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 تلخيص المحاضرة

ملاذا حصر املعاصرون معىن القرآن يف تاريخ املصحف؟ وهل يكفي أن نؤرّخ للمصحف حىت نفهم القرآن؟ تنظر 
الفلسفة إىل القرآن اليوم فال ترى غري "نّص" متنازع عليه سواء بني املؤمنني به داخل اجلماعة التفسريية اليت 

ّّ العر.  م يعرفوا تأّسست عليه أو خارجه يف أصقاع "الدراسات القرآنية" اليت جت ّردت له يف ققافة الرر.  لك
لذلك يقف النّص يف مساحة قلقة بني معىن القرآن وبني تاريخ املصحف  وهو  –مفهومنا احلديث عّ "النص"  

يشري إىل مدّونة "مقّدسة" تنطوي على أحناء شىّت مّ "التحّدي" تنبثق كّلها مّ مستوى مّ الكينونة  م يعرفه 
ّّ أفق الفهم يقع دوماً حتت شروط إمكان ال اإلغريق: مستو  ى "التعايل"  ال يزال التعايل لدينا "إهلّيا" بالضرورة  لك

ّّ حرية النّص تتطّلب نوعا مّ التعايل األفقي الذي  م يستقّر بعد عند  يستطيع مراجعتها إاّل إذا حتّرر منها  لك
القرآن دون اخرتاق جماله التداويل؟ ال يعين أّي نّص  أنفسنا  وتسأل الفلسفة عندئذ: إىل أّي مدى ميكننا تأويل

مقّدس أكثر مّ األسئلة اليت نطرحها عليه  أجل، كّل الدراسات القرآنية منذ نولدكه تعدنا بقراءات جديدة  إالّ 
أنّنا سرعان ما نالحظ أّن "القارئ" هو دوما مؤّلف مستحيل: هو يريد أن يعيد تشكيل نّص "بال مؤلف"  الواقع 
أّن القرآن ليس نّصا أو مصحفاً إاّل عرضاً، أي حتت وطأة سلطة أو مؤسسة تأويل ما  وحدها املؤسسة حتتاج إىل 
مصاحف  ولذلك فإّن نقد املصاحف ال يطال سوى املؤسسة الدينية  إّن القرآن حدث أو عمل لروي مّ نوع 

، ألنّنا نؤّولهالقرآن  نفهم معمم هيدغر حنّ ال إجنازي: حنّ ال نفهم احلدث القرآين إاّل بقدر ما ننتمي إليه  ويف
 بل حنّ نؤّوله ألنّنا نفهمه   
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