
كتابشناسى نھايه االرب فى معرفه 
 انساب العرب

 )1(محمود حیدرىآقايى
اثر , در علم تبارشناسى در معرفى نسب عرب)) نھايه االرب فى معرفه إنساب العرب((كتاب 

بود و در , نسابه, او فقیه. است) 'ه 821(ارزشمند احمد بن عبدهللا قلقشندى  اديب و شاعر 
عدھا بـا  جازه فتـوا و تـدريس فقـه شـافعى نايـل شـد و ب سن بیست و يك سالگى به مقام ا

را به خامه كشید و در كنـار )) صبح االعشى فى كتابه االنشإ((كتاب , پیوستن به ديوان انشإ
 .اين دو اثر ادبى و انسابى در ساير علوم نیز كتاب ھايى بنگاشت

يك مقدمـه  مقاله حاضر تالشى در معرفى يكى از منابع مھم در علم تبارشناسى است و با 
عرب((معرفى كتاب , تإلیفات او, به معرفى مولف ويژگـى , ))نھايه االرب فى معرفـه انسـاب ال
 . منابع كتاب و روش كار محقق و مصحح آن مى پردازد, ھا و امتیازات آن

 .نھايه االرب فى معرفه إنساب العرب, قلقشندى, تاريخ جاھلیت, انساب العرب: واژه ھاى كلیدى

 مقدمه

گارى  تاريخ ن ھاى  علم نسب شناسى از دير باز مورد توجه مسلمانان بوده و يكــى از حـوزه 
ھاى . است ته و از خامـه آنـان ھـر بـار كتـاب  نسب شناسان و مورخان پیوسته بـه آن پرداخ

نھايه االرب ((قلقشندى از زمره ايشان است و كتاب . مبسوط و مختصرى به بار مى نشست
 .از جمله منابع مھم و مختصر در موضوع خود است)) فى معرفه إنساب العرب

, مقاله حاضر با اشاره به نكاتى براى آشنايى با كتاب مذكور در پنج قسمت به معرفى مولـف
نا كاسـتى ,  بررسى امتیازات, آشنايى با بخش ھا و فصول كتاب ھا و محاسـن و احیا ويژگى 

ته , ھاى آن صحح آن پرداخ به بررسـى روش كـار محقـق و م بررسى منـابع كتـاب و در پايـان 
 .است

 435صفحه به چاپ رسیده و متن كتاب بالغ بر  484اين كتاب در يك جلد و در قطع وزيرى و در 
 .صفحه آن اضافات و فھارس است 50صفحه است و حدود 

 آشنايى با قلقشندى

بى يمـن قلقشـندى يـا ) 4(احمدبن عبدهللا بن) 3(على بن) 2(ابوالعباس احمدبن جمـال بـن ا
اھــل قــاھره و بــر مــذھب شــافعى ) 6)(م1418/ ق  821م ـــ 1355/ ق 756) (5)(قرقشــندى(

شد, فقیه, شاعر, است قرن ھشـتم و نھــم ھجـرى مـى با او در . نسب شـناس و از ادبـاى 
در ) 7. (به دنیـا آمـد, يكى از ديه ھاى قلیوبیه در سه فرسخى قاھره) يا قرقشنده(قلقشنده 

شنبه(در روز شنبه , سالگى 65قاھره پرورش يافت و در سن  دھـم جمـادى االخـر ) يا شـب 
 )8.(ق بدرود حیات گفت821

جداد و فرزنـدان او علمـاى بزرگـى ظھـور كردنـد ) 9.(احمد از خانواده علم و ادب بود در میـان ا
يام فتوحـات ) 10.(نسب وى به بنى بدربن فزاره بن قیس عیالن مى رسد ندان فـزاره در ا فرز

او نیز . اسالمى و بعد از آن به مصر آمدند و بخشى از زمام امور آن مناطق را به دست گرفتند
ق به شھر اسكندريه رفت و بعـد 778قبل از سال ) 11.(در دوران خود به نیابت حكومت رسید

سن , سالگى 21در سن , از مدتى اقامت مربن ابـى الح اسـتادش سـراج الـدين ابـوحفص ع
به وى اجازه فتوا و تدريس فقه شافعى داد و نیز اجازه روايت تمام )) ابن الملقن((مشھور به 

لش روايـت كنــد كه نـزد اھ به شـرط آن  , آثار خويش و روايت كتب صحاح و مسانید و غیره را 
) 13(در دربار سالطین مصــر پیوسـت)) انشإ((ق به ديوان 791در سال ) 12.(براى او صادر كرد
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فى كتابـه االنشـإ((و در ھمین زمان بود كه اثر وزين خـود  . را نگاشـت)  14))(صـبح االعشـى 
 :تإلیفات: قلقشندى آثار متعددى در علوم مختلف از خود به يادگار گذاشت كه عبارتند از

, ادب, و در آن از تاريخ, جلد كه بھترين اثر اوست 14در )) صبح االعشى فى كتابه االنشإ((ـ 1
به . سخن به میـان آمـده اسـت... وصف شھرھا و مملكت ھا و, حكايات تاب  مام مطالـب ك ت

 .موضوع كتابت و انشا اختصاص دارد و يك باب آن در علم خط مى باشد
 .كه خالصه صبح االعشى است)) ضوء الصبح المسفر و جنى الدوح المثمر((ـ 2
صرات الجوامــع((ـ 3 كـه در فقـه شـافعى )) الغیوث الھوامع فى شرح جامع المختصـرات و مخت

 .است
 .كه مقاله حاضر به معرفى آن مى پردازد) 15.))(نھايه االرب فى معرفه انساب العرب((ـ 4
كتابى است در تبارشناسى عـرب كـه آن را بـراى ) 16))(قالئد النجمان فى قبائل العربان((ـ 5

.(در سرزمین ھاى شرقى و غربى نوشـته اسـت, رئیس عرب ھا)) بقربن راشد((ابى الجود 
17( 
بیروت )) مآثر االنافه فى معالم الخالفه((ـ 6 صحیح عبدالسـتار احمـد فـراج در  در سه جلد با ت

 818اين اثر آخرين تـإلیف اوسـت و حـتى از حـوادث . توسط عالم الكتب به چاپ رسیده است
لت و خالفـت و تـاريخ سیاسـى اسـالم اسـت و . نیز در آن ياد شده است موضوع آن تاريخ دو

 .مباحثى كلى در باره خالفت و تاريخ خلفا در ادوار مختلف در بر دارد
 )18)).(حلیه الفضل وزينه الكرم فى مفاخره بین السیف و القلم((ـ 7
مد دمنھـورى در )) سبل الرشـاد((كه ھمراه كتاب , )ص(ـ قصیده اى در مدح پیامبر8 شـیخ اح

 )19.(اسكندريه چاپ شده است

 ))نھايه االرب فى معرفه انساب العرب((گزارشى از كتاب 

ند مـى گويـد تاب را بـراى ابوالمحاسـن : مولف در خطبه كتاب پس از حمد و ثناى خداو ايـن ك
بق رسـم آن روز ست و ط اثـر خـود را بـه شـیوه اى , يوسف عثمانى به رشته تحرير درآورده ا

 ;در مدح و ثناى مخدوم خود شروع مى كند, بسیار زيبا
مى النظـامى المـدبرى و كان...  صیرى الزعی  المعز االشرف العالى المولوى االمیر الكبیرى الن

يز ) ابى المحاسن يوسف العثمانى االموى القرشى(المشیرى االصیلى الكفیلى العزيزى  عز
 )20... . (و مدير الممالك االسالمیه و مشیرھا و, المملكه المصريه و سفیرھا

كى از آن ھـا مــى , پس از دعا و ثنا و ذكر فضائل و محسنات وى ند بیـت شـعر آورده و در ي چ
 :گويد

 )21))(و ان امور الملك اضحى مدارھاعلیه كما دارت على قطبھا الرحى((
عرب را نیــاوردم: آنگاه كتاب خود را چنین معرفى مى كند زيـرا غیـر , در اين كتاب تمـام قبايـل 

يل بـه . ممكن بود ولى از ھمه قبیله ھا آن چه مقدور بود بیان شد در اصل نسب و ريشـه قبا
فه انسـاب العـرب((طور كامل كوشـیدم و آن را  نامیـدم و در سـه ) 22))(نھايـه االرب فـى معر

ھر . مقصد و خاتمه نگاشتم, مقدمه: بخش سپس فھرستى اجمالى از عناوين و فصل ھـاى 
 )23. (آورده است, بخش را ھمان گونه كه در كتاب آمده

 :مقدمه كتاب در پنج فصل آمده است, بخش اول

 :فصل اول

پردازد و مـى نويسـد عرب مـى  ساب  ين فصـل بـه مزايـاى آشـنايى بـا ان نش : مولف در ا دا
عالوه بر آن احكام شرعى نیز بر آن بار . تبارشناسى علمى است مطلوب و مورد پسند مردم

, چنان كه دانش تبارشناسى. شده و تعالیم اسالم در جاھاى مختلف به آن توجه كرده است
جرت ) ص(پیامبر را قرشى و ھاشمى معرفى مى كند كه در مكـه متولـد شـد و بـه مدينــه ھ

پدر و اجـدادش بـر ايـن ... كرد و نیز شناخت انسان ھا و اجتناب از نسبت دادن كسى به غیر 
شعوبا و قبائـل ((وى با ذكر آيه . علم استوار است نثى و جعلنـاكم  انـا خلقنـاكم مـن ذكـر و إ

از جمله علم به نسـب رھبــر ... ازدواج و, برخى از احكام و فروعات فقھى مثل ارث, ))لتعارفوا
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يادآور مى شود و مى گويد امـام , جامعه و امام را كه صالح و رستگارى امت به دست اوست
بر ) ص(فرموده پیـامبرى)) االئمه من قريش((چرا كه , بايد قرشى باشد كه ديگـران را  اسـت 

سـپس ) 24.(بر انصـار غلبـه يافــت و خلیفـه شـد, قريش مقدم نكرد و ابوبكر با استدالل به آن
مت يافــت نشـود مـى تـوان بـه ترتیـب از , اضافه مى كند اگر از نسب قرشى كسى براى اما

كرد) ع(در نھايت از فرزندان اسحاق) ع(فرزندان اسماعیل, ))كنانه(( وى ) 25.(امام را انتخـاب 
علم نسب شناسى را از اين نظر مھم مى داند كه انتخاب امامت جامعه وابسته به اين علم 

له, ھم چنین در اين فصل ابوبكــر. است بن حنظ النجـاربن اوس , ابـن الكیـس نمـرى, و غفـل 
را به عنوان بھترين نسب شناسان عرب ) 26(ابن عبدالبر و ابن ھرم, بیھقى, ابوعبیده, عذرى

 )27.(معرفى مى كند

 :فصل دوم

ھم . اعراب و منسوب به ھر يك را به اختصار بیان مى كند, مولف در اين فصل كلمه عرب
و نیز عرب بائده و غیر , چنین انواع عرب از عاربه و مستعربه و قبايل منسوب به ھر كدام

از جمله گويش ھر يك در زمانى خاص را به طور گذرا , بائده و مسائل مختلف مربوط به آن
 )28.(بیان مى كند

 :فصل سوم

, بطن, عماره, قبیله, مولف در اين فصل طبقه ھاى نسب را به شش طبقه به ترتیب شعب
فخذ و فصیله تقسیم مى كند و مى گويد ھر يك اعم از ديگرى بوده و در تقدم و تإخر برخى 

و بعضى عشیره را قبل از فصیله اضافه كرده اند ولى به اعتقاد . بر برخى ديگر اختالف است
وى آن ھا را به بدن انسان از سر . مولف اين اقسام شش گانه به ترتیبى است كه ذكر شد
به چگونگى استعمال آن )) حى((تا به پا تشبیه مى كند و در آخر اضافه مى كند كه كلمه 

حى ((, عموم و گاھى خصوص نسبى مثل)) حى من العرب((گاھى از تركیب ; بستگى دارد
 )29.(قصد مى شود)) من بنى فالن

 :فصل چھارم

یاى , اطالعـات تـاريخى, مولف در اين فصل محل سـكونت عـرب ھـا جغرافیـايى اعـم از جغراف
ھاى جـالبى ارائـه داده و  ستنى  انسانى و طبیعى و فواصل ھر يك از شـھرھا بـا يكـديگر دان

مولـف . عروض و يمن را آورده اسـت, حجاز, نجد, تھامه, حدود جزيره العرب و قسمت ھاى آن
 )30.(در خالل اطالعات جغرافیايى از مشاھیر مناطق مورد بحث نیز نام مى برد

 :فصل پنجم

لم انسـاب , در فصل پنجم شگران از ع ضرورى را بـراى پژوھ مترين مسـائل  ده مسئله از مھ
 :مطرح مى كند

 .طبقه ھاى نسب را به شش قسم تقسیم مى كردند: اول
سـپس , عتق و غسان, تنوخ; ھمه قبايل عرب به يك پدر ختم مى شوند مگر سه قبیله: دوم

 )31.(علت آن را ذكر مى كند
مه آن ھــا , اگر نسب كسى در سلسله نسب به دو طبقه يا بیشـتر برسـد: سوم او را بـه ھ

 ... .و يا فقط نسب بااليى را گفت و يا, مثال فالن قرشى مضرى عدنانى; مى توان نسبت داد
 .ممكن است)) موالى((و )) حلف((انتساب شخصى به غیر قبیله خودش از راه : چھارم
يا دوم و يـا , اگر كسى از قبیله اى به قبیله ديگر پیوست: پنجم مى توان وى را به قبیلـه اول 

 .به ھر دو قبیله نسبت داد
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گـاھى قبیلـه اى را , در سلسله انساب قبايل به يك پدر ختم مى شوند با وجود ايـن: ششم
 .به مادر قبیله و يا به اسم خاص و يا به لقبى نسبت مى دھند

 :در اصطالح عرب اسم قبیله ھا را پنج قسم مىآورند: ھفتم
 .عاد و ثمود: مثل, الف ـ به اسم پدر
 .بنوفالن: مثل, ب ـ به اسم فرزند

 .الطالبیون: مثل, ج ـ به صیغه جمع به ھمراه الف و الم
 ).ع(آل ربیعه و آل على: مثل, د ـ تعبیر به آل فالن

 .ـ تعبیر اوالد فالن' ه
جودات خیـالى: ھشتم مادات, بیشتر اسم ھاى عـرب از مو تات و حیوانـات اطرافشـان , ج نبا

 ... .صخر و, حیه, حنظله, اسد: مثل, گرفته شده است
عرب ھا اغلب نام ھاى زشت را بر فرزندان خود و نام ھاى زيبا را بر بردگان و خدمتكاران : نھم

 .خود مى نھادند و معتقد بودند فرزندان را براى دشمن نام مى گذاريم و غالمان را براى خود
, به طور مثال اگر نام دو نفر حـارث بـود, اگر در قبیله اى دو اسم مانند ھم وجود داشت: دھم

برادر نـیز ھـم اسـم  بود دو  اولى را حارث اكبر و دومى را حارث اصـغر مـى نامیدنـد و ممكـن 
 )32.(باشند

 
 :بخش دوم كتاب با عنوان مقصد آمده است

. اين بخش به شناخت تفصیلى نسب ھاى قبايل عرب اختصاص دارد و شامل دو فصل اسـت
جد بیسـتم (ذكر مى كند و تا عدنان ) ع(را تا حضرت آدم) ص(سلسله نسب پیامبر: فصل اول

مى شـمارد) حضرت و مـى افزايـد تقديـم , را بدون اختالف دانسته و از او به باال را پر اختالف 
 .به خاطر شرافت اوست) ص(نسب پیامبر

بـه ) ع(در سلسله انساب از حضـرت آدم, سپس به انشعاب و شاخه شاخه شدن نسبت ھا
مى دانـد) ع(بعد پرداخته و آدم ھا  سب  سیان را كـه . را سـر سلسـله ن ین نظـر فار ھـم چن

و فرزندان و نوادگان ) ع(متعرض مى شود آن گاه از طوفان نوح , كیومرث را ابوالبشر مى دانند
در اين كه ھر امتى به يكى از , آن حضرت سخن به میان مىآورد و با اشاره به اختالفات فراوان

ھاى گونـاگون و . سام و حام ختم مى شوند, يافث) ع(فرزندان سه گانه نوح به معرفى امت 
و سى طايفه بزرگ از امت ھا و نژادھـا را نـام . نسب ھر يك ـ با ذكر اقوال خالف ـ مى پردازد

 )33.(مى برد
, به ترتیب حروف الفبا پرداخته, نويسنده در فصل دوم به شرح و تفصیل قبايل عرب: فصل دوم

اين قسمت . ذكر مى كند) زمان تإلیف(محل سكونت ھر يك را در گذشته و حال , در حد توان
...))(آل((شـروع شـده پـس ) 34...))(بنو((و از ) 399ـ  41ص(طوالنى ترين فصل كتاب است 

برخى قبايل را با , مولف در اثناى اين مباحث. ذكر شده است) 36...))(اوالد((و بعد از آن ) 35
طور )) آل و اوالد, بنو((پس از يادآورى نسب ھا با . اسم خاص آورده است بايى بـه  ترتیب الف

موارد قابـل توجھـى وجـود دارد كـه بحـث خواھـد ) 37.(كامل رعايت شده است در اين فصـل 
 .شد

 بخش سوم كتاب

 :اين بخش خاتمه نام دارد و مشتمل بر پنج فصل است

 ;فصل اول

سى و علـوم پرداختــه اسـت ين را در جاھلیـت. مولف در اين فصل بـه ديـن شنا از , اقسـام د
آغاز كرده و بحث را با بت پرستان , و معتقدين به خدا و نشر) دھريون(منكرين خالق و قیامت 

سجده : وى مى نويسد. و نام بتان ادامه داده است گروھى در برابـر سـتاره و نجـوم سـر بـر 
یدى . نھاده اند و گروھى در برابر مالئكه و برخى در برابر اجنه جماعتى نیز اديان الھـى و توح

و شريعت خداوندى را پـاس مـى دارنـد و عـده اى بـر آداب و سـنت ھـاى ديـنى و اجتماعـى 
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ھاى جـاھلى خـط , شريعت الھى اسالم, پايبندند بر بخشـى از سـنت  با ابقاى برخى آداب 
 .بطالن كشید و مردم را از ظلمت به نور ھدايت فرمود

در بین جامعه جاھلى جايگاھى بس رفیع ... كھانت و به خدمت گرفتن جن ھا و تطیر و زجر و
لم تـاريخ, علم به انواع كواكب, علم انساب: اما دانش عرب ھا عبارت بود از, داشت تعبیـر , ع

مولف در اين فصــل طائفـه اى را نـام مـى بـرد كـه بیشـتر اھـل علـم , خواب و قیافه شناسى
 )38.(بودند

 ;فصل دوم

اين فصل به مفاخرات بین عرب ھا و قبايل با يكديگر اختصاص دارد و مولف تنھا يك حكايت 
با نعمان بن المنذر و , نقل مى كند كه در آن ابن كلبى از گفت و گوى خسرو پرويز

ھر يك از ھمراھان با ذكر افتخارات و كرامات و , ھمراھانش خبر مى دھد و بر اساس آن
 )39.(در حضور خسرو پرويز فخر مى فروختند, عملكردھاى قبیله خود بر ديگران

 ;فصل سوم

ايام . فھرست وار با اندكى توضیح مىآورد, در آن بخشى از ايام العرب را در جاھلیت و اسالم
, كه بین بكربن وائل و تغلب بن وائل به مدت چھل سال رخ داد)) يوم البسوس((العرب را از 

 .در جاھلیت نام مى برد, واقعه را از ايام العرب 64سپس , آغاز كرده
تنھا دوازده واقعه را از ايام هللا نام مى , مولف از وقايع و جنگ ھا و غزوات بعد از ظھور اسالم

 (*).برد
انتھى ((شروع و با عبارت )) قال الناشر على الخاقانى((با عبارت , اين اضافات در متن كتاب

, ھر چند شايسته بود عبارت اضافه شده; ختم شده است)) كالم الناشر على الخاقانى
 .جداى از متن ذكر شود

 ;فصل چھارم

, مولف اين فصل سیزده مورد از آتش ھايى را كه اعراب طبق عادت و سنت روشن مى كردند
نار , نار المزدلفه: از آن جمله است; نام برده و علت آتش افروزى را نیز به اختصار مىآورد

 )41....(نارالصید و نار االسد و, )طلب باران(االستمطار 

 ;فصل پنجم

صاص دارد . اين فصل آخرين فصل كتاب است كه به بازارھاى معروف عـرب قبـل از اسـالم اخت
در دومه الجندل برپا مى شد پس بازاريان به صورت موقت و سیار از , اين بازارھا در ربیع االول

كت ) موسمى(محلى به محل ديگر رفته و در آن جا بازارى  سیر و حر برپـا مـى كردنـد و ايـن 
ھا , نام برخـى از روســاى آن, مكان و زمان آن, نام بازارھا. ادامه داشت سى كـه در بازار اجنا

بر , بازار عكاظ. عرضه مى شد در اين فصل ذكر شده است معروف ترين آن ھا است و عالوه 
به آزاد , در آن فعالیت ھاى فرھنگى, معامالت مى شـد و برخـى  پا  مثل محافل مشاعره بـر 

در بازارھــاى , ســرانجام پــس از يــك ســال كــوچ و تجــارت. اقــدام مــى كردنــد, ســازى اسـیران
.(موسمى به حج مى رفتند و مناسك حج را به جا مىآوردند و به وطن خويش باز مى گشتند

42( 

 ويژگى ھا

مع , از خصوصیات مثبت اين كتاب ايجاز و اختصـار و در عیــن حـال پـر محتـوا بـودن عبـارات و ج
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سله ) 43.(مثل فصل پنجم خاتمـه, معانى فراوان در كوتاه ترين عبارات است در البـه الى سل
ھم بـه تناسـب ) 44(به شإن نزول برخى از آيات اشاره شده, نسب ھا قايع تـاريخى م و نیز و

سجاح(مانند داستان پیامبران دروغین , ذكر قبايل بیان شده است لف بـا ) مسیلمه و  كـه مو
يات دروغیــن مسـیلمه را نیــز  حتى آ چند حاشیه پردازى كوتاه لب واقعه را ترسیم مى كند و 

مثل اشاره به داستان , نمونه ھاى تاريخى در آن بسیار به چشم مى خورد) 45.(آورده است
و نیز اشاره به اتفاقـات بعـد از رحلـت پیامبــر) 46)(بنوالمطلب(ھاشم در شرح نسب فرزندان 

 )47. .. .(در سقیفه بنى ساعده و قتل سعدبن عباده و) ص(
ھا, مولف ھنگام تبارشناسى قبايل (,بلغـا) 48(,نسب برخى از مشاھیر آن قبیله ھـا مثـل فق

شـافعى را نیــز ) امـام(چنـان كـه نسـب . را آورده و آثارشان را نام مى بـرد... و) 50(خلفا) 49
 )51.(آورده است

نه اى باشـند نـام , وقتى وى فرزندان شخصى را نام مى برد در صورتى كه از مادرھاى جداگا
 .مادرانشان را نیز مىآورد

و العمريون ) فرزندان عمر(اعراب بسیارى از اسم ھا را كه موجب اشتباه است مثل العمريون 
 .مشخص كرده است) فرزندان عمر(

يد) ع(مثال مادر حضرت علـى, بسیارى از اوايل در اين كتاب يافت مى شود مى گو او اول : را 
ضرت علـى, ھاشمى بود كه ھاشمى زاد در بیـن خلفـا كسـى ) ع(و نیز مـى گويـد غـیر از ح

 )52.(مگر محمد امین, نبود) از ناحیه پدر و مادر(ھاشمى از دو سو 
مولف در ضمن معرفى افراد به كسانى اشاره مى كند كه ضرب المثل شده اند و علت ضرب 

مثال قیس بن ساعده االيـادى كـه در بالغـت ضـرب المثـل ; المثل بودن آن ھا را بیان مى كند
آن را به حديثى , حدود يك صفحه از خطبه بلیغ او را مىآورد و در پايان, بود و خطبه زيبايى دارد

اين سخن روز قیامت بر قیس بـن سـاعده عرضـه مــى : آذين مى كند كه فرمود) ص(از پیامبر
ھم چنین از كعـب بـن ) 53.(قیس كه آن را براى خدا سروده از اھل بھشت است, شود آنگاه

خود را , امامه كه ضرب المثل جود و بخشش است را نام مى برد و مى گويـد او در سـفر آب 
 )54.(به دوست ھمسفر تشنه اش داد و خود از تشنگى مرد

در مورد بنى امیه بـه . يكى ديگر از حاشیه پردازىھاى مولف است, ذكر سلسله خلفاى اموى
مطلـق اسـتعمال , مى گويد ھرگاه بنى امیه. اشاره دارد) اكبر و اصغر(دو امیه بزرگ و كوچك 

آن گاه به حكومـت آن . مراد بنى امیه بزرگ است كه پدر حرب پدر ابوسفیان مى باشد, شود
آغاز مى كند ) ع(و صلح با امام حسن) ع(از معاويه و جنگ با حضرت على, ھا اشاره مى كند

به يزيد و فرزندش معاويه و بیعت بـا عبـدهللا . تا آن كه خالفت را به ملك دارى سوق مى دھد
ین كسـى  بن زبیر اشاره مى كند و از مروان پسر حكم سخن مى گويـد و مـى نويسـد او اول

او را به طائف راند و در زمان ) ص(را فاش مى كرد و پیامبر) ص(بود كه اسرار خانوادگى پیامبر
 :خلفاى مروانى را يكايك چنین نام مى برد, پس از مروان. به مدينه بازگشت, عثمان

بن الولیـد ثـم ... ابنه عبدالملك بن مروان] مروان[ ثم ولى بعده(( نه ابـراھیم  عده اب ثم ولى ب
....))ولى بعده مروان بن الحكم بن مروان محمد فبقى حتى غلب علیه االمر من بنى العباس

گويا در نام اخیر اشتباھى رخ داده و مولف آغاز حكومت . منظور ھمان مروان حمار است) 55(
انجام و انقراض دولت بنى امیه نمى داند و ادامه حكومــت آن ھــا را بـه دولـت , بنى عباس را

نام حكـام بنـى  اندلس و ادعاى خالفت در آن جا متصل كرده و اين حكومت را با فھرسـتى از 
 )56. (ادامه مى دھد' ه422امیه تا زمان انقراض آنان به سال 

وجه تسـمیه اى بـراى . فرزندان عثمان را عثمانیون نامیده و آن را بطنى از بنى امیه مى داند
فان, آن نیاورده است یه نیـز .(مگر رسیدن نسبت آن ھا به عثمان بـن ع مولـف از فرقـه عثمان

, سـخنى بـه میـان نیــاورده اسـت...) مثـل علويـون و(ھمانند بسیارى از فرقه ھاى سیاسى 
 ).گرچه بحث از اين فرقه بى مناسبت نبود

شتباه شـده اسـت ) ع(مولف به علويون كه مى رسد در ذكر نام فرزندان حضرت على چار ا د
را جزء فرزندان ) ع(ايشان حضرت ابوالفضل. كه محقق خاقانى در پاورقى آن را اصالح مى كند

مى . نمى داند) ع(حضرت على در حالى كه سـجاد و طلحـه را جـزء فرزنـدان آن حضـرت نـام 
در واقعـه ) ع(و اين خیلى عجیب است به خصوص با رشادت و جان نثارى حضرت عباس!! برد

 )57.(كربال
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را غیر نجف معرفى مى كنــد كـه مصــحح در ) ع(عجیب تر آن كه محل دفن و قبر حضرت على
ھم چنین تھمت ھايى بـه شـیعه زده ) 58(پاورقى به شیوه اى جالب از مولف انتقاد مى كند

 )59.(كه مصحح مقدارى از آن را جواب گفته است
عافره آورده اسـت و ائمـه اثـنى عشـر) ع(فرزندان امام جعفرصادق را بـه ) ع(را تحت عنوان ج

مإمون او را ولى عھد خود قرار داد و او قبـل از : گويد) ع(ترتیب نام مى برد و در مورد امام رضا
آورده )  عـج(اعتقاد شیعه را در مورد حیات و غیبت و قیام حضرت مھدى) 60.(مإمون وفات كرد

 )61.(و نیز از فرقه اسماعیلیه سخن رانده است

 منابع قلقشندى

كه ھمه موارد آن از جمله , به مدارك و منابع مختلفى ارجاع داده, مولف در تدوين اين كتاب
 .شعرا به دقت استخراج شده و به تفكیك خواھد آمد

ايشان در نسب افراد و يا نسبت دادن واقعه مھم تاريخى به قبیله اى به برخى اشعار 
 .استناد كرده و نام شاعر را نیز مىآورد و گاه برخى ابیات را بدون نام شاعر ذكر مى كند

, اعشى, شماخ, كمیت: عبارت اند از, نام شاعرانى كه به شعرشان استناد كرده است
, الحارث بن حبیب, مسكین بن عامر, ابن عقبه, حطیئه, عروبن ابى ربیعه, حسان بن ثابت

, عمروبن القضاعى غیر از شعرا, بشربن ربیعه, مقدادبن االسود كندى, قس بن ساعده يادى
 :نام مولفین و كتب برخى از آن ھا در اين كتاب آمده است كه عبارت اند از

 )از كتاب العجائب(ابراھیم بن وصیف شاه 
 احمدبن عجلى
 احمدبن يحیى

 خفش
 صمعى

 ابن حبیب
 )62](ابومحمد على بن احمدبن سعید[ ابن حزم

 )))العبر((از كتاب (ابن خلدون 
 )))تاريخ((از كتاب (ابن خلكان 
 ابن اسحاق

 ابن سعید
 ابن سكیت
 ابن شريد

 )))االستیعاب((از (ابن عبدالبر 
 ابن قتیبه

 ابوعبدهللا حاكم
 )63](بكرى[ ابو عبید
 )))كتاب االمثال((از (ابوعبید 
 )64](ق210ـ  114(معمربن مثنى [ ابوعبیده

 )65)))(االوائل((از (ابوھالل العسكرى 
 بخارى

 بسطام شیبانى
 )))از شرح شقرائیه(توزى 

 )))شرح التسھیل الحمدانى((از (اثیرالدين ابى حیان ندلسى 
 جفینه

 )))كشاف((از (زمخشرى 
 سیھلى
 سیوطى

 )))حس التوسل فى صناعه الترسل((از (شیخ شھاب الدين محمود حلبى 
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ابوسعیدبن نور , عمربن شاھنشاه بن ايوب الملك المظفر تقى الدين[ ((حماه((صاحب 
 )66](الدوله

 ))رجإ فى الجغرافیا((صاحب 
 طبرى

 عبدالعزيز جرجانى
 عبدهللا بن لمدان

 على بن العبدالعزيز جرجانى
 )67)))(تقويم البلدان((از (عمادالدين صاحب حماه 

 )68(الفرإ
 ))))ص(الشفإ به تعريف حقوق المصطفى((از (قاضى عیاض 

 )))خطط مصر و دعوتھم مع كنده((از (قضاعى 
 )))عیون المعارف فى اخبار الخالئف((از (قضاعى 

 كندى
 )))احكام السلطانیه((در (ماوردى 

 )))فضائل العشره((از (محب الدين طبرى 
 مدائنى

 مسعودى
 )))التعريف بالمصطلح الشريف((و )) مالك االبصار((از (المقر الشھابى ابن فضل هللا 

 نووى
 )))الجمھره((از (ھشام بن محمد كلبى 

گفتنى است مولف از برخى نوشته ھا بیشترين استفاده را برده و بارھا نام برخى مثل 
 .ابوعبیده را ذكر كرده است و منبع وى در لغت صحاح جوھرى است

 روش كار مصحح و محقق

مقدمه مفصـلى , بوده است)) البیان((كه مدير و صاحب مجله )) على خاقانى((مصحح كتاب 
 :در چھار بخش براى كتاب آورده است

 ,دانش انساب و توجه به آن) الف
 نخستین آثار در دانش انساب) ب
 كتاب ھاى تإلیف شده درنسب شناسى) ج
 .شرح حال قلقشندى) د

مه آورده و بـه ھمـان آيـه و  صل اول مقد در بخش نخست مطالبى شبیه سـخنان مولـف در ف
 .روايات و مسائل فقھى اشاره كرده است

ياد نمـوده و بـه قــدمت ايـن علـم كرده اسـت و , در بخش دوم از علماى اھـل نسـب  اشـاره 
صادق, پیشینه آن را به اصحاب امامان شیعه ; مـى رســاند) علیھماالسـالم(امام باقر و امـام 

به وى مـى رسـاند نام . برخالف مولف كه ابوبكر را نام برده و پیشینه اين علم را  ین  ھـم چن
 .برخى از متقدمین و متإخرين را متذكر شده است

, تإلیف و اثر در نسب شناسى اشاره مى كنـد و بـه نـام كامـل كتـاب 137به , در بخش سوم
اشاره مى نمايد و در برخى موارد كتـاب خانـه اى , مولف و گاه آدرسى كه آن را نقل مى كند

 .را كه آن كتاب در آن جاست معرفى مى كند و اطالعاتى از اين دست ادامه مى دھد
بارات و , به شرح حال مولف با ذكر نـام و نسـب مـى پـردازد, در بخش چھارم البتـه الفـاظ و ع

صبح االعشـى آمـده شـباھت بسـیارى دارد و گويـا يكــى از , عناوين با آنچه در مقدمه كتـاب 
ين بخـش. ديگرى گرفته شده اسـت طرح كـرده , البتـه در قسـمت ھفتـم ا ثار مولـف را  كـه آ

 .اختالفات قابل توجھى بین اين دو كتاب مشھود است
ھاى بـرلین نه  صر معرفـى كـرده , بروكلمان نسخه ھاى خطى متعددى در كتابخا بريتانیـا و م

تن ) 69.(است در فھرست ھا نقص ھاى عمده اى ديده مى شود و در ارجاعات فھارس بـه م
 . ھر چند احتمال غلط چاپى نیز مى رود, نام اشخاص نیز غلط ذكر شده, غلط فراوان دارد
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 :پى نوشت ھا

 .كارشناس ارشد تاريخ اسالم و عضو گروه تاريخ پژوھشكده حوزه و دانشگاه. 1
صاحب مجله , على الخاقانى, مصحح, منشورات دارالبیان, نھايه االرب فى معرفه إنساب العرب, احمدبن على قلقشندى. 2
على بن احمدبن احمد آورده : به نقل از ھدايه العارفین, ص ث, مقدمه). م1958ـ ' ه 1387مطبع الجناح ـ بغداد ـ , النجفیه) (البیان(

, داراحیإ التراث العربى, بیروت(, )مجلد 8در (جلد  15, تراجم مصنفى الكتب العربى : معجم المولفین, عمر رضا كحاله: ك.ر. است
) احمد (317ص , 1كحاله شرح حال قلقشندى را دوبار آورده است يك بار در ج ; به نقل از ھدايه العارفین, 10ص , 7ج , )بى تا

 ).على (10ص , 7مطابق متن و يك بار در ج 
 .احمدبن عبدهللا بن محمد, احمدبن عبدهللا, احمدبن على: چنین آورده است, به نقل از كشف الظنون, ص ث, مقدمه, ھمان. 3
بى , داراحیإ التراث العربى, بیروت(, )مجلد 4در (ج  8, شذرات الذھب فى اخبار من ذھب, عبدالحى بن احمد ابن العماد حنبلى. 4
, على اكبر دھخدا: ك.ر, و نیز. 317ص , 1ج , پیشین, عمر رضا كحاله: ك.و نیز ر. لقب او را شھاب الدين آوره است, 149ص , 7ج , )تا

و . 1244ص ) احمد) (1325ـ  34, موسسه لغت نامه دھخدا, تھران(زير نظ محمد معین و جعفر شھیدى , جلد 50, لغتنامه دھخدا
فرھنگ , آذر تفضلى: ك.ر, و نیز. 1475ص , 6ج ) 1371, امیر اكبیر, تھران(جلد  6) متوسط(, محمد معین فرھنگ فارسى: ك.ر, نیز

بنیاد پژوھش , آستان قدس رضوى, مشھد(, با ھمكارى مھین فضائلى جوان, بزرگان اسالم و ايران از قرن اول تار چھاردھم ھجرى
 . 51ص , )احمد) (1372, ھاى اسالمى

, بى جا) (مجلد 4در (ج  8, ريحانه االدب فى تراجم المعروفین بالكنیه إواللقب, محمدعلى مدرس, او را مصرى نامیده اند. 5
 .10ص , 7ج , پیشین, عمررضا كحاله, 484ص  ,4ج , )1374, انتشارات خیام

دانسته و سال والدت او ' ه790به نقل از ھدايه العارفین او را متوفى در سال , ص ث, مقدمه, پیشین, احمدبن على قلقشندى. 6
 .10ص , 7ج , پیشین, عمررضا كحاله: ك.ر, ھمین مطلب. را نیاورده است

. ترجمه مولف, 19ص , 1ج , ) 'ه1407, دارالكتب العلمیه, بیروت(, ج 13, صبح االعشى فى كتابه االنشإ, احمدبن على قلقشندى. 7
إالعالم قاموس تراجم الشھر , خیرالدين زركلى: ك.ر. نھايه االرب ترجمه مولف را با اختالف بسیار اندك با صبح االعشى آورده است

 .177ص , 1ج , )م1992, دارالعلم للماليین, بیروت(جلد  8, الرجال و النسإ من العرب و المستعربین و المستشرقین
 .484ص  ,4ج , پیشین. 8
ص , 7ج , شذرات الذھب, پیشین, مقدمه كتاب و ابن العمإ, نھايه االرب, صبح االعشى ترجمه مولف, احمدبن على قلقشندى. 9

 .317ص , 1ج , پیشین, عمررضا كحاله, 149
 .1475ص  6ج , پیشین, محمدمعین 177;ص , 1ج , پیشین, خیرالدين زركلى. 10
 .51) احمدبن على(, پیشین, آذر تفضلى. 177ص , 1ج , پیشین,خیرالدين زركلى. از اين رو به فزارى نسبت داده شده است. 11
نھايه االرب . 177ص  ,1ج , پیشین, خیر الدين زركلى. 21ـ  20ص  1ج , ترجمه مولف, صبح االعشى, احمدبن على قلقشندى. 12

شرح حال قلقشندى در آن دقیقا ھمان ترجمه اعالم زركلى است , 1475ص , 6ج , پیشین, در محمد معین. عین صبح االعشى
 .بدون يك حرف كم و زياد

 .نھايه االرب عین ھمان عبارات صبح االعشى. 21ـ  20ص , 1ج , ترجمه مولف, صبح االعشى. 13
فى معرفه ... و نیز, )317/ ج , پیشین, عمررضا كحاله(, )177 / 1ج , پیشین(اسم اين كتاب را صبح االعشى فى قوانین االنشإ . 14

 .آورده اند) 484ص , 4ريحانه االرب ج (فى صناعه االنشإ ... و نیز) 479, شذرات (االنشإ 
, عمررضا كحاله: ك.ر, آورده است و نیز)) نھايه االرب فى معرفه قبائل العرب((, 24ص , 1ج , ترجمه مولف, صبح االعشى. 15

 .484ص , 4ج , پیشین, محمدعلى مدرس: ك.و نیز ر. 317ص , 1ج , پیشین
 و نیز 177ص , 1ج ; زركلى پیشین. نام اين كتاب قالئد الحمان فى تعريف بقبائل عرب الزمان نیز آمده است. 16

گويا آقاى كحاله اين كتاب را از احمد [ ,آورده است)) بقبائل العربان الزمان((... , 10ص , 7ج , پیشین, عمررضا كحاله: ك.ر
قلقشندى نمى داند زيرا در ذيل نام على قلقشندى آورده است و على را مولف ديگرى مى خواند و احتماال اين كتاب را منسوب به 

 ].احمد مى داند
: گويد, مقدمه, نھايه االرب, احمدبن على قلقشندى). پاورقى (24ص , 1ج , مقدمه, صبح االعشى, احمدبن على قلقشندى. 17

 .گفته اند نھايه االرب را براى ابى الجود نگاشته است و اين خطا است
 .و نھايه االرب يافت نشد, در مقدمه صبح االعشى. 18
 .و در مقدمه صبح االعشى و نھايه االرب يافت نشد 484;ص , 4ج , پیشین, ريحانه االدب, محمدعلى مدرس. 19
 .2ص , چاپ بغداد, نھايه االرب, احمدبن على قلقشندى. 20
 .ھمان. 21
 .اختالفات در نام قبال گفته شد, 4ص , چاپ بغداد, ھمان. 22
 .ھمان. 23
 .اجماع داريم بر اينكه امام بايد قرشى باشد; به نقل از ماوردى در احكام السلطانیه. 6ص , چاپ بغداد, ھمان. 24
 .به نقل از علمإ شافعى مذھب, 7ص , ھمان. 25
البته در دو چاپ دارالكتب و چاپ بغداد ابن ھرم آمده كه آن در دائره المعارف بزرگ اسالمى . احتماال ابن حزم صحیح است. 26

 .يافت نشد و فقط ابن ھرمه بود كه وى شاعر است) بى تا, بنیاد دائره المعارف بزرگ اسالمى, تھران(
 .10ص , چاپ بغداد, ھمان. 27
 .19ـ  18ص , دارالكتب, ھمان. 28
 .22ـ  20ص , ھمان. 29
 .28ـ  23ص , ھمان. 30
 .209ص , ھمان. نك. 31
 .31ـ  29ص , ھمان. 32
 .40ـ  33ص , ھمان. 33
 .97ـ  41ص , ھمان. 34
 .113ـ  97ص , ھمان. 35
 .116ـ  113ص , ھمان. 36
 .399ـ  41ص , ھمان. 37
 .401ـ  400ص , ھمان. 38
 .404ـ  401ص , ھمان. 39
 .426ـ  425ص , ھمان. 41
 .427ص , ھمان. 42
 .ھمان. 43
 ... .و 77, 72ص , ھمان. 44
 .74ـ  73ص , ھمان. 45
 .77ص , ھمان. 46
 .259ص , ھمان. 47
 ... .و 84, 82, 81ص , ھمان. 48
 ... .و 80ص , ھمان. 49
 .86ص , ھمان. 50
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 .77ص , ھمان. 51
 .142ص , ھمان. 52
 .96ص , ھمان. 53
 .97ص , ھمان. 54
 .86ص , ھمان. 55
 .86ـ  85ص , ھمان. 56
 .144ـ  143ص , ھمان. 57
 .ھمان. 58
 .ھمان. 59
 .121ص , ھمان.  60
 .122ص , ھمان. 61
 .345ص , 3ج , مدخل ابن حزم, دائره المعارف بزرگ اسالمى. 62
 .معروف ترين كتاب او مسالك و ممالك است كه مفقود است, 696ص , 5ج , مدخل ابوعبید, ھمان. 63
 .711ص , 5ج , مدخل ابوعبیده, ھمان. 64
 .96ص , پاورقى, نھايه االرب, احمدبن على قلقشندى. 65
 .484ص , 22ج ) 'ه1381, فرانز شتاينر, بقییادن(با اھتمام ھلموت ريتر , الوافى بالوفیات, خلیل ابن ايبك صفدى. 66
 .شايد ھمان صاحب حماه سابق الذكر باشد. 67
 .شرح حال او آمده است, 91پاورقى ص , نھايه االرب, احمدبن على قلقشندى. 68
166ص , 2ج ) 1977ـ  1959, دارالمعارف, مصر... (ترجمه به عربى عبدالحلیم البخار و, 6ج , تاريخ االدب العربى, كارل بروكلمان. 69

. 

نام مى , واقعه از ايام العرب را كه مولف نیاورده است 47, بعد از ايام العرب در جاھلیت, آقاى خاقانى مصحح محترم اين كتاب  *.
نیز با تعجب اضافه مى كند كه نمى دانم چرا مولف مھمترين وقايع اسالمى مثل ) ايام هللا(برد و در مورد ايام العرب بعد از اسالم 

 .410ص , ھمان! واقعه را نام مى برد؟ 56را ياد آور نشده است در حالى كه تا پايان فصل سوم ... يوم احد و, يوم بدر

 :منابع

داراحیإ , بیروت(, )مجلد 4در (ج  8, شذرات الذھب فى اخبار من ذھب) 'ه 1089ـ  1032(عبد الحى بن احمد , ـ ابن العماد حنبلى
 ).بى تا, التراث العربى

 ).1977ـ  1959, دارالمعارف, مصر... (ترجمه به عربى عبدالحلیم النجار و, جلد 6, تاريخ االدب العربى, كارل,ـ بروكلمان
آستان , مشھد(, با ھمكارى مھین فضائلى جوان, فرھنگ بزرگان اسالم و ايران از قرن اول تار چھاردھم ھجرى, آذر, ـ تفضلى

 ).1372, بنیاد پژوھش ھاى اسالمى, قدس رضوى
 ).بى تا, بنیاد دائره المعارف بزرگ اسالمى, تھران(ـ دائره المعارف بزرگ اسالمى 

موسسه لغت نامه , تھران(زير نظ محمد معین و جعفر شھیدى , جلد 50, لغت نامه دھخدا) ش1334ـ  1258(على اكبر , ـ دھخدا
 ).1325ـ  34, دھخدا

جلد  8, إالعالم قاموس تراجم الشھر الرجال و النسإ من العرب و المستعربین و المستشرقین) 1966ـ  1893(خیرالدين , ـ زركلى
 ).م1992, دارالعلم للماليین, بیروت(

 ).'ه1381, فرانز شتاينر, بقییادن(با اھتمام ھلموت ريتر , الوافى بالوفیات, )'ه764ـ  696(خلیل بن ايبك , ـ صفدى
 ).بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(ج  1, نھايه االرب فى معرفه انساب العرب) 'ه821ـ  756(احمدبن على , ـ قلقشندى

 منشورات دارالبیان, نجف(ج  1, محقق على خاقانى, نھايه االرب فى معرفه إنساب العرب, ـ ــــــــــــــــــــ 
 ).'ه1378, النجاح

 ).'ه1407, دارالكتب العلمیه, بیروت(, ج 13, صبح االعشى فى كتابه االنشإ, ـ ــــــــــــــــــــ 
 ).بى تا, داراحیإ التراث العربى, بیروت(, )مجلد 8در (جلد  15, تراجم مصنفى الكتب العربى: معجم المولفین, عمررضا, ـ كحاله

, انتشارات خیام, بى جا) (مجلد 4در (ج  8, ريحانه االدب فى تراجم المعروفین بالكنیه اواللقب) 1333ـ  1258(محمدعلى , ـ مدرس
1374.( 

 ).1371, امیر اكبیر, تھران(جلد  6) متوسط(فرھنگ فارسى ) 1350ـ  1291(محمد , ـ معین
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