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 ُكُتب اأَلنساب وتاريخ الجزيرة
   وريللدكتور عبدالعزيز الد   

 )عضو شرف في مجمع اللغة العربية األردني(

 أنه لىإ شارةاإل وتكفي العربية، الحياة في ورهود   النسب أهمية بيان هناال ُيراد    -1

 يف ثراأل بعيد وعامال   سالم،اإل قبل القبائل حياة في أساسيا   المتعددة بصوره كان
 حجم في تؤّثر البادية في الحياة ظروف كانت ذاا  و  سالم.اإل بعد العامة الحياة

 األنساب، وتداخل المحالفات طريق عن بتوسيعها أو بتحديدها القبلية، الكيانات

 وفي ،التمصير وفي الديوان، تنظيم في ّثرتأ   سالمياإل العصر في األنساب إنف

 الدولة في السياسية ظروفبال دورها(ب )وتأّثرت ّثرتأ كما المقاتلة، تنظيم

 كبيرة، بالنسب العناية كانت كله ذلك وخالل السلطة. على وبالصراع سالمية،اإل

 .واضحا   عليه والتأكيد
 للهجرة، األول القرن خالل وكتابتها، روايتهاب نساب،باأل العناية ظهرت

 القبائل لدى ُكُتب وبوجود قبيلة، كل في نّساِبين   بوجود ولىاأل مرحلتها في وتمثلت

 عرب لدى )ُزُبر( سجالت وجود لىإ الهمداني ويشير وأشعارها. وأخبارها بأنسابها

 (.111ص و 1 - 01ص 11ج كليل)اإل بعضها على اّطلع بأنسابهم منالي
 أنساب بجمع وبدأوا قبيلة، من أكثر لىإ اهتمامهم وّسعوا نّسابون وظهر

 قريش بنسب االهتمام جنب   للهجرة، نيالثا القرن من ولاأل النصف في القبائل

 في فأسهموا أنسابها، مع القبائل بأخبار اهتمّ  من النّسابين بين ظهر كما خاصة؛

 النديم ابن )انظر الكلبي السائب بن محمد هؤالء طليعة وفي التاريخية. الدراسات

 اهتمام عن 91ص 11ج غانيواأل نساب؛باأل يزيد بن الوليد اهتمام عن 11ص

 بها(. القسري خالد
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 "جمهرة مقدمتها في الثالث، القرن من إالّ  نساباأل من مؤلفات تصلنا لمو 
 )وقطعة الزبيري لمصعب قريش" "نسب ثم الكلبي، السائب بن لهشام النسب"،

 الكتابة وتبلغ هـ(.692 بكار بن الزبير خيهأ البن وأخبارها قريش نسب جمهرة من
 (.601/216) البالذري عند اأوجه النسب إطار في

 المذكورة: الثالثة المؤلفات التالية المالحظات وستناول
 لعربا أنساب في شامل كتاب (612/211) الكلبي البن النسب وجمهرة   -6

 أنساب فيه ؛البريطاني المتحف مخطوط ولاأل له: مخطوطين على )اطلعنا
 نيوالثا (،1ق بـ له )ونرمز النسب جمهرة وعنوانه زد،األ ونسب الشمال، عرب

 وعنوانه: اليمانية؛ القبائل أنساب ثم ربيعة، نسب وفيه ،ريالاالسكو مخطوط
 (.6ق بـ له )ونرمز الكبير النسب كتاب

 ب، 6ص 1ق )انظر حبيب بن محمد برواية جاء النسب" "جمهرة أن ويبدو
 مباشرة. الكلبي ابن عن جاء الكبير النسب كتاب أن حين في أ(، 112 أ، 111
 ترد حين ففي المخطوطين؛ بين فاختال من يخلو ال القبائل بترتي أن يبدو كما
 6)ق بكندة الكبير النسب كتاب يبدأ النسب، جمهرة في اليمانية القبائل أول زداأل
 وهذا (.691ص 6)ق زداأل يتناول أن قبل القبائل من وعةمجم ويتناول (20ص

 تاب.الك تناقل في الرواية أثر عن فكرة لتكوين مقارنة دراسة يتطلب
 تأليف الكبير، واليمن معد نسب كتاب "آخر الكبير: النسب آخر في ويرد

 الكتاب مطلع في جاء ما يناقض وهذا (.962ص 6)ق الكلبي" السائب بن محمد
 الكلبي وضع فهل ته.دالل له ولكنه لكتابنا، بالنسبة دقيق غير وهو ثناياه؛ وفي
 نساب؟األ في كتابا  

 القبليــة الروايــات جمــع وحــاول العــرب نســابأ (122/027) الكلبــي درس لقــد
 شــعر إلــى ورجــع أفــاد؛ كمــا قبيلــة، كــل فــي ُنّســابه أفضــل ومــن القبائــل، ُنّســاب مــن
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 فــي وأتمهــا دراســاته مــن هشــام ابنــه أفــاد وقــد الفــرزدق. نقــائض خاصــة النقــائض،
 (.1-21ص العـــرب، عنـــد التـــاري  علـــم نشـــأة فـــي بحـــث – )الـــدوري كتابـــه وضـــع
ــم ولكــن  بأنــه تشــعر الكتــاب ثنايــا فــي شــاراتاإل أن إال لــه. كتــاب لــىإ ارةإشــ تــرد ل
 محمــد كتــاب و"عــن ،(021ص 1)ق الكلبــي" كتــاب "وفــي جــاء: فقــد ؛كتابــا   وضـع

     الكلبـــــــي" كتـــــــاب مـــــــن لـــــــيس و"هـــــــذا أ(، 1/112)ق الكلبـــــــي" عـــــــن حبيـــــــب بـــــــنا
ــــي" كتــــاب غيــــر مــــن هــــذا جعفــــر: أبــــو و"وقــــال ب(، 1/29)ق      أ، 1/22)ق الكلب
 حـــــديث لـــــىإ "رجــــعو ،أ( 01ب، 1/29)ق الكلبـــــي" كتــــاب لـــــىإ و"عــــاد (،ب 01

 الكلبــــــي" "قــــــال :مثــــــل شــــــاراتإ ىإلــــــ ضــــــافةإ هــــــذا (.122 ،6/126)ق الكلبــــــي"
 شفاها . وأ كتاب من األخذ لىإ تشير قد التي ب( 1/22)ق

 أن )ويبدو النسب في كتابا   وضع الكلبي السائب بن محمد أن يتبين وهكذا
 من يبدو كما الكتاب هذا روى هشام ابنه وأن الكبير(، اليمنو  معدّ  نسب عنوانه:
 بن طابخة ولد "نسب أ: 1/21)ق الكتاب ثنايا ومن ب(. 1/6)ق الهجرة مطلع
 بن محمد بن هشام "وابنه :6/29 وفي الكلبي"، عن معّد، بن نزار بن مضر
 أبيه"(. عن الراوي السائب

 :مثال   شارات.اإل بعض من يتضح كما وبحوثه، ساتهدرا الكلبي ابن وأضاف
 يقولون" وائل بن لبكر أشياخا   سمعت قال: خراش حدثنا الكلبي: ابن "قال
 أ( 1/106)ق ،.." كانوا خراش: قال الكلبي، بن هشام و"قال أ(، 1/112)ق

 بن عروة بن يحيى عن الكلبي بخبا أبو حدثنا الكلبي: محمد بن هشام وقال
 "وأمه يرد ثعلبة" بن "عايذ أم عن الحديث دوعن (.2 -6/29)ق .." المرادى هانئ

 القطامي بن شرقيّ  وكان .. مناة عبد بن عدي بن جل بنت الجذماء وهي أسماء،
 قوله من وهذا هشام: قال أسد. بن عميرة بن .. علبة بنت الجذماء هي :يقول
 عنهم أخذ من بعض ذكر ويرد أ(. 1/119)ق ول"األ هو والقول يعرف، ال باطل
 وقد .. صدوقا   "وكان حبيب: ابن يقول الرواية لقيط إلى شارةاإل فعند بي،الكل ابن
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 )من المنهال بن العالء ذكر وعند ب(، 1/127 ق) "لقيطا   الكلبي بن هشام لقي
             عنه" يحدث وكان الكلبي ابن لقيه شريفا   "كان ي ِرد: أعصر( بن غني
 الكلبي، بن محمد بن هشام ال"ق يرد: المرادي مسيك ذكر وفي أ(. 1/121 )ق

 ابن لقيهم من بعض لىإ ويشار (.6/2)ق ل "إ .. الكلبي خباب أبو حدثنا
 أبي زمان في الكلبي بن هشام لقيه "وقد شريح: بن مصاد بن عرفاء مثل الكلبي،
 عن أ 1/02ق نظروا أ، 1/612)ق "بدويا   وكان سنة، تسعين ابن وهو جعفر

 الشعب(. أبي الشاعر
 بن ثعلبة بن قيس "وولد :مثل الكلبي، يذكرها لم أنساب  إلى شاراتإ ترد وقد
 بنو و"هؤالء أ(؛ 1/619)ق تيم" ولد الكلبي يذكر ولم .. وتيما ضبيعة عكابة
 تعديالت؛ ترد أو أ(. 1/17)ق الكلبي" عن هذا وليس تميم، بن عمرو بن الهجيم
 مولى كان .. يليل أبي بن "وعبدالرحمن يذكر: األوس بعض عن الحديث ففي
 بن داود اسمه فقالوا ولده وأما الكلبي؛ قول في أحيحة، ابن فيهم فدخل نصار،األ

 أ(. 1/91)ق أحيحة" بن بالل
 ونشره روايته في ضافةاإل أو التدقيق ببعض قام حبيب بن محمد أن ويبدو

 من هذا جعفر: أبو "قال :مثل المالحظات بعض من يتبين كما النسب، لجمهرة
 في "وكان :ومثل أ(، 1/22)ق عطارد" ولد بعض من كتبته الكلبي، بكتا غير
 ابن كتاب من بدرو  وعتبه، بدر فيه يكن ولم معشر، بن خلف الكلبي كتاب أصل
 ابن كتاب من هألخذ شاراتاإل وتتكرر ب(. 1/20)ق ("671/222) عرابياأل

 أ، 1/11)ق ليث" مكان حثابة بن محتلم األعرابي ابن كتاب "وفي األعرابي؛
 قال عنمة. بن عبدالله أبو "وهو :قوله ومثل ب(، 20 ب، 22 ب، 21 وانظر
 ب(. 1/117)ق قثمة" الكلبي وقال قتمة، عرابياأل ابن
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 في الإ بذلك يشعر ما الكتاب في نجد وال التشيع؛ إلى الكلبيان وينسب
 وخاصة ب 110 أ، 21 أ، 20 أ، 1/01ق نظر)ا عرضية قليلة مالحظات

 المختار. حركة وفي والحسين، علي، مع قتل من بذكر االهتمام وفي ،أ( 692
 عامة. بصورة والموضوعية بالدقة تتسم الكتابة ولكن

 الثانية الجاهلية من العربية الشخصيات ذكر في كبيرة أهمية النسب ولجمهرة   -7
 تبّين مرّكزة شارةإ أو موجز تعليق مع أ(، 612 -ب 1/617)ق المأمون أيام إلى
 برز ومن قومه، في سيدا   أو شريفا   كان من – المختلفة الحقول في ظهر نم   د ور
 صحبه، أو )ص( النبي على وفد ومن ،فارسا   كان ومن العرب، أيام من يوم في
 في استشهد ومن وأحد، بدر خاصة )ص(، الرسول مغازي في استشهد ومن
 كالقادسية ،سالماإل في الكبرى العرب أيام في ُقتل من بعض ذكر كما الرّدة؛

 وصّفين. والجمل واليرموك
 من مسؤولة: مناصب توّلى من إلى شارةباإل خاصة بصورة المؤلف وُيعنى

 الشعراء ذكر لىع حريص وهو وقضاة. شرط، حابوأص وقادة، ل،اوعمّ  أمراء
 الخوارج، مثل أخرى، مجاالت في تمّيز بمن ينّوه فهو ضافةوباإل القبائل. في

 نساب.واأل والنحو كالفقه الثقافة، حقول في تمّيز وبمن ية؛العباس الدعوة ونقباء
 غيره. عند ت ِرد ال التي المعلومات أو المالحظات ببعض هذا بعد ينفرد وهو

 أخبـاره. طبيعـة توضـح يوردهـا التـي والمالحظـات شـاراتاإل مـن أمثلـة ولعلّ  
 سـعد بني سيد كان ظالم، بن خسفان بن سعد "منهم أمثلة: - الجاهلية أخبار فمن
 بنـي )مـن مـةتما بـن علـي بـن هـوذة ب(. -أ 1/22)ق "جاهلّيـا   وكـان .. زمانه في

 قيمتهـا قلنسـية كسـرى فأعطـاه نجـران، تبلـغ حتـى لكسـرى البـرد يجيـز وكان سحيم(
ـــا بـــن الســـموأل زد()األ "ومـــنهم (.6/79)ق درهـــم" (71،111) ـــا بـــن حي  بـــن عادي

 تيمـاء، صـاحب وهـو العـرب، وفـىأ من كان كلب؛ بن ثعلبة بن الحارث بن رفاعة
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 الجنـا؛؛ ذو وهـو )شـيبان( عمـرو بـن "وحارثة أ(. 1/622)ق اليوم" إلى بها وولده
 السـماء مـاء بـن المنـذر وائـل بـن بكـر قاتلـت يـوم أوارة، يوم وائل بن بكر على كان
 أ(. 1/112)ق

 عتبة بن الحضين بن كلثوم وهو رحم؛ "أبو أمثلة: – سالميةاإل الفترات ومن
 المدينة" على الوداع حجة وفي حنين غزوة في الله رسول استخلفه .. خلف نبا

 أ(. 1/21)ق
 وولي   سالمي،إ جاهليّ  القادسية؛ شهد  .. سوداأل بن السمط بن "وشرحبيل

 مرة بن سعد بني "فمن (.6/11)ق افتتحها" حين منازل قسمها الذي وهو حمص؛
 أ(. 1/611)ق مهران" قتل لذيا النخيلة يوم صاحب … حارثة بن المثنى )ذهل(

 أدى الذي .. بدر بن الزبرقان وهو حصين؛ بن عوف بهدلة بني "فمن
 أ(.  1/21)ق الرّدة" في بكر أبي  إلى الصدقة
    عب("ك بن قشير )من نجران عثمان هالّ و   كندير بن سليمان ن"إ

 البصرة، فتح الذي .. غزوان بن عتبة منصور( بن )مازن "منهم أ( 1/172)ق
 أ(. 1/190)ق البصرة" بصر الذي وهو )كذا(، البصرة يومئذ وكانت

 الشرقي؛ عامر بن النعمان بن عامر .. القيس امرئ بن عمرو بني "ومن
 والمهدي" المنصور صحابة في كان النّسابة؛ .. القطامي بن الوليد وهو
 (.1/127ق) نظراو  (6/270)ق

 فقيها   وكان .. عمارة بن لخنسا بن سعيد "منهم ".صدوقا   وكان الرواية "لقيط

 ب(. 1/112ق ،611 ،6/611ق نظرا أ(. 1/27)ق بالكوفة"
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 الرشيد رونله   القضاة قاضي )غطفان( قتادة بن هالل بن ظبيان بن "علي

 القضاة" قضاء وواّله رون،ه   بن محمد مع الخاتم واّله وكان الشرقية، على

 أ(. 1/101)ق

 البكائي جد وهو .. مشاهده علي مع شهد ثور، بن الطفيلي بن "عبدالله

 ب(. 1/126)ق المغازي" صاحب

 بن لنصر لقوله مسلم أبو هقتل الكاهن؛ سرى بن النقيب قريظ بن "الهز

 مجاشع بن القاسم عن أ 22 نظراو  ب. 1/29)ق بك" يأتمرون المأل نإ سيار:

 النقيب(. كعب بن موسى عن ب. 29 و النقيب،

 وهما أدية؛ وأمهما .. عمرو بن مدبر ابنا ،عمرو وأخوه مرداس، بالل "أبو

 وهب بن عبدالله منهم بطن "راسب (.6/721ق نظراو  ب 1/02)ق الخارجيان"

    ب، 671 ب، 111 ب، 1/112)ق أخرى شاراتإ النهر". يوم ُقِتل الخارجي،

 أ(. 21-ب 02

 بن سعيد بن يحيى بن لوط مخنف أبو األزدي( سليم بن )مخنف ولده "من

 (.6/762)ق وية"الرا عنف

 وخمسمئة ألفين في وكان )ص( النبي إلى وفد .. كرب معدي بن "شرحبيل

 بن حجر عن أ 1/27ق وانظر ،111 ،16 ،11 نظراو  6/11)ق العطاء(" )من

 "(.6911 في "وكان عدي
 ب(، - أ 611 أ، 611 ب، - أ 1/612ق نظرا) الشعراء إلى ويشير

 بيت بين العادة في هي ،أ( 197 ،أ 1/172ق نظرا) شعرهم من مقتطفات ويورد
 أبيات. ستة أو خمسة إلى تصل وقد أبيات، وثالثة
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 عــن حديثــه معــرض فــي العــرب أيــام مــن كبيــر عــدد إلــى الكلبــي ابــن ويشــير
 كـان .. مسـعود بـن هـانئ ربيعـة بـن عمـرو بنـي "فمـن قوله: مثل فارس؛ أو شريف
ـــا و"مـــنهم أ(. 1/110)ق قـــار" ذي يـــوم وائـــل بـــن بكـــر علـــى  بـــن مســـعود بـــن دعّب

ــــــــذي عــــــــامر، ــــــــالا هــــــــاج ال ــــــــين لقت ــــــــن وبكــــــــر تمــــــــيم ب ــــــــوم وائــــــــل ب                اللصــــــــاف" ي
 خرار" يوم كليب مقدمة صاحب .. سعد بن عتبة بني و"ومن ب(. -أ 1/112)ق
 قاتــل )غطفــان( "ويزيــد :مثــل شــريف، قتــل بمناســبة شــارةاإل تــرد أو أ(. 1/662)ق

 :مثــل صــلة ذي لحــادث أو ب(، 1/106)ق فيــد" جبــل يــوم الغســاني الظلــم كهــف
 يــوم وطعنــه الطفيــل، بــن عــامر لــه يقــول الــذي .. خلــف بــن الحــارث بــن "ضــبيعة
 أ(. 1/122ق) .." النتاءة

ــــي يــــاماأل ومــــن ــــوم ،ب( 1/112)ق أوراة يــــوم ليهــــاإ يشــــير الت  الجــــالة وي
 الــــــذنايب ويــــــوم ،أ( 161 - ب 1/102)ق جبلــــــة ويــــــوم ،ب( - أ 1/122)ق
 ويــــوم (،6/121ق ب، 660 ب، 1/171)ق لكــــالبا ويــــوم ب(، 1/662)ق

 التحـــــالق ويـــــوم ب(، – أ 1/110)ق اللصـــــاف ويـــــوم ب(، 1/610)ق قصـــــة
 ويـــــوم (6/199)ق جفــــراأل ويــــوم (،6/112)ق النجيــــر ويــــوم ،أ( 1/112)ق

 اآلخـــــــــرين ويـــــــــوم (،6/122)ق الـــــــــريح فيـــــــــف ويـــــــــوم (،6/129)ق صـــــــــفاق
 عـــين ويـــوم (،6/621)ق بعـــاث ويـــوم (،6/111)ق الـــزرم ويـــوم ،(6/111)ق

ــــــــــوم (،6/26)ق التمــــــــــر ــــــــــار وي ــــــــــوم (،6/127)ق النف ــــــــــاني الكــــــــــالب وي             الث
 ويــوم أ( 1/177)ق الحــاجر ويــوم أ(، 1/162)ق القــريتين ويــوم أ(، 1/12)ق

   المـــــــــــذيار ويـــــــــــوم ب(، 1/671)ق النحيـــــــــــل ويـــــــــــوم ب(، 1/166)ق الـــــــــــرقم
 أ(. 167 - ب 1/166)ق علق ذي ويوم أ( 1/171)ق

 من جماعات دخول عن مالحظات فيورد القبائل، شؤون من يرالكث ويتناول
 سواء واحد، بأل النسب بأن النظرة من يعدل وبذلك أخرى، قبيلة نسب في قبيلة
 نسب عن الحديث فعند سياسية. أو معاشية أو قبلية سبابأل الدخول هذا أكان
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 وعبدالله تنوخ، في دخل والشلل حذاقة يادإ بن زهير "وولد يقول: نزار بن اديإ
 ولد عن ويذكر ب(. 1/626)ق الصم" بني في دخل وعمرا تميم، بني في دخل
 .. الشاعر، حراك بن طائش رهط وهم خثعم، في دخل وأكلب " نزار: بنا ربيعة

 بن سعد بن عذيرة بني في دخلوا نهمفإ "وأماضنة :يقول ثم باليمن". وهم وعابسة
 "ومنهم :يقول ذيبان بن ارةفز  عن الحديث وعند (.6/9)ق قضاعة" بن هزيم
 عنس في ينسبون اليوم وهم .. مذحج من ببطن لحقوا  .. التسعة خوتهوا   بيهس

 بن أسلم "فولد يقول: جذام عن الحديث وعند أ(. 1/102)ق مذحج" بن مالك بن
 العشيرة دسع ذكر وعند (.6/177)ق شيبان" بني في اليوم وهم عنب، مالك
 أشرس فدخل وعوف، والديل وأشرس عامر العشيرة، سعد بن الله زيد "وولد يقول:
 تفرقت فمنه نسبه، على الله زيد بن عامر وأقام تغلب، بني في وعوف والديل
 يشكر بن بكر "فولد يقول: زداأل قبائل عن الحديث وعند (.66/612)ق زيدان"
 نظراو  6/770)ق زبيد" بني في دخلوا .. والحارث وعوف وسعد .. عامر

 بن عمرو بني وعن ب، 1/111ق نالعي قيس عن الحديث ظرنوا .أ 1/27ق
 ب(. 1/20ق نظروا أ، 1/22ق انظر تميم. في حضرموت، من جنحود،
 ألسباب النسب في التداخل بعض عن تكشف المعلومات هذه كانت ذاوا  
 عن المعلومات بتدقيق ورصده سببالن االهتمام تؤكد نهافإ اجتماعية، أو سياسية

 نساب.األ
 وتقاليدها، وعاداتها القبائل أسماء عن اجتماعية معلومات الكلبي ناب ويذكر
 )بن أعصر تسمية سبب مثال   يذكر القبائل أسماء ففي خاصة. أهمية له وبعضها

 )زيد، تميم أبناء تسمية ظروف ويوضح ب(، - أ 1/129ق عيالن قيس بن سعد
 يشـمله ومـا سـماال بهـذا الربـاب تسـمية وسبب أ(، 1/19)ق الحارث( عمرو، مناة،
 أ(. 10 – ب 1/12 )ق
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 عبدالله بني فخذ من تميمي مع حوار قصة ففي ،أحيانا   معلوماته يركز وهو
 حتى خطوة، كل وصف مع متسلسل، تدرج في سرةاأل نسب يرجع دارم، بنا

 ب(. 12 – أ 1/19)ق مضر  إلى ينتهي
 راش:خ قال القسم؛ من نوع عن فيتحدث القبلية، األعراف بعض  إلى ويشير

 نو؛" سفينة يريدون الودع، وبذات والنار، والرماد بالملح يحلفون "كانوا
 معاوية أخيه يد على هوازن بن بكر بن زيد مقتل ذكر وعند أ(. 1/106)ق

نماو  بل،اإل من 111 الظرب بن عامر "فوداه يضيف:  بلاإل لعظم مئة جعلها ا 
 حكم بلاإل من مئة بالعر  في كانت دية أول فهي الدمار، عن ليتناهوا عندهم
 بن حارثة بن عمرو ذكر وعند أ(. 1/161)ق "جاريا   حكما   الظرب بن عامر
 ووصل السائبة، وسّيب البحيرة، بحر الذي "وهو يقول: خزاعة( )من ربيعة

 وثان"،األ عبادة  إلى العرب ودعا سماعيل،إ دين وغّير الحامي، وحمى الوصيلة،
 بن يزيد بن حجر عن الحديث وعند ؛(111 ،6/119)ق الكعبة" صاحب "وكان
 بني مرباع "صاحب يسميه الحارث( بن سلمة بني )من سلمة بن كرب معدي
 ألخذه الجيش طعام وعليه الغنيمة، من الربع يأخذ أن "والرباع :ويضيف هند"،
 (.6/112)ق الرباع"

 هاشم، بني من باتر المغت مثال   فيتناول طريفة، معلومات الكلبي ابن ويورد
 صعصعة بن وعامر وخزاعة نصاراأل مثل أخرى، قبائل في تزّوجن تياللوا أو
 س عة يبين استطراد وهو وفزارة؛ ولخم وسليم والقين حمير من كرب، معدي وآل

 العرب أوسط قريشا   أن من السقيفة في قيل ما ويؤكد لقريش، القبلية الروابط
 بن بكر بن منبه دول )من قيسا   أن ويذكر بعدها(. وما ب 1/119)ق أنسابا  
 (.6/197)ق العرب" من ختينأ بن جمع من "أول كان ثقيف وهو ن(هوزا
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 عن حديثه معرض في الجزيرة، في العربي الخط بدايات عن مالحظة ويقدم
 أهل عّلمه الذي "وهو يقول: إذ كلب( من دومة )في اكيدر أخ ملك،عبدال بن بشر
 قوم كتبه من أول وكان العربية، ابكت وهو الجزم، يسمى الذي هذا خّطا ، نباراأل
 بن بشر وكان الحيرة". أهل نباراأل أهل فعّلم األنبار، أهل فعّلموه ببقة، طي من

 عبدالملك. بن بشر فتعلمه الدهر، بها فيقيم النصرانية بحال الحيرة يأتي عبدالملك
 بن قيس وأبا – أمية بن حرب بن سفيان أبا فعّلمه تجارة في مكة  إلى شخص ثم

 فعلمه الطائف أتى ثم أمية، بن حرب بنت الصهباء وتزوج زهرة، بن مناف عبد
 أتى ثم الكاتب، زرارة بن عروة فعلمه مضر بادية ثم الثقفي، سلمة بن غيالن
 (.6/162)ق فعّلمهم" الشام

 أسـود بنـي ذكـر فعنـد القبائـل؛ مـواطن عـن معلومـات أحيانـا   الكلبي ابن ويورد
 الذي باليمامة النخل "أصحاب نهمإ يقول ثعلبة( بن الكم بني من )بطن مالك بنا

 شــاراتإ يــورد كمـا أ(. 1/669)ق )ص(" النبــي لهـم دعــا مــرتين، السـنة فــي يصـرم
 "وآل يقـــول: زداأل عشـــائر عـــن الحـــديث فعنـــد مصـــار؛األ إلـــى القبائـــل انتقـــال إلـــى

 ومّكنتـــه (.6/726)ق حرمـــا" عـــين لهـــا يقـــال قريـــة فـــي بالغوطـــة بدمشـــق معيـــوف
 ولهـــا بهـــا أقامـــت التـــي والبطـــون العشـــائر مـــن الكثيـــر تعـــداد مـــن بالكوفـــة رفتـــهمع

 مســجد لهـم كنـدة( )مـن معاويـة بـن ذهـل هـذه: ومـن وغنيـة. مهمـة وقائمتـه مسـجد،
 بـــن ومالـــك (،6/21)ق كنـــدة( مـــن )بطـــن الحـــارث بـــن القـــيس وامـــرؤ (،6/22)ق

 عــــدي بــــن معاويــــة بــــن القــــيس وامــــرؤ (6/21)ق الحــــارث بــــن والطمــــح الحــــارث،
 )بطــن( ربيعــة بــن ومالــك ص( . )ن )بطــن( ربيعــة بــن ومالــك ص( . )ن ()بطــن

 عــــــدي بــــــن والحــــــارث )بطــــــن( ربيعــــــة بــــــن عــــــدي بــــــن وجبلــــــة (،11 -6/21)ق
 ووعمــر  كنــدة(، 6/16)ق )بطــن( ربيعــة بــن عــدي بــن حجــر بــن ومــرة (،6/11)ق
 )بطــن( وهــب خيــرال وأبــو )بطــن(، معاويــة بــن ربيعــة بــن وهــب ولــد مــن ربيعــة بــنا

 وشـجرة كنـدة(، 6/12 )ق عمرو بن نعمان ولد من بطن رقمواأل كندة(، 6/29)ق
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 التـي خـرىاأل البطـون ومن (.6/12)ق وهب بن ةربيع بن معاوية ولد من )بطن(
 (،6/117)ق كــرب أبــي بــن عمــر ولــد مــن )بطــن( الحــر وهــو ســلمة :مســاجد لهــا

 بن النخع عن الحديث وفي (.6/117)ق معاوية بن المثل ولد من )بطن( وبهدلة
 ويذكر (.6/112)ق بالكوفة د  مسج ولكل   وحارثة، جذيمة بطني  إلى يشير عمرو
 مـن ويـذكر ،(6/17)ق مسـجد ولهـم كعـب بن الحارث بني من )بطن( مسلية بني

 (.6/622)ق قـــيس فــي وعــدادهم مســجد، بالكوفـــة لهــم وعــود، وأوس قــيس بجيلــة
 :ويضــــيف بــــالجزيرة"، ن"بطــــ زبــــان فيــــذكر ثعلبــــة بــــن معاويــــة ولــــد عــــن ويتحــــدث
 مســـجد" بالكوفـــة لهـــم بطـــن، وبـــرعم بطـــن، تـــراغم وهـــو وملـــك بيـــت أهـــل "وبالكوفـــة

 الكوفة.ب اليمانية بطون عن صورة يعطي وهكذا (.1 -6/162)ق
 طـــــارإ فـــــي خبـــــره ويضـــــع خروجهـــــا، فـــــي ســـــبأ ئـــــلقبا اتجـــــاه عـــــن ويتحـــــدث

 ام ن  وتيــــــ أربعــــــة، فتشــــــام   عشــــــرة، ولــــــد ســــــبأ أن فيــــــذكر للرســــــول، ينســــــب حــــــديث
ـــــذين ســـــتة؛ ـــــة، وجـــــذام ولخـــــم غســـــان تشـــــاّموا: فال ـــــذين وعامل ـــــامنوا: وال ـــــر تي  حمي
 وخـــــــــــثعم بجيلـــــــــــة مـــــــــــنهم الـــــــــــذين نمـــــــــــار،وأ واألشـــــــــــعر وكنـــــــــــدة ومـــــــــــذحج زدواأل
 تخلـــــــو ال صـــــــورة يعطـــــــي وبـــــــذلك (11 ،12 ،6/10ق نظـــــــراو  (،2 -6/29)ق
 اليمانية. حركة عن دقة من

 ويورد سماء،األ مع سريعة تتعليقا يعطي الكلبي ابن نإ القول يمكن وختاما  
 القبائل عن شاملة فكرة تعطي مجموعها في وهي أوفى؛ مالحظات أحيانا  

 المختلفة. الحقول في البارزين ورجالها
 ن،يالكلبي دراسات عن شاملة فكرة عطاءإل نسبيا   واسعة المالحظات هذه

 من بد وال ينشر، لم الكتاب نوأل الجنوب، وعرب الشمال عرب اولتتن التي
 المسهبة. مقدمته وفي جداول،  إلى الكتاب تحويل في كاسكل، بجهود التنويه
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(W. Caskel – Gamharat An – Nasab … Des Hisham Ibn  Muhammad 
al – Kalbi; 2 vols. Leiden 1966). 

 وهو (91-2/220-677) الزبيري مصعب نساباأل دراسة في األوائل ومن   -2

 "النسب بيهكتا من يصلنا ولم نساب.باأل عالما   انوك الزبير، بن عبدالله آل من

 كالطبري المؤرخين، استشهادات وتدل الثاني. الإ قريش" "ونسب الكبير"

 وصل ما أفضل وهو الكتاب؛ هذا يةأهم على صفهاني،األ الفرج وأبي والبالذري

 قريش. نسب من ليناإ

 الكلبي ابن معاصره اتّبعه للنسب، مستقر طارإ بوجود الكتاب خطة وتشعر

 الزهري، من خذباأل كتابه افتتح فقد واسعة؛ ادرهمص أن ويبدو بعده. جاء ومن

 قوله: مثل تاريخية، مؤلفات من وأخذ (.7)ص الزهري" شهاب بن محمد "قال

 أبي عن عقبة بن موسى "ذكر أو (،611)ص أسناده" بعض في .. الواقدي "قال

 أهل "وأجمع :قوله من يبدو كما النسب أهل إلى ورجع (.117)ص حبيبة"

 في روايات من كثيرا   وأفاد (.2)ص بعضهم" "قال أو بينهم"، الختالف النسب

 مصعب، بن عبدالله أبي، "سمعت :كقوله ومكتوبة شفوية خبار،واأل النسب

 وكان الليثي، رواد بن فضالة بن عضيل بن حماد و"حدثني (612)ص يقول"

 الخبر(؛ اتصال ليؤكد ِسنِّه إلى مشيرا   621)ص وسنتين سنة مئة بلغ قد حماد

 عمارة" بن نوفل بن مانعث بن مصعب الحديث بهذا "وأخبرني :وقوله

 وغيره" الزبير بن عروة بن يحيى بن محمد بن عبدالله "حدثنيو (،771)ص

 أبي عن وأخذ (.661)ص قال" السعدي عّياش بن سليمان و"أخبرنا (،111)

 (.117 ،116)ص الزناد" أبو و"ذكر "الزناد أبو "قال :مثل الزناد،
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 بعض "وحدثني :قوله مثل صراحة، المصدر ذكر دون مصعب يأخذ وقد
 معمر" عن الصنعاني يوسف بن هشام عن و"وأخبرت ،(712)ص يعلم" من

 أن "وذكرو ،(671)ص الكعبة" كسوة ديباج في قرأ من و"أخبرني (،671)ص
 (21)ص "قالوا" وله:كق اعةجم عن ويأخذ (.116)ص ذكر" شعرياأل موسى أبا

 وفي دراساته في الواسع جهده على يدلّ  ذلك وكل الجمعي. سناداإل طريقة على
 ذكر في يتوسع أن الزبيري مصعب من ينتظر ال ذلك ومع أخباره. جمع

 وجود ومع اليقظان، وأبي الزهري دراسات مثل قبله، دراسات وجود مع المصادر،
 لجند.ا ديوان إلى ضافةباإل نّسابين،
 بمجموعة كتابه أغنى يالزبير  مصعب أن هي أولية مالحظة من بد وال
 ابن بها أخذ التي المرّكزة المالحظات خطة فتجاوز والشعر، خباراأل من طيبة

 الكلبي.
 النسب يذكر نساب،األ في التحوالت عن مهمة معلومات المؤلف يعطي   -9

 عك أن فيذكر :هنا مفيد التمثيل ولعل القبائل؛ بعض ليهإ اتجهت وما الصحيح
 ينتسبون عك من بالمشرق من "فكل :ويضيف أد، بن عدنان ولد من )الحارث(

 أد" بن عدنان  إلى ينتسبون اليمن وفي البالد في عك وسائر .. زداأل إلى
 (.9)ص

 انتسبت "وقد ويضيف: )ونزار(، قضاعة عدنان بن م ع دّ  ولد من أن ويبين
 ذلك في وزوروا .. سبأ بن حمير بن مالك بن اعةقض فقالوا: حمير،  إلى قضاعة
 وبعد الجاهلية في قضاعة شعار"وأ بقوله: ذلك تأكيد إلى ويستطرد ".شعرا  

 ربيعة عن عامة مالحظة ويورد (.9)ص "معدّ  في نسبتهم أن على تدلّ  الجاهلية
 من فدخل سماعيل،إ ولد من الصريحان ومضر ربيعة يقال "وكان ويقول: ومضر

 نزار" في نسبهم على بالشام منهم كان ومن النخع، في بالعراق ممنه كان
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 من الّ إ اليمن،  إلى "انتسبوا وأنهم نزار، بن أنمار من بجيلة أن ويذكر (.2)ص
 وعند (.0)ص نزار" بن نمارأ إلى نسبهم على نهمفإ والمغرب بالشام منهم كان
 بن أقبل وهو خثعم، ومنهم زد،األ في انتسبوا "وقد :يقول يشكر بن خزيمة ذكر

 بين كانت ذاا  و  نزار؛ نب نمارأ  إلى نسبهم على بالسراة وهم .. نزار بن نمارأ
 (.0)ص مضر" على اليمن مع خثعم كانت حضرموت، وبين هنالك فيما اليمن
 ُيْشِعر ومما اليمن، إلى عدنان من قبائل انتساب شاراتاإل هذه من ويتبين

 يمانية. تعتبرها وب ْعد ها الفتو؛ في ليهاإ شاراتفاإل اإلسالم؛ قبل جنوبا   بتحركها
 غيرها، أنساب في مجموعات أو عشائر دخول اليمن في مألوفا   كان وقد

 سياسية. أو زراعية لضرورات
 التاريخية واألخبار األنساب بين يجمع أنه قريش نسب في ما أهمّ  ولعل

 العصر من ذكرهاي التي الشخصيات عن وأخبارا   معلومات يورد فهو دبية؛واأل
 عصره. إلى أي (،606 ،662)ص المأمون وأحيانا   الرشيد، زمن إلى الجاهلي

 ترجمــــة مـــن يقــــرب مـــا إلــــى فيهـــا يتوســــع وقـــد ومهمــــة؛ وافيـــة أحيانــــا   وأخبـــاره
ـــــــن عـــــــن أخبـــــــاره مثـــــــل شـــــــاملة،  بـــــــن عبداللـــــــه وعـــــــن (،0 -62)ص عبـــــــاس اب
ـــــــن الحكـــــــم وعـــــــن (،0 -611) جـــــــدعان ـــــــب ب  وعـــــــن (،721 -771)ص المطل

 (.1 -110)ص عامر بن عبدالله وعن (،1 -761)ص الوليد بن الدخ
 ابن )مثل الشخصيات بعض عن هامة طويلة بمالحظات أحيانا   ويأتي

 وهي هامة؛ أحداث في اشتراكها بصدد (612 نظراو  21 -670ص الزبير
         ترجمة إلى ترقى ال سعتها على ولكنها دب،األ كتب روايات إلى أقرب
 أو موجزة شارةإ بمجرد المؤلف يكتفى وقد .(1 -21ص علي بن زيد حركة )مثال  
 (.666ص ،622ص ،1 -661ص نظر)ا حدث إلى طويلة
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 الشـــــجاعة تبصـــــفا فيهـــــتم المـــــروءة، جوانـــــب إلـــــى أخبـــــاره فـــــي يلتفـــــت وهـــــو
 (.1-120ص ،160ص بعـدها، وما 772ص مثال   نظر)ا وبالكرم وباالستشهاد

ـــــار عـــــن ويتحـــــدث  ويشـــــيد (؛606 ،672 ،162ص )مـــــثال   القضـــــاة بعـــــض أخب
 أيـــام عمـــران بــن محمـــد )مـــثال   أخبــارهم عـــرض عنـــد وصــالبتهم الـــبعض باســتقامة
 (.9 -622ص المنصور

 بالمصـــــــــاهرات تتصـــــــــل مهمـــــــــة اجتماعيـــــــــة معلومـــــــــات الزبيـــــــــري ويعطـــــــــي
     مـــــــــثال   نظـــــــــرا) وبـــــــــدورها المـــــــــرأة بأهميـــــــــة وُيْشـــــــــِعر االجتماعيـــــــــة؛ وبالعالقـــــــــات

 ولهـــــــذا الســـــــيدات؛ بعـــــــض عـــــــن وافيـــــــة ا  أخبـــــــار  يعطـــــــي كمـــــــا (،712 -717ص
ــــــت صــــــفية )مــــــثال   داللتــــــه ــــــب عبــــــد بن ــــــن عبــــــد بنــــــت وأميمــــــة ،671ص المطل  ب
 (.7 -676ص بجاد

 أهمية لها أخبارا   أحيانا   يعطي بأنه أمانته،  إلى ضافةإ الزبيري، ويتميز
 م ن "أول أنه ذكري غالب بن وجز إلى شارةاإل ففي ببعضها؛ ينفرد وقد خاصة،

 يالذ كبشة، أبو هو "ووجز :ويضيف خزاعة؛ في سيدا   كان نهوأ ،الشعرى" عبد
 الإ شيئا   يعمل ال أحدا   أن تظن والعرب ليه؛إ )ص( الله رسول تنسب قريش كانت
 أبو نزعه قريش: قالت ريشق دين )ص( الله رسول خالف فلما شبهه؛ ينزعه بِعْرق
 (.6 -691ص) .." الشعرى عبادة في الناس خالف كبشة أبا نأل كبشة،

 معاوية، فترة في للسفيانيين لمروان الداخلية النظرة يكشف من أدق ولعله
 "ما له: قال ذإ عفان، بن عثمان بن عمرو مع دينةالم في نجواه خالل من وذلك
 أن يمنعك فما أبيك باسم الإ الخالفة -أمية بن حرب بني يعني – هؤالء أخذ

 فالن "ومنا أضاف: ثم رجالهم عّددو  ..."، رجاال   منهم أكثر فنحن بحقك، تنهض
 ثم حرب". بني رجال على العاص أبي رجال فضول فضل، وفالن فضل، وهو
 )ص( الله رسول سمعت أني مروان يا "أشهد :وفيه مروان، على معاوية ردّ  يورد
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 وعباد ،دخال   الله ودين   ،دوال   الله مال اتخذوا رجال   ثالثين الحكم ولد بلغ إذا يقول:
 -111ص )انظر المقدمات دون بعد فيما اشتهر قول وهو والسالم". .و ال  خ   الله

111.) 
 والية بدء في المدينة، في معاوية أيام العرفاء دور أورده ما أطرف من ولعل

 لكل وكان العرفاء، إلى يدفع العطاء "وكان يقول: عتبة. بن هاشم أبي بن عاصم
 وقال: الناس أعطية عاصم سفحب ليهم.إ ويدفعها أعطيتهم يأخذ عريف قبيلة

 فال يأخذونها، العرفاء وكانت يده. في عطاءه رجل كل إلى فأدفع أهلها يأتيني
 ويأخذون بعضا   فيعطونهم أهلها ويصدقون ،ميتا   يميتون وال ،غائبا   يغيبون
 أهل ويأتيه ،ميتا   وال غائبا   يعطون فال الديوان يصلح أن عاصم فأراد ؛بعضا  
 من يصيبون كانوا لما ذلك الناس فكره عرفهم؛ وقد أعطيتهم همليإ فيدفع العطاء

 على ي ُدلّ  نّص  وهو (.192)ص .." تيانهإ من وامتنعوا والغيب، الموتى حظ
 كما لهم، يحقّ  مما أكثر على ليحصلوا العطاء دفع في وقبائلهم العرفاء تالعب
 وأهّميتهم. العرفاء وظيفة يبين

 فـــي قيلـــت التـــي والقصـــائد، الشـــعرية اتالمقطوعـــ يررر   إ الكتـــاب فـــي ويكثـــر
 ،0 -612ص مــثال   نظــرا) الشــعر يــنظم كــان إن لــه للمتــرجم تعــود أو مناســبات،

676- 7، 712- 9، 762- 0.) 

ـــ للـــبالذري، شـــرافاأل أنســـاب أمـــا -2  ســـالمي،اإل العربـــي للتـــاري  شـــاملة دراســـة هففي

 النسب. خطة طارإ في التراجم من كبيرة ومجموعة

 ديـوان تنظـيم مـع يتمّشـى سبقه من ولدى لديه نساباأل طةخ تنظيم أن ويبدو

-21ص 1)ق بالسـيرة يبـدأ فهـو قرب.فاأل األقرب ثم الرسول، بآل ابتداء تلة،المقا
 الرســــول، بأجــــداد ليصــــلها العــــرب أنســــاب فــــي بمقدمــــة لهــــا يمّهــــد أن بعــــد (602
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 ويون()العل وأوالده طالب أبو يليها (،21 -1ص 1)ق اإلسالم قبل قريش وبتاري 

 (،201-962) )العباســيون( وأوالده المطلــب عبــد بــن والعبــاس (،962 -611)

 وبقيــة (،219 -1 - 6ق و ،1112 -211) مويــون()األ شــمس عبــد بــن وأمّيــة

 خصـص وهكـذا (.1622 -210 -6ق) مضر وبقية (210 -219 6)ق قريش

 حــوالي للســيرة
10

1
  حــوالي لألمــويين وخّصــص للعلــويين، ذلــك ومثــل الكتــاب، مــن 

3

  حوالي وللعباسيين الكتاب، 1
16

 ربعه. من أقلّ  مضر ولبقية منه، 1

 كالب، )مثل منها، القليل الإ مضر، قبائل كتابه في البالذري لتناو  لقد

 تجاوزت ستهدرا أن على يدل ما وجد نا  و  واليمن؛ ربيعة يتناول ولم قشير( هالل،

 تاج وفي .1/602 خليفة جي)حا كتابه يتم أن قبل توفي أنه الإ الكتاب، في ما

 باليمن(. تتعلق ليهإ إشارات العروس

 أخبـــار فـــي وأوجـــز المنصـــور، أيـــام  إلـــى بتوســـع العباســـيين الـــبالذري تنـــاول

ــــــاه يســــــترعي وهــــــذا (؛201 -220ص 1)ق والرشــــــيد المهــــــدي ــــــذكرنا إذا االنتب  ت

 هـــ(،601 )ت المعتمــد أيــام  إلــى المــأمون أيــام مــن للعباســيين ذريالــبال معاصــرة

 فهـل هــ(.699 )ت المعتـز إلـى هــ(620) المتوكـل من العباسيين بالخلفاء وصلته

 التــاري  تنــاول المــدائني شــيخه إن المعاصــرة؟ حــدود عنــد بــالتوقف الــبالذري التــزم

 واليعقــوبي يــاطخ بــن كخليفــة معاصــريه، بعــض نا  و  المعتصــم، أيــام  إلــى العربــي

    الواثـــق بـــين تاليـــة فتـــرات  إلـــى التـــاري  هـــذا تنـــاولوا والطبـــري، هــــ(600) والبســـوي

 النسـب أهـل هيكل على سار البالذري أن أم هـ(.619 )ت والمكتفي هـ(676 )ت

 قــدوم منــذ الــديوان فــي العــرب تقلــيص بــدأ لقــد الكلبــي؟ وابــن الزبيــري مصــعب مثــل

 فأسـقط المعتصـم جـاء ثـم المـأمون، أيـام الإ جـديا   يحصـل لـم هذا ولكن العباسيين؛
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 فتــرة مطلــع فــي انتهــى العــرب المقاتلــة تســجيل أن يعنــي وهــذا الــديوان. مــن العــرب

 والتدرج. الهيكل في طبيعيا   نساباأل إطار في التوقف يجعل مما المعتصم،

 مختلف في العرب لألشراف تاريخا   قدم أنه في شرافاأل أنساب ميزة وتبدو

 وشموله. أفقه سعة في فريد نسق وهو الخالفة؛ تاري  مع ل،الحقو 

 كتب أساليب من – متعددة تاريخية خطوط من خطته تفاصيل في أفاد وقد   -0

 إطار هو هيكله كان ولئن نساب.األ لكتب إضافة خباريين،األ وكتب الطبقات،

 بعناوين تذّكر خليفة، كل فترة في الهامة لألحداث الفرعية عناوينه نفإ األنساب،

 بخط متأثر شرافاأل ولترجمات للسيرة تناوله أن ينح في خباريين،األ كتب

 خباريين،ألا شي  (669/271) المدائني أساتذته بين ويالحظ والطبقات. التراجم

 الكلبي. وابن الزبيري ومصعب الطبقات، صاحب (671/222) سعد وابن

 أو الكلبي ابن رواية)ب مخنف أبي خاصة خباريين،األ كتب من البالذري أفاد

 ولاأل مصدره المدائني من واسعة صورةوب الحكم، بن وعوانة كتبه( من مباشرة

 أصحاب دراسات ومن كتبه(. من بالنقل أو مباشرة عنه خذ)باأل الخلفاء عن

 وكاتبه والواقدي سحاقإ وابن والزهري عروة مثل والتاري  السيرة في المغازي

 بن ومحمد اليقظان أبي خاصة األنساب، أهل من أفاد كما سعد، بن محمد

 الزبيري. ومصعب هشام، وابنه الكلبي، السائب

 شفوية روايات ومن شيوخه من خذباأل ودراساته بحوثه البالذري ضافوأ

 زارها التي المدن أشياخ من موثقة محلية روايات جمع في أسفاره من وأفاد أخرى،

 عراقية.ال للمدن ضافةإ والمدينة، والثغور الشام في
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 لتوثيق أحيانا   رأيه ويبدي الروايات، بين ويفاضل مصادره، يدّقق والبالذري

 كثيرا   ولكنه الخالف، مجال ظهارإل مختلفة بأسانيد لرواية صورا   يورد وقد رواية.

 النظرة أن ويبدو .متصال   خبرا   ليعطي مصادر مجموعة من معلوماته يأخذ ما

 وتاري ، وطبقات، مغازي، وأصحاب ،ريينإخبا )من السابقين المؤرخين  إلى

 الطبري عن البالذري يختلف وهنا ذلك. من ومّكنته عصره في استقّرت ونّسابين(

 اإلسالم صدر في مصادره أحد أساسا   الطبري يعتمد فبينما التاريخي؛ أسلوبه في

 روايات يضيف ثم ،العلوية( الثورات في مخنف أبي أو السيرة، في سحقإ )كابن

 ما على معلوماته قاعدة البالذري يبني مباينة، أو مكمِّلة معلومات عطييل فردية
 يورد ثم بـ)قالوا(، يبدأها أخبارا   ليعطي المؤرخين من مجموعة لدى مقبول هو

 حين وفي البالذري. فهم في هميةاأل بالغ أسلوب وهو أخباره، ليتمّ  مفردة روايات

 من استفادة أكثر البالذري يبدو باره،أخ في العراقية المدرسة على الطبري يرّكز

 في األمة بتاري  تّتصل التي واألحداث الفتو؛ أحداث في خاصة لمدينةا مدرسة

 فيها وقع التي المنطقة لروايات خاصة أهمية يعطي أنه كما ولى؛األ الفترات

 خارجية. أخرى بروايات ويتّمها الحادث،

 في الزمني التسلسل ويراعي رقام،واأل التواري  إيراد في البالذري ويدقق

 عثمان، قبل معاوية )مثال   والتأخير التقديم النسب هيكل يقتضي حيث الإ كتابه،

 في وقع ما يتناول خليفة كل عن حديثه وعند متأخرة(. الخطاب بن عمر وترجمة

 وهو الخوارج؛ وخاصة السياسية، حزاباأل بفعاليات يعنى كما أحداث، من عهده

 سالم.اإل صدر في وأوفاها معنه المصادر أفضل
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 بالترجمة، اشتغاله ومن وشيوخه، مصادره من يبدو كما البالذري، ثقافة نإ

 العربية بالدراسات االهتمام بين جمع أنه  إلى تشير الشعرية، مواهبه ومن

 ودورهم العرب والأح على تركيزه مع هذا جنبية؛األ وبالثقافات واإلسالمية،

 والثقافية االجتماعية لنواحيبا اهتماما   يبدي لذلك ووه سالم؛اإل في التاريخي

ن شعرية، مقتطفات من يورد فيما ويتوّسع أخباره، في دبيةواأل  يرادإ تحاشى وا 

 المطولة. القصائد

 موجزة مالحظات يرادإ يكفي بل الضخم، كتابه تحليل مجال هذا وليس

 الخلفاء(. تاري  )خارج

 أن كــــون فــــي هــــي المعاصــــرين للمــــؤرخين بالنســــبة الخاصــــة الــــبالذري ميــــزة إن   -2

 وهــو نسـبه؛ موقـع فـي كـلّ  تـراجمهم، فــي العـرب لألشـراف تاريخـا   شـرافاأل أنسـاب

 هــذا مــن هميــةاأل مركــز رافشــاأل فــي ويــرى التــاري ، هــذا اتصــال نعــ يعّبــر بــذلك

 ومـــا تراجمـــه فـــي وهـــو العـــرب. عنـــد لهـــم االجتماعيـــة النظـــرة عـــن ويعّبـــر التــاري ،

 الوطنيـــة المعـــاجم )يشـــبه العربيـــة للتـــراجم ضـــخم معجـــم وآثـــار، رأخبـــا مـــن يقّدمـــه

 لألحنـف ترجمتـه مثـل االنتبـاه، تسـترعي واسـعة تراجمـه وبعـض الحديثـة(. الكبـرى

 ضــافةإ 1692 -1610ص 6)ق وللحجــاج (1111 -112ص 6)ق قــيس بــنا

 الـذبياني النابغـة مثل والشعراء، الفصحاء ولبعض والوليد(، عبدالملك أيام خبارهأل

 والفــــــــــرزدق (1127 -1107)ص صــــــــــيفي بــــــــــن وأكــــــــــثم (2 -1117ص 6)ق

ــــد (126 -120)ص وجريــــر (219 -202)ص -100)ص صــــفوان بــــن وخال
 فــي كمــا ختصـاص،اال بحقــل المعنّيــين مـن أكثــر الترجمــة فـي يفــيض وقـد (.111

 مـن جانبـا   يكشـف بـذلك وهـو (.17 -011ص 6)ق الـدؤلي سـوداأل ألبي ترجمته

 دبية.األ اهتماماته
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 كل في كرفيذ ولين،األ المسلمين عن األخبار من ثروة األشراف أنساب وفي

 الخاصة؛ وأخباره ومواقفه، ودوره، ومزاياه، سالم،اإل في الشخص دخول ترجمة

 له. المترجم دور حسب منها كل أهمية وتختلف عادة، مسهبة ترجمات وهي

 عن واسعة علوماتم فيقّدم لنسبها، طارهاإ في القبائل بأمور البالذري وُيْعن ى

 أمور  إلى وينّبه آخر؛ مؤرخ عند ت ِرد ال بتفاصيل وبعده، اإلسالم قبل قريش

 ساد ما "قيل يقول: شمس عبد بن ربيعة بن عتبة عن حديثه في )مثال   طريفة

 محاولة عن أخباره وانظر ،210ص 6)ق طالب" وأبي عتبة غير ُمْمِلق قريش

 (،222ص 6)ق الروم بقيصر ويرتبط قريش، في يترأس أن الحويرث بن عثمان

 (.21 -91ص 1)ج يالفإلل شاراتهإ ومثل

 مجموعة عن ومهمة مرّكزة معلومات ويعطي العرب، بأيام البالذري ويهتم

 أو المدرة غيط ويوم (،2 -117 ،2 -162ص 6)ق نجب ذي يوم مثل منها،

 6)ق طلو؛ ذي ويوم (162ص 6)ق قحقح ويوم (169ص 6)ق فلج صحراء
 6)ق والغبراء وداحس (.1 -112ص 6)ق المروت ويوم (،171 -162ص
 -271ص 6)ق بزاخة ويوم (،1 -271ص 6)ق القريتين ويوم (،9 -172ص
 1)ج نكيف ذات ويوم الفجار وأيام (،072ص 6)ق الجفار ويوم النسار ويوم (6

 1ق و 7 -116ص 1)ج شمطة ويوم (،6 -111ص 1)ج نخلة ويوم (09ص
 6)ق نطاع ويوم (،011ص 6)ق الفجار أيام ولأ الحريرة ويوم (،011ص
 (290 ،7 -296ص 6)ق جبلة ويوم (229ص 6)ق الشيطين ويوم (279ص
 6)ق ولاأل الكالب ويوم (121)ص قشاوة يومو  (0 -222ص 6)ق أوارة ويوم
 إشارات وترد هذا، (.1167 ،6 -011ص 6)ق الثاني الكالب ويوم (210ص

 (6/1167)ق الهباءة ويوم (221ص 6)ق خو يوم )مثل أخرى يامأل يجازا  إ أكثر
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 6)ق سلمان ويوم (127ص 6)ق الغبيط ويوم (227ص 6)ق رحرحان ويوم
 (.207ص

 6ق )انظر والفرزدق جرير نقائض من عدة مواضع في مقتطفات يورد وهو
 في مصدر من أكثر من ادةفاإل حاول البالذري أن ويالح ظ (.121 ،172ص

 كان اعتماده جلّ  أن يبدو ولكن أسلوبه، وفق (169ص 6ق )انظر ياماأل أخبار

 قليل وهو (،220 ،121ص 6)ق شامه وابنه الكلبي السائب بن محمد على

 راشم )مثل البدو من راوية عن يأخذ وقد (.121ص 6)ق عبيدة أبي إلى شارةاإل

 6ق بعضهم "قال :)مثل عابرة شارةبإ يكتفي أو (220ص 6ق سماعيلإ بنا
 محمد روايات توازي ياماأل عن مبّكرة روايات بالذريال فظيح وهكذا (.162ص

 خاصة. أهمية ولهذا عبيدة(، أبي )عن حبيب بنا

 غــزوات مــن ســالم،اإل قبــل للقبائــل المختلفــة الشــؤون عــن الــبالذري ويتحــدث

 ،2 -079ص 6)ق أســد بنــي علــى يربــوع بــن ثعلبــة بنــي غــارات )مثــل اعتياديــة
 6ق – وظروفـه حـابيشاأل مـع ريشقـ حلـف )مثـل أحـالف إلى (،6 -171 وانظر
 بني يد على عدي بن ُحجر مقتل )مثل مهمة ثأر محاوالت أو (،062 ،066ص

 مثــل أخــرى شــؤون أو ،(1 -021ص 6ق – للثــأر القــيس امــرئ ومحــاوالت أســد،

 6)ق تمــــــيم بنــــــي إلــــــى بالنــــــاس فاضــــــةواإل الموســــــم يــــــةوال جعــــــل علــــــى االتفــــــاق
 ومعناهـا، المنـاذرة، لـدى رادفـةال عـن طريفة معلومات يعطي بل (،6 -1161ص

 (.2 -110ص 6)ق وامتيازاته الردف، ومهمة

 القرنين خالل االقتصادية حياةال عن هميةاأل بالغة معلومات البالذري ويورد

 فـي الجفـاف أثـر ذلـك فـي بمـا (1110 ،122 ،097ص 6ق مثال   )انظر وليناأل

 نظـــرة نعـــ ثمينــة اتمعلومـــ يقــّدم كمـــا وحركتهـــا، القبائــل بعـــض ميــاه علـــى الباديــة
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 طليعــة فــي وهــو مالكــة؛ ارســتقراطية إلــى شــرافاأل تحــول وعــن لــألرض، العــرب

 البلدان. فتو؛ كتابه وفي هنا النواحي بهذه اهتموا الذين المؤرخين

 6ق نظــــــرا) االجتماعيــــــة الناحيــــــة فــــــي غنيــــــة معلومــــــات يعطــــــي أنــــــه كمــــــا
 مصـاراأل إلـى يرةالجز  من وانتقالها القبائل حركة عن وأخباره (.091 ،1112ص

نْ  والدقة والتفاصيل الشمول في لها مثيل ال ب ها )وا   السعة(. في أحيانا   الطبري قار 

 (111/219) اليقظان أبي إلى القبائل عن معلوماته في البالذري ويستند   -1
 أو (6 ،201ص 6)ق اليقظان أبو قال بعبارة: عادة عنه ويأخذ كبيرة، لدرجة

 أهميته  إلى شاراتاإل يؤكد وبذلك (،219ص 6ق) يقظان"ال أبي رواية "وفي

 النسب. في ودوره

 )عن مباشرة برواية محمد( بن )هشام الكلبي ابن عن كثيرا   يأخذ أنه كما

 اعتمادا   عليه ويعتمد (192 ،111 ،29ص 6)ق كتابه من خذباأل أو ابنه(

 الكلبي السائب بن محمد أبيه عن ويأخذ سالم.اإل قبل قريش عن أخباره في واسعا  

 وبهذا (22 ،72ص 6ق الكلبي )قال مباشرة عنه خذباأل أو هشام، ابن برواية

 دون أحيانا   عنه يأخذ وهو ؛نساباأل في السائب بن لمحمد كتاب وجود يؤكد

 له تفضيله ويبدي (6/211)ق الكلبي غير وقال تعقيبه: مثل واضحة، شارةإ

 (.260ص 6)ق .. أثبت الكلبي وقول .. الكلبي غير "وقال يقول: حين

 في فإنه فردية، روايات على يعتمد اإلسالم قبل فترة في البالذري كان ذاا  و 

 فيبدأها متعددة، مصادر على أخباره في ساساأل في يستند اإلسالمية الفترات

 ونكتفي بعدها(. وما 669ص 1ج نظر)ا مسندة ديةفر  روايات تعضدها بـ)قالوا(،

 البالذري فإن إسحق، ابن سيرة على الطبري مديعت حين ففي السيرة. من بالتمثيل

 رجوعه إلى ضافةإ سعد، بن محمد وتلميذه الواقدي على ولىاأل بالدرجة يعتمد
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 21 حوالي –الزبير بن وعروة رواية، 29 )الزهري المغازي مدرسة مؤسس  إلى

 لذلك وكمثل رواية(. 27 – متواضع بقدر ليهإ فيرجع سحقإ ابن أما رواية(،

 -622) "قالوا" تحت: يرد معلوماته صلب أن لنرى بدر عن أخباره لىإ ننظر
 ،2 -612) الواقدي عن أخباره ترد ذلك وبجانب (.9 -712 ،6 -611 ،11

 جلّ  أن كما مباشرة، سعد ابن عن خباراأل ويأخذ (712 -719 ،716 -612

 الواقدي قال" كتبه: من بالنقل وبعضها سعد، ابن حديث في يرد الواقدي خبارأ

 فردية بروايات هذا يتم وهو وبعدها" 719 ،612ص وبعدها، 616و 116ص

 ورواتها. المدينة محّدثي عن مسندة

 يأخذ من على يقتصر ال فهو شراف"؛"األ مفهوم في توسع البالذري أن ويبد

 على يقتصر ال أنه كما القبائل، شرافأ  إلى ينتسب من على وال العطاء، شرف

 مصار،األ في العرب من جزءا   الإ يشمل يعد لم الذي ةالمقاتل يواند في سجل من

 من إلى خاصة بصورة وانتبه ،جميعا   هؤالء شمل نهإ بل المروانيين، أيام من

 خاصة(. )الشعراء والفكرية داريةواإل السياسية العامة الحياة في ردو  له صار

 هذه صلته ولعلّ  ؛موضوعيا   يكون أن يحاول بالعباسيين صلته على وهو

 األولى، الفترة وعن العباسية، الدعوة عن داخلية روايات على االطالع في فادتهأ

 يعّبر نساباأل في وهو متزن. محايد العموم على ووه الدواوين. من فادةاإل وفي

 يعّبر كما مة،األ تاري  يف العرب شرافاأل دور  إلى عربية اجتماعية نظرة عن

 وسيرها. خبراتها اتصال عن
 الدوري عبدالعزيز د.

 


