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 المادة: تاريخ العرب قبؿ االسالـ

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

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

 .نيةالثاـ/ الكورس االوؿ/المحاضرة 5102ـ/5102العاـ الدراسي:

 (.النصرانيةو الكتب الكالسيكيةعنواف المحاضرة: موارد دراسة تاريخ العرب قبؿ االسالـ)

 الكتب الكالسيكية: 
عمى ما -والالتينية المؤلفة قبؿ اإلسالـ وليذه الكتب  وأقصد بالكتب "الكالسيكية" الكتب اليوانية   

أىمية كبيرة؛ ألنيا وردت فييا أخبار تاريخية وجغرافية كبيرة الخطورة، ووردت فييا  -فييا مف خطأ
أسماء قبائؿ عربية كثيرة لوالىا لـ نعرؼ عنيا شيًئا. وقد استقى مؤلفوىا وأصحابيا معارفيـ مف 

الحمالت التي أرسميا اليوناف أو الروماف إلى بالد العرب، ومف السياح الرجاؿ الذيف اشتركوا في 
الذيف اختمطوا بقبائؿ بالد العرب أو أقاموا مدة بيف ظيرانييـ، وال سيما في بالد األنباط، ومف التجار 
وأصحاب السفف الذيف كانوا يتوغموف في البحار وفي بالد العرب لممتاجرة، وتعد اإلسكندرية مف أىـ 

مراكز التي كانت تعنى عناية خاصة بجمع األخبار عف بالد العرب وعادات سكانيا وما ينتج فييا ال
لتقديميا إلى مف يرغب فييا مف تجار البحر المتوسط. وقد استقى كثير مف الكّتاب "الكالسيكييف" 

 معارفيـ عف بالد العرب مف ىذه المصارد التجارية العالمية.
جازمًة عف وجود عالقات قديمة كانت بيف سواحؿ بالد العرب وبالد يكية وتتحدث الكتب الكالس     

اليوناف والروماف، وتتجاوز بعض ىذه الكتب ىذه الحدود فتتحدث عف نظرية قديمة كانت شائعة بيف 
اليوناف، وىي وجود أصؿ دموي مشترؾ بيف بعض القبائؿ العربية واليوناف. وتفصح ىذه النظرية، 

البحر المتوسط اجة، عمى العالقات العريقة في الِقَدـ التي كانت تربط سكانعمى ما يبدو منيا مف سذ
 . الشمالييف بسكاف الجزيرة العربية

ؽ. ـ"، و  aescylus" "252- 622ومف أقدـ مف ذكر العرب مف اليونانييف "أخيمس" "    
والسماع، ؽ. ـ" وقد زار مصر، وتتبع شئوف الشرؽ وأخباره بالمشاىدة  652 -681"ىيرودتس" "



2 
 

ودّوف ما سمعو، ووصؼ ما شاىده في كتاب تاريخي. وىو أوؿ أوروبي أّلؼ كتاًبا بأسموب منمؽ 
 " الشيير بمقب "أيي التأريخ".Ciceroمبوب في التاريخ ووصؿ مؤلفو إلينا، وقد لقبو "شيشروف" "

ف شئت فسمو "النزاع األ    وروبي اسآسيوي"؛ تناوؿ "ىيرودتس" تاريخ الصراع بيف اليوناف والفرس، وا 
فألؼ عف تاريخو. والظاىر أنو لـ يتمكف مف إتمامو؛ ففيو فصوؿ وضعت بعد وفاتو. وىو أوؿ كاتب 
يوناني اتخذ مف الماضي موضوًعا لمحاضر ومادة لممناقشة، بعد أف كاف البحث في أخبار األياـ 

رصو عمى النقد السالفة مقصوًرا عمى ذكر األساطير والقصص الشعبية والدينية. وىو مع ح
والمحاكمة، لـ يتمكف أف يكوف بنجوة مف األفكار الساذجة التي كانت تغمب عمى ذلؾ العالـ االبتدائي 

فحشر في كتابو قصًصا ساذًجا وحكايات ال يصدقيا العقؿ، متأثًرا بعقمية زمانو في  ،في ذلؾ العيد
 التصديؽ بأمثاؿ ىذه األمور.

 historiaؽ. ـ"، مؤلؼ كتاب " 587 -170"، "حوالي Theophrastusومنيـ "ثيوفراستوس" "   
plantarum" وكتاب "de causis plantarum وفي خالؿ حديثو عف النبات تطّرؽ إلى ذكر "

البقاع العربية التي كانت تنمو بيا مختمؼ األشجار، وال سيما المناطؽ الجنوبية التي كانت تصدر 
ؽ. ـ". وقد  eratosthenes" "572- 096إيراتو ستينس" "و " ،التمر والمباف والبخور واألفاويو

استفاد الكّتاب اليونانيوف الذيف جاءوا مف بعده مف كتاباتو، ونجد في مواضع مختمفة مف جغرافية 
 ". "سترابوف أقوااًل معزّوة إليو

ؽ. ـ". وقد ألؼ بالمغة diodorus siculus" "61ونضيؼ إلى مف تقدموا "ديودورس الصقمي"    
، تناوؿ تاريخ العالـ مف bibliotheke historikeليونانية تاريًخا عاًما سماه "المكتبة التأريخية" ا

عصر األساطير حتى فتح "يوليوس قيصر" إلقميـ "الغاؿ". وىو في أربعيف جزًءا، لـ يبَؽ منيا سوى 
ؽ.  151ة ؽ. ـ. وتنتيي بسن 681خمسة عشر جزًءا، تبحث في الحقبة الميمة التي تبتدئ بسنة 

. ويعوز ىذا المؤرخ النقد؛ ألنو جمع في كتابو كؿ ما وجده في الكتب القديمة مف أخبار ولـ 0ـ
يمحصيا، وقد امتأل كتابو باألساطير، والعالـ مع ذلؾ مديف لو إلى حد كبير بمعرفة أخبار الماضيف؛ 

 وال سيما األساطير الدينية القديمة.
ـ" وىو  09 -ؽ. ـstraabon" "strabo" "26"سترابوف" "سترابو" "ومف المؤلفيف الكالسيكييف،    

". وقد geographica" 5رحالة كتب كتاًبا ميما بالمغة اليونانية في سبعة عشر جزًءا سماه "جغرافيا"
وصؼ فيو األحواؿ الجغرافية الطبيعية لمقاطعات اإلمبراطورية الرومانية الرئيسية، وتاريخيا، وحاالت 
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ب عياداتيـ وعقائدىـ. ولمكتاب شأف كبير؛ إذا اشتمؿ عمى كثير مف األخبار التي ال سكانيا، وغري
 تتيسر في كتاب آخر. وقد اعتمد فيو عمى ما ذكره الكّتاب السابقوف.

وقد أفرد "سترابوف" في جغرافيتو فصاًل خاًصا مف الكتاب السادس عشر ببالد العرب، ذكر فيو    
، ووصؼ أحواليـ التجارية واالجتماعية واالقتصادية، وحممة "أوليوس مدائف العرب وقبائميـ في عيده

" المعروفة لفتح بالد العرب وما كاف مف إخفاقو. وألخبار aelius gallusغالوس" "أوليوس كالوس" "
ىذه الحممة التي دّونيا "سترابواف" في جغرافيتو، أىيمة خاصة؛ إذ جاءت بمعمومات عف نواحي مف 

ميا، وقد شارؾ ىو نفسو في الحممة، وقد كاف صديًقا لقائدىا؛ فوصفو وصؼ شاىد تأريخ العرب نجي
الحممة بيذه العبارة: "لقد عممتنا الحممة التي قاـ بيا الروماف عمى بالد  . وقد استيؿ وصؼ1عياف

وممف تحدث عف العرب ، العرب بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا ىذه أشياء كثيرة عف تمؾ البالد
ـ، 79" المتوفى سنة pliny the elder" "galus plinius secundusس" "بميني األقدـ" ""بمينيو 

" في سبعة وثالثيف قسًما، وقد نقؿ naturalis historiaومف كتبو الميمة كتابو "التأريخ الطبيعي" "
و في كتابو عمف تقدمو، وال سيما معموماتو عف بالد العرب والشرؽ وجميع ما أمكنو جمعو؛ غير أن

 . أتى في أماكف متعددة مف كتابو بأخبار لـ يرد ليا ذكر مف كتب المؤرخيف اسآخريف
 The Periplus" 1وىناؾ مؤلؼ يوناني مجيوؿ، وضع كتاًبا سماه "الطواؼ حوؿ بحر األريتريا"   

of the Erythraean Sea" "Periplus Maris Erythraei أتمو في نياية القرف األوؿ لممسيح "
في رأي بعض العمماء، أو بعد ذلؾ في حوالي النصؼ األوؿ مف القرف الثالث لمميالد في رأي بعض 

. وقد وصؼ فيو تطوافو في البحر األحمر وسواحؿ البالد العربية الجنوبية. والظاىر أنو كاف 6آخر
لعمو كاف تاجًرا مف التجار الذيف كانوا يطوفوف في ىذه عالًما بأحواؿ اليند وشواطئ إفريقية الشرقية، و 

األنحاء لالتجار، ولـ يعتِف إال بأحواؿ السواحؿ. أما األقساـ الداخمية مف جزيرة العرب، فيظير أنو لـ 
 يكف ممًما بيا إلماًما كافًيا.

. وذىب  يالد" بعد الم81وقد ذىب "إلبرايت" إلى أف الكتاب المذكور قد ألؼ في حوالي السنة "   
وىناؾ طائفة مف ، " بعد الميالد501" أو "552آخروف إلى أف مؤلفو قد ألفو في حوالي السنة "

الكتاب الذيف تركوا لنا آثاًرا وردت فييا إشارات إلى العرب والبالد العربية، مثؿ "أبولودورس" 
"apollodorus بعد المسيح". و "بطمميوس" " 061" "المتوفى سنةclaudius ptolemaes الذي "

عاش في اإلسكندرية في القرف الثاني لممسيح. وىو صاحب مؤلفات في الرياضيات منيا "كتاب 
 geographikeالمجسطي" المعروؼ في المغة العربية. ولو كتاب ميـ في الجفرافية سّماه "
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hyphegesisi"أكثر  وليذا الكتاب شيرة واسعة، وقد درَّس في ، " ويعرؼ باسـ "جغرافية بطمميوس
مف مدارس العالـ إلى ما بعد انتياء القروف الوسطى. جمع فيو بطمميوس ما عرفو العمماء اليوناف 
وما سمعو ىو بنفسو وما شاىده ىو بعينو، وقسـ األقاليـ بحسب درجات الطوؿ والعرض. وقد تكمـ 

لتي تصور وجية نظر في كتابو عمى مدف البالد العربية وقبائميا وأحواليا، وزّيف الكتاب بالخارطات ا
ويرى بعض الباحثيف أف ما ذكره "بطمميوس" عف حضرموت يشير ، العمـ إلى العالـ في ذلؾ العيد

إلى أف المنبع الذي أخذ منو كاف يعمـ شيًئا عنيا، وأنو كاف قد أقاـ مدة في "شبوة" العاصمة. ويروف 
ماف في تمؾ المدينة؛ ألف وصؼ أف ذلؾ المنبع قد يكوف تاجًرا روميًّا، أو أحد المبعوثيف الرو 

"بطمميوس" لألودية، واألماكف الحضرمية يشير إلى وجود معرفة باألماكف عند صاحبو. أما ما ذكره 
"بطمميوس" عف أرض "سبأ" والسبئييف؛ فإنو ال يدؿ، عمى حد قوؿ المذكوريف عمى عمـ باألماكف، 

جادة ألسمائيا، وأف الذي أخذ منو "بطمميوس" لـ يكف قد  . شاىدىا وا 
 -arrian" "flavius arrianus" "92ومف الذيف أوردوا شيًئا عف أحواؿ بالد العرب "أرياف" "    

" في خمسة عشر anabasis Alexander the greatـ"، وقد ألؼ كتًبا عديدة. منياكتابو "072
وأحواؿ قسًما، وصؼ في سبعة منيا حمالت اإلسكندر الكبير، وفي الثمانية األخرى وصؼ اليند 

ومنيـ "ىيرودياف"  ،" "نيرخس" "أميراؿ اإلسكندر في الخميج العرابيnearchusالينود ورحمة القائد "
"herodianus" "022- 521  ب. ـ"، وىو مؤرخ سرياني ألؼ في اليونانية كتاًبا في تأريخ قياصرة

 . ـ518الرـو مف وفاة القيصر "ماركوس أوربميوس" إلى سنة 
 النصرانية: الموارد
ولممواد النصرانية أىمية كييرة في تدويف تأريخ انتشار النصرانية في بالد العرب وتاريخ القبائؿ      

العربية، وعالقات العرب باليوناف والفرس، وقد ُكتب أغمبيا باليونانية والسريانية. وليا في نظري قيمة 
ثابت معيف، مثؿ المجامع الكنيسية، أو  تأريخية ميمة؛ ألنيا عند عرضيا لمحوادث تربطيا بتأريخ

ومف أشير ىذه الموارد مؤلفات المؤرخ وأوقاتيا في الغالب مضبوطة مثبتة،تواريخ القديسيف، والحروب 
ـ" eusebius of caesarea" "521- 161الشيير" أوبسبيوس" المعروؼ بػ"أوبسبيوس القيصري" "

" وبػ "ىيرودتس father of ecclesiastical history" وبػ"أبي التأريخ الكنائسي" 161 -522"
. وكاف عمى اتصاؿ بكبار رجاؿ الحكومة وبرؤساء الكنيسة؛ فاستطاع بذلؾ أف يقؼ عمى 0النصاري"

كثيرمف أسرار الدولة وأف يراجع المخطوطات والوثائؽ الثمينة التي كانت تحوييا خزائف الحكومة 
 وخزائف كتب الرؤساء واألغنياء.
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"، حوى باإلضافة إلى the chroniconكتاًبا في التاريخ بالمغة اليوناينة، عرؼ بػ" وكاف قد أّلؼ 
وقد أفاد ىذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة اوؿ بالحوادث التي حدثت في أيامو،التاريخ العاـ تقاويـ وجد

مة ـ، ولـ يبَؽ مف أصمو غير قطع صغيرة؛ غير أف لو ترج152تاريخ اليوناف والروماف حتى سنة 
" "  joseph" وأخرى بالمغة األرمنية، وقد سّد "جوزيؼ سكالكر" "Jeromeبالالتينية عمميا "جيرـو

scaligerوليذا األسقؼ ،" النقص الذي طرأ عمى النسخة األصمية، باستفادتو مف ىاتيف الترجمتيف
في عشر  " وىوecclesiastical historyكتب ميمة أخرى، في مقدمتيا كتاب "التاريخ الكنائسي" "

ـ. وقد استقى كتابو ىذا مف 156" سنة liciniusكتب، يبدأ بأياـ المسيح، وينتيي بوفاة اإلمبراطور "
 the martyrs of. ومف مؤلفاتو: كتاب "شيداء فمسطيف" " مصادر قديمة، وأورد فيو أموًرا انفرد بيا

palastine" تحدث فيو عف تعذيبيـ واستشيادىـ في أياـ "Diocletian و ""maximin" "111- 
 . "، وكتاب في فمسفة اليوناف وديانتيـthe life of Constantineـ" وكتاب "سيرة قسطنطيف" "101
 -151" "حوالي gelastius"و "170 -592" "حوالي athanasiusومف مؤرخي الكنيسة: "    

" rufinus tyranius". و"روفينوس تيرانيوس" "eusebiusـ" أسقؼ قيصرية، ولو تتمة لتاريخ "196
" وقد ضّمنو أقساًما مف تاريخ historiae ecclesiaticaeـ، وصاحب كتاب "601المتوفى سنة 

"، وقد كتب مؤلًفا tyreـ"، وكاف أسقًفا عمى "صور" "irenaeus" "666"أوبسبيوس" و "إيرينوس" "
"، socratesط" "عف مجمع "أفسوس" لمنظر في النزاع مع النساطرة، وكاف يميؿ إلييـ. والمؤرخ "سقرا

وىو مف الفقياء في الكنيسة، وقد اعتمد في تواريخو عمى مف كتب قبمو مف المؤرخيف، وقد وردت في 
"، ولو كتاب sozomenus" "611- 661والمؤرخ "سوزومينوس" " ،العرب ثناياىا أخبار عف بالد

لمميالد. و "زوسيموس"  627" المتوفى حوالي سنة theodoretو "ثيودوريث" " ،في التأريخ الكنائسي
"zosimus اليونانية؛ فأشار إلى العرب -"، وىو مؤرخ يوناني أّلؼ في تاريخ اإلمبراطورية الرومانية

وىو صاحب "رسائؿ الشيداء simeon of beit arshamوعالقاتيـ بيا. و "شمعوف األرشامسي" "
ع أخبارىـ "عمى ما يدعيو" التي تبحث في تعذيب ذي نواس لمنصارى في نجراف، وقد جم الحميرييف"

" procopiusمف بالط ممؾ الحيرة أياـ أوفده إليو إمبراطور الرـو في ميمة رسمية. و"بروكوبيوس" "
" أعظـ قّواد belisariusمف رجاؿ القرف السادس لمميالد، وكاف أميف سر القائد "بميزاريوس" "

ريقية وجزيرة صقمية. ومف مؤلفاتو ، وقد رافقو عدة سنيف في بالد فارس وشماؿ إف "يوسطنيانوس"
" وقد وردت فيو de bello persicoمؤلؼ في تأريخ زمانو؛ ال سيما حروب "يوسطنيانوس"، وكتاب "

"، المتوفى حوالي سنة zachariasومف ىؤالء "زكريا" "، أخبار ذات باؿ بالنسبة لبالد العرب
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 "menandarو "ميننذر" " . ـ278" المتوفى سنة john malalas. ويوحنا"مالال" "7ـ228
"protector و"يوحنا األفسي"  ـ285" المتوفى حوالي سنة .john of ephesus وقد ولد في "
ـ تقريًبا، ولو مؤلفات عديدة منيا كتابو: "التأريخ الكنائسي" 282ـ، وتوفي سنة 212حوالي سنة 

"ecclesiastica historiaـ282قيصر" وينتيي بسنة  "، وىو في ثالثة أقساـ يبتدئ بأياـ "يوليوس 
ومف ىؤالء "إسطيفاف البيزنطي"  ، ـ229وكتاب "تأريخ القديسيف الشرقييف"، وقد فرغ مف تأليفو سنة  ،
"stephanus byzantinus و"إيواكريوس" "، ـ211" المتوفى سنةevagrius المعروؼ بػ "
"scholasticus تأريخ الكنائسي" ـ. وىو صاحب كتاب "ال211" أي "المدرسي" المتوفى سنة
"historiae ecclesiasticae ـ 610" في ستة أقساـ. يبتدئ بذكر "المجمع األفسوسي" المنعقد عاـ

.وىو مف الكتب الميمة؛ ألف مؤلفو لـ يكتب عف ىوى شأف أكثر مؤرخي الكنيسة. 291وينتيي بسنة 
 . وقد استعاف بالنصوص األصمية وبالكتب المؤلفة سابًقا

و "ثيوفانس"  7ـ261" المتوفى سنة theophylactus simocattaأيًضا "ثيوفميكت" "ومف ىؤالء     
"theophanes the confessor 9. و"إيميا النصيبي"8ـ808" المتوفى سنة "dlijah "elis" of 

nisibis"وفي قائمة المخطوطات السريانية في المتحؼ البريطاني أسماء ،"، و"ميخائيؿ السوري
وفي مجموعة الكتابات اليونانية  ، دينية أخرى ذات فائدة كبيرة في ىذا البابمخطوطات تاريخية و 

وفي المجموعات التي تبحث في أعماؿ القديسيف وفي انتشار النصرانية، إشارات ميمة  ،والالتينية
" لمؤلؼ مجيوؿ اسمو carl mullerإلى بالد العرب. وىناؾ كتاب نشره المستشرؽ "كارؿ مولر 

"glaucusفي "آثار بالد العرب" " يبحث . 
وىناؾ طائفة مف المؤرخيف النصارى مف رـو وسرياف عاشوا في أياـ الدولة األموية والدولة     

العباسية، ألفوا في التاريخ العاـ وفي تواريخ النصرانية إلى أياميـ، فتحدثوا لذلؾ عف العرب في 
د معارؼ فييا ال ترد في المؤلفات الجاىمية وفي اإلسالـ. ومؤلفات ىؤالء مفيدة مف ناحية ورو 

اإلسالمية عف الجاىمية واإلسالـ، تفيد في سد الثغر في التاريخ الجاىمي وفي الوقوؼ عمى النصرانية 
 بيف العرب وعمى صالت الرـو والفرس بالعرب.

لألسؼ، مخطوطة، مخطوطة، ليس مف المتيسر االستفادة منيا،  وأكثر الموارد المذكورة ىي، ويا   
أو مطبوعة ولكنيا نادة؛ ألنيا طبعت منذ عشرات مف السنيف فصارت نسخيا محدودة معدودة ال 
توجد إال في عدد قميؿ مف المكتبات. ثـ إنيا في اليونانية أو الالتينية أو السريانية، أي في لغاتيا 

مف ال يتقف ىذه المغات االستفادة منيا، وليذه األمور وألمثاليا، لـ يستفد األصمية، وليذا صعب عمى 
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منيا الراغبوف في البحث في التاريخ الجاىمي حتى المستشرقوف منيـ استفادة واسعة، فحرمنا الوقوؼ 
 عمىأمور كثيرة مف أخبار الجاىمية كاف في اإلمكاف الوقوؼ عمييا لو تيسرت لنا ىذه الكنوز.

   


