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 العوامل المؤثرة في صالت القبائل العربية مع بعضيا قبل اإلسالم
 زينب فاضل مرجان .أ.م.د

 ين الحمي صفي الد - كمية التربية /جامعة بابل
 حيدر عامر ىاشم صباح السمطاني .م.م

 المقدمة
كاف لمحقبة السابقة لإلسالـ خصوصيتيا المميزة مف حيث المنحى والتوجيات السياسية حيث أف موطف العرب قبؿ     

، اإلسالـ ذات صفة متباينة في المناخ والتضاريس وىذا االختالؼ جعؿ منو موطنَا متعدد الخصائص  وذا نظاـ معيف
فضاقت شبو الجزيرة العربية عامة والحجاز خاصة عمى إمداد سكانيا بأسباب العيش الرغيد فعاش العربي في أحضاف 
طبيعة قاسية أنتجت أعرافا وتقاليد أضحت قانونا كاد يكوف ثابتا تسير عميو القبائؿ لرسـ صورة صالتيا مع بعضيا 

 البعض.
ف النظاـ السياسي في القبيمة العربية     بشكؿ خاص وفي الجزيرة العربية بشكؿ عاـ قبؿ اإلسالـ لـ يخضع لسمطاف دولة وا 

ولـ يكف لو نظاـ موحد يسير عميو ويتبع قواعده وكاف لطبيعة معيشتيـ وقسوتيا األثر البالغ في ذلؾ فضال عف عدـ وجود 
 (. بي كما فعؿ الرسوؿ محمد )شخصية قوية تممؾ مف المؤىالت وقوة البديية واتساع األفؽ ليكوف قائد المجتمع العر 

منيا العامؿ ، والعامؿ األساس في رسـ صورة الصالت بيف ىذه القبائؿ ىو مجموعة مف األحكاـ واألعراؼ القبمية
وما يمقيو ، والمصاىرات، فضال عف حماية الجار، االقتصادي والتعصب لمقبيمة وما يترتب عميو مف تبعات مثؿ الثأر

وقد يتدخؿ عامؿ واحد أو عدة عوامؿ في تشكيؿ طبيعة ، امؿ الديني وبعض التدخالت الخارجيةوالع، الشعراء مف أشعار
واألساس الذي تبني عميو القبيمة سياستيا وتوجياتيا تجاه القبائؿ األخرى ىو مصمحة القبيمة ، الصالت بيف القبائؿ العربية

سية وقمة الموارد االقتصادية الضرورية لمحياة وتعذر تحقيؽ وعمى الرغـ مف ذلؾ فاف الطبيعة القا، وأفرادىا المنتميف إلييا
االكتفاء الذاتي في القبيمة الواحدة وعدـ استغناء الجماعات القبمية عف بعضيا البعض قد دفعت ىذه القبائؿ إلقامة صالت 

 حسنة فيما بينيا حينًا وعدائية حينًا آخر.                                              
وكاف لقوة ، إال أف الغالب عمى ىذه الصالت بيف القبائؿ ىو التنافر والتنازع وانتشار االضطراب السياسي واالقتصادي   

القبيمة وشدة مراسيا وقدرتيا عمى الغزو األثر البالغ في رسـ صورة صالتيا مع القبائؿ األخرى ويتمثؿ ذلؾ في شعر زىير 
 بف أبي سممى إذ قاؿ:

 وضو بسالحو  ُييدَّم ومن ال يظمم الناس ُيظممُ ومن لم يذد عن ح
وألف حياة ىذه القبائؿ قد طبعت ، ورغـ ذلؾ فأف استخداـ ىذه القوة كاف يحده التقيد باألعراؼ والتقاليد واألحكاـ القبيمة   

ليا النصر أف تتقيد بطابع الغزو واإلغارة فاف كؿ واحدة منيا معرضة لمسبي واألسر والقتؿ لذلؾ كاف لزامَا عمييا إف كاف 
ال تعرضت لممعاممة بالمثؿ إف دارت عمييا الدوائر.   بيذه األعراؼ وا 

ثماف عوامؿ  )العوامل المؤثرة في صالت القبائل العربية مع بعضيا قبل اإلسالم(وتضمف ىذا البحث الموسـو بػػػ     
ت بيف تمؾ القبائؿ  وأبرزىا العامؿ أساسية في رسـ صورة تمؾ الصالة ُرتبت عمى أساس قوة أثرىا في رسـ الصال

والعامؿ اآلخر ىو الشعر ، االقتصادي يميو العامؿ االجتماعي التي ضـ الثأر والديات واإلجارة وحماية الجار والمصاىرات
 يميو عامؿ الديف وختمنا الباحث بأثر السياسة الخارجية في صالت القبائؿ العربية مع بعضيا البعض.

وعدـ وجود نظاـ سياسي ، عدد مف النتائج منيا إف النظاـ القبمي في الحجاز فرضتو البيئة القاسيةوتوصؿ البحث إلى   
وأكثر العوامؿ أثرًا في الصالت بيف القبائؿ ، موحد ولـ يعرؼ العربي قبؿ اإلسالـ االنتماء والوالء لمجتمع اكبر مف قبيمتو

والسياسة الخارجية. وأفضؿ الوسائؿ لإلصالح والتقريب بيف ىو  العامؿ االقتصادي والثأر واضعؼ العوامؿ ىو الديف 
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واف أكثر الصالت السيئة بيف القبائؿ في الغالب تحدث ألسباب بسيطة ولكف مف جراء ، القبائؿ ىي المصاىرات والديات
ال تشترؾ فييا العصبية القبيمة تتطور إلى عداء وحروب بيف القبائؿ ال سيما وأف أكثر األياـ تحدث بيف بطوف القبائؿ و 

وأف اغمب التحالفات ، القبائؿ الكبيرة إال نادرا. ومعظـ األياـ والتحالفات تكوف بيف القبائؿ المتجاورة في منازليا جغرافيا
السياسية بيف القبائؿ تتكوف بحسب مصالح الفرقاء وواقعية المنحى لتفادي خسارة المعارؾ ولفترة قصيرة فضاًل عف اف ىذه 

ؿ النسب إلى عدناف أو قحطاف أساس لمتحالؼ أو القتاؿ بؿ قد تتحالؼ قبيمة قحطا نية مع أخرى عدنانية القبائؿ ال تجع
ولـ تكف سياسة أي قبيمة في الحجاز ثابتة وواضحة تجاه القبائؿ األخرى بؿ اغمب سياسات ، ضد قبيمة قحطانية أو بالعكس

قريش التي كانت سياستيا واضحة وثابتة عمى طوؿ الخط ومع  باستثناء قبيمة، تمؾ القبائؿ تتحكـ فييا الظروؼ الطارئة
 جميع القبائؿ.

 العـوامل المؤثرة في صالت القبائل العربية مع بعضيا قبل اإلسالم
إف النظاـ السياسي في القبيمة العربية بشكؿ خاص وفي الجزيرة العربية بشكؿ عاـ لـ يخضع لسمطاف دولة ولـ يكف  

 ويتبع قواعده وكاف لطبيعة معيشتيـ وقسوتيا األثر البالغ في ذلؾ. لو نظاـ موحد يسير عميو
ولطبيعة حياتيـ المتمثمة بالطبيعة القاسية وقمة الموارد االقتصادية الضرورية لمحياة وتعذر تحقيؽ االكتفاء الذاتي في 

إلقامة صالت حسنة فيما بينيا القبيمة الواحدة وعدـ استغناء الجماعات القبمية عف بعضيا البعض قد دفعت ىذه القبائؿ 
. وكاف لقوة القبيمة وشدة مراسيا وقدرتيا عمى الغزو األثر البالغ في رسػـ صورة صالتيا مع (ٔ)حينًا وعدائية حينًا آخر

 القبائؿ األخرى. 
ه القبائؿ قد ٌطبعت وألف حياة ىذ، ورغـ ذلؾ فأف استخداـ ىذه القوة كاف يحده التقيد باألعراؼ والتقاليد واألحكاـ القبمية   

بطابع الغزو واإلغارة فاف كؿ واحدة منيا معرضة لمسبي واألسر والقتؿ لذلؾ كاف لزامَا عمييا إف كاف ليا النصر أف تتقيد 
ال تعرضت لممعاممة بالمثؿ إف دارت عمييا الدوائر وسنبحث عف العوامؿ المؤثرة في الصالت بيف القبائؿ ، بيذه األعراؼ وا 

 ه العوامؿ وىي كاآلتي: بحسب أىمية ىذ
 العامل االقتصادي:  -أوالً  

كاف العامؿ االقتصادي وال يزاؿ مف أىـ العوامؿ التي ترسـ طريؽ السياسة ليس لمقبائؿ فحسب بؿ لمدوؿ الكبرى كذلؾ    
ماء والمراعي وبالنسبة لمقبائؿ العربية فاف ىذا العامؿ يتمثؿ باتجاىيف أساسييف: األوؿ يشمؿ المنافسة لمحصوؿ عمى ال

وبذلؾ فأف لمبيئة وقمة الموارد أثر كبير في طبيعة ، الخصبة والثاني حاالت اإلغارة والغزو مف أجؿ الحصوؿ عمى الغنائـ
والذي ينظر لحياة العرب قبؿ اإلسالـ السيما سكاف البادية يرى أنيـ قد ُأْجِبروا عمى خوض الحروب ، (ٕ)تمؾ الصالت

ال سيما اف حدود القبيمة أو حماىا ، (ٖ)بحيث أصبح الغزو والغارة عمى اآلخريف شيئًا مألوفاً  بسبب شظؼ العيش وقمة مورده

                                                

 . ٔٛالنص، إحساف، العصبية القبمية وأثرىا في الشعر األموي، دار اليقظة العربية، بيروت، ص (ٔ)
 .ٜٓخميؼ، الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي، ص(ٕ) 
؛ الػػنص، ٙ٘صـ، ٜٜ٘ٔتػػاريع عػػرب الجاىميػػة، دار ومكتبػػة اليػػالؿ، بيػػروت، معػػاليقي، منػػذر، صػػفات مطويػػة مػػف (ٖ) 

 .ٗٚالعصبية القبمية، ص
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بؿ كاف تعييف الحدود بيف منازؿ القبائؿ بالظواىر الطبيعية البارزة مثؿ التالؿ واألودية ، (ٔ)لـ تكف محددة بصورة دقيقة
 بيف القبائؿ.مما زاد في إرباؾ الوضع وتوتر الصالت ، (ٕ)والجباؿ وغيرىا

نما كاف لكؿ     وعمى الرغـ مف ذلؾ فمـ تكف حياة القبائؿ البدوية ارتحااًل مستمرَا أو ضربًا في األرض عمى غير ىدى وا 
وكؿ قبيمة تتحامى قدر اإلمكاف النزوؿ في مراع ، (ٖ)قبيمة منازليا ومراعييا التي ترتادىا في كؿ عاـ ومياىيا الخاصة بيا

فالبداوة إذف ىي نمط مف الحياة شبو منظـ يالءـ مقتضيات البيئة التي يعيشوف ، ء لنشوب نزاع حربيالقبائؿ األخرى اتقا
وفي ىذه األياـ تتغمب القبائؿ الغنية عمى القبائؿ ، وغالبا ما تسوء الصالت بيف القبائؿ أياـ القحط والجفاؼ، (ٗ)فييا

وخير مثاؿ ، (ٙ)عجاؼ أصابت العرب فييا بالجوع وسوء الحاؿوكانت قد توالت عمى العرب قبؿ اإلسالـ سنوف ، (٘)الفقيرة
عمى أثر التقاتؿ عمى الماء والكأل في الصالت بيف القبائؿ ىو أف الماء كاف أحد المحاور الكبرى لثمانية عشر يومًا مف 

ستئثار بمنبع الماء أو أياـ العرب وارتبطت ارتباطا وثيقًا بأسماء مواضع المياه أو نسبت إلييا بسبب إصرار كؿ قبيمة لال
 . (ٚ)االحتماء بو قبؿ المعركة

فالماء والكأل عامالف أساسياف في تكويف الصالت بيف القبائؿ العربية في الحجاز قبؿ اإلسالـ ألف التحكـ في الماء في    
بؿ ، (ٛ)عمى القبائؿ األخرى تمؾ البيئة القاسية يمثؿ أحد مظاىر القوة لمقبيمة وىذه القوة كثيرًا ما دفعت أصحابيا إلى التسمط

وصؿ األمر إلى قياـ تحالفات بيف القبائؿ ىدفيا السيطرة عمى منابع الماء واغتصابيا مف أصحابيا أو استرجاعو مف غريـ 

                                                

سميـ، احمد أميف، جوانب مف تاريع وحضارة الجزيرة العربية في العصور القديمػة، دار المعرفػة، الجامعيػة، اإلسػكندرية، (ٔ) 
 .ٖٖٓـ، صٜٕٓٓ

ر بػػف وىػػب، البمػػداف، تػػح: محمػػد أمػػيف ضػػناوي، دار الكتػػب العمميػػة، ينظػػر: اليعقػػوبي، احمػػد بػػف ابػػي يعقػػوب بػػف جعفػػ (ٕ)
وما بعػدىا؛ اليمػداني، الحسػف بػف أحمػد بػف يعقػوب، صػفة جزيػرة العػرب، تػح: محمػد بػف عمػي  ٘ٔـ، صٕٕٓٓبيروت، 

جـ مػا وما بعدىا؛ البكري عبد اهلل بف عبد العزيز األندلسي، مع ٕ٘ـ، صٜٜٓٔاألكوع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، اليمف، 
 وما بعدىا. ٘ٔ، صٔاستعجـ مف أسماء البالد والمواقع، تح: جماؿ طمبة، دار الكتب العممية، بيروت ج

 .ٙ٘النص، العصبية القبمية، ص (ٖ)
 .ٙ٘المصدر نفسو، ص (ٗ)
ف، ، ترجمػػػة، نبيػػػو أمػػػيف فػػػارس، منيػػػر البعمبكػػػي، دار العمػػػـ  لمماليػػػي٘بروكممػػػاف، كػػػارؿ. تػػػاريع الشػػػعوب اإلسػػػالمية، ط (٘)

 . ٕٓ، صـ.ٜٛٙٔبيروت، 
الجميػػؿ، محمػػد بػػف فػػارس، األطعمػػة واألشػػربة فػػي عصػػر الرسػػوؿ )صػػمى اهلل عميػػو وآلػػو وسػػمـ(، مطبعػػة مجمػػس النشػػر  (ٙ)

ـ، ٕٛٓٓ؛ عبػػد الػػرحيـ، محمػػد، ديػػواف حػػاتـ الطػػائي، دار الراتػػب الجامعيػػة، بيػػروت، ٕٙـ، صٜٜٚٔالعممػػي، الكويػػت، 
 .ٙٗص
د بف محمد األندلسي، العقد الفريد، تح: محمد عبػد القػادر شػاىيف، المكتبػة العصػرية، بيػروت، ينظر: ابف عبد ربو، احم(ٚ) 

عمي بف أبي الكـر محمد بف عبد الواحد، الكامػؿ فػي التػاريع، وما بعدىا؛ أبف االثير،  ٛ، صٙ، جٔـ، جٜٕٓٓبيروت، 
 دىا.وما بع ٗ٘ٗ، صٔ، جـٕٙٓٓتح: عمر عبد السالـ تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 .ٜٜـ، صٕٕٓٓسالمة، عبد الحميد، قضايا الماء عند العرب قديمًا، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  (ٛ)
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إال أف ىذا النوع مف التحالفات مؤقت في الغالب فمتى انقضت المصمحة أو تمكأ أحد الطرفيف في تنفيذ شروطو ، (ٔ)قوي
 . (ٕ)انفض الحمؼ

وقد تسمح قبيمة ألخرى بارتياد مراعييا معيا مما يّحسف الصالت بينيما إال أف ذلؾ في الغالب لف يدـو طويال حتى    
والسائد أف كؿ قبيمة تدافع عف أرضيا ومنابع مياىيا وىي مستعدة لسفؾ دـ كؿ مف يتعرض ، (ٖ)ينشب النزاع بيف الطرفيف

نياية عصر قبؿ اإلسالـ ومجيء اإلسالـ أف تطمب تشريعًا إسالميًا لتنظيـ أمور  وبمغ مف قوة أثر ىذا األمر في، (ٗ)ليا
 (: ))الناس شركاء في ثالث الماء والكأل والنار((.) (٘)الماء والكأل ومنع التقاتؿ عمييما ومنيا قوؿ الرسوؿ محمد

زات األساسية في تحديد صالتيا مع القبائؿ والقبائؿ في ذلؾ كمو قبؿ اإلسالـ تحتـر القوي وقوة القبيمة أحد أىـ المرتك   
األخرى فأف حماىا محمية مف قبؿ فرسانيا ولكنيا مقابؿ ذلؾ تغير عمى القبائؿ األخرى األضعؼ منيا وتستولي عمى 

  : (ٚ)النابغة الذبياني(ٙ)أنعاميا وترعى في أرضيا ومراعييا وجاء ذلؾ بقوؿ
 المستنفػر الحامػي تعدو الذئاب عمى مف ال كالب لو   وتتقي مربض

أما عف مسألة الغزو والغارة عمى القبائؿ األخرى ، (ٔ)ومف الشائع في ذلؾ الوقت بأف مف لـ يذد عف حوضو بسالحو ييدـ
بقولو: ))العدواف أكثر ما يكوف... مف الساكنيف بالقفر كالعرب...  (ٕ)وأثرىا في الصالت بيف القبائؿ فيمخصيا ابف خمدوف

                                                

مثاؿ ذلؾ التحالؼ الذي حدث بيف بني مازف مع بني يربوع مف أجؿ اقتساـ ماء الوقبى ومنع بكػر مػف الوصػوؿ إليػو ثػـ  (ٔ)
يى بانتصار بنػي مػازف واسػتيالءىـ عمػى المػاء. ينظػر: سػالمة، تطور األمر إلى قياـ حرب بيف بني مازف وبني يربوع انت

 .ٓٓٔقضايا الماء عند العرب، ص
 .ٙٓٗ، صٔـ، جٕٙٓٓعمي، جواد، المفصؿ في تاريع العرب قبيؿ اإلسالـ، أوند دانش، د . ـ،  (ٕ)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘، ص صٔابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج (ٖ)
؛ سميـ، جوانب مف تػاريع وحضػارة الجزيػرة العربيػة ٓٙـ، صٕٙٓٓف زاده، قـ، ضيؼ، شوقي، العصر الجاىمي، سميما (ٗ)

 .ٖٖٓ، صٔالعربية في العصور القديمة، ج
؛ أبػػي عاصػػـ، أبػػي بكػػر بػػف ٖ، صٗـ، جٖٜٛٔ، دار الفكػػر، بيػػروت، ٗالشػػافعي، محمػػد ابػػف إدريػػس، كتػػاب األـ، ط (٘)

؛ ٕٙ-ٓٙـ، ص صٕ٘ٓٓلقػػػػاىرة، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػرو، كتػػػػاب الػػػػديات، تػػػػح: عػػػػادؿ حسػػػػف عمػػػػي، مؤسسػػػػة المختػػػػار، ا
؛ ٕٕٔ، صٕـ، جٜ٘ٛٔالمعرفػػػة، بيػػػروت،  السرخسػػػي، شػػػمس الػػػديف، المبسػػػوط، تػػػح: محمػػػد الشػػػيباني وآخػػػروف، دار

النراقػػي، أحمػػد بػػف محمػػد الميػػدي، مسػػتند الشػػريعة فػػي أحكػػاـ الشػػيعة، تػػح: مؤسسػػة أىػػؿ البيػػت )عمػػييـ السػػالـ( إلحيػػاء 
 .ٖٚٓ، صٗٔـ، جٜٗٛٔالتراث، مشيد، 

، تػػح: أحمػػد عبػػد الغفػػور عطػػار، دار العمػػـ لمماليػػيف، ٗالجػوىري، إسػػماعيؿ بػػف  حمػػاد، تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػة، ط (ٙ)
، دار أحيػػاء التػػراث ٕ؛ القرطبػػي، محمػد بػػف احمػد األنصػػاري، الجػامع ألحكػػاـ القػرآف، ط٘ٓٙ، صٕ، جـٜٚٛٔبيػروت، 

،؛ ٜٕ، صٕـ، جٜ٘ٛٔالعربي، بيروت،  لسػاف العػرب، دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػروت،  ابف منظور، محمد بف مكـر
، تػػح: بشػػار ٖ؛ المػزي، جمػػاؿ الػػديف أبػػي الحجػػاج يوسػػؼ، تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ، ط٘ٓٔ، صٗ، جـٜٗٛٔ

؛ الزبيػػدي، محمػػد مرتضػػى، تػػاج العػػروس مػػف جػػواىر ٕٓٛ، صٗـ، جٜٛٛٔعػػواد معػػروؼ، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، 
الزركمػػػي، خيػػػر الػػػديف، األعػػػالـ، دار العمػػػـ لمماليػػػيف، بيػػػروت، ؛ ٚٚ، صٖيػػػروت، د. ت، جالقػػػاموس، مكتبػػػة الحيػػػاة، ب

 .ٔٗ، صٖجـ، ٜٓٛٔ
، عمػي بػف أحمػد بػف  (ٚ) ىو زياد بف معاوية بف ضباب بػف جػابر بػف يربػوع بػف غػيظ مػف ذبيػاف الغطفانيػة. ينظػر: ابػف حػـز

 .ٖٕ٘-ٕٕ٘ـ، ص صٜٜٜٔالمعارؼ، القاىرة،  سعيد األندلسي، جميرة أنساب العرب، تح: عبد السالـ ىاروف، دار
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موا أرزاقيـ في رماحيـ ومعاشيـ فيما في أيدي غيرىـ ومف دافعيـ عف متاعو آذنوه بالحرب وال بغية ليـ وأشباىيـ ألنيـ جع
نما ىميـ ونصب أعينيـ غمب الناس عمى ما في أيدييـ((.  فيما وراء ذلؾ مف رتبة وال ممؾ وا 

مثمر السيما في حياة البدو فحياتيـ إف الذي دفع العرب لذلؾ ىو ألف العمؿ في تمؾ البيئة الشاقة أصبح غير  (ٖ)وقيؿ:   
 تعرؼ الكدح الكثير ولكنيا تضيع ثمرتو.

وبذلؾ فيمكف اعتبار اإلغارة في سبيؿ الغنيمة ضرورة مف ضرورات الحياة ألجأتيـ إلييا قسوة طبيعتيـ وقمة الخيرات     
داتو ويسعى كؿ واحد منيا لتحقيؽ وأسباب الرزؽ في بيئتيـ وىو صورة مف صور تنازع البقاء في مجتمع فقير تتنافر وح

بأف أرزاؽ العرب قبؿ اإلسالـ كانت في رماحيـ ومف منعيـ ذلؾ آذنوه  (٘)وىذا يوافؽ رأي اآللوسي، (ٗ)منفعتو الذاتية
: أف حب القتاؿ استولى عمى نفوس أىؿ البوادي وأصبحت الغارة نموذجًا لألعماؿ الرجولية (ٙ)في حيف يرى حتي، بالحرب

 ذلؾ عمى األعداء بؿ عمى القبائؿ المتقاربة. ولـ يقتصر 
أنيا أصبحت حرفة أسوة بغيرىا مف )بوصفيا تأصؿ عادة اإلغارة في نفوس العرب بقوليا: ) (ٚ)وبالغت المستشرقة نينا    

بعد أف كانت تشف مف أجؿ الحصوؿ عمى األراضي الصالحة لمرعي وسد حاجات القبيمة األساسية وتوفير عمؼ ، الحرؼ
وبمغ مف قوة أثر العامؿ االقتصادي بيف القبائؿ مف أف بعضيا كاف يدخؿ في حمؼ مع طرؼ آخر ليس ، واناتيا((لحي

وتعدى األمر في ذلؾ لمقتاؿ بيف بطوف القبيمة الواحدة مف ، (ٛ)لعداوة لمقبيمة المقابمة بؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى الغنيمة فقط
ة كانت تحب أف تكوف ظالمة غير مظمومة فقد شاع عند بعظيـ قبؿ اإلسالـ والقبائؿ العربية بصورة عام، (ٜ)أجؿ الغنيمة

 . (ٓٔ)قوؿ: ))رىبوت خير مف رحموت((

                                                                                                                                                   

، تػح: مؤسسػة الوفػاء، مؤسسػة الوفػاء، ٕالمجمسي، محمػد بػاقر، بحػار األنػوار الجامعػة لػدرر أخبػار األئمػة األطيػار، ط (ٔ)
؛ الشػػاىرودي، عمػػي النمػػازي، مسػػتدرؾ سػػفينة البحػػار، تػػح: حسػػف بػػف عمػػي، مؤسسػػة ٗٓٗ، صٕٖـ، جٖٜٛٔبيػػروت، 

 .ٜ٘ٗ، صٖـ، جٜٜٛٔ، النشر اإلسالمي، قـ
 .ٕٔٚ، صٔـ، جٜٜٜٔعبد الرحمف بف محمد الحضرمي، مقدمة أبف خمدوف، دار أحياء التراث العربي، بيروت،  (ٕ)
 .ٔٚخميؼ، الشعراء الصعاليؾ، ص (ٖ)
 ـ،ٖٕٓٓ، شػػركة المطبوعػػات لمتوزيػػع والنشػػر، بيػػروت، ٕالعمػػي، صػػالح أحمػػد، تػػاريع العػػرب القػػديـ والبعثػػة النبويػػة، ط (ٗ)

 . ٔٛ؛ النص، العصبية القبمية، صٜ٘ٔص
محمػد شػكري االلوسػػي، بمػوغ األرب فػػي معرفػة أحػواؿ العػػرب، تػح: محمػػد بيجػت األثػري، دار الكتػػب العمميػة، بيػػروت،  (٘)

 .٘٘، صٕـ، جٜٕٓٓ
 .ٖ٘تاريع العرب، ص (ٙ)
يػراف مػف القػرف الرابػع إلػػى القػ (ٚ) رف السػادس المػيالدي، ترجمػة، صػػالح بيغوليفسػكيا فكتورفنػا، العػرب عمػى حػدود بيزنطػػة وا 

 .ٕٜٕـ، صٜ٘ٛٔالديف عثماف ىاشـ، قسـ التراث العربي، الكويت، 
؛ ابػف ٚٚٗ، صٔ، جـ.ٜٜٚٔالواقدي، محمد بف عمر المغازي، تح: مارسدف جونسف، مكتب اإلعالـ اإلسالمي، قػـ،  (ٛ)

؛ ابػف األثيػر، الكامػؿ ٗٓٙ-ٖٓٙـ، ص صٕٚٓٓقتيبة، عبد اهلل بف مسمـ، المعارؼ، تح: ثروت عكاشة، شريعت، قـ، 
 .ٛٔ٘، صٔفي التاريع، ج

 .ٜٚ٘، ص ٔ، ابف األثير، الكامؿ في التاريع، جٕٜ، ص ٖالبكري، معـ ما استعجـ، ج (ٜ)
الصػػػدوؽ، مجمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف، التوحيػػػد، تػػػح: ىاشػػػـ الحسػػػيني الطيرانػػػي، مؤسسػػػة النشػػػر اإلسػػػالمي، قػػػـ،  (ٓٔ)

ـ، ٖٜٛٔفياني، الحسػػيف بػػف محمػػد، المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف، نشػػر الكتػػاب، قػػـ، ؛ الراغػػب األصػػٕٓٔ، صـٜٚٙٔ
؛ الجزائػػري، نعمػػة اهلل ٕٓٓ، ص ٗ؛ المجمسػػي، بحػػار األنػػوار، جٖٙٗ، ص ٔ؛ ابػػف منظػػور، لسػػاف العػػرب، جٕٗٓص
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 العامل االجتماعي   -ثانياً 
 الثأر: -أ

والثأر أحد ، ذكرنا بأف ما تسير عميو القبائؿ في صالتيا مع القبائؿ األخرى ىو مجموعة مف األعراؼ واألحكاـ والتقاليد    
ىذه األعراؼ وىو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعامؿ االقتصادي حيث ُتَخِمْؼ عمميات التقاتؿ عمى الماء والكأل واإلغارة مف أقوى 

أجؿ الغنيمة قتمى ودماء بيف القبيمتيف وىذا بطبيعة الحاؿ يؤدي إلى توتر الصالت بيف القبائؿ المتناحرة ويؤجج الصراع 
 .(ٔ)ؾ الدماءبينيا حتى يصؿ إلى المغاالة في سف

والذي جعؿ لمثأر ىذا التأثير في رسـ شكؿ الصالت بيف القبائؿ ىو انعداـ السمطة الموحدة أو القانوف الجنائي فمف     
أو مع قبيمتو وفي كثير مف األحياف فأف الثأر يتولد عنو الرغبة في االنتقاـ  (ٕ)يقتؿ لو أخ أو قريب فعميو أف يثأر لو بنفسو

، (ٗ)وفي مثؿ ىذه الحاالت قد يستمر العداء سنيف طويمة تتجدد فييا المنازعات وُتسَفؾ فييا الدماء، (ٖ)ومف ثـ ثأر جديد
فدـ السيد ال ، والعرب في طمبيـ لمثأر يختاروف في بغيتيـ أف يكافئ دـ المقتوؿ بدـ مف قتمو في المنزلة والدرجة والمكانة

سادات القبائؿ عف تحريض العبيد أو غيرىـ عمى قتؿ خصوميـ  وغاية األمر في ذلؾ ردع، يكافئو إلى دـ سيد مثمو
بأف  (ٙ)ويرى ابف خمدوف، (٘)وأعدائيـ وبذلؾ فيو عنصر ردع لمحد مف غمواء البعض وتقييد لنزعاتيـ واندفاعاتيـ العدوانية

مف قوة الثأر في نفوس وبمغ ، الحروب التي تقـو عمى الثأر في األغمب تكوف بيف القبائؿ المتجاورة والعشائر المتناحرة
األعراب قبؿ اإلسالـ إف قيؿ ألحدىـ: ))أيسرؾ أف تدخؿ الجنة وال تسيء إلى مف أساء إليؾ ؟ فقاؿ : بؿ يسرني أف أدرؾ 

 .(ٚ) الثأر وأدخؿ النار((

                                                                                                                                                   

، ٔـ، جٜٜٙٔ، الموسػوي، نػور البػراىيف فػي أخبػار السػادة الطػػاىريف، تػح: السػيد الرجػائي، مؤسسػة النشػر اإلسػالمي، قػػـ
 .ٕٓ٘ص 

أوقعتيػا بنػو  مف ذلؾ ما فعمتو قبيمة أشجع ببني عامر بف صعصعة في يـو الرقـ حيػث ذبحػوا مػنيـ سػبعيف أسػيرًا لوقعػة (ٔ)
. وكػذلؾ بػالغ بنػو تمػيـ فػي األخػذ بثػأرىـ مػف بنػي عبػد ٖٚ٘، ص ٔعامر بيـ. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج

، تػح: محمػد احمػد ٕاني. ينظر: البصري، معمر بف المثنى التيمػي، نقػائض جريػر والفػرزدؽ، طيغوث في يـو الكالب الث
؛ إبػػػػراىيـ، محمػػػػد أبػػػػو الفضػػػػؿ، ٗٔٔ-ٔٔٔ، ص ص ٕـ، جٕٚٓٓعبػػػػد العزيػػػػز سػػػػالـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػروت، 

 .ٕٛٔ-ٕٗٔـ، ص صٜٛٛٔالبجاوي، عمي محمد، أياـ العرب في الجاىمية، دار الجيؿ، بيروت،  
، تػػح: جبرائيػؿ جبػػور، دار ٕٔحتػػي، فيميػب، وآخػروف، تػػاريع العػرب، ط؛ ٜٔبروكممػاف، تػاريع الشػػعوب االسػالمية، ص (ٕ)

 .٘٘صـ، ، ٕٚٓٓالكشاؼ، بيروت، 
؛ عبػد اهلل، شػيمة بػرىف، الػدعوة اإلسػالمية وحيػاة البػداوة منػذ البعثػة وحتػى ٜٔبروكمماف، تاريع الشعوب االسػالمية، ص (ٖ)

 .ٕٚـ، صٕٛٓٓالكتب العممية، بيروت،  حروب الردة، دار
 .ٛٛ، صـ.ٕٛٓٓاليوزبكي، مؤيد، البطولة في الشعر العربي قبيؿ اإلسالـ، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد،  (ٗ)
 . ٛٛاليوزبكي، البطولة في الشعر العربي، ص (٘)
 .ٕٔٚ، ص ٔالمقدمة، ج (ٙ)
 .ٕٙ، ص ٜالنويري، نياية األرب، ج (ٚ)
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ألشير وفاؽ أثر الثأر في الصالت بيف القبائؿ عمى اثر الديف والشاىد عمى ذلؾ حدوث حروب وأياـ بسبب الثأر في )ا  
) وكانت عممية المطالبة بدـ المقتوؿ ، (ٕ)عمى الرغـ مف أف الكثير مف القبائؿ كانت ُتَحّرـ القتاؿ في ىذه األشير(ٔ)الحـر

ليس الرجاؿ فقط بؿ حتى النساء حيػث ُكف في  (ٖ)منوطة بالدرجة األساس برأس سيػد القبيمة يقؼ وراءه جميع أفراد قبيمتو
وال يقتصػر األمر في ىذه المسألة عمى المطالبة بدـ مف ُيقتؿ ، (ٗ)ف وُيَعّيرَف القاعد والمتقاعسالغالب يحرضف أفراد قبيمتي

منيا بؿ  أنيا تيب لمدفػاع عػف أي فرد مف أفراد قبيمتيا إف قاـ باالعتداء وقتؿ شخصًا مف قبيمة أخرى سواء كاف عمى حؽ 
والذي دعا القبائؿ وأفرادىا لمتمسؾ بأخذ الثأر إضافة ، (٘)ومًا((أـ باطؿ فقد شاع عندىـ قوؿ: ))أنصر أخاؾ ظالمًا أو مظم

إلى ما ذكػرناه سابقػًا ىو سيػادة االعتقاد عندىـ بأف الشخص إذا ُقتػَِؿ ولـ يؤخػذ بثأره فػأف طائرًا يخػرج مػف رأسو 
أر عند الجاىمييف كاف قد أضحى . وبذلؾ فيمكف القوؿ بأف الث(ٚ)ويظؿ يصيح أسقوني حتى  ُيؤخذ بثأره (ٙ) يسمػى)اليامة(

شريعة وقانونًا وقائيًا البد منو ألنو وسيمة رادعة يشعر البدوي في ظمو باألمف ويجعؿ القبيمة ال تغالي في عدائيا لمقبائؿ 
تصؿ لدرجة قتؿ ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد كانت بعض القبائؿ تغالي في إظيار عداوتيا لمقبيمة التي ليا فييا ثأر، األخرى
 .(ٜ)والتمثيؿ بجثث القتمى، (ٛ)األطفاؿ

ومما سبؽ ذكره نجد بأف لمسألة الثأر أثر كبير في صالت القبائؿ مع بعضيا البعض لدرجة أنو كاف في نياية عصر     
الجاىمية وبداية اإلسالـ ييدد النظاـ العاـ لذلؾ نجد اإلسالـ يعالج ىذه المسألة الخطيرة كما عالج غيرىا مف المسائؿ 

أنو قد وضع جميع الدماء والثارات  (ٓٔ) ( في )حجة الوداع(سمبية فقد جاء في معنى قوؿ الرسوؿ المصطفى محمد )ال
 . (ٔٔ)التي كانت في الجاىمية فال يحؽ ألحد أف يطالب فييا

                                                

عػرب قبيػؿ االسػالـ يحرمػوف القتػاؿ فػي أربعػػة أشػير ويسػمونيا األشػير الحػـر وىػي رجػب وذو القعػدة وذو الحجػػة كػاف ال (ٔ)
. ينظػػر: الزبيػدي، تػػاج العػروس، ج ، وسػػمى العػرب الحػػروب التػي حػػدثت فػي ىػػذه األشػير بحػػروب ٕٔٗ، ص ٛوالمحػـر

 .ٖٕ٘، ص ٔالفجار. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج
يحيى، لطفي عبػد الوىػاب، العػرب فػي العصػور القديمػة، ؛ ٕٖ٘ – ٕٚ٘، ص ص ٔألثير، الكامؿ في التاريع، جابف ا (ٕ)
 .ٖٚٓـ، صٕٚٓٓ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ٕط
 .ٕٕٔص؛ النص، العصبية القبمية، ٘ٙٔ، صـٕٚٓٓ، بيروت، دلو، برىاف الديف، جزيرة العرب قبيؿ اإلسالـ، دار الفارابي (ٖ)
 .ٖٚٓ؛ يحيى، العرب في العصور القديمة، صٕٙ، ص ٜالنويري، نياية األرب، ج (ٗ)
، تػح: ميػدي المخزومػي و إبػراىيـ السػامرائي، مطبعػة الصػدر، النجػؼ، ٕالفراىيدي، الخميػؿ بػف احمػد، كتػاب العػيف، ط (٘)

، عمػي بػف احمػد بػف سػعيد، المحمػى، تػح: احمػد محمػد شػاكر، دار اٛ، صٚـ، جٜٛٛٔ لفكػر، بيػروت، د.ت، ؛ ابف حـز
 .   ٜٓ، صٔٔج
 .ٕٚٓ، صٓٔاليامة: قيؿ أف الدماغ ىو اليامة أو أعمى الرأس. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج (ٙ)
 .ٕٜـ، صٕٕٓٓلمكتب والنشر، بيروت، الربيعي، فاضؿ، شقيقات قريش، رياض الريس (ٚ)
يف كػانوا عنػدىـ رىنػًا طمبػًا لثػأرىـ رغػـ صػمة القرابػة التػي مف ذلؾ ما فعمتو فزاره عندما قامت بقتؿ أطفاؿ قبيمػة عػبس الػذ (ٛ)

 .ٜٔ٘، ص ٔتربط القبيمتيف فكالىما مف غطفاف. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج
 .ٖ٘ٗ، ص ٕالزبيدي، تاج العروس، ج (ٜ)

ر: ابػف حبيػب، محمػد ىػػ . ينظػ ٓٔحجة الوداع: ىي آخر حجػة حجيػا، رسػوؿ اهلل )صػمى اهلل عميػو والػو وسػمـ( سػنة  (ٓٔ)
 .ٕٔ، مطبعة دائرة المعارؼ اإلسالمية، القاىرة، ـ، د. ت، صبف حبيب، المحبر

؛ ابف حبيب، محمد بف حبيب، المنمؽ في أخبار قػريش، تػح: خورشػيد أحمػد فػاروؽ، عػالـ ٜٛأبي عاصـ الديات، ص (ٔٔ)
 .ٜٚٔالكتب، بيروت، د . ت، ص
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 الدّيات: -ب
طفاء ثا    ئرة الحرب وسفؾ الدماء مف العوامؿ الجيدة التي اتخذتيا القبائؿ العربية لتحسيف صالتيا مع بعضيا البعض وا 

وقيؿ أف )عامر  (ٖ)أوؿ مف جعؿ دية القتيؿ مائة مف اإلبؿ بعد كانت عشرة (ٕ) )عبد المطمب( وقيؿ أف، (ٔ)ىي مسألة الدية
وبمغ مف محاسف ىذه ، (٘)ىو الذي جعؿ الدية مائة مف اإلبؿ بعد أف كانت مائة جدي (ٗ) )عامر بف الضرب العدواني(
بيف القبائؿ أف أقرىا اإلسالـ في شريعتو السمحاء بعد أف أجرى بعض التعديالت عمييا بأف  العممية في تحسيف العالقات

فكانت دية الحميؼ ، بعد أف كاف العرب قبؿ اإلسالـ يفرقوف بيف الناس بالديات، (ٙ)جعميا متساوية فال فرؽ بيف إنساف وآخر
ومع ، (ٛ)اإلبؿ ودية الحميؼ خمسة منيا وبعضيـ جعؿ دية الصريح عشرة مف (ٚ)الحميؼ نصؼ دية ابف القبيمة الصريح

ألف مف يقبؿ الدية يعد ، (ٜ)ذلؾ وما لمدية مف محاسف في إطفاء نار الحروب إال أف أغمب القبائؿ كانت ترفض أخذ الدية
 . (ٔٔ)فأصبح في عرفيـ أف الدـ ال يغسمو إال الدـ، (ٓٔ)في نظرىـ ضعيفًا غير قادر عمى األخذ بثأره

، (ٕٔ)تفشؿ الجيود التي تبذليا بعض األطراؼ مف أجؿ ردـ الصدع وتحسيف العالقات بيف القبائؿوكثيرًا ما كانت    
األسرى  وفي الغالب فاف مسألة قبوؿ الدية تكوف في حالة وجود، (ٖٔ)والبعض منيـ كاف يشترط لقبوؿ الدية شروطًا تعجيزية

أو   (٘ٔ)أو حقنًا لدماء حييف مف قبيمة واحدة (ٗٔ)مثاًل وعدـ وجود ثأر أو في أحواؿ معينة كوضع حد لحرب طاؿ أمدىا

                                                

ب ىي مائة مف اإلبؿ دفعيا أسد بف خزيمة عندما قتػؿ أخػوه مالػؾ أخػوه األخػر وذكر الكمبي بأف أوؿ دية كانت في العر  (ٔ)
األخر مف أمو عمي بف مسعود. ينظر: ابف الكمبي، ىشاـ بف محمد بف السائب، جميرة النسب، تػح: نػاجي، حسػف، عػالـ 

 .   ٖ٘ٔـ، صٕٗٓٓالكتب، بيروت، 
صػمى اهلل عميػو وآلػو وسػمـ(. ينظػر: الزبيػري، ىو عبػد المطمػب بػف ىاشػـ بػف عبػد منػاؼ بػف قصػي جػد الرسػوؿ محمػد ) (ٕ)

 .ٚٔ-ٔـ، ص صٕٚٓٓالمصعب بف عبد اهلل المصعب، كتاب نسب قريش، تح: إ . ليفي بروفنساؿ، شريعت، قـ،  
 . ٓٔأبي عاصـ، الديات، ص  (ٖ)
، جميػرة ىو عامر بف الضرب بف عمرو بف عياذ بف يشكر بف عدواف مف حكاـ العرب قبيػؿ اإلسػالـ. ينظػر: ابػف حػ (ٗ) ـز

 .ٖٕٗجميرة أنساب العرب، ص
 .ٕٗٙالمصدر نفسو، ص (٘)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔالترمذي، محمد بف عيسى بف سورة، سنف الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ص ص (ٙ)
 .ٙٗ، ص ٘ابف منظور، لساف العرب، ج (ٚ)
ف، مطبعػػة لجنػػة التػػػأليؼ والترجمػػة والنشػػػر، التوحيػػدي، أبػػو حيػػػاف، االمتنػػاع والمؤانسػػػة، تػػح: أحمػػد أمػػػيف و أحمػػد الػػػزي (ٛ)

 .ٕٚ، ص ٕ، جٜٖٜٔالقاىرة، 
 .ٕٛ، ص ٕ؛ التوحيدي، اإلمتاع والمؤانسة، جٗٗٔابف عاصـ، الديات، ص (ٜ)

 .ٕٓ، صٖ؛ اآللوسي، بموغ األرب، جٙٔ٘، ص ٔابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج (ٓٔ)
 .ٙٗ، صٔالزبيدي، تاج العروس، ج (ٔٔ)
 .ٛٔ٘ – ٙٔ٘، ص ص ٔالكامؿ في التاريع، ج ابف األثير، (ٕٔ)
مثاؿ ذلؾ ما يسػمى التعقيقػة، وىػو أف أوليػاء المقتػوؿ يقولػوف نأخػذ سػيمًا فنرميػو نحػو السػماء فػاذا رجػع مضػرجًا بالػدـ  (ٖٔ)

ذا نزؿ كما صعد فقد نيينا عف ذلؾ. لممزيد ينظر: اآللوسي، بموغ األرب، ج  .ٕٓ-ٔ، ص صٖفأمرنا أف نأخذ الدية وا 
مثػػاؿ ذلػػؾ الصػػمح الػػذي حػػدث بػػيف عػػبس وذيبػػاف حػػػيف اصػػطمحوا عمػػى دفػػع الديػػة بعػػد أف طػػاؿ أمػػد الحػػرب بيػػػنيـ   (ٗٔ)

 .ٕٕ٘ – ٜٓ٘، ص ص ٔوأضعفتيـ. ينظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج
 .ٖٓٙ-ٖٛ٘، ص صٔلممزيد ينظر: ابف االثير، الكامؿ في التاريع، ج (٘ٔ)



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

139 

وكاف ىناؾ مجاؿ آخر لتحسيف الصالت بيف القبائؿ ودفع الحرب وىو تسميـ القاتؿ  (ٔ)عجز عف إدراؾ الوتر مف قـو القاتؿ
تبر وصمة القاتؿ طوعًا إلى أولياء المقتوؿ ليقتموه وعندئذ ال يبقى مجاؿ لمثأر ولكف ىذا ما كاف ليحدث إال نادرًا ألف ذلؾ يع

وكانت بعض القبائؿ وحرصًا منيا عمى ، (ٕ)عار لمقبيمة فيي تُفضؿ أف تقتؿ الجاني عمى أف تسممو طوعًا فيمحؽ بيا العار
سالمة أفرادىا وعدـ الدخوؿ في حروب مع القبائؿ األخرى أو لعدـ قدرتيا عمى مواجية القبائؿ األخرى تقـو بخمع فرد ما 

 . (ٖ)ؤدي إلى كثرة أعداء القبيمةمنيا إذا كثرت جرائمو ألنو ي
 وحماية الجار: (4)اإلجارة -ت

ألف المسافر في الصحراء ، وىذا العامؿ مف العوامؿ التي فرضتيا الطبيعة القاسية مثمو مثؿ مف سبقو مف العوامؿ    
ال فأف التنقؿ في الصحراء يصبح مف األم ور المستحيمة وبما أف يحتاج أف جّف عميو الميؿ أو دىمو خطر بأف يجيره أحد وا 

الجميع معرضوف لمثؿ ىذا الموقؼ وحتى يعامؿ بالمثؿ ولغيره مف األسباب شاع نظاـ اإلجارة وحماية الجار قبؿ اإلسالـ 
وحؽ الجوار ال يقتصر عمى ، وأصبح مف األمور التي ليا أثر في توجيات القبائؿ وتحديد سياستيا تجاه القبائؿ األخرى

بؿ ىو حؽ لجميع أفرادىا وأف أجار شخص ما شخصَا آخر أصبحت قبيمتو ممزمة بحمايتو شخص معيف في القبيمة 
والجوار يتـ وفؽ تقاليد متعارؼ عمييا كأف يستظؿ ، (ٙ)والنساء مف أبناء القبيمة شانيا شاف الرجاؿ ليا حؽ اإلجارة (٘)وحفظو

تقوؿ: ))ال يكوف الجوار جوارًا حتى تبمغ والعرب ، (ٚ)يستظؿ بخبائو أو يمسؾ طرؼ خيمتو أو ثوبو أو أف يأكؿ مف طعامو
 . (ٜ)وكانت العرب تعيب مف لـ يحمي جاره ويغفر ذمتو، (ٛ) جارؾ مأمنو أو تقتؿ دونو((

والصمة بيف الجار والمجير تختمؼ وفقًا لتعيد المجير لمف استجار بو فكانت اإلجارة مؤقتة أحيانًا ودائمية بؿ وراثية     
الت كاف المجير يتعيد بأف ينصر جاره عمى عدو معيف فقط وفي حاالت أخرى كاف يتعيد وفي بعض الحا، حينًا آخر

وبذلؾ فيعد ىذا العرؼ مفخرة مف المفاخر التي يفتخر العرب بيا فيقاؿ فالف منيع الجار أو ، (ٓٔ)باجارتو مف كؿ األعداء
شخصًا آخر وأف عارضو في معتقده  ويتغمب الجوار في بعض الحاالت عمى عامؿ الديف فيجير أحدىـ (ٔٔ)حامي الجار

                                                

 .ٖٛالنص، العصبية القبمية، ص (ٔ)
 .ٜٔبروكمماف، تاريع الشعوب االسالمية، ص (ٕ)
، دار المعرفػة لمطباعػة والنشػر، ٕابف حجر العسقالني، احمد بف عمي بف محمد، فتح الباري بشػرح صػحيح البخػاري، ط (ٖ)

 .ٙ، ص ٘؛ الزبيدي، تاج العروس، جٖٕٔ، ص ٕٔوالنشر، بيروت، د. ت، ، ج
يدًا وذمة فيكوف جاره يجيره ويحميو. ينظر: ابف منظػور، لسػاف ىي حماية شخص آلخر استجار بو ولجأ إليو فيعطيو ع(ٗ) 

 ٖٔٔ، ص ٖلساف العرب، ج
 .ٔٙ؛ ضيؼ، العصر الجاىمي، صٕٗ٘، صٗالفراىيدي، كتاب العيف، ج(٘) 
كمػا أجػارت ريطػػة بنػت جنػػدؿ دريػد بػف الصػػمة، وجماعػة بنػػت عػوؼ بػػف محمػـ الشػيباني التػػي أجػارت مػػرواف بػف زنبػػاع (ٙ) 

 .ٖٗ، ص ٙبد ربو، العقد الفريد، جالعبسي. ينظر: ابف ع
 .ٚٛ-ٙٛالنص، العصبية القبمية، ص ص(ٚ) 
 .ٔٔأبي تماـ، نقائض جرير واألخطؿ، تح: أنطواف صالحاني اليسوعي، دار الكتب العممية، بيروت، د. ت، ص(ٛ) 
 .ٕٗ٘، ص ٗالفراىيدي، كتاب العيف، ج(ٜ) 

 .ٜٙخميؼ، الشعراء الصعاليؾ، ص(ٓٔ) 
؛ التميمػي، النعمػاف بػف محمػد، شػرح األخبػار فػي فضػائؿ األئمػة األطيػار، تػح: ٙٓٔ، صٔالعقػد الفريػد، جابف عبد ربو، (ٔٔ) 

؛ الطبرسػػي، حسػػيف النػػوري، خاتمػػة مسػػتدرؾ ٖٖٛ، صٕمحمػد الحسػػيني ألجاللػػي، مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي، قػػـ، د. ت، ج
 .ٕٖٕ، صٖـ، جٜٜ٘ٔ الوسائؿ، تح: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث، ستاره، قـ،



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

140 

ولمعرب في حفظ الجوار صور  تثير العجب والدىشة تصؿ إلى حد أف يقتؿ ، (ٔ)الديني وأف كانت بينيما خصومة أو عداوة
وليذا العامؿ أي الجوار أثر كبير في توتر ، (ٖ)أو أف ُيقتؿ ابنو أماـ عينو فال يغفر ذمتو (ٕ)يقتؿ أحدىـ أخاه وفاًء لجاره

 . (ٗ)بيف القبائؿ يصؿ في بعض األحياف لحد القطيعة بؿ الدخوؿ في حرب وتعريض القبيمة لمقتؿ والسبي العالقات
ف مف القبائؿ مف تنقسـ عمى نفسيا بسبب مسألة الجوار فيخرج منيا بطف ويحالؼ قبيمة أخرى     بؿ قد تتعداىا إلى ، (٘)وا 

وس والخزرج التي كاف سببيا قتؿ أحد جيراف مالؾ بف العجالف القتاؿ بيف بطوف القبيمة الواحدة كما حدث في حروب األ
 . (ٙ)الخزرجى مف قبؿ رجؿ مف األوس

حتى ال يمحقيا ، وكانت بعض القبائؿ ترد طمب المجوء إلييا عندما تجد نفسيا غير قادرة عمى حماية مف طمب ذلؾ    
، فتؤدي إلى إنياكيا سياسيًا واقتصادياً ، طاقة ليا بيا أو ألف ىذا الجوار قد يجرىا إلى حرب ال، العار إف ُقتؿ في جوارىا

إال أف بعض ، (ٔ)وبطشيا (ٛ)خشية مف قوة عبس (ٚ)كما رفضت قبائؿ العرب إجارة خالد بف جعفر بف كالب بف ربيعة

                                                

كما فعؿ المطعـ بف عدي وىو ال يزاؿ جاىمي لـ يدخؿ اإلسػالـ حػيف أجػار رسػوؿ اإلنسػانية محمػد )صػمى اهلل عميػو وآلػو (ٔ) 
وسمـ( عند عودتو مف الطائؼ مع ما كاف بينيما مف االختالؼ في الديف والمذىب. ينظر: ابف كثير، أبػي الفػداء إسػماعيؿ 

؛ البحرانػي، ىاشػـ بػف ٕٓٚ، صٖـ، جٕ٘ٓٓيػة والنيايػة، تػح: سػييؿ زكػار، دار صػادر، بيػروت، بف عمر بف كثيػر، البدا
سميماف بف إسماعيؿ بػف عبػد الجػواد الحسػيني، حميػة األبػرار فػي أحػواؿ محمػد وآلػو األطيػار، تػح: غػالـ رضػا، بيمػف، قػـ، 

، ٗاهلل عميػػو وآلػػو وسػػمـ(، ط ؛ العػػاممي، جعفػػر مرتضػػي، الصػػحيح مػػف سػػيرة النبػػي األعظػػـ )صػػمىٖ٘ٗ، صٔـ، جٜٜٓٔ
 .ٕٚٙ، صٖـ، جٜٜ٘ٔدار اليادي، بيروت، 

ـ، ٕٙٓٓالسكري، الحسف بف الحسيف، شرح أشعار اليذلييف، تح: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العمميػة، بيػروت (ٕ) 
، ت ؛ المسػػػعودي، التنبيػػػو واألشػػػراؼ، تػػػح: عبػػػد اهلل إسػػػماعيؿ الصػػػاوي، دار الصػػػاوي، قػػػـ، د.ٕٕٗ، ص ٔـ، جٕٙٓٓ

 .ٜٕٓص
كػػاف السػػمؤاؿ بػػف عاديػػا وىػػو مػػف األوفيػػاء قػػد رفػػض أف يغفػػر ذمتػػو وأف يسػػمـ األمانػػة التػػي أودعيػػا عنػػده امػػرؤ ألقػػيس (ٖ) 

لمحػارث بػػف شػػمر الغسػػاني وىػػي مائػة درع بػػالرغـ مػػف أف الحػػارث قػػد ىػػدده بقتػؿ ابنػػو ونفػػذ تيديػػده إال أف السػػمؤاؿ رفػػض 
 .ٜٙٗ، ص ٔاألثير، الكامؿ في التاريع، جإعطائو األمانة التي عنده. ينظر: ابف 

فقػد كانػػت معركػػة ذي قػػار بسػػبب إجػػارة ىػاني بػػف مسػػعود الشػػيباني أىػػؿ النعمػػاف بػف المنػػذر وأموالػػو واشػػتركت فػػي ىػػذه (ٗ) 
، ٔالمعركة عدة قبائؿ عربية مػنيـ قػـو أيػاس بػف قبيصػة الطػائي وبنػي شػيباف. ينظػر: ابػف األثيػر، الكامػؿ فػي التػاريع، ج

 .ٕٗٗ-ٔٗٗص ص
مثاؿ ذلؾ ىو خروج مالؾ بف فيـ بػف غػنـ بػف دوس إلػى أزد شػنوءة فػي السػراة بسػبب أف بنػي أختػو كػانوا قػد قتمػوا كمبػًة (٘) 

الجػاحظ، عمػر بػف بحػر بػف محبػوب، كتػاب الحيػواف، تػح: إيمػاف الشػيع محمػد لجاره وكانوا أكثػر منػو عػددًا وقػوة. ينظػر: 
 .ٕٕٓ، صٔجـ، ٕٛٓٓبيروت، وغرير الشيع محمد، دار الكتاب العربي، 

 .ٚٛ٘–ٖٛ٘، ص صٔامؿ في التاريع، جلممزيد، ينظر: ابف األثير، الك(ٙ) 
خالد بف جعفر بف كالب بف ربيعة، مف قادة قبيمة ىوازف القحطانية قبيؿ اإلسالـ ومف الذيف ُعرفوا بالشػجاعة وىػو قاتػؿ  (ٚ)

 .ٜٕٗابف حبيب، المحبر، صقاتؿ زىير بف جذيمة العبسي. ينظر: 
عبس، ىـ بنو عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس عيالف.  ينظر: ابف الكمبػي، جميػرة النسػب، ص (ٛ) 

 .  ٓٗٗ-ٖٔٗص ص
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 (ٖ)بؿ أف منيـ كاف مف يجير الطير (ٕ)العرب بالغ في مسألة الجوار حتى كاف يجير الشخص مف أىؿ األرض والسماء
وىذا مدلج بف سويد الطائي يجير الجراد مف قومو ويأخذ سالحو ويخرج وىو مستعد لقتؿ أي شخص منيـ إف تعرض 

والجوار أحد األمور التي أقرىا اإلسالـ في تعاليمو وىذا الديف ، (ٗ)لمجراد ماداـ في فناءه حتى غمب عميو لقب مجير الجراد
 و أثر طيب وفيو نفع لإلنسانية ولممجتمع اإلنساني.ال يقر شيئًا مف أمور الجاىمية إال إذا كاف ل

 المصاىرات:-ث
لممصاىرات دور كبير في تحسيف العالقات بيف القبائؿ العربية حتى اتخذه البعض وسيمة سياسية لكسب القبائؿ لذلؾ    

: ))كاف مف مقاصد (ٙ)يوذكر اآللوس، (٘)لجأ رؤساء القبائؿ لمزواج مف بنات سادات القبائؿ مف أجؿ شد عضدىـ ومؤازرتيـ
العرب قبؿ اإلسالـ في الزواج والمصاىرات مف القبائؿ األخرى اجتذاب البعداء وتأليؼ األعداء حتى يرجع المفاخر مؤانسًا 

ومف العرب مف اعتقد بأف الزواج مف األباعد أدعى ، وقد يصير لمصير بيف االثنيف ألفة بيف القبيمتيف((، والعدو موالياً 
ومنيـ مف ذىب إلى خالؼ ذلؾ إذ كاف يحقد عمى المرأة ، (ٚ)اء مف األبناء لذلؾ مالوا لمزواج مف خارج قبيمتيـإلنجاب النجب

وبمغ مف قوة أثر المصاىرات في رسـ شكؿ صالت ، (ٛ)التي تتزوج مف خارج قبيمتيا ألنيا برأييـ تدني البعداء وتمد األعداء
فيذه عامر بف ، عقد بعض األحالؼ بيف القبائؿ التي تكوف بينيا مصاىرةالقبائؿ مع بعضيا البعض بأنيا كانت السبب في 

مع قريػش وكاف الذي جر ليذا الحمؼ ىو أف أـ عامر بف صعصعة  (ٓٔ)تدخؿ في الحمؼ الديني )الحمس( (ٜ)صعصعة

                                                                                                                                                   

؛ الكنػاني، نيمػة عبػار الـز حسػيف، قبيمػة عػبس ٗٓ٘–ٓٓ٘، ص صٔلممزيد ينظر: ابف األثير، الكامػؿ فػي التػاريع، ج(ٔ) 
السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية والدينيػػة قبيػػؿ اإلسػػالـ حتػػى نيايػػة ودورىػػا فػػي التػػاريع اإلسػػالمي دراسػػة فػػي أحواليػػا 

 .ٜٚـ، صٕٓٓالعصر الراشدي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية  اآلداب، جامعة البصرة، 
طمب الشاعر األعشى أف يجيره أحد مف أىؿ األرض والسػماء فأعطػاه عػامر بػف الطفيػؿ سػيد ىػوازف ذلػؾ فقيػؿ لػو، لقػد (ٕ) 

مػف أىػػؿ األرض فكيػؼ تجيػره مػػف، أىػؿ السػماء؟ فقػػاؿ، إذا مػات وىػو فػػي جػواري دفعػت ديتػػو ألىمػو. ينظػر: عبػػد  أجرتػو
 .ٓٗ-ٜٖالرحيـ، محمد، ديواف عامر بف الطفيؿ مع السيرة واألقواؿ والنوادر، دار الراتب الجامعية، بيروت، ص ص

بمنػازؿ قومػو فعرفػت بػو ثػـ لبثػت حينػًا فوجػدت ميتػة  قاـ رجؿ مف عرينو بف نذير بف قسر بػف عبقػر بحمايػة حػداة مػرت(ٖ) 
وفييا سيـ مف بني أفصى بف نذير بف قسػر مػف بجيمػة فقػاـ صػاحب الحػداة بقتػؿ الػذي قتػؿ الحػداة، فتقاتػؿ الحيػاف بسػبب 

 .ٙ٘، صٔذلؾ. ينظر: البكري، معجـ ما استعجـ، ج
ـ، ٜٛٛٔهلل عمػر البػارودي، دار الجنػاف، بيػػروت، السػمعاني، عبػد الكػريـ بػف محمػػد بػف منصػور، األنسػاب، تػح: عبػػد ا(ٗ) 
؛ ابف أبي الحديد، شرح نيج البالغة، تح: محمد أبو الفضػؿ إبػراىيـ، مكتبػة المرعشػي النجفػي، النجػؼ، د. ٕٛٗ، صٖج

 .ٕ٘ٔ، صٖ؛ القمي، عباس، الكنى واأللقاب، تح: محمد ىادي أألميني، ستاره، قـ، د. ت، جٕ٘ٚ، صٖت، ج
 .ٖٔٚ، صٔ؛ عمي، المفصؿ، جٖ، صٗف تاريع وحضارة الجزيرة العربية، جسميـ، جوانب م(٘) 
 .ٙ، صٕبموغ األرب، ج(ٙ) 
 .ٚٚٔ؛ العمي، تاريع العرب القديـ، صٕٓ٘دلو، جزيرة العرب، ص(ٚ) 
ـ، ٕ٘ٓٓالشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ بػف أحمػد، الممػؿ والنحػؿ، تػح: صػدقي جميػؿ العطػار، دار الفكػر، بيػروت، (ٛ) 

 .  ٜٖٛص
 .  ٖٖٔ-ٕٖٔىـ بنو عامر بف صعصعة بف معاوية بف بكر بف ىوازف. ينظر: ابف الكمبي، جميرة النسب، ص ص(ٜ) 

اشتقاؽ الحمس مف قوليـ حمس الشر إذا اشػتد وكػؿ شػيء قػد اشػتد فقػد حمػس والحمػس قبائػؿ مػف العػرب تشػددوا فػي (ٓٔ) 
، تػػح: عبػػد ٖريػػد، محمػػد بػػف الحسػػف، االشػػتقاؽ، طديػػنيـ مػػنيـ قػػريش وبنػػو عػػامر بػػف صعصػػعة وخزاعػػة. ينظػػر: ابػػف د

 .ٓ٘السالـ محمد ىاروف، المدني، القاىرة، د. ت، ص
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قيؼ مع )قيس ومف األحالؼ السياسية التي كانت مف أسبابيا المصاىرات ىو حمؼ ث، (ٔ)مجد بنت تيـ بف مرة كانت قرشية
ألف أـ قيس بف منبو وىو ثقيؼ كانت مف قبيمة قيس عيالف فوجودىـ أحؽ بالحمؼ مف غيرىـ  (ٕ))قيس عيالف(

وذكر ، (ٗ)وحالفت بنو سميـ عبد مناؼ وجر لذلؾ الحمؼ ألنو أمو عاتكة بنت مرة كانت مف بني سميـ، (ٖ)فحالفوىـ
وأف عاتكة بنت مرة بف ىالؿ بف فالج بف ذكواف ، ب والمصاىرةىو النس (ٙ))حمؼ األحابيش(بأف الذي جر لػ (٘)اليعقوبي:

بأف ريطو بنت عبد مناؼ كانت عند معيط بف عامر بف عوؼ بف الحارث بف  (ٚ)بينما ذكر الزبيري، ىي التي جرت لمحمؼ
ْت لحمؼ األحابيش ألف  ومف أكثر القبائؿ التي عنت بيذا الجانب ىي قريش ، بف عبد مناؼ بف كنانة وىي التي َجرَّ

فتزوج  (ٛ)مصالحيا واعتمادىا في اقتصادىا عمى التجارة ومرور قوافميا بمضارب عدد مف القبائؿ ىو الذي دعاىا لذلؾ
 (ٕ)وبػػػػػػعده صػػػػػاىر ولده عبػػػػد المطمب ،(ٔ()ٓٔ)وفػػػػػػرعيا ثقيؼ (ٜ)بف عبد مناؼ بف قصي بف كالب مف قبيمة ىػػػػػػوازف ىاشـ

                                                

؛ ياقوت الحموي، ياقوت بف عبد اهلل الرومي، معجػـ البمػداف، تػح: محمػد بػف ٖٔٔ، ص ٗالبكري، معجـ ما استعجـ، ج ((ٔ
 .ٜٖٓص ،ٛـ، جٕٛٓٓبف عبد الرحمف المرعشي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

قيس عيالف: قاؿ قـو إنما ىو اليػاس بػف مضػر وأنػو ولػد قيسػًا ودىمػاف واألصػح أنػو قػيس بػف مضػر ومػف نسػمو جػاءت  (ٕ)
، جميرة أنساب العرب، ص  .ٖٕٗقبائؿ عدة. ينظر: ابف حـز

عجػػـ، تػػح: ابػف عبػػد البػػر، يوسػػؼ بػف عبػػد البػػر ألنمػػري القرطبػػي، القصػد واألمػػـ فػػي التعريػػؼ بأصػوؿ أنسػػاب العػػرب وال (ٖ)
 .ٚٛـ صٜٕٓٓمحمود ىاشـ المحمداوي، دار المرتضى، بغداد، 

 ٗٔٔـ، صٕٕٓٓ؛ مؤنس، حسيف، تاريع قريش، دار المناىؿ، بيروت، ٕٓٔ، صٕيعقوبي، تاريع، جال (ٗ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ، ص صٔتاريع، ج (٘)
كتػػؿ قبيمػػي أطمػػؽ عميػػو اسػػـ لػػـ يكػػف األحػػابيش أبنػػاء أب واحػػد أو أـ واحػػدة بػػؿ ىػػـ مجموعػػة بطػػوف اجتمعػػوا وكونػػوا ت (ٙ)

أبػػو عمػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ، كتػػاب العمػػدة فػػي نقػػد الشػػعر ؛ ابػػف رشػػيؽ، ٜالزبيػػري، نسػػب قػػريش، ص ينظػػر: األحػػابيش.
، دار صػػادر، بيػػروت، ٖوتمحيصػػو، ط ؛ معطػػي، عمػػي محمػػد، تػػاريع ٚٙٗ، صـ.، ٕٙٓٓ، تػػح: عفيػػؼ نػػايؼ حػػاطـو

. واكتسػػب األحػػابيش اسػػميـ ىػػذا بعػػد أف ٔٗـ، صٕٗٓٓي، بيػػروت، العػػرب السياسػػي قبيػػؿ اإلسػػالـ، دار المنيػػؿ المبنػػان
اجتمعوا وتحالفوا عند جبؿ يقاؿ لو حبشي فسموا باألحابيش فيو لقب أطمؽ عمييـ ثػـ أصػبحوا ينسػبوف إليػو فيقػاؿ ألحػدىـ 

و وسػمـ(، ؛ الميػانجي، عمػي األحمػدي، مكاتيػب الرسػوؿ )صػمى اهلل عميػو وآلػٖٜٔ. ينظر: ابف دريد، االشتقاؽ، صحبشي
وسػػكنوا فػػي أطػػراؼ مكػػة وحػػالفوا قبيمػػة قػػريش. .  ٛٛ، صٖـ، جٜٜٛٔتػػح: مركػػز تحقيقػػات الحػػج، دار الحػػديث، د.ـ، 

 .ٚٔٔينظر: أبف حبيب، المنمؽ، ص
 .٘ٔنسب قريش، ص (ٚ)
 .ٕٛـ، صٜٜٚٔ، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، ٕعبد الكريـ، خميؿ، قريش مف القبيمة إلى الدولة، ط (ٛ)
؛ ابػف ٕٖٔ-ٖٔٔابػف الكمبػي، جميػرة النسػب، ص صـ بني ىوازف بف منصور بػف عكرمػة بػف قػيس عػيالف. ينظػر: ى (ٜ)

، جميرة أنساب العرب، ص  .ٕٗٙحـز
ابػػف الكمبػػي، جميػػرة  أختمػػؼ النسػػابوف العػػرب فػػي أصػػؿ ثقيػػؼ فقيػػؿ ىػػو ثقيػػؼ بػػف منبػػو بػػف بكػػر بػػف ىػػوازف. ينظػػر:(ٓٔ) 

؛ ٖ٘ٛابػػػف الكمبػػػي، جميػػػرة النسػػػب، ص وثقيػػػؼ اسػػػمو قػػػيس. ينظػػػر: .ٙٛ؛ ابػػػف قتيبػػػة، المعػػػارؼ، صٖ٘ٛالنسػػػب، ص
. ٙٛٔصـ، ٜٗٛٔالقمقشػػندي، احمػػد بػػف عمػػي، نيايػػة اإلرب فػػي معرفػػة انسػػاب العػػرب، دار الكتػػاب العربػػي، بيػػروت، 

ح والػراج .ٙٛٔالقمقشػندي، نيايػة األرب، ص وقيؿ أف ثقيفَا مف بقايا ثمػود، وقيػؿ ىػـ مػف إيػاد بػف نػزار بػف مضػر. ينظػر:
ابػف الكمبػي، جميػػرة ىػو ثقيػؼ بػف منبػو بػف بكػر بػف ىػوازف بػف منصػور بػف عكرمػة ابػف خصػفة بػف قػيس عػيالف. ينظػر: 

، جميرة أنساب العرب، صٖ٘ٛالنسب، ص  .ٕٙٙ؛ ابف حـز
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وقد  (ٛ()ٚ)وغير ذلؾ فقد كاف لقريش مصاىرة مع قبيمة فيـ، (ٙ()٘)وقضاعة(ٗ)وخزاعة (ٖ)زرجقبػػائؿ: ىوازف والخ (ٕ)المطمب
فمف سادات قريش في ، أشارت أغمب كتب األنساب إلى أف التوجو العاـ لسادات القبائؿ ىو المصاىرة مع بعضيـ اآلخر

وكاف لمقبائؿ األخرى التوجو نفسو ، (ٜ)قفيالجاىمية ىو صفواف بف أمية الذي صاىر ثقيؼ بزواجو مف برزة بنت مسعود الث

                                                                                                                                                   

 .ٖٔٔ-ٖٓٔ؛ ابف قتيبة، المعارؼ، ص صٚٔ – ٗٔالزبيري، نسب قريش، ص ص(ٔ) 
ي جػد الرسػوؿ محمػد )صػمى اهلل عميػو وآلػو وسػمـ(. ينظػر: الزبيػري، ىو عبػد المطمػب بػف ىاشػـ بػف عبػد منػاؼ بػف قصػ(ٕ) 

 .ٚٔ-ٔنسب قريش، ص ص
حارثة بف ثعمبة بف عمرو بف عامر بف حارثة بف امرؤ القيس بف ثعمبة بف مازف بػف أدد وىػو األزد بػف الغػوث بػف  ابناء(ٖ) 

كمبػػي، جميػػرة النسػػب، ص ابػػف ال ينظػػر: النبػػت بػػف مالػػؾ بػػف زيػػد بػػف كيػػالف بػػف سػػبأ، وىػػـ اوالد قيمػػة نسػػبوا إلػػى أميػػـ.
ابػف ىشػاـ،  ونزؿ األوس والخزرج في يثرب بعد خروجيـ مف اليمف عمى إثر خراب سد مأرب. ينظػر:. ٕٔٙ – ٘ٔٙص

؛ المسػػعودي، مػػروج ٓٔ، صٔجـ، ٕٗٓٓمحمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ، السػػيرة النبويػػة، مؤسسػػة النػػور لممطبوعػػات، بيػػروت، 
لبقاء ىبة اهلل بف نما الحمػي، المناقػب المزيديػة فػي أخبػار الممػوؾ األسػدية، تػح: ؛، أبو آٖٛ-ٖٔٛ، ص صٕالذىب، ج

؛ ٜٔ-ٜٜ، ص صٔـ، جٜٗٛٔصػػالح موسػػى درادكػػة، محمػػد عبػػد القػػادر خريسػػات، مطبعػػة الشػػرؽ، عمػػاف، األردف، 
ار الكتػب السييمي، عبد الػرحمف بػف عبػد اهلل بػف احمػد بػف الحسػف الخثعمػي، الػروض األنػؼ، تػح: مجػدي بػف منصػور، د

؛ ابػػف النجػػار، محمػػد بػػف محمػػود البغػػدادي، الػػدرة الثمينػػة فػػي أخبػػار المدينػػة، تػػح: ٚ٘، صٔالعمميػػة، بيػػروت، د.ت، ج
عبد الرحمف بػف محمػد الحضػرمي، ؛ ابف خمدوف، ٖٔ–ٕٛمحمد عمي شكري، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيروت، ص ص

والبربػر ومػػف عاصػرىـ مػػف ذوي السػمطاف األكبػػر، دار إحيػاء التػػراث  العبػر وديػػواف المبتػدأ والخبػػر فػي أيػػاـ العػرب والعجػػـ
 . ٕٕٛ، صٕجـ، ٕٙٓٓالعربي، بيروت، 

مػرة مػف العػدنانييف بقولػو، ))ىػـ بنػو خزاعػة بػف لحػي بػف  خزاعة، مف القبائؿ المختمؼ في أصؿ نسبيا فجعميػا ابػف حػـز (ٗ)
ثػـ جعميػا مػرة أخػرى مػف القحطػانييف. ينظػر: جميػرة  عامر بف قمعو بف الياس بػف مضػر بػف نػزار بػف معػد بػف عػدناف((،

وجعميـ القمقشندي مف القحطانييف بقولػو، ىػـ أبنػاء عمػرو بػف ربيعػة بػف  . ٖٖٔ–ٜٕٖ، ص صٓٛٗصأنساب العرب، 
وكاف نزوؿ خزاعة فػي  .ٕٕٛنياية األرب، ص حارثة بف مزيقاء وعمرو ىذا أبو خزاعة كميا ومنو تفرقت بطونيا. ينظر:

. ينظػر: الحجاز بعد ابػف ىشػاـ، السػيرة  ىجرة األزد مف الػيمف، وقيػؿ سػموا خزاعػة ألنيػـ أنخزعػوا عػف قػوميـ ونزلػوا الحػـر
؛ األصمعي، عبد الممؾ بػف قريػب بػف عبػد الممػؾ بػف عمػي بػف أصػمع، تػاريع العػرب قبيػؿ اإلسػالـ، ٓٔ، صٕالنبوية، ج

قالئػد الجمػاف فػي التعريػؼ بقبائػؿ عػرب ، مػياحمػد بػف ع؛ القمقشندي، ٖٖٔ-ٕٙٔـ، ص صٜٕٓٓوراؽ، بيروت، دار ال
 .ٖٕٗ، صٕ؛ ابف خمدوف، العبر، جٛ٘، صـٖٜٙٔالزماف، تح: إبراىيـ االبياري، مطبعة السعادة، القاىرة، 

ىناؾ اختالؼ في نسب قضاعة فقيؿ ىو قضاعة بف عدناف وقيؿ قضاعة بف مالؾ بف حمير، وقيؿ قضػاعة بػف عمػرو  (٘)
، جميرة انساب العرب، ص بف مرة بف زيد بف مالؾ بف  .ٓٗٗحمير. ينظر: ابف حـز

؛ سػػػعيد، محمػػػد، النسػػػب والقرابػػة فػػػي المجتمػػػع العربػػي قبيػػػؿ اإلسػػػالـ دراسػػػة ٕٚ، ٕٛابػػف الكمبػػػي، جميػػػرة النسػػب، ص (ٙ)
 .ٔٛٔ-ٕٛٔـ، ص صٕٙٓٓالجذور التاريخية لإليالؼ، دار الساقي، بيروت، 

 .ٔٚٗ، ابف الكمبي، جميرة النسب، صار . ينظرفيـ: بف عمرو بف قيس عيالف بف مضر  بف نز  (ٚ)
 .ٜٚٔابف قتيبة، المعارؼ، ص (ٛ)
ابػف حجػػر العسػقالني، أحمػػد بػف عمػػي، اإلصػابة فػػي تمييػػز الصػحابة، تػػح: صػدقي جميػػؿ العطػار، دار الفكػػر، بيػػروت،  (ٜ)

 .ٖٖٙ، ص ٚـ، جٕٚٓٓ
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بزواجو مف ابنة  (ٔ)فيذا صعصعة بف معاوية مف ىوازف صاىر قبيمة عدواف، مف أجؿ تحسيف صالتيا مع القبائؿ األخرى
وصاىر بشر بف عبد دىماف وىو مف سادات قبيمة ثقيؼ قريش بزواجو مف خالدة بنت ، (ٖ()ٕ)عامر بف الضرب العدواني

بأنيا كانت السبب في تحسيف الصالت بؿ واندماج  (ٙ)مف قبيمة بجيمو (٘)وجاء في الحديث عف )أـ خارجة( (ٗ)أبي ليب
حتى ضرب المثؿ في ، (ٚ)عدد مف القبائؿ مع بعضيا بزواجيا مف عدد كبير مف الرجاؿ ينتموف لعدد مف القبائؿ العربية

صر األمر عمى رؤساء القبائؿ في تحسيف صالتيـ مع غيرىـ ولـ يقت  : ))أسرع مف نكاح أـ خارجة(((ٛ)سرعة زواجيا فقيؿ
 .(ٓٔ)يصاىر قبيمة عبس القوية مف أجؿ تحسيف صالتيا معيا (ٜ)بؿ تعداه إلى مموؾ المناذرة فيذا النعماف بف امرؤ القيس

يا عمى خصب أرضيا وبالرغـ مف قمة موارد القبيمة واعتمادىا باألساس عمى أنعاميا التي تعتمد بالدرجة األولى في حيات   
بؿ وبمغ أمر أثر ، (ٔٔ)إال أننا نجد إحدى القبائؿ تسمح لقبيمة أخرى بمشاركتيا مراعييا بسبب مصاىرة كانت بينيما

المصاىرات في الصالت بيف القبائؿ بأف تخرج القبيمة بعدة حربيا وتعرض نفسيا لمخطر مف أجؿ أف تنصر صيرىا حتى 
لينصروه عمى عمو نوفؿ بف عبد ، الخزرج عندما استغاث بيـ عبد المطمب بف ىاشـ وىذا ما فعمتو، عمى قبيمتو نفسيا

مناؼ عندما غصبو حقو وكانت أـ عبد المطمب سممى بنت عمر وبف زيد بف لبيد مف الخزرج فمبس ثمانوف رجاًل مف 
أف يرد عمى ابف أختيـ حقو ووقفوا عمى رأس نوفؿ بف عبد مناؼ يطمبوف منو ، الخزرج عدة حربيـ وأقبموا حتى دخموا مكة

ال فانيـ مستعدوف لقتمو وخوض حرب مع مف يناصره إال أف ذلؾ ال يعني بأف كؿ مف لو صير في قبيمة أخرى قد ، (ٕٔ)وا 
ألف ىذا قد ال يحدث في بعض األحياف ألف األساس كما ذكرنا سابقًا ىو مصمحة القبيمة أواًل ، ضمف وقوفيا إلى جانبو

ترفض إجارتو عندما طمبو كسرى ممؾ  (ٖٔ)غـ مف أف النعماف بف المنذر كاف قد صاىرىـ إال أف طيءفيذه قبيمة طيء وبالر 

                                                

 .ٕٖٔنياية األرب، ص عدواف: بف عمرو بف قيس عيالف بف مضر بف نزار، ينظر: القمقشندي، (ٔ)
، جميػرة  (ٕ) ىو عامر بف الضرب بف عمرو بف عياذ بف يشكر بف عدواف مف حكاـ العرب قبيػؿ اإلسػالـ. ينظػر: ابػف حػـز

 .ٖٕٗجميرة أنساب العرب، ص
 .ٕٖٔ، ص ٔاآللوسي، بموغ األرب، ج (ٖ)
 .ٙابف حبيب، المحبر، ص (ٗ)
ينظػػر: ابػػف  ثعمبػػة بػػف معاويػػة بػػف زيػػد بػػف الغػػوث بػػف أنمػػار. اـ خارجػػة: ىػػي عمػػرة بنػػت سػػعد بػػف عبػػد اهلل بػػف قػػراد بػػف (٘)

 .ٜٖٛحبيب، المحبر، ص
، جميػرة انسػػاب العػػرب ص(ٙ)  ، ٖٚٛبجيمػة: ىػػـ بنػو أنمػػار بػف اراش بػػف عمػرو  مػػف كيػػالف القحطانيػة. ينظػػر:  ابػف حػػـز

 .ٖٙٔالقمقشندي، نياية األرب، ص
، جميرة أنساب العرب، ص (ٚ)  .ٕٙٓابف حـز
 .ٜٖٛالمحبر، صابف حبيب،  (ٛ)
 .ٖٜٖ، ص ٘ىو النعماف بف المنذر بف الحارث ممؾ الحيرة. ينظر: السمعاني، األنساب، ج (ٜ)

 .ٜٕٗ، ص ٘؛ الزر كمي، األعالـ، جٖٕٓابف حبيب، المحبر، ص (ٓٔ)
كاف بنو صػاىمة مػف ىػذيؿ وبنػو فيػـ متعػاديف يقتػؿ بعضػيـ بعضػًا وعنػدما أجػدبت أرض فيػـ وكانػت أرض ىػذيؿ قػد  (ٔٔ)
صبت خرج أشراؼ فيـ إلى ىذيؿ وطمبػوا مػنيـ الجػوار فػي المرعػى حتػى تخصػب أرضػيـ فػأبى قسػـ ووافػؽ آخػر، لكػف أخ

الذي أدى إلى حسـ الموقػؼ والموافقػة عمػى طمػبفيـ ىػو أف أحػد بنػي صػاىمة واسػمو خويمػد بػف المحػرث بػف األشػيـ وآخػر 
 .ٕٗٚ، صٕينظر: السكري، شرح أشعار اليذلييف، جمعو قد ناال نسب في فيـ فعمموا عمى إجارة فيـ ألنيـ أصيارىـ. 

، ـٕ٘ٓٓالطبري، محمد بػف جريػر، تػاريع األمػـ والممػوؾ، تػح: دار األميػرة، األميػرة، بيػروت، لممزيد عف ذلؾ، ينظر: (ٕٔ) 
 .ٔٔ، صٕج
 .ٕٚطيء: ىـ بنو ادد بف زيد بف يشجب بف عريب بف كيالف، ينظر: القمقشندي، قالئد الجماف، ص (ٖٔ)
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بؿ قد يتعدى األمر ذلؾ فتجد حروبًا وأيامًا قد حدثت بيف قبائؿ كاف بينيـ ، (ٔ)الفرس خوفًا عمى مصالح القبيمة وأبناءىا
 .(ٕ)صمة نسب ومصاىرة

 الشعر والشعراء:  -ثالثاً 
والذي ، وما يقولونو مف أشعار أثر كبير في تحديد مالمح الصالت بيف القبائؿ العربية في شبو الجزيرة العربية لمشعراء    

دعا أف يكوف لمشعر ىذا الدور أنو كاف ديواف العرب وفيو أخبارىـ وىو شاىد عمى صوابيـ وخطئيـ وألنيـ يرجعوف إليو في 
القبيمة الناطؽ بمحامدىا والذائد عف حماىا إذا ما تعرضت ليجاء شاعر  فالشاعر ىو لساف، (ٖ)الكثير مف عموميـ وحكميـ

فكاف إذا نبغ في القبيمة شاعر أتتيا القبائؿ األخرى فينأتيا واحتفى أبناء القبيمة بذلؾ ، آخر َوَعَرفْت القبائؿ لمشعراء فضميـ
شادة بذكرىـكما يحتفوف في األعراس ألنو حماية ألعراضيـ وذب عف أحسابيـ وتخميد لمآثر  والشعر في السابؽ ، (ٗ)ىـ وا 

وبذلؾ فأف الشاعر يرى مف واجبو أف يرد عمى كؿ مف يتعرض لقبيمتو ، ىو بمثابة وسائؿ األعالـ في الوقت الحاضر
ويعد الشعر في تمؾ الحقبة مف أمضى األسمحة في حياة يغمب فييا القوي الضعيؼ لذلؾ نجد ، (٘)بيجاء مثمو أو أشد منو

والغالب عمى الشعراء آنذاؾ أنيـ أبواؽ ، (ٙ)القبيمة بشاعرىا أكبر مف اعتزازىا بالفارس الذي يحمي الحمى بسيفو أف اعتزاز
في  (ٚ)وىذا واضح مف قوؿ ابف خمدوف، عدواف ودعاة شر وقمما نجد شاعرًا في الجاىمية يدعو إلى السمـ وينفر عف الحرب

 الشعر آنذاؾ: 
ياُل منو لقينا      لعن اهلل صنعة الشعر ماذا   من صنوف الجُّ

فعندما كانت القبيمة تتمكأ في أخذ ثأرىا ، والشاعر يقؼ موقؼ المتعصب المغالي في عصبيتو لمقبيمة التي ينتمي إلييا   
مف قـو ليا عندىـ وتر كاف شعراء القبيمة يعيبوف عمييا ىذا الموقؼ ويحرضونيا بشعرىـ عمى الطمب بالثأر والقتاؿ وال 

 . (ٛ)بيـ حتى تدب الحمية في نفوس رجاليا ويسارعوف إلى الطمب بدـ قتالىـ وكانوا يعيروف القبيمة أف ىـ قبموا الدية يزالوف
وبمغ مف أمر أثر الشعر في العالقات بيف القبائؿ العربية أف منو ما ىدد النظاـ العاـ في شبو الجزيرة العربية لما لو مف    

حتى شاع ، (ٕ)لذلؾ كاف العرب في ذلؾ العصر يتقوف الشعراء اتقاًء  شديداً ، (ٔ)تأثرىـ بووقع في نفوس الناس واىتماميـ و 
                                                

 .ٖٔٔ، صٖ؛ الزر كمي، األعالـ، جٗٛٔ، ص ٗ؛ ابف منظور ف لساف العرب، جٖٚٗف حبيب، المحبر، صاب (ٔ)
الطبػػري، محمػد بػف جريػػر، جػامع البيػاف عػػف تأويػؿ آي القػػرآف، مثػاؿ ذلػؾ الحػػروب بػيف األوس والخػزرج، لممزيػػد ينظػر:  (ٕ)

السػيوطي، عبػد الػػرحمف بػف أبػي بكػػر، ؛ ٜ٘٘، صٔجـ، ٜٜٗٔتػح: صػدقي جميػؿ العطػػار، دار الفكػر، بيػروت، لبنػػاف، 
، وكػذلؾ الحػرب بػيف عػبس وذبيػاف لممزيػد ينظػر: ٙٛ، صٔـ، جٜٓٛٔالدر المنثور فػي التفسػير بالمػأثور، الفػتح: جػدة، 

ابف عساكر، عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل، تاريع مدينة دمشؽ، تح: عمي شيري واخروف، دار الفكػر، بيػروت، 
 .ٜٜٖ، صٓٔـ، جٜٜ٘ٔ

؛ الدينوري، احمػد بػف ٕٗ، صٔالجمحي، طبقات فحوؿ الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ت، ج (ٔ)
 .   ٖٔٓداود، األخبار الطواؿ، تح: عمر فاروؽ الطباع، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيروت، د.ت، ص

؛ الػػدينوري، األخبػػار الطػػواؿ، ، ٓٚ٘، ص ٕج؛ ابػػف خمػػدوف، المقدمػػة، ٕٗ، صٔالجمحػػي، طبقػػات فحػػوؿ الشػػعراء، ج (ٖ)
 .   ٖٔٓص

؛ الالمػي، كػػريـ حسػف األمػػؿ واليػأس فػػي الشػعر الجػػاىمي، ٔ٘بػف رشػيؽ، كتػػاب العمػدة فػػي نقػد الشػػعر وتمحيصػو، صا (ٗ)
 .ٕٙ-ٔٙ؛ النص، العصبية القبمية، ص صٖٚـ، صٕٛٓٓدار الشؤوف العامة، بغداد، 

 . ٙٔعصبية القبمية، ص؛ النص، الٜٖٔحتي، تاريع العرب، ص (٘)
 .ٖٚ؛ الالمي، األمؿ واليأس، صٖ٘ٚ، ص ٔعمي، المفصؿ، ج (ٙ)
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ، ص ص ٕالمقدمة، ج (ٚ)
 .٘ٙٔالنص، العصبية القبمية، ص(ٛ)
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لذلؾ عمدت بعض القبائؿ إلى منع شعرائيا مف ىجاء ، (ٖ) شاع عند العرب قوؿ: ))طعف المساف أمضى مف طعف السناف((
حتى ال ييجوه أو قبيمتو أو (٘)أسره بنسعةومنيـ مف كاف يشد لساف الشاعر إذا ، (ٗ)القبائؿ األخرى إذ لـ يكف بينيـ عداء

 .(ٙ)يأخذوف عميو العيود والمواثيؽ إف ىـ أطمقوا سراحو أال يفعؿ ذلؾ
ولما يقولو الشعراء مف شعر مضار ومحاذير فكثيرًا ما كاف التياجي بيف الشعراء ينقمب إلى وقائع دامية بيف القبائؿ التي    

ويذكر الدكتور جواد ، (ٚ)اء القبيمة الواحدة يؤدي أحيانًا إلى وقوع الشر بيف بطونيابؿ كاف التالحي بيف شعر ، ينتموف إلييا
ومف األمثمة عمى توتر الصالت ، بأف القبيمة التي لـ يكف فييا شاعر كانت تستأجر الشعراء لقوؿ المدح والذـ (ٛ)عمي

د ممؾ الحيرة فأثار غضبو وغزا قبيمة ونشوب القتاؿ بسبب الشعر ىو ما قالو شاعر طيء مف شعر في ىجاء عمرو بف ىن
وبدوف شؾ فأف سبب أخذ القبيمة بما يقولو شاعرىا ألنو كاف لسانيا أي أف ىذا الشعر ال يكوف فرديًا بؿ ، (ٜ)طيء َوَنّكَؿ بيـ

وقد تناوؿ الشعر مواضيع شتى فضاًل عف اليجاء والمدح ، أنو  يمثؿ عمـو القبيمة لذلؾ عمييا أف تتحمؿ تبعات ذلؾ
باء الذؿ وغيرىا مف ، والتفاخر وأبرز ما تفاخر بو الشعراء ىو أصالة النسب ونبؿ المحتد وكثرة العدد والشجاعة في القتاؿ وا 
وما يدؿ عمى أثر الشعر في الصالت بيف القبائؿ ىو أنو كاف يكثر أياـ الحروب ويقؿ عند القبائؿ التي تقؿ ، (ٓٔ)المواضيع

رب تعقد في أسواقيا مكانًا يمتقي فييا الشعراء يمقوف فيو أشعارىـ ويتفاخروف ويتنافروف ومف وكانت الع، (ٔٔ)غزواتيا وغاراتيا
وكاف لمموؾ الحيرة ، (ٖٔ)ومف تمؾ المجالس ما كاف يعقد في مجالس مموؾ الحيرة والشاـ، (ٕٔ)أىـ تمؾ األسواؽ سوؽ عكاظ

ىو إثارة القبائؿ عمى بعضيا البعض مف أجؿ في بعض األحياف أىداؼ سياسية مف عقد مثؿ تمؾ المناظرات الشعرية و 

                                                                                                                                                   

 .ٜٖٔحتي، تاريع العرب، ص (ٔ)
 .ٕٗٛ، ص ٘الزركمي، األعالـ، ج (ٕ)
ـ، ٜ٘ٛٔحسيف الحسػيني البيرجنػدي، دار الحػديث، د.ـ،  الواسطي، عمي بف محمد الميثي، عيوف الحكـ والمواعظ، تح: (ٖ)

 .ٕٛٚ، ص ٗـ، جٕٜٛٔ؛ الريشيري، محمد، ميزاف الحكمة، تح: دار الحديث، مطبعة دار الحديث، د.ـ، ٖٛٔص
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘الجمحي طبقات فحوؿ الشعراء، ص ص  (ٗ)
 .ٖٕ٘، ص ٘وس، جنسعة: سير منسوج يظفر عمى ىيئة أعنة النعاؿ. ينظر: الزبيدي، تاج العر  (٘)
كما فعمت تيـ في يـو الكالب الثاني حيف اسػروا عبػد يغػوت بػف وقػاص الحػارثي وشػدوا لسػانو بنسػعة حتػى ال ييجػوىـ.  (ٙ)

؛ ٓٛالمعػػػارؼ، القػػػاىرة، د.ت، ص ، تػػػح: احمػػػد صػػػقر، دارٖينظػػػر: البػػػاقالني، محمػػػد بػػػف الطيػػػب، إعجػػػاز القػػػرآف، ط
 .ٖٕ٘، ص ٘الزبيدي، تاج العروس، ج

؛ ٖٗٔ-ٖ٘ـ، ٕٛٓٓيثػػاوي، احمػػد حسػػيف عبػػد، األدب فػػي الحيػػرة قبيػػؿ اإلسػػالـ، دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة، بغػػدادالع (ٚ)
 .ٙٙٔالنص، العصبية القبمية، ص

 .ٖ٘ٚ، ص ٔالمفصؿ، ج (ٛ)
 .ٖٙٔ، صٖ؛ ابف أبي الحديد، شرح نيج البالغة، جٜٛٗ-ٜٚٗ، ص ص ٔابف األثير، الكامؿ في التاريع، ج (ٜ)

 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚوما بعدىا؛ اآللوسي، بموغ األرب، ص ص ٖٙٛبيب، المنمؽ، صابف ح (ٓٔ)
 .ٜٕ٘، ص ٔوكاف ذلؾ مف أسباب قمة شعر مكة والطائؼ. ينظر: ابف سالـ، طبقات فحوؿ الشعراء، ج (ٔٔ)
د البغػدادي، صػفي الػديف عبػد المػؤمف بػف عبػعكاظ: مف أسواؽ العرب المعروفة في الجاىمية بيف نخمة والطائؼ. ينظر  (ٕٔ)

، ٕ، جـٕٜٜٔالحػػؽ، مراصػػد االطػػػالع عمػػى أسػػػماء االمكنػػة والبقػػػاع، تػػح: عمػػػي محمػػد البجػػػاوي، دار الجيػػؿ، بيػػػروت، 
 .ٖٜ٘ص
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ، ص صٔااللوسي، بموغ األرب، ج (ٖٔ)
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وبصورة عامة فأف جميع أفراد القبيمة يّيبوف مسرعيف ليقفوا خمؼ شاعرىـ إذا ما نافر أو فاخر ، (ٔ)إضعافيا والسيطرة عمييا
ثارة العدا، (ٕ)رجاًل آخر مف قبيمة أخرى ء بيف ولـ يكف جميع الشعراء دعاة شر ولـ يكف الشعر باتجاه تأجيج الحرب وا 

شاعة السمـ  القبائؿ فقط بؿ كاف ىناؾ تيار مف الشعر ومجموعة مف الشعراء يسعوف إلى عكس ذلؾ وىو نبذ الحروب وا 
الذي كاف ال يياجي في  (ٖ)وخير مف يمثؿ ىذا التيار ىو زىير بف أبي سممى، وتحسيف العالقات بيف القبائؿ المتناحرة

الذي يدعو فيو لمصمح بيف عبس وذبياف و يدعوىما إلى السمـ ويمدح  (٘)ف شعرهوم، (ٗ)الكالـ وال يمدح الرجؿ إال بما فيو
 لسعييما في الصمح وحمؿ ديات القتمى: (ٚ)و)الحارث بف عوؼ( (ٙ))ىـر بف سناف(

 (8)يمينًا لنعم السيدان وجدتمـا   عمى كل حال من سحيل ومبـرم
 (9)نشـمتداركتما عبسًا وذبيان بعدما   تفانوا ودقوا بينيم عطر م

فخاطب أبناء عمومتو ، (ٔٔ)الذي عمد إلى إطفاء نار الفتنة والخصومات الداخمية بيف )بطوف بكر( (ٓٔ)وكذلؾ )األحوص(
 أال يييجوا الحرب وأف ينشدوا السمـ والسالـ ومف قولو: (ٕٔ)بشعره

 (ٖٔ)بني عمنا ال تبعثوا الحرب بيننا     كرد رجيع الرفض وارموا إلى السمـ
ثارة األحقاد والفتفوعالج اإل    ألف العرب كانوا ، سالـ الجانب السمبي مف الشعر لما لو مف خطورة في تيديد النظاـ العاـ وا 

قبيؿ اإلسالـ إذا قضوا مناسكيـ في الحج يجتمعوف فيتنافروف ويتفاخروف بأنسابيـ واحسباىـ وأياميـ ويتكبر كؿ واحد منيـ 
َفِإَذا َقَضْيتُم مََّناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا الّمَو َكِذْكِرُكْم آَباءُكْم َأْو َأَشدَّ  بقولو تعالى:  (ٗٔ)عمى اآلخر فنياىـ اهلل عز وجؿ عف ذلؾ

ِذْكرًا...
 (ٔ). 

                                                

 .٘ٗٔالعيثاوي، األدب في الحيرة قبيؿ اإلسالـ، ص (ٔ)
 .ٔ٘-ٓ٘عبد الرحيـ، ديواف حاتـ الطائي، ص (ٕ)
 البحث.مف  ٗينظر: ص (ٖ)
 .ٖٙ، ص ٔالجمحي، طبقات فحوؿ الشعراء، ج (ٗ)
 .ٓٚ؛ الزوزني، شرح المعمقات السبع، صٗٙ-ٖٙ، ص صٔالجمحي، المصدر نفسو، ج (٘)
، جميرة انساب العرب، ص (ٙ)  .ٕٕ٘ىو ىـر بف سناف مف ذبياف مف غطفاف. ينظر: ابف حـز
حمالػة فػي حػرب داحػس. ينظػر: ابػف الكمبػي، جميػػرة ىػو الحػارث بػف عػوؼ بػف أبػي حارثػة بػف مػرة بػف نشػبة صػاحب ال (ٚ)

 .ٛٔٗالنسب، ص
، المفتوؿ عمى قوتيف أو أكثر. ينظر: الزوزني، شرح المعمقات السبع، ص (ٛ)  .٘ٚالسحيؿ: المفتوؿ عمى قوة واحدة، والمبـر
ى منيػا قػـو عطػر وغمسػوا التدارؾ: التالفي و التفاني، التشػارؾ فػي الفنػاء، منشػـ، قيػؿ ىػو اسػـ امػرأة تبيػع العطػر أشػتر  (ٜ)

. ينظػػر: الزوزنػػي، شػػرح المعمقػػات  أيػػدىـ وتحػػالفوا عمػػى القتػػاؿ فقتمػػوا عمػػى أخػػرىـ، فضػػربت العػػرب بيػػا المثػػؿ فػػي الشػػـؤ
 .٘ٚالسبع، ص

ىو األحوص الشاعر أبو عامر عبد اهلل بػف محمػد بػف عبػد اهلل. ينظػر: الػذىبي، محمػد بػف احمػد بػف عثمػاف الػذىبي،  (ٓٔ)
 .ٚٚٗ، ص ٘ـ، جٜٜٚٔالء، تح: محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، سير أعالـ النب

 .ٜٖٖمف بطوف بكر بف وائؿ عميًا ويشكر وبدنا. ينظر: ابف دريد، االشتقاؽ، ص (ٔٔ)
 .ٖٓٗ، ص ٜ؛ الزبيدي، تاج العروس، جٕٗ٘، صٖٔابف منظور، لساف العرب، ج(ٕٔ)
 .ٖٗ٘ماء الجاري عف وجو األرض، ينظر: ابف دريد، االشتقاؽ، صكرد رجيع: كالذي يرد ال (ٖٔ)
الزمخشػػري، محمػػػود بػػف عمػػػر بػػف محمػػػد، تفسػػير الكشػػػاؼ عػػػف حقػػائؽ غػػػوامض التنزيػػؿ وعيػػػوف األقاويػػؿ فػػػي وجػػػوه  (ٗٔ)

؛ الثعػػػالبي، عبػػػد ٕ٘ٗ، صٔ، جـٕٔٓٓ، تػػػح: محمػػػد عبػػػد السػػػالـ شػػػاىيف، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت، ٗالتأويػػػؿ، ط
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 الدين: -رابعاً 
إف المعتقد الديني أحد العوامؿ التي ليا أثر في صالت القبائؿ قبؿ اإلسالـ لكف تأثيره لـ يصؿ إلى قوة تأثير العوامؿ    

ويتبايف أثر الديف في رسـ صالت القبائؿ مع ، سبقتو مثؿ العامؿ االقتصادي أو االجتماعي أو الشعر والشعراءالتي 
وسنرى بأف أكثر القبائؿ تأثرًا بيذا الجانب واستفادة منو ىي قبيمة قريش لنزوليا في ، بعضيا البعض مف قبيمة ألخرى

بأف عنصر الديف قبؿ  (ٕ)ويرى الدكتور حسيف مؤنس، بائؿفأصبحت ليا خصوصية تميزىا عمى غيرىا مف الق، الحـر
وبصورة عامة فأف أغمب القبائؿ العربية كانت تعظـ البيت الحراـ فال ، اإلسالـ كاف ُيّؤِمْف حياة االستقرار واالنتظاـ والرخاء

ولـ تدخر قريش جيدًا في ، (ٖ)وتحتـر قريش فال تتعرض لتجارتيا ألنيـ كانوا يروف بأف قريش جيراف بيت اهلل، تتقاتؿ فيو
وبمغ مف أثر ، (ٗ)فعممت عمى تحسيف صالتيا مع القبائؿ العربية في الحجاز وغيره مف المناطؽ، استغالؿ ىذا الجانب

الحـر في الصالت بيف القبائؿ بأنو إف كانت ىناؾ قبيمتاف متحاربتاف ودخمت إحداىما في حدود الحـر أمسكت األخرى 
وبمغت حرمة الحـر عند بعض القبائؿ بأف الرجؿ يحدث الحدث بقتؿ ، (٘)مًا لحرمة بيت اهلل الحراـعنيا ولـ تقاتميا تعظي

واستغمت قريش مواسـ الحج خير ، (ٙ)الرجؿ أو لطمو أو ضربو فيربط لحى مف شجر الحـر في رقبتو فال يتعرض لو أحد
سائؿ مختمفة منيا التحالفات لذلؾ فقد أولت قريش استغالؿ فعممت عمى تنويع صالتيا مع القبائؿ سياسيًا واقتصاديًا وبو 

                                                                                                                                                   

بػػف محمػػد بػػف مخمػػوؼ، تفسػػير الثعػػالبي المسػػمى بػػالجواىر الحسػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف، تػػح: عبػػد الفتػػاح ابػػو سػػنة الػػرحمف 
؛ الخػوئي، أبػو القاسػـ الموسػوي، البيػاف فػي تفسػير ٖٕٗ، ص ٔـ، جٜٜٚٔوآخروف، دار إحياء التػراث العربػي، بيػروت، 

 .ٙٙـ، صٜ٘ٚٔ، دار الزىراء، بيروت، ٗالقرآف، ط
 .ٕٓٓة مف اآلية البقر سورة  (ٔ)
 .ٜٕٔتاريع قريش، ص (ٕ)
؛ االسػتراباذي، محمػد بػف الحسػف، شػرح شػافيو ابػف حاجػب، تػح: ٕٔٔ، ص ٘ٔابف أبػي الحديػد، شػرح نيػج البالغػة، ج (ٖ)

؛ الشػػػػامي، محمػػػػد بػػػػف يوسػػػػؼ ٖٚٓ، ص ٗـ، جٜ٘ٚٔمحمػػػػد نػػػػور الحسػػػػف وآخػػػػروف، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػروت، 
، ٔـ، جٖٜٜٔر العباد، تح: عػادؿ أحمػد عبػد الموجػود، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، الصالحي، سبؿ اليدى في سيرة خي

 .ٕٓٚص 
 .ٚٛـ، صٖٖٜٔاألفغاني، سعيد، أسواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـ، دار األفاؽ العربية، بيروت،  (ٗ)
لسػوؽ بكثػرة فأنسػمت قػريش كانت قريشًا بسوؽ عكاظ فأتاىا خبر قتؿ أحد أحالفيػا لرجػؿ مػف ىػوازف التػي حضػرت ىػذا ا (٘)

مف السوؽ باتجاه مكة ولما عممت ىوازف بذلؾ لحقػت بقػريش وحػدث قتػاؿ بػيف القبيمتػيف حتػى إذا جػف الميػؿ دخمػت قػريش 
 الحـر فأمسكت ىوازف عنيـ رعاية لحرمة البيت وقاؿ شاعر ىوازف في ذلؾ، 

)**(يا شدة ما شددنا غير كاذبة عمى )سخينة()*(       لػػػػػػػػوال الػ  مػيػػػػػؿ والػػػحػػػػػـر
)*( السخينة: طعاـ حار يتخذ مف دقيػؽ وسػمف وقيػؿ دقيػؽ وتمػر أغمػظ مػف الحسػاء وأرؽ مػف العصػيدة وكانػت قػريش تكثػر 

؛ الزبيػػدي، تػاج العػػروس، ٕٙٓ، ص ٕٔمػف أكميػا فعيػػرت بيػا حتػػى سػموا سػػخينة. ينظػر: ابػػف منظػور، لسػػاف العػرب، ج
 .  ٕٛٗ، ص ٙج
؛ الحمبػػي، عمػػي بػػف إبػػراىيـ بػػف أحمػػد الشػػافعي، السػػيرة الحمبيػػة، المسػػمى إنسػػاف ٚٔبيػػب، المنمػػؽ، صينظػػر: ابػػف ح )**(

 ، ص ٔـ، جٕٛٓٓ، تح: عبد اهلل محمد الخميمي، دار الكتب العممية، بيروت، ٖالعيوف في سيرة األميف والمأموف، ط
يث واألثر، تح: أبػو عبػد الرحمػة صػالح بػف محمػد ابف األثير، أبي السعادات المبارؾ بف محمد، النياية في غريب الحد (ٙ)

 .ٖٖٔ، ص ٖ؛ الزبيدي، تاج العروس، جٕٕ، ص ٖـ، جٜٜٚٔبف  عويصة، دار الكتب العممية، بيروت، 
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لذلؾ فقد ، ونجحت قريش في تكويف شبكة مف الصالت الحسنة مع مختمؼ القبائؿ، (ٔ)أمور الحج والحجيج عناية خاصة
فأغمب القبائؿ كانت تضع أسمحتيا في ، ولألشير الحـر أثر كبير في العالقات بيف القبائؿ، (ٕ)أصبحت آمنة في تجارتيا

، (ٗ)بؿ أف الرجؿ يمقى قاتؿ أبيو أو أخيو فال يعترض سبيمو إف كانوا في األشير الحـر، (ٖ)ىذه األشير فال غارة وال قتاؿ
وبذلؾ يمكف اعتبار األشير الحـر بمثابة ىدنة بيف القبائؿ تستخدميا القبائؿ لتحسيف صالتيا فيما بينيا أو الستعادة عافيتيا 

ومف األعماؿ التي تقاـ فييا ىو  (٘)الكثير مف األسواؽ العامة كانت تقاـ في األشير الحـر ودليؿ ذلؾ أف، وتمويؿ نفسيا
 . (ٙ)التفاوض بيف القبائؿ ودفع ديات األسرى

ِرـْ     وىذا ال يعني أف لمبيت الحراـ واألشير الحـر ىذا التأثير عمى جميع القبائؿ العربية فقد كانت بعضيا ال يعتمر وال ٌيحَّ
ومف الشواىد عمى أثر الديف في الصالت بيف القبائؿ ىو أنو عمى  ، (ٛ()ٚ) البمد الحراـ منيا قبيمتي طيء وخثعـالشير وال

الرغـ مف العداء الذي حدث بيف األوس والخزرج فأنيـ كانوا إذا ما ارتبط األمر بالحج أو بالعمرة فأف مف عادتيـ إذا خرج 
وانفرد ، (ٓٔ)النخؿ فعمـ الناس أنو ذاىب لمبيت فال يتعرضوف لو (ٜ) رانيؼ(أحدىـ لمحج أو العمرة عمؽ عمى باب بيتو)ك

المسعودي بنقؿ رواية تفيد بأنو قبؿ اإلسالـ بمائة وخمسيف سنة كاف قد حدث قتاؿ في موسـ الحج وعند البيت الحراـ 
ة أحالفًا قامت عمى أساس وعقدت بعض القبائؿ العربي، (ٔٔ)ونيبت القبائؿ بعضيا بعضًا فسميت تمؾ الحجة بحجة الغدر

وكذلؾ العباد الذيف كانوا بطوف شتى مف قبائؿ العرب فجمعتيـ النصرانية واجتمعوا في  (ٕٔ)الديف منيا الحمس و)الحمة(
وفي بعض األحياف يكوف االختالؼ في المعتقد الديني أحد أسباب ، (ٖٔ)الحيرة فسموا العباد وأصبح ذلؾ نسبًا يرجعوف إليو

راقة  ف كاف نادر الحصوؿالقتاؿ وا  ألف بني  (٘ٔ)وغطفاف (ٗٔ) ومنو القتاؿ الذي حدث بيف )كنانة(، الدماء بيف القبائؿ وا 

                                                

 .ٗٗ-ٖٗعبد اهلل، الدعوة اإلسالمية وحياة البداوة، ص ص (ٔ)
 .ٖٓٛ، ص ٖاآللوسي، بموغ األرب، ج (ٕ)
 .ٜٚٙٔ، ص ٘؛ الجوىري، مختار الصحاح، جٗٚ، ٖٚص ص  ،ٔالجمحي، طبقات فحوؿ الشعراء، ج (ٖ)
؛ الطوسي، محمد بف الحسػف، التبيػاف فػي تفسػير القػرآف، تػح: أحمػد حبيػب صػقر ٜٚٙ، ص ٔالطبري، جامع البياف، ج (ٗ)

 .ٜٗٔ، ص ٕـ، جٜٛٛٔصقر العاممي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .ٕٔٚ - ٕٓٚ، ص ص ٔاليعقوبي، تاريع، ج (٘)
 .ٕٔٚ - ٕٓٚ، ص ص ٔ؛ اليعقوبي، تاريع، جٜٖ، صٖسعد، الطبقات، ج ابف (ٙ)
، جميرة انساب العرب، ص (ٚ)  . ٖٚٛخثعـ، بف انمار بف أراش بف عمرو بف الغوث. ينظر: ابف حـز
 .ٜٜٖ؛ الشيرستاني، الممؿ والنحؿ، صٖٛٗٔ، ص ٚالجاحظ، الحيواف، ج (ٛ)
 ٜٕٚ، صٜؽ بجذع النخمة. ينظر: ابف منظور، لساف العرب، جكرانيؼ النخؿ: ىي أصؿ السعفة الغميظ الممتص (ٜ)

 .ٜٜ٘، صٔ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريع، جٜٕٙابف حبيب، المنمؽ، ص (ٓٔ)
 .ٖٚٔلممزيد عف أخبار ىذا الحدث والقبائؿ التي كانت سببًا في ذلؾ ينظر: التنبيو واإلشراؼ، ص (ٔٔ)
ؿ وثور وقيس عيالف باستثناء ثقيػؼ وعػامر بػف صعصػعة وربيعػة بػف نػزار الحمة: ىـ تميـ وضبو ومزينة والرباب وعك (ٕٔ)

 .ٕٚ٘، صٔكميا وقضاعة وغيرىا. ينظر: اليعقوبي، تاريع، ج
 .ٔٔابف دريد، االشتقاؽ، ص (ٖٔ)
كنانػة، ىػػي غيػػر كنانػة المػػذكورة فػػي عمػود النسػػب النبػػوي، وىػػي كنانػة عػػذرة مػػف كمػب القحطانيػػة. ينظػػر: القمقشػػندي،  (ٗٔ)

 .ٕٗ٘ألرب، صنياية ا
، جميرة أنساب العرب ص (٘ٔ)  . ٕٓ٘غطفاف، ىـ بنو غطفاف بف سعد بف قيس عيالف. ينظر: ابف حـز
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وبنو  (ٔ)بغيض بف ريث بف غطفاف كانوا قد بنو بيتاً في أرضيـ وسموه بسًا بعد أف أخذوا حجرًا مف الصفا وآخر مف المروة
فقاؿ واهلل ال يكوف ذلؾ أبدًا وأنا  (ٕ)ـ فبمغ ذلؾ زىير بف جناب الكتانيعمييما ذلؾ البيت وأخذوا يتعبدونو ويتخذونو حرمًا لي

حي وال أدع غطفاف تتخذ حرمًا فجمع قبيمتو وغزا غطفاف وقاتميـ أشد قتاؿ وظفر بيـ وأخذ منيـ فارسًا وقتمو في حرميـ 
 . (ٖ)َفَعّطَمُو وىدـ بسًا وما حولو

س سواء كانوا نصارى أـ وثنييف لـ يكونوا يقيموف وزنًا كبيرًا لمديف في وبصورة عامة فاف القبائؿ العربية غير الحم   
فكاف لبني ممكاف مف كنانة صنـ يقاؿ ، (٘)فالقبائؿ الوثنية لـ تكف صمتيا بآليتيا وثيقة جداً ، (ٗ)صالتيـ مع القبائؿ األخرى

    :(ٚ)وفيو يقوؿ قائميـ (ٙ)لو )سعد(
 شتتنا سعد فال نحن من سعدِ أتينـا إلى سعــد ليجمـع شممنا      ف

 مـــــــن األرض لغـــــــيِّ وال رشــدِ     (8)وىل سـعد إال صخـرة بتنـــوفــة
فأستقسـ عنده ثالث مرات كؿ مرة  (ٓٔ) عندما ُقِتَؿ أبوه وأراد الطمب بثأره أتى الصنـ )ذو الخمصة( (ٜ)وىذا )امرؤ القيس(   

    :(ٕٔ)ثـ قاؿ   (ٔٔ)التي كانت بيده ورمى بيا وجو الصنـ وشتمومرة يخرج األمر بنييو عف ذلؾ فكسر األعواد 
 لـو كنـت يـاذا الخـمصة المـوتـورا
 مثـمـي وكـــــــان شـيــخـك المـقبــورا

 (13) لــــم تـنـــو عــــن قتـل العــداة زورا

                                                

الصفا والمروة: ىما موضعاف بيف بطحاء مكة والمسجد وأما الصفا فمكاف مرتفع مف جبؿ أبي قبيس بينو وبػيف المسػجد  (ٔ)
فا كػاف بحػذاء الحجػر االسػود والمشػعر الحػراـ المسجد الحراـ عرض الوادي الػذي ىػو طريػؽ وسػوؽ ومػف وقػؼ عمػى الصػ

 .  ٕٜٔ/٘بيف الصفا والمروة. ينظر: ياقوت الحموي، معجـ البمداف، 
ىػػو زىيػػر بػػف جنػػاب بػػف ىبػػؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف كنانػػة بػػف عػػوؼ بػػف عػػذره الكمبػػي، أحػػد مػػف اجتمعػػت عميػػو قضػػاعة فػػي  (ٕ)

، جميػػػرة أنسػػػاب العػػػرب، ص ص ، ص ٔابػػػف األثيػػػر، الكامػػػؿ فػػػي التػػػاريع، ج ؛ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗالجاىميػػػة. ينظػػػر: ابػػػف حػػػـز
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗص

 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ، ص ص ٔ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريع، جٙٚٗابف الكمبي، جميرة النسب، ص (ٖ)
 .ٖ٘حتي، تاريع العرب، ص (ٗ)
 .ٕ٘بروكمماف، تاريع الشعوب االسالمية، ص (٘)
 .ٕ٘٘، ص ٔج كانت تعبده بني بكر بف كنانة. ينظر: اليعقوبي، تاريع، (ٙ)
 .ٜٖٔالشيرستاني، الممؿ والنحؿ، ص (ٚ)
 .ٖٚٛ، ص ٕتنوفة: مكاف منخفض مف األرض فيو ماء ونخؿ. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج (ٛ)
 .ٕٛٗ، ص٘امرؤ القيس بف حجر بف الحارث بف عمرو بف حجر آكؿ المرار. ينظر: السمعاني، األنساب، ج (ٜ)

 .ٕ٘٘، صٔجيمو و خثعـ وغيرىما مف القبائؿ. ينظر: اليعقوبي، تاريع، جذو الخمصة: صنـ كانت تعبده ب(ٓٔ) 
، تػح: إحسػاف عبػاس، دار السػراج، بيػروت، ٕفػي خبػر األقطػار، طالحميري، محمد بف عبد المنعـ، الروض المعطار (ٔٔ) 

 .ٕٗٔ؛ حتي، تاريع العرب، صٜٕٔ، صـٜٓٛٔ
 .ٚ٘، ص ٛابف حجر العسقالني، فتح الباري، ج (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ، ص ٖور: ىو الميؿ عف الحؽ، ينظر: الزبيدي  تاج العروس، جالز  (ٖٔ)
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الوثنية في تأثرىا بالديف مف حيث تأثره في  أما القبائؿ النصرانية في شبو الجزيرة العربية فيي ال تختمؼ كثيرًا عف القبائؿ   
فكانت تغزو وتغير ، لكنيا لـ تتقيد بالوازع الديني، (ٔ) صالتيا مع القبائؿ األخرى فيناؾ قبائؿ نصرانية مثؿ )بني تغمب(

 .(ٕ)عمى القبائؿ األخرى بؿ ذىبوا ألبعد مف ذلؾ حيث أغاروا عمى بعضيـ البعض فيسبوف ويقتموف
 الخارجية:  السياسة-خامساً 
يمكف اعتبار ىذا العامؿ مف أقؿ العوامؿ تأثيرًا في تشكيؿ مالمح وصور الصالت بيف القبائؿ العربية في شبو الجزيرة     

ألف مكة ىي مركز الحجاز الديني والروحي لـ يسبؽ وأف دخمت تحت سمطاف دولة ، العربية بصورة عامة والحجاز خاصة
بالرغـ مف أف الفرس والروماف واألحباش لـ يكونوا يخفوف أطماعيـ في التوسع وضـ ، مف الدوؿ أو حكومة مف الحكومات

وحديثنا عف السياسة الخارجية سيأخذ اتجاىيف األوؿ أجنبي خارجي يمثؿ الفرس والروماف ، (ٖ)الحجاز إلى مناطؽ نفوذىـ
 ببعضيما البعض بطريقة أو بأخرى. والثاني داخمي يمثؿ مموؾ الغساسنة والمناذرة وأف كانا قد ارتبطا، واألحباش

والذي اضعؼ مف أثر ىذا العامؿ في تحديد صالت القبائؿ مع بعضيا البعض ىو الطبيعة القاسية التي جعمت مف     
وكانت أغمب القبائؿ العربية في الحجاز وغيره تأبى الخضوع لغيرىا وتأنؼ ، (ٗ)سجايا العرب عدـ االنقياد لحكـ أو سياسة

ورغـ ذلؾ فقد امتد الصراع في بعض الحاالت بيف الفرس والرـو واألحباش ليؤثر ، (٘)بيمة أخرى أو دولة مف الدوؿاالنقياد لق
ليؤثر عمى القبائؿ في الجزيرة العربية وكانت مصالح القوى األجنبيػة تتمثػؿ باألساس في محاولة استغالؿ ثروات البالد 

إال أف ، (ٙ)عبر المنطقة العربية وىي طرؽ ومنافذ ميمة القتصادىـ االقتصادية وتأميف طرؽ مواصالتيـ التجارية الممتدة
تدخؿ ىذه القوى في شؤوف الحجاز خاصة لـ يكف بصورة مباشرة سوى قياـ األحباش بغزو مكة إال أف محاولتيـ ىذه باءت 

ة الذيف يؤيدوف الروـ وكاف تدخؿ ىذه القوى في شؤوف القبائؿ عف طريؽ صنائع يتخذونيا مثؿ الغساسن، (ٚ)بالفشؿ الذريع
، (ٛ)وبالطبع فأف مصمحة الفرس والرـو ىي في عدـ توحد العرب واستمرار تفرقيـ، والمناذرة في الحيرة يؤيدوف الفرس

ولمموؾ الحيرة أكثر مف غيرىـ دور في ىذا الجانب فاتخذوا مف تأريث الخالؼ بيف القبائؿ العربية وتأجيج الصراع بينيا 
ـ دعوتيـ إلطفاء لييبيا صمحًا أو الوقوؼ بجانب ىذه القبيمة أو تمؾ بصورة مباشرة  أحيانًا وغير وما يعقبو مف حروب ث

بيف بكر  (ٓٔ) ومثاؿ ذلؾ  الصمح الذي حدث في مجمس )عمرو بف ىند(، (ٜ)مباشرة حينًا آخر أحد أساليب تثبيت حكميـ
ولـ ، (ٕ) لألخذ بثأرىـ مف )بني عجؿ( (ٔ) )بني نيشؿ( (ٕٔ) وكذلؾ دفع )النعماف بف المنذر(، (ٔٔ)وتغمب وتأييد عمرو لتغمب

                                                

، جميرة انساب العرب، ص (ٔ)  .ٖٗٓىـ ولد عمرو بف غنـ بف تغمب وفييـ العدة والعدد. ينظر: ابف حـز
 .ٖ٘؛ حتي، تاريع العرب، صٖٛٗٔ، ص ٚالجاحظ، الحيواف، ج (ٕ)
العصػور العربيػة القديمػة واإلسػالمية الوسػيطة، دار الشػؤوف الثقافيػة  عبد اهلل، ضرغاـ، تطور أنظمة الحكـ والسياسة في (ٖ)

 .ٕٓٔ، ص ٔـ، جٕٚٓٓالثقافية العامة، بغداد، 
 .ٜٗٔ، ص ٔابف خمدوف، المقدمة، ج (ٗ)
 .ٖٗٔالنص، العصبية القبمية، ص (٘)
 .ٕٔٓ، ص ٔعبد اهلل، تطور أنظمة الحكـ، ج (ٙ)
 .ٕ٘ٔ-ٚٔٔ، ص ص ٔنؼ، ج؛ السييمي، الروض االٖ٘-ٖٓ، ص ص ٔجابف ىشاـ، ،  (ٚ)
 .٘ٚ، ص ٔمعاليقي، صفحات مطوية، ج (ٛ)
 .٘ٗٔالعيثاوي، األدب في الحيرة، ص (ٜ)

 .ٔٚىو عمرو بف المنذر ممؾ الحيرة، ينظر: ابف حبيب، المنمؽ، ص (ٓٔ)
 .٘ٗٔالعيثاوي، األدب في الحيرة، ص (ٔٔ)
 .ٖٜٖ، ص ٘، األنساب، جىو النعماف بف المنذر بف الحارث ممؾ الحيرة. ينظر: السمعاني (ٕٔ)
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ييجو عمرو بف ىند وأخاه قابوس لظمميـ وجورىـ  (ٖ)ولـ تكف القبائؿ غافمة عف ىذه األساليب فيذا )سويد بف حذاؽ(
  :(ٗ)وتفريقيـ بيف القبائؿ فيقوؿ

 (5)أبى القمب أن يأتي السدير وأىمو      وأن قيل عيش في السدير غزير
 بــــــق والحمى وأســـد خفيـة      وعـمـــرو بن ىنـد يعتدي ويجـوربيـا ال

 جـــــــزى اهلل قابـــوس بــــــن ىـــنـــد      بفــــعمتو بنــا وأخــاه غـدرة وآثامــا
 (6)بما فـجــــرا يــــــوم العــــطيـف وفــرقا       قبــــائل أحـــالفًا وحـــــيًا حــــرامـا

لكف ذلؾ لـ ، بعض القبائؿ إذا ما بمغت مرحمة مف القوة فأنيا تحاوؿ أف تفرض سيطرتيا عمى القبائؿ األخرى وىناؾ
كما تحررت بكر مف تسمط ، يكف ليدـو طوياًل لما ذكرناه سابقًا مف تطمع القبائؿ بطبعيا إلى الحرية وعدـ االنقياد لسياسة

في حماىا فأدى ذلؾ في النياية إلى قتمو وكاف ذلؾ سببًا في حرب كميب رئيس تغمب بعد أف كاف يحمي األرض ويتعسؼ 
 . (ٜ)بعد أف كاف يأخذ اإلتاوة منيـ كؿ عاـ (ٛ)وكما تحرر بني أسد مف سيطرة )حجر بف عمرو( (ٚ)البسوس

انت وال نغفؿ أثر التجاور الجغرافي في تحديد سمات الصالت بيف القبائؿ ألف أغمب التحالفات وكذلؾ األياـ التي ك
لما يخمفو ىذا التجاور مف ارتباط المصالح ، تحدث بيف القبائؿ العربية قبؿ اإلسالـ كانت بيف القبائؿ المتجاورة جغرافياً 

وكاف لمعرب قبؿ اإلسالـ عدد مف الحكاـ ، فيؤدي لمتحالؼ أو تضارب المصالح فينشب القتاؿ بيف القبيمتيف المتجاورتيف
ء الكثير مف الخصومات بيف القبائؿ واألفراد عمى حد سواء إذ كانت الكثير مف  القبائؿ الذيف كاف ليـ دور بارز في إنيا

 . (ٓٔ)ومنع إراقة الدماءوالقدرة عمى فض الخصومات  تمجأ في خصوماتيا إلى ىؤالء الحكاـ الذيف اشتيروا بالحنكة والدىاء
 النتائج

 لنحو اآلتي:مف خالؿ ىذا البحث اىتدينا إلى بعض النتائج البسيطة وعمى ا

                                                                                                                                                   

، دار ٕ. ينظػر: كحالػة، عمػر رضػا، معجػـ قبائػؿ العػرب القديمػة والحديثػة، ط بني نيشؿ بػف داـر بػف مالػؾ بػف حنظمػو (ٔ)
 .ٖٓٚ، صٔـ.جٜٛٙٔالعمـ لممالييف، بيروت، 

ح: عمػي ىـ بنو عجؿ بػف لخػـ بػف صػعب بػف عمػي بػف بكػر بػف وائػؿ. ينظػر: الطوسػي، محمػد بػف الحسػف، الخػالؼ، تػ (ٕ)
 .ٓٛٗ، صٔـ، جٜٙٛٔالخراساني وآخروف، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، 

ىو سويؽ بف حذاؽ العبدي مف المعمريف في الجاىمية. ينظر: الصدوؽ، محمد بف عمػي بػف الحسػيف بػف بابويػة القمػي،  (ٖ)
 .ٙٙ٘ـ، صٜٗٛٔكماؿ الديف وتماـ النعمة، تح: عمي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، 

 .٘ٗٔالعيثاوي، األدب في الحيرة، ص (ٗ)
 .ٕٔٙ، صٖالسدير: قصر في الحيرة. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج (٘)
 يـو العطيؼ: لـ نعثر لو عمى ترجمة. (ٙ)
 .ٙٔٔ؛ اليوزبكي، البطولة في الشعر العربي، صٖٖٛابف دريد، االشتقاؽ، ص (ٚ)
، جميػرة أنسػاب العػرب، حجر بف عمرو، ىو والد الشاعر امرؤ القيس  (ٛ) قتمو عمباء بف حارثو بػف ىػالؿ، ينظػر: ابػف حػـز

 .ٜٔٔص
 .ٖٕٔ؛ النص، العصبية القبمية، ص٘ٗ٘ - ٗٗ٘، ص صٕابف شبو، تاريع المدينة، ج (ٜ)

لممزيػػد عػػػف حكػػػاـ العػػرب فػػػي الجاىميػػػة ودورىػػـ فػػػي تحسػػػيف الصػػالت بػػػيف القبائػػػؿ. ينظػػر: البصػػػري، نقػػػائض جريػػػر  (ٓٔ)
؛ شيع الربػوة، محمػد بػف طالػب األنصػاري الدمشػقي، ٖٚٔ–ٕٖٔ؛ ابف حبيب، المحبر، ص صٜٗٔص، ٔوالفرزدؽ، ج

؛ أبػػو البقػػاء، ٕٖٖـ، صٜٜٚٔ، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػروت، ٕكتػػاب نخبػػة الػػدىر فػػي عجائػػب البػػر والبحػػر، ط
 .ٖٖٓ، صٔ؛ اآللوسي، بموغ األرب، جٔٚٔ، صٔالمناقب المزيدية في أخبار المموؾ األسدية، ج
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 واضعؼ العوامؿ ىو الديف والسياسة الخارجية.، أكثر العوامؿ أثرا في الصالت بيف القبائؿ ىو العامؿ االقتصادي والثأر -ٔ
 أفضؿ الوسائؿ لإلصالح والتقريب بيف القبائؿ ىي المصاىرات والديات. -ٕ
وحد ولـ يعرؼ العربي قبؿ اإلسالـ االنتماء إف النظاـ القبمي في الحجاز فرضتو البيئة القاسية وعدـ وجود نظاـ سياسي م -ٖ

 والوالء لمجتمع اكبر مف قبيمتو. 
لـ يكف انتقاؿ القبائؿ في الحجاز بغير ىدى ففي الغالب أف لكؿ قبيمة منازؿ ومراع خاصة ترتادىا كؿ عاـ وتتحاشى  -ٗ

 القبائؿ األخرى النزوؿ فييا قدر اإلمكاف تجنبا لمنزاع.
 العرب قبيؿ اإلسالـ كاف قائما عمى نظاـ األبوة.  إف أساس النظاـ القبمي عند -٘
 معظـ األياـ والتحالفات تكوف بيف القبائؿ المتجاورة في منازليا جغرافيا. -ٙ
 اغمب التحالفات السياسية بيف القبائؿ تتكوف بحسب مصالح الفرقاء وواقعية المنحى لتفادي خسارة المعارؾ ولفترة قصيرة. -ٚ
دناف أو قحطاف أساس لمتحالؼ أو القتاؿ بؿ قد تتحالؼ قبيمة قحطانية مع أخرى عدنانية ال تجعؿ القبائؿ النسب إلى ع -ٛ

 ضد قبيمة قحطانية أو بالعكس. 
أفضؿ سياسة اتبعتيا قبيمة ىي سياسة قبيمة قريش القائمة عمى كسب ود جميع القبائؿ أو ميادنتيا والسعي لمصمح إف  -ٜ

 ومكانتيا مف بيت اهلل الحراـ ىو مف فرض عمييا ذلؾ. حدث توتر في الصالت معيا وحالتيا االقتصادية
 عند ظيور اإلسالـ كانت اغمب القبائؿ في الحجاز قد دخمت في حمؼ مع قبيمة أو أكثر. -ٓٔ
لـ تكف سياسة أي قبيمة في الحجاز ثابتة وواضحة تجاه القبائؿ األخرى بؿ اغمب سياسات تمؾ القبائؿ تتحكـ فييا الظروؼ -ٔٔ

 ستثناء قبيمة قريش التي كانت سياستيا واضحة وثابتة عمى طوؿ الخط ومع جميع القبائؿ.با، الطارئة
العامؿ االقتصادي المتمثؿ بقحط األرض وقمة الموارد الطبيعية وندرة المياه مف العوامؿ األساسية في رسـ صورة -ٔٔ

 الصالت االقتصادية بيف القبائؿ.
لحـر بمثابة ىدنة بيف القبائؿ المتناحرة يتـ خالليا تمويؿ القبائؿ لنفسيا ومفاداة تعد مدة األسواؽ الموسمية واألشير ا --ٕٔ

 األسرى وعقد األحالؼ وغيرىا مف النشاطات األدبية والسياسية واالقتصادية.
 أطوؿ حمؼ عقد في الحجاز قبيؿ اإلسالـ كاف بيف قريش واالحابيش حيث استمر ألكثر مف خمسيف عاما. -ٖٔ
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