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 المادة: تاريخ العرب قبل االسالم

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

 جامعة ديالى /التربية االساسية التاريخ/ كميةالمرحمة: االولى/قسم 

 المحاضرة االولى.الكورس االول/م/ 1026م/1025العام الدراسي:

 .(التوراة والتلمودو )النقوش والكتابات عنوان المحاضرة: موارد دراسة تاريخ العرب قبل االسالم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يعد تاريخ العرب في عصر ما قبل االسالم اضعف قسم كتبو المؤرخون العرب عن احداث       
تمك الحقبة من الزمن ,واغمب ما وصمنا عن تاريخ العرب في تمك المرحمة ال يعدو ان يكون اساطير 

شعبي , واخبار اخذت عن  اىل الكتاب والسيما الييود , واخرى وضعيا وروايات خرافية وقصص 
االخباريون في العصر االسالمي ,وقد استمر االعتماد عمى ىذه الموارد حتى القرن التاسع عشر, 
حيث قام المؤرخين واالخباريون بالبحث عن مصادر اخرى ليذا التاريخ, ووجيوا اىتماميم الى 

ية التي دونيا العرب قبل االسالم , فترجموا كثيرًا  من ىذه النصوص الى النقوش والكتابات العرب
لغاتيم , وعمموا عمى نشرىا بالمسند وبالحروف الالتينية او العبرانية او العربية في بعض االحيان , 

 فييا من امور متنوعة عن التاريخ العربي. ما وردوعمى استخالص 

المؤرخون واالثاريون امكن الحصول عمى اخبار دول واقوام وبفضل ىذه الجيود التي بذليا      
عربية لم يرد ليا ذكر في المصادر االسالمية ,الن اخبار تمك الدول واولئك االقوام كانت قد  
انقطعت وطمست قبل االسالم, فمم تبمغ اىل االخبار ,ومما ساعد المستشرقين عمى شرح تمك 

ديدة كالعبرانية والسريانية والبابمية , وكان لمسياح الذين جابوا بمغات ع الكتابات وتفسيرىا , معرفتيم
مواضع متعددة من جزيرة العرب السيما القسم الغربي والجنوبي منيا فضل كبير في بعث الحياة في 

السياح بعض الكتابات وصوروا  أولئكالكتابات التي تتصل بتاريخ العرب قبل االسالم فقد اخذ 
امكن حل رموز تمك الكتابات, واستطاعوا لتعاون مع عمماء المغات الشرقية البعض االخر, وبفضل ا

لقد كمف البحث عن ىذه الكتابات  بذلك تدوين ما توصموا الية من التاريخ القديم الذي بين ايدينا االن,
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العمماء والسياح, ثمنا غالًيا كمفيم حياتيم في بعض األحيان, ولم يكن من السيل تجول ىؤالء 
بيين بأزياء مختمفة في أماكن تغمب عمييا الطبيعة الصحراوية لمحصول عمى معمومات عن األورو 

 الخرائب والعاديات والحصول عمى ما يمكن الحصول عميو من نقوش وكتابات.
والتاريخ الجاىمي مع ذلك في أول مرحمة من مراحمو وفي الدرجات األولى من سمم طويل      

ر من ذلك؛ إال إذا سّيل لمعمماء التجوال في بالد العرب, لدراستيا من متعب. وال ُينتظر التقدم أكث
جميع الوجوه, ولمبحث عن العاديات, ويسرت ليم سبل البحث, ووضعت أماميم كل المساعدات 
الممكنة التي تأخذ بأيدييم إلى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز اآلثار تحت 

ّل رموزىا, لجعميا تنطق بأحواليا في تمك األيام. وتمك مسئولية لن تُفيم إاّل إذا األتربة واستخراجيا وح
فيم العرب وعمى رأسيم الحاكمون منيم أن من واجبيم المحافظة عمى تأريخ العرب القديم بصيانة 

أو  موطن اآلثار ومنع االعتداء عمييا, بإنزال أشّد العقوبات فيمن يحطم تمثااًل؛ العتقاده بإنو صنم,
 ييدم أثًرا لالستفادة من حجره, أو ما شابو ذلك من ىدم وتخريب.

لم يطمئن المستشرقون إلى ىذا المروّي في الكتب العربية عن التاريخ الجاىمي ولم يكتفوا بو, بل 
رجعوا إلى مصادر وموارد ساعدتيم في تدوين ىذا الذي نعرفو عن تاريخ الجاىمية, وىو شيء قميل 

و مع ذلك خير من ىذا القديم المتعارف وأقرب منو إلى التأريخ, وقد تجمعت مادتو في الواقع؛ ولكن
 من ىذه الموارد:

 النقوش والكتابات.-2
 التوراة والتممود والكتب العبرانية األخرى. 1
 الكتب اليونانية والالتينية والسريانية ونحوىا. 3
 المصادر العربية اإلسالمية. 4
 النقوش والكتابات:   

التي تكّون التاريخ الجاىمي, وىي وثائق ذات شأن؛ تعد النقوش والكتابات في طميعة المصادر       
ألنيا الشاىد الناطق الحي الوحيد الباقي من تمك األيام, وأريد أن أقسميا إلى قسمين: نقوش وكتابات 

كتابات عربية غير عربية تطرقت إلى ذكر العرب كبعض النصوص األشورية أو البابمية, ونصوص و 
كتبت بميجات مختمفة, منيا ما عثر عمييا في العربية الجنوبية, ويدخل ضمنيا تمك التي وجدت في 
مصر أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة, وىي من كتابات المعينيين والسبئيين, ومنيا ما عثر 

لعربية السعودية والكويت عمييا في مواضع أخرى من جزيرة العرب, مثل أعالي الحجاز وبالد الشام وا
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ومواضع أخرى, وكل ما عثر أو سيعثر عميو من نصوص في جزيرة العرب مدوًنا بميجة من 
 الميجات التي تعارف عمماء العرب أو المستشرقون عمى اعتدادىا من لغات العرب.

أمور شخصية, ولذلك انحصرت فوائدىا في  تتناولوأغمب الكتابات الجاىمية التي عثر عمييا      
اسية, أو ينواٍح معينة, في مثل الدراسات المغوية, وأقميا النصوص التي تتعرض لحالة العرب الس

األحوال االجتماعية أو العممية أو الدينية أو النواحي الثقافية والحضارية األخرى, وليذا بقيت معارفنا 
ل أممنا ىو في المستقبل؛ فمعمو سيكون سخًيا كريًما, فيمدنا في ىذه النواحي ضحمة غير عميقة. وك

بفيض من مدونات ليا صمة وعالقة بيذه األبواب, وينقذنا بذلك من ىذا الجيل الفاضح الذي نحن 
 فيو, بتاريخ العرب قبل اإلسالم.

بل حتى النصوص العربية الجنوبية التي عثر عمييا حتى اآلن ىي في أمور شخصية في       
لغالب, من مثل إنشاء بيت, أو بناء معبد, أو بناء سور, أو شفاء من مرض, ولكنيا أفادتنا, مع ا

ذلك, فائدة كبيرة في تدوين تاريخ العرب الجنوبيين؛ فقد أمدتنا بأسماء عدد من المموك, ولوالىا لما 
صالت  , ومن2عرفنا عنيم شيًئا. ونظًرا إلى ما نجده في بعض النصوص من إشارات إلى حروب

بين مموك الدول العربية الجنوبية, ونظًرا إلى كون بعض الكتابات أوامر ممكية وقوانين في تنظيم 
بصمة الحكومات بشعوبيا, ونظًرا  ليا عالقةالضرائب وتعيين حقوق الغرباء وفي أمور عامة أخرى 

من تنظيم وتنسيق في إلى ما عرفناه من ميل إلى الحضارة واالستقرار والعمل والبناء, وفي حكوماتيم 
 األعمال؛ فإننا نأمل الحصول في المستقبل عمى وثائق تعطينا مادة ميمة جديدة عن تأريخ العرب
الجنوبيين وعن صالتيم ببقية العرب أو بالعالم الخارجي؛ ألن جماعة تيتم ىذا االىتمام باألمور 

وتختمف الكتابات العربية الجنوبية المذكورة, ال يمكن أن تكون في غفمة عن أىمية تدوين التاريخ 
وتتشابو في المضمون وفي إنشائيا في الغالب؛ ألنيا  طواًل وقصًرا تبًعا لممناسبات وطبيعة الموضوع,

 .c.i.hكتبت في أغراض شخصية متماثمة. ومن النصوص الطويمة الميمة, نّص رقمة العمماء رقم: "
, 2بائل حاشد وقبائل حمير في مدينة "ناعط"", وقد كتب لمناسبة الحرب التي نشبت بين ق2450

", وقد أمر بتدوينو الممك "شعر أوتر بن عميان نيفان" "شعر أوتر بن c.i.h 4334ونص رقمة "
, ونص "أبرىة" نائب ممك الحبشة عمى اليمين "عزلي", وىو يحوي 1ق. م" 50 -80عمين نيفن", "

م وقد كتب 543الحميرية أو  658لى سنة " سطًرا, يرتقي تاريخيا إ236كتابة ميمة تتألف من "
 م.554بحميرية رديئة ركيكة, ونص يرتقي تاريخو إلى سنة 

أما الكتابات المكتوبة بالميجات التي يطمق عمييا المستشرقون الميجات العربية الشمالية؛        
وجد أنيا مكتوبة  فقميمة. ويراد بيذه الميجات القريبة من عربية القرآن الكريم, وأما الكتابات التي
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بالثمودية أو المحيانية أو الصفوية؛ فإنيا عديدة, وىي قصيرة, وفي أمور شخصية, وقد أفادتنا في 
استخراج أسماء بعض األصنام وبعض المواضع وفي الحصول عمى أسماء بعض القبائل وأمثال 

 ذلك.
 التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العبرانية: 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح عالقات العبرانيين بالعرب. والتوراة    
مجموعة أسفار كتبيا جماعة من األنبياء في أوقات مختمفة, كتبوا أكثرىا في فمسطين. وأما ما تبقى 

ة ىو سفر منيا, مثل حزقيال والمزامير؛ فقد كتب في وادي الفرات أيام السبي, وأقدم أسفار التورا
وأما آخر ما كتب منيا, فيو سفر , ق. م 750", ويظن أنو كتب حوالي سنة amos"عاموس" "
"المزامير". وقد كتب ىذه في القرن الثاني  " واإلصحاحان الرابع والخامس من سفرDaniel"دانيال" "

لقرن الثاني وا 750فما ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريخو إذن إلى ما بين سنة , قبل المسيح
 قبل المسيح.

" إشارات إلى العرب كذلك. وىناك نوعان من التممود الفمسطيني أو Talmudوقد وردت في التممود "
" كما يسميو العبرانيون اختصاًرا, والتممود البابمي نسبة إلى "بابل" yeruschalmiالتممود األورشميمي "

التممود الفمسطيني؛ فقد وضع, كما يفيم من اسمو, أما عرف عندىم باسم "بابمي" اختصاًرا,بالعراق, وي
" في الكنائس "الكنيس". وقد academiesفي فمسطين. وقد تعاونت عمى تحبيره المدارس الييودية "

", tiberiasكانت ىذه مراكز الحركة العممية عند الييود في فمسطين, وأعظميا ىو مركز "طبرية" "
" التممود األورشميمي في أقدم صورة rabbi jochanan" "وفي ىذا المحل وضع الحبر "رابي يوحان

من صوره في أواسط القرن الثالث الميالدي وتاله بعد ذلك األحبار الذين جاءوا بعد "يوحنان" وىم 
نيائية في القرن الرابع الذين وضعوا شروًحا وتفاسير عدة تكون منيا ىذا التممود الذي اتخذ ىيأتو ال

" المتوفى rabbi ashiالحبر "آشي" " -عمى ما يظير-التممود البابمي؛ فقد بدأ بكتابتو  وأماالميالدي,
حتى اكتسب صيغتو النيائية في أوائل القرن  م, وأكممو األحبار من بعده, واشتغموا بو430عام 

. ولكل تممود من التممودين طابع خاص بو, ىو طابع البمد الذي وضع فيو؛ ولذلك 2السادس لمميالد
غمب عمى التممود الفمسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث. وأما التممود البابمي, فيظير عميو ي

الطابع العراقي الحر وفيو عمق في التفكير, وتوسع في األحكام والمحاكمات, وغني في المادة. وىذه 
 . الصفات غير موجودة في التممود الفمسطيني

تفيدنا إشارتو من ىذه الناحية في تدوين تأريخ العرب. أما الفترة وبيذا يكمل التممود أحكام التوراة, و 
بين الزمن الذي انتيى فيو من كتابة التوراة والزمن الذي بدأ فيو بكتابة التممود؛ فيمكن أن يستعان في 
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تدوين تاريخيا بعض االستعانة باألخبار التي ذكرىا بعض الكتاب, ومنيم المؤرخ الييودي "يوسف 
لممسيح  200و  37" الذي عاش بين سنة josephUs flaviusجوسفوس فالفيوس "فالفيوس" "

", تنتيي Joudaike archaioloigiaتقريًبا. ولو كتاب بالمغة اليونانية في تأريخ عاديات الييود "
 peri tou JOUDIAKOUلمميالد, وكتاب آخر في تأريخ حروب الييود" 66حوادثو بسنة 
POLEMOUوخس أفيفانوس" "" من استيالء "أنطيAntiochus epiphanos عمى القدس سنة "

بعد الميالد,  70" سنة titusقبل الميالد, إلى االستيالء عمييا مرة ثانية في عيد "طيطس" " 270
" و"طيطس" وأنعم عميو vespasIanوكان شاىد عيان ليذه الحادثة. وقد نال تقدير "فسبازيان" "

 . بالتمتع بحقوق المواطن الروماني
وفي كتبو معمومات ثمينة عن العرب, وأخبار مفصمة عن العرب األنباط, ال نجدىا في كتاب        

ما آخر قديم. وكان األنباط في أيامو يقطنون في منطقة واسعة تمتد من نير الفرات, فتتاخم بالد 
بيم إال من  . وقد عاصرىم ىذا المؤرخ؛ غير أنو لم ييتم5الشام, ثم تنزل حتى تتصل بالبحر األحمر

 .6ناحية عالقة األنباط بالعبرانين, ولم تكن بالد العرب عنده إال مممكة األنباط
ن لمشروح والتفاسير المدونة عمى التوراة والتممود قديما وحديثًا, وكذلك لممصطمحات العبرانية  ىذا وا 

مصطمحات الغامضة القديمة عمى اختالف أصنافيا أىمية كبيرة في تفيم تاريخ الجاىمية, وفي شرح ال
التي ترد في النصوص العربية التي تعود إلى ما قبل اإلسالم؛ ألنيا نفسيا وبتسمياتيا ترد عند 
العبرانيين في المعاني التي وضعيا الجاىميون ليا. وقد استفدت كثيًرا من الكتب المؤلفة عن التوراة 

وليذا أرى أن من الالزم لمن يريد  مثل المعجمات في تفيم أحوال الجاىمية, وفي زيادة معارفي بيا,
 درس أحوال الجاىمية, التوغل في دارسة تمك الموارد وجميع أحوال العبرانيين قبل اإلسالم.

    


