
 تاريخ الؼرب قبل اإلسالماسن املادة الدراسيت : 

 الؼرب وطبقاتهناسن احملاضرة : 

 هظهر ػبد ػلي أ.د.اسن التدريسي : 

 األوىلاملرحلت الدراسيت : 

  الدراست : الصباحيت

 األسبىع : الرابغ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 : لفظة العرب مدلوهلا وتطورها التارخيي

لعل من األفضل ىنا أن نحدد معنى كممة "عربي" وأصوليا، تمك الكممة التي تضاربت فييا آراء المفسرين،       

ولم يتفقوا عمى رأي واحد بشأنيا، حتى أدلى بعضيم برأي أو بآخر، ال يعدو أن يكون مجرد حدس أو تخمين، 

؟ وىل سمي سكان بالد العرب أنفسيم فما ىي المادة التي اشتقت منيا كممة عربي إذن؟، وما ىو أقدم ذكر ليا

 . عرًبا؟ ومتى كان ذلك؟

إن عمماء العربية أنفسيم حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية، فبينما ذىب فريق إلى أن "يعرب بن       

قحطان" كان أول من أعرب في لسانو، وتكمم بيذا المسان العربي، وأول من انعدل لسانو عن السريانية إلى 

ة، ألنو "أول من سجع في العربية الواسعة، ونطق بأفصحيا وأبمغيا وأوجزىا، والعربية منسوبة إليو مشتقة العربي

كما ىي لسان آدم قبل أن ينحرف إلى  من اسمو"، ولكنيم في نفس الوقت يجعمون العربية لسان أىل الجنة،

الخميقة، ومن نافمة القول أن نقول: إن  السريانية، أي أنيم يجعمون "يعرب بن قحطان" ىذا، إنما يرجع إلى مبدأ

 . األمر لم يكن كذلك

عن أن ىؤالء الذين ينادون بقحطانية المغة العربية، إنما يجيدون أنفسيم ليأتوا بالغث والسمين  ىذا فضالً        

رب من الروايات إلثبات صحة ما يذىبون إليو، من أن القحطانيين ىم أصل العرب، وأن لسانيم ىو لسان الع

األول، ومنيم تعمم العدنانيون العربية، حتى ذىب البعض منيم إلى أن يكون دليمو القاطع عمى صحة ما ذىب 

إليو أبياتا من شعر "حسان بن ثابت"، وتجاىل أصحاب ىذا االتجاه أن شعر حسان ىذا جّد متأخر، بحيث ال 

بي الجميل قحطاني، ومن ثم فربما كان يمكن أن يكون دليمنا عمى أول من نطق بالعربية، فضال عن أن الصحا

متعصًبا لقومو في شعره. ىذا، ويبدو أن فريًقا من أصحاب ىذا االتجاه قد تنبيوا إلى ذلك، ومن ثم فقد نسبوا إلى 

 "يعرب" نفسو شعًرا عربيِّا فصيًحا، يقول فيو:

 أنا ابن قحطان اليمام األفضل ... وذو البيان والمسان األسيل

يخطر ببال ىؤالء المنادين بقحطانية المغة العربية، أن سكان اليمن قبل اإلسالم إنما كانوا  لم يكن        

الخط الذي كان -تختمف عن ليجة القرآن الكريم، وأن من يأتي بعدىم قد يكشف سر "المسند"  بميجاتينطقون 



عرف عمى لغتو، وأن عربيتو ومن ثم يمكن قراءة نصوصو والت -الناس يكتبون بو في جنوب شبو الجزيرة العربية

إنما ىي عربية تختمف عن ىذه العربية التي ندون بيا، حتى ذىب األمر بعمماء العربية في اإلسالم إلى إخراج 

الحميرية والميجات العربية األخرى في جنوب شبو الجزيرة العربية من المغة العربية، وقصر العربية عمى العربية 

وعمى ما تفرع منيا من ليجات، ومن ىنا يروي "الجمحي" أن أحد عمماء العربية  التي نزل بيا القرآن الكريم،

ن كان دون شك أن  سئل عن لسان حمير، فقال: ما لسان حمير وأقاصي اليمن بمساننا وال عربيتيم بعربيتنا، وا 

 . ىذا ىو رأي العدنانيين في القحطانيين

عن أن القائمين بأن "يعرب بن قحطان" ىو جد العربية وموجدىا عاجزون عن التوفيق بين  ىذا فضالً       

رأييم ىذا، وبين رأييم في أن العربية قديمة قدم العالم، وأنيا لغة آدم في الجنة، ثم ىم عاجزون أيًضا عن بيان 

وكيف تمكن وحده من إيجادىا  كيف كان لسان أجداد "يعرب"؟ وكيف اىتدى إلى استنباطو ليذه المغة العربية؟،

 . من غير مؤازر وال معين؟ إلى غير ذلك من أسئمة لم يفطن إلييا أىل األخبار في ذلك الزمن

عمى أن ىناك من حاول أن يقدم تفسيًرا أسطوريِّا ذىب فيو إلى أن عاًدا قد انقرضت من اليمن بعد عيد       

أو ولده يعرب ليسكنيا، وحين وصل األخير إلى اليمن لم  ىود عميو السالم، فأرسل النمرود ابن عمو قحطان

آمن بيود، ولكنيم سرعان ما بادوا، ومن ثم فقد خمصت األرض لقحطان، وكان "يعرب"  يجد فييا إال قميال ممن

دون إخوتو من امرأة من عاد، فتكمم بمسانيا وىو العربية، عمى أن رواية أخرى تذىب إلى أن المرأة إنما كانت 

ىو صاحب  -في رأييم-عماليق، وأن أوالدىا جميًعا قد أخذوا العربية عنيا، فضال عن أن "النمرود" ىذا من ال

 . والذي يأتي بعد عصر "ىود" بقرون، فيما يزعمون ،إبراىيم عميو السالم

آخرون أن وىناك فريق ثان إنما يزعم أن ىودا، عميو السالم، إنما كان أول من تكمم بالعربية، بينما يزعم       

ىو أول الناطقين بالعربية، ويتجو فريق  -عميو السالم-أباه ىو أو من تكمم بيا، عمى أن فريًقا ثالثًا يرى أن نوًحا 

وكذا -رابع إلى أنو "عمميق"، وىو أبو العمالقة، وذلك حين ظعن القوم من بابل، ومن ثم فقد كان يقال لمعماليق 

 . "العرب العاربة" -لجدىم



يًرا فمقد ذىب فريق خامس إلى أن إسماعيل بن إبراىيم، عمييما السالم، كان أول من أليم ىذا المسان وأخ       

العربي المبين، وىو ما يزال بعد في الرابعة عشرة من عمره، ولعل ىذا االتجاه األخير إنما كان السبب في أن 

 . يذىب البعض إلى أن قحطاًنا إنما ىو من ولد إسماعيل، عميو السالم

-ولعل ىذه اآلراء المتضاربة إنما كانت السبب في أن يحاول البعض التوفيق بين الرأيين األساسيين        

ومن ثم فقد ذىب ىذا النفر إلى أن "يعرب" ىو أول من نطق بمنطق العربية، وأن إسماعيل  -األول والخامس

سي يذىب اآللو وعمى أي حال، فإن ، الكريم ىو أول من نطق بالعربية الحجازية الخالصة، التي أنزل بيا القرآن

إلى أن لفظ العرب، إنما يطمق أصال لقوم جمعوا عدة صفات، منيا أن لسانيم كان العربية، ومنيا أنيم كانوا من 

أوالد العرب، ومنيا أن مساكنيم كانت بأرض العرب حتى ظيور اإلسالم، ثم تفرقوا بعد ذلك في البالد التي 

ويذىب آخرون إلى أن كل من سكن جزيرة  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -د وبرسالة محمد دانت بعقيدة التوحي

 . العرب ونطق بمسان أىميا، فيم العرب، سموا عرًبا باسم بمدىم العربات

ىذا وقد اختمفت اآلراء كذلك في معنى كممة "عرب" ومصدر اشتقاقيا، فبينما ذىب البعض إلى أن أصل        

مة ما يزال غامًضا، ذىب آخرون إلى أنيا مشتقة من الفعل "يعرب"، بمعنى يفصح في الحديث، ومن ثم فقد الكم

أصبحت تدل عمى العرب لفصاحتيم، إال أن ىناك من يعارض ىذا االتجاه ويرى أن العكس ىو الصحيح، وأن 

كاره بالمسان، فإنو إنما يعبر عن الفعل "يعرب" ىو الذي اشتق من كممة "عرب"، ذلك أن المرء عندما يعبر عن أف

 . رأيو

عمى أن ىناك من يذىب إلى أن كممة "عرب" إنما ىي مشتقة من أصل سامي قديم بمعنى "الغرب"، وأن       

القاطنين في بالد الرافدين ىم الذين أطمقوا عمييم ىذا االسم، ألنيم يقيمون في البادية الواقعة إلى الغرب من 

طمق عمييا "أرض عربي"، غير أن ىناك من يرى أن العرب كانوا يستخدمون ىذا االسم إذا العراق، والتي كان ي

ما تحدثوا عن أنفسيم، ومن ثم فميس من المعقول أن يسمي قوم أنفسيم باسم يدل عمى موقعيم بالنسبة إلى 

 . غيرىم من الشعوب المجاورة



تباًطا لغويِّا متيًنا ألنيما مشتقان من أصل واحد، وىناك من يرى أن كممة "عربي" ترتبط بكممة "عبري" ار       

ويدالن عمى معنى واحد، فيما مشتقان من الفعل الثالثي "عبر" بمعنى قطع مرحمة من الطريق، أو عبر الوادي 

ة أو النير من ِعْبِرِه إلى ِعْبِرِه، أو عبر السبيل شقيا، ذلك ألن العرب والعبريين كانوا في األصل من األمم البدوي

الصحراوية التي ال تستقر في مكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبميا وماشيتيا بحثًا عن الماء والكأل، ومن 

ىنا فإن كممة عربي وعبري مثل كممة بدوي، أي ساكن الصحراء أو البادية، وقريب من ىذا ما يراه "نولدكو" من 

 . أن كممة عربي معناىا صحراء

ذا ما تتبعنا تار         يخ لفظة "العرب" ومدلوليا في المغات السامية القديمة، لوجدنا أنو عمى الرغم من وجود وا 

، فإن أقدم نص وجدت فيو ٗعالقات قديمة بين سكان "ميزوبوتاميا" والمناطق الشرقية في شبو الجزيرة العربية

أو  ق. م"،ٕٗٛ-ٜ٘ٛيرجع تاريُخُو إلى عيد الممك اآلشوري "شممنصر الثالث" " -فيما نعمم -ىذه المفظة

ق. م، والتي اشترك فييا أمير عربي يدعى "جندب"، "جنديبو"، إلى جانب ٖ٘ٛبالتحديد إلى موقعة "قرقر" عام 

 . حمف من األمراء السوريين ضد العاىل اآلشوري

ق. م"، حوليات عثر عمييا في "كالح" جاء في ٕٚٚ-٘ٗٚوىناك من عيد "تجالت بالسر" الثالث "       

عن نص آخر يقول فيو الممك اآلشوري:  شارات إلى جزية من "زبيبة" ممكة "بالد العرب"، ىذا فضالً بعضيا إ

"أما شمسي "سمسي" ممكة بالد العرب، التي حنثت بيمين "شمس".... فقد أصبحت خائفة من قوة جيشي، 

"شمسي" قد نقضت عيد وأرسمت لي جمااًل ونياًقا، ثم عينت موظًفا من لدني ىناك"، وعمى أي حال، فيبدو أن 

ق. م" يحدثنا أنو قد تمقى الجزية" من بيرو صاحب ٘ٓٚ-ٕٕٚالوالء آلشور، ومن ثم رأينا "سرجون الثاني" "

 . موصري، ومن "شمسي" ممكة بالد العرب، ومن "أتعمارا" "يثع أمر" أمير سبأ، تبرا وخيال وجماال"

ق. م" عن سيطرة ٜٙٙ-ٓٛٙوولده "إسرحدون" "ق. م" ٔٛٙ-٘ٓٚريب" "اىذا وتتحدث نقوش "سنح        

األول عمى بادية حتى شمال بالد العرب، حتى دعاه "ىيرودوت" بممك العرب واآلشوريين، فضال عن إخضاعو 

ولعل من األىمية  ، لممكة العرب "تعموخونو" صاحبة دومة الجندل، وأسر الممكة أو األميرة العربية "تاوبو" "تبؤة"

إلى أن لفظة "عرب" عند اآلشوريين، إنما تعني "بداوة" أو "إمارة" عمى تخوم الحدود اآلشورية،  بمكان اإلشارة ىنا



تتسع حدودىا وتضيق، طبًقا لمظروف التاريخية، وطبًقا لشخصية األمير الحاكم الذي كان في أغمب األحايين 

وجدت عدة قراءات لكممة "عرب" يحمل لقب "ممك"، ىذا إلى جانب أن الكتابة اآلشورية لم تكن تحرك المقاطع، 

" و Arub" و "Arabi"، إلى غير ذلك من أمثال "Uribuو"عربو" " Arbi" و"عربي" "Arabiمثل "عريبي" "

"Arubu" "Aribu" . 

" في النصوص الفارسية، المكتوبة Arabayaوفي القرن السادس قبل الميالد، تظير كممة "عرب" "عرابة       

"، المعروف باسم "نقش ٙٛٗ-ٕٕ٘إلكمينية"، وذلك في نقش انتصارات الممك "داوا األول" "بالمغة اإلخمينية "أو ا

بيستون" في إحدى الممرات الجبمية في الطريق بين كرمنشاه وىمدان، تظير كممة عرب معنى "البادية التي 

شبو جزيرة تفصل بين آشور وبابل من ناحية، وبين مصر من ناحية أخرى، مما جعل بعض العمماء يدخمون 

 . سيناء في جممة ىذه األرضين، وقد عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميالد

فقد وردت كممة "عرب" بمعنى البدو واألعراب، وبمعنى القفر والجفاف،  -أو العيد القديم-وأما في التوراة       

بي وال يربض ىناك رعاة"، ويكثر فييم الخيام، "وال يخيم ىناك أعرا في مواضع كثيرة، فيم رعاة يسكنون

المتربصون عمى طرق القوافل، "في الطرقات جمست ليم كأعرابي في البرية"، ونفس المعنى يتردد في نصوص 

نما المقصود دائًما البادية،  توراتية أخرى، كما في أشعياء، وأرمياء، ال يقصد بيا قومية عمى جنس معين، وا 

 موطن العزلة والوحشة والخطر.

أي نفس المعنى الذي ورد -وأما في التممود، فقد قصد بكممة "عرب" و"عربيم" و"عربئيم"، األعراب كذلك       

كما أصبحت لفظة "عربي" مرادفة في بعض األحايين لكممة "إسماعيمي"، نسبة إلى سيدنا  -في أسفار التوراة

 . يل، جد الييودإسماعيل، جد العرب، واألخ األكبر إلسحاق، والد يعقوب أو إسرائ

وفي أخريات القرن السادس قبل الميالد، بدأ اليونان يتحدثون عن العرب في كتاباتيم، وكان "إسكميوس"      

ق. م"، أول من ذكر العرب من اليونان، وذلك إبان الحديث عن الممك Aeschyus" ""525-456"أخيموس 

يونان في بالدىم بجيش فيو "ضابط عربي من ق. م" والذي ىاجم ال٘ٙٗ-ٙٛٗالفارسي "إكزركسيس األول" "

ق. م" فتعرض في كتابو الثاني لذكر العرب، بطريقة تدل عمى ٖٓٗ-ٗٛٗالرؤساء مشيور"، ثم جاء ىيرودوت "



" ويعني بيا البادية وشبو جزيرة Arabieأنو كان عمى شيء من العمم بيم، كما أطمق عمى بالد العرب لفظ "

الشرق من نير النيل، ومن ثم فقد أدخل "ىيرودوت" سيناء وكل األقسام الشرقية العرب واألرضين الواقعة إلى 

 . في بالد العرب والواقعة بين سواحل البحر األحمر ونير النيل،-من مصر 

م"، فأكدوا ما ذىب إليو "ىيرودوت" وأضافا إلى ذلك أن ٜٚ-ٕٖم" و"بميني" "ٕٗ-ق. مٙٙوجاء "سترابو" "      

ما قد تضاعف عمى الضفة الغربية من البحر األحمر، حتى شغموا كل المنطقة بينو وبين عدد العرب في عيدى

نير النيل من أعمى الصعيد، وكان ليم جمال ينقمون عمييا التجارة والناس بين البحر األحمر والنيل، بل إن 

ف سكانيا من أولئك "سترابو" قد وصف مدينة "قفط" جنوبي قنا، بأنيا مدينة واقعة تحت حكم العرب، وبأن نص

 . العرب

وىكذا كانت بالد العرب تقذف بالموجة تمو األخرى إلى وادي النيل، عبر البحر األحمر، وعن طريق       

سيناء والتي كانت منذ القدم قنطرة ثابتة مفتوحة لميجرات، التي كان من أىميا، "أواًل" قبائل كيالنية من عرب 

الشرقي من مصر في مطمع المسيحية، ومنيا "ثانًيا" ىجرة قبائل من "طيئ" الجنوب، استقرت في الجزء الشمالي 

كان من أىميا قبيمتا لخم وجذام المتان استقرتا في محافظة الشرقية،  -فرع كيالني آخر من المجموعة الجنوبية-

التجارة اليندية، ومنيا  ومنيا "ثالثًا" قبيمة "بمي" التي استقرت فيما بين قنا والقصير، وكان عمييا االعتماد في نقل

خرجوا في الجاىمية إلى مصر والشام، بسبب قحط أصاب  -وىم فرع من األزد-"رابًعا" ىجرة بطون من "خزاعة" 

 . عن الجماعات التي استقرت في شرق الدلتا قبل اإلسالم بالدىم، ىذا فضالً 

يسميو المستشرقون "كتابات عربية شمالية"، وعمى أي حال، فميس لدينا كتابات جاىمية من ذلك النوع الذي      

إلى عيد "امرئ القيس" ممك الحيرة، والمعروف "بنقش النمارة" والذي  غير نص واحد، ذلك النص الذي يعود

وقد جاء فيو "تي نفس مر القيس بر عمرو ممك العرب كمو ذو إسر  -سوف نناقشو في مكانو من ىذه الدراسة

يومة يمكن أن يكون كالتالي "ىذا جسمان امرئ القيس بن عمرو ممك العرب التج"، وترجمتو إلى عربية مف

 . جميًعا، الذي عقد التاج"



ن كنا ال ٕٖٛوأىمية ىذا النص الذي يرجع إلى السابع من ديسمبر عام        م في ورود لفظة "العرب فيو، وا 

سواء بسواء، أو بمعنى آخر أراد بيا أن  نستطيع القول أن امرأ القيس إنما أراد بكممة العرب ىنا، البدو والحضر

نما الواضح من النص أنو إنما يقصد بيا "األعراب"، ألن كممة "ممك ىنا ال تعني  تكون عمًما عمى قوم وجنس، وا 

ن كان الرجل إنما كان يشغل حقِّا وظيفة "ممك الحيرة"  . ما يراد منيا حقيقة، وكممة "عرب" إنما تعني "بدو"، وا 

لنصوص العربية الجنوبية، فمم يرد فييا اسم "عرب" إال بمعنى "أعراب"، ولم يقصد بيا قومية، أي وأما ا       

عمم ليذا الجنس المعروف، الذي يشمل كل سكان بالد العرب من بدو وحضر، أما أىل المدن والمتحضرون 

خرى المسماة "أعراب" في فكانوا يعرفون بمدنيم وقبائميم، أنيا قبائل مستقرة متحضرة، تمتاز عن القبائل األ

النصوص العربية الجنوبية، مما يدل عمى أن لفظة "عرب" و"العرب" لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية في 

م، وأن العرب ٕٗ٘، ٜٗٗالكتابات العربية المدونة، والتي ترجع إلى ما قبل اإلسالم بقميل، أي من عامي 

إال بعد ظيور اإلسالم، ودخوليم في دين اهلل أفواًجا، رغم ورود الجنوبيين لم يفيموا ىذا المعنى من المفظة، 

 . النصوص عمًما ألشخاص المفظة في

ولعل من الجدير بالذكر ىنا أن "أب كرب أسعد" كان أول ممك يمني يضيف إلى لقبو الرسمي كممة       

وت ويمينات وأعرابيا في "األعراب"، ومن ثم فقد أصبح المقب الممكي في عيده "ممك سبأ وذي زيدان وحضرم

 . الجبال والتيائم"

وأما الشعر الجاىمي فمم يكن بأفضل من النصوص المكتوبة في ىذا الصدد، ومن ثم فإننا لم نجد فيو       

صيغة من جذر "ع. ر. ب" لمداللة عمى معنى قومي يتعمق بالجنس، وال عمى معنى يتعمق بالمغة التي نتكمميا؛ 

ما يدل  -فيما لدينا من التراث المغوي-ما كانوا غارقين في منازعاتيم القبمية، فمم يكن لدييم ذلك ألن الجاىميين إن

عمى المدرك القومي الجامع، غير أن األمور سرعان ما تتغير، فيقف العرب في أخريات العصر الجاىمي أمام 

شداد" بيذه البغضة، ومن ثم  الفرس، ومن ثم فقد بدءوا يستشعرون شيًئا من البغضة لمفرس، ويشعر "عنترة بن

 نراه يقول في معمقتو عن ناقتو:

 شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديمم



وىكذا أحس "عنترة" بالدافع القومي الجامع، ولما لم يجد الكممة التي يعبر عنيا، اضطر إلى أن يدور       

ونزل القرآن الكريم منجًما في ثالث وعشرين سنة في مكة  وجاء اإلسالم،، حول المعنى ببيت كامل من الشعر

والمدينة، فمم يرد فيو من الجذر "ع. ر. ب" إال ثالث صيغ "ُعُرًبا" "جمع َعُروب بفتح العين" نعًتا لممرأة المتحببة 

ة فقط، منيا إلى زوجيا في قولو تعالى: }ُعُرًبا َأْتَراًبا{ ، ثم جاءت الصيغة "أعراب" عشر مرات وفي سورة مدني

 -ست مرات في سورة التوبة وحدىا، وال حاجة بنا إلى االستشياد عمى أن كممة "أعراب" تدل في القرآن الكريم

 عمى البدو. -كما تدل في غيره

في سورة مدنية وأخرى -وأخيًرا حسم القرآن الكريم األمر نيائيِّا، فجاءت فيو كممة "عربي" إحدى عشرة مرة       

شر مرات نعًتا لمغة التي نز ل بيا القرآن الكريم، وجاءت مرة واحدة نعًتا لشخص الرسول جاءت ع -مكية

َمْت آَياُتُو  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ  -األعظم يقول سبحانو وتعالى: }َوَلْو َجَعْمَناُه ُقْرآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا َلْوال ُفصّْ

{ ، أي  . أقرآن أعجمي المغة، ونبي عربي؟ َأَأْعَجِميّّ َوَعَرِبيّّ

وىكذا أصبحت كممة "عرب" عمًما عمى العرب جميًعا، كما كان استعمال القرآن الكريم ليا دليال لمشعراء      

عمى التعبير الذي لم يستطع "عنترة" أن يصل إليو، ومن ىنا رأينا "كعب بن مالك" يقول في موالنا وجدنا رسول 

 :-َمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ َصمَّى المَُّو عَ -اهلل 

 بدا لنا فاتبعناه نصدقو ... وكذبوه فكنا أسعد العرب

َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو -المصطفى  ثم رأينا "حسان بن ثابت" بعد ذلك يقرع "بني ىذيل" لما اشترطوا عمى الحبيب

 أن يبيح ليم الزنا، في مقابل دخوليم في اإلسالم -َعَمْيوِ 

 رسول اهلل فاحشة ... ضمت ىذيل بما قالت ولم تصب سألت ىذيل

 سألوا رسوليم ما ليس معطييم ... حتى الممات وكانوا سبة العرب

وىكذا بدأ في الشعر العربي مدرك لم يكن معروًفا من قبل، ىو أن العرب جماعة واحدة ذات نطاق من الوحدة   

 . مي العام عمى األصح، كان واإلسالم شيًئا واحًداالجامعة، عمى أن مدرك العروبة يومذاك، أو المدرك القو 



وسرعان ما برزت كممة "عربي" في مقابل كممة "روم"، يروي "صاحب األغاني" أن "قيس بن عاصم"       

بعد فتح مكة، فتسابا وتياترا عنده، ثم قال  -َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -و"عمر بن األىتم" قدما إلى المصطفى 

نيم لمن أىل  -عميو الصالة والسالم-" لمرسول "قيس عن "عمرو" وقومو: "واهلل يا رسول اهلل ما ىم منا، وا 

 الحيرة"، فقال عمرو: "بل ىم واهلل يا رسول اهلل من الروم، وليسوا منا"، ثم قال عمرو مخاطًبا قيس بن عاصم:

 -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -وقد نيى الرسول  ، إن تبغضونا فإن الروم أصمكم ... والروم ال تممك البغضاء لمعرب

 . قيًسا وعمًرا عن ىذا التالحي، وأفيميما أن اإلسالم قد أغرق العصبيات كميا

وىكذا بدأت كممة "عرب" تستعمل لمتعبير عن المعنى القومي لمجنس العربي، وال شك في أن اإلسالم كان      

العرب، وفي أثناء الفتوحات اإلسالمية، وعمى أيام الفاروق عمر بن  صاحب الفضل في بعث روح القومية عند

 . بدأ العرب يتباىون بجنسيم العربي، ويتمثل ىذا في البيت التالي ليربوع بن مالك -رضوان اهلل عميو -الخطاب

 إذا العرب العرباء جاشت بحورىا ... فخرنا عمى كل البحور الزواخر

نما ىو دين يقوم -لن يكون أبًداو -إال أن اإلسالم لم يكن       عمى مبدأ }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة{  دين عنصرية، وا 

نو: "ال فضل لعربي عمى عجمي إال بالتقوى" ، ومن ىنا، فرغم أنو  ، وعمى مبدأ }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكم{ ، وا 

جماعة، فإنو إنما نيى عن أن يكون ىذا الشعور عامال ىو الذي جعل لكممة "عرب" ىذا المقام في شعور ال

إنما ىو  -بخالف الديانات السماوية األخرى-مفرًقا بين صفوف األمة التي وحدىا اإلسالم، ثم إن اإلسالم 

 ، وىكذا حارب اإلسالم العصبية الجاىمية، وآخى الرسول، َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ ٗشريعة اهلل الخالدة إلى البشرية كافة

َصمَّى المَُّو -َوَسمََّم، بين المياجرين واألنصار، وحالف بين قريش ويثرب، ونيى عن أحالف الجاىمية، وروي عنو 

 أنو قال: "ال حمف في اإلسالم" . -َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

فيِّا، أن العربية، في نظر اإلسالم، كانت مفيوًما دينيِّا وثقا -ال لبس فيو وال غموض-وىكذا يبدو بوضوح      

جاء إلى حمقة كان فييا" سممان  -وكان من المنافقين-أكثر منو جنسيِّا، وقد روى أن "قيس بن مطاطية" 

يعني سيدنا -الفارسي" و"بالل الحبشي" و"صييب الرومي"، فقال: لقد قام األوس والخزرج بنصرة ىذا الرجل 

ل ىذا؟ يقصد ما الذي يدعو الفارسي أو الحبشي أو الرومي فما با -محمًدا رسول اهلل، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 



وأخبره بمقالتو،  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّمَ -بنصره، فقام إليو، "معاذ بن جبل" وأخذ بتالبيبو ثم أتى النبي 

معة، وقال َصمَّى المَُّو َعَمْيِو فقام عميو الصالة والسالم مغضًبا يجرُّ رداءه حتى أتى المسجد، ثم نودي: الصالة جا

نما  ن الدين واحد: وليست العربية بأحدكم من أب وال أم، وا  َوَسمََّم: "يا أييا الناس، إن الربَّ واحٌد، واألب واحد، وا 

رسول اهلل؟  ىي المسان، فمن تكمم العربية فيو عربي" فقام "معاذ بن جبل"، وقال: فما تأمرني بيذا المنافق يا

 .  عو فإنو إلى النار"قال: "د
 : طبقات العرب

عمى تقسيم العرب من حيث القدم إلى طبقات: عرب بائدة،  -أو كادوا يتفقون-اتفق الرواة وأىل األخبار      

وعرب عاربة، وعرب مستعربة، أو عرب عاربة، وعرب متعربة، وعرب مستعربة، أو عرب عاربة ومستعربة 

عمى أن ىناك من يجعميم طبقتين: بائدة وباقية، فأما البائدة فيم الذين كانوا عرًبا صرحاء ،  وتابعة ومستعجمة

ويتكونون من قبائل عاد وثمود وطسم وجديس وأميم  -نظريِّا عمى األقل-خمصاء ذوي نسب عربي خالص 

فيم  -بة والمستعربةويسمون أيًضا المتعر  -وعبيل وجرىم والعماليق وحضورا ومدين وغيرىم، وأما العرب الباقية

 . الذين ليسوا عرًبا خمًصا، ويتكونون من بني يعرب بن قحطان، وبني معد بن عدنان

أول من انعدل لسانو عن السريانية إلى  -كما أشرنا من قبل-وكان يعرب بن قحطان في قول الرواة      

 ايات، فذلك أمر سبق لنا القيام بو. العربية، أو أول من تكمم العربية، ولسنا اآلن في حاجة إلى دحض ىذه الرو 

وىناك تقسيم ثالث يعتمد في الدرجة األولى عمى النسب، فيم قحطانية في اليمن، وعدنانية في الحجاز،      

إلى طبقات أربعة، فيم  -طبًقا لمتسمسل التاريخي-عمى أن "ابن خمدون" إنما ينحو نحًوا آخر، يقسم بو العرب 

ستعربة، وىم القحطانيون، ثم العرب التابعة ليم من عدنان واألوس والخزرج، ثم عرب عاربة قد بادت، ثم م

 . الغساسنة والمناذرة، وأخيًرا العرب المستعجمة وىم الذين دخموا في نفوذ الدولة اإلسالمية

وىي  -من ناحية القدم والتقدم في العربية-ىذه ىي التقسيمات التي رأى األخباريون تقسيم العرب إلييا      

نما إلى العصور اإلسالمية، فميس  تقسيمات يالحظ عمييا "أواًل" أنيا ال ترجع إلى أيام العرب القدامى أنفسيم، وا 

ىناك نص واحد يذكر ىذه التقسيمات ويرجع في تأريخو إلى ما قبل اإلسالم، حتى يمكن القول أنيا من وضع 



ك ألن المصادر الييودية، وكذا المصادر اليونانية العرب القدامى أنفسيم، ثم ىي "ثانًيا" عربية صرفة؛ وذل

 . والالتينية والسريانية، لم تتعرض لمثل ىذه التقسيمات

ن شاء       وىكذا يمكننا أن نفسر نظرية الطبقات ىذه، بأن الظروف السياسية لعبت دورىا في تكوينيا، وا 

لك أن بني أمية، حين وضعت األقدار أمور أصحابيا الرجعة بيا إلى الماضي البعيد، ووضع تأريخ قديم ليا، ذ

المسممين بأيدييم، إنما عمموا عمى إحياء العصبية األولى بين القبائل وضرب الواحدة منيا باألخرى رغبة منيم 

-في السيطرة عمى القبائل جميًعا، وشغميا عما يقترفو الواحد منيم أو اآلخر من أخطاء، وقد تسبب ىذا الوضع 

في اإلساءة إلى القبائل الجنوبية إلى حد كبير، وسرعان ما انتيزت ىذه القبائل فرصة قيام  -في أغمب األحايين

فعممت عمى استعادة ما فقدتو عمى أيام األمويين، وبدأ  -التي اعتمدت عمييم إلى حد كبير-دولة بني العباس 

ربي القديم، وكان موضع يكتبون عن األنساب، وعن التاريخ الع -ومعظميم من قبائل الجنوب-اإلخباريون 

دون يعتمالخطر في ىذا، أنيم بدءوا يكتبون وىم في البصرة والكوفة، ومن ثم فمم يجدوا من المصادر التي 

قد امتألت بيا مكتبات العراق،  -وما يدور في فمكيا من تصانيف-عمييا، إال ما كان قريًبا منيم، وكانت التوراة 

سماعيل وىاجر وسبأ وبعض قبائل الجنوب، زاد الطين بمة، أن ومن ثم فقد نقموا عنيا ما كتبتو عن  قحطان وا 

العصبية لدى اليمنيين قد لعبت دوًرا خطيًرا في األنساب، ومن ثم فقد نسبوا معظم القبائل البائدة إلى جنوب شبو 

نما كانوا ينسبون غيرىم إلييم كذلك، بل إن األمر قد وصل  الجزيرة العربية، كما أنيم لم يكتفوا بنسب أنفسيم، وا 

-عمى أىل المدينة من أوس وخزرج، بسبب نصرتيم لرسول اهلل  والتي أطمقت -إلى أن تتخذ لفظة "األنصار"

وكأنيا قد أصبحت نسًبا، مما ضايق بعض رجاالت قريش، وبدأ شعراء المدينة يفخرون  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

ساسنة وذوي رحميم، كما استعمموا لفظة األنصار في مقابل قريش ومعد بأصميم اليمني، وبأنيم من أقرباء الغ

 ونزار.
 : العرب البائدة -1

إلى أننا ال نعني بالعرب البائدة والعرب الباقية، أن أقواًما  -بادئ ذي بدء-لعل من األفضل ىنا أن نشير      

نما ما نعنيو أن قوًما قد يقل عددىم  قد انقرضوا فمم يبق منيم أحد، وأن أقواًما لم يكونوا ثم نشئوا من جديد، وا 



يتوقف تاريخيم وتبطل حضارتيم، مع أن بقاياىم ال  بالكوارث أو بالذوبان في آخرين، لسبب أو آلخر، ومن ثم

تزال موجودة، ولكنيا بدون قيمة حضارية، والتاريخ في حقيقتو إنما ىو تطور الحضارة، وعمى أية حال، فتمك 

تسمية ابتدعيا الكتاب العرب، ذلك ألنو من المعروف أن شيًئا لن يبيد ما دام قد ترك من اآلثار ما يدل عميو، 

ك مصدرنا األساسي لمتعرف عمى الحضارات السابقة، وربما كان المقصود بمفظة "بائد" عدم وجود وىي دون ش

 . أحد من العرب ينتسب إلى ىذه القبيمة أو تمك عند كتابة المؤرخين اإلسالميين لتاريخ ما بعد ظيور اإلسالم

عرب البائدة، ليس من التاريخ ومن ثم فميس صحيًحا ما ذىب إليو بعض المستشرقين من أن ما يسمى بال      

نما ىو جزء من الميثولوجيا العربية أو التاريخ األسطوري، الذي يسبق عادة التاريخ الحقيقي  الحقيقي في شيء، وا 

لكل أمة، ومن ثم فإنيم إذا ما عالجوا تاريخ بعض القبائل العربية التي تسمى "بالبائدة" فإنما يعالجونو عمى ىذا 

ن كانت غ البية المؤرخين األوربيين اآلن قد عدلت عن ىذا االتجاه، بعد أن ثبت ليم أن بعًضا من األساس، وا 

ىذه القبائل البائدة، قد تحدث عنيا المؤرخون القدامى من األغارقة والرومان، وبعد أن أثبتت األحافير إلى حد ما 
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تعيش في ىذه المنطقة، وسوف  -وال تزال-أما العرب الباقية، فمعنا نعني بيم تمك الجماعات التي كانت      

تظل تعيش إن شاء اهلل، إلى أن يغير اهلل األرض غير األرض، وأن حضارتيا مستمرة يتوارثيا جيل بعد جيل، 

ن ثم فإن ميمتنا أن نقوم بدراسة تمك الحضارات ، وموأن كل جيل يضيف إلييا، ما استطاع إلى ذلك سبيالً 

متتبعين دورىا في كل طور من أطوار التاريخ، وأما أىم القبائل البائدة التي سنتناوليا ىنا بالدراسة الموجزة فيي 

 عاد وثمود ومدين وطسم وجديس وأميم وعبيل وجرىم والعماليق وحضورا.

 


