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نادراً ما حظي تاريخ العرب وتفاصيل حياتهم في الجزيرة العربية قبل اإلسالم باالهتمام والدراسة الكافيين، من 

اسباً هنا لذكرها. جانب. وأسباب ذلك عديدة، والمجال ليس منطرف غالبية المؤرخين والدارسين العرب واأل
(الصادر حديثاً عن دار قدمس » تاريخ العرب في جزيرة العرب«وبعكس ذلك، يحاول روبرت هيلند في كتابه 

في دمشق، ترجمة عدنان حسن) اإلحاطة بتاريخ العرب في جزيرتهم قبل اإلسالم، حيث يتناول تاريخهم في 
، ويتعامل مع مختلف مناحي الحياة التي عاشوها على مستوى المجتمع واالقتصاد والدين والفن موطنهم األصلي

والعمارة والمصنوعات اليدوية واللغة واألدب والعروبة والتعّرب، وذلك على طول الفترة الممتدة من العصر 
  ميالدي.  630قبل الميالد وصوالً إلى  3200البرونزي إلى صدر اإلسالم، أي بدءاً من حوالى 

  
ويعتمد المؤلف في كتابه على ما يقارب عشر سنوات من العمل والترحال في البلدان العربية، خصوصاً في 

سورية والسعودية واليمن وبلدان الخليج العربي، إلى جانب اعتماده على المراجع األولية، األساسية، من نقوش 
، وبلغاتها األصلية، حيث يرجع إلى النصوص التي خلفها وآثار وكتابات اإلغريق والرومان واإلخباريين العرب

سكان جزيرة العرب على شكل نقوش موجودة بعشرات اآلالف في كل أنحائها. ومع أن معظمها مختصر، وال 
  يعالج سوى مجال محدود من الموضوعات، إال أن المؤلف يعتبرها ثمينة، كونها تمثل شهادات البشر أنفسهم. 

  
هوم جزيرة العرب، ليشمل شبه جزيرة العرب، بما في ذلك امتدادها الشمالي، أي الصحراء ويوّسع المؤلف مف

السورية. وتصل مساحة هذه الكتلة من اليابسة إلى نحو مليون ونصف مليون ميل مربع، أي أكبر من الهند 
قة شرق جزيرة العرب، وأوروبا بقليل. ويقسمها، وفقاً لمنهجية دراسته، إلى ثالث مناطق ثقافية أساسية، هي منط

وتضم الكويت الحالية والبحرين وقطر والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، واإلمارات، وعمان، ومنطقة 
جنوب جزيرة العرب، وتضم اليمن الحديث تقريباً، ومنطقة شمال جزيرة العرب ووسطها، وتشمل السعودية، 

  زاء من األردن الحالي وسورية والعراق. عدا الساحل الشرقي، وصحراء سيناء والنقب، وأج
  

وباعتبار أن هذه المناطق الثالث أخذت تتفاعل مع بعضها أكثر فأكثر مع تقدم الزمن، فإن البحث يرتكز إلى تبيان 
المظاهر المتعلقة بالمجتمع والثقافة والحياة فيها، وتفسير وجود تشابهات بين مختلف شعوب أو أقوام جزيرة 

وجود االختالفات كذلك، مع التركيز أكثر على تاريخ العرب، بوصفهم الشعب األكثر نجاحاً في العرب، وتفسير 
  جزيرة العرب في ذلك العصر، وعلى استيعابهم مختلَف الجماعات األخرى في المنطقة.

  
ويعتبر المؤلف أن سكان جزيرة العرب كانوا يعيشون في محيط اإلمبراطوريات العظمى، وكانوا ذوي أهمية 

كبيرة بالنسبة إليها، نظراً إلى أن موطنهم يحتل موقعاً مركزياً بين الهند وأفريقيا وبالد بين النهرين والعالم 
المتوسطي، األمر الذي يعني أن البشر والسلع العابرين من منطقة إلى أخرى، كانوا مجبرين غالباً على إجراء 

ي اقتصاد الجزيرة، وفي شكل خاص الزراعة، الصفقات معهم، أي مع سكان جزيرة العرب. وعليه يبحث ف
وإدارة المياه، والرعي، والصيد، والتجارة، وخصوصاً ما يتعلق بالنباتات العطرية مثل اللبان والبخور، وتجارة 

العبور والتعدين، حيث أظهرت الحفريات الكثيرة ان شرق جزيرة العرب، كان يتميز بازدهار اقتصادي في 
ق م، وكان الدولمنيون يمارسون، في هذا التاريخ المبكر، دور وكالء  1750ق.م إلى  2500الفترة الممتدة من 

  االستيراد والتصدير في التجارة الدولية.
  

ويبحث المؤلف بالتفصيل مختلف جوانب الحياة االجتماعية، لدى ما يسميه األقوام العربية قبل اإلسالم، ومن ذلك 
الزواج ودور النساء، مع عرض ما توافر من معلومات قديمة وحديثة عن على سبيل المثال: القانون والتشريع و

أما في الجانب اإلبداعي الشرك والتوحيد والسحر والطب والعرافة واألمكنة واألوقات المقدسة لعرب الجاهلية. 
أو الفني لدى عرب الجزيرة، فيجرى التركيز فيه على النقوش في الصخور، والمصنوعات اليدوية كأدوات 

العبادة، واألسلحة والحرب، والعمارة التي كانت تظهر في المستقرات، والقصور والمعابد. إلى جانب تناول اللغة 
دموها، وما تركوه خلفهم من نقوش، سجلوا عليها مختلف تفاصيل لدى عرب الجزيرة، وعرض اللغات التي استخ

الحياة، وساعدت الباحثين على فهم تعقيدات المجتمعات التي عاشوا في تلك العهود. يضاف إلى ذلك ما قدمه 
األدب، شعراً ونثراً، بما في ذلك الحكايات األسطورية والمالحم والحكمة. وقد تمكن المؤلف من الغوص عميقاً 

ي كثير من األشعار القديمة، واستفاد كثيراً منها لفهم تفاصيل كثيرة من حياة العرب في ذلك التاريخ والمنطقة ف
  من العالم.
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ويرى المؤلف أن النصوص التوراتية واآلشورية، من الفترة الممتدة من القرن التاسع إلى القرن الخامس قبل 

في الصحراء السورية بين تدمر ودومة، وتدرك أنه ثمة قبائل عربية  الميالد، هي األفضل إلماماً بالقبائل العربية
خارج هذه األصقاع . وبما أن العرب يظهرون في نقش واحد قديم جداً من جنوب جزيرة العرب، من المرجح أنه 

ود تلك يعود إلى القرن السابع أو السادس قبل الميالد، فإنه يمكن االفتراض أنهم كانوا يصلون في طوافهم إلى حد
البالد. لذلك فقد كان الموطن العربي شمال جزيرة العرب ووسطها، وكان يمتد من أطراف الهالل الخصيب 

  جنوباً إلى حدود اليمن، ومن جبال غرب جزيرة العرب شرقاً إلى دهناء في الربع الخالي. 
  

م يتكلم واحدة من عدد من غير أن ما كان يجمع العرب ويميزهم عن الشعوب األخرى هو لغتهم. فقد كان معظمه
اللهجات العربية الشمالية، كما يشهد على ذلك نحو أربعين ألف نقش جداري، عثر عليها في أنحاء مواطنهم كافة. 
وتلك اللهجات شديدة االرتباط، إلى درجة أنها كانت إلى حد كبير مفهومة على نحو متبادل، مسهلة بذلك التفاعل 

نب هذا، كان ثمة أيضاً كثير من العادات والمؤسسات االجتماعية والدينية التي تشترك بين القبائل المختلفة. إلى جا
بها مختلف القبائل العربية، لكن أياً منها لم تكن عامة، ولم تشكل عامل توحيد كما كانت اللغة تفعله. فقد كان 

كان يماري الزراعة، خصوصاً في الكثير من القبائل، على سبيل المثال، رعاة حيوان، لكن عدداً ال بأس به منهم 
مدن الواحات في شمال غرب جزيرة العرب ومرتفعات نجد. كما كان اإلله رضا شعبياً جداً في الشمال لكنه 

مهمل في الجنوب، في حين كان يغوث معبوداً في الجنوب، لكنه يحظى بقليل من التقدير في الشمال، بينما شعر 
العالمين المتوسطي والرافديني، فإن أولئك الذين في الجنوب تأثروا بأنظمة العرب في الشمال بقوة إمبراطوريات 

الحكم في اليمن. ومع ذلك، تبقى أصول الهوية العربية غير واضحة تماماً للمؤلف، لكنه يرى بأنها تعززت 
غة العربية، وتطورت، بواسطة الهجرة والتفاعل، ثم سلكت وجهة جديدة مع اندفاعة اإلسالم، حيث نزل القرآن بالل

والنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) كان عربياً، فنشأت الصلة بين العروبة واإلسالم، التي زادت قوة مع دخول 
  األعاجم واألجانب إلى اإلسالم.
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  . 13:21 - 07/05/2010عليق : فادي عزو التاريخ : اإلثنين, كاتب الت
حقيقة كما أضاف الدكتور الفاضل زياد منى أن الكتاب صادر عن دار قدمس هذه الدار الرائدة في العالم العربي 

الراقي باصداراتها القيمة جدا لذا وجب اإلشارة للدار الناشرة ولجهود الدكتور زياد منى الجبارة في تقديم الفكر 
للقارئ العربي وهذا الكتاب بالتحديد كنت أنتظره منذ أعلنت الدار عن ترجمته في خطتها وعندي طموح بحيازة 

جميع إصدارات الدار ..شكرا أسرة الحياة شكرا عمر كوش شكرا دكتور زياد بانتظار أن يقوم العرب بكتابة 
 حمه هللا ...تاريخهم بانفسهم وأن يظهر لدينا خليفة للراحل جواد علي ر
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