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 الممخص:

السوء اي الذم عمى ولعًا شديدًا ، اال ان الشائع عندىم آنذاك ىو غمبة القاب  باأللقابولع العرب   
القاب المدح ، اي وصف اشخاص بصفات معيبة ربما كانت فيو كأن يمقب بـ)االعمى، االعمش 

طمقوا القاب عمى اشخاص نتيجة فعل او تصرف نتج عنيم عمى سبيل اانيم  ،االحنف(الى آخره ، او
قبيمة بعينيا دون غيرىا المثال ال الحصر لقب)تأبط شرا، وانف الناقو(، كما انيم اطمقوا القابًا عمى 

عميو  كان توجو العرب الى تكنية اوالدىم في طفولتيم خشية لصفة كان شائعة عندىا مثل )البراجم(،
ج بفعل تان يمحق بيم القاب السوء، وال نعمم حقيقة اتباع العرب ليذا االسموب االجتماعي ربما ن

عرب شأنو شأن بقية المجتمعات متعدد االحتكاك  والتعامل المتبادل بين افراده ذلك ان مجتمع ال
منيم طبقة العبيد  مجتمعوالثقافات والميجات والطبائع والطبقات ، كما ان ىناك افراد دخيمو عمى 

الذين يأتون بيم عن طريق الحرب او الشراء)التجارة(، وىنا نريد القول ان مجتمع العرب لم يكن عمى 
، اما بالنسبة الى االلقاب التوظيفية )امير، ممك، ممك  وتيرة واحدة، ولم يكن مجتمع مغمق عمى نفسو

فيي القاب اختمف المؤرخين في مصدرىا ربما كانت ىذه االلقاب جزء من حضارة العرب  المموك(
 االحتكاك بالعالم الخارجي السيما الفرس والروم. او القديمة، او جاءت نتيجة التقميد 

اسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد ولع العرب المقب مصطمح يعبر عن احوال العرب السي  
جد الكثير من الزعماء والشعراء نالعمم ف محل االسمبالكنى وااللقاب ولعًا غريبًا، حتى اخذت تحمو 

دون اسماءىم الصحيحة، بل انيم جعموا لكثير من معاىداتيم  بألقابيمقد اشتيروا  العرب والمثقفين
، بالمقابل نجد ان ىناك القابًا ألجميا كس الواقع والظروف السياسية التي عقدت ومواثيقيم القابًا تع

كان الغرض منيا االنتقاص واالستيزاء من اصحابيا اال انيا قد اضافت الييم شيرة فاصبحوا 
عمى سبيل المثال ال الحصر )االعمش، واالفطس، آنذاك معروفين بيا في الوسط االجتماعي والثقافي 

ما ظيرت لدييم القابًا سياسية وادارية وقيادية توظيفية بقيت متداولة ومستعممة حتى بعد وىاشم(، ك
مجيء االسالم مثل )امير، ممك، ممك المموك(الى آخره وىذا ان دل عمى شيء انما يدل عمى ان 

ثروا ااي بمعنى انيم  بينيما، العالم الخارجي فكان التأثير متبادلعن عرب الجزيرة لم يكونوا بمعزل 
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عن طريق جممة عوامل ربما تكون عامل الوراثة، او التقميد، وحتى التجارة  باألمم المجاورة وتأثروا بيم
 وغيرىا.

بالمقابل نرى الجانب السمبي لمصطمح المقب والذي طغى عمى جانبو االيجابي وىذه يعود الى سوء   
ية ان يمحق بيم القاب السوء ، استخدامو من قبل العرب حتى انيم اضطروا الى تكنية اوالدىم خش

لكن ىذه النظرة نحو المقب قد تغيرت بمجيء االسالم ونبيو محمد )صمى اهلل عميو والو( الذي اخذ 
وبناءًا عمى ما سبق جاءت اىمية ىذه  بما يتفق ومبادئ الدين االسالميعمى عاتقو تغيير ىذه النظرة 

 الدراسة .
ث مباحث أساسية وخاتمة بأىم النتائج التي توصل إلييا ومن ىنا تركزت الدراسة حول مقدمة وثال 

الباحث ثم اليوامش وأخيرًا قائمة بأىم المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الدراسة، أما المبحث 
( ، والمبحث الثاني الموسوم بـعنوان)اسباب ظيور  األول فقد جاء بعنوان)المقب في المغة واالصطالح

 ل االسالم(، والمبحث الثالث تناول)االلقاب عند العرب قبل االسالم وبعده( .االلقاب عند العرب قب
 الكممات المفتاحية لمبحث )المقب، النبز، ممك المموك(.

Nicknames among the Arabs before Islam 
And Islam's position on it 

dr. Zahraa Mohsen Hassan Mohsen Al-Samawi 
College of Education for Human Sciences/University of Al-Muthanna 

zahraa@mu.edu.iq 
Abstracts: 
  Arabs have a strong fondness for nicknames, but what was common 

among them at that time was the predominance of bad nicknames, i.e. 

slander over praising nicknames, i.e. describing people with defective 

qualities that might have been in them, such as the nickname (the blind, 

the blind, the sharpened) etc., or they called people as a result of an act. 

Or a behavior that resulted from them, for example, but not limited to 

the nickname (armpit evil, and the nose of the camel), as they gave 

nicknames to a particular tribe and not others for a trait that was 

common then such as (Al-Barajem), so the Arabs tended to nickname 

their children in their childhood for fear that titles would catch up with 

them The bad, and we do not know the truth about the Arabs’ adoption 

of this social method, perhaps as a result of friction and mutual 

interaction between its members, because the Arab community, like the 

rest of the societies, is multi-cultural, dialects, natures and classes, and 

there are individuals extraneous to its society, including the slave class 
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who bring them through war or purchase (Trade), and here we want to 

say that the Arab community was not at the same pace, and it was not a 

closed society on itself. As for the employment titles (Emir, King, King of 

Kings) they are titles historians differ in their origin. Perhaps these titles 

were part of the Arab civilization old, or came as a result Tradition or 

contact with the outside world, especially the Persians and the Romans. 

 

  The nickname is a term that expresses the political, economic, social 

and cultural conditions of the Arabs. The Arabs were fond of nicknames 

and nicknames with a strange fondness, until they took the place of the 

scientific name. We find many Arab leaders, poets and intellectuals who 

were famous by their nicknames without their correct names, but they 

made for many of their treaties and charters nicknames that reflect 

reality and circumstances. On the other hand, we find that there are 

nicknames that were intended to degrade and mock their owners, but it 

added to them fame, and they became known by them in the social and 

cultural circles at the time, for example, but not limited to (Al-A’mash, 

Al-Aftas, and Hashem), as they had political and administrative titles. 

And an employment leadership that remained in circulation and used 

even after the advent of Islam, such as (a prince, a king, the king of 

kings) etc. This, if it indicates something, only indicates that the Arabs of 

the island were not isolated from the outside world, so the influence was 

mutual between them, meaning that they influenced the neighboring 

nations and were influenced by them. Through a number of factors that 

may be the factor of heredity, or imitation, and even trade and others. 

  On the other hand, we see the negative side of the term nickname, 

which overshadowed its positive side, and this is due to its misuse by the 

Arabs, to the extent that they had to nickname their children for fear 

that bad nicknames would be attached to them. He took upon himself to 

change this view in accordance with the principles of the Islamic religion 

and based on the foregoing came the importance of this study. 

 Hence, the study focused on an introduction, three main sections, and a 

conclusion with the most important findings reached by the researcher, 

then the margins, and finally a list of the most important sources and 

references on which the study relied. The Arabs before Islam), and the 

third topic dealt with (the titles of the Arabs before and after Islam.( 

Search keywords (nickname, nub, king of kings) 
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 -المبحث االول: المقب في المغة واالصطالح:
  -في المغة: المقباواًل: 

يِك: المََّقُب، ، ونبز: النََّبُز، ِبالتَّْحرِ (ٕ) ، والنَّْبُز، اسٌم َغْيُر ُمَسمِّى ِبوِ (ٔ)المََّقُب ىو: النَّْبزُ   
َواْلَجْمُع األَْنباُز. والنَّْبُز، ِبالتَّْسِكيِن: المصدُر. تَُقوُل: َنَبَزُه َيْنِبُزه ، َنْبزًا َأي َلقََّبو، َوااِلْسُم 

ْبيان َأي ُيَمقُِّبيم، شدِّد ِلْمَكْثَرِة. وتَناَبُزوا باألَلقاب َأي َلقََّب  النََّبُز كالنََّزِب. َوُفاَلٌن ُيَنبُِّز بالصِّ
 . ( ٖ)َبْعُضُيْم َبْعًضا. والتَّناُبُز: التََّداِعي باألَلقاب َوُىَو َيْكُثُر ِفيَما َكاَن َذمِّا

ما يسمى بو اإلنسان بعد اسمو العمم؛ من لفظ يدل  المقب فقال:" (ٗ)وعرف الجرجاني  
ُب الناَس كثيرًا ، ، يقال: ورجٌل ُنَبزٌة، كُيَمَزٍة: ُيَمقِّ عمى المدح أو الذم، لمعنى فيو" 
ان ىناك فرق بين المقب  (ٙ)، واشار الكفوي( ٘)والتَّناُبُز: التَّعاُيُر، والتَّداِعي باألَْلقابِ 

والكنية فقال ما نصو:" والكنية ِعْند اْلَعَرب قد يْقصد بَيا التَّْعِظيم، َواْلفرق َبينَيا َوَبين 
م ِبَمْعنى ِفي َذِلك المقب، ِبِخاَلف الكنية المقب معنى، َفِإن المقب يمدح الممقب ِبِو َأو يذ

َفِإنَُّو قد اَل يعظم بمعناىا، بل ِبَعَدِم التَّْصِريح ِبااِلْسِم، َفِإن بعض النُُّفوس تأنف من َأن 
ذا أجتمع  وجوب َتْأِخير المقب َعن  ، فيجب ِحيَنِئذٍ  والكنية المقبُيَخاطب باسمو، َواِ 

 . التمقيب ضرب من الوصفية"  ، ففي الكنية تكريم، وفيالكنية
 ثانيا: المقب اصطالحًا: -
يمكن ان نستنبط المعنى االصطالحي لمفيوم المقب من خالل قولو تعالى )واََل تََناَبُزوا   

يَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن( اشار ، ( ٚ)ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ
، اي نبز الشخص بما يكرىو من اسم او صفو ليذا الى ان المقب ، ىو النبز ( ٛ)الطبري

نيى االسالم االلقاب المذمومة والغير محببة فقال ما نصو:" إن اهلل تعالى ذكره نيى 
المؤمنين أن يتنابزوا باأللقاب؛ والتنابز باأللقاب: ىو دعاء المرء صاحبو بما يكرىو من 

وعّم اهلل بنيية ذلك، ولم يخصص بو بعض األلقاب دون بعض، فغير  اسم أو صفة،
 جائز ألحد من المسممين أن ينبز أخاه باسم يكرىو، أو صفة يكرىيا" .

ولعل التنابز بااللقاب كان شائعًا عند العرب قبل االسالم وبقي االمر كذلك بعد   
نقال عن  ( ٜ)ن ابي حاتماالسالم فجاء النيي االسالمي الصارم لذلك ، عن ذلك قال اب
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 ابن مسعود :" َوال َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب َقاَل: َأْن َيُقوَل ِإَذا َكاَن الرَُّجُل َيُيوِديِّا َفَأْسَمَم: َيا َيُيوِديُّ 
الى ان  (ٓٔ)َيا َنْصَراِنيُّ َيا َمُجوِسيُّ َوَيُقوُل: ِلمرَُّجِل اْلُمْسِمِم َيا َفاِسُق" ، وذىب السمرقندي

اهلل تعالى قد حرم المقب ، ذلك الن النبز ىو المقب ، فينبغي لممؤمن أن يخاطب أخاه 
 بأحب األسماء إليو.

 
  -اسباب ظهور االلقاب عند العرب قبل االسالم: المبحث الثاني: -
لم يكن العرب بمعزل عن العالم الخارجي ، بل اتصموا بمن حوليم وىذا االتصال بين   

ن طرق عدة اىميا التجارة ، وانشاء المدن العربية من قبل فارس العرب وغيرىم كان م
والروم ، وجزيرة العرب ومنذ القدم كانت طريقا عظيما لمتجارة مع ممالك الشام ومصر 
، وذلك من طريقين بين الشام والمحيط اليندي ، احدىما يسير شماال من حضرموت 

، والثاني يبدأ من حضرموت الى البحرين عمى الخميج العربي ، ومن ثم الى صور 
 . ( ٔٔ)ويسير محاذيا لمبحر االحمر متجنبا صحراء نجد وعمى ىذا الطريق تقع مكة

وبالنسبة الى المدن العربية فالفرس والروم حاولوا ان يخضعوا العرب لحكميم اتقاءا    
لغزوىم وسمبيم بمساعدة بعض القبائل المجاورة ، عمى ان يقروا عمى التخوم يزرعون 
ويتحضرون ويكون ردًا ليم يصدون غارة البدو الذين يغزون وينيبون ، فتكونت امارة 

  ( .ٕٔ)الحيرة عمى تخوم فارس ، وامارة الغساسنة عمى تخوم الرومان
وبطبيعة الحال استطاع العرب االتصال بياتين الوسيمتين وان يقتبسوا االلقاب    

اقتبسوا القابيم من الفرس ، وعرب السياسية الخاصة بنظام الحكم ، فعرب الحيرة 
الى القول : "  (ٖٔ)الغساسنة اقتبسوا القابيم من الروم ، وعن ىذا التاثير ذىب فرغمي

وقد تسرب الى العرب بعض القصص واالساطير التي تتعمق بعرب الحيرة )قصة 
سنمار( و)يوما النعمان( الى جانب بعض الكممات الفارسية التي حمميا التجار معيم 

...، وكان الغساسنة عمى اتصال وثيق بالثقافة اليونانية والمدنية الرومانية ، وقد انتقل ،
 من خالليم الى عرب الحجاز العديد من االسماء كداود وسميمان وعيسى،..." .
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ان القاب العرب انما جاءت نتيجة التقميد االجانب  (ٗٔ)واكد الدكتور جواد عمي    
كانت العادة تقميد االجانب ومحاكاتيم في اختيار اسمائيم ، ومحاكاتيم اذ قال : " فقد 

السيما عند الحكام والمموك من الدول القوية ، فقد كانوا يختارون ليم في كثير من 
االحيان اسماًء او القابا من الدول القوية التي تتحكم في شؤونيم والتي ليا سمطان 

ن فيمقبون انفسيم "بطميموس" مع انيم عمييم ،...، كذلك نجد المحيانيين يقمدون اليونا
عرب ، وىكذا ُقل عن اىل الرىا وتدمر وامثاليم فانيم ىم ومموكيم قد قمدوا اليونان في 

ىذا الرأي عمى مموك الحضر ايضا  اسمائيم ، وفي اتخاذ القاب يونانية ليم ، وينطبق
و لقبا آخر حبيبا وىي تسمية ايرانية فرثية ،...، واختار اذينة لنفس (٘ٔ)فان "سنطروق

 الى نفوس الشرقيين ىو لقب "ممك المموك" ولعمو فعل ذلك محاكاة لمموك الفرس" . 
سبق لمموك االشوريين ان تمقبوا ببعض االلقاب الممكية التي تمنحيم القوة والعظمة   

ق.م( بمجموعة من االلقاب ٖٙٙ-ٛٙٙوالجبروت ، فقد وصف الممك آشور بانيبال )
ار شراني" أي "ممك المموك" و"بيل شراني" أي "سيد المموك" ، و " والنعوت منيا "ش

اشار كيشاني " أي "ممك الجميع" وغيرىا ، ولعل ما وصف بو اردشير من القاب كان 
السيما وان بالد اشور قد اصبحت تابعة الى الدولة الفرثية الفارسية  (ٙٔ)تأثرا باالشوريين

( في عيد مؤسسيا ارشاق بن ق.مٓٗٔ-ٓٙٔالتي شيدت توسعا بين عامي )
ىذا فضال عن الممك في اتخاذه المقب انما يؤكد عمى وحدة البالد تحت ( ٚٔ)فرياسب

سيطرتو ، وعدم خشيتو من منافس لو ، عميو فااللقاب التشريفية "ممك العالم ، وممك 
ق.م( انما ٖٕٙٔ-ٖٕٔٚالجيات االربعة " التي اتخذىا الممك سرجون االكدي )

 . (ٛٔ)لممموك االخرين دون شك تتضمن تحديا
 
  -:وبعده االلقاب عند العرب قبل االسالم المبحث الثالث : -
وقد حافظ مموك العربية الجنوبية عمى اختالف حكوماتيم عمى عادة اتخاذ االلقاب   

الممكية حين تولي العرش ، ذلك ان اسماء المموك في العربية الجنوبية متشابية وتتكرر 
نيا ىو المقب ، وعميو فالرجل الذي يممك ال بد لو من اتخاذ لقب لو ، والتي يفرق بي
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ولعل اول ىذه االلقاب واقدميا ىو لقب "مكرب" بمعنى "معرب" وتدل المفظة عمى 
التقريب من االلية ، فكان "مكرب" ىو مقرب او وسط بين االلية والناس ، واستمر 

ق.م( والتي حكم فييا المكرب  ٓٓٛحكم المكربيين قرابة قرنين ونصف القرن من )
ق.م( ، ثم بعد ذلك استبدل لقب " مكرب" بمقب "ممك" وبذلك ٓ٘ٙاالول الى سنة )

، وىذا التغيير بالمقب ربما كان بتأثر ىؤالء (ٜٔ)اكدوا الصفة الدنيوية في حكميم
المكربين بالمظاىر الخارجية التي كانت عند الدول المعاصرة التي لقبت حكاميا بمقب 

ك" ، فاراد حكام اليمن التشبو بيم ومحاكاتيم في المظير ، فغيروا لقبيم ليظيروا "مم
 انفسيم انيم مثميم وانيم ليسوا اقل شأنا من اقرانيم من المموك .

عمى ان لفظة "ممك" من االلفاظ العربية القديمة فقال : "  (ٕٓ)اكد الدكتور جواد عمي  
االعمى في مجتمعو ، ولفظة " ممك" من االلفاظ  واما الممك فيو الرئيس االكبر واالنسان

 التي ترد في اغمب المغات السامية .
ولفظة "تبع" والجمع "التتابعة"  لقب يطمق عمى المموك الذين حكموا اليمن ، وقال     

 النعمان بن بشير في قصيدتو التي يفتخر بيا ما يؤيد ىذا :
 . ( ٕٔ)ليم بالخرج منيا االعاجملنا من بني قحطان سبعون تبعا     اطاعت      

وذكر عمماء المغة في تفسيرىم "تبع" بقوليم : " وتبع كانوا رؤساء سموا بذلك التباع 
، وقيل : (ٕٕ)بعضيم بعضا ، كمما ىمك واحد قام مقامو آخر تابعا لو عمى مثل سيرتو " 

اليمن ، وكان ، وتَْبع : اسم ممٍك من مموك (ٖٕ)تبع ممك يتبعو قومو والجمع التتابعة 
،  (ٕ٘)وذكر "تبع" في القرآن الكريم في قولو تعالى: }َأُىْم َخْيٌر َأْم َقْوُم تُبٍَّع{ (ٕٗ)مؤمنًا 

 .( ٕٙ)وفي قولو تعالى:}َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوَقْوُم تُبٍَّع{
ولقب " تُْبع " ال يمقب بو اال المموك الذين يممكون اليمن والشحر وحضرموت ، وقيل   
بعيم "بنو جشم بن عبد شمس ، اما اذا لم يكن كذلك فانو يسمى ممكًا ، واول من يت

لقب منيم بذلك )الحارث بن ذي شمر( وىو الرائش ، ولم يزل المقب يتمقب بو مموكيم 
وفي لقب " تُْبع" المذكور في القرآن  ،(ٕٚ)الى ان زالت مممكتيم بممك الحبشة اليمن

 ( ،ٕٛ)حمير ، وانو حّير الحيرة واتى "سمرقند" الكريم ، ذىب بعضيم الى انو من
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، وذىب البعض االخر الى القول ان تبعًا كان رجاًل صالحًا وانو  لما دنا  (ٜٕ)فيدميا
من اليمن ليدخميا حالت حمير بينو وبين ذلك وقالوا : ال تدخميا عمينا ، وقد فارقت 

 . (ٖٓ)ديننا فدعاىم الى دينو وقال : انو دين خير من دينكم
في تفسيره قائاًل : " وموضع التبع في الجاىمية موضع الخميفة  (ٖٔ)وذكر السمرقندي 

فقال : " فتبع لقب لمممك منيم  (ٕٖ)في االسالم ، وىم مموك العرب "، اما القرطبي
 كالخميفة لممسممين ، وكسرى لمفرس وقيصر لمروم " .

ون القابا شخصية عمى سبيل ان مموك سائر الحكومات العربية الجنوبية كانوا يحمم  
المثال "تبع" بمعنى "المنقذ او المخمص" ، و"صدق" "صدوق" أي "الصادق" ، و"العادل" 
و"الصدوق" ، و"ريم" "ريام" بمعنى "العالي" و" نبط" بمعنى "اآلمر" الى غير ذلك من 

 .(ٖٖ)القاب وردت في الكتابات المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمية
ممك المموك" من االلقاب الخاصة بالفرس واول من لقب بو الممك الساساني ولقب "  

"اردشير" ، حيث ورد ىذا المقب في نص كتاب العيد الذي كتبو اردشير الى المموك 
الذين يأتون بعده ما نصو: " باسم ولي الرحمة من ممك المموك اردشير بن بابك الى 

فان صيغ المموك عمى غير صيغ الرعية ، من يخمفو بعقبو من مموك فارس ، اما بعد، 
فالممك بطبعو العز واالمن والسرور والقدره عمى طباع االنفو والجرأة والعبث والبطر، 

"...(ٖٗ). 
م عقب انتصاره في معركة ىرمز دجان ٕٕٙوتمقب اردشير بن بابك بيذا المقب سنة   

ت نفوذىا اضافة ، ثم تمكن بعد ذلك من ان يؤسس دولة مترامية االطراف ضمت تح
الى اقاليم ايران ، افغانستان ، وبموجستان حتى حدود اليند جنوبا والى حدود نير 

 . (ٖ٘)جيحون شرقا واصبح نير الفرات حدىا الغربي
جرت العادة ان يمنح الفرس او الروم المقب الى االمراء العرب في ظروف خاصة ،   

ى سبيل المثال لما دقت طبول الحرب السيما عندما تتدىور العالقات بين الطرفين فعم
م اشترك المنذر ممك الحيرة الى جانب الفرس وىاجم بالد ٕٛ٘بين الفرس والروم سنة 

الشام حتى وصل الى انطاكيا ، وىنا اضطر القيصر "جستنيان" الى طمب مساعده 
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 (ٖٙ)الحارث الغساني ، فأسبغ عميو لقب "فيالرخ" أي "شيخ القبيمة"، ثم لقب بـ"البطريق"
فكان اول امراء غسان من حمل لقبين ىما "بطريق ، وفيالرخ" معا ثم توارثيا االبناء 

 . وعميو فربما ان العرب اقتبسوا القابيم من المموك االشوريين . (ٖٚ)عن االباء فيما بعد
والغرض من ىذه االلقاب ىو ان يأمن المموك عمى انفسيم من غدر الرعية     

بنائيم واقاربيم ، ولعل قيام اردشير االول وكسرى انوشروان وانحصرت مخاوفيم في ا
 .( ٖٛ)بقتل اخوتيما دليل عمى ذلك 

ولقب اذينة ممك تدمر نفسو بـ)ممك المموك( تشبيا بمموك الفرس ، واتخذ لنفسو القابا 
يونانية التينية تقميدا لمرومان ، فمقب بـ)اغسطس( وىكذا صار اذينو مساويًا المبراطور 

 . (ٜٖ)فسيا وىو ال يعدو ان يكون شيخا لمدينة صغيره في بيداء قاحمو روما ن
وعمى أي حال فان لقب "ممك ، او ممك المموك" لم تمنح رسميًا سواء من الفرس   

لعرب الحيرة ، او من الروم لعرب الشام )غسان ، وتدمر( وانما كانت عمى سبيل 
تعممو الناس من باب التزلف والتقرب التجمل بيذا المقب والتشبو بالمموك االجانب ، اس

الى اولئك الحكام ، او انيم نظروا الييم من وجية نظر خاصة ، فدعوىم مموكا النيم 
كانوا رعيتيم وكانوا ىم مالكي رقبتيم ، ومن ىنا اعترفوا بيم مموكا ، اما الدول االجنبية 

قائال : " فان  (ٓٗ)فقد اعتبرتيم مجرد عمال وسادات قبائل وعن ذلك تحدث احمد امين
لكل اسرة مالكو متى استمرت في الحكم اجياال اكسبيا ذلك الحق في الممك عند عامة 

 الناس في كل امة ، وان لم يقدسوا مموكيا" .
والمقب الفعمي الذي اعتاد مموك فارس اطالقو عمى من يتخذونو حاكما عمى الحيرة   

مات االمير عين من يختاره من بيتو ، لقب "امير" ، وىذا االمير من قبيمة لخم ، واذا 
وينطبق االمُر نفسُو عمى الغساسنة اذ كان يحكميم امراؤىم ، واول من ذكره اليونان من 
امراء غسان في خدمة الروم امير اسمو "جبمة" ، اذ منحوه رتبة "فيالرك" أي امير او 

م ويعد ٜٚٗىـ/ ٖٖٙرئيس قبيمة بعد ان استعانوا بو في اخماد ثورة اندلعت عمييم سنة 
 . (ٔٗ)ىذا المقب الرسمي ليم والذي ثبت في الوثائق الرسمية 
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وىذا يقودنا الى ان لقب "امير" كان شائعًا ومستعماًل عند العرب قبل االسالم ويظير   
، وكان قبل االسالم يدعون النبي  (ٕٗ)انيا تعني عند اىل الحجاز"الرئيس االصغر"

 .(ٖٗ)مم( بـ )امير مكة وامير الحجاز(محمد )صمى اهلل عميو والو وس
 . (ٗٗ)ولقب "امير" كانوا في صدر االسالم يسمون بو قادة البعوث وىو فعيل من أمر  
وعند اختالف االنصار مع المياجرين عقب وفاة الرسول )صمى اهلل عميو والو( عمى  

، وفي ( ٘ٗ)""االمارة" واجتمعوا في سقيفة بني ساعده قالوا : " منا امير ومنكم امير
استعمال االنصار ليذه المفظة داللة عمى وجودىا عند العرب قبل االسالم واستعمال 

 اىل الحجاز ليذا المعنى قبل االسالم .
اما االلقاب المستعممة عند عرب الحجاز ونجد فيو لقب "سيد القبيمة" ويقال لمسيد  

، فيو سيدىم ، وتقول : :المسود ، من ساد قومو يسودىم سيادة ، وسوددا ، وسيدودة 
 . (ٙٗ)سوده قومو . وىو اسود من فالن أي اجل منو 

 (ٚٗ)وقد شغف العرب قبل االسالم بحمل االلقاب والكنى وىذا ما اشار اليو االبشييي  
قائال : " قل من المشاىير في الجاىمية واالسالم من ليس لو لقب ، ولم يزل في االمم 

تبات من غير نكير ، غير انيا تطمق عمى حسب كميا يجري في المخاطبات والمكا
 الموسومين" . 

انتشرت ظاىرة االلقاب عند العرب ألسباب متعددة اىميا ىو تشابو االسماء وتكرارىا   
، ناىيك عن اسبابيا ومناسباتيا المختمفة ، كأن يحمل احدىم  (ٛٗ)داخل االسرة الواحدة 

مر بيا فعمى سبيل المثال لقب  المقب لظروف او قصة حدثت لو او ألحداث حدثت
( من شعراء العرب بالجاىمية بمقب )تأبط شرا( النو اخذ (ٜٗ))ثابت بن جابر بن سفيان

 . ( ٓ٘)سيفا تحت ابطو وخرج فسئمت امو عنو فقالت : " تأبط شرا"
( بـ"انف الناقو" ذلك الن قريعًا نحر جزورا فقسمو بين نسائو  (ٔ٘)ولقب )جعفر بن قريع 

عفر وىو غالم يده في انف الناقو وجر الرأس الى امو فسمي بو ، وكانوا فأدخل ج
 يغضبون اذا نودوا بيذا المقب ، حتى مدحيم الحطيئة في بيت شعري قائال فييم : 

 . (ٕ٘)قوم ىم االنف واالذناب غيرىم    ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا
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ات والشتائم والتي عرفت ىذا فضال عن اطالق المقب لغرض السخرية واليزل والعيار 
يحذر من النبز بالمقب  (ٖ٘)بكثرة وراجت في آدابيم واشعارىم ، فالمؤرخ ابو سعد االبي

فيقول : " احذر من فمتات السباب كمما اروثك النبز، واعمقك المقب فانو يعظم بعده 
 .شأنك يشتد عميو ندمك "

نا ، والقين العبد وقد عيرت العرب وسبت من كان ذا اصل خامل كأن يكون قي   
والحداد ، ولعميا جمعت ىذا المعنى من الترابط بين الحرفة والمنزلة ، فقد كان القيون 

، بني عوف بن عوف بأنيم منتسبون الى (ٗ٘)من العبيد ، وعير )حسان بن ثابت(
قريش ، اال ان نسبيم ليس منيم ، بل من جذع قين لئيم العروق عرقوب والده اصيب 

 م ليسوا من قريش وال من العرب بل من الروم فقال :، فرماىم بأني
 . (٘٘)الى جذم قين لئيم العرو    ق عرقول والده اصيبِ                

عمى سبيل المثال ان قبيمة اياد كانت تعير بالفسو وتسُب بو اذ قال عبد القيس في اياد  
: 

 .( ٙ٘)ان الفساة قبمنا اياد     ونحن ال نفسو وال نكاُد 
، واشتيرت القاب الشعراء اكثر (ٚ٘)كان يقال لكعب بن عمرو بن تميم بـ)ابن فسوة(و  

( (ٛ٘)من اسمائيم وال ادل عمى ذلك اال تداوليا بين المؤرخين والعرب كـ)النابغة الذبياني
، غمب عميو النابغة النو غير برىة ال يقول الشعر ثم نبغ فقالو ، ولقب )ميمون بن 

 . (ٓٙ)ى( لعشا في عينيو( بمقب )االعش(ٜ٘)قيس
( بمقب "االخطل" (ٔٙ)وغمب عمى الشاعر التغمبي المشيور )غياث بن غوث بن الصمت 

 وذلك لبذاءتو وسالطة لسانو ومما قالو : 
 . (ٕٙ)لعمرك انني وابني جعيل      واميما الستار لئيم

  
عدائيين ( احد صعاليك العرب ال(ٖٙ)ومنيم من نسب الى امو كا)السميك ابن السمكة

الذين كانوا ال يمحقون وال تدركيم الخيل اذا عدوا ، وامو اسميا )السمكة( وىي امة 
 .(ٗٙ)سوادء
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واشتيرت بعض القبائل والعشائر والبيوت بنعوت والقاب الزمتيا قبل االسالم وامتدت   
وىم قيس ، وكمفة ، وغالب ، ( ٘ٙ)الى االسالم ، فقد عرفت بعض القبائل بـ)البراجم(

رو ، وممن لم يحفظ لنا نسبو من بني تميم ، ومن البراجم وىم ولد حنظمة بن مالك وعم
، ذلك ان رجاًل منيم يقال لو حارثو بن عامر بن عمرو بن حنظمة قال : ايتيا  (ٙٙ)

القبائل التي ذىب عددىا ، تعالوا فمنجتمع فمنكن مثل براجم يدي ىذه ، ففعموا ، فسموا 
 . (ٚٙ)البراجم

ازنًا ، وغسان ارباب المموك ، وحمير ارباب العرب ، وكندة كندة المموك ، ويقال ان م
 . (ٛٙ)ومذحج مذحج الطعان ، وىمدان احالس الخيل ، واالذد اسد الناس

واستعمل المقب قبل االسالم لغرض التشريف والزيادة في النباىة والتكرمة فعمى سبيل   
ذلك ان الكامل عندىم قبل االسالم من المثال لقب "الكامل" تمقب بو اكثر من واحد ، 
( من بني (ٜٙ)فقد عرف )سعد بن عبادةيحسن العوم والرمي ويكتب بالعربية ، وعميو 

، و) اوس بن خولي(  (ٓٚ)ساعدة بمقب "الكامل" النو كان يحسن الكتابة والرمي والعوم 
 .  (ٔٚ)كان من الكامل لبراعتو في الكتابة والرمي والعوم 

الجاىمية من لقبوا انفسيم ببيت شعر اشتير بو ومنيم )خالد بن عمرو بن ومن شعراء   
 مرة ( سمي "الشَِّريد" بقولو : 

 . (ٕٚ)وانا الشريد لمن ُيّعرُفني      حامي الحقيقة مالو مثل
( " امين (ٗٚ)( بـ" حاضن االيتام" ، و)ىانىء بن قبيصة(ٖٚ)ولقب )مفروق بن عمرو 

 . (ٙٚ)( "فارس بكر بن وائل" (٘ٚ)شريكالنعمان" ، و)الحوفزان بن 
 

 الهوامش:
( الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ٔ)

، لمكتبة العصرية لمنشر، ٘يوسف الشيخ محمد، ط ىـ(، مختار الصحاح، تح:ٙٙٙ)ت:
 . ٖٕٛم، صٜٜٜٔبيروت، 
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ضل، جمال الدين األنصاري ( ابن منظور، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفٕ)
ىـ، ٗٔٗٔ، دار صادر ، بيروت، ٖىـ( ، لسان العرب، طٔٔٚالرويفعى اإلفريقى)ت:

ٔ/ٖٚٗ . 
 .ٖٔٗ/٘( المصدر نفسو، ٖ)
، دار الكتب ٔ(، التعريفات، طٙٔٛ( عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف)ت:ٗ)

 . ٖٜٔم، صٖٜٛٔالعممية ، بيروت، 
ىـ( ، القاموس ٚٔٛبو طاىر محمد بن يعقوب)ت:( الفيروزآبادى، مجد الدين أ٘)

 .  ٕٙ٘م، صٕ٘ٓٓ، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  ٛالمحيط، ط
ىـ(، الكميات معجم ٜٗٓٔ( ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي)ت:ٙ)

ة في المصطمحات والفروق المغوية ، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسس
 . ٖٓٙالرسالة ، بيروت، د.ت، ص

 ( .ٔٔ( سورة الحجرات)اآلية:ٚ)
( الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ٛ)

، ٔجامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر ، ط ىـ(،ٖٓٔاآلممي)ت:
 .ٕٖٓ/ٕٕم، ٕٓٓٓمؤسسة الرسالة لمنشر، بيروت، 

بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظمي، ( أبو محمد عبد الرحمن ٜ)
أسعد محمد الطيب،  ىـ( ، تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، تح:ٕٖٚالرازي)ت:

 . ٖٖٗٓ/ٓٔىـ، ٜٔٗٔ، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية،  ٖط
ىـ(، بحر العموم، د.م ، ٖٖٚ( أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم)ت:ٓٔ)

 .ٕٖٚ/ٖد.ت، 
م، ٜٜٙٔ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ٓٔ( امين ، احمد ، فجر االسالم ، طٔٔ)

 .ٕٔص
 ٙٔ( المرجع نفسو ، صٕٔ)
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( محمد محمود ، البيئة االدارية في الجاىمية وصدر االسالم ، دعوة الحق سمسمة ٖٔ)
نية شيرية تصدر مع مطمع كل شير عربي ، االمانة العامة لمكة المكرمة ، السنة الثا

 .ٓٗم ، صٜٔٛٔىـ /ٕٓٗٔ، 
م، ٕٔٓٓ، دار الساقي ، ٗ( جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ، طٗٔ)
ٗ/ٕٖٙ. 
( سنطروق : الساطرون : ىو سنطروق في كتابات الحضر ، حّرف فصار ٘ٔ)

الساطرون عند اىل االخبار ، وىو لفظ ايراني االصل ، انتقل من المسان االيراني الى 
ارم فصار "سنطروق" وقد عرف بيذا االسم احد المموك الفرث "االشكانيين" لغة بني 

 .ٜٕٙ/ٗق.م . ينظر : عمي ، المفصل ، ٜٙاو ٓٚ، حتى سنة ٘ٚوٓٙٚسنة 
( الدوري ، رياض ، اشور بانيبال وسيرتو ومنجزاتو ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ٙٔ)
 .ٓٗم، صٕٔٓٓ، 
 .ٜٗم، صٜٓٛٔ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  ( باقر، طو، تاريخ ايران القديمٚٔ)
( االحمد ، سامي سعيد ، االدارة ونظام الحكم ، حضارة العراق ، دار الجيل ، ٛٔ)

 .ٚٔ/ٕم، ٜ٘ٛٔبيروت ، 
 .  ٕٓٚ-ٕٛٙ/ٖ( عمي ، المفصل ، ٜٔ)
 .ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٜ( المرجع نفسو ، ٕٓ)
( ، ايضاح شواىد مٕٙٙىـ/ٙ( القيسي ، ابو عمي الحسن بن عبد اهلل )ت: ق ٕٔ)

، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، ٔااليضاح ، تح: محمد بن محمود الدعجاني ، ط
 .ٕٜ٘/ٕم، ٜٛٚٔ

م( ، جميرة المغة ٖٖٜىـ/ٕٖٔابن دريد ، ابو بكر محمد بن الحسن االزدي )ت: (ٕٕ)
؛ ٕٗ٘/ٔم، ٜٚٛٔ، دار العمم لمماليين ، بيروت ، ٔ، تح: رمزي منير بعمبكي ، ط

م( ، المحكم ٘ٙٓٔىـ/ٛ٘ٗابن سيده المريسي ، ابو الحسن عمي بن اسماعيل )ت:
، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔ:عبد الحميد الينداوي ، ط والمحيط االعظم ، تح

لحسيني .  الزبيدي ، ابو الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق اٛ٘/ٕم ، ٕٓٓٓ
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م( ، تاج العروس من جواىر القاموس، تح: ٜٓٚٔىـ/ٕ٘ٓٔالممّقب بمرتضى)ت: 
 .ٖٚٚ/ٕٓمجموعة من المحققين، دار اليداية ، د.ت ، 

م( ، ٛٓٔٔىـ/ٕٓ٘الراغب االصفياني ،ابو القاسم الحسين بن محمد )ت: (ٖٕ)
بيروت ،  ، دار القمم ،ٔالمفردات في غريب القرآن ، تح: صفوان عدنان الداودي ، ط

 .ٖٙٔم ، صٜٜٔٔىـ /ٕٔٗٔ
الفراىيدي ،ابو عبد الرحمن الخميل بن احمد بن عمرو بن تميم )ت:  (ٕٗ)

السامرائي ، دار ومكتبة م( ،  العين ، تح: ميدي المخزومي وابراىيم ٙٛٚىـ/ٓٚٔ
؛ الفارابي ، أبو نصر إسماعيل بن حماد  ٜٚ/ٕد.م د.ت ، اليالل ،

حاح تاج المغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد م( الصٕٓٓٔىـ/ٖٜٖالجوىري)ت:
 .ٜٓٔٔ/ٖم ، ٜٚٛٔ، دار العمم لمماليين ، بيروت ،ٗالغفور عطار، ط

 ( .ٖٚسورة الدخان )االية: (ٕ٘)
 ( .ٗٔ( سورة ق )اآلية: ٕٙ)
صبح  ىـ(ٕٔٛأحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القاىري )ت :  القمقشندي ، (ٕٚ)

 .ٓ٘ٗ/٘، ر الكتب العممية، بيروت، د.ت دا في صناعة اإلنشاء،  االعشى
( سمرقند : مدينة السغد معروفة غزاىا شمر ممك من مموك اليمن وىو شمر ٕٛ)

يرعش بن افريقيش  فيدميا فسميت شمركند فقيل سمرقند ومعنى كند :كسر ، وىي من 
خراسان . ينظر : البكري ، ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد )ت: 

، عالم الكتب ، ٖم( ، معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ، طٜٗٓٔىـ/ٚٛٗ
 .٘٘ٚ/ٖم ،  ٕٜٛٔىـ /ٖٓٗٔبيروت ، 

 .  ٓٗ/ٕٕ(الطبري ، جامع البيان ، ٜٕ)
الكشف  ، م(ٖ٘ٓٔىـ/ٕٚٗ( الثعمبي ، ابو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم )ت:ٖٓ)

، دار إحياء التراث ٔاشور، طوالبيان عن تفسير القرآن، تح: اإلمام أبي محمد بن ع
 .ٜٚ/ٜم، ٕٕٓٓالعربي، بيروت ، 

 .  ٕٕٚ/ٖبحر العموم ،( ٖٔ)
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أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ( ٕٖ)
م( ،الجامع الحكام القرآن او تفسير القرطبي ، تح: أحمد ٕٕٚٔىـ/ٔٚٙالدين )ت: 

براىيم أطفيش ، ط  .  ٗٗٔ/ٙٔم ، ٜٗٙٔار الكتب المصرية ، القاىرة ، ، دٕالبردوني وا 
 .  ٗٓٔ/ٖ( عمي ، المفصل ، ٖٖ)
م( ، ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗ( ابن مسكويو ، ابو عمي احمد بن محمد بن يعقوب )ت:ٖٗ)

م، ٕٓٓٓ، طيران ، ٕتجارب االمم وتعاقب اليمم ، تح: ابو القاسم امامي ، ط
ٔ/ٕٕٔ. 
م( ، تاريخ ٕٗٔٔىـ/ٖٔٙحسن )ت: ( ابن اسفنديار ، بياء الدين محمد بنٖ٘)

م، ٕٕٓٓطبرستان ، ترجمة : احمد محمد منادي، المجمس االعمى لمثقافة ، القاىرة ، 
 .ٚٔٔ-ٙٔٔص
( البطريق: بطرق :البطريق بمغة اىل الشام والروم : ىو القائد ، معرب ، وجمعو ٖٙ)

عندىم ، وانشد  بطارقو ، وىو الحاذق بالحرب وامورىا بمغة الروم وىو ذو منصب وتقدمٍ 
 ابن بري : 

فال تُنكروني ،ان قومي اعزَة    بطارقُة بيض الوجوه ِكرام . ويقال ان االبطريق    
 عربي وافق االعجمي وىي لغة الحجاز ، وقال امية بن الصمت : 

من كّل بطريٍق     نقي الوجو واحصنح. ينظر : ابن منظور ، لسان العرب،     
ٔٓ/ٕٔ. 
، دار المعرفة ٕد بيومي ، دراسات في تاريخ العرب القديم ، ط( ميران ، محمٖٚ)

 .ٕٙ٘،  ٜٓ٘الجامعية ، د.م د.ت ، ص
، ٖ( النجفر ، وليام ، موسوعة تاريخ العالم ، ترجمة : محمد مصطفى زادة ، طٖٛ)

 .ٖٙٗ/ٔمكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، د.ت ، 
 .ٛٛٗ( ميران ، دراسات ، صٜٖ)
 .ٖٔٔص ( فجر االسالم ،ٓٗ)
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زيدان ، جرجي ، العرب قبل االسالم، تعميق: حسين مؤنس ، دار اليالل ، د.ت  (ٔٗ)
 .ٕٗٔ-ٕٕٔ، ص

 .ٜٜٔ/ٜعمي ، المفصل ، ( ٕٗ)
(ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابو زيد الحضرمي االشبيمي ٖٗ)

صرىم م( ، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عا٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛ)ت:
م، ٜٛٛٔ، دار الفكر ، بيروت ، ٕمن ذوي الشأن االكبر ، تح: خميل شحادة ، ط

ٔ/ٕٖٛ. 
ابن االزرق ، ابو عبد اهلل محمد بن عمي االصبحي االندلسي شمس الدين  (ٗٗ)

م( ، بدائع السمك في طبائع الممك ، تح: عمي سامي ٜٓٗٔىـ/ٜٙٛالغرناطي )ت: 
 .ٕٔ٘ق ، د.ت، ص، وزارة االعالم ، العرأالنشار ، ط

م( ، ٜٓٛىـ/ٕٚٚالفسوي ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ابو يوسف )ت: (٘ٗ)
، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٕالمعرفة والتاريخ ، تح: اكرم ضياء العمري ، ط

؛ ابن اعثم الكوفي ، احمد بن محمد بن عمي ابو محمد  ٗ٘ٗ/ٔم، ٜٔٛٔىـ، ٔٓٗٔ
، دار االضواء ، بيروت ، ٔعمي شيري ، ط م( ، الفتوح ، تح:ٕٜٙىـ/ٖٗٔ)ت: 
 .ٕ٘ٛ/ٗم، ٜٜٔٔىـ ، ٔٔٗٔ

 .ٜٔٗ-ٜٓٗ/ٕالفارابي ، الصحاح تاج المغة ،   (ٙٗ)
مـ( ، ٛٗٗٔه/ٕ٘ٛشياب الدين محمد بن احمد بن منصور ابو الفتح )ت:  (ٚٗ)

م ، ٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔ، عالم الكتب ، بيروت ، ٔالمستطرف في كل فن مستظرف ، ط
 .ٕ٘ٛص
 .ٖٕٓ/ٖ، المفصل ،  عمي (ٛٗ)
ثابت بن جابر بن سفيان، أبو زىير، الفيمّي، من مضر: شاعر عّداء، من فتاك  (ٜٗ)

العرب في الجاىمية. كان من أىل تيامة. شعره فحل، قتل في بالد ىذيل وألقي في 
غار يقال لو )رخمان( فوجدت جثتو فيو بعد مقتمو. . ينظر: الزركمي ، خير الدين بن 
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، دار العمم لمماليين ،  ٘ٔد بن عمي بن فارس الدمشقي ، االعالم ، طمحمود بن محم
 .ٜٚ/ٕم، ٕٕٓٓ

الجاحظ ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ابو عثمان )ت:  (ٓ٘)
م، ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٕم( ، الحيوان ، طٛٙٛىـ/ٕ٘٘

ٚ/ٗٗٗ  . 
، من عدنان، جّد جاىمي كان لقبو انف جعفر بن قريع بن عوف ، من تميم  (ٔ٘)

 .ٕٙٔ/ٕالناقو وبو عرف بنوه. ينظر: الزركمي ، االعالم ، 
م( ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗالثعالبي ، عبد الممك بن محمد بن اسماعيل ابو منصور )ت:  (ٕ٘)

 .ٖٗ٘/ٔ، ثمار القموب في المضاف والمنسوب ، دار المعارف ، القاىرة ، د.ت ، 
م( ، نثر الدر في المحاضرات ، ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗرازي )ت: ( منصور بن الحسين الٖ٘)

 .ٖٖ/ٕم، ٕٗٓٓ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔتح: خالد عبد الغني محفوظ ، ط
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو  (ٗ٘)

ة ، وكان الجاىمي يد االنصاري ، كان من فحول شعراءبن مالك بن النجار ابو الول
يضرب روثة انفو من طولو ، اسمم قديما ، عاش ستين سنو في الجاىمية وستين سنو 
في االسالم . ينظر : ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن 

م( ، المنتظم في تاريخ االمم والمموك ، تح: محمد عبد القادر ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘محمد )ت:
م، ٕٜٜٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔطا ، طعطا ومصطفى عبد القادر ع

٘/ٕٖٔ. 
 .ٚٛٔ/ٛعمي ، المفصل ،  (٘٘)
م( ، مجمع ٕٗٔٔىـ/ٛٔ٘الميداني ، ابو الفضل احمد بن محمد بن ابراىيم )ت:  (ٙ٘)

االمثال ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت ، 
ٔ/ٕٕ٘. 
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م( ٕٚٓٔىـ/ٛٔٗن عمي ابو القاسم الوزير المغربي )ت: ابن الحسين ، الحسين ب (ٚ٘)
، ادب الخواص في المختار من بالغات قبائل العرب واخ بارىا وانسابيا ، دار اليمامة 

 .ٖٗٔم، صٜٓٛٔلمبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، 
زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانّي الغطفانّي المضري، أبو أمامة: شاعر  (ٛ٘)

الطبقة األولى. من اىل الحجاز، وىو أحد األشراف في الجاىمية. وكان جاىمي، من 
حظيا عند النعمان بن المنذر، حتى شبب في قصيدة لو بالمتجردة )زوجة النعمان( 
فغضب النعمان، ففر النابغة ووفد عمى الغسانيين بالشام، وغاب زمنا. ثم رضي عنو 

 .٘٘-ٗ٘/ٖم ، النعمان، فعاد إليو . ينظر : الزركمي ، االعال
ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعمبة الوائمي، أبو بصير، المعروف  (ٜ٘)

بأعشى قيس، ويقال لو أعشى بكر بن وائل، واألعشى الكبير: من شعراء الطبقة األولى 
في الجاىمية، وأحد أصحاب المعمقات. كان كثير الوفود عمى المموك من العرب 

مك فيو كل مسمك، وليس أحد ممن عرف قبمو أكثر شعرا والفرس، غزير الشعر، يس
منو. وكان يغّني بشعره، فسمي )صّناجة العرب(. ينظر : الزركمي ، االعالم ، 

ٚ/ٖٗٔ. 
ابن حمدون ، محمد بن الحسن بن محمد بن عمي ، ابو المعالي بياء الدين  (ٓٙ)

ر ، بيروت ، ، دار صادٔم( ، التذكرة الحمدونية ، طٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘البغدادي )ت: 
 .ٕٖٚ/ٚم ، ٜٜٙىـ/ٚٔٗٔ

غياث بن غوث بن الصمت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغمب، أبو مالك:  (ٔٙ)
شاعر، مصقول األلفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداع. اشتير في عيد بني أمية 
بالشام، وأكثر من مدح مموكيم، وىو أحد الثالثة المتفق عمى أنيم أشعر أىل عصرىم: 

والفرزدق، واألخطل. نشأ عمى المسيحية، في أطراف الحيرة )بالعراق( واتصل جرير، 
باألمويين فكان شاعرىم، كانت إقامتو طورا في دمشق مقر الخمفاء من بني أمية ، 
وحينا في الجزيرُة حيث يقيم بنو تغمب قومو. وأخباره مع الشعراء والخمفاء كثيرة. ينظر ، 

 .ٖٕٔ/٘الزركمي ، االعالم ، 
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مـ( ، خزانة االدب ولب ٕٛٙٔه/ٖٜٓٔالبغدادي ، عبد القادر بن عمر )ت:  (ٕٙ)
بة الخانجي ، القاىرة ، كتلباب لسان العرب ، تح: عبد السالم محمد ىارون ، م

 .ٙ٘ٗم، صٜٜٚٔ
السميك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي، والسمكة أمو: فاتك،  (ٖٙ)

جاىمية. يمقب بالرئبال. كان أدّل الناس باألرض عّداء، شاعر، أسود، من شياطين ال
وأعمميم بمسالكيا. لو وقائع وأخبار كثيرة ،. لممزيد ينظر : الزركمي ، االعالم ، 

ٖ/ٔٔ٘. 
م( ، ٛٓٔٔىـ/ٕٓ٘التبريزي ، يحيى بن عمي بن محمد الشيباني ابو زكريا )ت:  (ٗٙ)

ار العمم ، بيروت ، د.ت ، شرح ديوان الحماسة )ديوان  الحماسة اختاره ابو تمام ( د
 .ٖٛٚص
البراجم : واحدىا برجمة وىي التي ضمت كفك نَشَزت من تحت االصابع . ينظر  (٘ٙ)

، دار الجيل ، بيروت ، ٔ: ابن دريد ، االشتقاق ، تح: عبد السالم ىارون ، ط
 .ٕٛٔم، صٜٜٔٔ

بصري ابن خياط ، ابو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري ال (ٙٙ)
م( ، طبقات خميفة بن خياط ، تح: سييل زكار ، دار الفكر لمطباعة ٗ٘ٛه/ٕٓٗ)ت: 

 .ٖٖٗ، ٕٜم، صٖٜٜٔوالنشر والتوزيع ، 
الدارقطني ، ابو الحسن عمي بن عمرو بن احمد بن ميدي بن مسعود بن  (ٚٙ)

م( ، المؤتمف والمختمف ، تح: موفق بن ٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛالنعمان بن دينار البغدادي )ت: 
 .ٜٓٗٔ/ٖم، ٜٙٛٔ، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، ٔبد اهلل بن عبد القادر ، طع
م(، المعارف ٜٛٛىـ/ٕٙٚابن قتيبة الدينوري ، أبو محمد عبد اهلل بن مسمم )ت:  (ٛٙ)

م، ٕٜٜٔ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، ٕ، تح: ثروت عكاشة ، ط
 .ٚٓٔص
رثة، الخزرجي، أبو ثابت: صحابي، من أىل سعد بن عبادة بن دليم بن حا( ٜٙ)

المدينة ، كان سيد الخزرج، وأحد األمراء األشراف في الجاىمية واإلسالم. وكان يمقب 
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في الجاىمية بالكامل )لمعرفتو الكتابة والرمي والسباحة( وشيد العقبة مع السبعين من 
عشر. ولّما توفي  األنصار. وشيد أحدا والخندق وغيرىما. وكان أحد النقباء االثني

رسول اهلل )صّمى اهلل عميو والو( تخمف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر رضي اهلل 
عنو، وخرج من المدينة، ولم ينصرف إلييا إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين 

ىـ ٗٔم، وقيل ٖ٘ٙىـ/٘ٔونصف مضتا من خالفة عمر رضي اهلل عنو، وذلك سنة 
م. ينظر : ابن عبد ٖٔٙىـ/ٔٔادة في خالفة أبي بكر سنة ،بل مات سعد بن عبٖٗٙ/

م( ٓٚٓٔىـ/ٖٙٗالبر القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عاصم )ت:
-ٜٗ٘/ٕم، ٕٜٜٔ، دار الجيل ، بيروت ، ٔ، االستيعاب في معرفة األصحاب، ط

ٜٜ٘. 
، مكتبة  م( ، البدء والتاريخٜ٘ٙىـ/ٖ٘٘المقدسي ، المطير بن طاىر )ت:  (ٓٚ)

 .  ٘ٔٔ/٘الثقافة الدينية ، بورسعيد ، د.ت ، 
ابن سعد ، ابو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي الوالء البغدادي )ت:  (ٔٚ)

، دار الكتب ٔم( ، الطبقات الكبرى ، تح: محمد عبد القادر عطا ، طٗٗٛىـ/ٖٕٓ
 .ٓٔٗ-ٜٓٗ/ٖم، ٜٜٓٔالعممية ، بيروت ، 

م( ، ٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔلدين عبد الرحمن بن ابي بكر )ت: السيوطي ، جالل ا (ٕٚ)
، دار الكتب العممية ، ٔالمزىر في عموم المغة وانواعيا ، تح: فؤاد عمي منصور ، ط

 .ٖٔٚ/ٕ، مٜٜٛٔبيروت ، 
مفروق بن عمرو )األصم( بن قيس بن مسعود الشيبانّي: فارس شاعر جاىمي.  (ٖٚ)

ومفروق أشعر، اشتير في أيام النعمان من سادات بني شيبان. كان ىو وأبوه شاعرين، 
بن المنذر اّلذي قتمو كسرى، قبيل اإلسالم. ولما أغارت قبائل العرب عمى سواد العراق، 
بعد مقتل النعمان، كان )مفروق( ممن أغار، أدرك اإلسالم ووفد عمى النبي صّمى اهلل 

ة، قتمو قعنب عميو وسمم مع جماعة من بني شيبان، فكان أطمقيم لسانا وأجمميم طمع
بن عصمة يوم )اإلياد( ودفن في ثنية بين الكوفة وفيد سميت بعده )ثنية مفروق(. 

 .ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٚينظر : الزركمي ، االعالم ، 
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ىانىء بن قبيصة بن مسعود الشيباني: أحد الشجعان الفصحاء في أواخر  (ٗٚ)
ميو وسمم العصر الجاىمي، وىو صاحب وقعة ذي قار ، وقد بعث النبّى صمى اهلل ع

وخّبر أصحابو بيا فقال: "اليوم أّول يوم انتصفت فيو العرب من العجم، وبى نصروا" ، 
م، ٖٛٙىـ/ٗٙقتل عمى يد سيد قومو وازع بن ذؤالة الكمبى، بعد موقعة مرج راىط سنة 

م.ينظر : النويري ، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد بن ٗٛٙىـ/٘ٙوقيل 
م( ، نياية األرب في فنون األدب، ٕٖٖٔىـ/ٖٖٚلتيمي البكري )ت:عبد الدائم القرشي ا

 .ٖٔٗ/٘ٔم، ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ، دار الكتب والوثائق القومية، القاىرة ، ٔط
الحارث بن شريك بن عمرو الشيباني، فارس شاعر جاىمي من سادات بني  (٘ٚ)

ظر: االفطسي شيبان، كان غّزاء من الجرارين، والجرار الذي يرأس ألفا من الفرسان. ين
، محمد بن محمد بن ىبة اهلل العموي الحسيني ابو جعفر )ت: بعد سنة 

، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، ٔم( ، المجموع المفيف ، طٕٔٔٔىـ/٘ٔ٘
 .ٛٔٔم ، صٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ

 .ٚٔٔالمصدر نفسو ، ص (ٙٚ)
 
 
 

 الخاتمة
ىما وصفا  المقب بـ ) اتفاق المعنى المغوي لمفيوم المقب مع المفيوم القرآني فكال -ٔ

النبز( ، والنبز ىو وصف الشخص بما يكرىو من صفو كانت فيو بدافع السخرية 
واالستيزاء وىذا ما كان شائعًا في مجتمع العرب عميو فقد انف الناس التداعي بااللقاب 

 والتوجو الى التكنية الن في التكنية التعظيم وفي المقب السخرية. 
انفسيم بسبب ان ىناك تشابو في اسماءىم السيما اسماء  لجا العرب الى تمقيب -ٕ

المموك في العربية الجنوبية تكون متشابية وتتكرر والتي يفرق بينيا ىو المقب ، بل ان 
ىناك القاب اختص بيا العربية الجنوبية)اليمن( دون غيرىم بدليل ان ان اهلل تعالى 
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وىذا المقب ىو "تبع"  وىو ممك في خاطبيم في محكم كتابو بالقابيم التي اشتيروا بيا 
المغة مما يعني ان العربسبقوا غيرىم من االمم في تداول االلقاب الدالة عمى المموكية 

 والعظمة واالبيو  . 
كان لالسالم دور في تغيير نظرة العرب نحو المقب  لما جاء النيي القرآني بعدم  -ٕ

االلقاب الدالة عمى المدح والمحببة استخدام المقب لغرض النبز، وبالمقابل شجع اشاعة 
الى الشخص ، بدليل ان لقب االعمش الذي كان يستخدم عند العرب بغرض االساءة 
صار يطمق عمى الشخص بعد االسالم بدافع الشيرة وداللة معرفية تميزه عن غيره من 

 االشخاص.
اب ربما ىناك انواع من االلقاب منيا القاب شخصية  واخرى توظيفية وىذه االلق -ٖ

جاءت نتيجة عدة عوامل منيا تقميد ومحاكاة االمم المجاورة، او ربما كانت جزء من 
 حضارة العرب القديمة ، او بتأثير االمبراطوريتين الفارسية والروم البيزنطيين  .

 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
 -المصادر: -

 م(ٛٗٗٔه/ٕ٘ٛاالبشييي، شياب الدين محمد بن احمد بن منصور ابو الفتح )ت: 
، عالم الكتب ، بيروت ، ٔالمستطرف في كل فن مستظرف ، ط -ٔ

 م.ٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔ
 م( .ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗاآلبي، ابو سعد منصور بن الحسين الرازي )ت: 

، دار الكتب العممية ٔوظ ، طنثر الدر في المحاضرات ، تح: خالد عبد الغني محف -ٕ
 م.ٕٗٓٓ، بيروت ، 

ابن االزرق ، ابو عبد اهلل محمد بن عمي االصبحي االندلسي شمس الدين الغرناطي 
 م( .ٜٓٗٔىـ/ٜٙٛ)ت: 
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، وزارة االعالم ، ٔبدائع السمك في طبائع الممك ، تح: عمي سامي النشار ، ط -ٖ
 العراق ، د.ت.

 م( .ٕٜٙىـ/ٖٗٔبن عمي ابو محمد )ت: ابن اعثم الكوفي ، احمد بن محمد 
 م.ٜٜٔٔىـ / ٔٔٗٔ، دار االضواء ، بيروت ، ٔالفتوح ، تح: عمي شيري ، ط -ٗ

 م( .ٕٗٔٔىـ/ٖٔٙابن اسفنديار ، بياء الدين محمد بن حسن )ت:
تاريخ طبرستان ، ترجمة : احمد محمد منادي، المجمس االعمى لمثقافة ، القاىرة ،  -٘

 م.ٕٕٓٓ
د بن محمد بن ىبة اهلل العموي الحسيني ابو جعفر )ت:بعد سنة االفطسي، محم

، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، ٔالمجموع المفيف ، ط -ٙم( ٕٔٔٔىـ/٘ٔ٘
 م.ٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ

 مـ( .ٕٛٙٔه/ٖٜٓٔالبغدادي ، عبد القادر بن عمر )ت: 
 خزانة االدب ولب لباب لسان العرب ، تح: عبد السالم محمد ىارون ، مكتبة -ٚ

 م.ٜٜٚٔالخانجي ، القاىرة ، 
 م( .ٜٗٓٔىـ/ٚٛٗالبكري ، ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد )ت: 

، عالم الكتب ، بيروت ، ٖمعجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ، ط -ٛ
 م.ٕٜٛٔىـ /ٖٓٗٔ

 م( .ٛٓٔٔىـ/ٕٓ٘التبريزي ، يحيى بن عمي بن محمد الشيباني ابو زكريا )ت: 
ديوان الحماسة )ديوان  الحماسة اختاره ابو تمام ( دار العمم ، بيروت ،  شرح -ٜ

 د.ت.
 م(.ٖٚٓٔىـ/ٜٕٗالثعالبي ، عبد الممك بن محمد بن اسماعيل ابو منصور )ت: 

 ثمار القموب في المضاف والمنسوب ، دار المعارف ، القاىرة ، د.ت. -ٓٔ
 م(ٖ٘ٓٔىـ/ٕٚٗالثعمبي ، ابو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم )ت:

، دار ٔالكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: اإلمام أبي محمد بن عاشور، ط -ٔٔ
 م.ٕٕٓٓإحياء التراث العربي، بيروت ، 
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ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابو زيد الحضرمي االشبيمي 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  -ٕٔم( ٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛ)ت:

، دار الفكر ، بيروت ، ٕىم من ذوي الشأن االكبر ، تح: خميل شحادة ، طعاصر 
 م.ٜٛٛٔ

ابن خياط، ابو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري البصري)ت: 
طبقات خميفة بن خياط ، تح: سييل زكار ، دار الفكر لمطباعة  -ٖٔم( ٗ٘ٛه/ٕٓٗ

 م.ٖٜٜٔوالنشر والتوزيع ، 
 م( .ٛٙٛىـ/ٕ٘٘حر بن محبوب الكناني بالوالء ابو عثمان )ت: الجاحظ ، عمرو بن ب

 م.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٕالحيوان ، ط -ٗٔ
 (.ٙٔٛالجرجاني، عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف)ت:

 م.ٖٜٛٔ، دار الكتب العممية ، بيروت، ٔالتعريفات، ط -٘ٔ
الرحمن بن عمي بن محمد ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد 

 م(ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘)ت:
المنتظم في تاريخ االمم والمموك ، تح: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد  -ٙٔ

 م.ٕٜٜٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ٔالقادر عطا ، ط
ابن ابي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، 

 . ىـ(ٕٖٚالحنظمي، الرازي)ت:
، مكتبة نزار ٖتفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، تح: أسعد محمد الطيب، ط -ٚٔ

 ىـ.ٜٔٗٔمصطفى الباز، السعودية،  
 م(.ٕٚٓٔىـ/ٛٔٗابن الحسين ، الحسين بن عمي ابو القاسم الوزير المغربي )ت: 

ادب الخواص في المختار من بالغات قبائل العرب واخ بارىا وانسابيا ، دار  -ٛٔ
 م.ٜٓٛٔيمامة لمبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، ال

ابن حمدون ، محمد بن الحسن بن محمد بن عمي ، ابو المعالي بياء الدين 
 م( .ٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘البغدادي)ت: 
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 م.ٜٜٙىـ/ٚٔٗٔ، دار صادر ، بيروت ، ٔالتذكرة الحمدونية ، ط -ٜٔ
د بن النعمان بن الدارقطني ، ابو الحسن عمي بن عمرو بن احمد بن ميدي بن مسعو 

 م( .ٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛدينار البغدادي )ت: 
، دار الغرب ٔالمؤتمف والمختمف ، تح: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ، ط -ٕٓ

 م.ٜٙٛٔاالسالمي ، بيروت ، 
 م( .ٖٖٜىـ/ٕٖٔابن دريد ، ابو بكر محمد بن الحسن االزدي )ت:

 م.ٜٜٔٔل ، بيروت ، ، دار الجئاالشتقاق ، تح: عبد السالم ىارون ، ط -ٕٔ
، دار العمم لمماليين ، بيروت ، ٔجميرة المغة ، تح: رمزي منير بعمبكي ، ط -ٕٕ

 م.ٜٚٛٔ
 ىـ(.ٙٙٙالرازي، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:

، لمكتبة العصرية لمنشر، بيروت، ٘مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمد، ط -ٖٕ
 .مٜٜٜٔ

 م( .ٛٓٔٔىـ/ٕٓ٘الراغب االصفياني ،ابو القاسم الحسين بن محمد )ت:
، دار القمم ، ٔالمفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي ، ط -ٕٗ

 م.ٜٜٔٔىـ /ٕٔٗٔبيروت ، 
الزبيدي ، ابو الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني الممّقب بمرتضى)ت: 

 م( .ٜٓٚٔىـ/ٕ٘ٓٔ
ج العروس من جواىر القاموس، تح: مجموعة من المحققين، دار اليداية ، تا -ٕ٘

 د.ت.
ابن سعد ، ابو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي الوالء البغدادي )ت: 

، دار ٔالطبقات الكبرى ، تح: محمد عبد القادر عطا ، ط -ٕٙم(. ٗٗٛىـ/ٖٕٓ
 م.ٜٜٓٔالكتب العممية ، بيروت ، 

 ىـ(.ٖٖٚالميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم)ت:السمرقندي ، أبو 
 بحر العموم، د.م ، د.ت. -ٕٚ
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 م( .٘ٙٓٔىـ/ٛ٘ٗابن سيده المريسي ، ابو الحسن عمي بن اسماعيل )ت:
، دار الكتب العممية ، ٔالمحكم والمحيط االعظم ، تح :عبد الحميد الينداوي ، ط -ٕٛ

 م.ٕٓٓٓبيروت ، 
 م( .٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔرحمن بن ابي بكر )ت: السيوطي ، جالل الدين عبد ال

، دار الكتب ٔالمزىر في عموم المغة وانواعيا ، تح: فؤاد عمي منصور ، ط -ٜٕ
 م.ٜٜٛٔالعممية ، بيروت ، 

 ىـ(.ٖٓٔالطبري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي)ت:
، مؤسسة الرسالة ٔجامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر ، ط -ٖٓ

 م.ٕٓٓٓلمنشر، بيروت، 
ابن عبد البر القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عاصم 

 م(ٓٚٓٔىـ/ٖٙٗ)ت:
 م.ٕٜٜٔ، دار الجيل ، بيروت ، ٔاالستيعاب في معرفة األصحاب، ط -ٖٔ

 م(ٕٓٓٔىـ/ٖٜٖالفارابي ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري)ت:
، دار ٗغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، طالصحاح تاج الم -ٕٖ

 م.ٜٚٛٔالعمم لمماليين ، بيروت ،
 م( .ٙٛٚىـ/ٓٚٔالفراىيدي ،ابو عبد الرحمن الخميل بن احمد بن عمرو بن تميم )ت: 

العين ، تح: ميدي المخزومي وابراىيم السامرائي ، دار ومكتبة اليالل ،د.م   -ٖٖ
 د.ت.

 ىـ(.ٚٔٛالدين أبو طاىر محمد بن يعقوب)ت: الفيروزآبادى ، مجد
، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  ٛالقاموس المحيط ، ط -ٖٗ

 م.ٕ٘ٓٓ
 م( .ٜٓٛىـ/ٕٚٚالفسوي ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ابو يوسف )ت:

ت ، ، مؤسسة الرسالة ، بيرو ٕالمعرفة والتاريخ ، تح: اكرم ضياء العمري ، ط -ٖ٘
 م.ٜٔٛٔىـ، ٔٓٗٔ
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 م(.ٜٛٛىـ/ٕٙٚابن قتيبة ، أبو محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري )ت: 
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، ٕالمعارف ، تح: ثروت عكاشة ، ط -ٖٙ

 م.ٕٜٜٔ
القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس 

 م( .ٕٕٚٔىـ/ٔٚٙالدين )ت: 
براىيم أطفيش ،  -ٖٚ الجامع ألحكام القرآن او تفسير القرطبي ، تح: أحمد البردوني وا 
 م.ٜٗٙٔ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، ٕط

 ىـ(ٕٔٛالقمقشندي ، أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القاىري )ت : 
 صبح االعشى  في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت. -ٖٛ
 م(.ٕٙٙىـ/ٙيسي ، ابو عمي الحسن بن عبد اهلل )ت: ق الق
، دار الغرب ٔايضاح شواىد االيضاح ، تح: محمد بن محمود الدعجاني ، ط -ٜٖ

 م.ٜٛٚٔاالسالمي ، بيروت ، 
 ىـ(.ٜٗٓٔالكفوي ، ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي)ت:

، تح: عدنان درويش ومحمد  الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية -ٓٗ
 المصري، مؤسسة الرسالة ، بيروت، د.ت.

 م( .ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗابن مسكويو ، ابو عمي احمد بن محمد بن يعقوب )ت:
 م.ٕٓٓٓ، طيران ، ٕتجارب االمم وتعاقب اليمم ، تح: ابو القاسم امامي ، ط -ٔٗ

 م( .ٜ٘ٙىـ/ٖ٘٘المقدسي ، المطير بن طاىر )ت: 
 ، مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد ، د.ت. البدء والتاريخ -ٕٗ

ابن منظور، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعى 
 ىـ( .ٔٔٚاإلفريقى)ت:

 ىـ.ٗٔٗٔ، دار صادر ، بيروت، ٖلسان العرب، ط -ٖٗ
 م( .ٕٗٔٔىـ/ٛٔ٘الميداني ، ابو الفضل احمد بن محمد بن ابراىيم )ت: 
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مثال ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، مجمع اال -ٗٗ
 د.ت.

النويري ، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي 
 م( .ٕٖٖٔىـ/ٖٖٚالبكري )ت:

، دار الكتب والوثائق القومية، القاىرة ، ٔنياية األرب في فنون األدب، ط -٘ٗ
 م.ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ

  -المراجع: -
 االحمد ، سامي سعيد .

 م.ٜ٘ٛٔاالدارة ونظام الحكم ، حضارة العراق ، دار الجيل ، بيروت ،  -ٙٗ
 امين ، احمد .

 م.ٜٜٙٔ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ٓٔفجر االسالم ، ط -ٚٗ
 باقر، طو.

 م.ٜٓٛٔتاريخ ايران القديم ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  -ٛٗ
 .الدوري ، رياض 

 م.ٕٔٓٓاشور بانيبال وسيرتو ومنجزاتو ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  -ٜٗ
 الزركمي ، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس الدمشقي .

 م.ٕٕٓٓ، دار العمم لمماليين ،  ٘ٔاالعالم ، ط -ٓ٘
 زيدان ، جرجي .

 ت.العرب قبل االسالم، تعميق: حسين مؤنس ، دار اليالل ، د. -ٔ٘
 عمي، جواد .

 م.ٕٔٓٓ، دار الساقي ، ٗالمفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ، ط -ٕ٘
 فرغمي، محمد محمود.
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البيئة االدارية في الجاىمية وصدر االسالم ، دعوة الحق سمسمة شيرية تصدر  -ٖ٘
ىـ ٕٓٗٔمع مطمع كل شير عربي ، االمانة العامة لمكة المكرمة ، السنة الثانية ، 

 م.ٜٔٛٔ/
 نجفر ، وليام .ال

، مكتبة النيضة ٖموسوعة تاريخ العالم ، ترجمة : محمد مصطفى زادة ، ط -ٗ٘
 المصرية ، القاىرة ، د.ت.

 ميران ، محمد بيومي .
 ، دار المعرفة الجامعية ، د.م د.ت.ٕدراسات في تاريخ العرب القديم ، ط -٘٘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


