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 المادة: تاريخ العرب قبل االسالم              

 مدرس المادة: م. د. خالد تركي عميوي فريح النداوي

 المرحمة: االولى/قسم التاريخ/ كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى

 م/ الكورس االول/المحاضرة الثالثة.ٕٙٔٓم/ٕ٘ٔٓالعام الدراسي:

 .(الموارد العربية اإلسالميةقبل االسالم) عنوان المحاضرة: موارد دراسة تاريخ العرب

األفواه، خال ما  وأعني بيا الموارد التي دّونت في اإلسالم وقد جمعت مادتيا عن الجاىمية من   
يتعمق منيا بأخبار صالت الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة، فقد 

والموارد المذكورة كثيرة،  ،مكتوبة كما سأتحدث عن ذلكأخذت من موارد مرتبة يظير أنيا كانت 
منيا مصنفات في التاريخ، ومنيا مصنفات في األدب بنوعيو. من نثر ونظم، ومنيا كتب في 
ن كانت في أمور ال تعد من  البمدان والرحالت والجغرافيا وفي موضوعات أخرى عديدة، ىي وا 

يجب االستعانة بيا في تدوين تاريخ الجاىمية؛ ألنيا  صميم التاريخ، إال أنيا مورد من الموارد التي
تتضمن مادة غزيرة تتعمق بتاريخ الجاىمية القريبة من اإلسالم والمتصمة بو، ال نجد ليا ذكًرا في 

 كتب التاريخ؛ فال بد لمؤرخ الجاىمية من األخذ منيا إلتمام التاريخ.
لحياة الجاىمية، ويتحدث لنا عن تفكير أىل الحق أننا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال ا    

الحجاز عند ظيور اإلسالم، فال بد لنا من الرجوع إلى القرآن الكريم وال بد من تقديمو عمى سائر 
المراجع اإلسالمية، وىو فوقيا بالطبع. وال أريد أن أدخمو فييا؛ ألنو كتاب مقدس، لم ينزل كتاًبا في 

، ولكنو نزل كتاًبا عربًيا، لغتو ىي المغة العربية التي كان يتكمم بيا التاريخ أو المغة أو ما شاكل ذلك
أىل الحجاز، وقد خاطب قوًما نتحدث عنيم في ىذا الكتاب؛ فوصف حالتيم وتفكيرىم وعقائدىم، 

، وطمب منيم ترك ما ىم عميو، وتطّرق إلى ذكر ٔونصحيم وذكَّرىم باألمم والشعوب العربية الخالية
ساتيم وغير ذلك. وقد مّثميم أناس كانت ليم صالت بالعالم الخارجي، واطالع عمى تجاراتيم، وسيا

أحوال من كان حوليم. وفيو تفنيد لكثير من اآلراء المغموطة التي نجدىا في المصادر العربية 
صدق ال سبيل إلى الشك في صحة اإلسالمية؛ فيو مرآة صافية لمعصر الجاىمي، وىو كتاب 

في اإلسالم  كريم ذكر لبعض أصنام أىل الحجاز، وذكر لجدليم مع الرسولوفي القرآن النصو، 
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وفي الحياة وفي المثل الجاىمية. وفيو تعّرض لنواٍح من الحياة االقتصادية والسياسية عندىم، وذكر 
تجارتيم مع العالم الخارجي، ووقوفيم عمى تيارات السياسة العالمية، وانقسام الدول إلى معسكرين، 

ر أخرى تخص الجاىمية وردت فيو عمى قدر ما كان ليا من عالقة بمعارضة قريش لمقرآن وفيو أمو 
واإلسالم. وفي كل ما وردت فيو دليل عمى أن صورة األخباريين التي رسموىا لمجاىمية، لم تكن 
صورة صحيحة متقنة، وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب، وجيل العرب وىمجيتيم في الجاىمية 

 كان زعًما ال يؤيده القرآن الكريم الذي خالف كثيًرا مما ذىبوا إليو.الجيالء، 
والتفسير، مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل اإلسالم. وفي كتب     

التفسير ثروة تأريخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين ىذا التأريخ، تشرح ما جاء مقتضًبا في كتاب اهلل، 
عالًقا بأذىان الناس عن األيام التي سبقت اإلسالم، وتحكي ما سمعوه وما وعوه عن وتبسط ما كان 

د عندىم من أحكام وآراء القبائل العربية البائدة التي ورد ليا ذكر مقتضب في السور، وما ور 
غير مفيرسة وال مطبوعة طبًعا حديثًا، وىي في أجزاء  -ويا لألسف-ولكن كتب التفاسير ومعتقدات،
ديدة في الغالب، وليذا صعب عمى الباحثين الرجوع إلييا الستخراج ما ُيحتاج إليو من ضخمة ع

مادة عن التأريخ الجاىمي، حتى إن المستشرقين المعروفين بصبرىم وبجمدىم وبعدم مباالتيم 
بالتعب، لم يأخذوا من معينيا إال قمياًل، مع أن فييا مادة غنية عن نواٍح كثيرة من أمور الجاىمية 

 لمتصمة باإلسالم.ا
وكتب الحديث وشروحيا، ىي أيًضا مورد غني من الموارد التي ال بد منيا لتدوين أخبار     

الجاىمية المتصمة باإلسالم؛ إذ نجد فييا أموًرا تتحدث عن نواٍح عديدة من أحوال الجاىمية ال نجدىا 
أريخ الجاىمية، ولكن أكثر من في مورد آخر. فال مندوحة من الرجوع إلييا واألخذ منيا في تدوين ت

بحث في التأريخ الجاىمي لم يغرف من ىذا المنيل الغزير، بسبب عدم انتباىيم ألىميتو في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظيور اإلسالم؛ فعمينا نحن اليوم واجب األخذ منو، لنزيد عممنا بتأريخ ىذه 

 الجاىمية المتصمة باإلسالم.
ورد آخر من الموارد التي تساعدنا في الوقوف عمى تأريخ الجاىمية والشعر الجاىمي، م     

واالطالع عمى أحواليا، وقديًما قيل فيو إنو "ديوان العرب". "عن عكرمة. قال: ما سمعت ابن عّباس 
إاّل نزع فييا بيًتا من الشعر، وكان يقول: إذا أعياكم تفسير آية  فّسر آية من كتاب اهلل؛ عز وجّل،

من كتاب اهلل؛ فاطمبوه في الشعر؛ فإنو ديوان العرب، وبو ُحفظت األنساب، وُعرفت المآثر، ومنو 
ُتعممت المغة، وىو حجة فيما أشكل من غريب كتاب اهلل وغريب حديث رسول اهلل، صمى اهلل عميو 
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"وعن ابن سيربن قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر عمم  ،والتابعين"وسمم، وحديث صحابتو 
. وقال الجمحّي فيو، أي في الشعر الجاىمي: "وكان الشعر في  قوم لم يكن ليم عمم أصح منو"

ليو يصيرون  ". الجاىمية ديوان عمميم ومنتيى حكميم، بو يأخذون، وا 
واة حاذقون، تخصصوا برواية شعر العرب. قال وقد ُجمع الشعر الجاىمي في اإلسالم، جمعو ر     

"محمد بن سالم الجمحي": "وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثيا، حّماد الرواية، وكان 
واشتير بجمعو أيًضا "أبو عمرو  ،غير موثوق بو. كان ينحل شعر الرجل غيره، ويزيد في األشعار"

، وأبو عبيدة، ٙف بن حّيان أبو محرز األحمر، وخم٘" لميجرةٗ٘ٔبن العالء" المتوفى سنة "
صاحب المفضميات، وىي ثمان وعشرون قصيدة،   واألصمعي، والمفضَّل بن محمد الضبي الكوفي

 . قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية
العرب؛ لميجرة، قيل: إنو جمع أشعار  ٕٙٓوأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني المتوفى سنة     

، وأبو ٖلميجرة ٖٕٔ. وأبو عبد اهلل محمد بن زياد األعرابي، المتوفى سنة ٕفكانت نيفا وثمانين قبيمة
جّل ، وغيرىم ممن تفرغوا لو، وصرفوا ٘، وخاّلد بن يزيد الباىميٗمحمد جّناد بن واصل الكوفي

خطاب: كان ابن عوف عن ابن سيرين. قال عمر بن ال وروايتو، "قالوقتيم في جمعو وحفظو 
الشعر عمم قوم لم يكن ليم عمم أصح منو؛ فجاء اإلسالم، فتشاغمت عنو العرب، وتشاغموا بالجياد، 
وغزوا فارس والروم، ولييت عن الشعر وروايتو. فمما كثر اإلسالم، وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب 

، فألفوا ذلك وقد ىمك من إلى ديوان مدون وال كتاب مكتوب يمواباألمصار، راجعوا رواية الشعر، فمم 
. وورد عن "أبي عمرو بن ٙالعرب من ىمك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذىب عنيم أكثره"

. وال جدال ٚالعالء" أنو قال: "ما انتيى إليكم مما قالت العرب إال أقمو، ولو جاءكم عمم وشعر كثير"
، وفي أن الباقي الذي وصل إلينا بين العمماء حتى اليوم في موضوع ذىاب أكثر الشعر الجاىمي

مدوًنا في الكتب، ىو قميل من كثير. وقد عمموا سبب اندثار أكثره وذىابو بسبب عدم تدوين 
الجاىميين لو، واكتفائيم بروايتو حفًظا، فضاع بتقادم الزمان، وبموت الرواة، وبانطماس أثره من 

ما رواية القديم منو الذي لم يعد يؤثر في الذاكرة، وبانشغال الناس بأمور أخرى عن روايتو؛ وال سي
 العواطف تأثير الجديد منو الذي قيل قبيل اإلسالم.

الفحول وما مدح  نعم جاء في األخبار أنو "قد كان عند النعمان بن المنذر منو ديوان فيو أشعار   
وورد عن "حماد الرواية" أنو ذكر  ،بو ىو وأىل بيتو؛ فصار ذلك إلى بني مروان أو ما صار منو"

أن النعمان ممك الحيرة أمر فنسخت لو أشعار العرب في الّطنوح، وىي الكراريس؛ فكتبت لو ثم 
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دفنيا في قصره األبيض. فمما كان المختار بن أبي عبيد، قيل لو: إن تحت القصر كنًزا، فاحتفره، 
 . فأخرج تمك األشعار

ووردت أخبار أخرى تدل عمى وجود  ،مكة لممعمقات عمى الكعبةووردت عنو أيًضا حكاية أىل     
تدوين لمشعر عند الجاىميين؛ إال أننا ال نجد حماًدا وال غير حماد ينص عمى أنو نقل ما دّونو من 
تمك الموارد المدونة أو من غيرىا مما وجده مدّوًنا. وىذا ما حدا بالعمماء قديًما وحديثًا إلى البحث 

: موضوع الشعر الجاىمي من ناحية وجود تدوين لو، أو عدم وجود تدوين لو. وأثر في ىذا الموضوع
وفي الشعر الجاىمي ، ذلك عمى درجة ذلك الشعر من حيث الصحة واألصالة والصفاء والنقاء

الواصل إلينا، شعر صحيح وشعر موضوع منحول حمل عمى الشعراء. وقد شخص أىل الفراسة 
ى أكثر الفاسد منو. ولم يقل أحد منيم أن الشعر الجاىمي موضوع بالشعر الصحيح منو ونصوا عم

كمو فاسد ال أصل لو. فدعوى مثل ىذه، ىي دعوى كبيرة ال يمكن أن يقوليا أحد؛ إنما اختمفوا في 
"وكان ممن ىّجن الشعر وأفسده ، درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد، أو نسبة الفاسد إلى الصحيح

حاق مولى آل مخرمة بن المطمب بن عبد مناف. وكان من عمماء وحمل كل ُغثاء، محمد بن إس
الناس بالسير فنقل الناس عنو األشعار، وكان يعتذر منيا، ويقول ال عمم لي بالشعر إنما أوتي بو 

ولم يكن ذلك لو عذًرا؛ فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعًرا قّط، وأشعار  فأحممو،
شعار الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود أفال يرجع إلى نفسو: فيقول من حمل النساء فضاًل عن أ

ىذا الشعر، ومن أداه منذ ألوف من السنين، واهلل يقول: }َوَأنَُّو َأْىَمَك َعاًدا اأْلُوَلى، َوَثُموَد َفَما َأْبَقى{ 
  ُمُيْم ِإالَّ المَُّو{ . وقال في عاد: }َوَعاًدا َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِىْم ال َيْعمَ 

"وكان غير موثوق  وآتيم "حّماد الرواية" بالكذب وبوضع الشعر عمى ألسنة الشعراء، فقيل فيو:   
 ٕٖٛوقال "أبو جعفر النحاس" المتوفى سنة  ،بو. كان ينحل شعر الرجل غيره، ويزيد في األشعار"

ىو الذي جمع السبع الطوال، ولم يثبت ما ذكره الناس من  لميجرة في أمر "المعمقات": "إن حّماًدا
، واتيم غيره ممن ذكرت من جيابذة حفظة الشعر الجاىمي بالوضع  أنيا كانت معمقة عمى الكعبة"

كذلك. وقد نصوا في كثير من األحايين عمى ما وضعوه، وحمموه عمى الجاىميين. وذكروا أسباب 
 . ق الرافعي في "تأريخ آداب العرب"، كالذي فعمو مصطفى صاد ذلك بتفصيل

أقول: إن إليو يعود فضل بقاء كثير من األخبار الكممة القصيرة في الشعر الجاىمي وبعد ىذه    
المتعمقة بالجاىمية، فمواله لم نعرف من أمرىا شيًئا. ولست مبالًغا إذا قمت إن كثيرا من األخبار قد 

ن أخباًرا خمقت خمًقا؛ ألن واضع الشعر أو راويو ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتيا،  وا 
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اضطر إلى ذكر المناسبة التي قيل فييا، فعمد إلى الخمق والوضع. وىو من ثم صار سبًبا في 
 ، لسيولة حفظو، والضطرار راويو إلى قص المناسبة التي قيل فييا.ٙتخميد األخبار

أيًضا عمى أىمية  مؤرخ الجاىمية، ينطبق وما قمتو في أىمية الشعر الجاىمي بالقياس إلى عمل   
شعر الشعراء المخضرمين بالقياس إلى عمل ىذا المؤرخ؛ فقد أسيم أكثر الشعراء المخضرمين في 
أحداث وقعت في الجاىمية، وكان منيم من جالس "آل نصر" و "آل غسان"، وبقية سادات العرب، 

ما نجد في شعرىم مادة عن الحياة العقمية فورد في شعرىم أخبارىم وأحواليم وطباعيم وغير ذلك. ك
والمادية في أياميم. ثم إن حياتيم اتصمت باإلسالم؛ فمم يكن شعرىم وما قالوه ورووه بعيد عيد عن 
أىل األخبار ورواة الشعر، وىو من ثم أقرب إلى المنطق والواقع من شعر الجاىميين لبعدىم عن 

 الرواة بعض البعد.
يًضا من الوضع؛ فحمل عمى بعض الشعراء مثل "حسان ابن ثابت" بعض ولم ينج ىذا الشعر أ   

الشعر ألغراض، منيا العصبية القبيمة، كما سأتحدث عن ذلك بعد. وفي الجممة إن المؤرخ الحاذق 
 الناقد لن تفوتو ىذه المالحظة حين رجوعو إلى ىذا الشعر إلى ما ورد عمى ألسنة الشّراح.

غازي ألخبار الجاىمية بقدر ما كان لمجاىمية من صمة بتاريخ الرسول، وتعرضت كتب الِسَير والم   
كما تعرضت ليا كتب األدب وكتب األنساب والمثالب والبيوتات ومجامع األمثال والكتب التي أّلفت 

ات وغير ذلك، سفي أخبار المعمرين، وفي األيام، وفي البمدان، وفي المعجمات والجغرافية والسيا
أخبار قّيمة عن ىذه الجاىمية المتصمة باإلسالم. وىي موارد عظيمة األىمية لمؤرخ  فورد في ثناياىا

ىذه الحقبة، كثيرة العدد، ىيأىا عدد كبير من العمماء ال يمكن استقصاؤىم في ىذه المقدمة، وال 
 التحدث عن مؤلفاتيم، وىو حديث يحتاج إلى فصول.

شديد، وال سيما كتب "األخبار  اكورة بحذر جدّ عمى أّنا يجب أن نأخذ بعض ىذه الموارد المذ    
والمثالب والمناقب والمآثر واألنساب"، فإن مجال الوضع والصنعة بيا واسع كبير، لما لمعواطف 
القبيمية فييا من يد ودخل، ولمحزبية واألغراض فييا من تأثير. وطالما نسمع أن فالًنا وضع كتاًبا 

حيا ترضية لرجال تمك القبيمة، أو لحصولو عمى مال منيا. ومن في مثالب القبيمة الفالنية أو في مد
ىنا وجب االحتراس كل االحتراس من ىذه الموارد، ووجوب نقد كل رواية فييا قبل االعتماد عمييا 

 واألخذ بيا كمورد صحيح دقيق.
قيمة، مبثوثة في صفحاتيا، ال نجد ليا مثياًل وال مكاًنا في كثير  تأريخيووفي كتب األدب ثروة    

من األحايين في كتب أىل التأريخ عن التأريخ الجاىمي، حتى إني ألستطيع أن أقول إن ما أورده 
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المؤرخون عن ذلك التأريخ، وأن ما جاءت بو كتب األدب  ما رواه رجال األدب عنو ىو أضعاف
سنة، وعن مموك كندة وعن أخبار القبائل العربية، ىو أكثر بكثير مما عن مموك الحيرة وعن الغسا

جاءت بو كتب التأريخ، بل ىو أحسن منيا عرًضا وصفاًء، وأكثر منيا دقة. ويدل عرضو بأسموبو 
خالصة، وقد أخذ من أفواه شيود عيان، شيدوا ما  عربيةاألدبي المعروف عمى أنو مستمد من موارد 

دنا كثيًرا في تدوين تأريخ الجاىمية المالصقة لإلسالم، ولشأنو ىذا أوّد أن ألفت تحدثوا عنو. وقد أفا
أنظار من يريد تدوين تأريخ ىذه الحقبة إليو، وأن يرعاه بالرعاية والعناية وبالنقد، وسيحصل عندئذ 

 عمى رأي ال يستطيع العثور عميو في كتب أىل التأريخ.
ذلك ضعيفة جدًّا في باب تأريخ العرب قبل اإلسالم، وقد صارت كتب المؤرخين المسممين ل    

ومادتيا عن الجاىمية ىزيمة جّد قميمة بالقياس إلى ما نجده في كتب التفسير والحديث والفقو واألدب 
وشروح دواوين الشعراء الجاىميين والمخضرمين والموارد األخرى. والغريب أن تمك الكتب اكتفت في 

مموك الحيرة أو الغساسنة أو كندة أو حمير، مع ذكر بعض ما وقع ليم  الغالب بإيراد جريدة ألسماء
في بعض األحيان، عمى حين نجد كتب األدب تتبسط في الحديث عنيم، وتتحدث عن حوادث 
وأمور ال نجد ليا ذكًرا في كتب المؤرخين؛ بل نجد فييا أسماء مموك لم تعرفيا كتب التأريخ، مما 

 أعظم نفًعا لتأريخ الجاىمية من كتب المؤرخين.صيرىا في نظري أكثر فائدة و 
 المؤرخون المسممون:

نتمكن من االطمئنان إلى ىذه األخبار والروايات المدونة في الموارد اإلسالمية عن الجاىمية؛  ال    
إال إذا وقفنا بيا إلى حدود القرن السادس لمميالد أو القرن الخامس عمى أكثر تقدير. أما ما روي 

لم يؤخذ من نّص عمى أنو فوق ذلك، فإننا ال نتمكن من االطمئنان إليو؛ ألنو لم يرد بو سند مدون، و 
نما أخذ من أفواه الرجال، وال يؤتمن عمى مثل ىذا النوع من الرواية؛ ألننا حتى إذا سممنا  مكتوب، وا 
إن رواة تمك األخبار كانوا منزىين عن الميول والعواطف، وأنيم كانوا صدوقين في كل ما رووا، 

الصحيح والفاسد؛ فإننا ال نتمكن من التمييز بين  وكانوا أصحاب ممكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي
أن نسمم أن في استطاعة الذاكرة أن تحافظ عمى صفاء الرواية وأن تروي القصة وما فييا من كالم 
وحديث بالنص والحرف حقبة طويمة. لذا وجب عمينا الحذر في االعتماد عمى ىذه الموارد وتمحيص 

ن تكاثر واشتير وتواتر؛ فقد  كان من عادة رواة األخبار رواية الخبر الواحد ىذا المدون الوارد، وا 
دون اإلشارة إلى منبعو، وُيتداول في الكتب، فيظير وكأنو من النوع المتواتر في حين أنو من 

 األخبار اآلحاد في األصل.
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وال أدري كيف يمكن االطمئنان إلى نّص قصة طويمة فييا كالم وحوار أو قصيدة طويمة زعم أن    
ا بالحرف الواحد إذا لم يكن التبع فالًنا ن ظميا، في حين أننا نعمم أن الذاكرة ال يمكن أن تحفظ نصًّ

مدّوًنا مكتوبا، وليذا جّوز أىل الحديث رواية حديث الرسول بالمعنى، إذا تعذرت روايتو بالنص. وال 
اًل بين أعتقد أن عناية العرب المسممين بحديث رسول اهلل كانت أقل من عنايتيم برواية ما جرى مث

النعمان بن المنذر وبين كسرى من كالم، أو من رواية ذلك الكالم المنمق، والحديث الطويل العذب، 
الذي جرى بين وفد النعمان الذي اختاره من خيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكالم، وبين كسرى 

 . المذكور
عاطفة فييا واسع رحيب. ومن ىذا القبيل نصوص المفاخرات والمنافرات، فإن مجال لعب ال    

وكذلك كل األخبار والروايات النابعة عن الخصومات والمنافسات بين القبائل أو األشخاص، فإن 
الوضع واالفتعال فييا شائع كثير، وال مجال لمكالم عميو في ىذا الموضع؛ ألنو يخرجنا من حدود 

رواة، وىو خارج عن ىذا التأريخ الجاىمي، إلى موضوع آخر، ىو نقد الروايات واألخبار وال
 الموضوع.

لقد تحدث أىل األخبار عن عاد وثمود وطسم وجديس وُجْرُىم وغيرىم من األمم البائدة، وتكمموا    
سميمان، ورووا شعًرا ونثًرا نسبوه إلى األمم المذكورة  وأسمحةعمى المباني "العادية" وعن جّن سميمان 
لى التبابعة، بل نسبوا شعرا إلى آدم، ز  عموا أنو قالو حين حزن عمى ولده وأسف عمى فقده، ونسبوا وا 

آدم" بصوتو دون  شعًرا إلى "إبميس"، قالوا إنو نظمو في الرّد عمى شعر "آدم" المذكور، وأنو أسمعو
 ورووا أشياء أخرى كثيرة من ىذا القبيل. ،أن يراه
لكن ىل يمكن االطمئنان إلى قصص كيذا يرجع أىل األخبار زمانو إلى مئات من السنين قبل و     

لى أكثر من ذلك، ونحن نعمم، بتجاربنا معيم، أن ذاكرتيم اختمفت في أمور وقعت قبيل  اإلسالم، وا 
اإلسالم، واضطربت في تذكر حوادث حدثت في السنين األولى من اإلسالم. كيف يمكننا االطمئنان 
إلى ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أنيم عاشوا دىًرا طوياًل قبل اإلسالم، ونحن نعمم من 
كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية، أنيم لم يكونوا عمى ما ذكروه عنيم، وأنيم عاشوا 

سان يختمف عن ىذا المسان في أيام لم تبعد بعًدا كبيًرا عن اإلسالم، وأنيم كانوا يكتبون بالمسند وبم
الذي نزل بو القرآن. ثم خذ ما ذكروه عن حممة "أبرىة" عمى مكة وعن أبرىة نفسو، وعن "أبي 
رغال"، وعن حادث نجران وذي نواس، وعن خراب سّد مأرب، وعن أمثال ذلك من حوادث 

تحدث بجالء وأشخاص سيرد الكالم عمييا في أجزاء ىذا الكتاب، تجد أن ما ذكروه عنيا وعنيم ي
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وبكل وضوح عن جيل بالواقع وعن عدم فيم لما وقع، وعن عدم إدارك لمزمان والمكان، وعن عدم 
معرفة باألشخاص. فرفعوا تواريخ بعض تمك الحوادث إلى مئات من السنين، وخمطوا في بعض 

أن الذاكرة منيا، وفي كل ذلك داللة عمى أن ما حفظتو الذاكرة، لم يكن نقًيا خالًصا من الشوائب، و 
ال يمكن أن تحافظ عمى ما تحفظو أمًدا طوياًل وأن آفات النسيان وتالعب الزمان بالحفظ ال بد أن 

 يغّير من طبائع المحفوظ.
إذا رووا ذلك ودّونوه، لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل وجاء بالقصص  واإلخباريون     

ل فعميم اليونان والرومان والعبرانيون وسائر واألساطير عمى أنيا باب من أبواب التأريخ؛ فقد فع
، يوم أرادوا تدوين تواريخ العصور التي سبقت عندىم عصور الكتابة والتدوين؛ إذ األخرىالشعوب 

لم يجدوا أماميم غير ىذا النوع من الروايات الشفوية البدائية التي عبث بصفائيا الزمان كمما طال 
 ووه، إلى أن وصل إلينا عمى النحو المكتوب.أجميا إلى زمن التدوين، فدّونوه ور 

ولمسبب المذكور نرى في األخبار الواردة عن مموك الحيرة، أو عن صالت الفرس بالعرب أخباًرا     
لى الواقع يمكن أن نأخذ بيا  بيا في تدوين تاريخ الحيرة وتاريخ  ونستعينقريبة إلى منطق التاريخ وا 

لك إلى رجوع الرواة إلى موارد مدونة، أو إلى شيود عيان الساسانيين مع العرب. ويعود سبب ذ
أدركوا أنفسيم الحوادث، وكميا من الحوادث القريبة من اإلسالم والتي وقع بعضيا في أيام الرسول. 
أما حوادث آل نصر، أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة؛ فال نجد فييا ىذا الصفاء والنقاء، بل نجد 

يا بالسماع والمشافية وتقادم العيد عمى السماع. وىكذا صار تاريخ الحيرة فييا قترة وغبرة، لنقم
 المروي في التواريخ غيوًما تتخّمميا فجوات متبعثرة تنبعث منيا أشعة الشمس.

نعم جاء أن أىل الحيرة كانوا يعنون بتدوين أخبارىم وأنساب مموكيم وأعمار من ممك منيم،     
وورد أن النعمان ممك الحيرة أمر فنسخت لو أشعار العرب في  ،رةوكانوا يضعون ذلك في بيع الحي

الّطنوح، وىي الكراريس، فكتبت لو ثم دفنيا في قصره األبيض؛ فمما كان المختار بن أبي عبيد، قيل 
وذكر ابن سالم الُجَمِحي أنو "كان عند  ،لو: إن تحت القصر كنًزا، فاحتفره فأخرج تمك األشعار

ديوان فيو أشعار الفحول وما مدح بو ىو وأىل بيتو؛ فصار ذلك إلى بني مروان، النعمان بن المنذر 
 . أو ما صار منو"

ولكنني عمى الرغم من ورود ىذ األخبار ال أستطيع أن أقف منيا اآلن موقًفا إيجابيًّا؛ إذ لم أسمع    
أو أن بني مروان  أن أحًدا من رواة الشعر ذكر أنو رجع إلى تمك الّطنوج والدواوين فأخذ منيما،

عرضوىا عمى أحد. ولو كانت تمك الدواوين موجودة، لم يسكت عنيا رواة الشعر الجاىمي وطالبو 



9 
 

الذين كانوا يبحثون عنو في كل مكان. ثم إن األخباريين يذكرون أن "الوليد بن يزيد بن عبد الممك"، 
ن الشعر الجاىمي، وأنو "جمع ديوان كان يرسل إلى "حّماد" رساًل ليأتوا إليو بما يريد الوقوف عميو م

العرب وأشعارىا وأخبارىا وأنسابيا ولغاتيا الوليد بن يزيد بن عبد الممك ورّد الديوان إلى حّماد 
مروان"  إلى الشام، واستنشده أشعار "َبِمّي" وأشعاًرا أخرى، ولو كان لدى "بني ٘، وأنو أحضرٗوجناد"

ديوان "النعمان بن المنذر" الذي جمع فيو أشعار الفحول وما مدح بو ىو وأىل بيتو، لما احتاج 
"الوليد" إلى أن يسأل حماًدا وجناًدا ليرسال إليو ديوان العرب، وىو ديوان ال ندري اليوم من أمره 

ذلك الديوان. ىل كانا شيًئا، ولم يذكر "ابن النديم" صاحب الخبر، ما عالقة الرجمين المذكورين ب
اشتركا مًعا في جمعو، أو أن كل واحد منيما قد جمع بنفسو األشعار في ديوان؛ فأرسل الوليد إلييما 

 يطمب منيما ما جمعاه، ليجمعو مع ما عنده في ديوان.
ثم إننا لم نسمع أحًدا يقول:"كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ابن ربيعة، ومبالغ    

؛ غير ٔعمل منيم، آلل كسرى، وتاريخ سنييم من بيع الحيرة، وفييا ممكيم وأمورىم كميا" أعمار من
الرواية "ىشام بن محمد الكمبي". َفِمَم وقف "ابن الكمبي" وحده عمى تمك الكنوز، ولم يمجأ غيره إلى 

ت "ابن الكمبي" بيع الحيرة، ليأخذ منيا أخبار نصر؟ ألم يعمم بوجودىا أحد غيره؟ ثم ِلَم اختمفت روايا
وتناقضت في أمور من تأريخ الحيرة، ما كان من الواجب وقوع اختالف فييا، وِلَم لجأ أيًضا إلى 
رواية القصص واألساطير عن منشأ "الحيرة"، وعن "عمرو بن عدي"، وعن جذيمة، وعن "قصر 

ذه من موارد أيعد ىذا دلياًل عمى أخ ،الحورنق" وعن غير ذلك، ليقصيا عمى أنيا تأريخ آل نصر
قديمة مكتوبة مدّونة؟ نعم، من الجائز أن يكون قد أخذ من صحف كانت قد دّونت أسماء آل نصر 
المتأخرين، وبعض األخبار المتعمقة بيم، أما نو أخذ أخبارىم كاممة مدونة من كتاب أو من كتب 

ن كتاب في التأريخ تأريخ بالمعنى المفيوم من الكتاب؛ فذلك ما أشك فيو، ألن الذي ينقل أخباره م
 ال يروي تاريخ تمك األسرة وتاريخ عربيا عمى الشكل الذي رواه.
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