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 مصادر عصر ما قبل اإلسالم

 األثرية املصادر: أولاًً

منذ قرن واحد من الزمان، كانت معموماتنا عن تاريخ بالد العرب قبل اإلسالم، تعتمد فقط عمى ما جاء        

في التوراة، وعمى ما كتبو القدامى من األغارقة والرومان، وكان ىذا كمو شيًئا قميال ال يشفي غميل العمماء، حتى 

سالم، أو ما نستطيع أن نحصل عميو من معمومات إذا لو أضفنا إليو بعض ما كتبو العرب عن تاريخيم قبل اإل

درسنا الشعر الجاىمي، إال أن األمر سرعان ما بدأ يتغير عندما أخذت النقوش اليمنية طريقيا إلى أيدي العمماء، 

وقد أصبح عددىا اآلن أكثر من خمسة آالف نقش، فييا الكثير من المعمومات عن ممالك شبو الجزيرة العربية، 

إلى أيدي العمماء كذلك عشرات اآلالف من "المخربشات" القصيرة عمى واجيات الصخور في شمال  كما وصل

بالد العرب، بين ثمودية ولحيانية وسبئية وغيرىا، فضال عن تمك التي وجدت خارج شبو الجزيرة العربية كالنقوش 

 -ط والمغة وأسماء اآلليةمن حيث الخ-الصفوية التي وجدت فوق جبال الصفا جنوب شرق دمشق، وىي قريبة 

 من النقوش الثمودية .

أضف إلى ذلك، تمك النقوش والكتابات غير العربية التي تطرقت إلى ذكر العرب، كما في بعض النقوش      

اآلشورية والبابمية، والتي قدمت لنا معمومات قيمة عن بالد العرب الشمالية، وعن عالقاتيا باإلمبراطوريتين 

أن المرأة العربية قد وصمت منذ القرن الثامن قبل الميالد  -مثال-مية، كما عرفنا من ىذه النقوش اآلشورية والباب

 إلى منصب رئيس الدولة، كالممكة "زبيبة" والممكة "شمس" والممكة "تعمخونو" وغيرىن .

النقوش النبطية واألمر كذلك بالنسبة إلى النقوش المعينية أو السبئية في مصر أو في الحبشة، فضال عن       

التي اكتشفت في بعض جزر اليونان، والتي تدل عمى المدى البعيد الذي بمغو أصحابيا في النشاط التجاري 

م في جزيرة "كوس" ببحر إيجو، فضاًل عن نقشين 6391والبحري، ومن ىذا النوع ذلك النقش الذي اكتشف عام 

 جد في "روما" .نبطيين وجدا بالقرب من "نابولي"، إلى جانب نقش ثالث و 



وىكذا أصبح لدينا اآلن ما يساعدنا في تقديم صورة واضحة إلى حد ما، عما كان جارًيا في تمك البالد منذ       

القرن التاسع قبل الميالد، وحتى ظيور اإلسالم، أي مدى ألف وخمسمائة سنة، سواء أكان ذلك من الناحية 

 السياسية أو الدينية أو االقتصادية .

ما يجب  -إن لم تكن أىم-ىكذا تظير لنا أىمية اآلثار في دراسة التاريخ والحضارة، بل لعميا من أىم و       

أن يعتمد عميو المؤرخ في دراستو، فيي الشاىد الناطق الوحيد الباقي لنا من تمك األيام الخوالي، ومن ىنا كانت 

فمثال عن طريق الكتابات المعينية الشمالية التي  أىميتيا في تقديم صورة لمحياة العامة في كل مناحييا المختمفة،

وجدت في "العال" استطعنا أن نعرف منيا أن المعينيين الشماليين كانوا يستخدمون الكتابة والديانة المعينية التي 

 عرفيا المعينيون الجنوبيون، واستخدموىا في وطنيم األصمي . 

الصفويين ىم وحدىم الذين نعرف عنيم شيًئا قبل أن  ىذا وقد عرفنا عن طريق الوثائق الصفوية أن      

يمتزجوا في الشعوب السامية الشمالية، إذ ظموا محتفظين بالخط السامي الجنوبي والمغة السامية الجنوبية والعقائد 

السامية الجنوبية بل استطعنا أن نعرف عن طريق الجعارين المصرية، واألختام الساسانية، التي وجدت طريقيا 

بالد العرب الجنوبية، أن نستنتج أن التبادل بين بالد العرب الجنوبية وبين البالد األخرى، لم يكن مقصوًرا  إلى

عمى التجارة فحسب، بل تعداىا إلى الفنون كذلك، وقد تركت ىذه الفنون األجنبية أثرىا في الفن العربي الجنوبي 

. 

ية نقاط ضعف كثيرة، منيا "أواًل" أنيا في معظميا عمى أنو يجب أن نالحظ أن في ىذه المصادر األثر      

تتشابو في مضمونيا وفي إنشائيا، ألنيا تتعمق بأمور شخصية، كإنشاء بيت أو بناء معبد أو إقامة سور، ومن 

ثم فقد كانت أىميتيا لغوية أكثر منيا تاريخية، ولكنيا في الوقت نفسو، قد أمدتنا بأسماء عدد من المموك، لوالىا 

رفنا عنيم شيًئا، كما قدمت لنا بعض المعمومات عن العالقة بين القبائل بعضيا بالبعض اآلخر، ومن ىذا لما ع

"" والذي يتحدث عن حرب دارت رحاىا بين قبائل حاشد وحمير في مدينة "ناعط" ، Cih.1450النوع نقش 

دينية، ومنيا "ثالثًا" أن النصوص  ومنيا "ثانًيا" أن معظميا قد وجد في المعابد والقبور، ومن ثم فيي ذات صبغة

ليست نقوًشا كاممة،  -كما في النصوص المعينية الشمالية-المحيانية عبارة عن "مخربشات" صغيرة، وبعضيا 



نما ىي أجزاء من نقوش، ذلك ألن معظم األحجار التي دونت عمييا النقوش إنما وجدت في غير أماكنيا  وا 

كمواد لمبناء، ومن ثم فقد وجدت في جدران المنازل وأسوار الحدائق في  األصمية، وقد استخدميا القوم أخيًرا

مدينة "العالء"، وانطالًقا من ىذا، فإن الفائدة منيا جد قميمة، كما أن قمة من العمماء ىي التي كانت قادرة عمى 

 ترجمتيا، ومع ذلك فقد أفادتنا في معرفة أسماء بعض اآللية .

تابات المؤرخة منيا قميمة، ومن ثم فمم تيدنا إلى تقويم ثابت يمكن القول أن العرب ومنيا "رابًعا" أن الك      

 -كغيرىم من الشعوب القديمة-القدامى إنما كانوا يستعممونو، وطبًقا ليذا اتجو الباحثون إلى أن العرب إنما كانوا 

تأريخ بأيام الرؤساء وشيوخ القبائل يؤرخون األحداث طبًقا لسني حكم المموك، بل إن القوم قد تجاوزوا ذلك إلى ال

ن كان الحميريون قد اتخذوا من قيام دولتيم في  وأرباب األسر، بل إن البعض منيم قد أىمل التاريخ تماًما، وا 

 .6ق. م"، تقويًما ثابًتا يؤرخون بو األحداث603ق. م أو عام 661قبل الميالد "وربما عام  661عام 

العرب قبل اإلسالم إنما كانوا يؤرخون بتواريخ كثيرة، فأما "حمير" و"كيالن"  ىذا وقد أشار "المسعودي" إلى أن

أبناء سبأ، فقد كانوا يؤرخون بمموكيم، أو بما يقع ليم من أحداث جسيمة، فيما يظنون، كنار صوان التي كانت 

ن التأريخ تظير في بعض الحرار بأقاصي اليمن، وكالحروب التي كانت تنشب بين القبائل واألمم، فضال ع

سماعيل عمييما السالم، كما كانت قريش تؤرخ عند مبعث المصطفى  -بأياميم المشيورة، وكذا بوفاة إبراىيم وا 

بوفاة ىشام بن المغيرة وبعام الفيل، ويذىب الطبري إلى أن العرب لم تكن تؤرخ  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ 

نما كانت تؤرخ بعام الفيل، بينما كان سائر العرب يؤرخون بأياميم بشيء محدد قبل اإلسالم، غير أن قريًشا إ

 المشيورة، كيوم جبمة والكالب األول والثاني . 
 أولا: الكتابات اليوودية

 التوراة : -1

أو "التورة" كممة عبرية تعني اليداية واإلرشاد، ويقصد بيا األسفار الخمسة األولى "التكوين والخروج       

وىي جزء من العيد القديم، والذي يطمق عميو  -عميو السالم-والالويين والعدد والتثنية" والتي تنسب إلى موسى 

ألىمية التوراة ونسبتيا إلى موسى، والتوراة، أو العيد  تجاوًزا اسم "التوراة" من باب إطالق الجزء عمى الكل، أو



ىو كتاب الييود الذي يضم إلى جانب تاريخيم،  -تمييًزا لو عن العيد الجديد كتاب المسيحيين المقدس-القديم 

 عقائدىم وشرائعيم، ويقسمو أحبار الييود إلى ثالثة أقسام: الناموس واألنبياء والكتابات" .

دثت التوراة في كثير من أسفارىا عن العرب وعالقتيم باإلسرائيميين، كما جاء في أسفار ىذا وقد تح       

-وأخبار األيام  -األول والثاني-والمموك  -األول والثاني-التكوين والخروج والعدد ويشوع والقضاة وصموئيل 

رمياء وحزقيال ودانيال والمكابيين -األول والثاني  . -األول والثاني-ونحميا والمزامير وأشعياء وا 

غير أن التوراة عندما تتحدث عن العرب، فإنما تيتم بالقبائل واألماكن العربية ذات العالقة االقتصادية        

بالييود في بعض األحيان، وذات العالقة السياسية في أحوال ُأَخر، وليذا نجدىا عندما تتحدث عن القبائل في 

يا عمى أساس أنيا قبائل كانت ليا عالقة بالعبرانيين، ثم ىي قبائل متبدية شبو الجزيرة العربية، فإنما تتحدث عن

في المكان األول، إال عندما يتصل األمر بقصة سميمان وممكة سبأ، فاألمر جد مختمف، ويصبح ليذه القبائل 

 شأن آخر .

من اليالة التي أسبغيا وعمى أي حال، فعمينا حين نتعامل مع التوراة كمصدر تاريخي، أن نتخمص تماًما        

عمييا المؤمنون بيا، وأن ننظر إلييا كما ننظر إلى غيرىا من المصادر التاريخية، وال ييمنا ىنا أن تكون التوراة 

كتاًبا مقدًسا أو ال تكون، فذلك شأن من يريدون أن يروىا في نصيا الراىن عمى ىذا النحو أو ذاك، ولكن الذي 

يخ يحاول فرض مضمونو عمى الحاضر والمستقبل، كما حاول فرضو عمى ييمنا ىنا أال تكون كتاب تار 

ذا كان ما يعزى لمتوراة من قيمة تاريخية ال يجد لو سنًدا، إال فيما يزعم ليا من قداسة، فالذي ال شك  الماضي، وا 

قيمتيا  فيو أن ىناك ثمة عالقة بين قيمة التوراة ككتاب تاريخ، وقيمتيا ككتاب مقدس، ذلك أنو كمما تدعمت

ككتاب مقدس تضاءلت الريبة في صدق ما تضمنتو من وقائع وسيل وصول ىذه الوقائع إلى يقين الناس عمى 

أنيا من حقائق التاريخ التي ال ينبغي الشك فييا، وقد أدركت الصييونية العالمية ىذه الحقيقية، فأحسنت 

في إنشاء دولتيا إسرائيل، ولكن أية قيمة تبقى استغالليا إعالميِّا في الغرب المسيحي لدعم ما زعمت أنو حقيا 

لتاريخ ال يجد سنًدا لو، إال فيما يزعم لكتاب واحد من قداسة، وىي بعد قداسة توجو إلييا سيام الريب من أكثر 

 من جانب، وليس بالوسع القول بأنيا ترقى إلى ما فوق مظان الشبيات .



تاريخي، دون أن نتقيد كثيًرا بتمك اليالة التي فرضتيا عمى ومن ىنا فإننا سننظر إلى التوراة كمصدر        

كانوا بشًرا مثمنا، وىم  -كما يقول المؤرخ اإلنجميزي سايس-المؤمنين بيا، إن من كتبوا التوراة المتداولة اليوم 

ناقشة، كمؤرخين ال يختمفون كثيًرا عن نظائرىم من معاصرييم في الشرق، كما أنو ليس ىناك تاريخ ال يحتمل الم

بل ال يحتمل أن نخطئو، وما دامت التوراة كتاب تاريخ، فميس ىناك ما يمنع المؤرخ من أن يناقشيا مناقشة حرة 

دون تمييز، يتقبل ما تقولو بصدر رحب، إن كان يتفق مع األحداث التاريخية، ويوافق المنطق والمعقول، 

 ويرفضو حين نذىب بعيًدا عن ذلك . 
 : ودي يوسف بن متىكتابات املؤرخ اليو -2

م "أو 31م وتوفي في روما عام 93ولد يوسف بن متى ىذا "أو يوسفيوس فيالفيوس" في أورشميم عام       

م من قبل المحكمة العميا عند الييود "السنيدرين" لمدفاع عن 16م"، وكان قد أرسل إلى روما في عام 600

ميمتو ثم عاد إلى القدس، واشترك في ثورة ضد األحبار الذين سجنوا بأمر المفوض الروماني، ونجح في 

الرومان انتيت بأسره، إال القائد الروماني "فسباسيان" أنقذه، وسرعان ما نال تقديره، ثم صحب ابنو "تيتوس" إلى 

م، ثم عاد معو إلى روما حيث حمل اسم "فيالفيوس" باعتبار عبًدا حرره سيده "فسباسيان"، ثم 30القدس عام 

 واطن الروماني .منح حقوق الم

 Anyiqutities Ofوىناك في روما كتب يوسف الييودي كتبو المعروفة، والتي من أىميا "آثار الييود "       

The Gews" "و"الحروب الييودية "The Gewish War ،في سبعة أجزاء باألرامية، والذي ترجم إلى اليونانية "

 م .11منذ بدء الخميقة، وحتى عام ثم كتب "تاريخ الييود القديم" في عشرين جزًءا، 

وعمى الرغم من تحيز يوسف إلى قومو الييود، فضاًل عن الرغبة في إرضاء ُحماتو من أباطرة الرومان،        

وعمى اعتماده إلى حد كبير عمى كتاب العيد القديم في كتاباتو، فإن لمؤلفاتو قيمة تاريخية ال شك فييا، بخاصة 

والحروب التي شارك فييا، كما أن فييا معمومات ثمينة عن العرب واألنباط، ال نجدىا  عن الفترة التي عاصرىا،

في كتب أخرى قديمة، وكان األنباط عمى أيامو يقطنون في منطقة واسعة تمتد من نير الفرات وتتاخم بالد 



ن كان ال ييتم إال فيما يخت ص بعالقتيم الشام، ثم تنزل حتى البحر األحمر، وقد عاصرىم يوسف ىذا، وا 

 بالييود، فضال عن أن بالد العرب عنده ال تعني سوى مممكة األنباط . 
 : كتابات الرحالة اليونان والرومان ااًًثاني

عمى معمومات تاريخية وجغرافية عن بالد العرب قبل  -عمى ما فييا من أخطاء-وتشتمل ىذه الكتابات      

اإلسالم، وعن أسماء لقبائل عربية كثيرة، لوالىا لما عرفنا عنيا شيًئا، ويبدو أن أصحاب ىذه الكتابات قد استقوا 

لحمالت التي وجيتيا بالدىم إلى بالد العرب، ومن معموماتيم من الجنود اليونان والرومان الذين اشتركوا في ا

السياح الذين اختمطوا بقبائل عربية وأقاموا بين ظيرانييا، وبخاصة في بالد األنباط، ومن التجار والبحارة الذين 

كانوا يتوغمون في تمك البالد، وتعد اإلسكندرية من أىم المراكز التي كانت ُتعنى عناية خاصة بجمع المعمومات 

بالد العرب وعن عادات سكانيا، وما ينتج فييا لتقديميا إلى من يرغب فييا من تجار البحر المتوسط، وقد  عن

 استقى كثير من كتاب اإلغريق والرومان معارفيم عن بالد العرب من ىذه المصادر التجارية العالمية .

كانوا يحكمون عمى ما يرونو ويسمعونو عمى أنو يجب عمينا أن نالحظ أن ىؤالء الكتاب الكالسيكيين إنما       

دراكيم وتأثرىم بعادات بالدىم وديانتيا، فضال عن أنيم لم يكونوا يعرفون  من وجية نظرىم ىم وحسب عقميتيم وا 

لغة البالد التي كانوا يصفونيا أو يتحدثون عن تاريخيا، ومن ثم فقد اعتمدوا عمى أفواه محدثييم، وجميم من 

ثيًرا في معرفتو لتمك المغات، أضف إلى ذلك أن كثيًرا منيم قد أساءوا فيم ما رأوه، أو مستوى ال يزيد عنيم ك

ذىب بيم خياليم كل مذىب في تفسير أو تعميل ما سمعوه، أو وقعت عميو أبصارىم، بل إن بعضيم قد ذىب 

أصل مشترك  إلى وجود أصل مشترك بين بعض القبائل العربية واليونان، ولعل إن بعضيم قد ذىب إلى وجود

ما فييا من إشارات إلى عالقة ممعنة  -رغم سذاجتيا-بين بعض القبائل العربية واليونان، ولعل في ىذه الفكرة 

 في القدم بين سكان شبو الجزيرة العربية، وبين سكان البحر المتوسط الشماليين .

"، ثم جاء من بعده المؤرخ ق. م611-121ولعل أقدم من تحدث عن العرب من اليونان ىو "إسكميوس" "      

ق. م" الذي ندين لو بأول عرض رحيب عن مصر ظل سميًما 690-616اليوناني المشيور "ىيرودوت" "حوالي 

"، فإنو غير مطرد وقصصي كما أنو يميل إلى االنحراف الذي Euterpeحتى اليوم، وأما كتابو الثاني "يوتربي" "



واليمينيين، وقد تعرض "ىيرودوت" لذكر العرب عند الحديث عن يتسمسل إلى رواية ممحمة الكفاح بين الفرس 

ق. م"، ورغم ما لييرودوت 122-190الحروب التي قامت بين فارس ومصر عمى أيام الممك الفارسي "قمييز" "

من سمعة طيبة في عالم التاريخ، حتى دعاه "سيشرون" بأبي التاريخ"، فيو لم يكن بنجوة من األفكار الساذجة 

دت عصره، ومن ثم فقد كان ىناك الكثير من القصص الساذج في تاريخو، وليذا يجب أن نكون عمى التي سا

حذر مما يوضع أمامنا بحسبانو تاريًخا، وىو من التراث الشعبي في معايير غير دقيقة الرواية، وتأكيدات بيا نواة 

ن غمفت بالمبالغة والتحريف .  الحقيقة، وا 

ق. م"، وقد تطرق في كتاباتو وأثناء حديثو عن النباتات إلى ذكر 213-936لي وىناك "ثيوفراست" "حوا      

بالد العرب، وبخاصة الجنوبية منيا، والتي كانت تصدر التمر والمبان والبخور، وىناك كذلك "إيراتوسثينيس" 

رافية ق. م" وقد أفاد كثيًرا من جاءوا بعده من الكتاب اليونان، كما يبدو ذلك بوضوح في جغ231-636"

 "سترابو".

 Generaiوىناك "ديودور الصقمي" من القرن األول الميالدي، وقد كتب مؤلفو في "التاريخ العام" "      

History 610" في أربعين جزًءا، لم يبق منيا سوى خمسة عشر جزًءا، تعرض فييا لتاريخ الفترة ما بين عامي ،

 ق. م .929

من مواطني "بونتس" ويتحدث اليونانية، وقد عاش في اإلسكندرية لبضع ق. م" فيو 26-11وأما "سترابو" "      

ق. م، وأما 26سنوات، وقد صحب صديقو الوالي الروماني "إليوس جالميوس" في حممتو عمى بالد العرب عام 

" وقد وصف فيو مدائن 6Geographicaكتابو عن بالد العرب، فيتضمنو الكتاب السادس عشر من مؤلفو "

ئميم عمى أيامو، كما قدم لنا وصًفا شيًقا عن األحوال االجتماعية والتجارية وقت ذاك، واألمر كذلك العرب وقبا

حيث قدم لنا وصف شاىد عيان ليا، فضال عن معمومات  -اآلنفة الذكر-بالنسبة إلى حممة "إليوس جالميوس" 

سترابو" كان كاتًبا مرًحا ال تعوزه جديدة عن بالد العرب التي مرت بيا الحممة، وأخيًرا فعمينا أن نسجل أن "

 الميارة .



فيو لم يستطع أن يتجنب  -الجغرافي المؤرخ من القرن الثاني قبل الميالد-وأما "أجاثار خيدس السفودي"        

ن انساق وراء جميرة نقاده، وأما موسوعة " " لـ Historia Naturaiisاالستعانة "بييرودوت" عمى نطاق واسع، وا 

"ق. م" فتجميع ضخم لقدامى المؤلفين، وقد نالت بالد العرب والشرق نصيًبا من اىتمامو 33-92كبر" ""بميني األ

وىناك مؤرخ يوناني مجيول، وضع كتاًبا سماه "الطواف حول البحر األرتيري" وصف فيو رحمتو في البحر 

تاب، فيو قد كتب في الفترة األحمر وسواحل بالد العرب الجنوبية، وقد اختمف الباحثون في التأريخ ليذا الك

م عمى رأي ثالث، وفي حوالي عام 10م عمى رأي آخر، وفي عام 31" عمى رأي، وفي حوالي عام 10-10"

 م عمى رأي رابع، وفي النصف األول من القرن الثالث الميالدي عمى رأي خامس .601

م، والمعروف باسم 610حوالي عام  وأخيًرا ىناك "كموديوس بتولمايوس" الذي أخرج كتابو في الجغرافية      

م" معمومات كثيرة عن بالد العرب، فقسم األقاليم 6910611"جغرافية بطميموس" وقد جمع فيو بتولمايوس "

حسب درجات الطول والعرض، كما زينو بخرائط تصور وجية نظر العمم إلى العالم في عصره، ويشير العمماء 

ربما قد أقام فترة في  -ولعمو تاجًرا أو مبعوثًا رومانيِّا-مصدره  إلى أن معموماتو عن حضرموت تشير إلى أن

"شبوة"، ذلك ألن وصف "بتولمايوس" لألودية ولألماكن ىناك يشير إلى معرفة بيا، واألمر جد مختمف بالنسبة 

 إلى "سبأ" التي لم تكن معموماتو، عنيا تتفق ومستوى معموماتو عن حضرموت . 
 يحية: الكتابات املس ااًًثالج

وترجع أىمية ىذه الكتابات إلى أنيا تؤرخ النتشار المسيحية في بالد العرب، ولمقبائل العربية نفسيا، فضال       

عن عالقة العرب بالفرس واليونان، كما أنيا تربط األحداث بالمجامع الكنسية وبتاريخ القديسين، ومن ثم فقد 

لى حد كبير في المصادر السابقة، عمى أنو يجب أن نالحظ أن حصمنا عمى تواريخ ثابتة، األمر الذي افتقدناه إ

 ىذه الكتابات دينية، أكثر منيا تاريخية، ومن ىنا فقد غمبت عمييا الصبغة النصرانية .

م" والذي كان واحًدا من آباء الكنيسة 963-216ولعل من أشير ىذه الكتابات مؤلفات "يوسبيوس" "      

كنسي يعتد بو، حتى لقب "بأبي التاريخ الكنيسي" وبـ"ىيرودوت النصارى"، وقد  البارزين في عصره، وأول مؤرخ

-901ولد في فمسطين، وربما في قيصرية التي كان أسقفا ليا، وقد ساعدتو صالتو باإلمبراطور قسطنطين "



لى أن يطمع عمى الم993 خطوطات م" وبرؤساء الكنيسة وكبار رجال الدولة إلى أن يعرف الكثير من األسرار، وا 

 والوثائق الثمينة، ومن ثم فقد أفاد منيا فائدة كبيرة في مؤلفاتو التاريخية .

م" 111-123م"، والذي يعد المؤرخ الكنسي لعصر جستنيان "119وىناك كذلك "بروكبيوس" "المتوفى عام       

لشفيية، وأغمبيا المميء باألحداث ومما يجعل مادتو التاريخية موضع ثقة أن بعضيا مستقى من المرويات ا

م سكرتيًرا خاًصا ومستشاًرا قانونيِّا لمقائد الروماني "بميساريوس" 213نتيجة معموماتو الشخصية، فقد عين في عام 

يطاليا، كما عين عضًوا في مجمس الشيوخ الروماني وقد تحدث في كتابو  وصحبو في حمالتو في آسيا وأفريقية وا 

 .الجاىميةت بين الغساسنة والمخميين، فضاًل عن غزو األحباش لميمن في "تاريخ الحروب" عن المعارك التي دار 

" يبحث في آثار بالد Giaucysىناك كتاب نشره المستشرق "كارل مولمر" لمؤلف مجيول، واسمو "        

العرب، ىذا باإلضافة إلى ما جاء بشأن العرب في المخطوطات السريانية المحفوظة في المتحف البريطاني، 

والذين عاشوا عمى أيام األمويين والعباسيين، وقد  -من روم وسريان- عن كتابات المؤرخين النصارى فضال

كتبوا عن العرب في الجاىمية واإلسالم فأمدونا بمعمومات ال نجدىا في المصادر اإلسالمية، وبخاصة عن 

 انتشار المسيحية في بالد العرب، وعن عالقة الروم بالعرب والفرس . 
 : املصادر العربية ااًًثالج

 القرآن الكريم : -1

{ ، نزل القرآن الكريم كتاب اهلل الذي: }ال َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِو وال ِمْن َخْمِفِو تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ        

ث وعشرين سنة، حسب الحوادث منجما في ثال -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -عمى موالنا وسيدنا رسول اهلل 

إذا ما  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -ومقتضى الحال، وكانت اآليات والسور تدون ساعة نزوليا، إذ كان المصطفى 

كان  -عميو السالم-نزلت عميو آية أو آيات قال: "ضعيا في مكان كذا ... من سورة كذا"، فقد ورد أن جبريل 

عمى النبي، فيقول لو: يا محمد: إن اهلل يأمرك أن تضعيا عمى رأس كذا من سورة كذا"،  ينزل باآلية أو اآليات

وليذا اتفق العمماء عمى أن جمع القرآن "توقيفي" بمعنى أن ترتيبو بيذه الطريقة التي نراه عمييا اليوم في 

 المصاحف، إنما ىو بأمر ووحي من اهلل" .



وىو عمى ىذا العيد، يأتيو الوحي نجًما بعد  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ - وىكذا تمر األيام بالرسول الكريم       

نجم، كتاب الوحي يسجمونو آية بعد آية، حتى إذا ما كمل التنزيل، وانتقل الرسول األعظم إلى الرفيق األعمى، 

ن كانت مفرقة لم يكونوا قد جمعوىا فيما بين ا-كان القرآن كمو مسجال في صحف،  لدفتين، ولم يمزموا القراء وا 

وكذا في صدور الحفاظ من الصحابة، رضوان اهلل عمييم، ىؤالء الصفوة من أمة محمد النبي  -توالي سورىا

المختار، والذين كانوا يتسابقون إلى تالوة القرآن ومدارستو، ويبذلون قصارى جيدىم الستظياره وحفظو، ويعممونو 

 أوالدىم وزوجاتيم في البيوت.

ال يحصون، وتمك  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ -ومن ىنا كان حفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول       

عناية من الرحمن خاصة بيذا القرآن العظيم، حين يسره لمحفظ، }َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذِّْكِر َفَيْل ِمْن  -وايم اهلل-

الخمود وحماه من التحريف والتبديل، وصانو من أن يتطرق الضياع إلى شيء منو، عن طريق ُمدَِّكر{، فكتب لو 

نَُّو َلِكَتاٌب َعِزيٌز، ال َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَديْ  ِو حفظو في السطور، وحفظو في الصدور، مصداًقا لقولو تعالى: }َواِ 

نَّا َلُو َلَحاِفُظوَن{ َوال ِمْن َخْمِفِو تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِمي ْلَنا الذِّْكَر َواِ  ، وقولو تعالى: }ِإنَّ 1ٍد{ وقولو تعالى: }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

 َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنُو، َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُو، ُثمَّ ِإنَّ َعَمْيَنا َبَياَنُو{ .

وليس ىناك من شك في أن القرآن الكريم، كمصدر تاريخي، أصدق المصادر وأصحيا عمى اإلطالق،       

ثم ىو قبل ذلك وبعده كتاب اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من  -كما بينا آنًفا -فيو موثوق السند 

و ذو وثاقة تاريخية ال تقبل الجدل، فقد خمفو، ومن ثم فال سبيل إلى الشك في صحة نصو بحال من األحوال، ألن

وتمي فيما بعد أمامو وحمل تصديقو النيائي قبل وفاتو،  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  -دون في البداية بإمالء الرسول 

وألن القصص القرآني إنما ىو أنباء وأحداث تاريخية، لم تمتبس بشيء من الخيال، ولم يدخل عمييا شيء غير 

بحفظو دون تحريف أو تبديل، ومن ثم فمم  -كما أشرنا آنًفا -قد تعيد -سبحانو وتعالى  -قع، ثم إن اهلل الوا

يصبو ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفل اهلل بحفظيا، بل وكميا إلى 

 كتاب اهلل"، أي بما طمب إلييم حفظو . حفظ الناس، فقال تعالى: "والربانيون واألحبار بما استحفظوا من



إنما يقدم لنا معمومات ميمة عن عصور ما قبل اإلسالم، وأخبار دوليا،  -مع ذلك-إال أن القرآن الكريم       

أيدتيا الكشوف الحديثة كل التأييد، كما أننا نجد في كتاب اهلل الكريم سورة كاممة تحمل اسم مممكة في جنوب 

دون غيره من -ىذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد  -وأعني بيا سورة سبأ-ية قبل اإلسالم شبو الجزيرة العرب

بذكر أقوام عربية بادت، كقوم عاد وثمود، فضال عن قصة أصحاب الكيف وسيل العرم،  -الكتب السماوية

لسالم، إلى وقصة أصحاب األخدود، إلى جانب قصة أصحاب الفيل، وىجرة الخميل وولده إسماعيل، عمييما ا

 األرض الطاىرة في الحجاز، ثم إقامة إسماعيل ىناك .

أن ىدف القرآن من قصصو، ليس التأريخ ليذا من رغم عمى العمى أنو يجب عمينا أن نالحظ أنو       

نما عبًرا تفرض االستفادة بما حل بالسابقين، ومع ذلك فيجب أن ال يغيب عن بالنا  أن  -دائًما وأبًدا-القصص، وا 

، ويقول: {ا القصص، إن ىو إال الحق الصراح، وصدق اهلل العظيم حيث يقول: }َوَمْن َأْصَدُق ِمَن المَِّو َحِديثاً ىذ

ِب ا ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتا}ِإنَّ َىَذا َلُيَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ{ ويقول: }َنْحُن َنُقصُّ َعَمْيَك َنَبَأُىْم ِباْلَحقِّ{ ، ويقول: }َوالَِّذي َأْوَحْينَ 

ِباْلَحقِّ َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد  ُىَو اْلَحقُّ{ ، ويقول: }ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ{ ويقول: }ِتْمَك آَياُت المَِّو َنْتُموَىا َعَمْيكَ 

 المَِّو َوآَياِتِو ُيْؤِمُنوَن{ . 
 : احلذيح -2

من قول أو فعل أو تقرير، ولمحديث مكانة  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -الحديث ىو ما ورد عن رسول اهلل      

حيث  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ -كبرى في الدين تمي مرتبة القرآن الكريم مباشرة، وصدق رسول اهلل 

ما تمسكتم بيما بعدي أبًدا، كتاب اهلل وسنتي" ، والحديث الشريف مفسر يقول: "تركت فيكم أمرين لن تضموا 

َصَمَواُت اهلِل -لمقرآن الكريم، ذلك أن كثيًرا من آيات الذكر الحكيم مجممة أو مطمقة أو عامة، فجاء رسول اهلل 

َل ِإَلْيِيْم{، وقال فبينيا أو قيدىا أو خصصيا، قال تعالى: }َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك ال -َوَسالُمُو َعَمْيوِ  ذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ

نََّك َلَتْيِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{، ومن ىنا كان الحديث الشريف ىو المصدر الثاني لمشريعة اإلسالمية،  تعالى: }َواِ 

في عصوره القريبة من لمعرفة التاريخ العربي القديم  -بعد القرآن الكريم -ثم ىو أصدق المصادر التاريخية

 اإلسالم بالذات .



مورد -أنيا مصدر فقيي أكثر منو تاريخي من رغم عمى ال -وليس من شك في أن كتب الحديث وشروحيا      

غني من الموارد األساسية لتدوين أخبار الجاىمية فيما قبيل اإلسالم، عمى أن الغريب من األمر أن مؤرخي تمك 

نيل الغزير، وبخاصة فيما يتصل بتاريخ عرب الحجاز، إلى حد كبير، ومن ثم فقد الفترة قد تجاىموا ىذا الم

 خسروا واحًدا من أىم وأصدق مصادر التاريخ العربي القديم . 
 التفسري: -3

َعمَُّكْم نزل القرآن الكريم بمغة العرب، وعمى أساليب العرب وكالميم، يقول تعالى: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا عربيِّا لَ       

ثم الناس كافة، إلى اإلسالم، ومن ثم فال بد  -بادئ ذي بدء-َتْعِقُموَن{، وىذا أمر طبيعي ألنو أتى يدعو العرب 

 أن يكون بمغة يفيمونيا: تصديًقا لقولو تعالى: }َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِمَساِن َقْوِمِو ِلُيَبيَِّن َلُيْم{ .

م من أن القرآن الكريم نزل بمسان عربي، وفي بيئة عربية كانت تفاخر من نواحي الحضارة بفن وعمى الرغ       

بمجرد أن  -إجماال وتفصيال-القول، فإنو لم يكن كمو في متناول الصحابة جميًعا، يستطيعون أن يفيموه 

من الغريب والمتشابو، بل  ال تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن -كما يقول ابن قتيبة -يسمعوه، ألن العرب

 إن بعضيا يفضل في ذلك عمى بعض .

إال أن ىذا ال يمنعنا من القول بأن الصحابة عمى العموم كانوا أقدر الناس عمى فيم القرآن، ألنو نزل       

م، بمغتيم، وألنيم شاىدوا الظروف التي نزل فييا، ومع ذلك فقد اختمفوا في الفيم حسب اختالفيم في أدوات الفي

ن كانت العربية لغتيم، ومنيا  وذلك ألسباب، منيا "أواًل" أنيم كانوا يعرفون العربية عمى تفاوت فيما بينيم، وا 

ويقيم بجانبو، ويشاىد األسباب التي  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ -"ثانًيا" أن منيم من كان يالزم النبي 

ليس كذلك، ومنيا "ثالثًا" اختالفيم في معرفة عادات العرب في أقواليم دعت إلى نزول اآلية، ومنيم من 

وأفعاليم، فمن عرف عادات العرب في الحج في الجاىمية، استطاع أن يعرف آيات الحج في القرآن الكريم، أكثر 

 من غيره ممن لم يعرف . 

، أو ما أشير إليو إشارات غامضة، أو لما وىكذا نشأ عمم التفسير لفيم القرآن وتدبره، ولتبيان ما أوجز فيو       

-غمض عمينا من تشابييو واستعاراتو، وألفاظو أو لشرح أحكامو، وقد نشأ عمم التفسير ىذا في عصر الرسول 



فكان النبي أول المفسرين لو، ثم تابعو أصحابو من بعده، عمى أساس أنيم  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ 

ولعل أشير المفسرين من الصحابة اإلمام  -عميو الصالة والسالم-فون عمى أسراره، الميتدون بيدي النبي الواق

 وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود . -كرم اهلل وجيو وَرِضَي المَُّو َعْنو -عمي

دفع اإلمام أحمد بن  وفي عصر التابعين تضخم التفسير باإلسرائيميات والنصرانيات، لسبب أو آلخر مما      

حنبل إلى أن يقول كممتو المشيورة: "ثالثة ليس ليا أصل، التفسير والمالحم والمغازي" أي ليس ليا إسناد، ألن 

لى أن يقول اإلمام ابن تيمية: "والموضوعات في كتب التفسير كثيرة" .  الغالب عمييا المراسيل، وا 

فيو أن كتب التفسير تحتوي عمى ثروة تاريخية قيمة، تفيد  ومع ذلك، ورغم ىذه الشوائب، فالذي ال شك      

المؤرخ في تدوين التاريخ العربي القديم، وتشرح ما جاء مجمال في القرآن العظيم، وتبسط ما كان عالًقا بأذىان 

 الناس عن األيام التي سبقت عصر اإلسالم، وتحكي ما سمعوه عن القبائل العربية البائدة، التي ذكرت عمى وجو

 اإلجمال في القرآن الكريم، وما ورد عندىم من أحكام وآراء ومعتقدات . 
 : كتب السري واملغازي -4

تعد ىذه الكتب من المصادر المساعدة في التاريخ العربي القديم؛ ذلك ألن ُكتاب السير والمغازي إنما كانوا       

َصَمَواُت اهلِل -قول في نسب الرسول الكريم يعرضون لذكر العرب الجاىميين واألنبياء السابقين، ويفصمون ال

وفي أخبار مكة وقريش، ومن يتصل بيما من أفراد وقبائل، كما كانت ىذه الكتب تشتمل عمى  -َوَسالُمُو َعَمْيوِ 

الكثير من الشعر الجاىمي الذي كان يستخدمو كتاب السير والمغازي في االستشياد عمى ما يكتبون أو يتحدثون 

 عنو .

ىو كتاب ابن ىشام،  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ -ولعل أشير كتب سيرة موالنا وسيدنا رسول اهلل       

وقد اعتمد  -وكذا لتاريخ العرب قبل اإلسالم -وىو أول كتاب عربي وصل إلينا يؤرخ لسيرة نبي اإلسالم األعظم

م"، عمى الرواية الشفوية، فضاًل عن كتب 196ىـ/ 261فى " صاحبو "أبو محمد عبد اهلل بن ىشام، المتو 

َصمَّى المَُّو -م"، الذي كان أول من ألف في سيرة النبي 311 /ىـ 616ضاعت، لعل أىميا كتاب "ابن إسحاق" "

واستحق بذلك تسمية ابن خمدون لو  -م"، 331-316بناء عمى طمب الخميفة العباسي المنصور " -َعَمْيِو َوَسمَّمَ 



م" 362ىـ/ 626األستاذ"، إال أن ىناك من سبقو في التأليف في المغازي، من أمثال "عروة بن الزبير" ""ب

" ومحمد بن سعد، 129/ 203أو  126/ 201 - 363/ 690و"شرحبيل بن سعد"، وىناك كذلك الواقدي "

 . الواقديحياًنا بكاتب "، والذي أخذ كثيًرا عن الواقدي حتى كان يسمى أم161ىـ/290صاحب "الطبقات الكبرى" "
 : األدب اجلاهلي -5

ليس ىناك من شك في أن أيام العرب في الجاىمية تعتبر مصدًرا خصًبا من مصادر التاريخ، وينبوًعا       

صافًيا من ينابيع األدب ونوًعا طريًفا من أنواع القصص، بما اشتممت عميو من الوقائع واألحداث، وما روي في 

ثر وما اشتممت عميو من مأثور الحكم وبارع الحيل، ومصطفى القول، ورائع الكالم، فيي أثنائيا من شعر ون

توضح شيًئا من الصالت التي كانت قائمة بين العرب وغيرىم من األمم كالفرس والروم، وتروي كثيًرا مما كان 

ن حروب شجرت بين يقع بين العرب أنفسيم من خالف، بل إنيا سبيل لفيم ما وقع بين العرب بعد اإلسالم م

 القبائل، ووقائع كانت بين البطون واألفخاذ والعشائر.

ثم ىي في أسموبيا القصصي وبيانيا الفني مرآة صادقة ألحوال العرب وعاداتيم وأسموب حياتيم، وشأنيم        

فية تظير فييا في الحرب والسمم، واالجتماع والفرقة، والفداء واألسر، والنجعة واالستقرار، وىي أيًضا مرآة صا

فضائميم وشيميم، كالدفاع عن الحريم والوفاء بالعيد، واالنتصار لمعشيرة وحماية الجار، والصبر في القتال 

 والصدق عند المقاء، وغير ىذا مما نراه واضًحا في تمك األيام .

والرثاء واليجاء، ولو نظرت إلى الشعر الجاىمي في جممتو وتفصيمو، وبخاصة ما كان في الفخر والحماسة،      

فإنك تجده قد ارتبط بتمك األيام، فبينما كان الفوارس يناضمون بسيوفيم ورماحيم، ويجودون بنفوسيم رخيصة في 

سبيل أقواميم، كان الشعراء من ورائيم يدفعون عن األحساب بقصيدىم، ويطمقون ألسنتيم في خصوميم 

 افيم وزعمائيم .وأعدائيم، ويندبون بقوافييم صرعاىم، والقتمى من أشر 

ترى ذلك في شعر األعشى وعنترة وابن حمزة وعامر بن الطفيل وقيس بن األسمت وقيس بن الحطيم، وعبد      

يغوث وميميل بن ربيعة والخنساء وصخر ومعاوية ابني عمرو وحسان بن ثابت، وغيرىم ممن ظير أثر األيام 

 في شعرىم من قريب أو بعيد . 



دون شك مصدر من مصادر تاريخ العرب قبل اإلسالم، وقديًما قالوا: "إن الشعر ديوان والشعر الجاىمي        

ن شئت فقل إنيم سجموا فيو  العرب" يعنون بذلك أنو سجٌل ُسِجَمْت فيو أخالقيم وعاداتيم ودياناتيم وعقميتيم، وا 

ووديان وسيول ونبات أنفسيم، كما نستطيع أن نستدل بو عمى شبو جزيرة العرب، وما فييا من بالد وجبال 

 عن عقيدة القوم في الجن وفي األصنام وفي الخرافات . وحيوان، فضالً 

قولو: "كان الشعر عمم  -َرِضَي المَُّو َعْنو وأرضاه-وىكذا يروي ابن سيرين عن الفاروق عمر بن الخطاب       

أنو ما سمع  -ن عباس وموالهتمميذ اب-قوم لم يكن ليم عمم أصح منو"، وقريب من ىذا ما يروى عن "عكرمة" 

، إال ونزع فييا بيًتا من الشعر، وأنو كان يقول: إذا أعياكم تفسير آية  ابن عباس يفسر آية من كتاب اهلل َعزَّ َوَجلَّ

من كتاب اهلل فاطمبوه في الشعر، فإنو ديوان العرب، بو حفظت األنساب، وعرفت المآثر، ومنو تعممت المغة، 

وغريب حديث  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -غريب كتاب اهلل، وغريب حديث رسول اهلل  وىو حجة فيما أشكل من

 صحابتو والتابعين .

ومن ثم فقد أصبحت كتب األدب من المصادر الميمة في التاريخ العربي القديم، ففييا ثروة أدبية قيمة،        

ن ما جاء بيا  عن مموك الحيرة والغساسنة وكندة، أكثر مما جاء في قد ال نجد ليا مثيال في كتب التاريخ، وا 

كتب التاريخ، بل ىو أحسن منو عرًضا وصفاًء، وأكثر منو دقة، ويدل عرضو باألسموب األدبي المعروف عمى 

أنو مستمد من موارد عربية خالصة، لم يعكر صفوىا شوائب من إسرائيميات ونصرانيات، فضال عن أنو قد أخذ 

ن، شيدوا ما تحدثوا عنو، بل نستطيع أن نذىب بعيًدا، فنقول أن كثيًرا من األخبار ماتت من أفواه شيود عيا

لموت الشعر الذي قيل في مناسبتيا، في أن حين أخباًرا خمقت خمًقا ألن ما قيل فييا من شعر كان سبًبا في 

رواتو إلى قص المناسبة بقائيا، ومن ثم فقد أصبح الشعر سبًبا في تخميد األخبار، لسيولة حفظو، والضطرار 

 التي قيل فييا . 

عيوًبا، منيا "أواًل" أنو ال يرجع إلى أكثر من عصر الجاىمية، وىو  -كمصدر تاريخي-عمى أن لألدب        

جزء من عصر ما قبل اإلسالم، يقدر لو زمًنا يتراوح بين قرن ونصف، وقرنين ونصف قبل ظيور اإلسالم 



ق. م، 6100عصور ما قبل اإلسالم مدة ربما تتجاوز العشرين قرًنا، تمتد من حوالي مباشرة، بينما يقدر العمماء ل

 م .160إلى عام 

ومنيا "ثانًيا" أن أكثر ما روي لنا منو إنما قد عني فيو بالمختارات أكبر عناية، وىم في ىذا ينظرون إلييا        

لم تيذب ألفاظيا، ولم يصح وزنيا، قد يعجب بيا نظرة األديب، ال نظرة المؤرخ، فالقصيد التي لم يحكم نسجيا، و 

المؤرخ، أكثر من إعجابو بالقصة الكاممة من جميع نواحييا، ويرى فييا داللة عمى الحياة العقمية، أكثر من 

قصيدة راقية، ومنيا "ثالثًا" أن الشعر الجاىمي ال يتحدث عن التاريخ السياسي، بقدر ما يتحدث عن التاريخ 

 اعي .الديني واالجتم

ومنيا "رابًعا" أن الشعر الجاىمي قد تعرض لمضياع بتركو يتناقل عمى ألسنة الرواة شفاىا نحو قرنين من        

الزمان، إلى أن دون في تاريخ متأخر، حتى أن "أبا عمرو بن العالء" يقول: "ما انتيى إليكم مما قالت العرب إال 

 .أقمو، ولو جاءكم وافًرا لجاءكم عمم وشعر كثير

ومنيا "خامًسا" أن معظم ما وصمنا من الشعر الجاىمي، إنما كان من عمل البدو، وليس من عمل          

عمى خالف -الحضر، ومن ثم فيو يمثل البادية أكثر ما يمثل الحاضرة، ومنيا "سادًسا" أن ىناك مجاال لمظن 

وثني في بعض القصائد، كما أن اإلفراط من الطابع ال -مدفوعين بالعامل الديني-أن العمماء قد خففوا  -الشائع

في الحرص عمى صحة المغة وصفائيا في أوساط البصرة قد أدى إلى إجراء بعض التصحيحات في اآلثار 

 المروية. 

ومنيا "سابًعا" أنو حتى ىذا الشعر القميل الذي وصل إلينا توجو إليو سيام الريب من كل جانب، وليس        

إلى ما فوق مظان الشبيات، ذلك أن كثيًرا من الرواة قد تجرأ عميو بالنحل، إما بنقل  بالوسع القول بأنو يرقى

 شيء من قائل إلى قائل، وأما بوضع شيء منو عمى ألسنة الشعراء .

م تناول "تيودور نولدكو" الموضوع ألول مرة، مشيرا إلى الشكوك التي يثيرىا مظير 6116ذلك أنو في عام       

ن عرضو بدقة لم 6132وفي عام الشعر الجاىمي،  م عاد "إىموارد" إلى الموضوع مرة أخرى، دون تجديد فيو، وا 

من القصائد ىو الصحيح، وأما غالبيتيا فالشك فييا محتوم ال  يتوصل إلييا سمفو، خرج منيا إلى أن عدًدا قميالً 



ن زاد مناص منو، ثم جاء بعد ذلك "موير" و"باسيو" و"ليال" و"بروكممان" فوافقوا عم ى آراء "نولدكو" و"إىموارد"، وا 

 الشك كثيًرا عن كميمان ىوارت" .

م، جاء "مرجميوث" وأصدر بحثًا لو تحت عنوان "أصول الشعر العربي"، رجَّح فيو أن 6321وفي عام         

لشعراء  ىذا الشعر الذي نقرأه عمى أنو شعر جاىمي، إنما ىو من نتاج العصور اإلسالمية، ثم نحمو الوضاعون

جاىميين، وتابع "ليفي ديال فيدا" مرجميوث في دعواه، وذىب إلى أن العرب حينما نسوا في القرن الثاني والثالث 

بعد اليجرة، ما كانوا يذكرونو عن التاريخ الجاىمي، حاول المغويون واإلخباريون أن يممئوا الفجوات، فزيفوا ما لم 

رأى ىذا الفريق من المستشرقين أن األدب التاريخي العربي، ليس أوثق  ، ومن ثم فقد6يجدوه في الوثائق الحقيقية

من القصص التاريخي، وأن أكثر الشعر موضوع، وبالتالي فميس من المستطاع اتخاذىما أساًسا نبني عميو فيًما 

 صحيًحا لما كان يحدث في بالد العرب في العصر الجاىمي .

ي ىذا المجال إنما ىو "الرافعي" في كتابو "تاريخ آداب العرب" الذي وأما األدباء العرب، فمعل أسبقيم ف      

م، ثم جاء الدكتور طو حسين، وذىب إلى أن الكثرة المطمقة مما نسميو أدًبا جاىميِّا، ليست 6366صدر في عام 

نما ىي منحولة بعد ظيور اإلسالم، فيي إسالمية تمثل حياة المسممين، وميوليم  من الجاىمية في شيء وا 

وأىواءىم، أكثر مما تمثل حياة الجاىميين، وأن ىذا الشعر الذي ينسب إلى "امرئ القيس" أو إلى "األعشى" أو 

إلى غيرىما من الشعراء الجاىميين ال يمكن أن يكون من الوجية المغوية والفنية ليؤالء الشعراء، وال أن يكون قد 

 قيل أو أذيع قبل نزول القرآن الكريم .

حال، فإن قضية الشعر الجاىمي قضية معروفة في جميع كتب األدب القديم، وأن القدامى قد  وعمى أي      

سبقوا المحدثين إلى القول بأن كثيًرا من الشعر الجاىمي موضوع مختمق، يروي "ابن الجمحي" أن أول من جمع 

وثوق بو، كان ينحل شعر م"، وكان غير م332ىـ/ 611أشعار العرب، وساق أحاديثيا، إنما ىو "حماد الراوية" "

 -، وربما كان السبب فيما فعاله6الرجل غيره، ويزيد في األشعار، وأن تمميذه "خمف األحمر" قد سار عمى منوالو

حرص األعاجم مثميما، عمى إظيار مقدرتيم أمام العرب في نظم قصائد ومقطوعات تفوق في  -حماد وخمف



يبدو من صنيع الرجمين مبمغ الشك في عممية جمع النصوص أصالتيا تمك التي ارتجميا الجاىميون، وىكذا 

 الشعرية .

عمى أن األستاذ العقاد، إنما ينكر التزييف تماًما، ويرى أنو ما من قارئ لألدب يسيغ القول بوجود طائفة       

" أن ىؤالء من الرواة يمفقون أشعار الجاىمية، كما وصمت إلينا، ويفمحون في ذلك التمفيق، إذ معنى ذلك "أواًل 

الرواة قد بمغوا من الشاعرية ذروتيا التي بمغيا، امرؤ القيس والنابغة وطرفة وعنترة وزىير وغيرىم من فحول 

الشعر في الجاىمية، ومعنى ذلك "ثانًيا" أنيم مقتدرون عمى توزيع األساليب عمى حسب األمزجة واألعمار 

الشيخ زىير، ومزاج العربيد الغِزل امرئ القيس، ومزاج  والممكات األدبية، فينظمون بمزاج الشاب طرفة، ومزاج

الفارس المقدام عنترة بن شداد، ويتحرون لكل واحد مناسباتو النفسية والتاريخية، ويجمعون لو القصائد عمى نمط 

 واحد في الديوان الذي ينسب إليو، ومعنى ذلك "ثالثًا" أن ىذه القدرة توجد عند الرواة، وال توجد عند أحد من

الشعراء، ثم يفرط الرواة في سمعتيا، وىم عمى ىذا العمم بقيمة الشعر األصيل، وما من ناقد يسيغ ىذا الفرض 

ببرىان، فضال عن إساغتو بغير برىان، ولغير سبب، إال أن يتوىم ويعزز التوىم بالتخمين، وأن تصديق 

 ا الحس، ويضيق بيا الخيال .النقائض الجاىمية جميًعا ألىون من تصديق ىذه النقيضة التي يضيق بي

ىذا فضاًل عن أن ىناك إشارات إلى جمع قديم لمشعر، فيناك رواية حماد التي تذىب إلى أن ممك الحيرة       

"النعمان بن المنذر" قد أمر فنسخت لو أشعار العرب، وأن "المختار بن أبي عبيد الثقفي" قد اكتشفيا في قصر 

 ك ديوان الشاعر، "زىير بن أبي سممى" .النعمان، وأن "الفرزدق" كان يمم

ومع ذلك، فإن ىناك وجًيا آخر لمنظر، وىو أن الشعر المزيف يصح أن يكون ممثال لمحياة العقمية       

الجاىمية، متى كان المزيف عالًما بفنون الشعر، خبيًرا بأساليبو، ومن ثم فنحن نستطيع إذن أن نتقبل الشعر 

عمى أنو من مصادر الحياة في الجاىمية، ألن الذين وضعوا ذلك القدر  -كوك فيوالثابت والمش -الجاىمي كمو

من الشعر الجاىمي قد حرصوا عمى أن يقمدوا خصائص الجاىميين المغوية والمعنوية، والمفظية، وىكذا يظل ىذا 

 سالم . الشعر المنحول يدل عمى ما يدل عميو الشعر الثابت، من تصوير لمحياة في بالد العرب قبل اإل
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تعد كتب المغة من مصادر الحياة في الجاىمية؛ ذلك ألن المغة العربية التي نكتب بيا وننظم إنما ىي من       

نتاج العصر الجاىمي، فيي من أجل ذلك ال تزال تدل بمفرداتيا عمى أوجو الحياة والحضارة الجاىمية، ىذا فضال 

ردات المغوية فحسب، بل ىو في الحقيقة يجمع المفردات المغوية والمعارف عن أن القاموس العربي ليس لممف

مصادر ميمة  -ومعاجميا بصفة خاصة-الجغرافية والتاريخية والعممية والفنية، ومن ثم فقد كانت كتب المغة 

 لمحياة في الجاىمية .

ن المغات بما ظفرت بو المغة وربما كان من األىمية بمكان أن نشير ىنا إلى أنو ربما لم تظفر لغة م      

العربية من ثراء في المعاجم وتنوع في مناىجيا وطرق تبويبيا، وأما قواميس العرب، فمعل أىميا، القاموس 

 -7المحيط لمفيروزآبادي، ولسان العرب البن منظور، وتاج العروس لممرتضى الزبيدي، والصحاح لمجوىري . 
 كتب التاريخ واجلغرافية :

وال سيما القديم -األمور الغريبة أن المؤرخين اإلسالميين قد انصرفوا عن تدوين التاريخ الجاىمي  لعل من      

وحين فعموا لم تكن كتاباتيم إال مقدمات لتواريخيم المفصمة والدقيقة لمعصر اإلسالمي، وحتى ىذه  -منو

ون، أو يأخذوىا من نص مكتوب، المقدمات لم تكن مفصمة وال دقيقة، ذلك ألنيم لم يعتمدوا فييا عمى سند مد

نما كان عمادىم في ذلك أفواه الرجال، وىو أمر ال يمكن االطمئنان إليو، ذلك أن رواة األخبار، حتى إن كانوا  وا 

بعيدين عن الميول واألىواء، وحتى إن كانوا من أصحاب الممكات التي تستطيع التمييز بين الغث والسمين، فإن 

 تجاوزىا. لمذاكرة آماًدا ال تستطيع

لقد تحدث أىل األخبار عن عاد وثمود وطسم وجديس وجرىم وغيرىم من األمم البائدة، وتكمموا عن        

لى التبابعة، بل نسبوا  المباني القديمة وعن جن سميمان وأسمحتو، ورووا شعًرا ونثًرا نسبوه إلى األمم المذكورة، وا 

لده وأسف عمى فقده، ونسبوا شعًرا إلى إبميس، قالوا أنو نظمو شعًرا إلى آدم، وزعموا أنو قالو حين حزن عمى و 

في الرد عمى شعر آدم المذكور، وأنو أسمعو آدم بصوتو دون أن يراه، ورووا أشياء أخرى كثيرة من ىذه القبيل 

 أقرب إلى القصص الشعبي منو إلى التاريخ الصحيح . -لألسف-يصعب تصديقيا مما جعل تاريخيم 



و العرب يعتمدون في تأريخيم لمعصور السابقة عمى اإلسالم عمى األدب العربي وعمى بعض كان مؤرخ      

أنو بمستطيع أن يقرأ خط المسند، ىذا إلى جانب  -صدًقا أو كذًبا-آثار اليمن، حيث كان ىناك من يزعم 

م، وعمى ما تمقفوه اعتمادىم كذلك عمى بعض كتابات النصارى التي وجدت في األديرة والكنائس في العراق والشا

من أفواه الييود في اليمن والحجاز وغيرىا، ومن أىم ىذه الكتابات، كتاب أخبار اليمن لعبيد بن شريو الجرىمي، 

م"، وكتاب التيجان في مموك حمير 110 -116/ىـ10-66والذي كتب في أخريات أيام معاوية بن أبي سفيان "

م" وكتاب األصنام 316ىـ/960فة جزيرة العرب لميمداني "م" وكتاب اإلكميل وص321ىـ/660لوىب بن منبو "

م" وكتاب سني مموك األرض واألنبياء لحمزة األصفياني، وكتاب مموك حمير وأقيال 163ىـ/206البن الكمبي "

 ىـ" .139اليمن لنشوان بن سعيد الحميري "

م" وابن ىشام " 311ىـ/ 616"  ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن المتصفح لما كتبو ابن إسحاق       

م" في "المعارف وفي عيون  113ىـ/231م" في سيرة النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، وابن قتيبة "196ىـ/261

م" في "األخبار الطوال" واليعقوبي  131ىـ/212األخبار وفي الشعر والشعراء وفي اإلمامة والسياسة"، والدينوري "

م" في "تاريخ الرسل والمموك"، وابن عبد ربو 329ىـ/960"التاريخ الكبير" والطبري "م" في 133ىـ/ 216"

م" في "مروج الذىب وفي التنبيو واإلشراف وفي 311ىـ/961" في "العقد الفريد"، والمسعودي "393ىـ/923"

م" في 6299ىـ/ 190م" في "معجم البمدان" وابن األثير "6223ىـ/121أخبار الزمان" و"ياقوت الحموي" " 

 م" في المقدمة وفي العبر وديوان المبتدأ والخبر".6601ىـ/ 161"الكامل في التاريخ"، وابن خمدون "

إن المتصفح لما كتبو ىؤالء العمد األفاضل، ليعجب لمدقة والتحري الصحيح الذي عالجوا بو تاريخ اإلسالم      

 عمى اإلىمال والخمط الذي صحب كتاباتيم عن عصور ما قبل اإلسالم . في معظم الحاالت، بقدر ما يأسف

ولعل عذرىم في ذلك أن عصر االكتشافات الحديثة الذي نعيشو اآلن لم يكن قد بدأ بعد، وأن االعتماد في      

أن األخبار  التأريخ لبالد العرب قبل اإلسالم إنما كان عمى ما جاء في التوراة، وعمى األدب العربي القديم، كما

تتناقل عمى األلسنة بدون تدوين أو ضبط، وأن الخط العربي كان في أول األمر  -كما أشرنا من قبل-كانت 



غير منقوط، وكذا كانت الكتابة النبطية التي يرجح أن الخط العربي مشتق منيا ومتطور عنيا، ال تعرف النقط 

 واإلعجام .

باء والتاء والثاء، أو بين الجيم والحاء والخاء، أو بين السين والشين، وىكذا لم يكن عندىم ما يميز بين ال      

فكانوا مثال يكتبون "بمقيس" حروفا بال نقط، فتقرأ "بمفيس أو بمقيس أو نمفيس أو بمفيش ... إلخ، وقس عميو ما 

أثره في اختالف تختمف بو قراءتيا بنقل النقط واختالف مواضعيا، فوقع بذلك التباس في قراءة األسماء، وظير 

المؤرخين والنسابين في أسماء األشخاص والقبائل واألماكن، ولعل أىم ما في كتب اإلخباريين من عيوب، إنما 

التي أدخميا أىل األغراض أو الطامعون ممن دخل في اإلسالم  -إن لم نقل الخرافات-ىي "أواًل" تمك المبالغات 

كانوا يستفتونيم فيما غمض عمييم، فيفتونيم بما تعودوه في  من الييود أو المجوس أو النصارى؛ ألن العرب

-كتبيم من المبالغة في ضخامة األجسام وطول األعمار، فكان العرب يصدقونيم في كثير مما يقولون ألنيم 

كانت تشتمل عمى كثير من قصص  -والتممود من بعدىا -أىل العمم األول، وألن التوراة -كما يقول ابن إسحاق

الكرام، ولكن بإسياب وتفصيل كثير، وىكذا تسربت الخرافات إلى كثير من كتب اإلخباريين، فمثال لما  األنبياء

ِد، ذكر اهلل سبحانو وتعالى قصة عاد في القرآن الكريم، فإنو يقول: }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد، ِإَرَم َذاِت اْلِعَما

ي اْلِبالِد{، أدخل المفسرون في شرحيا وتفسيرىا مبالغات رواىا أمثال كعب األحبار ووىب الَِّتي َلْم ُيْخَمْق ِمْثُمَيا فِ 

بن منبو وغيرىما، فوصل إلينا من أخبارىا أن رجاليا كانوا طواال كالنخل، لم يكن لمطبيعة تأثير عمى أبدانيم 

مات بعد أن رأى من صمبو أربعة  لغمظتيا ومتانتيا، وأن عاًدا تزوج ألف امرأة، وعاش ألف سنة ومائتي سنة، ثم

آالف ولد، كما رأى كذلك البطن العاشر من أعقابو، وكان الممك من بعده في األكبر من ولده،، وىو "شديد" 

سنة، سيطر فييا عمى ممالك العالم، وبنى مدينة  300سنة، ثم خمفو أخوه "شديد" حيث حكم  110الذي حكم 

 "إرم ذات العماد" .

ا" ما تابع العرب فيو الييود، وأعني رد كل أمة إلى أب من آباء التوراة، حتى المغول والترك وىنا "ثانيً       

والفرس، فمثال ردوا نسب الفرس إلى "فارس بن ياسور بن سام" وقس عمى ىذا تعميل أسماء البالد، وردىا إلى 

"مصرايم" وآشور بناىا أشور،  أسماء من يظنون أنيم مؤسسوىا، بما يشبو قول ييود، فمثال "مصر" إنما بناىا



ومن ىذا القبيل كذلك قوليم "يعرب" لمن تكمم بالعربية، وأن "سبأ" إنما سميت كذلك لتفرقيا أو لكثرة السبي، 

 وىكذا .

وىناك "ثالثًا" اختالف اإلخباريين في األنساب، حتى أنيم لم يتفقوا إال في القميل من أسماء المموك       

ن كان ا ألمر جد مختمف بالنسبة إلى قريش، وىناك "رابًعا" أن العرب كانت تتصرف في األسماء واألمراء، وا 

غير العربية، بتبديل حروفيا وتغييرىا، ومن ذلك اختالفيم في ذي القرنين بين أن يكون "الصعب بن مداثر" من 

أيام الفراعين، فممك مموك اليمن، أو أن يكون اإلسكندر المقدوني، وقريب من ىذا ما فعموه بمموك مصر عمى 

مصر عمى أيام يوسف، عميو السالم، إنما ىو "الريان بن الوليد بن اليروان بن أراشو بن فاران بن عمرو بن 

عمالق بن الوذ بن سام بن نوح" وأن فرعون موسى عميو السالم، إنما ىو "قابوس بن مصعب بن معاوية" 

بن عبيد بن الريان بن الوليد" فرعون يوسف األول، وأنيا صاحب يوسف الثاني، وكانت إمرأتو "آسية بنت مزاحم 

 من بني إسرائيل عمى ما يرى بعض الرواة .

فإن المؤرخين اإلسالميين قدموا لنا الكثير من المعمومات التي  -والحق يقال-وعمى الرغم من ذلك كمو      

نيم قد انتقدوا تمك المبالغات التي جاءت يمكن االعتماد عمييا في التأريخ لعصور ما قبل اإلسالم، وأن كثيًرا م

فيما كتب البعض منيم، كما أنو كثيًرا منيم كذلك قد نبيوا إلى اإلسرائيميات والنصرانيات التي تسممت إلى التاريخ 

 العربي القديم .

 


