
 أقسام العرب

فاملناطق اليت جيود ها  ‘وأهل مدر وحاضرة‘ أهل وبر وبادية: العرب يف اجلزيرة العربية قسمان
مث تقوم فيها األبنية ويكثر ‘ واستقرار املطر وتكثر فيها املياه واآلبار تكون مناطق زرع ورعي

املناطق هم وسكان هذه ‘التجارة واألسواق  العمران و تنشأ فيها أسباب احلضارة وتنشط
وقليل ما ‘) ١(يف احلجاز واليمن والعراق والشام أهل املدن اليت كانت حول اجلزيرة العربية

قلب اجلزيرة العربية مناطق صحراوية وجمدبة فال يكون  تكون يف وسط اجلزيرة العربية؛ إلن يف
رعى وكان لكل ًسكان هذه املناطق إىل الرتحال والتنقل طلبا للم فيها إستقرار فبالتايل حيتاج

ومنازل يف الشتاء معلمة مبينة ومع هذا التقسيم االجتماعي بني الوبر  قبيلة منازل يف الصيف
 يفهم منه االنقطاع التام بينهما بل كان بينهم عالقات حربية واقتصادية واملدر فإنه ال

 .واجتماعية
 طبقات اتمع اجلاهلي

دية طبقة واحدة متساوية إمنا كانت ثالث والبا مل تكن تلك القبائل اليت سكنت احلاضرة
 :طبقات وهي

الذين ينتمون هلا بالدم وهم عماد القبيلة وقوامها وعليهم واجب  هم اخللص:أبناء القبيلة*
 .والعصبية هلا محايتها والدفاع عنها

باجلوار أو احللف وكان هذا  وهم أدىن مرتبة من أبناء القبيلة وهم قسمان إما موايل: املوايل*
وجيريه ويرث كل منهما األخر فال يغدر به  ًمنتشرا وكانوا حيتمون عند أفراد القبيلة فكلن حيميه

والغدر وهم حيقرون من يقعد عن نصرة جاره  فلقد كان من أقبح العيوب عندهم نقض العهد
ًلواء يف األسواق تعيريا وتشهريا حىت أم كانوا يرفعون بذلك‘ أو يغدر به  قال قطبه بن . ً

 (٢(وس خياطب امرأة أ
 

َأمسى◌◌ َ   ُرفع اللواء لنا ا يف جممع*** ٍوحيك هل مسعت بغدرة  َ
األحوال كانوا أسرى احلروب أو من األمم األخرى األحابيش ويقومون  وهم يف أغلب:العبيد*



 .املرهقة وهم أقل مرتبة من املوايل باإلعمال الشاقة
 :العصبية القبلية و األخذ بالثأر

أن  لقبيلة اخللص و املوايل و العبيد يسعون إىل شرف القبيلة وجمدها وكان عليهمأبناء ا كان
  يضحوا بكل شيء يف سبيلها

 (٥٧ (١٩٩٤ ٧مؤسسة الرسالة ط–اجلبوري حيىي.د- الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه(1)
 (٥٩(نفس املصدر السابق (2)

 :االجتماعية مظاهر احلياة
بسبب احلياة القاسية  ادات واالعتقادات الغريبة وذلكوجدت لدى اجلاهليون العديد من الع

من هذه املظاهر ومن  اليت كان حيياها اجلاهليون وعدم إستعمال العقل واحلكمة يف كثري
  بعض هذه املظاهر

 
أما يف كتاب ) ١. (إدعاء علم الغيب كأخبار مبا سيقع يقصد بالكهانة:الكهانة والعرافة *

  الكهانة خمتصة باألمور املستقبلية و العرافة باألمور املاضية :الذريعة لال صفهاين فقد قال
ًاخلمر منتشرا إنتشارا كبريا يف ذلك الوقت وكان العرب يفتخرون به وجتده  فقد كان: اخلمر* ً ً

 (٢(لسان وأكرب دليل على هذا مطلع معلقة عمرو بن كلثوم على كل
 يناوال تبقي مخور األندر *** أال هيب بصحنك و أصبحينا
 سخينا إذا ما املاء خالطها*** مشعشعة كأن احلص فيها 

 (٣(العبادي وقد أشتهر باحديث عنها وعن جمالسها وحوانيها أعشى قيس وعدي بن زيد
 
ًالشأن فيه أخذوا قدحا مكتوبا  كانوا إذا أردوا فعل شيء وال يدرون ما: اإلستقسام باألزامل* ً

ال وعلى بعضه نعم وإىل غري  ل وعلى بعضهاعليه على بعضها افعل وعلى بعضها ال تفع
 (٤(القداح  ذلك فإذا أراد أحدهم سفر أتى سادن األوثان فيضرب له بتلك

كانت العرب  وقد فعل امرؤ القيس ذلك عندما قتل أبوه فقد مر على ذي اخلصلة وهو صنم
الناهي  تعظمه فاستقسم ثالث مرات فأجلها فخرج الناهي ثالث مرات وكلما اجلها خيرج

 .(٥(عققتين لو كان املقتول أباك ما: فجمعها وكسرها وضرب ا وجه الصنم وقال



 :معايش العرب
اختالف مسكنهم فسكان  مل تكن معيشة العرب متساوية بل كانت ختتلف على حسب

  املتوغلني يف املدن يف اليمن ومكة و يثرب ختتلف معيشتهم عن سكان العرب
واملسكني الضعيف وهناك  ويات معيشتهم فهناك التاجر الغينالصحراء ومن هنا ختتلف مست

 والرقيق العبيد
________________________________________ 

 (٧٠ (٧ غريب للطباعة والنشرط-علي اجلندي.د يف تاريخ األدب اجلاهلي(1)
  (١٢٣(ه ١٤٢٤ املكتبة العصرية -الشنقيطي شرح املعلقات العشر للشيخ(2)
 (٧٠ (٨املعارف ط شوقي ضيف دار.اهلي دالعصر اجل(3)

ظهوره، كانت تنحدر من  والذي يالحظ أن األحوال املعيشية يف البادية قبيل اإلسالم أبان
دفعت بعض اإلعراب أن ‘ احلال اخلاء إىل الشدة والعسر، وآية ذلك أن احلاجة والعوز وسوء

 .(١( العطاءًطمعا يف اإلسالم ال رغبة يف اإلميان بل يتظاهر بالدخول إىل
 :األسواق

األسواق األثر الكبري يف رواج التجارة وتبادل  كانت هناك عدة أسواق عند العرب وكان هلذه
 .ًكانت سوقا للخطابة والشعر السلع، ومل تكن جتارة سوق فحسب بل

قس بن ساعدة وهو خيطب يف  ومن هذه األسواق سوق عكاظ فقد إستمع الرسول فيها إىل
 .(٢(الناس
اليت كانت تضل إىل اية احلج، وسوق دومة  هنالك أسواق أخرى مثل سوق ذي اازوكان 

احلرية وسوق احلجر باليمامة وسوق صحار ودبا  اجلندل يف مشايل جند وسوق خيرب وسوق
 .األسواق واملقشر وغريها من

 
 :موارد البادية

كس احلواضر حيث كانت العناية باحليوان بع كانت البوادي يف العصر اجلاهلي جل اهتمامها
 -قلة املياه وشدة احلر– تم بالزراعة والصناعة ألن الضروف القاسية

ًأكثر إحتماال هلذه الضروف مثل  اليت كانت تعيشها البادية منعتها من ذلك وألن احليوانات



حلومها ويشربون من ألباا ويكتسون  اإلبل، فقد كانت عماد احلياة عند العرب يأكلون من
قال اهللا عز ). ٣(أثقاهلم وعليها يرحتلون بارها ويصنعون بيوم منها وحيملون عليهامن أو
ولكم فيها مجال حني ترحيون * ومنها تأكلون واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع{وجل 

تكونوا بالغية إال بشق األنفس إن ربكم لرءوف  وحني تسرحون وحتمل أثقالكم إىل بلد مل
جانب اإلبل فقد اهتموا بأنساا وأنساهلا  هتم العرب باخليل إىلوكذلك أ). ٤(}رحيم

 .وألواا ومسوها بأمساء أشتقوها من صفاا
الضعفاء  ًومن مكاسبهم أيظا الصيد فقد دربوا لذلك الكالب وقد كان الصيد مكسب

دأب  والفقراء منهم، ألن الفارس كان عندهم مكسب أخر هو الكسب يف الغزو الذي هو
 .لبطولة والشجاعةذوي ا

فمنهم الغين الذي ميلك مئات  هذه هي مكاسب أهل البادية ومل يكونوا يف نفس املستوى
 .يومه اإلبل ومنهم الفقري الذي ال ميلك شيء من ذلك إال قوت

 (76) ٧حيىي اجلبوري مؤسسة الرسالة ط. الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه د(1)
 (٧٠(٨عارف طشوقي ضيف دار امل. العصر اجلاهلي د(2)
 (٨٥ (٧حيىي اجلبوري مؤسسة الرسالة ط. خصائصه وفنونه د الشعر اجلاهلي(3)
  ٧-٥سورة النحل  (4)

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي (1
 ١٩٩٤ ٧حيىي اجلبوري مؤسسة الرسالة ط. د الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه (2
 ٨ط شوقي ضيف دار املعارف.العصر اجلاهلي د (3
 ٧علي اجلندي غريب للطباعة والنشر ط. اريخ األدب اجلاهلي ديف ت (4
 ه١٤٢٤املعلقات العشر الشيخ أمحد األمني الشنقيطي املكتبة العصرية  شرح (5


