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ABU AL-YAQDHAN AL-BASRI “THE GENEALOGIST”
(190 A.H / 850 A.D.) AND HIS SCIENTIFIC STATUS

Prof. Dr. Kifayeh Tarish Al-Ali1

Abstract
He is Sa’eem or ’amir bin Hafs or ’amir bin Al ’aswad (in addition to fifteen other
names). He is called Abi Al-Yaqdhan. He is a well-known Basri informing genealogist
and a master of bani-Tameem. He is an author of three books: The generation of
Tameem of each other, The News of Tameem, and The Big Origin. The historians and
writers praised him. They described him as one of the scientists of Basrah and the
informing genealogist, etc. because of his true information for his dependence on the
basic resources of events. Although his books are lost, the first historians and writers
had mentioned him in their books by mentioning his narrations, such writers are
Khaleefa bin Khiyat, Al-Jahidh, Al-Balathary, Ibin Qutayba and many others. For many
reasons, some of his narrations were attributed whereas others were not. This is done
because historians are lenient towards attribution in contrast to the writers of Hadith, or
because the event is closer to the narrator that the chain of attributions is short or is
shortened because of the length of the narration.
Abi Al-Yaqdhan’s narrations expanded to be comprehensive in time and space. It is
comprehensive in time for including all times of Islamic history stating from the preIslamic period until the start of Abbasid period. They are comprehensive in space; he
narrated about all Islamic countries like Iraq, the Levant, Arab Island, Egypt, etc
depending on how important one country or the other.
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ابو اليقظان البصري النسابة(ت 190ىـ 850 /م ) ومكانتو العلمية
أ.د .كفاية طارش العلي  -جامعة البصرة
امللخص
ىو سحيم أوعامر بن حفص أو عامر بن األسود (ولو مخسة عشر امسا غًنه ) يكىن أبيب اليقظان ,وىو
اخباري نسابة بصري مشهور  ,موىل لبين سبيم  ,لو ثالثة مؤلفات ىي ( كتاب خلق سبيم بعضها بعضا ,
وكتاب أخبار سبيم وكتاب النسب الكبًن ) ,أثىن عليو ادلؤرخون واألدابء فوصفوه أبنو من علماء البصريٌن
وقيل فيو (االخباري النسابة ) وغًنىا من القاب الثناء لكونو كان ثقة فيما يرويو ,يتحرى الدقة وتتبع
األوائل قاموا حبفظها يف بطون
احلدث وأخذه من منابعو ,ورغم ان كتبو ضاعت اال ان ادلؤرخٌن
مؤلفاهتم من خالل نقلهم رواايتو كخليفة بن خياط واجلاحظ والبالذري زابن قتيبة وغًنىم كثًنين  ,وقد
نقلت رواايتو بعضها مسندة وبعضها بال اسناد ويعود ىذا ألسباب عدة منها ان ادلؤرخٌن بطبعهم
يتساىلون ابالسناد بعكس أىل اجلديث  ,أو ان احلدث قريبا من عهد الراوي فتكون سلسلة االسناد
قصًنة أو خيتصروهنا بسبب طول الرواية  ,وقد توسعت وراايت ايب اليقظان فاخذت بعدا مشوليا زمانيا
ومكانيا ونقصد ابلشمول الزماين اهنا امتدت فرتة واسعة مشلت كل فرتات التاريخ االسالمي من عصر ما
قبل االسالم حىت العصر العباسي  ,أما الشمول ادلكاين اي ان ايب اليقظان روى عن اغلب االمصار
االسالمية كالعراق والشام ومصر واحلجاز واجلزيرة وغًنىا تقل أحياان أو تكثر حبسب أمهية ىذا ادلصر أو
ذاك .
الكلمات املفتاحية  :نسابو البصرة  .ابو اليقظان التميمي  .مؤرخو البصرة  .نسابو العصر العباسي .

املدخل:
يه د دددح البح د ددث اىل الق د دداء الض د ددوء علد د د أح د ددد أى د ددم النس د ددابٌن وادل د ددؤرخٌن البصد د دريٌن م د ددن ادلدرس د ددة العراقي د ددة
يف الت د د دددوين الت د د ددارخيي وال د د ددذي ع د د دداش يف العص د د ددر العباس د د ددي وتض د د ددمن البح د د ددث س د د ددتة زل د د دداور االول سد د د دًنتو
الذاتي د ددة كامس د ددو ونشد د د تو وفيلت د ددو ووفات د ددو ,ث مؤلفات د ددو الثالث د ددة وزل د ددور ع د ددن راء ادل د ددؤرخٌن واألدابء في د ددو والد د د
كان د ددت حس د ددنة ,وادلبح د ددث الراب د ددع ع د ددن دخ د ددول مروايت د ددو كت د ددب الت د دداريخ واألدب فحفظ د د دوا كتب د ددو الض د ددائعة
عد ددن طريد ددق نقلهد ددا منهد ددا  ,وادلبحد ددث اخلامسد ددة رواايتد ددو ال د د رواى د ددا ب د ددال اسد ددناد وبين د ددا االسد ددباب ال د د دعت د ددو
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ل د ددذل وع د ددددىا ومض د ددامينها وادلبح د ددث الس د ددادس ع د ددن الش د ددمول الزم د دداين وادلك د دداين الواس د ددع لرواايت د ددو .أم د ددا
منهجيد ددة احبد ددث فقد ددد اعتمد دددان اسد ددلواب سلسد ددا مفهوم د ددا معتمد دددا يف حبد ددوث الت د دداريخ االسد ددالمي م د ددن خ د ددالل
نق د ددل الش د د دواىد التارخيي د ددة وقسد د ددمناه اىل ع د دددة مباح د ددث ليس د ددهل عل د د د الق د دداريء تتب د ددع االح د ددداث  ,سد د دديما
وان البحد د ددث فيد د ددو ارقد د ددام صد د ددفحات رواايت أيب اليقظد د ددان ال د د د تناقلتهد د ددا الكتد د ددب التارخييد د ددة وال د د د ذكرانىد د ددا
ابلتفصيل ابجلزء والصفحة .

أمسو و نسبو :
مل يرتجم ذلذا النسابة – اإلخباري ادلشهور سوى ابن الندمي و ايقوت احلموي الذي نقل عنو  ،فقد ذكر
ابن الندمي رواية عن ادلدائين عن سحيم ( و ىو لقب لو ،و امسو عامر بن حفص  ،و يذكر أبو اليقظان
نفسو أبن أمو مستو مخسة عشر يوماً عبيد هللا  ،كما أن والده حفص كان شديد السواد فلقب ابألسود كما
أن حلفص ىذا ولد غًن أيب اليقظان و ىو أكرب ولده أمسو دمحم ذلذا يدع أحياانً بعامر بن أيب دمحم  ،و قد
أوضح ادلدائين يف روايتو االلتباس الذي ديكن أن يقع بو القارئ  ،فقد ذكرت األسانيد أيب اليقظان مرة
بكنية و اثنية ابمسو و اثلثة بلقبو و كذا احلال ابلنسبة لوالده الذي ذكرتو ابلطرق الثالثة نفسها فقال " فإذا
قلت  :حدثنا أبو اليقظان فهو أبو اليقظان ،و إذا قلت سحيم بن حفص و عامر بن حفص وعامر بن
أيب دمحم و عامر بن األسود و سحيم بن األسود و عبيد هللا بن حفص وأبو إسحاق فهذا أبو اليقظان ،
تويف سنة 190ىد " .

()2

وكان أبو اليقظان موىل لبين عجيف بن ربيعة بن مال بن حنظلة بن مال بن زيد مناة بن سبيم  ،فلقب
بسحيم بن حفص العجيفي ( ، )3فضالً عن أبن قتيبة و الطربي * اللذان ذكرا عرضا يف إسنادمها عن أيب
اليقظان أن جده يدع " قادم العجيفي" و ىي إشارات تلقي ضوءاً عل أصالتو و ربديد صلتو ابلعرب

()4

 ،وسر اىتمامو ابلكتابة عن أنساب القبائل عموماً و انساب بين سبيم عل وجو اخلصوص كما سنوضح
2

 -ابن الندمي ،الفهرست ص136؛ العمري ،مقدمة كتاب خليفة بن خياط  ،الطبقات  ،ص16-15؛ انجي ،اسهامات مؤرخي

البصرة يف الكتابة التارخيية حىت القرن الرابع اهلجري ،ص70-69؛ ايقوت معجم االدابء ،ج.180،11

 - 3ابن حزم ،مجرة انساب العرب ،ص228؛ انجي  ،م.س،ص.70

* اورد الطربي مخس رواايت اليب اليقظان مل ترد يف اي منها اشارة اىل جد ايب اليقظان ويبدو ان تصحيفاً او سهواً وقع لدى الدكتور
العمري بذكر ىذه املعلومة  .تنظر ص 16من املقدمة.

 - 4ابن قتيبة ،املعارف  ،ص ،168ويبدو ان تصحيفاً وقع ىنا فقد ذكر ان امسو "شخيم" ال "سحيم" ينظر :مقدمة الدكتور العمري يف
كتاب طبقات خليفة ،ص.16
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ذل يف مؤلفاتو  ،فضالً عن أن الطربي ذكر عرضاً يف إسناد لو عن أيب اليقظان أنو موىل و برة التميمي .

()5

مؤلفاتو:
لعل أول من ألف يف اتريخ األنساب عل وجو اخلصوص بشكل علمي ومنهجي وال مجع فيها بٌن
األنساب واألخبار ىو اليقظان البصري  ،فقد عرح بسعة افقو وعلمو ومعرفتو الواسعة هبا كما كان لو
ذات ادلعرفة والتدوين ابدلآثر وادلثالب والشعر عل حد سواء وكان ثقة يف كل ما يرويو كما يذكر أبن الندمي
( )6كل ذل يتجل من خالل مؤلفاتو اخلمسة التالية وىي :
 -1كتاب خلق سبيم بعضها بعضاً.
 -2كتاب أخبار سبيم **
ويف ىذا الكتاب صلد غلبة األخبار عل األنساب واضحة من العنوان  ،كما يؤكد لنا اىتمام أيب
اليقظان دبعرفة و كتابة أنساب بين سبيم من خالل زبصيصو كتابٌن من مؤلفاتو ذلم إال إن ىذا ال يعين عدم
كتابتو أبنساب بقية القبائل الشمالية خصوصاً و كاآليت:
 -3كتاب نسب خندح وأخبارىا  ،ويبدو من خالل العنوان أنو كتاب خليط من األنساب و األخبار .
 -4كتاب النسب الكبًن  :و ىو كتاب شامل  ،حيوي أنساب عشر قبائل مشالية ىي  :إايد  ،كنانة ،
أسد ،أبن خزدية ،اذلون بن خزدية ،ىذيل بن مدركة  ،قريش ،بين طاخبة ،قيس عيالن  ،ربيعة بن نزار و تيم
بن مرة ( )7ورغم أن عنوانو يدل عل أنو كتاب لنسب إال أنو ضمنو الكثًن من األخبار كما تدل عل ذل
دراسة ادلقتطفات ال ال ديكن عزوىا إىل كتبو األخرى ألهنا ال تتعلق بتميم و ال خبندح فحسب بل
بغًنىم من عرب الشمال أيضاً .

()8

 - 5اتريخ ،مج.7/3
 - 6بن الندمي،م.س،ص.136

** من يطالع البالذري يف انسابو جيد اخبار بين متيم تضم اجلزئني الثاين عشر والثالث عشر نقل الكثري منها عن ايب اليقظان.

 - 7ابن الندمي،م.س،ص.136
 - 8العمري،م.س،ص.18
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 -5كتاب النوادر  ،وحيوي أخبار طريفة يبدو أن اجلاحظ نقل الكثًن منها يف كتبو كما سنبٌن ذل  ،و
ىذا الكتاب لقي رواجاً و شهرًة حىت فرتة مت خرة بدليل اطالع أبن الندمي ادلتوىف سنة  385ىد عليو خبط
أبن سعدان .

()9

أراء املؤرخني واالدابء فيو:
مع إن مصنفي كتب الرتاجم و األدب مل يرتمجوا لو ابستثناء القلة منهم  ،إال أن أراء ىؤالء فيو و ثناؤىم
عليو و عل مروايتو تؤكد أمهيتو و اعتمادىم عليو يف نقل ادلروايت التارخيية و النسبية عنو لثقتهم بنقلو.
فقد وصفو أبن الندمي أبنو" عادلاً ابألخبار واألنساب وادلآثر ،ثقة فيما يرويو ( )10وىذا يؤكد اعتماد كل من
نقل ادلعلومات النسبية واخلربية عنو وعن مؤرج السدوسي اللذان كاان أول من صنفا يف اتريخ األنساب
بشكل علمي ومنهجي

()11

أما اجلاحظ الذي يعد أحد تالميذه فقد أثىن عليو كثًناً ويف العديد من

ادلواضع يف كتبو ادلختلفة فقد عده من " علماء البصريٌن" .

()12

كما إن أاب اليقظان كان معروفاً بعنايتو أبنساب األمهات عل وجو اخلصوص حىت ضرب بو ادلثل يف ذل

كما ذكر اجلاحظ ( )13أيضاً  ،فال عجب أن يكون معظم ما نقلو خليفة بن خياط يف كتاب الطبقات
يتعلق أبنساب األمهات ( )14دلا لذل من أمهية يف معرفة أنساب القبائل و األشخاص.

ومل تقتصر معلومات أيب اليقظان عل األخبار واألنساب فحسب بل كان حافظاً للشعر بل شاعراً كما
ذكر اجلاحظ الذي قال  " :وأنشدين سحيم ابن حفص يف اخلطيب الذي تعرض لو النحنحة وادلسعلة
نعوذ ابهلل من اإلمهال

ومن كالل الغرب يف ادلقال

ومن خطيب دائم السعال

" ()15

 - 9م.س،ص136؛ العمري،م.ن،ص.18
 - 10م.ن،ص.136

 - 11انجي،م.س،ص.69
 - 12احليوان،ج.155/2
 - 13م.ن،ج.209/3

 - 14ص333،278،112،44،42،24،16،12
 - 15البيان والتبني،ج.40/1
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أما ادلدائين وىو أحد تالمذتو ادلشهورين فقد عرح بو و ذكره بثمانية ألقاب و أمساء ( )16أما ايقوت
احلموي فقد ترجم لو ىو اآلخر و عرفو أبنو " اإلخباري النسابة  ،وأكد وفاتو سنة تسعٌن و مائة" .

()17

واتبعهم ادلؤرخون احملدثون يف الثناء عل أيب اليقظان يف دقة نقل ادلعلومة اخلربية و النسبية و اعتماد
ففي حديثو عن خليفة بن خياط ذكر العمري أن األول اعتمد كثًناً يف مادتو

ادلؤرخٌن عليو يف ذل

النسبية عل أثنٌن من النسابٌن أوذلما أبو اليقظان سحيم بن حفص و الثاين ىشام ابن الكليب  ،كما ذكر
أنو دقيق وواسع االطالع يف األنساب ليس يف أنساب النساء فحسب بل كان أكثر اىتماما و رعاية
ألنساب الرجال أيضاً حىت أنو سبيز بو و ضرب بو ادلثل .

()18

وال خيتلف الدكتور انجي يف الت كيد عل ما ذكر أعاله من وصفو ابلنسابة و أبنو صاحب أول زلاولة
للت ليف ابلنسب بشكل علمي و منهجي وأنو أمتاز بسعة األفق و ادلعرفة الواسعة ابألنساب و ادلآثر
وادلثالب ذلذا مسي ابلنسابة .

()19

دخول مروايتو كتب التاريخ واالدب:
صنف أبو اليقظان مخسة مؤلفات امتدت ذلا يد الضياع ومل نتعرح عليها إال من خالل ما نقلو ادلؤرخٌن و
األدابء عن تل ادلصنفات فحفظوا بذل ىذا الرتاث الثر من األخبار و األنساب سواء أكان ىذا النقل
عرب الرواايت الشفوية أو عن طريق كتبو ال أطلع عليها ىؤالء ادلصنفون  ،و يبدو أن السبب يف ذل
يعزى إىل ما يتمتع بو أبو اليقظان من دقة يف نقل الرواية فحاز عل ثقة ىؤالء ادلؤرخٌن و ادلصنفٌن فنقلوا
روايتو  ،و سندرج ىنا ما نقلو ىؤالء وحسب التقادم الزمين حلياهتم:

خليفة بن خياط (ت  240ىـ )
من الطبيعي أن ينقل عنو و يف كتابيو (اتريخ خليفة) و (الطبقات) ألنو أحد أشهر تالميذه  ،فقد نقل يف
كتابو اتريخ خليفة ( )29رواية تناولت موضوعات شىت ابتداء من ردة بين سبيم والفتوحات اإلسالمية

 - 16ابن الندمي،م.س،ص.136

 - 17معجم االدابء مج.180/6
 - 18العمري ،م.س ،ص.19
 - 19م.س ،ص .70 ،69
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األوىل و حرب اجلمل ووقعة احلرة و حرب اخلوارج و حركة ابن األشعث واحلجاج ( )20وأخبار عمر بن عبد
العزيز و مروان بن دمحم و بعض من ويل احلج حىت بداية الدعوة العباسية .

()21

أما يف كتابو الطبقات فقد أورد ( )20رواية أغلبها عن أنساب العرب ابتداء بنسب ادلصطف ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) و
أنساب بعض رجال قبائل العرب ادلختلفة كقريش و سواىا و أشخاص من اليمن و بعض من نزل البصرة
و مكة والشامات و من حفظ احلديث عن الرسول (صل هللا عليو و لو) من النساء موضحاً أو زلاوالً
تدقيق بعض تل األنساب .

()22

اجلاحظ:
أورد يف كتابو البيان و التبٌن ( )14رواية تناولت موضوعات شىت كالتعريف ببعض الشخصيات التارخيية
ادلهمة كيزيد بن رؤمي وعاصم بن عبد هللا و البعيث و االحنف بن قيس فضالً عن حكم و أمثال و أشعار
.

(23

أما يف كتابو احليوان فقد أورد ( )5رواايت تناولت موضوعات سلتلفة كداء الكلب وأنساب احلمام
ومعاين بعض احليواانت .

()24

ابن قتيبة:
أورد يف كتابو ادلعارح ( )25رواية تطرقت دلوضوعات سلتلفة كنسب رسول هللا (صل هللا عليو و لو
وسلم) و زوجاتو وأحوالو منذ والدتو حىت مغازيو و أخرايت عن عبد هللا بن عمر و احلسٌن بن علي (عليو
السالم) والزبًن بن العوام وعبد الرمحن بن عوح وأبو عبيدة بن اجلراح وأيب ذر الغفاري وادلقداد وحذيفة بن

20

 -للمزيد من املعلومات حول احلوادث التارخيية املذكورة يراجع :الدينوري ،االخبار الطوال ،ص،268-264 ،154-144

224-316 ،280-269؛ ابن االثري  ،الكامل ،مج ،264-205/3مج484-461 ،121-111/4؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج،204 -118/7ج  ،191-185 / 8ج .43 - 30 / 9

 - 21ينظر,237 ,236 ,186 ,185 ,184 ,183 ,183 ,183 ,183 ,183 ,177 ,167 ,128 ,121 ,118 ,105:

.404 , 403,360,353,326,322,306,290، 281, 281 ,280 ,276 ,238

 - 22ينظر .333،331،300,278،278،232،189،112،70،45،44 44 ,42 ,26 ,24 ,24 ,16, 12 ,2 :

 - 23ينظر :ج ,374 ,355 ,355, 348 ,174 ,130 ,67, 40 /1ج,87/2ج.359 , 289،151،145،11/3

 - 24ينظر:ج،323/1ج ،156-155 ،12-10/2ج ،424/6ج ،177 ،7/كما اشار اليو يف موضوعني اخرين  .ينظر :املصدر
نفسو ،ج.210/3
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اليمان وخالد بن سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وعبد هللا بن عامر وزايد بن عبيد الثقفي
واألحنف بن قيس ( )25وسعيد بن جبًن و أيب بصًن و عطاء بن يسار وسليمان التيمي وغًنىا .

()26

أما يف كتابو عيون األخبار فقد نقل عنو ( ) 18رواية تناولت شعر لعبد العزيز بن زرارة يف حجاب معاوية
إايه وحديث لشبيب اخلارجي ومسًن ذكوان ( موىل ل عمر بن اخلطاب ) من مكة للمدينة وشعر ألحد
رجاالت الشام و خر يف سؤدد دمحم بن القاسم الثقفي ورواايت عن بعض احلمق وأصحاب العلم والبيان و
قضاء حوائج اآلخرين و مداواة أحدىم آلخر من داء الكلب و هنم أحد بين سبيم و زوجتو وخطاب أم أابن
بنت عتبة بن ربيعة وغًنىا .

()27

البالذري :
أكثر ىذا ادلصنف يف النقل عن أيب اليقظان لدقة رواايتو وكان عنده أحد الثقات خاصة ابلنسبة ألنساب
القبائل و األفراد فقد نقل عنو يف أنساب األشراح ( )281رواية توزعت عل أجزاء كتابو ىذا -تقل يف
األجزاء األوىل فتصل إىل رواية واحدة فقط يف اجلزء الثالث ث نقل عنو ( )11رواية يف اجلزء اخلامس و
( )17رواية يف السابع و ( )16يف الثامن و( )20يف التاسع و( )40يف العاشر ( )40يف احلادي عشر
حىت تتسع لتصل إىل ( )67يف الثاين عشر و( )69يف الثالث عشر -تناولت أخباراً(أي اتريخ) و أنساب
مثل حرب اجلمل وولد أيب سفيان وال سيما معاوية و أخباره ووفاة يزيد بن معاوية ,ومقتل مصعب بن
الزبًن وعبد ادلل بن مروان وأخباره  ,وبيعة الوليد وسليمان  ,وسبرد اخلوارج عل احلجاج ث أمر أيب فدي
اخلارجي  ,ث أخبار سليمان بن عبد ادلل وعمر ابن عبد العزيز ويزيد بن ادلهلب  ,ومسلمة بن عبد ادلل
 ,وىشام بن عبد ادلل وولده  ,وعمال خالد القسري وأخباره وأخبار الوليد بن يزيد .

25

 -للمزيد من امل علومات حول الشخصيات التارخيية املذكورة والشخصيات :الوليد بن عقبة وزايد بن عبيد وبقية الشخصيات

يراجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،237-219 ،100-94/4ج97-93/7؛ ابن االثري ،اسد الغابة ،مج -654 ،78/1

 ،656مج  ،653-650/4مج102-99/5؛ الذىيب ،اتريخ االسالم ،مج396/2؛ ابن حجر ،االصابة ،ج-13/2
،14ج87-84/6؛ الزركلي ،االعالم،ج ،276/1ج،140/2ج،296/4ج334-333/6؛ العلي ،االسر االموية ،ط دكتوراه،
ص.44-11
26

 -ينظر, 180 ,168, 150 ,150 ,146 ,144 ,137 ,128 , 124 ,107 , 90,90 ,89 ,83 ,83 , 78 :

27

 -ينظر :مج ،263 ,262 ،211-210 ,153،156،174 ،123 ،110/1مج ,602 ,381 ,443 /2مج،20/3

.306 ,269 ,268 ,260 ,258 ,253 ,241 ,240 ,181
 ،308 ،267 ،225 ،122 ،101مج.313/4
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وىكذا نرى أن اتريخ بين أمية حظي بنصيب وافر من كتابو ابتداءً من اجلزء اخلامس حىت اجلزء التاسع ،

ليبدأ بعدىا أنساب وأخبار بين عمومة أمية أي بين عبد مشس مبتدأ بولد حبيب بن عبد مشس ث ولد عبد
هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد مشس ث بين العزى بن عبد مشس ث بين أمية األصغر بن عبد مشس
ث بين ادلطلب بن عبد مناح ث بين عبد الدار و بين عبد قصي والزبًن بن العوام من أسد بن عبد العزى بن
قصي بن كالب وىكذا ابلنسبة ألنساب بقية القبائل وبطوهنا وأفرادىا وال سيما الشخصيات البارزة فيها
كبين زىرة بن كالب وبين عدي بن كعب وبين عامر بن لؤي وبين مزينة وبين مرة وبين مرة بن أد بن طاخبة
بن زايد و بين سعد بن زيد مناة بن سبيم حيث خصص لبين سبيم جزأين من مؤلفو وال سيما الشاعر جرير ث
بين عمرو بن سبيم وختم كتابو ببين ثقيف و أخبارىم .

()28

أما يف كتابو فتوح البلدان فقد نقل عنو روايتٌن فقط عن غزوة الفتح (أي فتح مكة) والثانية عن والية
اذلذيل بن قيس العنربي عل اصبهان أايم مروان احلمار فصار العنربيون ينسبون إليها .

()29

أما الطربي ف نو شارك اآلخرين يف نقلو عن أيب اليقظان النسابة ىذا رغم قلة الرواايت ال نقلها عنو فقد
بلغت ( )5رواايت فقط األوىل وردت يف أحداث سنة  35ىد أايم عثمان بن عفان والثانية يف أحداث
36ىد عن قتل عثمان والثالثة يف أحداث سنة 60ىد يف أخبار معاوية والرابعة يف أحداث سنة تسع
 - 28ج ,31 /3ج ,376 ,61-60 ,51 ,46 ,38 ,37 ,36 ,31 , 30 , 21 ,12 /5ج,226 ,223 ,196 ,107/7

 ,447 ,391 ,384 ,375 ,291 ,286 ,285 ,268 ,251, 250-249 ,249 ,245ج-131 ,127 ,106 /8
 ,413 ,362 ,328 ,328 ,144 ,144 ,144 ,143 ,142,142,142 ,133 ,133-132 ,132ج,41 ,29/9
,434 ,428 ,417 ,414 ,410 ,392 ,388 ,384 ,381 ,376,367 ,364-363 ,353 ,140-139 ,135 ,45
 ,459 ,454-453ج,180 ,173 ,172 ,165,165 ,164 ,125 ,152 ,128 ,111 ,109 ,109 ,46 ,39 /10
,280 ,277 ,276 ,272 ,272 ,268 ,267 ,258 ,251 ,208 ,203 ,203 ,185 ,184 ,183 ,182
 ,285-284 ,482 ,479 ,447 ,447 ,385 ,302 ,302 ,283- 282,281ج,97 ,62 ,61 ,16, 12/11
,200 , 200 ,188 ,185 ,174 ,172 ,172 ,171 ,155 ,146 ,133 ,117 ,116 ,109-108 ,105,105

,359 ,334 ,323 ,316 ,294 ,281 ,280 ,280 ,279 ,242 ,229-228 ,204 ,203 ,203 ,202 ,201
 ,388 ,381ج,128 ,127 ,125 ,124 ,119 ,112 ,105 ,60 ,56 ,54 ,54 ,49 ,22 ,13 ,12 ,11 ,11 /12
,197 ,195 ,183 ,181 ,177 ,161 ,160 , 156 ,152 ,146,146-145 ,138 ,138 ,134 ,132 ,132
,252 ,248 ,247,247 ,244-243 ,241 ,240 ,239 ,235 ,212 ,208 ,207 , 206 ,200-199 ,198
,391 ,383 ,378 ,378 ,373 ,372 ,371 ,369 ,366 ,366 ,364 ,364 ,360 ,352 ,336 ,261 ,260
 ,397 ,392ج,68 ,61 ,59 ,51 ,49 ,43 ,42 ,36 ,35 ,33 ,32,32 ,31 ,31 ,30 ,27-26 ,25 ,15 /13
,244 ,235 ,230 ,223 ,212 ,209 ,190 ,189 ,189 ,185 ,184 ,183 ,181 ,177 ,174 ,122 ,91
,352,352 ,345 ,337 ,336 ,336 ,333 ,315 ,314 ,314 ,305 ,272 ,271 ,269 ,268 ,268 ,259
.438 ,416 ,403 ,399 ,392 ,370 ,370 ,366 ,364 ,364 ,364 ,363 ,361 ,360 ,360
 - 29ينظر :ص.188 ،32
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وتسعٌن وحوار مع سليمان بن عبد ادلل
اخلليفة ىشام بن عبد ادلل .

وأحدى جواريو واألخًنة يف أحداث سنة مخس ومائة عن أم

()30

أما األصفهاين فقد أورد لو يف كتابو األغاين ( 10رواايت) تناولت أخبار الفرزدق و احلطيئة وامساعيل بن
يسار وعمرو بن معد يكرب ولبيد بن ربيعة وغًنىم .

()31

أما ايقوت احلموي فقد أورد عنو يف كتابو (معجم األدابء ) رواية واحدة فقط يف أخبار الفرزدق الشاعر
الذي أسن حىت قارب ادلائة عام ث مات سنة 110ىد  ،وراثء الشاعر جرير لو .

()32

ويف كتابو (معجم البلدان ) أورد رواية واحدة أيضاً عن أول والية للحجاج بن يوسف الثقفي أال وىي تبالة
ال أستهان هبا ( )33وابلتايل فقد بلغ رلموع الرواايت ال نقلتها كتب التاريخ واألدب عن أيب اليقظان

حوايل( )411رواية مسندة وغًن مسندة.

الرواايت غري املسندة:
كثًنة ىي الرواايت ال نقلتها ادلصادر التارخيية واألدبية وال وردت خالية من اإلسناد ونعين ابلرواايت غًن
ادلسندة ىي تل ال مل تشر ادلصادر فيها إىل سلسلة السند  ،ورواايت أيب اليقظان ش هنا ش ن رواايت
كثًن من اإلخباريٌن و النسابٌن  ،ورد بعض منها غًن مسند ولعل ذل يعود ابلدرجة األوىل إىل إن بعض
مؤرخينا الكبار أمثال البالذري قد تساىلوا يف مس لة اإلسناد (بعمد أو عن غًن عمد) فيقتصرون عل ذكر
أيب اليقظان دون اإلشارة إىل تالميذه أو شيوخو الذين أخذ الرواية عنهم  ،أو أن ىؤالء ادلصنفٌن كانوا
ينهلون من كتبو مباشرة فيشًنون إليو ويسقطون سلسلة لسنده لإلجياز كخليفة بن خياط
(240ىد854/م) وابن قتيبة (276ىد889/م) و البالذري ( 279ىد 892 /م )  ،أو إن أاب اليقظان ردبا
كان أحياانً قد عاصر بعض األحداث  ،فرواىا بشكل مباشر دون سند  ،فنقلتها ادلصادر التارخيية عنو
كما أوردىا ىو.
وفيما يلي استعراض لتل الرواايت ال نقلتها ادلصادر التارخيية و األدبية عنو مباشرة و دون سند.
 - 30ينظر :مج،683 /2مج  ،266 ,7 /3مج.111 ،57/4

 - 31ينظر :ج،104 ،101/2ج ،294 ،278/4ج ،58 ،57-56/8ج.246 ،144 ،144 ،142 /15
 - 32ينظر :ج.303 ،302/19
 - 33ينظر :ج.10-9/2
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لقد بلغ رلموع الرواايت غًن ادلسندة ال نقلتها ادلصادر عن أيب اليقظان شلا مت مجعها حوايل ( )309رواية
تناولت حقبة زمنية طويلة و مهمة من اترخينا العريب امتدت من عهد ما قبل اإلسالم وحىت العصر العباسي
 ،تناولت موضوعات سلتلفة تنوعت بٌن أنساب القبائل وأخبار احلوادث التارخيية ادلهمة واحلروب والنوادر
وغًنىا وكاآليت-:
يف عصر ما قبل اإلسالم نقلت عنو ادلصادر التارخيية واألدبية ( )109رواية غًن مسندة تناولت أنساب
القبائل القرشية وغًن القرشية وأخبار مثالب بعض القبائل والشخصيات كالوليد بن ادلغًنة وأقوال ألحد
احلمق من بين حليان وخرب عن قيس بن ذريح وغًنىا من األخبار .

()34

إما عن عصر الرسالة فقد بلغ رلموع الرواايت غًن ادلسندة ال تناقلتها كتب التاريخ و األدب ( )40رواية
ربدثت عن والية أيب سفيان من قبل النيب ( صل هللا عليو و لو وسلم ) عل صدقات الطائف و قتل
بعض الكفار أبمره ( صل هللا عليو و لو وسلم ) ك بن خطل و فوز النيب (صل هللا عليو و لو وسلم)
ابدلصارعة عل أيب ركانة ونساء خطبهن النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومل يتم زواجو منهن وإسالم الكثًن من الشخصيات
القرشية والسابقٌن يف اإلسالم ومناقبهم كعبيدة بن احلارث وعبد الرمحن بن عوح و عبد هللا بن أيب بكر
وأيب زلذورة وأيب صفوان وعبد هللا بن مسعود وعطاء بن يسار وادلقداد بن األسود وحذيفة بن اليمان
وخالد بن سعيد بن العاص وغًنىا من ادلوضوعات .

34

()35

 -ينظر :خليفة ،طبقات ،ص232 ،70 ،45 ،44 ،26؛ اجلاحظ ،احليوان،ج،155 ،12-10/2ج424 /6؛ البيان والتبني،

ج ،374/1ج151 ،145 ،11/3؛ ابن قتيبة ،عيون االخبار ،مج،481،602 ،443/3مج267 ،122،225 /3؛ املعارف،
268،269؛ البالذري ،انساب ،ج ،31 /3ج ،381،414،434 ،353 /9ج,276 ,272 ،272 ،203 ،185 ،180/10

ج ,388 ،381 ،359 ،323 ،281 ،203 ،202 ،201 ،200،200،200 ،172،185،188 ،155 ،105 /11ج/12
,241 ،240 ،198 ،197 ،181 ،177 ،138،152،156 ،138 ،134 ،128،132 ،127 ،56 ،54 ،12 ،11
 ،397 ،392، 383 ،373 ،372 ،369 ،366 ،364 ,364 ,360 ,261 ،234ج،32 ,31 ،31 ،27-26 ،25 /13
,268،268 ،259 ،244 ،223 ،212 ،209 ،189،189 ،184 ،183 ،181 ،177 ،122 ،68 ،61 ،35 ,32،33

352 ,336 ,336 ،333 ،305 ،269؛ االصفهاين ،االغاين ،ج.104 /2
35

 -ينظر :خليفة ،طبقات ،ص ،333 ،331 ،278 ،44ابن قتيبة،املعارف ،ص،180 ،89،90،90 ,89 -88 ،83 ،83

 , 168 ,150،150 ,260،144البالذري ،انساب ،ج،12/5ج  ,410 ,392 ,388 ,376 /9ج,172 ,109 ,39 /10

 ,484 ,447 ,281 ,277 ,268 ,267 ,203 ,183ج ،228 ،16 /11ج ,366 ,105 /12ج,190 ,32 /13
،438 ،337فتوح البلدان ،ص.32
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وعن عهد اخلليفة األول أيب بكر أوردت ادلصادر التارخيية ( )3رواايت األوىل عن صلح خالد بن الوليد مع
ابن صلوات سنة 12ىد والثانية عن أيب بصًن الذي مسحو مسيلمة فصار أعم فسمي كذل والثالثة عن
شاعران ارتدا وقتل أحدىم عل يد ضرار بن االزور .

()36

أما عن عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب فقد بلغت رلموع الرواايت التارخيية غًن ادلسندة حوايل
( )15رواية ربدثت عن مسًن ذكوان موىل عمر من مكة للمدينة بيوم و ليلة وطلب عمر من أحد
األعراب اللحاق بباديتو و حوار بينو وبٌن رجل كبًن ذكر ابنو الذي كان جندايً بعيداً عنو وحزنو عل خالد
بن الوليد وأحد بين حرقوص الذي ضربو عمر بدرتو وغًنىا من احلوادث .

()37

وقد ذكرت ادلصادر التارخيية ( )6رواايت عن عهد اخلليفة الثالث عثمان ابن عفان ربدثت األوىل عن
فتوح عبد هللا بن خازم عام 33ىد والثانية عن وفاة عبد الرمحن بن عوح والثالثة عن اسم أيب ذر الغفاري
والرابعة عن عبد هللا بن عامر وواليتو لعثمان و اخلامسة عن قدوم يعل بن منية ادلدينة أايم عثمان و
السادسة عن عامر بن عبد قيس وتسيًن عثمان لو للشام .

()38

وعن عهد أمًن ادلؤمنٌن علي بن أيب طالب (عليو السالم) أوردت ادلصادر التارخيية ( )17رواية ربدثت عن
أحداث حرب اجلمل و شهود عبد الرمحن بن أيب بكر اجلمل مع عائشة وموت بسر بن أيب أرطاة ابدلدينة
وقد خرح ومقتل الزبًن بن العوام وسنة ووفاة قاتلو وقرب طلحة ابن عبيد هللا وكره عبد هللا بن عمر لبيعة
علي (عليو السالم) وحضور عدة من بين عدي مع عائشة إىل غًنىا من احلوادث .

()39

وتتواصل رواايت أيب اليقظان البصري غًن ادلسندة يف تسلسلها التارخيي وال نقلتها ادلصادر عنو مباشرة ،
فتصل إىل العهد األموي وال سيما عهد مؤسسهم معاوية بن أيب سفيان حيث نقلت ادلصادر عنو ()28
رواية منها قدوم وفد العراق وفيهم األحنف بن قيس عل معاوية ورواية عن حاجبو عبد العزيز بن زرارة و
سؤال معاوية لرجل عن بين سلزوم وثناء البعض حلصن الفزاري أمام معاوية وتغالظ مسرة بن جندب ( )49و
ادلنذر بن الزبًن عند معاوية بسبب دار كانت لألول وموت عمرو بن العاص ورواايت أخرى عن أحد والتو
ادلشهورين أال وىو زايد ا بن عبيد الثقفي منها والية نعيم بن مسعود أايمو وعون بن عبد هللا بن عياش
 - 36ينظر :خليفة  ،اتريخ  ،ص 118؛ ابن قتيبة ،املعارف ،ص،258،البالذري ،انساب  ،ج.183 /12
37

 -ينظر :ابن قتيبة  ،عيون االخبار ،مج،174 ،110 /1مج،101 ،20 /3مج،313 ،308/4البالذري ،انساب ،ج/9

،453ج,479 ,251 ،165،208،251،208/10ج،334 ,61 /11ج.230 ،51/13

 - 38ينظر :خليفة  ،اتريخ،ص،167ابن قتيبة  ،املعارف ،ص،146،181 ،137البالذري ،انساب ،ج ،145 /12ج.15/13

 - 39ينظر :خليفة  ،اتريخ  ،ص،184،185 ،183،183،183،183،183طبقات  ،ص ،300 ، 189ابن قتيبة  ،املعارف ،
 ،128البالذري  ،انساب  ،ج،447 ،128 /10ج ، 294 ،146 /11ج، 253-252 /12ج.349 ،59 /13
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وواليتو أصطخر أايم منصور بن زايد و رواية عن ادلغًنة بن شعبو الذي حصن  80امرأة يف اإلسالم وأخرى
عن واليو عل البصرة عبد هللا ابن عامر بن كريز الذي وىل األقرع بن حابس عل بعض خراسان وغًنىا .
()40

أما عهد يزيد بن معاوية فقد بلغ رلموع الرواايت غًن ادلسندة نقلتها ادلصادر التارخيية عن أيب اليقظان
حوايل ( )10رواايت منها خرب عن عبد هللا بن يسار رضيع احلسٌن (عليو السالم) -مع التحفظ عل
الرواية ألنو مل تردان أخبار مؤكدة إن احلسٌن (عليو السالم) رضع من غًن الزىراء (عليها السالم) -و أخبار
عن وقعة احلرة وأحد أبناء عبد الرمحن ابن عوح الذي قتل فيها وحادثة ألحد اخلبازين وأمسو أيب مسال مع
عبيد هللا بن زايد و أخرى لسعد الرابية معو أيضاً وغًنىا .

()41

وعن العهد ادلرواين تنقل ادلصادر التارخيية رواايت غًن مسندة أليب اليقظان النسابة اإلخباري فرتد واحدة
فقط عن عهد أوذلم وىو مروان ابن احلكم عن والية اذلذيل بن قيس ألصبهان .

()42

وعن عهد عبد ادلل بن مروان ترد( )21رواية غًن مسندة منها أنو (أي عبد ادلل ) عاش بعد مصعب بن
الزبًن(14سنة) وأخرى عن أوالده وأخرى عن أمساء بنت أيب بكر وولدىا عبد هللا بن الزبًن ورابعة عن أم
فروة ال تزوجها الباقر (عليو السالم) وأخبار أخرى عن أبناء الزبًن ( عبد هللا و ادلنذر ) ورواايت عن جرير
الشاعر وولده و أخرى عن رجل يدع أبيب اخلنساء كان بسجستان مع ابن األشعث وغًنىا .

()43

ث ( )17رواية أخرى عن أشهر والتو ( أال وىو احلجاج بن يوسف الثقفي ) منها شعر يف سؤدد دمحم بن
القاسم الثقفي ( أعظم والة السند ) أايمو  ،وأخرى عن احتمالية قتلو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب و اثلثو
عن قتلو لسعيد بن جبًن ( )56وسقوط رأسو يتكلم و أخرى عن أحدى زوجاتو وأخرى عن رسولو لعبد هللا
بن جعفر وىو عبد هللا بن شداد ورواية عن ىرب عتاب بن ورقاء منو ورواايت عن أصحاب اجلفرة (وىي

 - 40ينظر :اجلاحظ :البيان ،ج ،88-87 /2ابن قتيبة ،عيون االخبار ،مج،123،210 /1املعارف ،241 ،240، 195،البالذري
 ،انساب  ،ج،376 /9ج،283-282 ,280 ،182 ،173 ،165 /10ج،116 /11ج،212 ،60،124،206 /12

،378،391 ,378ج.352 ,345 ,315 ,271 ,185 ,174 ,91 ,42 /13
41

 -ينظر :خليفة  ،اتريخ  ،238 ،236،237 ،البالذري  ،انساب ،ج،376 /5ج،184 ،46/10ج،12/11

،105،171ج.207/12

 - 42ينظر :البالذري ،فتوح  ،ص.188
43

 -ينظر:اجلاحظ:احليوان،ج177/7؛ البيان والتبني ،ج130 ،67/1؛ البالذري  ،انساب  ،ج  ، ,196 ، 107 / 7ج / 9

 ، 384ج  ،164 ,111 ، 109 / 10ج،174 ,133 ,108 /11ج,247 ,239،247 ,199 ,13 ,11 /12
,248ج.36 ,30 /13
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أحدى ادلعارك ادلشهورة مع ل الزبًن) وسوار بن األشعث وغلبتو عل خراسان ووالية قتيبة بن مسلم للري
وخراسان أايم احلجاج وأول عمل للحجاج استهان بو إال وىي تبالة وغًنىا .

()44

ومن أخبار اخلوارج أايم عبد ادلل بن مروان بلغ رلموع الرواايت غًن ادلسندة ال نقلتها ادلصادر التارخيية
()59

عن أيب اليقظان حوايل ( )7رواايت منها رواايت عن شبيب اخلارجي
اخلارجي وأيب فدي اخلارجي وغًنىا .

وحروب األزارقة وبسطام

()45

وتقل الرواايت غًن ادلسندة ال نقلتها ادلصادر التارخيية عن أيب اليقظان لعهد الوليد بن عبد ادلل فتصل
إىل ( )3رواايت فقط األوىل عن فتوحات دمحم بن القاسم الثقفي عام (93ىد) و الثانية عن قيام خالد بن
عبد هللا القسري وايل مكة أايمو بضرب أحد أبناء عبيد هللا بن العباس والثالثة عن العصبية القبلية خبراسان
و قيام وكيع بقتل عبد هللا بن خازم .

()46

وتتزايد عدد الرواايت غًن ادلسندة يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز فتصل إىل( )11رواية منها إعجابو
ببين أسد و أخرى عن شاعر يوصل رسالة شعرية عن جور بعض عمالو وأخرى عن أتريخ والدتو ووفاتو
ورابعة عن نصائح لواليو عل عمان و رواايت عن سياستو العادلة من عزل بعض الوالة الظادلٌن و نصائح
ألبناءه  ...اخل .

()47

وعن عهد ىشام بن عبد ادلل نقلت ادلصادر التارخيية ( )6رواايت غًن مسندة أليب اليقظان منها واحده
عن سكينة بنت احلسٌن (عليها السالم) و زواجاهتا – ويف الرواية ربفظ بل ىي موضوعة ألجل النيل من
ىذه الشخصية  -ووفاهتا زمن ىشام و اثنية عن أوالد احلاكم االموي أعاله مسلمة و يزيد واثلثة عن
حوار أليب عبيدة بن عبد هللا بن زمعة مع واليو عل ادلدينة  ،وأربعة عن قهرمانة سليمان بن عبيد و

44

 -ينظر :اجلاحظ :احليوان ،ج323/1؛ابن قتيبة ،عيون االخبار ،ج262،263 /1؛املعارف 253، 107 ،؛البالذري ،انساب

،ج ،285/7ج ،62،97 /11ج ,260 ,161 ،125 /12ج314 ،235،272 ,43,49 /13؛ايقوت احلموي ،معجم
البلدان،ج.10-9/2

 - 45ينظر  :خليفة  ،اتريخ  276 ،281 ،؛ ابن قتيبة  ،عيون االخبار  ،مج  156 ،153 / 1؛ البالذري  ،انساب  ،ج447 / 7

 ،ج . 195 ،160 / 12

 - 46ينظر :خليفة  ،اتريخ ،ص306؛ البالذري ،انساب ،ج،45/9ج.371/12

 - 47ينظر :اجلاحظ :البيان ،ج ،174/1ج359/3؛ خليفة ،اتريخ ،ص322؛ البالذري ،انساب،ج،133-132 ،132-131/8
 ،144،144 ،142 ,133ج.242 ،203/11
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خامسة عن رجل يدع كلوب بن الريب من بين صرمي بن مقاعس ويل الوالايت أايم يوسف ابن عمر و
السادسة عن الفرزدق وشعره ووفاتو .

()48

ونقلت ادلصادر رواية واحدة عن عهد الوليد بن يزيد بن عبد ادلل وىي تغزلو بسلم من ولد عثمان بن
عفان( )49( )48ورواية واحدة عن عهد يزيد ا بن الوليد بن عبد ادلل و ىي أمره لقوم يزيد بن عبد هللا بن
رؤمي بعطائٌن ألن يزيد ىذا كان أخطب الناس عند يزيد بن الوليد .

()50

وروايتٌن أخًنتٌن عن عهد خر حاكم أموي و ىو مروان بن دمحم ربدثت األوىل عن أحد بين عبد هللا بن
دارم و أشعار لو واثنية عن امرأة من بين وضاح بن خيثمة حبس ابنها أايمو .

()51

أما عن العهد العباسي فقد ذكرت ادلصادر التارخيية ( )12رواية تناولت الدعوة لبين ىاشم ث أخبار عن
حكام العصر العباسي األول ك يب العباس السفاح وادلنصور وىارون العباسي ووالهتم من بين علي بن عبد
هللا بن العباس وغًنىا .

()52

الشمول الزماين واملكاين ملروايتو:
أىتم أبو اليقظان ابلتاريخ العريب عموماً واإلسالمي منو بوجو خاص  ،وتعكس لنا رواايتو أنو استوعب ىذا
التاريخ يف بعديو الزماين و ادلكاين ،كما عرب عن استيعابو لألمة ابعتبارىا وجوداً واحداً ألننا صلد لديو فكرة
وحدة ذبارب األمة واتصاذلا من خالل اىتمامو بشؤوهنا وأحداثها  ،فقد مشلت رواايتو التاريخ العريب ابتداءً
من عصر ما قبل اإلسالم ( )53مروراً بعهد النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ( )54ويستمر ذل الشمول الزماين فيستوعب اتريخ

48

 -ينظر :ابن قتيبة ،املعارف  ،ص124؛ البالذري ،انساب ،ج ،459 ،29/9ج208 ،112 /12؛ ايقوت ،معجم االدابء،

ج.303 - 302/19

 - 49ينظر :البالذري ،انساب،ج.139/9
 - 50ينظر :اجلاحظ :البيان ،ج.348/1

 - 51ينظر :البالذري ،انساب ،ج.49،54 /12
52

 -ينظر :خليفة ،اتريخ ،ص403؛ اجلاحظ ،البيان ،ج355 , 355/1؛ البالذري ،انساب ،ج ،417/9ج،152 ،152/10

 ،482ج ،316 ،204 ،172/11ج.352 ،132/12
53

 -ينظر ىامش ()33وكذلك :خليفة ،اتريخ ،ص112 ،44؛ اجلاحظ ،احليوان156-155/2 ،؛ الطربي ،اتريخ ،مج683/2؛

البالذري ،ج ,364-363/9ج 22،99 /12حيث وردت فيها رواايت مسندة عن ىذا العصر.

 - 54ينظر :ىامش( )34وكذلك :خليفة ،طبقات ،ص 278 ,42 ,24 ,24 , 16 ,12 ,2؛ ابن قتيبة ،املعارف78 ،؛ البالذري،
انساب ،ج.428/9
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القرن األول اذلجري ليصل إىل الراشدين والسيما عهود الراشدين أيب بكر وعمر
()57( )56

عثمان( )56( )55ث عهد أمًن ادلؤمنٌن علي(عليو السالم)

()55

( )54ث عهد اخلليفة

و يف كل ىذا تناول أىم األحداث ال

مرت هبا األمة من فتوحات إسالمية مروراً دبا واجهتو األمة من زلن نتيجة احلروب األىلية  ،ث تناولت

وبشكل واسع التاريخ األموي ابتداءً من عهد أول حاكم ذلم وىو معاوية ( )58مروراً بعهد يزيد ومروان بن
احلكم وعبد ادلل

واخلوارج .

بن مروان دبا يف عهده من أخبار و إليو عل ادلشرق (احلجاج بن يوسف الثقفي)

()59

ويستمر يف استيعابو دلفهوم األمة من خالل الشمول الزماين دلروايتو عن عهد الدولة األموية فيتطرق لعهد
الوليد بن عبد ادلل ث أخيو سليمان ( )60ث عهد عمر بن عبد العزيز الذي تكثر رواايتو عما سبقو ( )61ث
عهد يزيد بن عبد ادلل ( )62وبعدىا عهد ىشام بن عبد ادلل ( , )63ويستمر الشمول الزماين دلروايتو عن
العهد األموي فال يهمل خلفو الوليد بن يزيد ابن عبد ادلل ( ، )64ث عهد يزيد بن الوليد ومروان بن دمحم
( )65حىت يصل إىل عهد الدولة العباسية و حكامهم يف العصر ادللقب ( ابلذىيب ) وىم كل من أيب العباس
السفاح و أيب جعفر ادلنصور حىت عهد ىارون العباسي ( )66وهبذا ف نو يؤكد عل فكرة الرتابط يف التاريخ
العريب اإلسالمي .
55

 -ينظر :ىامش ( )35و( )36وكذلك :خليفة ،اتريخ121،128 ،؛ البالذري ،انساب ،ج،302 ،302 ،259-258/10

.385

 - 56ينظر :ىامش ( )37وكذلك :خليفة ،اتريخ ،ص177؛ البالذري ،انساب ،ج.146/12

 - 57ينظر :ىامش ( )38وكذلك :خليفة ،اتريخ ،ص186؛البالذري ،انساب ،ج117/11؛ الطربي ،املصدر السابق ،ج.7/3

 - 58ينظر :ىامش ( )39وكذلك :البالذري ،انساب ،ج،61-60 ,51 ,46 ,38 , 37 ,36 ,31 ,30 ,21 /5ج.236/12
-58 - 59

ينظر :ىامش ()40و()41و()42و()43و( ,)44وكذلك خليفة ،اتريخ ،ص290 ،281 ،280؛ البالذري

انساب ،ج ،391 ،384 ،375 ,291 ، 268 ,268 ،251 ،249 ،249 ،245 ،226 ،223 ،223 /7ج،144 /8

 ،328ج ،280 ،280 ،279 /11ج ،235 /12ج،370 ،366 ،364 ،364 ،363 ،361 ،360 ،360 ،314 /13
.316 ،403 ،392

 - 60وينظر :ىامش ( )45وكذلك :البالذري ،انساب ،ج106 /8؛ الطربي ،املصدر السابق  ،ج.586 /5
61

 -ينظر :ىامش ( )46وكذلك  :خليفة  ،اتريخ326 ،؛ البالذري ،انساب ،ج ،143 ,142 ،142 ،127 ،106 /8ج/13

.399

 - 62ينظر :البالذري ،انساب ،ج.362 ،328/8
63

 -ينظر :ىامش ( )47وكذلك :خليفة ،اتريخ360 ،353 ،؛ البالذري ،انساب ،ج ،413 /8ج29 /9؛ الطربي ،املصدر

السابق  ،مج.20/6

 - 64ينظر :ىامش ( )48وكذلك :البالذري ،انساب ،ج.135/9
 - 65ينظر :ىامش ( )49و( )50وكذلك :خليفة ،اتريخ.404 ،
 - 66ينظر :ىامش (. )51
553

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7(2); February 2020
ومن الثابت أن ىناك عالقة بٌن طول العمر والنقل اإلخباري التارخيي لإلخباريٌن والنسابٌن األوائل ،
ويظهر ذل من خالل ىذه ادلساحة الزمانية الواسعة يف رواايتو ومن ادلؤكد أنو عاصر الكثًن من أحداث
الدولة األموية و العباسية بدليل أن وفاتو كانت 190ىد .

()67

وكما أن مروايتو استوعبت ىذا البعد الزمين الواسع فإن ادلساحة ادلكانية دلروايتو كانت ىي األخرى واسعة
شلا يؤكد عل اىتمامو بشؤون األمة فلم تكن رواايتو سلتصة دبنطقة جغرافية معينة وإمنا تعددت
وتوسعت فشملت العراق واحلجاز واجلزيرة العربية والشام وخراسان والسند وأصطخر وغًنىا من األقاليم .
ومروايتو يف كل ىذا تكثر وتقل حسب تباين معلوماتو عن ىذا ادلصر أو ذاك و ىذا احلدث والنسب أو
ذاك .

()68

املصادر
 .1ابن االثًن :عز الدين ابو احلسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي اجلزري (ت 1232-630ىد)
 .2الكامل يف التاريخ ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دار صادر ،بًنوت 1399( ،ىد -
1979م).
 .3اسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط( ،1بًنوت – لبنان) (1419
ىد 1998 -م).
 .4االصفهاين :ابو الفرج علي بن احلسٌن (ت 356ىد 983-م).
 .5االغاين ،شرح وكتب اذلوامش نسخ احسان عباس وابراىيم السعافٌن وبكر عباس دار صادر
بًنوت  ،ط1423 ،1ىد2002،م ،ط1425 ،2ىد2004،م.
 .6انساب االشراح  ،تح سهيل زكار و رايض زركلي  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة و النشر
(بًنوت  /بال) .
 .7فتوح البلدان  ،وضع حواشيو عبد القادر دمحم علي ،ط ،1منشورات دمحم علي بيضون  ،دار
الكتب العلمية  ،بًنوت (1420ىد 2000 -م ).
 .8اجلاحظ  :ايب عثمان عمرو بن حبر (ت255ىد 868-م)
 - 67ينظر :ىامش.1

 - 68تنظر نفس اهلوامش السابقة ابتداء من ىامش . 66 -52
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 .9احليوان  ،تح وشرح عبد السالم دمحم ىارون  ،دار اجلليل ( ،بًنوت1416/ىد 1996 -م).
.10

البيان والتبٌن  ،تح وشرح عبدالسالم ىارون  ،دار الفكر ( ،بًنوت  /بال) .

.11

ابن حجر  :امحد بن علي العسقالين (ت852ىد 1454-م)

.12

االصابة يف معرفة الصحابة  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،ط( ، 1بًنوت  /لبنان ) ،

(1421ىد2001-م) .
.13

ابن حزم  :ابو دمحم علي بن امحد بن سعيد االندلسي 456( ،ىد 1063-م)

.14

مجهرة انساب العرب  ،تح عبدالسالم دمحم ىارون ،ط ،5دار ادلعارح

(،مصر1382/ه1962-م) .
.15

خليفة  :ايب عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري (ت240ىد 854-م)

.16

الطبقات  ،تح اكرم ضياء العمري ،مطبعة العاين (،بغداد 1387/ه1967-م).

.17

اتريخ خليفة  ،تح اكرم ضياء العمري ،ط ،2مؤسسة الرسالة (،بًنوت 1397 /ه

1977م).
 .18الدينوري  :امحد بن داود (ت282ىد 895 -م)
.19

االخبار الطوال  ،تح عبد ادلنعم عامر  ،مجال الدين الشيال ،ط( ،2ايران 1379/ىد )

.
.20

الذىيب :مشس الدين ابو عبدهللا دمحم بن امحد بن عثمان بن قادياز (ت  748ىد -

1398م)
.21

اتريخ االسالم ووفيات ادلشاىًن واالعالم  ،دار الكتب العلمية ،ط( ،1بًنوت /

1426ىد 2005 -م) .
 .22سًن أعالم النبالء  ,الناشر مؤسسة الرسالة 1422( ,ىد 2001 -م ) .
 .23الزركلي  :خًن الدين
.24

االعالم  ،دار العلم للماليٌن ،بًنوت،ط2007( ،17م) .

.25

ابن سعد  :دمحم بن سعد (ت230ه844،م)

.26

الطبقات الكربى  ،دار صادر  ،بًنوت 1405( ،ىد 1985-م) .

 .27الصاليب :علي
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.28

الدولة االموية عوامل اإلزدىار وتداعيات اإلهنيار  ,دار ادلعرفة  ,ط1421( ,2ىد ) .

.29

الطربي  :دمحم بن جرير (ت310ىد 922-م)

 .30اتريخ االمم وادللوك ،ط ،1منشورات دمحم علي بيضون ،دار الكتب العلمية (،بًنوت/
1422ىد 2001 -م) .
 .31الطوسي ,أبو جعفر دمحم بن احلسن ( ت 460ىد )
 .32رجال الطوسي  ,تح جواد القيومي األصفهاين  ,مؤسسة النشر االسالمي ( ,قم
1428/ىد) .
 .33العلي  :كفاية طارش
.34

االسر االموية ال مل تتول اخلالفة  ،دراسة يف احواذلا االجتماعية و االدارية و السياسية

و الفكرية ،ط ،دكتوراه ( ،البصرة  ، )2004/ص.11،44
 .35العمري :اكرم ضياء.
.36

مقدمة كتاب خليفة بن خياط  ،الطبقات  ،ط ،1مطبعة العاين ( ،بغداد 1387/ىد -

1967م).
).

.37

الفرزدق  :مهام بن غالب ( ت

.38

ديوانو  ,دار الكتب العلمية  (,بًنوت 1407,ىد 1987 -م ) .

.39

ابن قتيبة :ايب دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276ىد889-م).

 .40ادلعارح  ،ط ،2منشورات دمحم علي بيضون ،دار الكتب العلمية( ،بًنوت1424/ىد -
2004م).
.41

عيون االخبار ،تح دمحم االسكندراين ،ط ،5دار الكتاب العريب( ،بًنوت1423/ىد -

2002م).
.42

االمامة والسياسة ,دار الكتب العلمية,ط(, 3بًنوت 2009/م )

 .43ابن كثًن :عماد الدين امساعيل بن عمر القريشي الدمشقي(ت774ىد 1376 -م).
.44

البداية والنهاية ،خرج احاديثو امحد بن شعبان بن امحد ودمحم بن عبادي بن عبد احلليم،

ط ،1بًنوت1423( ،ىد 2003 -م).
 .45انجي :عبد اجلبار.
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.46

اسهامات مؤرخي البصرة يف الكتابة التارخيية حىت القرن الرابع اذلجري ،ط،1

بغداد(1410ىد 1990 -م).
.47

ابن الندمي :دمحم بن اسحاق (ت385ىد 1012-م).

 .48الفهرست ،تح دمحم امحد  ،ادلكتبة التوفيقية( ،مصر /بال).
.49

ايقوت احلموي :شهاب الدين ابو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي الرومي البغدادي

(ت626ىد 1228-م).
 .50معجم االدابء ،ط،3ط ،4دار الفكر للطباعة والنشر بًنوت1400/ىد 1980 -م).
 .51معجم البلدان ،ط،3دار صادر  ( ،بًنوت 1427 /ىد 2007 -م).
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