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 التأويلية -أواًل: األبعاد الفنية 
 

 اثنًيا: دعوة إلعادة النظر يف مقوالت نسخ القرآن ومجعه
 

 اثلثًا: دعوة لتبين نزعة "وجاهية"
 

 26/9/2006« )االحتددددددددداد»حتدددددددددر الددددددددددبتو  لىدددددددددد عابدددددددددد ا دددددددددابر  علددددددددد   دددددددددف ات 
، وأشددددا  ضا منددددامينسا السيادددددية، وأود هنددددا «مجددددع القددددرآن»( عددددن مسددددألة 3/10/2006و

 -تناول هذه املسألة؛ ألغراض ثالثة مرتابطة هي )أواًل( توضيح األبعاد اهلرمنطقيدة، أ  الفنيدة 
التأويليدددة، هلدددذه املسدددألة، و)اثنيددداً( الددددعوة ضا مدددوا  علددد  أمدددل مسددد  هدددذه املسدددألة ا ساددددة 

لثددداً( الدددددعوة عىومددداً ضا تبددددين  و  لديديدددة تقددددا ا الدددرتار مددددن  ريددد  ادددددتبطانه املعلقدددة، و)اث
خا ة به ومستىدة من بنية ضشدكالياته الت تيدة « وجاهة»أو « معقولية»ولاولة الكشف عن 

اخلا ددة علدد  أمددل اجتيددال اهلددوة الدد  أ ددب ن تفقددل بثددااً مددن مثقفينددا عددن الددرتار، دددوا  مددن 
 وا التعبا.ميث منسج التفكا أو أدل

 
 التأويلية -أواًل: األبعاد الفنية 

 
، يبدددو أن هددذه املسددألة دددد تعددود يف مددا «مجددع القددرآن»فىددن يميددة األبعدداد اهلرمنطقيددة ملسددألة 

النقو دية الد  تنظدر ضا « الكتابيدة»، أ  ضا النزعدة «بتابيدة»أتويلية  -تعود ضا أ ول فنية 
لقدد «. السدنة»أو « العىدل»فس  الكتاا يف ضدو   ، وال تطي «بتايب»اإلدالم عل  أنه دين 
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وجددود أمكددام مقدددر ة  لسندددة مددن دون مقابدددل هلددا  لكتددداا، ومددن « النزعددة الكتابيددة» اع هددذه 
 أمهسا  ج  الزاين احملقن.

 
، «نسدددخ الدددتالوة»ددددد  ددأت ضا نظدددريته: األوا هدددي نظريددة « النزعددة الكتابيدددة»هنددا يبددددو أن 

نسدددخ »، وهددو هنددا علدد  وجدده الددددة «نسدددخ الددتالوة»أمددا «. ع القددرآنمجدد»والثانيددة هددي نظريددة 
، «آيدة الدرج »، فيعين أن مكىاً مثل  ج  الزاين احملقدن، أو مدا يسدى  بدد «التالوة دون ا ك 

لفظدده، يف ميداة الردددول  دل    عليدده وددل ، بينىددا  دل مكىدده «  فدع»ددد نسدخ تددالوة، أ  
أدل علد  الطبيعدة التفسداية هلدذه النظريدة مدن أ دا ال لكىاً دا   املفعول غا منسوخ. وليس 

حبيدث ال « الكتابيدة»لد هلا مكايً عند فقيه مثل مالك بفقسه القائ  عل  السنة واملت در  مدن 
 ُتشِكل عليه مسألة عدم وجود النص لكي يلجأ ضا مثل هذه النظرية.

 
وفدداة  دددول    ددلل    عليدده  ضال بعددد« جيىددع»فتعددين أن القددرآن   « مجددع القددرآن»أمددا نظريددة 

وفقاً إلمدد   واتت هدذه « أبلن شاة بعنه»بعنه بل دد « دقط»ودلل ، وأنه لذلك دد 
)دون ا كددد ( يف أثندددا  ميددداة « مدددذل الدددنص»يعدددين « نسدددخ الدددتالوة»النظريدددة. وهكدددذا فددد ن 

 )بددذلك« دددقوا الددنص»فيعددين « مجددع القددرآن» دداما الددومي،  ددلل    عليدده ودددلل ، أمددا 
 دون ا ك ( بعد وفاته  ل    عليه ودل .

 
، فلعددل األوا «نسددخ الددتالوة»ليسددن  لنددرو ة بديلددة لنظريددة « مجددع القددرآن»هددذا وضن نظريددة 

دددابقة لمني ددا علدد  الثانيددة الدد  دددد تكددون أتددن المقدداً بنظريددة أبثددر اتسددادًا مددن األوا، بىددا أن 
أع  من جمرد تعليل غياا عقوبة الرج   دد تكون وجدت أ الً ألدباا« مجع القرآن»نظرية 

ودد تشىل هذه األدباا بثااً من املسدائل الن ويدة واألددلوبية الد  ددد ترجدع يف مقيقتسدا ضا 
 النسخ )هنا مبعىن نسخ ا ك  دون التالوة الذ  ال يتسع اجملال لشرمه(.

 
ية الب تددة علدد  تتكشددف عددن جمددرد تشددبث  العتبددا ات النقددية التفسددا « الكتابيددة»ضن النزعددة 

 مساا وادع الفقه والسنة والعىل، خا ة ضذا ما تذبري:
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 «.أهل دنة»بل « أهل بتاا»أواًل: أن العرا واملسلىه األول بانوا أمة أمية وليسوا 

 
واثنيددداً: أن القدددرآن الكدددرا بتددداا هدايدددة  وميدددة وأخالديدددة ولددديس مدوندددة فقسيدددة، و  تدددرد آتت 

ضمنددا نزلددن يف ددديادات معينددة وودددباا نددزول لددددة، ومدد  أمكامدده علدد  دددبيل االدتققددا  و 
حتددد منسدوخسا وصقدص العدام « ددنة»أو « عىالً »آتت األمكام هذه تفرتض بكل وضو  
 منسا وتقيد مطلقسا وتفقل جمىلسا مث.

 
اثلثاً: أن أ  د ادة عىيقة ملذاها األئىة العظام ال ترتك أ  شك يف أن مذاهبس    تسدتنبط 

عىددل أهدددل »راً مددن النقدددوث، فىددثالً أدددام مالدددك،  ضددي   عندده، مذهبددده علدد  مباشددرة ومقدد
الدددذ  يرجدددع ضا ددددنة الندددب والقددد ابة، بددددليل أنددده  و  هدددو نفسددده يف املو دددأ مدددوا  « املديندددة

 ي اً   يعىل هبا لتعا ضدسا مدع مفسدوم العىدل لديده؛ وألنده   يكدن  لدط بده دبعه مديثاً  
 دددد ة ا ددددديث ودطعيتدددده، فكددددون ا ددددديث الشددددريف  دددد ي اً ال يعددددين  لنددددرو ة أندددده دطعددددي 
الداللددة؛ ألن القطعيددة ال تتدددأت  مددن جمدددرد  دد ة السدددند والروايددة بدددل مددن ددددرا ة الددنص يف ضدددو  

 التخقيص والتقييد والتفقيل.العىل ومع مراعاة اعتبا ات النسخ و 
 

 اثنًيا: دعوة إلعادة النظر يف مقوالت نسخ القرآن ومجعه
 

علددد  أ ددددا « مجدددع القددددرآن»و« نسدددخ الددددتالوة»لعدددل األوان دددددد مدددان لكددددي ننظدددر ضا نظددددرتت 
حتتيددة لثلددة هنددا يف املسددألة اهلرمنطقيددة الناشدد ة  -نظددرتت مطرومددة ب لددول إلشددكاليات بنيويددة 

ضن عدداً من النظرتت املىاثلدة ددد وجدد «. العىل»ومنط  « الكتايب»املودف  عن التقابل به
يف الددرتار بتعبددا معدده عددن  ريقددة تفكددا معينددة  ددل ضشددكاليات معينددة، ودددد تكددون هددذه هددي 
اللغة ال  يعرب الرتار هبا عن نفسده، وينبغدي أن يقدرأ هبدا، مدن دون تكدذيا أو اضدام بوضدع أو 

 تزييف.
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ال  تقوم عل  جمرد أخبا  )ليسن  لطبع م  أماديث(، وهدي دبدل  « القرآن مجع»ضن نظرية 
ضي حنددن نزلنددا الددذبر وضن لدده « )»ا فدد »بددل شددي  أخبددا   نيددة الداللددة، تتعددا ض مددع مبدددأ 

((، ف دد  مبعددزل عددن العقيددددة واإلمددان ف ندده مددن غددا املقبددول مطلقددداً أن  9)ا جددر:«  ددافظون
 ف  ديرتك ددً  أتبل شاة بعنه.بتا ً يؤبد لنفسه خا ية ا 

 
وما دام الشي   لشي  يدذبر، ف د  بعدمل املددا س االدتشدرادية ددد وجددت  دعوبة يف تقبدل 

عدم املسداس مبثدل هدذه النظدرتت بدل « املستشرده»هذه النظرية. فبينىا دد يتودع البعمل من 
فمل هذه النظريدة ( ير 1977« )مجع القرآن»التشبث هبا، جند املستشرق جون برتن يف بتابه 

 بل يقر  أن القرآن دد مت مجعه يف مياة الردول الكرا نفسه.
 

وبنا  عل  ذلك ف ن ما دام به عثىان،  ضي   عنه،   يكن مجعاً لقرآن بدان مفردداً يف جريدد 
النخيل و فائح ا جا ة وا لود والعظدام واأللدوا  وغاهدا، بىدا تقدص عليندا هدذه النظريدة، بدل 

به جمرد ضعداد نسخ من بتاا موجود دبل خالفتده، بدل دبدل انتقدال الرددول الكدرا لعل ما دام 
ضا الرفيدد  األعلدد ، وتوليددع هددذه النسددخ علدد  األمقددا ، بىددا يددذها ضا ذلددك يف الوادددع ابددن 

 مزم.
 

أمددا السددبا الددذ  دعددا ضا ضعددداد هددذه النسددخ وتوليعسددا علدد  األمقددا  علدد  الددرغ  مددن وجددود 
يف تلددك األمقددا  فلعددل هددذه النسددخ دددد مت ضعدددادها ومراجعتسددا  عدددد مددن مقددامف القدد ابة

بلغدة العقدر، بددل النسدخ الفرديدة الد  باندن «  نة خمتقدة»من دبل جمىوعة من الكتاا، أو 
آنذاك يف األمقا . هذا  إلضافة ضا بثا من األدلدة علد  أن القدرآن ددد اصدذ شدكله النسدائي  

السدالم ومددن أبلده هددذه األدلدة، علدد  ددبيل املثددال ال بكتداا دبددل وفداة الردددول عليده القددالة و 
ا قدر، وجدود دددو  مثدل ا دوامي ؛ ضذ تدددل املقطعدات الد  تبدددأ هبدا بدل دددو ة مدن هدذه السددو  

 املتتابعة عل  أ ا بان يققد هبا أن تكون أجزاً  من بتاا جمىوع منذ نزوهلا.
 

 اثلثًا: دعوة لتبين نزعة "وجاهية"
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الودن دد مان  وا  مول هذه املسألة املعلقة يقوم عل  التساؤل مدول أخااً نرجو أن يكون 

أ ددداًل، ومدددد  ضمكدددان ضميدددا  « الكتابيدددة»مدددد  ضدددرو ة هدددذه النظريدددة، ومدددد  ضدددرو ة النزعدددة 
 بىا بانن عند مثل مالك،  ضي   عنه.« السنة»و« اإلمجاع»و« العىل»مفاهي  

 
جديدددددة ليسدددن  لنددددرو ة دعددددوة ضا « وجاهيدددة»بىدددا نرجددددو أن الوددددن دددددد ألل لتبدددين نزعددددة 

( مبدددلوهلا الفلسددفي النددي ، بددل لقددد حتاشددين مدد  مقددطلح rationalism« )العقالنيددة»
الفلسدفية، « العقالنيدة»( الذ  ترتدد بده بعدمل األ ددا  reasonableness« )املعقولية»

الددددذ  يعتددددربه عددددا ل « الوجاهددددة»وادددددتخدمن، بىددددا ينقدددد ين جنيددددا ا قدددداد ، مقددددطلح 
، وذلك هبدل عدم نبذ الرتار بل التعا ف معه «sensibility»مقاباًل ملقطلح  النايمل

 داخلي يسر  يف ثناته.« تساوق»أو « منط »اخلا ة وعن « وجاهته»حبثاً عن 
 
 

-------------------------------------------------
------------------------------- 

 
 أبادمي ليب 
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