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  ترصيع

 
 

 الكتــاب لــذوي الفــضل يف مــن أن أرصــع الــشكر يف أول صــفحة َّيتوجــب علــي
ــداء، ولــيس اال نــشرإظهــاره، ليكــون   فــال اكتمــال يف العمــل لــوال ،اءطــي االنتهــبت

 ، كـل مـن فـيض جـوده، فـضائلَّإلـيمعاضدة يف الفعل وجدهتا مـن أفاضـل أسـلفوا 
 . منتهاه»الوسم عند القبائل األردنية« حتى واىف كتاب

العرفـان إلــى معـالي وزيــر الثقافـة األســتاذ نبيــه فــيض  و،الـشكر ، جزيــلفمبتـدأ
ة، وبعــث الحماســة يف نفــسي تجــاه  وأثــار الهمــَّ جلــى الفكــرة،الــذي جميــل شــقم،

  ألكتــب فيــه اتــساعا وقــد كنــت تناولتــه اقتــضابا،، الــذاكرة مــنموضــوع يكــاد ينــسى
على تدوين الرتاث وتوثيقه طالمـا هنالـك ذاكـرة ترفـد المعرفـة، قبـل أن منه حرصا 

 .تندثر مصادر ورودها بفعل دوالك الزمن
األسـتاذ هـزاع الـرباري، ومـدير ثني بثنائي إلى عطوفة أمين عام وزارة الثقافة ُوأ

ــى اهتمام ــات عل ــد برك ــتاذ مخل ــشر األس ــتخراج الدراســات والن ــا الجــاد يف اس هم
 وتيـسيرهما مـا ، التي قـد تـواجهني وما أبدياه من استعداد لتذليل الصعاب،الكتاب

  ولـوخف وطأة العمـلت  فعندما هتدأ النفس جعلني أكثر اطمئنانا، مماقد يعرتضني،
 . ضيق الوقتمع

 أسـدى لـي معروفـا مـن معرفتـه، استأنست برأيه، ووإطرائي بالحسنى لكل من 
نضح فكرته بعـضا مـن أسـباب تمتـين كتـابي، أسلف من وقدم من محض درايته، و
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 الكرماء يف البذل، وكنت األمين يف النقل، فحلوا مراجـع بأسـمائهم  جميعهمفكانوا
مـا نفحـوا، واستقـصيته  الذي جمعتـه مـن شـذرات الكتابترجع إليهم مثاين طيات 

 .مذلال حتى استوفيته ،واقدح ما بوارقمن 
وإين ألرجو أن تكون حصيلة هذا الجهد نتاجا موافقا لرتاثنـا األصـيل، وتـدوينا 

، ويـسد فجـوة يمأل فراغا يف المكتبة الوطنية، ومؤمال أن إرثنا العتيدرصينا ألثر من 
جل الكتابة فيه ويف أمثالـه اسـتباقا  ويرفع عن كاهلي عبئا أعايف الذاكرة االجتماعية،

   .يدركنا بتصاريفه التي ال يحول دوهنا حائلسللزمن الذي 
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  المقدمة
 
 

  لهم لمعان بريقها جيل حائر باتجاه المدنية الزائفة التي تراءى أبناءعندما سارع
 وفق ناموس الكـون وقـوة اصلوها قبل أوان وصولهلي  فحثوا الخطى إليهامن بعيد،
أيديهم مما كانت تقوم عليه حيـاة ، سارعوا يف الوقت ذاته بالتنكر لما بين أثر الزمان

 يتعثرون به دون الشقاء الذي رأوا السابقين  الرخاء«»، ظنا منهم أن يف المدنيةآبائهم
َيل لهم أن النعماء التي يتوهموهنا وسـيتنعمون هبـا سـُ، وكأنه خلقوام العيش تأيت بـال ِّ

ــن  ــصهم م ــا يخل ــد، مم ــت جه ــي عن ــاة الت ــصرهالحي ــصيرهتم رأوا بب م الحاســر وب
 . رغد العيش يكمن هبا، وظنوا أن الحياة ال تستحق كل هذا الكبدالمشوهة أن

إلـى ذم آبـائهم بمـا كـانوا عليـه ) التقليديين(بعد جيل ) متمدن(تسابق أول جيل 
  وتمـسكهم بالمواريـثفكيـرهم،من تشبث بأسباب الحياة بأساليب بدائية حـسب ت

 )المدنيـة( جيـل  ولـم ينظـرالتي تبقيهم بأمكنتهم ال يربحوهنا إلى ما هو أكثر رحابة،
 للظـروف التـي  من ذلـك الجيـلأثر الزمن يف تطور الحياة، ودون أدنى استذكارإلى 

أنــه كــان بإمكــان أجــدادهم الــذي رســخ يف أذهــاهنم  ومــرت هبــا األجيــال الــسابقة،
 وكـأن نمـط الحيـاة رغبـة تخلـو مـن اتبـاع ،ن ال يكونـوا أشـقياء مكابـدينالسابقين أ

، ولكـأن االنتقـال مـن حـال إلـى الكـوناألسباب، واألخذ بالسبل، جريا على سـنن 
 . هكذا جزافاحال يكون بتجاوز األحوال المستقرة منذ أمد بعيد
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ن الـزمن، إلى الحياة المدنية بغفلة مـالريف والبادية حصل وأن انتقلنا من حياة 
وتحقق لنا ذلك بطرفة عين، وتخلينا عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا بإغماضة جفـن، 
 فبــدا لنــا األمــر يف مــستهله رغــدا، فانطلقــت األلــسن بــالقول تؤكــد صــواب الــرأي،

 ولـم يمـض وقـت وحكمة الرؤية، فهجرنا الحقل، وعطلنـا البئـر، وأسـبنا الماشـية،
 ناُء وطويـت شـكا، مـن الميـاه ونـضبت آبارنـا،بيوتنا من المؤونةطويل حتى خليت 

، وجفـت  الفاقة، وحـل بنـا الجـوعرهقتنا، فأواستهجنا الثاغية والراغية، )١(عن الدر
 حتى صرنا نتمنى العودة إلى مـا سـلف ممـا ،)٢( وأصابتنا العيمة العطش،أكبادنا من

صـبحنا التـي أ، بعـدما أضـعنا طـرائقهم ده سابقونا الذين مـضوا إلـى غيـر رجعـةاعتا
 . الوفاء يف غير أوان ألهلهاًنتأسى عليها، ونلح باستذكارها، ونكثر ترديدها وفاء منا

 وقــد أولئـك الــذين كـانوا متحمــسين إلـى حيــاة المدنيـة إذ كــانوا شـبابا يــافعين،
استبدت هبم سطوة النـزق بعـدما قـرأوا بعـض الحـروف، فاعتقـدوا الجهـل بآبـائهم 

شظف الحيـاة، فـأوغلوا يف بـ  تـشبثهمهجنوا علـيهمالذين لم يتح لهم التعلـيم، واسـت
 ليتخلصوا من جهـد كـانوا يظنونـه يـذهب سـدى، بما وجدوا عليه السابقين، الطعن
 استدركوا أخطـاءهم قـوال بـال  شيخوخته،إلى ، ودرجوا يف كهولة العمرأمسوا فلما

ــل، ــع راحــة الجــسد،عم ــاة م ــقاء الحي ــانوا ش ــد ع ــت نفوســهم، وضــاقت  وق  فثقل
 فعاشــوا الكفــاف  وصـاروا عالــة علــى أنفـسهم،تحــشرجت أنفاســهم،وصـدورهم، 

، وقــت كــان أســالفهم يعيــشون الرخــاء بمــا جمعــت أيــاديهم، ذواهتــمبــالتقتير علــى 
 كانـت حيـاهتم معلقـة برجـاء يجعلون غاللهـم يف بيـوهتم، فـال يأخـذهم القلـق، وإن

 .السماء
                                                 

 .الحليب: الدر  )1(
 .شهوة اللبن: العيمة  )2(
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 ، عند أول الرؤيـةسر الحا انحصر بصرنافقد  خادعة،كانت رؤيتنا للمدنية زائفة
  أعـشى عيوننـا، الـذي أهبرنـا بريقهـاحـين بحيـاة أهـل العواصـم  القاصروتقيد فهمنا

وميضا متعاقبا أشبه ما يكـون بالـسراب لـم يكـشف   إال ولم تر أعيننا لمعاهناجذبناف
ن يمتهنــون زراعــة يفالحــد الغــرب يف بــالوقــد غــاب عــن أذهاننــا أن ، جــوهرالعــن 
 يكـدون يف  وأهـل حـرفعتاشـون علـى العنايـة بقطعـاهنم، ي مواشيهم، ومربحقول
 ولـم يتبـادر إلـى عقولنـا بـأن ، وأرباب صنائع يتكسبون رزقهم مـن جهـدهم،مهنهم

 .حياة المدنية ال تستقيم إال بالحواضر من حولها
ــسابا ــا تكــسبا ال اكت ــل غيرن ــأن نكــون مث ــا ب ــادا،إن رغبتن  ، واســتحواذا ال اجته

نــا أســباب الــتمكن مــن وســائل المدنيــة التــي تــأيت  عليأضــاع وحــصوال ال وصــوال
 التـي ، وأفقدنا ما كنا عليه من طرق عيشنا التي كانت توايت بيئتناٍةَلَّجَعَتُ غير مًةَلِّهَمَتُم

فجـرى االفـرتاق علـى غيـر  ، التـي درجنـا عليهـا وال تخالف أنمـاط حياتنـا،ورثناها
نا ارتقينا، ولما شعرنا بشيء من  الزمان والمكان وإن هيئ لنا أنا غربتي وعشنوفاق،

، ونستـسقي لأليـام الخـوالي التـي راغ النفـوس صـرنا نتأسـى بـالزمن الـذي مـضىف
 علـى قـرب العهـد بـه، وإن كنـا ال ، ونستذكر باإلثراء ما قـد أصـبح تراثـاتخلينا عنها

 .نعقل بعض أسمائه
 لـه مـن نا بموروث الـرتاث اآلن ال تـشفع لنـا تنكرنـالوجدان وإن كانت مواساتنا

حري بنا، ومع األسى علـى مـا مـضى أن ال نجعـل مـن التنكـر الـسالف سـببا فقبل، 
عذارا منا ألنفسنا بعدما فرطنا بما كـان يتوجـب علينـا التمـسك  إلعدم تدويننا له آنا،

، ليكـون تراثنـا شـاهدا علـى أحـوال بالحفظ والصون فهو موروث جليل، حقيق به،
يــاة، وابتــداعهم الوســائل التــي تــسخر لهــم  وبرهانــا علــى إخالصــهم للح،أســالفنا

أســـباب العـــيش، وعـــدم اتكـــالهم إال علـــى جهـــودهم البدنيـــة المرهقـــة، وبـــذلهم 
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أجسادهم بكل سخاء عمال دؤوبا، وجهدا عنتا، فكانوا أقوى عزيمـة مـن العثـرات، 
 .وأصلب عودا من المعيقات، فانساقت لهم الحياة بعدما ذلت لهم الصعاب

 أن نستذكر  ال بل ألجل األجيال، بل من واجبنا تجاههم،فصار من حقهم علينا
 ممـا وعينـا عـنهم مـن بعض ما خلفوا لنا من إرث صـار يعـد تراثـا، وأن نـدون شـيئا

طرق حياهتم وطرائـق عيـشهم، وهـم الـذين عانـدوا قـسوة الظـروف، وتغلبـوا علـى 
 ما سباب وابتدروا من األ فابتدعوا ما يخفف عنهم كثيرا من العناء،، الزمنمصاعب

 الوسائل ما يساعدهم على البقاء، فكانت يعينهم على تخطي العوائق، وابتكروا من
 فتـشكلت لهـم أعرافـا ينتهجوهنـا وال يخرجـون لهم حياهتم التي اكتملـت جوانبهـا،

 مـع مـا نعتقـده مـن  لما فيها من استمرار قوام حياهتم، وحفـظ ميـراثهم،عن جادهتا،
 .واها التي لم يتحقق لهم سبدائيتها

هاننـا  والتـي رسـخت يف أذ األولـين، التـي وصـلتنا مـنتعددت مواضيع الرتاث
 حـين عـز علـى اآلبـاء أن يرتكـوا أبنـاءهم بـال على أهنا بعض عطاء السلف للخلف،

فأخذناها تاريخا نواسي  ، فما غادروا إال وأبقوا لنا منارة هدي،الحوالكمسالك يف 
 إن ادلهمــت بقبــسه نستــضيءاســا ، أو نرب متــى اســتحكمت الحلقــاتبــه أنفــسنا
 الرائد فكانت ، إذا شاكت الدروب أو أثرا نسير على جادته وال نحيد عنه،الخطوب

  .الذي ال يكذب أهله
 وبيـت ، بمـا يحتـوي مـن عبـق الماضـي يف البادية بيت الشعر المادي الرتاثمنف
 جـاءا وقـد لة، فكانا األصل واألصا، جنباته من ألق السنينبين وما  يف الحاضرةالمدر
 مـن ا للغاية التي وجدين محقق،فيها ا التي ابتنيللبيئة ينن لحاجة أهلهما، مناسبيموافق

الرتاث اســما بـ فاقرتنـت  ارتبطـت هبمـا أدواتعلـى كـل مـن البيتـين شـتمل واأجلهـا،
 .السم اصطالح، والمعنى إفصاحاومعنى ال ينفك أحدهما عن اآلخر، ف
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 فـابتني ي إما جاء عرفا أوجبته ظروف الحيـاة،وهنالك الرتاث غير المادي، الذ
نم عـن حكمـة رصـينة، فاكتنز معارف تم على أركان ثابتة، يقأعلى أسس راسخة، و

أوثقتهــا عــرى متينــة، فكــان اســتنباطا أشــبه مــا يكــون باالســتلهام، فــصار إرثــا مليئــا 
 ، فاسـتقر يف نفـوس أهلـه متـنقال عـرب األزمنـة عند الفصلبالحكم، محكم الفواصل

 ولـم تتخـل  األجيال المتعاقبـة،بأطنابهفاستمسكت واألطوار بالرتدد على األلسنة، 
 حرســت  بمــا احتـوى مــن قـيماحتمـتو ، بــل حرصــا منهـا علــى مهابتـهعـن ركـائزه

 مظنـة فمـن وقـع يف  ذوي المآرب الرخيصة،النفائس، ودفعت الهواجس من نفوس
  .األخيار بحنكة  أذى األشرارَّ فاكتفالجهل لقي مغبة العقاب،

  يعد تراثا مع أنه ليس من الرتاث المادي، وال ينتمي للرتاث غيـر المـادي،ومما
 ،مــا اتخــذه أصــحاب المواشــي عالمــة يميــزون هبــا قطعــاهنم عــن قطعــان ســواهم

 فاسـتقر لكـل قبيلـة وسـمها الـذي ال تنكـره القبائـل ،)١()الوسـم(وأطلقوا عليه اسم 
ضاف إلـى يـ عرفـا بـين النـاس ارق، وذهـبِّدا قرينـة تفـرق وال تفـ حتى غـاألخرى،

 وسـيلة إلـى) الوسـم(تحـول ف  وحرصـوا عليهـا،أعرافهم األخرى التي اعتـدوا هبـا،
 يحـرز  أن فحافظوا عليـه ألجـل،)٢(يستدل هبا على الذاهبة، وإمارة الستعادة العوار

 وال يـصعب اسـرتدادها  فيـسهل تتبعهـا،الضياع،يحصنها من  و،أنعامهم من السرقة
تتغير الرسوم وال تتغير الوسوم، : عد حين، وقيد قيلت يف الوسم األمثال، منهاولو ب

  .أي أن الوسم قار ال يتبدل

                                                 
أثر الكي خـصوصا، ويطلـق علـى كـل عالمـة عمومـا، واألداة التـي تحـدث الوسـم بـالكي : الوسم  )1(

 ).الميسم(يطلق عليها اسم 
 .اسمان يطلقان على المفقود من الماشية: الذاهبة، والعوار  )2(
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جـزء مـن األعـراف و  بعـض مـن الـرتاث األصـيل،الذي هـويف هذا الموضوع، 
ما يمكننا ، نذكر فيه )الوسم عند القبائل األردنية(، نطرح كتابا يحمل اسم المتأصلة

ًلتوثــق منــه، إمــا اســتقاء مــن مــصادره، أو استقــصاء مــن مــوارده، الوصــول إليــه، وا ً
 واشـتماال وصوال إلـى مـا يمكـن الركـون إليـه، دقـة يف النقـل، وأمانـة يف االقتبـاس،

  . نربأ منه نجتهد أنبالمضمون دون إغفال أو تغافل ابتعادا عن االهتام الذي
 

&&&&&  
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  استهالل
 
 

، )١(هـا فـال تنفـر مـنهم كمـا تجفـل مـن الغريـبقطعان الماشية عموما تألف أهل
  واإلبــليتعــرف أصــحاب الماشــية ورعاهتــا علــى ماشــيتهم مــن الــضأن والمــاعزو

 على كثرهتا وتشابه أشكالها التي مع اتساعها ال تؤدي إلـى ،بأسمائها تبعا ألوصافها
ٍ وأختها لشية تميز إحداهما عن األخرى، فيطلقون عواحدةصعوبة التفريق بين  لـى َِّ

 وتفـصل ،كل واحدة اسمها الذي إن أشكل عليهم جعلوا معه قرينة تقرب الوصـف
بين المتشابه لتتأكد المعرفة، فهم يعرفون مواشيهم بوجوهها وأبداهنا وما اقرتن هبـا 

 فيكـون بـذلك لكـل ،من األوصاف التي يضيفوهنا إلى ما استقر لديهم مـن أسـمائها
 .  اسمهرأس من القطيع

 علـى العمـوم، ألن اللـون األبـيض يغلـب »البيـاض« عليه اسمفالضأن يطلقون 
 وإن عمت ألوان أخرى سائر جلود بعـضها فهـو قليـل ال يخـرج عـن ،على أصوافها

 على غير قياس، »أسمر«  جمع»السمار« المألوف العام، ويطلقون على الماعز اسم
 بعـضها للسمة العامة التي تطغى على ألوان شعورها، وال يـصرفهم اخـتالف ألـوان

عــن التــسمية التــي صــارت تطلــق علــى الجــنس، هــذا يف عامــة البــدن، ويف الوجــوه 
 . اختالف، ويف تفاصيل الوجوه تباين، ومنها يبدأ التفريق بين شاة وأخرى

                                                 
ليفة والداجنة، فالفرس تطيع فارسها وتعاند سواه، حتى أن الكالب هتـر وكذلك كل الحيوانات األ  )1(

 .ألهلها وتنبح األغراب
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فمن المـألوف اخـتالف ألـوان وجـوه الـضأن، فيمـا يغلـب علـى وجـوه المـاعز 
، »شعال« لصفرة يسموهنااللون األسود، فما كان من الضأن يقرتب لون وجهها من ا

 الـسمرة كـان اسـمها ، فـإن عمتهـا»راْقَشـ« فإذا اشتد لوهنا فاقرتب من الحمـرة قـالوا
، وهـي »سحما«  بحمرة أسموها»دعمتها« بسمرة أو) شقرهتا(َّ، فإن اشربت »دعما«

 ، ويف المـاعز»اَّرَغـ« ، وكل شاة علت جبهتها بقعة بيـضاء أسـموها»ياْوَح« يف الماعز
ْدرعـا« ، والشاة التي يمتد لون وجهها إلـى عنقهـا ولبتهـا أسـموها»حاْبَص« ، والتـي »َ

ــاثرة قــالوا عنهــا  ، ويف المــاعز»رخمــا« تخلــل لــون وجههــا بقــع صــغيرة بيــضاء متن
، فـإن تخلـل بيـاض »شاْبـَغ« ، فإن مال لون وجهها إلى البياض الكامل كانت»شاْرَب«

، والتي صغر حجم أذنيهـا مـن »حاْرَق« وجهها بقع سوداء متباعدة أطلقوا عليها اسم
 يف الماعز التي اجتمعت أذناها إلى »القطما«، و»ماْطَق« ، ومن الماعز»طاْرَق« الضأن
، فـإن »الْتَف« هما، فإن طالتا قليال وتدانى طرفا عرضيهما إلى الداخل قيل عنهايأصل

سوطتان ، والتي أذناهـا مبـ»الْدَج« ا صارتمزادتا يف الطول أكثر واتضحت غضوهن
 ، فـإن تخللهمـا لـون»يـاْرَذ« على حالهما وتناثرت بقع بيـضاء يف ظاهرهمـا أسـموها

، والــشاة »راْطــَع« أطلقــوا عليهـا اســم) الحمــرة التــي تميـل إلــى الــصفرة (»ُّالـصهبة«
، »طـاْبَن« ، ويف المـاعز»عاْقَب« السوداء التي تخللت إحدى دفتيها بقعة بيضاء يقال لها

ْجلـح« ، أي»قرعـا«  جمـع»رعُق« وسائر إناث الضأن ، فيطلقـون »جلحـاء«  مفردهـا»ُ
، وتلفظ القاف جيمـا، وعامـة الكبـاش، واحـدها »ناْرَق« على من نبت لها قرنان اسم

 كبش وهي ذكور الـضأن، ذات قـرون، فيطلقـون علـى مـن لـم تنبـت لـه قـرون اسـم
لقــرون،  تفريقــا عــن األعــم، فيمــا األغلــب يف المــاعز ذكــورا وإناثــا ثبــات ا»أقــرع«

، وقيـاس تـذكير جميـع »عـاْرَق« فيطلقون على ما اختلفت عن العام من اإلناث اسـم
 .»أفعل« تلك األسماء على وزن
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ــسن،  ــة ال ــشاهبات يف األوصــاف بقرين ــين المت ــزون ب ــساع يف األســماء يمي ولالت
 وتلفظ هبمزة ممالة قبل »سخلة«  لستة أشهر ومن الماعز»ورُبَع« فاألنثى من الضأن

 لتمام »ْةَورُقْرَق« ، ثم»يِدَج«  ويف الماعز»وفُرَخ« لساكنة، يقابلها يف الذكورالسين ا
 ، والذكر من الضأن يف هذا السن»سخلة«  ولفظها كما يف»ْةَيِرَشع« السنة ويف الماعز

 يف الضأن والماعز، وهـي التـي اسـتوفت الـسنة الثانيـة، »الثنية« ، تأيت بعدها»دغلي«
، وهـي ثالثـة »حبـات«  بـثالث»ثنيـة«  لسنتين يف األولى»نيةث« ، وتبقى»ثني« والذكر

أسنان صغيرة الربوز تنبت خلف األسنان الثمانية الدائمة يف مقدم الفـك الـسفلي يف 
 كل حنـك، يف حـين الفـك العلـوي يخلـو مـن األسـنان يف مقدمـه، ويف الـسنة الثانيـة

 ت يف الـسن إلـى بحبتين، فإن سقطتا وبقيـت حبـة واحـدة مـن كـل جهـة انتقلـ»ثنية«
 علـى »َخمـاس«، و»خماسـية« ، فإن ألقت إحداها صارت»رباع« ، مذكرها»رباعية«

، ثـم تبـدأ بـالهرم »جامع« ، والمذكر»جامعة« التذكير، فإن ذهبت األخرى أصبحت
، وهــو تآكـل أطـراف أعلــى األسـنان فتقـصر عــن حـدها المعهــود، »الحـسم« وأولـه

 تبــدأ بالــسقوط حتــى تفقــدها جميعــا، ، ومــن ثــم»حاســم« فــاألنثى والــذكر كالهمــا
، ولهـم قرينـة »قـالع« وتبقى األضراس يف آخر الفكـين فيقـال لألنثـى والـذكر منهمـا

أخرى تزيـد يف التمييـز مـا بـين األسـماء واالتـساع يف األوصـاف وهـي حـال الـشاة، 
، »كاسـر« ، والتي لم يثبت لقاحهـا»متلي« فالتي لقحت لسنتها وبان لقاحها يقال لها

 ، والتي ولدت قبـل تمـام عـشارها وعـاش مولودهـا»حايل« ي لم تلقح يسموهناوالت
، ويلفظ االسم هبمـزة خفيفـة مخفوضـة قبـل الـسين الـساكنة، والتـي ألقـت »سباق«

 ويلفظـون »مـصغر« ، والتي نتجت لوقتهـا يطلقـون عليهـا اسـم»رامي« وليدها نافقا
 وإن لم تعطف »روم« عنها، فإن رأمت وليدها قالوا )الزين(الصاد أقرب إلى حرف 

ْنفر« عليه أسموها َ«)١(. 
                                                 

 . ٢٠١٥بتصرف عن كتاب أعراف البادية عارف عواد الهالل، منشورات وزارة الثقافة   )1(
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ْخلفة( يقال للناقة التي نتجت حديثا ويف اإلبل، َ ْ ، ولمولودها أذكرا كان أم أنثى )َ
 إلفراده عـن )مفرود(حتى تمام السنة األولى، ويف الثانية يطلقون عليه اسم ) حوار(

ــإن ولــدت أمــه بعــده ســمي أمــه واســتغنائه عنهــا ْحــج(القــول ، ويــصح )حــق(، ف ِ (
ْحجـــة(والمؤنــث  َّ َجـــذع(، ويف الـــسنة الرابعــة يطلقـــون علـــى المــذكر )ِ واألنثـــى ) َ

َجذعــة( ْ  وعلــى ،)الثنــي( حتــى يــصير بعمــر )القعــود( ويطلــق علــى المــذكر اســم ،)َ
، ويف )ثنـو(حتى تنتج نتاجها األول، ويف النتاج الثـاين يـسموهنا ) البكرة(األنثى اسم 

  من أعمار اإلبـلالخامسةيف السنة و ، وهكذا)رباعية(ثم ) ثأم ثال(الثالث يقال لها 
ِثني ( للذكريقال ْثنية(لألنثى و) َ َّ ِ َالربـاع(ل يف سن ودخيتم ال، و)َ لـسنتين متتـاليتين، ) َّ

  ويف الـسنة الثانيـة ويكـون يف الـسادسة مـن العمـر،)أول نـاب ( يقاليف السنة األولى
 من العمر إلى  يف السنة الثامنة، ثم ينتقل ويكون بعمر السبع سنين)ثاين ناب (يسمى

َالخماس(سن   سـن الهـرم وأولـه  بدايـةوهو آخر سن الفتـوة، ومـن بعـد يـدخل يف) َ
ْهــرش( أو )راس( وللجمــل ،)فــاطر(للناقــة   وقــد تعمــر اإلبــل لخمــس وعــشرين .)ِ
 .سنة

، أي غير نجيبة، ومتخذة للدر فقط، اسـتخرجوا منهـا )ارةَّوَخ(وإن كانت الناقة 
 فتـضع بكـرة، فيبـدأ العـد منهـا  األصـيلالنجائب من اإلبل بأن يطلقوا عليها الجمل

بواحد، ثم يطلقون على البكـرة األولـى يف سـن النتـاج الجمـل، فتلـد بكـرة يف طبقـة 
، وهكذا يف كل بكرة من ساللتها حتى البكـرة الخامـسة )اثنين(جديدة، فيصير العد 

 أهـل شهادةبـ  وتدخل يف النجائـب،)ل عدهاباط(فيقال فيتوقف العد لتغدو أصيلة، 
علـى ) الفحـل(وعند النتـاج ال يطلقـون . المعرفة بذكر النسب من جهة األم واألب

 . فطرةمن يأبى الوقوع على من ولدته) الفحول(، ومن  أو أختهأمه
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ُوللركاب أسماءها التي يستحبوهنا للصفات األصيلة التـي تتميـز هبـا مـن حيـث 
) الهــدال (ارت ذات شـهرة حتــى غـدت نخـوة ألهلهــا، فقيـلفــص الجـسارة والقـوة،

،ويطلق علـى )١(، وكلها من نجائب اإلبل)البلها(و) الجدعا(و، )العرفا(فـ) العليا(و
 .)٢(مفردها اسم الذلول

وعلى قـدر مـا يف اإلبـل مـن الحقـد، فيهـا مـن الوفـاء، فيهـا مـن األلفـة والوفـاء، 
ثة أيام، تبقـى خاللهـا واقفـة عليـه والحـزن فالناقة التي يموت حوارها ال تفارقه لثال

باد عليها، وبعد الثالثة تغادره بتثاقل، وإذا كانت يف القطيـع ناقـة مريـضة، فـإن بـاقي 
 . اإلبل ال تزحمها كي ال تؤذيها، وتفسح لها يف المسير ويف الورود على الماء

رة قلـيال، التي يميل لون حمرهتا إلـى الـسم) السحما(ويسمون اإلبل بألواهنا، فـ
التي كان لوهنا احمـرار وبرهـا صـافيا، ) الحمرا(ذات الحمرة الداكنة، و) الشقحا(و
التي يخالط لون سواد وبرهـا بيـاض، وأمـا ) الزرقا(البيضاء الناصعة، و) الوضحا(و
مـيال عـن لفـظ ) الـصفرا(فذات الـوبر األسـود، وقـد يطلقـون عليهـا اسـم ) الملحا(
      .)٣(كرهالذي يتشاءمون من ذ) األسود(

، وهـو عالمـة يثبتهـا »الوسـم«  ويسألون عنهـا بإثبـات وذكـر،وينشدون ضالتهم
 مـن ماشـيته التـي يـستبقيها مـن النتـاج إلكثـار ثروتـه، »ةَّيـِنِالق« صاحب القطيع علـى

                                                 
األصل هبـذه األسـماء وكـذلك األسـماء المتعلقـة باألوصـاف الهمـز، فـتم قـصرها للـشيوع وتليينـا   )1(

 .ظ، وذكرها ال يعني الرتتيبللف
اسم يعني اللين، ويطلق على نجائب اإلبل، مثلما يوصف به اإلنـسان والخيـل، ويتـساوى : َّالذلول  )2(

ُذلل(، والجمع )ذلوالن(باالسم المذكر والمؤنث، ومثناه  ، وللتفريـق يف المعنـى مـا بـين )ِّأذلـة(و) ُ
أيضا يعاد باللفظ إلى ) أذالء(ويجمع على ) الذل(المأخوذ من ) أذلة(و) اللين(المأخوذ من ) أذلة(

ومثنـاه ) ذلـول(غيـره يف المعنـى عمـا مفـرده ) ذلـيالن(ومثنـاه ) ذليـل(المفرد أو المثنى، فما مفـرده 
 .الهوان إذا وصف به اإلنسان، ويستدل على ذلك من السياق) أذلة(وقد يقصد بلفظ ). ذلوالن(

 .اعية الحويطاتبتصرف عن رواية عبد اهللا سالم المر  )3(
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وتلفظ الكلمة بإبدال القاف المخفوضة جيما مكسورة، فيما يرتك تلـك التـي ينـوي 
ْغفال« بيعها َّالـشلية« ميزها كما بـاقي ي»وسم« ، بال»ُ  »وسـما«  التـي تحمـل جميعهـا»َّ

  أقـوام آخـرين، إذ لكـل قـوم»وسـوم«  قـوم صـاحبها ويخـالف»وسم« واحدا يوافق
  تتعاقبــه األجيــال، فيثبــت لهــم دون غيــرهم ال يتعدونــه إلــى ســواه فيــصبح»وســم«
ئـل  فضال عن كونه عالمة يميزون هبـا ماشـيتهم وسـيلة للتعـرف علـى القبا»الوسم«

 .ُالتي غدت أسماءها تقرتن بالوسوم
 

&&&&&  
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٢١ 

 
 

  الوشم والوسم
 
 

ــظ، ويكــادان )١(مســم، والوشــالو ــام يف اللف ــر ت ــستان جناســا غي ــان متجان  كلمت
 »الوشم«  ففي حين يستخدم، مع اختالف االستخداميتجانسان جناسا تاما بالمعنى

شــمت الــساعدين ، إذ ومــن قبــل اإلنــسان تزينــا أو تطببــا، فاستوشــمت المــرأة زينــة
والرســغين، وبعــض مواضــع الوجــه كطــريف جــانبي الفــم، ومنطقــة الــذقن، وأعــالي 

 واستوشم الرجال اسـتطبابا  ومنتصف الجبين،،)٢( ومع امتداد الحقيمينالوجنتين،
 )٣(يف منطقة الرسغين، أو الكاحلين للتخلص من اآلالم يف هذه المواضـع، أو ردعـا

 .الوجنتين، وأرنبة األنفاحرتازا من أذى العين على أعلى 
فالوشم استخدم للتزين من قبل النساء، فـتم توارثـه مـن جيـل إلـى جيـل رسـما 

وفقا للـشكل، ومـا امتـد ) نجمة(أو ) هالال(واسما، فما كان يف وسط الجبين سمي 
ًمـرودا(من طرف العـين إلـى الـصدغ سـمي  َ َ ْ ، والـذي يقـع علـى الخـدين يـسمى )٤()ِ

                                                 
 .هنالك من استخدم اللفظين بذات المعنى، فيقول لوسم الماشية وشما  )1(
 .طرف العين مما يلي الصدغ، ويسمى طرف العين مما يلي األنف الموق: الحقيم  ) 2(
مما استخدم وشما للرجال بنقط على رؤوس الوجنات وأرنبة األنوف دفعا للحـسد، ودرءا : الردع  )3(

 .للعين
والجمع مراود، وهو عود محسوم بدقة ليكون غير شثن القوام كـي ال يخـدش الحـدقات، : لمرودا  )4(

يمرر يف العين ما بين الجفنين بعد غمسه بالكحل لالكتحال بما يعلق به من األثمـد مـن أثـر ترطيبـه 
مـن ألنه يأخـذ شـكله، أو لقربـه ) المرود(وسمي هذا الوشم بـ. أيضا) الميل(قليال بالريق، ويسمى 

 .موضع االكتحال الذي غالبا ما يمتد أثر الكحل إلى طريف العينين خارجا
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َردع ( ْ ٌمبـسم(طرف الفم باتجاه الحنك يقال له ، والوشم على )َ َ ، وحـين يتـدلى )١()َْ
ًسـياال(الوشم من أسفل الشفة إلى الـذقن يـسمى  َّ ، فـإن أحـاط بالمعـصم سـمي )٢()َ

، وما كان موضعه الصدر سـمي )٤()وسائد(، فإذا كان يف الساعد أسموه )٣()أساور(
 ).خالخيل(وإن كان يف منطقة الكاحل قيل له ) قمرا(

 
 الوشم

                                                 
وعلـى الوشـم . يطلق االسم علـى الفـم عمومـا، وعلـى الـشفاه خـصوصا لموضـع التبـسم: المبسم  )1(

 .الرتباطه بالمعنى
ا تجـاوزت تشبيها له باالنحدار مع انحناء الشفة السفلى، مثلما سموا امتداد غرة الفـرس إذ: السيال  )2(

 . موضع الجبهة انحدارا بالسيال
 .األساور، وبعدها الخالخيل لوقوع الوشم يف مواقع أدوات الزينة تلك  )3(
وتلفظ بلسان العامة بتليين الهمزة إلى الياء، هي جمع وسادة، والمعنى مأخوذ من توسـد : الوسائد  )4(

 .اإلنسان لذراعه أحيانا حيث موضع الوشم
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وجاء الوشم عنـد الرجـال إمـا دفعـا للعـين، وتحريـزا مـن الحـسد، فعنـدما يـأيت 
المولود وسيما، أو يولد بعد عدد من البنات، أو بعد تكـرار الوفيـات للمواليـد قبلـه 

، وهو تثبيت نقاط من الوشم على أعلـى )الرتديع(يعملون على تحصينه من العين بـ
وربمــا بــين الحــاجبين ليقــع ن ل الــذق، وعلــى رأســي الــوجنتين، وأســفأرنبــة األنــف

 البصر أول مـا يقـع علـى مواضـع الوشـم الـذي يـصد اإلصـابة بـأثر العـين، إذ يعتـرب
 نفـس الحاسـد  ممـا يـدفع تعلـق، عنـد الرجـال لعـدم اعتيـاده للخلقـةالوشم تشويها

 وإن كان الوشم بذاته يف هذه ، يخرق اكتمال الحسن ال الذيبالمحسود ألثر الوشم
مثلما استخدم الكي لذات الغاية، كأن يتم لذع مـن يـراد ارة على الوسامة، الحالة إم

 .دفع الحسد عنه بالميسم ليحدث أثرا دائما على جانبي العينين
 لالستـشفاء مـن آالم  وأكثـر مـا يـستخدم اسـتطبابا، الوشم عند الرجال جاءإماو

يــأيت علــى  يف مواضــع األرســاغ يف اليــدين، والكواحــل أســفل القــدمين، والمفاصـل
شكل خط مـستقيم عرضـي مـع الرسـغ أو الكاحـل تتفـرع منـه خطـوط قـصيرة إلـى 

 . لتشابه الشكل)المشط(األسفل، ويسمون هذا الوسم باسم 
 التي هبا قـوام ألنعاما لما تخيروا اقتناءه من عالمة مميزة) الوسم( استخدم فيما
، )حـالال(سـموها  فأت مـن اإلبـل واألغنـام والمـاعز،سالالالـاستحسنوا ف ،حياهتم

 فــزاد حرصــهم علــى إنمائهــا  والمؤونــة التــي تعــين علــى المــروءة،الثــروةفكانــت 
بالتناسل مع تحسين الساللة، ووسموها بوسوم معلومة ال تزول، تكون إمارة تزيـل 

 .  ولو مع طول األمدإلى أهله) الحالل(التنازع عند الخالف، وتعيد 
هنـا بأسـمائها، وينـسبوهنا لـسالالهتا،  يعرفوفهـمولم يـسموا الخيـل إكرامـا لهـا، 
 ليست من السائمة التـي يخـشون ضـياعها، الخيلويتعهدوهنا بالرعاية واالهتمام، ف

، فهي قريبـة  قوائمها عنبأقفالها قيود القلما تتجاىف و، أيديهم ال تفارق أرساهناكون
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 وهـي،  زيـادة يف الحـرص عليهـايقـدم لهـا طعامهـا وشـراهبا تحـت أعيـنهمالمربط، 
كـانوا ال  وإن  البهـائم لقلـة شـأهنا، سـائر كما أهنم لم يسموامكرمة حتى عن الوسم،
وتقــضى علــى ظهورهــا الكثيــر مــن  إذ تحمــل أثقــالهم، ،يهملوهنــا لحــاجتهم إليهــا

 .جهمحوائ

 
 الخيل تعرف بأسمائها ال بوسومها

 
  لهـا ارتباطهـا يف أخـرى إلى أشـياءولم يقتصر الوسم على المواشي، بل تعداها

 الوسم على الـصفا يف حـدود المنطقـة )١(رقشواالمعيشة، أو أثرها يف الوجدان، فقد 
، فمن رأى الوسم انثنـى عنهـا، فـال )الديرة(التي يذودون عنها ويطلقون عليها اسم 

 ،طي فوهات اآلباريدخلها إال ضيفا، أو بعد االستئذان، مثلما نقشوا وسومهم على 

                                                 
 .قشكما الن: الرقش  )1(
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 نقـروا  كمـا، بـين النـاس)١( مـشاعااُ ماءهـكـوني  كـي الاأو على الـصفا القريـب منهـ
 قريـب الميـت يحـدثهاالوسم على نصائب قبـور موتـاهم إضـافة إلـى قرينـة أخـرى 

   .ليستدل هبا على قرب قريبه
 

&&&&&  

                                                 
 .من الشياع، ومن معانيه أن يصبح الشيء مفرقا بين الناس، أي ال قسمة فيه: المشاع  )1(
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  زمن الوسم 
 
 

 ما التأكيـد باسـتخديـصح إرجـاع الوسـم إليـه، إال أنـه يمكـنليس من بعد زمني 
رسـخوا اسـتخدامه ، وإلـى أقـوام ة سـحيقة زمنيـعهودلى  وقد يرجع إ قديما،الوسم
كـان  r أن الرسـول  وممـا يؤكـد عمـق جـذور الوسـم يف التـاريخ عصور خلـت،منذ

 يف الـزمن الغـابر ال  الوسـمالغايـة مـنف ،)١(، ووسم غـنم الجزيـةيسم إبل الصدقات
وم  تمييز حيـازة قـوم عـن حيـازة قـ فالقصد منه،يف الزمن الحاضرنظنها تختلف عنه 

 كالخـاتم يف العقـود والـصكوك، الميـسم يف الماشـيةف  حفاظـا علـى الثـروة،آخرين،
 :ومن األلغاز التي قيلت يف الوسم.  لفض التنازع على المتنازع عليهيتخذ دليال

  أنــشدك عــن رجــل يـــدل الرجاجيــل
  )٢(دربــه دهــر مــا ينبــت اللــي وطــى بــه 

  وصــفه عمــى وال يــسمع القــال والقيــل
ــا حــضر فــك  ــةوالي ْ النــشب والطالب ََ ْ َّ)٣(  

                                                 
ـــن   )1( ـــكع ـــن مال ـــس ب ـــال أن ـــه ق ـــول اهللا :رضـــي اهللا عن ـــى رس ـــي  rغـــدوت إل ـــن أب ـــد اهللا ب  بعب

أنه رآه يـسم غنمـا  أنس ومن وجه آخر عن. فوافيته يف يده الميسم يسم إبل الصدقة ليحنكه، طلحة
 . يف آذاهنا

 .ر، فيكون عالمةأي ال ينبت وبر أو صوف أو شعر يف موضع الوسم على مدى الده  )2(
 .الطلبة موضوع الخالف: الطالبة. االختالف بين الخصوم: النشب  )3(
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رعاياهم مـن ل عالمة على إثبات الوسم  من القبائلفقد دأب أصحاب المواشي
 األغنام والماعز وإن باهتمام أقل من  قطعان، ووسموا)١(ً التي يستبقوهنا اقتناءاإلبل
 فاتخـذت كـل قبيلـة، أو عـشيرة وسـما ،)٢( وتركوا التي يرغبـون ببيعهـا غفـالاإلبل،

 تميـز هبـا  إلـى الوسـم أن تـضيف قرينـة من األفخاذ والحمائـل ولفروعها،خاصا هبا
فيحـدث الخـالف مـع  الوسـم الواحـد يـسطوماشيتها عن الفـروع األخـرى، كـي ال 

 .اتساع البقاع، وتعدد القطعان، وكثرة الحيازات واختالف المنافع
وتختلــف وســوم اإلبــل عــن وســوم األغنــام والمــاعز، يف أن وســم اإلبــل ســمة 

، وإمـا سـمة الغـنم فلربمـا اتـسعت )٣(للفـروع) الشاهد( فارق ة معقبيلة أو العشيرلل
 . أو قد يفرتق األخوة يف الوسمبحيث يكون لكل عائلة وسم،

ولم يحفل أهل القرى بالوسم، لقلة حيازهتم غير الدائمـة مـن الماشـية التـي لـم 
س والرأسـين مـن تكن تتجاوز العدد القليل مـن رؤوس األغنـام أو المـاعز، أو الـرأ

البقر، لسد حاجتهم من المؤونة، ألن اعتمادهم يقوم على الزراعة الحقليـة، ولـيس 
ــة، ــروة الحيواني ــاء الث ــى اقتن ــا عل ــددهم ربم ــة ع ــى قل ــيتهم عل ــدد ماش ــن زاد ع  وم

 غيـر أن هنالـك ،)٤(دون ارتباط ذلـك بأصـل الوسـم) عالمة(كـ) الوسم(استخدموا 
 شركس والشيـــشان مـــن كـــانوا يقتنـــون األبقـــارلـــمـــن أبنـــاء البنيـــة االجتماعيـــة كا

، وهو تقليد له أصوله أيضا انتقل معهـم مـن بـالد ، ويسموهنا بوسومهموالجواميس
                                                 

والموسومة يتم بيعها بالمكاتبة، أو بحضور الشهود إلثبات حق المشرتي الذي له أن يضيف وسم   )1(
 .إبله على ما اشرتى

 .من الماشية التي ترتك بال وسم: الغفل  )2(
كذلك، هو العالمة الفارقة التي تضيفه ) الفرق(أيضا، ويسمى ) العزلة(يف الوسم، ويسمى : الشاهد  )3(

 . فروع القبيلة أو العشيرة للوسم الجامع تفريقا لحيازات الحمائل واألفخاذ
من استخدم العالمـة بطريقـة الوسـم، وهـو وسـم غيـر مـستقر لعـدم دوام ) الفالحين(هنالك من أهل القرى   )4(

 .لتتخذ وسما خاصا هبا) العشيرة(نهم، وهي قناية ليست سمة عامة ـلالحيازة التي تخص أشخاصا بعي
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هجــرهتم، فحــافظوا عليــه إلــى زمــن قبــل أن يتالشــى اســتخدامه تــدريجيا مــع قلــة 
 .االعتماد على طرائق المعيشة القديمة

 ال تعنـي سـوى  للوهلـة األولـى أشكالها التي تبدو رسوما عند القبائلوللوسوم
 كذلك مع النقل عرب األجيال المتعاقبة الذين لم يتوقفوا بدت عجماء، وقد إشارات

معنـاه، واكتفـوا إال عند رسم الوسم كداللة دون إيضاح محتـواه، أو الوقـوف علـى 
 وابتـدعوا لـه اسـما  نقال عن وسوم أخـرى،بنقله على هيئته، وأضافوا إليه من جنسه

ــق شــك ــتهم،يواف ــصندوق علــى ذي األربعــة له ممــا عهــدوه يف بيئ ــأطلقوا اســم ال  ف
 أسـموه البـاب،) ( ضـلع لشبه الشكل، فإن نقص مـن أحـد جوانبـه) ¨(أضالع

 تثبـت بطـرف  من اثنتين أو أربـع حلقـات وهي حلقة،خدمة )¡( الدائرة قالوا عنو
 مـع علـى، وقلـيال مـا تج»خـدم«  ويجمعوهنا علـى،الماعون المعدين لتسهيل حمله

َفتخة( وغيرهم أسماه على ذات الوسم،) حلقة( ومنهم من يطلق اسم ،»خدمات« َ َ (
َفتخــة(ويلفظهــا الــبعض  ْ وهــي ذاهتــا الحلقــة التــي تــستخدم يف أطــراف الــسالسل ) َ

 المطـرق تـشبيها لـه بالعـصا المـرن،) । ( وقالوا عن الخط المستقيم طوالالمعدنية،
الـربثن القرتابـه مـن ) (عن شكل الوسـم  وقالوا ،)الناطح(ه وأسم) (وعرضا 

) É( مثلمــا أســمو الخطــين المتقــاطعين شــكل مــوطئ الطيــر برباثنــه، أي مخالبــه،
 موضع الحبل يف الدلو الذي له نفس االسم، وجمعـه لمشاهبة شكل الوسم) عرقاة(
 الـذي يـزداد فيـه الخـط العمـودي )†( وهو ما يختلـف عـن وسـم الـصليب اقي،َرَع

تشبيها له باألداة التي يـتم فتـل ) T ()المغزل( وقريب منه ،العرضيطوال عن الخط 
األصــواف والــشعور هبــا لتكــون خيوطــا تــستخدم للنــسج أو تــضفر حبــاال، وبعــض 

 وتتعـدد األسـماء بتعـدد ، ولـه أسـماء أخـر،)المـشعاب(األقوام يطلقون عليـه اسـم 
  وافـق اسـتنباطهمإال مـا  بالمعاين فجرى االتفاق باألشكال على غير وفاقالوسوم،

، فظـن النـاس أن تقريبا لفهمهم بعدما تالشـت المفـاهيم األولـى مـع تراخـي الـزمن
 عالقة األنعاموسوم بأن ل ، ولم يعلموارسوم الوسوم عالمات صماء ال توحي بعلم
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 األبعـد  دالالهتـا يف وقتهـا، وإن الستخداماهتا)١( القديمةبالحروف واألرقام العربية
 علـى شـكلها األول مـع مـرور  ثـم انتقلـتالـذين اسـتخدموها، لـدى األوائـل غـورا
 . دون الذهاب إلى أصولها األولى وحسب صرفا تقليداالقرون

 

 
  نموذج الحروف واألرقام العربية القديمة

 )عن المواقع اإللكرتونية(

                                                 
بدر الخريف، الرياض، مقالة عن دراسة الباحث السعودي وليد عبد العزيـز العطيـشان عـن عالقـة   )1(

 .الشبكة اإللكرتونية. وسوم اإلبل بالحروف واألرقام العربية
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وإن كانت هنالك أحداث أحدثت، أو غيرت، أو أثرت يف اسـتنباط وسـم قبيلـة 
أصل لم يتجـاوزه، فانتقـال وسـم قـوم أن جوهر المعنى يقوم على ، إال  ماأو عشيرة

 كـان  حقيقـة أن الوسـم علـيهم لـم يبـدل مـن أو جـزء منـهإلى قوم آخرين، أو دخوله
    .ابتداعا ذا قصد باإلضافة إلى كونه عالمة

 ولـم تـستمر منـذ القـدم كـل هـذا ، هكـذا جزافـافالوسوم لم تأت على عواهنهـا
أو مـصادفة بـال اختيـار، فثباهتـا يعنـي رسـوخها، ،  محـضاعاالافتالزمن ألهنا جاءت 

 لـو جـاءت  الـضد مـن علـى،واستمرارها بأشكالها يدل على أصالتها التي لم تتبـدل
 ولما استقرت عـادة ال  فلكانت سريعة الزوال، وأقرب إلى االندثار،ًأهواء عارضة،

اء لفـض النـزاع بـين  يف القـض دامغـةعرفا سائدا يؤخذ قرينـةوتتخلى عنها األجيال، 
  تناقلـه الخلـف عـن الـسلف حتـى صـار إمـارة، وتقليـدا)١( فالجا ومفلوجاالخصوم

فمــن الوســم يــستدل علــى ،  أصــحاهبا دلــيال علــىراســخة لــيس فقــط لألمــوال، بــل
 إذا كـان إما أن يجر جريرة فالوسم القبائل ومواطنها، فيتم قصدها أو االنتحاء عنها،

 .ا إن كانوا أقرباء أو أحالفًع اعتداء، أو أن يمنالقوم على خالف
 وتكاد الوسوم تنحصر عددا، غير أن االتساع يـأيت يف المواضـع التـي تقـع فيهـا،

 فالوسم الواحد يغدو وسوما عدة حسب موضعه، فما ومع القرائن التي ال تفارقها،
يقع على الورك األيمـن يعـد وسـما، والـذي مثلـه شـكال ويقـع علـى الـورك األيـسر 

وسما آخر، وكذلك إذا جاء ذات الوسـم علـى أحـد الـذراعين أو أحـد جـانبي يعترب 
فـرق (مـع الوسـم، ومـع اخـتالف مواضـع العنق، وتتسع الوسوم مع إثبات الـشاهد 

 . يمين أو يسار الوسم)الوسم
                                                 

 الحكــم، والمفلــوج الــذي عليــه فــرض الفــالج الــذي يغلــب خــصمه بحجتــه فيكــون لــه الفــرض يف  )1(
 .الحكم
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فعن حذق من أصحاب الوسوم تولد عن االتفاق اختالف، فتحقـق الفـرق بـين 
شائر والحمائل واألفخاذ، فاستقر لكل أناس وسم قبيلة وأخرى، وما بين وسوم الع

 .وسمهم الذي ال ينكره غيرهم، ولكل وسم اسمه
 ومكسب مروءة، واتباع عرف تجـذر بـين والوسم من جهة أخرى مؤدى أمانة،

 فإذا وقعت ضالة يف قطيع من الماشـية ولـم يـستعدها صـاحبها ، قيما راسخةالقبائل
، ووسـم مواليـدها مـن اإلنـاث وقعت فيه الذي يف وقتها، احتفظ هبا صاحب القطيع

 ال يكـسب منهـا إال ،رعايتـه لقطيعـه ورعاهـا مـع ماشـيته وما تناسـل منهـا بوسـمها،
 ، ولـو مـع تبـاطؤ الـسنين فإن ظهـر صـاحبهاحليبها وصوفها وما ولدت من الذكور،

شهود، ولمن اعتنى هبـا ال  وما نتجت بشهادة استعادها،وتعرف عليها بإثبات الوسم
 أو  وتحسب الذكور التي يكون قد تصرف هبا من قيمـة الـشرط،،)١(ن رغب إشرطه

 ذوو األعـراف  التـي عليهـا)٢( ليرسخ ذلك الفعـل يف الـسوادياكتفى بأنه أدى أمانته
 .السائدة

، وهـو قـضيب مـن يثبت الوسم بوضوح يف مكان بارز من البدن، وأداته الميسم
 ويكـوى  بالنار إلى درجة االحمرار،ُ يتم إحماءهالمعدن يف أحد طرفيه رسم الوسم،

 ظــاهر الجلــد كــي ال ينبــت يف  مــسامبــه موضــع الوســم وبقــوة حتــى هتتــك الحــرارة
 .، فيربأ الكي ويبقى األثرشعرالوبر أو الالمكان 

                                                 
 .بعرف أهل البادية، األجر مقابل رعاية قطعان الماشية: الشرط  )1(
 .األعراف السائدة التي جرت مجرى العادة: السوادي  )2(
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 المياسم

 
وتوسم اإلبل بعمر السنة، والماشية من الضأن والماعز على عمر ستة أشهر إن 

، وموعد الوسم بالمياسـم )١( أو البذحن كان بالبرتكان وسمهما بالكي، وقبل ذلك إ
، إذ اعتدال الطقس فال برد وال حر يؤثر على هياج )٢()نجم سهيل(يكون بعد مطلع 
 نكئــا ولعــدم وجــود األعــشاب الرطبــة التــي قــد تحــدث مالمــستها موضــع الكــي،

 .موضع الوسم قبل يكتتمل
 ،أوراكهــا وأعناقهــا علــى أعــضادها ووطريقــة وســم اإلبــل ال تكــون إال بــالكي

 ،)٣( اليــدين كلتــا إذ تــتم إناخــة الجمــل أو الناقــة، وعقــلوقلمــا توســم علــى الوجــه،
                                                 

 .الشق الذي يحدث فصال، ويكون يف آذان الماشية: البذح  )1(
لصيف وبداية أشهر الخريف تنكسر حدة الحـر مع بداية طلوع نجم سهيل الذي يوافق هناية أشهر ا  )2(

 .ويبدأ الطقس باالعتدال
ربط العقال حول الذراع مع الساق عند الربوك حيث يتطابقان، لمنع الجمل مـن النهـوض، : العقل  )3(

والعقال قطعة من المرير، أي من الغزل المفتول مـن الـوبر أو الـصوف تطـوى علـى موضـع العقـل 
 .وتعقد
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مخـالف لموضـع ب ال إلـى الجانـجذب العنق بواسـطة الرسـنيتم  ولتحديد حركته
 . ثم يثبت الوسم يف الموضع حتى تستقر العالمة،الوسم

 
 طريقة وسم اإلبل

 
 بالميــسم، فــإن تــم فالغالــب يف  لهــايقــع الوسـم فقلــيال مــا ، والمــاعزوأمـا الغــنم

 ووسوم األغنام أقل اتساعا من وسوم اإلبـل لـضيق الوجه، وقليال ما يصيب األذن،
 يف ألداة الحـادةبـامساحة الوسم الذي ال يتعدى الوجه، فألحقوا العالمة التي تتخذ 

نه  وهــو أخــذ شــيء مــن طــرف أســفل األذن يــسمو،بــرتا إمــا  فتقــع، بالوســوماآلذان
ــسمونه باســمة  أو شــرخا،،)القطــشة( ــع طــول األذن وي ــا م ــق إم  وهــو إحــداث ش
، ويكـون بإزالـة جـزء يـسير  أو قرضـا)ريشة(أو مع عرض األذن ويسمونه ) شرخة(

من أحد جانبي األذن على شكل نصف دائرة مـن جهـة العـين أو مـن صـوب الرقبـة 
ْقبلة(يسمونه  َ ْ ًجازا(سمونه   ، أو ما يرتك فراغا بذراعين وزاوية وي)َ َ َ()١(. 

                                                 
 .٢٠١٥لبادية، عارف عواد الهالل، منشورات وزارة الثقافة كتاب أعراف ا  )1(
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 وسم الشرخة

 
وطريقة وسم الغنم والماعز تكون بطرحها أرضا على الجانب المخالف لجهـة 
 الوســـم عنـــد وســـمها بالميـــسم، وتثبيـــت حركتهـــا إمـــا بجمـــع قوائمهـــا بواســـطة

 لمرونتـه، أو  أو الـوبر، وهـو قطعـة مـن مريـر الغـزل يتخـذ مـن الـصوف»الكرباس«
ص آخـر ليـتم لـذعها بالميـسم المحمـى بالنـار يف موضـع بتثبيتها بقوة من قبـل شـخ

، »الشربية«  إما بواسطةالتوسيم، أما يف حال الوسم باألداة الحادة فيتم وسمها واقفة
وهي مدية بأحجام مختلفة، طرف نصلها الحاد المصنوع من المعدن الـصلب 

 أو بواسـطةمجوف قليال إلى الداخل، والطرف اآلخر محدودب إلى الخـارج، 
 يـستخدم لجـز الـصوف، وهو مقص كبير يصنع من الحديـد المقـوى، »الجلم«

  .وقص الشعر، وربما إلحداث الوسم شقا أو استئصاال
 فيلجـأ ب الماشية من الزينة ولـيس مـن الوسـم كمـا قـد يتـوهم الـبعض،اوخض

أي جـز - »القـصاص« أصحاب القطعان إلى تخضيب األغنام باألصباغ بعد موسم
، ويــستمر اللــون زاهيــا طيلــة فــصل الــصيف، ويبــدأ  الــدفء مــع طــالع-األصــواف
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بالتالشي مع نمو الصوف حيث تقل كثافة اللون إلـى أواخـر الخريـف، ويـزول مـع 
 .أول فصل الشتاء مع غسل األمطار ألبدان المواشي

، وهي صباغ أحمر يذاب بالماء بكثافة تطلـى »ُالمغرة« وغالبا ما استخدموا
ن عريــضين يف مواضــع األكتــاف ممتــدا إلــى  بخطــي»المراييــع« بــه أصــواف

ــين)١(الــدفتين ــتم تخليلــه ب  ، وأعجــاز الظهــور يمتــدان إلــى أســفل الجنبــين وي
ُ الصوف حتى يتغلغل يف أصوله ليثبت اللون لفرتة أطول، يجعـل بـين »عذوق«

 وهي صـبغة زرقـاء تثبـت بـذات ،»النيلة«  خطا أقل عرضا من»المغرة« خطوط
 يف »النيلـة« ، أو بـدلك مكعبـات»المغـرة« ها خـضابالطريقة التي استحدث في

المكــان المــراد توشــيحه بــاللون بعــد ترطيبــه بقليــل مــن المــاء، وقــد خــضبوا 
 .»البهم« الفحول وبعض الشياه وبعضا من صغار

 
 غنم مخضبة

                                                 
مفردها مرياع، وهو كبش عنِّين، أي غير فحل، يروض من صغره، إذ يفصل عـن أمـه قبـل : المراييع  )1(

 .حين فطامه، ويربط لفرتة طويلة ليعتاد قلة الحركة ليتبعه القطيع خلف الراعي
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 غيـر دائمـة لعـدد مـن الـرؤوس يف موضـع وقد يستخدم الخضاب حينا كعالمـة
 .نه ال يعد وسما لكمحدد من البدن، وبلون واحد،

اقرتانا ال ينفك عنه، فما ذكر الوسم إال وذكرت ) الوسم(مع ) النخوة(واقرتنت 
النخوة قرينة له ال تفارقه، بل غدا الوسم أحيانا مرادفا للنخوة، ولربما وقعت سطوة 

،  بعينهـا بـه علـى أسـماء قبائـللستدالمرادفا للنخوة فضال عن االغدا فاسم الوسم 
َوسام(اسم ك َّ ِة الباهلَ  الذي يدل على قبائل بعينهـا، وإن اشـرتكت قبائـل أخـرى )١()َ

بشكل الوسم ذاته مع ما يفرق بين الوسمين إمـا مـن حيـث الموضـع، أو مـن حيـث 
 . الشواهد

 
&&&&&  

                                                 
أعلى الفخذ : والباهل. العظامات، والشرفات، والمساعيد: اسم يطلق على العشائر: وسامة الباهل  )1(

 . غزيرة الدر: والباهل من النوق. ويستبطن العرق الذي يدر الحليب
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  النخوة
 
 
كـذا -الفخر والزهو والكرب، وانتخى فـالن أي افتخـر وتعظـم :  لغة)١(»النخوة«

ن فالنــا إذا أثــار الزهــو والفخــر يف نفــس مــن انتخــاه، ، ونخــا فــال-يف لــسان العــرب
 يف الشدائد، ودأبوا علـى تـرداده فيمـا القبائلواالنتخاء اصطالح شاع استعماله بين 

بينهم عند الملمات حتى غدا من أعرافهم، فباالنتخاء يكون بذل غاية الجهد وعزيز 
منهـا بغيـر المال، وتـرخص النفـوس للوصـول إلـى الغايـات التـي يـصعب الـتمكن 

االنتخاء، فتتحقـق المكاسـب وتقـضى الحاجـات بـالنخوة، فـإن وجـد المـرء عائقـا 
يحــول دون تمكنــه مــن غايتــه لجــأ إلــى نخــوة ذوي المــروءة، ولالنتخــاء أغراضــه 
ووجوهه وأوقاته التي ال تأيت عرضا، بل تحتمها الظروف التي توجبها الحاجـة إلـى 

 .النخوة
اعتدادا بـشرفها لمـا لموضـع الـشرف والـدفاع فينتخي الرجل بشأن نفسه بأخته 

عنه من مكانة رفيعة لديهم، كما للرجل أن ينتخي بأبيه تـصريحا أو تلميحـا افتخـارا 
بــصراحة النــسب الــذي لــه موقــع الــذروة يف نفوســهم، وينتخــي أيــضا بابنــه أو أخيــه 
لقرهبما من العـصبة، وجـرت عـادهتم أن ينتخـي أحـدهم بيمينـه لموضـع الفعـل، أو 

                                                 
، والثـاين بلـسان الجمـع مثـل )راع الحيـزا(األول بلسان المفرد مثـل : يأيت لفظ النخوة على ضربين  )1(

 شـخص مـا مـن القبيلـة أو العـشيرة جـرى والفرق بينهما، أن نخوة المفرد تعود علـى) أهل الحيزا(
االعتداد به فـانطلق عمومـا مـن خـصوص، وأن نخـوة العمـوم تعـود علـى مجموعـة مـن القبيلـة أو 

 .العشيرة ثم اتسعت للجميع
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أسه لموضع العزة واألنفة، أو بـشاربه لموضـع الكرامـة، أو بـسالحه لمـا يف ذلـك بر
 .من الفروسية، ويأيت هذا النوع من النخوة أقرب ما يكون إلى القسم

وللرجل، وبدافع المروءة أن ينتخي لغيره من تلقاء نفسه، إلنفاذ أمر يخص من 
ءة بــالحيف يلحــق ينتخــي لــه، ودون أن يطلــب منــه، فمتــى أحــس الرجــل ذو المــرو

بأحدهم رفع الضيم عنه بأن يسعى إلى إصالح حاله، أو تمكينه من حق يغمطـه، أو 
 .دفع الغبن والحيف عنه

 ولم تقتصر علـى األشـخاص  وطفقت شهرهتا،،نخوات عمت صيحتهاوهناك 
ففـي حـروهبم كـانوا يـرددون اسـم  بعمومهـا، والقبائـل بذواهتم، بل شملت العشائر

همـم يف نفـوس فرسـاهنم، وحـثهم علـى االستبـسال يف الـدفاع عـن نخوهتم إلثارة ال
حماهم، وزيادة الحمية يف صدور رجالهم للـرد عـن حياضـهم، تـرتدد النخـوة علـى 
ألــسنتهم فيمــا بيــنهم وقــت الــسجال لحمايــة أمــوالهم، ودفــع األذى عــن حرمــاهتم، 

ال يتهـاونوا يطلقها أحدهم لحظة الشدة تذكيرا لهم بحقيقتهم التي يفخرون هبا، كي 
ُأمام أعدائهم، وال يتقاعسوا يف النزال، فينال مـن هيبـتهم، وتهـان كـرامتهم، وتمـس  ُ ُ
مكانتهم التي يبذلون أرواحهـم رخيـصة يف سـبيلها، ومـن اسـم االنتخـاء يـستمدون 

 .قوهتم، ويزدادون ثباتا يف حومات الوغى
فـوس، وتحفيـز واالنتخاء يسبق الوقيعـة، فيكـون أثنـاء االسـتعداد لهـا لـدفع الن

الهمم، وإيقاظ العزائم، وشحذ الحمية، حتى إذا وقعت الواقعة ازدادت النخوة أثرا 
بين التالبيب، وأخذت مراجلها تغلي يف الصدور، يرتجز هبـا كـل فـارس مـن جهتـه 
ــوس  ــة يف نف ــبط العزيم ــه، ويث ــان قوم ــوس فرس ــة يف نف ــن الحماس ــد م ــصوت يزي ب

هـا، إذ تعتـرب نرباسـهم الـذي بـه يهتـدون وعنـه أعدائهم، وللنخوة وقعها يف أفئدة أهل
يــدافعون، ليبقــى اســم النخــوة جلــيال يف نفوســهم، جامعــا لكلمــتهم، يلتقــون عليــه، 
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ويرفعونه فوق خالفـاهتم الفرديـة، وأهـوائهم الشخـصية، تـدفعهم إلـى ذلـك الغيـرة 
 .على اسم الجماعة، الذي يجتمعون على أن يكون محصنا مما قد يثلمه

مـن القبائـل نخوهتـا التـي أصـبحت رمـز شـهرهتا، تقـوم لهـا القبيلـة فلكل قبيلـة 
ًحماسة، وتدافع عنها حمية، وتستبسل من أجلها غيرة، فهي سالح نفوسهم، وعدة 
ــين  ــزع مــن ب ــة صــيتهم، وصــوت نفــورهم، وهاجــسهم الــذي ال ينت عقــولهم، وراي

يـع جوانحهم، بل يرخصون أرواحهم يف سبيل أن يبقـى اسـم نخـوهتم حـصنهم المن
الذي يلجأون إليه وقت يحسون بفتور العزائم وتراخي الهمم التي تؤدي إلـى غلبـة 
األعداء، وعلى الرغم من تعدد أسماء االنتخاء، واختالف رموزها بين القبائـل، إال 

 .أهنا جميعها غايتها إثارة كوامن النفوس
 ذات وال يقتصر االنتخاء على الفروسية فحسب، بل يتعداها إلى قيم اجتماعيـة

مـساس بحيــاة أهــل الباديــة، كــالكرم وحمايــة الجــار وإعانــة الملهــوف ودفــع الــتهم 
ــع مــن أدائهــا، فيلجــأ ــى»المنتخــي« وطلــب الحقــوق ممــن يمتن ــة إل   يف هــذه الحال

 فــاألول ذو حاجــة عــاجز عــن إدراكهــا، والثــاين ذو شــأن قــادر علــى »المنتخــى بــه«
م ال يـنكص عنهـا وال يتخفـون تحقيقها وهو ملزم هبـا بمعاضـدة قومـه لمكانتـه مـنه

عنه، فاالنتخاء هبذه الحالة أشبه ما يكون بالدخالة غير أنه ال يصل إلى حد القـضاء، 
 .بل يتم السعي باإلصالح بالود

 ذاتـه عنـدما يحـس بفتـور »المنتخي« ومن النخوة ما يأيت إلثارة الحمية يف نفس
ء إلى النخوة، ومنها مـا يجـيء العزيمة التي تأباها المروءة، فيرفع من عقيرته باللجو

 الســتثارة العــصبة األدنــين أو القرابــة الدنيــة أو العــشيرة أو القبيلــة »المنتخــي« مــن
 .يستنهض هممهم لكسب نصرهتم المعنوية أو معونتهم المادية
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ُومــن القبائــل مــن انتخــت بإحــدى صــفاهتم الخلقيــة، أو طبــاعهم الخلقيــة، أو  َ
لك الخصال على جموعهم من ذاهتم أو ممن سجاياهم الحميدة، فأطلقت إحدى ت

وجد تلك الصفة غالبة عليهم، فصار يعرف هبا أدناهم وأقـصاهم وكأهنـا اسـم لكـل 
منهم يـزدادون بـه فخـرا، وقبائـل أخـرى اعتلـى شـرفها بأحـد آبائهـا أو أبنائهـا ممـن 
طفقت شهرته وذاع صيته، لطيب خصاله وجليل أفعالـه مـن كـرم أو فروسـية كـسته 

جد والشرف بين األقوام، فصار مفخرة لقومه فاقرتن اسمه بقبيلته وصـاروا حلة الم
ولبعض العشائر من فروع القبائل نخوهتا التي ال تصل حد شـهرة نخـوة . به ينتخون

 .القبيلة وهذه ال تغفل تلك
ــالمرأة غــرة الــشرف، وأعلــى ســنام  ــسائها، ف فانتخــت بعــض القبائــل بعقائــل ن

ة، ومكانــة عاليــة يف نفــوس الرجــال، فــصارت رمــزا الكرامــة، فاحتلــت منزلــة رفيعــ
للفخــر واالفتخــار للفــرد والقبيلــة، فالنــساء عنــدهم مكرمــات األحــساب، رفيعــات 

ــصونات الخــدود، ــساب، مؤصــالت الجــدود، م ــأولاألن ــوم عــن  ف ــدافع الق ــا ي  م
األعراض يف الحريم والعقائـل، فعـن غـررهن يـذودون، وعنـد شـرفهن يـستميتون،  

رن العزم يف نفوس الرجال، ويشددن األزر إذا حمي السجال، تـذوب فهن اللوايت يث
األرواح رخيصة حماية ألطراف أرديتهن من الدنس، فـال تنـاخ إبـل األعـادي علـى 
ــل الغــزاة حرمــات خــدورهن، وال تمــس  ــواب مخــادعهن، وال تطــأ ســنابك خي أب

 . نواصيهن بسوء، فانتخى القوم باسم المرأة التي صارت رمزا للقبيلة
من القبائل من جعلت نخوهتا يف أصائل الخيـل التـي قـدموها يف المنزلـة علـى و

غيرها مما يقتنون، واعتنوا هبا فوق عنايتهم ببـاقي أنعـامهم، وازدادوا حرصـا عليهـا 
أكثر من حرصهم على المال والولد، فقربوا مرابطها منهم، وجعلوا أعنتها األقـرب 

الحاجـة إليهـا، فهـي أولـى عـدهتم إذا أغـاروا إلى أياديهم، لما لها من مكانة توجبها 
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لسبقها يف السجال، ولين أعطافها عند القتال، وهي وسـيلتهم لتخلـيص مـا اسـتلب 
مــنهم إذا أغيــر علــيهم، فعلــى ظهورهــا الكــسب وعلــى صــهواهتا النجــاة، والفــرس 
تعرف فارسها من اعتالئـه صـهوهتا فتنقـاد لـه دون شـموص، مثلمـا تعرفـه بشخـصه 

ــه، ك ــتهش ل ــيهم عرفوهــا ف ــا عل ــه، ومــن كرامته ــه مــن صــوته فتعطــف علي مــا تعرف
بأسمائها، وتتبعوا أنساهبا، فاقتنوا أصائلها، ولم يحفلوا هبجائنها، وزادوا يف إكرامها 
بأن نحوها عن الوسم، بل أكثر من ذلك جعلوها نخوة لهـم كرمـز مـن الرمـوز التـي 

 .هبا يفخرون
 اسـتجادوا نـسلها، وتخيـروا نجائبهـا،  أخرى بكرائم اإلبل، التـيوانتخت قبائل

فهــي عــدة حيــاهتم ووســيلة معاشــهم، عليهــا يعولــون، وهبــا يــستعينون علــى قــضاء 
حوائجهم، فمن ظهورها طعـامهم، ومـن ضـروعها شـراهبم، ال تـستقيم حيـاهتم إال 
هبا، فصارت عماد وجودهم، فهي ركائبهم إذا نـووا ارتحـاال، ووسـيلتهم إذا ابتغـوا 

 علــى غيرهــا مــن الركائــب إذا بعــدت الــشقة، وأوجــسوا المــشقة، مــزارا، فــضلوها
لصربها على العناء، وتحملها بعد األسفار، فهي الجلـدة التـي ال تكـل عـن المـسير 
وال تنوء باألحمال، وال تثقل عليهم يف المؤونة، تجرت مـن سـنامها إذا شـح الطعـام، 

لالعتنـاء هبـا واغتنمـوا وتصرب أياما على الظمأ، فوجـدوا فيهـا بقـاءهم، ممـا دعـاهم 
ــدحوا أحــسنها،  ــا وامت ــاخروا بأجوده ــى مبتغــاهم، فتف ــصارت غــايتهم إل ــدرهتا ف ق
وأطلقوا عليها األسماء ونعتوها بالصفات، ولشدة اعتمادهم عليهـا واهتمـامهم هبـا 

 .أضافوا أسماءهم إلى أسمائها وصفاهتا ليعرفوا هبا فخرا، فكانت نخوهتم
 

&&&&&  
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                              ٔ  ٔ         

٤٥ 

 
 

  وسوم القبائل
 
 

 ، ســكنامكــان، وتمتــد يف ال انتــسابالقبائــل العربيــةمــن ا القبائــل األردنيــةتتحــدر 
 تناقلتهـا  راسـخةا وقيمَ وتقاليدٍعاداتي استقر ذال وتلتقي يف الموروث االجتماعي

  من جـذورها الممتـدة، وحافظـت علـى عراقتهـا وتوالت معها، العميقةمن أصولها
متينـة   فاسـتمرتها، ولم تـرتاخ يف أدناهـا،لحفظها أعرافها التي لم تتصلب يف أقصا

، وتالئــم  مــع اتــساع األمكنــة لتــوائم ســائر أحوالهــا،يف شــتى منــاحي حياهتــا العــرى
، فظلت السوادي حية، وبقيت العوائد ثابتة، وما اختالف ظروفها مع امتداد األزمنة

 .فتئت القبائل تواكبها عرفا له مهابته، وال تخالفه لوقاره يف حياهتم
 يف بعض جوانب  االختالفشيء من، وإن بدا  يف صلبهاعراف العربية ذاهتافاأل

 ال يمـس الجـوهر الـذي انبثقـت منـه، فالتفـاوت الـذي قـد تفاصيلها، فهـو اخـتالف
 لـى ع»الوشـم«  إما عائد الختالف اللفظ على ذات المسمى كمـن يطلـق اسـميظهر

تلـف عـن دالئـل القبيلـة  ذات دالئـل ال تخأو للتأثر بعادات قبائل أخـرى، »الوسم«
ــذين يخرجــون ــك ال ــأثرة، مثــل أولئ ــدال مــن»أحــشاء الذبيحــة« المت   مــع الوليمــة ب

 أو أولئــك الــذين ال يقــدمون مــع ، واجــب الــضيف اكتمــال للداللــة علــى»الــرأس«
 ونجد بعضا من هذا التباين بين أبناء ،)١(الضيف أحدا على الوليمة ويطفئون الضوء

                                                 
جرت العادة عند بعض القبائل العربية أن ال يتقدم أحد منهم مع الضيف على الوليمة كي ال يعجله   )1(

 .ون الضوء ليأكل دون أن يشعر بالخجلفينهض قبل أن يشبع، ويطفئ
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غة، أو تصرفا، فال تأخذ قبيلـة علـى قبيلـة طعنـا يف عوائـدها، القبائل يف األردن، إما ل
  .بل تجل ذلك، وتربره بما يسوغه

 قبـل أن ومن األعراف التي حرص أبناء القبائل على التمسك هبا ولوقت قريـب
 هبـا  التي تعـرفوسومها، فكانت لكل قبيلة أو عشيرة »الوسوم« هايلإتنتفي الحاجة 

 فيمـا عليـه الفـصل  العالمـةبينهم فيما يملكـون، وكانـت الشبهة فزالتبين القبائل، 
 لـذوي البطـون  مـع فـوارق الـشواهدكل جماعة علـى وسـمهااستمرت فيتنازعون، 

ليبقى الوسم األول  مع عدم مخالفة األصل، لتمييز البعض عن الكل، التي أضيفت
 .دليال بين القبائل، والوسم الثاين قرينا يف ذات القبيلة

 ليس تقصيا لألنساب كما  بأصولها وفروعها والعشائر األردنيةوسنذكر القبائل
 وهو الموضوع الـذي يـصعب الخـوض فيـه لـيس لقلـة ،قد توهم بعض األشخاص

ستقر حال انتمائهم إلـى المعرفة، إنما لحساسيته التي قد تصيب بعض الناس ممن ا
 القبائل تتفـرع ن أل يتوجب الذكر بل وقد امتد هبم الزمن، التي ينتسبون إليهاالقبائل

 ،، ونخواهتـاوسـومها وشـواهدهاإلى عشائر، والعشائر إلى حمائل وأفخـاذ، ولكـل 
 .، نوردها يف مواضعها، استكماال واستحسانا والنخوة مع الوسماولبعضها حكاياهت

 
&&&&&  
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   العبادلة  آل عون مننخوة ووسم
  من آل البيت

 
 

 وأول مـن ،)١( وهي ناقـة نجيبـة،)هدالراع ال (ينتخي العبادلة من آل البيت بنخوهتم
 - جـد العبادلـة–انتخى هبا الشريف عون بن محسن بن عبد اهللا بن الحسين بـن عبـد اهللا 

 بن بركات الثاين ابـن محمـد األول ابـن بركـات - أبي نمي الثاين- بن الحسن بن محمد 
 بـن الحـسن بـن - أبـي نمـي األول- األول ابن الحسن بن عجالن بن رميثـة بـن محمـد 

                                                 
، وهـو اسـم ال يتفـق »خيـال الهـدال«فـرس، فيقولـون) الهدال(يرتدد على ألسنة الكثيرين القول بأن   )1(

هــ د (مـادة : ُوصفات الخيل المحمودة التي يرغب فيها اإلضمار وليس الهـدل، ويف لـسان العـرب
ًهدل الشيء يهدله هدال): ل ْ ََ َِ ْ َ َأسفل وأرخاه، والهدلَأرسله إلى : َ ِاسرتخاء المـشفر األسـفل، هـدل : َ َِ َ ْ

ًهدال َ ْومشفر هادل وأهدل وشفة هدالء. َ ََ َْ ٌْ ِ ِمنقلبة عـن الـذقن، وهـدل يهـدل هـدال فهـو هـدل: َِ َِ َ ًَ َ ْ َ َّ َِ طـال : ُ
َمشفره، وبعير هدل منه، وبعير أهدل، وذلك مما يمدح به، قال أبو محمد الحذلمي ْ َ َ َ ْ َِ ِْ: 

ـــــــادر ا ُيب ِ ْلحـــــــوض، إذا الحـــــــوض شـــــــغلُ ِ ُ ُ َْ َ ْ َ  
ــــــــــدل ــــــــــشاٍع صــــــــــهابي ه ــــــــــل شع ْبك ِ َ ٍُّ َ ِّ ُ ِ  

  ***** 
 : وقال الفرزدق

ْحلفــــــت بمــــــا حجــــــت قــــــريش ونحــــــرت َُ ََّ َ َّ َ ََ ٌ ُ ِ َ  
ْغــــــداة مــــــضى العــــــشر المجللــــــة الهــــــدال ُ َ َ َّ َ َُ ُ َ َ َ  

ْوالهــدل  ْورق جمــع أورق وورقــاء: جمــع أهــدل وهــدالء، كمــا يقــال: ُ   .اهدوالنحــر لإلبــل، وهنــا الــش. ُ
 



                              ٔ  ٔ         

٤٨ 

 بن مطـاعن بـن عبـد - مؤسس حكم األشراف يف مكة- علي األكرب بن قتادة بن إدريس 
الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد اهللا األكرب بن محمد الثـائر بـن 
موسى الثاين ابن عبد اهللا الرضـى بـن موسـى الجـون بـن عبـد اهللا المحـض بـن الحـسن 

 زوج فاطمـة - كـرم اهللا وجهـه–ي بن أبـي طالـب المثنى بن الحسن السبط بن اإلمام عل
 .r بنت محمد - رضي اهللا عنهما- الزهراء أم الحسن والحسين 

 : وعقائل نسائهم، وكرائم خيولهم،ولطالما انتخى العرب بنجائب إبلهم
وعلى ) الرقمة(والتي تسمى ) ¡) (الحلقة(ويسم األشراف من آل عون بوسم 

 .)١(لى الجهة اليمنى من الرقبة، وموضع الوسم ع)।(يمينها المطرق 

 
  على الرقبة من الجهة اليمنىطرقوسم الحلق والم

&&&&&  

                                                 
 . سيادة الشريف فواز بن زبن بن عبد اهللا آل عون  )1(



                              ٔ  ٔ         

٤٩ 

       
  حوران قبائل

 



                              ٔ  ٔ         

٥٠ 



                              ٔ  ٔ         

٥١ 

 
 

  بني خالدعشائر 
 
 
، القـول ن يف نـسبة االسـم وهناك قوالهي نخوة عشائر بني خالد،) أهل الحيزا(
يف إثبــات ، و وهــو األرجــح ناقــة مــن نجائــب اإلبــل»الحيــزا«  أن ينــسبه إلــىاألول

 :نخوهتم يقول الشاعر
ــب ــد الحباي ــوا عن ــزا فرع ــل الحي   )١(ه

ــــــــــــ ـــــــــــون بنت   )ن(فرعـــــــــــوا لعي
والقول اآلخر أنه يف أواخر الصيف ينزح الماء من آبار القبائل إال بئر بنـي خالـد 

، الحمـى، وربمـا هـو األثبـت »الحيـز«، و»أهـل الحيـزا« فينحاز الناس إليـه، فـسموا
يرا ما تتفق نخـوات بعـض القبائـل باالسـم، وقـد تختلـف  إذ كث،نخوة لقبائل أخرى

 .المسمىب
 )٢(وسوم بني خالد

 .على الذراع األيسر )॥( )مطرقين(يسم بنو خالد اإلبل بـ: وسم اإلبل

                                                 
الشعر التام، وفرعوا، أي حسروا عن رؤوسهم حتـى تظهـر شـعورهم، ويكـون ذلـك لحظـة : الفرع  )1(

 . الغضب، أو عند المشاجرة
 .عودة عسكر الدحيم بني خالد  )2(
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٥٢ 

 
 مطرقين على الذراع األيسر

 
 :يختلف وسم الغنم من حمولة إلى أخرى من حمائل بني خالد: وسم الغنم
ِّالدحيم  .من اليسار من جهة الرقبة) قبلة(ليمن، و األذن ا)شرخة(: َّ
ِّالسليم  .على األذن اليسار) مطرقين( األذن اليمين، و)شرخة(: َّ
 .الفرضة من جهة الرقبة) قطش( األذن اليمين، مع )شرخة(: َّالسليم
 .األذن اليسار) قطش( األذن اليمين، و)شرخة(: َّالبوال

 .من يمين ويسار من جهة الرقبة) قبلة: (المحسن
 .على األذن اليمين من جهة الرقبة) الريشة: (القاضي
 .األذن اليسار) شرخة (:الخزام

*** 



                              ٔ  ٔ         

٥٣ 

 ِّيف  ِّالشق
 الهالل   
ِالسنيد َّ 

 السلمان

ْالمررة، ويسمون بـ: وجميعهم يتفرعون من عشيرة َ ) شرخة(َ
 . )١(األذن اليمين

 

                                                 
 .محمد مفلح هزيم الشقيف المررة بني خالد  )1(
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٥٤ 

 
 

 )١(السرحانعشائر 
 
 

 أفراسهم، ويلقبـون  كرائمهي فرس من، و)أهل البويضا(يتفق السرحان بنخوة 
ـــ ــل(ب ــد الخي ــارهتم)قالئ ــيتهم ومه ــو، لفروس ــصهواتب  يف رك ــتالء ال ــنهم اع ، لك

 :يفرتقون يف الوسم وفق أفخاذهم
   الحباب
    الهجل
 العاصم

علــى الرقبــة مــن الجهــة ) T ()المــشعاب(ووســمهم جميعــا 
 . اليمنى

 
 وسم المشعاب

                                                 
 .مذهن السرحانسلطان طريخم ال  )1(
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٥٥ 

 علـى الرقبـة مـن جهـة )É() العرقـاة(و) T ()المـشعاب (يسمون بوسم: الدلعة
 .اليمين

علــى الرقبــة مــن جهــة اليمــين،  )É() العرقــاة(أيــضا يــسمون بوســم : الحمــدان
 مـا بـين الـسامع والـدامع، وحمولـة )। ()المطـرق(وتفرق حمولة الشلهوب منهم بـ

 .على الجهة اليمنى من الرقبة)।() المطرق(المطر يفرقون وسمهم بـ
 . اليمين على الرقبة من جهة)() الباب(وسم ويسمون ب: المسند
 على الفخـذ األيمـن، ومـنهم حمولـة (।।।)) ثالث مطارق(ووسمهم : الراشد

 . من جهة اليمين على الرقبة(∴) )١()الهوادي(البعيج يسمون بوسم 
 

                                                 
هن األثايف، ثالثة حجارة بأحجام متساوية تقريبا، توضع على أبعـاد متقاربـة علـى محـيط : الهوادي  )1(

 .ليمكن وضع الحطب من بينها) القدر(، وهي حفرة إيقاد النار ليرتكز عليها )النقرة(
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٥٦ 

 
 

  السردية عشائر 
 
 

 مـن ، وتعني القوة والفروسية، والمعنى مأخوذ)١()القنوة(نخوة عشائر السردية 
، واللفـظ بـأل التعريـف )٢(تعني رأس الرمح) القنوة(التي هي الرماح، و) القنا(اسم 

ثــم القــاف شــبه الــساكنة ومرققــة بلــسان البــدو، بعــدها النــون المخفوضــة ثــم الــواو 
  اسـم صـفة لجمـع هنـاًالمفتوحة والوقوف على التاء المربوطة هـاء، واسـم النخـوة

 .المذكر
انــت ولوقــت قريــب تــستخدم اإلبــدال يف اللغــة، والــسردية مــن القبائــل التــي ك

َيمـل(، فيقولـون )اليـاء( إلـى  يف بعـض األلفـاظ)الجـيم(فيبدلون حـرف  بـدال مـن ) ِ
 ).عجين(بدال من ) ينِيَع(، و)جمل(

وتتفرع وسوم السردية بتفرع عشائرها، فلكـل عـشيرة وسـمها مـع الفـروق بـين 
 : األفخاذ، وقد تتخذ عدة أفخاذ وسما واحدا

     وازالف
 المرهي

علـــــى الـــــصدغ األيـــــسر، ) ) (هاللـــــين(وســـــمهم 
ـــــورين(و ـــــوبين ) جرج ـــــسموهنما ) (مقل ـــــاكورين(ي ) ب

 .موضعهما على الورك األيسر

                                                 
 .، وهي فرس)راع الحيزا(تنتخي عشائر السردية بـ) القنوة(باإلضافة إلى   )1(
 .هايل سعود الفواز السردي  )2(
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٥٧ 

 
 هاللين على الخد األيسر وباكورين على الورك األيسر: الوسم

مــن الجهــة اليــسرى، علــى الرقبــة ) ।।।। ()أربعــة مطــارق(ويــسمون بـــ: العـون
 .بين العين واألذن أيضا من الجهة اليسرى) •।• ()ردعتين(و) مطرق(ويضيفون 

 .على الخد األيسر) ⧵   ()العمود(ووسمهم : القطعان
وهـي ) القرمـة(علـى الخـد األيـسر، و) । ()المطـرق(يسمون بوسم : المخاريز

 .شعر بعروة األنف) خزمة(
 الدبيس
         المريان
 الدلماز

 .على الورك األيسر) Е ()المشط(ويسمون بوسم 

*** 



                              ٔ  ٔ         

٥٨ 

 الفروخ
 .)١(على الجهة اليسرى من الرقبة) ) (الباب(ووسمهم  البقوم 

*** 
    المدارمة

    ارَّكَالب
    الربعات
 الهدوبي
 البخيت

علــى الرقبــة مــن جهــة ) ।¡।( )مطــرقين( بــين )الخدمــة(وســمهم 
 .)٢( الذراع األيمن على)।) (مطرق( باإلضافة إلى ،اليمين

 

                                                 
 .مطرد حنيان العون السردي  )1(
 .محمد قطاش المدارمة السردي  )2(
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٥٩ 

 
 

  النعيمعشائر 
 
 

، وحكايــة إحــدى الروايــات أهنــا أرض )أهــل الــصفرا(بنخــوة ) النعــيم(ينتخــي 
صفراء الرتبة كانـت تنزلهـا عـشائر النعـيم، وروايـة أخـرى تـرجح أهنـا فـرس، وهـي 

 .الرواية األكثر اعتدادا العتياد العرب االنتخاء بخيولهم وإبلهم
يثبت على الجانب األيمن مـن العنـق، ) ।(وسم الشاهد ) نعيم(ولعموم عشائر 

وهـو علـى شـكل ) ¡) (الخـاتم( بينهمـا معكوسـين)  ()الرمحين(وهنالك وسم 
يف ذات الموضــع مــن الرقبــة لمــن هــم يف باديــة الــشام، ويرمــز الوســم إلــى ) حلقــة(

انغراس أبناء عشائر النعيم يف األرض، فهم من أهل الـزرع والـضرع، أي خلطـوا مـا 
 .)١(، فاقتنوا الماشية، وزرعوا الحقولبين البدواة وحياة الحضر

 
  على الرقبة من الجهة اليمنى والخاتم معكوسينوسم الرمحين

                                                 
 .عبد اهللا سليم الطحان النعيم  )1(



                              ٔ  ٔ         

٦٠ 

 
 

  }امة الباهلسِّوَ{
 
 

كـل مـن عـشائر الـشرفات والعظامـات  نخوة أيـضا ل»ة الباهلَامَّسَو«  لقبيحل
 وسـم جمـيعهم يثبتـونو ر، باإلضافة لنخوة كل عشيرة من هـذه العـشائوالمساعيد،

ــذي هــو ) الباهــل( ــود(ال ــه)⧵   ()العم ــا علي ــدون فروق ــائلهم ، ويزي ــين حم ــا ب  فيم
 .وأفخاذهم



                              ٔ  ٔ         

٦١ 

 
 

  الشرفاتعشائر 
 
 

ـــ عامــةتنتخــي ولعــشائر ، وهــي ناقــة نجيبــة، )راع الجــدعا( عــشيرة الــشرفات ب
 :الشرفات وسمان

ْالخمسة َ ِ علـى الفخـذ ) ( )مطارق(مع ثالثة ) ⧵   ()الباهل( ويسمون بوسم :ِ
على الوجه مـن الجهـة ) النقاطة(يطلقون عليها اسم ) • ()ردعة(يفون األيمن، ويض

 :اليمنى، قال شاعرهم حامد سبيتان
 

ـــ   اثنــين مواليــف) ن(يــا مــن يــودع قلوب
ـــــــة  ـــــــشرط ناق ـــــــي ال ـــــــذ من   ْوياخ

  )١(مواليـف) ن(ويتخير بين سـبع بكـار

ــــي وســــوم خــــشومهن النقاطــــة    ْوالل

                                                 
أي متآلفات، والماشية عموما تفتقد بعضها، فالذاهبـة تبقـى تحـن لقطيعهـا، فالـشاء تـديم : مواليف  )1(

ل المواشـي ال يفرقـون بـين المتآلفـات كـي ال يثيـروا الثغاء، واإلبل تديم الرغاء عند االفرتاق، وأهـ
 . حنينها على بعضها
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٦٢ 

 
 وثالثة مطارق على الفخذ األيمن باإلضافة إلى الردعة على الوجهوسم الباهل 

 
ْالزرقة َ َ  .)١( ووسمهم ذات وسم فرع الخمسة، إال أهنم ال يضيفون الردعة:ِّ

وتكثر وسوم ماشيتهم من الـضأن لكثـرة حمائـل عـشائرهم، التـي تغلـب عليهـا 
 . مع اختالف المواضع) القبلة(، و)القطشة(و) الشرخة(

 

                                                 
 .هالل سلمان هالل الشرفات  )1(
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٦٣ 

 
 

 )١(العظاماتعشائر 
 
 

اجتمعــت ف  ألحــدهم أصــاهبا الجــربوهــي ناقــة ،)أهــل الجربــا ( العظامــاتنخــوة
  فاستحـسنوه علـيهم االسـم لطليها بـالقطران، فلمـا زال عنهـا الـداء أطلـقعليها العشيرة

أن عـدة أفخـاذ مـن العـشائر تعاهـدت ) العظامات( وسبب تسميتهم بـوصار نخوة لهم،
 . جمل وأقسموا عليه)عظم(بـوا مسك وأة القبائل، ليتعاظم شأهنم أمام بقيبحلف

علـى الفخـذ األيـسر، وهـو وسـم عـام ) ⧵   ()الباهل(وسم اإلبل عند العظامات 
 :، وهنالك فروق عند الحمائللعشائر أهل الجبل

 عمــودي أســفل منــه )। ()مطــرق(وهــو ) الــسحلة(ويــضيفون وســم : المعرعــر
 .رى على الرقبة من الجهة اليس) (أفقي) مطرق(

 
  مع السحلة على الرقبة من الجهة اليسرىوسم المطرق على الفخذ األيسر

                                                 
 .ِّمصيح فياض عواد الفقير الدحيالن العظامات  )1(
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٦٤ 

 .على الرقبة من الجهة اليسرى) । ()مطرق(يفرقون الوسم بـ: الدحدل
 )األفــيحج(باإلضـافة إلـى ) ।।। ()ثالثـة مطـارق: (وفـرق وسـمهم: الـدحيالن

 .على الرقبة من الجهة اليسرى) (
 : من الضأنئر العظاماتبينما تتعدد وسوم ماشية عشا

 .مقرونين من أعلى على األذن اليمنى)  ()مطرقين(يسمون بـ: الشمالن
علـى األذن ) । ()المطـرق(و) Н ()الـداغ(و)  ()الهـالل(ووسمهم : الرشيد

 .اليمين
 .األذن اليسرى) شرخة(ويسمون بـ: المحيرس
 .ن اليمنىعلى األذ) É ()العرقاة(و) ॥ ()المطرقين(ويثبتون وسم : الرحال

علـى ) ¡) (الخدمـة(، ووسمهم )الطعجان(و) الفقراء(وهما فخذا : الدحيالن
  .  األذن اليمنى
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  المساعيدعشائر 
 
 

 وهي ناقة من نجائـب اإلبـل، وتتفـق حمائـل ،)البلها(تنتخي عشائر المساعيد بـ
 :عشائر المساعيد

ت، النـصار، الـسرور، المـدلج، المـسيلم، القطـيش، التوينـة، الـصوي: العصافير
الـشما،  الهزاع، السليحي، الرحيبة، الحصيني، الهالل، اللويبد، العياش، العـساف،

الــوادي، الحظــوظ،  العبيــداهللا، البنــوة، العيــسى، الخــضير، الالحــم، الــسماحات،
المرشود، السحيم، الرحمات،  العريان، حسان، الالعويصي، الجهيالن، الصلمان،

 ...، الهتم، العمانبدون، القريان، الحطابالهديب، القورة، الع المداحلة،
البنيـــان،  الربيـــك، المعـــازرة، العـــساف، الـــسميران، القنـــيص،: الـــسمارات
 ... الشريدة، الفراج، التيار،الغوانمالسوالمة،  ين، الهيشان،يالمسارحة، العريب

 )مطــرق(علــى الفخــذ األيمــن، مــع ) ⧵   ()الباهــل(وســم علــى وجميــع أولئــك 
 .)١(لجانب األيمن من الرقبةعلى ا)  (عرضي

 
 

                                                 

 .حماد سليمان الشبار المساعيد  )1(
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 وسم الباهل على الفخذ األيمن والمطرق على الرقبة من الجهة اليمنى
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   زبيد/ الحسنعشائر
 
  

، تعبيــرا عــن جــودهم )دقــاقين الهيــل(صــفة ) الحــسن(تطلــق علــى عــشائر 
ــخائهم وشــدة احتفــائهم بالــضيفان،  ــسم حمــائلوس ، الــسلمان، الطوافــشة: هموت

ــشنابلة ــ، ال ــرويس، واخرةالف ــصلوات، الجــوابرة، ال ــة، ال ــشد والعتايق  بوســم المري
 . )١(على الفخذ األيمن) । ()المطرق(و) ⧵   ()الباهل(

 

                                                 
 .هالل سلمان هالل الشرفات  )1(
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٦٨ 

 
 

 )١(العيسىعشائر 
 
 

 :وينقسمون إلى فرعي
 .على الحنك األيسر) । ()المطرق(و) Е ()المشط(ووسمهم : الماضي
 .لحنك األيمنعلى ا) । ()مطرق(و)  ()أهلة(ووسمهم ثالثة : العلي

 

                                                 
ون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق البدو، تأليف مـاكس فرايهيرفـ: الجزء الثاين من كتاب  )1(

 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
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٦٩ 

 
 

  الغياثعشائر 
 
 

قامــت علــى تحــالف عــشائر الغيــاث مــع  وهــي نخــوة ،)ســعيدة (نخــوة الغيــاث
 .)١(أيضا) السناعيس(نخوة وينتخون ب ذات زمن،) العمور(عشائر 

 :)٢(وتأيت وسوم حمائلهم
ــة ــسمون بوســم : الكالبن ــيحج(ي ــسار، ) ()األف ــة الي  علــى الخــشم مــن جه
 .تحت األذن اليسرى) ।।( )مطرقين (باإلضافة إلى
مــا بــين األنــف والعــين مــن جهــة )  ()المحجــان(بوســم ويــسمون : الهريــرة

 .ما بين األنف والعين من جهة اليسار) ।) (مطرق (يقابلهاليمين، 
  على الخشم من جهة اليمين، ويـضيفون)।। ()المطرقين( وسم يثبتون: العتقة

 .مين تحت األذن الي)।। ()مطرقين(
 
 
 

                                                 
 .علي هالل اللهيمد الغياث  )1(
 .جاسم محمد فارس الهريرة الغياث  )2(
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 المطرقين على األنف من جهة اليمين والمطرقين تحت األذن من جهة اليمينوسم 



                              ٔ  ٔ         

٧١ 

 
 

  الغثيث
 
 

خلـف األذن ) । ()المطـرق(على الخـد األيمـن، و) । ()المطرق(ووسم اإلبل 
 .)١(من األذن اليسرى) الشرخة(اليمنى، ويسمون األغنام بوسم 

 
 

  المزاودة
 
 

اإلبـل وتـسم وهي فـرس نجيبـة، ، )راع البويضا(تنتخي عشيرة المزاودة بنخوة 
، ووسـم الـضأن  علـى الـورك األيمـن لإلبـل)।() المطـرق(و) ¡) (الخدمة(بوسم 

 .)٢( األذن من جهة اليمين)شرخة(والماعز 
 
 

                                                 
 .ناصر عواد باير الهالل الشرعة  )1(
 .أحمد حسين علي رجا الفهيد المزاودة  )2(
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٧٢ 

 
 

  الزناتيةعشائر 
 
 

اقتنت عـشيرة الزناتيـة اإلبـل، والبقـر، واألغنـام، ولـم تخـالف بينهـا يف الوسـم، 
ب اإلبـل والبقـر مـن الجهـة اليمنـى، وأثبتـت علـى رقـا) Н ()الداغ(فوسمت بوسم 

 .)١(ذات الوسم على خشوم باقي المواشي من األغنام والماعز

 
 وسم الداغ على الرقبة من جهة اليمين

، وهـي فـرس مـن كـرائم الخيـل، وذات )راع البويـضا(وتنتخي عشيرة الزنايت بـ
 . النخوة تكررت عند غير عشيرة

                                                 
 .ناصر الزنايت  )1(
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 )١(الغزاويةعشائر 
 
 

 ،)صـبيان المرافيـل( ولهـم صـيحة ،)راع البلهـا(شائر الغزاوية نخوهتم تجمع ع
 :وتتفرق وسومهم بين عشائرهم

 )٢(اليعقوب
 البدر

 الكليب
 الوهاب

يعرتضـــها المطـــرق مـــن ) ) (الخدمـــة(ووســـمهم 
 .أعلى، وموضع الوسم الخد األيمن

 
 وسم الخدمة والمطرق على الخد األيمن

                                                 
البدو، تأليف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق : زء الثاين من كتابالج  )1(

 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
 . الناصر والكنعان والظاهر: تضم عشيرة اليعقوب الحمائل  )2(
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 .على الورك األيسر) ⧵   ()العمود(يسمون بوسم : الدبيس
 .على الورك األيمن) (ولهم وسم المحجان : الرياحنة
عرضا على )  ()مطرق(طوال يجمعهما ) ॥ ()مطرقين(ووسمهم : الكفارنة

 .الرقبة من الجهة اليمني
 .على الورك األيمن) ⧵   ()العمود(ويسمون بـ: العباسية

 الجهــة اليــسرى وعلــى الرقبــة مــن علــى) ¡) (الخدمــة(وســمهم : الطويــسات
 .األيسرالكتف 
 .على الفخذ األيسر) ⧵   ()العمود(ويثبتون وسم : يطالبوا

 
 

  البشاتوةعشائر 
 
 

، واقتصرت قناية البشاتوة على البقر والضأن، ووسمهم )ْعيدةإخوان (نخوهتم 
 .)١(األذن اليسرى) شرخة(لكال القنايتين 

 

                                                 
 .أحمد غازي البشتاوي، فواز محمود البشتاوي  )1(
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  الصقرعشائر 
 
 

ب الصقر برتبية البقر، وأفخـاذ أخـرى اقتـصرت اهتمت بعض أفخاذ عشيرة عر
على تربية الضأن، فكان لكل حيازة وسمها الذي يختلف عن األخرى، ولكل فخذ 

 :)١(وسمه كذلك
ــط، : البــشيرات فخــذ العلــى ) । ()مطــرق(وســم حاللهــم، وهــو مــن البقــر فق

 . من طرف األذن اليسرى)قطشة(و على الحنك األيمن،) ॥ ()مطرقين(األيمن، و
  أيـضاوأمـا وسـوم الغـنم فهـي .وركالـعلـى ) X ()الراكوب(وسمهم : علياتال

علـى ) الجـاز(، وهنالـك مـن يـسميه )قـازة( على خد الشاة األيمن، مـع )الراكوب(
 .األذن اليمنى

 
 وسم الراكوب 

                                                 
 .١٩٩٧مالحي، عشائر عرب الصقر إبان الحكم العثماين، علي فالح ال  )1(
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 . للبقر على الورك األيمن)।) (مطرقال(بوسم : الغنية
 .على خد الشاة األيمن) । ()مطرق( و)¡ ()فتخة(يسمون الغنم بـ: البالدية
 .األذن اليسرىمن  )قطشةال(،و)ريشةال(ـتميز أغنامهم بوسمها ب: البدندية
 . من اليسار)شرطة( من اليمين، و)قطشة(وسم غنمهم : البشاكمة
 مـن )شـرطة( من أذن الشاة اليسرى، و)قطشة(وسم غنمهم عبارة عن : الثليجة
 .األذن اليمنى
 . األذن اليمنىمن )شرطة(وسم غنمهم : الثعالبة
 . من األذن اليمنى)شرطة( و)ريشة(وسم غنمهم : َّالجريان
 . على أذن الشاة اليمنى)।) (مطرق(تميز غنمهم بوسم : الدوامسة
علـى أذن الـشاة ) ¡) (سـوار(تميز أغنامهم بوسم عبارة عـن شـرطة و: الربايعة

 .الدائرةغير أنه أكثر اتساعا يف ) الفتخة(ذات وسم ) السوار(، واليمنى
علــى الخــد ) ।) (مطــرق(وســم غــنمهم قطــشة مــن األذن اليــسار، و: الرشــايدة

 . على األذن اليسار)॥) (مطرقين(األيسر، و
 على خـشم الـشاة، )) (باب(تميز غنمهم بوسم على شكل : زبيد الحسيان

 . على األذن اليمنى)¡) (سوار(و
) قـازة(األيمن، و على خد الشاة )) (الباب(ووسم أغنامهم : زبيد العساف
 .من أذن الشاة اليمنى) الجاز(ومنهم من يسميه 
على الوجه من الجهـة اليمنـى،  )) (الباب(وسم غنمهم فهو : زبيد المرشد

 .على األذن اليمنى) ¡( )سوار( و)شرطة(و
 مـن  الـشاةعلـى وجـه) ॥( ) مطـرقين( و)) (الباب(وسمهم : زبيد الخضر
 .الجهة اليمنى
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 )فتخــة( و)।) (مطــرق( علــى أذن الــشاة اليمنــى، و)شــرطة(وســمهم : الزيــدان
 .على أذن الشاة اليسرى) ¡(

ــارة عــن ): الخــوابي: (العبــادة  علــى األذن اليمنــى، )ريــشة(ووســم غــنمهم عب
 . من طرف األذن اليسرى)قطشة(و

 . األذن اليسرى)شرطة( األذن ومن )قطشة( وسم غنمهم: لعرجاتا
 األذن اليمنـى) قطـشة( و)।) (مطـرق( وسـم غـنم القـروط عبـارة عـن: القروط

 )عقرة( و)قطشة(والشهاب، و لكل أسر الحمود والمالحي والجخيدم والمريحيل
 علـى) قـازة(، و)القبلـة(هـي ) العقـرة(، و)الـسالمات(خلف األذن ألسرة الخضر 

 .األذن ألسريت القرعان والفواعيس
 .بآخر أذن الشاة اليمنى) ريشة(وسم غنمهم : القشوش
 .األيسر  على الخد)।) (المطرق( بوسم  غنمهمتميز: القظام
 وريـشة علـى أذن )।) (مطـرق(و) ¡( )فتخـة(وسم غنمهم عبـارة عـن : القاليا

 .الشاة اليمنى
 .على الخد األيمن) ।( )مطرق(و) ¡) (فتخة (تميز غنمهم بوسم: اللويمي
 )مطـرق( علـى الخـد األيـسر، و)।) (المطـرق(أغنامهم فتميـز بوسـم : المروج

)।(األذن اليسرى  على. 
 على عظم الفك )।) (مطرق( و)¡) (فتخة(ـتميز غنمهم بوسمها ب: المريخات

 .اليسرى  على األذن)।) (مطرق(األيسر، وقطشة و
 .على األذن اليمنى) ।) (المطرق(أغنام المالك تميز بوسم : المالك

 .على خد الشاة األيمن) ।) (مطرق (وسم غنمهم: الهميالت
 .»حمر الشام« وم الصقر بنخوةوينتخي عم
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  الحناحنةعشيرة 
 
 

. علـى الرقبـة مـن الجهـة اليمنـى) ) (الـدبوس(ويسم الحناحنة إبلهـم بوسـم 
 ).بني عقبة(وينتخون بـ

 
 

 )١(المساعيد
 
 

بــالعرض علــى ) (، الــدبوس -وهــي نخــوهتم-) بنــي عقبــة(وســم المــساعيد 
 .الحنك األيمن

 

                                                 
 .هؤالء من بني عقبة، أتباع المسعودي الجذامي، وليسوا من عشيرة المساعيد من أهل الجبل  )1(
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٧٩ 

 
 

  بني معروفعشائر 
 
 

 على أثـر مقـاومتهم بني معروفترتدد على ألسنة  )١()إخوان سميا( بدأت نخوة
بقيادة سلطان باشا األطرش لالستعمار الفرنسي، ومـن قبـل كانـت نخـواهتم تتعلـق 

 .باألرض والكرم والكرامة
 :ووسم إبلهم

 . على الرقبة من جهة اليسار) ()المحجان(يسمون بوسم : الطرشان

 
 لجهة اليسرىوسم المحجان على الرقبة من ا

                                                 
 . هي أخت سلطان األطرش: سميا  )1(
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 .على الخشم) مطرقين(ووسمهم : الصفدية
) । ()المطـرق(و) ¡ ()الخدمـة(و) ) (الهـودج(ويثبتـون وسـم : الحمزات

 .على الصدغ األيسر
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) ) (الخطاف(ووسمهم : الفروج

  .)١(األذن اليمنى) شرخ( أغنامهم بـاسمووبينما 
 

                                                 
 حيـث يقطـن بعـض بنـي »أم القطـين«ِّمصيح فياض عواد الفقير الدحيالن العظامات، من أهل بلدة  )1(

 .عروفم
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 )١() *(الشركسعشائر 
 
 

بعاداهتــا وتقاليــدها بعــد هجرهتــا مــن موطنهــا  تمــسكت العــشائر الشركــسية
ه الوســم الــذي  بمــا يتعلــق برتاثهــا االجتمــاعي ومنــ العــائالتاألصــلي، واحتفظــت

 . يؤديان ذات المعنى»الدمغة« و»الوسم« ، واالسمان)الدمغة(يطلقون عليه اسم 
ــة اســتخدمته) الوســم(يؤكــد الــشركس أن  ــارة عــن أحــرف أبجدي ــل عب ا القبائ
أبزاخ، قربدي، شابسوغ، وبخ، حتوقاي، بجـدوغ، بـسلنيه، (الشركسية االثنتا عشرة 

، واتخــذهتا منــذ القــدم) مــاخوش، اليغاروكــاي، النتوخــاي، مــامكغ والتــشيمرغوي
ــة رمــوزا للعــائالت الشركــسية، ــز مقتنياهتــا عــن العــائالت ) دمغــة( فلكــل عائل تمي

  ممـا زاد يف عـدد وسـوم القبيلـة،،حـدة، حتـى تعـددت وسـوم العـشيرة الوااألخرى
لزيـادة الحـرص، وترسـيخ األمانـة لـدى  )دمغتهـا( بــ تـسم أبقارهـاكل عائلة تكانف

 أيضا على قطع األسـلحة )الدمغة (وأثبتوا ،)٢( الخيول عند إهدائهاواسمو والرعاة،
ــاجر،كالــسيوف  فقــد يطلــب ،)القامــة( التــي يطلقــون عليهــا اســم  الــصغيرة والخن

                                                 
أضفت الشركس إلى عشائر منطقة الشمال لـسكنى بعـضهم يف منطقـة جـرش والزرقـاء، وهـي أول   (* )

منطقة أذكر عشائرها مـرورا إلـى الوسـط والبلقـاء ثـم األغـوار، وإن كـان أكثـرهم تجمعـا يف منطقـة 
 .عمان ووادي السير، وسكن آخرون منهم يف منطقة ناعور

 .كسيعدنان يونس مذهب بزادوغ الشر  )1(
الخيل يف العادة السائدة عند الشركس ال توسم كما هو الحال عند العرب، غيـر أنـه يف حـال أهـدى   )2(

 .أحدهم فرسا أو حصانا إلى شخص آخر فإنه يقدمه موسوما بوسم عائلة من أهدى
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 أو علـى ،الخنجـرغمـد الـسيف وإمـا علـى ) العالمـة(من الصانع إثبـات الشركسي 
 .الجوف والغمد معا أو على  من الداخل،جوفيهما

نقشا على الحلي من خواتم وأساور، كما تم تطريز ) الدمغة(وزادوا بأن جعلوا 
الدمغات على األلبسة بأشكال متصلة تعطي مظهـرا زخرفيـا، بمـا يـدل علـى انتمـاء 

 ).الدمغة(تلك العائلة صاحبة الشخص إلى 

 
 )الدمغة(نصاب الخنجر الشركسي وتبدو عليه 

 

 
 على الورك األيسر للحصان) الدمغة(رسم يوضح الوسم 



                              ٔ  ٔ         

٨٣ 

 :)١(وتاليا بعض من وسوم قبائل الشركس

 كسبي
 

  الكسبيموسو
 

  توق
 توقوسوم 
 

 بيشة
 

 وسوم بيشة
 

 خوتات
 

  خوتاتوسوم
 

 قمق

 
 وسوم قمق

                                                 
 .بريهان أحمد قمق الشركسي  )1(
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 شردم

 
 وسوم شردم

 

 يغن
 

 وسوم يغن
 

مميـزة للمقتنيـات ) عالمة(وتعدى الوسم عند الشركس حال االعتياد من كونه 
 عنـدهم) الدمغـة(بــومن اللطـائف المتعلقـة شيرة، إلى أن يكون شعارا تفتخر به الع

 صـاحب البيـت مـن  عائلة على أبواب منازلهم، فيعرف الشخص الزائراأهنم يثبتوهن
التي يطالعها على الباب، كما يـتم إثبـات الوسـم يف الـدواوين، ويف ) اإلمارة(خالل 

 . اعتزازا االستضافةفغر
علــى نــصائب القبــور ) دمغــةال(وممــا يــؤثر يف عــادات الــشركس قــديما إثبــات 

 .هاكوسيلة لتمييز
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 )*(الشيشانعشائر 
 
 

 واهتمـوا ، سكن بعضهم يف منطقـة األزرق،مع بداية قدوم الشيشان إلى األردن
برتبية الجواميس التي كانت تلد يف شهر أيلول وتعطي الحليب حتـى شـهر آذار مـن 

نى ذات المنطقـة، وكـان العام التالي، وبعد فرتة من الزمن جاء فوج آخر مـنهم لـسك
الفوج الجديد يهتم برتبية األبقار التي تلد يف شهر آذار وتعطـي الحليـب حتـى شـهر 

ان ذلـك مـدعاة للتعـاون فيمـا بيـنهم، فـصارت كـل جماعـة تـزود الجماعـة آب، فك
األخــرى بالحليــب يف الفــرتة التــي تجــف فيهــا ضــروع مواشــيهم، وبــذلك ال يــشعر 

 .الجميع بالفاقة
لــزمن كثــرت رؤوس الجــواميس واألبقــار، فأصــبح مــن الــصعب ومــع مــرور ا

 علـى اسـتحداث عالمـات للتفريـق مـا بـين مييز بين ممتلكات كل أسرة، فـاتفقواالت
 :  للعالئالتسقطعاهنم من البقر والجوامي

، بلتـو، ْماسـة، سـاكو، بثـق، غيربك، بكي، داغستاين، غورمني، ْبحنة، توبوالت
 .غازقني، باكيرن ْبيبة، جاين

وكـان االتفــاق أن تكـون الوســوم يف اآلذان، حيـث توســم العجـول يف األســبوع 
 وهـو ،)القطـش(األول من والدهتا بوسم العائلة المتفق عليه، واقتصر الوسم علـى 

إحـداث فـراغ بزاويـة  وهـو ) ()الجـاز( وقطع جزء من طـرف إحـدى األذنـين،
إمـا ) الجـاز(، ويكـون  من أحد أطراف األذن اليمنـى أو اليـسرى أو كليهمـاللداخل

                                                 
إن كانت تـسكن عـشائر مـنهم يف وذكر الشيشان يف هذا الموضع لنزول بعضهم يف منطقة األزرق، و  (*)

 .كل من الزرقاء وعمان
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 مـن ، أو كلتا الجهتين، وقد يقع يف الطـرف الواحـدجهة األذن أو من جهة العينمن 
 .)١(يف آن) القطشة(مع ) الجاز(، وقد يحمل الوسم )جازان (األذن

 
 وسوم عشائر الشيشان

                                                 
 .عثمان دولت ميرزا توبوالت شيشاين  )1(



                              ٔ  ٔ         

٨٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   البلقاءقبائل
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  عشائر بني صخر
 
 

، وهــي صــفة ذات عالقــة »حمــر النــواظر« ونخــوة عمــوم قبيلــة بنــي صــخر
إلى عشائر، وعـشائرها تتفرع  فروع، وثالثةقبيلة إلى التنقسم بالفروسية والبسالة، و
 :)١(وفرعها األول إلى حمائل وأفخاذ،

) الــواو(المــشدد مــع خفــض ) الطــاء(ويلفــظ االســم بتــسكين حــرف  :الطوقــة .١
ترثـة (  ونخـوهتمبالـسكون،) التاء المربوطـة(مع الوقوف على ) القاف(وترقيق 
، )الطــويقي ( اســموســم إبلهــم ويطلقــون علــى ، وهــو أحــد جــدودهم،)الفهــاد

) (بخنـصر واحـد، أو  )( وشـكله  إلى اسـمهم،واسم الوسم ربما منسوب
ــه اســم ،بخنــصرين  ــق علي ــاح( وهنالــك مــن يطل  لقــرب شــكل الرســم،) المفت

 : نسبا وحلفا إلى)طوقة (نقسمتو
 :الغبين  -  أ

 وعــن يمينــه ) ()الطــويقي بخنــصرين(هم الــربجس، ووســم :، ومــنهمالفــايز
 . الورك األيسر ويقع علىأيضا،) الرديف(ويسمى ) । ()المطرق(

                                                 
 .، مفلح عطا اهللا النمر الفايز١٩٥٠عشائر بني صخر، تاريخ ومواقف حتى عام   )1(
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 مع الرديف على الورك األيسربخنصرين وسم الطويقي 

 
) । ()الرديــف( وعــن يمينــه ) ()الطــويقي بخنــصرين(ووســمهم : الجنيبــات

 الـذراععلـى )  ()المطـرق العرضـي( وهـو  ويوضع الشاهد،على الورك األيسر
 .األيسر

، )> ()رعاالــذ( وعلــى يمينــه ) ()الطــويقي بخنــصرين(الكنيعــان، ووســمهم 
 . الورك األيسروموضعه

) । ()الرديــف ( وعلــى يــساره) ()الطــويقي بخنــصرين(ووســمهم : البخيــت
 عــن يــسار الرديــف،)  ()عرضــيمطــرق (فــرق الوســم  و)مطــرق طــولي(وهــو 

 . الورك األيسروموضع الوسم
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 عـن يمينـه) । ()مطـرق(وشـاهده ) ( )الطويقي بخنصرين(ووسمهم : مرالن
 .، وموضعه على الورك األيسر) ()الباب(وعن يساره 

 .، وهي ناقة»راع البلها« :ونخوة عشيرة الفايز
 :ومن الغبين أيضا

علـى الـورك األيـسر، ) । ()الرديـف(و) ( )الطـويقي(ووسـمهم : المطيـرات
 .على الخد األيسر)  ()يالمطرق العرض(وفرق الوسم 
ويوضـعان علـى صـفحة ) । (وعلى يسارها) Y ()الشعبة( ووسمهم :الدهامشة

 .العنق من الجهة اليسرى
 .  على الورك األيسر) () الطويقي بخنصرين( ووسمهم :الخليل

ــاخر(، ووســمهم الجحاوشــة ــى) ॥ ()الن ــدان عل ــان متعام ــو مطرق ــورك وه  ال
 .األيمن
 : إلى وينقسم العامر:عامرال  -  ب

 : ومنهمالزبن
 .على الفخذ األيسر) ¡ ()الخدمة( و) ()الطويقي( ووسمهم :العبد القادر

مـع )  بخنصر واحد إلى األمام، وخنصر إلى الوراءالطويقي(ووسمهم : النوفل
 .  األيسرعلى الفخذ) । ()الرديف(

ومـنهم   علـى الفخـذ األيـسر،) () بخنصر واحدالطويقي( ووسمهم :العثمان
 ) ()المحجــان( يــسار الوســم، وبعــضهم يجعــل إلــى) । ()النــاخس(يف مــن يــض

 .شاهدا على الخد األيسر
 )الرديــف( وعلــى يــساره ) ()الطــويقي بخنــصر واحــد( ووســمهم :الخــزون

)।( وبينهما ،)(وفتحته لألعلى) الباب (. 
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٩٢ 

على الردف ) । ()الرديف( و) ()الطويقي بخنصر واحد(ووسمهم : المسلم
 . على الخد األيسر)() مطرقان عرضيان(شاهد األيسر، وال

 
  على الورك األيمن ومطرقين عرضيين على الحنك األيمنالطويقي بخنصر واحد والرديفوسم 

 
 والرديف على الـورك ) ()الطويقي بخنصر واحد(والوسم عندهم : الشموط

) انالطليحـ(وهنالك فخـذ . ، ومنهم من يضع الشاهد على الخد األيسر)। (األيسر
 . على الوجه)॥ ()مطرقان طوليان(يسم بالطوق على العنق، وشاهد الوسم 

وبينهمـا ) ।() الرديـف( مـع ) ()الطويقي وبخنصر واحـد(ووسمهم : البقوق
 .، وموضع الوسم على الورك األيسر)⧵ ) ( مطرق مائل(

  .»إخوان وضحا« وتنتخي عشيرة الزبن بـ
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ــيش  -  ت ــمهم الهق ــويقي(، ووس ــى الفخــذ ا) الط ــسرعل ــه ) (ألي ، ويفرقون
، والبــشير )॥ ()مطــرقين(بالمطــارق علــى الوجــه، فيــضع فخــذ الــسالم  

 .)।।।।। ()خمسة مطارق(، والمهنا (।।।) )ثالثة مطارق(
  األيـسرالوركعلى ) () الطويقي بخنصرين( ويسمون بوسم :السحيم  -  ث

ــى يمــين الوســم)।) (المطــرق(و ــضيفون  و، عل ــة(ي ــى)¡ ()الخدم   عل
 .األيسر الذراع

علـى الـورك ) ।) (الرديف(و)( )الطويقي( ووسمهم :القعود والرقبان     -  ج
 . األيسرالذراع على  فرق الوسم) ⧵  ( )الذراع( واأليسر،

 . على الفخذ األيمن)†) (الصليب( ووسمهم :الساليطة     -  ح
 يـضعونه )। ()المطرق(وعن يمينه ) †( )الصليب( ووسمهم :)١(الكعابنة     -  خ

 .يسر األالفخذعلى 

 
منهم من يـضيف وعلى الورك األيسر، )() الربثن( ووسمهم :خضيرعشائر  .٢

 على الخد األيسر، وبعـضهم )। ()مطرق( إلى الوسم، والشاهد )É ()العرقاة(
 .يجعل الشاهد على الخد األيمن

                                                 
، وهي غيـر مـسمى عـشائر الكعابنـة الـذي يـضم الخريـشا والجبـور »طوقة«إحدى عشائر: الكعابنة  )1(

 .مادوالشرعة والح
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  والمطرق على الحنك األيمنالربثن على الورك األيسروسم 

 

 ، وينقسمون إلىعشائرالحدى نسبة إلى أحد أجداد إ :عرب الكعابنة .٣

) الكعابنـة( وال ارتباط مـا بـين اسـم عـشيرة  من بني صخر،)١(»بني محمد«  -  أ
 :، ويتفرع الكعابنة إلى العشائر التاليةهبذا االسم) طوقة(من 

 :القضاة )١

 : هماحمولتين القضاة إلى  عشيرةنقسمت
 .الصليبي والقوري والمغاينة والرويشد: وهم: الهوينة

 الغيث والعساف والحسنوهم : والرجب

                                                 
القـضاة والخريـشا والحمـاد والـشرعة، بعـد أن عمـد :  على كل مـن عـشائر»بني محمد«اطلق اسم   )1(

محمد القضاة من بني صخر إلى نصب عباءته داعيا إلى االستظالل مكنيا من يستظل بظاللها بابنه، 
 . وكانت هذه العشائر من قبل متحالفة مع بعضها بحكم الجوار
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  وسـم على الورك األيمن قبل أن يضيفوا إليـه)T ()المغزل(وكان وسم القضاة 
 .)।। ()المطرقين( و)¡) (الخدمة (بني هالل وهو

 
 المغزل والخدمة باإلضافة إلى المطرقينوسم 

 
 غـزاهم  حـين)بنـي هـالل( وبـين حـدثت  بـين عـشيرة القـضاةعلى أثـر حادثـة ف

 وكسبوا من إبله إبال تفـوق هزموه، غير أهنم )الخاوة(لزمهم بدفع يلالسلطان حسن 
 مما اضطرهم إلى إضافة وسمهم إلى وسم  يف قطعاهنمالوسوم تما لديهم، فاختلف

 غدا الوسمان وسما واحدا، ويف ذلـكف،  لنفي االختالفإبل بني هالل التي غنموها
لطان حسن مخاطبا فيها  تروى على لسان ابن أخت الس من شعر البادية أبياتقيلت
 :)١(خاله
 

                                                 
 .، مفلح عطا اهللا النمر الفايز١٩٥٠يخ ومواقف حتى عام عشائر بني صخر، تار  )1(
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  يـــا خـــال أنـــا ضـــامتني ســـربة باســـلية
  )١(عليهم من جـرود الـدروع الـصفايح 

ــــصفا ــــر بال ــــل النق ــــا بهــــم مث   احرابن
  )٢(واحـــرابهم بنـــا غامقـــات الجـــرايح 

ــــــــه ــــــــع يظهرون   طــــــــريحهم ال وق
ــــوايح  ــــه الن ــــاحن علي ــــا ن   )٣(وطريحن

ـــرجم ـــن ت ـــي ب ـــوادي ترك َضـــرب ج َ  
ــا   ــدها م ــين الــشطور طــايحوان ول   )٤(ب

 :الخريشا )٢

ــشا إلــى الحمائــل العبــد اهللا، القــدرو، الثمــد، العيطــة، : وتنقــسم عــشيرة الخري
 وهنالك . ومن السلمان البدرالحمد، الصالح، الكليب، الملحم، وحمولة السلمان

 .)٥()المرشد(و) القايم(و) أبو دخينة(
) ।। ()انمطرقـ( وعلـى يمينـه)( ) والردعـةالصندوق(وسائر وسم العشيرة 

 )) (ةالـصندوق مـع الردعـ(ـلحـم بـعلى الحنـك األيمـن، فيمـا تـسم حمولـة الم
الحمـد والـصالح :  ويف ذات الموضع، وتـسم الحمائـل)) (الهالل( وعلى يمينه

                                                 
 .وهي إحدى نخوات بني صخر، ومعناها من البسالة، أي الشجاعة: الجماعة، والباسلية: السربة  )1(
أي أثرها كمن يطعن بالصخور الصلبة المتنـاع الفرسـان : من أدوات الطعان، ونقر الصفا: الحراب  )2(

 .بالدروع
: والنـوايح. أي يجعلونه علـى ظهـور الخيـل لنجدتـه: ويظهرونه. يقع أرضا إلصابتهالذي : الطريح  )3(

 .النائحات
 .تركي بن ترجم هو أحد فرسان عشيرة القضاة، ويذكر أنه كان فارسا مشهورا  )4(
 .، مفلح عطا اهللا النمر الفايز١٩٥٠عشائر بني صخر، تاريخ ومواقف حتى عام   )5(
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٩٧ 

 علـى )।) (مطـرق( وعلى يمينه ) ()ةالصندوق مع الردع(ـوالكليب والسلمان ب
 . )١(الخد األيمن أيضا

 
   الردعة وعلى يمنه المطرق على الصدغ األيمن الصندوق معوسم

 . فرسهيأهل الصفرا، و: ونخوة الخرشان

، وهـو أحـد جـدودهم األولـين )عيال معـن(ونخوة الشرعة عامة  :الشرعة )٣
 : إلى فرعينونوينقسمالذي ينتسبون إليه، 

)بلهم الصندوق مع الردعة إالناصر، ووسم   -  أ   . على الفخذ األيمن(

                                                 
 .يفالح ادهيم المسلمي الصخر  )1(
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٩٨ 

 
 الردعة على الورك األيمنوسم الصندوق مع 

 :أما بقية المواشي فتختلف وسومها باختالف األفخاذ

من إذين الشاة مـن يمـين ويـسار باإلضـافة ) الشرخة(يسمون أغنامهم بـ: الهالل
 وسـم بالميـسم علـى شـكل مطـرق فـوق الـشدق األيمـن  وهـو) ()السنينة(إلى 

 .)١(ذنين اليمنى واليسرى األواأليسر، وأما وسم الماعز فيأيت بقطشتين من طريف
 .)٢()شرخة األذن اليمين(يسمون بـ: الحمود
يـضيفون ، وذات األذن) شـرخة( مع األذن اليمين) قطشة(ويسمون بـ: الجريان

على األنف، والنقرة وسم بالميسم بخط عرضي مستقيم على أعلى ) ) (نقرةال(
 .األنف

                                                 
 .ناصر عواد باير الهالل الشرعة  )1(
 .ربيع مناور صيتان الحمود الشرعة  )2(
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٩٩ 

 .)١(من يمين) ريشة(و) شرخة( ووسم أغنامهم :المرعي
من القصص التي تذكر، أن مجموعة من الشطار ترصـدوا بعـض قطعـان الماشـية و
اكتـسبوا وأغـاروا عليهـا لـيال، ف،  أقـارب أحـد رفقـائهم أهلهـا أن أن يعرفـوامن غير هنارا

 قبـل  على غفلة مـن رعاهتـا، وسـاروا هبـا حتـى وصـلوا مكمـنهم من الرؤوسمنها عددا
  وسـمأنـه بعـد أن تـيقن و،لى وسـم الماشـية إباح نظر صاحبهم، وعند الصانبالج النهار

 .عشيرته طلب من رفقته إعادهتا إلى أطراف المراعي دون أن يعلم هبم أحد

أمـا وسـم  علـى الـورك األيمـن، و،)।() المطرق(ووسم إبلهم :الزيدي  -  ب
 :)٢( فيختلف بين الحمائلالغنم

 .من يمين ومن جهة العين) قبلة(من يمين، و) الشرخة(ووسمهم : السالم
 . على الخد األيسر)।() مطرق(من اليسار، و) الشرخة(يسمون غنمهم بـ: أبو سمرة
 من يمين أيضا )٣()فرزة(من يمين، و) الشرخة(ويأيت الوسم عندهم بـ: الزويمل

 . ومن جهة العين
 : )٤(بالوسوم عشيرة الحماد تسم و:الحماد )٤

تحـت ) V ()اغورالش( على الورك األيسر مع )٥()‡ ()الهجار( ووسمهم :َْةينِمز
 .األذن اليسرى شاهدا للوسم

                                                 
 .مبارك عقيل خلف الجريان الشرعة  )1(
 .حمد ساير عوض أبو سمرة الشرعة  )2(
 ).الريشة(قطع صغير بعرض األذن أقل عمقا من الوسم الذي يسمى بـ: الفرزة، أو الفرضة  )3(
 .خلف اليف الحلبا الحماد  )4(
هــو ربــط قــائمتي الدائبــة الجــانبيتين مــع بعــضهما للحــد مــن حركتهــا، ويكــون إمــا بــربط : الهجــار  )5(

القائمتين المتواليتين، أي اليد اليمنى مع الرجل اليمنى، أو اليسرى مع اليسرى، أو قد يكون الهجر 
ين فيـسمى من خالف إذ تربط اليد اليمنى مع اليسرى، وأما تقريب المـسافة بـين القـائمتين األمـاميت

 .، وال يتم تقييد الدواب من قوائمها الخلفية)القيد(
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١٠٠ 

 
 وسم الهجار على الورك األيسر مع الشاغور تحت األذن اليسرى

 .على الجهة اليسرى من الرقبة) ) (الحنية(ويسمون بوسم : السندات
 طويلــة فــرسال، وهــي )العرفــا(بـــ ، وينتخــون)إخــوان حمــدة (ونخــوة الحمــاد

 العنـق مـن األعلـى فـوق الفقـرات، وتلـك العرف، وهو الشعر النابت على منتصف
 . من صفات الخيل النجيبة

 : إلىونوينقسم: بني علي  -  ب

 : وينقسم الجبور إلى العشائر التالية:الجبور )١

 .)।( وعلى يمينه الرديف ، على الورك األيمن)) (الباكور(ووسمهم : الزهير
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١٠١ 

 
  والرديفالباكوروسم 

 
 .ل على الورك األيمن لألسف) (ويسمون إبلهم بشعبتين: الفريج
 متعـاقبين مـع طـول الـورك ) (يثبتون الوسـم علـى شـكل محجـانين: الدهام

، )العرفـا( ونخـوة الـدهام . علـى الـصدغ األيمـن)॥(األيمن، وفرق الشاهد الناخر 
 .وهي فرس
 مـع شـاهد علـى الـصدغ األيمـن )É() العرقـاة(وتوسم إبلهـم بوسـم : الغيالين

 )¡( )خدمـة(، أو )॥( )مطـرقين( أو )।( )مطـرق(فرق لألفخـاذ، إمـا علـى شـكل 
 .وهي صفة تنم عن البسالة) َّالمرد( وينتخي الغيالين بـ.فوق وسم الورك
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١٠٢ 

أعلـــى الفخـــذ األيـــسر، وأســـفل منـــه ) ) (المحجـــان( ووســـمهم :العكمـــة
 .)١(، وهي ناقة من نجائب اإلبل)البلها( بـ، وينتخون)॥ ()مطرقين(

 الـوركعلـى )  (-بابه إلى األسـفل- )بابال( ويسمون إبلهم بوسم :جهينة
 .)٢()َّالطياحة(األيمن، ولهم نخوة 

ــداغ(ووســمهم : الديكــة ــل، ) Н ()ال ــسر لإلب ونخــوة عمــوم علــى الــصدغ األي
 عليهـــا اســـم أطلـــق، وهـــو أحـــد جـــدودهم، كمـــا ينتخـــون بناقـــة )جـــرب(الديكـــة 

 .)٣()الشقحا(

علـى الوجـه مـن  )।() مطـرق( تسم عشيرة البـدارين اإلبـل بــ:البدارين )٢
الجانــب األيمــن، وهنالــك شــاهد يــضيفه كــل فخــذ لفــرق الوســم، 

 ).المشعلية(وينتخون بناقة اسمها 

                                                 
 .عبد اهللا جروح العكمة الجبور  )1(
 .ضيف اهللا نزال الجهيني الجبور  )2(
 .حمدان ساري الفريوان الديكة الجبور  )3(
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  العدوانعشائر 
 
 

يف ) ضـباطة(، وهـي ناقـة لهـا )١()الضبطا(تنتخي عشيرة العدوان بكل حمائلها بنخوة 
 . اقة بقعة ذات لون مختلف عن لون وبر النجنبها ميزهتا عن بقية اإلبل، وهي

 :وتسم جميع حمائل العدوان بوسمين ال يتجاوزوهنما
 .على الفخذ األيمن لإلبل) ।) (المطرق: (الوسم األول

 
  األيمن الفخذوسم المطرق على

ــاين علــى الخــد األيمــن للماشــية مــن الــضأن، مــع ) ।) (المطــرق: (الوســم الث
 .)٢(طرف األذن اليمنى) قطش(

                                                 
، )ضـبطا(ولألنثـى ) أضـبط(بقعة تظهـر بلـون مغـاير للـون الـوبر يف اإلبـل، فيقـال للـذكر : الضباطة  )1(

، وإن كانـت ذات الـشية يف المـاعز قيـل )بقعـا(ولألنثـى ) أبقـع(مثلها يظهر يف الضأن فيقال للذكر و
 ).نبطا(ولألنثى ) أنبط(للذكر 

 .عليان موسى المصطفى الذارع العدوان  )2(
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١٠٤ 

 
 

  عشائر عباد
 
 

ــادكايــد بــن خــتالن شــيخ ــاد ،»راع الغزالــة«  مــشايخ عب  وهــي نخــوة عــشائر عب
 سـابقة يف الكـرم بق إلـى، حيـث سـجـوده بالعريان لفرط  ابن ختالن، ويلقبعموما

: ن محمد بن رشيد تساءل إن كان يوجد مـن هـو أكـرم منـه، فقيـل لـهأالعربي، يقال 
 من »ويدابن ز«  الشاعرفأرسل ابن رشيد فقال ابن رشيد لنرى ما تقول، .ابن ختالن

 البلقاء، فلم يجد ابن ختالن ما يجود بـه، وبمـا يتناسـب يفابن ختالن بالد نجد إلى 
 .)١( وسمعته إال ولده وابنته، وأمر ضيفه أن يقبل الهدية، فصعق الضيف

، ومـن هنـا جـاءت )٢(بافتـداء الطفلـين »الدعجـة« و»بـو حمـورأ« تاقامت عـشير
عندما علم ابن رشيد بذلك أضمر العداء ، و»عطية العبادي ما تقطع الوادي« :مقولة

 ، إال أن ابـن خـتالن لدعوتـه»ابـن زويـد«  بأن أرسل إليه الشاعرالبن ختالن بمكيدة
، الـذي تبـين الخدعـة بالـسن طـاعن ، وهو شيخ)٣(»هشوير« لم يجب الدعوة لنصح

 .) شايبقعيده (: والتي راحت مثالهال مقولتما وصل الخرب البن رشيد قلو
                                                 

قد يستهجن البعض هذه القصة التي تتناقلها األلسن يف الحكايات الشعبية كواقعـة حـدثت يف عهـد   )1(
وال يستذكرون أنه جرى مثلها وإن بشكل مغـاير، فـذلك الـسموأل بـن غـريض بـن عاديـا غير بعيد، 

الذي لم يرتدد يف أن يقتل ابنه أمامه، قتله الحـارث بـن أبـي شـمر الغـساين يف دروع كـان قـد أودعهـا 
 .عنده امرؤ القيس بن حجر الكندي طلبها الحارث ولم يسلمها السموأل

وعـشيرة الدعجـة قامتـا بجمـع الكثيـر مـن المـال الفتـداء ) أبـو حمـور(يف القصة أن كال من عشيرة   )2(
 .الطفلين

الجلـيس الـذي يواظـب علـى ) القعيـد(بتعبير البـدو، الـذي يبـدي الـرأي عنـد المـشورة، و: الشوير  )3(
 .إشارة إلى نضج الحكمة) شايب(حضور المجلس فال يكاد يبارحه، وقوله 
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 :)١( عبادوسوم عشائر
 .على األنف) ( )األفيحج: ()٢(الزيود
 .، وعلى الخد األيمن للشاء لإلبلعلى األنف) V ()الشاغور: (البقور
 .على الورك األيمن) V ()شاغورال(: الفقها

 
 وسم الشاغور على الورك األيمن

 . على الفخذ األيمن)¡() الخدمة ( ويثبتون وسم:الرماضين
علـى الفخـذ األيمـن لإلبـل، وعلـى ) ) (الـدبوس ( ويسمون بوسم:الرحامنة

 .األذن اليمنى للشاء

                                                 
ف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق البدو، تألي: الجزء الثاين من كتاب  )1(

 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
 .إحدى عشائر عباد وليسوا المنتمين لبني حسن  )2(
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 علـى الخـد األيمـن لإلبـل، وعلـى األذن )।() المطـرق ( ولهم وسـم:الزيادات
 .اليمنى للشاء
 .مقلوبا على األنف) ┴ ()المغزل (:المناصير

علـــى األذن اليـــسرى، ) ¡) (الخدمـــة(يـــسمون أغنـــامهم بوســـم : الـــشنيكات
 .)١(ذنذات األ) شرخ(و

ــامهم بوســم : )٢(النعيمــات ــسمون أغن ــشة(وي ــى) الري ــة يف األذن اليمن  مــن جه
ْأهل الشرهة(يف األذن اليسرى، وينتخون بنخوة ) الشرخة(، والعين َ()٣(. 
 
 

 )٤(عرب المشالخة
 

*** 
 

                                                 
 .مصطفى سليمان فالح الشنيكات العبادي  )1(
 . أو النعيمات يف الجنوبمن عشائر عباد، وليسوا من عشائر النعيم يف الشمال: النعيمات  )2(
 .عبد المنعم النعيمات العبادي  )3(
) المنـشلخ(الذي انشق عن أقاربه بني عقبة، فـأطلق عليـه لقـب ) ابن سعيفان(جاء االسم نسبة إلى   )4(

معناه أرومة النسب، ويف اللهجـات المحكيـة ويعنـي ) الشلخ(وهو اسم يضاد األصل يف المعنى، فـ
علـى المنطقـة التـي سـكنها ابـن سـعيفان، وسـمي مـن اتبعـه مـن قومـه ، وذهـب اللقـب )االنشقاق(
ـــ ــوا مــن )المــشالخة(ب ــق علــى مــن ســكن المنطقــة عمومــا وإن لــم يكون ، مثلمــا صــار االســم يطل
 . أصال أو فرعا) المشالخة(
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١٠٧ 

 
 

 )١(عشيرة الربيع
 
 

 على الحنك األيمن، وهو وسـم )¡( )الخدمة(تسم عشيرة الربيع اإلبل بوسم 
وهـو اسـم يطلـق علـى الحلقـة ) الفتخـة(كل حلقة، وقد يطلقـون عليـه اسـم على ش

أو ) القبلة(وتضيف بعض األفخاذ ) الفتخة(المعدنية، ويسمون الغنم كذلك بوسم 
 ).بني عقبة(، ونخوة الربيع على األذن اليمنى) الريشة(أو ) الشرخة(

 
 وسم الخدمة على الحنك األيمن

م، وأهميتـه، مـا تتـذاكره األجيـال مـن القـصة  التي تتعلـق بالوسـومن الحوادث
حـين تفقـد قطيـع أغنامـه لـدى عودتـه مـن المرعـى  »ي الربيعمجل« التي حدثت مع

                                                 
 .أمين طاهر عبد اهللا الفارع الربيع  )1(
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رأى بين الغنم نعجة ليست من القطيع، ومضت أيام لم يسأل عنهـا أحـد كعـادة مـن 
نتيجــة اخــتالط القطعــان يف  »عــوارا« يفقــدون بعــض رؤوس ماشــيتهم التــي تخــرج

وصى صاحب القطيع الراعي باالحتفاظ هبا، وصـار كلمـا ولـدت يـسم المراعي، فأ
 بعـد عـدة سـنوات، مـن الماشـية )١(»خزلـة« وليدها بوسمها، فتكاثرت حتـى غـدت

ويف أحد األيام حل ضيف مـن عـرب الـصقر علـى مجلـي الربيـع، فـرأى يف القطيـع 
 وسما يوافق وسم عشيرته، فسأل مـضيفه الـذي أخـربه أنـه مـن بـضع سـنين دخلـت

نعجة مع قطيعه، وأنه وسم مواليدها ومواليد المواليد بوسمها حفظا لألمانة، فـذكر 
 فقـام له الرجل أهنا مـن غنمـه افتقـدها مـن ذلـك الـزمن، وبحـث عنهـا فلـم يجـدها،

صاحب القطيع مع الرجل إلـى القطيـع وعـزل النعجـة ومـا حمـل وسـمها وسـلمها 
 : األبيات الصقريوقاله لها، لصاحبها الذي أبى إال أن يأخذ الربيع حق رعايت
  ْيا ابن الربيع الـ مدهل الـضيف والجـار

  ْيــا اللــي تــرد الحــق ومنــت بمغــصوب 
ــا عــالي الوجــه والطــار ـــا  ي   ْمعــدن  وف

ْمن غيـرك اللـي يحفـظ الحـق مرقـوب  ْ َ  
  ْمـن طـويلين االعمـار) ن(ليتك  سليمـ

  ْوليت السعد دايـم حليفـك يـا مهيـوب 
 

                                                 
 .عدد من رؤوس الماشية ما بين العشرين والثالثين: الخزلة  )1(



                              ٔ  ٔ         

١٠٩ 

 
 

 )١(الفاعورعشيرة 
 
 

) ¡) (الفتخــة (، ولهــم وســم)راع الــصبحا(تنتخــي عــشيرة الفــاعور بنخــوة 
 . األيمن لإلبل، وعلى األذن اليمنى للشاءاعر، وموضعه على الذ)।( )المطرق(و

 
 

 )٢(البالونةعشيرة 
 
 
) É) (العرقــاة( صــيحة عــشيرة البالونــة عنــد الفــزع، ووســمهم »صــبيان بلــي«

لبـاقي المواشـي وموضـعه )  ()الـربثن( ووسم ويثبت على الذراع األيمن لإلبل،
 . األذن اليمنى

*** 

                                                 
 .حسين محمود حسين الفاعور  )1(
 .حازم سعد الخدام العرادي البالونة  )2(



                              ٔ  ٔ         

١١٠ 

 
 

  اللوزيينعشيرة 
 
 

على األذن اليسرى، وبوسـم ) ¡) (الخدمة(تسم عشيرة اللوزي األغنام بوسم 
ْالنقرة( َ ْ  .)٢(على األنف) () ١()َّ

 
 

  السالماتعشيرة 
 
 

لـى الرقبـة وموضعه ع) ) (الفجل(، وهي ناقة، ووسمهم )الملحا(ينتخون بـ
 .)٣(من الجانب األيسر

                                                 
ًبنون مشددة مع الفتح، سكون القاف مع فتح الراء والوقوف على التاء المربوطـة هـاء، هـي : النقرة  )1(

 كي بالميسم أعلى أنوف المواشي
جمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق البدو، تأليف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، تر: الجزء الثاين من كتاب  )2(

 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
 .المرجع السابق  )3(



                              ٔ  ٔ         

١١١ 

 
 

  الثوابيةعشيرة 
 
 

 .تم ذكرهم يف منطقة الشراة وحسمى
 
 

  الحمامرةعشيرة 
 
 

على ) ।) (المطرق(و) الشرخة( من أهل السلط بوسم »أبو حمور« تسم عشيرة
 .)١( على األذن اليسرى)। ()المطرق(األذن اليمنى، مع 

                                                 
 ).١٥٠(كتاب العشائر األردنية والفلسطينية تأليف أحمد أبو خوصة، الجزء األول ص   )1(



                              ٔ  ٔ         

١١٢ 

 
 

  بني حسنر ائعش
 
 
 التـي لـم يكـن روع بنـي حـسن برتبيـة األبقـار دون اإلبـلاهتمت ف: »بني حسن«

 الهتمـامهم بالزراعـة الحقليـة، مثلمـا ُاقتناءهم لها يتجاوز حـاجتهم لنقـل األحمـال
اقتنـوا الغــنم والمـاعز، فاقتــصر وســمهم علـى البقــر والــضأن والمـاعز، ولــم يــتخط 

 التـي  اللـذين تنـضوي تحتهمـا جميـع أسـماء العـشائر»بني حسن« الوسمين لفرعي
 :)١(تنتمي لها نسبا أو حلفا

ويلفظ االسم بتشديد حرف الثاء وكسر الباء مع فتح التاء بعده والوقوف : الثبتة .١
 :ًعلى التاء المربوطة هاء، ويشمل هذا الفرع

، ولفظهــا بلهجــة أهلهــا علــى قيــاس )راع المليحــا(، وينتخــون بـــالعمــوش  -  أ
 وفـتح الحـاء ،اء بعـدهالتصغير بسكون الميم وخفض الالم اتباعا لحرف الي

 .ًمع الوقوف على التاء المربوطة هاء

 .)أخو عمشا(، ونخوهتم المشاقبة، ومنهم العليمات  -  ب

 .على الجهة اليمنى من األنف) । ():المطرق(ووسم هذا الفرع 

                                                 
: ين مـن كتـابيتفق ما قاله الباحث عاقل محمد الخوالـدة بـشأن الوسـم، مـع مـا جـاء يف الجـزء الثـا  )1(

َّالبدو، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، تحقيق ماجد شـبر، إصـدار شـركة 
 .دار الوراق للنشر المحدودة، لندن



                              ٔ  ٔ         

١١٣ 

 
 وسم المطرق على الجهة اليمنى من األنف

ققـة، غيـر مـشددة اإلهليل، ويلفظ االسم بإتباع الالم بعد الهاء لحركة الياء المر .٢
 : ويشمل وهي لهجة بني حسن،كما قد يتوهم،

، ولفظهـــا باللهجـــة المحكيـــة بالـــصاد )الـــصعبة(، ونخـــوهتم الخوالـــدة  -  أ
المجردة من التشديد مع فتح العين والباء والوقوف على التـاء المربوطـة 

 .ًهاء

 . )راع العليا(، وينتخون بـالخزاعلة  -  ب

 .)خيال الصفرا(، ولهم نخوة الحراحشة  -  ت

 .شديفاتال  -  ث

 .الزيود  -  ج

 .الغويريين  -  ح

 .على الوجه من الجهة اليمنى)  ():الهالل(ووسمهم 



                              ٔ  ٔ         

١١٤ 

 
 

 )١(بني حميدةعشائر 
 
 

تعددت وسوم عشائر بني حميدة حينا وائتلفـت حينـا آخـر بـين حمائلهـا، بينمـا 
اختلفت نخواهتا، فقد انفردت بعض األفخاذ بوسم، والتقت عدة فروع مـرة أخـرى 

 :وسومهم على النحو التاليبوسم واحد، فقد جاءت 
 :، ووسوم فروعهم)العمور(ونخوهتم : الفواضلة 

 .على الخد األيمن) ॥ ()المطرقين(ويسمون بوسم : الهواوشة
 الحمادين
 الشقور

 المواضية
 .على الخد األيمن)  ()الهودج(ووسمهم 

 
 وسم الهودج على الخد األيمن

                                                 
البدو، تأليف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق : الجزء الثاين من كتاب  )1(

 .للنشر المحدودة، لندنَّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق 



                              ٔ  ٔ         

١١٥ 

علــى الخــد ) النــاطح(سمونه الــذي يــ) Y ()الــشعبة(ويثبتــون وســم : القبــيالت
 ).إخوات فتنة(األيمن، وينتخون بـ

مقلوبــا وإلـى اليمــين علـى الخــد ) ) (الجرجـور(ويـسمون بوســم : الطوالبـة
 . لتقارب الشكل)الباكور(األيمن، وبعضهم يسميه 

على ) ⧵   ()عمود(يعرتضهما عن يسارهما ) ॥ ()مطرقين( ووسمهم :الربيزات
 ).ن برزةاب(الخد األيمن، ونخوهتم 

 :ومنهم: النهضا
على الخد األيمـن، ومـنهم مـن يـسميها ) ¡) (الخدمة(ولهم وسم : الجماعين

 ).الفتخة(
 .على الصدغ األيسر) ¡) (الخدمة(ويعتمدون وسم : الحيصة
) مطـرق(مفتوحـة مـن األعلـى يتوسـطها ) الخدمـة(ويسمون بوسـم : الضرابعة

 .ويثبتون الوسم على األنف) (
 الديارنة

 .مقلوبا على الخد األيمن) ) (الهودج(ووسمهم  خانبةالش

 



                              ٔ  ٔ         

١١٦ 

 
 

   الدعجةعشيرة 
 
 

ــف ) ()العكــام(تــسم عــشيرة الدعجــة اإلبــل بوســم  ــف، وتختل  علــى األن
 :وسوم باقي المواشي

ــةالرشــايدة ومــنهم الجــواميس علــى ) । ()المطــرق(يــسمون بوســم :  والهباهب
 ).راع المليحا(األذن اليمنى، ونخوهتم 

راع (علـى األذن اليـسرى، ونخـوهتم ) । ()المطـرق( ويثبتون وسـم :تالشبيكا
 ).العليا

 على الخـد األيمـن، وينتخـون بنخـوة ) ()الباكور( ولهم وسم :الخصيالت
 .)١ ()راع البويضا(

 

                                                 
البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، : كتاب: بتصرف عن  )1(

 .َّتحقيق ماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن



                              ٔ  ٔ         

١١٧ 

 
 

  الحديدعشيرة 
 
 

بوسـم ) الجراونـة(و) الزيـرة(ويسم فخذ الحديـد مـن عـشيرة الحديـد، وفخـذا 
 .)١( األيمنعلى الخد) । ()المطرق(

 
 

  أبو الغنمعشيرة 
 
 

ــدبوس(وســمهم  ــسر ) । ()المطــرق( باإلضــافة إلــى ) ()ال ــورك األي علــى ال
إخـوة (وتنتخـي عـشيرة أبـو الغـنم بــ. على األذن اليمنى للـضأن) الدبوس(لإلبل، و
 .)٢()دلعب

                                                 
، تحقيق ماجد البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو: كتاب  )1(

 .َّشبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، تحقيق ماجد : كتاب  )2(

 .َّشبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن



                              ٔ  ٔ         

١١٨ 

 
 

  الشخاترةعشيرة 
 
 

 .)١(رىعلى األذن اليس) । ()المطرق(وتسم عشيرة الشخاترة أغنامها بوسم 
 
 

  العوازمعشيرة 
 
 

الونـديين، الحميمـات، الـسليم، الجفيرات،النجـادا، : وينقسمون إلـى األفخـاذ
) । ()المطــرق(مــع ) ¡) (الخدمــة( جميعــا  والحالقيــين، ووســم أغنــامهمَّالــسنيان

 .)٢()ريدان(ونخوهتم . على األذن اليمنى
 

                                                 
 .المرجع السابق  )1(
 .المرجع السابق  )2(



                              ٔ  ٔ         

١١٩ 

 
 

 )١(العجارمةعشائر 
 
 

 :لهم ثالثة وسوم ولحمائ،)صبيان الصباح(ينتخون بـ
 .من األنف ولألعلى) < ()الصريمة(ووسمهم : المطيريين
 . على األنف والخد األيسر) (ويسمون بالوسم : الشهوان
 .على الخدين األيمن واأليسر) ) (الباكور(ويثبتون وسم : السواعير

 
 وسم الباكور على الخد األيمن

                                                 
 . السابقالمرجع  )1(



                              ٔ  ٔ         

١٢٠ 

 
 

  الشوابكةعشيرة 
 
 

 علــى الــورك ) ()البــاكور( بوســم  مــن عــرب البلقــاءرة الــشوابكةيتــسم عــش
 .)١(األيمن

 
 

  السيوفعشيرة 
 
 

 .)٢( على الفخذ األيسر)॥ ()المطرقين(وسم ) السيوف(ولعشيرة 
 
 

                                                 
 ).١٥٢(كتاب العشائر األردنية والفلسطينية تأليف أحمد أبو خوصة، الجزء األول ص   )1(
البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، تحقيق ماجد : كتاب  )2(

 .َّشبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن



                              ٔ  ٔ         

١٢١ 

 
 

 )١(الدبايبةعشيرة 
 
 

علــى الخــد األيمــن، ويــضيفون ) < ()الــصريمة(وتــسم عــشيرة الدبايبــة بوســم 
 .ذن اليمنىتحت األ) । ()مطرق(

 
 

 )٢(ينالحنيطيعشيرة 
 
 

 ووسـمهم علـى الـضأن ، وهـي ناقـة،)راع الحـردا(تنتخي عـشيرة الحنيطيـين بــ
  . على األذن اليسرى)شرخةال( و)قبلةال(

 
 

                                                 
 .المرجع السابق  )1(
 .حميدان ذيب عبد المحسن الفقرا الحنيطي  )2(



                              ٔ  ٔ         

١٢٢ 

 
 

  الرقادعشيرة 
 
 

على الخـد األيمـن، ويـسم فخـذ المراشـدة ) مطرقين(تسم عشيرة الرقاد بوسم 
 )। ()المطـرق( األيمـن، ويفرقـون الوسـم بــعلى الخـد) < ()الصريمة(منهم بوسم 

 .)١(تحت األذن اليمنى
 
 

  الزففةعشيرة 
 

علـى األنـف، ) ) (الكعـام(وهم فرعـا العميـان، والعراقبـة، ووسـم إبلهـم 
 .)٢(»المونيات« على األذن اليمنى، ونخوهتم) المطرق(والغنم توسم بـ

                                                 
البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، تحقيق ماجد : كتاب  )1(

 .َّشبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
 كبيبو، تحقيق ماجد البدو، الجزء الثاين، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود: كتاب  )2(

 .َّشبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن



                              ٔ  ٔ         

١٢٣ 

 
 

  األزايدةعشيرة 
 
 

) । ()المطـرق(، ووسمهم للـضأن ) قيسصبيان(تنتخي عشيرة األزايدة بنخوة 
 .)١(على األذن اليسرى

 
 

 )٢(الجهالينعشيرة 
 
 

علــى الــورك  ) ()الهــالل (يــسم الجهــالين مــن عــرب الــسبع يف مادبــا بوســم
 .عرضا)  ()المطرق( وعن يمينه األيمن

 

                                                 
 .المرجع السابق  )1(
 ).١٥٠(كتاب العشائر األردنية والفلسطينية تأليف أحمد أبو خوصة، الجزء األول ص   )2(



                              ٔ  ٔ         

١٢٤ 

 
 
 
 



                              ٔ  ٔ         

١٢٥ 

 
 
 
 
 
 
 

  )١(ىمَسْالشراة وحِ قبائل
 

                                                 
وادي الموجـب غربـا وتنتهـي إلـى جبـال الـشوبك جنوبـا، وتـضم يف ) جبـال الـشراة(تضم سلـسلة   )1(

اها كل من الكرك، والطفيلة، والبرتا ووادي موسـى والـشوبك، ويف الجنـوب مـن جبـال الـشراة ثناي
َجبال حسمى(تقع  ْ  .وتمتد حتى حدود الحجاز) ِ



                              ٔ  ٔ         

١٢٦ 



                              ٔ  ٔ         

١٢٧ 

 
 

  المجاليعشيرة 
 
 

ــه يف زمــن وجــود »خــوان خــضراإ« نخــوة عــشيرة المجــالي ، وقــصة النخــوة أن
 الكرك الواقعة على رأس تـل العثمانيين يف المنطقة، كانت توجد لهم حامية يف قلعة

مرتفع يصعب الوصول إليهـا سـيرا علـى األقـدام، وكـان يـتم تزويـد جنـود الحاميـة 
 ونبالماء يوميا من قبل مجموعة من النساء، ينقلن الصفائح على رؤوسهن من العيـ

  مجموعــة مــن، ويف ذات يــوم مـرتبلـغ هبــن الجهـد  وقــدوالينـابيع، فمــا يـصلن إال
 فــصاح هبـــا، )١( تــشكل ثوهبـــا)خـــضرا( اســمها النــسوة يحملـــن المــاء وإحـــداهن

 لتضفي الثـوب كـي ال يظهـر طـرف سـاقها »الشويف« الملقب بـ)إسماعيل المجالي(
ت نـساء الكـرك المـاء لو كان هنالك رجال ما حملـ: على مرأى من الرجال، فقالت

أنـا :  صـائحابيـوهتن،العـودة إلـى إراقـة المـاء وللرتك، فثـارت حميتـه وأمـر النـساء ب
 وقامت ثـورة الكـرك األولـى، وتـم الـصلح علـى أن ال تعـود نـساء ،اأخوك يا خضر

  .)٢(الكرك إلى حمل الماء إلى األتراك
) ( )نـاطحال(و على الذراع األيـسر،) ≡ ()الراكوب (ووسم عشيرة المجالي

  .)٣(األنف لإلبلعلى 

                                                 
 .رفع جانب الثوب قريبا من الوسط إلى الشاكلة وهي الخاصرة: الشكل  )1(
منـشورات وزارة . ةللكاتـب نـايف النوايـس) محافظـة الكـرك(موسوعة الجنوب األرض واإلنسان   )2(

 .مع التصرف الختالف الروايات. ٢٠١٤الثقافة 
 .بكر خازر المجالي  )3(
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١٢٨ 

      .)١(على األذن اليمنى) ≡ ()الراكوب(تسم عشيرة المجالي باقي المواشي بوسم و

 
 وسم الراكوب والناطح

 )٢(المعايطة
 العبيسات
 البيايضة
 األغوات
 الذنيبات
 )٣(الكفاوين
 العالوية

 .)١(ووسمهم جميعا وسم المجالي

 
                                                 

 .عاطف عطوي المجالي  )1(
 .حكام صبحة، وكذلك الذنيبات والعالوية: نخوة المعايطة والعبيسات  )2(
 .صبيان قيس: نخوة الكفاوين تتبع صيحة الحباشنة  )3(
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١٢٩ 

 
  )٢( والحباشنةالطنشات

 
 
صـبيان « ونخـوهتم. من األنف إلى الخد األيمـن) । ()المطرق(يسمان بوسم و
 .»قيس
 
 

  الشمايلةعشيرة 
ــف وإلــى الخــد ) । ()المطــرق( ووســمهم كمــا الطنــشات والحباشــنة مــن األن

 .)٣(»إخوات سلمى« ، غير أن صيحتهماأليمن
 
 

  المحادينعشيرة 
 
 

الغـــنم بوســـم ، ويـــسمون )٤(ووســـم المحـــادين المغـــزل مقلوبـــا علـــى األنـــف
 .)٥(على األذنين اليمنى واليسرى) الشرخة(و) الجدعة(

                                                                                                                         
ف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق البدو، تألي: الجزء الثاين من كتاب  )1(

 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
 .المرجع نفسه  )2(
 .المرجع نفسه  )3(
 .المرجع السابق  )4(
 ).١٥٢(كتاب العشائر األردنية والفلسطينية تأليف أحمد أبو خوصة، الجزء األول ص   )5(
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    الضمور والسحيمات
علـى الخـد األيمـن ) ) (الـدبوس(تسم عشيرتا الضمور والـسحيمات بوسـم 

 .)١(لإلبل، وعلى األذن اليمنى للضأن والماعز
 
 

    الصعوب والمبيضين
علـى )  ()الخطـام(وتسم كـل مـن عـشيريت الـصعوب والمبيـضين بوسـم 

   .)٢(على األذن اليمنى لباقي الماشيةذات الوسم األنف لإلبل، و
  )٣(النوايسةعشيرة 

  
 .علـى األذن اليمنـى) ॥ ()المطـرقين(ويسمون مواشيهم من الضأن والمـاعز بوسـم 

 ).سلمى والسعد قايم(، ويرددون »خوات سلمى»بـ: وتنتخي عشيرة النوايسة
                                                 

البدو، تأليف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة محمـود كبيبـو، تحقيـق : ين من كتابالجزء الثا  )1(
 .َّماجد شبر، إصدار شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن

 .المرجع نفسه  )2(
 .أحمد حامد عبد الرزاق النوايسة  )3(
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  القطاونةعشيرة 
 
 

 .على األذن اليمنى)∑ ()الحية ( وسمأن من الماشية للضووسمهم
 
 

  الطراونةعشيرة 
 
 

 .على األذن اليمنى) ।) (المطرق(وعلى يسارها ) الخدمة(ويثبتون وسم 
 
 

  الصرايرةعشيرة 
 
 

 )الخدمة( على األذن اليمنى، وآخرون يسمون بـ)। ()المطرق(منهم من يسم بـ
 . على ذات األذن)¡(
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١٣٢ 

 
 

  القضاةعشيرة 
 
 

 ).الجدعة(على األذن اليمنى، ويطلقون عليه اسم ) الجاز(ووسمهم 
 
 

  البشابشةعشيرة 
 
 

تؤخـذ مـن ذات ) القبلـة( علـى األذن اليمنـى مـع )।। ()المطـرقين(ولهم وسم 
ْالغرفة(األذن من جهة الرقبة ويسموهنا  َ ْ َ.( 

 
 

  الخرشةعشيرة 
 
 

، لألسفل )لهاللا(، ويسمون بوسم )ترك حسما(تنتخي عشيرة الخرشة بنخوة 
 .)٢(على الخد األيمن)١( ) ()الهودج(ومنهم من يسميه 

                                                 
 .سمي الوسم هبذا االسم لقربه من شكل الهودج الذي يأيت على شكل قبة  )1(
البـدو، تـأليف مـاكس فرايهيرفـون أوبنهـايم، ترجمـة : وهو وسم عشائر العمـرو كمـا جـاء يف كتـاب  )2(

 .محمود كبيبو
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١٣٣ 

 
 

  الكرادشة والمعايعة
 
 

، وينتخـون الخـد األيمـنعلـى ) †) (الـصليب(يسم الكرادشة والمعايعة بوسـم 
 .)١(»ِّلسِصبيان ح« بنخوة
 
 

 )٢(العمروعشيرة 
 
 

، اللـصايمة، الزواملة، الـردوس، الغـشاشمة: تنتخي جميع فروع عشائر العمرو
) بنـي عقبـة( بنخـوة  والعرينات، القطاميرالشاللخة، الجرادات، اللحاوية، الثبيتات

عيـال (نخـوة يـرددون كـذلك  و ويتحـالفون عليـه،وهو نسبهم الـذي ينتـسبون إليـه،
 :وللعمرو وسمان ال يتجاوزوهنما، وسم لإلبل، وآخر لباقي الماشية. )زندع

 .على الخد األيمن)  ()الهودج(وسم  ب اإلبليسمون جميعهم: وسم اإلبل

                                                 
القسوس، العمارين، العودات، الشرايحة، أوالد عيـد، : وتنتخي عشيرة الهلسة التي تشمل األفخاذ  )1(

المــدانات، : كمــا تنتخــي عــشائر). عيــال المــصري(أوالد يوســف، عيــال ســعد، والخيطــان بنخــوة 
 ).إخوات مريم(الزريقات والبقاعين بنخوهتم 

 .محمد عودة بنية اللصايمة العمرو  )2(



                              ٔ  ٔ         

١٣٤ 

 
  على الخد األيمنالهودجوسم 

 
علـى الخـد ) ) (المحجان(وتسم جميع حمائل العمرو بوسم : وسم الماشية

 .على األذن اليمنى) ॥ ()مطرقين(األيمن مع 
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١٣٥ 

 
 

 )١(الحميدات والحوامدة
 
 
م ، ويــسمون بوســتفــرع مــن عــشيرة الحميــدات حمولتــا العطيــوي والعــورانتو

 علـى األذن اليمنـى للماشـية )।( )المطـرق(على األنف، ولهـم وسـم ) ∑) (الحية(
 .من غير اإلبل

 
 

  الكاللدة والهالالت
 
 

 الهـالالت القطيطـات  الكاللدة المحيسن والخلفـات، ومـنويتفرع من عشيرة
 .  على الخد األيمن) ()الباكور(والشبيالت، ووسمهم 

 
 

                                                 
الجـزء الثـاين مـن ) يرالحميدات والحوامدة، الكاللدة والهـالالت، الوهيبـات، الثوابيـة، والـشرا(  )1(

ر، إصـدار َّالبدو، تأليف ماكس فرايهيرفون أوبنهايم، ترجمة محمود كبيبو، تحقيق ماجد شب: كتاب
 .شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن
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١٣٦ 

 
 

  الوهيباتعشيرة 
 
 

 علـى األذن )É ()العرقـاة( علـى األنـف لإلبـل، و) ()الناطح (ووسم اإلبل
 .اليسرى لباقي المواشي

 
 

  الشراريعشيرة 
 
 

عيال سـلمان، المـسيعديين، الرفـوع والـسفاسفة، : وتتفرع عشيرة الشراري إلى
 ).صبيان السياح(على األنف، ونخوهتم ) ) (الخطام(ووسمهم 

 
 

 )١(الثوابيةعشيرة 
 
 

 ) ()بـاب العـين(الرعـود، الـسعود، العكايلـة :  الثوابيـةووسم فروع عـشيرة
 ).الجعافرة(على األنف، ونخوهتم 

                                                 
 .ورد ذكرهم مع عرب البلقاء، وآثرنا ذكرهم هنا لوجود أكثر حمائلهم يف منطقة الشراة  )1(
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١٣٧ 

 
 

  السعوديينعشيرة 
 
 

 .)١(على الصدغ األيمن)  ( على األنف، والهالل)॥() مطرقين(يسمون بوسم 
 
 

  الحويطاتعشائر 
 
 

مثنــاة (، ولعــل المقــصود بالتــسمية شــكل )الحيــة(اســتخدم الحويطــات وســم 
 مفتعـل لغـازي األفعـى علـى قـرب) جد بنـي عطيـة(وهو ) عطية(، وقد رسم )عىاألف

 عـن بنـي وأخفـى الـشخص ، وفاتـه، مـدعيا جد الحويطـات وهو)حويط(الملقب بـ
 وانتقــل اســم الوســم إلــى ، علــى أثــر خــالف بيــنهمالــذين كــانوا يطاردونــه عمومتــه

 البــدوو  عامــة، العــرب، واعتــاد)٢(لــشبه الــشكل مــا بــين تباعــد الــساقين) الفــاحج(
، وصار وسم عامة أفخاذ الحويطـات مـع )األفيحج(على التصغير فأسموه خاصة، 

 .)٣(الشاهد وهو فرق الوسم

                                                 
 ).١٥٠(كتاب العشائر األردنية والفلسطينية تأليف أحمد أبو خوصة، الجزء األول ص   )1(
 .يف لسان العرب تباعد ما بين الساقين: الفحج  )2(
 .نايف محمد سليمان النجادات  )3(
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١٣٨ 

 :)١(األفخاذالعشائر ويتفرع الحويطات إلى 
علــى الفخــذ األيــسر )  ()األفــيحج(ووســمهم : الجــازي/ المطالقــة .١

 . بشكل أفقي على الرقبة من الجهة اليسرى) ()الجرجور(و

علـى الـورك األيـسر، ووسـم ) ) (األفـيحج(ويسمون بوسـم : العودات .٢
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) ) (الجرجور(

علـى الفخـذ األيـسر باإلضـافة ) ) (األفيحج(ويضعون وسم : الذيابات .٣
 .مع طول الرقبة من الجهة اليسرى) ।) (المطرق(إلى وسم 

 
  الرقبة من الجهة اليسرىوسم األفيحج على الورك األيسر والجرجور على

                                                 
ــايدة   )1( ــة الحويطــات، وخــضر الرش ــد اهللا ســالم المراعي ــد النجــادات الحويطــات، وعب ــايف محم ن

 .الحويطات، وعبد العزيز سعود مرعي الركيبات الحويطات
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١٣٩ 

على الورك األيـسر، ويـضيفون ) ) (األفيحج(يضعون وسم : الشراتحة .٤
) ।) (المطـــرق(انحناءتـــه إلـــى باتجـــاه البـــدن وتحتـــه ) ) (  الجرجـــور(

 .وكالهما على العنق من الجهة اليسرى

ر، ويفرقـون على الـورك األيـس) ) (األفيحج(ووسمهم : أهل الوضحاء .٥
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) ) (الجرجور(الوسم بـ

ـــسمون بوســـم : لنجـــاداتا .٦ ـــيحج(وي ـــسر، )  ()األف ـــى الفخـــذ األي عل
 .بشكل عمودي تحت األذن اليسرى )।() المطرق(و

 علـى الفخـذ األيـسر)  ()األفيحج(، والوسم عندهم )أبو تايه: (التوايهة .٧
 وهـو يـشبه المطـرق غيـر )() قةالمعذ(ويفرقون وسمهم بوسم آخر هو 

 بـين العـين )।() الكامخ(أنه بطول يناسب للرقبة حيث موضعه، ثم يضاف 
 .واألذن من الجهة اليسرى

علـى الـورك األيـسر ) ) (األفـيحج(ويـسمون بوسـم ): الشمال(مراعية  .٨
 .ما بين العين األذن من الجهة اليسرى) ।) (المطرق(و

 علـى الـورك األيـسر باإلضـافة إلـى )) (األفيحج( ووسمهم :الرصاعية .٩
محني مـن األعلـى إلـى جهـة اليـسار وموضـعه بـين العـين ) ) (المطرق(

 .واألذن من الجهة اليسرى

على الورك األيسر باإلضافة إلـى ) ) (األفيحج( ووسمهم :المشاعلة .١٠
محني من األسفل إلى جهة اليسار وموضـعه بـين العـين ) ) (المطرق(

 .رىواألذن من الجهة اليس

على الورك األيسر باإلضافة إلـى ) ) (األفيحج( ووسمهم :الصواونة .١١
 .بين العين واألذن من الجهة اليسرى) ।) (المطرق(
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١٤٠ 

على الورك األيسر ) ) (األفيحج(ويسمون بوسم : )١()ْةَلْبِالق(مراعية  .١٢
 .ما بين العين األذن من الجهة اليسرى) ॥) (المطرقين(و

 :ْالجبهة .١٣

) ।) (المطـرق(علـى الـورك األيـسر، و) ) (فـيحجاأل( ويثبتون وسـم  .١٤
محنــى مــن األســفل إلــى اليــسار وموضــعهما بــين ) (آخــر ) مطــرق(و

 .العين واألذن من الجهة اليسرى

علـــى الـــورك األيـــسر، ) ) (األفـــيحج( ويـــسمون بوســـم :ْالطواهيـــة .١٥
بـين العـين واألذن مـن الجهـة اليـسرى إضـافة ) ॥) (مطرقين(ويضيفون 

 .وموضعه على المرفق اليد اليسرى) ।) (مطرق(، وهو )المريفق(إلى 

 على الورك األيسر، باإلضـافة إلـى ) ()األفيحج( ووسمهم :العجول .١٦
ــسار ) ।) (مطــرق( ــسرى، وعلــى ي ــين العــين واألذن مــن الجهــة الي ــا ب م

 ). خطفة(آخر يف منتصفه ) ) (مطرق(المطرق 

 ).।) (رديفال(ويعرتض من فوقه ) ) (األفيحج(ووسمهم : الدمانية .١٧

علـــى الـــورك األيـــسر، ) ) (األفـــيحج(ويـــسمون بوســـم : النواصـــرة .١٨
من جهة األنف األيمـن، وهـو علـى ) ) (باب العين(ويفرقون الوسم بـ

 .شكل الهالل فتحته لألعلى

على الصدغ األيمـن، وعلـى ) ) (الهالل(يسمون بوسم : المصبحيين .١٩
 .(।।।)) ثالثة مطارق(يمينه 

) مطـرق(على الورك األيسر مع )) (ألفيحجا(ووسمهم : السميحيين .٢٠
)। (على يمينه. 

                                                 
 . ، وهي جهة الجنوب بلفظ من يقطنون شمال نجد والحجاز)قبلة الصالة(تعني : القبلة  )1(
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علـى الـورك األيـسر، ويـضيفون ) ) (األفـيحج(ولهم وسـم : العطون .٢١
 .على الصدغ األيسر) T) (المغزل(وسم 

على الـورك األيـسر، وفـرق الوسـم ) ) (األفيحج(وسمهم : العمامرة .٢٢
الــسامع مــا بــين ) ।) (مطــرق(علــى الــصدغ األيــسر، و ) ⧵) ( العمــود(

 .والدامع من الجهة اليسرى

على الورك األيسر، وأسفل ) ) (األفيحج(ويسمون بوسم : الركيبات .٢٣
 ).) (الباكور(منه 

على الـورك األيـسر، باإلضـافة ) ) (األفيحج(ويثبتون وسم : العثامنة .٢٤
ــى  ــرق(إل ــه ) ।) (المط ــى جانب ــور(وإل ــى ) ) (الجرج وموضــعهما عل

 .الصدغ األيسر

 
  على الورك األيسر والمطرق والجرجور على الصدغ األيسروسم األفيحج
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على الورك األيـسر، وعلـى يـساره ) ) (األفيحج(ووسمهم : النواورة .٢٥
 ).।) (المطرق(

ــذريان .٢٦ ــون وســم : ال ــيحج(يثبت ــرق ) ) (األف ــسر، وف ــورك األي علــى ال
ما بـين الـسامع ) ।) (مطرق(على الصدغ األيسر، و ) ⧵) ( العمود(الوسم 

بالعرض علـى ) ) (مطرق(من الجهة اليسرى، باإلضافة إلى والدامع 
 .الرقبة من الجهة اليسرى

على الورك األيـسر، باإلضـافة إلـى ) ) (األفيحج( ووسمهم :اللوافية .٢٧
ــرق( ــان(و) ।) (المط ــسار ) المحج ــى الي ــا وإل ــى الــصدغ ) (مقلوب عل

 ).(األيمن، والشاهد على الصدغ األيمن 

على الورك األيسر، باإلضـافة إلـى ) ) (األفيحج(ووسمهم : الشوشة .٢٨
علــى الــصدغ )  ( وإلــى اليمــينمقلوبــا) المحجــان(و) ।) (المطــرق(

 .)(، والشاهد على الصدغ األيمن األيمن

على الفخذ األيسر، يثبتون وسـم ) ) (األفيحج(ومع وسم : الطقاطقة .٢٩
 .على الخشم) ) (الهالل(

ذ األيسر مع فرق الوسم على الفخ) ) (األفيحج(ووسمهم : الزوايدة .٣٠
 .مقلوبا على جانب الرقبة األيسر) الجرجور(بـ

على الفخذ األيسر، ويفرقون الوسم ) ) (األفيحج(ووسمهم : المزنة .٣١
 . على الرقبة من الجهة اليسرى)T() المغزل(بوسم 

علـــى الفخـــذ األيـــسر مـــع )  ()األفـــيحج(ويثبتـــون وســـم : الزالبيـــة .٣٢
 . على الخد األيسر)॥( )مطرقين(
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ويفرقــــون الوســــم ) ) (األفــــيحج(ويثبتــــون وســــم : الــــصويلحيين .٣٣
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) ॥) (مطرقين(بـ

) النـاخر(علـى الـورك األيـسر مـع ) ) (األفـيحج(ووسمهم : القدمان .٣٤
 .أعلى الرقبة وتحت األذن من الجهة اليمنى) ॥) (المطرقين(وهو وسم 

خذ األيسر، ويفرقون الوسم على الف)  ()األفيحج(يسمون بـ: البدول .٣٥
 .على مقدمة الرقبة من الجهة اليسرى) ॥( )مطرقين(بـ

على الورك األيسر، ويفرقون ) ) (األفيحج(ويسمون بوسم : ْالموسة .٣٦
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) •) (ردعة(و) ॥) (مطرقين(الوسم بـ

علـــى الـــورك ) ) (األفـــيحج(ولهـــم وســـم : الجـــذيالت والعكـــالين .٣٧
 .على الرقبة من الجهة اليسرى) ॥) (مطرقين( باإلضافة إلى األيسر،

 .فقط على الورك األيسر)  ()األفيحج( ووسمهم :المناجعة .٣٨

 )مطـرقين(على الورك األيـسر، و)  (األفيحجيسمون بوسم  :الهدبان .٣٩
)॥( بين العـين واألذن مـن الجهـة اليـسرى، والـشاهد )مطـرق() ।( مـع 
 .ن من الجهة اليمنىبين العين واألذ) • ()الردعة(

ـــورك األيـــسر، ) ) (األفـــيحج(ويـــضعون وســـم : العقـــيالن .٤٠ علـــى ال
على الرقبة من الجهة اليسرى يـتم فرقهمـا مـن ) ॥) (مطرقين(ويضيفون 
 .ثالث) ।) (مطرق(أعلى بـ

على الورك األيـسر، ويفرقـون )  ()األفيحج(يثبتون وسم : الدراوشة .٤١
 . على الخشم)। ()مطرق(الوسم بـ

) ।() المطـرق( على الورك األيـسر، و) ( وسمهم األفيحج:ةالرشايد .٤٢
 .ما بين العين واألذن من الجهة اليسرى
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علـــى الـــورك األيـــسر، ) ) (األفـــيحج( ويـــسمون بوســـم :العمـــارين .٤٣
 .على الحنك األيمن) T) (المغيزل(باإلضافة إلى 

ــة .٤٤ ــنهم : الغوافل ــديالمحــازيزوم ــسمون بوســم :، والواك ــيحج( وي ) األف
أمـام العـين مـن الجهـة اليـسرى ) ।) (مطرق(لورك األيسر وعلى ا) (

 .خلف العين ذاهتا) ।) (مطرق(يقابلة 

علـى الفخـذ األيـسر، باإلضـافة )  ()األفـيحج ( يثبتون وسم:البطونية .٤٥
  .على الصدغ األيسر) । ()المطرق( و) ()الجرجور(إلى 

علــى الــورك األيــسر مــع ثالثــة )  ()األفــيحج( ووســمهم :الفحــامين .٤٦
 . على أعلى الرقبة من الجهة اليسرى خلف األذن(।।।)) مطارق(

علـى جانـب ) । ()المطرق(مع ) T ()المغيزل( ويسمون بوسم :العمران .٤٧
 .تحت األذن اليسرى)  V ()الشاغور(الرقبة األيسر، ويضيفون 

 .على الورك األيسر) العمود(ووسمهم : السيعديين .٤٨

 كانـت متزوجـة »صـالحة«  أن،»خوات صالحة»بـ الحويطات  عامةنخوةقصة و
ــا، فــضرهبا ــدا عــن أهله ــامــن رجــل يقطــن بعي ــوم وأســقط زوجه ــا«  ذات ي ، »ثنيته

فاحتفظت بالسن إلى أن صادف سفر أحد الرجال باتجاه ديار أهلها، فأرسـلت معـه 
 فهـو لـيس فأدرك أخوهـا أن هنالـك أمـرا مـا،طحين ليوصلها إلى أخيها، ال  منصرة

فلمـا  ى أخته أن ترسل شيئا من بيـت زوجهـا معونـة لـه،من الفقر يف حالة توجب عل
ــصرة وجــد ــبش ال ــة« ن ــه»ثني ــصاح يف قوم ــدقيق، ف ــا يف ال ــد أخفته ــه ق خــوات «  أخت

   .)١( الصيحة نخوهتم تلكجابوا لنخوته وذهبوا لتخليصها، وصارت، فاست»صالحة

                                                 
 .مد سليمان النجاداتنايف مح  )1(
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  بني عطيةعشائر 

 
 

، ويوصــفون اإلبــلم ، وهــي مــن كــرائ)يــشاَّراع الر(تنتخــي عــشائر بنــي عطيــة بـــ
يف قـصة أن دخـل طيـر يف بيـت رجـل ضـرير مـن بنـي عطيـة، فلمـا ) مضيف الطير(بـ

 . طير حر، فأكرمههتلمسه قال ألبنائه بأن
 :)١(وتنقسم بني عطية إلى الفروع

 العقيالت
 الخمايسة
 الربيالت
 الجميعات

ْالنشرة َ َ 

 علـى )। ()مطرق(، وهو )الذارع(وتسم جميع هذه الفروع بوسم 
ــشاهد  ــذراع األيمــن، وال ــن ) ।() مطــرق(ال ــين واألذن م ــين الع ب

 قريبـا مـن ) ()مطـرق(، وهـي )المعذقـة(يمين، باإلضافة إلـى 
 .مقطع الرقبة من الجهة اليمنى

 
  على الرقبة والمعذقة بين العين واألذن مع الشاهد على الذراع األيمنوسم الذارع

                                                 
 .علي محمد المسامرة العقيالت بني عطية  )1(
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 ْةَرَالخض

 السبوت
 )١(ديينيالسع

 اتالسليم
 السويلميين

 العليين
 اتفيالعص

آخـر ليكـون علـى ) ذارع(مقطوع بــ) الذارع(ووسم هذه الفروع 
علــى الــذراع األيمــن، والــشاهد ) É() العرقــاة ( وســمشــكل

ـــى )। ()مطـــرق( ـــين العـــين واألذن مـــن يمـــين، باإلضـــافة إل  ب
قريبــا مــن مقطــع الرقبــة مــن ) مطــرق(، وهــي ) ()المعذقــة(

 .الجهة اليمنى

 
 

  الحجايا عشائر
 
 

، وتلــك تــنم عــن الكــرم )عجلــين القــرى، شــنعين اللقــا(وتطلــق علــيهم صــفة 
 عشيرة الحجايا يف منطقة  وهو مكان كانت تسكنه)راع العليا( ونخوهتم والشجاعة،

ــسنتهم  أخــرى وهنالــك نخــوة،الحــسا ــرتدد علــى أل ــضياغم( ت ــسم عــشيرة ، )ال وت
  .)٢( األيمنالصدغعلى ) ) (الباب (بوسم الحجايا

                                                 
 .وهم غير السعيديين إحدى عشائر الحويطات  )1(
 .محمد فناطل بزيع المخالصة الحجايا  )2(
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١٤٧ 

 
 الصدغ األيمنعلى ) الباب(وسم 

 :)١(وتضيف بعض العشائر فروقا يف الوسم تمييزا فيما بينهم
 الهدايات

 والطفيالت
 والهواملة

ـــــسمون بوســـــم  ـــــاب(ي ـــــه ) ) (الب ـــــضيفون إلي وي
ــشرف( ــو  )الم ــرق(، وه ــرف ) ।) (مط ــن ط ــق م ينطل

 ).(ضلعه األعلى إلى األمام باتجاه األنف 
*** 

 الزمعان
 الجررة
 البدونية

ليكـون ) ) (البـاب(إلـى منتـصف ) مطرق(يضيفون 
 .)Е (على شكل مشط

*** 
                                                 

 .حمد بشير الهدايات الحجايا  )1(
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١٤٨ 

ْالسعيد َ ِّ 
ْالجلوة َ ِ ِ 

ــضيفون  ــى طــرف ) الخطفــة(ي ــاب(إل مــن األعلــى ) ) (الب
).( 

 ).(من األسفل ) ) (الباب(من طرف ) خطفة(يفرقون الوسم بـ: الشتيويين
 العلياين

 .من أسفل) ।) (مطرق) () (بالبا(يزيدون على وسم  الحمدانيين
 ).(على رأس الخط األعلى ) ¡) (خدمة(بـ) ) (الباب(ويميزون وسم : العليين

 
 

  الرواجفةعشيرة 
 
 

 الخدعلى )  ()الهالل( وهو اإلبل  بوسم جميع أفخاذ عشيرة الرواجفةتتفق
 :)١(، فلكل فخذ وسمهبوسم األغنام تختلفواأليمن، 

 
 أليمن اخدوسم الهالل على ال

                                                 
 .سامي إسماعيل الرواجفة، وأيمن جريدي الرواجفة  )1(
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 . وقبلة مع منتصف الريشةريشة على األذن اليسرى: العطيات
 .قبلة على األذن اليمنى: العوضات
 .كما العوضات قبلة على األذن اليمنى: الحراشين
 .ريشة على األذن اليمنى: الغنيمات
 . ريشة من منتصف جانبي األذن اليسرى ولألعلى:الهرامسة

 
 

  النعيماتعشيرة 
 
 

 من األرض المـستوية، وسـكناها مـن »الصفحة»، و)الصفحةسكانة (لهم لقب 
 ال يخـشون  من ينزلوهنادون أرض الوعر يعترب من ميزات الشجاعة والكرم، بحيث

 .العدى، ويكونون على مرأى للضيف
 علــى الــصدغ ) ()الهــالل( بوســم النعيمــات إبلهــا  جميــع عــشائرسمتــو
 .)١(األيمن

                                                 
 .عبد اهللا سند السبوع النعيمات  )1(
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 وسم الهالل على الصدغ األيمن

 
 

 )١(األحيواتئر عشا
 
 

مـع تعــدد عـشائر وأفخــاذ األحيــوات إال أهنـم جمــيعهم يــردون علـى وســم واحــد ال 
) الـشاهد(و) الحنيك(، فكلهم على وسم يتجاوزونه، وال تعد الفروق المقرتنة به اختالفا

ممتد مـع طـول الحنـك األيـسر، وموضـع ) ) (مطرق(فهو ) الحنيك(من خالف، أما 
 . كذلك من خلف األذن اليمنى وإلى األسفل)। ()مطرق(وهو ) الشاهد(

                                                 
 .علي أحمد أبو خليل األحيوات  )1(
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  .على صيغة التصغير) راع الشعيال( حمائل األحيوات بـوتنتخي

 
 وسم الحنيك على الحنك األيسر، ويقابله الشاهد من الجهة األخرى، وهو مطرق خلف األذن اليمنى
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  ما قبل الختام
 
 

  المراجع والمصادر يف دقيقتنقيب، و يوازي قدر جالل العملبعد جهد حثيث
 مـع ذوي الـشأن ، وتواصـل دؤوبُما يـذكربقصد توخي أقصى ما يمكن من صحة 

وبعـد مقارنـة العديـد مـن الروايـات، ومقابلـة الكثيـر مـن  ،من أبناء القبائـل األردنيـة
أنجزت كتابـا يوثـق بعـض إرثنـا االجتمـاعي، ، وصلت إلى الغاية المرجوة، واآلراء
 العــشائرية، وينطــوي علــى شــيء مــن الــرتاث الــذي مل علــى إحــدى عوائــدناتويــش

 وإصـداره، تسعى وزارة الثقافة يف المملكة األردنيـة الهاشـمية علـى جمعـه وتوثيقـه
ليكون بين أيدي األجيال التي لم تعش تلك الحقب، فيقرب إلى األذهان بعـض مـا 

 . إال بتقريب الوصفال تدركه األفهام
سـخاء أبنـاء العـشائر األردنيـة  لـوال لم يصل الكتاب إلـى حـد القبـول والرضـى

 فقد جادوا بما عندهم مما يثـري المـتن، وأبـدوا حماسـا أفـضى إلـى بيـان الكريمة،
 وإن ال زالت بعض معالمه ماثلة يف بعض  يخفى، أنٍمجل يحمل بين ثناياه تراثا كاد

الرحاب، غير أهنا أقل حضورا ممـا لحقـه الطمـس بـدعوى انتفـاء األسـباب، فـدونا 
، فتحـول ذاكـرة أصـحابهبإيقـاظ ن لـسان أهلـه، وتتبعنـا أثـر الغائـب عـ  نقـالهدالشا

ومــا لــم نلفــه محفوظــا يف الــصدور بــدا المغــتم واضــحا، حتــى  الــصعب ســهال
 من مراجع لم نلتفت إليها إال عند انعدام األثر عند مـن ،بين السطوراستدرجناه من 

 .كنا نتوخى عنده صادق الخرب
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 تـدوين الـرتاث، كـانوا لجهد علـى قـدر وعـيهم ألهميـةأولئك الذين بذلوا من ا
، وزادوا بـأن تقـصوا عـن معروفـا مـنهم يـذكر قبـائلهم، فأسـلفوا عونا إلنجاز العمل

 عــن ، فتجلــى إيثــارهم بــأن لــم يــوردوا الخــرب علــى ألــسنتهم زيــادة يف الهمــةغيــرهم
ازا مـن  بـاليقين أكثـر احـرتفـصار التحبيـر، إنما أشاروا إلى من يؤخذ عـنهم، سواهم

ة التي تدفع عنهم األنانية، ويف  الحصافعلى قدر جليل من أهنم ترجيح الظن، ليتأكد
 يدرأ عنهم الشبهة، وكانوا من التواضع بأن رغبـوا عـن ذكـر أسـمائهم يف سامقمقام 

وارتقـوا بعلـو هممهـم ،  لوال ضرورة التوثيـقحواشي الكتاب كمراجع أؤخذ عنهم
 واكتفـوا بـأن  األكاديميـة،، أو درجاهتماالجتماعية ذكر صفاهتم ورفعة أقدارهم عن

  .يكون الكتاب تدوينا لموروثنا االجتماعي
 ، وخالطهم الشك، التوجساعتملهمآخرون وعلى النقيض من أولئك، هنالك 

 ولن نخوض فيه ال آنـا وال قـابال،  نقصده،نهم الرتدد بلسان الحذر من أمر لمفبدا م
تـي نستـسهل مراودهتـا، إلدراكنـا بـأن األعـراض فاألنساب ليست مـن المواضـيع ال

 فليس لهذا األمـر موضـع يف ،األفاكينمحصنة من اهتام العابثين، ومربأة من تدنيس 
 تبعــا لمــا اســتقرت عليهــا  جــاءالقبائــل وفروعهــا مــن العــشائرهــذا الكتــاب، وذكــر 

 وتتبــع ، العــصب نــسبتفنيــدلــم يقــصد منــه و أحوالهــا بأحالفهــا منــذ آمــاد بعيــدة،
 .  كما قد هتيأ لهؤالء ألول وهلةألصولا

 لكنـه انـربى بإسـداء  ربمـا لعـدم وجـود مـا يعطـي،،ما يفيـدومنهم من لم يفد بأدنى 
 أن يتنـاول الموضـوع النصائح، ومحض اآلراء، وتكرار التوجيهات، مؤكدا قدرته على

مـواطن نقدا ليزيد من متانة متنه، وطلب االطالع على المحتوى قبل إقراره ليرشد إلـى 
 الضعف لتداركها، ولم يدر بخلده أن من يتصدى لمثـل هـذا ال يكـون خـالي الوفـاض،

  .وال تنقصه الزوادة، وإن سعى إلى االستزادة لزيادة توثيق العرى
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 متكئـا علـى يعرفـه، بتنـصله مـن اإلدالء بمـا ولمسنا من البعض إنكارا لما لديه،
أدرك أن جمــع الــرتاث ولــو   ذكــر مــا مــضى،القــول بمــضي العهــد، وعــدم جــدوى

وتأصيله يعد تأصيال للناس أنفسهم، لما توانى عن اإلفضاء بمـا يعلمـه، واإلفـصاح 
عطـى أفـضل ممـا كـان يتوقـع مـن  ليَّعما يعتقد أنا نجهلـه، كـي ال نتحـول إلـى غيـره

ُ فالعلم ال يحجب، والمعرفة ال توارى، والحكاية،عطائه  بالنقل، وإال ما  إال ال تحياُ
 .من الغابرين ما ينبئ عنهم، مما يجعلنا نقتفي أثرهم، ونتبين أحوالهمكان وصلنا 

 كـتم معرفتـه، دون أن يبـين عـن طويتـه، أن ال ينظـر إلـى كان المؤمـل فـيمنلقد 
 تجـاه  عليـهاألمر نظر المتعجل غير المتأمل، وأن ال يسارع إلى التـربؤ ممـا يتوجـب

 مـا طـوى، كـي ال نبقـى نحـوم  إبـداء مـا أخفـى، وإظهـاربني قومه، وكان األجدر بـه
ُحول ما كتب عنا بأقالم غيرنا، فنرسل دالءنا إليه، ونستقي منه، والماء ماءنا، فنحن  ُ َ

 .متى ارتويناأحق أن نرده وقت شئنا، ونصدر عنه 
م الـتهم، علـى غيـر جريـرة منـا، انا سهتولربما مسنا شيء من سوء الظن، وأصاب

الـشر أسـبق مـن الخيـر عنـد مـن ال يحـتكم إال  ن أًسوى أننا أردنا وفـاء لرتاثنـا، غيـر
 جدال القول، متـى أمكننـا  وما كان شأننا أن نقف عندللسانه، قبل أن يستنطق عقله،
 .الوصول إلى جادة الحكمة

واألمل أننا قدمنا سفرا متواضعا يحمل شيئا من ماض يجذبنا إليه الحنين، وهو 
، وإن يف شـأن آخـر مـن عاداتنـا ليس األول يف مضماره، فهنالك مـن سـبق إلـى مثلـه

وتقاليدنا العتيدة التي صـارت أحاديـث المجـالس، بعـدما اعرتهتـا أفـانين الحداثـة، 
ذات أثـر يف حياتنـا إال فأفرغتها من فحواها، وغيرت محتواها، ولم تعد كمـا كانـت 

 .من حيث الشكل الذي يجايف األصل
  .   منه حسن الظنينا إلفبه ونعمت، ومن رأى غير ذلك فليسبق فمن وجد نفعا
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  وختاما
 
 

وها قد تم إنجـاز الكتـاب، جامعـا الكثيـر ممـا يتعلـق بموضـوعه، وبجهـد كبيـر 
 وا ممـن قـدر الذي لم يكن لـه إال األخـذ مـن ذوي الفـضل،ليس من كاتبه فحسب،
أن يحيــا جانــب مــن تراثنــا ولــو علــى  حرصــا علــى أهميــة واجــدوى العمــل، وأبــد

ظن أنه سيندثر ما لم يتم تدوينه قبـل أن يتالشـى حفظـة صفحات الكتب، وأغلب ال
 فحـري تدوينـه قبـل يقـل عـدد  أو من علموه نقال عمن سبقهم،،معاصريهمن ذاكرة 

 .فيصبح اسما بال معنىناقليه، 
 ، ويقوم على آرائه،)الكاتب(وكي ال يكون الكتاب بمحتواه يعتمد على سطوة 

 الــنفس، لــدوافع قــد ال يمتلــك زمامهــا ولتحييــد فكــرة الــذات التــي دائمــا مــا تــراود
 الشخص، فتغلبه حين يختلي بنفسه، وقد يتمكن من التخلص من أثرهـا إن هـو آثـر

اسـتعنت بـآراء ف الصفة، وهنـا كـان منحـاي المتجـرد،  اكتساب الوصف علىحقيقة
 مـن األصـدقاء، ليـأيت االنطبـاع الكثيـرالعديد من ذوي المعرفـة، وأخـذت بمـشورة 

َّفقـد غلبـت مـضمون الكتـاب علـى اسـم الكاتـب، ولـم أسـلك ا، عاما وليس خاصـ َ
دروب من قللوا من ذكر غير ذوي أواصرهم حين زادوا من ذكر ذوي قربـاهم، ويف 

 .ذلك إيحاء أبتعد عنه، وأبرئ نفسي منه
ومع بذل قـصارى الجهـد يف االستقـصاء، والعمـل بجـد علـى اتـساع الـشمول، 

من هـذا الـرتاث قـد تـم تدوينـه بـين دفتـي هـذا ومع تأكيد الجزم بأن األغلب األعم 
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الكتاب، إال أنني ال أدعي تمـام اإلحاطـة، وال جمـع أطـراف الموضـوع مـن جميـع 
جوانبه، فـسمة االجتهـاد الـنقص ولـو مـع شـدة االحـرتاز، وصـبغة العمـل اإلنـساين 

 .القصور ولو مع توخي أقصى مراتب الكمال
ن جلت أهدافه، ونأخذ بأسـبابه وال وسيواجه الكتاب نقدا نرحب به وال نغفله إ

هنملها إن كان القصد إبرام الصواب ونقض الخطأ، فاألمر أجـل مـن التحيـز للـرأي 
 الذايت، وأبعد مدى من الذود عن الفكرة، فالرتاث إرث أمة، وليس حكرا على أحد

 . فقد افتأت على اآلخرين، وهبت نفسه دون غيرهبعينه، فمن ادعى معرفته جزافا
انتقادا من لدن من ال يسره إال رأيـه، وال يحفـل  ة النقد سيواجه الكتابوبموازا

 سواه ما لم يستطعه، ويسعى إلى إحباط مـا لـم يقـم بـه، )١(إال ببنات أفكاره، فيغمط
وقد لمست شيئا من قبيل هذا حين أردت االسرتشاد، فما وجدت مـن أولئـك إلـى 

 .افت العضد، وتلكم أحوال ألفناها، وطرائق اعتدناه
 سـنلقى مـن العتـب بقـدر رغبـة العـاتبين يف ذكـر بعـض مـا لـم ،بعد هـذا وذاكو

يذكر، وهو عتب نحيله إلى ذويه، فقد بذلنا ما بوسعنا للوصـول إلـى غايـة الجميـع، 
 يبقىولم نأل جهدا عن تقصي البعيد، غير أن ما وصلنا إليه كان غاية ما أدركنا، وسـ

، ة لإلضـافة لمـن فـاتني أو فـاهتم الـذكر ومـساح متـسع للزيـادة،بين جنبات الكتاب
 مفتتح الدراية، وعـسى أن يكـون التمـام يف طبعـات الحقـة،  تكونفلعل هذه الطبعة

 .استدراكا لفائت، واستلحاقا لسابق

                                                 
استحباب ما لدى الغير مع عدم تمني زواله عنهم، وقد اسـتخدمت اللفـظ تلطفـا بـدال مـن : الغمط  )1(

 . الحسد الذي هو حب امتالك الشيء مع تمني زواله عن سواه
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