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الملخص 

ــــاول هــــ ــــل اإلســــالم(ذا البحــــث یتن ــــد العــــرب قب وهــــي العالمــــات ) رمــــوز الحــــرب عن
واإلشـــارات التــــي كــــانوا یســــتخدمونها فــــي كــــل مــــا یتعلــــق بــــأمور الحــــرب ، بــــدءًا مــــن عقــــد 

د للمعركـة مـرورًا بالمعركـة ورموزهـا المتعـددة مـن الهجـوم األحالف بینهم والتهیوء واألستعدا
والثبــات واعتــزال القتــال واالستســالم واألســر وطلــب الثــأر وصــوًال إلــى رمــوز عقــد الصــلح ، 
وقــد كانــت تمثــل جــزءًا حیویــًا مــن المنظومــة الحربیــة عنــدهم ووســیلة مــن وســائل االتصــال 

ــــة واال ــــتهم الجغرافی ــــاج بیئ ــــنهم ، وهــــي نت ــــى والتفــــاهم بی ــــد اجمعــــوا عل ــــة ق ــــة والثقافی جتماعی
٠استعمالها في حروبهم وكانت لها قیمة أخالقیة واجتماعیة التزموا بها بشكل كبیر
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The war signals of the Arabs before Islam

Abstract

This research deals with (The war signals of the Arabs before
Islam), which are the signals that the Arabs used in everything
related to their wars starting with forming alliances and preparing
themselves for the battle. It deals with the signals of the battle itself
including the attack, defense, leaving the fight, surrender and being
taken as a war prisoner. It also includes the signals of revenge and
the signals of holding peace treaties. These signals were very
important because they represented a vital part of the military
system and a communication means to understand each other. The
kind of war signals that the Arabs used is a result of their
geographic, social and cultural.
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:المقدمة 
شغلت الحرب حیزًا كبیرًا في حیاة العرب قبل اإلسالم وارتبطت أسبابها بعوامل اقتصادیة 

ر من الدراسات بالبحث والتفصیل ، ونحن هنا لسنا وجغرافیة واجتماعیة وسیاسیة تناولتها الكثی
بصدد التكرار أو االجترار بقدر ما نحاول أن ُنسَلط الضوء ، قدر المستطاع ، على جزئیة مهمة 
من تاریخ تلك الحروب واألیام أغفلتها جملة من تلك البحوث والدراسات إال إشارات تكاد تكون 

ت واإلشارات التي كانوا یستخدمونها في كل ما یتعلق نادرة ، أال وهي رموز الحرب أي العالما
بأمور الحرب بدءًا من التهیؤ واالستعداد للمعركة وحتى عقد الصلح والموادعة، وهي من األهمیة 
بمكان إذ إنها تمثل جزءًا أساسًا من المنظومة الحربیة عندهم وٕان الحاجة إلیها ربما ال تقل 

، ولعلها ـــــ أي الحاجة ـــــــ كانت عامًال ضروریًا وحیویًا في أهمیة عن الحاجة إلى السالح نفسه 
تولید أنظمة تلك الرموز والعالمات التي مثلت وسائل التواصل والتفاهم بینهم أثناء االستعداد 
للحرب وخاللها وبعدها ، وسنحاول من خالل هذا البحث المتواضع وضمن النصوص المتاحة 

الوظیفة التي تؤدیها السیما وٕان العرب قد أجمعوا على استعمالها أن نكشف محتوى تلك الرموز و 
٠في حروبهم وتفاهموا في توحیدها لتدخل في ضمیر األجیال المتعاقبة جیًال بعد جیل 

:الرمز في اللغة : أوال 

وقد )١(تكاد تجمع مصادر اللغة العربیة على أن الرمز في اللغة یعني اإلیماء واإلشارة
الرمز تصویت خفي في اللسان كالهمس ویكون تحریك : " ر في ذلك بقوله فصل ابن منظو 

الشفتین بكالم غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت ،إنما هو إشارة بالشفتین ، وقیل الرمز 
إشارة وٕایماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم ،والرمز في اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان 

الرمز تلطف : "وتبعه في ذلك المناوي بقوله )٢("٠٠٠إلیه بید أو بعین بلفظ بأي شيء أشرت
وقد أشار القران الكریم إلى )٣(" ٠٠٠في اإلفهام بإشارة تحرك طرف كالید واللحظ والشفتین 

آل " (اٍم ِإالَّ َرْمًزاَقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآَیًة َقاَل َآَیُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأیَّ "الرمز بقوله تعالى 
ولعل التعریف اللغوي یبین لنا ،)٤(أي باإلشارة كما ذهب إلى ذلك جل المفسرین) ٤١/عمران 

أن الرمز یعبر عن معنى سواء كان لغویًا أم حركیًا ، وهو یرسل رسالة واضحة : جانبین ، األول
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من اللغة اإلشاریة له القدرة مرتبطة بفكرة ما، ینوب عنها ویحمل معناها ، أي أن الرمز نوع 
، والثاني أن الرمز مفهوم عام یعني العالمة واإلشارة )٥(على اإلفهام وٕایصال المعلومة لآلخرین

ونحن هنا سنتناوله وفق هذا السیاق ،ومن زاویة تاریخیة، ولیس وفق سیاق أصحاب الدراسات 
)٦(ت واإلشارات ألن ذلك موضوع آخراللسانیة التي تبحث في المباني اللغویة و الفلسفیة للعالما

فرموز الحرب تعني اإلشارات والعالمات التي كان العرب یستخدمونها : أما اصطالحا
٠في المواقف التي تتعلق بحروبهم وهي معروفة ومتفق علیها من الجمیع 

أهمیة رموز الحرب: ثانیا 

لها االتصال باآلخرین الرموز هي إحدى المبتكرات البشریة التي یتعلم اإلنسان من خال
یمیل بفطرته إلى البحث عن طریقة لإلبالغ عما یجول في ذهنه ، فهو والتفاعل معهم كونه

فیفزع ) ٧("یّعرف غیره ما في ضمیره ومقصوده بضمیره "یحتاج ضمن واقعه االجتماعي إلى أن 
كان من یلتمس تفهیمه عندئذ إلى استخدام تلك الرموز واإلشارات للداللة على ما كان یرید ، إذا 

والرموز ال تقتصر على جانب معین من الحیاة ، وال أمة من األمم بل )٨(مبصرًا رمزه وٕاشارته
صفة یتفق علیها اإلنسانان "وهي تكون بالقصد والوضع واالتفاق بحیث إنها )٩(تشمل ذلك كله

للمتلقي وتقدم له بیانات ألنها ترسل أفكاراً )١٠("فإذا رآها أحدهما علم اآلخر الذي اتفقا علیه 
النظام اإلشاري التواصلي مرهون الوجود " مسبقة عن الموقف الذي یعیش في لحظته، إذ أن 

)١١("بعملیة التشفیر التي تجعل من المعنى متاحا للمرسل والمتلقي

الرموز الحربیة عند العرب ال تخرج من هذا اإلطار ، بید أنها تعد انعكاسا لواقع الحیاة 
ربیة وتمظهراتها المختلفة ، إذ نشأت على ما یبدو نتیجة عوامل حربیة واجتماعیة وبیئیة الع

وتطورت على وفق أسالیب معینة ، وقد ساعد على تطورها حاجتهم الماسة إلیها ، إذ إن 
الطبیعة الجغرافیة القاسیة لشبه جزیرة العرب طبعت حیاتهم بالقساوة وجعلت الحرب أمرًا ال 

فشحة الماء والكأل  جعلتهم یتصارعون على هذین الموردین ، ویتخاصمون من مناص منه ، 
اجل االحتفاظ بهما ،ویخوضون غمار الحرب من اجل الحصول علیهما ، فیغیرون ویغزون 
لیتمكنوا من الثبات أمام قانون الحیاة ، فكانت حیاتهم قتاًال دائمًا أو تأهبًا لقتال، وقد خاضوا 
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)م ٩٧٦/ هــ٣٥٦ت(حتى یقال إن أبا الفرج األصفهاني )١٣(یت بـاألیامالمئات من الحروب سم
وبالرغم من المبالغة في الرقم لكن ظروف الحرب )١٤(قد أحصى أكثر من ألف وسبعمائة یوم

جوانب وطبیعة المرحلة  كانت تحتم علیهم أن یستخدموا رموزا وٕاشارات وعالمات  تخص 
ئل االتصال وأداة من أدوات التفاهم بینهم ، بید أن الحرب المختلفة لتكون وسیلة من وسا

النصوص التي بین أیدینا لم تحدد الكیفیة التي تشكلت بها تلك الرموز وال آلیات اختیارها ،لكن 
من المرجح أنها  تشكلت في تكوین خاص ضمن ظروف خاصة فرضتها الحاجة الملحة إلیها، 

٠نابع من صمیم الحالة التي یعبر عنها  لذلك سوف نرى في سیاق هذا البحث أن كل رمز 

رموز عقد األحالف:ثالثًا 

وهي غالبا ما تعقد بین )١٥(األحالف جمع حلف وهي المعاقدة والمعاهدة على النصرة
قبیلتین للمناصرة في الحروب وصد الغارات والهجمات ،واالعتماد على أنفسهم في حمایة 

، )١٦(یوجد فیه جیش نظامي وال قانون یردع المعتدینالعرض والمال والروح في الوقت الذي ال 
ومن خالل المسح التاریخي للنصوص والروایات تبین لنا أن العرب كانوا یستخدمون عدة رموز 

بید أن تلك النصوص ) ، الرماد والملحالدم، النار، الطیب(على التحالف والتناصر وهي للداللة
نا نرسم صورة واضحة عن أسباب اختیار كل رمز لم تسعفنا بالتوضیح والتفصیل الذي یجعل

منها وكیفیته ، إال أنها ـــ أي النصوص ـــ تسقط فرضیة التطور والتعاقب في استخدامها، أي أن 
بمعنى أنهم استخدموا رمز ،استخدامها مر بمراحل تطوریة تعاقبة فیها الرموز على الداللة

رحلة أخرى للداللة نفسها ، والدلیل على ذلك ما النار في مرحلة ما ثم استخدموا الطیب في م
ورد في أن بطون قریش عندما تنازعوا على وظائف مكة أنقسموا إلى حلفین ، حلف استخدم 

حسب ما ذكر ابن )١٨(وحلف استخدم رمز الطیب فسموا المطیبین)١٧(رمز الدم فسموا لعقة الدم
ولعل ذلك یعني أن هناك مساحة في وهذا یعني استخدام  رمزین في وقت واحد ،)١٩(حبیب

فهل إن كل رمز منها یدل على : حریة اختیار الرمز، وهنا تثار عدة تساؤالت حول االختیار 
نوع معین من االلتزام والوثاقة بعرى ذلك الحلف؟ أم أنه یدل على  مدة زمنیة معینة للحلف ؟ أم 

، أم إنه تواضع عرفي )٢٠(حثینأن له عالقة بالطقوس الدینیة كما ذهب إلى ذلك أحد البا
اجتماعي ؟ أم إنه جانب نفسي ؟ ال تسعفنا المصادر المتاحة باإلجابة الدقیقة فتفتح باب التحلیل 
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والترجیح ، إذ یبدو من خالل التدقیق في النصوص أن كل طرفین متحالفین یتفقان على نوع 
بینهما، وهذا االختیار یرتبط بدرجة الرمز الذي یعتقدان بأنه یمثل فعال درجة التماسك والتالحم 

الوثاقة وااللتزام ، أي مدى ثقة كل طرف باآلخر ، فالرمز األول هو رمز الدم ، وهو من الرموز 
التي تحمل دالالت وأبعادًا كبیرة ، ألنه یرمز إلى ربط قبیلتین سواء كانتا بعیدتین أم قریبتین في 

فین هي كعالقة الدم الذي هو أساس القرابة النسب ، فیرمز هو إلى أن العالقة بین الحلی
لذلك كان الطرفان في بعض األحیان یلعقان الدم لیجري في عروقهما دٌم مشترك ، )٢١(الدمویة

أو یغمسوا أیدیهم في دم جزور لتكون دماؤهم وأیدیهم على )٢٢(كما حصل في حلف لعقة الدم
الحلف الذي عقد بین بني عبس عدوهم واحدة ، ویكون ذلك توكیدا للحلف ، كما حصل في

إن بني عبس أتوا بني عبشمس بن سعد لیحالفوهم في أیام " ، إذ )٢٣(وبني عبشمس بن سعد
نعم نصبح غدًا فننحر الجزر ثم نخوض في دمائها :فقالت لهم بنو عبشمس )٢٤(حرب داحس

٠)٢٥("كي یكون أشد للحلف

قراءة في سبب اختیار هذا الرمز یستشف والرمز الثاني هو النار ، وقد قدم لنا الجاحظ 
منها أن داللة هذا الرمز تدور حول االلتزام بالحلف وتحذر من الغدر والخیانة ، وقد أشار إلى 

ونار أخرى هي التي توقد عند التحالف ، فال یعقدون حلفهم إال عندها ویذكرون : "ذلك بقوله 
والمنع من منافعها على الذي ینقض عهد عند ذلك منافعها ویدعون إلى اهللا عز وجل بالحرمان

ومما ال شك فیه فان ما ذكره الجاحظ یمثل جانبًا مهمًا من جوانب )٢٦("الحلف ویخیس بالعهد
اختیار هذا الرمز ، وباإلضافة إلى ذلك یبدو أن هناك بعدًا آخر ، ألن النار كما هو معروف 

لى القسوة والشدة واالحتراق ،فكل طرف ألنها تدل ع)٢٧(عند العرب أكثر ما ترمز إلى الحرب
من األطراف المتحاربة یرید أن یثبت لآلخر أنه سیخوض غمار الحرب وهو مستعد إذا تطلب 
األمر أن یواجه نارها ، وما یعضد ذلك أنهم كانوا یوقدون نارًا كبیرة ویقتربون منها جدًا حتى 

، فتحالفوا )٢٨(ن قبائل مرة بن عوفتحالفت قبائل م" تكاد ان تحرقهم ، وهذا ما حصل عندما 
فما المسوغ لدنوهم منها )٣٠("فسموا المحاش )٢٩(عند نار فدنوا منها وعشوا بها حتى محشتهم

حتى تحرقهم إن لم یكن كل واحد منهم یرید ان یثبت لآلخر أنه مستعد ان یدخل غمار الحرب 
٠ویحترق في نارها من أجله 
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ب ، ویحمل هذا الرمز بعدًا دینیًا واضحًا ، ألن الطیب والبخور والرمز الثالث هو الطی
ثم إن إجراءات  الحلف الذي یستخدم الطیب )٣١(كانا یمثالن ركنًا أساسیًا في طقوسهم الدینیة

یؤطرها الجانب الدیني بشكل واضح ، وال مشاحة فإن ذلك من دواعي اإللتزام بالحلف بشكل 
نصوص بصراحة عندما تحدثت عن نوع ممیز ومشهور من مؤكد ، وهذا ما أشارت إلیه ال

ذكرت أنهم یغمسون أیدیهم في طیبها ویتحالفون على )٣٢(الطیب تبیعه إمرأة عطارة تسمى منشم
فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أیدیهم في طیبها وتحالفوا علیه بأن یستمیتوا في تلك "ذلك 

أخرج " المطیبین تتجلى صورة الدین بشكل واضح ، إذ وفي حلف )٣٣("الحرب وال یولوا أو یقتلوا
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طیبًا فوضعوها عند الكعبة وجعلوا أیدیهم في الطیب فسموا 

لیكتسب الحلف بذلك طابعا قدسیا ویصبح )٣٥(ثم انهم مسحوا بها جدران الكعبة)٣٤("المطیبین
٠األلتزام به أشبه بالواجب الدیني 

" ز الرابع فهو غمس األیدي في الملح والرماد ، وهذا ما ذكره البالذري بقوله أما الرم
وللنجیرمي رأي طریف في تفسیر )٣٦("وكانت العرب إذا تحالفت غمست أیدیهم في الملح والرماد

ملح األدام : وكانوا ربما تعاقدوا وتعاهدوا على الملح ، والملح عندهم شیئان " هذا الرمز بقوله 
تملح بها واللبن ، ذلك أنه سواء عندهم  ان یجتمعوا على طعام أو ملح أو على شرب لبن التي ی

وحسب هذا التفسیر فان الملح )٣٧()"بیننا ملح(فقالوا من البابین جمیعا ٠٠٠هذا عندهم ممالحة 
هنا یضفي جانبا أخالقیا لتوكید األلتزام بالحلف ، وهذا التفسیر ال یبتعد عن الحقیقة ، إذ أن

الجانب االجتماعي األخالقي العرفي هو األبرز في رمزیة الملح ، ألن التشارك في طعام واحد 
ال یزال یحمل قیمة  أخالقیة عرفیة تلزم المتشاركین فیه بالتزامات خاصة من المعیب ) ملح(

التملص منها، لكن ما داللة الرماد في هذا الرمز؟ هنا نحتاج إلى قراءة تأویلیة معمقة لعلها
تساعدنا في فك الشفرة ، إذ یبدو أن هذا الرمز یتعدى التحالف والتعاقد على النصرة والقتال 
ویحمل جنبة اقتصادیة ، فغمس أیدیهم في الملح ربما یوحي إلى الشراكة في الطعام أي الموارد 
األقتصادیة التي توفره  وانهم سیدفعون عن بعضهم خطر الجوع كما یدفعون خطر الحرب ، 

غمس أیدیهم في الرماد فلعل الرتباطه بالنار دورًا في رمزیته للداللة على التناصر في وأما
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الحرب ألن الرماد هو من مخلفات النار ، والنار من رموز الحرب كما ذكرنا  ، ولما كان من 
٠األستحالة غمس أیدیهم في النار فأنهم یغمسونها في الرماد

لقتالرموز التهیؤ واالستعداد ل: رابعًا 

ال یقتصر االستعداد للحرب على تجهیز مستلزمات المعركة  من أسلحة وخیول وابل 
كانت تحتاج إلى رموز تدل على التهیؤ واالستعداد للحرب ، ولعل من أهمها وغیرها فقط ، وٕانما

ان هو إیقاد النار على مكان مرتفع، وقد وضع البغدادي هذه النار في المرتبة الخامسة من نیر 
نار األهبة للحرب ، كانوا إذا أرادوا حربًا وتوقعوا جیشًا أوقدوا نارًا على : الخامسة " العرب بقوله 

وقد ذكرنا سابقا  إن رمز النار قد اقترن بالحرب عندما تحدثنا عن اختیارهم هذا )٣٨(" جبلهم 
في التهیؤ الرمز في عقد األحالف ألن الحرب هي نار تحرق كل شيء، واختیار هذا الرمز

للمعركة جاء على وفق هذا السیاق ، إذ إن إیقاد النار یعبأ أفراد القبیلة نفسیا ومعنویًا عندما 
یرون رمزًا مستعرًا أمامهم فیستعد كل شخٍص منهم للمعركة القادمة ، وقد أشار القرآن الكریم إلى 

إذ ذهب بعض المفسرین إلى )٣٩("َأْطَفَأَها اللَّهُ ُكلََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب :" هذا الرمز بقوله تعالى 
قال قوم " أن المقصود من هذه النار هي نار الحرب فعلیا ولیس استعارة أو كنایة عن الحرب 

هو على حقیقته ولیس استعارة وهو أن العرب كانت تتواعد للقتال وعالمتهم إیقاد نار على جبل 
) ٤١(في النصوص أنهم كانوا یوقدون نارین في آن واحد، ویبدو من خالل التدقیق )٤٠("أو ربوة

، ونار الحرب على ما یبدو )٤٢(ولعلهم یفعلون ذلك حتى یمیزوا نار الحرب عن النیران األخرى
لها مواصفات خاصة ، فهي كبیرة جدًا كما أشار إلى ذلك أبو عبیدة في سیاق حدیثه عن یوم 

وقد أثارت هذه النار دهشة ابن مزیقیاء )٤٤("على النیرانوأوقدوا نارین قد علتا:" بقوله )٤٣(خزاز
قد ) ٤٧(وجروةما هذه النار التي تدخن علینا ، قالوا هذه شقرة" قائًال )٤٦(في یوم أضم)٤٥(الغساني

٠)٤٨("أوقدوا نارًا للحرب 

ون  وقد عبر عن ذلك ابن خلد)٤٩(ومن رموز االستعداد للحرب هو عقد اللواء والرایة
اطن فأما الرایات فإنها شعار الحروب من عهد الخلیقة ، ولم تزل األمم تعقدها في مو ":بقوله

وكانت هذه الرایة تحفظ عند زعیم القوم أیام السلم ، وال تنشر إال أیام )٥٠("الحروب والغزوات
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سیادة والمنعة إذ انها تمثل رمزًا تتجلى فیه شخصیة القبیلة و مفاهیمها في العزة وال)٥١(الحرب
عندما كان یعقدها )٥٢(،لذلك كان زعیم القوم یعقدها بنفسه كما كان یفعل قصي بن كالبوالقوة 

وعقد اللواء أو الرایة ونصبه في منزل القبیلة یبعث رسالة لكل أبناء القبیلة )٥٣(في دار الندوة
٠ة والمادیة أنهم قادمون على حرب وهذا یجعلهم یستحضرون كل مستلزماتها المعنوی

ومن الرموز التي تتعلق باالستعداد والتهیؤ للقتال هي رموز اإلنذار ، وقد اختلفت تلك 
الرموز حسب طبیعة تهدید العدو من حیث الزمان والمكان ، فعندما یكون العدو قریبًا جدًا ، فإن 

أبلغ من نزع العالمة یجب أن تعكس خطورة الموقف وتثیر المتلقین إلى أبعد حد ، ولیس هناك 
المالبس والتلویح بها ، وهذا الرمز من أشهر رموز اإلنذار عندهم حتى أنهم ضمنوه في أمثالهم 

إنما قالوا أنا النذیر العریان : " وقد شرح المیداني هذا المثل بقوله )٥٤("أنا النذیر العریان " فقالوا 
أشار بها لیعلم أنه قد من ثیابه و ألن الرجل إذا رأى الغارة قد فجأتهم وأراد إنذار قومه تجرد

ورمزیة نزع المالبس میزتها أنها تحقق غرضین ، األول استخدام المالبس عالمة )٥٥("فجأهم أمر
لما قتل )٥٦(للتلویح بها ، والثاني أن التعري یرمز إلى وقوع أمر عظیم ، بدلیل أن جساس

ضه وقد بدت ركبتاه ، ولما رأته أخته حتى أنتهى إلى أهله وفرسه یرك" أقبل نحو قومه )٥٧(كلیب
وٕاذا ) ٥٨("قالت ألبیها أن جساس أتى كاشفًا ركبتیه ، فقال واهللا ما خرجت ركبتاه إال ألمر عظیم 

وقیل معناه أنا النذیر الذي أدركني جیش " أضفنا إلى ذلك تفسیر النووي لداللة هذا الرمز بقوله 
فلعل ذلك الرمز یعني  إن العدو الذي احمل خبره )٥٩("العدو فأخذ ثیابي فأنا أنذركم عریانًا 

سیجردكم من كل شيء ، من أموالكم ونسائكم وحتى مالبسكم ، فهي داللة عمیقة لوجوب 
التصدي  وكأن صاحب هذا الرمز أعطى النتائج السلبیة المترتبة على الخسارة مما یثیر الحمیة 

٠والغیرة في نفوسهم ، فیستعدون لهذا األمر العظیم

أما إذا كان اإلنذار وقت الصباح الباكر وقد دهمهم العدو فجأة ، خصوصًا وأن العرب 
وكذلك كانوا یغیرون في ٠٠٠وذلك عند وجه الصبح " كانت تفضل هذا الوقت في الهجوم 

وقد شرح ابن " یا صباحاه" ، فالرمز هنا یجب أن یكون صوتیًا ، فاختاروا مفردة )٦٠("الجاهلیة 
یا صباحاه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة ، ألنهم " لة هذا الرمز وأبعاده بقوله منظور دال

أكثر ما یغیرون عند الصباح ، ویسمون یوم الغارة یوم الصباح ، فكأن القائل یا صباحاه یقول 
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، وهي تدل على المعنى نفسه أیضًا ،)٦٢("یا سوء صباحاه " ، وربما قالوا )٦١("قد غشینا العدو 
وبدون شك فإن هذا الصوت الذي ینادون به  وقت الصباح الباكر یوقظ أبناء القبیلة وینبههم 

٠لخطر العدو 

أما إذا كان العدو بعیدًا وقد بدأ یتهیأ للغزو والنذیر ال یستطیع أن یخبر قومه بصراحة ، 
لى القبیلة كأن یكون أسیر أو أخذت علیه مواثیق مغلظة ، فأنه یستخدم األلغاز كرموز ، وع

)٦٣(التي ترسل إلیها هذه الرموز فك شفرتها ، وقد اتحفتنا المصادر بشاهدین ، األول یوم الوقیط

وهو أسیر )٦٤(إذ أرادت ربیعة أن تغیر على بني تمیم ، فرأى ذلك ناشب بن بشامة العنبري
"ون أنتم إلي عندهم فقال لهم أعطوني رسوًال أرسله إلى قومي كي یحسنوا إلى أسیرهم كما تحسن

لقد أتیتموني بأحمَق : على أن ُتوصیه ونحن حُضور، قال نعم ، فأتوه بغالم لهم  فقال: فقالوا له
فمأل  األعوُر . ال واهللا ما أنا بأحَمق، وقل ما شئت فإني ُمبَلغه: وما أراه ُمبلِّغًا عني، قال الغالم

شيء ال ُیحصى َكثرة، ثم : ل الغالمكم هذا الذي في كفِّي من الرمل؟ قا: كفه من الرمل، فقال
فاذهب إلى قومي فابلغهم عني التحیَة : قال. هي الشمس: ما تلك؟ قال: أومأ إلي الشمس، وقال

وُقل لهم ُیحسنوا إلى أسیرهم ُویْكرموه، فإني عند قوم ُمحسنین إلي ُمكرمین لي، وقل لهم َیْعروا 
، َویْرعوا حاجتي في أبیني )٦٥(كلت معهم َحْیساً جملي األحمر، وَیْركبوا ناقتي الَعْیساء، بآیة أ

، فإنه )٦٦(وْلیعصوا َهمَّام بن َبَشامة. وأخبرهم أنِّ العوسج قد َأْورق، وأّن النِّساء قد اشتكت. مالك
فأتاهم الرسول فأبلغهم، : قال. ، فإنه حازم َمیمون)٦٧(َمْشئوم َمحدود، ُویطیعوا ُهَذیل بن األْخنس

ما نعرف هذا الكالم، ولقد جّن األعوُر بعدنا، فواّهللا ما نعرف له ناقًة : بن تمیمفقال بنو عمرو 
یا بني العنبر، قد َبین لكم : فشخص الرسوُل، ثم ناداهم ُهذیل. َعْیساء، وال جمًال أحمر

أما الرمل الذي قبض علیه، فإنه ُیخبركم أنه أتاكم عدٌد ال ُیحصى؟ وأما الشمس التي : صاحُبكم
)٦٨(إن ذلك أوضُح من الشَّمس؟ وأما َجمله األحمر، فإنه هو الَصمَّان: یها، فإنه یقولأومأ إل

یأمركم أن َتْحترزوا فیها، وأما أْبناء مالك، )٦٩(یأمركم أن ُتْعروه؟ وأما ناقتُه الَعیساء، فهي الدَّهناء
وأن ُتمسكوا الِحْلف فإنه یأمركم أن تنذروا بني مالك بن حنظلة ابن مالك بن َزید مناة ما َحذركم

بینكم وبینهم، وأما الَعْوسج الذي أورق، فُیخبركم أّن القوم قد َلبسوا السالح؛ وأما تشكَي النساء، 
أقبلت " إذ )٧٢(، والثاني في یوم شعب جبلة)٧١("یغزون بها )٧٠(فُیخبركم بأنهن قد َعِملَن ِشكاءً 
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فقالوا أین تذهب أترید أن تنذر ٠٠٠)٧٣(بنو تمیم وأسد ولفهم نحو جبلة فلقوا كرب بن صفوان
ال ،فقالوا أعطنا عهدًا وموثقًا أن ال تفعل ذلك وخلوا سبیله ومضى مسرعًا على : بني عامر قال 

نزل تحت شجرة حیث )٧٤(فرس عربي له حتى إذا نظر إلى مجلس بني عامر وفیهم األحوص
رحلت فأتوا منزلي فأن فیه الخبر ، فلما یرونه ، فارسلوا إلیه یدعونه فقال لست فاعًال ولكن إذا

رحل جاءوا منزله فإذا فیه تراب في صرة وشوك وقد كسر رؤوسه وفرق جهته وٕاذا حنظلة 
فیه لبن ، فقال األحوص هذا رجل قد اخذت علیه المواثیق أن ال یتكلم )٧٥(موضوعة وٕاذا وطب

متفرقون وجائتكم بنو حنظلة ، وهو یخبركم أن القوم مثل التراب كثرة وان شوكتهم كلیلة وهم
)٧٦("أنظروا ما في الوطب فاصطبوه فاذا فیه لبن ، قال القوم منكم على قدر حالب اللبن 

المالحظ على هاتین الروایتین ، إن الرموز عبارة عن ألغاز ال یستطیع فك شفرتها إال من امتلك 
ت هذه الرموز حتى أنهم اتهموه العقل والحكمة ، بدلیل أن قوم ناشب العنبري لم یعرفوا دالل

بالجنون ، ثم أن هذه الرموز ال تصلح إال مرة واحدة ، ألنه بعد فك شفرتها تكون قد انكشفت 
لذلك جاءت صیاغتها على شكل ألغاز مخافة أن یكتشفها العدو ، فلو كانت هذه رموز متعارف 

من ناشب العنبري عندما علیها عند العرب لما انطلت على بني سعد الذین كانوا حذرین جداً 
، )٧٧("ترسله ونحن حضور مخافة أن ینذر قومه " أراد أن یرسل رسوًال إلى قومه ، إذ قالوا له 

فإذن هي ألغاز تحمل رموزًا تصلح  لمرة واحدة فقط وال یمكن تعمیم استعمالها دائمًا كما ذهب 
قد استعمل المحذرون التراب والرمل و " إلى ذلك احد الباحثین مسندًا إلى الروایتین أعاله ، بقوله 

٠)٧٨("للداللة على كثرة العدو واستعملوا الشوك للداللة على القوة وشوكة العدو 

المالحظ أن عالمات اإلنذار آنفة الذكر كانت تنسجم مع طبیعة القبائل العربیة التي 
ار عند أهل الحواضر مثل اعتادت الغزو والقتال والحل واألرتحال ، لكن یبدو أن رموز اإلنذ

مكة قد تختلف بعض الشيء ، ألن سكانها مستقرون ویزاولون أعمال التجارة ، فطبیعة الرمز 
،والرسائل التي یحملها یجب أن تكون قویة وصادمة حتى تعمل على استنهاضهم وشحذ هممهم

أن المسلمین وهذا ما نستشفه من اإلنذار الذي بعثه أبو سفیان بن حرب إلى مكة عندما علم 
وهو " الذي دخل مكة )٧٩(سیهاجمون قافلته التجاریة ، فقد بعث ضمضم بن عمرو الغفاري

یصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعیره ، قد جدع بعیره وحول رحله وشق قمیصه وهو یقول یا 
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فجمیع هذه )٨١("أموالكم مع أبي سفیان قد عرض لها محمد )٨٠(معشر قریش اللطیمة اللطیمة
لرموز تحمل شفرات استفزازیة لقریش ، فالجمل كما هو معروف یرتبط ارتباطًا وثیقًا بتجارة  ا

قریش ألنه الواسطة الوحیدة لنقلها، وجدع أذنه لعله یرمز إلى أن تلك الوسیلة في خطر ، ثم إن 
عملیة الجدع تعني نزف الدماء وفي ذلك إشارة واضحة للحرب ، وتحویل الرحل كما جاء في 

ولعل في ذلك إشارة إلى )٨٣("حول الشيء غیره أو نقله من مكان إلى آخر " عجم الوسیط الم
أن تجارتكم التي تحملها إبلكم ستتحول بید المسلمین ، وشق القمیص فهذا كنایة عن األمر 
العظیم ، فهذه الرموز القویة والمثیرة قد أثارت أهل مكة وجعلتهم یستعجلون الخروج ، بشهادة 

ما رأیت أعجب من أمر ضمضم قط ، وما صرخ على لسانه : " الذي قال )٨٣(ن وهبعمیر ب
٠)٨٤("إال الشیطان إنه لم یملكنا من أمورنا شيء ، حتى نفرنا على الصعب والذلول 

وقبل المعركة كان كل قوم یعلمون رجالهم بعالمات معینة ، كي یعرف بعضهم بعضًا 
أن یطلعوا نساءهم )٨٦(قومه في یوم قضة)٨٥(ث بن عبادأثناء االشتباك ، لذلك نصح الحار 

حتى یسعفن الجرحى ویجهزن على )٨٧("وعلموا قومكم بعالمات یعرفنها " على تلك العالمات 
األعداء ، وكذلك كانت كل قبیلة تحدد شعارها قبل المعركة ، وهو غالبًا ما یكون اسم قبیلتهم أو 

٠أثناء القتال إلثارت حمیتهم وتمییز أنفسهم عن عدوهم فینادون به )٨٨(بطنًا من بطونها

رموز المعركة : خامسًا 

تنوعت أسالیب القتال عند العرب قبل اإلسالم ، ما بین الكر والفر أو الزحف صفوفًا ثم 
وصفة الحروب الواقعة بین أهل : " المقابلة والمنازلة ، وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله

وهذا یعني )٨٩("وجودهم على نوعین ، نوع بالزحف صفوفًا ونوع بالكر والفرالخلیقة منذ أول
تنوع صفحات المعركة ، لذا من البدیهي أن تتنوع رموزها التي سنتناولها أدناه ، لكن هذا ال 
یعني أنها متسلسلة بالشكل الذي نشیر إلیه ألن كل معركة لها ظروفها وخصائصها ، فالمعركة 

عن المعركة في الغارة ، بید أن هذه الرموز یجمعها قاسم مشترك وهو أنها في الصفوف تختلف
٠جمیعًا تستخدم في المعركة 



٤٤٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

عندما یلتقي الجیشان كانت المفاوضات تدور بینهما أحیانًا : رموز التفاوض قبل المعركة -١
الطرف محاولًة لتحكیم العقل والمنطق ودعوة إلى الحل السلمي ، فكان البد من رمز یشعر 

اآلخر بالرغبة في التفاوض ، وهذا الرمز یجب أن یكون معبرًا ویمكن رؤیته بوضوح ، وفي هذه 
كانوا " إلى األعلى )٩٠(الحالة لیس هناك أفضل من الرمح ، إذ كانوا یرفعون  زجاج الرماح

إذا التقت "أو یسددون الزجاج بعضهم لبعض )٩١("یرفعون الزجاج أوًال فإذا أرادوا الحرب قلبوها 
فئتان من العرب سددت كل واحدة منهما زجاج الرماح نحو صاحبتها ، وسعى الساعون في 

)٩٢("الصلح ، فإن أبتا إال التمادي في القتال قلبت كل واحدة منها الرماح واقتتلت باألسنة 

لة ومهما یكن من أمر فإن رمز الرغبة في التفاوض هو رفع الزجاج إلى األعلى ، وفي ذلك دال
على عدم الرغبة في القتال وعدم شهر السالح في وجه الطرف اآلخر، أما إذا فشلت 
المفاوضات فانهم یرفعون األسنة إلى األعلى داللة على أن األمور سوف تحل عن طریق 

.)٩٣(السالح ، وهذا ما أشار إلیه زهیر بن أبي سلمى

:  بقوله 

)٩٤(یطیع العوالي ركبت كل لهذمومن یعص أطراف الزجاج فإنه     

من المعروف أن القبیلة تخضع لرئیسها وزعیمها بحكم العصبیة القبلیة ، لكن : اعتزال القتال -٢
هذا ال یعني أن قناعات  جمیع األفراد تجاه المسائل األساسیة مثل الحرب واحدة ، فعندما یعتقد 

هنا یستخدم رمزًا یدل على ذلك ، حتى یعرف شخص أن المعركة ال جدوى منها یعتزل القتال ، و 
وداللة هذا )٩٥(الجمیع أنه اعتزل المعركة ، وهذا الرمز هو حل وتر القوس ونزع سنان الرمح

الرمز أنه عطل سالحین مهمین من أسلحة الحرب وهما القوس والرمح ، وهذا ما فعله الحارث 
)٩٦(ته وحل وتر قوسه ونزع سنان رمحهبن عباد بعد مقتل كلیب ، إذ اعتزل بأهله وولده وٕاخو 

في معركة ) (وبقیت هذه العالمة معروفة عند العرب بعد اإلسالم حتى إن اإلمام علي
عندما رآه قد نزع سنان رمحه داللة على أنه )٩٧(الجمل أمر جیشه أن یفرجوا للزبیر بن العوام

السالم برمح ال سنان له ، ثم أنصل سنان رمحه وحمل على عسكر علي علیه " اعتزل القتال 
٠)٩٨("فقال علي علیه السالم أفرجوا له فإنه محرج 



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٤٦

یعد الهجوم من أهم صفحات المعركة ، لذلك یحتاج إلى ضبط تكتیكاته السیما في : الهجوم -٣
مسألة التوقیت ، ولما كان من الصعوبة استخدام رمٍز صوتٍي في ضوضاء المعركة ، كان البد 

خاصة  ترفع بحیث یراها الجمیع وهي بمثابة اإلذن بالهجوم وهي عبارة عن من عالمة بصریة 
ثوب ربما یكون ناصع اللون كي ُیرى بوضوح  یرفع على رمح ویلوح به كعالمة لبدء الهجوم ، 

:بقوله)٩٩(وهذا ما ذكره األعشى

)١٠٠(حتى إذا لمع الدلیل بثوبه           شفیت وصب رواتها أشوالها

:بقوله )١٠١(وورد أیضًا في شعر عامر بن الطفیل

)١٠٣(غدات القاع إذ لمع الدلیل)١٠٢(قتلنا مالكًا وأبا رزین

، ویبدو أن هذه العالمة )١٠٤(أي حركه وأشار به) لمع الدلیل بثوبه (والمقصود هنا بـــــ
فهو دلیل القوم وعلیه أن یختار الوقت المناسب تعطى لشخص كفوء یقدر األمور بخبرته ،

٠)١٠٥(للهجوم ، وهذا ما ذهب إلیه الجندي عند تعلیقه على بیت شعر عامر بن الطفیل أعاله

عندما یلتحم الفریقان ویستعر القتال وتزهق األنفس وتكثر الجراح ، كان : الثبات في المعركة -٤
ثبت في موقفه وتزداد عزیمته ، وفي مقدمة تلك الرموز البد من رموز یلمحها المقاتل دائمًا لی

الرایة ، لذا تحرص كل قبیلة على أن تكون رایتها منتصبة وثابته في ید من یحملها ألن ذلك 
یحمل داللة واضحة على الثبات والشموخ والصمود ، ال سیما وان الرایة تمثل كیان القبیلة 

فإن ذلك یعني الهزیمة واالنكسار ، وهذا ما أشار ، وٕاذا سقطت)١٠٦(وسیادتها ومنعتها وقوتها
العقاب الرایة التي تحمل في القتال والناس یقاتلون معها وحولها ما : " إلیه أبو عبیدة بقوله 

إذ كان سبب )١٠٨(،وهذا ما حدث یوم الكالب الثاني)١٠٧("دامت قائمة فاذا سقطت أنهزم أهلها 
وعلة بن عبد اهللا " هو سقوط  لوائهم ، إذ إن من بطون قضاعة)١٠٩(هزیمة بني جرم

، السیما )١١١("كان صاحب اللواء یومئذ فطرحه وكان أول من انهزم منهم ٠٠٠)١١٠(الجرمي
وأن سقوط الرایة كان هدفًا سوقیًا من أهداف المعركة الحاسمة ، لما یدل علیه رفعه من انتصار 

٠)١١٢(ویبعثه من اعتزاز وشدة في القتال



٤٤٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

ویستخدم في هذا الرمز الحجر والجمل ) الزویر/الزور(من رموز الثبات في المعركة ، و 
واإلنسان ، ولیس في أیدینا ما نحكم به على آلیة اختیار كل رمٍز منها ، هل هو اختیاري بمعنى 
إن كل قبیلة تختار ما یناسبها من رمز ، أم أنه تطوري ، بمعنى أنهم استخدموا تلك الرموز 

عاقب ،بید إن التدقیق في النصوص ربما یستجلي جوانب من حقیقة ذلك ، فلو رجعنا بشكل مت
صخرة كانت العرب تلقیها بینهم في الحرب " إلى المعنى اللغوي لمفردة الزور  نجدها عبارة عن 

وفي ذلك داللة على الثبات وعدم التزحزح الذي هو من )١١٣("فیقولون ال نفر حتى تفر الصخرة 
، یقال هذا زویر القوم أي رئیسهم" خور ، والزویر في اللغة رئیس القوم وسیدهم صفات الص

ویرى المیداني أن هذه المفردة تطلق )١١٤("الزویر صاحب أمر القوم ٠٠٠والزویر زعیم القوم 
زویر القوم " على رئیس القوم عندما یجعل نفسه عالمة من عالمات الثبات في المعركة بقوله 

، ویقال نفر وال نبرح  حتى یفر ویبرح هذاشيء یلقى في الحرب فیقول الجیش ال زعیمهم وأصله 
أنا ...إن رجًال من بني كندة یقال له علقمة كان شیخًا قد خرف ، قال لقومه في حرب كان لهم

ولعل هذا النص یرجح )١١٥("فصار اسما للرئیس والزعیم ٠٠٠زویركم الیوم ألقوني فقاتلوا علي 
ب في اختیار تلك الرموز، ومهما یكن من أمر فإن أبا عبید البكري شرح اشتقاق فرضیة التعاق

كل شيء یعقل عند الحرب من رجل أو دابة فیقال ال نفر حتى یفر : " هذا الرمز ودالالته بقوله 
هذا یقال له زویر وفي اشتقاقه قوالن أحدهما أنه زار وأزار قومه الموت والثاني أن اشتقاقه من 

وذكرت لنا بعض المصادر و )١١٦("موضعه ولذلك سمي مالزم النساء ومحادثهن زیرااللزوم ل
یوم )١١٧(وممن جعل نفسه زویرًا من المشهورین حرب بن أمیة" أسماء من جعلوا انفسهم زویرًا 

، )١٢١()١٢٠("عقل نفسه وجعلها زویرًا یوم بعاث)١١٩(وحضیر الكتائب األوسي)١١٨(الفجار األكبر
برك بین الصفین وقال قاتلوا عني وال تفروا حتى )١٢٣(یوم الزورین)١٢٢(قیسوعمرو بن

.)١٢٤(أفر

كانت بنو تمیم إذا أرادوا القتال عمدوا " أما استخدام اإلبل فكانت قبیلة تمیم مشهورة بذلك 
ي شعره ف)١٢٦(وأكد ذلك مالك بن نویرة )١٢٥("إلى بعیر فجللوه وقالوا ال نفر حتى یفر هذا 

:بقوله

)١٢٧(ولو أتونا بالعرائس غدوة        نقود زویرًا عاقدین النواصیا



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٤٨

لكن في حربهم مع بكر بن وائل اقبلوا بجملین لذلك سمي ذلك الیوم بیوم الزورین ، وهما 
مجلالن مقرونان مقیدان وتركوهما بین الصفین معقولین وقالوا ال نفر حتى یفر هذان 

ومن ذلك كله یبدو لنا أن الزورین عالمة من عالمات الثبات في المعركة ولیس )١٢٨(عیرانالب
وهما بكران مجلالن قد قیدوهما " إلهین كما ذهب إلى ذلك ابو عبیدة معمر بن المثنى بقوله 

كر ویبدو أن ابن األثیر نقل ذلك عنه ،إذ ذ)١٢٩("وقالوا هذان زورانا أي إلهانا فال نفر حتى یفرا 
ولعل تصحیفًا حصل من بعض النساخ ، فصحیح أن العرب كانت تقدس )١٣٠(أنهما إلهان

إال انها لم تصل إلى حد عبادة اإلبل، ولنفترض أن تمیمًا كانت تقدس )١٣١(بعض الحیوانات
الجمال وجلبت الجملین لغرض دیني ، فهنا یجب أن یكون رد بني بكر بن وائل مماثًال 

قیس بما فعلت تمیم ، لكن لم یحصل ذلك فعندما اخبروا زعیمهم عمرو بنباستخدام رمٍز دینيٍ 
فلو كان الجمالن )١٣٢("فقال وأنا زویركم وبرك بین الصفین وقال قاتلوا عني وال تفروا حتى أفر"

إلهان لجاء عمرو بن قیس بتماثیل اآللهة التي تعبدها تمیم ووضعها بین الصفین ، ثم إن هذه 
وجعل الناس جمل عائشة یوم الجمل زویرًا فأناخوه وهي " ا في حرب الجمل العالمة شهدناه

ومن الجدیر بالذكر أن بعض الباحثین ذهبوا إلى ما )١٣٣("علیه وقالوا ال نفر حتى یفر هذا 
٠)١٣٤(ذهب إلیه أبو عبیدة في كون الجملین إلهین 

د به أن یقوم المقاتل بوضع ومن رموز الثبات في المعركة هو التعلیم أو التوسیم ، ویقص
عالمة خاصة تمیزه عن اآلخرین حتى ُیعرف مكانه لیقصده من ُیرید قتاله ، ألنه ثابت ال 

إنما ُیعلم الفارس فیلبس ما یشهر به نفسه لیراه الناس " یتزحزح وال یخشى أحدًا ، قال األصمعي 
یستخدمها الجمیع وٕانما تقتصر على وهذه العالمة ال )١٣٥("فُیعرف مكانه ألنه ال یفر عند اللقاء

،")١٣٦(ولیس یسوم إال الشدید الذي ال یفر ویحب أن یعرف مقامه لُترى شدته" الفرسان الشجعان 
وقد اختلفت العالمات التي كانوا یضعونها فمنهم من كان یرفع علمًا لیدل على نفسه ومكانه 

:)١٣٧(وفي ذلك قول أوس بن حجر

)١٣٨(معلمًا فتناذرت           مبادهتي امشي برایة معلمرأتني معد 



٤٤٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

ومنهم من یضع على صدره )١٣٩(ومنهم من یعصب رأسه بعمامة ممیزة كأن تكون حمراء
٠)١٤١(یومي بدر وأحد)١٤٠(ریش النعام كما فعل حمزة بن عبد المطلب

رقین أو انتصار فریق عادة ما تنتهي المعارك أما بتعادل الف: رموز االستسالم واألسر -٥
وهزیمة الفریق اآلخر ، وكان هم أفراد الطرف المهزوم النجاة بأنفسهم قدر ما استطاعوا بینما 
یحاول الطرف المنتصر أسرهم بكل الوسائل لمفاداتهم فیما بعد أو جز نواصیهم ، وهنا تكون 

ثاني وتكثر القتلى ، الرموز منسجمة مع طبیعة الموقف ، فعندما ینتصر فریق وینهزم الفریق ال
)البقیة البقیة(هنا یستخدمون رمزًا صوتیًا لالستسالم وهو تردید عبارة 

العرب تقول للعدو إذا غلب البقیة ، أي ابقوا علینا وال : " وقد شرح ابن منظور معنى ذلك بقوله
:ثم یستشهد بقول األعشى )١٤٢("تستأصلونا 

)١٤٣(دهم         وال بقیة إال السیف فانكشفواقالوا البقیة والهندي یحص

عندما )١٤٤(وهناك شواهد على استخدام هذا الرمز في االستسالم ، ففي یوم الوقبى
وفي إحدى جوالت حرب داحس )١٤٥(انتصر بنو تمیم على بني بكر، نادى بني بكر البقیة البقیة

وحتى في صدر اإلسالم )١٤٦("البقیة ناشدتهم بنو ذبیان "  والغبراء كان النصر لبني عبس فـ
بقي استخدام هذا الرمز ، فقد نادت به أم المؤمنین عائشة بعد أن خسرت المعركة في حرب 

٠)١٤٧(الجمل

ومن عالمات االستسالم أیضًا أن یلقي المقاتل سالحه لمن یرید أن یستسلم إلیه وبذلك 
، ال سیما وأن المنافسة تكون على أشدها یصبح هذا األسیر من حق المقاتل الذي حاز سالحه

انهزمت تمیم ، وعندما فمثًال في یوم شعب جبلة)١٤٨(بین المنتصرین للحصول على األسرى
من بین المقاتلین وألقى إلیه )١٥٠(فأنه اختار مالك ذو الرقیبة)١٤٩(استسلم حاجب بن زرارة

٠)١٥١(رمحه داللة على استسالمه له

ل مرة ُیأخذ األسیر من اجل الحصول على الفدیة بل في بعض األحیان ولیس في ك
یتفضل علیه من أسره ویطلق سراحه ، ولكن یوسمه بعالمة تعد من أشد العالمات إذالًال وٕاهانه 



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٥٠

كانت العرب تجز نواصي األسرى من الفرسان إذا "إذ ) مقدمة رأسه(لألسیر وهي جز ناصیته 
وبما أن شعر الرأس عند العرب یمثل قیمة عالیة جدًا )١٥٢("یهارامت أن تخلي سبیلها وتمن عل
لذا فان جزه إهانة بالغة تترك وقعًا نفسیًا عند األسیر ، ألن )١٥٣(ورمزًا من رموز العزة والكرامة

عزته وكرامته ومنعته أصبحت بید آسریه ، لذلك كان بعضهم ال یرجع إلى أهله حتى ینبت 
ولعله ال یبلغ أهله حتى تستوي مع سائر شعر : " ره الجاحظ بقوله شعره الذي جز وهذا ما ذك

وهذا األثر الذي )١٥٤("رأسه ، ولكن ذل الجز ال یزال یلوح في وجهه وال یزال له أثر في قلبه 
یبقى في القلب متأتیًا من شعر ناصیته الذي یبقى محفوظًا في كنانة آسره یخرجه بین الحین 

٠)١٥٥(فخر واالفتخار قائًال هذه ناصیة فالن بن فالن واآلخر كلما حان وقت لل

رموز الثأر: سادسًا 

عندما تنتهي المعركة أو الغارة تخلف عددًا من القتلى بین الطرفین ولكن لیس بشكل 
متساٍو ، وهذا یفتح الباب لجوالت طویلة من طلب الثأر التي ال تنتهي ، ولعل خیر من وصف 

:قوله ب) ١٥٦(ذلك درید بن الصمة

یغــار علینا واتــریـــن فیشــتفـــا            بنا إن ُأصبنا أو نغیر على وترِ 

)١٥٧(بذاك قسمنا الدهر شطرین قسمة         فما ینقضي إال ونحن على شطرِ 

إذ یتحمل الموتور أعباء اجتماعیة ضاغطة تحتم علیه أخذ الثأر ألن التقاعس عنه یعد 
ن الجبن والتخاذل والعربي بطبیعته البدویة ال یتحمل هذه الصفة ، وهنا یبدأ باستخدام مجموعة م

من العالمات التي تعبر عن طلب الثأر وكلها تحفزه وتجعل من ثأره شاخصًا بین عینیه على 
كانت العرب ال " الدوام ، تبدأ بعدم البكاء على القتیل 

ألنهم یعدون البكاء نوعًا من الضعف وربما یذهب )١٥٨("تندب قتالها حتى تدرك ثأره 
بغیض قلوبهم فیقعدون عن طلب ثأرهم ، ثم یعمدون إلى فرس المقتول فیجزون ناصیتها 

ولعل قطع ذنب الفرس یرمز إلى قطع نسل المقتول وجز ناصیته یرمز إلى )١٥٩(ویقطعون ذنبها
ممهم ألخذ ثأرهم ،ثم إن قطع الذنب الذل والهوان وهذا من أشد ما یثیر غیض قلوبهم ویشحذ ه



٤٥١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

وجز الناصیة تكون عالمة شاخصة أمامهم تذكرهم بثأرهم ،ثم یتوسم الموتور بجموعة من 
العالمات تدل على أنه طالب ثأر منها االمتناع عن حلق الشعر واالغتسال ومقاربة النساء 

لنفسي واالجتماعي ویبدو ان ذلك كله وسیلة من وسائل الضغط ا)١٦٠(والتطیب وشرب الخمر
یسلطها الموتور على نفسه كي یسرع في طلب ثأره من اجل العودة الطبیعیة لممارسة 

:إذ قال )١٦٢(وهذا ما نجده واضحًا في شعر عصمة بن حدرة الریاحي)١٦١(الحیاة

اهللا قد أمكنني مــن عبس           ساغ شرابي وشفیت نفسي

وكنت ال أشرب فضل الكأسكنت ال اقرب طهر عرس       و 

)١٦٣(وال أشد بالوخاف رأسي

شق ثوبه من ومن أشد الضغوط التي یمارسها الموتور على نفسه للتعجیل بطلب ثأره هو 
في إدراك ثأره ، وفي ذلك دالله على افتضاحه بین الناس ألنه عجز أو تأخر )١٦٤(عند إسته

عندما قتل بنو لحیان شخصًا كان في جواره )١٦٥(وهذا ما حصل مع أبي جندب بن مرة القردي
حتى قدم مكة فاستلم الركن وقد شق عن أسته ، فطاف فعرف الناس أنه یرید " وسلبوا ماله 

لحن امرأة مر على نسوه من قومه یص" عندما ) ١٦٧(وكذلك الحال مع بیهس الذبیاني)١٦٦("شراً 
فكشف ثوبه عن أسته وغطى به منهن یردن أن یهدینها لبعض القوم الذین قتلوا أخوته

ویعني بذلك أنه أفتضح بسبب عدم أخذ ثأره ومثله مثل الذي یغطي رأسه وأسته )١٦٨("وجهه
.مكشوف

طعة أما إذا تمكن الموتور من أخذ ثأره وقتل القاتل أو أحد أفراد قبیلته فإنه یعمد إلى ق
من القماش تعود للقتیل فیخضبها بدمه ویرسل بها إلى قومه كعالمة على أخذ الثأر ، فمثًال في 

عمدوا إلى ملحفة " )١٧١(أبا لطیفة بن الخطیم)١٧٠(عندما قتلت بنو جعفر)١٦٩(یوم هرامیت
)١٧٣(وكذلك فعل بنو القصاف)١٧٢("فصبغوها بدم أبي لطیفة وبعثوا بها مع بشیر إلى نسائهم

٠)١٧٤(عندما أخذوا ثأرهم إذ خضبوا عمامة القتیل بدمه ومضوا بالعمامة إلى قومهم



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون
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٤٥٢

رموز الصلح : سابعًا 

مهما طال أمد الحرب فالبد أن ینتهي القتال ، ألن الحرب تنهك الطرفین المتحاربین 
الزعماء فتطفوا الرغبة الكامنة في النفوس إلى الصلح ، وهنا تبدأ الوساطة بین الطرفین من

والوجهاء إلقناع ذوي الثأر بالصلح والدیة ، فإن اقتنعوا بذلك ادعوا بأن لهم مع خالقهم عالمة ال 
إن بیننا وبین خالقنا عالمة لألمر والنهي ، فیقول لهم :" یمكن تجاوزها كي یتم الصلح بقولهم 

حو السماء فإن رجع اآلخرون ما عالمتكم ؟ فیقولون نأخذ سهمًا فنركبه على قوس ثم نرمي به ن
إلینا ملطخًا بالدم فقد نهینا عن أخذ الدیة وال یرضوا إال بالقود وٕان رجع نقیًا كما صعد فقد أمرنا 

)١٧٥("فما رجع هذا السهم قط إال نقیًا ولكن لهم بهذا عذر عند جهالهم ٠٠٠بأخذ الدیة وصالحوا

د هذا في الشعر الجاهلي ، في قول ، وقد ور )١٧٦(وهذا السهم یسمى العقیقة أي سهم االعتذار 
)١٧٧(األسعر الجعفي

)١٧٨(عقوا بسهم ثم قالوا صالحوا          یالیتني بالقوم إذ مسحوا اللحى

كما ثم تبدأ بعد ذلك ترتیبات عقد الصلح لدفع الدیات ، وعالمة الصلح هي مسح اللحى
إنهم اجتمعوا " لي عن هذه العالمة بقوله تحدث أبو علي القاورد في بیت الشعر أعاله ، و 

للصلح عند الطمأنینة ، لَما أخذوا الدیة ورضوا بها فمسحوا لحاهم ، ثم قال بعضهم لبعض 
، وال شك إن اللحیة رمزًا للرجولة )١٧٩("سالموا ، وذلك إن الرجل ال یمسح لحیته إال عند الرضا 

شرف ومسحها داللة على توكید االلتزام بالصلح وعدم عند العرب وداللة على القوة والهیبة وال
٠الغدر 
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اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

:الخاتمة 
یتضح من خالل ما تقدم أن طبیعة الحرب التي سبغت حیاة العرب قبل اإلسالم قد 
فرضت علیهم نوعًا من التواصل كان مشفرًا عبر رموز أي عالمات وٕاشارات ألن الشفرة تمتلك 

م والتواصل وقوة التأثیر ، وقد خصوا كل جزئیة من جزئیات خاصیة إبداعیة متفردة في األفها
الحرب برمز أو عدة رموز تحاكي طبیعة تلك الجزئیة وتنسجم معها ، وهي ذات داللة أو 
دالالت أفرزتها البیئة الجغرافیة واالجتماعیة والحربیة والثقافیة للمجتمع العربي قبل اإلسالم 

ناصر الطبیعة من نار وحجر ورماد وملح وحتى الحیوان مثل المتجانسة تقریبًا ، فقد استخدموا ع
اإلبل ، وكذلك اإلنسان نفسه بشخصه ومالبسه وشعره وصوته وما یقتنیه من سالح لذلك كانت 
معروفة ومتفقًا علیها من الجمیع ، وقد أدت تلك الرموز وظیفتها على أكمل وجه كجزء من 

٠القیة واجتماعیة التزموا بها بشكل كبیر المنظومة الحربیة لدیهم وكانت لها قیمة أخ



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون
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٤٥٤

الهوامش
٠العین ، تحقیق د) م ٧٩١/هـ١٧٥ت ( الفراهیدي ، الخلیل بن أحمد :  ینظر على سبیل المثال )١(

مادة ٧/٣٦٦هـ،١٠٤٩، مؤسسة دار الهجرة ، قم ، ٢إبراهیم السامرائي ، ط٠مهدي المخزومي و د
تهذیب اللغة ، تحقیق محمد عوض ) م ٩٨٠/هـ٣٧٠ت(و منصور محمد بن أحمد ؛ األزهري ، أب) رمز(

؛ الرازي ، محمد ) رمز(مادة ١٣/١٤١م،٢٠٠١، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ١مرعب ، ط
مختار الصحاح ،تحقیق محمود خاطر  مكتبة ،) م ١٣٢١/هـ٧٢١ت( بن أبي بكر بن عبد القادر 

١٠٨٠م ، ص١٩٩٥لبنان ناشرون ، بیروت ، 

لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ) م١١٣١/هـ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم )٢(
)رمز(مادة ٥/٣٥٦ت، ٠د
التوقیف على مهمات التعاریف ، تحقیق محمد رضوان )م١٦٢٢/هـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف )٣(

٣٧٤٠هـ ،ص ١٤١٠الدایة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ،
، جامع البیان )م ٩٢٢/هـ٣١٠ت( أبو جعفر محمد بن جریر : ینظر على سبیل المثال الطبري )٤(

؛ الفخر الرازي ، فخر الدین محمد بن ٣/٢٦١هـ ،١٤٠٥عن تأویل آي القران ، دار الفكر ، بیروت ، 
٨/٣٦٠م ،٢٠٠٠، التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(عمر ،

م ، ١٩٧٧أحمد ،محمد فتوح ، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، )٥(
٣٥٠- ٣٤ص 

كاظم ، صالح  ، السیمیاء : للتفاصیل عن اإلنساق الفلسفیة لعلم اإلشارات عند العرب ، ینظر ) ٦(
٦٧م ،ص ٢٠٠٨لعامة ،بغداد ، العربیة بحث في أنظمة اإلشارات عند العرب ، دار الشؤون الثقافیة ا

٠وما بعدها 
كتاب الحروف ، تحقیق الدكتور محسن ) م٩٥٠/هـ٣٣٩ت(الفارابي ،محمد بن محمد بن أوزلغ )٧(

١٣٥٠م ، ص١٩٧٠مهدي ، دار المشرق ، بیروت ، 
٧٩٠كاظم ، السیمیاء العربیة ، ص)٨(
،القاهرةترجمة عبد المقصود عبد الكریم،لطقوس ،شیفلر ، إسرائیل ، العوالم الرمزیة للفن والعلم وا)٩(

٢١٠م ، ص٢٠١٦
م ،األحكام في أصول ١٢٣٣/ هـ٦٣١اآلمدي ، أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي ، ت)١٠(



٤٥٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
١٩٨٠،٨/١٠١٠األحكام، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،

٩٢٠كاظم ، السیمیاء العربیة ، ص)١١(
ي تاریخ العرب قبل اإلسالم ، ساعدت  جامعة بغداد على نشره ، بغداد ، علي ، جواد ، المفصل ف)١٢(

؛ القیسي ، نوري حمودي ،الفروسیة في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب ، ٥/٣٣٤، ٢م ، ط١٩٩٣
٣٧٠م ، ص٢٠٠٤بیروت ، 

إبراهیم ، محمد أبو الفضل : للتفاصیل عن أیام العرب وما جرى فیها من حروب، ینظر )١٣(
٠وما بعدها ٢م ،ص١٩٤٢خرون ، أیام العرب في الجاهلیة ،القاهرة ، وآ
م، كشف الضنون عن أسامي ١٦٥٦/ هـ١٠٦٧، مصطفى بن عبد اهللا جلبي ، تحاجي خلیفة )١٤(

الكتب والفنون ،صححه وعلق على حواشیه محمد شرف الدین ورفعت بیلكة الكلیسي ، دار احیاء التراث 
١/٢٠٤٠ت ، مج٠العربي ، بیروت ، د

٠) حلف(مادة ٩/٥٣ابن منظور ، لسان العرب ، ) ١٥(
، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ٥الحوفي ، احمد محمد ، الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي ، ط)١٦(
٢٨٥٠ص، ت.د
:بنو عبد الدار وبنو سهم وبنو جمح وبنو مخزوم وبنو عدي ، ینظر وضم هذا الحلف  بطون )١٧(

م، أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه ،تحقیق ٨٨٨/هـ٢٧٥، أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق ، تالفاكهي
٥/١٧٧٠هـ  ، ١٤١٤عبد الملك بن عبد اهللا بن دهیش ، دار خضر للطباعة والنشر ، بیروت ،

: ، ینظر زهرة وبنو تیم وبنو الحرث بن فهوضم هذا الحلف بطون بنو عبد مناف وبنو أسد وبنو )١٨(
٥/١٧٧٠الفاكهي ، أخبار مكة ، 

م ، المنمق في أخبار قریش ، تحقیق ٨٥٩/هـ٢٤٥أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي ، ت)١٩(
١٩٠٠م  ، ص١٩٨٥خورشید أحمد فاروق، عالم الكتب ، بیروت ، 

٢٨٦٠الحوفي ، الحیاة العربیة ، ص)٢٠(
٢٨٦٠الحوفي ، الحیاة العربیة ، ص)٢١(
١٩٠٠حبیب ، المنمق ، صابن)٢٢(
وهم بنو سعد بن زید مناة بن تمیم ، اشهر بطونهم كعب وعوف ومالدس وعمي وجشم وحارثة )٢٣(

، أنساب )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( البالذري ، أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر : وعبید ، للتفاصیل ینظر 
٣٨٧٠- ١٢/٣٨٢م ، ١٩٩٦األشراف ،تحقیق سهیل زكار وریاض زركلي ، دار الفكر ، بیروت ، 
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٤٥٦

اندلعت هذه الحرب بین بني عبس وذبیان وقیل استمرت لمد أربعین عام وكانت سجاال بین )٢٤(
أبو الفضل إبراهیم :الطرفین، وداحس والغبراء أسمین لفرسین كانتا سبب هذه الحرب ، للتفاصیل ینظر 

٢٧٧٠ص-٢٤٦وآخرون ، أیام العرب في الجاهلیة،ص
م ،مج ١٩٠٧م ،نقائض جریر والفرزدق ، لیدن ، ٨٢٤/هـ٢٠٩، معمر بن المثنى تأبو عبیدة)٢٥(
٢/١٠٧١٠
الحیوان ، تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار )م ٨٦٨/هـ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر )٢٦(

أبو القاسم محمود بن : ؛ وینظر باختالف األلفاظ   الزمخشري ٤/٤٧٠م  ،١٩٩٦الجیل ، بیروت ،
ربیع األبرار ونصوص األخبار ، تحقیق عبد األمیر مهنا ، ) م ١١٤٣/هـ٥٣٨ت( بن محمد عمر 

١/١٥٥٠م ،١٩٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بیروت ، 

ت ، ٠الجندي ، علي ، شعر الحرب في العصر الجاهلي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د)٢٧(
٤٥٣٠- ٤٥١ص

ذبیان ، منهم بنو خزیمة بن نضر وغطفان وخارجة  وسهم ، وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن)٢٨(
م ، جمهرة أنساب ١٠٦٣/هـ٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي ، ت:ینظر 

٢٥٥٠- ٢٥٢م  ،ص٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٣العرب ، ط

بن منظور ، لسان العرب ، أي احرقتهم ألن المحش لهب یحرق الجلد ، ینظر ا: محشتهم )٢٩(
٠)  محش(مادة ٦/٣٤٤
٤/٤٧١٠الجاحظ ، الحیوان ، )٣٠(
٤٢٥٠- ٦/٤٢٤علي ، المفصل في تاریخ العرب ، )٣١(
یقال إن منشم كانت عطارة بمكة تبیع الطیب أیام جرهم وخزاعة، فیشتري الناس طیبها عندما ) ٣٢(

م ، نهایة ١٣٣١/هـ ٧٣٢الدین أحمد بن عبد الوهاب ، تالنویري ، شهاب: یستعدون للقتال ، ینظر 
٣/١٨٠م ،٢٠٠٤محیة وآخرون ، دار الكتب العلمیة، بیروت، األرب في فنون األدب ، تحقیق مفید ق

مجمع األمثال ، تحقیق محمد محیي ) م ١١٢٤/هـ٥١٨ت( المیداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد )٣٣(
١/٣٨١٠ت ،٠، بیروت ، دالدین عبد الحمید ، دار المعرفة

، الكامل في التاریخ  ،تحقیق عبد ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ابن األثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم )٣٤(
١/٣٥٠٠هـ ، ١٤١٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٢اهللا القاضي ،ط



٤٥٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
٥/١٧٦٠الفاكهي ، أخبار مكة ، )٣٥(
١/٥٦٠أنساب األشراف ، )٣٦(
بو إسحاق ابراهیم بن عبد اهللا ، كان حیًا في النصف األول من القرن الرابع الهجري ، أیمان أ)٣٧(

٣١٠ت ، ص٠العرب في الجاهلیة ، تحقیق محب الدین الخطیب ، بال 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، تحقیق محمد ) م١٦٢٠/هـ١٠٣٠ت(  عبد القادر بن عمر )٣٨(

٧/١٣٥٠م ،١٩٩٨، دار الكتب  العلمیة ، بیروت ، ١یعقوب ، طنبیل طریفي وأمیل بدیع ال

٦٤٠آیة / سورة المائدة)٣٩(
تفسیر البحر المحیط ، تحقیق ) م ١٣٤٤/هـ٧٤٥ت( أبو حیان األندلسي ، محمد بن یوسف )٤٠(

، وینظر ٣/٥٣٦م، ٢٠٠١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط
روح المعاني في )م١٨٥٤/هـ١٢٧٠ت(اآللوسي ، شهاب الدین محمود بن عبداهللا : ختالف األلفاظ با

١٨٣٠- ٦/١٨٢ت ،٠تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني ،دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  د

١٠٩٥٠- ١٠٩٤؛ ٢/٨٨٧أبو عبیدة ، النقائض ،مج)٤١(
خزانة :بع عشرة نارا من نیران العرب ، للتفاصیل ینظر لقد أحصى البغدادي أكثر من أر )٤٢(

١٣٨٠-٧/١٣٥األدب،

كان هذا الیوم من أعظم أیام العرب قبل اإلسالم بین قبائل معد وقبائل مذحج ، انتصرت فیه )٤٣(
١١١٠- ١٠٩قبائل معد ، للتفاصیل ینظر أبو الفضل ابراهیم وآخرون ، أیام العرب في الجاهلیة ،ص

٢/٨٨٧٠ائض ،مجالنق) ٤٤(
وهو الحارث بن مزیقیاء هو عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة بن الغطریف بن امرئ القیس )٤٥(

٣٣١٠بن ثعلبة بن مازن بن األزد ،ینظر ، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص
ر فیه بنو ضبة كان هذا الیوم بین بني عائذة من بني ضبة  وبین الحارث بن مزیقیاء وقد انتص) ٤٦(

ابن رشیق ، ابو علي الحسن القیرواني ، :وقتلوا الحارث ، ویسمى هذا الیوم بیوم بزاخة أیضا، ینظر 
، ٥م ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط١٠٧١/هـ٤٦٣ت

٢/٢٠٨٠م ، ١٩٨١دار الجیل ، بیروت ، 
لة بني ضبة وهما أبناء ربیعة بن كعب بن ربیعة بن ثعلبة بن سعد بن شقرة وجروة بطنان من قبی) ٤٧(

١١/٣٧٩٠البالذري ، أنساب األشراف ،: ضبة  ، ینظر 



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٥٨

١/١٩٧٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)٤٨(
لقد حصل تداخًال في مفهومي اللواء والرایة عند اللغویین والمؤرخین ألن كالهما یؤدي نفس )٤٩(

لص أحد الباحثین إلى أن اللواء هو الرایة الكبیرة والرئیسیة عند قائد الجیش ، والرایة الوظیفة ، وقد خ
هي علم صغیر ، للتفاصیل ینظر ، عبد ، حارث جبار ، األلویة والرایات من صدر اإلسالم حتى نهایة 

م ،٢٠١٧،ةلیة التربیة للبنات جامعة البصر الدولة األمویة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى ك
١٣٠-١١ص

، دار القلم ، بیروت ، ٥، مقدمة ابن خلدون ، ط) م١٤٠٥/هـ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد ت)٥٠(
٢٥٩٠-٢٥٨م ،ص١٩٨٤

٢٢٠عبد ، األلویة والرایات ، ص)٥١(
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة ، ویقال إنه كان یسمى )٥٢(

نشا بعیدًا عن مكة سمي قصي ، وهو من أبرز قادة مكة ، أستطاع أن ینتزع سیادتها من زیدًا فلما
: خزاعة وقسمها أرباعًا بین بطون قریش ، ونظم مختلف وظائفها السیاسیة واإلداریة والدینیة ، ینظر

٥١٠ـــ١/٤٧البالذري ، انساب األشراف ، 
البدء والتاریخ ، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور ) م٩٦٥/هـ٣٥٥ت( المقدسي ، المطهر بن طاهر )٥٣(

٤/١٢٧٠ت، ٠سعید ، د

١/٤٨٠المیداني ، مجمع األمثال ، )٥٤(
٤٩٠- ٤٨/ ١مجمع األمثال ، )٥٥(
بن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، ینظر ، ابن )٥٦(

٣٢٥٠- ٣٢١عرب ، صحزم ، جمهرة أنساب ال
،بن ربیعة  بن الحارث بن زهیر بن جشم بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل)٥٧(

ابن الكلبي ، أبو المنذر هشام بن : كان سید ربیعة في دهره وبعد مقتله كانت حرب البسوس ،ینظر 
ناجي حسن ، مكتبة النهضة م ،نسب معد والیمن الكبیر ، تحقیق٨١٩/هـ٢٠٤محمد بن السائب ، ت

٨٧٠-٨٣/ ١م ، ١٩٨٨العربیة ، بیروت ، 

، تحقیق علي مهنا ، األغاني )م ٩٧٦/هـ٣٥٦ت( األصفهاني ، علي بن الحسین ، أبو الفرج )٥٨(
؛ ابن األثیر ، الكامل في التاریخ ٥/٤٤ت ،٠سمیر جابر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، دو 
،١/٤١٣٠



٤٥٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
م ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ١٢٧٨/هـ٦٧٦أبو زكریا یحیى بن شرف المري ،ت)٥٩(

١٥/٤٨٠هـ ، ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، ) شرح النووي على صحیح مسلم (المعروف بـ
١/٤٢١٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)٦٠(
٠) صبح(مادة ٢/٥٠٥لسان العرب ، )٦١(
٢/٥٨٢٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)٦٢(
لبني بكر من ربیعة على قبائل تمیم ، للتفاصیل ینظر ، أبو الفضل ابراهیم وآخرون ن أیام العرب )٦٣(

١٧٤٠-١٧٠في الجاهلیة ، ص
ویلقب باألعور بن نضلة بن سنان بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تمیم ،وهو من سادة بني )٦٤(

٢٠٨٠ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص: ر ، ینظر العنب
، ) حیس(مادة ٦/٦١ابن منظور ، لسان العرب ، : الحیس األقط یخلط بالتمر والسمن ، ینظر )٦٥(

٠) أقط(مادة ٧/٢٥٧ابن منظور ، لسان العرب ، : ینظاللبن یطبخ ثم یترك حتى یمصل ،  : واألقط 
٩٠/ ١٣البالذري ، انساب األشراف ، : نضلة بن سنان ، ینظر وهو أخو ناشب بن بشامة بن)٦٦(
بن قریط بن عبد مناف بن جناب بن الحارث بن عدي بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تمیم ، )٦٧(

١١٠- ٧/ ١٣البالذري ، انساب األشراف ، : ینظر
ت ربعت العرب جمیعًا ، أرض غلیظة مرتفعة قریبة من الجبل ، فیها قیعان واسعة ، إذا أخصب)٦٨(

یاقوت الحموي ، شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد :كانت في قدیم الدهر لبني حنضلة ، ینظر 
.٣/٤٢٣، م ١٩٧٩، بیروت ، ، دار إحیاء التراث العربيمعجم البلدان) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( اهللا 

، معجم البلدان ، مويیاقوت الح: ، ینظرتمتاز بسعتها وكثرة شجرهامن دیار بني تمیم المعروفة )٦٩(
٢/٤٩٣٠
، ابن منظور: ینظر جمع شكوة وهي جلد الحیوان الرضیع یستخدم لتبرید الماء وحفظ اللبن ، )٧٠(

٠) شكا(مادة ١٤/٤٤١لسان العرب ، 
مجید م ، العقد الفرید ، تحقیق عبد ال٩٤٠/هـ ٣٢٨ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد األندلسي ، ت)٧١(

، ابن األثیر: وینظر باختالف األلفاظ؛٤٥- ٦/٤٤م ، ١٩٨٣، یني ، دار الكتب العلمیة ، بیروتالترح
١/٤٩٨٠الكامل في التاریخ ، 

وهو من أشهر أیام العرب قبل اإلسالم وأشدها بین قبائل عامر من قیس وحلفائهم من عبس ، )٧٢(
أبو الفضل إبراهیم وآخرون ، أیام العرب في : ینظر وبین تمیم وحلفائها من ذبیان وأسد ، للتفاصیل 

٣٦٤٠-٣٤٩الجاهلیة ، ص
بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن زید مناة بن تمیم ، كان ممن یجیزون في ) ٧٣(



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون
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٤٦٠

١٢/٨٠البالذري ، أنساب األشراف ، : الناس بالحج ، ینظر 
ابن حزم ، : ة وهو سید بني عامر ، ینظر بن جعفر بن كالب بن ربیعة بن عامر بن صعصع)٧٤(

٤٦٩٠-٤٦٨جمهرة أنساب العرب ، ص
مادة ١/٧٩٧ابن منظور ، لسان العرب ، : الوطب سقاء اللبن خاصة ویكون من الجلد ، ینظر)٧٥(
)    وطب(
، البالذري ، أنساب األشراف؛ وینظر باختالف األلفاظ  ٦٦١- ٢/٦٦٠، مجأبو عبیدة ، النقائض)٧٦(

١٢/٣٦٤٠
١/٣٠٥٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)٧٧(
٤٣٨٠- ٥/٤٣٧جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب ، )٧٨(
ال یعرف لهذا الرجل إسالم ، والذي من الصحابة هو ضمضم بن عمرو لقد ذكر الحلبي إنه )٧٩(

ي سیرة األمین م  ،السیرة الحلبیة ف١٦٣٤/هـ١٠٤٤علي بن برهان الدین ، ت:  الخزاعي ، ینظر 
؛ وفعال كتب التراجم تترجم لشخص واحد إسمه ٢/٣٧٥هـ ، ١٤٠٠المأمون ، دار المعرفة ، بیروت ، 

ابن األثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم ضمضم بن عمرو الخزاعي ، ینظر على سبیل المثال ،
، دار إحیاء التراث أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقیق عادل أحمد الرفاعي) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

١/٤٤٤٠م ، ١٩٩٦العربي ، بیروت ،

مادة ١٢/٥٤٤ابن منظور ، لسان العرب ، : القافلة التي تحمل الطیب واألشیاء الثمینة ،ینظر )٨٠(
.) لطم(
م ، السیرة النبویة ، تحقیق ٨٢٨/هـ٢١٣ابن هشام ، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري ، ت)٨١(

٣/١٥٥٠هـ ،١٤١١، دار الجیل ،  بیروت ، طه عبد الرؤف سعد 
١/٢٠٩٠ت ، ٠مصطفى ، ابراهیم وآخرون ، المعجم الوسیط ، دار الدعوة للنشر ، د)٨٢(
بن خلف بن وهب بن حذامة بن جمح القرشي ، یكنى أبا أمیة ، شهد بدر مع المشركین ، ثم )٨٣(

٣٢١٠-٤/٣٢٠غابة ، ابن األثیر ، أسد ال: اعتنق اإلسالم بعد ذلك ، ینظر 
، ٣ط، المغازي ، تحقیق مارسدن جونس م٨٢٢/هـ٢٠٧الواقدي ، محمد بن عمر بن واقد ، ت)٨٤(

١/٣١٠، ١٩٨٤عالم الكتاب ،  بیروت ، 

بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكابة ، من بني بكر بن وائل، كانت له السیادة والزعامة ، )٨٥(
٣٢٠٠ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص: رب بكر وتغلب ، ینظر وابنه بجیر المقتول في ح

لبني بكر على تغلب ، وكانت بني بكر بقیادة الحارث بن عباد ، ویسمى هذا الیوم أیضا )٨٦(



٤٦١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
ابن األثیر ، الكامل : وذلك ألن بني بكر حلقوا رؤوسهم لیعرف بعضهم بعضا ، ینظر ) تحالق اللمم (

١/٤٢١٠في التاریخ ، 
١/٤٥١٠البغدادي ، خزانة األدب ، )٨٧(
١/١٥١٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)٨٨(
٢٧١٠، صمقدمة ابن خلدون)٨٩(
جمع زج وهي حدیدة توضع في طرف الرمح تستخدم لتثبیته في األرض والسنان یستخدم في )٩٠(

٠) زجج(ة ماد٢٨٦-٢/٢٨٥الطرف االخر للطعن ، ابن منظور ، لسان العرب ، 
م ، المعاني الكبیر في أبیات ٨٨٩/هـ٢٧٦ابن قتیبة ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري ، ت)٩١(

٢/٨٨١٠م ، مج١٩٨٤المعاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
م ، شرح المعلقات السبع ، دار إحیاء ١٩٣/هــ٤٨٦الزوزني ، الحسن بن أحمد بن الحسین ، ت)٩٢(

١٥١٠م ، ص٢٠٠٢عربي ، بیروت ، التراث ال
،األولىالطبقةومنالجاهلیةشعراءفحولمنوهو،المزنيأقرطبنریاحبنربیعهسلمىأبيوأسم)٩٣(

،الشعراءفحولطبقاتم،٨٤٥/هـ٢٣١ت،سالمبنمحمد،الجمحي:، ینظر الشریفةالبعثةقبلتوفي
١/٥١٠ت،٠د،جدة،المدنيدارشاكر،محمدمحمودتحقیق

، ٨٨، ص١٩٦٠دیوان زهیر بن أبي سلمى ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ، بیروت ، )٩٤(
٠) لهذم(مادة ١٢/٥٥٦الحاد ، ینظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، :  واللهذم 

١/٤٤٩٠البغدادي ، خزانة األدب ، )٩٥(
١/٤٤٩٠البغدادي ، خزانة األدب ، )٩٦(
بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ، أمه صفیة بنت عبد المطلب بن هاشم ، ) ٩٧(

ابن سعد ، محمد بن سعد :أسلم وعمره ست عشرة سنة ، قتل بعد انسحابه من معركة الجمل ، ینظر 
١١٣٠-٣/١٠٠ت ،٠، بیروت ، د، دار صادر، الطبقات الكبرى) م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(بن منیع البصري 

م ، شرح نهج البالغة ، ١٢٥٨/هـ ٦٥٦ابن أبي الحدید ، أبو حامد عبد الحمید بن هبة اهللا ، ت)٩٨(
١/٢٣٤٠م،١٩٥٩تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت ، 

،میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة ، من فحول شعراء الجاهلیة)٩٩(
١/٥٢٠ظر ابن سالم ، طبقات الشعراء ، ین
دیوان األعشى ،شرح وتعلیق الدكتور محمد حسین ، مكتبة اآلداب بالجمامزیت ، القاهرة ، )١٠٠(



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون
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٤٦٢

مادة ١١/٣٧٦، ابن منظور ، لسان العرب ، شول بقیة الماء في السقاء والدلو، وال٣١ص،ت٠د
٠) شول(
ومه واحد فتاك العرب وشعرائهم في الجاهلیة وهو من بن مالك بن جعفر العامري ، فارس ق)١٠١(

إبن قتیبة ، الشعر والشعراء ، : هـ ، ینظر١١المخضرمین أدرك اإلسالم ولم یسلم توفي بحدود سنة 
م ، الوافي بالوفیات ، ١٣٦٢/هـ٧٦٤الصفدي ، صالح الدین بن خلیل بن أیبك ، ت١٩٥- ١٩٤ص

١٦/٣٣٠٠م ، ٢٠٠٠وت ،تحقیق احمد االرنؤوط  و تركي مصطفى ، بیر 
٠لم أعثر على ترجمتهما )١٠٢(
٩٥٠م ، ص١٩٧٩دیوان عامر بن الطفیل ، دار صادر ، بیروت ، )١٠٣(
م ، المحكم والمحیط األعظم ، ١٠٦٥/هـ٤٥٨إبن سیده ، أبو الحسن علي بن إسماعیل ، ت)١٠٤(

٠)  لمع(مادة ٢/١٨٢، ٢٠٠٠تحقیق عبد الحمید هنداوي ، بیروت ، 
١٧٥٠شعر الحرب في الجاهلیة ، ص)١٠٥(
٢٦٠عبد ، األلویة والرایات ، ص)١٠٦(
١/٤٣٧٠النقائض ، مج)١٠٧(
من أیام العرب المعروفة ، بین بني تمیم وبین بني مذحج وحلفائهم من قضاعة ، وكانت الغلبة ) ١٠٨(

- ١٢٤أیام العرب في الجاهلیة ، ص أبو الفضل إبراهیم وآخرون ، : فیه لبني تمیم ، للتفاصیل ینظر 
، والكالب ماء بین جبلة وثمام على سبع لیال من الیمامة ، ینظر ، یاقوت الحموي ، معجم ١٣١

٤/٤٧٢٠البلدان ، 
ابن الكلبي ، نسب معد :  للتفاصیل عن نسب بني جرم بن زبان بن حلوان القضاعي ینظر )١٠٩(

٢/٦٩٣٠والیمن الكبیر ، 
حارث بن هبیرة بن سبیلة بن أهوان بن أعجب بن جرم القضاعي ، كان شاعرا جاهلیا ، بن ال)١١٠(

٢/٦٩٦٠ینظر ، ابن الكلبي ، نسب معد والیمن الكبیر ، 
١/١٥١٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١١١(
م ، ٣٩،١٩٨٨، مج٣مجلة المجمع اللغوي العراقي ، ج، ي ، نوري حمودي ، اللواء والرایةالقیس)١١٢(

٣٠٠ص
م ، ٩٩٥/هــ٣٨٥الصاحب بن عباد ، أبو القاسم اسماعیل بن عباد بن العباس الطالقاني ، ت)١١٣(

٩/٨٢٠م ، ١٩٩٤المحیط في اللغة ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ، عالم الكتب ، بیروت ، 
٠) زور(مادة ٤/٣٣٨ابن منظور ، لسان العرب ، )١١٤(



٤٦٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
٣٤٥٠-٢/٣٤٤ال ، مجمع األمث)١١٥(
م ،فصل المقال في شرح كتاب األمثال ، ١٠٩٤/هـ٤٨٧عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد ، ت)١١٦(
٣٧٥٠، ص١٩٧١، تحقیق احسان عباس ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ٣ط
بن عبد شمس بن عبد مناف ویكنى أبا عمرو ، كان من سادات قریش واثریائها ، للتفاصیل )١١٧(

٤٠-٥/٢البالذري ، انساب األشراف ، : ر ینظ
بین قریش ومن معها من كنانة كلها وبین قیس عیالن ، وهو من اشهر أیام العرب ، كان )١١٨(

النصر فیه لقریش وحلفائها ، وقیل إن الرسول  ابن األثیر ، : شهد هذا الیوم ، للتفاصیل ینظر
٤٧٢٠-١/٤٧٠الكامل في التاریخ ، 

سماك بن عتیك بن أمريء القیس بن زید بن عبد األشهل بن الحارث األوسي ، سید األوس بن )١١٩(
٣٣٩٠قتل یوم بعاث ، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص

أبو الفضل بین األوس والخزرج وقد كان فیه النصر لألوس على الخزرج ، للتفاصیل ، ینظر )١٢٠(
٨٤٠- ٧٣لیة ،صإبراهیم وآخرون ، أیام العرب في الجاه

م ، فصل المقال في شرح كتاب األمثال ، ١٠٩٤/هـ٤٨٧عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد ، ت)١٢١(
٣٧٥٠م ، ص١٩٧١تحقیق احسان عباس ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

، الملقب بالصلب ، زعیم بني شیبان ، ابن حزم ، بن مرة بن همام بن ذهل بن شیبانبن شراحیل)١٢٢(
٣٢٦٠انساب العرب ، صجمهرة

،وهو من أیام العرب المشهورة ، بین قبائل بكر بن وائل وتمیم ، وكان النصر فیه لبكر بن وائل)١٢٣(
ابو الفضل ابراهیم وآخرون ، أیام العرب في الجاهلیة ، : لین ساقتهم تمیم ، للتفاصیل ینظروالزورین جم

٢١٤٠- ٢١٣ص
٥/١٧٧٠د ، ابن عبد ربه ، العقد الفری)١٢٤(
١/٢٥٩٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١٢٥(
بن جمرة بن شداد بن عبد بن ثعلبة بن یربوع ، كان رجال شریفًا وفارسًا وشاعرًا واله ) ١٢٦(

النبي  صدقات بني یبروع ، قتله خالد بن الولید وتزوج زوجته بدعوى انه مرتد ، للتفاصیل
٢٠٩٠- ١/٢٠٣عراء ، ابن سالم ، طبقات فحول الش: ینظر

، والعرائس على ما یبدو موضع في الیمامة ، ینظر یاقوت ٢٥٨، ١أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١٢٧(
٤/٩٥٠الحموي ، معجم البلدان،

١/٤٨٠٠ابن األثیر ، الكامل ، )١٢٨(
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٤٦٤

٠) زور(مادة ٤/٣٣٨ابن منظور ، لسان العرب ، )١٢٩(
١/٤٨٠٠ابن األثیر ، الكامل ، )١٣٠(
دغیم ، سمیح ، أدیان ومعتقدات العرب قبل اإلسالم ، دار : للتفاصیل عن الموضوع ینظر )١٣١(

١٥٣٠- ١٥١م ، ص١٩٩٥الفكر اللبناني ، بیروت ، 
١/٤٨٠٠ابن األثیر ، الكامل في التاریخ ، )١٣٢(
٣٧٥٠أبو عبید البكري ، فصل المقال ، ص)١٣٣(
٥/٣٧٠٠في تاریخ العرب قبل اإلسالم ، جواد علي ، المفصل )١٣٤(
٢/٧٤٧٠ابو عبیدة ، النقائض ، مج)١٣٥(
١/٢٨٩٠ابو عبیدة ، النقائض ، مج)١٣٦(
بن مالك بن حزن التمیمي وهو من شعراء الجاهلیة و فحولها الكبار، كان شاعر تمیم األكبر ، )١٣٧(

١١/٧٣أبو الفرج األصفهاني  ، األغاني ، : نظرعمر طویًال ولم یدرك اإلسالم للمزید من المعلومات ی
٠وما بعدها 

.١٢٢، ص١٩٨٠، دار بیروت ، بیروت ، وس بن حجر ، تحقیق محمد یوسف نجمدیوان أ)١٣٨(
٢٢٧٠-١/٢٢٦النقائض ، مج)١٣٩(
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب عم النبي )١٤٠(  یكنى أبا عمارة ، من ابطال

ابن سعد ، الطبقات : م في السنة السادسة من البعثة ، استشهد في معركة أحد ، ینظر قریش ، اسل
١٨٠- ٣/٨الكبرى ، 

٣/١٠٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، )١٤١(
٠) بقى(مادة ١٤/٨٠لسان العرب ،)١٤٢(
٣١١٠دیوان األعشى ،ص)١٤٣(
، وقد صنف هذا ) (م خالفة عثمان بن عفان بین قبائل بني تمیم وبكر بن وائل وكان في أیا) ١٤٤(

الیوم من أیام العرب في الجاهلیة ألنه حدث بنفس األسباب والكیفیة التي حدثت بها أیام العرب ، 
٢٢٥٠- ٢٢٠أبو الفضل ابراهیم وآخرون ، أیام العرب في الجاهلیة ، ص: للتفاصیل ینظر 

٢١٧٠ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص)١٤٥(
١٧/٢٠٧٠أبو الفرج األصفهاني  ، األغاني ، )١٤٦(
، تاریخ الرسل والملوك ، دار الكتب )م ٩٢٢/هـ٣١٠ت( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر )١٤٧(

١٣٢٠/ ٣؛ ابن األثیر، الكامل ، ٣/٤٣ت ، ٠العلمیة ، بیروت ، د



٤٦٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
٢/٦٦٩٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١٤٨(
عبداهللا بن دارم التمیمي ، سید تمیم ، كان شریفًا ومقدمًا في قومه ، صاحب القوس بن زید بن )١٤٩(

البالذري ، أنساب األشراف ،  : الذي یضرب به المثل في الوفاء ، عندما رهنه عند كسرى ، ینظر 
٢١٠-١٢/١٩

، بن سلمة بن قشیر بن كعب بن عامر بن صعصعة ،ینظر ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب)١٥٠(
٢٨٩٠ص

١١/١٥٥٠أبو الفرج األصفهاني  ، األغاني ، )١٥١(
٢/١٦٠٠الحیوان ، الجاحظ ،  )١٥٢(
٥/١٦٥٠جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم ، )١٥٣(
٢/١٦٠٠الحیوان ، )١٥٤(
٢/١٠٢١٠ابن قتیبة ، المعاني الكبیر ، مج)١٥٥(
الجشمي واسم الصمة معاویة ، وهو من شعراء العرب وشجعانهم یقال انه أبو قرة الهوازني )١٥٦(

عاش نحو مائتي سنة ، وخرجت به هوازن یوم حنین تتیمن برایه ، یقال قتله ربیعة بن رافع السلمي ، 
٤٥٢٠-٤٥٠إبن قتیبة ، الشعروالشعراء ، ص: ینظر

٩٧٠م ،ص١٩٨٠لقاهرة ، دیوانه ، تحقیق عمر عبد الرسول ، دار المعارف ، ا)١٥٧(
٨/٣٧٤٠البغدادي ، خزانة األدب ، )١٥٨(
، صناجة الطرب ) م ١٨٨٧/ هـ ١٣٠٤ت( الطرابلسي ، نوفل افندي بن نعمة اهللا بن جرجس )١٥٩(

،، بیروتمومیة الجلیلة ، مطبعة االمیركانفي تقدمات العرب ، الرخصة الرسمیة في نظارة المعارف الع
٢٤٢٠صت ،٠د

٩/١٠٦٠أبو الفرج األصفهاني  ، األغاني ، ) ١٦٠(
٥٦٠م ، ص١٩٨٧أبو سویلم ، انور ، دراسات في الشعر الجاهلي ، دار الجیل ، بیروت ، )١٦١(
بن قیس بن عبداهللا بن عمرو بن همام بن ریاح الیربوعي ، شاعر جاهلي ، یقال إنه قتل )١٦٢(

سى ، المرزباني ، محمد بن عبد اهللا بن مو :بن عمه ، ینظرسبعین رجًال من بني عبس ألنهم قتلوا ا
١٥٧٠م ، ص٢٠٠٥، تحقیق فاروق سویلم ، دار صادر ، بیروت ، م ،معجم الشعراء٩٩٤/ هـ٣٨٤ت
نوع من الغسول یستخدم لشعر الرأس ، : والوخاف ١٥٧٠المرزباني ، معجم الشعراء ، ص)١٦٣(

٠) وخف(مادة٩/٣٥٤ابن منظور ، لسان العرب ، 
٠) سته(مادة ١٣/٤٩٥ابن منظور ، لسان العرب ، دبر اإلنسان ، : األست )١٦٤(
أحد بن قرد وأسم قرد عمرو بن معاویة بن سعد الهذلي ، وهو  أخو الشاعر المشهور أبو خراش )١٦٥(

لمقتول ، الهذلي ، وكانوا هم عشرة أخوة كلهم شعراء ، كان أشدهم أبو جندب  رفض أن یأخذ دیة أخیه ا
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٤٦٦

٢٢٢٠-١٠/٢٢١أبو الفرج األصفهاني ، األغاني ، : ، ینظر لكنه توفي في مكة قبل أن یدرك ثأره 
٢٣١-١٠/٢٣٠بو الفرج األصفهاني ، األغاني ، أ)١٦٦(
وهو من بني غراب بن فزارة بن ذبیان بن بغیض ، وكان سابع أخوة فأغار علیهم قوم من أشجع )١٦٧(

٢٤/٢٢٣٠أبو الفرج األصفهاني ، األغاني ، :ینظر  : ة وبقي هو لصغر سنه فقتلوا إخوته الست
١/١٥٢٠المیداني ، مجمع المثال ، )١٦٨(
وهذا الیوم من أیام قیس فیما بینها بین بني جعفر والضباب ، وقد كانت الغلبة فیه للضباب ، )١٦٩(

وهرامیت ٣٠٩٠-٣٠٤رب في الجاهلیة ، صأبو الفضل ابراهیم وآخرون ، أیام الع: للتفاصیل ینظر 
٥/٣٩٦٠آبار مجتمعة بناحیة الدهناء ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ،

هم أبناء جعفر بن كالب بن ربیعة بن صعصعة ، وهم عدة بطون ، ینظر ابن حزم ، جمهرة )١٧٠(
٢٨٥٠أنساب العرب ، ص

، ولم أعثر له ٢/٩٢٨أبو عبیدة ، النقائض ، مجبن األعرف وهو یومئذ سید الضباب ، ینظر)١٧١(
٠على ترجمة غیر هذه 

٢/٩٢٨٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١٧٢(
البالذري ، أنساب : أحد بطون تمیم كان لهم ثأر عند بني بكر بن وائل فأدركوه ، ینظر )١٧٣(

١١/٢٦٨٠األشراف ، 
٢/٩٢٠٠أبو عبیدة ، النقائض ، مج)١٧٤(
٠) عقق(مادة ١٠/٢٦٠؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ١/٥٠زهري ، تهذیب اللغة ، األ)١٧٥(
٠) عقق(مادة ١٠/٢٦٠ابن منظور ، لسان العرب ، )١٧٦(
وهو مرثد بن ابي حمران وأسم أبي حمران الحارث بن معاویة بن الحارث بن سعد بن عوف بن )١٧٧(

إذا أنا لم أسعر یدعني قومي لسعد بن مالك فال: ، شاعر وفارس جاهلي ، سمي األسعر لقولهمالك
م، المؤتلف والمختلف في ٩٨٠/هــ٣٧٠اآلمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر ، ت: علیهم وأثقب ینظر 

كرنكو ، دار ٠أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وانسابهم وبعض شعرهم ، صححه وعلق علیه الدكتور ف
٥٧٠م ، ص١٩٩١الجیل ، بیروت ، 

٠) عقق(مادة ١٠/٢٦٠؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ١/٥٠األزهري ، تهذیب اللغة ، )١٧٨(
م، األمالي في لغة العرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٩٦٦/هـ٣٥٦اسماعیل بن القاسم ، ت)١٧٩(

١/١٥٨٠م ، ١٩٧٨

: المصادر والمراجع 



٤٦٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

القرآن الكریم 

ن إبراهیم ، محمد أبو الفضل وآخرو 

٠م١٩٤٢أیام العرب في الجاهلیة ،القاهرة ، -١

)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ابن األثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقیق عادل أحمد الرفاعي ، دار إحیاء التراث العربي ، -٢
٠م ١٩٩٦بیروت ،

٠هـ ١٤١٥، ، بیروت، دار الكتب العلمیة٢عبد اهللا القاضي ،طتحقیقتاریخ،الكامل في ال-٣

محمد فتوح أحمد ،

٠م١٩٧٧الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، -٤

)م ٩٨٠/هـ٣٧٠ت(  األزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد 

، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ١طتهذیب اللغة ، تحقیق محمد عوض مرعب ، -٥
٠م٢٠٠١

)ت قبل البعثة(األعشى ، میمون بن قیس 

٠ت ٠القاهرة ، ده ،شرح وتعلیق الدكتور محمد حسین، مكتبة اآلداب بالجمامزیت دیوان- ٦

)م١٨٥٤/هـ١٢٧٠ت(اآللوسي ، شهاب الدین محمود  بن عبداهللا 

، بیروت ، ،دار إحیاء التراث العربيفي تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني روح المعاني-٧
ت                    ٠د

م ١٢٣٣/ هـ٦٣١اآلمدي ، أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي ، ت

١٩٨٠٠األحكام في أصول األحكام، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،-٨



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٦٨

م٩٨٠/هــ٣٧٠ن بن بشر ، تاآلمدي ، أبو القاسم الحس

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وانسابهم وبعض شعرهم ، -٩
٠م ١٩٩١كرنكو ، دار الجیل ، بیروت ، ٠صححه وعلق علیه الدكتور ف

)ت قبل البعثه(أوس بن حجر، بن مالك بن حزن 

١٩٨٠٠سف نجم ، دار بیروت ، بیروت ، دیوانه، تحقیق محمد یو -١٠

م١٦٨٢/هـ١٠٩٣البغدادي ، عبد القادر بن عمر ، ت

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، تحقیق محمد نبیل طریفي وامیل بدیع -١١
٠م ١٩٩٨الیعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،

)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( البالذري ، أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر 

أنساب األشراف ،تحقیق سهیل زكار وریاض زركلي ، دار الفكر ، بیروت ، - ١٢
٠م ١٩٩٦

)م ٨٦٨/هـ٢٥٥ت( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

٠م   ١٩٩٦الحیوان ، تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار الجیل ، بیروت ،-١٣

م٨٤٥/هـ٢٣١ت،سالمبنمحمد،الجمحي

٠ت٠د،جدة،المدنيدارشاكر،محمدمحمودتحقیق،الشعراءفحولطبقات- ١٤

الجندي ، علي 

٠ت٠شعر الحرب في العصر الجاهلي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د-١٥

م١٦٥٦/ هـ١٠٦٧، مصطفى بن عبد اهللا جلبي ، تحاجي خلیفة 



٤٦٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 

كشف الضنون عن أسامي الكتب والفنون ،صححه وعلق على حواشیه محمد شرف -١٦
٠ت٠الدین ورفعت بیلكة الكلیسي ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، د

م٨٥٩/هـ٢٤٥ابن حبیب ، أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي ، ت

وق ، عالم الكتب ، بیروت ، المنمق في أخبار قریش ، تحقیق خورشید أحمد فار - ١٧
٠م  ١٩٨٥

١٢٥٨/هـ٦٥٦ابن أبي الحدید ، عبد الحمید بن هبة اهللا ، ت

شرح نهج البالغة ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العلمیة ، -١٨
٠م ١٩٥٩بیروت ، 

م١٠٦٣/هـ٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي ، ت

٠م  ٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٣جمهرة أنساب العرب ، ط-١٩
م ١٦٣٤/ هـ١٠٤٤الحلبي ،علي بن برهان الدین ، ت

٠هـ ١٤٠٠، بیروت ،الحلبیة في سیرة األمین المأمون، دار المعرفةالسیرة-٢٠

الحوفي ، أحمد محمد 

٠ت٠، القاهرة ، د ر نهضة مصر، دا٥ر الجاهلي ، طالحیاة العربیة من الشع-٢٠
)م ١٣٤٤/هـ٧٤٥ت( أبو حیان األندلسي ، محمد بن یوسف 

، دار ١تفسیر البحر المحیط ، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط-٢١
٠م٢٠٠١الكتب العلمیة ، بیروت ، 

)م١٤٠٥/هـ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد : إبن خلدون 

٠م   ١٩٨٤، دار القلم بیروت ، ٥المقدمة ، ط- ٢٢



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٧٠

دغیم ، سمیح 

٠م ١٩٩٥أدیان ومعتقدات العرب قبل اإلسالم ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، -٢٣

) م ١٣٢١/هـ٧٢١ت( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

مختار الصحاح ،تحقیق محمود خاطر ،  مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، - ٢٤
٠م١٩٩٥

م ١٠٧١/هـ٤٦٣ابن رشیق ، ابو علي الحسن القیرواني ، ت

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، -٢٥
٠م١٩٨١، دار الجیل ، بیروت ، ٥ط

)م ١١٤٣/هـ٥٣٨ت( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد : الزمخشري 

ربیع األبرار ونصوص األخبار ، تحقیق عبد األمیر مهنا ، مؤسسة األعلمي - ٢٦
٠م ١٩٩٢للمطبوعات ، بیروت ، 

)م ٨٤٤/هـ٢٣٠ت( محمد بن سعد بن منیع البصري : ابن سعد 

٠ت  ٠لكبرى ، دار صادر ، بیروت ، د الطبقات ا-٢٧

)ت قبل البعثة(ابن أبي سلمى ، زهیر

٠م١٩٦٠دیوانه ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ، بیروت ، - ٢٨

أبو سویلم ، انور 

٠م١٩٨٧دراسات في الشعر الجاهلي ، دار الجیل ، بیروت ، - ٢٩

م ١٠٦٥/هـ٤٥٨حسن علي بن إسماعیل ، تإبن سیده ، أبو ال

٠م ٢٠٠٠المحكم والمحیط األعظم ، تحقیق عبد الحمید هنداوي ، بیروت ، -٣٠



٤٧١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
شیفلر ، إسرائیل 

العوالم الرمزیة للفن والعلم والطقوس ، ترجمة عبد المقصود عبد الكریم ، القاهرة - ٣١

٠م٢٠١٦،

م ٩٩٥/هــ٣٨٥الصاحب بن عباد ، أبو القاسم اسماعیل بن عباد بن العباس الطالقاني ، ت

المحیط في اللغة ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ، عالم الكتب ، بیروت ، -٣٢
٠م١٩٩٤

م ١٣٦٢/هـ٧٦٤الصفدي ، صالح الدین بن خلیل بن أیبك ، ت

٠م٢٠٠٠الوافي بالوفیات ، تحقیق احمد االرنؤوط  و تركي مصطفى ، بیروت ،-٣٣

م ٦٢٩/هـ٨ابن الصمة ، درید ، ت

٠م١٩٨٠دیوانه ، تحقیق عمر عبد الرسول ، دار المعارف ، القاهرة ، - ٣٤

)م ٩٢٢/هـ٣١٠ت( أبو جعفر محمد بن جریر : الطبري 

٠ت ٠الرسل والملوك ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دتاریخ- ٣٥

٠هـ  ١٤٠٥جامع البیان عن تأویل آي القران ، دار الفكر ، بیروت ، - ٣٦

) م ١٨٨٧هـ ــ ١٣٠٤ت( الطرابلسي ، نوفل افندي بن نعمة اهللا بن جرجس 

ة الرسمیة في نظارة المعارف العمومیة صناجة الطرب في تقدمات العرب ، الرخص-٣٧
٠ت٠الجلیلة ، مطبعة االمیركان ، بیروت ،د

م٦٣٢/هـ١١ابن الطفیل ، عامر ت بحدود 

٠م١٩٧٩دیوان عامر بن الطفیل ، دار صادر ، بیروت ، -٣٨



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٧٢

عبد ، حارث جبار

هایة الدولة األمویة ، رسالة ماجستیر االلویة والرایات من صدر اإلسالم حتى ن-٣٩
٠م٢٠١٧غیر منشورة مقدمة إلى كلیة التربیة للبنات جامعة البصرة ، 

)م١٠١١/هـ٣٢٨ت( أبو عمر أحمد بن محمد : إبن عبد ربه 

٠م ١٩٨٣، العلمیة، بیروتالعقد الفرید ، تحقیق عبد المجید الترحیني ، دار الكتب -٤٠

م ١٠٩٤/هـ٤٨٧بكري ، عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد ، تأبو عبید ال

فصل المقال في شرح كتاب األمثال ، تحقیق احسان عباس ، مؤسسة الرسالة ، - ٤١
٠م ١٩٧١بیروت ،  

م ٨٢٤/هـ٢٠٩أبو عبیدة ، معمر بن المثنى ت

٠م ١٩٠٧نقائض جریر والفرزدق ، لیدن ، -٤٢

، جواد علي 

، بغداد ،، ساعدت جامعة بغداد على نشره٢في تاریخ العرب قبل اإلسالم ،طالمفصل- ٤٣

٠م ١٩٩٣

)م ٩٧٦/هـ٣٥٦ت( إسماعیل بن القاسم البغدادي : أبو علي القالي 

٠م  ١٩٧٨األمالي في لغة العرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، - ٤٤

)م٩٥٠/هـ٣٣٩ت(الفارابي ،محمد بن محمد بن أوزلغ 

٠م ١٩٧٠كتاب الحروف ، تحقیق الدكتور محسن مهدي ، دار المشرق ، بیروت ، -٤٥

)م ٨٨٨/هـ٢٧٥ت ( أبو عبداهللا محمد بن إسحاق بن العیاش : الفاكهي 

، ٢بد الملك عبد اهللا دهیش ، طع٠أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه ، تحقیق د-٤٦
٠هـ ١٤١٤بیروت ، 

م ١٢٠٩/هـ٦٠٦الفخر الرازي ، فخر الدین محمد بن عمر ،ت

٠م  ٢٠٠٠التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت ، -٤٧

) م ٧٩١/هـ١٧٥ت ( الفراهیدي ، الخلیل بن أحمد 



٤٧٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالمرموز الحرب عند العرب قبل 
، مؤسسة دار ٢إبراهیم السامرائي ، ط٠المخزومي و دمهدي٠العین ، تحقیق د- ٤٨

٠هـ ١٠٤٩الهجرة ، قم ، 

)م ٩٧٦/هـ٣٥٦ت( أبو الفرج األصفهاني ، علي بن الحسین ، 

األغاني ، تحقیق علي مهنا و سمیر جابر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت -٤٩
٠ت  ٠، د

م٨٨٩/هـ٢٧٦بن مسلم ، تابن قتیبة ، أبو محمد عبد اهللا

الشعر والشعراء ، صححه وعلق علیه مصطفى أفندي السقا ، المكتبة التجاریة -٥٠
٠م١٩٣٢الكبرى، القاهرة ، 

٠م ١٩٨٤المعاني الكبیر في أبیات المعاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، -٥١

القیسي ، نوري حمودي 

٠م٢٠٠٤الفروسیة في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب ، بیروت ، -٥٢

٠م ٣٩،١٩٨٨، مج٣اللواء والرایة ، مجلة المجمع اللغوي العراقي ، ج- ٥٣

كاظم ، صالح  

ة السیمیاء العربیة بحث في أنظمة اإلشارات عند العرب ، دار الشؤون الثقافی-٥٤
٠م٢٠٠٨العامة ،بغداد ، 

م ٨١٩/هـ٢٠٤ابن الكلبي ، أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب ، ت

نسب معد والیمن الكبیر ، تحقیق ناجي حسن ، مكتبة النهضة العربیة ، بیروت ، -٥٥
٠م ١٩٨٨

م ٩٩٤/ هـ٣٨٤المرزباني ، محمد بن عبد اهللا بن موسى ، ت

٠م٢٠٠٥معجم الشعراء ، تحقیق فاروق سویلم ، دار صادر ، بیروت ، -٥٦

مصطفى ، ابراهیم وآخرون 

٠ت ٠م، د٠المعجم الوسیط ، دار الدعوة للنشر ، د-٥٧

)م ٩٦٥/هـ٣٥٥ت( المطهر بن طاهر : المقدسي 

٠ت  ٠لدینیة ، بور سعید ، دالبدء والتاریخ ، مكتبة الثقافة ا-٥٨



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

علي قاسم جابر العلیاوي.د.م

٤٧٤

م ١٦٢٢/هـ١٠٣١المناوي ، محمد بن عبد الرؤوف ، ت

التوقیف على مهمات التعاریف ، تحقیق محمد رضوان الدایة ، دار الفكر ، -٥٩
٠هـ١٤١٠بیروت ، 

)م ١١٣١/هـ٧١١ت( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم : ابن منظور 

٠ت   ٠لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، د - ٦٠

)م ١١٢٤/هـ٥١٨ت( أبو الفضل أحمد بن محمد : المیداني 

مجمع األمثال ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار المعرفة ، بیروت ، - ٦١
٠ت  ٠د

ول من القرن الرابع الهجري أبو إسحاق ابراهیم بن عبد اهللا ، كان حیًا في النصف األالنجیرمي ،

٠ت٠م ، د ٠أیمان العرب في الجاهلیة ، تحقیق محب الدین الخطیب ، د- ٦٢

م ١٢٧٨/هـ٦٧٦النووي ، أبو زكریا یحیى بن شرف المري ،ت

شرح النووي على صحیح (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج المعروف بـ- ٦٣
٠هـ١٣٩٢ار إحیاء التراث العربي ، بیروت، د)  مسلم 

م ١٣٣١/هـ ٧٣٢النویري ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ، ت

، دار الكتب العلمیة ، مفید قمحیة وآخروننهایة األرب في فنون األدب ، تحقیق -٦٤

٠م٢٠٠٤بیروت ، 

م٨٢٨/هـ٢١٣ن هشام بن أیوب الحمیري ، تابن هشام ، عبد الملك ب

٠هـ ١٤١١،  بیروت ، لنبویة ، تحقیق طه عبد الرؤف سعد، دار الجیلالسیرة ا- ٦٥

م٨٢٢/هـ٢٠٧الواقدي ، محمد بن عمر بن واقد ، ت

١٩٨٤٠، ، عالم الكتاب،  بیروت٣المغازي ، تحقیق مارسدن جونس، ط-٦٦

) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( یاقوت الحموي ، شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا 

٠م ١٩٧٩معجم البلدان ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، -٦٧


