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 القرآنية المغة عموما، وطبيعة الدينية المغة حول عميق جوىري اختالف ثمة
 المجال ىذا في قيمة دراسة نصر حسين سيد اإليراني ولمباحث الخصوص، وجو عمى
 ينطبق ال الدينية المغات من غيرىا وأن مقدسة، لغة العربية المغة أن إلى فييا ذىب
 إطاللة يقتضي القرآنية لمغة المقدسة الطبيعة ىذه فيم وأن ،"المقدس "مفيوم عمييا
 التقاليد، أحدىما من نوعان فيناك. "العالم في األخرى الكبرى األديان تقاليد عمى

 ىو والذي ...المتجسد ىو الوحي ُمتمقِّي فيو يعتبر التقميد، والذي موِجد عمى يتأسس
 الجسد مقدسة، الن لغة توجد ال التقاليد ىذه مثل في .السماء ورسالة اهلل كممة نفسو
  –مثالً  – المسيحية ففي اهلل لكممة الظاىري الشكل ىو لمموجد الخارجي الشكل أو

 حيث البوذية عمى ينطبق المسيحية عمى ينطبق وما .() "اهلل كممة ىو نفسو المسيح
. نفسو التجسد ىو بوذا يعتبر

 نفسو المؤسس حيث "أخرى أديان في مختمفة تقاليد التقاليد، توجد ىذه بإزاء
 الفكرة ىي الحقيقة، ىذه في الكممة لتمك رسول اهلل، ولكنو السماء، كممة رسالة ليس
 .(كذا) رسول يدعى لموحي المؤسس الوحي، حيث اإلسالم يتصور بموجبيا التي
 لغةٌ  ىناك يكون أن يجب.. .الكممة ىو ليس المؤسس إن حيث الدين ىذا مثل وفي

 ، ومختارةٌ  الرسالة بمحتوى االنفكاك يقبل ال بشكل وموصولةٌ  مقدسةٌ  محفوظةٌ 
 أجزاءً  تعتبر المقدسة المغة ىذه مثل وكممات ألفاظ إن. لتعابيره كاممة فااقةٍ  بعنايةٍ 
 جسد حال ىي كما ، تماما الدين ىذا مثل في الدور نفس ، وتمعب الوحي من

. ()"المسيحية في المسيح
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 ُيقاس أن يجب ال مقدس نص كل مثل القرآن فإن النتيجة، ىذه تقرير تم فإذا 
 بمغة القدس رسالة بالتحديد ، ألنو اإلنسانية الكتابة أشكال من شكل بأي

 الذي جعيط ىشام إليو سبق قد كان نصر حسين سيد قالو الذي وىذا .()"إنسانية
. ()"بامتياز المقدس الكتاب ىو "القرآن أن إلى وانتيى المسألة ىذه بحث

 من التراث في المغوية األنساق من وغيرىا القرآنية المغة التمايزبين انبثق لقد
 القرآنية لمغة الخارق والتفوق األدبي السموّ  مفيوم عن والبحث اإلعجاز فكرة خالل
 قوانين إلى األخرى التعبير أنماط من وغيرىا المغة ىذه احتكام من الرغم عمى

ن .()العربية البالغة  فكرة إطار في تبمورت التي التصانيف في فاحصة نظرة وا 
 األدبي التفوق إظيار سبيل في بذل الذي الخالق الجيد بإبراز اإلعجاز، كفيمة

 شأن من التقميل إلى ذلك أفضى المغة، ولو تجميات من غيرىا عمى القرآن لمغة
 طريقتو تأسست ، الذي الباقالني القاضي صنيع من رأيناه التجميات، كالذي ىذه
 األدبية النصوص ضعف عمى التركيز خالل من الكريم القران إعجاز إظيار في

 ممن وغيرىما والبحتري القيس امرئ شعر العربية، مثل الثقافة سياق في المتفوقة
  لعرض متِّسعاً  المقام وليس .األدبي اإلبداع مستوى عمى العالية الذرى بمغوا

 المغة امتياز إظيار في الباقالني منيج عمى النقاد سجميا التي النقدية المؤاخذات
 ()شاكر محمد محمود تعبير حد عمى البشر لبيان القرآن بيان القرآنية، ومفارقة

 ىذه اعتساف عمى الباقالني ىاجت التي والدواعي األسباب في القول بسط الذي
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 حرّياً  الخصوص، وكان وجو عمى الجاىمي الشعر بيان نقااص إظيار في الخطة
ثبات الفريد الشعر ليذا البيانية الخصااص عن يبحث أن بو  لبيان مفارقة أنيا وا 

.  ()الخالب القرآني لمبيان الغمبة بو تحصل الذي الوجو عمى القرآن

 الذي األدبي وامتيازىا القرآنية المغة طبيعة لبحث النقدي المدخل ىذا بإزاء
 آخر مدخل ثّمة النظم، كان نظرية في الجرجاني القاىر عبد لدى ذروتو سيبمغ
 عبد ولمقاضي .تعالى اهلل كالم معرفة طريق بيان في كالمية معطيات عمى يتأسس
 َخْمق "كتابو في عقده الباب ىذا في نافع شريف فصل المعتزلي اليمذاني الجبار
 المتكممين َنْزع فيو َنَزعَ " وعز جل كالمو معرفة طريق بيان في َفْصلٌ : "سّماه" القرآن
 جنسو فوجود مثمو عمى العباد يقدر ما فكل" اإلليي، الكالم امتياز عمى الداللة في
. ()"غيره فعل من كونو لتجويز تعالى اهلل فعل من أنو عمى يدل ال

 اهلل كالم نعممو فيما ُيراعى أن بد فال "الكالمية المقدمة ىذه صحت فإذا
 وقوعو اآلن يتعذر أو عميو العباد من يقع أن يصح ال وجوٍ  عمى وقوعو تعالى،
 البالغة في طرااقو تختمف مما خاصة الكالم أن عممنا وقد. حاليم وىذه منيم،

 ال بأنو العادة جرت فاعمو، وقد عمم كذلك كونو فيو يقتضي الذي ، وأن والفصاحة
 ال الذي القْدر إال بو العمم من الفصاحة في األصل ىم الذين العرب في يحصل

 ىاىنا أن ُعِممَ  بالعادة، وقد ذلك صحّ  فإذا. يقاربو وال البالغة في القرآن َحدَّد  يبمغ
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 ال حّداً  ذلك في بمغ قد والفصاحة، وأنو البالغة في الطريقة ىذه عن خارجاً  كالماً 
.  ()"العرب فعل من ليس أنو نعمم أن مقاربتو، فالواجب منيم يصح

 يرجع نحو عمى القرآني اإلعجاز نظرية الرافعي صادق مصطفى لّخص لقد
 بتركيبٍ  المعنى حياة عن اإلبانة إلى مرجعيا التي المغوي الوضع أسرار "إلى بيا
حكام التأليف دقة في الحياة َسَننَ  يطابق األلفاظ من حيٍّي   وجمال الوضع وا 

 احتجاج أبمغ فاحتجَّد  شاكر محمد محمود تمميذه جاء ثم ()"المالامة وشدة التصوير
 ترجمة بمنع القول إلى ذلك بو وحدىا، وأفضى المغة عمى اإلعجازِ  َقْصرِ  عمى
 في رسالة "كتابو نشر حين أنو َبْيدَ  .()بإعجازه اإلخالل من يؤدي لما القرآن

 في الجاىمي، وذكر الشعر تذّوق في منيجو عن ببحثٍ  صّدره "ثقافتنا إلى الطريق
 من أن إلى إشارة فيو" الشافية الرسالة "من الجرجاني القاىر لعبد كالماً  بحثو سياق
 بالكالم شيءٍ  أشبو تجاوزه، فيو ُيستطاع شأُوه، وال يدرك ال كالماً  اإلنساني الكالم

 المبتداة فيو، الكتب ذلك يطمب شيء أخّص  من أن "القاىر عبد المعِجز، وذكر
 إلى منيا فصول في سبقوا قد أربابيا نجد المستخرجة، فإّنا العموم في الموضوعة

 فجعموا لو بشبيو يجياوا أو مثمو، يطمبوا أن بعدىم من أعيا والنظم المفظ من ضرب
 عمى فييا ألفاظيم وجوىيا، ويؤدوا عمى الفصول تمك يحفظوا أن عمى يزيدون ال

 الفعل وأما": "الكتاب "أول في سيبويو قول مثل كان ما وذلك. ىي وكما نظاميا
 يقع، وما ولم يكون وما مضى لما ، وُبنيت األسماء أحداث لفظ من ُأِخَذتْ  فأمثمة

                                                           

 عبد القاضي توسَّدع وقد. 180القرآن، ص التوحيد، خمق أبواب في المغني. الجبار عبد القاضي .
 .315-311، ص"القرآن إعجاز" كتاب في المسألة ىذه بحث في الجبار

، 1974، 2العربي، ط الكتاب دار: بيروت. العرب آداب تاريخ. صادق الرافعي، مصطفى .
 .156،ص2ج

 .190القرآن، ص إعجاز مداخل. شاكر .



 

 
 

272 

 يدانيو، أو أو يوازنو بما الكالم ىذا معنى في أتى أحد نعمم ال" ينقطع لم كاان ىو
.  ()"ُيستطاع ذلك أن الوىم في يقع منو، وال قريبا يقع

 اإلمام فيذا: "بقولو ىذا القاىر عبد صنيع عمى شاكر محمد محمود عّمق لقد
 فكرتو تطبيق ويمارس العظيم، القرآن إعجاز قضية يعالج وىو يجد لم اليقظ البارع

 في مذىبة عمود وىما" والنظم المفظ "قضية وىي الناس بيا سبق التي المبتدعة
 اإلعجاز، عمى في فكرتو تطبيق في غضاضةً  يجد لم البالغة، وفي القرآن إعجاز

 أن يستنكف سيبويو، ولم النحو إمام كتبو الذي الحد وىو" الفعل "حدود من حدٍّي 
.  ()"الشريفة الجامعة لمكممات قريناً  يجعمو

 لحظات بعض تفسير في وشاكر الجرجاني إليو َنَزع الذي الَمْنِزع ىذا أن يبدو
 حس عمى تنيض دراسة ففي .فيُمو ُأسيىءَ  قد اإلنساني اإلبداع في األدبي التفوق
بالقرآن،  خاص غير اإلعجاز بأن "القول إلى الكعبي المنجي ذىب تطييري ثوري
. ()"منو بخير اإلتيان في بعضاً  بعضيم يتعاجز قديم من العرب كالم وأن

 قد القرآن بإعجاز القول أن ىي القالة ىذه إلى بو آلت التي الفكرة وكانت
 ىذا بيم العقيدة، وأفضى من جزءاً  اإلعجاز جعمت دينية منطمقات ضمن تأسس
 قد أو يضاىيو إعجاز كل من أعظم القران إعجاز "بأن الجازم االعتقاد إلى األمر

 خارج أمر ىو القرآني اإلعجاز أن "تقرير إلى الكعبي المنجي ليخُمَص  ()"يضاىيو
                                                           

 محمود: عميو وعّمق قرأه" اإلعجاز دالال "بضميمة ، ُنِشرت"الشافية الرسالة. "القاىر الجرجاني، غبد .
 .604، ص1989، 2الخانجي، ط مكتبة: شاكر، القاىرة محمد

. 14-13، ص1991اليالل،  كتاب: ثقافتنا، القاىرة إلى الطرق في رسالة. محمد شاكر، محمود .
" المتنبي "كتابو من الثانية الطبعة شاكر محمد محمود بيا صّدر سابغة مقدمة الكتاب ىذا وأصل

 .1987 الصادرة

 .440الشعر، ص عمى اإلعجاز نظرية تطبيق. الكعبي .

 .436الشعر،  ص عمى اإلعجاز نظرية تطبيق. الكعبي .
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ر ال األسموبية بينما.. .إيحااي أو ديني بسبب النص عن  من ىو ما غير لألثر تقرِّ
. ()"الداخمية عناصره

 القرآنية المغة طبيعة إلى النظر في التحوالت ىذه الكعبي المنجي ربط لقد
 الذي اإليماني غير فالعصر"الحديث،  العصر في التحوالت بإيقاع " المعجزة"

 قبل ما وتراث والسنة الكتاب من األصمية روافدىا أفقدىا الحديثة العربية فيو دخمت
المغوي،  نظاميا لتخريب الحركات بعض قيام إلى مشيراً  ()"ونثراً  شعراً  اإلسالم
 نكاية العربية المغة في الدينية القداسة قاوم من أول لبنان نصارى "أن محدِّداً 
 العربية المغة ىالة عمى اإلجياز الميَجرِ  حركة وتولت (العثمانية) الخالفة بسمطة

القرآنية،  بالفصاحة المتقيدة فصاحتيا وفي القرآنية، لمبالغة المطابقة بالغتيا في
 بالتطور أخذوا ، ألنيم المسممين العرب بقية أو لمقران ِمْمكاً  ال ليم ممكاً  وأصبحت

 ال مقدس ديني نص عنيم يممكيا أن دون بالتطور لغاتيم المغات أبناءُ  يأخذ كما
 بعد الكعبي المنجي ليصل ،()"دونيما ما او وفصاحتو بالغتو حدودَ  إال يمنحيم

 بالبالغة الوضع يعتدل أن تقديرنا في وينبغي: "قال حين الشططِ  ذروة إلى كمو ىذا
. ()"المفضل نمَطيا ىو القرآن يبقى اليوم، وال العربية
 البالغة بدقااق المتمرسين الدارسين أحد وىو – عّياد شكري طالب لقد

 أن يمكن الذي الجامع األسموبي النمط ىو الكريم القران يكون أن إلى – واألسموبية
 الخولي، ُمنّبياً  أمين شيخو أثر ذلك في ُمقتفياً  العربي، األسموب عمم عنو يصدر
 مؤمنون مسممون ألننا إليو نّتجو ال الكريم، فإّننا القرآنِ  إلى نتَّدجوُ  حين أّننا عمى
 كتابُ  ىو القرآن أنّ  عمى مسمم وغير مسممٍ  بين خالف فال" الُمنزل، الكتاب بأنو
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 ساِار عن تمّيز وأنو... العربية البالغة في األعمى النموذج الخالد، وأّنو العربية
 بو جاىميتيم، وحاجّ  في األقحاحُ  العربُ  بو َشعر خاصٍّي  بأسموبٍ  العربية نصوص
 جعل حين الحديث العصر في حسين طو خصوَميم، وقّرره األواال المتكّممون

.  ()"نثر ىو وال شعرٌ  ىو فال: برأِسو قااماً  المغةِ  من قسماً  القرآنَ 
 في لمقرآن المييمن الحضور عن سعيد إدوارد قالو ما ُيضاف أن ىنا بأس وال
ييا األدب عمييا يغمب ثقافة إنَّد : "يقول حيث اإلسالمية العربية الثقافة ،  الكممة وُتوجِّ
 ىذا تصمد أن استطاعت التي اإلسالمية – العربية كالثقافة المحور لغوية ثقافة

 عن أتكمم إنني. خاصاً  مغزىً  القرآن ألثر المييمن الحضور في نرى الصمود، تجعمنا
 القومية العربية، والمغات في المغوية المجاالت ساار عمى ظمو يبسط لغوي كأثرٍ  القران
 منذ المغويون العمماء يعممنا كما- أيضا ىي بل كممات مجموع مجرد ليست الكبرى

 بغير تفكير وال. بالفكر يتحكم نظام – وبنفنيست وورف لي بنجامن حتى سوسور دي
 تتحكم ال محددة شروط لو نظام أو بنية أنيا عمى ما لغة إلى ينظر لذلك .المغة

 يكون ألن ضرورة ال بالعربية يختص وفيما. طابعو ذلك إلى تعطيو بل وحسب بالفكر
 الناطق عمى الياال النفسي الضغط يدرك لكي إسالميا أو عربياً  باحثاً  المتأمل

 لمغة تجسيدٌ  بأنو الجميع يسمِّم أثراً  باعتبارهِ  القرآن يمارسو الذي الضغط بالعربية، وىو
 أن ينبغي العربية الثقافة في مسيم كاتب كل .المغة ىذه في لمفكر بكامميا، وبالتالي

 الكمي األساسي األثر ذلك لغة ألنيا ممتازة المغة تعتبر ىكذا .الحقيقة بيذه يعترف
.  ()"األىمية

: المغة نوعي بين وظيفي تفريق عمى الدينية المغة طبيعة في البحثُ  يتأسس
 عبءَ  كاىميا عمى تحمل "لغة الدينية، فيي المغة وبخصوص. والعادية الدينية
 ظاىرة ىي حيث من أي  - األصمية بنيتيا في أنيا حين الُمْطمق، في عن التعبير
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 الدينية المغة طبيعة في البحث وقبل. ()"النسبيّ  عن تعبير – اجتماعية ثقافية
 لغة أن: "ىي عمييا متفقٍ  مقّدمة إلى زيد أبو حامد نصر بحسب اإلشارة يحسن
 التداولي إطاره عامة، ومن بصفة العربي المسان من مرجعيتيا تستمد الكريم القرآن

 ال االستمداد ىذا لكن. ()"خاصة بصفة اإلسالم قبل العرب جزيرة في التاريخي
 تمك مالمحِ  اكتشافُ  ىو الباحثين واجب ، وأن()"خاص نظامٍ  ذات لغة أنيا "ينفي

. منو استمدَّدت الذي أصميا إىمال غير من الخصوصية
 من كثيراً  ونقل المغة، غير قد الشرع أن الى الفقو أصول عمماء أشار لقد
 ىو ىنا بالتغيير والمقصود .()والدعاء والزكاة الصالة مثل مسمياتيا عن األلفاظِ 
 ىي تكون أن إلى داالً " العالمات "من نظاماً  كونيا حقيقة من بكامميا المغة تحويل
. ()الدينية لمغة الدال النظام في" عالمة "ذاتيا

 مغامرة لكنيا. المغامرة من قدرٍ  عمى الدينية المغة طبيعة في البحث ينطوي
 القرآني النص بنية في منيجي أساس ذات فيي. العممي البحث إطار في مشروعة

 جية من لمنص المسمم القارئ فييا ينخرط التي"... التمقي "عممية جية، وفي من
. ()"أخرى

 ، بوصفو كمو السابق المغوي التراث ، فألن القرآن في المنيجي أساسيا أما
 عمى- مختمفة بطرااق – دالة" آيات "عالمات الى ، يتحول العالمات من نظاماً 
 عبد ، فإن عالمات إلى التحويل آلية وبخصوص. وكمية مطمقة واحدة حقيقة
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 البالغية األنماط في يحدث الذي الداللي التحول عممية شرح قد الجرجاني القاىر
 عممية زيد أبو حامد نصر يسمييا التي وىي" المعنى معنى "فكرة خالل من
العقمي،  االستدالل مجال إلى المواضعة مجال من المغة بنقل تقوم ، التي"السمطقة"

ُليا أي  المغوية العالمات في األساس إذ لغوي؛ غير العالمات من نسق إلى تحوِّ
 العالمات في كذلك األمر وليس والمواضعة، الُعرف عمى داللتيا قيام

 الى واإلبالغية الداللية وظيفتيا من العادية المغة بتحوالت شبيو وىذا. السيميوطيقية
. ()"معقولة دالالتٍ  إلى ُيحيل البالغي، الذي النسق

يقرأ،  ما معاني تعقُّل إلى مندوب القرآن قارئ فإن المتمقي، ناحية من أما
 تدل بما التفكير ، بل ذاتيا المغوية العالمة عند التوقف اهلل، دون آيات في والتفكُّر
 الكون حدود يتجاوز القرآن في" العالمة" مفيوم أن ومعموم. معقول أمر من عميو

 في المغة نظام يستوعب تعدداً  متعدِّدٌ  النص في العالمات نظام أن والتاريخ، بمعنى
 يتم (العالم)و (األحكام)و (النص) بين الدمج عن الناتج االستيعاب ىذا وفي. بنيتو

 النص ، ىي ووحيدة واحدة مرجعية إطار في تامًا، استيعاباً  القارئ استيعاب
. عداه ما قراءة عن قراءُتو تغنيو بحيث()القراني

لُ  التي اآلليات عن الدراسة ىذه في زيد أبو حامد نصر كشف لقد  النص يحوِّ
دةِ  العالمات من مجموعة الى كمو العالم بيا القرآني  البؤرة ذات الداللة، أو الموحَّد
، (المسان) المغة مع النص بيا يتعامل التي الكيفية عن كشف كما. الواحدة الداللية
 من ينقميا العقمي، أي المعنى معنى إلى المباشر الحرفي المعنى من ينقميا حيث
 المغة– النص لغة سيطرت ، بحيث السيميوطيقية نظام إلى المغة عالمات نظام

 العربية المغة الخاص، فصارت مجاليا الى وحولتيا األصل، المغة عمى- الدينية
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 شبو استيعاباً  عمييا، واستوعبيا السيطرة النص أحكم أن ، بعد بامتياز دينية لغة
. ()"الخاص الداللي شقِّو في تام

 لمفكر أعمى نظاماً  الدينية،وكونيا المغة لطبيعة التصور ىذا من انطالقاً 
 تحميمية نقدية وقفة زيد أبو حامد نصر اإلسالمية،توقف العربية الثقافة في والوعي

 األفكار ابتداءً  لخص لقد .أركون محمد أعمال في الدينية المغة مفيوم عند
 أن المؤكد من: "التالي النحو عمى الدينية المغة طبيعة حول ألركون الجوىرية

 طريق المجاز، وعن استخدام طريق عن -سيمانتياً – معنوياً  تجديداً  أحدث القرآن
 خالل من لالنفتاح دوماً  القابمة رمزيتيا الدينية المغة تكتسب المجازية المغة ىذه
. التأويل داارة

 بنيتيا مستوى عمى الخاصة سيمياايتيا القرآنية لمغة أن كذلك المؤكد ومن
 مستوى عمى أو (تأويل- جماعة -مستقبل -وسيط-مرسل) جية من الكمية

 لكن. أخرى جية من والشعور المُّبِّ  أو القمب طريق عن الكمي لموعي مخاطبتيا
ل أنيا ذلك من األىمَّد   كمية عالمةً  ، المطمق عمى دالةٍ  (عالمة) إلى (العاَلمَ ) تحوِّ

 بنية إلى القرآنية المغة وُتحيل .(اآليات) الفرعية العالمات من مجموعة إلى متجزاة
 الخمق معجزة أمام المتمقي وعي في اإلبيارِ  من حالة َخْمقِ  طريق عن تمك العاَلم
. ()"اإلنسان تتجاوزُ  التي

 محمد عمى تسيطر التي األساسية اليواجس زيد ابو حامد نصر تتبع لقد
 المغة ألن ىل: اليواجس ىذه مصدر ما الدينية، المغة طبيعة بخصوص أركون
 لموضع المحدودة لمحاالت النموذجية األولى التعبيرات تقديم بامتياز حظيت الدينية
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 أي المغات؟ كبقية عادية لغة مجرد إلى اختزاليا يمكن ال لغة لكونيا أم ؟ البشري
. ()"األدبية المغة الى حتى اختزاليا يمكن وال توصيل كمغةِ 

 لمغة تجاوزىا في ىي أركون محمد نظر في الدينية المغة خصوصية إن
 القرآن لغة أكانت معينة، سواء دينية بمغة ما شخٌص  يصمي عندما التوصيل، ألنو

 يمفظيا التي الكممات بواسطة يعبر ال أخرى، فإنو لغة أّية أم االنجيل أم التوراة أو
الدالة،  الحقااق من مجموعة تخمق التي والشعاار الطقوس بواسطة يعبر ما بقدر
 كل االعتبار بعين يأخذ أن أراد ما إذا يتجاىميا أن المحمل لمدارس يمكن ال التي

. الدينية بالمغة الخاصة والمعنى الداللة مستويات
والتجييش،  الحشد عمى الياامة طاقتيا الدينية المغة خصااص من وأيضًا، فإن

 مشروعيات كل منيا تنبثق العميا، التي لمسيادة المحدد التيولوجي طابعيا بسبب
 ىي المغة، بل طبيعة من ليست خصيصة الدينية، وىي المجتمعات في السيادة
 .المفارق العموي المغة تمك بمصدر اإليمان من مستمدة
زيد،  ابو حامد نصر عند الدينية المغة لطبيعة االيجابية النظرة ىذة إن
 يترتب الوحي، وما طبيعة عن حديثو سياق في تبمورت التي نظرتو مع تتعارض

 مفيوم تأسس (النص مفيوم) ففي. الدينية المغة ماىية في البحث من ذلك عمى
 المركزي المفيوم ىو (الوحي) مفيوم َيُعدُّ  لغوي، ألنو غير أساس عمى الدينية المغة
 أن عمى. والبشر اهلل بين اتصال عممية ىو الوحي أن ويرى. القرآني ()"لمنص
 النشاط من جزء عنده ىي الوحي عبر االتصال حالة أن لمنظر، الالفت األمر
 كان لقد) :بقولو االرتباط ىذا بالجن، ويظير البشر باتصال المرتبط العربي الثقافي
 من بيما ارتبط وما العربي، العقل في بالجن "والكيانة الشعر "ظاىرتي ارتباط
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 لظاىرة الثقافي األساس والجن، ىو البشر بين االتصال بإمكانية العربي اعتقاد
. () (ذاتيا الديني الوحي

 أمر عمى ينطوي أسطوري ىو وما ديني  ىو ما بين التوازي أو التقابل إن
 ما إلى أو /الواقع وراء ما الحسي، إلى/الواقعي داارة من النص جدًا، ُيْخِرج خطير
 الثقافي، وىو الفعل إلى المغوي الفعل من النص يخرج: آخر بمعنى المغة، أو وراء
 ولو" :بقولو الوحي /الجن ثنااية بين التقابل ىذا تسويغ محاولة من نممحو ما

 ظاىرة استيعاب التصورات، لكان ىذه من اإلسالم قبل العربية الثقافة خمو تصورنا
 فكرة يتقّبل أن لمعربي يمكن كان الثقافية، فكيف الوجية من مستحيالً  أمراً  الوحي
 تكوينو في جذور التصور ليذا يكن مثمو، مالم بشر عمى السماء من ممك نزول
. ()"والفكري؟ العقمي

 ثقافي موروث عمى المبني (الخيالي) المفترض التصور ليذا اعتقاده إن
– الوحي ظاىرة أن يؤكد" تقدم ما أن إلى تفضي بنتيجة إلينا يخرج بداي، جعمو

 كانت لقوانينو، بل عميو، وتجاوزاً  وثباً  تمثل لمواقع، أو مفارقة ظاىرة تكن لم –القرآن
 يدرك الذي العربي إن. وتصوراتيا مواصفاتيا من ونابعة الثقافة مفاىيم من جزءاً 
 يستمدان والكاىن العراف أن شعره، ويدرك ويميمو الشاعر يخاطب الجني أن

 لذلك .بشر عمى بكالم ينزل بممك يصدق أن عميو يستحيل الجن، ال من نبوءاتيما
ذاتيا،  الوحي ظاىرة عمى اعتراضأ القرآن لنزول المعاصرين العرب من نجد ال

نما إليو،  الموحى شخص عمى الوحي، أو كالم مضمون عمى االعتراض انصبّ  وا 
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 إلى- القرآن -الجديد النص رد عمى مكة أىل حرص نفيم أن يمكن أيضاً  ولذلك
. ()"كيانة أم شعراً  أكانت الثقافة، سواء في المألوفة النصوص آفاق

الكيان،  وسجع الشعر أنتجت التي الثقافة إطار في القرآني النص وضع إن
 بصفتو إليو قوانينو، والنظر تتجاوز الواقع، وال تفارق ال بنية أنو عمى معو والتعامل

 ينزع ال عميو، أمر تواضعت وما وتصوراتيا الساادة الثقافة تجميات من نابعة حالة
نما وحسب، إليياً  كالماً  بوصفو القداسة صفة عنو  وبنيتو جوىره في الشك يثير وا 

. وغايتو
 من نقبمو تاريخي، قد لغوي حدث أنو عمى الكريم القران إلى النقدية النظرة إن
 المغة، أو وراء ما إلى التاريخية المغوية الداارة من نخرج أن النقدية، لكن الوجية

 خالل من الدينية المغة طبيعة عن الواقع، لنكشف فوق ما إلى المتعالي، أو إلى
 ينسجم التوجو ىذا أن البشر، وندعي بالرسل الوحي اتصال الوحي، وطرااق ظاىرة

 القراءة أسس من أنو عمى معو المعاصرة، ونتعامل النقدية النظرية معايير مع
 -النص يدخل ببساطة النقدية، ألنو النظرية تقبمو ال القرآني، أمر لمنص والتأويل

 .()الشعبية والروايات واألسطورة الخرافة آفاق إلى- النقدية النظرية وجية من

 
التعليقات والمناقشات 

محمد الحوراني . د- 
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القيام فيما يخص مصطمحي . يطمب توضيح أطراف المعادلة في ورقة د
المييمن والمييمن عميو، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار االستشياد المكثف من 

. المستشرقين في إضفاء معنى عمى قوة النص لمقرآن الكريم
رد الدكتور عمر القيام  - 

يتحدَّدث عن فكرتو الرايسة في ورقتو التي كان يرمي فييا إلى أن إنعاش 
الذااقة األدبية من خالل المغة القرآنية ىو الحل الجذري إلعادة اعتبار المغة األدبية 

إجمااًل، وأن فكرة الييمنة ال تحمل أية أبعاد سمبية تجاه النصوص اإلبداعية 
األخرى؛ ولذلك كان ىذا اإليحاء الخاطف لموقف القاضي الباقالني في الثقافة 

القديمة، وقد كان األدباء من الممل األخرى إذا أرادوا إنعاش ذااقتيم وصقميا أدبيًا 
. يتوجيون إلى القرآن الكريم

لذا ارتأى الباحث أن إعادة االعتبار والوعي بالمغة القرآنية سيكون مدخاًل 
مناسبًا إلنعاش الذوق األدبي عامة؛ فكل تالمذة محمود شاكر مثاًل كان يعمميم 

وغيرىم، ىؤالء مبدعو ...يحيى حقي ونجيب محفوظ: داامًا المغة القرآنية أمثال
الرواية الكبار، وكان يقصد أن يوقفيم عمى أسرار التعبير القرآني باعتباره نموذجًا 

. مكتمالً 

ىناك أيضًا : وفيما يخص فكرة الحضور االستشراقي في الورقة؛ يقول
دوارد : حضوٌر مكثٌف لألعالم العرب أمثال سيد حسين نصري، ونصر أبو زيد، وا 

سعيد وغيرىم الكثير لكنيا أسماء ظمَّدت محتجنة في القسم األخير من الورقة، إذ لم 
 .يسعفني الوقت لتقديميا


