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 احلياة االقتصادية عند العزب :

البدو يحتقرون المين وكسب الرزق عن طريق الصناعة، وقد اقتصر عمميم فييا عمى مصنوعات  كان     

بسيطة يصنعيا العربي لنفسو، أما الزراعة فإن الجفاف وطبيعة الببلد الصحراوية، قد جعبل األرض قاحمة إال في 

ليا، وقميبل ما كانوا يمارسونيا،  اليمن وبعض الواحات في الشمال، وحتى التجارة فإنيا لم يكن لمبدو خمق يؤىميم

بيد أنيم قد اسُتخدموا حراًسا لمقوافل التجارية، أو أدالء ليا لقاء أجور يتقاضونيا من أصحاب القوافل، الذين ربما 

استأجروا منيم جماال لنقل بضاعتيم. ومع كون التجارة ىي المينة التي يكنون ليا شيًئا من االحترام أكثر من 

 كانوا يكرىون التكالب عمييا، وينددون باندفاع قريش فييا .سواىا، فإنيم 

إنما كانت معيشة البدو قائمة عمى ما تنتجو مواشييم من ألبان ولحوم يتغذون بيا، ومن صوف ينسجون        

تي منو خياميم ولباسيم، ومن جمود يستعممون منيا ِقَرًبا أو أحذية يحتذونيا، كما كانوا يعتمدون عمى الموارد ال

تأتييم من الغزو، الذي كان ركنا من أركان الحياة في الصحراء، ولم يكن نوعا من المصوصية بالرغم من أنو 

شبيو بيا، بل كان في نظرىم نوعا من الممارسة المباحة، ومن التقاليد المتعارف عمييا، إذ تغير قبيمة عمى أخرى 

ذ إبميا وماشيتيا ومتاعيا، وتسبي نساءىا وأوالدىا، بسبب عداوة بينيما، أو حتى بسبب كونيا أضعف منيا، تأخ

فتتحفز القبيمة المعتدى عمييا لؤلخذ بالثأر وتتربص باألولى، حتى إذا واتتيا فرصة سانحة، انقضت عمييا 

لتغزوىا بدورىا وتسمبيا ما تممكو؛ ثأًرا منيا لما فعمتو بيا، ومما درج عميو العرب أنيم يحتفظون بالسبي من نساء 

الد، حتى ترسل قبيمتيم الفدية التي تطمبيا القبيمة المنتصرة، كما كان المغيرون يتحاشون جيد استطاعتيم وأو 

 إراقة الدماء . 

فالبيئة البدوية بيئة غزو وغارات، وما ذلك إال ألن الصحراء قميمة الموارد شحيحة النبات. فالقبيمة التي        

الرزق والمعيشة، ترى من حقيا أن تأخذ ممن يممك، حتى أصبح الغزو  تشعر بأنيا ال تممك ما يؤمن ليا موارد

جزًءا من عقمية البدوي وطبعو، فإذا لم يجد من يغزوه من أعدائو أو من البعيدين عنو، أغار عمى جيرانو، أو 

 . حتى عمى ذوي قرباه

 



 التحارة يف احلضز:

ىي التي حظيت باالىتمام في المجتمعات  عمى أن األمر يختمف بالنسبة لمحضر؛ ذلك أن التجارة       

الحضرية، فأقبل القوم عمييا إقبااًل شديًدا إلى درجة أن المؤرخ اليوناني "سترابون" الذي اىتم بأحوال العرب في 

الجاىمية، كان يرى أن كل عربي فييا تاجر أو دليل، ويقول "درمنجيايم": إن العرب كانوا الرواد األوائل لمتجارة 

، ولم يكن باستطاعة الرومان القدماء االستغناء عنيم في ىذا الميدان. وبمغ من أىمية التجارة لدييم أن العالمية

المموك والزعماء كانوا أحيانا تجاًرا، فمموك المناذرة كانوا يرسمون المطائم "القوافل التجارية" إلى أسواق الحجاز في 

ىذا من جية، ومن ، تجارة، وكذلك عمية قريش ورؤساؤىاكل عام، كما كان والة األمر في تدمر قد مارسوا ال

جية أخرى فإن التجارة كانت العامل الميم في نشوء دول الشمال العربي. وكان أثرىا كبيًرا عمى أوضاع دول 

الجنوب العربي، من حيث تذبذب عواصميا، وانتقاليا تبعا النتقال األىمية التجارية من مكان إلى آخر، حتى إن 

الدول ونشوء غيرىا، سواء في الجنوب أو في الشمال، كان عمى الغالب مبنيا عمى أساس ازدىار  سقوط بعض

التجارة في الدولة الجديدة الناشئة، وانحطاط التجارة لدى الدولة الزائمة؛ بسبب تحول الطرق التجارية عنيا، 

 وانحيازىا إلى الدولة الناشئة .

اري قد كيَّف سياسة الدول األجنبية المحيطة بشبو جزيرة العرب، وحدد وفضبًل عن ذلك، فإن العامل التج       

موقفيا تجاه بعض الدول التي قامت فييا، إذا طمعت فييا كل من بيزنطة والحبشة وفارس الساسانية، وصممت 

ألقصى، أو إما عمى انتزاع مقاليد التجارة من يدىا، بالسيطرة عمى المسالك التجارية الميمة التي تصميا بالشرق ا

باختبلليا، والواقع أن بعض أطراف شبو الجزيرة قد رزحت تحت االحتبلل الحبشي، أو تحت احتبلل دولة الفرس 

 الساسانية .
 : جتارة مكة

إن االزدىار التجاري الذي تصيبو شبو جزيرة العرب بعامة ومكة بخاصة، كان مرتيًنا بطريق اليند،         

فبحسب أن يمر الطريق إلى اليند من الشمال، عبر وادي الرافدين، فارس، أفغانستان، أو من الجنوب والغرب، 

 أغنياء .عبر شبو جزيرة العرب والخميج العربي واليمن، يكون العرب إما فقراء أو 



والواقع أن مكة قد استفادت من وقوعيا عمى طريق اليند، ذلك أن القوافل التجارية اآلتية من اليمن        

ببضائع اليند والذاىبة إلييا، كانت تمر فييا بوصفيا محطة تجارية ال بد ليا من النزول فييا. كما أعان عمى 

عامرة، تدىور العبلقات بين حكام فارس وحكام ببلد الشام ازدىار مكة وارتقائيا، من محطة تجارية إلى مدينة 

البيزنطيين، ونشوب حروب طويمة بين الطرفين في القرنين المذين سبقا ظيور اإلسبلم، مما أدى إلى تعطيل 

لى انتقال النشاط التجاري إلى شبو جزيرة العرب، وبخاصة  التجارة بين ببلد الشام واليند عبر إيران وأفغانستان، وا 

ساحميا الغربي الواقع عمى البحر األحمر، فاتجو المكيون إلى التجارة وانصرفوا إلييا بكميتيم، ال سيما وأن سقوط 

اليمن في أيدي األحباش قد أدى إلى خروج مقاليد التجارة من أيدي اليمنيين، وانتقاليا بطبيعة الحال إلى أيدي 

وارد الزراعة؛ بسبب كون الحجاز إقميًما بسوده الجفاف المكيين، فعوضتيم التجارة ما حرمتيم الطبيعة من م

 والفقر في النبات .

أسيم المكيون باإلضافة إلى نشاطيم التجاري الداخمي، في التجارة العالمية، فتاجروا مع مصر والحبشة،      

ال سيما بعد  عبر البحر األحمر عن طريق ميناء الشعيبة الذي كان ميناء لمكة في العيد الجاىمي، ومع اليمن

أن نظم ىاشم بن عبد مناف رحمتي الشتاء والصيف، األولى إلى اليمن والثانية إلى الشام، فجعميما منتظمتين. 

وكان لقريش عداىما رحبلت تجارية تسير في أوقات مختمفة غير معينة، فأرسل المكيون قوافميم إلى أسواق 

ع اليند من مجوىرات وتوابل وأفاوية وأقمشة نادرة، وبضائع الحيرة، كما أرسموىا إلى الشام، يحممون إلييا بضائ

الصين من مبلبس حريرية مترفة لؤلباطرة والرىبان ورجال الببلط ومن عطور، وبضائع شرقي إفريقيا من ريش 

نعام وعاج ومسحوق الذىب وصموغ لمكنائس، عبلوة عمى صادرات الجنوب العربي من بخور ولبان ومر وجمود 

وعطور، ويعودون منيا بالحبوب والزيوت والخمور، والمنسوجات القطنية والكتانية والحريرية،  ومعادن ثمينة

وحتى باألسمحة التي كانت بيزنطة تفرض الحظر عمى تصديرىا، فيمجأ العرب إلى تيريبيا. وكان ارتحال القوافل 

انيا في شبو ىيجان، أو قدوميا يثير ضجة عظيمة في مكة، فما أن يعمن عن قدوم إحداىا حتى ييب سك

 ويستقبموىا بالدفوف واليتافات .



لم تكن تجارة قريش ضيقة المجال، بل كانت عظيمة االتساع، ولم تكن قوافميا ممك أفراد، بل كانت تعبيرا        

عن آمال مدينة بأسرىا، تحمل أمواال ألىل مكة جميعا، منيم من يسافر معيا، ومنيم من يستأجر رجااًل يقومون 

وقد تبمغ قيمة أسيم أحدىم كأبي أحيحة بن سعيد بن العاص بن  ،ه الميمة، ويسيم الجميع في رأس ماليابيذ

أمية، وىو من أبرز أثرياء مكة، ثبلثين ألف دينار، وقد ال يتجاوز سيم أحد الفقراء منيم نصف دينار. ويصل 

اىا فقال: إنيا أشبو بجيش سائر، إذ بعير شاىد "إسترابون" إحد 0011عدد اإلبل السائرة فييا إلى أكثر من 

 مسمح . 011-011يرافقيا حراس يتراوح عددىم بين 

والواقع أن تجارة قريش كانت تسير بقوافل لضمان حماية األموال، إذ يرافقيا رؤساء وحراس وأدالء يقل        

ء من القبائل التي تمر القافمة عددىم أو يكثر، بحسب قمة األموال الثمينة التي تحمميا أو كثرتيا، ويختار األدال

في أراضييا؛ ألنيم أعمم بطرقيا من غيرىم، وأكثر خبرة بمواطن الماء والكؤل، وأكثر عمما بمكامن الخطر الذي 

 قد تتعرض لو القافمة، كوجود عوارض طبيعية، يمكن أن يتخذىا المصوص وقطاع الطرق كمائن لئلغارة عمييا .

كون رؤساء القوافل وحراسيا من الشجعان القادرين عمى تأمين حمايتيا. كما حرص المكيون أن ي        

ويعقدون االتفاقات مع رؤساء القبائل التي تمر القوافل في أراضييم، ويدفعون ليؤالء الرؤساء إتاوات وىدايا كي 

ن ىؤالء ليا بالمرور، ويتعيدوا بحمايتيا من المصوص وقطاع الطرق، حتى إذا تعرض لمقافمة أحد م ايسمحو 

بسوء، كان من واجب الرئيس المتعاقد معو، والذي يقع االعتداء في منطقتو، أن يتعقب المعتدين ويؤدبيم، وأن 

يعيد األشياء المنيوبة إلى أصحابيا، وكان التجار يضيفون مبالغ ىذه اإلتاوات واليدايا إلى أسعار مبيع 

 البضائع، األمر الذي يجعميا غالية الثمن .

يرا ما كان أصحاب البضائع يمجئون إلى الوسائل المعنوية لحماية تجارتيم، مثل تقديم اليدايا والقرابين وكث       

ا لحماية  لآللية عند مغادرة قوافميم أو عند عودتيا، وقد اتخذ بعض األقوام كاألنباط والتدمريين إلًيا خاصِّ

 وافل عند التدمريين .القوافل: "ذو الشرى" عند األنباط و"ساعي القوم" أي حامي الق

ويعقد القائمون عمى الحكم العيود والمواثيق مع رؤساء وحكام الدول المحيطة بيم، التي تقصدىا         

قوافميم، وىي التي تخوليم حق المرور في أراضييم واالتجار فييا، وتوفير األمان ليا وحسن الجوار. وىذا ىو 



ْيف{، أشبو شيء  اإليبلف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم: }إِليبلِف ُقَرْيٍش، ِإيبلِفِيْم، ِرْحَمَة الشَِّتاِء َوالصَّ

باالتفاقات التجارية التي تعقد بين الدول في أيامنا الحاضرة، ووفقا ليذه العيود يتاح لمتجار القرشيين التنقل في 

ت أن تراقب الوافدين إلييا. الببلد التي تعقد معيا دون أن يعترضيم أحد، كما يتاح ألي دولة منيا إذا شاء

فالقوافل العربية التي كانت تقصد الشام كانت تتسوق من أسواق عينتيا الحكومة البيزنطية لتحصِّل منيا 

الضرائب، ولتراقب الوافدين األجانب إلى ببلدىا، وقد اعتمد الروم البيزنطيون عمى تجارة مكة في كثير من 

عمى األقمشة الحريرية المزركشة الموشاة، ولم يكن بوسعيم االستغناء  شئونيم ووسائل ترفيم، ال سيما الحصول

عما يأتونيم بو، وقد ذكر بعض مؤرخي الغرب أنو كان لمبيزنطيين بيوت تجارية في مكة، يستخدمونيا لمشئون 

 التجارية ولمتجسس عمى أحوال العرب .

لمجاورة، فكان ىاشم الذي يروى أنو قد حصل وتقاسم بنو عبد مناف النشاط التجاري في مختمف البمدان ا      

عمى عيد أمان من القيصر البيزنطي لتجار مكة، يذىب إلى الشام، وعبد شمس الذي حصل عمى عيد مماثل 

إلى الحبشة، والمطمب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس، وكل منيما حصل عمى عيد "إيبلف" من كل من ممكي 

 اليمن وفارس .

ارة في عيد عبد المطمب بن ىاشم، وازدىرت مكة وأصبحت مركًزا لمصيرفة، كما يقول وقد نشطت التج       

المستشرق "أوليري" ويمكن أن يدفع فييا التجار أثمان السمع التي ُيتَّجر بيا مع ببلد بعيدة، وكانت عمميات 

ميا من مكة إلى مختمف الشحن والتفريغ لمتجارة الدولية تتم في مكة، ويجري فييا التأمين عمى التجارة عند نق

الجيات عبر طرق محفوفة بالمخاطر، وقامت طبقة من الصيارفة، يؤمنون لمتجار عمبلت الدول األجنبية التي 

 يتعامل معيا القرشيون .

ومثمما كان لبيزنطة وفارس، وربما لمحبشة أيضا، ممثمون تجاريون في قمب مكة، كان لمكة أيضا وكبلء        

مختمفة مثل غزة والشام ونجران. كما كان يأتي إلى مكة تجار أجانب من روم وفرس وغيرىم تجاريون في أماكن 

سكنوا فييا، وخالطوا أىميا وتحالفوا مع أثريائيا، وأقام بعضيم فييا لقاء جزية سنوية يدفعونيا ليم؛ لتأمين 

لخزن بضائعيم التي يأتون  حمايتيم ولحفظ أمواليم وتجارتيم، وقد اتخذ بعض التجار األجانب مستودعات فييا



بيا كالقمح والزيت والزيتون والخمور، وقد أدى اختبلط قوافل تجار العرب من قديم الزمن بعرب الشام وغيرىم، 

إلى تسرب كثير من الكممات التجارية والحضارية من يونانية وغير يونانية إلى لغة العرب، فتعربت بمرور الزمن 

 في العيد الجاىمي .

مما يدل عمى اىتمام الحجازيين بالتجارة كثرة الكممات والعبارات المجازية التي وردت في القرآن الكريم، و         

سواء فيما يتعمق بالتجارة مثل: الحساب والميزان والقسط والمثقال والذرة والقرض والربا والدينار والدرىم ... إلخ، 

فيميا وىي التجارة، من ذلك اآليات الكريمة: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن أو فيما يخاطب التنزيل الحكيم قريًشا بالمغة التي ت

ي َسِبيِل المَِّو ِبَأْمَواِلُكْم َآَمُنوا َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم، ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَجاِىُدوَن فِ 

بلَلَة ِباْلُيَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُيْم َومَ َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر  ا َكاُنوا َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَمُموَن{، و }ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّ

 ُمْيَتِدين{ ، }ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباآلِخَرة{، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة مماثمة.

وحتى نساؤىم قد اشتغمن في التجارة، واشتيرت منين عديدات مثل: خديجة بنت خويمد التي كانت        

تستأجر الرجال لمذىاب بعروضيا التجارية إلى الشمال، وىند بنت عبد المطمب، والحنظمية أم أبي جيل التي 

 كانت تتاجر بالعطور، تستوردىا من اليمن .

وا عن العرب جميًعا بحسن تذوقيم لمعمل التجاري، فدعموا عممياتيم التجارية إن القرشيين قد تميز           

بتنظيم مالي ومصرفي مدىش، واستعمموا عمبلت مختمفة منيا الدينار البيزنطي، الذي كان لو المقام األول في 

يم موازين عامة، شبو الجزيرة، ومنيا عمبلت يونانية أو فارسية "الدرىم الفضي الفارسي"، أو حميرية كما كان ل

ويعتقد بأنيم استعمموا الميزان ذا الكفتين كما يستدل من بعض اآليات الكريمة، ومكاييل "صاع، مد، ربع صاع" 

أشار إلييا القرآن الكريم. وكان ليم موازين خاصة دقيقة يزنون بيا السبائك الذىبية الخام، ومكاييل خاصة 

المكيون إلى استعمال دفاتر حسابات تولوا مسكيا، كما استعمموا يكيمون بيا مساحيق الذىب، وقد عمد التجار 

 أختاًما وأساليب معقدة، ورموًزا في الكتابة كانت تثير تيكم البدو لجيميم بيا .

مشاريع استثمارية خارج  لم يكن التجار القرشيون يجمدون أمواليم الفائضة، بل كانوا يوظفونيا في        

الحجاز. فقد كان آل أبي ربيعة يشغِّمون أنوااًل لنسج الحرير في اليمن، وكان ألبي أحيحة الثري الكبير أموال 



موظفة في مشروعات زراعية في الطائف، وألبي سفيان أمبلك وواليات تجارية في شرق األردن وفمسطين، 

 صفورية بفمسطين .ولعقبة بن أبي معيط مركز تجاري في مدينة 

ومن الدراسات التي قام بيا بعض المستشرقين يستدل عمى أن تجار مكة كانوا يراعون بعض          

المعامبلت التجارية المالية، ويذكر الباحثون بعض الطرق التي كانوا يتبعونيا، مثل طريقة عقد القرض، وطريقة 

امرؤ مااًل ويأخذ ربًحا، فيصبح شريًكا مضارًبا، دون أن الشراكة والمضاربة، إذ كانت تكتب بيا صكوك، فيقدم 

 . يشترك في العمل

وثمة طريقة لممضاربة ىي أشبو بالميسر، وكانت تؤدي في كثير من األحيان إلى اإلفبلس والفقر، كأن         

متأخرة، أو يضارب التاجر عمى أسعار البضائع األجنبية قبل ورودىا، أو عمى قدوم القوافل في مواعيدىا أو 

يبيعون ويشترون الثمار قبل نضجيا وقطافيا. وكثيًرا ما كان الفقراء أو البدو البسطاء ضحية أساليب الغش التي 

يمجأ إلييا التجار من ذوي الضمائر الفاسدة، أو الصيارفة الجشعون الذين كانوا يقرضون المال بفائدة فاحشة تزيد 

ة، أو السماسرة والوسطاء المريبون الذين يبتغون جمع األموال دونما في المائة أو حتى مائة في المائ 01عمى 

حاجة إلى رأس مال، كما كانوا فريسة لممزورين الذين يكتبون بالقروض المؤداة إلى المدين مستندات يسجمون 

ون فييا ضعف المبمغ الذي يؤدونو لو، والذين كانوا يستعممون أساليب ال حصر ليا في الخداع والغش، فيحصم

عمى فوائد القروض مضاعفة، وتضاعف كمما تأخر المدين عن أداء الدين السابق، وىو الذي عبر عنو التنزيل 

الحكيم باسم "الربا" وحرمو، وقد وجد في مكة أثرياء كبار نعموا بالحياة الدنيا وغرقوا في الترف، مثل عبد اهلل بن 

سم "حاسي الذىب"، والوليد بن المغيرة المخزومي، جدعان، الذي لم يكن يشرب إال بكأس من الذىب فعرف با

وقد اشتير بنو مخزوم بالثروة والمال، وأبو أحيحة الذي أورث بناتو أموااًل طائمة، فأصبحن من أغنى أغنياء 

مكة، وعبد المطمب بن ىاشم الذي بمغ ثمن الحمل التي ُكفِّن بيا ألف مثقال من الذىب، وطرح عمى جثمانو 

 . المسك حتى غمره

ومن التجارة التي راجت في مكة تجارة الرقيق، فأصبحت أكبر سوق ليا. كما اصطبغت مكة بصبغة       

ا، بينيم فرس  دولية؛ لكثرة ما كان يرتادىا من غرباء جاءوا من أمم ومن أصقاع مختمفة، وأصبحت تعج بيم عجِّ



جاء أفرادىا لمتجارة أو لمعمل اليدوي في  وروم وأحباش وزنوج، كما كان منيم النصارى والييود، يشكمون جاليات

البناء والزراعة والصناعة، أو جاء بعضيم ىربا من االضطيادات الدينية في ببلدىم األصمية، مثل المسيحيين 

 والييود، وىذا ما يفسر لنا ما دخل لغة قريش من ألفاظ رومية أو فارسية أو حبشية أو غيرىا . 
 : أسواق العزب

لمعرب أسواق تجارية عامة، يقصدىا الناس من شتى أنحاء شبو الجزيرة لمبيع والشراء، وقد اختيرت ليا  كان     

األماكن المناسبة، من حيث االتساع والقرب من المدن المتحضرة وتوفر الماء. وىي تكون عادة محاذية 

جاورة، أو مجاورة لموديان التي لمسواحل، حيث المنخفضات التي تتجمع فييا السيول اليابطة من المرتفعات الم

تتوفر فييا الينابيع، أو متمركزة في واحات ىي في الوقت نفسو محطات لمتزود بالغذاء والماء، ومراكز تجارية 

ترتادىا القوافل لمبيع والشراء والراحة. ولم يكن عرب شبو الجزيرة فقط ىم الذين يقصدون ىذه األسواق، بل كان 

ببلد. فقد كان الروم مثبل يتوغمون إلى مسافات بعيدة في أراضي العرب الشاسعة لمبيع يأتييا تجار من خارج ال

 والشراء . 

من ىذه األسواق ما ىو دائم، ومنيا ما ىو موسمي موقت، يعقد في شير معين من السنة، ومنيا ما ىو        

ادل بين التجار والبدو المجاورين، عام يرتاده العرب من شتى أنحاء شبو الجزيرة، أو ما ىو محمي يتم فيو التب

ومع أن ىذه األسواق أقيمت لغاية أساسية ىي التجارة وتبادل السمع المختمفة من طعام وشراب وثياب وسبلح 

بل، غير أنيا لم تكن تقتصر عمى ىذا األمر، بل كان الشعراء والخطباء والمبشرون الدينيون من  وخيل وا 

صمى -ة في الشعر والخطابة وبث الدعوات الدينية. ومما يروى أن الرسول مسيحيين وغيرىم، يقصدونيا لممبارا

كان يخرج إلى ىذه األسواق، ويعرض دينو عمى القبائل العربية التي ترتادىا ليدايتيم. وربما  -اهلل عميو وسمم

ر من جاء أحدىم ليبحث عن غريم، أو عن عبد ىرب من داره، أو عن دابة سرقت لو، أو ليسعى في فداء أسي

 ذويو .

وفي ىذه األسواق، ال سيما في سوق عكاظ، كان العقبلء ينتيزون فرصة التقاء الزعماء من شتى القبائل؛       

ليوفقوا بين المتخاصمين منيم والمتنازعين، وليصمحوا بين قبيمة وأخرى تقتتبلن، وتحل المشاكل الموجبة لمنزاع 



ون. كما تعقد فييا عيود الجوار والمحالفات، وتعمن فييا القرارات من دفع ديات، أو وفاء بالتزامات، أو دفع دي

 التي تتخذىا القبائل لخمع السفياء من أفرادىا .

كانت األسواق منتشرة في جميع أنحاء شبو جزيرة العرب، وموزعة عمى أيام السنة كميا بوجو التقريب.        

ونيا في شيور السنة، وينتقمون من بعضيا إلى بعض، يقول القمقشندي: "كان لمعرب في الجاىمية أسواق يقيم

ويحضرىا سائر قبائل العرب من َبُعَد منيم ومن َقُرَب، فكانوا ينزلون دومة الجندل أول يوم من ربيع األول 

فيقيمون أسواقيا بالبيع والشراء، واألخذ والعطاء، فيعشرىم رؤساء آل بدر في دومة الجندل، وربما غمب عمى 

كمب فيعشرىم بعض رؤساء كمب، فتقوم سوقيم إلى آخر الشير. ثم ينتقمون إلى سوق ىجر، من السوق بنو 

البحرين، في شير ربيع اآلخر فتقوم أسواقيم بيا. وكان يعشرىم المنذر بن ساوى أحد بني عبد اهلل بن دارم، ثم 

من أيًضا، فيشترون منو المطائم يرتحمون نحو عمان بالبحرين، فتقوم سوقيم بيا، ثم يرتحمون فينزلون عدن من الي

وأنواع الطيب، ثم يرتحمون فينزلون الرابية من حضرموت، ومنيم من يجوزىا إلى صنعاء، ثم تقوم أسواقيم بيا، 

ويجمبون منيا الخرز واألدم والبرود، وكانت تجمب إلييا من معافر، ثم يرتحمون إلى عكاظ في األشير الحرم، 

شعار ويتحاجون، ومن لو أسير سعى في فدائو، ومن لو حكومة ارتفع إلى الذي يقوم فتقوم أسواقيم ويتناشدون األ

بأمر الحكومة، وكان الذي يقوم بأمر الحكومة فييا من بني تميم، وكان آخر من قام بيا منيم األقرع بن حابس 

 التميمي، ثم يقيمون بعرفة ويقضون مناسك الحج، ويرجعون إلى أوطانيم".

سواق شرقي شبو الجزيرة العربية: سوق "المشقَّر" بالبحرين قرب ىجر، وكان يرتادىا ساكنو إن أشير أ       

الجيات الشرقية والغربية من شبو الجزيرة، كما يرتادىا تجار اليند وفارس. ويرتاد ىؤالء سوًقا أخرى في البحرين 

والينود إلى جانب من  ىي سوق ىجر. وفي عمان وجد سوقان إحداىما سوق "دبا" وكانت مقصد الصينيين

 يقصدىا من سكان شبو الجزيرة، واألخرى سوق "صحار".

واشتير في جنوبي شبو الجزيرة العربية: سوق "الشحر" في الميرة، وسوق "عدن" وسوق "الرابية"        

بحضرموت وسوق "صنعاء" في اليمن. وفي شمالي شبو الجزيرة سوق "دومة الجندل" وتقع عمى منتصف الخط 

اصل بين العقبة والبصرة تقريًبا، وبالقرب من جبمي طيء "أجأ وسممى"، وكان يتنافس عمى رئاستيا كل من الو 



أكيدر العبادي من السكون، وقنافة من بني كمب أييما كانت لو الغمبة عشَّر السوق. وأكيدر ىو صاحب حصن 

غمب عميو فأسمم بعدئٍذ. كان البيع يجري دومة الجندل الشيير، وقد دىمو خالد بن الوليد بمناسبة وقعة تبوك، وت

في ىذه السوق بطريقة "بيع الحصاة" ولم يكن أحد ممن يرتاد السوق يشتري أو يبيع حتى يبيع "األكيدر"، ممك 

 السوق، كل شيء يريد بيعو، ثم يشرع في استيفاء المكس عمى بيوع رواد السوق .

قد حفل بكثير من األسواق، وكان السبب في كثرتيا أواًل: أما غربي شبو الجزيرة، وال سيما الحجاز، ف       

وجود الكعبة كمركز ديني يستقطب الوافدين إليو إلقامة الشعائر الدينية، وبالمناسبة لمقيام باألعمال التجارية في 

من أسواق أقيمت لمد الحجاج بما يحتاجون إليو، ثانًيا: وقوع حواضره الميمة عمى المسالك التجارية المارة 

الجنوب إلى الشمال. ثالثًا: ألن المنطقة متعددة الفعاليات، ففييا تجارة قريش المزدىرة، وبعض الواحات والحرات 

التي يتعاطى أىميا الزراعة، وتكثر فييا الغبلت، وتقوم فييا بعض الصناعات، كما في يثرب وفدك وتيماء 

صناعات كثيرة، نقموىا إلى ىذه الجيات، مما جعل في وغيرىا من الحرات التي سكنيا الييود. وقد اشتير ىؤالء ب

 .  المنطقة حركة مبادالت تجارية نشيطة
 : سوق عكاظ

ومن أشير أسواق غربي شبو الجزيرة العربية سوق عكاظ التي عرفت بأىميتيا التجارية العظيمة، إلى       

لمبلبس وأطيب الخمور وأشير أنواع جانب أىميتيا من الناحيتين االجتماعية واألدبية. ففييا تباع أفخر ا

األسمحة، ويرد إلييا من اليمن البرود الموشاة وأحسن أنواع الطيوب، ومن الشام الزيوت والزبيب والخمور، ويباع 

 فييا الحرير واألحذية وشتى األدوات المعدنية ويعرض فييا الرقيق.

ارة، فيرى ذوو المقتول سبلح قتيميم، وقد يأتي إلييا غاٍز بما سمب من أسمحة خصم قتمو في غ        

فيترصدون بائعو، حتى إذا ظفروا بو خارج السوق ثأروا منو لدم قريبيم. وكان من عادة فرسان العرب المبرزين 

أن يأتوا السوق ممثمين؛ كي ال ينكشف أمرىم، ويتعرف عمييم ذوو الثارات عندىم، فيذىبوا ضحية الثأر، وسوق 

ات العرب وأحواليم االجتماعية، ولحل بعض مشاكميم السياسية، إذ كان يتم فييا عكاظ معرض لكثير من عاد

التحكيم بين القبائل المتحاربة، ويتبادل الفرقاء المتخاصمون ديات قتبلىم. ومن كان لو إتاوة عمى قوم نزل عمى 



القبيمة التي تريد خمع عكاظ فجاءوه بيا، ومن أراد إجارة أحد ىتف بذلك في السوق، ليعمم عامة الناس بذلك، و 

ذا أراد أحد أن يمحق آخر بنسبو أعمن ذلك. وفي السوق  أحد السفياء من أفرادىا، ينادي منادييا بذلك فييا، وا 

تعقد معاىدات الصمح والسبلم، ويتفق المتخاصمون عمى دفع الديات. فالسوق كانت بمثابة جريدة من الجرائد 

 ن وسائل اإلعبلم العامة .الدورية والرسمية، أو باألحرى وسيمة م

لى جانب كون سوق عكاظ معرًضا من معارض التجارة، وندوة من ندوات السياسة واالجتماع، فيي         وا 

معرض من معارض األدب والخطابة، إذ تعقد فييا حمقات األدب والشعر، ويتناشد الشعراء قصائدىم، يحكم فييا 

الجاىمية. ففي الروايات أن نابغة بني ذبيان كانت تضرب لو  أخصائيون يكونون في الغالب من فطاحل شعراء

قبة من أدم أحمر المون في سوق عكاظ، يجتمع إليو فييا الشعراء، ويستمع إلى ما ينشدونو من قصائد، فيعطي 

 رأيو فييا. 

ن مواسم ولعل ما عرف باسم المعمقات ىو مما كان يعجب بو ىذا الشاعر الكبير، وىذا يتم في كل موسم م     

السوق. ومعمقات الشعراء الجاىميين كثيرة، وىي من عيون الشعر في الجاىمية ولعل تسميتيا جاءت من تشبييا، 

لجودتيا، بالقبلئد التي تعمق في نحور الغانيات. ولم يكن أقل من ذلك شأن الخطباء والوعاظ، إذ يحتشد الناس 

كخطبة قس بن ساعدة اإليادي التي يقول فييا: "أييا حول أحدىم وتشخص إليو األبصار، فيطمع عمييم بخطبة 

 الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات ... إلخ" وىي معروفة .

وكان إلى جانب سوق عكاظ أسواق أخرى أقل أىمية، مثل "مجنة" و"ذي مجاز"، وىي قريبة من مكة.        

ع في يثرب نفسيا، حيث كان العرب يبتاعون وفي يثرب وحوليا قامت بعض األسواق مثل سوق بني قينقا

مصنوعات الييود الذىبية والمعدنية وغيرىا، وقد اشتير بنو قينقاع بالصياغة. كما وجد في يثرب سوق يقيميا 

النصارى من سكانيا تسمى "سوق النبط" والمعتقد أن نبط الشام كانوا ينزلون فييا لبلتجار بالحبوب، كما قام 

لى مسا فة غير بعيدة منيا سوق بدر، حيث وقعت الموقعة الشييرة في اإلسبلم بين الرسول وكفار خارج يثرب وا 

 قريش، وىو موضع توفر فيو الماء .

 



 : محاية التحارة يف األسواق

حجيم إلى الكعبة. وىي تقضي بتحريم  تعارف العرب عمى تقاليد يمتزمون بيا في أمور تجارتيم، ومواسم       

القتال خبلل أربعة أشير في السنة سموىا األشير الحرم، ثبلثة منيا متتابعة ىي: ذو القعدة، ذو الحجة، 

المحرم، وشير واحد منفرد ىو رجب الفرد أو رجب األصم، وربما كان السبب في تسميتو "األصم" كونو ال تسمع 

 فيو قعقعة السبلح.

من أعظم العار عندىم، أن يخرق أحدىم حرمة ىذه األشير، فيسفك فييا دًما، حتى تنقضي تماًما،  وكان      

وحتى يغادر الناس المكان الحرام، أي الكعبة وما يجاورىا من أماكن محدودة المعالم، والحرب محرمة فييا طوال 

ولذا سمى العرب الحروب التي جرت بين أيام السنة، فإذا لقي المرء قاتل أبيو ما وسعو التعرض لو بسوء فييا. 

كنانة وقيس عيبلن في عكاظ باسم "حروب الفجار" ألنيم اقتتموا في األشير الحرم، وامتدت اشتباكاتيم حتى 

 األماكن المقدسة.

والسبب الذي حمل العرب عمى اتباع ىذه التقاليد، ىو حرصيم عمى توفير جو من السبلم والطمأنينة         

يم الدينية التي يشترك الناس والقبائل من أرجاء شبو الجزيرة العربية كافة فييا. وقد حرصوا عمى خبلل مواسم

جعل أكبر أسواقيم تقام في األشير الحرم؛ لتوفير جو السبلم واليدوء لمتجارة أيضا. فكانت سوق ُحباشة وسوق 

، بحيث 0في ذي الحجة صحار في رجب، وسوق حضرموت في ذي القعدة، وأسواق عكاظ ومجنة وذي مجاز

ال ينتيي بيعيم وشراؤىم من سوق عكاظ حتى ينصرفوا إلى السوق التي تعقد بعدىا، ويستمر تنقميم عمى ىذا 

 المنوال طوال أيام السنة تقريًبا، كما تقدم معنا في أول ىذا الفصل.

أن يكون قدوم الناس إلييا كما أن من األسواق ما كانت تقام في غير األشير الحرم، األمر الذي أوجب        

بعروضيم التجارية بخفارة، ورجوعيم منيا بخفارة؛ خوًفا عمى ىذه العروض من أن تكون نيًبا مقسًما لمصوص 

فتجارة العرب كانت أروج ما يكون حيث يستتب األمن، ويعم اليدوء، وتعم الثقة. وقد تميزت مكة  ،وقطاع الطرق

مجاورتيا الكعبة، فغنيت وازدىرت من التجارة، وفرضت نفوذىا األدبي عمى وما يجاورىا من مناطق بيذه الميزة ل

 القبائل العربية كافة .



بيد أن رعاية التقاليد اآلنفة الذكر ليست بالشيء المطرد عمى إطبلقو، بل قد يحدث أن بعض القبائل ال         

مد الحرام، أو أن طالب ثأر ال يممك أعصابو تعرف ليذه الحرمات حقِّا، فتسفك الدم ولو في الشير الحرام وفي الب

حينما يشاىد قاتل أخيو أو أبيو فيقتمو، األمر الذي حمل القوم عمى التفكير في توفير الحماية ليذه األسواق، وقد 

ُأطمق عمى من يقومون بيذه الميمة اسم "الذادة الُمحِرمين" بينما ُأطمق عمى الذين ييتكون حرمة التقاليد 

 مييا اسم "الُمِحمين" .المتعارف ع

ويشرف عمى ميمة الذود عن "التحريم" المموك، إذا كانت األسواق تعقد في أرض مممكة، أو رؤساء         

الذي يحمي السوق يمقب باسم "ممك السوق" وربما تنافس رئيسا  القبائل الذين تقوم األسواق في جوارىم. والرئيس

قبيمتين مجاورتين عمى ممكية السوق، فيجري االتفاق بينيما عمى التناوب في القيام بيذه الميمة. وتتجمى سيادة 

 الرئيس بأخذ العشر من التجار عما يباع، ويطمق عميو اسم "المكس" وكان يقال لمعشار: صاحب المكس، وربما

لى ذلك يشير الشاعر جابر بن حنى التغمبي بقولو:  اعتبر بعضيم المكوس بمثابة غرامات، وا 

 أفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درىم 
 : احلياة االجتماعية والتقاليد البدوية

حصيمة التفاعل بينيم وبين  من الواضح أن النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية لعرب الجاىمية ىي        

البيئة التي عاشوا فييا، فقد خضعوا لشروط بيئتيم، والءموا حياتيم االجتماعية مع الظروف الطبيعية التي نشئوا 

 فييا.

لقد اتصفت ظروف المعيشة في شبو جزيرة العرب بالقسوة واإلمبلق، سماء شحيحة بالغيث، وأرض       

فأوجبت ىذه الظروف أن يكون األساس في حياة العرب، وبخاصة عرب  صحراوية قاحمة في أغمب أرجائيا،

الشمال، البداوة. والبداوة تعني الحياة القبمية المتنقمة، إذ إن طبيعة الببلد الصحراوية تفرض عمى ساكنييا أن 

يا وأمتعتيا يعانوا حياة شاقة ال مجال فييا لمقرار واستيطان األرض. فالقبائل تتنقل مع إبميا ومواشييا وخيام

المتواضعة من مكان إلى مكان، تتبع مساقط الغيث ومنابت الكؤل. فإذا نفد العشب من مكان قد ارتادتو، تركتو 

 وجدَّت في البحث عن مكان آخر تجد فيو ما افتقدتو .



مييا، ولما كانت األمكنة المعشوشبة محدودة، وجب عمى القبائل المختمفة أن تتنافس وأن تتنازع لمحصول ع     

فتتألف بينيا سمسمة من العداوات تجر وراءىا سمسمة من الثارات. ولذا قامت الحياة القبمية أو النظام القبمي عمى 

أساس التضامن بين أفراد العشيرة، أو بين العشائر التي تنتمي إلى قبيمة واحدة، لتستطيع الصمود أمام القبائل 

ركة أو الوحدة السياسية مفقودة بين القبائل، والقبيمة ىي الوحدة األخرى التي تنافسيا، ذلك أن المصمحة المشت

التي يتجمع حوليا األفراد. واألفراد ال يعرفون سوى قبيمتيم مبلًذا ليم، خبلًفا ألىل الحضر الذين يكرسون والءىم 

 لمدولة في أيامنا الحاضرة .

ذا كانت القبيمة تقوى بأفرادىا، وكانت قوة األفراد من        قوة الجماعة، وجب عمى الفرد في القبيمة أن وا 

يتضامن مع قبيمتو عمى الخير والشر، وأن ينصر أخاه ظالًما أو مظموًما، وأن يكون أفراد القبيمة يًدا واحدة عمى 

من سواىم ، إن ىذا التضامن ىو الذي يطمق عميو اسم "العصبية القبمية"، والعصبية كما عرفيا ابن خمدون: 

نيا مظير من مظاىر صمة الرحم، "النعرة عمى ذ وي القربى وأىل األرحام أن يناليم ضيم أو أن تصيبيم ىمكة" وا 

 تمك الصمة التي ىي شيء طبيعي في البشر.

وتتولد العصبية القبمية عند األفراد عن وعي أو غير وعي، وتستمر بتعاقب األجيال، عمى نمط عاطفة        

باط الذي يشد بطون القبيمة وأفرادىا بعضيم إلى بعض، فيجعميم يدا واحدة، عميقة وفكرة ثابتة. فيي بمثابة الر 

ولوال ىذا الشعور لما كان في وسعيم أن يدافعوا عن أنفسيم ومصالحيم، فالعصبية القبمية بيذا المعنى ىي 

 البديل الذي ال بد منو لمرابطة القومية، ولكن في حيزىا المتطرف .

ة عادة الثأر، إذ تقضي تقاليد البادية أن يطالب أىل المقتول بقاتمو ليقتموه بو، وىو ويقترن بالعصبية القبمي     

األمر المعروف باسم "الَقَود" إال إذا رضوا بدية القتيل. والدية تختمف باختبلف مركز القتيل من الناحية 

، ودية الصريح ضعف دية االجتماعية، فالدية الواجبة عن المموك والزعماء تختمف عن دية األفراد والصعاليك

الحميف. والذي جرى عميو العرب أن يأخذوا مائة من اإلبل دية القتيل من عامتيم، ودية األشراف تزيد عمى 

 ذلك، بينما تكون دية المموك ألف بعير.



ندئٍذ أما إذا لم يحصل القود، ولم يرَض ذوو القاتل أو عشيرتو بدفع الدية، ويكون القاتل قد الذ بالفرار، ع     

إذ يصمم ولي المقتول، ويكون عادة أقرب الناس إليو، عمى األخذ بثأره، وغالبا  ،يصبح األخذ بثأره واجًبا محتًما

ما يحرم عمى نفسو أن يشرب الخمر أو يقرب النساء أو يمس رأسو غسل حتى يدرك ثأره، وقد يستغرق طمب 

رأسو ىامة تنادي عمى قبره "اسقوني فإني صدية"، وال الثأر عشرات السنين، والعرب يعتقدون أن القتيل تخرج من 

ينقطع نداؤىا إال حين يؤخذ بثأره، ومتى أدرك أولياء القتيل ثأرىم، ورأوا أن من قتموه كفًؤا لقتيميم، نام الثأر في 

عار صدورىم، وعندئذ يسمى "الثأر المنيم". أما الذي يتوانى عن طمب الثأر لقتيمو فيمحقو العار، وقد يمحق ال

القبيمة بأسرىا إذا نامت عن ثأرىا ولم تسَع إليو، فينظر العرب إلييا نظرة ازدراء واحتقار، وحتى من يقبل دية 

 قتيمو ُينظر إليو بمثل ىذه النظرة.

وكثيًرا ما يتولد عن االنتقام لمدم المسفوح ثأر جديد، يجر وراءه سمسمة من الثارات المتبادلة، أشبو ما يكون       

قة المفرغة، وقد يستغرق ذلك أجيااًل. كما قد تسوى األمور، بأن يسمم القاتل طوعا أو كرىا إلى أىل القتيل بالحم

كي يقتموه بو، فبل يبقى مجال لطمب الثأر. لكن القبيمة التي تفعل ذلك تكون قد جمبت عمى نفسيا عارا ال يمحى. 

 طوعا لممطالبين بو؛ دفًعا لمعار.لذلك فإن القبائل تفضل أن تقتل القاتل بداًل من تسميمو 

تتفق قبيمتان متحاربتان عمى تسوية الثارات بينيما لحقن الدماء فترضيان بالتحكيم، يتواله شخص معين  وقد     

أو ىيئة محكمين، يرضى بيم الطرفان، فيحكمون بأن تدفع القبيمة التي يكون قتبلىا أقل من الثانية فضل الديات 

ستوجب دفع الدية، ويقال لذلك "الشدخ". والمثال ليا. وقد يحكمون بإبطال المطالبة ببعض الدماء، باعتبارىا ال ت

عمى ذلك: الحكم الذي أصدره "يعمر بن عوف" بين قصي وخزاعة، فحكم بأن كل دم أصابو قصي من خزاعة 

 موضوع، يشدخو قصي تحت قدميو، فسمي يعمر لذلك باسم "يعمر الشداخ" .

أمران طبيعيان في الصحراء، حيث ال قوة أو خبلصة القول: أن العصبية والثأر ىما صنوان متبلزمان و       

دولة تحمي الفرد إذا ضعف، أو تنتقم لو إذا اعتدى عميو أحد، الميم إال عشيرتو أو قبيمتو. ولذا فرضت تقاليد 

البادية أن يثأر الفرد لنفسو أو لذويو، من كل من يمحق األذى بو أو بذويو. ويتضامن معو أفراد عشيرتو، أو 

ي الوصول إلى حقو ضد أي فرد أو جماعة تعتدي عميو من خارج قبيمتو. ىذه التقاليد ىي في بطون قبيمتو، ف



البادية البديل الذي ال بد منو لوظائف الدولة، التي تعاقب وتحمي في المجتمعات الحضرية في عصرنا 

 الحاضر.

ا وقوًة، بحيث يعتبر أفراد القبيمة وال بد في ىذه الحالة من أن يزداد الشعور القبمي والعصبية القبمية عمقً       

أنفسيم جسًما واحًدا ال تنفصم أجزاؤه عن بعضيا؛ ولذا نجد أن العرب كانوا يطمقون عمى رتب األنساب أسماء 

مأخوذة عن أعضاء الجسم، وكأنيم رتبوىا عمى بنية اإلنسان، وىي ست مراتب رتبيا اإلمام الماوردي كما يمي: 

البطن، الفخذ، الفصيمة، وكميا أصول وفروع لمنسب القبمي تقابل أسماء من أعضاء  الشعب، القبيمة، العمارة،

الجسم، وقد زاد بعضيم العشيرة قبل الفصيمة كما قال النووي. وىناك من رتب ىذه المراتب نفسيا عمى نسق 

 آخر تقديما وتأخيرا. 
 املزتبة األوىل: الشعب:

ونسل كل منيما شعب فيما شعبان. وفي القاموس: الشاعبان  وىي تشمل النسب األبعد كعدنان وقحطان.     

ىما المنكبان لتباعدىما، وفيو أيضا: الشعب: موصل قطع الرأس "في أعبله" وربما سمي الشعب بيذا االسم؛ 

ألنو أعمى مرتبة من مراتب النسب، مثمما الشعب "موصل قطع الرأس" في أعمى رأس اإلنسان، ومنو تتفرع: 
 ية: القبائل:املزتبة الثان

والقبائل العربية تتفرع من الشعب كما تتفرع قبائل الرأس "وىي قطع عظم الرأس المشعوب بعضيا إلى      

بعض" من أعمى الرأس "أي: الشعب"، وقد ذكر الجوىري أن قبائل العرب إنما سميت باسم قبائل الرأس. يقول 

ر. وربما سميت القبائل باسم "جماجم" أيًضا: "جماجم القمقشندي: القبيمة ىي ما انقسم فيو الشعب كربيعة ومض

 العرب ىي القبائل التي تجمع البطون". 
 املزتبة الثالثة: العمارة:

 وىي بمثابة العنق والصدر من اإلنسان، وىي ما انقسمت فيو أقسام القبيمة كقريش أو كنانة. 
 املزتبة الزابعة: البطن:

 ي عبد مناف وبني مخزوم. وىو ما انقسمت فيو أقسام العمارة كبن
 املزتبة اخلامشة: الفخذ:



وقد جعموىا بعد البطن؛ ألن الفخذ من اإلنسان بعد البطن. والفخذ ما انقسمت فيو أقسام البطن كبني ىاشم وبني 

 أمية. 
 املزتبة الشادسة: الفصيلة:

الساق والقدم. والفصيمة ما وقد جعموىا بعد الفخذ؛ ألنيا النسب األدنى الذي يفصل عنو الرجل بمثابة      

انقسمت فيو أقسام الفخذ كبني العباس ، والعصبية القبمية ىي في األصل الشعور بصمة النسب إلى جد واحد، 

وتختمف شدة رباطيا باختبلف درجات االلتحام في النسب. غير أن ىنالك من الدالئل ما يشير إلى أن النسب 

ا، إذ يدخل فيو األفراد الذين يصاىرون القوم وينتسبون إلييم بالوالء ولو أمر عرفي، إلى جانب كونو أمًرا طبيعيِّ 

كانوا من قبائل أخرى، ويكون لمعصبية القبمية قيمة أعظم من حيث الرباط الذي يجمع بين القبائل التي ترجع إلى 

يانا إذا تضارب نسب واحد، إذا رفد رابط النسب رابط من المصمحة والجوار. وقد ال يكون لمنسب شأن كبير أح

 مع المصمحة وحسن الجوار. 

الشعور بوحدة النسب في القبيمة درجة ىي من القوة بحيث تعتبر أن كل من ال ينتمي إلييا إنما ىو  ويبمغ     

غريب، وأحياًنا وفي ظروف معينة عدو، ذلك أن القبائل العربية كانت تؤلف مجتمًعا يسوده التفكك، وعدم 

 الشعور بالروابط القومية الجامعة. 
 : العناصز اليت تتألف منها القبيلة

 لقبيمة تتألف في العادة من عناصر كثيرة: وا
 الصزحاء: -1

وىم أبناء القبيمة الذين يجري في عروقيم دميا النقي، كما أنيم ينحدرون من الجد الذي تنتسب إليو، وىؤالء ىم 

 الذين يسودون القبيمة، ويؤلفون بيوتات الشرف فييا. 
 أبناء القبيلة بالنقلة: -2

 بو من قبيمة إلى قبيمة أخرى، فيصبح من أفرادىا. فقد كان جائًزا نقل رجل نس

 

 



 أبناء القبيلة باالستلخاق: -3

تزوج القبيمة عبًدا من عبيدىا امرأة من القبيمة، فيصبح مع الزمن فرًدا من أفرادىا يحمل نسبيا. أما أوالد  فقد     

ذا فعل أصبحوا  العربي من زواج غير شرعي أو من جواريو، فمو الخيار في أن يمحقيم بنسبو أو ال يمحقيم، وا 

 يحممون نسب القبيمة .
 العبيد: -4

وأجانب، ومصدر الرقيق العربي الحرب بين القبائل العربية، إذ إن العربي الذي  وىم عمى نوعين: عرب      

يقاتل في الحرب ذوًدا عن قبيمتو، كان عميو أن يواجو إحدى حاالت ثبلث: إما أن ُيقتل أو يفر أو ُيجرح، وحينئذ 

بما كان ىدف الغارة سبي يؤسر فيسترق. أما النساء فغالًبا ما ُكنَّ يؤخذن أسيرات وسبايا في عقب القتال. ور 

وتمنح القبيمة من يقوم بيذه الميمة  ،النساء، وىذا ما كان يدعو القبائل إلى أخذ الحيطة الشديدة لحمايتين

بشجاعة ألقاًبا بطولية "كحامي الظعينة"، أو"فارس الظعينة"، وكثيًرا ما كانت القبائل تبيع سبييا وأسراىا "أم عمرو 

 يعث في سوق عكاظ" .بن العاص كانت سبية، ثم بِ 

أما مصدر الرقيق األجنبي فكان الشراء، حيث كان العرب يرتادون أسواق الروم وفارس، فيشترون األرقاء       

الذين كانت كل من دولتي الروم والفرس المتعاديتين تأسرىم من األخرى في أثناء الحروب الكثيرة التي كانت 

 . ون أبناء جوارييم الذين ال يعترفون ببنوتيم رقيًقا ليمتجري بين الطرفين. كما كان العرب يعتبر 

والرقيق أصناف يختمف ثمن العبد باختبلفيا: فيناك الرقيق األسود، وكان في منزلة غاية في االنحطاط        

بالنسبة لمرقيق األبيض؛ ذلك أن العرب كانوا يتعشقون البياض ويحتقرون السواد، حتى ليطمقون عمى العبيد 

د اسم "األغربة" تشبيًيا ليم بطائر الغراب البغيض المشئوم، أما الرقيق األبيض فيو ذو مكانة أعمى وثمن السو 

 أغمى، وىو من جنسيات مختمفة: فارسية أو بيزنطية أو من بعض الشعوب األوروبية .

ا عمى أىل مكة وبالرغم من أن الرقيق قد اعتبر كاآللة، يؤمر فيستجيب ويعمل، غير أن أثره كان عظيم     

من حيث كثرة أفراده، إذ ندر ما خبل دار من دور مكة من عبيد يقتنييم رب الدار، وقد استخدميم مالكوىم؛ لما 

ليم من معرفة وخبرة وميارة فنية، ال سيما الرقيق األبيض في الحرف المختمفة، كأعمال البناء والتجارة والتعدين 



ستخدموا كحرس ليم ومشرفين عمى إدارة مبيعاتيم. وقد روي أن عامبل وغيرىا، يشتغمون لحساب أسيادىم، كما ا

روميا عمل في بناء الكعبة في حياة الرسول قبل البعثة، كما رسم بعض العمال المسيحيين صوًرا لؤلنبياء 

والمبلئكة ومريم العذراء، وغير ذلك من قصص الوحي الديني عمى جدران الكعبة، حتى إذا فتح الرسول مكة 

يا مثمما حطم األصنام التي كانت ىذه الصور قد أقحمت معيا لمزينة وربما تقديسا ليا. وكان ليؤالء األرقاء طمس

إسيام في إدخال بعض األلفاظ الفارسية واإلغريقية والحبشية إلى المغة العربية، منذ عيد ما قبل اإلسبلم، كما 

ان بوسع العبد أن يسترد حريتو بأن يؤدي لسيده استخدموا في الترفيو من رقص وغناء وضرب عمى األوتار. وك

خدمة عظيمة، أو يظير شجاعة فائقة في موقعة حربية، أو يتفق مع سيده عمى أن يشتري حريتو بمبمغ من 

 المال، ويعرف ذلك باسم "المكاتبة". والرقيق الذي يتحرر بيذه الطريقة يعرف باسم "المكاتب". 
 املوالي: -5

والي، ويرجعون إلى مصدرين: أوليما: أن الرقيق عندما يعتق يصبح من الموالي إذا أراد وىناك أيضًا الم     

البقاء في القبيمة. والثاني: أن يمتجئ فرد من إحدى القبائل إلى قبيمة أخرى بسبب خمع قبيمتو لو، فيعتبر مولى 

وفي ىذه  ،معين، أو جوار عام من موالييا، ويطبق عميو التقميد المعروف باسم "الجوار" وىو إما جوار ضد عدو

الحالة يصبح لممستجير ما ألفراد القبيمة من حقوق، من حيث حمايتو واألخذ بثأره إذا ُقتل، ويطمق عميو اسم 

"حميف"، وقد يصل األمر بالمجير أن يقتل أعز الناس إليو إذا قتل حميفا مستجيرا، كما فعل أوفى بن مطر 

 غيمة بمستجير بو، طمًعا في زوجتو الجميمة التي كانت ترافقو .المازني الذي قتل أخاه؛ ألنو فتك 

وقد ينزل رجل صريح من غير الحمفاء عمى زعيم قبيمة فيصبح حميفو، ويعقد بين االثنين عيد وميثاق يشيد      

عميو المؤل، وينص عمى بنود تقول: "دمي دمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسممي سممك، ترثني وأرثك، 

 بي وأطمب بك، وتعقل عني وأعقل عنك" .وتطمب 

ال خمعتو، وتحممت من التزاماتيا نحوه،         ولمحميف واجبات: أال يسيء ماديِّا أو معنويِّا إلى القبيمة المجيرة وا 

 ومع ذلك لم يكن لمحميف منزلة كمنزلة أبنائيا الصرحاء؛ ذلك أن ديتو نصف دية الفرد الصريح منيا .

  



 : اخللع واخللعاء

وفي مقابل ما يرفد القبيمة من عناصر خارجية عنيا، ىناك من التقاليد المعروفة عند العرب ما يقضي بأن      

القبيمة تستطيع أن تخمع أي فرد من أفرادىا ولو كانوا من الصرحاء، ويسمى ىؤالء بالخمعاء "مفردىا: خميع 

يو بإسقاط الجنسية عن المواطن في عصرنا ويطمق عميو أيًضا اسم لعين". والخمع في المجتمع القبمي شب

 الحاضر، ويجري الخمع ألسباب:

إذا قتل فرد ما شخًصا آخر من قبيمتو، ورفض ذوو المقتول قبول الدية؛ عندئذ تصبح القبيمة بشخص  -0

 زعيميا، مضطرة لقتل القاتل، أو خمعو حفاًظا عمى وحدة القبيمة.

رادىا، تضطر أحيانا إلى خمع من يسيء منيم إلييا، بكثرة اعتدائو لما كانت القبيمة مسئولة عن أعمال أف -0

وجرائره ضد القبائل األخرى، التي تحمميا أفعالو عمى شن الغارات الثأرية ضدىا، مفضمة أن تضحي بفرد بداًل 

 من جماعات منيا.

 أخبلقية المشينة، التي تعتبرىا لوثة في جبينيا. وتخمع القبيمة كل من يمحق بيا العار بأعمالو البل -0

يذاع الخمع بطرق عديدة في المواسم واألسواق، بالمناداة أو الكتابة، كان الرجل يأتي بابنو إلى الموسم ويقول: 

ن ُجرَّ عميو  فبل  0لم أطمب" -أي: ُقتل-"أال إني قد خمعت ابني ىذا فإن ُجرَّ "أي ُأخذ بجريرة" لم أضمن، وا 

ذ األب بجرائر ابنو الخميع، ومن وقتيا تصبح قبيمتو في حل من أعمالو، وتسقط حقوقو عمييا، ويحرم عميو يؤخ

البقاء فييا، فيذىب ممتجًئا إلى غيرىا. وأما إذا كانت شروره ومآثمو كثيرة فنادرا ما يمقي مجيرا، ويصبح األمر 

 . خطيًرا بالنسبة إليو؛ إذ يجد نفسو في موقف حرج ووضع شاذ

وقد يتكتل الخمعاء فيؤلفون عصابة تقطع الطرق وتعيث في األرض فساًدا، تسمب وتنيب وتمقي الرعب في 

 النفوس، وقد شاعت تسمية ىؤالء باسم "الصعاليك".

وقد اشتير معظم الخمعاء، ويطمق عمييم أيضا اسم "ذؤبان العرب" بضروب من الشجاعة واإلقدام وعدم        

ث كان بعض الرؤساء والزعماء يستخدمونيم لمفتك بخصوميم. وقد انضم قسم منيم إلى المباالة بالحياة بحي

امرئ القيس الشاعر الكندي عندما نيض مع قبيمة بكر لؤلخذ بثأر أبيو من قبيمة أسد، كما كانوا متحممين من 



ن كانوا في العصبية القبمية، ال يفرقون بين قبيمتيم وغيرىا، من حيث اإلغارة عمييا والسطو عمى أمو  اليا، وا 

أغمب األحيان يؤثرون التمركز في المناطق المجاورة لؤلسواق التجارية أو طرق القوافل التجارية، بحيث يغيرون 

عمييا، وُيعممون يد السمب والنيب فييا، وقد اشتير منيم عدد من الشعراء الذين أطمق عمييم اسم "الشعراء 

مثل: الشنفرى وعروة بن الورد، الذي اشتير بعمو األخبلق والجود الصعاليك" والذين مارسوا ىذه األعمال، 

والكرم، ينفق ما يسمبو عمى الفقراء والمعوزين، ومنيم "تأبط شرِّا" والسميك بن السمكة وجعفر بن عمبة. والشعراء 

ط لنا بعض الصعاليك كانوا، عمى العموم، كرماء يتصفون بالشيامة والمروءة واألنفة. وفي شعر لمشنفرى ما يبس

الصفات الخمقية ليؤالء الشعراء حيث يخاطب بني قومو الذين آذوه، بأبيات من قصيدتو المعروفة باسم "المية 

 العرب" .
 : الشحايا العزبية

يتضح مما تقدم أن القبائل العربية كانت في نزاع مستمر بينيا، وقد طبعت حياة البداوة عمى الكفاح والذود       

 مارسة الظمم في بعض األحيان والمواقف، أي: مبادرة الخصم بالعداء قبل التعرض لعدائو. عن الحمى، بل وم

غير أن في أخبلق البداوة ما يخفف كثيًرا من مساوئ الغزو والسمب والظمم. فالبدوي وال سيما العربي أقرب      

باب الحياة من كؤل ومرعى، فإن بطبيعتو الفطرية إلى الخير، وميما تمادى في السمب والعدوان تنافًسا عمى أس

طبيعتو التي فطرت عمى الجود والكرم تدفعو إلى موازنة الشر الناتج عن تمك المنافسة. فقد فرضت عميو حياة 

باء الضيم،  البادية نوعا من السموك، جعل من الشيامة واألريحية، والنجدة وحب الضيافة، والعفو عند المقدرة، وا 

، والدفاع عن الجار والبلجئ والمستغيث، طبعا أصيبل وفطريا فيو، وىو بعيد عن المداراة والوفاء بالعيد، واألمانة

 والمصانعة؛ ألنيا بعيدة عن الفطرة، قريبة من الرياء.

وقد اشتير العرب بالكرم شيرة عظيمة، وليم فيو ضروب شتى، وأصبحت سيرة بعضيم مضرب األمثال؛      

دي، وأوس بن حارثة الطائي، وىرم بن سنان، وعبد اهلل بن جدعان التميمي كحاتم الطائي، وكعب بن مامة اإليا

الممقب باسم "حاسي الذىب" وفيو ضرب المثل القائل: "أقرى من حاسي الذىب". وأجواد العرب وكرماؤىم ُكُثٌر 

 يصعب حصرىم .



طعام الضيوف  -لغنممفردىا: َجُزور، وىو ما ُيجزر من النوق وا -ويتجمى الكرم في نحر الُجُزر         وا 

والفقراء والمساكين، أو بموجز العبارة: أن يبذل المرء أكثر مما يأخذ. وكان من عادة العرب أن يشعموا النيران في 

 ربوات عالية؛ لييتدي بيا السائرون في الصحراء، ويتجيوا إلى المضارب المستعدة الستضافتيم . 

روءة، وقد تركز المثل األعمى لؤلخبلق العربية في ىذه السجية التي ومن السجايا التي تحمى بيا العربي الم     

تغنى بيا الشعراء، وىي تتجمى في الشجاعة، وفي كثرة ما يبذل من جيد، وما يظير من تفاٍن دفاًعا عن القبيمة، 

لرجولة، أو وفي سبيل إجارة المظموم، ونجدة المميوف، وحماية الجار والِعْرض، والكرم، وقد فسرت بأنيا كمال ا

 بعبارة موجزة، تقتضي المروءة من المرء أن "يغشى الوغى ويعف عن المغنم" .

وقد ىيأت الطبيعة كل المقومات التي تجعل من العربي رجبًل قويِّا، صحيح الجسم شجاًعا، يضطمع بالميام      

ن، فالبدوي العربي يكتسب التي فرضتيا عميو ظروف بيئتو، باإلضافة إلى ما فطر عميو من الذكاء وصفاء الذى

صحة البدن وقوتو من ىواء البادية النقي، ومن أشعة الشمس الساطعة عمى الدوام، ومن الجو الطمق الذي 

يعيش فيو، ومن حركتو الدائمة ومرانو المستمر عمى احتمال المشاق، ويكتسب الشجاعة من اضطراره الدائم إلى 

ضد المغيرين عمى قبيمتو، وضد الحيوانات المفترسة. فالشجاعة الدفاع عن نفسو وأىمو، وما يممك من متاع 

 والقتال طبع ُفطر عمييما العربي من نعومة أظفاره.

وكل ما يحمم بو العربي أن ينال الذكر الحسن بين الناس، فيشيد ىؤالء بالفضائل التي يتحمى بيا، فما المرء      

ه. عمى أن الحرية واستقبلل الفكر من أنبل المقاصد التي في نظره إال أن يترك سيرة حسنة، فيو حديث من بعد

يسعى إلييا العربي، وىي مثمو األعمى المنشود، وأشد السجايا اتصاال بنفسو وقمبو، فقد رضعيا في الميد، 

وتشربت بيا نفسو في آفاق الصحراء التي ال حد ليا. وقد بمغ من تعمقو بحب الحرية أنو كان يكره كل قانون إال 

 ن البادية، وكل نظام عدا نظام العشيرة . قانو 
 : األسزة

إن الوحدة االجتماعية في البادية والحضر مًعا ىي القبيمة، وركن القبيمة ىي األسرة، والرجل ىو عماد       

األسرة وربيا وصاحب نسبيا، والعبلقة االجتماعية بين أفراد األسرة كانت قائمة عمى أساس التضامن الوثيق بين 



دىا، كتضامن أسر القبيمة ضد القبائل األخرى. فالعبلقات في المجتمع العربي تقوم عمى أساس التضامن أفرا

المتسمسل الصاعد، اعتباًرا من أفراد األسرة ثم األفخاذ فالبطون فالعشائر، ثم األحبلف، ولمنسب دخل كبير في 

 ىذا التضامن، وىو الذي نسميو بالعصبية القبمية. 
 : الزواج

كانت األسرة تقوم عمى أساس الزواج بعقد وبمير معين، يدفعو الزوج بعد رضاء أولياء الفتاة ورضائيا في        

بعض األحيان، وىو ما يسمى بزواج المير أو زواج البعولة، وقد يغالي بعض اآلباء في قيمة المير مغاالة 

السبي من نساء العدو األسيرات، وال  شديدة، عمى أنو ذكر إلى جانب ىذا أنواع أخرى من الزواج منيا زواج

يشترط فيو رضا الفتاة أو المير، ثم زواج اإلماء، ويكون بشراء أمة تكون ىي وأوالدىا منو ممك يمينو إال إذا 

أعتقيم. وىذه األنواع من الزواج كان يقرىا المجتمع الجاىمي، وقد أقرىا المجتمع اإلسبلمي بعد ذلك مع شيء 

 تحديد تعدد الزوجات، والتشجيع عمى عتق اإلماء . من التعديل، من حيث 

ومن أنواع الزواج التي عرفت في الجاىمية زواج الشغار، وذلك بأن يتفق رجبلن عمى أن يتزوج كل منيما       

قريبة اآلخر، ممن لو عمييا حق الوالية كاألخت أو االبنة، وبدون مير. وفي ذلك ما فيو من عدم احترام حرية 

قوقيا، إنما لم يكن شائًعا شيوًعا كبيًرا، وقريب منو نكاح البدل كأن ينزل رجبلن كل منيما لآلخر ومن المرأة وح

أنواع الزواج التي لم يقرىا اإلسبلم، واستيجنيا المجتمع الجاىمي أيضا زواج المقت، ويكون بأن يرث االبن 

ذا األكبر زوجة أبيو، إذا لم يكن ليا أوالد منو كما يرث المتاع، إال  إذا افتدت نفسيا من الورثة برضا منيم، وا 

خوتيا،  أراد َزوَّجيا من أحد إخوتو بمير جديد، وما ذلك إال ألن الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صمتيا بأبييا وا 

والمعتقد أن ىذا النوع من الزواج كان نادر الوقوع،  ،فإذا لم تكن ذات ولد ساءت حالتيا ولم تجد من يعيميا

ًرا عمى فئات خاصة ضئيمة من السكان، وربما يكون قد تسرب إلى المجتمع العربي من المجوس. وقد ومقصو 

سمي باسم زواج المقت؛ ألنو كان ممقوتا، والولد الذي يكون ثمرتو يسمى "مقيًتا". أما الرجل الذي يخمف أباه 

طمقون عميو اسم "الضيزن" أي: الشريك أو عمى امرأتو إذا طمقيا أو مات عنيا، أو يزاحم أباه عمى امرأتو فكانوا ي

 المزاحم عند االستسقاء "ومعنى الضيزن: الصنم".



وقد حرم المجتمع الجاىمي زواج األب بابنتو، والزواج باألميات واألخوات والعمات والخاالت وبنات        

 عصمتو كان مباًحا. األخت وزوجات األبناء. لكن زواج الرجل بأختين تكونان مًعا في

ويضاف إلى العادات التي كانت معروفة عند العرب في الجاىمية أن أحدىم إذا تقابل مع آخر من غير       

ن تمكن أخذىا منو، واستحميا لنفسو. كما أن الجاىميين قد اعتبروا االتصال  قبيمتو ومعو ظعينة قاتمو عمييا، وا 

من الزنى، فيقولون لممرأة عندئذ: إنيا بغي وزانية وفاجرة وعاىرة  الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضربا

 ومسافحة .

ولم يكن عدد الزوجات محدًدا، بل كان لمجاىمي أن يعدد من الزوجات ما يشاء، مدفوعا إلى ذلك بعوامل      

ُيصير  شتى، قد تكون شخصية بحتة أو إنسانية، كأن يدخل في عصمتو نساء ال معيل لين، أو سياسية بأن

 إلى عدد كبير من القبائل، تناصره وتؤيده عند الحاجة. 
 : الطالق

كان الطبلق من حق الرجل، يستعممو متى شاء ألي سبب أو حتى بدون سبب. وكان العرف يقضي بأن        

بلثًا أما إذا استوفى الثبلث انقطع السبيل عنيا، فالطبلق ث ،الرجل إذا طمق زوجتو واحدًة كان أحق الناس بيا

معناه الفرقة التامة بين الزوجين، عمى أن ىنالك من النسوة من كن يشترطن عند الزواج أن يكون لين الحق في 

الطبلق إذا أردن، وكانت المرأة إذا أرادت أن تطمق زوجيا غيرت باب قبائيا، فإن كان ِقَبل المشرق جعمتو قبل 

يأتيا، لكن ذلك لم يكن ليحصنين من تطميق أزواجين لين  المغرب، فإذا رأى الزوج ذلك عرف أنيا قد طمقتو فمم

ذا طمقت الزوجة أو مات عنيا زوجيا ألزمت بقضاء العدة حتى يتبين ما إذا كانت حامبًل أم غير  إذا أرادوا. وا 

 حامل، خوًفا من أن تختمط األنساب فيما لو تزوجت قبل انقضاء العدة . 
 : العالقات ضمن األسزة

لقد اختمف الباحثون المحدثون حول وضع المرأة االجتماعي في العيد الجاىمي، وقد استنتج بعضيم من        

َذا َطمَّْقتُُم -اآليات القرآنية التي تدعو إلى إحقاق حقوق المرأة، وعدم إمساكيا ضراًرا إذا ُطمقت  كقولو تعالى: }َواِ 



 ُموُىن{ و }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًىا َوال َتْعُضُموُىنَّ ِلَتْذَىُبواالنَِّساَء َفَبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفبل َتْعضُ 

 ِبَبْعِض َما آتَْيُتُموُىن ... { .

أنيا كانت مضطيدة، يبغى عمييا ويستيان شأنيا، بينما استنتج آخرون من أخبار الجاىمية التي وصمت  -0

 إلينا في كتب التاريخ واآلداب القديمة، أنيا كانت تتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع الجاىمي . 

لكن الواقع أن موضوع مكانة المرأة في العصر الجاىمي يحتاج إلى دراسة عميقة وشاممة، وال يمكن        

خبار المتناثرة في بعض كتب لمباحث أن يعطي أحكاًما مطمقة موجزة عنو في ثنايا البحوث العامة. ومن األ

األدب نممس أن عبلقة الرجل بالمرأة في العيد الجاىمي كانت قائمة عمى االحترام المتبادل في كثير من 

األحيان، إذ كانت تستشار في بعض األمور، وتشارك الرجل أكثر أعمالو، وتتمتع بقسط من الحرية. فالشعراء 

قصائدىم بالتشبيب بيا، وبعض اآلباء يستشيرون بناتيم في أمر كانوا يعطونيا حقيا من النسيب، ويبدءون 

 زواجين واختيار بعولين .

ال نكران أن الرجل في األسرة الجاىمية كان لو المركز الممتاز، فيو قوام األسرة وربيا، والمسئول عن        

مات، وصاحب الكممة النافذة، حياتيا ورزقيا ومختمف شئونيا، والمحارب المدافع عنيا، المطالب بالثأر والغرا

والمرأة كانت تابعة لو، ومنسوبة إليو، وتحت حمايتو ومسئوليتو، غير أنيا كانت تشاطر الرجل كثيًرا من 

ذا كانت ال تغني غناء الرجل في الحروب، والحروب ىي أساس الحياة في المجتمع الجاىمي؛  مسئولياتو. وا 

كانت خير رفيق لو وخير عون، وكانت تجيد من الفنون ما يجعميا في ولذلك تدنت منزلتيا عن منزلتو، إال أنيا 

مستوى ثقافي يبلئمو، من قول لمشعر والغناء، باإلضافة إلى قياميا بواجباتيا كأم ومربية لؤلطفال، وكانوا 

ان الرجال يسمونيا ربة المنزل تكريًما ليا، وفي الروايات القديمة أن المرأة مارست الكيانة والعرافة كالرجل، وك

يمجئون إلى رأييا في معضبلت األمور، كما جرى عندما لجأ عبد المطمب بن ىاشم إلى كاىنة عندما أبى عميو 

قومو إال أن يذبح ابنو عبد اهلل، وفاء لنذر نذره لآللية. والمرأة الجاىمية فوق ذلك كانت تشعر بشخصيتيا 

، "قصة ليمى أم عمرو بن كمثوم مع ىند أم عمرو بن وبمكانتيا في المجتمع، وتحرص عمى مكانتيا من أن تيان

ىند"، ومما تجدر اإلشارة إليو، أن العرب لم يكونوا يزوجون بناتيم في غير العرب، وأن الفتيات البدويات لم يكنَّ 



 يحببن الزواج في الحضر، وأن المرأة المرغوب فييا ىي الولود التي تنجب كثيًرا من البنين؛ ألنيم عماد األسرة

 العربية، التي اعتادت أن تعيش في حراسة السواعد المفتولة والرماح السميرية.

؛ ولذلك كان 0كان العربي يغار عمى نسائو، ويحرص عميين، ويعتبر العرض أغمى من النفس والمال والولد

لين  الرجال يصطحبون نساءىم في الغزوات والحروب، ويجعمونين في مؤخرة الجيش، خوًفا من مباغتة العدو

في مضارب القبيمة والرجال غائبون، وكي يدرك المحارب أن ىزيمتو ستجعل عرضو مباًحا ألعدائو، فيستميت 

في القتال ليجنب نساءه السبي. وفضبل عن ذلك، فإن النساء في المؤخرة كنَّ يعنين بالمرضى، ويضمدن جراح 

 حة القتال . المصابين، كما يشجعن المحاربين، ويأخذن بتبلبيب الفارين من سا
 معاملة األوالد:

إن أولوية الرجل في األسرة الجاىمية قد جعمت لؤلب سمطة عمى أفراد عائمتو، وقد تصل إلى حد تجعل       

لآلباء عمى أوالدىم حق التصرف بمصائرىم، ففي بعض األحيان كانوا يجعمون أوالدىم رىائن في أيدي 

ذا استثنينا ىذه الحالة الشاذة، ومثميا ما كان من وأد البنات، خصوميم؛ فيؤدي ذلك أحيانا إلى قتل ىؤالء ل يم، وا 

فإن العربي كان يعامل أبناءه معاممة تنطوي عمى العطف والحنان والمحبة مع حرصو عمى تربيتيم تربية خشنة، 

نائيم األسماء تؤدي بيم إلى استكمال أسباب القوة؛ ليكونوا درًعا حصيًنا لو ولقبيمتو. وكان اآلباء يتخيرون ألب

التي تدل عمى الخشونة، أو توحي بالتفاؤل بالظفر عمى األعداء مثل: كمب، أسد، فير، صخر، غبلب، ضرار، 

حنظمة، حرب، بينما كانوا يتخيرون ألرقائيم أسماء جميمة مثل: سييل، ميسور، ىانئ، نجاح، فبلح، ونحو ذلك. 

ماء، وعبيدكم بأحسنيا؟ قال: إنما نسمي أبناءنا ألعدائنا، سئل الدقيش الكبلبي: لماذا تسمون أبناءكم بشر األس

 وعبيدنا ألنفسنا .

كان الجاىميون يفضمون من المواليد البنين عمى البنات، وقد دعاىم إلى ذلك عوامل عديدة؛ فاألوالد       

تكون البنت عبًئا يصبحون في المستقبل محاربين، تعتمد عمييم القبيمة في الدفاع عن حوزتيا وفي الكسب، بينما 

َذا ُبشَِّر  ثقيبًل تحتاج إلى حماية، أو قد تجمب العار إلى قبيمتيا فيما إذا تعرضت لمسبي. تقول اآلية الكريمة: }َواِ 

ُو َعَمى ُىوٍن َأْم َيُدسُُّو ِفي كُ َأَحُدُىْم ِباألُنَثى َظلَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم، َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِو َأُيْمسِ 



َذا ُبشَِّر َأَحُدُىْم ِبَما َضَرَب ِلمرَّْحَمِن َمَثبًل   َظلَّ َوْجُيُو التَُّراِب َأال َساَء َما َيْحُكُموَن{ ، وكذلك جاء في قولو تعالى: }َواِ 

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت، ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت{ ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم، َأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيِة َوُىَو ِفي اْلخِ   4َصاِم َغْيُر ُمِبيٍن{ }َواِ 

يتضح لنا من ىذه اآليات ثبلثة أمور: أواًل أن العرب كانوا يفضمون البنين عمى البنات، وأنيم كانوا يئدون 

باحثون أسباًبا أخرى لموأد منيا البنات، وأن سبب كره والدة البنات عدم غنائين في القتال والخصام، وقد لمس ال

يَّاُىم{ .  اإلمبلق: }َوال تَْقُتُموا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمبلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

وعدم القدرة عمى إعالة األوالد، أو الحرص عمى صيانة العرض، وخشية أن يمحق القبيمة عار من فعل      

ل اقتصر عمى بعض األوساط المتردية ماديِّا واجتماعيِّا، وال سيما السبي ، وعمى كل حال لم يكن الوأد شامبًل، ب

في سني القحط والمجاعات، وفي البوادي القاحمة، ويروى أنو قد اقتصر عمى بعض الحاالت، في بعض بطون 

ناثًا، قبيمتي تميم وأسد، كحالة والدة مولود مشوه، أو إذا كان الوالد فقيرا، أو كثير العيال، أو كان مع فقره مئ

 وفوق ذلك ال يستطيع الدفاع عن حريمو لضعفو.

ومع ذلك كان ىناك ما يحد من ىذه العادة السيئة، كإقدام ذوي الشيامة والمروءة عمى تبني أوالد ليسوا من       

نقاذ المجتمع من عادة الوأد بتسقط األخبار عمن يقدم عمى وأد  صمبيم، يجعمون ليم مثمما ألوالدىم من حقوق، وا 

ناتو، فيفتدونين من آبائين. فالشاعر الفرزدق كان يفتخر بأن جده غالب بن صعصعة، كان يعرف في الجاىمية ب

 أنو محيي الموءودات. 
 اإلرث:

اإلرث من حق الرجل فقط، وقد حرمت منو المرأة واألوالد الصغار والجواري والبنات. ويظير أن ىذا  كان     

الحق قد خص بو الذين يركبون الخيل ويحممون السبلح، وقاعدتيم في ذلك: "ال يرث الرجل من ولده إلى من 

ن المتاع "يرث االبن األكبر زوجات أطاق القتال" ، ولمرجال أن يرثوا من النساء، وأن يرثوىن أنفسين، كما يرثو 

أبيو". ومن مات عن بنات ولم يكن لو أبناء ذكور يرثو إخوتو، وتحرم بناتو من ميراثو. ولكن يظير أن حرمان 

المرأة من الميراث، لم يكن عامِّا في جميع القبائل، بل إن بعضيا كانت تعطي النساء الحق في اإلرث. فقد ورد 



أن ذا المجاسد عامر بن جشم بن غنم من بني يشكر قد ورَّث مالو ألوالده إناثا  في بعض المصادر القديمة

 وذكورا، فجعل لمذكر مثل حظ األنثيين، فشاع حكمو في بعض الجاىميين، ثم أقره اإلسبلم .
 احلياة الفكزية عند عزب اجلاهلية :

م؛ بسبب الوضع الجغرافي لشبو جزيرة قد يتبادر إلى الذىن أن عرب الجاىمية كانوا أمة منعزلة عن العال     

غير أن الدراسات الحديثة قد كشفت عن خطأ ىذا  ،العرب، التي تحيط بيا الصحارى والبحار من جميع الجيات

االعتقاد، وأثبتت أن العرب لم يكونوا في منأى عن الحضارات الكبرى التي جاورتيم، بل اتصموا بيا وتفاعموا 

م وبينيا، أواًل التجارة، ثم المدنيات العربية التي اضطمعت بيا بعض اإلمارات معيا. وكانت صمة الوصل بيني

العربية المتاخمة لحدود بيزنطة وفارس، كدول األنباط والغساسنة والمناذرة، أو بواسطة الجاليات المسيحية 

 والييودية التي استقرت في بعض المدن الحجازية، كيثرب ومكة ونجران.

مكة والمدينة عمى طرق القوافل التجارية أثر كبير في ازدياد أىميتيما وارتقائيما فكريا  فقد كان لوقوع      

وحضاريا؛ ذلك أن أىميما قد احتكوا باألمم المجاورة، واعتنق بعضيم الديانات السماوية كالييودية والمسيحية، 

تشرقين أن بعض أجزاء شبو جزيرة وأصبح بعضيم يعرفون القراءة والكتابة وتقدموا فكريِّا. وعمى رأي بعض المس

العرب قد تفاعمت مع مظاىر الحضارة اليممينية، وأن كثيرا من األفكار، ومن نتاج الثقافات اليونانية والرومانية، 

وىكذا لم يبق العرب سادرين في عزلتيم، بل أخذوا  ،ومن العقائد المسيحية والمزدكية قد اختمطت وامتزجت فييا

. ومن الجدير بالذكر أن 0، زاد في وضوح معالميا وقوعيم في أطراف المدنيات الكبرىبنصيب من يقظة عارمة

من أىم النتائج الفكرية التي أسفرت عنيا رحبلت المكيين إلى الحيرة أنيم قد نقموا منيا حروف اليجاء، األمر 

 الذي استتبع نشوء الخط المعروف باسم الخط الكوفي .

ن عرف عن اليند واليونان وفارس تطرقيم إلى يقارن الجاحظ بين العرب       وغيرىم من األمم فيقول: "بأنو وا 

صنوف من العمم والفمسفة والمنطق والخطابة، إنما لم يتصفوا بالبيان وزالقة المسان وانثيال البديية، بل كان ما 

بديية وارتجال، وكأنو خرج عنيم، إنما ىو عن "طول فكرة، وعن اجتياد وخموة" بينما "كل شيء لمعرب، إنما ىو 

إليام ليس فيو معاناة وال مكابدة" وأنيم بالرغم من كونيم أميين، كانوا مطبوعين ال يتكمفون، "تأتييم المعاني 



إرسااًل، وتنثال عمييم األلفاظ انثيااًل" وأن كل ما خمفوه من شعر أو نثر لشاىد صادق عمى الديباجة الكريمة، 

 ت الذي ال يستطيع أشعر الناس اليوم أن يجاريو" .والرونق العجيب، والسبك والنح

ويقول أحمد أمين: "إن العربي الجاىمي عصبي المزاج سريع الغضب، والمزاج العصبي يستتبع عادة       

ذكاء. وفي الحق: إن العربي ذكي، يظير ذكاؤه في لغتو، فكثيرا ما يعتمد عمى الممحة الدالة، واإلشارة البعيدة، 

 حضور بدييتو، فما ىو إال أن يفاجأ باألمر فيفجؤك بحسن الجواب" .كما يظير في 

فالعربي الجاىمي لم يمارس  ،مما تقدم تتضح لنا الخطوط األساسية لمميزات الفكر العربي في الجاىمية      

تنثال عميو العمم، ولم تكن لو فمسفة وال منطق، إنما تميزت ثقافتو بالفنون األدبية من خطابة ونثر وأمثال وشعر، 

فالسميقة الشعرية فيو طبع أصيل، وقد فطر عمى البديية واالرتجال واإلليام. وىو  ،المعاني انثيااًل دون تكمف

 ذكي سريع الخاطر يعتمد عمى الممحة الدالة واإلشارة البعيدة .

ل ابن خمدون في إن ىذه الثقافة لمما يتفق مع بداوة العيش، وىي طور مر العرب فيو. والبداوة كما قا      

حديثو عن العرب "جيل في الخمقة طبيعي" مثميم كمثل غيرىم من األمم المتبدية، كالبربر والترك واألكراد، وىي 

حالة اجتماعية تمر فييا األمم في طور نشوئيا وارتقائيا غير أن حالتيم الفكرية كانت من التقدم النسبي بحيث 

م انقبلبية ثورية، قد لقي استجابة منيم، فنفذ إلى قموبيم ونقميم بأيسر إن الدين اإلسبلمي بما انبثق عنو من نظ

وجو إلى ميادين الحضارة، إذ تفيموا عموم اليونان والسريان وغيرىم، وتمثموىا وصيروىا في بوتقة العروبة، 

ام، وسحرت وأقاموا عمى أسسيا صروح حضارتيم العربية اإلسبلمية، التي استتمت جميع مقومات العبقرية واإللي

 الكتاب والمستشرقين، فأفاضوا في وصفيا، وتعمقوا في دراستيا.

وبالرغم مما انطوى عميو العيد الجاىمي من عبادة لؤلوثان، ومن اعتقادات وطقوس اجتماعية بدائية جميا       

م وقاتم. خرافي، فميس من العدل أن ترتسم عنو في األذىان صورة سيئة ومشوىة، بحيث نتصوره وكأنو عيد ظم

ذلك أننا لو أمعنا النظر فيما اتصل بنا من ترك الجاىمية في األدب والشعر والنثر والخطابة واألمثال والحكم، 

لرأينا أنو ال يمكن أن يصدر إال عن شعب بمغ درجة كافية من التطور الفكري، وأن المغة التي صيغ بيا، لم تكن 

مفردات، والدقة في التعبير، والببلغة والمقدرة عمى أداء المعاني، لو لتبمغ ما بمغتو من كمال التركيب، والغنى بال



فقد قطعت شوًطا بعيًدا في التكامل  ،لم يكن قد مضى عمى تطورىا آنذاك قرون عديدة ال ندرك مداىا

ًدا، واالستقرار، وبمغت في عبقرية التعبير عن المعاني بألفاظ وتراكيب توافق الجرس والحركة واإليقاع شأًوا بعي

 وأوفت عمى الكمال حتى أصبحت أتم المغات السامية صرفا ونحوا وببلغة .

فالشعر الجاىمي بما اشتمل عميو من رائع الوصف وجمال الصور ونبل األخبلق والمشاعر، وما يخمب       

شعور، وبرىنوا المب من فن اإليقاع لدليل ساطع عمى أن قائميو قد ُوىبوا قسًطا وفيًرا من رىافة اإلحساس ورقة ال

عن تقديم فني مرموق، وذوق أدبي مصقول. وعمى العموم، إننا نجد في األدب الجاىمي شعًرا كان أو نثًرا، من 

 المثل العميا واآلراء في الحياة، ما يجعمو أدبا إنسانيا خصبا وغزيرا .

جمى في تكامل المغة والعصر الجاىمي بما اتصف بو من تفتح الخصائص القومية، ذلك التفتح الذي يت     

وليس في ىذه النظرة أي "تناقض، وال ىي تعميل ، العربية، أحرى بأن نعتبره عصًرا من العصور المرموقة لمعروبة

وباإلضافة إلى ذلك، وكما يقول كمود كاىن،  ،لتعصب العرب لجنسيم" كما يزعم المستشرق الفرنسي كمود كاىن

مية كي نفيم النصوص اإلسبلمية المقدسة، ولندرك إدراًكا كامبًل التشريع ال بد لنا من الوقوف عمى التقاليد الجاى

 . اإلسبلمي سواء من حيث نقضو لتمك التقاليد، أو إقراره لبعضيا

ومن التراث األدبي الجاىمي كان الشعر يؤلف الكثرة المطمقة، فأكثر ما بمغنا منيم الشعر وأقمو النثر، وكان      

لمشعر والشعراء مكانة عظيمة في المجتمع الجاىمي، وبوسع الشاعر أن يرفع من شأن الذليل والوضيع إذا 

عر في المجتمع الجاىمي أىمية عظيمة، إذ تقام مدحو، أو أن يذل الرفيع والعزيز إذا ىجاه، وكان لظيور الشا

األفراح في القبيمة وتجري االحتفاالت وتنحر الذبائح، وتأتي الوفود لتينئ القبيمة التي نبغ فييا الشاعر. والشاعر 

والشعر كما قيل عن حق ديوان العرب، يستطيع الباحث  ،يدافع عن قبيمتو بشعره كما يدافع الفارس عنيا بسيفو

 . انة بو؛ ليجمو الكثير من نواحي المجتمع العربي الجاىمي، ومن أخبلق الجاىميين وعاداتيم وتقاليدىماالستع

ما كان لمجاىميين من آراء ومذاىب وميول قد عبروا عنيا بالشعر، ففي الشعر كانت تنطمق نفوسيم عمى  فكل

سجيتيا، وتكشف عما تحب وتكره. وفي الشعر يعظمون القوة، ويمجدون الشجاعة والبطولة، بينما كرسوا النثر 

 ومناىج تفكيرىم . لمخطب والوصايا، واألقاصيص واألمثال والحكم، وفيو كانت تتجمى آراؤىم 


