


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(2) 

 نبذة تعريفية هبارالد موتسكي:

الددتتورا  حصل على  .8491لد عام و   ،ألماين مستشرق موتسكي، هارالد

، واهتمامد  اماداه هدو ةادل ال دد     8491من جامعد  ودوا املماة د  عدام 

   .الرتاث اإلاالمي

 له عدد من الكتب، منها:

The Origins of Islamic Jurisprudence, 2002. 

 .«أصول الفا  اإلاالمي»

Reconstruction of a Source of Ibn Isḥāq's Life of the Prophet 

and Early Qurʼān Exegesis: A Study of Early Ibn ʻAbbās 

Traditions, 2017. 

دراا   ؛ر، وتفس ر الارآا المبك  (ا رة النبي)اون إا اق مصدر  إعادة وناء»

 .«رة الون عباهللتاال د المبك  
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 ترجامت

(3) 

مقدمة
(1)

: 

 أهددا الاةددا ا اددمن االاددتشال االاتشددرايي تعتددق يةدد   تددار آ الاددرآا

والارآا، منذ ودا ات اةطالي  ت ال علمي وحتى اآلا، وترتبط هذ  الاة   وعدد 

مد  المسدلم ، تدار آ تدار آ ام   :مثل ،رهتب ر ووااع من الاةا ا ومساحات الد  

الادرآين، عمل د  ةادل المعريفد    العدالا اإلادالمي  الدعوة الم مد  ، وناء النص  

 ر.المبك  

تشدرايي جملد  مدن النتدرات واآلراء علدى اداح  الددره االا ويدد ودر ت  

ا  وتار آ الارآا الكدر ا، وهدذ  اآلراء و ن دا افدتالب وتبدا ن وسدبر تشدا ر المتعل  

ادد ما مددويف ا مددن السددرد   اإلاددالم   ومادددار أحا ت ددا  ال ،منطلاددات البدداحث ن

التار خ   ومدى إمكداا االعتمداد عل  دا   التد ر آ للادرآا الكدر ا ومعريفد  هدذا 

دوأ ة  التار آ،  ر، ومسد ل  ا ةترهتا لطب ع  ةال المعريف    العالا اإلاالمي المبك 

المصددادر التار خ دد  اإلاددالم   وس ددر اإلاددالم  ، وس ددر ئلدد  مددن المسددا ل، 

طدر المن ي د  التدي واإلاايف  الفتالب المسدباات المعريف د  وس در المعريف د  وام  

 ا إلدى حدد  ةتر د  مدن هدذ  النتر دات والتدي تصدل أح اة د ي تدل  ر  و  ل  ب   نطلق من ا م  

 التنايض التام.

                                                   

 مسؤولو يسا الرتجمات ومويع تفس ر. م يام وكتاو  الماد   (8)
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 ترجامت

(9) 

د  هذ  الوري   ادم موتسكي  دعرا   للنتر دات اماااد  ا ا مدديا  ا وتلخ ص 

 ،حدول تدار آ الادرآا، مثدل ةتر دات جولدتسد  رالتي أةتي ا الباحثوا الشرو وا 

دد معم  ال  م ت لدد  اددد  ووورتددوا، وتددذل   ،ثددا واةسددقو ،ةويفددااوتا  ،ومنياةددا ا ا 

مددع  مددثال    ، يفنيددد   شددتبااهتا ومرتكزاهتددالمنطلاددات هددذ  النتر ددات ومسددب  

طروحات اافت وجولدتس  ر حول ةادل ال دد   النبدوي واآلثدار اإلادالم   أ

ا   ةااش هذ  الاةا ا والمعتمد علدى ر  ا   هذا وما  عتق  تطو    العموم، مستع ن  

ددار   طددو  ر   المصددادر المتاحدد  وتددذا التالتطددو   ا لمندداها المسددتخدم  فصوص 

 واولر حول ةاد السند والمتن. و نبولجمن ي ات 

د د العدر  والت ل دل العم دق آلراء ف علدى ميدر  إا وري  موتسدكي ال تتوي 

البدداحث ن الشددرو  ن حددول تددار آ الاددرآا، ولكن ددا تعمددل تددذل  علددى تاددو ا هددذ  

ز  دذ  الوريد  تتم  ديفسد  ل دا، اآلراء واالاتباك النادي مع ا ومع مرتكزاهتا المؤا  

ووعدد تادد ا ةادد - دا ممن ةايشوا ةتر ات تدار آ الادرآا،   أة   س رها عن الكث ر

  اإلادددكاالت المن ي ددد  يف  دددا و  اادددتخدام ا ر  ب ددددافلدددي ل دددذ  النتر دددات    

وكدر ثدا عثمداا  يتاوم وت ل دل لمرو دات جمدع الادرآا   ع ددي أود -للمصادر

ةاطدد  )رت إثددر طددرخ اددافت عددن التددي تطددو  مسددتف دة مددن وعددض المن ي ددات 

دد (االلتادداء ددد  أو المدددار، ل صددل عددق هددذا الت ل ددل لا    ويمددع م المرو ددات الخاص 

امفبدار و المرو دات عي تدوا هدذ تل  النترات التدي تدد   وجاه الارآا، وعدم 

 .هذ  النترات م ض ف ال ال أتثر وأا  ، رةافتاليات مت ف  
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 ترجامت

(5) 

كي وماددار االتفداق أو االفدتالب مدع النتر عن ةتدا ا وريد  موتسد ووشض  

هذ  الوري   المن ي ات التي عمل من فالل ا لت ل ل مرو ات تار آ الارآا، يفإا  

ددمدد  مددن عددر  مكث ددلمددا تاد   ؛تبدددو اددد د امهم دد  للدارادد ن ق ف وت ل ددل معم 

مد  مدن ةادد وتدذل  مدا تاد   ،وا حول تدار آ الادرآاللنتر ات التي أةتي ا الشرو   

لمدا  ؛المن ي   ل ذ  النتر ات، وهو ةاد من الم ا االطالع عل د اس دافلي لل  

 ف د  من تطو ر المثايفات العرو   مع الفكر االاتشدرايي وحفدز هدذ  المثاايفدات 

لالاتباك مع البناءات المن ي   الدافل   ل ذ  النتر ات وو داا عددم وجاهت دا   

 ئاهتا.
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 ترجامت

(6) 

الدراسة
(1()2()3)

 

 القرآن كمصدر تارخيي: -1

مادي( وهو   ستخدم مسرا  متبا ن ؛ / )أراي منذ أا صار للارآا وجود

ا ليل ددام والتوج دد  امفاليددي  يفبالنسددب  للمسددلم ن، لطالمددا تدداا الاددرآا مصدددر 

ل العلماء المسدلم ن لد  والدد   ا واماداه علدى ر  والد ني، ويد تاا تناو  ه معتمدد 

ا مددا توةدد  الااعدددة التددي  اددوم عل  ددا ةتددام ا العاا دددي وال  دراددو فا ددي، وةددادر 

ا المت فروا مدن البداحث ن الشدرو  ن )س در المسدلم ن( مسرا  تار خ   و ت . أم  

يفاددد تاةددت اهتمامدداهتا وددالارآا تار خ دد  والماددام امول. لاددد ااددت خدم واعتبددار  

ا  ا لدعوة النبي م مدد، ومصددر  وث اد   تد  الدعو د ، وتد  وم م  لتفاصد ل ةبو  موجِّ  

ا لمعريف  الدد اةات التدي ادبات إاإلاالم، حتى  حفتت تار آ صدر د  مصدر  ة  ع 

 اإلاالم وامات الميتمع العروي الاد ا.

                                                   

مت المسو   (8)  (رب ودا   الارا ال دادي والعشدر نالدرااات الارآة   ي  )دة امولى ل ذا الماال   ةدوة ي د 

ليوا ةواه وو دري و رمداا لتصد  ل اللشد  اإلةيل ز د   . وأةا ممتن  8441ادت   ل دا    وة و التي ع  

 وللتعل اات على المسودة امولى من هذ  الماال .

 : هذ  الرتجم  هي لمادة (2)

The Collection of the Qur'an A Reconsideration of Western Views in Light of 

Recent Methodological Developments. 

 .2008عام  Der Islam Bel. 78, S. 1- 34: المنشورة  

 شورة.نمصطفى هندي، مرتجا وواح ، ل  عدد من امعمال الم: ترجا هذ  المادة (3)
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 ترجامت

(9) 

دا مدن توةد  وث اد  تار خ د ، يف يدر أا  دراا    ر المرء  إئا ما ير   الارآا اةطالي 

د   ع   ا  د، تلد  امداة المن ي د  التدي ت  «ةادد المصددادر»لمدا   عدرب ودد رِّ مدن مدد ثر  د  ع 

 منيزات الدراا  ال د ث  للتار آ.

د من موثوي   وأصال  وصد   مدا الشر  من وراء ةاد المصادر هو الت ت   إا  

عى أةد  تدذل ، وإةندا إ   ة داول تا د ا مددى موثوي د   ئ   خقةا و  المصدر أو مدا   دد 

تفصدل هو: ما المسايف  الزمن د  التدي  خ عادة  ل اؤال  س ل  المؤرِّ أو   المصدر، يفإا  

المكداا والزمداا اللدذاا  عزوهمدا  المصدر عن ال دث الذي  خقةا عن ؟ وهدل

 المصدر ونفس  إلى ال دث امصلي ص   اا؟

ددهددذ  اماددلل  لددا ت   إال أا   دد ئ  تشددشل وددال سالب دد  البدداحث ن؛ إ   د  ع  لِّموا إهنددا   س 

مداا الارآا هو راال  النبي م مد، وأة  مدن الممكدن ت د دد مكداا و  اوتداء  و ا  

حا اد   ي  وال اد ن. ومدع ئلد ، يفدإا  امحداث امصل   التي اردها وشيء من الد  

ددمددن البدداحث ن  شددك   يلدد ال   اهندداك عدددد   أا   س  ل مات المابولدد  علددى كوا   هددذ  الم 

دسدتا  الدوا  مةطاق وااع، و ا إئا تاةدت جم دع أجدزاء الادرآا تعدود إلدى اءلوا عم 

دا ود ا تذت  = ف واحدمؤلِّ  درةا دا م  رات التار خ د  لدا ولدن تكدوا هنا  د ، ودل التبص 

وددد مددن مراجعت ددا وااددتمرار؛ ومددن ثددا يفمددن المشددروع أا ةطددرخ أاددلل  ةاددد  ال

المصادر حول الارآا مرة أفرى. لتكن ةاط  البدا د  هدي االعتاداد الدذي   تدى 

د وابول وااع الاا ل ود ا   ع ود  ا  النبدي م مدد وصدد  الادرآا هدو الدوحي الدذي تلا 
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 ترجامت

(1) 

: ل  فالل الث     امول من الارا الساوع الم الدي   مك  والمد ن ، ولنس ل ادؤاال 

 تل  المعلوم ؟ من أ ن أتت  

 ، يف ندداك ثالثدد  مصددادر م  ددل  ليجاودد  علددى هددذا السددؤال وطر ادد  تير ب دد  ع  

الادرآا ةفسد ، الروا دات  رة، ةص  م تمل  و ن أ د نا: المخطوطات الارآة   المبك  

م لنددا هددذ  المصددادر اددد  ادد  وددالارآا؛ يفلننتددر أوال  هددل ت  عل  واآلثددار اإلاددالم   المت

 المفات ل الةرور   لما ة تاج  أم ال.

دد دد ا إئا تدداا الددنص   مكننددا أا ةي ددر وسدد ول  عم  فدد  ر  عددود يفعددال  لمؤلِّ المبك 

دد ل وعددد  لمثددل هددذا المزعددوم لددو وجدددةا توي عدد ؛ إال أةدد    حالدد  الاددرآا لددا ةتوص 

بتدددد  الم تملدددد ن. وحتددددى ت  راددددول ةفسدددد  وال ت  التوي ددددع، وال حتددددى توي ددددع ال

رة ةادرة، وهناك جدل حدول تدار آ تتاوت دا؛ صد  ل  المخطوطات الارآة   المبك  

تبدت علدى ورق الدقدي أو الي   ع دا ج  ر  د، أ  ل دأا هناك وةع ادذرات مدن الادرآا ت 

 الباحث ن إلى الارا امول أو النصف امول مدن الادرا الثداين ال يدري، إال   وعض  

دأا  فدق إلدى تد ر آ مت   ل وعدد  هناك واحث ن آفر ن ريفةوا هذا التد ر آ، ولدا   توص 

عل دد 
(1)

دد عددالوة علددى ئلدد ، يفددإا   . ذري لعامدد  المخطوطددات الارآة دد  الطدداوع الش 

                                                   

 اةتر:  (8)

O. PRETZL, 'Die Koranhandschriften', in: TH. NÖLDEKE, Geschichte des 

Qoräns, part 3, Leipzig 19382, 249- 274. A. GROHMANN, 'The Problem of 

Dating Early Qur'äns', in: Der Islam 33 (1958), 213- 231 and A. NEUWIBTH, 

'Koran', in: H. GÄTJE (ed.), Grundriß der arabischen Philologie, vol. 2, 

Wiesbaden 1987, 112. 
= 
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 ترجامت

(4) 

الصور امولى من الارآا تاةدت تماثدل    اميدم ال  سمل لنا و ا ةستنتا  ا ن ا أا  

 رة؛ وعل ددد ،  بدددددو أا  المتددد ف  ه لت دددا وون ت دددا وحيم دددا وم تواهدددا ةت رهتدددا 

 المخطوطات ال تساعدةا   إجاو  السؤال المطروخ )حتى اآلا(.

فد  أو رات وااد   علدى مؤلِّ ةفس ؟ هل   توي الارآا مؤا   مائا عن النص  

ا. لا  ذتر الارآا اوى عددد يل دل جدد  جام   ا مدن ع  ؟ هذا السؤال مثار جدل أ ة 

ال اا ق التار خ  
(1)

ا على الدنص  -، و  معتا امح اا ال  مكننا   -وحدد  اعتماد 

اااتنباط المالوسات والتروب التار خ   التي  ت د   ث عن ا ت د دد 
(2)

لدا   دذتر  .

ددذ  ات   الاددرآا، وسااددا النبددي م مددد اددوى أروددع مددر   تر وةددم ر الب ددا مددا تدداا   

الشا ر
(3)

أو  (رادولال)وادا و ةد  ث عادة عدن ادخص     ت د   ح   تاا النص   ،

 (النبي)
 
م مدد   سالدر المواادع. لكدن  ، والذي جرت العادة واعتبار  هو النبي

                                                   
= 

ثر عل  ا   الد من عدام  ادتمكننا مدن تد ر آ  8492ومن الم تمل أا أجزاء المخطوطات الارآة   التي ع 

 وعض الاطع وشيء من ال ا ن. اةتر: 

G.- R. PUIN, Observations on Early Qur'än Manuscripts in SanV, in: S. WILD 

(ed.), The Quran as Text, Leiden 1996, 107—111 . 

(8) CF. for a collection N. ROBINSON, Discovering the Quran, London 1996,30-

31.  

(2) Cf. for a summary of the Qur'anic historical framework M. COOK, 

Muhammad, Oxford 1983, 69- 70. 

 ايرتخ وعض العلماء أا اآل ات امروع تاةت إاايفات الحا ، اةتر على اب ل المثال:  (3)

H. HIRSCHFELD, New Researches into the Composition and Exegesis of the 

Qoran, London 1902, 139. 
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 ترجامت

(80) 

الشخص المذتور   الادرآا  أا   -وهو ما حدث والفعل- مكن للمرء أا  يادل 

 
 
ا أا  كوا هو النبي وهناك حداالت )م مد  وص ش  المخاطر المفرد ال  لزم دا م 

، ولكن هنداك مواادع تث درة (اممر تذل يل ل   تةل يف  ا أة  ال  مكن أا  كوا 

على وجد  العمدوم أو المرت ل للنص   الاارئ -االنبي م مد  - مكن اعتبار  
(1)

إئا  .

دهذا الرأي، يفمن المؤت   ى المرء  ما تبن   ف أو د أا مسد ل  هدل النبدي م مدد هدو مؤلِّ

 جدل ومنايش .   م ل  مبلِّغ الارآا تل  

دايفدددع جدددوا واةسدددقو
(2)

 :عدددن هدددذ  امطروحددد    تتاوددد  يددداطع   وشدددكل   

(اد در ومنداها تفسد ر النصددوم الماد  مصددا ؛الدراادات الارآة د )
(3)

وفل ددص  ؛

ع  مددن الاددرآا منتددز   علددى أادداه  مددن الناددد البن ددوي وس ددر  مددن ال يددا إلددى أا  

فدالل الادرة ن  مسدتال   ر جمع  دا وشدكل  ميموع  من اميوال النبو د ، التدي تطدو  

                                                   

 تما يال أةدرو ر ب ن  :  (8)

Muhammad in the Qur'an: Reading Scripture in the 21st Century', in: H. 

MOTZKI (ed.), "The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources", 

Leiden 2000, 298- 309. 

د2002-م8421جوا واةسقو ) (2)   التنا  دي، وتعتدق م( مستشرق أمر كي،  عتق هو را دد أيفكدار التوج 

ددا   تددار آ االاتشددراق؛ ح دد  ودددأت   ت ددا ر  س  شددك   جددذري   المدددوةات العرو دد  تتاواتدد  منعطف 

اإلاالم   و  يدرهتا على راا صورة أم ن  لتدار آ اإلادالم وتدار آ الادرآا، ودعدا الادتخدام مصدادر 

: ود لد  عددن المصددادر العرو د  مددن أجددل إعدادة تتاودد  تددار آ اإلادالم وصددورة موثويدد ، ومدن أهددا تتاواتدد 

 )يسا الرتجمات(. .م(8499« )ا لماد  الدرااات الارآة  ، مصادر ومناها تفس ر النصوم ا»
 .(المرتجا)/  https://tafsir.net/translation/10اةتر:  (3)



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(88) 

  والد مدا ود ن الن در ن. والنسدب  إلدى واةسدقو، لدا  كدن   نامول والثاين ال ير   

وجدود  يبدل ودا د   -أي الارآا تما هو موجود اآلا- لعمل   جمع واعتماد النص  

الارا الثال  ال يري؛ ومن ثا  فاد الارآا الكث ر من جودتد  وأصدالت  تمصددر 

 
 
ا لتطدو   و صبل وددال   م مد وو لت ، تار خي موثوق ل  اة النبي ر مدن ئلد  مصددر 

د رة   أمداتن أفدرى ةوع واحد مدن امدب الدد ني للميتمعدات اإلادالم   المبك 

س ر تل  التي عاش هبا النبي م مد
(1)

ةادد  لاد تاةت ااتنتاجات واةسقو م دل   .

الكث ر من الباحث ن لعدة أاباب
(2()3)

، ويل لوا هدا مدن وايفادو  علدى آرا د . ومدع 

ر   الاددرآين وحددد   صددبل مددن  همت  و ةدد  علددى أادداه الددنص  تنددا مسددائلدد ، يفاددد ئت 

 النبددي م مددد للددنص   «تدد ل ف»إثبددات  -إا لددا  كددن مددن المسددت  ل-الصددعر 

و تمل 
(4)

. 

                                                   

(8) J. WANSBBOUGH, Quranic Studies, Oxford 1977, 1- 52. 

(2) Cf. the reviews by G.H.A. JUYNBOLL, in: Journal of Semitic Studies 24 

(1979), 293- 296; W.A. GRAHAM, in: Journal of the American Oriental Society 

100 (1980), 137- 141; A. NEUWIRTH, in: Die Welt desIslams 23- 24 (1984), 

539- 542. 

تعل ددق علددى أطروحتددي وورتددوا  ؛تدددو ن الاددرآا)عدد  ماالدد  سر شددور اددولر الط  هددذا السدد اق  مكددن م (3)

 .ع تفسد ر، ترجمد : حسدام صدقي، ادمن ترجمدات ملدف تدار آ الادرآايم  على موج، مرت(وواةسقو

 )يسا الرتجمات(.

(9)  Cf. the contributions in H. BERG (ed.), 'Islamic Origins Reconsidered: John 

Wansbrough and the Study of Early Islam5, in: Method & Theory in the Study 

of Religion 9/ 1 (Special Issue) 1997 for positive judgments of 

WANSBROUGH'S studies. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(82) 

الاددرآا هددو  ثادد  هددؤالء البدداحث ن الددذ ن  عتادددوا أا   مددن الوااددل إئا أا  

  ىوحاة إليوال الم  ميموع  من ام
 
م مدد  يدر أا تادوم علدى اديء آفدر.  النبي

هدو  -إئا ااتبعدةا مصادر المعريف  س ر التير ب د -لد نا  ىالمصدر الوح د المتبا

وددالمعنى  (المرو ددات اإلاددالم  )المرو ددات والتاال ددد اإلاددالم  .  يددر يف ددا 

ةدوع، والتدي هتددب إلدى  الوااع لتشمل المرو دات التفسد ر   والتار خ د  مدن أي  

ددتاددد ا معلومددات  ر مثددل هددذ  ن  أهنددا تددويف  أااادد   عددن الاددرآا وتفاصدد ل ، أو   ت 

المعلومات. هذ  المصدادر، الموجدودة   أةدواع مختلفد  مدن امدب، والتفسد ر، 

ددد = مكدددن تسدددم ت ا  ن أو مدددن المرو دددات التار خ ددد ن  والسددد رة، ودواو دددن الس 

 «.حد  »والد

 ثد ؛ يفمدن ج د : ة ن هنا أمام مفاري    الدرااات اإلاالم   الشرو د  ال د

ة   المصدداي   التار خ د  لل دد   النبدوي، معتا الباحث ن الشدرو  ن وشدد    ش   

ر ود  ر  امحاد   من أا الارآا هو الوحي الذي و  لكن ا مع ئل   ابلوا ما تار   ش 

النبي م مد، وأة   عكس التروب التار خ   ل  ات . حتى الباحث ن مثدل إجنداه 

جولدتس  ر
جو  دف ادافتو (1)

(1)
ن اعتدقا معتدا المرو دات ال د ث د     ، اللدذ  

                                                   

ري   ودي، تلا  Ignác Goldziher( ،8150- 8428جناه جولدتس  ر، إ (8) ى تعل م  (، مستشرق مي 

حصدل جولدتسد  ر علدى الددتتورا  امولدى،  8190ورل ن ثا ل بست ، و  عدام    جامع  ووداوست ثا

اخ التددوراة   العصددور الواددطى تنخددوم أوراددلي أحدددوتاةددت عددن  ا   عددام  .اددر  ا مسدداعد  وعدد  ن أاددتائ 

ر     يف  ن ا ثا ل دا ثا   الااهرة )ح د  حةدر 8192 ، ووعد رحل  دراا   ورعا   و ارة المعارب المي 

= 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(83) 

                                                   
= 

دد 8149وه   ام هددر( واددور ا ويفلسددط ن، و  عددام وعددض الدددر ا للشددات السددام   ع    ويامعدد    ن أاددتائ 

 ووداوست.

 م؛، )العا دة والشر ع    اإلاال"Vorlesungen über den Islam": ل  عدد  تب ر  من اآلثار، أا رها

، Schools of Koranic Commentatorsتار آ التطدور العاددي والتشدر ع   الدد ن اإلادالمي(، و

م مدد  وادف : )مذاهر التفس ر اإلاالمي(، والكتاواا مرتجماا للعرو  ، يفامول ترجمد  وعل دق عل د 

 
 
حسن عبد الاادر وعبد العز ز عبد ال ق، ويد ط بع أتثر من طبع ، آفرها طبع  صادرة عن  مواى وعلي

ب، والثدداين تددذل  مددرتجا، ، وتاددد ا م مددد عددوين عبددد الددر و2083ال  لدد  العامدد  للكتدداب، الادداهرة، 

، وتادد ا 2083عبد ال ل ا النيار، وصدر   طبع  جد دة عن ال  ل  العام  للكتداب، الاداهرة، : ترجم 

 The Ẓāhirīs: Their Doctrine and): م مد عوين عبد الر وب، ول  تتاب م ا عن الفا  وعنواا

Their History : a Contribution to the History of Islamic Theology التاهر د( ) :

رجمدت ، تذل  يفادد ت  8119مذهب ا وتار خ ا( وهو أول و وث  الم م   حول اإلاالم ح   صدر   

ا، ترجم ا م مد عوين عبد الر وب وعبد ال م د مر وق، وصدرت عن المرتز الاومي :  وم ات  مؤفر 

 ا الكث ر من أوعاد يفكر جولدتس  ر أا   هذ  ال وم ات يفا دة تب رة لف ، وةتن  2086للرتجم ، الااهرة، 

 (.يسا الرتجمات) .ور  ت  لياالم ودايفع دراات  ل  ولمساحات االاتشال التي افتارها   العمل عل  

أحددد أهددا المستشددري ن املمدداا، دره  ،Joseph Schacht( ،8402- 8464)جو  ددف اددافت،  (8)

وراددالو، حصددل علددى الدددتتورا  مددن جامعدد  الالهددوت واللشددات الشددري     جامعدد  ل بتسدد  وجامعدد  

( صددار أاددتائ تراددي ويامعدد  يفرا بددورو، وهددو معددروب لدددى المثافدد ن 8424(، و  )8423وراددالو )

( للتددر س   اليامعد  المصدر   8439والدارا ن المصر  ن   يفرتة الثالث ن دات، ح د  اةتددب عدام )

ر اة  ، ادارك   اإلادراب علدى الطبعد    والسدا( لتددر س يف ل لدوجي اللشد  العرو د)جامع  الااهرة حال  د

ل من ألماة ا إلى مصر إلى إةيلرتا إلدى هولنددا ثدا اادتار  الثاة   من )دا رة المعارب اإلاالم  (، ويد تنا 

ودد  المطدداب   ة و ددورك والوال ددات المت دددة اممر ك دد  ح دد  عمددل ت اددتائ   جامعدد  تولومب ددا منددذ 

افت الر  سدد  تاةددت والفادد  والادداةوا والشددر ع  اإلاددالم  ، ثددا ( وإلددى ويفاتدد ، اهتمامددات ادد8454)

= 
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 ترجامت

(89) 

ا أهندا تمث  اب  التي   ز  ي م  تار خ     و اا امات ال    ا ، ول س ل ا أي  مختل    ل داع 

الادرآا معدزوإ إلدى النبدي م مدد، واعتدقو   =لا  عرتاوا على الدرأي الاا دل ود ا  

دالمصدر امتثر موثوي د  ل  اتد  ودعوتد . مدؤف   ا يفادط تخل  بداع آراء ادافت ى أتر 

واةسدقو،  :يف  حدول ال دد   النبدوي عدن هدذا المويدف المتندايض، مثدلالمتطر  

وما كل توك، وواتر ش ا تروا، وأةدرو ر ب ن
(1)

، وج رالد هدوت نا
(1)

وس درها؛  ،

                                                   
= 

وال د   النبوي، ول  يفرو  حول الفا  اإلاالمي؛ أا رها توة  يد ت ث ر   ةش ت  والفا  الروماين، تمدا 

ل    ال د   يفرا   تسمى ونتر   المدار، والمددار مصدطلل حدد ثي  عندي الدراوي الدذي تلتادي عندد  

دد ت ب ددر أا  امادداة د، ويددد و   اددعت   الاددرا الثدداين  ف اددافت هددذا المصددطلل   ةتر دد  ت ع  امحاد دد  و 

دا ةتر د  -ةتر اتد   واادع ال دد  ، وطالمدا أثدارت   -سالب دا-ال يري، وأا مدار اإلاناد هدو  وفصوص 

اةتاادات وعض المستشري ن، هذا رسا إعياب المعتا هبا، يامت هذ  االةتاادات على أاداه  -المدار

ة  ال د ث     ولورة اافت لنتر ت ، واعتماد  الكب ر على تتر الفا : مثدل تتداب  اعف حةور المدو 

دل يف د  مدواطن )ام   ا صدر لف د ال مودي تتداب  وعندواا: )ةادد ةتر د  المددار( وا  م( للشايفعي، ومؤفر 

وا دل حدالق، ويدد تدرجا : اعف هذ  النتر   الش  رة، وأصدل الكتداب رادال  دتتدورا  ت دت إادراب

اب ال مددودي للعرو دد ، وعنددواا: )إعددادة راددا فارطدد  النتر ددات الشرو دد  حددول أصددول الشددر ع  تتدد

يسددا ) .2089، 8اإلاددالم  (، ترجمدد : ه فدداء اليددقي، الشددبك  العرو دد  للو دداث، و ددروت، لبندداا، ط

 (.الرتجمات

س  تعلددق م، واهتمامدد  الددر  8450لددد   لندددا أةدددرو ر بدد ن، هددو واحدد  تندددي مددن أصددل ور طدداين، و   (8)

ر، ودراا  تفس ر الارآا   العصور الكالا ك  ، ل  عدد مدن المؤلفدات التدي يدام ودراا  اإلاالم المبك  

وت ل ف ا أو المشارت    إعدادها، مثل: دل ل إلى اإلاالم، مع د ف د إ دي ل وةارد ودوةالد ل تل ر تشارد، 

، والددذي صدددر عددن جامعدد  أتسددفورد عددام (مااروددات   تددار آ تفسدد ر الاددرآا: )ر تتاو ددا وعنددوااتمدا حددر  

= 
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 ترجامت

(85) 

ا مرجع  دالمرو دات اإلادالم    مكدن أا تشدك   وا   أا  ح د  إهندا  شدك   ا ل إطدار 

ا و  من الناح   التار خ   د موثوي  عدام مدا إئا  د وشدكل  للادرآا، مةد  مدن س در المؤت 

تاةددت المعلومددات الددواردة   اآلثددار عددن الم تددوى الاددرآين تسددتند إلددى معريفدد  

زات اليدل د  والعاا د د  الارآين ةفس  وفال   من الت     حا ا   مستال  عن النص  

                                                   
= 

م، يبدل ويفاتد  2083م. ويد عمل تباح   م ل   مع د الدرااات اإلاماع ل   ولندا، منذ عدام 8411

 )يسا الرتجمات(. .م2086  

، وهو أادتائ متااعدد   8499لد عام واإلاالم ات، و   ج رالد هوتنا، واح  ومؤرخ ور طاين، مختص   (8)

 (.SOASى والشرق امواط وكل   الدرااات الشري   واميفر ا   ويامع  لندا )تار آ الشرق امدة

دد2081 -8486( وورةددارد لددو س )2002-8421وهددوت نا تلم ددذ مبااددر ليددوا واةسددقو ) ز (، وترت 

   دوعلى الفرتة اممو  ، ومعتدا آرا وامااه على التكو ن الد ني للب ل  التي   ر يف  ا اإلاالم،  أو اث

 ى فارطت .  علم  م ماء الامن ام د  ع  تتمااى مع االتيا  التنا  ي الذي    

 : ل  عدد من الكتر حول هذ  االهتمامات

The first dynasty of Islam   (950 -668)، امارة ال اتم  امولى   اإلاالم، الخاليف  اممو ،

8416. 

Approaches to the Qur'an ، ،8443مااروات للارآا. 
The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam ،يفكرة عبادة اموثاا وةشوء اإلاالم ،

8444. 

Muslims, Mongols and Crusaders ،  2000، المسلموا والمشول وال روب الصل ب . 

د أمن د  أودو وكدر،  مكدن : ول دد صدالل، ترجمد : ا لكتاود  الوثن د  وةشد ة اإلادالم، تتبد ويد ترجمندا عرا 

 )يسا الرتجمات(. .ع  على المويعمطالعت  على الرتجمات المنو  
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 ترجامت

(86) 

دا   الاناعد  العامد  والفا    الالحا . ووالتالي، يفدإهنا  شدك   الادرآا  ود ا  كوا أ ة 

 تكل هو ايل معاصر ميوال النبي م مد.

ر الويوع   التنايض؟ البد ل الواال هدو لتين  سب ل الوح د هل هذا هو ال

دد   والمصددداي   التار خ دد  للمرو ددات اإلاددالم  ، علددى اميددل   ةااط ددا التمس 

مري واتيامااا  ؛ وهذا هو المويف الذي اعتمد  و ل ام موةت
(1)

علدى ادب ل  

ةدواة أاااد   مدن »السد رة ت تدوي علدى  ى أيفكار  على ايفدرتا  أا  مثال، يفاد ون  ال

ا كوا من المست  ل يف ا المادة التار خ د  للادرآا دوا »، وأة  «المواد امص ل 

                                                   

تدداهن إةيل كدداين ومستشددرق  ،W. Montgomery Watt، (8404- 2006)مددوةتيمري وات  (8)

، مدن أهدا 8494االم   ويامع  إدةقة وااكتلندا إلى تااعد  عام ور طاين، أاتائ الدرااات العرو   واإل

م مدد    :تار آ الدعوة والس رة النبو  ، ومدن أاد ر تتبد    السد رةالمستشري ن المعاصر ن   ميال 

  (. والثالثد  مرتجمد8441(، واإلاالم واةدماو الميتمدع )8456م مد   المد ن  )و(، 8453مك  )

وتدرجا  .8449وصدر عدن ال  لد  العامد  للكتداب عدام  ،عبد الرحمن الش آ :للعرو  ، يفاد ترجا امول

  :وترجا الثال  .8415 روت، ، منشورات المكتب  العصر  ، وتاتاعباا ور :الثاين
 
عبداه مدراد،  علدي

: وتذل  ترجا تتاو  .2004، 8وصدر عن المؤاس  اليامع   للدرااات والنشر والتو  ع، و روت، ط

"Muslim- Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions,1991" وعندواا :

وصدددر عددن ال  لدد  العامدد   ،، ترجمدد : عبددد الددرحمن الشدد آ(العددالا المعاصددراإلاددالم والمسدد       )

 ,The influence of Islam on Medieval Europe »: ا تتاود ، تمدا تدرجا مدؤفر  8441للكتداب عدام 

، ترجمد : ادارة إودراه ا الدذ ر، جسدور (ت ث ر اإلاالم   أورووا   الاروا الواطى: )، وعنواا«1972

 )يسا الرتجمات(. .2086، 8و روت، طللرتجم  والنشر، 
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 ترجامت

(89) 

«ايفرتا  ص   هذ  النواة امااا  
(1)

ولكدن ت دف لندا أا ةعدرب مدا هدي الندواة  .

  اإلجاود   -الةدع ف -  وات من ي د ال ا ا   لمرو ات السد رة مدن س رهدا؟ إا  

على هذا السؤال وريفة  السدط ي العرتاادات ادافت علدى ال دد   النبدوي 

العادول النايددة  اندعلدا = رها ال تنطبق على مرو ات الس رةواعتبا
(2)

، واةت دى ود  

ددف ت أطروحتدد  والسددائج . لتينددر مثددل هددذا الوصددف، ال  مكددن  ص  اممددر ودد ا و 

علددى دعددوة م مددد ووالتددالي مددنل الاددرآا  احتددواء ن لابددول للعلمدداء المسددتعد  

ددا ال  مكددن ا إال أا  صددطدموا وةددرورة = المرو ددات اإلاددالم   ي مدد  مع ندد  أ ة 

ة أفددرى.   العاددد المااددي، معاليدد  مسدد ل  مصددداي   المرو ددات اإلاددالم   مددر  

دد -وأةددا مددن ا-ه العد ددد مددن البدداحث ن تددر    ؛ لاددد صددممت  أةفسدد ا ل ددذ  الم م 

 مختلف  للتعامل مع المشكل : ارتات ي اتإ

ي مد  تار خ د  للمرو دات  إعادة تا  ا ةادي للدراادات التدي تدريفض أي   -أ

 ت س ن أاال ر ت ل ل وت ر آ المرو ات. -ب .ال د ث   من الارا امول

                                                   

(8) W. MONTGOMERY WATT, Muhammad's Mecca, Edinburgh 1988, 1. 

ص ل للمرو ات التار خ   اإلاالم   عن تار آ الادرآا،   أااتعاد اولر يفرا   النواة أو وجود جوهر  (2)

، مع ايرتاحدات رومدا (وواةسقوتعل ق على أطروحتي وورتوا  ؛تدو ن الارآا)ا وريت  المشار إل  ا ااوا  

 (.يسا الرتجمات) .تكوا أتثر يوة من ايرتاحات وات، يف  سن مطالعت ا



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(81) 

د مكن ااتخدام تلتا اإل ا علدى مسدتوى أتثدر عموم د ، علدى ارتات ي ت ن إم 

د ند  مددن المرو دات، مثددل اآلثدار التفسدد ر   أو ق ودد ةواع مع ادب ل المثدال يف مددا  تعل 

الفا   
(1)

ا، مثل التعامل مدع أثدر واحدد أو م ، يموعد  أو على مستوى أتثر ت د د 

دمن المرو ات   مواوع م د  
(2)

، ا اتكشدف مسد ل  جمدع الادرآا،  يتيف ما   .

د الا اادي وتار خد . ال  مكدن ل دذ   ف الدنص  وهي يةد   أاااد     ت د دد مؤلِّ

الوري  أا تتناول تايف  جواةر المشكل ؛ لكن  مكن العثور على منايش  اامل    

 ا حول هذا المواوع.وم وإعدادها حال   أي   دراا  أتثر تفص ال  

  

                                                   

(8) Of. for such an approach H. MOTZKI, Die Anfänge der islamischen 

Jurisprudenz, Stuttgart 1991; revised English edition: The Origins of Islamic 

Jurisprudence. Meccan Fiqh before the Classical Schools, Leiden 2001. 

 ومن اممثل  على ئل :  (2)

H. MOTZKI, 'Der Fiqh des - Zuhri: die Quellenproblematik5, in: Der Islam 68 

(1991), 1- 44; revised English edition: 'The Jurisprudence of IbnSihäb az- Zuhri. 

A Source- critical Study', Nijmegen 2001,1- 55, http: / / webdoc. ubn.kun.nl/ 

mono/ m/ motzki_h/ juriofibs.pdf; idem, 'Quo vadis Hadit- Forschung?', in: Der 

Islam 73 (1996), 40- 80, 193- 231; revised English edition: 'Wither Hadith 

Studies?', in: E Hardy (ed.), Traditions of Islam: Understanding, the Hadith, 

London 2002; idem, 'The Prophet and the Cat: On Dating Malik'sMuwatta and 

Legal Traditions', in: Jerusalem Studies in Arabic and Islam 22 (1998), 18- 83; 

and idem, 'The Murder of Ibn AM 1- Huqayq: On the Origin and Reliability of 

someMaghazi- Reports', in: idem (ed.), The Biography of Muhammad: The 

Issue of the Sources, Leiden 2000, 170- 239. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(84) 

 مرويات مجع القرآن: -2

 وجهة النظر اإلسالمية:

ا للرأي اإلاالمي ال الي، يفإا   المعتمد للادرآا تمدا هدو موجدود  النص   ويفا 

إلددى الاددرا  ا والموجددود   المخطوطددات التددي  رجددع تار خ ددا علددى اميددل  حال  دد

: عنددما يت  در علدى الن دو اآل -مورومدا حتدى إلدى حابد  أيدد  -الثال  ال يري 

مات النبي م مد، لا  كن هناك مص ف تامل وهندا ي  ةدا آ دات الادرآا التدي 

أو ود فر   فتدوا  صد او . لادد تداا الصد او  وشدكل  وح ت إل   وتالها على أأ  

ر أادخام  مختلفدوا وعدض أجدزاء تب رة من الوحي، وتت د عن   ر يلر أجزاء

ل و مر مدن من الارآا على مواد مختلف . وعد ويفات  وويت يص ر، تاا اليمع امو  

ف؛ وتدداا السددبر   ئلدد  أا  دد   ت ددر  الاددرآا   ص  الخل فدد  امول أوددي وكددر، وت 

ت  من الص او  الذ ن اات   العد د ة، د  لدوا   حدروب الدرِّ  روا ومعريفت ا والارآا يد ي 

 وفشدي النداه مددن اد اع أجددزاء مدن الاددرآا، أادند أودو وكددر إلدى   ددد ودن ثاوددت

د -ب  الوحي للنبي م مددوتاا أحد تت  -   جمدع مدا هدو موجدود مدن الادرآا. م م 

إلدى الخل فد  عمدر ودن  و  أودو وكدر، اةتالدت الصد ف التدي تتب دا   دد  وعندما ت د

عند اونت  حفص ، إحدى  وجات النبدي م مدد. وعدد  الخطاب، ووعد ويفات  وا ت  

ددا مددن جمددع أوددي وكددر، وفددالل فاليفدد  عثمدداا وددن عفدداا، أد   20حددوالي  ى عام 

االفتالب   يراءة الارآا و ن المسلم ن من أعراق وجماعات مختلف  إلدى ي دام 

يفدق مدن آيفداق الدولد  أ   ، وأرال إلدى تدل  الخل ف  وإصدار ةسخ  رام   من الارآا



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(20) 

 من ا، وأم  
ص مدن المصداحف امفدرى التدي تاةدت ر والتخل  اإلاالم   ومص ف 

ة أفدرى هدو   دد ودن موجودة. تاا الاا ا على ت ر ر هذ  النسدخ  المعتمددة مدر  

ا على الصد ف التدي ادبق ثاوت المدين ، ومساعدة ثالث  رجال من ير ش، معتمد 

 ا حفص  إلد  ا. ادرعاا مدا أصدب ت هدذ  ت  وي وكر، ح   أرال  أ جمع ا و مر   أا  

مابولد    تايفد  رودوع العدالا  -المصد ف العثمداين-النسخ  الرام   من الارآا 

و ن المسلم ن المقبول النص  اإلاالمي، ووالتالي أصبل هو 
(1)

. 

  

                                                   

ف ن، وا يتصدر علدى  مكن العثور على الروا   اإلاالم   الرام   ليمع الارآا لدى العد د من المؤلِّ  (8)

 -800، م8902/8412مدا: سداةا يددوري ال مدد، رادا المصد ف، وشدداد  حدد   دراا  حد ث  إلى

821. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(28) 

 وجهة نظر الباحثني الغربيني:

لت ودور ةولدت  (الارآاتار آ )  أول دراا  سرو   أااا   عن الارآا: 
(1)

 ،

د السرد     ف  ى المؤلِّ ، تبن  8160التي ة شرت عام  دة حدول تدار آ اإلاالم   المعتم 

الارآا. لكن   العاود امف رة من الارا التااع عشدر، تةداعفت الشدكوك التدي 

أثارها الباحثوا الشرو وا حول المصدداي   التار خ د  للحاد د  التدي تعدود إلدى 

 
 
ر لياالم. تاا للدرااات التي أجراها إجنداه م مد والتار آ المبك    من النبي

 :  الميلددد الثدداين مددن تتاودد  8140جولدتسدد  ر حددول امحاد دد  النبو دد  عددام 

"Muhammedanische Studien "«  ا   تطو   «درااات م مد ا والش  ر هدذ  أثر 

                                                   

(، ادد آ المستشددري ن املمدداا تمددا  صددف  8136-8430)، Theodor Nöldekeت ددودور ةولدتدد ،  (8)

ا مدن اللشدات ا عبد ر اة  ، وآرام د  الكتداب لسدام  : العرو د ، والعق د ، والسدالرحمن ودوي، دره عدد 

الفارا   والرتت د ، و  العشدر ن مدن عمدر  حصدل علدى  -وهو طالر   اليامع - ه، ثا درهالماد  

، وهدي الدرااد  التدي يةدى عمدر    تطو رهدا، ويدد صددر «تدار آ الادرآا»الدتتورا  عن دراات  حول 

  افالي، ثا صدر اليزء الثاين ، وعمل عل   مع ةولدت  تلم ذ  8404  « تار آ الارآا»اليزء امول من 

عق ت ر ر تلم ذ  ورجسرتاار ثدا  8439، وصدر اليزء الثال  عام 8420 ر تلم ذ  يف شر عام عن ت ر

ا   جامع  ج تدنين، لد  وتفاا ر الكتاب الماد  « المشنا»ورتزل. تذل  دره ةولدت   ه أثناء عمل  مع د 

، « د  الفصد ى  ة دو العرو» ، من دا: تتر حول اللشات السدام   « تار آ الارآا»إلى جاةر تتاو  الش  ر 

ا   جامع  ت ل ثدا جامعد  اارتاادبورو، تتاود  « أو اث عن علا اللشات السام   »و تدار آ »، عمل أاتائ 

 .2001مرتجا للعرو  ، ح   ترجمد : جدورو تدامر، وصددر عدن منشدورات اليمدل، و دروت، « الارآا

 )يسا الرتجمات(.



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(22) 

فادهددا أا الشددكوك.   تتاودد  الشدد  ر حددول الاددرآا، يدددم جولدتسدد  ر أطروحدد  م

امحاد   التي   دزعا أهندا مرو د  عدن النبدي م مدد وصد اوت  ال  مكدن التعو دل 

رات الس ااد   والعاا د د  والفا  د  مهندا تعكدس التطدو   ؛على ص ت ا التار خ د 

(للميتمع اإلاالمي   ويت الحق )الدول  اممو   والعباا  
(1)

هدذ  الشدكوك  .

  ات اإلاالم   التي   رت   مطلع الادرال الباحث ن الشرو  ن حول المروب  من ي  

، (تدار آ الادرآا) د  مدن =ااتطاعت أا تيد ل ا مكاة ا   الطبعد  المنا   العشر ن

دد FRIEDRICH ScHWALLY ل جددزأ ن يف  ددا يفر دددر ش اددفاليأو   د  والتددي أع 
(2)

، 

ا وأتثر تفص ال   حول مسد ل  جمدع الادرآا ح   تتر دراا  جد دة تمام 
(3)

ويدد  ،

 ا عن ااتنتاجات ةولدت .افتلفت ااتنتاجات  افتاليف ا جذر   

ددع  ريفددض اددفالي المصددداي   التار خ دد  للروا دد  الاا لدد  ودد ا   م  الاددرآا يددد ج 

 
 
م مدد وويدت يصد ر ود مر مدن الخل فد  امول أودي وكدر والفعل وعد ويفاة النبي

(4)
. 

   :تويام ااتنتاج  على ال يا اآل

                                                   

(8) I. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien, Halle 1889- 90, vol. 2, passim. 

 .8489، لكن  اتتمل والفعل عام 8484، والثاين عام 8404ة شر اليزء امول عام  (2)

(3) 'Die Sammlung des Qoräns', in: TH. NÖLDEKE, Geschichte part 2, Leipzig 

19192, 1- 121. des Qoräns, 

(9) He gave a summary of his arguments in the article 'Betrachtungen über die 

Koransammlung des Abu Bekr', in: Festschrift Eduard Sachau zum siebzigsten 

Geburtstage, Berlin 1915, 321- 325. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(23) 

مدن  تب ر   الروا ات و ن جمع الارآا وو ن موت عدد  ا ا العالي  التي توث   -8

اء[   معرت  ال مام  هي عالي   ا ف  لسدبب ن: مدن ةاح د ،  ؛العاريف ن والارآا ]الار 

ت لدوا   هدذ  المعرتد  ت تدوي  يفإا   الاوا ا التي ة الت إل نا عن المسدلم ن الدذ ن ي 

روا ومعددريفت ا    ا مددن أاددماء اماددخام الددذ ن ااددت  يل ددل جددد   يفاددط علددى عدددد  

والارآا
(1)

دا  ما   ؛ هذ  الصل  س ر منطا    ومن ةاح   أفرى، يفإا   . هناك ادبب ا وج   

ت ر والفعل على مراحل فالل ح اة النبي م مد. لدذل   اليفرتا  أا الارآا يد ت 

اء، الذ ن حفتوا الادرآا عدن   در يلدر، هدو ادبر  ر  ال  مكن أا  كوا موت الا 

 يرار جمع الارآا.

د هناك -2 م     افتالب و ن الروا ات حول مس ل  تطاوق الص  دف التدي ج   ت  ع 

تر   فاليف  عثماا.  ستنتا ادفالي  و مر أوي وكر مع المص ف الرامي الذي ت 

رواة آثدار جمدع الادرآا لدا  كدن لدد  ا معلومدات حا ا د   من هذا االفتالب أا  

دث. تمدا أةد  تعود إلى  من الخلفاء اموا دل، لكدن ا ةالدوا ةتدرهتا وشد ا مدا حد

 ِّن الخل ف  عثماا لين   ليمع الارآا وت ر ر   اوم عل  ا  عتق من الشر ر أا   ع  

  صد ف وتتبد  يبدل وةدع    د ون ثاوت، إئا تاا امف ر يد جمع والفعل النص  

                                                   

؛ ,Milano 1906- 1926, vol. 2, 702- 715, 738 -754 Annali dell 'Islam :  تتاو  (8)

ل إلى ااتنتاو مفاد  أا والفعل إلى هذا التنايض، وتوص   أاار ل وا تا تاين، 981 -311، 9 والميلد

 لتق ر جمع عثماا. ت  ع  ا، ويد افت ر  مرو ات اليمع امول   ع د أوي وكر س ر موثوي  تار خ   



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(29) 

 يدد ال  المكتدوب أو   يف ما إئا تداا الدنص   انوات ]و مر من أوي وكر[، تما أة   ش   

 آ يفاط.س  اات خدم تنموئو للن  

اليمع امول تاا و مر من الخل ف  امول أودي وكدر،  عي الروا ات أا  تد   -3

ث ةسخت  لخل فتد  عمدر، ممدا  يعلندا ةسدتنتا أهندا ةسدخ  رادم  ؛ إال    أا وأة  ور 

هذا  تنايض مع الروا ات التي تشد ر إلدى أا أيفدراد الصد او    المددا المختلفد  

ا تاا ل ا مصاحف ا الخاص   ث ةسدخ   عاء أا   خالف اد   ، وأ ة  الخل فد  عمدر ور 

من فل فت  عثماا، اممر الدذي  بددو سر ب دا إئا تاةدت  أوي وكر الونت  حفص ، ودال  

 هذ  هي النسخ  التي اعتمدهتا الخاليف .

مرو ات اليمع امول للادرآا  ل ص افالي إلى أا  وناء  على هذ  ال يا، ف  

د=   ع د أوي وكر اعت الحا   ا مدن أجدل إعطداء مصد ف عثمداا هي روا ات و 

د -المث ر لليدل والذي ريفة  يسا من الميتمع المسلا- ا من السلط . أم  ا مز د 

ل دا ب  المرو ات المتعلا  والنسخ  الرادم   التدي أصددرها الخل فد  الثالد ، يفادد ي  

ا، على الدرسا مدن اتتشدايف  وعدض التفاصد ل س در افالي واعتبارها موثوي  تار خ   

ا، مثل االد  سا  وس المت   الارآا يد ةزل ولساا ير ش عاء و ا  ر الم تمل  أ ة 
(1)

. 

                                                   

(8) SCHWALLY, 'Sammlung', 11- 27, 47- 62. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(25) 

دد  الويددت   خددذ ودداحثوا آفددروا وج دد  ةتددر أتثددر راد كال دد ، تار ب ددا ات   ةفس 

وريفةوا حتى المصداي   التار خ   لمرو ات اليمع العثماين. تاا ودول تا اةويفدا 

PAUL CASANOVA
(1)

الادرآا لدا   يمدع ولدا تخدرو مند   عدى أا  ل من اد  أو   

ةسخ  رام   يبل الخل ف  امموي عبد المل  ون مرواا، وأا هذا تا ومبادرة من 

د ئو  ر  ا ِّ  دم  الس  او ودن  وادفع  ال ي 
(2)

دتبن د . د  ومز دد مدن ى هدذا الدرأي وأت 

ALPHONSE MINGANAالتفصدد ل ألفددوةس منياةددا 
(3)

ةاددل ) :  ماالتدد  

(الارآا
(4)

 :يتيي    اآلوتتلخص ح   .

                                                   

د وداليزا ر، دره   يفرةسدا ودره   الكول ددو دي ل  (، مستشرق يفرةسي، و  8428-8162وول تا اةويفا ) (8)

، لد  عد دد -ويدت تداا اادم ا اليامعد  المصدر  -يفراةس، تمدا دره يفاد  اللشد  العرو د    جامعد  الاداهرة 

عا ددة و، 8149تار آ ووصدف يلعد  الاداهرة،  ؛الكتاوات والرتجمات والت ا اات حول التار آ اإلاالمي

م مدد وهنا د  : )، تما ترجا وحاق فطدط المار دزي، ولد  تتداب وعندواا8428     مصر، الفاطم  ن السر  

 )يسا الرتجمات(. (.8480العا دة اإلاالم   امصل  ،  ؛العالا

(2) P CASANOVA, Mohammed et la fin du monde, Paris 1911, 103- 142, 162. 

ا تلداة  ا والكن س  المت دة ( مستشرق وتاهن تلداين، تاا والد  يس س  8439-8191ألفوةس منياةا ) (3)

والعرو دد  والرتت دد   ر اة  ا السدد  رومددا، دره   المع ددد السدد ر اين الكلددداين للدددعوة والموصددل، يفددتعل  

ك الموصل واايفر إلدى  -وسبر وعض آرا  -والفارا  ، ووعد فالب الهويت مع الكن س  الكاثول ك    تر 

، ثدا عمدل   مكتبد  جدوا وودودروكالمملك  المت دة، وهناك عمل ت اتائ للشدات والالهدوت   تل د  

المستشددرق اإلةيل ددزي  را لنددد ئات الشدد رة   المخطوطددات العرو دد ، ويددد ةشددر وصدد ب  مرجل ددوث

 « الد ن والدول »( تتاب 8450 -8151)
 
 )يسا الرتجمات(. .(190 -131ون رون الطقي ) لعلي

(9) Published in: Journal of the Manchester Egyptian and Oriental Society 5 

(1915- 1916), 25- 47. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(26) 

 .أول حةور لمرو ات جمدع الادرآا وصدلنا عدن طر دق اودن ادعد )ت -8

د 200وعدد حدوالي  (   طبااتد ، أي  199/ 224 ا ادن  مدن ويفداة النبدي م مدد. أم 

النال الشفوي للحاد   فدالل هدذ ن الادرة ن، يفلد س لدد نا معلومدات موثويد  

 عن .

ا عن الص او  الذ ن جمعدوا  -2 الادرآا   ح داة الرادول ةال اون اعد آثار 

 ورد عن جمع أوي وكر أو عثماا ا ل ا.ولا     ،وأثناء فاليف  عمر

 من امحاد د  التدي جمع دا إال   -العثماين-لا ةعلا عن اليمع امف ر  -3

ومدن الميدام ع ال د ث د   -و  وعد روع يرا من ويفاة اون ادعدالذي ت  -البخاري 

لتفةددد ل المرو دددات امحددددث  الالحاددد . ووالنسدددب  لمنياةدددا، ال  وجدددد ادددبر

المسددلم ن  للبخدداري علددى ةت رهتددا اميدددم عنددد اوددن اددعد، تمددا  فعددل علمدداء  

 ا.وا الشرو ووالباحث

دالمرو دات التدي ت تو  دا هدذ  المصدن   عالوة على ئل ، يفدإا    رة فات المبك 

من دا  حول هذا المواوع مختلط  ومتناية  لدرج  أة  من المست  ل ت د د أي  

 مكن اعتماد .   اوء عدم الموثوي   التار خ   للمادة ال د ث  ،  ادرتخ منياةدا 

وعددض المصددادر  الب دد  عددن مصددادر فددارو التاال ددد اإلاددالم  ؛ و اددرتخ أا  

مهندا  ؛ر اة   المسد     ادتكوا أتثدر مالءمد  وموثوي د  للسدرا  التار خ د الس

   :تالمصادر اآل د منياةاأيدم من المصادر اإلاالم  ، و عد  



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(29) 

ا امول أادداف المنددا رة التددي ويعددت ودد ن عمددرو وددن العددام و وحن دد -8

لت أحداث ا   عام أةطات   الموةويف زي يِّ  م(.634هد )81، والتي ا 

الثال   راال  تتب ا أااف ة نوى )المعروب يف ما وعد وااا إ شوع اب -2

 أااف الوي  (   السنوات امولى لخاليف  عثماا وأاار يف  ا إلى المسلم ن.

 .م(610) هد60تار ر عن المسلم ن تتب  مس  ي مي ول عام  -3

،   السدنوات م(640) هدد90ا ون الفنكي المكتوب   عدام تار آ  وحن   -9

 امولى لخاليف  عبد المل  ون مرواا.

السداوع المد الدي / هذ  المصادر من الارا امولر منياةا أة    جم ع  ار  

ه عندددما  صددفوا أو  ددذتروا تتدداب إاددالمي ماددد   تلمدد ل مي   ال  وجددد أي  

علددى تتاوددات  -حسددر يولدد -المسددلم ن وعا دددهتا؛ و نطبددق الشدديء ةفسدد  

الثدامن.   أوافدر الرودع امول مدن / ف ن والالهوت  ن   ودا   الارا الثاينالمؤرِّ 

الثدامن المد الدي( أصدبل الادرآا موادوع حدد   / لثداين ال يدريهذا الارا )ا

اموااط الكنس   النسطور   وال عاوو د  والملكاة د 
(1)

 سدتنتا منياةدا مدن هدذ   .

ا يبددل هنا دد  الاددرا  ال اددا ق أا ال  مكددن أا  كددوا المصدد ف الراددمي موجددود 

 الساوع الم الدي.

                                                   

(8) A. MINGANA, 'Transmission', 39. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(21) 

عدن تدار آ الادرآا، وهدي  اتبس منياةا إحدى أيدم الروا ات س ر اإلادالم   

ا عن العاا دد  من )راال  الديفاع( التي تتب ا ]عبد المس ل ون إا اق[ الكندي ديفاع 

ددا مددن 130المسدد    ، وتدداا ئلدد  حددوالي عددام  م، أي  يبددل حددوالي أروعدد ن عام 

ت ر ابر  .   هذا النص  (1)البخاري ، ةرى مول مرة ئ تر جمع  أوي وكر )ومع ئل ، ئ 

ددفت الراددال  المصدد ف العثمدداين وطر ادد  مماثلدد  آفددر س ددر مددوت الاددر   ص  اء(، و 

در  او ون  وادف أم  للروا ات التي ةال ا البخاري، وافتتا الكندي والاول و ا ال ي 

عددت و م  ثددا تتددر اددت   ،«أسقققم منهققا أ ققياة   يقق  »والمصدداحف الموجددودة يفي 

مصاحف جد دة وأرال هبا إلى المااطعدات الر  سد    أة داء الدولد  اإلادالم  ، 

. وو سر مدا ئتدر  الكنددي،  آ الساوا  تما يفعل عثماا من يبل  ثا تخل ص من الن س 

 روا ت  تستند والكامل إلى المرجع ات اإلاالم  . يفإا  

دل إل  دا مدن  المصدادر المسد    ، ومن فدالل اليمدع ود ن النتدا ا التدي توص 

ومن دا مصد ف -ة مصداحف مفدردة ص منياةدا إلدى أةد  رومدا تاةدت هنداك عدد  ل  ف  

ا رام  ا يبل  من الخل ف  امموي عبد -عثماا ودن االملد   ولكن  لا  صبل مص ف 

ا علدددى المدددواد المكتووددد  مدددرواا، عنددددها ج   معدددت المصددداحف وة اِّ دددت اعتمددداد 

او ون  واف  ال والم فو   اف   ا وإاراب و  ر   ي 
(2). 

                                                   

(8) Op. cit.,40. 

ا   تتاب )ال اجر    60تت ر ااتنتاجات منياةا ومااروت  لتار آ الارآا وعد . Op. eit., 46اةتر:  (2) عام 

Hagarism لما كل توك وواتر ش ا تروا؛ )Cambridge 1977, 3 and chapter 1, passimلا  ا. رسا أهنم

 ش را إلى ماال  منياةا.   



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(24) 

لعاددود عد دددة، لددا  تددبن  معتددا البدداحث ن الشددرو  ن هددذا الددرأي الراد كددالي، 

ى رأي الال ددل مددن ا تبن دد ا  إح دد  تبنددوا المويددف امتثددر اعتددداال  لشددفالي، حتددى 

ةولدت  الذي  تمااى مع الروا   اإلادالم   السدا دة
(1)

ر هدذا الوادع عنددما تش  د .

.   هدذ  8450  عدام  (أصدول الفاد  الم مددي) :ةشر جو  ف ادافت تتاود 

يداطع أطروحد  جولدتسد  ر الاا لد  ود ا  ثبت وشكل  الدراا ، حاول اافت أا    

  معتا
 
ا، تمدا تاةدت ال  مكدن االعتمداد عل  دا تار خ  د امحاد   المنسدوو  للنبدي

المرو ددات الفا  دد  عددن  ااددتنتاجات  أتثددر عموم دد  وراد كال دد    اإلاددارة إلددى أا  

تل   عام   نبي وص اوت  هي وشكل  ال خ  ا ، وتا تلف ا ا فالل الارا الثاين ال يدري، م 

ر علماء الشدر ع  اإلادالم   اموا دل مدذاهب ا الفا  د أو يف ما وعد، عندما طو  
(2)

 .

 ر أيفكار  لتطب ا ا على امحاد د  الفا  د ، إال  وعلى الرسا من أا اافت يد طو  

ع مدن امحاد د ، ودل اعتادد أهندا تنطبدق علدى أة  لا  اصر ةتر ت  علدى هدذا الندو

ا. لاد أثارت آراء اافت حول ال د   النبوي إعيداب   معتدا  أةواع أفرى أ ة 

                                                   

(8) Cf. N. ABBOTT, The Rise of the North Arabic Script and its Kur' nic 

Development, Chicago 1939, 47ff. A. JEFFERY, Materials for the History of the 

Text of the Quran, Leiden 1937, 4- 10. W. MONTGOMERY WATT: Bell's 

Introduction to the Quran, Edinburgh 1970, 40- 44. A. WELCH, 'Kuran', in: The 

Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Leiden 1954ff., vol. 5, 404f. R. BLACHERE, 

Introdiiction au Coran, Paris 19772, 27- 34, 52- 62. 

 د ، ادس المعريف د  الفا  د  للادراءات الارآة  ةااش هذ  الر     مكن مطالع  ماال  ر مدوا هدار ، ام   (2)

يراءات اون مسعود   الفا  الكو  والمذهر ال نفي، ترجمد : حسدام صدقي، ادمن ترجمدات ملدف 

 )يسا الرتجمات(. .تار آ الارآا على مويع تفس ر



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(30) 

ي الباحث ن الشرو  ن، و  العاود التي أعابدت ةشدر تتاود ، أصدبل المدذهر الشدكِّ 

ا   الدرااات الشرو   لياالم المبكِّ  ا ر؛ ويد تاالذي طرح    تتاو  عامال  ر  س 

رت دراادتاا تناولتدا  8499ل ذا أثر  العم ق على مس ل  جمع الارآا.   عام  ة ش 

والثاة دد   .ليددوا واةسددقو (درااددات يرآة دد ) :امولددى وعنددواا ؛هددذ  المشددكل 

ليددوا وورتددوا (جمددع الاددرآا) :وعنددواا
(1)

ةتددر   ن وج دد   ال البدداحث  اتخددذ ت دد .

ل مات أو   س  ل   لدراااهتماجولدتس  ر واافت تم 
(2)

 إلى ااتنتاو مفداد  ال  وتوص   

موثوق هبدا مدن  س ر   وتتاوت    الارآا ا  ويمع  لمرو ات اإلاالم   المتعل  جم ع ا أا  

الناح   التار خ د ، و يدر اعتبارهدا إادااطات للمنايشدات العاا د د  أو الفا  د  

ا.  من هنا   الارا الثاين ال يري يفصاعد 

ات جمدع الادرآا، ل ل مرو   وج   ةتر  على و   وت  س واةسقولا  ؤا  

د ل إل  دا ادافت، واإلادايف  إلدى درااد  ت ل ل د  لمدتن ول على النتا ا التدي توص 

دا لد ، يفدإا   ون د  الادرآا تمدا هدي اآلا  الارآا والرتاث التفسد ري اإلادالمي. وويفا 

ال تشد ر إلدى = ال دد المختلفد ، وال دذب والتكدرارالتي تتم دز ويمع دا ود ن التا»

ر عةدوي مدن أصدل  واحد أو يفر ق من الرجال، ول هي ةتاو تطو  ذ  رجل عمل  ةف  

                                                   

(8) J. WANSBROUGH, Quranic Studies, Oxford 1977. J. BURTON, Collection of 

the Quran, Cambridge 1977. 

  هذ  الدرااات.م   اةتر يفصول الماد   (2)



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(38) 

«ي  فالل يفرتة طو ل  من النادل الشدفوييوام   اماااي مرو ات متفر  
(1)

 مكدن  .

  pericopes of prophetic و د مدن اميدوال النب ةاعتبدار هدذ  المرو دات مسدتاا

Logia
دلت اف    التي ة ا   (2) دا   الن ا د   ت  ا على مددى يفدرتة  من د  أطدول، وةم  مع 

ددلتشددكِّ  ل هددذ  المادداطع ت ددو  -. ال  مكددن أا تكددوا هددذ  العمل دد  امعتمددد   ال ةص 

يدد اتتملدت يبدل هنا د  الادرا الثداين ال يدري؛  -واحدد معتمدد ي  إلى ةص  المتفر  

ث عن  مرو دات اليمدع العثمداين لدا مع اري مثل الذي تت د   ومن ثا يفبناء ةص  »

«يبل هذا التار آ  كن ل تا  
(3)

ووناء  عل د ،  يدر اعتبدار هدذ  اآلثدار وس رهدا مدن  .

ا، ول هدي أيدرب إلدى تلف ادات ر للارآا س ر موثوي  تار خ   مرو ات اليمع المبك  

ا مع    مت  فد   دن . روما الفا اء ها م  أسراا  علدى الن دو -ع هدذ  المرو دات ن وا 

   الدنص   من أجل تق ر المذاهر الفا    س در الموجدودة -الذي ايرتح  وورتوا

ددا دد و/ أو، دلمعتم  ةدد  للمددتن رومددا ص   شت علددى سددرار الروا ددات ال افام دد  المكوِّ

ه؛ ح د  العقي المادد   مافار مواى الخمس  ووناء النص   "Urtext"امصلي 

                                                   

(8) WANSBROUGH, Quranic Studies, 47. 

س ت  ل إلى ةصدوم ئات مصددر تتداوي تادرأ   جلسدات ادعا ر  ، و م ا هنا اإلاارة لكوا الب رتو (2)

ولى حةر يف  دا الارآين من مرحل  أ   ن لتطور ون   النص   رات وعض الباحث ن الشرو ق هذا وتصو  ح    تعل  

 (.يسا الرتجمات) .ل تورجي/ اعا ري تنص  

(3) Op. cit.,44. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(32) 

ا وجود ةسخ  معتمددة، ووالتدالي ال  مكدن ت ر خ دا يبدل الادرا  إهنا تفرت  مسبا 

الثال  اإلاالمي
(1)

. 

م وورتوايد  
(2)

للمرو دات اإلادالم    ال  ت ل ال  مفص   (جمع الارآا)تتاو     

ة مددن المنايشددات ودد ن هددذ  امحاد دد  مسددتمد   ئات الصددل ، وحدداول أا  بدد  ن أا  

دد   المصدددر  علمدداء امصددول حددول مرجع دد   الاددرآا -ن للفادد  اإلاددالمي    ن الر  س 

جم دع مرو دات جمدع  ومس ل  ةسآ اآل ات الارآة  ؛ ولذل  يفإا   -  النبو  والسن  

دع الادرآا ود مر مدن أودي الارآا وعد ويفاة م مد مختل   م  دا لبورتدوا، لدا   ي  اد . ويفا 

وكر، ولدا  صددر مصد ف رادمي ود مر مدن عثمداا. لكدن مدا الدذي ديفدع علمداء 

الارآا الموجود تاا ةت ي  تناد ل س در  عاء و ا  الشر ع  الفتالق هذ  اآلثار واالد  

علمداء  فاليفد  عثمداا؟ اعتادد وورتدوا أا   مكتمل للمص ف الذي صددر فدالل

هنداك مماراددات  يدرآين س ددر مكتمدل ما   الشدر ع  اإلادالم   احتداجوا إلددى ةدص  

فدالب ل دذا السدبر؛  م دل   يفا    راادخ  ال أاداه ل دا   الادرآا، ويدد تاةدت  

                                                   

(8) Op. cit., 43- 52. WANSBROUGH refers here to articles by BURTON 

published before 1977. 

وال ندادد  المعمار دد  وكل دد   (، مستشددرق ور طدداين، أاددتائ الفددن  2005-8428جددوا جدداراد وورتددوا ) (2)

ري الم وإلددى عددام  8460واددوع  اإلاددالم   منددذ عددام الدرااددات الشددري   واميفر ا دد ، وهددو مددن م ددر 

 : اواوعن 8494، ول  تتاب حول جمع الارآا صدر عام 8445

 The Collection of the Qur'an. )يسا الرتجمات(    



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(33) 

مستندها هدو آ دات  يرآة د ، لكن دا لدا  ولل فاظ على هذ  المماراات  عموا أا  

  وج   النتر هذ  أا   المص ف الموجود؛ وايفرتات   تيد طر ا ا إلى
 
مات  النبي

. وإلثبددات هددذا االيفددرتا ، واددع  ولددا تكددن هندداك ةسددخ  تيمددع الددوحي تددامال 

المعتمدد،  للادرآا يبدل رادوخ الدنص   العلماء مرو ات عن وجود أتثر مدن جمدع  

دا لفكدرة  وا أةد   وجدد   الوايدع مصد ف واحدد يفادط، رو  ولكي  وا   جدوا أ ة 

ددع   وجددود
م   ودد مر مددن عثمدداا. إئا تاةددت جم ددع   مصدد ف راددمي س ددر مكتمددل ج 

ال ا ادد   ، يفددإا  الاددرآا والمخطوطددات الارآة دد  المختلفدد   ا فدد    مرو ددات جمددع  

النبدي  ا المتبا   هي الارآا ةفس . ايفدرت  وورتدوا أا  الوح دة الموثوق هبا تار خ   

وم  يد ترك الارآا على الشدكل الدذي ةعريفد  ال دةفس   ام مد  
(1)

لدا  بد  ن وورتدوا . 

اد  ويمدع الادرآا. متدى   درت العد دد مدن المرو دات اإلادالم   المتعل   صراح   

هذ  المرو دات هدي ةتداو فطداب ود ن علمداء امصدول،  يول  و ا   ومع ئل ، يفإا  

ر الفاد  اإلادالمي تشد ر إلدى ودا د  الادرا ك  ونتر دات ادافت حدول تطدو  وتمس  

و تددزامن هددذا التدد ر آ تار ب ددا مددع تدد ر آ واةسددقو  ،الثالدد  ال يددري ومددا وعددد 

 ومنياةا.

ف لتار آ الب د  الشرودي حدول مسد ل  جمدع هذا وافتصار ااتعرا   مكث  

ز هددذا الب دد  والم ددل المتزا ددد إلددى التال ددل مددن الا مدد  التار خ دد  الاددرآا؛  تم  دد

                                                   

(8) BURTON, Collection, 105- 240 and passim. 
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 ترجامت

(39) 

ى، ق والمواوع، واالاتعاا  عن ا ومصدادر أفدرللمرو ات اإلاالم   يف ما  تعل  

  التي حاولوا من فالل ا ارخ ت ف د  وصدول الباحثوا ةتر اهتا الخاص   متما يد  

وج د  ةتدر المسدلم ن حدول  الارآين إلى صدورت  ال ال د ، وت دف   درت   النص  

وا الدذ ن و ثدوا   هدذ  الاةد     ل الباحثوا امروع  الر  سجمع الارآا. توص  

دا يف مدا د هذا الارا إلى ااتنتاجات مختلفد  تمام  ق وتدار آ صددور المصد ف  تعل 

ئلد   المعتمد: يف رجع  افالي إلى  من الخل ف  الثال  عثماا، ومنياةا  درى أا  

تاا   فاليف  عبد الملد  ودن مدرواا   هنا د  الادرا ال يدري امول، و نمدا  درى 

رتددوا أةدد  وئلدد   عددود إلددى ودا دد  الاددرا الثالدد  ال يددري، و ددرى و واةسددقو أا  

 ي م مد.موجود من أ ام النب

هذا التبا ن يد ةتسداءل: مدا هدي االفتاليفدات ود ن ةتر دات البداحث ن     ل  

الشرو  ن والمسلم ن حول هذ  المسد ل ؟ هدل الماارودات الشرو د  ليمدع الادرآا 

زات المسدبا  التدي أتثر معاول   من الر    اإلاالم  ؟ وهل هي فال   مدن الت   د

دالدراادات الشرو د  صدف   علم  د  ت  ا هبا العلماء المسلموا؟ هل ت تكدر      فاص 

م  على النترة اإلاالم   التي      ا س ر علم د  وتتسدا واالة  دا  ة  إاال تيعل ا ماد 

العاا دددي؟ ليجاودد  علددى هددذ  اماددلل ،  لددزم إجددراء تا دد ا ةادددي للدرااددات 

 من ا. وا يتصر هنا على تاد ا وعض التعل اات الناد   على تل   ،المختلف 

  درااددت  التفصدد ل   لمرو ددات جمددع الاددرآا، حدداول اددفالي يفصددل اآلثددار 

يدارا مةدموا  ا عدن الةدع ف  وس در الموثويد ؛ و  ادب ل ئلد الموثوي  تار خ   
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بعض، ووالمعلومددات التار خ دد  عددن امحددداث وددالروا ددات المختلفدد  وعةدد ا 

لماارة  مدا إئا ر وناء  على هذ  ا ن يف  ا، ووالارآا ةفس ، وير  واماخام المذتور  

د  ج    و  / تاا  نبشي اعتبار روا   وع ن دا أو وعدض تفاصد ل ا علدى أهندا موثويد  أو م 

ا   أو  ا ف ؛ ومثل هذ  الماارو  ال تخلو من الخطدر ر  ش  السدؤال ال اادا  ا  إ ئ  إ   ؛م 

دهو ما إئا تاةت أوج  الماارة  ت   ا أم عتق ونفس ا حاا ق تار خ   ال جددال يف  دا حا 

أا  :  حا ات ن: امولدى :  نطلق افالي من ايفرتا  أة  ال  مكن الش   ثال  ال. يفم

دع و  النبدي م مدد )و  د  المعروب للارآا   توي على الوحي الذي ص   النص    ض  ش 

والثاة د : أا  .ا إئا تاةت هذ  ال ا ا  ئات أهم   ثاةو     هدذا السد اق(النتر عم  

ر ود مر مدن الخل فد  الثالد  هدو ةتداو المصد ف الرادمي الدذي صدد هذا الدنص  

عثماا. اماباب التي يدم ا افالي ل ذ  اماس الثاوت  هدي أهندا حادا ق معدرتب 

هبا على ة و اامل وال جدال يف  ا
(1)

وهدذ  والت ت دد ل سدت ةاطد  اةطدالق آمند ،  .

 ت . يفاإلجماع على ية   علم   هو  اهرة مؤي  

ا رادم  ا  على أي  حال، يفإا   الموثوي   التار خ   لكوا مص ف عثماا مص ف 

ةايش ا تا اةويفا يبل افالي، وةايش ا وعد ئل  تلإ من منياةا وواةسدقو ووورتدوا. 

م مدد  شد  النبدي  االيفرتا  الاا ل و ا الارآا مدا هدو إال  الدوحي الدذي ول     ح ن أا  

طر اد  ادفالي    لد ، يفدإا  و ن واةسدقو وآفدر ن. واإلادايف  إلدى ئ تاا م ل  ةزاع  

                                                   

(8) SCHWALLY, 'Betrachtungen', 324. 
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ماارة  معلوم  و فرى تبدو اعتباط  ؛ ومثال ئل :   جمع  لروا ات اليمع امول 

دذ   الذي تا و مر    ر أا  ت  من أودي وكدر، اتتشدف ادفالي وجدود تندايض: يفمدن ةاح د ،   

ث هدذا المصد ف لخل فتد  عمدر، ممدا من الخل فد  ويدد و   اليمع امول تاا و مر   ر 

ددهددذ    عنددي أا   ددم   ف التددي ج  الص  تدداا ل ددا والفعددل صددف  راددم  . ومددن ةاح دد   ت  ع 

ث هددذ  الصدد ف الونتدد  حفصدد ، ممددا جعل ددا ملك دد  أفددرى، ر   وي أا  عمددر يددد ور 

دد عددا  .  ددرى اددفالي والتددالي أا  فاص  ا يفاددط مددن هددذ ن االد   ن هددو الصدد  ل ءواحددد 

د والموثوق تار خ  ا، ويدد افتدار امف در؛ ما   م دا     دور   ف حفصد  تداا ل دا ص 

ادد  والمصدد ف العثمدداين الراددمي. وفلددص وعددد ئلدد  إلددى أا المرو ددات المتعل  

التدار آ الكامدل ل دذ   اد  وصد ف حفصد  موثويد  تار خ  دا؛ إال  أا  التفص ل  المتعل  

  ا ف.  -  ةتر -ف تما ورد   مرو ات جمع أوي وكر هو    الص  

فل د  ادفالي إلدى ريفدض ومع ئل ، يد ةتسداءل لمدائا ديفعدت التنايةدات الدا

ث عن المص ف العثمداين الرادمي، مرو ات جمع أوي وكر ول س تل  التي تت د  

علدى العد دد مدن التنايةدات  -حسدر يولد -امف درة ت تدوي  على الدرسا مدن أا  

ا، من اليد ر والمالحت  أا   ا؟ أف ر  افالي يد جمع والفعل اآلثار من ميموع   أ ة 

لالحا ، و  وعض امح اا الحظ وجود افتاليفات رة واوااع  من المصادر المبك  

، لكن  لا  ا  ا تار خ  ا هذ  الروا ات المختلف ةفس   و ن الروا ات حول ال دث
(1). 

                                                   

 اةتر:  ،افاليلمز د من ال يا التي تناد آراء  (8)

A. JONE s, 'The Qur'an — IF, in: A.F.L. BEESTON and others (eds.), Arabic Literature 

to the End of the Umayyad Period, Cambridge 1983, 235- 239. 
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(39) 

منياةددا لد دد  اددعور أعمددق ومشددكل  تدد ر آ  والماارةدد  مددع اددفالي، يفددإا  

ل مات د  هني   نطلق من ع   المصادر. ومع ئل ، يفإا   س  و نمدا ة ايفرتااات اعتقها م 

  مكن التشك   يف  ا:

 ت  ل دال  مكن االعتمداد علدى امحاد د  مدن الناح د  التار خ د  مهندا ة ا   -8

 ا يفاط.اف    

د -2   الدذي ن   مكن ت د د تار آ الروا د  أو امثدر حسدر تدار آ د دواا الس 

اآلثددار الموجدودة   جددامع البخدداري وس ددر  يف دد  مول مددرة. وهكدذا، يفددإا     درت  

ادات اودن ادعد هدي أحدددث مدن تلد  التدي توجدد والفعدل   هددذا موجدودة   طب

 امف ر.

موثوي   من تلد   تااعدة عام : المواد الواردة   المصادر الالحا  أيل   -3

 الموجودة   المصادر اميدم، و مكن تياهل ا.

المصادر المس     أتثر موثوي   من المصادر اإلادالم   مهندا مكتوود   -9

 وااوا  عل  ا.

 أن هناك نقاط ضعف أخ ى يف مقال منجانا منها:  ما

: اادتنتا ف؛ يفمدثال  مكث د ااتدالل  وعدم العلا على العلدا والعددم وشدكل   -أ

د ئتددر    المصددادر المسدد     امولددى الال لدد  التددي الاددرآا لددا  ددر   مددن حا ادد  أا  

ب ود  فدالل الادرا ث عن المسلم ن، أة  لا  كن هنداك يدرآا رادمي معدرت تت د  

 ل ال يري.امو
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م ا الالهدددويت المسددد  ي ال توجدددد ماارةددد  وددد ن الروا ددد  التدددي يدددد   -ب

ق الكندي لتار آ الارآا مدع المرو دات اإلادالم  ؛ ومثدل االمس ل ون إا  عبد

  للعد د مدن ص مشو  الروا   المس     هي ملخ   هذ  الماارة  تاةت اتكشف أا  

 اإلاالم   فاطئ.اآلثار اإلاالم  ، وأا ت ر آ منياةا للمرو ات 

د  الادرآا وةسدخ   ريفض واةسدقو مرو دات جمدع   ف دوا ت ل ل دا  الص   ؛  

 لسبب ن:

د مهنا تتعار  مع وج د  ةتدر    تدار آ الدنص   -8 ل الادرآين، والتدي توص 

 إل  ددا وندداء علددى الت ل ددل البن ددوي لمددتن الاددرآا، وعلددى الت ا ددق )الشددكلي( 

  ري اإلاالمي.للرتاث التفس -المستند للةواع امدو  -

يدداطع عدددم الموثوي دد   اعتاددد واةسددقو أا اددافت يددد أثبددت وشددكل   -2

 التار خ   للمرو ات اإلاالم   التي تعود إلى الارا امول.

هذ  الماال  ل ست المكاا المناار للتعامل مدع هدات ن المسد لت ن؛  مكدن 

 ددد مددن العثددور علددى وعددض التعل اددات الناد دد  المتعلادد  ومددن ا واةسددقو   العد

(الدراادات الارآة د ) :المراجعات المكتوو  على تتاود 
(1)

د . تدات التدي ا الت ف  أم 

                                                   

(8) E.g. the reviews by JUYNBOLL, GRAHAM and NBUWIRTH. 
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ر الفاد  اإلادالمي وال دد   يفادد تدا  مكن إودا ها حول آراء اافت عدن تطدو  

تناول ا والتفص ل   العد د من المنشورات ال د ث 
(1)

. 

لمرو ددات جمدع الادرآا؛ لاددد  عدد التددار خي   درااد  وورتدواال وجدود للب  

ق فطاب اعتادد أةد  حددث ود ن العلمداء ل  أعاد ترت ر اآلثار المختلف  من أجل ف  

على مدى يفرتة  من   أطول؛ تما اعتق وعض اآلثدار ومثاود  ردود أيفعدال علدى آثدار 

ث عن مراحل    ت د  أفرى، ووالتالي من الواجر ت ر خ ا   يفرتة الحا ، تما أة  

،  بددو الخطداب الدذي عدام   ر هدذ  المرو دات. لكدن وشدكل  ن تطدو  ثاة   وثالثد  مد

ا إلددى حددد   ددتكل   مددا، ةاه دد  عددن توةدد  س ددر منطاددي. تشدد ر  ا عندد  وورتددوا مصددطنع 

ر عمل دد  التطددو   رتددوا   درااددت  إلددى أا  وم ا والب اةددات الال لدد  المطلادد  التددي يددد  

دو تمل ا حدثت   الارا الثال  ال يري؛ ومع ئل ، لا   داول ا ق ممدا إئا لت ا 

دد ،ر أم الطدد  التددار خي ل ددذا التطددو  تاةددت المصددادر تدددعا مخط   ل تمددا أةدد  يفة 

يفدتل )للسد وطي، و (اإلتااا   علوم الارآا) :مثل ،ارة جد  ااتخدام مصادر مت ف  

الون حير، دوا أا  س ل ةفس  ما إئا تاةت وعض اآلثار موجودة والفعل  (الباري

                                                   

(8) Cf. H. MOTZKI, Die Anfänge- , idem, 'Der Fiqh des - Zuhri'; idem, 

'TheMusannaf of Abd al- Razzäq al- San'ani as a Source of Authentic Ahadith of 

the First Century A.H.5, in: Journal of Near Eastern Studies 50 (1991), 1- 21; 

and idem, 'Dating Muslim Traditions. A Survey', in: E Hardy (ed.), Traditions of 

Islam: Understanding the Hadith, London 2002. 
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د ت ر خ دا وشدكل    أعمال أيدم، ومن ثا  مكن   ، رومدا حتدى يبدل الادرا أتثدر دي 

 الثال  ال يري.

  الساوا  على الدرااات الشرو   التي تتناول يةد   ل التعل اات الناد   توا  

 مات واادتنتاجات ومن ي د  هدذ  الدراادات ال تدزال م دل  جمع الارآا أا ماددِّ 

ثدر موثوي د  مدن ةزاع. وما إئا تاةت وج ات ةترها البد ل  حول تار آ الارآا أت

الناح دد  التار خ دد  مددن المرو ددات اإلاددالم   حددول هددذ  الاةدد  ،  باددى السددؤال 

ا.  مفتوح 
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 رات املنهجية احلديثة:مرويات مجع القرآن يف ضوء التطوّ -3

ا؛ و رجدع دراا  ال د   النبوي تاد     العاد ن الماا  ن، حاات   ا تب در  م 

در اليد دة التي أصب ت متاحد ، ومدن هذا من ةاح   إلى العدد الكب ر من المصا

الم ثودلوج ددا. يفعلددى / رات   ميددال علددا المندداهاةاح دد  أفددرى وسددبر التطددو  

، pre- canonicalصع د المصدادر اليد ددة،   درت مددوةات مدا يبدل معتمددة 

مثل مصنف عبد الدر اق واودن أودي اد ب  أو تدار آ المد ند  لعمدر ودن ادب ، وهندا 

 ن:    ير مالحت  تطور  

ر ت ل ل ]ةاد[ إاناد المرو ات -8 د تلإ  ،تطو  ل صدبل أداة و د   ةدعلدى ح 

 .G.H.Aبددددول ن والفةددددل   هددددذا  عددددود   الماددددام امول إلددددى جو ،يو دددد 

JuYNBOLL
(1)

. 

ت سدد ن ت ل ددل ]ةاددد[ متددوا امحاد دد  مددن فددالل ت ل ددل وو دد   -2

اإلادناد؛   و ن الروا ات، واليمع و ن هذا الن ا وو ن ت ل دل االفتاليفات النص   

بددول ن وأةدا مددن ودد ن البدداحث ن الددذ ن  عملددوا   هددذا االتيددا ، واإلاددايف  إلددى جو

ور اولرشر سو
(1)

 GREGOR SCHOELER
(1)

. 

                                                   

(8) Cf. his 'Some Isn d- Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman- 

Demeaning Sayings from Hadith Literature', in: al- Qantara 10 (1989),343- 384. 

لدد   ألماة دا عدام  ،سر شور اولر (8) ، وهدو أادتائ الدراادات اإلادالم     8499مستشرق او سدري، و 

، ويدد ادشل منصدر أادتائ يفخدري 8412المدرا  التطب ا   للدرااات العل ا   جامع  السورووا مندذ 

 .2004للدرااات اإلاالم     جامع  وا ل من 

= 
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إل  ددا هددذ  اماددال ر المن ي دد  حتددى اآلا تيعددل  ت  والنتددا ا التددي توصددل  

ا مرسوو ددا يف دد . لاددد يددد  تطب ا ددا علددى المرو ددات المتعل    مت  ادد  ويمددع الاددرآا أمددر 

مالحتايت امولى حول هذا المواوع والفعل مندذ وةدع ادنوات   ةددوة دول د  

ادت   أمسدرتدام   عدام  د، ولخ  8448حول امحاد   النبو   ع  دا   ت  ص   ا الحا 

ماال مكتوب واللش  املماة  
(2)

دومنذ ئل  ال د ن، أ   . لدي مصدادر جد ددة  ت  ت   

الددرسا مددن أا  السدداوا ، علددىد ت ددد   ومراجعدد  أيفكدداري ممددا جعددل مددن الي  دد

   ال تزال تما هي.االاتنتاجات الر  س

  

                                                   
= 

د«صددر اإلادالم الكتاود  والنادل  »: 2002أا ر تتب  هدو تتاود  الصدادر عدام  والفرةسد   ثدا  ر  ، ويدد ة ش 

ر عن ج  واإلةيل ز  ، ويد ت ر    دار أوولودور وب روت.ا للعرو  ، يفاد ت رجم  يفادي ااه ن، وصد 

الكتاودد  والشددفو     »: ومعتددا تتبدد  تدددور حددول الكتاودد  والشددفاه    صدددر اإلاددالم، ح دد  لدد  تتدداب

، 2081عن المرتز الثاا  للكتاب، الددار الب ةداء،  ، ويد ترجم : را د وا ي، وصدر«ودا ات اإلاالم

 )يسا الرتجمات(. .«اةش ة امدب   اإلاالم، من الشف ي إلى المدو  »: وتتاب

(8) Cf. G.H.A. JUYNBOLL, 'Early Islamic Society as Reflected in its Use of 

Isnads, in: LeMuseon 107 (1994), 151- 194. G. SCHOBLEB, Charakter und 

Authentic der muslimischen berlieferung ber das Leben Mohammeds, Berlin/ 

New York. 1996 H. MOTZKI, 'Quo vadis Hadit- Forschung?'; idem, 'The 

Prophet and the Cat'. 

(2) H. MOTZKI, 'De tradities over het ontstaan van de korantekst: verzinsel of 

waarheid?', in: M. BUITELAAR/. MOTZKI (eds.), De koran: ontstaan, 

interpretative enpraktijk Muiderberg 1993, 12—29. 
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 تأريخ املرويات بدون اإلسناد:

تاا على الدرااات الشرو   الساوا  حول هذ  المس ل  أا تتعامل مع حا ا  

يفت من  المرو ات المتعل   أا   ر  ا  وتار آ المص ف هو المصدر امول الذي ع 

ا ما، وهو مصدر مت ف   ا 190/ 256. اليامع الص  ل للبخاري )تر ةوع  (. ةتر 

و ن امحداث التي تصف ا  -عام 200التي تارتب من -للفيوة الزمن   الطو ل  

جدت يف  ا الروا ات =ريفض  الروا ات، وو ن تار آ المصادر المكتوو  التي و 

آ الت ر  منياةا هذ  اآلثار، واعتقها س ر موثوي  من الناح   التار خ  ، تما أا  

مذهل مع ايفرتااات واةسقو  وشكل  المت فر لت ور هذ  المرو ات  تناار 

وورتوا، ح    روا أة  ال وجود ل ا يبل النصف امول من الارا الثال  و

ال يري على أيرب تاد ر. ومع ئل ، حتى على أااه المصادر المتاح  حتى 

ل لمرو ات البخاري هو المصدر امو أا  ايفرتا   ،  مكن إثبات أا  8499عام 

رت منذ ئل  ال  ن المصادر التي تويف   جمع الارآا هو ايفرتا  فاطئ، تما أا  

 د ئل .تؤت  

تددرت يف  ددا وف ددص حالدد  المصددادر اإلاددالم   ام   ال  لنبدددأ أو   ولددى التددي ئ 

مرو ات جمع الارآا و مر من أوي وكر؛ وا ودأ والبخاري، وهدو المصددر امتثدر 

ا وا   جامع البخاري على أثر واحدد عدن جمدع أودي وكدر،  رة. إئا عثرةا   حةور 

البخاري ةفس  رومدا  كدوا يدد  يفس كوا من الصعر دحض االاتنتاو الاا ل و ا  

افتلق هذ  الروا  ، أو أة  أفذها من اخص آفدر افتلا دا. لكدن الوايدع / واع



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(99) 

أةنا لسنا أمام أثر واحد، ول أروع روا ات مختلف    تتاو  اليامع
(1)

وهدي حا اد   ،

8160حت ا والفعل ةولدتد    عدام ال
(2)

وحتدى اآلا هنداك تياهدل لتد ث ر هدذ   .

دد ددت  م  علددى تدد ر آ المرو ددات؛ ح دد     السِّ روددع ر الت ل ددل الدددي ق للروا ددات ام  

عد ، ل  وواحدة مختصرة( أا االفتاليفدات و ن دا تث درة ومتنو  مفص   الر  س  )ثالث

ا  أا   ر وجودها إئا؟ هل من المعاول أا ةفرت يفك ف ةفس   البخاري افتلق عمد 

د [ المختلفد ؟ لكدن مي  ]امرودعالروا ات  ى ادبر؟ هدل  مكدن أا  كدوا يدد تلا 

روا   واحدة من اخص واحد، اواء أتاا ئل  الشخص هو من افتلا دا أم ال، 

دا تدذت   ر مدا ادمع  والةدبط، ووالتدالي أعداد ادرد مدا ادمع  لكن  لدا  سدتطع الحا 

البخداري  نسدر  االيفرتا  امف در، ةالحدظ أا  وثالث طرق مختلف ؟ مااول هذا 

إلى أاخام مختلف ن، وأة   كتر ص ش  صدر      ال داالت  امروع الروا ات

ثد  ويدد   ا يف  ا من الص اس  الدي ا  التي امع ا من م دِّ  م ودد ال  التي لا  كن مت تد 

دو اهدا. ووالتدالي،  بدهذا  عكس ةالد  الددي ق للنصدوم التدي تلا   عن ا؛ و بدو أا  

اهددا مددن البخدداري تلا   مددن المعاددول أتثددر أا ةسددتنتا مددن الروا ددات المختلفدد  أا  

ث د ، وتداةوا علدى م دِّ  أاخام مختلف ن  مكن تسدم ت ا أاداتذت  ]اد وف [ أو

ا ما مرو دداهتا ل سددت اددوى صددور  امرجددل  نتمددوا إلددى الي ددل السدداوق. وةتددر 

                                                   

(8) AL- BUKHARI, al- Jamie al- sahlh, Beirut 1992, 66: 3; 65: 9,20; 93: 37. 

(2) TH. NÖLDEKE, Geschichte des Qoräns, Göttingen 1860, 190. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(95) 

مشدرتك. وحتدى إئا ، يف ير أا ةفرت  وجود مصدر ةفس   ل دثل مختلف  يل ال  

 ترتنا امااة د جاةب ا   الويت ال دالي، يفادد  كدوا هدذا المصددر المشدرتك أحدد  

ث البخداري هبدذ  اآلثدار. ومدع آفر امع من  من حدد   اا وخ البخاري أو معاصر  

 انرى أا المصدر المشرتك أيدم وكث ر. ئل 

 ي وي ددل  متداولدد  يبددل البخددار تالروا ددات المختلفدد  تاةدد اادتنتاجنا ودد ا   إا  

د . ودن حنبددل )ت  د  توجدد روا تداا   مسدند ]أحمدد[دها مصدادر اداوا ؛ حتؤت 

ل  وأفرى مختصرة(، واحدة مفص  155/ 298
(1)

ا ل  ادب    جدد  الروا   المفص   .

مدن روا اتد . عدالوة  وتل  الموجودة   البخاري، ولكن ا ل ست متطاواد  مدع أي  

دال اون حنبل أيصر من ةص   ةص   على ئل ، يفإا   د ف عندد تدرد  بخداري، ح د  توي 

  د ون ثاوت ح ال جمع الارآا ولا  ذتر أة  وايفق علدى جمعد    الن ا د ، وهدذا 

  عدن روا دات البخداري،  يعل من الم تمدل أا تكدوا روا د  اودن حنبدل مسدتال  

مرو دات اودن  م. ومدع ئلد ، يفدإا  ر يد أفدذها عدن المتادد  و منع أا  كوا المت ف  

اودن حنبدل  حنبل ال تذهر ونا أوعد من ج ل واحد يبل البخاري؛ ويد ةفدرت  أا  

دتلا   د مدن ى الروا   عن ا وف ، الذ ن ها من ج ل أادبق، ولكدن ال  مكنندا الت ت 

/ 209. ئلد  دوا الليددوء إلددى اإلادناد. لكددن يددد ثبدت   مسددند الط السددي )ت

                                                   

(8) IBN HANBAL, Musnad, Beirut 1993, vol. 1, 10 (no. 58), 13 (no. 77), vol. 5, 

188-189 (no. 21700). 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(96) 

( أا الروا دد  والفعددل أيدددم وكث ددر120
(1)

الددذي روا  مشدداو  لروا دد  اوددن  والددنص   .

د   ددد   جمددع الاددرآا، ولكن ددا ال حنبددل الطو لدد ، ح دد  يطددع الروا دد  وعددد تددرد  

ل وال مدع اليدزء ئي الصدل  مدن روا د  البخداري. نبدروا د  اودن ح ا معتتطاوق تل   

 ، ول سدت هدي النمدوئو الدذي د االيفرتا  و ا روا   الط السدي مسدتال  وهذا  ؤ   

دةال  اون ح  د  اماداة د التدي ت تدوي علدى رواة  نبل والبخاري، وهو ااتنتاو تؤت 

الروا د  المختصدرة  مختلف ن )رواها الط السي عن إوراه ا ودن ادعد،   حد ن أا  

آثدار  حا اد  أا   حدال، يفدإا     عن  دوةس(. علدى أي  عند اون حنبل والبخاري مرو   

 عندي أا تدار آ هدذ   جمع الارآا و مر من أودي وكدر موجدودة   مسدند الط السدي

 الروا    ير أا  رجع إلى هنا   الارا الثاين ال يري.

ما الصورة التي تاةت عل  ا الروا     ئل  الويت؟ ايرتحت  يبل ئل  أهندا 

ددد ل ، وأا روا ددد  تةدددا جم دددع التفاصددد ل الموجدددودة   روا ددد  البخددداري المفص 

واتر شد ا  ت  اعرتا   الط السي واون حنبل تاةت مختصرة؛ لكن   ةدوة أمسرتدام،

تروا على ئل ، معتقة أا الروا   المختصدرة التدي تتياهدل تنف دذ مشدروع أودي 

ا.   عدام  وكر  مكن أا تكوا هي الروا   امصل   وأ دفلت عل  ا الز ادات الحا 

، لا  كن من الممكن ريفض هذا االعرتا  واالعتماد على تدار آ المدتن. 8448

ايفدرتا  تدروا  ت أا  ب دث  ال د ن ثالثد  مصدادر ت   ت لدي مندذ ئلد ر  ومع ئل ، تدويف  

                                                   

(8) AL- TAYALISI, Musnad, Hyderabad 1321, 3. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(99) 

ددهددو تتدداب يفةددا ل الاددرآا الددذي أل   :امول ؛فدداطئ .   أوددو عب ددد وددن اددالم )تف 

229 /131)
(1)

(129/ 288. تتاب تفس ر عبد الر اق )ت :والثاين .
(2)

ح د   ،

  توي تالهما على روا دات تاملد  مماثلد  لروا د  البخداري دوا أا تتطداوق مدع 

اهلل ودن  هو اليزء امول من جامع عبدد :المصدر الثال  الم ا واليد د. هااحدإ

8442شر عام ( ويد ة  182/ 849. وهر )ت
(3)

 مكننا أا ةعثر يف   على أجدزاء  .

والتي تثبت أا وا   الروا   التي افتصرها الط السي   مسدند  تاةدت  ،من الروا  

ل يريمعرويف   والفعل   الروع امف ر من الارا الثاين ا
(4)

هذا هو التار آ الذي  .

                                                   

(8) ABU 'UBAYD AL- QASIM B. SALLAM, Fadail al- Quran, Beirut 1411/ 

1991,152- 156. 

. هدذ  الطبعد  لدا (51 -59/ 8)، (8988/ 8448)و دروت،  العز دز، ط.، تفسد ر الادرآا عبد الر اق (2)

اموراق  ، تفس ر( ح د  إا  292تعتمد النص الموجود   مخطوط  الكتاب )دار الكتر المصر  ، ريا 

 الطبعد  ةدص  م هدذ   دا يدراءة صد    ؛ تادد  التي ت توي على الروا   س ر وااد   وال  مكدن يراءهتدا تل  

( و نمدا ةدص المخطوطد  هدو روا د  م مدد ودن 3: 66جامع البخاري، : )اةتر  لروا   مواى ون إاماع

امصلي صدر   الطبع  المص    التي أفرج ا  (. النص  op. cit.: 93: 37: ثاوت، )اةتر ياهلل أو عب د

ا الطبع  التي أفرج دا مصدطفى مسدلا م مدد، . أم  (294/ 8)(، 8444م مد م مد عبدوا )و روت، 

 امثر امول اايط من ا.  يفإا ةص   -8414 ةشرت   الر ا ،-ا المخطوط أ ة   ا النص  والتي اعتمد يف  

(3) ABD ALLAH B. WAHB, al- Jamie. Die Koranwissenschaften, Wiesbaden 

1992, 13-18.  

 ودنا ؛ أورد ودي دمن الواال أا طبع  مسند الط السي اعتمدت على مخطوط  مع ب  ولا تنال ةصوص   (9)

دا؛ 9 -6، 8439، ل ددا، (تتداب المصداحف)أوي داود روا   الط السي تامل     اودن حيدر، : اةتدر أ ة 

 .89م ،4، الميلد 8414 ،يفتل الباري، و روت



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(91) 

إاناد  إلى مرو ات جمع أوي وكر للارآا من فدالل  -  الويت ال اار- مكن 

الب دد  عددن أيدددم المصددادر التددي   ددرت يف  ددا، ودوا االعتمدداد علددى أادداة د 

 الروا ات المختلف .

حتى ويدت ير در، لدا  سدفر اتبداع ةفدس الطر اد  لتد ر آ مرو دات صددور 

الروا د   عدن ةت يد  مماثلد ؛ يفلدا ةعثدر علدى ةدص   عثماا مص ف رامي و مر من

الكاملدد  والوح دددة الددواردة   جددامع البخدداري
(1)

  المصددادر السدداوا .  مكددن  

كدوا متد فرة عدن روا دات جمدع أودي تهذ  الروا د   يدر أا  ااتبعاد احتمال أا  

ا   جامع البخداري، واللد ا على جزأ ن من الروا   الموجودة أ ة  ن    ذ  وكر اعتماد 

من الواال أهنما منفصالا عن الروا   الكامل ، واإلاايف  إلى العد دد مدن اآلثدار 

ا وجود روا د   ،الواردة   مسند اون حنبل، وطباات اون اعد والتي تفرت  مسبا 

ثبددت صدددور المصدد ف العثمدداين الراددمي علددى اميددل   الي ددل الددذي اددبق ت  

البخاري
(2)

االتي أ  و-تثبت المصادر المذتورة أعال   . أا هدذ   -ت  ت لي مدؤفر 

 يلد ال   هنداك روا د  مختلفد )الروا   لا تكن متداولد  يبدل البخداري وي لد ن يفادط 

ودل تاةدت معرويفد    الرودع امف در مدن  ،(موجودة   يفةا ل الادرآا مودي عب دد

                                                   

(8) AL- Bukhari, Jamie, 66: 3. 

(2) AL- Bukhari, Jumie, 66: 2; 61: 3. IBN HANBAL,Musnad, vol. 1, nos. 399,499. 

IBN Saad, Kitab al- Tabaqat al- kabir, vol. II/ 2, Leiden 1905- 17, 105. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(94) 

ا لروا   اون اب ، والتي تعود إلدى الط السدي»الارا الثاين ال يري  ويفا 
(1)

ولكن دا  

د   جدامع اودن  الموجدودةا أجدزاء الروا د  س ر موجودة   مسند  المطبدوع، وأ ة 

 .«وهر

وهكددذا، أ  ددر ت ا انددا حتددى اآلا أةدد  مددن فددالل دراادد  االفتاليفددات ودد ن 

، حتدى  الروا ات وعنا  ،  مكن ت ر آ هذ  امف رة   ويت أوكر مما   فرت  عادة 

متاحد  للدراادات الشرو د  المكتوود   على أااه المصادر الم دودة التي تاةدت

حددد ث ا  المصددادر التددي فرجددت   . واإلاددايف  إلددى ئلدد ، يفددإا  8499حتددى عددام 

وأصب ت متاح  منذ ئل  ال  ن ال تدعا هذا االاتنتاو يف سر، ول تسدمل لندا 

ا وت د د تار آ أابق من فالل النتر يفاط إلى تار آ ويفداة جدام   عي المصدادر أ ة 

 يدر أا تكدوا روا دات تدار آ المصد ف موجدودة يبدل التي و ثناهدا؛ وعل د  يف

 هنا   الارا الثاين ال يري على أوعد تاد ر.

والتي  مكن دعم ا من فالل ت ل دل اماداة د، تمدا -هذ  النت ي  المؤيت  

تكشدف عدن ةاداط ادعف وعدض حيدا منياةدا والنتر دات التدي  -انرى ير ب دا

عدداء منياةددا أا روا دد  د  ا رتددوا حددول هددذ  المرو ددات. إا  وطرح ددا واةسددقو وو

؛ فداطئ  = الكندي المس  ي أيدم، ووالتالي  ير تاد م ا علدى روا د  البخداري

                                                   

(8) IBN SHABBA, Tarlkh, vol. 4, 992. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة تقييم املقاربات الغربية يف ضوء التطورات املنهجية الحديثة

 ترجامت

(50) 

تبدت والفعدل   ع دد الخل فد  المد موا يف تى لو تاةت راال  الكندي ت 
(1)

يفمدن  ،

ددالسددرد   التددي تاددد   الوااددل أا   ص مشددو   لروا ددات م ا لتددار آ الاددرآا هددي ملخ 

د المصادر اإلاالم   التي تاةت د مدن معاصرة ل دا أو أيددم من دا، وال  مكدن الت ت 

دد ن أفددذ عددن ا مددن هو دد  المسددؤول عددن هددذا التشددو  : هددل هددو الكندددي أم م 

ا لواةسدقو رتدوا، ال  مكدن أا تكدوا مرو دات جمدع الادرآا ووو المسلم ن. ويفا 

مهندا تفدرت   ؛وإصدار المص ف الرامي موجودة يبل الارا الثالد  ال يدري

ا عمل    الت ا س العام لنتر د  امصدول،  أو صدار ةسخ  معتمدة من النص  إمسبا 

ال  مكن تخ ل وجدود  يبدل هنا د  الادرا الثداين  -رتواوويفق واةسقو وو-والذي 

ال يري. يفدإئا مدا تاةدت هدذ  المرو دات متداولد  يبدل ئلد  التدار آ، يف يدر أا 

أوكدر ممدا  ثا   ويدتا أا اعتماد النص وت ا س ةتر   امصول يد حد  ةفرت  إم  

ن المفددرت     فددرت ، أو أةدد  ال توجددد صددل  ودد ن المرو ددات وودد ن التطددور  تدداا    

دد دد   حدددوث ما. و  تددال االيفرتاا  هتددا ت ا يو  ن: تفاددد امجددزاء ال ااددم  مددن حي 

                                                   

م ةفس ا ت ل ف وت ر آ راال  الكندي مواع جدل لفرتة طو ل . على الرسا من أهنا تاد   تاةت مس ل  (8)

والنتر إلى  W.MUIR و رو ل ام م على أهنا من ت ل ف مسؤول مس  ي تب ر   والط الم موا، مما ديفع

، ومع ئل  يفاد (285/130)إلى إرجاع ا إلى عام  وعض امحداث التار خ   المذتورة   النص  

عل  ا هذ   تلوعض التفاص ل التي ااتم P. Krausووول تراوه  L. Massignonااتخدم ماا نوا 

ا أابق وارا  الراال  وحد    : د  مو ر. اةترا مما حد  تار ب   دوا تار خ 

Cf. G. TROUPEAU, Al- Kindi, Abd al- Masih', in: The Encyclopaedia of Islam, 

2nd ed., vol. 5, 120- 121. 
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(58) 

عاء و ا المصادر التدي المنطا  . إحدى طرق ال روب من هذا االاتنتاو هي االد  

ف  دا، ودل هدي مدن الوايع من تتاود  مؤلِّ يف  ا المرو ات مول مرة ل ست      رت  

جمع طالهبا المباادر ن أو مدن امج دال الالحاد ؛ ويدد اادتخدم واةسدقو هدذ  

ر التفس ر اإلادالمي مدع المصدادر   من أجل التويف ق و ن ةتر ات  حول تطو  ي  ال   

ا تبعد  ةورمداا تالددر   ت ر خد  للعد دد مدن المؤل  المتاح ، ومؤف   فدات الفا  د  ر 

ا عما تداا   فدرت  حتدى اآلاث     ويت مت ف  وال د  ر تث ر 
(1)

 ومدع ئلد ، يفدإا   .

ف ن أو معتا المصادر المنسدوو  إلدى المدؤلِّ  هذ  الم اوالت لمراجع  تار آ تل  

س در مانعد ، تمدا أواد ت  مدع  اإلادالم  نالمسلم ن   الارة ن الثاين والثالد  

آفر ن   مواع آفر
(2)

. 

  

                                                   

(8) N. CALDER, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford 1993. 

(2) E.g. H. MOTZKI, 'The Prophet and the Cat'. M. MURANYI, 'Die frühe 

Rechtsliteratur zwischen Quellenanalyse und Fiktion', in: Islamic Law and 

Society 4 (1997), 224- 241.  
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 ترجامت

(52) 

 اعتمادًا على األسانيد واملتون:تأريخ املرويات 

طر ادد  ت د ددد تددار آ المرو ددات عددن طر ددق التددار آ التار بددي للمصددادر 

إلى توار آ مت فرة، و  حالتنا هندا  يف  ا مول مرة  نت ي ونا   رت  المكتوو  التي 

 -ودوعي- عني الرودع امف در مدن الادرا الثداين ال يدري. تتياهدل هدذ  الطر اد  

د  كددوا ل ددا تددار آ يبددل أا تيددد طر ا ددا إلددى المصددادر النصددوم يدد أا   حا ادد   

أا هددذ  المرو ددات ل ددا والفعددل تددار آ أيدددم  حا ادد    الم فو دد . لاددد أصددب ت  

د واا     رة؛ من فالل ت ا انا   امااة د المختلف  الموجودة   المصادر المبك 

 الوراء.ع تار خ ا إلى السؤال هو ما إئا تاةت هناك طرق لتتب   ومع ئل ، يفإا  

م امحاد   إادارات عدن تار خ دا   ادكل االادل اإلادناد؛ ما تادِّ  عادة  

دومنذ أا ة   اليمدع الشف در مدن البداحث ن الشدرو  ن  د  شر جولدتس  ر أو اثد ، لدا  ع 

دا. ويدد تداا هدذا هدو ال دال     ا موا و ة ا ليادناد، وعدادة مدا  تياهلوةد  تمام 

الارآا. ومدع ئلد ، جدادل ادافت  مواوع جمع جم ع الدرااات التي تناولت  

 أةدد   مكددن ااددتخدام ا أةدد  علددى الددرسا مددن تددوا امادداة د اددب  مصددطنع ، إال  

، والب   الروا  ، وئل  من فالل ماارة  امااة د المختلف  «وااع»التتشاب 

تناد ل وتطدو ر علدى  ا. تاةت ايرتاحاتد  المن ي د  م دل  ل  المشرتت  و ن عن الص  

ث عدن لعشدر ن المااد  ، حتدى صدار وإمكاةندا الت دد  مدى السنوات الخمدس وا

 من ي   لت ل ل اإلاناد؛ وحتى لو تاةت وعض مبداين هدذا المدن ا ال تدزال م دل  

 ر.ف ن المعن  ن واإلاالم المبك  هذا المن ا  ست ق اهتمام المؤرِّ  ةزاع، يفإا  
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(53) 

ل   جمدع فد  تتمث دلالخطوة امولى لت د د ةاط  التااء و ن الروا ات المخت

دة لددنفس امثددر، والموجددودة   المصددادر المختلفدد    أادداة د الروا ددات المتعددد  

حزم  واحدة. إلتمام هذ  الخطوة وصورة مثال  ،  ير تةدم ن جم دع المصدادر 

رة من دا. لكدن مسراادنا   هدذا الب د ، ادنكتفي و صدر تاح ، حتى المت ف  الم  

لثالد  ال يدر  ن. اد يوم الروا ات الموجودة   المصدادر مدن الادرة ن الثداين وا

ادد  ، ثددا المرو ددات المتعل  وت ل ددل مرو ددات جمددع الاددرآا ودد مر أوددي وكددر أوال  

والمص ف الرامي الذي أصدر  عثماا
(1)

. 

 مكننا أا ةعثر على مرو ات جمع الارآا و مر من الخل فد  امول   العد دد 

  الواددوخ اننايشدد ا مددن المصددادر وو ادداة د مختلفدد ، ومجددل ال فدداظ علددى 

ددم  : امادداة د الددواردة   دواو ددن ال ددد   التددي ج  فطددوت ن؛ أوال   حتددى عددام  ت  ع 

فات التي )تار آ ويفاة البخاري(. وثاة  ا: امااة د الواردة   المؤل   (256/190)

يفدداة آفددر جددامع معتددق: اوددن أوددي )تددار آ و (386/424)عدداش مؤلفوهددا حتددى 

 الثاين.ط ن امول و     المخط  د(. والمنايش  موا  داو

تتيمع مرو ات الفرتة امولى   ات  مصدادر: جدامع البخداري، مسدند اودن 

حنبل، يفةا ل الارآا موي عب دد، تفسد ر عبدد الدر اق، مسدند الط السدي، مشدا ي 

                                                   

، حول مسد ل  جمدع  ت  ر  ص    هذا الماال، ي   (8) ا ويبوال  المنايش  على المرو ات السا دة، أي امتثر اةتشار 

 فس الطر ا .الارآا، و ير دراا  المرو ات امفرى التي تختلف   ون ت ا وتفاص ل ا ون
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(59) 

مواى ون عاب 
(1)

ق ادوى روا د  واحددة ا الط السي وعبدد الدر و  ح ن لا  رو   .

  وتل  التدي أادندها؛ ب  ن اد ديت الش     ن إاايف ت     ورد روا ت  واإلاناد، ةيد أوا عب د    

د   تما أاند اون حنبل روا ت   ا البخداري ن إحدداهما طو لد  وامفدرى مختصدرة، أم 

م هدذ  المصدادر يفروى أروع روا ات، وأورد ثالث  أااة د إاايف   ودوا مدتن. تاددِّ 

السل  إادناد   والتدي تتاداطع جم ع دا عندد  ةعشر فمس اوعة  الست  مع وعة ا 

 «ةاط  االلتااء»(. وهذ  هي 829/992واحد هو: اون ا اب الزهري )ت.  راو  

و ن االال اإلاناد؛ وت ت ا طر ق مفردة للروا د  المزعومد  عدن   دد ودن ثاودت 

عي وعدض االادل اإلادناد التدي تصدل ود ن جدام   من طر ق اودن السدب اق. تمدا أا  

تتادداطع مددع اآلفددر   اوعةدد، و«طددرق مفددردة»المصددادر وودد ن ةاطدد  االلتادداء هددي 

، وهدي المصدطل ات «ةاداط التاداء يفرع د »ما ادنطلق عل د   ة   مكوِّ  اوعة  وعة ا 

بول   ت ل ل  ليادناد.   المسدتوى يفدوق ةاطد  االلتاداء ةيدد ن التي صاس ا جو

الا ةاداط االلتاداء الفرع د : إودراه ا اثن ن من و ن الرواة الخمس  عن الزهري  مث  

                                                   

ال ةعرب ا ل ا عن تتاب المشدا ي لموادى ودن  .99م، 3ريا ، وحاا   95، م8ريا  ال اا  اةتر  (8)

لالحادد  )هندداك جمددع ج ددد ل ددذ  الددت مندد    المصددادر ا( اددوى امجددزاء التددي ة  898/951عابدد  )ت. 

(. 8449)، أسداد ر، «المشدا ي لموادى ودن عابد »: امجزاء أفرجد  م مدد وايشد ش أودو مالد  وعندواا

مختصدرة.  -(84/ 4)الواردة   يفتل الباري الون حير -وروا   مواى ون عاب  ليمع أوي وكر للارآا 

ة زء من دا  نتمدي إلدى أجدزاء أفدرى مدن عدد  ا ل س ل دا إادناد أو جدأجزاء  إم   جامع اون وهر ما   ت  يف  ذ  ح  

 ع .روا ات ميم  
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(55) 

ون اعدا
(1)

أودو وعبدد الدرحمن ودن م ددي، و)الط السدي،  :الدذي روى عند  ادت  

مواددى وددن إاددماع ل(، وم مددد وددن عب ددد اهلل، و عاددوب وددن إوددراه ا، وتامددل، 

والثدداين:  ددوةس
(2)

وعثمدداا وددن عمددر(. ومددن ودد ن  ،الددذي روى عندد  اثندداا )الل دد  

 :الرواة التسع  من الطبا  الثاة   يفوق ةاط  االلتااء، ةيد أرودع ةاداط التاداء يفرع د 

 م مد ون عب د اهلل(.وعثماا ون عمر، والل  ، و، ااال م)أوو 

                                                   

(8) Ibrahim b. Sa'd b. Ibrahim al- Zuhri al- Madani, d. 183/ 799 or 184/ 800; 

ALDHAHABI, Tadhkirat al- huffaz, vol. 1, Hyderabad 1955, 252. 

(2) Yunus b. Yazid al- Ayli, d. 152/ 769 or 159/ 776; Al- DHAHABi, Tadhkira, 

vol. 1, 162. IBN HIBBAN, Kitab al- Thiqat, vol. 7, Hyderabad 1981, 648- 49. 
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(56) 
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(51) 
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ددا وعددد البخدداري،  معددت فددالل اددت ن عام  إئا ةترةددا   الدددواو ن التددي ج 

هدذ  اآلثدار: تتداب  ت  و  ؛ يفلد نا هندا فمسد  مصدادر ر  ةفس  ا انتوصل إلى النتا ا

ادنن النسدا ي و علدى،  يمسدند أودوجدامع الطدقي، والمصاحف الون أوي داود، 

اليددامع الصدد  ل للرتمددذيوالكددقى، 
(1)

السددل   ةعشددر ، والتددي تادددم لنددا أروددع

إاناد  . مرة أفرى: تلتاي هذ  السالال عندد اودن اد اب الزهدري، ومدن عندد  

تبدأ طر ق مفردة )هناك اادتثناءاا يفادط(
(2)

عدن اودن السدب اق عدن   دد ودن ثاودت؛  

اا ةاداط التاداء يفرع د : وهناك اثناا من و ن الرواة امروع  يفوق ةاط  االلتاداء  عدد  

 دوةس )الدذي روى عند  اثنداا(. و  و ،(إوراه ا ودن ادعد )الدذي روى عند  ادت 

يفرع   و ن الرواة العشدرة  المستوى الثاين يفوق ةاط  االلتااء هناك أروع ةااط التااء

 ، عبد الرحمن ون م دي،  عاوب ون إوراه ا، عثماا ون عمر(.اورديرالد)

م    هذ  الوريد    مخطط واحد )وهو ما لا أيدِّ  2و 8إئا جمعنا الشكل ن 

ا جد   ا ومتشاوك  السل  إاناد   تتاداطع  24ا( ا تب ن لنا أا هناك مة  ا بدو معاد 

د صددديف ، هددذا ميددر   جم ع ددا عنددد اوددن ادد اب الزهددري؛ وال  مكددن أا  كددوا

                                                   

(8) IBN abi DAWÜD,Masähif, 6- 8,20,23. AL- TABARI, Jamie al- bayan ean 

tawll äy al- Qur'än, vol. 1, Cairo 1954, 59- 62. ABU YAla,Musnad, Damascus 

and Beirut 1984, vol. 1, no. 63- 65, 71, 91. AL- NASA'I, al- Sunan al- kubra, 

Beirut 1991, vol. 5, 7- 8, 9, 78. AL- TirMiDHi, al- Jamie al- sahih, vol. 5, Cairo 

19752, 48: 10. 

إاناد.  خ يف  ا و ة  رواها عن الزهري، لكن ل س ل ااالاتثناء امول هو روا   مواى ون عاب ، التي صر   (2)

 (.62، م2ريا ، )اةتر: حاا  االثاين هو روا   عمارة ون سز  ، وهو ما ا ةايش  الحا  
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دد م  ؛ر هددذ  التدداهرة؟ هندداك احتمدداالاوالسددؤال هددو ت ددف ةفس  ددز 
امول: هددو أا ح 

امااة د  مكن ا أا تعكس العمل   ال ا ا   لنال امثر؛ وهذا روما  عني أا امثدر 

الب    عود والفعل إلى اون ا اب الزهري، مما  عني أةد  هدو مصددر هدذا  م ل  

: يد تكوا ةاط  االلتااء هي ةت ي  وااهد علدى التزو در الخق، ومن  اةتشر. الثاين

أحدد رواة الي دل  ا  إى وعدض البداحث ن الشدرو  ن ةتر د  تادول الممن ا؛ ويدد تبن د

ى تدرو ا وإئاعد  هدذا امثدر الثاين وعد الزهري )الط السي( روما  كوا هو من تول  

واطؤوا علدى واإلاناد مول مرة، وأفذ  عن  معاصرو  ويرةا  ، ولكن جم ع ا ت

إففاء حا ا  أا مصددرها هدو الط السدي؛ يف اداط  وعةد ا مدن إادناد  والروا د  

  ود ثد  ود ، و نمدا اادتبدلةد  حد  إادال مباارة عن ا خ  )إوراه ا ون اعد( الدذي    

آفر ) وةس( اث  م دِّ آفروا 
(1)

الر اق، اون حنبل،  عبد :ا الي ل الالحق )مثلأم   .

أهنا ئهبوا أوعدد مدن ئلد  وافرتعدوا االادل البخاري، الطقي( يفمن الم تمل 

دا، والتدي حاولدت    أا ت داتي السالادل الموجدودة، يفالتادت   إاناد   جد دة تمام 

مع ا عند اون ا اب
(2)

ن ا اب هو ةاطد  االلتاداء او هبذ  الطر ا   مكن أا  تل   .

                                                   

يدم ما كل توك هذ  امةواع الم تمل  من التزو ر ل ددحض اادتخدام ةاطد  التاداء اماداة د مسدرا   (8)

 ت ر آ المرو ات. اةتر تتاو : 

Early Muslim Dogma, Cambridge 1981, 109- 111. 

المفدردة   االادل اماداة د. اةتدر  قبول هذ  االيفرتااات لم اول  تفس ر وجود الطرن ااتخدم جو (2)

  ث : و

'Nafie theMawlä of Ibn 'Urmar, and his Position in Muslim Hadlth Literature', 

in: Der Islam 70 (1993), 207- 244. 
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دد  [ لكددن دوا أا  كددوا لدد  أي  ]الر  سدد ا  وعددد   ت  ع  عاليدد  والمرو ددات التددي و 

 .وي ل ن

  و ة  ةت ي  وااهد على عمل   التزو در تفس ر   ور ةاط  االلتااء الر  سإا 

ا مددن ةددواخ  عددد   : هددذا النددوع مددن عمل ددات التزو ددر هددو م ددض أوال   ؛ة عدداين اددعف 

ف ال؛ ص  ل  أا هنداك عمل دات تزو در مثدل هدذ  معدرتب وويوع دا، لكدن لد س 

ا: ااة د وصورة من ي  . ثاة  در امهناك ما  ش ر إلى أا هذ  هي السم  العام  لتطو  

ددا يف دد  جددد   الب دد  والتددي  ا   امادداة د م ددل  ايفددرتا  ويددوع التزو ددر  بدددو مبالش 

ددا؛ مةدد   سددتلزم أا   ا مددن الددرواة وجددام   وصددفناها آةف  ا اددخم  ددعدددد  نن يددد عي الس 

، مع وجود طدرق أفدرى ممكند  مدن ةفس  ا تواطؤوا جم ع ا على طر ا  التزو ر

ا، وهو امها: تكشف لنا الدرااد  الماارةد  لمتدوا اماداة د ثالث  الناح   النتر  . 

المختلف 
(1)

عن وجدود صدل  وث اد  ود ن المدتن واإلادناد؛ ح د   مكدن تصدن ف  

ميموعدد  عددن  المتددوا إلددى ميموعددات مددن النصددوم المتشدداهب ، تختلددف تددل  

ياصرة علدى  الميموعات امفرى   عدد من الخصا ص، وهذ  التاهرة ل ست  

ددالروا دد دة التددي اددبق ئترهددا، وددل  مكددن مالحتت ددا   العد ددد مدددن ات المعا 

                                                   

ا ومواع   مدتن لد  إادناد آفدر أو ل سدت مرتبطد  ؛ وترتبط االال اإلاناد المتبا   إم  20عدد المتوا  (8)

إادارات موجدد  التشدداو  أو االفتاليفددات مددع   كددوامددتن علددى اإلطددالق، ولكدن   وعددض امح دداا  ود ي  

د ل لالفتاليفدات الروا ات امفرى. وسبر صشر المساح  هنا، لا  كن مدن الممكدن تادد ا ت ل دل مفص 

  ل ا   ةشرة منفصل .م ت ل ال  و ن المتوا   هذ  الماال ؛ روما أيد  
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(62) 

امحاد  
(1)

ا   طرق تصدن ف المخطوطدات  . وهناك  اهرة مماثل  معرويف  ج د 

ح    مكن تصن ف المخطوطد  سالب دا علدى أهندا تنتمدي إلدى أصدول مختلفد .   

مدن  الميموعدات المختلفد  الب  ، من الاليفت للنتدر أا   حال  المرو ات م ل  

المتوا تتطاوق مع ميموعدات اإلادناد المختلفد ؛ يف نداك صد اسات ود لد ، علدى 

ت من طر ق إودراه ا ودن ادعد، وأفدرى رو دت    و  اب ل المثال ميموع  متوا ر  

جدوهري عدن  من طر ق  دوةس، وس رهدا مدن الميموعدات التدي تختلدف وشدكل  

اوعة  ة ا وع
(2)

. 

د ةاطدد  االلتادداء هددي  ايفدرتا  أا  د االرتبدداط الوث ددق ود ن المددتن واإلاددناد  ؤ  

المددزور ن لددا  ايفددرتا  ويددوع التزو ددر  عنددي أا   ا  أةت يدد  عمل دد  ةاددل حا ا دد ؛ و

                                                   

(8) Cf. MOTZKI, 'Quo vadis Hadit- Forschung?'; idem, 'The Prophet and the Cat' 

and idem, 'The Murder3. 

الروا ات المناول  عن إوراه ا ون اعد و وةس واع ر   كشف الت ل ل الرتت بي للمتن مع اإلاناد أا   (2)

[ وإودراه ا ودن إادماع ل ]ودن ميمدع ودن 863/910أو  862/994]ون أوي حمزة ال مصدي المتدو  

[، يف ي 1 -890/959ا روا ات عمارة ون سز   ]الما ين المتو  . أم   ا متشاهب    البن   ز د المدين[ تل  

ا عن الروا ات امفرى، لد س يفادط   ون ت دا اماااد  ، ودل  على العكس من ئل ، تختلف افتاليف ا تب ر 

ا   اإلاناد الذي  ةع يف   فارج   ا للزهري، ودال  من اون السب   -اون   د ون ثاوت-أ ة  دت  اق. و   ا خ  ر   

 ت على أااه  مدن روا د  الزهدري، لكن دا اة ريفدت  د  ع  ص الدي ق لروا   عمارة أهنا ترت ب  جد دة أ  الف 

؛ يفاالة راب   اإلاناد ماتبس من روا ت ن أفر  ن عن الزهري عن ا   عد   ويمع الارآا.  اااتتعل  ة ةواخ 

مدن مرو دات الزهدري التدي  مكدن االعتمداد عل  دا، ويدد الحدظ ئلد  الخط در،  روا   عمارة ل ست   إا  

 ر(.. مالحت  من الم رِّ 68م ،8)اةتر: جامع الطقي، الميلد  .وتبع  اون حير
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 ترجامت

(63) 

ا وتش  ر النصدوم وشدكل     ختلاوا االال إاناد   جد دة يف سر، ول ياموا أ ة 

ددا، لكددن  بدددو أةدد  مددن س ددر ا ودد  أا هددذا  مكددن تخ   من يددي. مددن المسددل   لدد  أ ة 

على ةطاق وااع ]و ن هذا العدد الكب در مدن الدرواة[الم تمل أا   دث هذا 
(1)

. 

ووالتدالي،  بددو مدن المعادول تفسد ر ةاطد  االلتاداء علدى أهندا المصددر المشدرتك 

ليم ع الروا ات المختلف  الموجودة   المصادر التي و ن أ د نا؛ وهذا  نت ي وندا 

ع مند  مرو دات جمدد عندد اودن اد اب الزهددري واعتبدار  الشدخص الدذي فرجددت  

يف مكنندا  (829/992)الارآا و مر من أوي وكر. ووما أا ويفاة الزهري تاةت عدام 

ا والفعدل   الرودع امول مدن الادرا  أا ةستنتا أا هذا امثر  ير أا  كوا معرويف 

 الثاين ال يري.

 مكن ت ر آ مرو ات إصددار الخل فد  الثالد  عثمداا للمصد ف الرادمي 

الت ل ل الرتت بي لياناد مدع المدتن ت  ني ابق أا وصفونفس الطر ا ؛ ووما أة  
(2)

 

ا اآلا. هددذ  المرو ددات أيددل    وشدديء مددن التفصدد ل، يف مكننددي أا أتددوا أتثددر إ يددا  

علمي،  د  رة مما ةرا    مرو ات جمع أوي وكر؛ وعلى ح  تمث ال    المصادر المبك  

 الادرا فوهدا المفرتادوا  مؤلِّ  يويفِّ    المصدادر التدي ت دال توجد روا   تامل  إال  

                                                   

 ابر عدم احتمال حدوث ئل  وشيء من التفص ل  :  مت  لاد يد   (8)

The Prophet and the Cat ،note 44. 

امول   اماداه ت ل دل  الفرق و ن الت ل ل الرتت بي لياناد مع المتن، وللمتن مدع اإلادناد: هدو أا   (2)

 لياناد   اوء المتن، و نما الثاين   الماام امول هو ت ل ل للمتن مارتة ا مع ةتا ا ت ل ل اإلاناد.
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 ترجامت

(69) 

ف ن الدذ ن عاادوا الثال  ال يري وما وعد . ا يتصر هنا مرة أفدرى علدى المدؤلِّ 

؛ يفنيد   يفةا ل الارآا موي عب د ثالثد  أاداة د، وفمسد    (386/424)يبل 

مدن جدامع    تدل   اواحدد  ادب ، وثالثد    جدامع البخداري، و تار آ المد ن  الودن

 علدى، وثالثد     يةيد اثن ن   مسدند أود نن الكقى للنسا ي، تماالرتمذي والس  

جددامع الطددقي، وأروعدد    تتدداب المصدداحف الوددن أوددي داود
(1)

ت تددوي هددذ   .

 ةعشدر ادت   ن وعشر ن السل  إاناد  ، من ا تالمصادر الثماة   ميتمع  على اثن

(. تلتاي جم ع امااة د عند اون ا اب الزهدري. 3مص وو  ومتن )اةتر الشكل 

لدوا ةاداط ق ةاط  االلتااء ةيدد ثالثد  مدن ود ن الدرواة امروعد   مث    المستوى يفو

 عند  ىروالدذي وى عند  تسدع ، و دوةس التااء يفرع د : إودراه ا ودن ادعد الدذي ر  

كاة  اون اد اب م وعمارة ون سز   الذي روى عن  اثناا. إا   ،ثالث  )وروما أروع (

ت مدن فدالل ة، تما ت تد    ليم ع السالال اإلاناد   مثبت  واو  تناط  التااء ر  س

د لت ا الماارة  و ن مختلف المتوا التي  مكدن تصدن ف ا إلدى ميموعدات تت در ص 

                                                   

، جداء   80، ريدا 856صف    . )  الروا   الموجودة  (856 -853)ميفةا ل الارآا، أوو عب د،  (8)

، من الممكن « وةس» من ودال   «معمر»ورد ااا ا آ الل    -المعتمد على مخطوط  دمشق- المطبوع

ا أا  كوا هذا فط    : ي تتاب الفةا ل الم فو ت ن   تدوونين وودرل ن ورد يف  مداما مخطوطت   ؛عارا 

. جدامع (8002، 443 -3/448)أا  وةس، تما ةال  البخاري عن الل  (. تدار آ المد ند ، اودن ادب ، 

. السددنن الكددقى للنسددا ي، (91 -5/80). جددامع الرتمددذي، (66: 3)، (66: 2)، (68: 3)، البخدداري

. المصدداحف (62 -8/54). جددامع الطددقي، (48 ،63) علددى، ريددا  يمسددند أودد .(6/930)، (5/6)

 . (28 -81)داود،  الون أوي
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 ترجامت

(65) 

و دت هبدا وامااة د التي ر 
(1)

المرو دات المتعلاد   ومدن ثدا  مكنندا أا ةسدتنتا أا   .

 وإصدار الخل ف  عثماا للمص ف الرامي تعود إلى اون ا اب الزهري.

ن  امثدر ن اللدذ ا  أ : يتللمتن مع اإلاناد ما  ت بي تاةت ةت ي  الت ل ل الرت

 رو دداا تددار آ المصدد ف والمعمددول هبمددا علددى ةطدداق وااددع   الدرااددات 

يد ةشرهما اون ا اب، و مكن ت ر خ ما   الرودع امول مدن الادرا = اإلاالم  

الثدداين ال يددري؛ ومددن ثددا يفتددار آ ويفدداة الزهددري هددو أيدددم تددار آ ممكددن ل ددذ  

الروا ات
(2)

. 

هذ  هي الكلم  امف رة   مس ل  ت ر آ امثر؟ تعتمد اإلجاو  على هدذا هل 

ويشدت السؤال على التفس ر المعطى لتاهرة ةاط  التااء امااة د؛ وهدذ  يةد   ة  

ا. اد   بول وآفروا أا ةاط  االلتااء ]اودن اد اب الزهدري[ ن عى اافت وجوتث ر 

الب د  ع أو افرتع امثر م دل  وا   ن  هو م  
(1)

إعدادة صد اس   اد كوا مدن امدق   .

                                                   

ة أفرى افتاليفات تب رة عن الروا ات امفرى   المتن، واة رايفدات ت ر   روا   عمارة ون سز   مر  ت (8)

 .62، م2رياأتق   اإلاناد. اةتر حاا   

تلت  مدا ل دا أتثدر مدن ةاطد   ا إلى الزهدري علدى حا اد  أا  االروا ت ن ص   ت تاتل ال  تويف العلا و ا   (2)

ا    ، يفلدا  روهدا أاد رهاأةفسد ا ب الزهريالروا ت ن رواها طال   تاتل حا ا  أا   علىالتااء يفرع  ، ول أ ة 

ل يفاط، ول رواها عن   وةس واع ر وحتى عمدارة ودن سز د  رسدا أا روا تد  ال  عدو   -إوراه ا ون اعد-

 عل  ا.

(8) J. SCHACHT, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950,171-

172 JUYNBOLL, 'Some Isnäd- Analytical Methods', 359, 369.   
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 ترجامت

(66) 

د الوح دد الدذي  الطر دق   د مدن أا  هذا الب اا تمبدأ من يدي: ال توجدد طر اد  للت ت 

الصد اوي ]  دد  اق[ أو صل و ن ةاط  االلتااء ]الزهري[ والرواة اميدم ]اون اب  

ا ودد ، يفسددنكوا يددد مسددل   نددا هددذا تدد مر  ل  ا. وإئا يب  ودد  تار خ  دد موثددوق  =وددن ثاوددت[ ا

هدذ  االادتنتاجات ال تبددو  االحتماالت الت ر خ  . ومع ئلد ، يفدإا   دةا تل  نفاات

ةاداط االلتاداء التدي تنتمدي إلدى  يفدإا  مانع  والنسب  لي. تما ئترت   مكاا آفدر، 

د افدرتع هدذ   نج ل الزهري والي ل التالي ال  نبشدي والةدرورة أا  كوةدوا هدا م 

ت ونتام من يدي وةالوهدا إلدى الروا ات، ول ها وامحرى أول من جمع المرو ا

ر من دا ةتدام طالهبا   يفصول منتتمد ، والدذ ن تداةوا وددورها البدذرة التدي تطدو  

سيتعل مي مؤا  
(1)

لذل ،  ير أا ةب   عن مصدر المعلومات المدذتورة    .

 الروا ات التي أ فذت عن ةاط  التااء امااة د.

ا أا ال  وجددد اددبر لددريفض االد   الزهددري )ةاطدد  عدداء الددذي  فددرت  مسددبا 

ى امثر أو المعلومات التدي  دذترها مدن الشدخص الدذي  سدم  . االلتااء( يد تلا  

رات وااد   وملمواد  ومن أجل ريفض هذا االدعاء،  ير أا  كوا لد نا مؤا  

ا، مثل أا ال  كوا هناك تددافل ود ن ع   على أا   دهذا االيفرتا  ال  بدو ص      ر  م 

                                                   

(8) Cf. MOTZKI, 'Quo vadis Hadlth- Forschung?', 45. 

ل وعدض ةاداط االلتاداء روما تاةت هنداك ادواوق عراد   والفعدل   الي دل السداوق للزهدري، والتدي تمث د

 اء اةتر: اال يا المتعلا  وناط  االلت المشرتت  و ن التاوع ن اموا ل. للمز د من

H. MOTZKI, 'Dating Muslim Traditions' chap. 3. 
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(69) 

ط  هذا االدعداء، ومدا إلدى ئلد . ويدد ةب د  ث ، مما  عني فر م دِّ م  الزهري وع  

دد ددا عم  الب دد  وس رهددا مددن اآلثددار امفددرى  ا إئا تدداا مددتن المرو ددات م ددل  أ ة 

ت تددوي علددى تلم  ددات إلددى الدددوايفع الم تملدد  للتزو ددر؛ وهددذا الماددال لدد س 

المكدداا المنااددر لالةخددراط   منايشدد  تفاصدد ل متددوا امحاد دد  التددي رواهددا 

دالزهري عن جمدع الادرآا  ل   معاول ت دا، وإصددار المصد ف الرادمي، والت م 

ا تتعار  مع االيفدرتا  ي  ةاه   عن مصداي ت ا التار خ  . ومع ئل ، هناك ح  

الزهري افرتع هذ  الروا ات وإطالق. واإلاايف  إلى ئل ،  بدو أةد  ال  الاا ل و ا  

دالزهري ال  مكن  تلاِّ  توجد أاباب لاليفرتا  أا   اليمع   ودي المعلومات الخاص 

اق )تدار آ الويفداة ا رة هو أوو عب دد ودن السدب   ث  ااوق عل   وأيل  امول من م دِّ 

ددس ددر معددروب(، أو أا مددا روا  عددن إصدددار المصدد ف الراددمي    عددن لددا  تلا 

(. وهدذا 43/988و 48/904الص اوي المعدروب أةدس ودن مالد  )تدو  ود ن 

ل الادرآا، وهدي تمث داد  ويمدع االاتنتاو مددعوم و ثدار أفدرى عدن الزهدري متعل  

ة مدن رواة هنا مستمد  إاال  ، التي    الر  س إاايفات أو روا ات مختلف  على الروا  

فارجدد  وددن   ددد، عب ددد اهلل وددن عبددد اهلل وددن عتبدد ، واددالا وددن  :آفددر ن عندد ، مثددل

روا دات الزهدري  اهلل ون عمر. وهكذا  مكن يول ايء مماثدل عدن يفكدرة أا   عبد

ة من الي ل امادبق. إئا أفدذةا تدار آ ويفداة أةدس ودن تستند إلى معلومات مستمد  

مال  تمفتاخ ت ر خي، يف ير أا تعود هذ  المعلومات إلى العادود امف درة مدن 

ددنددي أد  الاددرا امول ال يددري. ال  نبشددي أا   ف ددا هددذا الب دداا أة   ي أا روا ددات ع 
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(61) 

وكدر  جم ع تفاص ل مرو ات جمدع أودي ث  ، وأا  عن م دِّ  االزهري م فوئة حريف   

ا ما السددم  ة من ددا والةددرورة؛ هددذا ال  بدددو م ددتمال  جددد  وعثمدداا مسددتمد   ا ةتددر 

امااا   للروا      من الزهدري تاةدت المشدايف  
(1)

ومدع ئلد ،  بددو أةد  مدن  .

الروا ات المتعلا  ويمع الارآا و مر من أوي وكدر، ووإصددار  المابول ااتنتاو أا  

والفعدل   أوافدر الادرا اإلادالمي  تاةدت متداولد  ،عثماا للمصد ف الرادمي

دد ،امول ددا من ددا عددن اماددخام الددذ ن أاددار إلدد  ا   ورومددا تلا  ى الزهددري وعة 

 أااة د .

ددا جددذر    د  واةسددقو ا عددن التددار آ الددذي حددد   ختلددف هددذا التدد ر آ افتاليف 

هددذ  اآلثددار لددا  كددن مددن الممكددن  رتددوا ل ددذ  المرو ددات؛ ح دد   عمددوا أا  ووو

مهندا تفدرت  مدن ج د  وجدود  ؛تداول ا وةال ا يبل ودا   الارا الثالد  ال يدري

أا  كوا يدد حددث  -و سر واةسقو-المعتمد للارآا، وهو ما ال  مكن  النص  

 ر ةتر د  امصدول، والتدي يبل هنا   الارا الثاين. ومن ةاح   أفرى، تفدرت  تطدو  

ا لبورتوا- دا. ووالتدالي،  مكدن ال -ويفا    مكن ت ر خ ا يبل هنا   الارا الثاين أ ة 

دو  ا  و صدول مرو دات جمدع الادرآا والتد ر آ الدذي حدد  ريفض ةتر اهتا المتعل  

ي أا ع  ل ا. لا  ير  افالي على ت د د تدار آ المدادة اماااد   للثدر، لكند   دد  

                                                   

 للمز د حول الطاوع اماااي للنال    من  اةتر:  (8)

MOTZKI, 'Der Fiqh des Zuhri'. 
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(64) 

ر عدن تلد  تد ف  يمدع أودي وكدر يدد تدا افرتاع دا   ويدت مو اد المرو ات المتعل  

مرو ددات     فددرت  أا  ادد  وإصدددار عثمدداا للمصدد ف الراددمي، و بدددو أة ددالمتعل  

  العصر العبااي. جم دع هدذ  االيفرتاادات علدى درجد   جمع أوي وكر فرجت  

 واحدة من الت ايفت.

  الخالصة:

الروا ات التي تصف تار آ الارآا تعود إلدى اد ود  ن من إثبات أا  لا ةتمك  

دد د مددن أا امادد اء حدددثت ع دداا للحددداث المزعددوم ويوع ددا؛ وال  مكننددا الت ت 

ارد   المسدلم ن أيددم وكث در،  والفعل تما هي مذتورة   اآلثار. ومع ئل ، يفإا  

ووالتالي يف ي أيرب وكث ر إلى ويت امحداث المزعومد  ممدا  فدرت  حتدى اآلا 

هددذ  الروا ددات ت تددوي علددى وعددض  ا ودد  أا  الدرااددات الشرو دد . مددن المسددل    

ا-التفاص ل التدي تبددو س در ياولد  للتصدد ق أو  ا  -لدنكن أتثدر حدذر  تنتتدر تفسد ر 

ا، لكن اآلراء الشرو   التي تد    ادرد     السدرد   اإلادالم  وي أهندا تسدتبدل ع  وارح 

 =مدن الواادل أهندا وع ددة تدل   أتثر منطا   وأتثدر موثوي د  مدن الناح د  التار خ د 

    أص اهبا مةفس ا.ع  عد عما  د  الب  

│ 
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