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حكايات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

أبرزها المشعاب والعمود والهالل والمطرق والمخباط

الوسوم العربية
أقدم بطاقات
تعريف للماشية
لكل حضارة من حضارات العالم ثقافتها ورموزها
التي تستخدمها في شتى مجاالتها اليومية كالدينية
والثقافية واالجتماعية وال تبعد الثقافة العربية
عن ذلك فالعرب لديهم رموزهم التي يستعملونها
ويعنون بها شي ًئا ما فهم استخدموا أسماء احليوانات
نّ
معي فالغراب والبوم يرمزان
مثالً للداللة على رمز
عندهم الى الشؤم واحلمامة ترمز الى اخلير واحل ّية
لها عدة رموز واألسد يرمز عندهم الى القوة وأنثى
الكلب ترمز الى الفساد.
إن قلة التدوين والتسجيل ل��دى ع��رب اجلاهلية
وانتشار األمية بينهم وهو ما أكده القرآن الكرمي في
وصفهم باألميني أدت الى أن تظل بعض تلك الرموز
محفوظة في أمثالهم وأشعارهم واهتم جامعو اللغة
بعد اإلسالم بتدوين كل ما استطاعوا احلصول عليه
من ثقافة عربية حتت اجلذر اللغوي التي يستخدمها
قدامى العرب ومن بينها أسماء الوسوم.
اال أن هناك جوانب كثيرة تتعلق بهذا وما زالت بحاجة
تنصب
الى دراسة وبحث كمعنى رموز الوسم والتي
ُّ
في الثقافة الرمزية للمجتمع العربي وهي ما زالت
بحاجة الى االكتشاف والدراسة والتحليل.
مع االنتباه الى أن ثقافة العرب العامة في اجلاهلية
هي الوثنية وهي تختلف عن ثقافة العرب بعد اإلسالم
األمر الذي يعني احلذر في التعميم لرمزية العرب قبل
اإلسالم وبعده اال في بعض األمور التي لم يرفضها
اإلسالم مثل مكارم األخالق .ومن هذه الرموز :رمزية
الوسم ال��ذي يعتقد أن تاريخه يرجع ال��ى أزمنة
سحيقة عندما كان الوسم له «أهداف طقسية تؤدي
الى حفظ احليوان من األرواح اخلفية الشريرة كاجلن
والشياطني وغيرها».
وتعد دراسة الوسوم من الدراسات العربية القليلة
عن ه��ذا اجلانب وقليل من تطرق ال��ى دراس��ة هذا
امل��وض��وع وأكثر ما خ��رج من ال��دراس��ات هو جمع
لبعض أشكال الوسوم احلديثة وأسمائها وهو -بال
شك -جهد يشكرون عليه.
قلة ال��دراس��ات احلديثة ع��ن رم��وز ال��ع��رب وكذلك
وسومها التي من املعتقد أنها استمرار للوسوم
العربية القدمية هي الباعث الى كتابة هذا املقال بقصد
تسليط الضوء على هذا اجلانب وأملي أن أضيف لبنة
الى اللبنات القليلة فيه.
تكمن الصعوبة في أن املعاني الرمزية املتعلقة بهذا
ُ
اضطر الى مقارنتها مع بعض رموز
اجلانب قليلة مما
الثقافات األخرى وكذلك مقارنتها مع بعض الثقافة
الرمزية احمللية الشعبية في اجلزيرة العربية التي
من املفترض أنها استمرار للثقافة العربية القدمية.
واملالحظ أن أسماء الوسوم وأشكالها  -في بعض

األحيان  -تختلف من قبيلة الى أخرى ومن منطقة الى
أخرى فقد يكون هذا الوسم له اسم آخر عند قبيلة أو
منطق ٍة َّما وقد يع ّبر هذا الوسم عن شكل ما لدى قبيلة أو
منطقة أخرى .والوسم طريقة عاملية قدمية في حتديد
ملكية املاشية لدى العرب وغير العرب اشتهرت في
بادية اجلزيرة العربية الستخدامها اياها في وسم
االبل خاصة قال تعالى في خطابهم« :أَفَلاَ َي ْن ُظ ُر َ
ون
ا ِ َلى الاْ ِ ِب ِل َك ْي َ
ف ُخلِ َقتْ » الغاشية 17 :فاالبل لديهم أكثر
من سكان احلواضر الذين هم كذلك استخدموا الوسم.
وخاطب القرآن الكرمي العرب بلغتهم فجاء ذكر عملية
«س َن ِس ُم ُه عَ لَى الخْ ُ ْر ُطومِ»
الوسم في قوله تعالىَ :
القلم.16 :
الدراسات السابقة

واو.
ُي ْع َرف بها وأَص ُل الياء ٌ
ِ
ِّ
ُ
والسم ُة وال�وِس��ا ُم :ما ُوس��م به البعير من ض��روبِ
الص َور.
ُّ
�دواب
وسم به ال�
يس ُم :املِكْواة أَو الشي ُء الذي ُي َ
وامل ِ َ
ّ
��واس�� ُم و َم��ي� ِ
واجل��م��ع َم ِ
�اس � ُم األَخ��ي��رة ُمعاقبة قال
ِ
اجلوهري :أَصل الياء واو فان شئت قلت في جمعه
ياس ُم على اللفظ واِن شئت َم ِ
َم ِ
واسم على األَصل .قال
وسم بها.
يس ُم اسم لآللة التي ُي َ
ابن بري :امل ِ َ
سم
املِيس ُم :هي احلديدة التي ُي ْك َوى بها وأَصلُه ِم ْو َ
س ُم أَث ُر ك َّية تقول
ف ُقلبت الوا ُو ياء لكسرة امليم ...ال َو ْ
ِسمة ُي ُ
سم ب ِ
َم ْوسوم أَي قد ُو ِ
عرف بها ا ِ ّما ك َّية ...تكون
عالم ًة له».
الشاهد «العزلة»

اقتصرت ال��دراس��ات احلديثة ح��ول ال��وس��م على وسم يضاف الى الوسم الرئيس يكون داخل القبيلة
عملية جمع أشكاله وأسمائه مثل دراسة السعدوني الواحدة أو الفرع العشائري أو األسري أو الفردي منها
واجلودي والصويان ورفاقه وحمزة فتح الله وع ْن َون وذلك للتفريق بني املمتلكات من االبل داخل القبيلة.
الفحام بحثه بـ«رموز الوسم» وعنى بذلك أسماء وسمي بالعزلة ألنه يعزل ابلهم عن بعضها في القبيلة
الوسوم وأشكاله
ال���واح���دة وسمي
ول�������م ي���ت���ط���رق
ب���ال���ش���اه���د ألن���ه
ل��رم��زي��ة ال��وس��م
ي��ش��ه��د لصاحبه
األمر الذي قد يعني
مبلكية اب��ل��ه في
ق��ل��ة ال���دراس���ات
القبيلة ال��واح��دة
العربية عن الوسم
ل��ه��ذا ق��ال��وا عنه:
بشكل عام ورمزية
«الشاهد شاهد».
ال����وس����م ب��ش��ك��ل
ول�����م ي���ذك���ر ف��ي
خاص.
أدبيات العرب عن
ول�������ع������� ّل ه�����ذه
ال���وس���م ال��ف��رع��ي
الصفحات تكون
ش����يء س����وى ما
م��ق��دم��ة ل��دراس��ة
ذك���ره اجل��وه��ري
رم�����وز ال���وس���وم
في أن الرجل يقول
العربية.
لصاحبه« :عَ ��� ِّذ ْر
�ي�ن َب� ِ
عَ َ
�ع��ي��رك أَي
تعريف الوسم
س� ْم��ه بغير ِ
ِ
س َمة
والشاهد
بعيري لتتعارف
ج����اء ف���ي ل��س��ان
اِبلُنا» ويشرح ابن
س� ُم:
منظور ه��ذا ب��أن:
العرب« :ال� َو ْ
أَث � ُر ال َك ّي واجلمع
«ي��ك��ون بنو األَب
ُوس���������وم ...وق��د
ِم ْي َسمهم واحدا ً فاِذا
س���م���ا ً
اقتسموا مالهم قال
َ
وس���� َم����ه َو ْ
ِ
وسم ًة اذا أ َ َّث��ر فيه
بعضهم لبعض:
ب ِ
ُ
ِس َم ٍة
وكي والهاء
فيخ ّط
أَعْ ��� ِذ ْر عني
ٍّ
خطا ً
�س��م ّ
عوض عن الواو..
ف��ي امل ِ� ْي� َ
وا َّت َس َم الرج ُل اذا
أَو غيره لتـعرف
• الوسم عند الدواسر
جعل لنفسه ِ
سم ًة
بذلك سمة بعضهم

س ْمه بغير ِ
ني ب َِعيرك أَي ِ
من بعض .ويقال :عَ ِّذ ْر عَ َ
س َمة
ْ
بعيري لتـتـعارف اِبلُنا ...والعُ ذرة :العالمة يقال:
أَعْ ِذر على نصيبك أَي أَعْ لِ ْم عليه».
بعض وسوم العرب ورموزها

 .1املشعاب
«الش ْع ُبِ :
ِّ
س َم ٌة ل َب ِني ِم ْن َق ٍر ك َه ْيئ ِة
جاء في لسان العرب:
عاب ِ
املحِ ْ َجنِ  ...وقال ابن شميلِّ :
س َم ٌة في ال َف ِخذ في
الش ُ
س َفالنِ
ُطو ِلها َخ َّطانِ ُيالقى بني َط َر َف ْيهِما األَعْ لَيَينْ ِ واألَ ْ
ُم َت َف ِّرقانِ وأَنشد:
س َم ُة َ
نار علَ ْيها ِ
الغ ِ
واض ْر
ِّ
ا َ
حللْ َقتانِ
عاب الفاجِ ْر
والش ُ
علي في التذ ِكر ِةَّ :
وس ٌم ُم ْج َت ِم ٌع أَسفلُه
الش ْع ُب ْ
وقال أَبو ّ
َ
ِ
ْ
ٌ
ٌ
سو ٌم
ُم َت َف ِّر ٌق أَعالهَ .
وج َمل َمشعُ ٌ
وب وابل ُمش َّعبةَ :م ْو ُ
بها».
ِّ
ِّ
والشعاب وسم قدمي يعرف حال ًّيا باسم
والش ْعب
«املشعاب» :عصا لها رأس على هيئة زاوية ضيقة
يتشعب منه ف��رع قصير وف��رع آخ��ر طويل ووسم
املشعاب ما زال مستخد ًما بني قبائل العرب وهو من
الوسوم املشهورة موضعه  -أغلب األحيان  -في
الفخذ أو الرقبة ويأتي كشاهد صغير وفي بعض
رأس��ا على عقب ويستخدم
األحيان يقلب املشعاب
ً
كذلك شكل املشعاب في عملية الكي العالَجي لالبل.
وكثيرا ً ما يستخدم املشعاب في رعي االبل ويستخدم
كسالح قدمي .واجلدير بالذكر أن املشعاب عند البادية
يرمز الى القوة حتى قالوا« :ال يلطمك راعي املشعاب»
ويقولون« :ج��اؤوك باملشاعيب» وقد يعكس وسم
املشعاب قوة القبيلة.
واملالحظ أن عصا املشعاب و«الباكورة» كانتا من
رموز الفراعنة مما يدل على قدمها وأهميتها عندهم
وأنها كذلك من رموز النفوذ والسيادة اذ كان الفرعون
ميسك بهما حني يجلس على عرشه وكان كل رئيس
قبيلة من بني اسرائيل يحمل عصا مكتوبا ً عليها اسمه
األمر الذي يحمل على االعتقاد بأنها قد ترمز الى احلكم
والقوة.
«الس َطاع»
 .2العَ ُمود
ّ
وسم حديث سمي بعمود بيت َّ
الشعَ ر والوسم عبارة
عن مطرق أفقي طويل جدا ًّ وأكثر ما يكون العمود على
الفخذ وألنه طويل فانه يأخذ كل الفخذ من أعلى الفخذ
حتى أسفله ويأتي في العنق وال يستخدم العمود
كثيرا ً بني العشائر وينطبق وصف وسم العمود على
ِّ
بـ«الس َطاع» اذ ان السطاع
وسم عربي قدمي يعرف
سمة في العنق بالطول والسطاع كذلك عمود البيت.
والعمود من رموز البداوة فيصف البدو أنفسهم بأنهم:

