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ABSTRACT 

First: Definition of the research: 

A group of modernist writers who are not specialzed in the Islamic Studies and did 

not get to know their approaches started writing about the Holy Qur’an and its 

sciences. For the purpose of achieving its project of modernist criticism which is 

based on the critical, not doctrinal, reading the Qur’anic text, the modernist school 

followed a group of strategies aiming at removing the holiness of the Qur’anic text 

by citing the Qur’anic verses as human but not divine. Therefore, they committed 

major diviations. It is necessary to encounter this strong stream and protect Islam 

against these currents and their confusions. This research aims to disclose and refute 

these strategies with evidence and proofs.    

Second, Research Aims: 

1. Stressing that Holy Qur’an is a sanctified text whom the human philosophical 

theories cannot dominate because it is the source of knowledge, Allah says: 

“We have not neglected in the Register a thing.”  

2. Academic refutation agaist the suspicions about authenticity and collection of 

the Qur’anic texts lest they affect the current and future generations’ mindsets 

in reading the Qur’anic text, and not allowing the new modernists and their 

like to deal with it like any manmade statement 

3. Ensuring that no one can wrote about the Holy Qur’an unless he studied the 

Islamic approaches and possess its tools, texts, knows what the surmount 

Muslim scholars wrote in Tafsir, Hadith, and Fiqh and doctrinal rulings. 

Otherwise, let him be immersed in the occidental studies but not allowed to 

speak about our Lord’s Book with no valid knowledge. 
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Third, Importance of the Research (Its Rationale): 

1. Protecting the Holy Qur’an from the modernist philosophical orientalist 

attempts to criticize it or violate its sanctity or permitting the theories and 

interpretations to deviate from its purpose which Allah Almighty wanted.   

2. My strong jealousy agaist those who speak 0on the nation’s Book and 

Constitution without knowledge.  

3. Because these types of writing are considered to be potential harm against the 

nation because it contributed in dividing the agreement, dispersing efforts and 

confusing people’s religion.  

4. The multi-facial attack on the Holy Qur’an from its oponents, and the 

distortions and deviation in interpreting it not only from the orientalists but 

also from its followers.  

5. Allah Almighty commanded people of knowledge to clarify the truth to people, 

particulary that is related to Allah’s Book and the nation’s constitution. It is 

impossible for the honest seekers of knowledge to remain silent or neutral 

agaist the attack on religion, values and doctrine. Refuting those 

misconseptions and writings which are being promoted on TV channels and 

weaken the nation is obligatory upon us.     

Fourth, Research Plan: 

Research plan is composed of three sections, a conclusion and an index.  

The sections are as follows: 

First Section: The Concept of Qur’anic Text terminologically and linguistically. 

Issue 1: Meaning of Text linguistically and Meaning of Qur’an linguistically 

Issue 2: Meaning of Text in Terminology and Meaning of Qur’an in Terminology 

Second Section: The Modernist School’s Attitude on the Qur’anic Text’s 

Originality  

Issue 1: Modernists’ methodology in dealing with the Qur’anic Text 

Issue 2: Their Purpose in dealing with the Qur’anic Text with that methodology 

Second Section: The Modernist School’s Attitude on the Qur’anic Text’s Way of 

Collection  

Issue 1: The Modernist School’s Attitude on recording the Qur’anic Text 

Issue 2: The Modernist School’s Attitude on arranging the Qur’anic Text 

Issue 3: The Modernist School’s Attitude on collecting the Qur’anic Text 

In the Conclusion, I mentioned the most significant findings in this research. 

As to the indexes, the references were ordered alphabetically.   
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 ملخص ال

  أواًل: التعريف بالبحث:

تعرَّض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وعةلومه نفر من الكتَّاب احملدثني مل يتخصصوا يف الدراسات اإلسالمي  ومل يتعرفوا عةلى 
مناهجها، واتبعت املدرس  احلداثي  يف سبيل حتقيق مشروعها احلداثي النقدي القائم عةلى أن تكون قراءة النص القرآين 

من اإلسرتاتيجيات هتدف يف جممةلها إىل إزال  عائق القداس  عن النص القرآين، وذلك قراءة انتقادي  ال اعتقادي ، جمموع  
بنقل اآليات القرآني  من الوضع اإلهلي إىل الوضع البشري، فوقعوا يف احنرافات وطامات كربى، فكان ال بد من الوقوف 

ةلك حث ليكشف النقاب عن تيف وجه هذا السيل اجلارف ومحاي  صرح اإلسالم من تياراته وختبطاته فجاء الب
 اإلسرتاتيجيات ويفندها وينقضها باحلج  والدليل. 

 ثانياً: أهداف البحث:    

م و أن هتيمن عةليه نظريات فةلسااافي  بشاااري  فهو أصااال العةلو  عنالتأكيد عةلى أن القرآن الكرمي نصاااا مقدساااا ومن    -1
 منبع كل املعارف ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء(.

العةلمي لةلشاااااااااااااابهات املوارة لول ثبوت و ع النص القرآين ل  ال تاثر يف فكر ااجيال احلالي  والقادم  يف الرد  -2
 قراءة النص القرآين وعدم السماح بالتعامل معه كأي نص بشري موةلما يري احلداثيون اجلدد ومن لذا لذوهم.

  ممتةلكا ةلومه أن يكون دارسااااااا لةلمناهم اإلسااااااالميالتأكيد عةلى أنه ينبغي ملن يتعرض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وع -3
أدواهتا،دارسااااا لرتاثها، مطةلعا عةلى ما دونه ااكابر من عةلماء اام  من تفسااااح و عةلم لديث وألكام فقهي  وأصااااولي  

 وإال فةليغرق كما شاء يف دراساته الغربي  بعيدا عن كتاب ربنا

 أسباب اختيار (: ثالواً: أمهي  البحث )

تن يه القرآن الكرمي عن أي  حماوالت استشراقي  فةلسفي  لداثي  لةلطعن فيه أو املساس بقدسيته أو السماح لنظريات  -1
 وتأويالت أن خترجه عن مراد  و مقصد  الذي أراد  اهلل سبحانه. 

 غحيت الشديدة عةلى كتاب اام  ودستورها أن يتقول فيه بغح عةلم. -2 
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 ضرر حمقق يف لق اام  ليث سامهت يف تفريق الكةلم  وتشتيت اجلهود وتةلبيسكون هذا النوع من الكتابات يعد   -3

 الدين عةلى الناس.
كورة ما يتعرض له القرآن الكرمي من هجوم مشرتك متعدد من مناوئيه وحتريفات وإحلاد يف تفسح  ليس من املستشرقني   -4

 .فحسب بل من بعض املنتسبني إليه
إن احلق جل يف عال  أمر أهل العةلم أن يبينوا احلق لةلناس وخاص  فيما يتعةلق بكتاب اهلل ودستور اام ،فال ميكن -6

لعامل أو طالب عةلم غيور يرى دينه حيارب و قيمه تدمر وعقيدته تنتقص مث يقف ساكتاً أو حمايداً،إن رد تةلك الشبهات 
روج وصارت هلا كتب وصحف وينادى هبا يف القنوات والفضائيات ويودلض تةلك الكتابات اليت تفت يف عضد ااما  

 هلا يف النوادي واملنتديات هلي فرض عةلينا.
 رابعاً: خط  البحث: 

 تتألف خط  البحث من ثالث  مبالث وخامت  وفهرس.
 أما املبالث فقسمتها كما يةلي:

 مفهوم النص القرآين لغ  واصطاللاً املبحث ااول: 
 وفيه مطةلبان:

 .طةلب ااول:  النص لغ  والقرآن لغ امل
 النص اصطاللاً والقرآن اصطاللاً.املطةلب الواين:  
 موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث الوبوت املبحث الواين:
 وفيه مطةلبان:

 املطةلب ااول: منهجي  تعامل احلداثيني مع النص القرآين
 القرآين هبذ  املنهجي املطةلب الواين: غايتهم من التعامل مع النص 

 موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع.املبحث الوالث:  
 وفيه ثالث  مطالب:

 املطةلب ااول: موقف املدرس  احلداثي  من تدوين النص القرآين
 املطةلب الواين: موقف املدرس  احلداثي  من ترتيب النص القرآين
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 احلداثي  من  ع النص القرآيناملطةلب الوالث: موقف املدرس  

 فذكرت فيها أهم ما توصةلت إليه من نتائم يف هذا البحث.أما اخلامت  
 أما الفهارس:

 فهرس املراجع مرتب  لسب احلروف اهلجائي . -1
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فما بعدها. ابن ااثح، جمد الدين، النهاي  يف غريب احلديث وااثر،  97، ص 7م، ج 1990انظر: ابن منظور، لسان العرب، بحوت، دار صادر،  .1

، دار فما بعدها. واخلةليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني 64، ص 5مراجع  الطاهر أمحد ال اوي وحممد حممود الطناجي، بحوت، املكتب  العةلمي ، ج
 .87، ص 7م، ج1987الرشيد، 

، م1994 – ه1414 –مك  املكرم   -سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار النشر: مكتب  دار الباز  .2
 .121 ص ،7 ، جحتقيق: حممد عبد القادر عطا

 

 المقدمة
 تمهيد وتقسيم:

صطاللاً، ااول بيان مفهوم النص القرآين لغ  واسوف نقسم الدراس  يف هذا البحث إىل ثالث  مبالث، يتناول املبحث 
يف لني يتحدث املبحث الواين عن موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث الوبوت، مث يتعرض املبحث 

 الوالث ملوقف تةلك املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع.
 المبحث األول

 مفهوم النص القرآني لغة واصطالحا  
 مطلب األولال

 النص القرآني لغة
 : النص لغة: (أ
، هو رفع الشيء. يقال نصَّ احلديث ينّصه نصاً. وكل ما أظهر فقد نص. قال عمر بن دينار: " ما رأيت 1النص لغ     

 رجالً أنصَّ لةلحديث من ال هري" أي أرفع له وأسند.
وكل شيء أظهرته فقد نصصته، ومن ذلك لديث هرقل " ينصَّكم " أي يستخرج رأيكم ويظهر .  ومن ذلك قول     

 الشاعر:
 ونص احلديث إىل أهةله                         فإن الوثيق  يف نصه         

كل شيء   ةليه العروس. ونصووضع عةلى املنص  أي: عةلى غاي  الفضيح  والشهرة والظهور. واملنص  هي ما تظهر ع     
أي إذا بةلغت غاي  الصغر إىل أن تدخل يف الكرب  2منتها . ويف احلديث " إذا بةلغ النساء نص احلقاق فالعصب  أوىل"

 فالعصب  أوىل هبا من اام.
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 فما بعدها. 15، ص 1م، ج2002، 4آن، دار الكتاب العريب، بحوت ا لبنان، ط . ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القر 3
 .16ا  15. ال رقاين، مناهل العرفان، نفس املرجع، ص 4
 .260م، ص1978اجلرجاين، عةلي بن حممد السيد الشريف، كتاب التعريفات، بحوت، مكتب  بحوت،  .5
 فما بعدها. 1305، ص 3م، ج1961وت، دار صادر، . التهانوي، حممد عةلي، كشاف اصطاللات الفنون، بح 6

 
 القرآن لغة:  (ب

)  ﴾ ا قَارَأْنَاُ  فَاتَِّبْع قُاْرآنَهُ فَِإذَ ْرآنَُه * إنَّ َعةَلْينا َ َْعُه وقاُ  ﴿القرآن يف الةلغ : هو مصدر مرادف لةلقراءة، ومنه قوله تعاىل     
مث نقل من هذا املعىن املصدري وجعل امساً لةلكالم املعج  املن ل عةلى النيب حممد (.  18ـ  17سورة القيامة: اآليات 

ذا املذهب، هصةلى اهلل عةليه وسةلم، من باب إطالق املصدر عةلى مفعوله. وهذا ما ذهب إليه الةلحياين وغح ، وعةلى 
فإن لفظ قرآن مهموز، فإذا لذفت اهلم ة فإمنا ذلك لةلتخفيف، فإذا دخةلته " ال " بعد التسمي ، فإمنا هي لةلمح ااصل 

 .3ال لةلتعريف
وقيل فيه أيضاً: أنه غح مشتق، فهو اسم عةلم خاص بكالم اهلل تعاىل، فهو غح مهموز، وبه قرأ ابن كوح، وهو مروي  

خرج البيهقي واخلطيب وغحمها عنه أنه كان يهم  قراءة وال يهم  القرآن، ويقول القرآن اسم وليس عن الشافعي. فقد أ
 .4مبهموز، ومل ياخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب اهلل مول التوراة واإلجنيل

 المطلب الثاني
 النص القرآني اصطالحا  

 النص اصطالحا :    (أ
أما النص اصطاللاً، فقد عرفه البعض بأنه " ما ازداد وضولًا عةلى الظاهر ملعىن يف املتكةلم، وهو ما سيق الكالم     

  5اجل ذلك املعىن... وما ال حيتمل إال معىن والداً. وقيل: ما ال حيتمل التأويل".
 :6يف لني أورد البعض لةلنص مخس معان اصطاللي ، هي

 من الكتاب والسن  سواء كان ظاهرًا أو نصاً، أو مفسرًا لقيق  أو جمازاً، عامًا أو " كل مةلفوظ مفهوم املعىن .1
 خاصاً".

 ذكر الشافعي، أن الظاهر: نصاً، والنص يف الةلغ  مبعىن الظهور. .2
" هو ما ال يتطرق إليه التمال أصاًل ال عةلى قرب وال عةلى بعد، كاخلمس  مواًل، فإنه نص يف معنا  ال حيتمل  .3

 ، فكةلما كانت داللته عةلى معنا  يف هذ  الدرج  مسي باإلضاف  إىل معنا  نصاً".شيئاً آخر
 " ما ال يتطرق إليه التمال مقبول يعضد  دليل، أما االلتمال الذي ال يعضد  دليل فال خيرج من كونه نصاً". .4



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 229 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .288، ص 16ها، ج1398، 1ابن تيمي ، جمموع الفتاوى،  ع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، ط .7
فما  363، ص13ج، 2ال رقاين، حممد عبد العظيم، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القاهرة، مكتب  ابن تيمي ، ط .8

 بعدها.
 .17. ال رقاين، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق، ص 9

 
 " الكتاب والسن ، أي ما يقابل اإل اع والقياس ". .5

" يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسن  سواء كان الةلفظ داللته قطعي  أو ظاهرة،  7صكما وذكر ابن تيمي  أن لفط الن     
وهذا هو املراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال املكةلفني، ويراد بالنص ما داللته قطعي  ال حتمل النقيض كقوله 

 ) تةلك عشرة كامةل  (".
 ويرى البالث أن مرد االختالف يف معىن النص االصطاللي، راجع إىل اختالف املبحث الذي يستعمل فيه.    

 القرآن اصطالحا :  (ب
. 8القرآن هو " كالم اهلل تعاىل املعج  املن ل عةلى النيب حممد ا صةلى اهلل عةليه وسةلم ا املنقول عنه بالتواتر املتعبد بتالوته"   

فظ العريب املن ل عةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، املكتوب يف املصالف، املنقول عنه نقاًل فالقرآن الكرمي هو الةل
 متواتراً بال شبه . 

ق ويعين أنه الكالم الذي يفّرق بني احلوأصةله مصدر كذلك مث مسي به النص القرآين، ومن أمساء القرآن: الفرقان، 
. (1اآلية الفرقان: ) سورة  ﴾ نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلعاَلِميَن نَِذيرا  تَباَرَك الَِّذي ﴿  قال تعاىل .9والباطل

قا  ِلما بـَْيَن نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ ُمصَ ﴿ : تعاىل : الكتاب، والذكر، والتن يل. قالكذلك  ومن أمسائه املشهورة دِّ
 وقال، (50اآلية األنبياء:) سورة ﴾ َوهذا ِذْكٌر ُمباَرٌك َأنـَْزْلناهُ ﴿ : تعاىلوقال  (3اآلية  آل عمران: ) سورة ﴾ يََدْيهِ 
 .(192اآلية  الشعراء:) سورة  ﴾ َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمينَ ﴿ تعاىل

 المبحث الثاني 
 موقف المدرسة الحداثية من النص القرآني من حيث الثبوت

إىل الناس كاف ، وأن ل عةليه القرآن وليًا مساوياً، مايدًا له وهاديًا إىل صراط اهلل الع ي  بعث اهلل ع  وجل نبيه حممد  
احلميد. وقد أقبل املامنون عةلى مساعه ولفظه وتدبر ، فاكتسب املكان  السامي  يف نفوسهم. وقد أمر رسول اهلل ا صةلى 

 ك.اهلل عةليه وسةلم ا ُكَتاب الولي بتدوينه فشمةلته عناي  احلفظ بذل
وقد ظهر إىل جانب تدوين القرآن الكرمي كوح من العةلوم هدفها خدم  النص القرآين واالستفادة منه، من تةلك العةلوم  

 عةلم التفسح، الرامي إىل تفسح مراد اهلل من اآليات القرآني  والذي هنض بأعبائه كوح من أعالم املسةلمني. 
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صر النبوة، ليث أثار القرآن الكرمي منذ الةلحظات ااوىل لن وله لرك  فكري  وقد كانت بداي  هذا العةلم اجلةليل منذ ع 

عةلمي  ثقافي  عند العرب فقد دعاهم إىل االلتفات إىل ما جاءهم من جديد يف أساليب التعبح والبيان مبا مل يعهدو  من 
يه وسةلم ا كوحاً عن بعض ا صةلى اهلل عةل قبل، فتعةلقت قةلوهبم وأمساعهم بروع  بيانه وبةليغ نظمه، ورالوا يسألون رسول اهلل

 معاين القرآن فيفسرها ويبينها هلم.
مث تطور عةلم التفسح وتشعب عةلى يد عةلماء التفسح، الذين منهم من سةلك طريق التفسح بااثر، ومنهم من سةلك  

ح فيما بعد. يتضطريق التفسح بالرأي، ومنهم من سةلك املسةلكني، وغح ذلك من طرق التفسح عةلى حنو ما سوف 
ومع مرور ال من شهد تفسح النص القرآين ظهور بعض الفرق اليت توغةلت يف تأويةله إىل لٍد لاد هبم عن املنهم املألوف 
عند أهل السن ، خمضع  النص آلرائها املذهبي ، أو اجتاهاهتا الفةلسفي  والفكري ، عةلى حنو ما يةلقانا عند املعت ل ، واملتصوف  

 ات.من أصحاب اإلشار 
مث شهد العصر احلديث عدداً من التفاسح احلداثي  لةلنص القرآين، واليت تعد ساللاً يوجه لضرب اإلسالم وطمس معامله  

يضاف إىل غح  من ااسةلح  اليت طاملا أشهرت يف وجه اإلسالم واملسةلمني عةلى مر العصور. ولألسف أن أصحاب 
لتطور اإلسالم، املهتم بأمور املسةلمني، الراغب يف تطويرهم ملسايرة اتةلك التفاسح ظهر أصحاهبا مبظهر احلريص عةلى 

والتقدم من لوهلم، فجاءت تفاسحهم آليات القرآن الكرمي خمالف  ملراد اهلل ع  وجل، خمةلف  كمًا هائاًل من التحريف 
 والضالل.

 المطلب األول
 منهجية تعامل الحداثيين مع النص القرآني

داثي  من النص القرآين منهجًا مقةلدًا لنسق احلداث  الغربي ، فاتسم موقف احلداثيني عام  لقد انتهجت املدرس  احل
بالتشكيك واالنتقاد ملوثوقي  النص القرآين، عةلى اختالف فيما بينهم من ليث الدرج . فقد سعت تةلك املدرس  إىل 

قاد، واستبدال عمل عةلى ترسيخ اإلميان واالعتإلداث قطيع  معرفي  مع القراءات الرتاثي  اإلسالمي  لةلنص القرآين اليت ت
 ترسيخ التشكيك واالنتقاد برتسيخ االميان واالعتقاد.

وقد اتبعت تةلك املدرس  يف سبيل حتقيق مشروعها احلداثي النقدي القائم عةلى أن تكون قراءة النص القرآين قراءة  
 ذلك بنقل إىل إزال  عائق القداس  عن النص القرآين، و  انتقادي  ال اعتقادي ، جمموع  من اإلسرتاتيجيات هتدف يف جممةلها
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 فما بعدها. 178م، ص 2006، 1عبد الرمحن، طه، روح احلداث  ) املدخل إىل تأسيس احلداث  اإلسالمي  (، بحوت، املرك  الوقايف العريب، ط .10
 .5حتةليل اخلطاب الديين، تر   وتعةليق هاشم صاحل، بحوت، دار الطةليع  لةلطباع  والنشر، ص  أركون، حممد،  القرآن من التفسح املوروث إىل .11
 .2009م، ص 2007، 3أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، املرك  الوقايف العريب، الدار البيضاء ا املغرب، ط .12
 .11. أركون، حممد، نفس املصدر، ص 13

 
اآليات القرآني  من الوضع اإلهلي إىل الوضع البشري، ويكون ذلك بالتعامل مع اآليات القرآني  باعتبارها وضعاً بشرياً، 

 :10وذلك من خالل اآليت
اليت يستعمةلها  حبذف العبارات: ليث يقوم احلداثيون عدم استعمال عبارات التعظيم المألوفة للنص القرآني .1

 هور املسةلمني يف تعظيمهم لكتاب اهلل ع  وجل مول " القرآن اجمليد " و " القرآن الكرمي " و " القرآن املبني 
 " و " القرآن احلكيم " أو " اآلي  الكرمي  " أو " قال اهلل تعاىل " أو " صدق اهلل العظيم ".

ليث يعمد أعالم تةلك املدرس  احلداثي  إىل استعمال مصطةلحات : استبدال مصطلحات جديدة بأخرى مقررة .2
جديدة مت وضعها من تةلقاء أنفسهم بدياًل عن مصطةلحات أخرى مقررة، مول استعمال مصطةلح " اخلطاب 
النبوي " مكان مصطةلح " اخلطاب اآلهلي "، فقد ذكر حممد أركون، ألد أبرز أعالم تةلك املدرس  " وكنت قد 

لدراسات السابق  أن ) مفهوم اخلطاب النبوي ( يطةلق عةلى النصوص اجملموع  يف كتب بينت يف عدد من ا
( وااناجيل والقرآن، كمفهوم يشح إىل البني  الةلغوي  والسيميائي  لةلنصوص،  La Bibleالعهد القدمي ) أي: 

  النصوص واإلصرار . وذكر نصر لامد أبو زيد أن " القول بإهلي11ال إىل تعريفات وتأويالت الهوتي  عقائدي "
عةلى طبيعتها اإلهلي  تةلك يستةل م أن البشر عاج ون مبناهجهم عن فهمها ما مل تتدخل العناي  اآلهلي  بوهب 

. وكذلك استعمال مصطةلح " الظاهرة القرآني " أو " الواقع  القرآني  12البشر طاقات خاص  متكنهم من الفهم"
ون  الكربى " مكان مصطةلح " القرآن الكرمي " ومصطةلح " " مكان مصطةلح " ن ول القرآن " ومصطةلح " املد

 العبارة " مكان مصطةلح " اآلي ".
حلداثي  : فال لرج عند أتباع تةلك املدرس  االتسوية في االستشهاد بين ما هو كالم اهلل وما هو كالم البشر .3

اآليات القرآني  االستشهاد ب يف أن يساوي عند االستشهاد بني ما هو كالم اهلل ع  وجل وبني كالم البشر، فين ل
اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خةلفها بأقوال البشر، كأن يصدر كتبه، أو مي ج مقاالته بآيات قرآني  
مع أقوال لدارسني من غح املسةلمني. من ذلك ما جند  عند حممد أركون يف كتابه ) القرآن من التفسح املوروث 

َوما كاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحي ا َأْو ِمْن َوراء  ﴿ 13ين ( فبعد أن ذكر قوله تعاىلإىل حتةليل اخلطاب الدي
ا ِمْن َأْمرِنا ما  وََكذِلَك َأْوَحْين. ِحجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوال  فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه ما َيشاء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  ا ِإلَْيَك ُروح 

يماُن َولِكْن َجَعْلناُه نُور ا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاء ِمْن ِعباِدنا َوِإنََّك لَتَـْهِدي إِ ُكْنَت  لى َتْدِري َما اْلِكتاُب َوال اإْلِ
 جند  يسرتشد مبقول  ) كةلود ليفي ( وهي " (.  52ـ  51) سورة الشورى، اآليتان  ﴾ ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
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 .145.أركون، حممد، نفس املصدر، ص 14
 .9أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل اخلطاب الديين، املصدر السابق، ص  .15
 .24ا  23.  وانظر يف هذا املعىن أيضاً: أركون، حممد، نفس املرجع، ص 207أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .16

 
ااسطورة هي عبارة عن قصر إيديولوجي مبين بواسط  لصى وأنقاض خطاب اجتماعي قدمي ". ومن ذلك أيضاً 

َنَك َوبـَْيَن الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة ِحجاب   ﴿أنه ذكر قوله تعاىل:         ﴾ ا َمْسُتور اَوِإذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنا بـَيـْ
) سورة  ﴾ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلهُ َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ  ﴿وقوله تعاىل:  ( 45) سورة اإلسراء: اآلية 

" الةلغ  هي أوالً تصنيف أو تقسيم إىل أنواع وأصناف. إهنا خةلق 14، مث أعقب ذلك بذكر ( 204األعراف: اآلية 
عالي  العةلمي  ليست عبارة عن جتميع أعمى ا أو تراكم أعمى ا لألشياء ولةلعالقات بني ااشياء "  وذكر " إن الف

لةلحقائق. فالعةلم يف جوهر  انتقائي ويبحث عن احلقائق ااكور أمهي  إما بسبب قيمتها الذاتي  اازلي ، وإما سبب 
 أهنا تشكل أدوات ملواجه  العامل. 

تةلف  يف اخلطاب احلداثي  بني مستويات خمتفرق املدرس  التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب اإللهي:  .4
اإلهلي، فنجدها تفرق بني " الولي " و " التن يل " وبني " الولي " و " املصحف " وبني " القرآن " و " 

" ال ميكن إدراك املقاصد املعرفي   15املصحف " وبني " القرآن الشفوي " و " القرآن املكتوب ". فقد ذكر أركون
املعرفي  والوظيف  املعياري  لةلولي... إن مفهوم الولي يف السياق القرآين قبل انتشار اخلاص  بفصل املكان  

املصحف الرمسي املغةلق كان أكور اتساعاً من ليث اآلفاق والرؤي  الديني  مما آل إليه بعد انغالق الفكر اإلسالمي 
 داخل التفسح التقةليدي املوروث عن الطربي ومن نقل عنه ل  يومنا هذا".

كةلم    : ليث تسةلم املدرس  احلداثي   بأنه وكما أنلمشابهة بين القرآن الكريم والنبي عيسى عليه السالما .5
اهلل جتسدت يف عيسى بن مرمي، فكذلك كالم اهلل قد جتسد يف القرآن. وعةلى تةلك النتيج  رالو يبنون لكمهم 

  اإلنساني ، فمن هذا ي ، ويوبتون له الطبيعاملتمول يف أن املسةلمني طاملا ينفون عن عيسى بن مرمي الطبيع  اإلهل
الباب وجب عةليهم أن ينفوا عن القرآن الطبيع  اإلهلي  ويوبتوا له الطبيع  البشري  هو اآلخر. يقول نصر أبو زيد 
" واملقارن  بني القرآن الكرمي والسيد املسيح من ليث طبيع  ) ن ول ( ااول وطبيع       ) ميالد ( الواين 

وجود التشابه بني البني  الديني  لكل منهما داخل البناء العقائدي لإلسالم نفسه، ولعةلنا ال نكون  تكشف عن
مغالني إذا قةلنا إهنما ليستا بنيتني، بل بني  والدة رغم اختالف العناصر املكون  لكل منهما، فالقرآن كالم اهلل، 

يكونوا قد انتهوا إىل جعل القرآن نصًا لغوياً . وهبذا احلكم 16وكذلك عيسى عةليه السالم رسول اهلل وكةلمته "
 موةله مول باقي النصوص البشري  ااخرى. 
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ر إلياء االكشاف عن لقائق التن يل وعيون ااقاويل يف وجو  التأويل، اسم املالف:  أبو القاسم حممود بن عمر ال خمشري اخلوارزمي، دار النشر: د .17

 . 626صفح   1بحوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي.ج ء  -الرتاث العريب 

، ج ء 1405 –بحوت  -رير بن ي يد بن خالد الطربي أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، اسم املالف:  حممد بن ج .18
 .269صفح   3

 
أن هذا القياس الذي تبنته تةلك املدرس  احلداثي  خاطئ، كما أن النتيج  املرتتب  عةليه أخطأ، فاملسمةلون  ويرى الباحث

وسةلم ا كما يوبتون لةلقرآن  عةلى نبيه حممد ا صةلى اهلل عةليه يوبتون لعيسى بن مرمي الطبيع  البشري  بناء عةلى كالم اهلل املن ل
يََدْيِه َوتَاْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء  َما َكاَن َلِديوًا يُاْفتَاَرٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بَانْيَ  ﴿الكرمي الطبيع  اإلهلي  بناء عةلى كالم اهلل نفسه 

(، وينفون عنه الطبيع  البشري ، وإال فةلماذا  عج  البشر منذ  111) سورة يوسف: آي   ﴾ َوُهًدى َوَرمْحًَ  لَِّقْوٍم يُاْاِمُنونَ 
ن ول القرآن ول  عصرنا هذا بل وإىل أن تقوم الساع ، عةلى أن يأتوا بسورة أو بآي  مويةل ، إن هذا العج  البشري لدليل 

 " 17افوله: كن فيكون،يقول صالب الكشعةلى طبيع  القرآن اإلهلي .مث كون عيسى كةلم  اهلل وروح منه أي خةلق بق
وقيل لعيسى ) كةلمه اهلل ( ) وكةلم  منه ( انه وجد بكةلمته وامر  ال غح من غح واسط  أب وال نطف  وقيل له روح اهلل 

يف  "وذكر اإلمام الطربيوروح منه لذلك انه ذو روح وجد من غح ج ء من ذي روح كالنطف  املنفصةل  من ااب احلي
وهو أن املالئك  بشرت مرمي بعيسى عن اهلل ع  وجل برسالته وكةلمته اليت أمرها أن  " 18أن عيسى كةلم  اهلل املقصود ب

 ان ".فشتان بني كون عيسى كةلم  اهلل وكون القرآن كالم اهللتةلقيها إليها أن اهلل خالق منها ولدا من غح بعل وال فحل
  القياس خمتةلف متاماً.

 المطلب الثاني
 التعامل مع النص القرآني بهذه المنهجيةغايتهم من 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن: هل وقف األمر بتلك المدرسة عند حد مساواة النص القرآني بغيره من النصوص 
 اللغوية؟

قطعًا فإن اإلجاب  بال، فما تةلك النتيج  اليت توصةلوا إليها إال سبياًل لغايات أخرى، ونتائم غحها، ليث يرتبون عةلى 
 تةلك املماثةل  عدداً من النتائم ااخرى، هي:
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 .209ا  208أبو زيد، نصر لامد،  نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .19
 ما بعدها.ف 183م، ص 1997تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، دمش ا سوريا، دار الينابيع،  .20
 .181عبد الرمحن، طه، روح احلداث ، مرجع سابق، ص  .21
 .209أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .22

 
النص القرآين جمرد نص مت إنتاجه وفقاً ملقتضيات الوقاف  اليت تنتمي إليها لغته، وال ميكن أن يفسر أو يفهم إال  .1

 بالرجوع إىل هذا اجملال الوقايف اخلاص، وبذلك ين ل من رتب  التعةلق باملطةلق إىل رتب  التعةلق بالنسيب، فالنصوص
الديني  يف نظرهم " ليست يف التحةليل ااخح سوى نصوص لغوي ، مبعىن أهنا تنتمي إىل بني  ثقافي  حمددة مت 

 . 19إنتاجها طبقاً لقوانني تةلك الوقاف  اليت تعد الةلغ  نظامها الداليل املرك ي"
 مي ة لتأويل عةلى الجعل النص القرآين إشكايل إ ايل، ينفتح عةلى التماالت متعددة ويقبل تأويالت كوحة، و  .2

غح  من التأويالت ااخرى. ومن مث يرى بعضهم أن " الوضعيات االجتماعي  الشخصي  يف اجملتمع العريب مبا 
انطوت عةليه من مسات ومطالب اجتماعي  اقتصادي  وسياسي  وثقافي  إخل، هي اليت تدخةلت يف عمةلي  خةلخةل  

تى ذلك عةلى حنو يف اجتاهات طبقي  وفئوي  وأقوامي  متعددة، وأ النص القرآين وتشظيبه وتوزيعه بنيويًا ووظيفياً 
ظهر فيه هذا النص معاداً بناؤ  وفق قراءات متعددة حمتمةل  تعدد تةلك االجتاهات ولوامةلها اجملسدة بالوضعيات 

 .20املذكورة إياها"
يف ذلك أنه ال  لسببفصل النص القرآين واستقالله عن مصدر  اإلهلي، وربطه بالقارئ اإلنساين، بدعوى أن ا .3

سبيل إىل إدراك املقاصد احلقيقي  لةلمتكةلم املتعايل نظراً النقطاع صةلته بنا، وأيضاً لغيابه عنا، إذ ال بد أن يادي 
هذا الغياب إىل ضياع هذ  املقاصد، وكل ما يستطيع أن يقتنصه القارئ من النص القرآين ليس إال لصيةل  

. وياكد هذا املعىن أبو 21وخةلفيته املعرفي  ووضعيته االجتماعي  والسياسي  االستنطاق من خالل مرجعيته الوقافي 
زيد بقوله أن " القول بإهلي  النصوص واإلصرار عةلى طبيعتها اإلهلي  تةلك يستةل م أن البشر عاج ون مبناهجهم 

 .22عن فهمها ما مل تتدخل العناي  اإلهلي  بوهب البشر طاقات خاص  متكنهم من الفهم "
ويرد البالث عةلى تةلك النتائم وغحها، بأن ما بين عةلى باطل فهو باطل، إن املقدمات باطةل  ومن مث ال بد أن تأيت 

القرآن أي وجود سابق له يف عةلم اهلل سبحانه، وينفى عنه أي وجود له  ينفى عنالنتائم باطةل  أيضاً.فأبو زيد بذلك 
فاةليست    ينتمي إليهاكوماً بالقوانني الداخةلي  البنيوي  الداللي  لةلوقاف  اليتمنتم ثقايف حمويعترب  بذلك الةلوح احملفوظ،   يف

نص القرآين عند فال نصوصًا مفارق  لبني  الوقاف  اليت تشكةلت يف إطارها بأي لال من االوال، النصوص الديني  
ا فال لرج، وماركسًيا عةله وجوديً احلداثيني ينطق بكل املذاهب والفةلسفات ؛ أي أنه ليس له معىن ثابت، فمن شاء أن جي

  يف   َبْل ُهَو قُاْرَآٌن جمَِيدٌ  (تعاىل: وهذا مردود بقوله  ال مانع، صهيونًيا ما املشكةل ، وجوديًا ما االعرتاض، عبوًيا ما اخلةلل؟ 
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فالنص القرآين كالم اهلل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خةلفه تن يل من  (،22-21اآليات :َلْوٍح حَمُْفوٍظ()الربوج

ع ي  لكيم، مث إنه ال ميكن بأي لال من االوال أن يكون من قول البشر، كما ادعى احلداثيون وبالتحديد قول 
 حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، وذلك لعدة أسباب عقةلي  ونقةلي ، هي:

ي  توبت لةلمدعي ااول ) مبعىن أن من يدعي مةلكي  شيء يظل هذا الشيء مةلك السبب ااقوى هو أن القض .1
له ل  يأيت شخص آخر فيدعي مةلكي  هذا الشيء، وهنا يبدأ كل طرف يف تقدمي اادل  والرباهني اليت توبت 

ذِّْكَر َوِإنَّا ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا ال ﴿ألقيته يف مةلكي  هذا الشيء (. وعةلى هذا ااساس، فاهلل ع  وجل هو من قال 
(، ومل يذكر ألد ل  النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل وقتنا هذا  9) سورة احلج : آي   ﴾ َلُه َلَحاِفظُونَ 

أن القرآن الكرمي هو كالمه ومن عند ، ومن مث يظل القرآن الكرمي كالم اهلل هو الذي أن له وهو الذي تكفل 
 حبفظه، إىل أن يأيت من يدعي أنه كالمه ومن عند .

ول البشر، فةلماذا عج  البشر أنفسهم عةلى أن يأتوا مبوةله أو بسورة أو حب  آي  منه لو كان القرآن الكرمي من ق .2
َوَلْو  ﴿ل  وقتنا هذا، عةلى الرغم من أنه أن ل يف أهل فصال  وبالغ . بل إن اهلل ع  وجل يعةلن لةلجميع 

َنا بـَْعَض اأْلَقَاِويِل ) ( َفَما ِمْنُكْم ِمْن 46( ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن )45( أَلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن )44تـََقوََّل َعَليـْ
 (. 47 -44﴾ ) سورة احلاق : اآليات:  (47َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن )

النص القرآين خمتةلف متامًا عن النصوص الةلغوي  والكتب ااخرى، فهناك النبوءات، واحلقائق العةلمي  القاطع   .3
ليت ختةلو متاماً من أي مةلمح إنساين. كما أن املقارن  بني القرآن والكتب اليت يقال  اليت ذكرها القرآن الكرمي، وا

كذبًا إنه مأخوذ منها تربهن بوضوح أنه ال ميكن أن يكون قد تأثر بتةلك الكتب انه كوحًا ما خيالف تةلك 
 الكتب، ويكون احلق واملنطق ولقائق التاريخ والعةلم يف جانب النص القرآين.

 يكون القرآن الكرمي من عند النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، نظراً لآليت: ال ميكن أن .4
أن النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم قد لبث يف قومه عمراً قبل البعو ، وكان أميًا ال يقرأ وال يكتب، قال  .أ

ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّه بَِيِميِنَك  ﴿اهلل تعاىل  ُلو ِمن قـَ ) سورة ﴾  ْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ ِإذ ا الَّ َوَما ُكنَت تـَتـْ
ومل يكن موةلهم شاعرًا بل ال ينبغي أن يكون له ذلك، وهذا ما سجةله النص  (، 48العنكبوت: اآلي  

 (. 69) سورة يس: اآلي   ﴾ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقـُْرآٌن مُِّبينٌ ﴿ القرآين 
مل يدعي النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم أن القرآن الكرمي من كالمه، ومل ينسبه إىل نفسه، بل ملا طةلب  .ب

َلى  َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا َوِإَذا تـُتْـ ﴿ منه أهل مكه أن يأيت بقرآن غح هذا أو يبدله، رد عةليهم مبا أن له اهلل عةليه   
ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِليبـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يـَْرُجوَن لِ  َذا َأْو بَدِّ َلُه ِمن تِْلَقاء َقاَءنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِر هَ   َأْن أَُبدِّ

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
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 (.15)سورة يونس: اآلي   ﴾ نـَْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى  ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 
 منه صةلى اهلل عةليه وسةلم بأن اامر ليس بيد ، وأنه إمنا يتبع ما يولى إليه من اامر.وهذا تسةليم 

الفرق الكبح بني احلديث النبوي، وبني النص القرآين، فةلو كان االثنان مصدرمها والد ملا كان هذا التباين  .ت
 الواضح بني النصني.

ى اهلل عةليه صةلتضمن النص القرآين أمورًا غيبي ، وقصصًا من ال من الغابر، مان كان يعةلمها النيب حممد  .ث
وال ألد من قومه، كقصص اانبياء والرسل عةليهم السالم. بل إن أهل زمانه كانوا يسألونه عن أمور  وسةلم

د  اخربهم ةلو كان اامر من عنغيبي  فكان ميهةلهم ل  ين ل عةليه الولي، مول سااهلم عن أهل الكهف، ف
 يف لينها.

تضمن النص القرآين بعض أساليب العتاب لةلنيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فةلو أن القرآن من عند حممد  .ج
ََ َوتـََولَّى )عَ  ﴿نفسه، قال اهلل تعاىل: صةلى اهلل عةليه وسةلمملا عاتب النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلم ( َأْن 1َب

َفَعُه الذِّْكَرى )3( َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى )2َجاَءُه اأْلَْعَمى ) ُر فـَتَـنـْ ( 5( َأمَّا َمِن اْستَـْغَنى )4( َأْو يَذَّكَّ
ى ) ( فَأَْنَت 9( َوُهَو َيْخَشى )8( َوَأمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى )7( َوَما َعَلْيَك َأالَّ يـَزَّكَّى )6فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ

فكان صةلى اهلل عةليه وسةلم بعدها كةلما رأى هذا (.  10ا  1﴾ ) سورة عبس: اآليات  (10َعْنُه تـََلهَّى )
ن ل إليه بل إن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، مأمور بأن يبةلغ ما أ ااعمى قال له مرلباً مبن عاتبين فيه ريب.

ْغَت ِرَسالََتُه َواهلل يـَْعِصُمَك ِإْن َلْم تـَْفَعْل َفَما بـَلَّ يَا َأيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك وَ  ﴿ من ربه
 (. 67﴾) سورة املائدة: اآلي  ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلل ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

لو أن القرآن الكرمي من عند النيب حممد، ملا تأخر يف لسم أمور هام  ومصحي  يف لياته ولياة الصحاب ،   .ح
ْفِك عُ  ﴿كحادث  اإلفك، اليت آملته كوحاً إىل أن ن ل قول اهلل ع  وجل   ۚ  ْصَبٌة ِمْنُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ

ٌر َلُكْم َبْل ُهَو  ۚ  اَل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم  ْثِم  ۚ  َخيـْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ َوالَِّذي تـََولَّى    ۚ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنـْ
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم  َرُه ِمنـْ ولادث  الوالث  من أصحابه صةلى اهلل عةليه (.  24﴾. ) سورة النور: اآلي  ِكبـْ

عةلق بسبب صةلى اهلل عةليه وسةلم فيما يت وسةلم، الذين ختةلفوا عن غ وة تبوك، ومل يكذبوا عةلى رسول اهلل
ختةلفهم عن الغ و معه، فطةلب الرسول من أصحابه آال يكةلمهم ألد، وظةلوا عةلى لالتهم هذ  إىل أن ن ل 

ُحَبْت َوَضاَقْت َوَعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرُض ِبَما رَ ﴿ فيهم قول اهلل تعاىل 
 َه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ لَّ َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوظَنُّوْا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإنَّ ال

 (. 118) سورة التوب : اآلي  ﴾. 
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 .135ا  134، ص 2م، ط 2002. أركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، تر   هاشم صاحل، بحوت، دار الساقي، 23
 .135، نفس املرجع، ص أركون، حممد، الفكر ااصويل .24

 
 

لو أن مصدر القرآن الكرمي هو النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فهل من املعقول أن يكةلف نفسه بتةلك  .خ
العبادات الشاق ، كأن يقوم الةليل إال قةليالً منه، وأن يداوم عةلى الصيام، وحيرم نفسه من املةلذات والشهوات،  

ل أيضاً يث اانبياء. وهل من املعقو كشرب اخلمر، والربا، ولبس الذهب واحلرير، وعدم قبول الصدق ، وتور 
 ٍم َعِظيمٍ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب يـَوْ  ﴿أن خيوف نفسه صةلى اهلل عةليه وسةلم من عذاب النار 

 (.15﴾.) سورة يونس: اآلي  
تهروا لتكون معج ة له عند قومه الذين اش صةلى اهلل عةليه وسةلم إذن فالنص القرآين إهلي املصدر، أيد اهلل به      

 بالفصال  والبيان، وال ميكن بأي لال من االوال أن يكون من قول البشر.
 المبحث الثالث

 موقف المدرسة الحداثية من النص القرآني من حيث الجمع
ن شأهنا ومااخذات ميتمول موقف املدرس  احلداثي  من النص القرآين من ليث اجلمع، فيما أثارو  لوله من شكوك  

أن تضع موثوقي  النص القرآين من ليث التطابق بني ما هو بني يدي املسةلمني اليوم وبني ما أن ل عةلى النيب حممد صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم موضع الشك، وهذا بسبب ما لبس عندهم من أمور تتعةلق بتدوين النص القرآين وترتيبه و عه.

 المطلب األول
 ية من تدوين النص القرآنيموقف المدرسة الحداث

لقد كان لتةلك املدرس  احلداثي  موقفاً يتسم بالتشكيك فيما يتعةلق بتدوين القرآن الكرمي، من مبدأ أنه قد انتقل من     
النيب عةليه الصالة والسالم شفوياً، مث كتاب ، ما يعين أنه يستحيل بأي لال من االوال أن يكون قد انتقل بصورة كامةل  

نقص منه شيئًا قل أو أكور، بل إن عمةلي  النقل نفسها يشوهبا التشكيك، إذ ال بد أن حيدث اختالف بني دون أن ي
" فالنيب تةلفظ بالقرآن أواًل شفهيًا أمام 23الصورتني الشفوي  واملكتوب  مهما بةلغ الناقل من صدق وحتري، يقول أركون 

شكةل  من ال  الشفهي  لةلكالم واحلال  الكتابي  " مث يذكر أن املالصحاب  قبل أن ُيسجل ما قاله كتاب ، وهناك فرق بني احل
وجه  نظر  تكمن يف " دراس  االختالفات الكائن  بني احلال  الشفهي  اليت ضاعت إىل اابد وبني احلال  الكتابي  لةلنص 

 .24الذي كان له تاريخ شفهي قبل أن يسجل كتاب  "
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 .114أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل اخلطاب الديين، مرجع سابق، ص  .25
 . 95م، ص 1992، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي ا نقد واجتهاد، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .26
 .114اخلطاب الديين، نفس املرجع، ص . أركون، حممد، القرآن من التفسح املوروث إىل حتةليل 27
  وبني ي. هاشم صاحل، مرتجم كتاب الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، يف تعةليقه باهلامش عةلى ما ذكر أركون من أن هناك اختالف بني احلال  الشفه28

 .135احلال  الكتابي  لةلنص، ص 

 
   
أن   اختالفات بني احلال  الشفهي  واحلال  الكتابي  لةلنص القرآين، بل إنه يذهب إىلوهبذا يتضح مما ذكر  أركون، أن مث   

كتاب  النص القرآين مل تكن إال يف عهد عومان، ومل يوبت لرفياً أو كتابياً إال بعد القرن الرابع اهلجري / العاشر امليالدي، 
. بل ويرى 25ا كتاباً والداً أو عماًل متكاماًل "يقول " إن كةلي  النص املوبت عةلى هذا النحو كانت قد عومةلت بصفته

أن الظروف اليت متت فيها عمةلي  التدوين تبدو غامض ، ومل يكشف عنها النقاب ل  اآلن. وي عم أن مث  تالعبات قام 
نه مل أ هبا العقل اإلسالمي يف النص القرآين أثناء املرور من لال  الكالم الشفوي إىل لال  الكالم املكتوب. كما وي عم

حيدث إ اع بعد فرتة طويةل  من االلتجاج واالختالف عةلى شكل ومضمون النص القرآين، الذي انضم إليه ماخراً 
احلديث النبوي املنج  من قبل البخاري ومسةلم بالنسب  لةلسنيني، ومن قبل الكةليين بالنسب  لةلشيعيني إال يف القرن الرابع 

 .26اهلجري
اكةلتهم أن " القرآن مل يوبت كةلياً أو هنائياً يف عهد عومان عةلى عكس ما نظن، وإمنا وياكد مرتجم الكتاب وهو عةلى ش

ظل الصراع لوله حمتدمًا ل  القرن الرابع اهلجري لني أغةلق هنائيًا باتفاق ضمين بني السن  والشيع ... بعدئذ أصبح 
عةلى  صبحوا يعامةلونه كعمل متكاملمعترباً  كنص هنائي ال ميكن أن نضيف إليه أي شيء أو حنذف منه أي شيء. وأ

 .27الرغم من تنوع سور  واختالفها فيما بينها من ليث املوضوعات وااساليب"
كما وي عم هذا املرتجم أيضًا أن " الكتاب املقدس موجود عند اهلل فقط، والكتب اليت متوةله عةلى اارض كاملصحف 

 والفقهاء رخيي  معين ، مث طمست هذ  الظروف من قبل الالهوتينيموالً أو التوراة أو اإلجنيل، كانت قد كتبت يف ظروف تا
 .28لكي تفقد هذ  الكتب تارخييتها، ولكي تبدو مساوي  متعالي  فقط"

وعةلى هذا ااساس فإن تةلك املدرس  احلداثي  ال ترى لرجًا يف أن تعتقد بأن النص القرآين غح مكتمل، ليث حيتمل 
ذف كالم منسوب إىل املصدر اإلهلي عند التدوين أو عند وضع املصالف، كما اامر لديهم وجود نقص يتمول يف ل

 أن اامر حيتمل لديهم وجود زيادة تتمول يف إضاف  كالم منسوب إىل مصدر غح إهلي، كالم قد خيدم مصةلح  هذ  
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 .405رجع سابق، ص تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، م 29
 مصر -مسند اإلمام أمحد بن لنبل، اسم املالف:  أمحد بن لنبل أبو عبداهلل الشيباين، دار النشر: ماسس  قرطب   30

 7صفح   1مسند أمحد بن لنبل ج ء 
 فما بعدها. 202ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق ص  31

 
 

نت القرآين ( ) متامي  امل الفئ  أو تةلك.يقول ألدهم " فإننا يف االخرتاق احلايل نواجه املسأل  من ليث هي مسأل  لول
 . 29وكما هو بني فإن إ اعاً عةلى هذ  التمامي  يغدو واحلال كذلك أمراً خارج املصداقي  التارخيي  التوثيقي "

ويرد البالث عةلى هذا املوقف من تدوين النص القرآين، بأن اهلل ع  وجل الذي أن ل القرآن وتكفل حبفظه، هو الذي  
تدوين ل  تكون صورته الشفوي  هي نفس صورته املكتوب  متامًا بتمام، فهو سبحانه الذي سخر من يتولون عمةلي  ال

قدر ودبر لتكون عمةلي  احلفظ كما أرادها سبحانه. فقد أن ل اهلل ع  وجل القرآن عةلى عبد  ونبيه حممد صةلى اهلل عةليه 
فظ ة، فكانت أذهاهنم وعقوهلم سجالت حلوسةلم يف فرتة أشتهر أهل زماهنا بقوة احلفظ، وسيالن الذهن، وقوة الذاكر 

أشعارهم وأنساهبم وأيامهم ومفاخرهم. فما أن جاءهم القرآن ل  أهبرهم بسحر بيانه ودق  إعجاز ، فأقبةلوا عةليه ينهةلون 
من نبعه الصايف، حيفظونه، ويرددونه، ويتدارسونه فيما بينهم. ل  قال النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم يف ألدهم وهو 

. وإىل جانب هذ  30بد اهلل بن مسعود رضوان اهلل عةليه: " من سر  أن يقرأ القرآن رطباً فةليقرأ  عةلى قراءة ابن أم عبد"ع
ان يكتب يف منهم من كالصورة احملفوظ ، فقد كان القرآن يدون أوالً بأول لال ن وله عةلى يد من ُعرفوا بكتاب الولي، 

لصالة ااب ، ومتخصًصا هلا، وكةلما ن ل شيء من القرآن الكرمي أمرهم عةليه بعض االيان، ومنهم من كان منقطًعا لةلكت
فظ، السالم بكتابته مبالغ  يف تسجيةله، وزيادة يف التوثيق والضبط وااللتياط لكتاب اهلل تعاىل، ل  ُتظاهر الكتابُ  احلو 

ملكتوب السالم يدهلم عةلى موضع االصةل  و ويعاضد النقُش الةلفظ، وكان هاالء الكّتاب من خحة الصحاب ، وكان عةليه 
 ،اجلةلدو  ،ع اادميوقط ،احلجارة الرقيق و  ،والةلخاف ،جريد النخلو  ،من سورته فيكتبونه فيما يسهل عةليهم من العسب

  َصةلَّى اهللقيل: تُاتَّخُذ من بَاْرِديٍّ يكوُن مِبْصر، مث يوضع املكتوب يف بيت رسول اهلل ،والرقاع من الورق والكاغد الصَّحيَف ُ 
 .، لكنه مل يكن جمموعًا يف موضع والد، ومل ينقض العهد النبوي إال والقرآن جمموع عةلى هذا النمط31عةليه وسةلم

كتب لرسول اهلل َصةلَّى اهلل عةليه وسةلم عدد من الكّتاب منهم يف مك : عةلي بن أىب طالب، وعومان بن عفان، وأبو وقد 
  لعاص، وعامر بن فهحة، واارقم بن أيب اارقم، وأبو سةلم  عبدبكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وخالد بن سعيد بن ا
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 .3004، لديث رقم 2298، ص 4مسةلم، صحيح مسةلم، كتاب ال هد، باب التوبيت يف احلديث ولكم كتاب  العةلم، ج .32
، وابن لبان يف 32ا31(، وابن أيب داود يف املصالف ص  3086(، والرتمذي )  32( والنسائي يف فضائل القرآن )  787ا  786. روا  ابو داود ) 33

 .2/42، والبيهقي يف سننه 330 ا 2/221(، واحلاكم  43صحيحه ) 
 

 
اهلل بن عبد ااسد املخ ومى، وجعفر بن أيب طالب، ولاطب بن عمرو، وال بح بن العوام، وطةلح  بن عبيد اهلل، وعبد 

 يد بن ثابت، وعبد اهلل وز  وأضيف إليهم يف املدين : أبو أيوب اانصارى، خالد بن زيد، وُأيبُّ بن كعب، اهلل بن أيب بكر.
بن روال ، ومعاذ بن جبل، ومعيقب بن أىب فاطم  الدوسى، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن ُأيّب بن سةلول، وعبد اهلل بن زيد، 
وحممد بن مسةلم ، وبريدة بن احلصيب، وثابت بن قيس بن مشاس، ولذيف  بن اليمان، ولنظةل  بن الربيع، وعبد اهلل بن 

وزاد بعد احلديبي : أبو سفيان صخر بن لرب، وي يد بن أىب سفيان، ومعاوي  بن أىب سفيان، وخالد  سعد بن أيب سرح.
بن الوليد، وجهم بن سعد، وجهم بن الصةلت بن خمرم ، واحلصني بن النمح، ولويطب بن عبد الع ى، وعبد اهلل بن 

 ، وعمرو بن يد بن العاص، واملغحة بن شعباارقم، والعباس بن عبداملطةلب، وأبان بن سعيد بن العاص، وسعيد بن سع
ر  وكان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم شديد احلرص فيما يتعةلق بأم العاص، وشرلبيل بن لسن ، والعالء احلضرمى.

كتاب  النص القرآين، ل  أنه كان ينهي أصحابه عن كتاب  أي شيء عنه سوى القرآن الكرمي، فكان يقول " ال تكتبوا 
. 32تب عين غح القرآن فةليمحه، ولدثوا عين وال لرج، ومن كذب عةلي متعمدًا فةليتبوأ مقعد  من النار "عين ومن ك

وروي عن ابن عباس أنه قال " كان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إذا ن لت عةليه سورة دعا بعض من يكتب، فقال: 
 .33ضعاوا هذ  الساورة يف املوضع الذي يذكر فيه كذا وكذا "

ن اامر يوح الدهش ، ملاذا لددت تةلك املدرس  القرن الرابع دون غح ؟. وم  كان هناك اتفاق عةلى مر العصور كما أ  
واازمان بني السن  والشيع ؟! وإذا كان هناك نقص أو زيادة عةلى النص القرآين، فةلماذا مل تدلنا تةلك املدرس  أو غحها 

ها، أو حتدد أي شيء منها؟، كأن تقول مواًل هناك لذف يف املوضع  عن هذا النقص أو تةلك ال يادة؟، ملاذا مل حتدد
كذا، أو هناك زيادة يف املوضع كذا، إن اامر ال يعدو إال شكاً من أجل الشك وهو ما يسمى بالشك اهلدام، وليس  

حبج  أنه  ككما ي عمون بأن الرغب  يف كشف اجملهول واالطالع عةلى خفايا النص القرآين تدعوهم إىل االبتداء بالش
املنهم املوصل إىل االكتشاف، واحلقيق  غح ذلك فهم يريدون أن يفسدوا عةلى الناس عقيدهتم، هم يريدون أن يذهبوا 
بقدسي  النص القرآن، فيتحول بذلك إىل نص لغوي، حيتمل ما حتتمل سائر النصوص الةلغوي ، يفسر  من شاء كيفما 

 شاء لسب هوا .
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 فما بعدها. 147أركون، حممد، القرآن، مرجع سابق، ص  .34
 فما بعدها.  44، ص 1عوض، إبراهيم، امله ل  ااركوني  يف املسأل  القرآني ، دار الوقاف  لةلطباع  والنشر والتوزيع، الدول  ا قطر، ط .35
 .136م، ص 2002، 2، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، طأركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل .36
 .253تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، مرجع سابق، ص  .37

 
 المطلب الثاني
 ة الحداثية من ترتيب النص القرآنيموقف المدرس

ويتمول هذا املوقف يف التشكيك يف النص القرآين إلفقاد  قدسيته، وإن اله من ل  النصوص الةلغوي  ااخرى، اليت يصيبيها 
النسيان والعبث والتقدمي والتأخح، وغح ذلك. يقول أركون " إن أول تفحص لسورة الكهف يتيح لنا أن نكشف فيها 

تشكل الولدة السردي  ااوىل....وكما نُقل إلينا  25إىل  9ر التكويني  التالي .... ناللظ أن اآليات من عن العناص
يبدو أن نص احلكاي  هذ  قد تعرض لتحويرات أو لتغيحات، كان رجييس بالشح قد كشف بوضوح بواسط  التنضيد 

جتد مكانتها باالرى بعد اآلي   25أن اآلي   . يضاف إىل ذلك16إىل  9الطباعي عن نسختني متوازيتني لآليات من 
لوال أهنا تنتهي بالقافي  "عا ".... وهذا ما جيعةلنا نفرتض العديد من الفرضيات لول شروط أو ظروف توبيت  11

 . 34النص
، ليث زعم بالشح أن السورة قد خضعت 25إىل  9وهكذا يتضح أن أركون متفق مع ما ذكر  بالشح باآليات من 

ت أخرى، بعد أن اكتشف أن اآليات املذكورة ينبغي أن يعاد النظر يف ترتيبها، بل إنه رتبها فعاًل، فجعل جمموع  لتحويرا
عبارة عن روايتني لشيء والد،  16إىل  13، وجمموع  اآليات من 25ا  24مضافاً إليها اآليتني  16إىل  9اآليات من 

 . 35يعين أن إلدى اجملموعتني زائدة ال ل وم هلاأي أهنما نص والد جاء بروايتني خمتةلفتني، وهو ما 
بل إن اامر مل يقف هبم عند هذا احلد، فرالو ينتقدون ترتيب النص القرآين، يقول أركون:  " يبدو أن سورة احلجرات 

الذين قاموا ، هذا ما كشفه املارخون الفيةلولوجيون احملدثون 114يف القرآن متول يف الواقع املرتب  رقم  49املرتب  رقم 
 36برتتيب زمين لقيقي لسور القرآن وآياته"

ومنهم من راح يقول بعدم اتساق النص القرآين، فحى أن سور القرآن وآياته وموضوعاته وردت برتتيب خيةلو من االتساق  
 .37املنطقي، مفضياً إىل تناقضات يف فهم املقاصد، كما خيةلو من االتساق التارخيي
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، 611ا  2/229(، واحلاكم  4933(، والطرباين يف الكبح )  114(، وابن لبان )  5/185(، وأمحد يف املسند )  3954. روا  الرتمذي ) 38

 .7/147والبيهقي يف دالئل النبوة 
 .203. ال رقاين، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، مرجع سابق، ص 39
 ، ويف سند .4/218. روا  اإلمام أمحد يف املسند 40
 .282. ال رقاين، مناهل العرفان، مرجع سابق، ص 41

 
عةلى موقف املدرس  احلداثي  من ترتيب القرآن، بأنه جمرد ترديد أعمى ملقوالت ومذاهب املستشرقني ويرد البالث 

ومناهجهم وخمططاهتم اخلبيو ، الذين كوحًا ما ي عم أتباع تةلك املدرس  احلداثي  بأهنم يتخطون تةلك املناهم اخلاص  
ك املخططات. فرتتيب ال تقةليداً وترديداً هلذ  املناهم وتةلباملستشرقني، مث يتضح بعد ذلك أن ما يقولونه وينتهجونه ليس إ

النص القرآين مت لسب إرشاد النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فعن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أنه قال " كنا عند 
 جيه من، وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب اآليات بتو 38رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم نالف القرآن من الرقاع "

 . 39رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وإرشاد 
ومث  إ اع من اام  منعقد عةلى أن ترتيب آيان القرآن الكرمي عةلى هذا النمط الذي نرا  اليوم باملصالف كان بتوقيف 

ن ل يمن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم عن اهلل ع  وجل، وأنه ال جمال لةلرأي واالجتهاد فيه، بل إن جربيل عةليه السالم كان 
باآليات عةلى الرسول الكرمي صةلى اهلل عةليه وسةلم ويرشد  إىل موضع كل آي  من سورهتا، من ذلك ما روا  اإلمام أمحد 
عن عومان بن أيب العاص، قال: كنت جالساً عند رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ َشَخص ببصر  مث ّصوبه مث قال: " 

ْحَساِن َوِإيتَ  ﴿املوضع من السورة  أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذ  اآلي  هذا ﴾  اِء ِذي اْلُقْرَبى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 (.90) سورة النحل: اآلية "40إىل آخرها 

وإىل جانب ذلك فقد كان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يصةلى بأصحابه الصةلوات املختةلف  بعدد من السور كامةل   
عةلى الرتتيب الذي هو عةليه اليوم، من ذلك ما ثبت يف السنن الصحيح  من قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بسور 

رة ااعراف يف صالة املغرب، وسورة ) قد أفةلح املامنون ( عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، ومن قراءته لسو 
وسورة الروم يف صالة الصبح، وقراءة سورة السجدة وسورة ) هل أتى عةلى اإلنسان ( يف صبح يوم اجلمع ، وقاراءته ساورة 

ة العيد، كان يقرأ اجلمع  واملنافقني يف صالة اجلمع ، وقراءته سورة ) ق ( يف اخلطب ، وسورة ) اقرتبت ( و) ق ( يف صال
 .41ذلك كةله مرتب اآليات عةلى النحو الذي يف املصحف عةلى مرأى ومسمع من الصحاب 
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 .49م، ص 2001، 1بنان، دار الطةليع ، طالشريف، عبد اجمليد، االسالم بني الرسال  والتاريخ، بحوت ا ل .42
 .115م، ص 2001، 2أركون، حممد، اإلسالم ا أوربا ا الغرب، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .43

 
وهذا كةله يدلنا عةلى أن املسةلمني كانوا عةلى عةلم برتتيب آيات القرآن الكرمي وسور  بطريق  أو بأخرى يف عصر النبوة، 

ةليف  أيب بكر الصديق سهل عةليهم اامر، ومل يكن هناك أي فةلما أرادوا أن جيعةلوا يف صحف أو مصالف يف عهد اخل
 جمال لالجتهاد والرأي يف عمةلي  ترتيبه.  

 المطلب الثالث
 موقف المدرسة الحداثية من جمع النص القرآني

ومل تكتف تةلك املدرس  احلداثي  عن لد التشكيك يف تدوين النص القرآين، وترتيبه، بل رالوا يشككون يف مسأل   ع  
القرآن الكرمي، إىل لد ذهبوا معه إىل أن املصحف الذي بني أيدينا اآلن ال جيمع القرآن كةله، متهمني اخلةليف  عومان بن 
عفان ا رضوان اهلل عةليه ا حبرق عدة مصالف مهم ، ومن مث فإن لفظ القرآن ال يصح أن يطةلق لقيق  إال عةلى الرسال  

ني، فمن يت عاصرته، أما ما  ع بعد وفاته يف ترتيب خمصوص وُدونَّ بني دفتالشفوي  اليت بةلغها الرسول إىل اجلماع  ال
املعروف أن الصحاب  مل يكونوا متفقني يف البداي  لول مشروعي  هذا اجلمع، ل   ع اخلةليف  عومان بن عفان الناس 

 . 42عةلى مصحف والد وألرق باقي املصالف غح الرمسي 
ر أن س  تاريخ الولي الذي كان ين ل عةلى النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم باعتباويذهب بعضهم إىل القول بصعوب  درا

" املعرف  التارخيي  بةلحظ  النبوة أصبحت خارج نطاق إمكانياتنا إىل اابد بسبب ضياع وثائق أوىل أساسي  كوحة، ضياع 
 .43ال مرجوع عنه وال تعويض له"

ما ثبت من أوصاف وألكام ولقائق بصدد التوراة واإلجنيل يوبت أيضاً وهذا ما جيعل تةلك املدرس  احلداثي  تقرر أن  
بصدد القرآن، ان ما ثبت لةلشيء ثبت ملوةله، وعةليه فال سبيل إىل ادعاء أفضةلي  القرآن عةلى هذين الكتابني يف جانب 

كن حبسب رأيهم إثبات من اجلوانب ل  فيما يتعةلق باحلفظ من التبديل، إذ التبديل الذي دخل عةلى التوراة واإلجنيل مي
دخوله عةلى القرآن أيضاً يقول نصر أبو زيد " إن كل اخلطابات تتساوى من ليث هي خطابات، وليس من لق والد 

 منها أن ي عم امتالكه لةلحقيق ، انه لني يفعل ذلك حيكم عةلى نفسه عةلى أنه خطاب زائف. ويرى أركون أنه 
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 .183. عبد الرمحن، طه، روح احلداث ، مرجع سابق، ص 44
 .160، ص 1م، ج1996، 1عيد املندوب، بحوت ا لبنان، دار الفكر، ط. السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، اإلتقان يف عةلوم القرآن، حتقيق س45
 .169ا  168، ص 1. ابن أيب داود السجستاين، املصالف، ج46

 
ع الذي خيرج أهل القرآن من مسما  مفهوماً جديداً يدخةلهم فيه، وهو مفهوم جمتميتعني أن نستبدل مبفهوم أهل الكتاب 

 .44الكتاب، تأكيداً لتساوي هذ  ااديان الوالث ، نشأة وتأثحاً ومصحاً 
ويرى البالث أن املدرس  احلداثي  هبذا املوقف إمنا تن ع الوق  بالنص القرآين الذي هو مصدر الدين اإلسالمي، فةلقد  

دين اإلسالمي أساسًا عةلى القرآن الكرمي، وهبذا يكون دينًا مأخوذًا من مصدر يكاد يكون من وع  موثوقيته، قام ال
 مشكوك يف مصدر .

ويرد البالث عةلى هذا املوقف الغريب لةلمدرس  احلداثي  من  ع النص القرآين، مبا مت تأكيد  آنفاً من أن النص القرآين 
اهلل  هلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إال أنه مل يكن جمموعًا يف موضع والد. فةلما توىف صةلىقد مت كتابته كةله يف عهد رسول ا

. فبعد أن آل اامر إىل اخلةليف  أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه 45عةليه وسةلم أهلم اهلل ع  وجل اخلةلفاء الراشدين جبمعه
هلل عةليه وسةلم، عةليه النيب حممد صةلى ا استشار أصحابه يف  ع القرآن يف صحائف، مرتباً آليات سور  عةلى ما وقفهم

متبعاً يف ذلك منهجاً دقيقاً جداً يقفل الباب أمام املتشككني والذين يف قةلوهبم مرض جتا   ع القرآن، فقد قال أبو بكر 
. وهذا من باب 46لعمر ول يد " اقعدا عةلى باب املسجد فمن جاءكما بشاهدين عةلى شيء من كتاب اهلل فاكتبا "

  احليط  واحلرص يف  ع النص القرآين.اإلمعان يف
فةلما كان عصر اخلةليف  عومان بن عفان، نسخ املصالف يف مصحف والد، و ع الناس عةلى القراءات الوابت  عن  

النيب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، فكان القرآن الكرمي ينسخ من مدوناته لتتألف منه صورة مكتوب  تطابق الصورة احملفوظ ، 
نسخ  عن كل مصحف إىل اامصار مصحوبًا حبافظ لةلقرآن ليعةلم الناس القراءة، لتشكل املرجعي  النهائي   ومت توزيع

 لةلمسةلمني يف تةلقي القرآن وقراءته.
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 .202ا  197ال رقاين، مناهل العرفان، مرجع سابق، ص  .47

 

 :47أما لماذ لم يتم جمع القرآن كله في موضع واحد في عصر النبوة؟ فالسبب في ذلك راجع إلى

أن مهته صةلى اهلل عةليه وسةلم يف بادئ اامر كانت منصرف  إىل أن حيفظه ويستظهر ، مث يقرأ  عةلى الناس عةلى   .1
ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسوال   ُهَو الَِّذي بـََعثَ  ﴿مكث ليحفظو  ويستظهرو  " ضارورة أنه نيب أمّي بعوه اهلل يف ااميني 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُـ  ُهْم يـَتـْ يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل لَ ِمنـْ  ﴾ )  ِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ زَكِّ

ومن شأن اامي أن يعول عةلى لافظته فيما يهمه أمر ، ويعنيه استحضار  و عه خصوصاً (.  2سورة اجلمع : اآلي  
 أشد عةلى استظهار القرآن ولفظه، أنه كان حيرك لسانه به يفإذا أويت من قوة احلفظ واالستظهار.. فبةلغ من لرصه 

لاالت لرجه وشدته، وهو يعاين ما يعانيه من الولي وسطوته، وجربيل يف هبوطه عةليه بقوته، يفعل الرسول صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم كل ذلك استعجاالً حلفظه و عه يف قةلبه، خماف  أن تفوته كةلم ، أو يفةلت منه لرف. وما زال صةلى
 اهلل عةليه وسةلم ومل كذلك ل  طمأنه ربه بأْن وعد  أن جيمعه له يف صدر ، وأن يسهل له قراءة لفظه وفهم معنا 

َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَُه * فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ ﴿  َنا اَل ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه * ِإنَّ َعَليـْ ﴾ ) بـََيانَُه  * ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ
. وإىل جانب هذا، فقد لظي النص القرآين بأوىف نصيب من عناي  النيب صةلى (19ا  16سورة القيام : اآليات 

، اهلل عةليه وسةلم وصحابته رضوان اهلل عةليهم، فةلم تصرفهم عنايتهم حبفظه واستظهار ، عن عنايتهم بكتابته ونقشه
 اهتا يف عصرهم.ولكن مبقدار ما مسحت به وسائل الكتاب  وأدو 

مل تدع احلاج  يف عصر النبوة لكتاب  القرآن الكرمي يف صحف أو مصالف، عةلى حنو ما لدث بعهد اخلةليف   .2
أيب بكر الصديق لني أمر بكتابته يف صحف، وعةلى حنو ما لدث يف عهد اخلةليف  عومان بن عفان لني  ع 

بحر خبح، والقراء كوحون، واإلسالم مل يستالناس عةلى مصحف والد. فاملسمةلون بعصر النبوة كانوا وقتئذ 
عمرانه بعد، والفتن  مأمون ، والتعويل ال ي ال عةلى احلفظ أكور من الكتاب ، وأدوات الكتاب  غح ميسورة، وعناي  

 الرسول باستظهار القرآن تفوق الوصف وتويف الغاي .
 ما شاء اهلل من آي  أو آيات.أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كان بصدد أن ين ل عةليه الولي بنسخ  .3
 أن القرآن مل ين ل مرة والدة، بل ن ل ُمنجماً يف مدى عشرين سن  أو أكور. .4
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أن ترتيب آياته وسور  ليس عةلى ترتيب ن وله، فقد كان الن ول عةلى لسب ااسباب، أما الرتتيب فكان وفق  .5
ةلى  ع القرآن يف صحف أو مصحف عاعتبارات أخرى. وعةلى هذا ااساس فةليس خبفي عةلى ألد أنه لو مت 

 ملصالف كةلما وقع نسخ، أو لدث سببتةلك احلال  لكان عرض  لتغيح الصحف أو ا

 الخاتمة
 هذا ونخلص من ذلك البحث إلى عدة نتائج نوجز أهمها فيما يلي: 

كل   عإن القرآن الكرمي نص مقدس ومن   عةلى أن هتيمن عةليه نظريات فةلسااااافي  بشاااااري  فهو أصااااال العةلوم و منب .1
 املعارف ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء(.

 عدم السماح بالتعامل مع النص القرآين  كأي نص بشري موةلما يري احلداثيون اجلدد ومن لذا لذوهم. .2
إن ما دونه عةلماء اام  من مئات السااااااااانني تراث له قيمته وال ميكن فصااااااااال اساااااااااتنباطاهتم وعةلمهم عن فهمنا  .3

سااااااااوف أو مفكر مهما عةلت مكانته العةلمي  أن جيردنا من أصااااااااول هذا الدين لةلقرآن والساااااااان  وترك العنان لفيةل
 ليجعةلنا ننظر لةلنص الديين بفكر  هو وثقافته هو.

ينبغي ملن يتعرض لةلكتاب  عن القرآن الكرمي وعةلومه أن يكون دارسا لةلمناهم اإلسالمي  ممتةلكًا أدواهتا،دارساً  .4
عةلماء اام  من تفسح و عةلم لديث وألكام فقهي  وأصولي  وإال لرتاثها، مطةلعًا عةلى ما دونه ااكابر من 

 فةليغرق كما شاء يف دراساته الغربي  بعيدا عن كتاب ربنا.
إن احلق جل يف عال  أمر أهل العةلم أن يبينوا احلق لةلناس وخاص  فيما يتعةلق بكتاب اهلل ودستور اام ،فال  .5

،إن رد قيمه تدمر وعقيدته تنتقص مث يقف ساكتاً أو حمايداً ميكن لعامل أو طالب عةلم غيور يرى دينه حيارب و 
تةلك الشبهات ودلض تةلك الكتابات اليت تفت يف عضد ااما  وصارت هلا كتب وصحف وينادى هبا يف 

 القنوات والفضائيات ويروج هلا يف النوادي واملنتديات هلي فرض عةلينا.
 المراجع

ار ىل حتةليل اخلطاب الديين، تر   وتعةليق هاشم صاحل، بحوت، دأركون، حممد،  القرآن من التفسح املوروث إ .1
 الطةليع  لةلطباع  والنشر

 2م، ط 2002أركون، حممد، الفكر ااصويل واستحال  التأصيل، تر   هاشم صاحل، بحوت، دار الساقي،  .2
 م 1992، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي ا نقد واجتهاد، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .3
 م2001، 2أركون، حممد، اإلسالم ا أوربا ا الغرب، تر   هاشم صاحل، بحوت ا لبنان، دار الساقي، ط  .4
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ابن ااثح، جمد الدين، النهاي  يف غريب احلديث وااثر، مراجع  الطاهر أمحد ال اوي وحممد حممود الطناجي،  .5

 بحوت، املكتب  العةلمي 
 -باز سنن البيهقي الكربى، دار النشر: مكتب  دار ال ،ى أبو بكرأمحد بن احلسني بن عةلي بن موس ،البيهقي .6

  .، حتقيق: حممد عبد القادر عطا1994 - 1414 -مك  املكرم  
 م.1961التهانوي، حممد عةلي، كشاف اصطاللات الفنون، بحوت، دار صادر،  .7
 م1978اجلرجاين، عةلي بن حممد السيد الشريف، كتاب التعريفات، بحوت، مكتب  بحوت،  .8
 م.2002، 4ال رقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، دار الكتاب العريب، بحوت ا لبنان، ط  .9

ال رقاين، حممد عبد العظيم، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القاهرة، مكتب   .10
 .2ابن تيمي ، ط

الكشاف عن لقائق التن يل وعيون ااقاويل يف وجو   ،أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي ،ال خمشري .11
 بحوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي -التأويل،، دار النشر: دار إلياء الرتاث العريب 

لفكر، ا السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، اإلتقان يف عةلوم القرآن، حتقيق سعيد املندوب، بحوت ا لبنان، دار .12
 م1996، 1ط

 م2001، 1الشريف، عبد اجمليد، االسالم بني الرسال  والتاريخ، بحوت ا لبنان، دار الطةليع ، ط .13
جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، دار النشر: دار ، حممد بن جرير بن ي يد بن خالد ،الطربي أبو جعفر .14

 لبنان.–بحوت  -الفكر 
 م1987اخلةليل بن أمحد، كتاب العني، دار الرشيد،  ،الفراهيدي .15
، دار النشر: دار إلياء 676صحيح مسةلم بشرح النووي، الوفاة: ، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري ،النووي .16

 ، الطبع : الطبع  الواني 1392 -بحوت  -الرتاث العريب 
 م1997سوريا، دار الينابيع،  تي يين، طيب، النص القرآين أمام إشكالي  البني  والقراءة، دمش ا .17
 ه1398، 1ابن تيمي ، جمموع الفتاوى،  ع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، ط .18
م، ص 2007، 3أبو زيد، نصر لامد، نقد اخلطاب الديين، املرك  الوقايف العريب، الدار البيضاء ا املغرب، ط .19
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