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 المادة: تاريخ العرب قبل االسالم

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

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

 م/ الكورس االول/المحاضرة الخامسة.ٕٙٔٓم/ٕ٘ٔٓالعام الدراسي:

 قبل االسالم. عنوان المحاضرة: الحياة السياسية في شبو الجزيرة العربية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم          

القبيمة ينتمون او  فأفراداالسالم , ما قبلكانت القبيمة ىي الوحدة السياسية عند العرب في عصر      
رتب عمماء األنساب قبائل العرب عمى مراتب, ىي: يعتقدون انيم ينتمون الى اصل واحد مشترك, حيث 

ثم بطن, ثم فخذ, ثم فصيمة. فالشعب: النسب األبعد مثل عدنان وقحطان, شعب, ثم قبيمة, ثم عمارة, 
والقبيمة مثل ربيعة ومضر, والعمارة مثل قريش وكنانة, والبطن مثل بني عبد مناف وبني مخزوم, ومثل 
بني ىاشم وبني أمية, والفصيمة مثل بني أبي طالب وبني العباس, وجعل "ابن الكمبي" مرتبة بين الفخذ 

مة, ىي مرتبة العشيرة, وىي رىط الرجل, وبنى "النويري" طبقات القبائل عمى عشر طبقات, ىي: والفصي
الِجْذم, والجماىير, والشعوب, والقبائل, والعمائر, والبطون, واألفخاذ, والعشائر, والفصائل, واألرىاط, 

العمارة, ثم البطن, ثم  ورتب "نشوان بن سعيد الحميري" القبائل عمى ىذا النحو: الشعب, ثم القبيمة, ثم
الفخذ, ثم الجيل, ثم الفصيمة, وجعل مضر مثال الشعب, وكنانة مثال القبيمة, وقريًشا مثال العمارة, وفيًرا 

 مثال البطن, وُقَصيِّا مثال الفخذ, وىاشًما لمجيل, وآل العباس لمفصيمة.

لفكرة كانت قد اختمرت في رءوس وأكثر عمماء النسب يقدمون الشعب عمى القبيمة, والظاىر أن ىذه ا    
الجاىميين الذين عاشوا في الجاىمية القريبة من اإلسالم, حيث ظيرت عندىم الفكرة القومية بمعًنى واسع, 
وحيث نجد عندىم ظيور الكممات التي تشير إلى ىذا المعنى, مثل إطالقيم العرب عمى العرب جميًعا 
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لقبائل بوجوب التكتل لمكافحة الغرباء, كالذي حدث في اصطالًحا, وحيث أخذ الحس القومي يظير بين ا
معارك اليمن مع الحبش, وفي معارك عرب العراق مع الفرس. وقد قدم القرآن الكريم الشعوب عمى القبائل 

( فالشعوب ىنا فوق القبائل, وتعبر عن ىذا ٖٔ}َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{)الحجرات , اآلية 
 لمعنى الواسع الذي أتحدث عنو.ا

وزاد بعض العمماء الجذم, بأن وضعوىا قبل الشعب, ووضعوا الفصيمة بعد العشيرة, ومنيم من زاد     
بعد العشيرة األسرة, ثم العترة. ورتبيا آخرون عمى ىذه الصورة: الجذم, ثم الجميور, ثم الشعب, ثم 

العشيرة, ثم الفصيمة, ثم الرىط, ثم األسرة, ثم العترة, ثم القبيمة, ثم العمارة, ثم البطن, ثم الفخذ, ثم 
 الذرية. وزاد غيرىم في أثنائيا ثالثة, ىي: البيت, والحي, والجماع.

واالختالف الذي نراه من عمماء النسب ىو في الترتيب, أي: من حيث التقديم والتأخير, وفي إضافة     
م, فإننا نجدىم يتفقون في الغالب وال يختمفون أبًدا, بعض المصطمحات أو في نقصيا. أما من حيث العمو 

في أن القبائل واألنساب كانت عمى منازل ودرجات, وال بد أن تكون أكثر ىذه المصطمحات مصطمحات 
أىل الجاىمية القريبين من اإلسالم. أما بالنسبة إلى الجاىميين البعيدين عنو, فمن يكون حكمنا عمييم عمميا 

طمحاتيم من كتاباتيم. ولم نتمكن, ويا لألسف, من الحصول عمى مادة منيا تفيدنا في إال إذا أخذنا مص
 ىذا الباب, فميس لنا إال الصبر واالنتظار.

والقبيمة: الجماعة تنتمي إلى نسب واحد, ويرجع ذلك النسب إلى جد أعمى, أو إلى جدة وىو في    
ي كل مكان بالمعنى االصطالحي المستعمل عند األقل. وال تزال المفظة حية مستعممة يستعممياالعرب ف

 . النسابين
والقبيمة ىي المجتمع األكبر بالنسبة إلى أىل البادية, فميس فوقيا مجتمع عندىم, وىي في معنى     

"شعب" عندنا وفي مصطمحنا الحديث. وتتفرع من القبيمة فروع وأغصان, ىي دون القبيمة؛ ألنيا في منزلة 
ثم اختمفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيمة, فجعل بعضيم بعد القبيمة الِعمارة ثم الفروع من الشجرة. 

, وجعل بعض آخر ما دون القبيمة: العمارة, ثم البطن, ثم الفخذ, ثم ٕالبطن, ثم الفخذ ثم الفصيمة
األسرة, ثم  الفصيمة, وزاد بعض آخر قبل الشعب الجذم, وبعد الفصيمة العشيرة, ومنيم من زاد بعد العشيرة

العترة. ورتب بعض النسابين طبقات النسب عمى ىذا النحو: جذم, ثم جميور, ثم شعب, ثم قبيمة, ثم 
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عمارة, ثم بطن, ثم فخذ, ثم عشيرة, ثم فصيمة, ثم رىط, ثم أسرة, ثم عترة, ثم ذرية. وزاد بعضيم في 
 . أثنائيا ثالثة, وىي: البيت والحي, والجماع

نسابين في ضبط أسماء ما فوق القبيمة أو ما تحتيا, واضطرابيم في الترتيب عمى ويدل اختالف ال      
ال لما تباينوا ىذا التباين فيو, ولما اختمفوا  أن ىذا الترتيب لم يكن ترتيًبا جاىميِّا أجمع الجاىميون عميو, وا 

األوضاع القبمية التي  ىذا االختالف في سرده, إنما ىو ترتيب اجتيادي أخذه العمماء من أفواه الرواة ومن
 كانت سائدة في أياميم ومن اجتيادىم أنفسيم, فرتبوىا عمى وفق ذلك االجتياد.

وأكثر ىذه المصطمحات لم ترد ال في الكتابات الجاىمية وال في الشعر المنسوب إلى الجاىميين؛ لذلك    
مكن فعمو في ىذا الباب ىو يصعب عمى اإلنسان أن يبدي رأيا عمميا مقبوال فييا, وأعتقد أن خير ما ي

استنطاق الكتابات الجاىمية وتفميتيا وتفمية الشعر الجاىمي لمبحث عما فيو من مصطمحات تتعمق بالنظم 
 القبمية, وعندئٍذ نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في ىذا الموضوع.

ال المجتمعات السياسية عند ومن أجل ذلك قال "روبرتسن سمث": إن البطن والحي ىما أساس أقدم أشك
 الساميين.

كما استدل من أسماء بعض القبائل التي تحمل أسماء بعض الحيوانات, مثل: بني أسد, وبني كمب,   
وبني بدن, وبني ثعمب, وبني ثور, وبني بكر, وبني ضب, وبني غراب, وبني فيد, وما شاكل ذلك من 

بطون أو فصائل عمى وجود "الطوطمية" عند أسماء جماعة من القبائل, وبعضيا عمائر, وبعضيا 
 العرب, وعمى أن ىذه األسماء ىي من ذكريات "الطوطمية" القديمة.

وقد تأثر بنظريتو ىذه جماعة من العمماء, وعد بعض العمماء نظرية "الطوطمية" مفتاًحا يوصل إلى حل 
 كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القديم.

حزم" جميع قبائل العرب إلى أب واحد, سوى ثالث قبائل ىي: تنوخ, والعتق, وغسان,  ىذا وقد أرجع "ابن
فإن كل قبيمة منيا مجتمعة من عدة بطون. وقد نص غيره من أىل النسب عمى أن تنوًخا اسم لعشر 
قبائل, اجتمعوا وأقاموا بالبحرين, فسموا تنوًخا, وذكر بعض آخر أن غسان عدة بطون من األزد, نزلت 

ى ماء يسمى غسان, فسميت بو. فترى من ىنا أن تنوًخا واألزد حمف في األصل, وقد صار مع ذلك عم
نسبا عند كثير من أىل األخبار في الدفاع عنو. ولما كانت ىذه النزعة الفردية ىي ىدف سياسة سادة 
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ومن أبرز القبائل, أصبحت من أىم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب, 
 مظاىر الحياة السياسية قبل اإلسالم.

وينطبق ما قمتو عن تنظيم القبيمة وبناء األنساب عميو عمى أىل الحضر أيًضا؛ فالحضر, وال سيما   
ن استقروا وأقاموا غير أنيم لم يتمكنوا من ترك النظم البدوية االجتماعية القائمة عمى  حضر الحجاز, وا 

لمتقسيمات المذكورة. وىي تقسيمات أوجدتيا طبيعة الحياة في البادية, تمك الحياة مراعاة قواعد النسب وفًقا 
الشحيحة التي ال تتحمل طاقاتيا تقديم ما يحتاج إليو مجتمع كبير مستقر من مأكل وماء؛ ولذلك اضطرت 

ب المجتمعات الكبرى وىي القبائل, عمى التشتت واالنقسام واالنتشار كتاًل تختمف درجات حجميا حس
طبيعة األرض التي نزلت بيا, من حيث الكرم والبخل. ولما استقر بعض ىؤالء البدو وتحضروا في أماكن 
ثابتة مثل مكة ويثرب والطائف, حافظوا عمى نظميم االجتماعية المذكورة الموروثة من حياة البادية, 

نسب, كما سأتحدث عن ذلك وعاشوا في مدرىم أحياًء وشعاًبا عيشة قائمة عمى أساس الروابط الدموية وال
 في الحياة االجتماعية.

الطبقات المذكورة قائمة عمى  والنسب عند العرب, ىو نسب يقوم إذن عمى الطبقات المذكورة, كما أن   
دعوى النسب, فبين النسب وبناء المجتمع صمة وارتباط, وال يمكن فك أحدىما عن اآلخر؛ وليذا نجد 

 ىر عمى ىذا األساس.شجرات األنساب تتفرع وتورق وتز 
وأنا ال أستثني المجتمع العربي في الجنوب, الذي تغمب عميو حياة االستقرار والسكن واالستيطان من    

ن لم نتمكن حتى اآلن من الحصول عمى كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن  ىذا التنظيم. فنحن وا 
وغيرىم من العرب الجنوبيين, غير أن في األنساب وعن تنظيمات المجتمع عند المعينيين والسبئيين 

 بعض الكتابات التي وصمت إلينا إشارات تفيد وجود ىذا التنظيم عند العرب الجنوبيين.
ن غمبت عمييم حياة السكن واالستقرار, غير أن زمانيم لم يتمكن من تحرير      والعرب الجنوبيون وا 

لنسبة ليم االبتعاد عن االحتماء بالعصبية القبمية نفسو من قيود الحياة القبمية, ولم يكن من الممكن با
وبعرف القبيمة, فالطبيعة إذ ذاك طبيعة حتمت عمى الناس التمسك بتمك النظم لحماية أنفسيم ولمدفاع عن 

 أمواليم, حيث ال حق يحمي المرء غير حق العصبية القائم عمى أساس النسب والدم.
. أما لفظة ٔ" في العربيات الجنوبية, أي: "قبيمة" و"القبيمة"ويعبر عن القبيمة بمفظة "شعبم" و"شعبن   

"القبيمة" فمم أعثر عمى وجود ليا في كتابات المسند, فمعميا من األلفاظ الخاصة بأىل الحجاز ونجد. وأما 
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ما دون "الشعب" أي القبيمة في اصطالحنا, فمم أقف عمى مسمياتيا بالنحو الذي يذكره أىل األنساب, 
نما نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيمة إلى أقسام, مثل "ربعن" أي: "ربع" و"ثمثن" أي: ثمث, ويريدون  وا 

بذلك ربع قبيمة وثمث قبيمة. وربما كانوا يقسمونيا إلى أقسام أخرى, لم تصل أسماؤىا إلينا, ولعل األيام 
وذلك قبل اإلسالم ستزودنا بما كان العرب الجنوبيون يستعممونو من مصطمحات في النسب عندىم, 
 بزمان طويل, وبالمصطمحات التي كانوا يطمقونيا عمى فروع القبيمة في تمك األوقات.

, نجد المعينيين مثال عاشوا وماتواوبينما نجد أىل األنساب ينسبون أىل الوبر وأىل المدر إلى أجداد,     
ين األكبر, كما نجد السبئيين , أي "أوالد ود", و"ود" ىو إلو شعب معٔيستعممون جممة: "أولدىو ود"

, أي أوالد اإللو "المقو", والمقو كما سنرى فيما بعد, ىو إلو سبأ األول. ٕيطمقون عمى أنفسيم "ولد المقو"
. ومعنى ىذا, أن كل قبيمة من القبائل المذكورة, ٖونجد القتبانيين يدعون أنفسيم "ولد عم" أي: أوالد عم

واحتمت بو, تماًما كما فعل العبرانيون وغيرىم, إذ نسبوا أنفسيم إلى نسبت نفسيا إلى إلييا الخاص بيا 
إلو قومي اعتبروه إلييم الخاص بيم, المدافع عنيم, والذي يرزقيم وينفعيم, وقد يعد ىذا نسًبا. أما نسب 
عمى النحو الذي يقصده ويريده أىل األخبار, أي: جد عاش ومات ولو أوالد وحفدة, فيذا لم يصل خبره 

 نا في كتابات المسند, بل في كل ما وصل إلينا من كتابات جاىمية حتى اآلن.إلي
وأقرب تفسير إلى أنساب العرب في نظري ىو أن النسب, ليس بالشكل المفيوم المعروف من الكممة,     

نما ىو كناية عن "حمف" يجمع قبائل توحدت مصالحيا, واشتركت منافعيا, فاتفقت عمى عقد حمف فيما  وا 
ا, فانضم بعضيا إلى بعض, واحتمى الضعيف منيا بالقوي, وتولدت من المجموع قوة ووحدة, وبذلك بيني

حافظت تمك القبائل المتحالفة عمى مصالحيا وحقوقيا. قال البكري: "فمما رأت القبائل ما وقع بينيا من 
وغمبة بعضيم بعًضا  االختالف والفرقة, وتنافس الناس في الماء والكأل, والتماسيم المعاش في المتسع,

عمى البالد والمعاش, واستضاف القوي الضعيف, انضم الذليل منيم إلى العزيز, وحالف القميل منيم 
 الكثير, وتباين القوم في ديارىم ومحاليم, وانتشر كل قوم فيما يمييم".

فاع عن لقد حممت الضرورات قبائل جزيرة العرب عمى تكوين األحالف؛ لممحافظة عمى األمن ولمد   
ذا دام الحمفأمًدا, وبقيت ىذه الرابطة التي جمعت شمل تمك القبائل  مصالحيا المشتركة كما تفعل الدول. وا 
متينة, فإن ىذه الرابطة تنتيي إلى نسب, حيث يشعر أفراد الحمف أنيم من أسرة واحدة تسمسمت من جد 
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ض قبائل الحمف, فتنضم القبائل واحد, وقد يحدث ما يفسد ىذه الرابطة, أو ما يدعو إلى انفصال بع
 المنفصمة إلى أحالف أخرى, وىكذا نجد في جزيرة العرب أحالًفا تتكون, وأحالًفا قديمة تنحل أو تضعف.

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة عمى نفسيا من غير حميف قوي, يشد أزرىا إذا 
ر منيا. لقد كانت معظم القبائل داخمة في ىذه األحالف, إال ىاجمتيا قبيمة أخرى, أو أردات األخذ بالثأ

عددا قميال من القبائل القوية الكثيرة العدد, يذكر أىل األخبار أنيا كانت تتفاخر لذلك بأنفسيا؛ ألنيا ال 
تعتمد عمى حميف يدافع عنيا, بل كانت تأخذ بثأرىا وتنال حقيا بالسيف. ويشترك المتحالفون في الغالب 

 موطن, وقد تنزل القبائل عمى حمفائيا, وتكون الييمنة بالطبع في ىذه لمقبائل الكبيرة.في ال
وقد عرفت مثل ىذه األحالف عند سائر الشعوب السامية كالعبرانيين مثال, وطالما انتيت كما انتيت عند 

لمحمف العرب إلى نسب, حيث يشعر المتحالفون أنيم من أسرة واحدة يجمع بينيم نسب واحد. ويقال 
 أيضا "تحالف", وعند اليمانين "تكمع".

ويرى "جولدتزيير" أنو لفيم األنساب عند العرب, ال بد من معرفة األحالف والتحالف؛ فإنيا أساس   
تكون أنساب القبائل, فإن ىذه األحالف التي تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل ىي التي 

ن القبائل واألنساب, كما أن ت فكك األحالف وانحالليا يسبب تفكك األنساب وتكوين أنساب جديدة, تكوَّ
ويرى أيضا أن الدوافع التي تكون ىذه األحالف لم تكن ناشئة عن حس داخمي بوجود قرابة وصمة رحم 
بين المتحالفين وشعور بوعي قومي, بل كانت ناشئة عن المصالح الخاصة التي تيم العشيرة كالحماية 

مين المعيشة؛ ولذا نجد الضعيف منيا يفتش عن حميف قوي, فانضمت "كعب" مثاًل إلى واألخذ بالثأر وتأ
"بني مازن" وىم أقوى من "كعب", وانضمت "خزاعة" إلى "بني مدلج", كما تحالفت "بنو عامر" مع "إياد" 

لحمف وأمثمة أخرى عديدة. ولما كانت المصالح الخاصة ىي العامل الفعال في تأليف األحالف, كان أمد ا
يتوقف في الغالب عمى دوام تمك المصالح. وقد تعقد األحالف لتنفيذ شروط اتفق عمييا, فمتى نفذتأو تمكأ 
أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحمف. وتعد ىذه الناحية من النواحي الضعيفة في التأريخ العربي, فإن 

ئر أو القبائل الخاصة؛ لذلك نجدىا تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدىم ىذه األحالف مصالح العشا
تتألف لممسائل المحمية التي تخص القبائل, ولم تكن موجية لمدفاع عن جزيرة العرب ولمقاومة أعداء 
العرب. وال يمكن أن نطمب من نظام يقوم عمى العصبية القبمية أن يفعل غير ذلك, فإن وطن القبيمة 

عنيا ونزلت في أرض جديدة, كانت األرض الجديدة  ضيق بضيق األرض التي تنزل فييا, فإذا ارتحمت
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الموطن الجديد الذي تبالغ القبيمة في الدفاع عنو. ولما كانت ىذه النزعة الفردية ىي ىدف سياسة سادة 
القبائل, أصبحت من أىم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب, ومن أبرز 

 إلسالم.مظاىر الحياة السياسية قبل ا
خذ اختالف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككيم فيو, فإنو في الواقع دليل قوي يؤيد ىذا الرأي, فقد نا

اختمف في نسب "أنمار" مثال؛ فمنيم من عدىا من ولد "نزار", ومنيم من أضافيا إلى اليمن, والذين 
ياد, فيو أحد أبناء يضيفونيا إلى "نزار" يقولون: إن أنماًرا من نزار, وأنمار ىو شقي ق ربيعة ومضر وا 

نزار, دخل نسمو في اليمن, فأضيفوا إليو, ومن ىنا حدث ىذا االختالف. أما اليمانية, فإنيم يرون أن 
أنماًرا ىو منيم, وقد كان أحد ولد "سبأ" العشرة. فيو عندىم شقيق لخم وجذام وعاممة وغسان وحمير 

ن بجيمة وخثعًما من أنمار, ويستدلون عمى ذلك بحديث ينسبونو واألزد ومذحج وكنانة واألشعرين, ويرون أ
 إلى الرسول.

وأما الذين يرجعون نسبو إلى "نزار" فيستدلون عمى نسبو ىذا بحديث ينسبونو إلى الرسول أيضا. وفي     
نما الذي ييمنا أن األح الف الجممة ال ييمنا ىنا موضوع نسب "أنمار" أكان في اليمن أم كان في نزار, وا 

تؤثر تأثيًرا كبيًرا في نشوء النسب, فموال دخول أنمار في اليمن ونزوليا بين قبائل يمانية, لما دخل نسبيا 
في اليمن. ولوال دخول أنمار في قبائل عدنانية وتحالفيا معيا لما عدىا النسابون من نزار, ولما عدوا 

اليمن وفي نزار وترددىا بين الجماعتين ىو الذي أنماًرا ابًنا من أبناء نزار األربعة. فاختالط "أنمار" في 
 أوقع النسابين في مشكمة نسبيا.

وطالما دفعت الحروب القبائل المغموبة عمى الخضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف معيا وتدخل      
ذا دام ذلك طوياًل, فقد يتحول الحمف والجوار إلىنسب. ثم إن تقاتل القبائل ب عضيا مع بعض في جورىا, وا 

يؤدي أحياًنا إلى ارتحال بعض ىذه القبائل المتقاتمة إلى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى, وتعقد معيا 
حمًفا وتجاورىا ومتى طال ذلك صار نسًبا, كالذي ذكره أىل األنساب من نزوح قبائل عدنانية إلى اليمن 

ي اليمن, وكالذي ذكروه أيضا من نزوح بسبب تقاتميا بعضيا مع بعض, مما أدى إلى دخول نسبيا ف
 قبائل يمانية نحو الشمال واختالطيا بقبائل عدنانية مما أدى إلى دخول نسبيا في نسب تمك القبائل.

وتجد في كتب األنساب واألخبار أمثمة كثيرة عمى اختالط أنساب قبائل معروفة في عدنان وفي قحطان, 
صدر اإلسالم وفي عيد الدولة األموية وتنظيمو, كما رأيت  كما رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في
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كيف أن بعض النسابين ينسبون قبيمة إلى أب قحطاني عمى حين ينسبيا بعض آخر إلى أب عدناني, 
وكيف أن نسابي القبيمة كانوا يرون رأيا آخر. وقد رأيت كيف أن بعضيم أرجع نسب ثقيف إلى "ثمود" 

 يف, ورأيت أيضا اختالف النسابين فيما بينيم في رسم شجرات األنساب.بغًضا لمحجاج الذي كان من ثق
 لقد وقع ىذا االختالف لعوامل عديدة: سياسية وجغرافية وعاطفية, ال يدخل البحث فييا في ىذا المكان.

ىذا وقد أرجع "ابن حزم" جميع قبائل العرب إلى أب واحد, سوى ثالث قبائل, ىي: تنوخ, والعتق, 
كل قبيمة منيا مجتمعة من عدة بطون. وقد نص غيره من أىل النسب عمى أن تنوًخا اسم وغسان, فإن 

لعشر قبائل, اجتمعوا وأقاموا بالبحرين, فسموا تنوًخا. وذكر بعض آخر أن غسان عدة بطون من األزد, 
 نزلت عمى ماء يسمى غسان, فسميت بو. فترى من ىنا أن تنوًخا واألزد حمف في األصل, وقد صار مع

 ذلك نسًبا عند كثير من أىل األخبار.
وبين أجداد القبائل واألسر الذين يذكرىم أىل األنساب, أجداد كانوا أجداًدا حقِّا, عاشوا وماتوا., وقد      

برزوا بغزواتيم وبقوة شخصياتيم, وكونوا لقبائميم ولمقبائل المتحالفة معيا أو التابعة ليا مكانة بارزة, 
ابيا إلييم, حتى خمد ذلك الفخر عمى ىيئة نسب, ونجد في كتب األنساب أمثمة عديدة جعمتيا تفتخر بانتس

 ليؤالء.
وقد الحظ العمماء المحدثون أن بين أسماء القبائل, أسماء ىي أسماء حيوان أو نبات أو جماد أو     

سم وبالدم. أجرام فمكية, كما الحظوا أن بين المصطمحات الواردة في النسب مصطمحات ليا عالقة بالج
وقد وجدوا أن بين ىذه التسميات والمصطمحات وبين البحوث التي قاموا بيا في موصوع دراسة 
المجتمعات البدائية صمة وعالقة, وأن لمتسميات المذكورة صمة وثيقة بـ"الطوطمية", كما أن لممصطمحات 

 صمة بما يسمى بـ"دور األمومة" أو "زواج األمومة" عند عمماء االجتماع.
 م, خالصتيا:ٔٛٛٔالطوطمية: نظرية وضعيا "ماك لينان" "مكمينان" المتوفى سنة و 
أن الطوطمية دور َمرَّ عمى القبائل البدائية, وىي ال تزال بين أكثر الشعوب إغراًقا في البدائية  -ٔ

 والعزلة.
ت المحسوسة أًبا ليا, قواميا اتخاذ القبيمة حيوانا أو نباتا, كوكبا أو نجما أو شيئا آخر من الكائناأن  -ٕ

 تعتقد أنيا متسمسمة منو وتسمى باسمو.
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ن كان األذى  -ٖ تعتقد تمك القبائل أن طوطميا يحمييا ويدافع عنيا, أو ىو عمى األقل ال يؤذييا وا 
 طبعو.

 لذلك تقدس القبيمة طوطميا وتتقرب إليو وقد تتعبد لو. -ٗ
لى الزواج من قبائل غريبة عن قبيمة الطوطم الزواج ممنوع بين أىل الطوطم الواحد, ويذىبون إ -٘

" في المغة اإلنجميزية. إذ يعتقدون أن التزاوج من بين أفراد Exogamy, وىو ما يعبر عنو بـ"المذكور
القبيمة الواحدة ذو ضرر بالغ, وميمك لمقبيمة؛ لذلك يتزوج رجال القبيمة نساًء من قبيمة أخرى غريبة, ال 

والمخالف ليذه القاعدة, أي الذي يتزوج امرأة من قبيمتو, يعرض نفسو لمعقوبات  ترتبط بطوطم ىذه القبيمة,
 قد تصل إلى الحكم عميو بالموت.

 األبوة غير معروفة عند أىل الطوطم, ومرجع النسب عندىم إلى األم. -ٙ
يجمعيم دم ال عبرة عندىم إلى العائمة, والقرابة ىي قرابة الطوطم, فأىل الطوطم الواحد إخوة وأخوات  -ٚ

 .ٔواحد
 :ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية لألعراب

وخير مثال لمقبائل التي اقتضت مصالحيا التكتل والتحالف بينيا, ىو الحمف الذي قيل لو "تنوخ". فقد 
اجتمع بالبحرين قبائل من العرب, وتحالفوا وتعاقدوا عمى التناصر والتساعد والتآزر فصاروا يًدا واحدة, 

, وحمف "فرسان" وىو حمف آخر قديم تكون من انضمام قبائل عديدة بعضيا إلى ٖ"تنوخ" وضميم اسم
. ولما لم يعرف أىل األخبار والمغة شيًئا من تمك األمور العادية, أوجدوا تمك ٗبعض لمتناصر والتآزر

 .ٔالقصص واألخبار واألنساب المدونةعن تنوخ وأمثال تنوخ
و: "البراجم", وىو من عمرو وظميم وقيس وكمفة وغالب. زعم أىل ومن ىذا القبيل, الحمف الذي قيل ل

األخبار أن "حارثة بن عمرو بن حنظمة", قال ليم: أيتيا القبائل التي قد ذىب عددىا, تعالوا فمنجتمع 
ولنكن كبراجم يدي ىذه, فقبموا, فقيل ليم: البراجم, وىم يد مع عبد اهلل بن دارم. فنحن أمام حمف من 

ددىا وذىب أمرىا, وخافت عمى نفسيا, فمم تجد أماميا من وسيمة لممحافظة عمى حياتيا سوى أحياء قل ع
 .ٕالتحالف, فكان من ذلك حمف البراجم

ونجد لفظة "الحميفان" لمداللة عمى تحالف قبيمتين, أو "األحالف" تعبيًرا عن حمف ُعقد بين قبيمتين أو أكثر 
د قصد بيا أحالف عديدة. فقد قيل ألسد وغطفان: "الحميفان"؛ تتردد في كتب أىل األنساب واألخبار, وق-
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ألنيما تحالفا وتعاقدا وعقدا حمًفا بينيما عمى التناصر والتآزر, كما قيل ليما "األحالف", واألحالف أسد 
, وقيل لقوم من ثقيف: "األحالف". والظاىر أنيم كانوا في األصل طوائف لم تتمكن من البقاء ٖوغطفان

وسط عالم ال يعيش فيو إال القوي, فتحالفت لمدفاع عن نفسيا, ويقال ألسد وطيء: "الحميفان", وحدىا في 
ولِفَزارة وأسد: "حميفان"؛ ألن خزاعة لما أجمت بني أسد عن الحرم, خرجت فحالفت طيًئا, ثم حالفت بني 

 .ٗفزارة
 .٘ى التناصر والتآزرولما تحالفت غطفان وبنو أسد وطيء, قيل ليم: األحاليف؛ لعقدىم حمًفا عم

وقد ورد في معمقة "الحارث بن حمزة اليشكري" اسم "حمف ذي المجاز", الذي ُعقد بين بكر وتغمب بوساطة 
"عمرو بن ىند", وقد أخذ فيو عمرو بن ىند العيود والمواثيق والكفالء من الطرفين حذر الجور 

 .ٔوالتعدي
ير متكافئة لمقبائل القوية, أي: لمقبائل التي لجأت إلييا وتكون الييمنة في األحالف التي تعقد بين قبائل غ

القبائل الضعيفة لعقد حمف معيا. فتكون الكممة عندئذ لسادات القبائل البارزة في ىذا الحمف, وعمى 
القبائل الضعيفة دفع شيء لمقبائل القوية في مقابل حمايتيا ليا وبسط سمطانيا عمييا, ومنع ما قد يقع من 

 بائل أخرى عمييا.اعتداء من ق
وقد كانت ىذه األحالف تدوم ما دامت المصالح متشابية, فإذا اختل التوازن بين المتحالفين, أو وجد أحد 
الطرفين أن مصالحو تقتضي االنضمام إلى حمف آخر, فسخ ذلك العقد وعقد حمفا آخر, وحالف قبائل 

 .ٕالف: "الخمع"أخرى قد تكون معادية لقبائل الحمف السابق, ويقال لفسخ األح
وىكذا كانت الحياة السياسية في الجاىمية: أحالف تتكون وأخرى قديمة تنحل, وال سيما إذا كانت قد 
نما كانت عوامل مؤقتة وأحوال طارئة  تكونت من قبائل ال رابطة دموية بينيا وال اشتراك في المواطن, وا 

 اقتضت تكتميا, ثم اقتضت انحالليا لزوال تمك األسباب.
د األحالف أحيانا بين عشائر وبطون قبيمة واحدة, تعقد عمى نمط األحالف التي تعقد بين القبائل. وتعق

وقد يعقد الحمف بين عشائر وبطون قبيمة, وبين عشائر وبطون قبائل غريبة؛ وذلك بسبب حدوث 
وتضطر  مشاحنات ومنافسات بين عشائر وبطون القبيمة, فتتكتل العشائر والبطون وتتحزب وقد تتقاتل,

عندئٍذ إلى تأليف أحالف بينيا لتتغمب بيا عمى العشائر والبطون المنافسة. ومثل ىذه األحالف تضعف 



11 
 

القبيمة وتؤدي إلى تصدعيا ما لم يتدارك أمرىا أصحاب الرأي والسداد فيتولواإصالح ما قد وقع بين رجال 
 ة من ىذا القبيل عند أىل األخبار.القبيمة من فساد, وتيدئة الحال حفًظا لمصمحة القبيمة. ونجد أمثم

ولم يكن من الواجب عمى كل أحياء قبيمة, االشتراك في األحالف التي تعقدىا غالبية أحياء تمك القبيمة, 
فقد اعتزلت "حنيفة" الحمف الذي عقدتو قبائل "بكر" في الجاىمية؛ ألنيا كانت من أىل المدر, وكان 

 .ٔدخمت في "عجل", وصارت ليزمة الحمف في أىل الوبر, فمما جاء اإلسالم
وكان في العرف الجاىمي أن األحياء التي تتحضر من قبيمة ما, ال تدخل في األحالف التي تعقدىا 
األحياء المتبدية؛ الختالف الحالة, ال سيما إذا كانت المواطن بعيدة. فالحضارة تبعد األعراب عمن 

 أساس التعامل.يتحضر منيم, إال إذا وجدت مصالح خاصة, والمصالح 
ونظًرا إلى ما لمحمف من قدسية في النفوس, أصبح من المعتاد عقده في مراسيم مؤثرة ورد وصف بعضيا 
في األخبار, مثل حمف "المطيبين" الذي عقد في مكة بعد اختالف بني عبد مناف وىاشم والمطمب ونوفل 

جماعيم عمى أخذ ما في أيدي بني عبد الدار مما كان قصي قد جعمو  مع بني عبد الدار بن قصي, وا 
فييم من الحجابة والمواء والسقاية والرفادة, فعقد كل قوم عمى أمرىم حمًفا مؤكًدا, عمى أال يتخاذلوا وال يسمم 
بعضيم بعًضا "ما َبلَّ بحٌر صوفُة", فأخرج بنو عبد مناف جفنة ممموءة طيًبا, فيزعمون أن بعض نساء 

ىا ألحالفيم في المسجد عند الكعبة, ثم غمس القوم أيدييم فييا, بني عبد مناف أخرجنيا ليم, فوضعو 
فتعاقدوا وتعاىدوا ىم وحمفاؤىم, ثم مسكوا الكعبة بأيدييم توكيًدا عمى أنفسيم, فُسموا المطيبين. وتعاقد بنو 

فُسموا  عبد الدار وتعاىدوا ىم وحمفاؤىم عند الكعبة حمًفا مؤكًدا عمى أال يتخاذلوا وال يسمم بعضيم بعًضا,
 .ٕاألحالف

 .ٔواألحالف ست قبائل: عبد الدار, وجمح, ومخزوم, وبنو عدي, وكعب, وسيم"
ومن ىذا القبيل حمف الفضول, إذ تداعت قبائل من قريش إلى حمف وتعاىدوا وتعاقدوا عمى أال يجدوا 

ى من ظممو بمكة مظموًما من أىميا ومن غيرىم ممن دخميا من سائر الناس إال قاموا معو, وكانوا عم
, وىو من األحالف التي ظل الناس ٕحتى ترد عنو مظممتو, فسمت قريش ذلك الحمف حمف الفضول

يحترمون أحكاميا حتى اإلسالم. وقد عقد عمى ىذه الصورة: اجتمعت بنو ىاشم وأسد وزىرة وتيم في دار 
فجعموه في جفنة, ثم بعثوا  عبد اهلل بن جدعان, وصنع ليم طعاًما كثيًرا, ثم "عمدوا إلى ماء من ماء زمزم

 .ٖبو إلى البيت فغسمت بو أركانو, ثم أتوا بو فشربوه"
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وأضيف إلى ىذه األحالف, حمف "الرباب". وىو حمف عقد بين المتحالفين بإدخال أيدييم في "ُرّب" 
واحدة,  وتحالفوا عميو, أو ألنيم جاءوا برب فأكموا منو, وغمسوا أيدييم فيو, وتحالفوا عميو, فصاروا يًدا

وقيل: ألنيم اجتمعوا كاجتماع الربابة, وىم: تيم وعدي وُعْكل وُمَزينة وَضبَّة أو: ضبة, وثور, وعكل, 
 .ٗوتيم, وعدي

ومن تمك األحالف, حمف َلَعقة الدم, وقد عقد عمى أثر تخاصم القبائل منقريش في وضع الحجر األسود 
جفنة ممموءة دًما, ثم تعاقدوا ىو وبنو عدي بن في موضعو. فمما استعدت لمقتال قربت بنو عبد الدار 

. ويظير أن ٔكعب بن لؤي عمى الموت, وأدخموا أيدييم في ذلك الدم في تمك الجفنة, فسموا "لعقة الدم"
عقد الحمف بإدخال األيدي في الدم من المراسيم المعروفة. وقد عرف قوم من بني عامر بن عبد مناة بن 

, وجاء أن َخْثَعًما إنما سموا خثعًما؛ ألنيم غمسوا أيدييم في دم ٕوي بأس شديدكنانة بمعقة الدم, وكانوا ذ
 .َٖجُزور

وتعقد األحالف عمى النار كذلك, وقد وصف "ىيرودوتس" طريقة من طرق التحالف والمؤاخاة والمحافظة 
يشاركيم في عمى العيود عند العرب, فذكر أن العرب يحافظون عمى العيود والمواثيق محافظة شديدة, ال 

ذا ما أراد  ذلك أحد من األمم, وليا قداسة خاصة عندىم, حتى تكاد تكون من األمور الدينية المقدسة. وا 
أحدىم عقد حمف مع آخر, أوقفا شخًصا ثالثًا بينيما ليقوم بإجراء المراسيم المطموبة في عقد الحمف؛ 

السكين يخدش بو راحتي الشخصين قرب ليكتسب حكما شرعيِّا, فيأخذ ذلك الشخص حجًرا لو حافة حادة ك
اإلصبع الوسطى, ثم يقطع قطعة من مالبسيما فيغمسيما في دمي الراحتين, ويموث بيما سبعة أحجار. 
ويكون مكان ىذا الشخص الذي يقوم بإجراء ىذه الشعائر في الوسط, يتمو أدعية وصالة لإلليين 

يو منيا قاد الحمف حميفو إلى أىمو وعشيرتو ", حتى إذا انتUrania" و"أورانيا" "Bachus"باخوس" "
 .ٗإلخبارىم بذلك ولإلعالن عنو, فيصبح الحميف أًخا لو وحميًفا, أمرىما واحد بالوفاء

وما ذكره "ىيرودوتس" عن عقد العرب أحالفيم عمى النار, ىو صحيح عمى وجو عام. يؤيده ما ذكره    
الجاىمية إذا أرادوا أن يعقدوا حمًفا, أوقدا ناًرا وعقدوا  أىل األخبار عن "نار التحالف", وقوليم: كان أىل

عندىا, ودعوا بالحرمان والمنع من خيرىا عمى من ينقض العيد ويحل العقد, وكانوا يطرحون فييا  حمفيم
الممح والكبريت, فإذا استشاطت قالوا لمحالف: ىذه النار تيددتك, يخوفونو بيا حتى يحافظ عمى العيد 

حمف كذًبا ويضمر غير ما يظير؛ ولذلك عرفت ىذه النار بنار التحالف. وىي نار يقسم والوعد, وال ي
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ن بريًئا حمف وليذا سموىا أيًضا "نار الميّول"  المتخاصمون عمييا كذلك, فإن كان الحالف مبطاًل نكل, وا 
 بن حجر", إذ قال: , وذكر أنيم كانوا ال يعقدون حمًفا إال عمييا. وقد أشار إلى ىذه النار "أوسٔو"اليولة"

 كما صد عن نار الميّول حالف ...إذا استقبمتو الشمس, صد بوجيو 
 كما أشار إلييا الكميت:

فوني بالعمى ُىوَّة الردى   ٕكما شب نار الحالفين الميّول ...ُىُمو خوَّ
حتى وقد ذكر أىل األخبار حمًفا سموه: "حمف المحرقين", وزعموا أن المتحالفين تحالفوا عند نار   

أمحشوا أي: احترقوا, وأن يزيد بن أبي حارثة بن سنان, وىو أخو ىرم بن سنان الذي مدحو زىير, يمحش 
المحاش, وىم بنو خصيمة بن مرة وبنو نشبة بن غيظ بن مرة عمى بني يربوع بن غيظ بن مرة رىط 

. وزعموا أن المحاش ٖالنابغة, فتحالفوا عمى بني يربوع عمى النار, فسموا المحاّش بتحالفيم عمى النار
 .ٗالقوم يجتمعون من قبائل شتى, فيتحالفون عند النار

وذكر عمماء المغة أن "المحاشن": القوم يجتمعون من قبائل يحالفون غيرىم من الحمف عند النار, وكانوا   
 يوقدون ناًرا لدى الحمف ليكون أوكد. وقد أشير إلى ذلك في شعر لمنابغة, إذ يقول:

 أعددت يربوًعا لكم, وتميما ...يزيد, فإنني  جمع محاشك يا
وقريب من ىذا ما كانت تفعمو قريش حين تعقد حمًفا, فيأخذ الحميف حميفو إلى الكعبة, ثم يطوفان    

باألصنام إلشيادىا عمى ذلك, ثم يعود الحميف بحميفو إلشياد قريش ومن يكون في الكعبة آنئذ عمى 
ميف, إذ أصبح ولو ما لو وعميو ما عميو, وعمى قومو حمايتو صحة ىذا الحمف, وقبولو محالفة الح

حمايتيم لو. وقد ذكرت كتب السيرة واألخبار واألدب طرًفا من أخبار المحالفات التي كانت تعقد بمكة 
 وكيفيتيا وبعض المراسيم التي تمت فييا.

قسم باألصنام التي يعبدونيا وال تعرف صيغة واحدة معينة لمقسم الذي يقسم بو المحالفون. فمنيم من أ    
فون عند الركن من الكعبة, ويقفون عندىا حين يعقدون الحمف, ومنيم, وىم أغمب أىل مكة, من كانوا يحم

فيضع المتحالفون أيدييم عميو, فيحمفون. وقد ذكر أن َقَسم قريش واألحابيش عند الركن يوم تحالفوا 
وتعاقدوا, حمفوا "باهلل القاتل وحرمة البيت والمقام والركن والشير الحرام عمى مصر, عمى الخمق جميًعا, 

د والتساعد عمى من عاداىم من الناس ما بل بحر صوفة, حتى يرث اهلل األرض ومن عمييا, وعمى التعاق
 وما قام حراء وثبير, وما طمعت شمس من مشرقيا إلى يوم القيامة".
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ومنيم من أقسم باآلباء واألجداد, لما ليم من مكانة ومقام في نفوسيم. ومنيم من حمف وعقد الحمف    
ر سادات القبائل المحترمين, فيحمفون بصاحب عند المشاىد العظيمة, أو في معابد األصنام, أو عند قبو 

ىذا القبر ويذكرون اسمو عمى التعاقد والتآزر أو عمى ما يتفق المتحالفون عميو, وعمى الوفاء بالعيد. وقد 
ينياكم  -عز وجل-ُروي أن النبي أدرك "عمر" في ركب وىو يحمف بأبيو, فنادى رسول اهلل: "أما أن اهلل 

 كان حالًفا, فميحمف باهلل أو يصمت".أن تحمفوا بآبائكم. من 
وفي كتب أىل األخبار واألدب أسماء قبائل يظير أنيا كانت أسماء أحالف, عقدت في مراسيم    

والمحاش وما شاكل  خاصة, يمكن الوقوف عمييا وتعيينيا من دراستيا والوقوف عمى معانييا, مثل الرباب
ذكرتو من التحالف عمى الطيب أو النار أولقسم عند  ومن عاداتيم في عقد األحالف ما, ذلك من أسماء

صنم. "وفي حديث اليجرة: وقد غمس حمًفا في آل العاص, أي: أخذ نصيًبا من عقدىم وحمفيم يأمن بو. 
وكان عادتيم أن يحضروا في جفنة طيًبا أو دًما أو رماًدا, فيدخمون فيو أيدييم عند التحالف ليتم عقدىم 

. وحمفوا بالممح وبالماء, "قال ابن األعرابي": "والعرب تحمف بالممح ٔواحد" عميو باشتراكيم في شيء
, وحمفوا بالخبز والممح. ٖ, ومن المجاز: "ممحو عمى ركبتو", بمعنى قميل الوفاءٕوالماء تعظيما ليما"

وعمى من يأكل خبز وممح شخص الوفاء لذلك الشخص, وال يجوز االعتداء عمى من أكل خبز وممح 
 وعمييا الدفاع عنو وأخذ حقو ممن ظممو من أىل تمك القبيمة.قبيمة, 
وتدون األحالف أحيانا لتوكيدىا وتثبيتيا, وتحفظ عند المتعاقدين, وقد تودع في المعابد كالذي ُروي     

في خبر "صحيفة قريش" يوم تآمر المشركون وتحالفوا عمى مقاطعة "بني ىاشم" في ِشْعبيم, إذ كتبوا 
جوف الكعبة, وكالذي ورد من تحالف  -كما يقول أىل األخبار-قوا عميو, ثم أودعوىا صحيفة بما اتف

ذبيان وعبس وتدوينيم ما تحالفوا عميو في الكتاب, وتعاىدوا وأقسموا عمى اتباع ما كتب فيو, والعمل بو. 
لى ذلك أشير في شعر قيس  .ٗوا 

 ونجد في شعر "زىير":
 ن: ىل أقسمتم كل مقسم؟وذبيا ...أال أبمغ األحالف عني رسالة 

إشارة إلى قسم أخذ من المتعاقدين ليمتزموا الوفاء بما تحالفوا عميو, وىم "األحالف". كما نجد في شعر 
 الحارث بن حمزة اليشكري:

 م فيو العيود والُكفالءُ  ...واذكروا حمف ذي المجاز وما قد 
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 ـقض ما في الميارق األىواءُ  ...حذر الجور والتعدي, وىل ينـ 
إشارة إلى العيود والرىائن التي أخذت من "بني تغمب" و"بني بكر" لموفاء بما توافقوا وتعاىدوا عميو ودونوه 
من شروط عمى "الميارق",ي: القراطيس, توكيًدا لما اتفقوا عميو مشافية. وكان الممك "عمرو بن ىند", قد 

 ثيق والرىائن.أصمح بين الطرفين بحمف, سمي حمف ذي المجاز, فأخذ عمييم الموا
ويوثق ما اتفق عميو من عيود وأحالف ومواثيق, رؤساء األطراف المتعاقدة, بأن تدون أسماؤىم وتختم 
بخواتيميم, لتكون شيادة بصحة ما اتفق عميو, كما يفعل المتعاىدون عمى صحة العقد, وعمى صحة 

 الخواتيم, وبأن ما اتفق عميو كان بحضورىم, وبأنيم شيود عمى كل ذلك.
وفي أخبار أىل األخبار شواىد تشيد بتدوين الجاىميين لعقود األحالف. ورد في شرح "التبريزي" عمى 
المعمقات قولو في معرض شرحو لمعمقة "الحارث بن حمزة اليشكري": إن كانت أىواؤكم زينت لكم الغدر 

من العيود والمواثيق والخيانة بعد ما تحالفنا وتعاقدنا, فكيف تصنعون بما ىو في الصحف مكتوب عميكم 
وورد أن أىل الجاىمية "كانوا يدعون في الجاىمية من يكتب ليم ذكر الحمف , والبينات فيما عمينا وعميكم

وورد في شعر ينسب إلى "درىم بن زيد األوسي", ما يفيد  ,واليدنة تعظيًما لألمر, وتبعيًدا من النسيان"
, ووردت إشارة إلى "الصحف": صحف العيود  وجود صحف مكتوبة بعيود عقدت بين األوس والخزرج

 . والمواثيق في شعر لمشاعر قيس بن الخطيم
وروي أنو قد كان عند "عمر بن إبراىيم" من ولد "أبرىة بن الصباح" الحبشي المعروف, كتاب دون    

"الدينوري" صورتو, فيو حمف اليمن وربيعة في حكم الممك "تبع بن ممكيكرب", وقد دون بشير رجب 
. وىو كتاب يظير أنو دون في اإلسالم, وأن واضعو لم يكن لو عمم بأحوال اليمن فيذلك العيد. ٙاألصم

عمى كل, فإنو يشير إلى وجود تدوين العيود عند الجاىميين. ولما تحالفت قريش عمى مقاطعة "بني ىاشم" 
", وذكر أنو حفظ عند "أم و"بني المطمب" كتبت كتاًبا بما اتفقت عميو, كتبو "منصور بن عكرمة العبدري
س بنت ُمخربة الحنظمية" خالة أبي جيل, وذكر أنو ُعمِّق في جوف الكعبة  . الُجالَّ

وشيادات الشيود عمى صحة العقود أو األوامر معروفة عند أىل اليمن, إذ وردت في األوامر الممكية    
يم. وقد عرفت عند أىل مكة, وىم قوم التي أصدرىا مموك اليمن وفي قوانينيم التي كانوا يصدرونيا ألتباع

تجار وأصحاب مصالح, وليم عقود ومواثيق ومعاىدات مع غيرىم من أىل القرى وسادات القبائل. وفي 
القرآن الكريم ألفاظ ليا صمة بالشيادة والشيود, منيا: "شيدتم" و"شيدوا", و"أشيد", و"تشيد", و"تشيدون", 
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المحافظة عمى الشيادة وعدم كتمانيا: }َوال َتْكُتُموا الشََّياَدَة َوَمْن و"شاىد", و"الشيادة", وقد أمر بوجوب 
 .َٕيْكُتْمَيا َفِإنَُّو آِثٌم َقْمُبُو{ 

ولما كانت مراسيم األحالف من المراسيم الميمة ومن األحداث الخطيرة, اقترنت من أجل ذلك بتقديم    
ء عمى مائدة واحدة كالذي ذكرتو من تقديم عبد اهلل الطعام لممتحالفين. فيجمس المتحالفون من جميع الفرقا

بن جدعان الطعام لممتحالفين يوم عقدوا "حمف الفضول". وقد تكون الوليمة نفسيا مظيًرا من مظاىر 
مراسيم عقد األحالف؛ لما لمخبز والممح من أثر عند العرب, فعمى من يأكل خبز رجل وممحو أن يمر بو 

ان اإلنسان الغادر ويوبخو, ألنو لم يراِع حرمة الخبز والممح, وىي حرمة ويوفي لو؛ وليذا يعنف اإلنس
 تكاد تصل إلى حرمة الدم والرحم.

يتبين مما تقدم أن العرب كانت ترى توكيد األحالف بكسوتيا بقدسية خاصة, وذلك بعقدىا مراسيم ذات    
في تمك المراسيم إلى أجسام صبغة دينية. وقد راعت في تمك المراسيم جيد إمكانيا إيالج ما يوضع 

المتحالفين, وكأنيم أرادوا بذلك إدخال القسم وما حمف عميو في جسم المتحالفين؛ وليذا كان الذين 
أصابعيم في  يغمسون إصبعيم في جفنة الدم أو في دم الجزور, يمطعون إصبعيم, وكان الذين يغمسون

لماء المقدس يشربون من ذلك الماء, وكان الطيب يمطعون أصابعيم أيًضا, وكان الذين يقسمون عمى ا
الذين يجرحون أيدييم ويعقدون الحمف يضعون راحتي المتحالفين اليمنيين إحداىما فوق األخرى, إلى آخر 
ذلك من مظاىر توحي أن المتحالفين لم يكونوا قد فعموا ذلك عبثًا ومن غير ىدف وال قصد, بل أرادوا من 

عمى التحالف لتنفيذ ما  -أي قسميم-وجعميم يشعرون بأن حمفيم ىذا  كل ذلك التأثير في المتحالفين,
 اتفق عميو, قد صار جزًءا من جسميم, وقد حل في دميم كما يحل الدم والخبز في دم الجسم.

وتعقد األحالف الخطيرة الميمة أمام األصنام وفي المعابد في الغالب؛ وذلك كي تكتسب قدسية خاصة. 
 الصنم, وقد يساعده مساعدون؛ ليقوموا بمساعدتو في إتمام المراسيم.ويشرف عمى عقدىا سادن 

ويكون بين قبائل الحمف سمم وود؛ لذلك يستطيع أبناء القبائل المتحالفة المرور بمواطن ىذه القبائل    
غير خائفين, وتمر قوافميم بأمان ال ُيتعرض ليا, وال تجبى إال عمى وفق ما اتفق عميو وجرت عميو عادة 

ضافتو ودفع األذى ال متحالفين. وعمى أبناء ىذه القبائل حماية من يجتاز بأرضيم وتقديم المساعدات لو وا 
ذا وقع عميو اعتداء من قبائل غريبة فعميو مساعدتو والذب عنو واستصراخ قومو لنجدتو؛ ألنيم من  عنو, وا 

 حمف واحد, وعمى اإلنسان أن يتعصب لمحمف تعصبو لقبيمتو.
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حالف إذا طالت وتماسكت, أحدثت اندماًجا بين قبائل الحمف قد يتحول إلى النسب, بأن ويالحظ أن األ
تربط القبائل والعشائر الضعيفة نسبيا بنسب القبيمة البارزة المييمنة عمى الحمف, وينتمي األفراد إلى سيد 

عديدة عمى تداخل  تمك القبيمة البارزة, فتدخل أنسابيا في نسب األكبر. وفي كتب األنساب واألدب أمثمة
 األنساب, وانتفاء قبائل من أنسابيا القديمة ودخوليا في أنساب جديدة.

ويؤدي انحالل الحمف أو انحالل عقد عشائر القبيمة الذي ىو في الواقع حمف سمي "قبيمة", إلى     
كرتو آنًفا انحالل األنساب وظيور أنساب جديدة, فإن القبائل المنحمة تنضم إلى حمف جديد, فيحدث ما ذ

من تولد أنساب جديدة, ومن تداخل قبائل في قبائل أخرى, وأخذىا نسبيا. ومن ىنا قال "جولد زيير": إنو 
ن القبائل؛ ألن أكثر أسماء  لفيم األنساب عند العرب, ال بد من معرفة األحالف والتحالف, فإنيا تكوِّ

مصالحيا, فاتفقت عمى عقد حمف فيما  من القبائل توحدت أجداد القبائل ىي أسماء أحالف, ضمت عدًدا
 .ٔبينيا عمى نحو ما مر

وفي كتب األنساب واألدب أدلة عديدة معروفة عمى أسماء أحالف, مشت بين الناس وفشت وشاعت 
حتى صارت كأنيا نسب من األنساب, ومن ذلك "األحالف" و"المطيبون". جاء "ابن صفوان" إلى "عبد اهلل 

إلمارة إمارة األحالف, كانت لكم", فقال "ابن عباس": "الذي كان قبميا خير بن عباس", فقال لو: "نعم ا
من المطيبين, وكان عمر من األحالف" يعني: "إمارة  -صمى اهلل عميو وسمم-منا. كان رسول اهلل 

, وقيل لعمر: أحالفي؛ ألنو َعَدِوي. واألحالف صار اسًما ليم كما صار األنصار اسًما لألوس ٕعمر"
 .ٖوالخزرج

وقد أشرت سابًقا إلى اسم "تنوخ". و"األحابيش" حمف ُعقد عند جبل حبش بأسفل مكة, فعرف المتحالفون 
بو. وىم "بنو المصطمق, والحيا بن سعد بن عمرو, بنو اليون بن خزيمة", وذلك عمى حد قول أكثر أىل 

 .ٗاألخبار
, وضبة, ولكنو سار بين الناس و"الرباب" حمف أيًضا ضم خمس قبائل, ىي: تيم, وعدي, وعكل, ومزينة

. وأما "األحالف" الذين ورد اسميم في شعر "زىير بن ٘ومشى وكأنو اسم جماعة ترجع إلى نسب واحد
. و"األحالف" كذلك: قوم من ٙأبي سممى", فيم "أسد" و"غطفان", ويقال لحمفيما المذكور أيًضا: "الحميفان"

 .ٚ"ثقيف"
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لحياة السياسية واالجتماعية عند العرب قبالإلسالم وعند العرب في لقد تركت األحالف أثًرا ميمِّا في ا
اإلسالم كذلك, عمى الرغم من الحديث المنسوب إلى الرسول الذي يناىض الحمف: "ال حمف في 

. وقد أدرك الرسول, وال شك, ضررىا بالمجتمع العربي إذ كانت من أسباب التفريق, فحل ٔاإلسالم"
 يا, وحتم عمى القبائل إطاعة الرسول أو من يقوم مقامو من المسممين.األحالف وأحل الدولة مكان

وأما ما رواه "قيس بن عاصم" من أن الرسول قال: "ال حمف في اإلسالم, ولكن تمسكوا بحمف الجاىمية", 
. وقد أكد اإلسالم احترام الجار, ووجوب الدفاع عنو, كما أيد األحالف ٕفالظاىر أنو قصد بذلك الجوار

مية التي تدعو إلى الخير ونصرة الحق. أما الممنوع, فما خالف حكم اإلسالم, ودعا إلى اليالك الجاى
 .ٖوالضرر والفتن والقتال, فذلك الذي ورد النيي عنو في اإلسالم

واستعمل الجاىميون لفظة "حبل", و"حبال" لمعيود والمواثيق؛ فـ"الحبل" ىو العيد والذمة واألمان, وىو مثل 
ان من عادة العرب في الجاىمية أن يخيف بعضيم بعًضا, فكان الرجل إذا أراد سفًرا أخذ عيًدا الجوار. وك

من سيد كل قبيمة, فيأمن بو ما دام في تمك القبيمة, حتى ينتيي إلى األخرى, فيأخذ مثل ذلك أيًضا, يريد 
 ول األعشى:بو األمان. فيذا حبل الجوار, أي: ما دام مجاوًرا أرضو. وفي ىذا المعنى جاء ق

ذا تجوَّزىا حبال قبيمة   أخذت من األخرى إليك حباليا ...وا 
وجاء في الحديث: "بيننا وبين القوم حبال", أي: عيود ومواثيق. وفي ىذا المعنى, أي: العيد والذمة 

 واألمان, جاء:
بال" التي وقد استفادت قريش من "الحٗمن َحّل ساحتكم بأسباب, نجا ...وما زلت معتصًما بحبل منُكُم 

عقدتيا بينيا وبين القبائل؛ إذ أمنت بذلك عمى تجارتيا, وقد كانت واسعة تشمل كل جزيرة العرب, وتتصل 
بالعراق وببالد الشام, فصارت قوافميا العامة والخاصة تمر بأمن وسالم من كل مكان, بفضل حنكة سادة 

مواثيق, جعمت التحرش بقوافميم من مكة وذكائيم في تأليف قموب سادات القبائل وربطيم بيم بعيود و 
ذا طمع بيا طامع أدبو سيد قبيمتو الذي يخضع لو.  األمور الصعبة, وا 

ولقريش ولغيرىا أحالف مع أسر وأفراد. فقد كان لـ"بني دارم" من تميم حمف مع "بني عبد مناف" من 
"منا خير فارس في  قريش, وكان لـ"عكاشة بن محصن" حمف مع رجال من مكة. ُروي أن رسول اهلل قال:

العرب: عكاشة بن محصن", فقال ضرار بن األزور األسدي: ذاك رجل منا يا رسول اهلل, قال: "بل ىو 
وكان لألخنس بن شريق, وىو  ,منا بالحمف", فجعل حميف القوم منيم كما جعل ابن أخت القوم منيم
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لك "خالد بن عرفطة", وىو رجل من رجل من ثقيف, وكذلك "يعمى بن منبو", وىو رجل من "بمعدويَّة", وكذ
 . حمف مع قريش, فصاروا منيا بالحمف؛ ذلك ألن "حميف القوم منيم, وحكمو حكميم"-عذرة 

وقد يقع أسير في أسر آسر, فال يتمكن من فداء نفسو, ثم يطمب من آسره أن يكون حميًفا لو, فإذا قبل 
لك الشخص حميًفا لقبيمة آسره, ويكون حكمو آسره منو ذلك, صار في حمفو وفي حمف قبيمتو, أي: يكون ذ

 ,بالنسبة لإلرث, أنو يرث من القبيمة كما يرث الصريح من أبنائيا. أما إذا قتل, فديتو نصف دية الصريح
 . وكان "معيقيب بن أبي فاطمة" حميًفا لبني أسد, وكان يكتب مغانم الرسول

 التخالع:
ذا أراد المتحالفون إنياء حمفيم وعيدىم ا  لذي تعاىدوا عميو بينيم, أعمنواعن ذلك, وكتبوا بو كتاًبا؛ وا 

ليكون مشعًرا بتخالعيم, وأنيم نقضوا الحمف الذي كان بينيم, فتسقط بذلك كل مسئولية تولدت عن الوفاء 
بذلك الحمف أو العيد, فال يطالب طرف الطرف الثاني بالوفاء بو. ورد في كتب المغة: وتخالعوا: نقضوا 

 . د بينيم وتناكثواالحمف والعي
ويكون التخالع باتفاق الطرفين عميو, وبرضائيما عنو. وأما إذا نكل طرف واحد بتنفيذ ما جاء في الحمف, 
أو أعمن عن انسحابو منو ساعة الحاجة إليو, كأن يتبرأ منو في وقت يكون فيو حميفو في شدة وضيق, 

 و, وليس الغدر من سجايا إنسان شريف.ُعدَّ ذلك غدًرا وخيانة؛ لتمكئو عن تنفيذ ما اتفق عمي
وقد كان لمحمف أثر ميم في تالحم األنساب وفي انفكاكيا وتجزئيا, وطالما نقرأ في الكتب عبارات تشير 
إلى تالحم األنساب وتداخميا بسبب العوامل المتقدمة, مثل: "ومنيم سميم بن عباد, كان حميًفا ألبي 

 . الب"طالب, وولده اليوم يدعون في آل أبي ط
واألحالف بنوعييا: أحالف القبائل, وأحالف األفراد قد ال تدوم أمًدا طوياًل, وال سيما أحالف القبائل؛ 
فالقبائل في تنقل وحركة, ومصالحيا وضرورات الحياة عندىا متغيرة غير ثابتة, وىي قمقة غير مستقرة. 

ما إذا ما تشتت شمل الحمف, وتنقمت وأحالف تقوم عمى مثل ىذه األسس ال يمكن أن تدوم وتعمر, وال سي
قبائمو, وتحولت إلى أماكن بعيدة؛ فتضعف الروابط والصالت التي تجمع بين شمميا, ثم ترخى وتزول وال 
يبقى من الحمف غير االسم. تزول بغير تخالع وال تقاتل أو تباغض, تزول ألن الظروف التي دعت إلى 

قد برَّد من نار الحب التي كانت قد قاربت بين القموب, عقدىا تكون قد زالت وتغيرت, وألن التباعد 
 فجعميا تنسى ذلك الحب, وال تذكره إال عندما تتذكره.
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 إخاء القبائل:
ن عده أىل األنساب واألخبار إخاء خاء القبائل ىو إخاء اصطناعي, وا  حقيقيِّا من اقتران والد بأم. فنحن  وا 

لجاىمية, ومن نقدنا وغربمتنا ألخبار أىل األخبار ولروايات أىل نعمم في ىذا اليوم ومن قراءاتنا لمكتابات ا
األنساب, أن التآخي ىو في الواقع جوار, ونزول قبيمة بجوار قبيمة أخرى, أو نتيجة حمف تآخت قبائمو 
واتحدت, فعد تآخًيا بالمعنى المفيوم من األخوة, أو حاصل تضخم قبيمة لم تعد أرضيا يتسع صدرىا ليا, 

ائرىا وبطونيا إلى التنقل واالرتحال إلى مواطن جديدة, وعدت نفسيا لذلك من نسل تمك فاضطرت عش
 القبيمة التي كانت تعيش معيا, فعد ذلك أىل األنساب نسًبا حقيقيِّا بالمعنى المفيوم من النسب عندنا.

, فتنزل بين وقد تضطر بعض القبائل إلى ترك مواطنيا واالرتحال عنيا؛ بسبب غزو قبيمة أقوى منيا ليا
قبيمة جديدة وتتحالف معيا, أو تقيرىا عمى النزول بأرضيا. وفي كتب أىل األنساب واألخبار أمثمة 
عديدة عمى ذلك, فتتداخل أنسابيا, ويتولد من ذلك نسب جديد. من ذلك, ما يرويو أىل األنساب عن 

والد "معد" و"عك", ىاجر "عك" وىو أخو "معد" عمى زعم أىل النسب, فمما حارب "بختنصر" "عدنان", 
أبناء "عك" نحو الجنوب فراًرا من "بختنصر" وأقاموا في اليمن, فدخل نسبيم في اليمن, وعدىم بعض أىل 

 األنساب من قحطان. ومن ذلك قضاعة وقبائل عديدة.
 اليجن:

ذا تزوج وتزوج العرب من اإلماء, وذلك أن من اإلماء من كانت جميمة الصورة حموة المنظر والكالم؛ ولي
ساداتين منين, فُولد ليم نسل, قيل لمواحد منو: اليجين. واليجين: ولد العربي من غير العربية, وقيل لو 

ويقال لمزواج الذي يقع بين عربي وأعجمية: "مياجنة", وقد  ,ذلك؛ ألن الغالب عمى ألوان العرب األدمة
فيو. واألعاجم ىم, ميما كانوا عميو  عابتو العرب وعدت اليجين دون العربي الصريح, لوجود دم أعجمي

 . من منزلة, دون العرب في نظر العرب
ويظير من تعريف عمماء المغة لمفظة "اليجين", أنيا خصصت بمن يولدمن أم أعجمية بيضاء, كأن 
تكون األم رومية أو فارسية. فقد ذكروا أن العرب أطمقت عمى أوالدىا من العجميات الالئي يغمب عمى 

شباىيم أمياتيم, فيجب أن تكون األميات ألوانين ا لبياض, اليجن واليجناء؛ لغمبة البياض عمى ألوانيم وا 
األعجميات إذن من ذوات البشرة البيضاء؛ تمييًزا لين عن ذوات البشرة السوداء من الرقيق المستورد من 

زاود"؛ لغمبة البياض عمى إفريقيا. ويذكر عمماء المغة أيًضا أن العرب قالت لمعجم: "الحمراء" و"رقاب الم



21 
 

وقد ىجا "حسان بن ثابت" "سعد بن أبي سرح" بأن اتيمو  ,ألوانيم, ويقولون لمن عال لونو البياض: أحمر
 . بأنو عبد ىجين, أحمر المون فاقع, موتر عمباء القفا, َقَطط, جعد

الم اليجن؛ بسبب وقد جاء ىذا المعنى من الفساد الذي قد يظير في ك ,واليجنة من الكالم: ما يعيبك
 عجمة األميات وعدم إتقانين العربية. ولما كان الخطأ في المغة عيًبا, عدت اليجنة من األمور المعيبة.

ويطمق العرب لفظة "رجل مولَّد" عمى الرجل إذا كان عربيا غير محض. و"المولدة": الجارية المولودة بين 
غذونيا غذاء الولد ويعممونيا من األدب مثل ما يعممون العرب, وقيل: ُتولد بين العرب وتنشأ مع أوالدىم وي

أوالدىم. و"التميد" التي ولدت ببالد العجم وُحممت فنشأت ببالد العرب, وقيل: ىي التي تولد في ممك قوم 
 وعندىم أبوىا.

 الجوار:
ولمجوار حرمة كبيرة عند الجاىميين. فإذا استجار شخص بشخص آخر, وقبل ذلك الشخص أن يجعمو 

ال عد ناقًضا جا ًرا ومستجيًرا بو, وجبت عميو حمايتو, وحق عمى المجار الدفاع عن مجيره, والذب عنو, وا 
لمعيد, ناكثًا لموعد, مخالًفالحق الجوار. وعمى القبائل استجارة من يستجير بيا, والدفاع عنو دفاعيا عن 

ظممو ظالم, وجارك المستجير بك, أبنائيا. ويقال لمذي يستجير بك: "جار", والجار: الذي أجرتو من أن ي
 . والمجير: ىو الذي يمنعك ويجيرك, وأجاره: أنقذه من شيء يقع عميو

 العصبية:
وأساس النظام القبمي ىو العصبية, العصبية لألىل والعشيرة وسائر متفرعات الشعب أو الجذم أو القبيمة 

معيم عمى من يناوئيم, ظالمين  أو العشيرة. ومن شروطيا أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبتو والتألب
وىي ضرورية لمقبائل؛ ألنيا ال تستطيع أن  ,كانوا أو مظمومين, وليس لو أن يتساءل: أىو ظالم أم مظموم

تدافع عن نفسيا إال إذا كانت ذات عصبية ونسب, وبذلك تشتد شوكتيا, ويخشى جانبيا, كما أنو ال يمكن 
تقوم العصبية عمى النسب, وىي تختمف لذلك باختالف وقوع العدوان عمى أحد مع وجود العصبية. و 

 وتشمل العصبية الصرحاء والموالي والجيران. ,درجات تقارب األنساب؛ ولذلك نجد عصبيات مختمفة
ن تحضروا واستقروا وأقاموا في بيوت ثابتة, إال أن  وتشمل العصبية أىل المدر كذلك, فأىل المدر وا 

مى العصبية أيًضا, فتألفت المدن والقرى من "شعاب", وتكونت نظاميم االجتماعي والسياسي بني ع
الشعاب من جماعات بينيا روابط دم ووشائج قرابة. والشِّْعب ىو وحدة, وىو الذي يأخذ بحق المظموم من 
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ذا حدث  الظالم, وبظالمة من تقع عميو ظالمة. وغالًبا ما تكون بين الشعاب المتجاورة قرابة وصمة رحم, وا 
الشعاب, ىبت لمنظر فيو واتخاذ ما ينبغي اتخاذه من موقف, ثم تكون عصبية الشعاب  حادث ليذه

ن تحضروا واستقروا كانوا ُيرجعون أنفسيم كأىل الوبر   بائللقالممدينة أو لمقرية, ثم إن سكان ىذه المدن وا 
استقرارىم وعشائر. فيم إذن أعراب من حيث التعصب واألخذ بالعصبية, واختالفيم عن األعراب ىو في 

 وفي عيشيم في محيط ضيق محدود وفي خطط مثبتة مرسومة.
 وفي المعنى المتقدم عن العصبية, ورد قول الشاعر:

 عمى القوم, لم أنصر أخي حين ُيظَمم ...إذا أنا لم أنصر أخي وىو ظالم 
أن يناليم  فالعصبية: أن يدعو الرجل عصبتو إلى نصرتو, وىي: "النصرة عمى ذوي القربى وأىل األرحام,

 .ٔضيم أو تصيبيم ىمكة"
 وفي ىذا المعنى أيًضا ورد قول الشاعر, قريط بن أنيف, حيث يقول:

 طاروا إليو ُزرافات ووحدانا ...قوم إذا الشرُّ أبدى ناجذيو ليم 
 ٕفي النائبات عمى ما قال برىانا ...ال يسألون أخاىم حين يندبيم 

سيفو أو رمحو أو أي سالح يممكو وبغير سالح, لينصر أخاه,  فيو ييبُّ إذا سمع نداء العصبية, حاماًل 
ال يسألو: ِلَم؟ فميس من العصبية واألخوة القبمية أن تسأل أخاك عما وقع لو, بل عميك تمبية ندائو وتقديم 

 العون لو, معتدًيا كان أو معتًدى عميو.
المسئولية. فأقرب الناس إلى  ولمعصبية صمة كبيرة بالمسئولية وبالعقوبات, فعمى درجة العصبية تقع

 يبدؤونالجاني, يكون أول من يتناولو األخذ بالثأر, ثم األبعد فاألبعد. ومن ىنا كان الطالبون لمثأر 
بالجاني أواًل, فإن فاتيم أخذوا أقرب الناس رحًما بو, فإن فاتيم أخذوا الذي يميو أو من ىو في درجتو 

 وىكذا.
ين, خفت حدتيا, وطبيعي أال تكون العصبية إلى القبيمة مثل العصبية وكمما بعدت العصبية عن دم األبو 

إلى األىل في الشدة؛ وليذا فإن العصبية ترتبط بدرجة الدم والتحام النسب ارتباًطا طرديِّا. وىذا شيء 
 طبيعي, وىو حاصل ىذه الحياة.

بينيا؛ بسبب تغمب المصالح وال تمنع العصبية بطون القبيمة من مخاصمة بعضيا بعًضا ومن التقاتل فيما 
, تغمبت المصمحة عمييا. المصالح بالعواطفالشخصية عمى عاطفة "العصبية". ومتى اصطدمت 
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فالمصمحة حاجة وواقع عممي, والعصبية شعور, والحاجة أقوى منيا؛ وليذا نجد المصمحة تدفع بطون 
دة عنيا في النسب لمقارعتيا أخواتيا القبيمة المتخاصمة عمى االستعانة ببطون غربية عنيا, أو بقبائل بعي

ولمتغمب عمييا, مدفوعة إلى ذلك بدافع المصمحة وغريزة المحافظة عمى الحياة. فتقاتمت بطون من طيء 
. ٔوتحاربت فيما بينيا, وتقاتمت قبائل بكر ووائل مع وجود النسب والدم, وتقاتل بنو جعفر والضباب

عمى الشعور باألخوة. ومتى ظيرت المصالح المادية تقاتمت لظيور مصالح تغمبت عمى العصبية و 
 عجزت عاطفة النسب والعصبية عن التغمب عمييا.

وجرثومة العصبية, العصبية لمدم, وأقرب دم إلى إنسان ىو دم أسرتو, وعمى رأسيا األبوان واإلخوة 
ية وقوتيا تابعة واألخوات ثم األبعد فاألبعد, حتى تصل إلى العصبية لمقبيمة. وليذا تكون شدة العصب

لدرجة قرب الدم والنسب وبعدىما, فإذا ما حل حادث بإنسان, فعمى أقرب الناس دًما إليو أن ييب 
إلسعافو واألخذ بالثأر ممن ألحق األذى بقريبو؛ وليذا صارت درجات العصبية متفاوتة بحسب تفاوت الدم 

 ومنازل النسب.
, والعصبية لمحمف, أو العصبية لمنسب األكبر, وذلك وآخر مرحمة من مراحل العصبية, العصبية لمقبيمة

في حالة تكتل القبائل وتخاصميا كتاًل. وتكون العصبية لمقبيمة أقوى من العصبية لمحمف أو النسب 
األكبر مثل معد أو نزار أو حمير أو ما شاكل ذلك؛ وذلك لشعور أبناء القبيمة بأن الرابطة التي تربطيم 

برز وأظير في القبيمة من رابطة الحمف أو رابطة النسب األكبر, وال سيما رابطة ىي رابطة الدم, والدم أ
الحمف, فإنيا رابطة مصمحة في الغالب ال رابطة دم, والشعور بروابط المصالح ال يكون مثل الشعور 

 بروابط الدم.
ال لم تكن لممتحالفين وتدفع العصبية لمحمف, قبائل الحمف عمى التناصر والتآزر والتكتل والوفاء بالعيد, وا  

فائدة ما من الحمف, وعمى أفراد الحمف أن ينصر بعضيم بعًضا, وعمى قبائل الحمف أن يتآزروا في دفع 
الديات أيًضا, وبالمطالبة بديات من ُيقتل من قبائل الحمف, إذا عجز أىل القتيل أو قبيمة القاتل عن األخذ 

 بحقو.
شمل أحرارىا, أي: أبناءىا الخمص الصرحاء, وتشمل الموالي أي: وتشمل العصبية كل منتٍم إلى القبيمة, ت

الرقيق وكل ممموك تابع لحر, كما تشمل أىل الوالء والجوار. فالعصبية ال تعرف تفريًقا في ىذه الناحية, 
ن كان عبًدا ممموًكا, ذلك  فعمى كل من ينتمي إلى قبيمة ويحمل اسميا أن يتعصب لقبيمتو ويذود عنيا, وا 
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وأمر محتوم, ال جدال فيو وال نقاش, من حيث وجود حقوق أو عدم وجودىا, ومن حيث إن أصل قانون 
ىذا حر وأصل ىذا عبد؛ ألن ما يصيب الحر يصيب المولى والجار, وما يصيب المولى والجار يؤثر 

ع عن عمى الحر؛ ألنو مسئول عن مواله وعن جاره بحكم التممك والجوار, وعمى الرقيق والجار تبعة الدفا
 الصريح وعن القبيمة التي ينتمي إلييا الصريح.

جابة الصارخ بالعصبية,  وتمزم العصبية أبناء القبيمة بوجوب تحمل التبعة والقيام بواجبيا وتمبية ندائيا وا 
نما عميو أن يعمل بقول الشاعر:  ليس لو أن يسأل عن السبب, وال أن يعتذر عن تمبية النداء, وا 

 ٔفي النائبات عمى ما قال برىانا ...يندبيم ال يسألون أخاىم حين 
ذا كان القتيل سيد قبيمة وجب عمى القبيمة األخذ بثأر سيدىا, وىييات أن  ذا قتل قتيل لزم األخذ بثأره, وا  وا 

 تسكت عن قتمو, وعمى كل فرد من أفراد تمك القبيمة واجب األخذ بثأره ممن قتمو.
تبعة, إذ جعميا تبعة جماعية. فإذا جنى رجل جناية قتل, ويفرض قانون العصبية عمى القبيمة تحمل ال

تكون قبيمتو مسئولة عن جنايتو, وعمييا تقع تبعة قتل القاتل إذا تعذر األخذ بالثأر منو أو تعذر تسميم 
القبيمة لو, كما يقع عمى القبيمة دفع الدية إذا عجز القاتل أو آلو عن دفعيا, وذلك لتوزيعيا عمى المتمكنين 

 رادىا, أو بقيام ساداتيا أو سيدىا بدفعيا كاممة أو بدفع ما تبقى منيا.من أف
ومن ىنا خضعت فردية األعرابي المتطرفة لقانون الجماعة, أي: لسمطان العصبية فصار واجًبا عميو أن 

مرة يضع نفسو تحت إمرة القبيمة, وذلك بتمبية ندائيا حين يبمغو ذلك النداء, وتقديم نفسو طائًعا مختاًرا إل
القبيمة ليدافع عنيا أو ليشترك معيا في الغزو, ليس لو أن يفر أو يعتزل أو يتمكأ, فيذا واجب مفروض 

 عميو, إذا خالفو خالف جماعتو وخسر حمايتيا لو, وصار مسبوًبا من الناس.
 الَحِميَّة:

أنف من عمل ومن مظاىر العصبية: "الحميَّة", وىي األنفة والغيرة والغضب, وذلك أن الشخص كان ي
وىو يغضب وتأخذه حميتو من أن يترك سنة  ,قبيح, وتأخذه حميتو من أن يفعل شيًئا يعاب ويعار عميو

آبائو وأجداده, وقد نيى اإلسالم عن الحمية, واعتبرىا من أخالق أىل الجاىمية والكفر. ونزل الوحي يندد 
يََّة َحِميََّة اْلَجاِىِميَِّة َفَأْنَزَل المَُّو َسِكيَنَتُو َعَمى َرُسوِلِو َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَن بيا }ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُموِبِيُم اْلَحمِ 

َوَأْلَزَمُيْم َكِمَمَة التَّْقَوى{ , وذلك حين جعل "سييل بن عمرو" في قمبو الحمية فامتنع أن يكتب في كتاب 
الرحمن الرحيم, وأن يكتب فيو: محمد رسول اهلل, المقاضاة الذي كتب بين الرسول والمشركين: بسم اهلل 
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, فوضع اإلسالم "السكينة" في موضع حمية  وامتنع ىو وقومو من دخول رسول اهلل مكة عامو ذلك
 الجاىمية.

و"النعرة", وىي الصياح ومناداة القوم بشعارىم طمًبا لمغوث واالستعانة, أو إلىاجتيم ولتجمعيم في الحرب. 
حديث: "ما كانت فتنة إال نعر فييا فالن", أي: نيض فييا. وفي حديث الحسن: كمما ومن ىنا ورد في ال

ولما كان العرب أصحاب حس  ,نعر بيم ناعر اتبعوه, أي: ناىض يدعوىم إلى الفتنة ويصيح بيم إلييا
نت مرىف, وعاطفة ذات حساسية شديدة؛ لذلك لعبت النعرات فييم دوًرا خطيًرا في إثارة الفتن بينيم, وكا

 سبًبا لحدوث حوادث مؤسفة عند الحضر وعند األعراب.
ذا أصيب شخص بضيم, أو نزلت بو إىانة أو نازلة, نادى قومو بشعائر العصبية, وعمى قومو تمبيتو  وا 
ونصرتو. وقد ينادي اإلنسان شخًصا طالًبا منو العون والنصرة, فتمزمو مساعدتو كأن ينادي: "يا َلفالن", 

د التحزب والتعصب, ينادي بو بصوت عاٍل مسموع, عند بيت المنادى أو في وىو شعار يستعمل عن
 موضع عام أو في مكان مرتفع؛ ليصل الصوت إلى أبعد مكان.

لمقبائل شعار ينادون بو عند العصبية, فإذا وقع عمى أحد من أىل يثرب اعتداء وأراد المؤازرة والنصرة, 
ذا كان من تميم نا دى: يا َلتميم, وىكذا, فييرع من يكون حاضًرا ساعة النداء لينصر نادى: يا آَلل َقْيمة, وا 

 .ٔصاحبو الذي ىو من قومو, وليؤازره. وتعد التمبية من أىم مفاخر الرجال والقبائل وواجًبا من الواجبات
ذا أرادوا إىاجة قوميم نادوا بالعصبية. وقد وقع خالف بين  ويتداعى الناس إلى العصبية في القتال, وا 

اجرين واألنصار في المدينة والرسول فييا, فقال قوم: يا لألنصار, وقال قوم: يا لممياجرين. فسمع المي
النبي تداعييم وصراخيم, فقال ليم: "دعوىا؛ فإنيا منتة", ودعاىا بـ"دعوى الجاىمية", وفي الحديث: "ما 

 . األمر الشديدبال دعوى الجاىمية؟ " ىو قوليم: يا لفالن, كانوا يدعون بعضيم بعًضا عند 
 اإلسالم والعصبية:

وقد تركت "العصبية" أثرا ميما في الحياة السياسية واالجتماعية عند العرب قبل اإلسالم. وقد كانت إذ 
ذاك ضرورة من الضرورات الالزمة بالنسبة إلى الحياة في الجاىمية؛ ألنيا الحائل الذي يحول بين الفرد 

يمنع الصعاليك والخمعاء والمستيترين بالسنن من التطاول عمى حقوق وبين االعتداء عميو, والرادع الذي 
الناس, إذ ال حكومة قوية رادعة وال ىيئة حاكمة في استطاعتيا الييمنة عمى البوادي وعمى األعراب 
مارات متنافرة, إذا ارتكب إنسان جريمة في أرضيا, وفر إلى رض  المتنقمين. بل ىنالك قبائل متناحرة وا 
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بنفسو وأمن عمى حياتو ىناك, ولكنو كان يخشى من شيء واحد, لم يكن ألحد فيو عميو  أخرى, نجا
سمطان, وىو "العصبية" وسنة "األخذ بالثأر", وىي العصبية في ثوبيا العممي. كان يخشى من سمطان 

سنين, األخذ بالثأر, حيث يتعقبو أىل الثأر, فال يتركون الجاني يينأ بالحياة ولو بعد مضي عشرات من ال
حتى ُيقتل أو يقتل أقرب الناس إليو. وبذلك صارت العصبية ضرورة من ضرورات الحياة, بالنسبة لسكان 

 جزيرة العرب؛ لحمايتيم وصيانتيم من عبث العابثين.
وقد أدرك اإلسالم ما في العصبية من أخطار عمى المجتمع, ولما في األخذ بالثأر من ضرر عمى األمة, 

ى مجتمع ذئاب, يأخذ كل ذئب بحقو من غريمو, فنيى عنيا, وحول العصبية إذ يحول المجتمع إل
الجاىمية إلى عصبية إسالمية, بأن يتعصب المسمم ألىل عصبيتو, ولدينو, فيدافع عنو ويقاتل في سبيمو 
ظيار حق المظموم  وفي سبيل رفع الظمم عمن وقع عميو بمساعدة من بيدىم األمور عمى إحقاق الحق وا 

رم العصبية الجاىمية المعروفة, فورد في الحديث: "ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل لدييم, وح
عصبية", ومنع األخذ بالثأر, إذ جعل حقو من حقوق أولي األمر, ومن بيده سمطان المسممين, ومن 

 ينيبونو عنيم لمقضاء بين الناس.
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