 

fictitious personalia (over 90%), inculcated into learners’ minds since early age, shaping their 

outlooks and choices. These brands are very different – and most of them too ambiguous to act 

as unquestionably positive role models for young learners (and such role-modelling 

unconsciously occurs), the more so because they spring from foreign soil. To emulate them all 

too often means to have a warped idea of life success (including because their success is 

frequently understood as an individual accomplishment independent of (and outside of) the 

society). 
We are confident that branding should feature realia and personalia of the recipients’ cultures in 

the first place and, secondly, reputed world realia and personalia. The ratio, as we have said, 

should be: host cultural brands – 40-45%, global cultural brands – 40-45%, English cultural 

brands – 10-20%. This will serve to ensure continuity of national cultures and involvement in 

important global issues. Men and women of distinction, literary characters, personages, types; 

historical events, places, achievements etc. should be represented in not less bright and 

admirable way than Inner-Circle realia and personalia in today’s English textbooks. 
IV. For a language to become a legitimate international auxiliary language, rather than an 

arbitrary lingua franca, it calls for the principles of utmost balance, accuracy and tolerance in 

textbooks, especially as regards other cultures’ facts, history, values, personalities etc. An 

impartial selection of topics, representation of facts and characters in language textbooks is 

needed. The choice of words should be accurate, phrases, idioms, clichés, texts, and dialogues - 

meticulously calibrated and unbiased so as not to transgress the borders of tolerance and political 

correctness. 
Today we often observe political and ideological bias in UK- or US-published textbooks. In 

such cases, balanced and rational narratives should be called into play – changing perspectives, 

or rather re-interpreting mishandled information by also introducing an opposite perspective.  
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Let us give some examples. The Proficiency Masterclass, 2003 (K. Gude, M. Duckworth) may 

well be regarded a sample of elaborate English and fair linguodidactics, but it suggests arbitrary 

corollaries quite often. Thus, Unit 10 “Taking Liberties” represents in glossy and elevated 

wording one of the “velvet revolutions” in the post-socialist space, to name, in Czechoslovakia 

as it split in two countries. From today’s perspective, with all the facts we know about financed, 

prefabricated and orchestrated “velvet” (“orange”, “colour”, “flower”, “dignity” etc.) 

revolutions to depose legitimate governments, falsified evidence of regimes reprisals, 

unidentified snipers, flower-toting females shielding gun- and coldsteel-toting hitmen, “sacred 

victims” – with all this knowledge we should certainly open up a meaningful discussion on the 

subject. 
Particularly in Czechoslovakia, mass protests began after a provocation – a student Martin 

Schmid was reported by radio Free Europe to have been killed by the country's leadership on 

November 17, 1989. However, there was no Martin Schmidt, but an intelligence agent Ludvik 

Zifchak, who was alive and well. During his later revelations, Zifchak repeated that the purpose 

was to bring the opposition movement called Charter 77, led by Vaclav Havel, to power. The 

events in Czechoslovakia were one of the first “velvet” (“color”) revolutions - coups d'état 

disguised as popular uprisings. As a result, Czechoslovakia withdrew from the Warsaw Pact, an 

ethnic conflict between Czechs and Slovaks, surge in unemployment and poverty followed. 
Frequently bias is created through falsities, put into mouths of referent personalities, for example 

the same student book on p. 78 through the mouth of a post WWII “displaced half-Russian 

woman’s” daughter Mara Amats, subject of the Commonwealth, misrepresents the ethnic 

culture in Soviet Kazakhstan. It is falsely claimed the ethnic cultures in the USSR were non-

existent: there only remained “the threads of their pre-Revolutionary skills, deliberately crushed 

in 70 years of 'socialist realism'. Their crafts were mummified; instead of their symbolic patterns 

and native decorative arts they had to make busts of Lenin or representations of people driving 

tractors. 'Many of these crafts survived only in the more remote areas where old people kept 

them going because of dowry customs and so on. The younger ones see them as living libraries 

of their past - please read them with us, they asked, so that we can earn our living through them 

again.'” The viewpoint to oppose this slighting passage should be corroborated by facts, 

illustrations, references. It should be said that the central government of the USSR, despite 

urbanization that tends to undermine traditional arts, did develop its nationalities’ arts and crafts, 

literatures and theatres, create film studios, art galleries, indigenized administration, education, 

science etc. Assiduous research was made into the history of ethnic arts (e.g. by T. Bassenov, B. 

G. Erzakovich, G. Sarykulova, N.-B. Nurmuhammedova etc.). Soviet Kazakh artists and 

craftsmen’s works were widely exhibited. 
V. Moral and ideological inferences from English textbooks narratives should be traditional, 

time-honored. They should comply with religious morals and humane ideologies, rather than be 

relativist or objectionable. 
Despite the seemingly unsystematic thematic selection and content, Inner Circle English 

textbooks have a meaningful core, they contain recurring concepts and meanings. Conceptual, 

metaphysical and didactic-ideological levels of information in these textbooks are, as a rule, 

expressed not directly, but implicitly – mediated by thematic factual and cultural information 

encoded in them. 
As attested by researchers of TESOL/TEFL R. Phillipson, J. Gray and others, textbooks of the 

Inner Circle, despite alleged universality of topics (global ecology, behavior, psychology, health 
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etc.), are carriers of neoliberal, occidentocentric, hedonistic, individualist, consumerist ideology. 

They largely ignore the interests of the recipient states of the World Language, the issues raised 

there are frequently unrelated to the needs of most of the population in countries where English 

is studied as a foreign/second language. All these features continue to be reflected in British 

English textbooks of the 21st century (Gray, 2010; Kullman, 2013). The neoliberal ideology is 

accompanied in textbooks by marked representations of conspicuous consumption, implicit 

approval of opulence, “self-programmable” labour (refers positively to employees able to switch 

jobs and countries – poor or impoverished – for the rich capitalist metropolis). This stands in 

opposition to modesty, moderation, rational consumption, “generic” labour (e.g. employees in 

extracting, manufacturing industries), which are either unrepresented or represented 

degradingly. 
There are plenty of examples of moral relativity and somehow questioning traditional moral 

values in English textbooks. Surprisingly they can be found in textbooks, regularly used in high 

schools of the Outer/Expanding Circles. For example, in Unit 1 of Gateway B1 (D. Spencer) a 

text reads: "What are your parents doing now? Maybe they're watching you, listening to you or 

finding out where you are?". “Spying” is denounced and the conclusion reads: “Adolescents 

need to take their own decisions and make their own mistakes. Mistakes are an important part 

of growing up, of passing from childhood to independence. We think it's important for parents 

to give their children the opportunity to do this”. Next goes the work with the song “Girls Just 

Want To Have Fun” by Cyndi Lauper: “She comes home in the morning light / Her mother says 

when you gonna live your life right / Oh mother dear you’re not the fortunate ones / And girls 

they want to have fun...”. Since subconscious, as psychologists say, readily skips interdictions, 

the assignments in this textbook subliminally give youngsters images of patterns of 

disobedience, resistance to guardianship, improper behavior to which no evaluations are given. 

Unit 2 (Criminal Records) is dedicated to types of crime. Through text and pictures, types of 

delinquency are introduced into young minds together with a sympathetic story about the 

criminals Bonny and Clyde (followed by the history of the British Secret Intelligence Service). 

Excitement of admiration for the conspicuous lifestyle and glamour of the characters is 

accompanied by an attempt to excite gloating at their miserable end (cf. also “Whatever 

happened to Baby Doe?”, Proficiency Masterclass). 
Recently, the subjects of TESOL/TEFL textbooks are increasingly determined by globalist 

agenda. Technically, in addition to customer editors and consultants, publishers use item writers’ 

teams, each adapting several selected materials. While earlier textbooks, for example, 

Streamline, Headway, First Certificate Masterclass, Proficiency Masterclass assumed projective 

alignment of learners’ personal identities to the canons of Inner-Circle culture, now the emphasis 

is on concentrating on personal change and building one’s own destiny, reflecting a new, subtler 

strategy of educational influence in the spirit of individualism, isolation, meeting personal 

needs. All this reflects the ideologies of modern globalism. Global English textbooks are 

becoming essentially psychotherapeutic: they increasingly reify individual narratives, 

encourage methods of introspection, self-examination and self-assessment, accumulation of 

thesauruses, or dictionaries, for self-description (Kullman, 2013). Transition to new methods is 

allegedly designed to provide students with greater freedom of choice of materials for study, 

e.g. “adaptive learning” means interactive online learning, automatically tuning to trainees. 

Thus, a sense of voluntary choice of material for study for trainees is created. But the Western 

press used as a source of texts for reading: Christian Science Monitor, Grauniad (Guardian), 
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Huffington Post, TIME etc., are controlled by corporate Western mass media, their content, 

cultural and ideological values are quite predictable. Consumerism being the basis of life in the 

West (Chaney, 1996), the above-mentioned change does not negate consumer attitudes towards 

life, hedonism, individualism, occidentocentrism, implicitly actualized in English textbooks. 
We believe that time-honored moral concepts should be represented in English textbooks, such 

as collective spirit, justice, equality, duty and honor, spiritual growth, modesty, moderation, 

rational consumption, honest work, family values, patriotism. Core principles and values of the 

United Nations Organization ought to be tackled on various case studies. Time-honored 

moralistic, religious, national historicocultural narratives should be included in English 

textbooks. 
VI. Comparing, explanation and interpretation of cultural/historical phenomena should be 

made a standard practice, mere language training should be transformed into intercultural 

studies, at least in senior school and colleges. In this practice the first/native language can be 

metalanguage of comparing, explanation and interpretation along with the foreign/second 

language. Sometimes it should have priority, there should be no fear of switching to it while 

using the arguments of native authoritative sources. Comparison should be made in a neutral 

and calm manner.  
For example, S. Cochrane and L. Raitskaya’s “Macmillan Guide to Economics” represents 

planning under Soviet socialism in a picture of gloomy people lined up for food in provision 

shops. It should be argued that this statement is not entirely right – characteristic of the shortages 

of the Gorbachev times because of the mistakes of his economic policy, rather than of planning 

as such, which, including long-term projects, is an essential part of economy. At other times the 

situation with government planning and regulating the economy was different. One 

characteristic example is that the USSR ended the food rationing in 1947, two years after World 

War II, while France did it in 1949, and Britain in 1954. 
As another example let us adduce “A radio interview about chavs” in Gateway B2. Apart from 

interpreting the messages following from the dialogue, it should be pointed out that some 

authors (Owen Jones, John Gray) consider the use of the pejorative term “chav” as a sign of the 

conceptual demonization of the working class, stereotyping negative evaluation of it. Attitudes 

to the working class in other national states should be brought to light and discussed. 
VII. The language-as-commodity economic concept has made turning out of English textbooks 

and teaching aids a multimillion-dollar industry with the Inner-Circle monopoly. Textbooks in 

a foreign language should be written by host culture's domestic authors and published by 

domestic publishing houses - if needed, with the use of foreign consultants and methodologists. 
The concept of English-as-commodity was publicized in the late 1980s, when the countries of 

the former Soviet Union were about to apply shock therapy for the introduction of a market 

economy. An Economist Intelligence Unit described ELT as a 'world commodity' in a report 

written to promote strategies for capitalizing further on this growth industry (McCallen 1989), 

cited in (Phillipson, 1992). The British Council Annual Report (1989/90: 17) informed that 

following the disintegration of communist states, an estimated 100,000 new teachers of English 

were needed for 30 million learners in Central and Eastern Europe in the 1990s (ibid.). The 

author urged for the speedy development of private schools to satisfy the expected demand for 

English, timely supply of the world market with educational literature was identified as a 

strategic priority. Thus, teaching English and publishing English textbooks and aids became a 

branch of the economy and an important element of international business (ibid.). Since then 
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there appeared the Inner Circle monopoly in the English-as-commodity market. 
The industry of English-language textbooks published in the UK and the US can be viewed as 

a means of obtaining multimillion financial profits, as well as giving selective subject 

knowledge and a body of ideological interpretation and legitimation of reality. The common 

regularity is that intensive study and use of a foreign language causes unconscious assimilation 

of concepts, patterns of speech, the very cognitive and communicative styles of native English 

speakers, levelling out the public consciousness of the peoples worldwide to the Inner Circle 

standards. 
We think this monopoly for publishing textbooks inequitable. It is expedient to learn from the 

experience of Inner-Circle colleagues who themselves write and publish foreign language 

textbooks by the efforts of their domestic authors - with the use of foreign language consultants 

and textbooks. English-as-commodity should benefit nation states rather than the Inner Circle 

countries, although this industry, as we see it, should never surpass in quantity, quality or 

importance the linguistic industries of nation-states: Russian-as-commodity, Farsi-as-

commodity, Turkish-as-commodity, Arabic-as-commodity etc. 
In addition to purely economic benefits, textbook publications by host cultures seems quite 

healthy as distinct from the thoughtless practice of mass purchasing of foreign textbooks and 

non-critical assimilation of their materials. This is consistent with the principles of 

ecolinguistics, presupposing the native (primordial) linguoculture to be the main code of storage 

and transmission of the experience and the studied linguistic culture, a new code, to be seen 

through the prism of the primordial. 
Nationally published English textbooks will enliven the publishing industry, and nationally 

relevant subjects and perspectives (together with international ones) will facilitate proper 

cultural conditioning.  
 
 
5. Conclusion and implication 
As we see it, to reach a consensus and elaborate common ground concerning the above issues, 

joint effort of linguists and a broad spectrum of scholars is needed, and we particularly call for 

TESOL and TEFL specialists to participate in the discussion of the proposed conventions for 

the teaching of a second (non-native) and foreign language.  
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