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 ثرجامت

(3) 

 :مقدمت

 أهووؿ الؼضووا ا اووؿـ آاووتغال آاتشوورايل تعتووق يضووقة تووار آ الؼوورآن

بالؼرآن، مـذ بدا ات اكطاليف كحؼؾ عؾؿل وحتك أن، وترتبط هذه الؼضقة بعدد 

مة الؿسوؾؿة، توار آ تار آ إُ  :مثؾ ،رسكبقر ووااع مـ الؼضا ا ومساحات الدّ 

الؼرآين، عؿؾقوة كؼوؾ الؿعر وة   العوالؿ اإلاوالمل  الدعقة الؿحؿد ة، بـاء الـّص 

 ر.الؿبؽّ 

آاتشورايل جؿؾوة موـ الـظورات وأراء عؾوك اواحة الودرس  ويد بورزْت 

ؼة بتار آ الؼرآن الؽر ؿ، وهذه أراء بقـفوا اخوتالو وتبوا ـ بسوبا تغوا ر الؿتعؾّ 

اووقؿا مووقيػفؿ مووـ السوورد ة اإلاووالمقة ومؼوودار أحؼقتفووا  ٓ ،مـطؾؼووات البوواحثقـ

التار خقة ومدى إمؽان آعتؿواد عؾقفوا   التولر آ لؾؼورآن الؽور ؿ ومعر وة هوذا 

                                                     

 يسؿ الرتجؿات بؿقيع تػسقر.مسمولق  مةيام بؽتابة الؿؼدّ  (8)

 قلقق  28عة عؾك يسؿ الرتجؿات بؿقيع تػسقر، بتار آ هذه الرتجؿة اؿـ الرتجؿات الؿـقّ  ْت رَ ِش كُ  (2)

كف مـ الؿػقد إعادة كشرها اؿـ هذا الؿؾػ )مخطقطات الؼرآن   الدرااات أ، ويد رأ ـا م2٢28

د الـظري لؼضقة تار آ الؼرآن   الدرااات عْ لؿا لفا مـ صؾة بف، حقث تدرس البُ  :الغربقة الؿعاصرة(

ر عؾك أاااف الـظر لفذه الؼضقة   كثقر مـ الؿساحات، قز إااس الؿـفجل الذي تغقّ الغربقة، وتُ 

رة وكذلؽ بعض الؿدوكات الحد ثقة، إلك ؾ   اكتشاو بعض مخطقطات الؼرآن الؿبؽّ والذي  تؿثّ 

يسؿ ) .ثقؼفافؿ طر ؼة التعامؾ الرتاثل   كؼؾ إخبار وتقر   الؿـفجقات الؿستخدمة    جاكا التغقّ 

 (.الرتجؿات
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 ثرجامت

(4) 

ر، ومسوللة ا كظرهتؿ لطبقعة كؼؾ الؿعر ة   العالؿ اإلاالمل الؿبؽّ  آ، وأ ًض التار

الؿصووادر التار خقووة اإلاووالمقة وسقوور اإلاووالمقة، وسقوور ذلووؽ مووـ الؿسووا ؾ، 

طور الؿـفجقوة التول باإلاا ة ٓختالو الؿسبؼات الؿعر قوة وسقور الؿعر قوة وإُ 

 ا إلوك حودّ والتول تصوؾ أحقاًكو كظر وة موـ هوذه الـظر وات ي كّؾ رِ قِ ؾْ بَ  ـطؾؼ مـفا مُ 

 التـايض التام.

 لؾـظر وات إاااوقةا ا موديؼً ا وتؾخقًصوعرًا   هذه القرية  ؼدم مقتسؽل 

 ،حقل توار آ الؼورآن، مثوؾ كظر وات جقلدتسوقفرالتل أكتجفا الباحثقن الغربققن 

ا ًؼوو معؿّ م تحؾووقاًل  ؼوودّ وبقرتووقن، وكووذلؽ  ،ثووؿ واكسووقو ،كق ووااوكاز ،ومـجاكووا

مووع  مووثاًل  ؽ،  ـجووده  شووتبؼاهتا ومرتؽزاهتوواهووذه الـظر ووات ومسووبّ لؿـطؾؼووات 

طروحات ااخت وجقلدتسقفر حقل كؼؾ الحود ث الـبوقي وأثوار اإلاوالمقة أ

ا   كؼاش هذه الؼضا ا والؿعتؿد عؾك رً ا   هذا بؿا  عتقه تطقّ   العؿقم، مستعقـً 

ا الؿسووتخدمة خصقًصوولؿـوواهج ار   ر   الؿصووادر الؿتاحووة وكووذا التطووقّ التطووقّ 

 واقلر حقل كؼد السـد والؿتـ. جق ـبقلمـفجقات 

د العورض والتحؾقوؾ العؿقوؼ ٔراء ػ عؾوك مجورّ إن ورية مقتسؽل ٓ تتقّيو

الباحثقـ الغوربققـ حوقل توار آ الؼورآن، ولؽـفوا تعؿوؾ كوذلؽ عؾوك تؼوق ؿ هوذه 

ز ريوة تتؿّقوفوذه الق سة لفوا، أراء وآاتباك الـؼدي معفا ومع مرتؽزاهتا الؿمّا 

وبعود تؼود ؿ كؼود -فوا مؿـ كايشقا كظر ات توار آ الؼورآن،   أكّ  سقرها عـ الؽثقر

ز اإلاوووؽآت الؿـفجقوووة  قفوووا و  ااوووتخدامفا رِ ْبوووداخؾووول لفوووذه الـظر وووات  ُ 
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 ثرجامت

(5) 

بؽور ثوؿ عثؿوان  لتؼقم بتحؾقوؾ لؿرو وات جؿوع الؼورآن   عفودي أبو -لؾؿصادر

كؼطووة )طوورح اوواخت عووـ رت إثوور مسووتػقدة مووـ بعووض الؿـفجقووات التوول تطووقّ 

ة بجؿووع م الؿرو ووات الخاّصوودَ أو الؿوودار، لقصووؾ عووق هووذا التحؾقووؾ لِؼوو (آلتؼوواء

إخبوار و الؿرو وات عل كوقن هوذهتؾؽ الـظرات التل تودّ  وجاهةالؼرآن، وعدم 

 .هذه الـظرات محض خقال ٓ أكثر وأنّ ، رةاختاليات متلّخ 

ومؼودار آتػواق أو آخوتالو موع  الـظر عـ كتا ج وريوة مقتسوؽل وبغّض 

هذه القرية  الؿـفجقات التل عؿؾ مـ خاللفا لتحؾقؾ مرو ات تار آ الؼرآن،  ننّ 

ؼ ػ وتحؾقووؾ معّؿوومووف مووـ عورض مؽّثوولؿووا تؼدّ  :تبودو اوود د إهؿقووة لؾداراوقـ

موف موـ كؼود وكوذلؽ موا تؼدّ  ،قن حقل تار آ الؼورآنلؾـظر ات التل أكتجفا الغربقّ 

لؿوا  :ؿـفجقة لفذه الـظر ات، وهق كؼد مـ الؿفؿ آطالع عؾقفاس الداخؾل للُ 

 ػقده مـ تطق ر الؿثايػات العربقة مع الػؽر آاتشرايل وحػوز هوذه الؿثؼا وات 

لالاتباك مع البـاءات الؿـفجقة الداخؾقة لفذه الـظر ات وبقان عودم وجاهتفوا   

 ذاهتا.
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 ثرجامت

(6) 

 (3()2()1)الدراست

 القزآن كمصدر تارخيي: -1

مادي( وهق ُ ستخدم ٕسراض متبا ـة: / )أرال مـذ أن صار لؾؼرآن وجقد

 بالـسووبة لؾؿسووؾؿقـ، لطالؿووا كووان الؼوورآن مصوودًرا ليلفووام والتقجقووف إخاليوول 

س معتؿوًدا بإاواس عؾوك رْ والد ـل، ويد كان تـاُول العؾؿاء الؿسؾؿقـ لوف بالود  

 دراووقهكقكووف الؼاعوودة التوول  ؼووقم عؾقفووا كظووامفؿ العؼا وودي والػؼفوول، وكووادًرا مووا 

ا الؿتلخرون مـ البواحثقـ الغوربققـ )سقور الؿسوؾؿقـ( ٕسراض تار خقة بحتة. أمّ 

 ؼوود كاكووت اهتؿاموواهتؿ بووالؼرآن تار خقووة بالؿؼووام إول. لؼوود ااووُتخدم باعتبوواره 

ًفا لدعقة الـب وثقؼوًة توف الدعق وة، وتوف ومفؿّ لتػاصوقؾ كبقّ ل محؿد، ومصودًرا مقجِّ

كف ُعد  مصدًرا لؿعر ة الد اكات التول اوبؼت إحػظت تار آ صدر اإلاالم، حتك 

 اإلاالم واؿات الؿجتؿع العربل الؼد ؿ.

                                                     

 (رب بدا ة الؼرن الحوادي والعشور ـالدرااات الؼرآكقة يُ )دة إولك لفذا الؿؼال   كدوة ُيّدمت الؿسقّ  (8)

ـّ 8998ؼدت   لقدن    قكقق التل عُ  ة لجقن كقاس وبقوري بقرموان لتصوحقل الؾغوة اإلكجؾقز و . وأكا مؿت

 ولؾتعؾقؼات عؾك الؿسقدة إولك مـ هذه الؿؼالة.

 : هذه الرتجؿة هل لؿادة (2)

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

Recent Methodological Developments. 

 .2٢٢8عام  Der Islam Bel. 78, S. 1- 34: الؿـشقرة  

 شقرة.ـمصطػك هـدي، مرتجؿ وباحث، لف عدد مـ إعؿال الؿ: الؿادةترجؿ هذه  (3)
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 ثرجامت
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الؼرآن اكطالًيا موـ كقكوف وثقؼوة تار خقوة،  قجوا أن  درااةَ  ر الؿرءُ إذا ما يرّ 

َافُ عَ  موـ مورثر  د  َعو، تؾوؽ إداة الؿـفجقوة التول تُ «كؼود الؿصوادر»و بوولؿوا ُ عور رِّ

 مـجزات الدرااة الحد ثة لؾتار آ.

د مـ مقثقيقة وأصالة وصحة موا الغرض مـ وراء كؼد الؿصادر هق التلكّ  إنّ 

عك أكوف كوذلؽ، وإكـوا إِ  كحواول تؼقوقؿ مودى مقثقيقوة  ذْ  خقكا بف الؿصدر أو ما ُ ود 

هق: ما الؿسا ة الزمـقة التول تػصوؾ  خ عادةً ل  سللف الؿمرِّ ل اماأوّ  الؿصدر،  ننّ 

الؿؽوان والزموان الؾوذان  عزوهؿوا  الؿصدر عـ الحدث الذي  خقكا عـف؟ وهؾ

 الؿصدر بـػسف إلك الحدث إصؾل صحقحان؟

ؾِّؿقن إهنووؿ ُ َسوو ذْ تشووغؾ بووال سالبقووة البوواحثقـ: إِ  دْ ُعووهووذه إاوولؾة لووؿ تَ  إٓ أنّ 

الؼرآن هق راالة الـبل محؿد، وأكف مـ الؿؿؽوـ تحد ود مؽوان وزموان  ابتداًء بلنّ 

حؼقؼوة  ية والقؼقـ. وموع ذلوؽ،  وننّ إحداث إصؾقة التل اردها بشلء مـ الدّ 

ؾ ؿات الؿؼبقلوة عؾووك ؽقن   هوذه الُؿَسوموـ البواحثقـ  شوؽّ  يؾوقاًل  اهـواك عوددً  أنّ 

أجوزاء الؼورآن تعوقد إلوك ا إذا كاكوت جؿقوع اءلقن عّؿوسوتا زالقا  مكطاق وااع، و

رات التار خقوة لوؿ ولوـ تؽوقن هنا قوة، بوؾ ركا دا ًؿا بولن التبّصوتذكّ = ػ واحدمملِّ 

بوود مووـ مراجعتفووا بااووتؿرار: ومووـ ثووؿ  ؿووـ الؿشووروع أن كطوورح أاوولؾة كؼوود  ٓ

الؿصادر حقل الؼرآن مرة أخرى. لتؽـ كؼطة البدا ة هول آعتؼواد الوذي  حظوك 

ع بوف اه الـبول محؿود وصودَ ؼورآن هوق الوقحل الوذي تؾّؼوال بؼبقل وااع الؼا ؾ بولنّ 
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 ثرجامت
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: ؾُ خالل الثّ  ًٓ ث إول مـ الؼرن السابع الؿقالدي   مؽة والؿد ـة، ولـسلل اما

 تؾؽ الؿعؾقمة؟ مـ أ ـ أتْت 

ة،  فـوواك ثالثووة مصووادر ؿّقووؾْ ليجابووة عؾووك هووذا السوومال بطر ؼووة تجر بقووة عِ 

الؼرآن كػسوف، الروا وات  رة، كّص ؽّ محتؿؾة بقـ أ د ـا: الؿخطقطات الؼرآكقة الؿب

ًٓ هووؾ تُ وأثووار اإلاووالمقة الؿتعؾّ  م لـووا هووذه الؿصووادر ؼوودّ ؼووة بووالؼرآن:  ؾــظوور أو

 الؿػاتقل الضرور ة لؿا كحتاجف أم ٓ.

ػووف ر  عووقد  عوواًل لؿملِّ الؿبّؽوو ا إذا كووان الووـّص  ؿؽــووا أن كجقووا بسووفقلة عّؿوو

ؾ بعووُد لؿثووؾ هووذا الؼوورآن لووؿ كتقّصووالؿزعووقم لووق وجوودكا تقيقعووف: إٓ أكووف   حالووة 

 وكووذلؽ  ووننّ بتووف الؿحتؿؾووقـ. تَ التقيقووع، وٓ حتووك تقيقووع الراووقل كػسووف وٓ كَ 

رة كادرة، وهـاك جدل حقل توار آ كتابتفوا: صوحقٌل الؿخطقطات الؼرآكقة الؿبؽّ 

عفوا َج رْ د، أَ ْؾوأن هـاك بضع اذرات موـ الؼورآن ُكتبوت عؾوك ورق الوقدي أو الجِ 

ّٓ الباحثقـ إ بعُض   لك الؼرن إول أو الـصػ إول مـ الؼورن الثواين الفجوري، إ

ػوؼ إلوك تولر آ متّ  ؾ بعودُ أن هـاك باحثقـ آخر ـ ر ضقا هذا التلر آ، ولوؿ ُ تقّصو

ذري لعامووة الؿخطقطووات الؼرآكقووة الطووابع الّشوو عووالوة عؾووك ذلووؽ،  ووننّ  .عؾقووف

                                                     

 اكظر:  (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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 ثرجامت
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ـ الؼرآن كاكت تؿاثوؾ   الصقر إولك م إيدم ٓ  سؿل لـا بلن كستـتج  ؼقـًا أنّ 

 رة: وعؾقوووف،  بووودو أنّ هقلتفوووا وبـقتفوووا وحجؿفوووا ومحتقاهوووا كظقرهتوووا الؿتووولّخ 

 الؿخطقطات ٓ تساعدكا   إجابة السمال الؿطروح )حتك أن(.

ػوف أو رات وااحة عؾوك مملِّ كػسف؟ هؾ  حتقي الؼرآن ممّا  ماذا عـ الـّص 

ا موـ الؼرآن اقى عدد يؾقوؾ جود  عقف؟ هذا السمال مثار جدل أ ًضا. لؿ  ذكر جامِ 

 -وحده اعتؿاًدا عؾك الـّص -، و  معظؿ إحقان ٓ  ؿؽــا الحؼا ؼ التار خقة

لوؿ ُ وذكر  .ث عـفا تحد ًداااتـباط الؿالبسات والظروو التار خقة التل  تحدّ 

كر بضووؿقر الًبووا مووا كووان ُ ووذْ ات   الؼوورآن، وسااووؿ الـبوول محؿوود اووقى أربووع موورّ 

أو  (الراوقل)قاوؿ بلكوف ث عادة عـ اوخص  ُ  تحدّ  حقث كان الـّص  ،الغا ا

 (الـبل)
ّ
محؿد   سالوا الؿقااوع. لؽوـ  ، والذي جرت العادة باعتباره هق الـبل

                                                     
= 

اوتؿؽــا موـ تولر آ  8972ومـ الؿحتؿؾ أن أجزاء الؿخطقطات الؼرآكقة التل ُعثر عؾقفا   الوقؿـ عوام 

 القؼقـ. اكظر:  بعض الؼطع بشلء مـ

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. 

 ايرتح بعض العؾؿاء أن أ ات إربع كاكت إاا ات ٓحؼة، اكظر عؾك ابقؾ الؿثال:  (3)

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

Qoran, London 1902, 139. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(8٢) 

الشخص الؿذكقر   الؼرآن  أنّ  -وهق ما حدث بالػعؾ- ؿؽـ لؾؿرء أن  جادل 

 
ّ
وهـاك حآت )محؿد  بصقغة الؿخاطا الؿػرد ٓ  ؾزم دا ًؿا أن  ؽقن هق الـبل

، ولؽـ هـاك مقااوع كثقورة (يؾقؾة  تضل  قفا أكف ٓ  ؿؽـ أن  ؽقن إمر كذلؽ

إذا  .عؾك وجف العؿوقم أو الؿرّتؾ لؾـّص  الؼارئ -االـبل محؿدً - ؿؽـ اعتباره 

وهذا الرأي،  ؿـ الؿمكّ  ك الؿرءُ ما تبـّ  ػ أو د أن مسللة هوؾ الـبول محؿود هوق مملِّ

 جدل ومـايشة. ف محّؾ مبؾِّغ الؼرآن كؾّ 

 :عوووـ هوووذه إطروحوووة   كتابوووف يووواطعٍ  بشوووؽؾٍ  دا وووع جوووقن واكسوووقو

وخُؾوص  :(اوةدر ومـواهج تػسوقر الـصوقص الؿؼدّ مصوا :الدرااات الؼرآكقوة)

ٌع مووـ الؼوورآن مـتووزَ  عؾووك أاوواٍس مووـ الـؼوود البـقووقي وسقووره مووـ الحجووج إلووك أنّ 

خوالل الؼوركقـ  مسوتؼّؾ  ر جؿُعفوا بشوؽؾٍ مجؿقعة مـ إيقال الـبق ة، التول تطوقّ 

                                                     

 كؿا يال أكدرو ر بقـ  :  (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. 

ف التـؼقحول، وتعتوق تقّجوم( مستشرق أمر ؽل،  عتق هق را ود أ ؽوار ال2٢٢2-م8928جقن واكسقو ) (2)

كتاباتووف مـعطًػووا ر قًسووا   تووار آ آاتشووراق: حقووث بوودأت   تشووؽقؽ جووذري   الؿوودوكات العربقووة 

اإلاالمقة و  يدرهتا عؾك راؿ صقرة أمقـة لتوار آ اإلاوالم وتوار آ الؼورآن، ودعوا ٓاوتخدام مصوادر 

: بصووقرة مقثقيووة، ومووـ أهووؿ كتاباتووف بد ؾووة عووـ الؿصووادر العربقووة مووـ أجووؾ إعووادة كتابووة تووار آ اإلاووالم

)يسؿ الرتجؿات(. .م(8977« )اةالدرااات الؼرآكقة، مصادر ومـاهج تػسقر الـصقص الؿؼدّ »

 .(الؿرتجؿ)/  https://tafsir.net/translation/10اكظر:  (3)



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(88) 

  بالد ما بوقـ الـفور ـ. بالـسوبة إلوك واكسوقو، لوؿ  ؽوـ  قـإول والثاين الفجر ّ 

وجقٌد يبوؾ بدا وة  -أي الؼرآن كؿا هق مقجقد أن- لعؿؾقة جؿع واعتؿاد الـّص 

الؼرن الثالث الفجري: ومـ ثؿ  ػؼد الؼرآن الؽثقر مـ جقدتف وأصوالتف كؿصودر 

 تار خل مقثقق لحقا
ّ
ًٓ  محؿد وبقلتف، ة الـبل ر موـ ذلوؽ مصودًرا لتطوقّ  و صبل بد

رة   أمواكـ أخورى كقع واحد مـ إدب الود ـل لؾؿجتؿعوات اإلاوالمقة الؿبّؽو

كؼود  لؼد كاكت ااتـتاجات واكسقو محّؾ  .سقر تؾؽ التل عاش هبا الـبل محؿد

آرا وف. وموع  ، ويؾقؾقن هؿ موـ وا ؼوقه عؾوكالؽثقر مـ الباحثقـ لعدة أاباب

الؼوورآين وحووده  صووبل مووـ  تـووا مسوواهؿتف بلكووف عؾووك أاوواس الووـّص ذلووؽ،  ؼوود ذّكرَ 

 الـبوول محؿوود لؾووـّص  «تووللقػ»إثبووات  -إن لووؿ  ؽووـ مووـ الؿسووتحقؾ-الصووعا 

 .بلكؿؾف

                                                     

(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. 

تعؾقووؼ عؾووك أطروحتوول بقرتووقن  :توودو ـ الؼوورآن)عووة مؼالووة سر غووقر اووقلر الط  هووذا السووقاق  ؿؽووـ م (3)

 .ع تػسوقر، ترجؿوة: حسوام صوقي، اوؿـ ترجؿوات مؾوػ توار آ الؼورآنيؿة عؾك مقج، مرت(وواكسقو

 )يسؿ الرتجؿات(.

(4)  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 ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(82) 

الؼوورآن هووق  ثؼووة هوومٓء البوواحثقـ الووذ ـ  عتؼوودون أنّ  مووـ القااوول إذن أنّ 

  كقحاة إليقال الؿُ مجؿقعة مـ إ
ّ
محؿد  جوا أن تؼوقم عؾوك اولء آخور.  الـبل

هوق  -إذا ااتبعدكا مصادر الؿعر ة سقر التجر بقة-لد ـا  كالؿصدر القحقد الؿتبؼ

بووالؿعـك  (الؿرو ووات اإلاووالمقة)الؿرو ووات والتؼالقوود اإلاووالمقة.  جووا  فووؿ 

كوقع، والتول هتودو إلوك  القااع لتشؿؾ الؿرو ات التػسوقر ة والتار خقوة موـ أّي 

ر مثووؾ هووذه ـّ أهنووا تووق ّ أاااووقة عووـ الؼوورآن وتػاصووقؾف، أو ُ َظووتؼوود ؿ معؾقمووات 

الؿعؾقمات. هذه الؿصادر، الؿقجوقدة   أكوقاع مختؾػوة موـ إدب، والتػسوقر، 

ووو = ؿؽوووـ تسوووؿقتفا  أو موووـ الؿرو وووات التار خقوووة ةـّ والسوووقرة، ودواو وووـ الس 

 «.حد ث»بالو

 ثوة:  ؿوـ جفوة: كحـ هـا أمام مػارية   الدرااات اإلاالمقة الغربقة الحد

ة   الؿصودايقة التار خقوة لؾحود ث الـبوقي، معظؿ الباحثقـ الغربققـ بشودّ   شّؽ 

ّشر بف ره إحاد ث مـ أن الؼرآن هق القحل الذي بَ لؽـفؿ مع ذلؽ  ؼبؾقن ما تؼرّ 

الـبل محؿد، وأكف  عؽس الظروو التار خقة لحقاتف. حتك الباحثقـ مثؾ إجـواس 

ـ اعتوقا معظوؿ الؿرو وات الحد ثقوة  ْ ، الؾوذَ جقز ػ اواختوجقلدتسقفر

                                                     

ك تعؾقؿوف (، مستشرق مَجري  فقدي، تؾؼ  8928 -885٢، )Ignác Goldziherجـاس جقلدتسقفر، إ (8)

حصوؾ جقلدتسوقفر عؾوك الودكتقراه إولوك،  887٢  جامعة بقدابست ثؿ برلقـ ثؿ لقبسوتؽ، و  عوام 

وعووّقـ أاووتاًذا مسوواعًدا   عووام  .اووّراح التووقراة   العصووقر القاووطك تـخووقم أوراووؾل أحوودوكاكووت عووـ 

  الؼواهرة )حقوث حضور ، وبعد رحؾة درااقة برعا ة وزارة الؿعارو الؿَجر ة    ققـّا ثؿ لقدن ثؿ 8872

= 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(83) 

                                                     
= 

ة بجامعووة ّقـ أاووتاًذا لؾغووات السووامقّ ُعوو 8894بعووض الوودروس   إزهوور( واووقر ا و ؾسووطقـ، و  عووام 

 بقدابست.

 م:، )العؼقدة والشر عة   اإلاال"Vorlesungen über den Islam": لف عدٌد كبقٌر مـ أثار، أافرها

، Schools of Koranic Commentatorsتوار آ التطوقر العؼودي والتشور ع   الود ـ اإلاوالمل(، و

محؿود  قاوػ : )مذاها التػسقر اإلاالمل(، والؽتابان مرتجؿان لؾعربقة،  وإول ترجؿوف وعّؾوؼ عؾقوف

 
ّ
درة عوـ حسـ عبد الؼادر وعبد العز ز عبد الحؼ، ويد ُطبع أكثر مـ طبعة، آخرها طبعة صا مقاك وعؾل

، بتؼوود ؿ محؿوود عووقين عبوود الوورؤوو، والثوواين كووذلؽ موورتجؿ، 2٢83الفقلووة العامووة لؾؽتوواب، الؼوواهرة، 

، بتؼود ؿ 2٢83عبد الحؾقؿ الـجار، وصدر   طبعة جد دة عـ الفقلة العاموة لؾؽتواب، الؼواهرة، : ترجؿف

 The Ẓāhirīs: Their Doctrine and): محؿد عقين عبد الرؤوو، ولف كتاب مفؿ عـ الػؼوف بعـوقان

Their History : a Contribution to the History of Islamic Theologyالظاهر وة( ) :

رجؿوت ، كوذلؽ  ؼود تُ 8884مذهبفؿ وتار خفؿ( وهق أول بحقثف الؿفّؿة حقل اإلاالم حقث صدر   

الؼوقمل محؿد عقين عبد الرؤوو وعبد الحؿقد مرزوق، وصدرت عـ الؿركز :  قمقاتف ممخًرا، ترجؿفا

ـّ 2٢86لؾرتجؿة، الؼاهرة،  أن   هذه الققمقات  ا دة كبقرة لػفؿ الؽثقر مـ أبعاد  ؽر جقلدتسوقفر  ، وكظ

 (.يسؿ الرتجؿات) .ورؤ تف لياالم ودا ع درااتف لف ولؿساحات آاتغال التل اختارها   العؿؾ عؾقف

أحوود أهووؿ الؿستشووريقـ إلؿووان، درس  ،(89٢2- 8969، )Joseph Schachtجقز ووػ اوواخت،   (2)

الالهووقت والؾغووات الشووريقة   جامعووة لقبتسووؽ وجامعووة براووالو، حصووؾ عؾووك الوودكتقراه مووـ جامعووة 

( صووار أاووتاذ كراوول بجامعووة  را بووقرج، وهووق معووروو لوودى الؿثؼػووقـ 8929(، و  )8923براووالو )

لؾتودر س   الجامعوة الؿصور ة  (8934والداراقـ الؿصر قـ    ورتة الثالثقـقوات، حقوث اكتودب عوام )

ر اكقة، اوارك   اإلاوراو عؾوك الطبعوة ة والسوا( لتودر س  قؾقؾوقجل الؾغوة العربقو)جامعة الؼواهرة حالق و

الثاكقة مـ )دا رة الؿعارو اإلاالمقة(، ويد تـّؼؾ مـ ألؿاكقا إلك مصر إلك إكجؾرتا إلوك هقلـودا ثوؿ ااوتؼر 

دة إمر ؽقووة حقووث عؿووؾ كلاووتاذ   جامعووة كقلقمبقووا مـووذ بووف الؿطوواو   كقق ووقرك بالقٓ ووات الؿتحوو

( وإلووك و اتووف، اهتؿامووات اوواخت الر قسووة كاكووت بالػؼووف والؼوواكقن والشوور عة اإلاووالمقة، ثووؿ 8959)

= 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(84) 

 ؾفواَعؿ أهنا تؿثّ ؼبة التل ُ زْ يقؿة تار خقة   بقان اؿات الحِ  ؼة، ولقس لفا أّي مختؾَ 

الؼورآن معوزوإ إلوك الـبول محؿود، واعتوقوه  =لؿ  عرتاقا عؾك الرأي الؼا وؾ بولنّ 

والؿصدر إكثر مقثقيقة لحقاتوف ودعقتوف. مومّخ  بواع آراء اواخت ك أتًرا  ؼوط تخؾ 

واكسوقو،  : ة حقل الحود ث الـبوقي عوـ هوذا الؿقيوػ الؿتـوايض، مثوؾالؿتطرّ 

وسقورهؿ:  ،، وجقرالود هوقتـجوما ؽؾ كقك، وباتر شقا كرون، وأكدرو ر بقـ

                                                     
= 

بالحد ث الـبقي، ولف  روض حقل الػؼف اإلاالمل: أافرها كقكف يد تلّثر   كشلتف بالػؼف الروماين، كؿوا 

ـظر ة الؿدار، والؿودار مصوطؾل حود ثل  عـول الوراوي الوذي تؾتؼول عـوده لف   الحد ث  راقة تسؿك ب

إحاد ووث ُواووعت   الؼوورن الثوواين  إاوواكقد، ويوود وّشووػ اوواخت هووذا الؿصووطؾل   كظر ووة َتْعَتبِوور أنّ 

وخصقًصوا كظر وة -كظر اتوف  وااوع الحود ث، وطالؿوا أثوارْت  -سالًبوا-الفجري، وأن مدار اإلاـاد هوق 

بعض الؿستشريقـ، هذا رسؿ إعجاب الؿعظؿ هبا، يامت هذه آكتؼادات عؾك أاواس اكتؼادات  -الؿدار

اعػ حضقر الؿدّوكة الحد ثقة   بؾقرة ااخت لـظر تف، واعتؿاده الؽبقر عؾك كتا الػؼوف: مثوؾ كتواب 

م( لؾشا عل، وممخًرا صدر لػفد الحؿقدي كتواٌب بعـوقان: )كؼود كظر وة الؿودار( وّاول  قوف موقاطـ )إُ 

وا وؾ حوالق، ويود تورجؿ : ذه الـظر ة الشفقرة، وأصوؾ الؽتواب راوالة دكتوقراه تحوت إاوراواعػ ه

كتوواب الحؿووقدي لؾعربقووة، بعـووقان: )إعووادة راووؿ خارطووة الـظر ووات الغربقووة حووقل أصووقل الشوور عة 

يسووؿ ) .2٢84، 8اإلاووالمقة(، ترجؿووة: هقػوواء الجووقي، الشووبؽة العربقووة للبحوواث، بقووروت، لبـووان، ط

 (.الرتجؿات

م، واهتؿامووف الوور قس  تعؾووؼ 895٢لوود   لـوودن أكوودرو ر بووقـ، هووق باحووث كـوودي مووـ أصووؾ بر طوواين، وُ  (8)

ر، ودرااة تػسقر الؼرآن   العصقر الؽالاقؽقة، لف عودد موـ الؿملػوات التول يوام بدرااة اإلاالم الؿبؽّ 

رد ودوكالد لقتؾ ر تشوارد، بتللقػفا أو الؿشاركة   إعدادها، مثؾ: دلقؾ إلك اإلاالم، مع د ػقد إ دي لققكا

، والووذي صوودر عووـ جامعووة أكسووػقرد عووام (مؼاربووات   تووار آ تػسووقر الؼوورآن: )ر كتاًبووا بعـووقانكؿووا حوورّ 

= 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(85) 

ا ؾ إطواًرا مرجعق والؿرو وات اإلاوالمقة  ؿؽوـ أن تشوؽّ  قن   أنّ حقث إهنؿ  شوؽ  

عوام موا إذا  د بشوؽؾٍ لؾؼرآن، ٕكوف موـ سقور الؿمّكومقثقًيا بف مـ الـاحقة التار خقة 

كاكووت الؿعؾقمووات الووقاردة   أثووار عووـ الؿحتووقى الؼوورآين تسووتـد إلووك معر ووة 

زات الجدلقة والعؼا د وة الؼرآين كػسف وخالقة مـ التحقّ  حؼقؼقة مستؼؾة عـ الـّص 

                                                     
= 

م، يبوؾ و اتوف 2٢83م. ويد عؿؾ كباحث زمقؾ   معفد الدرااات اإلاؿاعقؾقة بؾـدن، مـوذ عوام 8988

 )يسؿ الرتجؿات(. .م2٢86  

، وهق أاتاذ متؼاعود   8944لد عام باإلاالمقات، وُ  ر طاين، مختّص جقرالد هقتـج، باحث وممرخ ب  (2)

 (.SOASتار آ الشرق إدكك والشرق إواط بؽؾقة الدرااات الشريقة وإ ر ؼقة بجامعة لـدن )

 فز أبحاث(، وتركّ 2٢88 -8986( وبركارد لق س )2٢٢2-8928ـج تؾؿقذ مباار لجقن واكسقو )وهقت

ف تتؿااوك  وعؾك الػرتة إمق ة، ومعظؿ آرا بإااس عؾك التؽق ـ الد ـل لؾبقلة التل شفر  قفا اإلاالم،

 ك خارطتف.ة عؾؿّ ؿفؿاء الامـ إ د  عَ مع آتجاه التـؼقحل الذي  ُ 

 : لف عدد مـ الؽتا حقل هذه آهتؿامات

The first dynasty of Islam(75٢ -668)الم، الخال ة إمق ة ، إارة الحاكؿة إولك   اإلا ،

8986. 

Approaches to the Qur'an ،8993مؼاربات لؾؼرآن.

The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam ،ؽرة  :وهق مرتجؿ لؾعربقة بعـقان (

، العراق، القثـقة وشفقر اإلاالم(، ترجؿة: هشام اامقة، وصدر عـ الؿركز إكاد ؿل للبحاث

 .م2٢28، 8كـدا، ط-تقركتق

Muslims, Mongols and Crusaders ،2٢٢٢، الؿسؾؿقن والؿغقل والحروب الصؾقبقة . 

أمـقوة أبوق بؽور،  ؿؽوـ : ولقود صوالل، ترجؿوة: ا لؽتابوف القثـقوة وكشولة اإلاوالم، كتبوفويد ترجؿـوا عرًاو

 )يسؿ الرتجؿات(. .عة عؾك الؿقيعمطالعتف عؾك الرتجؿات الؿـقّ 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(86) 

الؼورآن  بولنّ ؽقن أ ًضوا   الؼـاعوة العاموة والػؼفقة الالحؼة. وبالتالل،  نهنؿ  شوؽّ 

 كؽؾ هق اجؾ معاصر ٕيقال الـبل محؿد.

ا القيقع   التـايض؟ البد ؾ القاال هق لتجـّ سبقؾ القحقد هؾ هذا هق ال

ؽ بالؿصوودايقة التار خقووة لؾؿرو ووات اإلاووالمقة، عؾووك إيووؾ   كؼاطفووا التؿّسوو

عؾك ابقؾ  ؿري واتجإاااقة: وهذا هق الؿقيػ الذي اعتؿده و ؾقام مقكت

كوقاة أاااوقة موـ »السقرة تحتوقي عؾوك  ك أ ؽاره عؾك ا رتاض أنّ ثال،  ؼد بـَ الؿ

اقؽقن مـ الؿستحقؾ  فؿ الؿوادة التار خقوة »، وأكف «(إصقؾةالؿقثقية )الؿقاد 

                                                     

كوواهـ إكجؾقؽووواين ومستشووورق  ،(89٢9- 2٢٢6) ،W. Montgomery Wattؿري وات مووقكتج (8)

، موـ أهوؿ 8979االمقة بجامعة إدكقة بااؽتؾـدا إلك تؼاعده عام بر طاين، أاتاذ الدرااات العربقة واإل

محؿود    :الؿستشريقـ الؿعاصر ـ   مجال تار آ الدعقة والسقرة الـبق وة، وموـ أاوفر كتبوف   السوقرة

 ة(. والثالثوة مرتجؿو8998(، واإلاالم واكودماج الؿجتؿوع )8956محؿد   الؿد ـة )و(، 8953)مؽة 

وتورجؿ  .8994وصدر عوـ الفقلوة العاموة لؾؽتواب عوام  ،عبد الرحؿـ الشقآ :لؾعربقة،  ؼد ترجؿ إول

  :وترجؿ الثالوث .8985قروت، كات، مـشقرات الؿؽتبة العصر ة، باعبان بر :الثاين
ّ
عبواس موراد،  عؾول

: وكذلؽ ترجؿ كتابف .2٢٢9، 8وصدر عـ الؿماسة الجامعقة لؾدرااات والـشر والتقز ع، بقروت، ط

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

امووة وصوودر عووـ الفقلووة الع ،، ترجؿووف: عبوود الوورحؿـ الشووقآ(اإلاووالم والؿسووقحقة   العووالؿ الؿعاصوور)

 ,The influence of Islam on Medieval Europe »: ا كتابوف، كؿوا تورجؿ مومخرً 8998لؾؽتواب عوام 

، ترجؿوف: اوارة إبوراهقؿ الوذ ا، جسوقر (تلثقر اإلاالم   أوروبا   الؼرون القاطك: )، بعـقان«1972

 )يسؿ الرتجؿات(. .2٢86، 8لؾرتجؿة والـشر، بقروت، ط



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(87) 

ولؽـ كقػ لـا أن كعرو موا  .«لؾؼرآن دون ا رتاض صحة هذه الـقاة إاااقة

   -الضوعقػة-مـفجقة وات  إنّ  هل الـقاة الحؼقؼقة لؿرو ات السقرة مـ سقرها؟

اإلجابة عؾك هذا السمال ور ضف السطحل ٓعرتااوات اواخت عؾوك الحود ث 

، العؼووقل الـايوودة  ؼـووعلووؿ = رهووا ٓ تـطبووؼ عؾووك مرو ووات السووقرةالـبووقي باعتبا

واكتفك بف إمر بلن ُوِصَػت أطروحتف بالساذجة. لتجـوا مثوؾ هوذا القصوػ، ٓ 

عؾك دعقة محؿود وبالتوالل موـل الؼرآن  احتقاء ـ لؼبقل  ؿؽـ لؾعؾؿاء الؿستعدّ 

ٓ  ؿؽووـفؿ إٓ أن  صووطدمقا بضوورورة = الؿرو ووات اإلاووالمقة يقؿووة معقـووة أ ًضووا

ة أخورى.   العؼود الؿااول، معالجة مسوللة مصودايقة الؿرو وات اإلاوالمقة مورّ 

ة: لؼود صووؿؿُت أكػسوفؿ لفوذه الؿفّؿو -وأكوا مووـفؿ-س العد ود موـ البواحثقـ كورّ 

 رتاتقجقات مختؾػة لؾتعامؾ مع الؿشؽؾة:اإ

يقؿوة تار خقوة لؾؿرو وات  إعادة تؼققؿ كؼدي لؾدرااات التول تور ض أّي  -أ

 تحسقـ أاالقا تحؾقؾ وتلر آ الؿرو ات. -ب .الحد ثقة مـ الؼرن إول

                                                     

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

صقؾ لؾؿرو ات التار خقة اإلاالمقة عـ توار آ الؼورآن،   أااتعاد اقلر  راقة الـقاة أو وجقد جقهر  (2)

، موع ايرتاحوات ربؿوا (تعؾقؼ عؾك أطروحتل بقرتقن وواكسقو :تدو ـ الؼرآن)ا وريتف الؿشار إلقفا اابؼً 

 (.يسؿ الرتجؿات) .ات وات،  قحسـ مطالعتفاتؽقن أكثر يقة مـ ايرتاح



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(88) 

ا عؾوك مسوتقى أكثور عؿقمقوة، عؾوك ارتاتقجقتقـ إمّ  ؿؽـ ااتخدام كؾتا اإل

بولكقاع معقـوة موـ الؿرو وات، مثوؾ أثوار التػسوقر ة أو ؼ ابقؾ الؿثوال  قؿوا  تعّؾو

جؿقعوة أو عؾك مستقى أكثر تحد ًدا، مثؾ التعامؾ مع أثور واحود أو م ،الػؼفقة

، الاتؽشػ مسوللة جؿوع الؼورآن، ليت قؿا   .دمـ الؿرو ات   مقاقع محدّ 

وو  (the standard text) الؼقااوول ػ الووـّص وهوول يضووقة أاااووقة   تحد وود مملِّ

ذه القريوة أن تتـواول كا وة جقاكوا الؿشوؽؾة: لؽوـ  ؿؽوـ وتار خف. ٓ  ؿؽـ لف

ا حوقل هوذا قم بنعدادها حالق وأيُ  العثقر عؾك مـايشة اامؾة   درااة أكثر تػصقاًل 

 الؿقاقع.

  

                                                     

(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. 

 ومـ إمثؾة عؾك ذلؽ:  (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 ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(89) 

 مزوياث مجع القزآن: -2

 وجهت النظز اإلسالميت:

 (the canonical text)الؿعتؿد  الـّص  و ًؼا لؾرأي اإلاالمل الحالل،  ننّ 

والؿقجقد   الؿخطقطات التل  رجع تار خفا  الؾؼرآن كؿا هق مقجقد حالق  

شفر عؾك  -موربؿا حتك إلك حؼبة أيدَ -إلك الؼرن الثالث الفجري  عؾك إيّؾ 

: عـدما مات الـبل محؿد، لؿ  ؽـ هـاك مصحػ كامؾ وهنا ل  ضؿ يتالـحق أ

أو  وحقت إلقف وتالها عؾك أصحابف. لؼد كان الصحابة بشؽؾٍ آ ات الؼرآن التل أُ 

ا أاخاٌص مختؾػقن كبقرة مـ القحل، وكتَ   حػظقن عـ شفر يؾا أجزاء برخر

بعض أجزاء مـ الؼرآن عؾك مقاد مختؾػة. بعد و اتف بقيت يصقر، كان الجؿع 

ل بلمر مـ الخؾقػة إول أبل بؽر، وُكتَِا الؼرآن   ُصُحػ: وكان السبا إوّ 

ؾقا   بالؼرآن يد ُيتِ فروا بؿعر تفؿ   ذلؽ أن العد د مـ الصحابة الذ ـ ااتُ 

ة، وخشل الـاس مـ اقاع أجزاء مـ الؼرآن، أاـد أبق بؽر إلك ز د دّ حروب الرِّ 

ة جؿع ما هق مقجقد مـ مفؿّ  -بة القحل لؾـبل محؿدوكان أحد كتَ - بـ ثابتا

إلك الخؾقػة عؿر  ق  أبق بؽر، اكتؼؾت الصحػ التل كتبفا ز دٌ الؼرآن. وعـدما تُ 

عـد ابـتف حػصة، إحدى زوجات الـبل محؿد.  ف بؼقْت بـ الخطاب، وبعد و ات

ى عاًما مـ جؿع أبل بؽر، وخالل خال ة عثؿان بـ عػان، أدّ  2٢بعد حقالل 

آختالو   يراءة الؼرآن بقـ الؿسؾؿقـ مـ أعراق وجؿاعات مختؾػة إلك يقام 

 ؼ مـ أُ  مـ الؼرآن، وأراؾ إلك كّؾ  (official)الخؾقػة بنصدار كسخة راؿقة 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(2٢) 

ص مـ الؿصاحػ إخرى ر بالتخؾّ اإلاالمقة بؿصحٍػ مـفا، وأمَ آ اق الدولة 

ة أخرى هق التل كاكت مقجقدة. كان الؼا ؿ عؾك تحر ر هذه الـسخة الؿعتؿدة مرّ 

، بؿساعدة ثالثة رجال مـ ير ش، معتؿًدا عؾك الصحػ ز د بـ ثابت الؿدين

فا حػصة إلقفؿ. ارعان ما تْ أبل بؽر، حقث أراؾَ  جؿعفا بلمرِ  التل ابؼ أنْ 

مؼبقلة   كا ة  -الؿصحػ العثؿاين-أصبحت هذه الـسخة الراؿقة مـ الؼرآن 

 (textus receptus) المقبول النص  ربقع العالؿ اإلاالمل، وبالتالل أصبل هق 

 .بقـ الؿسؾؿقـ

  

                                                     

ػقـ، واليتصور عؾوك  ؿؽـ العثقر عؾك الروا ة اإلاالمقة الراؿقة لجؿع الؼرآن لدى العد د مـ الؿوملِّ  (8)

 -8٢٢، ص84٢2/8982موا: سواكؿ يودوري الحؿود، راوؿ الؿصوحػ، بغوداد  درااة حد ثة إلوك حودّ 

828. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(28) 

 وجهت نظز الباحثني الغزبيني:

، كفلتققدور كقلد (تار آ الؼرآن)  أول درااة سربقة أاااقة عـ الؼرآن: 

دة حوقل توار آ اإلاالمقة الؿعتؿَ  السرد ةَ  ُػ ك الؿملِّ ، تبـّ 886٢التل ُكشرت عام 

الؼرآن. لؽـ   العؼقد إخقرة مـ الؼرن التااع عشر، تضواعػت الشوؽقك التول 

أثارها الباحثقن الغربققن حقل الؿصدايقة التار خقوة للحاد وث التول تعوقد إلوك 

 
ّ
ر لياالم. كان لؾدرااات التل أجراها إجـاس محؿد والتار آ الؿبؽّ  زمـ الـبل

 :  الؿجؾوود الثوواين مووـ كتابووف 889٢جقلدتسووقفر حووقل إحاد ووث الـبق ووة عووام 

"Muhammedanische Studien "«ر هوذه أثًرا بالًغا   تطقّ  «درااات محؿد ة

                                                     

(، اووقآ الؿستشووريقـ إلؿووان كؿووا  صووػف 8836-893٢)، Theodor Nöldekeتقووقدور كقلدكووف،  (8)

ر اكقة، وآرامقوة الؽتواب لسوامقة: العربقوة، والعق وة، والسوالرحؿـ بدوي، درس عودًدا موـ الؾغوات ا عبد

ؾوك الػاراوقة والرتكقوة، و  العشور ـ موـ عؿوره حصوؾ ع -وهق طالا   الجامعة-س، ثؿ درس الؿؼدّ 

، وهول الدرااوة التول يضوك عؿوره   تطق رهوا، ويود صودر «توار آ الؼورآن»الدكتقراه عـ درااتف حوقل 

ه اػالل، ثؿ صدر الجزء الثواين ، وعؿؾ عؾقف مع كقلدكف تؾؿقذُ 89٢9  « تار آ الؼرآن»الجزء إول مـ 

ه برجسرتااور ثوؿ عق تحر ر تؾؿقذ 8937، وصدر الجزء الثالث عام 892٢عـ تحر ر تؾؿقذه  قشر عام 

س أثـاء عؿؾف معقًدا   جامعوة جقتوـجـ، لوف وتػااقر الؽتاب الؿؼدّ « الؿشـا»برتزل. كذلؽ درس كقلدكف 

، «  كحوق العربقوة الػصوحك»ة، مـفوا: كتا حقل الؾغات السوامقّ « تار آ الؼرآن»إلك جاكا كتابف الشفقر 

توار آ »قؾ ثوؿ جامعوة اارتااوبقرج، كتابوف ، عؿؾ أاتاًذا   جامعة ك«ةأبحاث عـ عؾؿ الؾغات السامقّ »و

 .2٢٢8مرتجؿ لؾعربقة، حقث ترجؿوف: جوقرج توامر، وصودر عوـ مـشوقرات الجؿوؾ، بقوروت، « الؼرآن

 )يسؿ الرتجؿات(.



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(22) 

الشووؽقك.   كتابووف الشووفقر حووقل الؼوورآن، يوودم جقلدتسووقفر أطروحووة مػادهووا أن 

ل ُ زعؿ أهنوا مرو وة عوـ الـبول محؿود وصوحابتف ٓ  ؿؽوـ التعق وؾ إحاد ث الت

رات السقااوقة والعؼا د وة والػؼفقوة ٕهنوا تعؽوس التطوقّ  :عؾك صحتفا التار خقة

هذه الشؽقك  .(لؾؿجتؿع اإلاالمل   ويت ٓحؼ )الدولة إمق ة والعبااقة

 رت   مطؾع الؼرنؾ الباحثقـ الغربققـ حقل الؿرو ات اإلاالمقة التل شفبَ مـ يِ 

، (توار آ الؼورآن)حوة موـ =ااتطاعت أن تجد لفا مؽاًكا   الطبعة الؿـؼّ  العشر ـ

 ،FRIEDRICH ScHWALLY ل جوزأ ـ  قفوا  ر ودر ش اوػاللأوّ  دّ والتول أَعو

ويود  ،حقل مسللة جؿوع الؼورآن حقث كتا درااة جد دة تؿاًما وأكثر تػصقاًل 

 ا عـ ااتـتاجات كقلدكف.اختؾػت ااتـتاجاتف اختالً ا جذر   

الؼوورآن يوود ُجِؿووع  ر ووض اووػالل الؿصوودايقة التار خقووة لؾروا ووة الؼا ؾووة بوولنّ 

 
ّ
 .محؿد بقيوت يصوقر بولمر موـ الخؾقػوة إول أبول بؽور بالػعؾ بعد و اة الـبل

 قة:تويام ااتـتاجف عؾك الحجج أ

                                                     

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

 .8984، لؽـف اكتؿؾ بالػعؾ عام 8989، والثاين عام 89٢9ُكشر الجزء إول عام  (2)

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

19192, 1- 121. des Qoräns, 

(4) 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 ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(23) 

مـ  كبقرٍ  الروا ات بقـ جؿع الؼرآن وبقـ مقت عددٍ ؼفا العالية التل تقثّ  -8

اء[   معركة القؿامة هل عالية زا ػة لسببقـ: موـ كاحقوة،  :العار قـ بالؼرآن ]الؼر 

الؼقا ؿ التل ُكؼؾت إلقـا عـ الؿسؾؿقـ الوذ ـ ُيتِؾوقا   هوذه الؿعركوة تحتوقي   ننّ 

روا بؿعوور تفؿ فِ ا مووـ أاووؿاء إاووخاص الووذ ـ ااووتُ يؾقووؾ جوود    ؼووط عؾووك عووددٍ 

هـاك ابًبا وجقًفوا  ٕنّ  :ةهذه الصؾة سقر مـطؼقّ  ومـ كاحقة أخرى،  ننّ  .بالؼرآن

ٓ رتاض أن الؼرآن يد ُكتِا بالػعؾ عؾك مراحؾ خالل حقاة الـبل محؿد. لذلؽ 

اء، الذ ـ حػظقا الؼرآن عوـ شفور يؾوا، هوق اوبا  ٓ  ؿؽـ أن  ؽقن مقت الُؼر 

 يرار جؿع الؼرآن.

 ْت َعوػ التول ُجؿِ حُ اختالو بقـ الروا ات حقل مسللة تطابؼ الص   هـاك -2

بلمر أبل بؽر مع الؿصحػ الراؿل الذي ُكتا   خال ة عثؿان.  ستـتج اػالل 

رواة آثار جؿوع الؼورآن لوؿ  ؽوـ لود فؿ معؾقموات حؼقؼقوة  مـ هذا آختالو أنّ 

دث. كؿوا أكوف تعقد إلك زمـ الخؾػاء إوا وؾ، لؽوـفؿ كؼؾوقا كظورهتؿ بشولن موا حو

قِّـ الخؾقػة عثؿان لجـًة لجؿع الؼرآن وتحر ره  ؼقم عؾقفا  عتق مـ الغر ا أن ُ عَ 

  صحػ وكتبوف يبوؾ بضوع  ز د بـ ثابت، إذا كان إخقر يد جؿع بالػعؾ الـّص 

                                                     

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

ؾ إلك ااتـتاج مػاده أن بالػعؾ إلك هذا التـايض، وتقّص  أاار لققن كا تاين، 488 -388، 7 والؿجؾد

 لتق ر جؿع عثؿان. ْت عَ ا، ويد اخُترِ مرو ات الجؿع إول   عفد أبل بؽر سقر مقثقية تار خق  



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(24) 

 يود ًٓ الؿؽتوقب أوّ   قؿا إذا كان الوـّص  اـقات ]بلمر مـ أبل بؽر[، كؿا أكف  شّؽ 

 آ  ؼط.ْس ااُتخدم كـؿقذج لؾـ  

الجؿع إول كان بلمر مـ الخؾقػة إول أبل بؽور،  عل الروا ات أنّ تدّ  -3

 ّٓ  أن وأكف وّرث كسختف لخؾقػتف عؿور، مؿوا  جعؾـوا كسوتـتج أهنوا كسوخة راوؿقة: إ

هذا  تـايض مع الروا ات التل تشوقر إلوك أن أ وراد الصوحابة   الؿودن الؿختؾػوة 

الخؾقػة عؿور وّرث كسوخة  عاء أنّ لػ ادّ ة، وأ ًضا  خاكان لفؿ مصاحػفؿ الخاّص 

 ًٓ مـ خؾقػتف عثؿان، إمر الذي  بودو سر ًبوا إذا كاكوت  أبل بؽر ٓبـتف حػصة، بد

 هذه هل الـسخة التل اعتؿدهتا الخال ة.

مرو ات الجؿع إول لؾؼرآن  ُؾص اػالل إلك أنّ بـاًء عؾك هذه الحجج، َخ 

 ـ أجوؾ إعطواء مصوحػ عثؿوان هل روا ات ُواعت ٓحًؼوا مو=   عفد أبل بؽر

ا مز ًدا مـ السؾطة. أمّ  -الؿثقر لؾجدل والذي ر ضف يسؿ مـ الؿجتؿع الؿسؾؿ-

ؾفوا بِ الؿرو ات الؿتعؾؼة بالـسخة الراؿقة التول أصودرها الخؾقػوة الثالوث،  ؼود يَ 

ا، عؾك الرسؿ موـ اكتشوا ف بعوض التػاصوقؾ سقور اػالل باعتبارها مقثقية تار خق  

 .الؼرآن يد كزل بؾسان ير ش عاء بلنّ لؿحتؿؾة أ ًضا، مثؾ آدّ سؼة وسقر االؿتّ 

                                                     

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



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(25) 

خوذ بوواحثقن آخوورون وجفوة كظوور أكثوور راد ؽالقووة، تؼر ًبووا اتّ  كػِسووف القيوت  

ور ضقا حتك الؿصدايقة التار خقة لؿرو ات الجؿع العثؿاين. كان بقل كازاكق وا 

PAUL CASANOVA  ّالؼورآن لوؿ ُ جؿوع ولوؿ تخورج مـوف  عوك أنّ ل مـ ادّ أو

كسخة راؿقة يبؾ الخؾقػة إمقي عبد الؿؾؽ بـ مروان، وأن هذا تؿ بؿبادرة مـ 

وتبـّو .اج بوـ  قاوػعة الحّجوؿْ الس   ئوز ره اقِّ  ده بؿز ود موـ ك هوذا الورأي وأك 

كؼووؾ ) :  مؼالتووف ALPHONSE MINGANAالتػصووقؾ ألػووقكس مـجاكووا 

 :يتججف   أوتتؾخص ُح  .(الؼرآن

                                                     

د بوالجزا ر، درس    ركسوا ودرس   الؽقلقودج دي لِ (، مستشرق  ركسل، وُ 8928-8862بقل كازاكق ا ) (8)

، لوف عد ود -ويوت كوان ااوؿفا الجامعوة الؿصور ة- راكس، كؿوا درس  ؼوف الؾغوة العربقوة   جامعوة الؼواهرة 

عؼقودة و، 8894تار آ ووصوػ يؾعوة الؼواهرة،  :الؽتابات والرتجؿات والتحؼقؼات حقل التار آ اإلاالمل

محؿود وهنا وة : )، كؿا ترجؿ وحؼؼ خطوط الؿؼر وزي، ولوف كتواب بعـوقان8928 ة   مصر، الػاطؿققـ السرّ 

 )يسؿ الرتجؿات(. (.898٢العؼقدة اإلاالمقة إصؾقة،  :العالؿ

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

ا كؾداكق ا بالؽـقسة الؿتحدة ( مستشرق وكاهـ كؾداين، كان والده يسقًس 8937-8878ألػقكس مـجاكا ) (3)

ؿ السوور اكقة والعربقووة والرتكقووة   رومووا، درس   الؿعفوود السووقر اين الؽؾووداين لؾوودعقة بالؿقصووؾ،  ووتعؾّ 

تَرك الؿقصؾ واوا ر إلوك  -بسبا بعض آرا ف-والػاراقة، وبعد خالو ٓهقيت مع الؽـقسة الؽاثقلقؽقة 

، ثوؿ عؿوؾ   مؽتبوة جوقن وودبوروكالؿؿؾؽة الؿتحدة، وهـاك عؿؾ كلاتاذ لؾغوات والالهوقت   كؾقوة 

حبة مرجؾقووقث الؿستشوورق اإلكجؾقووزي را ؾـوود ذات الشووفرة   الؿخطقطووات العربقووة، ويوود كشوور بصوو

 « الد ـ والدولة»( كتاب 895٢ -8858)
ّ
 )يسؿ الرتجؿات(. .(87٢ -838بـ ربـ الطقي ) لعؾل

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

(1915- 1916), 25- 47. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(26) 

 .أول حضقر لؿرو ات جؿع الؼورآن وصوؾـا عوـ طر وؼ ابوـ اوعد )ت -8

ا اوـة موـ و واة الـبول محؿود. أّمو 2٢٢بعود حوقالل  (   طبؼاتف، أْي 844/ 229

الـؼؾ الشػقي للحاد ث خالل هوذ ـ الؼوركقـ،  ؾوقس لود ـا معؾقموات مقثقيوة 

 عـف.

الؼورآن   حقواة الراوقل كؼؾ ابـ اعد آثاًرا عـ الصحابة الذ ـ جؿعقا  -2

 قرد عـ جؿع أبل بؽر أو عثؿان اقًلا.ولؿ  ُ  ،وأثـاء خال ة عؿر

ّٓ  -العثؿاين-لؿ كعؾؿ عـ الجؿع إخقر  -3  مـ إحاد ث التول جؿعفوا إ

وموـ الؿجوامقع الحد ثقوة  -ق  بعد ربع يرن مـ و اة ابـ اعدالذي تُ -البخاري 

لتػضوووقؾ الؿرو وووات إحووودث  الالحؼوووة. وبالـسوووبة لؿـجاكوووا، ٓ  قجووود اوووبا

الؿسووؾؿقـ  لؾبخوواري عؾووك كظقرهتووا إيوودم عـوود ابووـ اووعد، كؿووا  ػعووؾ عؾؿوواءُ 

 ن.قن الغربققوالباحث

رة ػات الؿبّؽوالؿرو وات التول تحتق فوا هوذه الؿصوـّ  عالوة عؾك ذلؽ،  ننّ  

مـفا  حقل هذا الؿقاقع مختؾطة ومتـايضة لدرجة أكف مـ الؿستحقؾ تحد د أّي 

 ؿؽـ اعتؿاده.   اقء عدم الؿقثقيقة التار خقة لؾؿادة الحد ثقة،  ؼرتح مـجاكوا 

بعووض الؿصووادر  البحووث عووـ مصووادر خووارج التؼالقوود اإلاووالمقة: و ؼوورتح أنّ 

ٕهنوا  :السر اكقة الؿسقحقة اوتؽقن أكثور مالءموة ومقثقيقوة للسوراض التار خقوة

 قة:تالؿصادر أد مـجاكا أيدم مـ الؿصادر اإلاالمقة، و عدّ 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(27) 

ا إول أاووؼػ الؿـوواشرة التوول ويعووت بووقـ عؿوورو بووـ العوواص و قحـّوو -8

ؾت أحداثفا   عام   م(.639هو )88أكطاكقة الؿقكق قزي، والتل ُاجِّ

راالة كتبفا أاؼػ كقـقى )الؿعروو  قؿا بعد بااؿ إ شقعقاب الثالث  -2

 إلك الؿسؾؿقـ. أاؼػ اؾقيقة(   السـقات إولك لخال ة عثؿان وأاار  قفا

 .م(68٢) هو6٢تؼر ر عـ الؿسؾؿقـ كتبف مسقحل مجفقل عام  -3

،   السوـقات م(69٢) هوو7٢ا بـ الػـؽل الؿؽتقب   عام تار آ  قحـّ  -4

 إولك لخال ة عبد الؿؾؽ بـ مروان.

السابع الؿوقالدي / ر مـجاكا أكف   جؿقع هذه الؿصادر مـ الؼرن إول ؼرّ 

س عـوودما  صووػقن أو  ووذكرون كتوواب إاووالمل مؼوودّ  ّٕي تؾؿووقل  ٓ  قجوود أّي 

عؾووك كتابووات  -حسووا يقلووف-الؿسووؾؿقـ وعؼقوودهتؿ: و ـطبووؼ الشوولء كػسووف 

الثامـ.   أواخور الربوع إول موـ / خقـ والالهقتققـ   بدا ة الؼرن الثاينالؿمرِّ 

الثوامـ الؿوقالدي( أصوبل الؼورآن مقاوقع حود ث / هذا الؼرن )الثواين الفجوري

 سوتـتج مـجاكوا موـ هوذه  .الؽـسقة الـسطقر ة والقعؼقبقة والؿؾؽاكقوةإوااط 

الحؼووا ؼ أن ٓ  ؿؽووـ أن  ؽووقن الؿصووحػ الراووؿل مقجووقًدا يبووؾ هنا ووة الؼوورن 

 السابع الؿقالدي.

                                                     

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



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(28) 

 ؼتبس مـجاكا إحدى أيدم الروا ات سقر اإلاوالمقة عوـ توار آ الؼورآن، وهول 

بـ إاحاق[ الؽـدي د اًعا عـ العؼا ود مـ )راالة الد اع( التل كتبفا ]عبد الؿسقل 

م، أْي يبووؾ حووقالل أربعووقـ عاًمووا مووـ 83٢الؿسووقحقة، وكووان ذلووؽ حووقالل عووام 

، كرى ٕول مرة ِذكر جؿِع أبل بؽر )ومع ذلؽ، ُذكِر ابٌا .   هذا الـّص البخاري

اء(، َوَصووػت الراووالة الؿصووحػ العثؿوواين بطر ؼووة مؿاثؾووة آخوور سقوور مووقت الؼوورّ 

تل كؼؾفا البخاري، واختتؿ الؽـدي بالؼقل بلن الحّجاج بـ  قاوػ أَمور لؾروا ات ال

ثووؿ كتووا اووتة  ،«أسقققم منهققا أ ققواة   وقق ة»بالؿصوواحػ الؿقجووقدة  ُجِؿعووت و

مصاحػ جد دة وأراؾ هبا إلوك الؿؼاطعوات الر قسوة   أكحواء الدولوة اإلاوالمقة، 

ثؿ تخؾ ص مـ الـ َسآ السابؼة كؿا  عؾ عثؿان مـ يبُؾ. وبحسا موا ذكوره الؽـودي، 

 روا تف تستـد بالؽامؾ إلك الؿرجعقات اإلاالمقة.  ننّ 

الؿصوادر الؿسوقحقة، ومـ خوالل الجؿوع بوقـ الـتوا ج التول تقّصوؾ إلقفوا موـ 

ومـفووا مصووحػ -ة مصوواحػ مػووردة ص مـجاكووا إلووك أكووف ربؿووا كاكووت هـوواك عوودّ ُؾوَخ 

بوـ االؿؾوؽ  ولؽـف لؿ  صبل مصحًػا راؿق ا يبؾ زمـ الخؾقػة إمقي عبود -عثؿان

حوووت اعتؿووواًدا عؾوووك الؿوووقاد الؿؽتقبوووة موووروان، عـووودها ُج  ؿعوووت الؿصووواحػ وُكؼِّ

 .ّجاج بـ  قاػه الحوالؿحػقشة اػفق ا بناراو وز رِ 

                                                     

(8) Op. cit.,40. 

عاًما   كتاب )الفاجر ة  6٢تظفر ااتـتاجات مـجاكا ومؼاربتف لتار آ الؼرآن بعد . Op. eit., 46اكظر:  (2)

Hagarism :لؿا ؽؾ كقك وباتر شقا كرون )Cambridge 1977, 3 and chapter 1, passimلؿ  ا. رسؿ أهنؿ

 شقرا إلك مؼالة مـجاكا. ُ 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(29) 

ـ  معظوؿ البواحثقـ الغوربققـ هوذا الورأي الراد ؽوالل،  لعؼقد عد ودة، لوؿ  توب

ًٓ لشووػالل، حتووك  ك رأي الؼؾقووؾ مووـفؿ تبـّوو نّ إحقووث تبـووقا الؿقيووػ إكثوور اعتوودا

ر هوذا القاوع عـودما تغّقو .كقلدكف الذي  تؿااك مع الروا ة اإلاالمقة السوا دة

.   هوذه 895٢  عوام  (أصوقل الػؼوف الؿحؿودي) :كشر جقز ػ اواخت كتابوف

ياطع أطروحوة جقلدتسوقفر الؼا ؾوة بولن  ثبت بشؽؾٍ الدرااة، حاول ااخت أن  ُ 

  معظؿ
ّ
ا، كؿوا كاكوت ٓ  ؿؽوـ آعتؿواد عؾقفوا تار خق و إحاد ث الؿـسقبة لؾـبول

الؿرو وات الػؼفقوة عوـ  ااتـتاجاتف أكثور عؿقمقوة وراد ؽالقوة   اإلاوارة إلوك أنّ 

ؼة، وتؿ تؾػقؼفا خالل الؼرن الثاين الفجري، ُمْختؾَ  عام   ـبل وصحابتف هل بشؽؾٍ ال

. ر عؾؿاء الشر عة اإلاوالمقة إوا وؾ موذاهبفؿ الػؼفقوةأو  قؿا بعد، عـدما طقّ 

ّٓ وعؾك الرسؿ مـ أن ااخت يد طقّ   ر أ ؽاره لتطبقؼفا عؾك إحاد ث الػؼفقوة، إ

ع موـ إحاد وث، بوؾ اعتؼود أهنوا تـطبوؼ عؾوك أكف لؿ  ؼصر كظر تف عؾك هوذا الـوق

معظوؿ  أكقاع أخرى أ ًضا. لؼد أثارت آراء ااخت حقل الحد ث الـبقي إعجاَب 

                                                     

(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. 

قوة، اوس الؿعر قوة الػؼفقوة لؾؼوراءات الؼرآك  كؼاش هذه الرؤ ة  ؿؽـ مطالعة مؼالة ر ؿوقن هوار ، إُ  (2)

يراءات ابـ مسعقد   الػؼف الؽق  والؿذها الحـػول، ترجؿوة: حسوام صوقي، اوؿـ ترجؿوات مؾوػ 

 )يسؿ الرتجؿات(. .تار آ الؼرآن عؾك مقيع تػسقر
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 ثرجامت

(3٢) 

ل الباحثقـ الغربققـ، و  العؼقد التل أعؼبت كشور كتابوف، أصوبل الؿوذها الشوؽِّ 

ن ر: ويد كاالذي طرحف   كتابف عاماًل ر قًسا   الدرااات الغربقة لياالم الؿبؽِّ 

ُكِشرت درااتان تـاولتوا  8977لفذا أثره العؿقؼ عؾك مسللة جؿع الؼرآن.   عام 

والثاكقووة  .لجووقن واكسووقو (درااووات يرآكقووة) :إولووك بعـووقان :هووذه الؿشووؽؾة

كظوور  قـ وجفووةَ ال البوواحثَ اتخووذ كِوو .لجووقن بقرتووقن (جؿووع الؼوورآن) :بعـووقان

 إلك ااتـتاج مػاده اَل وتقّص  لقة لدراااهتؿاجقلدتسقفر وااخت كُؿَسؾ ؿات أوّ 

مقثقق هبا موـ  سقرُ  وكتابتفِ  الؼرآن ؼة بجؿعِ لؿرو ات اإلاالمقة الؿتعؾّ جؿقع ا أنّ 

الـاحقة التار خقة، و جوا اعتبارهوا إاوؼاطات لؾؿـايشوات العؼا د وة أو الػؼفقوة 

 مـ هنا ة الؼرن الثاين الفجري  صاعًدا.

ات جؿع الؼورآن، ؾقؾ مرو ّ وجفة كظره عؾك بحث وتح س واكسقولؿ  مّا 

ؾ إلقفوا اواخت، باإلاوا ة إلوك درااوة تحؾقؾقوة لؿوتـ بؾ عؾك الـتا ج التل تقّصو

بـقوة الؼورآن كؿوا هول أن  الؼرآن والرتاث التػسقري اإلاوالمل. وو ًؼوا لوف،  وننّ 

ٓ تشوقر إلوك = القود الؿختؾػوة، والحوذو والتؽورارالتل تتؿقز بجؿعفوا بوقـ التؼ»

ر عضقي موـ أصوٍؾ واحد أو  ر ؼ مـ الرجال، بؾ هل كتاج تطقّ ذه رجؾ عؿٍؾ كػّ 

                                                     

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

the Quran, Cambridge 1977. 

  هذه الدرااات.مة  اكظر  صقل الؿؼدّ  (2)
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 ثرجامت

(38) 

 ؿؽوـ  .«ية خالل  رتة طق ؾة مـ الـؼؾ الشوػقييقاُمف إااال مرو ات متػرّ 

 pericopes of prophetic ق وةموـ إيوقال الـب ةاعتبوار هوذه الؿرو وات مسوتؼا

Logia ِمًعوا   الـفا وة  ْت ا عؾك مدى  ورتة زمـقوة أطوقل، وكَؿوؾت اػفق  التل ُكؼ

وولتشووؽِّ  ل هووذه تحووق  -. ٓ  ؿؽووـ أن تؽووقن هووذه العؿؾقووة (canon) امعتؿوودً  اؾ كص 

يود اكتؿؾوت يبوؾ هنا وة الؼورن الثواين  -واحود معتؿود ية إلوك كوّص الؿؼاطع الؿتػرّ 

ث عـوف مرو وات الجؿوع معقواري مثوؾ الوذي تتحودّ  ومـ ثؿ  بـاء كص  »الفجري: 

وبـواًء عؾقوف،  جوا اعتبوار هوذه أثوار  .«يبؾ هذا التار آ العثؿاين لؿ  ؽـ لقتؿّ 

ا، بوؾ هول أيورب ر لؾؼرآن سقور مقثقيوة تار خق ووسقرها مـ مرو ات الجؿع الؿبؽّ 

-ع هذه الؿرو ات ـ وَا ـة. ربؿا الػؼفاء هؿ مَ أسراًاا معقّ  مْت إلك تؾػقؼات خدَ 

مووـ أجووؾ تق وور الؿووذاها الػؼفقووة سقوور  -عؾووك الـحووق الووذي ايرتحووف بقرتووقن

قغت عؾك سرار الروا ات الحاخامقة ربؿا ِص  و/ أو، الؿعتَؿد   الـّص  الؿقجقدة

كة لؾؿتـ إصؾل  العوقي  ٕاػار مقاك الخؿسة وبـواء الوـّص  "Urtext"الؿؽقِّ

                                                     

(8) WANSBROUGH, Quranic Studies, 47. 

س تحقؾ إلوك كصوقص ذات مصودر كتوابل تؼورأ   جؾسوات اوعا ر ة، بقمفؿ هـا اإلاارة لؽقن البقركق (2)

ولك حضر  قفوا الؼرآين مـ مرحؾة أُ  ـ لتطقر بـقة الـّص قرات بعض الباحثقـ الغربقؼ هذا بتصقّ حقث  تعؾّ 

 (.يسؿ الرتجؿات) .لقتقرجل/ اعا ري كـّص 

(3) Op. cit.,44. 
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س: حقووث إهنووا تػوورتض مسووبًؼا وجووقد كسووخة معتؿوودة، وبالتووالل ٓ  ؿؽووـ الؿؼوودّ 

 .تلر خفا يبؾ الؼرن الثالث اإلاالمل

لؾؿرو ات اإلاوالمقة  اًل تحؾقاًل مػّص  (جؿع الؼرآن)كتابف    م بقرتقنيدّ 

ة مووـ الؿـايشووات بووقـ هووذه إحاد ووث مسووتؿد   ذات الصووؾة، وحوواول أن  بووّقـ أنّ 

الؼورآن -ـ لؾػؼوف اإلاوالمل قْ ـ الر قَسو ْ الؿصودرَ عؾؿاء إصوقل حوقل مرجعقوة 

جؿقع مرو وات جؿوع  ومسللة كسآ أ ات الؼرآكقة: ولذلؽ  ننّ  -ة الـبق ةوالسـّ 

ؼة. و ًؼوا لبقرتوقن، لوؿ ُ ْجَؿوع الؼورآن بولمر موـ أبول الؼرآن بعد و اة محؿد مختؾَ 

بؽر، ولوؿ  صودر مصوحػ راوؿل بولمر موـ عثؿوان. لؽوـ موا الوذي د وع عؾؿواء 

الؼرآن الؿقجقد كان كتقجة تـؼقل سقور  عاء بلنّ الشر عة ٓختالق هذه أثار وآدّ 

عؾؿواء  خال وة عثؿوان؟ اعتؼود بقرتوقن أنّ  مؽتؿؾ لؾؿصحػ الذي صودر خوالل

هـواك مؿاراوات  يورآين سقور مؽتؿوؾ ٕنّ  الشر عة اإلاوالمقة احتواجقا إلوك كوّص 

خوالو لفوذا السوبا:  محوّؾ   ؼفقة رااوخة ٓ أاواس لفوا   الؼورآن، ويود كاكوْت 

                                                     

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

published before 1977. 

ـّ 2٢٢5-8928جووقن جوواراد بقرتووقن ) (2) والفـداووة الؿعؿار ووة بؽؾقووة  (، مستشوورق بر طوواين، أاووتاذ الػوو

وإلووك عووام  896٢لؿقاووقعة اإلاووالمقة مـووذ عووام الدرااووات الشووريقة وإ ر ؼقووة، وهووق مووـ محووّرري ا

 : نقابعـ 8979، ولف كتاب حقل جؿع الؼرآن صدر عام 8995

 The Collection of the Qur'an. )يسؿ الرتجؿات(
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 ثرجامت

(33) 

مستـدهؿ هق آ واٌت يرآكقوة، لؽـفوا لوؿ  ولؾحػاظ عؾك هذه الؿؿاراات زعؿقا أنّ 

  وجفة الـظر هذه أنّ  الؿصحػ الؿقجقد: وا رتاْت  تجد طر ؼفا إلك
ّ
مات  الـبل

ولووؿ تؽووـ هـوواك كسووخة تجؿووع الووقحل كوواماًل. وإلثبووات هووذا آ وورتاض، واووع 

الؿعتؿود،  لؾؼورآن يبوؾ راوقخ الوـّص  العؾؿاء مرو ات عـ وجقد أكثر موـ جؿوعٍ 

جوقا أ ًضوا لػؽورة حقا أكف  قجود   القايوع مصوحػ واحود  ؼوط، روّ ولؽل  قّا 

 بوولمر مووـ عثؿووان. إذا كاكووت جؿقووعُ  مصووحػ راووؿل سقوور مؽتؿووؾ ُجِؿووعَ  وجووقد

الحؼقؼووة  ،  ووننّ الؼوورآن والؿخطقطووات الؼرآكقووة الؿختؾػووة زا ػووةً  مرو ووات جؿووعِ 

الـبول  ا الؿتبؼقة هل الؼرآن كػسف. ا رتض بقرتقن أنّ القحقدة الؿقثقق هبا تار خق  

لوؿ  بوّقـ بقرتوقن . قمف يد ترك الؼرآن عؾك الشؽؾ الوذي كعر وف القوكػَس  امحؿدً 

ؼوة بجؿوع الؼورآن. متك شفورت العد ود موـ الؿرو وات اإلاوالمقة الؿتعؾّ  صراحةً 

هذه الؿرو ات هول كتواج خطواب بوقـ عؾؿواء إصوقل،  يقلف بلنّ  ومع ذلؽ،  ننّ 

ر الػؼوف اإلاوالمل تشوقر إلوك بدا وة الؼورن ؽف بـظر ات اواخت حوقل تطوقّ وتؿّس 

و تووزامـ هووذا التوولر آ تؼر ًبووا مووع توولر آ واكسووقو  ،الثالووث الفجووري ومووا بعووده

 ومـجاكا.

ػ لتار آ البحث الغربول حوقل مسوللة جؿوع هذا باختصار ااتعراٌض مؽثّ 

ز هووذا البحووث بالؿقووؾ الؿتزا وود إلووك التؼؾقووؾ مووـ الؼقؿووة التار خقووة الؼوورآن:  تؿّقوو

                                                     

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

(34) 

ى، ؼ بالؿقاقع، وآاتعااة عـفا بؿصادر أخورلؾؿرو ات اإلاالمقة  قؿا  تعؾّ 

ة التل حاولقا مـ خاللفا ارح كقػقة وصوقل الباحثقن كظر اهتؿ الخاّص  مكؿا يدّ 

وجفوة كظور الؿسوؾؿقـ حوقل  الؼرآين إلك صقرتف الحالقوة، وكقوػ شفورْت  الـّص 

قن الذ ـ بحثوقا   هوذه الؼضوقة   ؾ الباحثقن إربعة الر قسجؿع الؼرآن. تقّص 

ؼ بتوار آ صودور الؿصوحػ  تعّؾو هذا الؼرن إلك ااتـتاجات مختؾػوة تؿاًموا  قؿوا

ذلوؽ  الؿعتؿد:  لرجعف اػالل إلك زمـ الخؾقػة الثالث عثؿان، ومـجاكا  رى أنّ 

كان   خال ة عبد الؿؾؽ بوـ موروان   هنا وة الؼورن الفجوري إول، بقـؿوا  ورى 

رتووقن أكووف قذلووؽ  عووقد إلووك بدا ووة الؼوورن الثالووث الفجووري، و وورى ب واكسووقو أنّ 

 ل محؿد.مقجقد مـ أ ام الـب

هذا التبا ـ يد كتساءل: موا هول آختال وات بوقـ كظر وات البواحثقـ    شّؾ 

الغربققـ والؿسؾؿقـ حقل هذه الؿسللة؟ هوؾ الؿؼاربوات الغربقوة لجؿوع الؼورآن 

زات الؿسوبؼة التول أكثر معؼقلقة مـ الرؤ ة اإلاالمقة؟ وهؾ هل خالقة مـ التحّقو

ة ة خاّصوالدرااوات الغربقوة صوػًة عؾؿّقوُ ت فؿ هبا العؾؿاء الؿسؾؿقن؟ هؾ تحتؽر 

مة عؾك الـظرة اإلاالمقة التل  ُ  فا سقر عؾؿقة وتتسوؿ بآكحقواز كّ إؼال تجعؾفا مؼد 

العؼا وودي؟ ليجابووة عؾووك هووذه إاوولؾة،  ؾووزم إجووراء تؼقووقؿ كؼوودي لؾدرااووات 

 مـفا. واليتصر هـا عؾك تؼد ؿ بعض التعؾقؼات الـؼد ة عؾك كّؾ  ،الؿختؾػة

  درااتف التػصوقؾقة لؿرو وات جؿوع الؼورآن، حواول اوػالل  صوؾ أثوار 

يوارن مضوؿقن  ا عـ الضوعقػة وسقور الؿقثقيوة: و  اوبقؾ ذلوؽالؿقثقية تار خق  
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بعض، وبالؿعؾقمووات التار خقووة عووـ إحووداث بووالروا ووات الؿختؾػووة بعضووفا 

لؿؼاركة ما إذا ر بـاًء عؾك هذه ا ـ  قفا، وبالؼرآن كػسف، ويرّ وإاخاص الؿذكقرِ 

ُمْغِرَاوة أو كان  ـبغل اعتبار روا ة بعقـفا أو بعض تػاصقؾفا عؾك أهنوا مقثقيوة أو 

السومال الحااوؿ هوق موا إذا  نّ إ ذْ إِ  :زا ػة: ومثؾ هذه الؿؼاربة ٓ تخؾق مـ الخطور

: ثاًل ا أم ٓ.  ؿعتق بـػسفا حؼا ؼ تار خقة ٓ جدال  قفا حؼ  كاكت أوجف الؿؼاركة تُ 

 أن الوـّص  :  حؼقؼتوقـ: إولوك  ـطؾؼ اػالل موـ ا ورتاض أكوف ٓ  ؿؽوـ الشوّؽ 

الـظور  ّض َغوع بف الـبل محؿود )بِ دَ الؿعروو لؾؼرآن  حتقي عؾك القحل الذي َص 

والثاكقوة: أن  .(و ٓأ ا إذا كاكت هذه الحؼقؼة ذات أهؿقة ثاكق ة   هوذا السوقاقعؿّ 

ر بولمر موـ الخؾقػوة الثالوث هوق كتواج الؿصوحػ الراوؿل الوذي صود هذا الـّص 

عثؿان. إاباب التل يدمفا اػالل لفذه إاس الثابتة هل أهنوا حؼوا ؼ معورتو 

وهذه بالتلكقود لقسوت كؼطوة اكطوالق آمـوة،  .هبا عؾك كحق اامؾ وٓ جدال  قفا

 تة.  اإلجؿاع عؾك يضقة عؾؿقة هق شاهرة مميّ 

الؿقثقيقة التار خقة لؽقن مصحػ عثؿان مصحًػا راوؿق ا  عؾك أّي حال،  ننّ 

كايشفا كازاكق ا يبؾ اػالل، وكايشفا بعد ذلؽ كؾإ مـ مـجاكا وواكسوقو وبقرتوقن. 

ّٓ الوقحل الوذي بؾ     حقـ أنّ  محؿود  غوف الـبوّل آ رتاض الؼا ؾ بلن الؼورآن موا هوق إ

طر ؼوة اوػالل    لوؽ،  وننّ بوقـ واكسوقو وآخور ـ. باإلاوا ة إلوك ذ كان محّؾ كزاعٍ 

                                                     

(8) SCHWALLY, 'Betrachtungen', 324. 
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مؼاركة معؾقمة بلخرى تبدو اعتباطقة: ومثال ذلؽ:   جؿعف لروا ات الجؿوع إول 

 ر أنّ كَ موـ أبول بؽور، اكتشوػ اوػالل وجوقد تـوايض:  ؿوـ كاحقوة، ُ وذْ  الذي تؿ بلمرٍ 

ث هوذا الؿصوحػ لخؾقػتوف عؿور، مؿوا مـ الخؾقػوة ويود وَ  الجؿع إول كان بلمرٍ  ر 

ووهووذه   عـوول أنّ  كووان لفووا بالػعووؾ صووػة راووؿقة. ومووـ كاحقووة  ْت َعووؿِ حػ التوول ُج الص 

وي أّن عؿوور يوود وّرث هووذه الصووحػ ٓبـتووف حػصووة، مؿووا جعؾفووا مؾؽقووة أخوورى، رُ 

 ـ هووق الصووحقل ءواحووًدا  ؼووط مووـ هووذ ـ آّدعووا ة.  وورى اووػالل بالتووالل أنّ خاّصوو

مفوّؿ    دورٌ حػ حػصوة كوان لفوا ُصو والؿقثقق تار خق ا، ويود اختوار إخقور: ٕنّ 

ؼووة بالؿصووحػ العثؿوواين الراووؿل. وخؾووص بعوود ذلووؽ إلووك أن الؿرو ووات الؿتعؾّ 

ّٓ أنّ التػصووقؾة الؿتعؾّ  التووار آ الؽامووؾ لفووذه  ؼووة بصووحػ حػصووة مقثقيووة تار خق ووا: إ

 زا ػ.  -  كظره-ػ كؿا ورد   مرو ات جؿع أبل بؽر هق حُ الص  

خؾقوة اوػالل إلوك ر وض ومع ذلؽ، يد كتسواءل لؿواذا د عوت التـايضوات الدا

ث عـ الؿصوحػ العثؿواين الراوؿل، مرو ات جؿع أبل بؽر ولقس تؾؽ التل تتحدّ 

عؾوك العد ود موـ التـايضوات  -حسوا يقلوف-إخقورة تحتوقي  عؾك الورسؿ موـ أنّ 

اػالل يد جؿع بالػعؾ أثار مـ مجؿقعة  أ ًضا؟ أخقًرا، مـ الجد ر بالؿالحظة أنّ 

لالحؼة، و  بعض إحقان ٓحظ وجقد اختال وات رة واوااعة مـ الؿصادر الؿبؽّ 

 .، لؽـف لؿ  ؼّقؿ تار خق ا هذه الروا ات الؿختؾػةكػِسف بقـ الروا ات حقل الحدث

                                                     

 اكظر:  ،اػالللؿز د مـ الحجج التل تـؼد 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. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(37) 

مـجاكووا لد ووف اووعقر أعؿووؼ بؿشووؽؾة توولر آ  بالؿؼاركووة مووع اووػالل،  ووننّ 

بقـؿا ة ا رتااات اعتقها ُمَسؾ ؿات دّ هنجف  ـطؾؼ مـ عِ  الؿصادر. ومع ذلؽ،  ننّ 

  ؿؽـ التشؽقؽ  قفا:

 ْت َؾوٓ  ؿؽـ آعتؿواد عؾوك إحاد وث موـ الـاحقوة التار خقوة ٕهنوا ُكؼِ  -8

 ا  ؼط.اػفق  

و -2 ة الوذي ـ   ؿؽـ تحد د تار آ الروا ة أو إثور حسوا توار آ د وقان الس 

أثوار الؿقجوقدة   جوامع البخواري وسقور   قوف ٕول مورة. وهؽوذا،  وننّ  شفرْت 

ؼوات ابوـ اوعد هول أحودث موـ تؾوؽ التول تقجود بالػعوؾ   هوذا مقجقدة   طب

 إخقر.

مقثقيقة مـ تؾؽ  كؼاعدة عامة: الؿقاد القاردة   الؿصادر الالحؼة أيّؾ  -3

 الؿقجقدة   الؿصادر إيدم، و ؿؽـ تجاهؾفا.

الؿصادر الؿسقحقة أكثر مقثقيقة مـ الؿصادر اإلاالمقة ٕهنوا مؽتقبوة  -4

 واابؼة عؾقفا.

 أن هناك ىقاط ضعف أخ ى يف مقال منجاىا منها:  ما

: ااوتـتج ػ:  ؿوثاًل مؽّثو ااتدٓلف بعدم العؾؿ عؾك العؾؿ بالعودم بشوؽؾٍ  -أ

د ذكوره   الؿصوادر الؿسوقحقة إولوك الؼؾقؾوة التوول الؼورآن لوؿ  ورِ  موـ حؼقؼوة أنّ 

و بوف خوالل الؼورن ث عـ الؿسؾؿقـ، أكف لؿ  ؽـ هـاك يورآن راوؿل معورتَتتحدّ 

 ل الفجري.إو



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(38) 

مفا الالهوووقيت الؿسوووقحل ٓ تقجووود مؼاركوووة بوووقـ الروا وووة التووول يووودّ  -ب

ق الؽـدي لتار آ الؼرآن مع الؿرو وات اإلاوالمقة: ومثوؾ االؿسقل بـ إاح عبد

ه لؾعد د مـ ص مشق  الروا ة الؿسقحقة هل مؾخّ  هذه الؿؼاركة كاكت اتؽشػ أنّ 

 اإلاالمقة خاطئ.أثار اإلاالمقة، وأن تلر آ مـجاكا لؾؿرو ات 

 :ُحػ دون تحؾقؾفوا  الّصو فالؼورآن وكسوخِ  ر ض واكسقو مرو وات جؿوعِ 

 لسببقـ:

ؾ الؼورآين، والتول تقّصو ٕهنا تتعارض مع وجفوة كظوره   توار آ الوـّص  -8

 إلقفووا بـوواء عؾووك التحؾقووؾ البـقووقي لؿووتـ الؼوورآن، وعؾووك التحؼقووؼ )الشووؽؾل( 

 قري اإلاالمل.لؾرتاث التػس -الؿستـد للكقاع إدبقة-

يوواطع عوودم الؿقثقيقووة  اعتؼوود واكسووقو أن اوواخت يوود أثبووت بشووؽؾٍ  -2

 التار خقة لؾؿرو ات اإلاالمقة التل تعقد إلك الؼرن إول.

هذه الؿؼالة لقست الؿؽان الؿـااا لؾتعامؾ مع هواتقـ الؿسوللتقـ:  ؿؽوـ 

 وود مووـ العثووقر عؾووك بعووض التعؾقؼووات الـؼد ووة الؿتعؾؼووة بؿووـفج واكسووقو   العد

ظوات التول ا التحػّ أّمو .(الدرااوات الؼرآكقوة) :الؿراجعات الؿؽتقبة عؾك كتابف

                                                     

(8) E.g. the reviews by JUYNBOLL, GRAHAM and NBUWIRTH. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(39) 

ر الػؼوف اإلاوالمل والحود ث  ؼود توؿ  ؿؽـ إبداؤها حقل آراء ااخت عـ تطوقّ 

 .تـاولفا بالتػصقؾ   العد د مـ الؿـشقرات الحد ثة

لؿرو وات جؿوع الؼورآن: لؼود  عود التوار خل   درااوة بقرتوقنٓ وجقد لؾبُ 

ؼ خطاب اعتؼد أكوف حودث بوقـ العؾؿواء ؾْ أعاد ترتقا أثار الؿختؾػة مـ أجؾ َخ 

عؾك مدى  رتة زمـقة أطقل: كؿا اعتق بعض أثار بؿثابوة ردود أ عوال عؾوك آثوار 

ث عـ مراحؾ ف  تحدّ أخرى، وبالتالل مـ القاجا تلر خفا    رتة ٓحؼة، كؿا أكّ 

،  بودو الخطواب الوذي عوامّ  ر هوذه الؿرو وات. لؽوـ بشوؽؾٍ ـ تطوقّ ثاكقة وثالثوة مو

موا، كاهقوؽ عوـ كقكوف سقور مـطؼول. تشوقر  ؿ عـوف بقرتوقن مصوطـًعا إلوك حود   تؽؾّ 

ر عؿؾقووة التطووقّ  رتووقن   درااووتف إلووك أنّ قمفا بالبقاكووات الؼؾقؾووة الؿطؾؼووة التوول يوودّ 

ؼ مؿوا إذا لتحّؼوبلكؿؾفا حدثت   الؼرن الثالث الفجري: ومع ذلؽ، لؿ  حاول ا

ؾ كؿووا أكووف  ّضوو ،ر أم ٓطووف التووار خل لفووذا التطووقّ كاكووت الؿصووادر توودعؿ مخطّ 

 وتل )لؾسققطل، و (اإلتؼان   عؾقم الؼرآن) :مثؾ ،ارة جد  ااتخدام مصادر متلّخ 

ٓبـ حجر، دون أن  سلل كػسف ما إذا كاكت بعض أثار مقجقدة بالػعؾ  (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. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(4٢) 

ة، ربؿوا حتوك يبوؾ الؼورن أكثور دّيو تلر خفا بشوؽؾٍ   أعؿال أيدم، ومـ ثؿ  ؿؽـ 

 الثالث الفجري.

ة السابؼة عؾك الدرااات الغربقة التل تتـاول يضقة ل التعؾقؼات الـؼد ّ تقّا 

 مات وااوتـتاجات ومـفجقوة هوذه الدرااوات ٓ توزال محوّؾ جؿع الؼرآن أن مؼدِّ 

ثور إذا كاكت وجفات كظرهؿ البد ؾة حقل تار آ الؼرآن أكبخصقص ما ما أكزاع. 

كوف ن مقثقيقة مـ الـاحقة التار خقة مـ الؿرو ات اإلاوالمقة حوقل هوذه الؼضوقة، 

ًٓ  بؼك   مػتقًحا. اما

  



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(48) 

 راث املنهجيت احلديثت:مزوياث مجع القزآن يف ضىء التطىّ -3

ًما كبقًرا: و رجوع درااة الحد ث الـبقي تؼدّ    العؼد ـ الؿااققـ، حؼؼْت 

در الجد دة التل أصبحت متاحة، ومـ هذا مـ كاحقة إلك العدد الؽبقر مـ الؿصا

الؿقثقدلقجقووا.  عؾووك / رات   مجووال عؾووؿ الؿـوواهجكاحقووة أخوورى بسووبا التطووقّ 

، pre- canonicalصعقد الؿصوادر الجد ودة، شفورت مودوكات موا يبوؾ معتؿودة 

مثؾ مصـػ عبد الرزاق وابوـ أبول اوقبة أو توار آ الؿد ـوة لعؿور بوـ اوبة، وهـوا 

 ـ: ْ  جا مالحظة تطقرَ 

ر تحؾقؾ ]كؼد[ إاـاد الؿرو ات -8 لقصوبل أداة بحوث  ةدعؾك ِحو كؾإ  ،تطق 

 .G.H.Aبووووقل ـوالػضووووؾ   هووووذا  عووووقد   الؿؼووووام إول إلووووك جق  ،يق ووووة

JuYNBOLL. 

تحسووقـ تحؾقووؾ ]كؼوود[ متووقن إحاد ووث مووـ خووالل تحؾقووؾ وبحووث  -2

اإلاوـاد: ة بقـ الروا ات، والجؿع بقـ هذا الـفج وبقـ تحؾقؾ آختال ات الـصقّ 

بوقل ـوأكا موـ بوقـ البواحثقـ الوذ ـ  عؿؾوقن   هوذا آتجواه، باإلاوا ة إلوك جق 

 .GREGOR SCHOELER قر اقلرغر سو

                                                     
(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. 

، وهوق أاوتاذ الدرااوات اإلاوالمقة   8944مستشرق اق سوري، ُولود   ألؿاكقوا عوام  ،سر غقر اقلر (2)

، ويود اوغؾ مـصوا أاوتاذ  خوري 8982الؿدراة التطبقؼقة لؾدرااات العؾقا   جامعة السوقربقن مـوذ 

 .2٢٢9لؾدرااات اإلاالمقة   جامعة بازل مـ 

= 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(42) 

إلقفووا هووذه إاووالقا الؿـفجقووة حتووك أن تجعووؾ  ْت والـتووا ج التوول تقصووؾَ 

 مُت ؼووة بجؿووع الؼوورآن أمووًرا مرسقًبووا  قووف. لؼوود يوودّ تطبقؼفووا عؾووك الؿرو ووات الؿتعؾّ 

مالحظايت إولك حقل هذا الؿقاقع بالػعؾ مـوذ بضوع اوـقات   كودوة دولقوة 

فا ٓحًؼوا   تُ ْصو، ولخّ 8998حقل إحاد ث الـبق ة ُعؼدت   أمسرتدام   عوام 

لول مصوادر جد ودة  ْت تقَحوومـذ ذلؽ الحقـ، أُ  .مؼال مؽتقب بالؾغة إلؿاكقة

الوورسؿ مووـ أن  السووابؼة، عؾووكد تحوود ث ومراجعووة أ ؽوواري مؿووا جعووؾ مووـ الجّقوو

 ة ٓ تزال كؿا هل.آاتـتاجات الر قس

  

                                                     
= 

بالػركسوقة ثوؿ  رَ ، ويود ُكِشو«صودر اإلاوالم الؽتابوة والـؼوؾ  »: 2٢٢2أافر كتبف هوق كتابوف الصوادر عوام 

 دار أبقلقدور ببقروت.ؿ لؾعربقة،  ؼد َترجؿف  ادي ااهقـ، وصَدر عـ جِ باإلكجؾقز ة، ويد ُترْ 

الؽتابووة والشووػق ة   »: ومعظووؿ كتبووف توودور حووقل الؽتابووة والشووػاهة   صوودر اإلاووالم، حقووث لووف كتوواب

، 2٢88عـ الؿركز الثؼا  لؾؽتاب، الودار البقضواء،  ، ويد ترجؿف: راقد بازي، وصدر«بدا ات اإلاالم

 )يسؿ الرتجؿات(. .«نكشلة إدب   اإلاالم، مـ الشػفل إلك الؿدوّ »: وكتاب

(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. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(43) 

 تأريخ املزوياث بدون اإلسناد:

كان عؾك الدرااات الغربقة السابؼة حقل هذه الؿسللة أن تتعامؾ مع حؼقؼة 

ؼة بتار آ الؿصحػ هق الؿصدر إول الذي ُعِر ت مـف الؿرو ات الؿتعؾّ  أنّ 

(. كظًرا 87٢/ 256. لجامع الصحقل لؾبخاري )تر كقًعا ما، وهق امصدر متلّخ 

بقـ إحداث التل تصػفا  -عام 2٢٢التل تؼرتب مـ -لؾػجقة الزمـقة الطق ؾة 

=ر ض  الروا ات، وبقـ تار آ الؿصادر الؿؽتقبة التل ُوجدت  قفا الروا ات

التلر آ  مـجاكا هذه أثار، واعتقها سقر مقثقية مـ الـاحقة التار خقة، كؿا أنّ 

مذهؾ مع ا رتااات واكسقو  بشؽؾٍ الؿتلخر لظفقر هذه الؿرو ات  تـااا 

بقرتقن، حقث  رون أكف ٓ وجقد لفا يبؾ الـصػ إول مـ الؼرن الثالث و

الفجري عؾك أيرب تؼد ر. ومع ذلؽ، حتك عؾك أااس الؿصادر الؿتاحة حتك 

در إول لؿرو ات البخاري هق الؿص أنّ ا رتاض  ،  ؿؽـ إثبات أنّ 8977عام 

رت مـذ ذلؽ الحقـ الؿصادر التل تق ّ  جؿع الؼرآن هق ا رتاض خاطئ، كؿا أنّ 

 د ذلؽ.تمكّ 

ولووك التوول ُذكوورت  قفووا بػحووص حالووة الؿصووادر اإلاووالمقة إُ  ًٓ لـبوودأ أوّ 

مرو ات جؿع الؼرآن بلمر مـ أبل بؽر: والبدأ بالبخاري، وهق الؿصودر إكثور 

  جامع البخاري عؾك أثر واحد عوـ جؿوع أبول بؽور،  فرة. إذا عثركاحضقًرا وُا 

البخاري كػسف ربؿوا  ؽوقن يود   سقؽقن مـ الصعا دحض آاتـتاج الؼا ؾ بلنّ 

اختؾؼ هذه الروا ة، أو أكف أخذها مـ اخص آخر اختؾؼفوا. لؽوـ القايوع / واع
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 ثرجامت

(44) 

ؼة وهل حؼق ،أكـا لسـا أمام أثر واحد، بؾ أربع روا ات مختؾػة   كتابف الجامع

وحتوك أن هـواك تجاهوؾ لتولثقر هوذه  .886٢ٓحظفا بالػعؾ كقلدكف   عوام 

وو ربووع ر التحؾقووؾ الووديقؼ لؾروا ووات إِفووظْ ؿة عؾووك توولر آ الؿرو ووات: حقووث  ُ السِّ

عوة، ؾة وواحدة مختصرة( أن آختال ات بقـفوا كثقورة ومتـقّ مػّص  الر قسة )ثالث

البخاري اختؾؼ عؿًدا  كػرتض أنّ ر وجقدها إذن؟ هؾ مـ الؿعؼقل أن  ؽقػ كػّس 

ك اوبا؟ هوؾ  ؿؽوـ أن  ؽوقن يود تؾّؼو [ الؿختؾػوة؟ لؽوـ ّٕي ]إربعالروا ات 

روا ة واحدة مـ اخص واحد، اقاء أكان ذلؽ الشخص هق مـ اختؾؼفا أم ٓ، 

ر موا اوؿعف بالضوبط، وبالتوالل أعواد اورد موا اوؿعف لؽـف لوؿ  سوتطع ٓحًؼوا توذك  

البخواري  ـسوا  هذا آ رتاض إخقر، كالحوظ أنّ  بثالث طرق مختؾػة؟ مؼابؾ

إلك أاخاص مختؾػقـ، وأكف  ؽتا صقغة صر حة   الحوآت  إربع الروا ات

ثف ويدّ   م بود اًل التل لؿ  ؽـ متلكًدا  قفا مـ الصقاسة الديقؼة التل اؿعفا مـ محدِّ

ل،  بودو اهوا. وبالتوالهذا  عؽس كؼؾف الوديقؼ لؾـصوقص التول تؾؼّ  عـفا: و بدو أنّ 

اهووا مووـ البخوواري تؾؼّ  مووـ الؿعؼووقل أكثوور أن كسووتـتج مووـ الروا ووات الؿختؾػووة أنّ 

ثقوف، وكواكقا عؾوك محدِّ  أاخاص مختؾػقـ  ؿؽـ تسؿقتفؿ أاواتذتف ]اوققخف[ أو

إرجوول  ـتؿووقن إلووك الجقووؾ السووابؼ. وكظووًرا ٕن مرو وواهتؿ لقسووت اووقى صووقر 

                                                     

(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 ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(45) 

مصدر مشرتك. وحتوك إذا ،  قجا أن كػرتض وجقد كػِسف ؾحدثل مختؾػة يؾقاًل 

 تركـا إااكقد جاكًبا   القيت الحالل،  ؼود  ؽوقن هوذا الؿصودر الؿشورتك أحودَ 

ث البخواري هبوذه أثوار. وموع آخر اؿع مـف مـ حدّ  ااققخ البخاري أو معاصرً 

 اـرى أن الؿصدر الؿشرتك أيدم بؽثقر. ذلؽ

 لبخواري بجقوؾٍ متداولوة يبوؾ ا تالروا وات الؿختؾػوة كاكو ااتـتاجـا بولنّ  إنّ 

. بوـ حـبوؾ )ت قوث تقجود روا توان   مسوـد ]أحؿود[دها مصوادر اوابؼة: حتمكّ 

ا ؾة ابقفة جود  الروا ة الؿػّص  .ؾة وأخرى مختصرة(، واحدة مػّص 855/ 248

موـ روا اتوف. عوالوة  بتؾؽ الؿقجقدة   البخاري، ولؽـفا لقست متطابؼة موع أي  

د ػ عـود توردّ البخواري، حقوث تقّيو ابـ حـبؾ أيصر مـ كّص  كّص  عؾك ذلؽ،  ننّ 

ز د بـ ثابت حقال جؿع الؼرآن ولؿ  ذكر أكف وا ؼ عؾك جؿعوف   الـفا وة، وهوذا 

ة عوـ روا وات البخواري،  جعؾ مـ الؿحتؿؾ أن تؽوقن روا وة ابوـ حـبوؾ مسوتؼؾّ 

بوـ مرو وات ا م. وموع ذلوؽ،  وننّ ر يد أخذها عوـ الؿتؼودّ و ؿـع أن  ؽقن الؿتلّخ 

ابوـ حـبوؾ  حـبؾ ٓ تذها بـا أبعد مـ جقؾ واحد يبؾ البخاري: ويد كػرتض أنّ 

د موـ ك الروا ة عـ اققخف، الذ ـ هؿ مـ جقؾ أابؼ، ولؽوـ ٓ  ؿؽــوا التلّكوتؾؼّ 

/ 2٢4. ذلؽ دون الؾجوقء إلوك اإلاوـاد. لؽوـ يود ثبوت   مسوـد الطقالسول )ت

                                                     

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

188-189 (no. 21700). 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(46) 

لووذي رواه مشووابف لروا ووة ابووـ ا والووـّص  .( أن الروا ووة بالػعووؾ أيوودم بؽثقوور82٢

د ز وود   جؿووع الؼوورآن، ولؽـفووا ٓ حـبووؾ الطق ؾووة، حقووث يطووع الروا ووة بعوود تووردّ 

ؾ وٓ موع الجوزء ذي الصوؾة موـ روا وة البخواري. ـبوروا ة ابوـ ح ا معتتطابؼ كؾق  

ة، ولقسوت هول الـؿوقذج الوذي د آ رتاض بلن روا ة الطقالسول مسوتؼؾّ وهذا  م ّ 

 ده إاواكقد التول تحتوقي عؾوك رواةٍ اري، وهق ااتـتاج تمكّ كؼؾف ابـ حـبؾ والبخ

الروا وة الؿختصورة  مختؾػقـ )رواها الطقالسل عـ إبراهقؿ بـ اوعد،   حوقـ أنّ 

آثوار  حؼقؼوة أنّ  حوال،  وننّ  ة عـ  قكس(. عؾوك أّي عـد ابـ حـبؾ والبخاري مرو ّ 

 عـول أن توار آ هوذه  جؿع الؼرآن بلمر مـ أبل بؽور مقجوقدة   مسوـد الطقالسول

 الروا ة  جا أن  رجع إلك هنا ة الؼرن الثاين الفجري.

ما الصقرة التل كاكت عؾقفا الروا ة   ذلؽ القيت؟ ايرتحُت يبؾ ذلؽ أهنا 

ؾة، وأن روا وووة تضوووؿ جؿقوووع التػاصوووقؾ الؿقجوووقدة   روا وووة البخووواري الؿػّصووو

باتر شقا  ْت اعرتَا  الطقالسل وابـ حـبؾ كاكت مختصرة: لؽـ   كدوة أمسرتدام،

كرون عؾك ذلؽ، معتقة أن الروا ة الؿختصرة التول تتجاهوؾ تـػقوذ مشوروع أبول 

بؽر  ؿؽـ أن تؽقن هل الروا ة إصؾقة وُأدخؾت عؾقفا الز ادات ٓحًؼا.   عام 

، لؿ  ؽـ مـ الؿؿؽـ ر ض هذا آعرتاض بآعتؿاد عؾك تار آ الؿوتـ. 8998

ا ورتاض كورون  ت أنّ بِوثْ الحوقـ ثالثوة مصوادر تُ  ت لول مـوذ ذلوؽرَ ومع ذلؽ، تق ّ 

                                                     

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



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(47) 

. ف أبووق عبقوود بووـ اووالم )تَػووهووق كتوواب  ضووا ؾ الؼوورآن الووذي ألّ  :إول :خوواطئ

حقث  ،(827/ 288. كتاب تػسقر عبد الرزاق )ت :والثاين .(838/ 224

 حتقي كالهؿا عؾك روا ات كامؾوة مؿاثؾوة لروا وة البخواري دون أن تتطوابؼ موع 

اهلل بـ  هق الجزء إول مـ جامع عبد :الؿصدر الثالث الؿفؿ والجد د. هااحدإ

 ؿؽــا أن كعثر  قف عؾك أجزاء  .8992شر عام ( ويد كُ 882/ 897. وها )ت

والتل تثبت أن بؼقة الروا ة التل اختصرها الطقالسل   مسـده كاكوت  ،مـ الروا ة

هذا هق التار آ الذي  .لفجريمعرو ًة بالػعؾ   الربع إخقر مـ الؼرن الثاين ا

                                                     

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

1991,152- 156. 

. هوذه الطبعوة لوؿ (58 -57/ 8)، (8488/ 8998)بقوروت،  العز وز، ط.، تػسوقر الؼورآن عبد الورزاق (2)

إوراق  ، تػسوقر( حقوث إنّ 242تعتؿد الـص الؿقجقد   مخطقطة الؽتاب )دار الؽتا الؿصر ة، ريؿ 

 الطبعوة كوّص م هوذه فوا يوراءة صوحقحة: تؼودّ التل تحتقي عؾك الروا ة سقر وااوحة وٓ  ؿؽوـ يراءهتوا كؾّ 

( بقـؿوا كوص الؿخطقطوة هوق روا وة محؿود بوـ 3: 66جامع البخاري، : )اكظر قؾروا ة مقاك بـ إاؿاع

إصؾل صدر   الطبعة الؿصححة التل أخرجفا  (. الـّص op. cit.: 93: 37: ثابت، )اكظر لاهلل أب عبقد

ا الطبعة التل أخرجفوا مصوطػك مسوؾؿ محؿود، . أمّ (249/ 8)(، 8999محؿد محؿد عبدون )بقروت، 

 إثر إول اايط مـفا.   نن كّص  -8989 كشرت   الر اض،-ا الؿخطقط أ ًض  ا الـّص والتل اعتؿد  قف

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

1992, 13-18.  

 بوـاة: أورد بدّيومـ القاال أن طبعة مسـد الطقالسل اعتؿدت عؾك مخطقطة معقبة ولؿ تـؼؾ كصقصوف  (4)

ابوـ حجور، : اكظور أ ًضوا: 7 -6، 8937، لقودن، (كتواب الؿصواحػ)أبل داود روا ة الطقالسل كامؾوة   

 .87ص ،9، الؿجؾد 8989 ، تل الباري، بقروت



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(48) 

إاـاده إلك مرو ات جؿع أبل بؽر لؾؼرآن مـ خالل  -  القيت الحاار- ؿؽـ 

البحووث عووـ أيوودم الؿصووادر التوول شفوورت  قفووا، ودون آعتؿوواد عؾووك أاوواكقد 

 الروا ات الؿختؾػة.

حتك ويوت ير وا، لوؿ  سوػر اتبواع كػوس الطر ؼوة لتولر آ مرو وات صودور 

الروا وة  عـ كتقجوة مؿاثؾوة:  ؾوؿ كعثور عؾوك كوّص  عثؿان مصحػ راؿل بلمر مـ

  الؿصووادر السووابؼة.  ؿؽووـ  الؽامؾووة والقحقوودة الووقاردة   جووامع البخوواري

ؽوقن متولخرة عوـ روا وات جؿوع أبول تهذه الروا ة  جوا أن  ااتبعاد احتؿال أنّ 

ـ  ْ ذَ بؽر اعتؿاًدا عؾك جزأ ـ مـ الروا ة الؿقجقدة أ ًضا   جامع البخاري، والؾو

مـ القاال أهنؿا مـػصالن عـ الروا ة الؽامؾة، باإلاا ة إلك العد د موـ أثوار 

والتل تػرتض مسبًؼا وجقد روا ة  ،القاردة   مسـد ابـ حـبؾ، وطبؼات ابـ اعد

ثبووت صوودور الؿصووحػ العثؿوواين الراووؿل عؾووك إيووؾ   الجقووؾ الووذي اووبؼ تُ 

أن هوذه  -تقحت لل ممخًراوالتل أُ -تثبت الؿصادر الؿذكقرة أعاله  .البخاري

 يؾوقاًل  هـواك روا وة مختؾػوة)الروا ة لؿ تؽـ متداولة يبوؾ البخواري بجقؾوقـ  ؼوط 

بوؾ كاكوت معرو وة   الربوع إخقور موـ  ،(مقجقدة    ضا ؾ الؼورآن ٕبول عبقود

                                                     

(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 ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(49) 

ولؽـفوا  و ًؼا لروا ة ابـ ابة، والتل تعقد إلك الطقالسول»الؼرن الثاين الفجري 

  جوامع ابوـ  الؿقجوقدةا أجوزاء الروا وة قدة   مسـده الؿطبقع، وأ ًضوسقر مقج

 .«وها

وهؽوذا، أشفور تحؼقؼـوا حتوك أن أكوف موـ خوالل درااوة آختال وات بووقـ 

الروا ات بعـا ة،  ؿؽـ تلر آ هذه إخقرة   ويت أبؽر مؿا ُ ػرتض عادًة، حتك 

الغربقوة الؿؽتقبوة  عؾك أااس الؿصادر الؿحدودة التل كاكت متاحوة لؾدرااوات

حوود ًثا  الؿصووادر التوول خرجووْت  . باإلاووا ة إلووك ذلووؽ،  ووننّ 8977حتووك عووام 

وأصبحت متاحة مـذ ذلؽ الحقـ ٓ تدعؿ هذا آاتـتاج  حسا، بؾ تسؿل لـوا 

عل الؿصوادر أ ًضا بتحد د تار آ أابؼ مـ خالل الـظر  ؼط إلك تار آ و اة جوامِ 

روا وات توار آ الؿصوحػ مقجوقدة يبوؾ التل بحثـاها: وعؾقوف  قجوا أن تؽوقن 

 هنا ة الؼرن الثاين الفجري عؾك أبعد تؼد ر.

والتل  ؿؽـ دعؿفا مـ خالل تحؾقؾ إاواكقد، كؿوا -هذه الـتقجة الؿميتة 

تؽشوػ عوـ كؼواط اوعػ بعوض حجوج مـجاكوا والـظر وات التول  -اـرى ير ًبا

أن روا ووة  عوواء مـجاكوواادّ  رتووقن حووقل هووذه الؿرو ووات. إنّ قطرحفووا واكسووقو وب

: خواطٌئ = الؽـدي الؿسقحل أيدم، وبالتالل  جا تؼد ؿفا عؾك روا وة البخواري

                                                     

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

(5٢) 

 ؿوـ  ، حتك لق كاكت راالة الؽـدي ُكتبوت بالػعوؾ   عفود الخؾقػوة الؿولمقن

ص مشووّقه لروا ووات مفا لتووار آ الؼوورآن هوول مؾّخووالسوورد ة التوول تؼوودّ  القااوول أنّ 

د موـ أو أيودم مـفوا، وٓ  ؿؽوـ التلّكوالؿصادر اإلاالمقة التل كاكت معاصرة لفا 

ـ أخووذ عووـفؿ مووـ هق ووة الؿسوومول عووـ هووذا التشووق ف: هووؾ هووق الؽـوودي أم َموو

رتوقن، ٓ  ؿؽوـ أن تؽوقن مرو وات جؿوع الؼورآن قبو الؿسؾؿقـ. و ًؼا لقاكسوقو

ٕهنوا تػورتض  :وإصدار الؿصحػ الراؿل مقجقدة يبؾ الؼرن الثالث الفجوري

التلاقس العام لـظر ة إصوقل،  أو دة مـ الـّص صدار كسخة معتؿإمسبًؼا عؿؾقة 

ٓ  ؿؽـ تخقؾ وجقده يبوؾ هنا وة الؼورن الثواين  -رتقنقو ؼ واكسقو وب-والذي 

الفجري.  نذا موا كاكوت هوذه الؿرو وات متداولوة يبوؾ ذلوؽ التوار آ،  قجوا أن 

ثا   ويت أبؽور مؿوا ا أن اعتؿاد الـص وتلاقس كظر ة إصقل يد حدَ كػرتض إمّ 

ـ الؿػوورتض  ْ ػوورتض، أو أكووف ٓ تقجوود صووؾة بووقـ الؿرو ووات وبووقـ التطووقرَ  ُ كووان 

هتووا تفؿ يقّ ـ: تػؼوود إجووزاء الحااووؿة مووـ حّجووقْ حوودوثفؿا. و  كووال آ رتاَاوو

                                                     

م كػسفا تللقػ وتلر آ راالة الؽـدي مقاع جدل لػرتة طق ؾة. عؾك الرسؿ مـ أهنا تؼدّ  كاكت مسللة (8)

بالـظر إلك  W.MUIR ق رو ؾقام م عؾك أهنا مـ تللقػ مسمول مسقحل كبقر   بالط الؿلمقن، مؿا د ع

، ومع ذلؽ  ؼد (285/83٢)إلك إرجاعفا إلك عام  بعض إحداث التار خقة الؿذكقرة   الـّص 

عؾقفا هذه  تؾبعض التػاصقؾ التل ااتؿ P. Krausوبقل كراوس  L. Massignonااتخدم مااقـقن 

 : ده مق ر. اكظرا مؿا حدّ تؼر بً  دوا تار ًخا أابؼ بؼرنٍ الراالة وحدّ 

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

2nd ed., vol. 5, 120- 121. 
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 ثرجامت

(58) 

عاء بلن الؿصادر التل الؿـطؼقة. إحدى طرق الفروب مـ هذا آاتـتاج هل آدّ 

ػقفوا، بوؾ هول موـ  قفا الؿرو ات ٕول مرة لقست   القايع مـ كتابة مملِّ  شفرْت 

جؿع طالهبؿ الؿباار ـ أو موـ إجقوال الالحؼوة: ويود ااوتخدم واكسوقو هوذه 

ر التػسقر اإلاالمل موع الؿصوادر ة مـ أجؾ التق قؼ بقـ كظر اتف حقل تطقّ جّ الحُ 

ػوات الػؼفقوة عد ود موـ الؿملّ ًرا تبعف كقرموان كالودر   تلر خوف لؾالؿتاحة، وممّخ 

 وموع ذلوؽ،  وننّ  .ر كثقًرا عؿا كان ُ ػورتض حتوك أنوالحد ثقة   ويت متلّخ 

ػقـ أو معظؿ الؿصادر الؿـسقبة إلوك الؿوملِّ  هذه الؿحاوٓت لؿراجعة تار آ كّؾ 

سقور مؼـعوة، كؿوا أواوحُت موع  اإلاوالمققـالؿسؾؿقـ   الؼركقـ الثاين والثالث 

 .آخرآخر ـ   مقاع 

  

                                                     

(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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 ثرجامت

(52) 

 تأريخ املزوياث اعتمادًا على األسانيد واملتىن:

طر ؼووة تحد وود تووار آ الؿرو ووات عووـ طر ووؼ التووار آ التؼر بوول لؾؿصووادر 

إلك تقار آ متلخرة، و  حالتـا هـا   قفا ٕول مرة  ـتفل بـا شفرْت الؿؽتقبة التل 

 -بوقعل- عـل الربع إخقور موـ الؼورن الثواين الفجوري. تتجاهوؾ هوذه الطر ؼوة 

الـصووقص يوود  ؽووقن لفووا تووار آ يبووؾ أن تجوود طر ؼفووا إلووك الؿصووادر  أنّ  حؼقؼووةَ 

أن هووذه الؿرو ووات لفووا بالػعووؾ تووار آ أيوودم  حؼقؼووةُ  الؿحػقشووة. لؼوود أصووبحْت 

رة: الؿختؾػة الؿقجقدة   الؿصوادر الؿبّؽو لؿتقنامـ خالل تحؼقؼـا    وااحةً 

 ع تار خفا إلك القراء.لتتب   السمال هق ما إذا كاكت هـاك طرق ومع ذلؽ،  ننّ 

م إحاد ث إاوارات عوـ تار خفوا   اوؽؾ االاوؾ اإلاوـاد: ما تؼدِّ  عادةً 

الجؿوع الغػقور موـ البواحثقـ الغوربققـ  دْ شر جقلدتسقفر أبحاثف، لوؿ  ُعوومـذ أن كَ 

 ؼقؿقن وزًكا لياـاد، وعوادة موا  تجاهؾقكوف تؿاًموا. ويود كوان هوذا هوق الحوال   

مقاقع جؿع الؼرآن. ومع ذلوؽ، جوادل اواخت  لتل تـاولْت جؿقع الدرااات ا

 ّٓ  أكووف  ؿؽووـ ااووتخدامفا أكووف عؾووك الوورسؿ مووـ كووقن إاوواكقد اووبف مصووطـعة، إ

، والبحث الروا ة، وذلؽ مـ خالل مؼاركة إااكقد الؿختؾػة «وااع»ٓكتشاو 

تـؼقل  ا. كاكت ايرتاحاتف الؿـفجقة محّؾ بقـف (اـادإلمدار ا)ؾة الؿشرتكة عـ الّص 

وتطق ر عؾك مدى السوـقات الخؿوس والعشور ـ الؿااوقة، حتوك صوار بنمؽاكـوا 

ث عـ مـفجقة لتحؾقؾ اإلاـاد: وحتك لق كاكوت بعوض مبواين هوذا الؿوـفج التحدّ 
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 ثرجامت

(53) 

خقـ الؿعـقووقـ هووذا الؿووـفج  سووتحؼ اهتؿووام الؿوومرِّ  كووزاع،  ووننّ  تووزال محووّؾ  ٓ

 ر.باإلاالم الؿبؽّ 

ػوة ؾبقـ الروا ات الؿخت (اـادإلمدار ا)التؼاء الخطقة إولك لتحد د كؼطة 

دة لوـػس إثور، والؿقجوقدة   الؿصوادر ؾ   جؿع أااكقد الروا ات الؿتعدّ تتؿثّ 

الؿختؾػة   حزمة واحودة. إلتؿوام هوذه الخطوقة بصوقرة مثالقوة،  جوا تضوؿقـ 

رة مـفوا. لؽوـ ٕسرااوـا   هوذا البحوث، تاحة، حتك الؿتولّخ جؿقع الؿصادر الؿُ 

ات الؿقجووقدة   الؿصووادر مووـ الؼووركقـ الثوواين والثالووث اووـؽتػل بحصوور الروا وو

 ًٓ ، ثؿ الؿرو ات الفجر قـ. اليقم بتحؾقؾ مرو ات جؿع الؼرآن بلمر أبل بؽر أو

 .ؼة بالؿصحػ الراؿل الذي أصدره عثؿانالؿتعؾّ 

 ؿؽــا أن كعثر عؾك مرو ات جؿع الؼرآن بلمر مـ الخؾقػة إول   العد ود 

القاووقح اــايشووفا   مختؾػووة، وٕجووؾ الحػوواظ عؾووك  مووـ الؿصووادر وبلاوواكقد

 ًٓ حتووك عووام  ْت َعووؿِ : إاوواكقد الووقاردة   دواو ووـ الحوود ث التوول ُج خطووقتقـ: أو

ػات التل )تار آ و اة البخاري(. وثاكًقا: إااكقد القاردة   الؿملّ  (256/87٢)

 وواة آخوور جووامع معتووق: ابووـ أبوول )تووار آ و (386/929)عوواش مملػقهووا حتووك 

 طقـ إول والثاين.حة   الؿخطّ د(. والؿـايشة مقّا داو

                                                     

، حقل مسوللة جؿوع  ُت رْ َص   هذا الؿؼال، يَ  (8) ًٓ الؿـايشة عؾك الؿرو ات السا دة، أي إكثر اكتشاًرا ويبق

 ػس الطر ؼة.الؼرآن، و جا درااة الؿرو ات إخرى التل تختؾػ   بـقتفا وتػاصقؾفا بـ
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 ثرجامت

(54) 

تتجؿع مرو ات الػرتة إولك   اتة مصادر: جوامع البخواري، مسوـد ابوـ 

حـبؾ،  ضا ؾ الؼرآن ٕبل عبقد، تػسوقر عبود الورزاق، مسوـد الطقالسول، مغوازي 

ق اوقى روا وة واحودة ازالطقالسل وعبد الور و  حقـ لؿ  روِ  .مقاك بـ عؼبة

ف بتؾؽ التل أاـدها: بَ ـ اد ديت الش  قْ ـ إاا قتَ قْ قرد روا تَ اإلاـاد، كجد أبا عبقد  ُ ب

ا البخواري ـ إحداهؿا طق ؾوة وإخورى مختصورة، أّموقْ كؿا أاـد ابـ حـبؾ روا تَ 

م هوذه الؿصوادر  روى أربع روا ات، وأورد ثالثة أااكقد إاا قة بدون متـ. تؼودِّ 

اؾسؾة إاـاد ة والتول تتؼواطع جؿقعفوا عـود  ةعشر خؿس ابعًض الستة مع بعضفا 

 «كؼطة آلتؼاء»(. وهذه هل 824/742واحد هق: ابـ افاب الزهري )ت.  راوٍ 

بقـ االاؾ اإلاـاد: وتحتفا طر ؼ مػردة لؾروا وة الؿزعقموة عوـ ز ود بوـ ثابوت 

عل بعوض االاوؾ اإلاوـاد التول تصوؾ بوقـ جوامِ  مـ طر ؼ ابـ السوّباق. كؿوا أنّ 

أخوور تتؼوواطع مووع  فابعضوو، و«طوورق مػووردة»هوول  الؿصووادر وبووقـ كؼطووة آلتؼوواء

، وهول الؿصوطؾحات «كؼواط التؼواء  رعقوة»ما اوـطؾؼ عؾقوف  كةً مؽقِّ  ابعًض بعضفا 

                                                     

ٓ كعرو اقًلا عـ كتاب الؿغوازي لؿقاوك بوـ  .47ص، 3ريؿ ، وحااقة 45، ص8ريؿ  الحااقةاكظر  (8)

لالحؼووة )هـوواك جؿووع جقوود لفووذه ؼؾووت مـووف   الؿصووادر ا( اووقى إجووزاء التوول كُ 848/758عؼبووة )ت. 

(. 8994)، أسواد ر، «الؿغوازي لؿقاوك بوـ عؼبوة»: إجزاء أخرجوف محؿود بايشوقش أبوق مالوؽ بعـوقان

مختصورة.  -(89/ 9)القاردة    تل الباري ٓبـ حجور -وروا ة مقاك بـ عؼبة لجؿع أبل بؽر لؾؼرآن 

ة زء مـفوا  ـتؿول إلوك أجوزاء أخورى موـ عودّ ا لقس لفوا إاوـاد أو جوأجزاءه إمّ  جامع ابـ وها ٕنّ  ُت  ْ ذَ َح 

 عة.روا ات مجؿّ 
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 ثرجامت

(55) 

بقل   تحؾقؾف لياوـاد.   الؿسوتقى  وقق كؼطوة آلتؼواء كجود ـالتل صاسفا جق 

ؼاط آلتؼواء الػرعقوة: إبوراهقؿ الن كاثـقـ مـ بقـ الرواة الخؿسة عـ الزهري  ؿثّ 

أبوق وعبود الورحؿـ بوـ مفودي، و)الطقالسول،  :الذي روى عـوف اوتة بـ اعدا

مقاووك بووـ إاووؿاعقؾ(، ومحؿوود بووـ عبقوود اهلل، و عؼووقب بووـ إبووراهقؿ، وكامووؾ، 

وعثؿوان بوـ عؿور(. وموـ بوقـ  ،الوذي روى عـوف اثـوان )الؾقوث والثاين:  وقكس

 :كقة  قق كؼطة آلتؼاء، كجد أربع كؼواط التؼواء  رعقوةالرواة التسعة مـ الطبؼة الثا

 محؿد بـ عبقد اهلل(.وعثؿان بـ عؿر، والؾقث، و، ناالقؿ)أبق 

                                                     

(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. 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(56) 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(57) 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت

(58) 



 

 

 جمع القرآن؛ إعادة ثقييم املقاربات الغربية يف ضوء الجطورات املنهجية الحديثة

 ثرجامت
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إذا كظركووا   الوودواو ـ التوول ُجؿعووت خووالل اووتقـ عاًمووا بعوود البخوواري، 

هوذه أثوار: كتواب  ْت وَ :  ؾد ـا هـا خؿسة مصوادر رَ كػِسفا اـتقصؾ إلك الـتا ج

اوــ الـسوا ل و عؾوك،  لمسوـد أبووجامع الطوقي، والؿصاحػ ٓبـ أبل داود، 

اؾسووؾة  ةعشوور ، والتوول تؼوودم لـووا أربووعالجووامع الصووحقل لؾرتمووذيوالؽووقى، 

إاـاد ة. مرة أخرى: تؾتؼل هذه السالاؾ عـد ابوـ اوفاب الزهوري، وموـ عـوده 

عوـ ابوـ السوّباق عوـ ز ود بوـ ثابوت:  تبدأ طر ؼ مػردة )هـاك ااتثـاءان  ؼوط(

ان كؼواط التؼواء  رعقوة: وهـاك اثـان مـ بقـ الرواة إربعة  قق كؼطة آلتؼاء  عودّ 

 وقكس )الوذي روى عـوف اثـوان(. و  و ،(إبراهقؿ بـ اوعد )الوذي روى عـوف اوتة

 رعقة بقـ الرواة العشرة  الؿستقى الثاين  قق كؼطة آلتؼاء هـاك أربع كؼاط التؼاء

 ، عبد الرحؿـ بـ مفدي،  عؼقب بـ إبراهقؿ، عثؿان بـ عؿر(.اورديرالد)

مف   هذه القرية   مخطط واحد )وهق ما لؿ أيدِّ  2و 8إذا جؿعـا الشؽؾقـ 

اؾسؾة إاـاد ة تتؼاطع  29ا( اقتبقـ لـا أن هـاك ٕكف اقبدو معؼًدا ومتشابًؽا جد  

د صوود ة، هووذا مجوورّ  جؿقعفووا عـوود ابووـ اووفاب الزهووري: وٓ  ؿؽووـ أن  ؽووقن

                                                     

(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. 

إاوـاد.  ح  قفا بلكف رواها عـ الزهري، لؽـ لقس لفاآاتثـاء إول هق روا ة مقاك بـ عؼبة، التل صرّ  (2)

 (.62، ص2ريؿ ، )اكظر: حااقةاالثاين هق روا ة عؿارة بـ سز ة، وهق ما الكايشف ٓحؼً 
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 ثرجامت

(6٢) 

إول: هووق أن ِحووَزم  :ر هووذه الظوواهرة؟ هـوواك احتؿووآنوالسوومال هووق كقووػ كػّسوو

إااكقد  ؿؽـفا أن تعؽس العؿؾقة الحؼقؼقة لـؼؾ إثر: وهذا ربؿا  عـل أن إثر 

البحث  عقد بالػعؾ إلك ابـ افاب الزهري، مؿا  عـل أكف هوق مصودر هوذا  محّؾ 

الخق، ومـف اكتشر. الثاين: يد تؽقن كؼطة آلتؼاء هل كتقجة وااهد عؾك التزو ور 

أحود رواة الجقوؾ  نّ إك بعوض البواحثقـ الغوربققـ كظر وة تؼوقل الؿؿـفج: ويد تبـّو

ك ترو ج وإذاعوة هوذا إثور تقل   الثاين بعد الزهري )الطقالسل( ربؿا  ؽقن هق مـ

باإلاـاد ٕول مرة، وأخذه عـف معاصروه ويركاؤه، ولؽـ جؿقعفؿ تقاطموا عؾك 

إخػاء حؼقؼة أن مصدرهؿ هوق الطقالسول:  لاوؼطف بعضوفؿ موـ إاوـاده بالروا وة 

ف بو ثوف بوف، بقـؿوا ااوتبدلكوف حدّ إؼوال مباارة عـ اقخف )إبراهقؿ بـ اعد( الذي  ُ 

الرزاق، ابـ حـبؾ،  عبد :ا الجقؾ الالحؼ )مثؾأمّ  .آخر ) قكس( اثً محدِّ آخرون 

البخاري، الطقي(  ؿـ الؿحتؿؾ أهنؿ ذهبقا أبعد موـ ذلوؽ واخرتعوقا االاوؾ 

 أن تحواكل السالاوؾ الؿقجوقدة،  التؼوْت  إاـاد ة جد دة تؿاًما، والتول حاولوْت 

 ق كؼطة آلتؼاءـ افاب هاب هبذه الطر ؼة  ؿؽـ أن  ظّؾ  .معفا عـد ابـ افاب

                                                     

يدم ما ؽؾ كقك هذه إكقاع الؿحتؿؾة مـ التزو ر لقودحض ااوتخدام كؼطوة التؼواء إاواكقد ٕسوراض  (8)

 تلر آ الؿرو ات. اكظر كتابف: 

Early Muslim Dogma, Cambridge 1981, 109- 111. 

الؿػوردة   االاوؾ إاواكقد. اكظور  قبقل هذه آ رتااات لؿحاولة تػسقر وجقد الطورـااتخدم جق  (2)

 حثف: ب

'Nafie theMawlä of Ibn 'Urmar, and his Position in Muslim Hadlth Literature', 

in: Der Islam 70 (1993), 207- 244. 
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(68) 

عاليووة بالؿرو ووات التوول  ة[ لؽووـ دون أن  ؽووقن لووف أّي ]الر قسوو (اووـادإلموودار ا)

 بعده بجقؾقـ. ْت عَ ُوِا 

ة بلكف كتقجة وااهد عؾك عؿؾقة التزو ر تػسقر شفقر كؼطة آلتؼاء الر قسإن 

ًٓ  :ة عواين اوعًػا موـ كوقاٍح عودّ  : هوذا الـوقع موـ عؿؾقوات التزو ور هوق محوض أو

عؿؾقوات تزو ور مثوؾ هوذه معورتو بقيقعفوا، لؽوـ لوقس خقال: صحقٌل أن هـاك 

ا: ر إااكقد بصقرة مـفجقة. ثاكقً هـاك ما  شقر إلك أن هذه هل السؿة العامة لتطقّ 

البحووث والتوول  ا   إاوواكقد محووّؾ ا وورتاض ويووقع التزو وور  بوودو مبالًغووا  قووف جوود  

ووعل اعوودًدا اووخًؿا مووـ الوورواة وجووامِ  وصووػـاها آكًػووا: ٕكووف  سووتؾزم أنّ  ــ يوود لس 

، مع وجقد طرق أخورى مؿؽـوة موـ كػِسفا تقاطموا جؿقعفؿ عؾك طر ؼة التزو ر

ا، وهق إهؿ: تؽشػ لـا الدرااة الؿؼاركوة لؿتوقن إاواكقد الـاحقة الـظر ة. ثالثً 

عـ وجقد صوؾة وثقؼوة بوقـ الؿوتـ واإلاوـاد: حقوث  ؿؽوـ تصوـقػ  الؿختؾػة

مجؿقعووة عووـ  ة، تختؾووػ كووّؾ الؿتووقن إلووك مجؿقعووات مووـ الـصووقص الؿتشوواهب

ياصرة عؾك  الؿجؿقعات إخرى   عدد مـ الخصا ص، وهذه الظاهرة لقسْت 

دة التوول اووبؼ ذكرهووا، بووؾ  ؿؽووـ مالحظتفووا   العد وود مووـ الروا ووات الؿعّؼوو

                                                     

ا بؿقاع   موتـ لوف إاوـاد آخور أو لقسوت مرتبطوة : وترتبط االاؾ اإلاـاد الؿتبؼقة إمّ 2٢عدد الؿتقن  (8)

إاووارات ٕوجووف التشووابف أو آختال ووات مووع   ؽووقنمووتـ عؾووك اإلطووالق، ولؽووـ   بعووض إحقووان  بوولّي 

ؾ لالختال وات الروا ات إخرى. بسبا صغر الؿساحة هـا، لؿ  ؽـ موـ الؿؿؽوـ تؼود ؿ تحؾقوؾ مػّصو

  لفا   كشرة مـػصؾة.م تحؾقاًل بقـ الؿتقن   هذه الؿؼالة: ربؿا أيدّ 
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 ثرجامت

(62) 

وهـاك شاهرة مؿاثؾة معرو ة جقًدا   طرق تصـقػ الؿخطقطوات  .إحاد ث

هنوا تـتؿول إلوك أصوقل مختؾػوة.   حقث  ؿؽـ تصـقػ الؿخطقطة سالًبوا عؾوك أ

الؿجؿقعوات الؿختؾػوة موـ  البحث، مـ الال ت لؾـظر أنّ  حالة الؿرو ات محّؾ 

الؿتقن تتطابؼ مع مجؿقعات اإلاوـاد الؿختؾػوة:  فـواك صوقاسات بد ؾوة، عؾوك 

ت مـ طر ؼ إبراهقؿ بوـ اوعد، وأخورى رو وت  َ وِ ابقؾ الؿثال مجؿقعة متقن رُ 

جوقهري عوـ  الؿجؿقعوات التول تختؾوػ بشوؽؾٍ مـ طر ؼ  قكس، وسقرهوا موـ 

 .ابعًض ضفا بع

كؼطوة آلتؼواء هول  د آرتبواط القثقوؼ بوقـ الؿوتـ واإلاوـاد ا ورتاض أنّ  م ّ 

الؿووزور ـ لووؿ  ا وورتاض ويووقع التزو وور  عـوول أنّ  نّ أكتقجووة عؿؾقووة كؼووؾ حؼقؼقووة: و

                                                     

(8) Cf. MOTZKI, 'Quo vadis Hadit- Forschung?'; idem, 'The Prophet and the Cat' 

and idem, 'The Murder3. 

الروا ات الؿـؼقلة عـ إبراهقؿ بـ اعد و قكس واعقا   ؽشػ التحؾقؾ الرتكقبل لؾؿتـ مع اإلاـاد أنّ  (2)

[ وإبوراهقؿ بوـ إاوؿاعقؾ ]بوـ مجؿوع بوـ 863/78٢أو  862/779]بـ أبل حؿزة الحؿصول الؿتوق  

[،  فول 8 -84٢/757ا روا ات عؿارة بـ سز ة ]الؿازين الؿتق  . أمّ فا متشاهبة   البـقة ز د الؿدين[ كؾّ 

عؾك العؽس مـ ذلؽ، تختؾػ اختالً ا كبقًرا عـ الروا ات إخرى، لوقس  ؼوط   بـقتفوا إاااوقة، بوؾ 

ًٓ مـ ابـ السبّ  -ابـ ز د بـ ثابت-أ ًضا   اإلاـاد الذي  ضع  قف خارجة  ر ِفوظْ اق. و ُ اقًخا لؾزهري، بد

 ت عؾك أااٍس موـ روا وة الزهوري، لؽـفوا اكحر وْت دّ عِ ص الديقؼ لروا ة عؿارة أهنا تركقبة جد دة أُ الػح

بجؿع الؼرآن.  انؼتتعؾّ ة كقاٍح:  آكحراو   اإلاـاد مؼتبس مـ روا تقـ أخر قـ عـ الزهري عـفا   عدّ 

موـ مرو وات الزهوري التول  ؿؽوـ آعتؿواد عؾقفوا، ويود ٓحوظ ذلوؽ الخطقوا،  روا ة عؿارة لقسْت  إنّ 

 ر(.. مالحظة مـ الؿحرِّ 68ص ،8)اكظر: جامع الطقي، الؿجؾد  .وتبعف ابـ حجر
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 ثرجامت

(63) 

 ؽؾٍ  ختؾؼقا االاؾ إاـاد ة جد دة  حسا، بؾ يامقا أ ًضا بتغققر الـصقص بشو

ؾووف أ ًضووا، لؽووـ  بوودو أكووف مووـ سقوور ؿ بووف أن هووذا  ؿؽووـ تخق  مـفجوول. مووـ الؿسووؾ  

 .الؿحتؿؾ أن  حدث هذا عؾك كطاق وااع ]بقـ هذا العدد الؽبقر موـ الورواة[

عؾووك أهنووا  (اووـادإلموودار ا) وبالتووالل،  بوودو مووـ الؿعؼووقل تػسووقر كؼطووة آلتؼوواء

ر التول بوقـ الؿصدر الؿشرتك لجؿقع الروا وات الؿختؾػوة الؿقجوقدة   الؿصواد

 أ د ـا: وهذا  ـتفل بـا عـد ابـ افاب الزهري باعتباره الشوخص الوذي خرجوْت 

مـف مرو ات جؿع الؼورآن بولمر موـ أبول بؽور. وبؿوا أن و واة الزهوري كاكوت عوام 

 قؿؽــا أن كستـتج أن هذا إثر  جا أن  ؽقن معروً ا بالػعوؾ    (824/742)

 الربع إول مـ الؼرن الثاين الفجري.

ؿؽـ تلر آ مرو ات إصدار الخؾقػوة الثالوث عثؿوان لؾؿصوحػ الراوؿل  

 التحؾقؾ الرتكقبل لياـاد مع الؿوتـ ـل ابؼ أن وصػُت بـػس الطر ؼة: وبؿا أكّ 

 بشلء موـ التػصوقؾ،  قؿؽــول أن أكوقن أكثور إ جواًزا أن. هوذه الؿرو وات أيوّؾ 

عؾؿل،  دّ أبل بؽر: وعؾك َح رة مؿا كراه   مرو ات جؿع تؿثقاًل   الؿصادر الؿبؽّ 

 ّٓ ػقهوا الؿػرتاوقن   الؼورن مملِّ  لق ِّ    الؿصادر التول ُتوٓ تقجد روا ة كامؾة إ

                                                     

 ابا عدم احتؿال حدوث ذلؽ بشلء مـ التػصقؾ  :  مُت لؼد يدّ  (8)

The Prophet and the Cat ،note 44. 

إول   إاواس تحؾقوؾ  كقبل لياـاد مع الؿتـ، ولؾؿوتـ موع اإلاوـاد: هوق أنّ الػرق بقـ التحؾقؾ الرت (2)

 لياـاد   اقء الؿتـ، بقـؿا الثاين   الؿؼام إول هق تحؾقؾ لؾؿتـ مؼرتًكا مع كتا ج تحؾقؾ اإلاـاد.
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 ثرجامت

(64) 

ػقـ الوذ ـ عااوقا الثالث الفجري وما بعده. اليتصر هـا مرة أخرى عؾوك الؿوملِّ 

:  ـجد    ضا ؾ الؼرآن ٕبل عبقد ثالثة أاواكقد، وخؿسوة   (386/929)يبؾ 

موـ جوامع    كوؾ   اواحودً اوبة، وثالثوة   جوامع البخواري، و ٓبـ تار آ الؿد ـة

 عؾوك، وثالثوة    لــ الؽقى لؾـسا ل، كؿا كجد اثـقـ   مسـد أبوالرتمذي والس  

تحتووقي هووذه  .جووامع الطووقي، وأربعووة   كتوواب الؿصوواحػ ٓبووـ أبوول داود

 ةعشور اّت قـ وعشر ـ اؾسؾة إاـاد ة، مـفا تالؿصادر الثؿاكقة مجتؿعة عؾك اثـ

(. تؾتؼل جؿقع إااكقد عـد ابـ افاب الزهري. 3مصحقبة بؿتـ )اكظر الشؽؾ 

ؾوقن كؼواط   الؿستقى  قق كؼطة آلتؼاء كجد ثالثوة موـ بوقـ الورواة إربعوة  ؿثّ 

 عـوف ىروالوذي وى عـوف تسوعة، و وقكس التؼاء  رعقة: إبوراهقؿ بوـ اوعد الوذي رَ 

ؽاكة ابـ افاب م وعؿارة بـ سز ة الذي روى عـف اثـان. إنّ  ،)وربؿا أربعة(ثالثة 

ت مـ خالل ة، كؿا تلكدّ ة لجؿقع السالاؾ اإلاـاد ة مثبتة بؼقّ كـؼطة التؼاء ر قس

ؾتفا الؿؼاركة بقـ مختؾػ الؿتقن التل  ؿؽـ تصوـقػفا إلوك مجؿقعوات تظفور ِصو

                                                     

  ، جواء 8٢، ريوؿ 856. )  الروا ة الؿقجقدة   صوػحة (856 -853)ص ضا ؾ الؼرآن، أبق عبقد،  (8)

ًٓ  «معؿر»ورد ااؿ اقآ الؾقث  -الؿعتؿد عؾك مخطقطة دمشؼ- الؿطبقع ، مـ الؿؿؽوـ « قكس» مـ بد

: ل كتاب الػضا ؾ الؿحػقشتقـ   توقبـجـ وبورلقـ ورد  قفؿوإن مخطقطتَ  :عارًاا أن  ؽقن هذا خطلً 

. جوامع (8٢٢2، 993 -3/998)أن  قكس، كؿا كؼؾف البخاري عـ الؾقوث(. توار آ الؿد ـوة، ابوـ اوبة، 

. السووــ الؽووقى لؾـسووا ل، (48 -5/8٢). جووامع الرتمووذي، (66: 3)، (66: 2)، (68: 3)، البخوواري

. الؿصوواحػ (62 -8/59). جووامع الطووقي، (98 ،63) عؾووك، ريووؿ  لمسووـد أبوو .(6/43٢)، (5/6)

 . (28 -88)ٓبـ أبل داود، 
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 ثرجامت

(65) 

الؿرو وات الؿتعؾؼوة  ن كسوتـتج أنّ وموـ ثوؿ  ؿؽــوا أ .بإااكقد التل ُرو ت هبوا

 بنصدار الخؾقػة عثؿان لؾؿصحػ الراؿل تعقد إلك ابـ افاب الزهري.

ـ  إثر ـ الؾوذ نّ أ :ليتكقبل لؾؿتـ مع اإلاـاد ما  كاكت كتقجة التحؾقؾ الرت

 رو ووان تووار آ الؿصووحػ والؿعؿووقل هبؿووا عؾووك كطوواق وااووع   الدرااووات 

و ؿؽـ تلر خفؿا   الربع إول موـ الؼورن يد كشرهؿا ابـ افاب، = اإلاالمقة

الثوواين الفجووري: ومووـ ثووؿ  تووار آ و وواة الزهووري هووق أيوودم تووار آ مؿؽووـ لفووذه 

 .الروا ات

هؾ هذه هل الؽؾؿة إخقرة   مسللة تلر آ إثر؟ تعتؿد اإلجابة عؾك هذا 

إاواكقد: وهوذه يضوقة  (مودار) السمال عؾك التػسقر الؿعطك لظاهرة كؼطة التؼاء

بقل وآخرون أن كؼطوة آلتؼواء ]ابوـ اوفاب ـعك ااخت وجق قيشت كثقًرا. ادّ كُ 

إعوادة  اقؽقن موـ إدّق  .البحث ع أو اخرتع إثر محّؾ وَا  ـْ الزهري[ هق مَ 

                                                     

ة أخرى اختال ات كبقرة عـ الروا ات إخرى   الؿوتـ، واكحرا وات ظفر   روا ة عؿارة بـ سز ة مرّ ت (8)

 .62، ص2ريؿأكق   اإلاـاد. اكظر حااقة 

تقفؿوا لفوا أكثور موـ كؼطوة كؾ ن إلك الزهوري عؾوك حؼقؼوة أنّ االروا تقـ صحقحت تاكؾ ٓ  تقيػ العؾؿ بلنّ  (2)

  ،  ؾوؿ  روهوا أاوفرهؿأكػسوفؿ ب الزهريالروا تقـ رواها طاّل  تاكؾ حؼقؼة أنّ  عؾكالتؼاء  رعقة، بؾ أ ًضا 

ل  ؼط، بؾ رواها عـف  قكس واعقا وحتوك عؿوارة بوـ سز وة رسوؿ أن روا توف ٓ  عوقّ  -إبراهقؿ بـ اعد-

 عؾقفا.

(3) J. SCHACHT, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950,171-

172 JUYNBOLL, 'Some Isnäd- Analytical Methods', 359, 369.   
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 ثرجامت

(66) 

و القحقود  الطر وَؼ  د موـ أنّ صقاسة هذا البقان كؿبدأ مـفجل: ٓ تقجد طر ؼة لؾتلك 

الصوحابل  اق[ أواة إيدم ]ابـ ابّ الذي  صؾ بقـ كؼطة آلتؼاء ]الزهري[ والرو

ؿ بوف،  سوـؽقن يود مسوؾ   ـا هذا كلمرٍ ؾْ ا. وإذا يبِ بف تار خق   مقثقٌق =بـ ثابت[ ا]ز د 

هوذه آاوتـتاجات ٓ تبودو  آحتؿآت التلر خقة. ومع ذلؽ،  وننّ  دكا كّؾ ااتـػ

كؼواط آلتؼواء التول تـتؿول إلوك   وننّ مؼـعة بالـسبة لل. كؿا ذكرت   مؽان آخر، 

اخورتع هوذه  ـجقؾ الزهري والجقؾ التالل ٓ  ـبغل بالضورورة أن  ؽقكوقا هوؿ َمو

الروا ات، بؾ هؿ بإحرى أول مـ جؿع الؿرو ات بـظام مـفجول وكؼؾقهوا إلوك 

ر مـفوا كظوام طالهبؿ    صقل مـتظؿة، والوذ ـ كواكقا بودورهؿ البوذرة التول تطوق  

لذلؽ،  جا أن كبحث عـ مصدر الؿعؾقمات الؿذكقرة    .سلتعؾقؿل ممّا 

 الروا ات التل ُأخذت عـ كؼطة التؼاء إااكقد.

دار مووعوواء الووذي  ػوورتض مسووبًؼا أن الزهووري )ٓ  قجوود اووبا لوور ض آدّ 

ك إثر أو الؿعؾقمات التل  وذكرها موـ الشوخص الوذي  سوؿقف. ( يد تؾؼّ اـادإلا

رات وااحة ومؾؿقاوة أن  ؽقن لد ـا ممّا ومـ أجؾ ر ض هذا آدعاء،  جا 

 رِ ْؿوهذا آ رتاض ٓ  بدو صحقًحا، مثؾ أن ٓ  ؽقن هـاك تداخؾ بوقـ عُ  عؾك أنّ 

                                                     

(8) Cf. MOTZKI, 'Quo vadis Hadlth- Forschung?', 45. 

ؾ بعوض كؼواط آلتؼواء ربؿا كاكت هـواك اوقابؼ عراوقة بالػعوؾ   الجقوؾ السوابؼ لؾزهوري، والتول تؿّثو

 اء اكظر: ؼالحجج الؿتعؾؼة بـؼطة آلت إوا ؾ. لؾؿز د مـالؿشرتكة بقـ التابعقـ 

H. MOTZKI, 'Dating Muslim Traditions' chap. 3. 
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 ثرجامت

(67) 

ثف، مؿا  عـل خطل هذا آدعواء، وموا إلوك ذلوؽ. ويود كبحوث ر محدِّ ؿْ الزهري وعُ 

البحووث وسقرهووا مووـ أثووار إخوورى  ا إذا كووان مووتـ الؿرو ووات محووّؾ أ ًضووا عّؿوو

ك تؾؿقحووات إلووك الوودوا ع الؿحتؿؾووة لؾتزو وور: وهووذا الؿؼووال لووقس تحتووقي عؾوو

الؿؽووان الؿـااووا لالكخووراط   مـايشووة تػاصووقؾ متووقن إحاد ووث التوول رواهووا 

ؾ   معؼقلقتفوا، الزهري عـ جؿع الؼورآن وإصودار الؿصوحػ الراوؿل، والتلّمو

 ج تتعارض مع آ رتاضجَ كاهقؽ عـ مصدايقتفا التار خقة. ومع ذلؽ، هـاك ُح 

الزهري اخرتع هذه الروا ات بنطالق. باإلاا ة إلك ذلؽ،  بدو أكف ٓ  الؼا ؾ بلنّ 

ة بوالجؿع ل الؿعؾقمات الخاّص الزهري ٓ  ؿؽـف تؾؼِّ  تقجد أاباب لال رتاض أنّ 

اق )توار آ الق واة افرة هق أبق عبقد بوـ السوبّ  ٍث اابؼ عؾقف وأيّؾ إول مـ محدِّ 

ووسقوور معووروو(، أو أن مووا رواه عووـ إصوودار الؿصووحػ الراووؿل  ف عووـ لووؿ  تؾؼ 

(. وهوذا 93/788و 98/7٢9الصحابل الؿعوروو أكوس بوـ مالوؽ )توق  بوقـ 

ؾ ؼوة بجؿوع الؼورآن، وهول تؿّثوآاتـتاج مدعقم برثوار أخورى عوـ الزهوري متعؾّ 

ة مـ رواة هنا مستؿدّ إؼال ل  ُ ة، التالر قس إاا ات أو روا ات مختؾػة عؾك الروا ة

خارجووة بووـ ز وود، عبقوود اهلل بووـ عبوود اهلل بووـ عتبووة، واووالؿ بووـ  :آخوور ـ عـووف، مثووؾ

روا وات الزهوري  اهلل بـ عؿر. وهؽذا  ؿؽـ يقل الء مؿاثؾ عوـ  ؽورة أنّ  عبد

ة مـ الجقؾ إابؼ. إذا أخذكا توار آ و واة أكوس بوـ تستـد إلك معؾقمات مستؿد  

ل،  قجا أن تعقد هذه الؿعؾقمات إلك العؼقد إخقورة موـ مالؽ كؿػتاح تلر خ

ل أن روا ووات ِعووـوول أدّ الؼوورن إول الفجووري. ٓ  ـبغوول أن ُ ػفووؿ هووذا البقووان أكّ 
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جؿقع تػاصقؾ مرو ات جؿع أبول بؽور  ثقف، وأنّ عـ محدِّ  االزهري ملخقذة حر ق  

ا ٕن السووؿة ا كظوورً ة مـفووا بالضوورورة: هووذا ٓ  بوودو محووتؿاًل جوود  وعثؿووان مسووتؿد  

وموع ذلوؽ،  بودو أكوف موـ  .إاااقة لؾروا ة   زمـ الزهري كاكوت الؿشوا فة

الروا ات الؿتعؾؼة بجؿع الؼرآن بلمر مـ أبل بؽر، وبنصودار  الؿؼبقل ااتـتاج أنّ 

كاكوت متداولوة بالػعوؾ   أواخور الؼورن اإلاوالمل  ،عثؿان لؾؿصوحػ الراوؿل

وو ،إول مـفووا عووـ إاووخاص الووذ ـ أاووار إلووقفؿ   ك الزهووري بعًضووا وربؿووا تؾؼ 

 أااكقده.

ده واكسووقو ا عووـ التووار آ الووذي حوودّ  ختؾووػ هووذا التوولر آ اختالً ووا جووذر   

هووذه أثووار لووؿ  ؽووـ مووـ الؿؿؽووـ  رتووقن لفووذه الؿرو ووات: حقووث زعؿووقا أنّ قوب

ٕهنوا تػورتض موـ جفوة وجوقد  :تداولفا وكؼؾفا يبؾ بدا ة الؼرن الثالث الفجوري

أن  ؽقن يد حودث  -بحسا واكسقو-ؿد لؾؼرآن، وهق ما ٓ  ؿؽـ الؿعت الـّص 

 ر كظر وة إصوقل، والتول يبؾ هنا ة الؼرن الثاين. ومـ كاحقة أخرى، تػرتض تطوقّ 

ٓ  ؿؽـ تلر خفا يبؾ هنا ة الؼرن الثاين أ ًضا. وبالتوالل،  ؿؽوـ  -و ًؼا لبقرتقن-

دوه تولر آ الوذي حودّ ؼة بلصقل مرو وات جؿوع الؼورآن والر ض كظر اهتؿ الؿتعؾّ 

ل أن عِ لفا. لؿ  جرؤ اػالل عؾك تحد د تار آ الؿوادة إاااوقة للثور، لؽـوف  ودّ 

                                                     

 لؾؿز د حقل الطابع إااال لؾـؼؾ   زمـف اكظر:  (8)

MOTZKI, 'Der Fiqh des Zuhri'. 
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ر عوـ تؾوؽ جؿوع أبول بؽور يود توؿ اخرتاعفوا   ويوت متولّخ ب ؼةالؿرو ات الؿتعؾّ 

مرو ووات  ف  ػوورتض أنّ ؼووة بنصوودار عثؿووان لؾؿصووحػ الراووؿل، و بوودو أّكووالؿتعؾّ 

اال. جؿقع هوذه آ رتااوات عؾوك درجوة   العصر العب جؿع أبل بؽر خرجْت 

 واحدة مـ التفا ت.

  الخالصة:

الروا ات التل تصػ تار آ الؼرآن تعقد إلك اوفقد  ـ مـ إثبات أنّ لؿ كتؿؽّ 

د مووـ أن إاووقاء حوودثت عقووان للحووداث الؿزعووقم ويقعفووا: وٓ  ؿؽــووا التلّكوو

ارد ة الؿسؾؿقـ أيودم بؽثقور،  بالػعؾ كؿا هل مذكقرة   أثار. ومع ذلؽ،  ننّ 

وبالتالل  فل أيرب بؽثقر إلك ويت إحداث الؿزعقمة مؿوا  ػورتض حتوك أن 

هووذه الروا ووات تحتووقي عؾووك بعووض  ؿ بووف أنّ   الدرااووات الغربقووة. مووـ الؿسووؾ  

تـتظور تػسوقًرا  -لوـؽـ أكثور حوذًرا-التػاصقؾ التول تبودو سقور يابؾوة لؾتصود ؼ أو 

 اورد ةً  السورد ة اإلاوالمقةبل أهنا تسوتبدل عِ غربقة التل تدّ وارًحا، لؽـ أراء ال

 =موـ القااول أهنوا بعقودة كوّؾ  أكثر مـطؼقة وأكثر مقثقيقوة موـ الـاحقوة التار خقوة

 قف أصحاهبا ٕكػسفؿ.عِ عد عؿا  دّ البُ 

│ 
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