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وجمع وغريها، جاهلية من العرب تآليف مطالعة يف أكثر أو عام منذ آخذًا كنت بينما
وذلك األوروبية، اللغات بعض يف اإلسالم قبل حالتها عن سيما وال األمة هذه عن ُكِتب ما
تحت األصل هوالندي كتاب عىل نظري وقع إذ العرب، عند العائلة تاريخ عن كتاب لوضع
علمائها، أحد الجرمانية عن نقله G. Wilken ليدن كلية ألستاذ العرب» عند «األمومة عنوان
لم التي الجديدة املؤلف آلراء فُدهشت وطالعتها األصل لغة لجهيل الرتجمة فاستكتبت
يف فوائد حجمه صغر مع الكتاب ورأيت معرفتي، إليه وصلت ما عىل غريه إليها يسبقه
واستنهاًضا املحبوب الوطن ألبناء منفعًة ترصف بدون تعريبه يف حاًال فرشعت فوائد،
رأيت العائلة تاريخ من يشء عىل الوقوف من الكتيب هذا لفهم البد كان وملا هذا لهممهم.

للفائدة. إتماًما ذلك من بيشءٍ ألم أن
املايض، العرص أواسط يف أعلم ما عىل ظهر جديد بحث العائلة تاريخ عن البحث
كتاب صاحب Bachofen الجرماني العالم هو بنائه يف األول الحجر وضع من وأول
وآراء العائلة تاريخ يف كليٍّا انقالبًا فأحدث ،١٨٦١ عام نرشه األم» حقوق أو «األمومة
هذا ظهور قبل يعتقدون كانوا وغريهم أوروبا علماء أن ذلك املوضوع، هذا عن العلماء
عنه ينتج مما سيان العرصية والعائلة وأنها العائلة، تاريخ يف نوع أقدم األبوة أن الكتاب
القائل الطبيعي الناموس عن شذَّت وحدها وأنها أصًال، تاريخ للعائلة ليس أن منطقيٍّا
كانت والزوجات األزواج وتعدد كما املشاركة نكاح إن نعم الكائنات. جميع ونمو برتقي
لم الثالثة األنواع هذه أن إالَّ Bachofen تأليف ظهور قبل وغريهم العلماء عند معروفة
يستنتج أن أحد بال عىل يخطر ولم منطقي، أو تاريخي برباط بينها فيما مرتبطة تكن

الالزمة. االستنتاجات منها
أن الحارضة املتوحشة األمم وأكثر التاريخية الشعوب بعض عند معروًفا كان كذلك
يزال وال كان الخارجي الزواج وأن أبيه، دون أمه نسب يتبع يزال وال كان عندهم الولد
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قبل والسياح العاديات علماء عند معروًفا كان ذلك كل املعمورة. أنحاء جميع يف شائًعا
الغريبة األوامر من يعدُّونها وكانوا الظواهر، هذه وأهمية معنى يفقهوا لم لكنهم ،١٨٦١
ظهر حتى التمدن) أصل تيلور: اإلنكليزي العالم كتاب يف ذلك ترى (كما مدركة الغري
للمأل وأظهر الغريبة»، «األمور هذه محيَّا عن القناع لنا فكشف املذكور، Bachofen كتاب
من كل عليه يبني أساًسا أصبحت التي الجديدة مقدماته وهذه ببعض، بعضها ارتباطها
األولني أجدادنا عند النكاح أن أوال: اإلطالق: عىل العائلة تاريخ عن يشء لكتابة تصدى
املشاركة أو االختالط نكاح يتعاطون كانوا إنهم أي برشوط، محدد وغري فوضويٍّا كان
إليه؛ واالنتساب الولد أب معرفة إىل املطلق النكاح هذا يف سبيل ال أن ثانيًا: .Hètèrisme
سلطة أو األمومة أولد املذكور النكاح إن أي وقرابتها، األم يف محصوًرا النسب كان ولهذا
القديمة الشعوب جميع بني شائعة كانت األمومة وأن اإلنساني، املجتمع يف وتقدمها األم،
كانت الولد أبوي من املعروفة الوحيدة الوالدة لكونها نظًرا االمرأة أن ثالثًا: اإلطالق. عىل
االجتماعية الهيئة يف ترؤسها إىل أدى ما وهو القدماء، عند املقام ورفيعة ا جدٍّ محرتمة
االمرأة أصبحت حيث الفردي الزواج إىل الحالة هذه يف االنتقال أن رابًعا: .Gynecèkratie
لرجال أن (وهي القديمة الدينية الوصية بل القديمة العادة نقض معيَّنًا رجًال تخص
غري تجامع بأن ذلك عن كفارة الزوجة تقدم أن فوجب امرأة)، كل مجامعة حق القبيلة

ما. زمنًا زوجها
برباهني أيَّدها وقد املذكور، الجرماني العالم أبداها التي الجديدة اآلراء هي هذه
ولكن خصوًصا، واليونان عموًما القديمة األمم مؤلفات عن أكثرها أخذ تحىص، ال وشواهد
اليونان آراء تقدم عىل التدريجي ونموها العائلة تقدم بنى أنه Bachofen عىل يعرتض
Bachofen زعم عىل هو ليس اليونان عند العائلة تاريخ إن يُقال أن يصح بحيث الدينية
معيشتهم رشوط تقدم عن عبارة وليس عقولهم، عىل الدينية آرائهم انعكاس عن عبارة إالَّ
يف ذكرها ورد التي أورست قصة إىل ينظر Bachofen ترى ولهذا االجتماعية؛ وحياتهم
ا أمَّ األب، وحقوق األم حقوق أو واألبوة األمومة بني حقيقي نزاع إىل نظره إسخيل أشعار
ترويا حرب من رجوعه بعد أغاممنون زوجها قتلت كليتمنسرتا أن فهي الخرافة خالصة
بثأر أخذًا قتلها أغاممنون من أورست ابنها ذلك عىل اطَّلع فلما أغسفا، بمعشوقها حبٍّا
األم، حقوق عىل املحافظة إليهن عهد التي العذاب) (آلهة األرينيون عليه فغضبت أبيه،
عهدا اللذين وأثينا أبولون مساعدة لوال بالقتل عليه يحكمن وكدن اضطهاده، يف وأخذن
التي املحكمة يف إياه وعضدهما األبوة أي الجديد، العائلة نظام عىل املحافظة أمر إليهما
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ضد شكواه املذكورة املحكمة إىل رفع أورست أن وذلك أثينا، اإللهة رئاسة تحت التأمت
منه، أكثر مخطئة بالتايل فهي إثمه، من أعظم إثًما اقرتفت أمه أن وبنيَّ االضطهاد، آلهة
تكن لم بأن فأجابوه تُرى؟ يا ذلك سبب فما األرينني، من مضطهًدا يزال ال ذلك مع لكنه

غريب. جواب وهذا دموية، قرابة أو رحم ُشجنة قتلته الذي وأبيه أمه بني
التأويالت وأصح أبدع من عليه أتينا الذي اليونانية الخرافة هذه تأويل أن ريب ال
اآللهة بوجود يعتقد Bachofen أن عىل نفسه الوقت يف يدل لكنه اآلن، حتى عرضت التي
ينتج مما الغريب االنقالب هذا وأحدثوا باألبوة، األمومة أبدلوا الذين هم وأنهم املذكورة،
أن إالَّ املحض، التصوف إىل ريب ال يؤدي وهذا األسايس، التاريخ محور هي الديانة أن عنه
سيما وال العلم، عىل مؤلفه وفضل Bachofen كتاب أهمية من كثريًا يقلل ال النقص هذا

العائلة. تاريخ عىل
تاريخ عن آخر كتاب ظهر حتى سنوات أربع Bachofenتأليف ظهور يمضعىل لم
Mac Lennan (Studies in Ancient History. Primitive اإلنجليزي للكاتب العائلة
باخوفن، كتاب يطالع لم أنه البحث هذا صاحب عن نعرفه والذي ،Marriage 1865)
بعض يف باخوفن مع أحيانًا اتفق وإن وأنه ومبتكراته، أفكاره بنات من كتبه ما كل وأن

ذلك. بيان وإليك وآرائه، استنتاجاته أكثر يف نقيض طريف عىل وإياه لكنه مقدماته،
التباين عىل مذهبه أسسَّ أنه العني رأي يرى املذكور لينان تأليف طالع من كل
،Endogamie et Exogamie الداخيل والزواج الخارجي الزواج بني رأيه عىل املوجود
كانت قديمة املتمدنة األمم من وكثري املتوحشة الشعوب بعض عند شاهد لينان أن وذلك
غري من له خطيبة رسق أو باغتصاب رفاقه أو الخطيب يتظاهر ما كثريًا أن حديثة أو
تشري قديمة أخرى عادات بقايا من بقية هي العادة هذه أن ذلك من فاستنتج قبيلته،
ظهورها، وسبب العادة هذه أصل عن يبحث فأخذ أخرى، قبيلة يف قبيلة رجال تزوج إىل
إىل أدى ما وهو القبائل، بعض عند الشائع البنات قتل أو وأد عن ناتجة أنها له فُخيِّل
واحدة، امرأة يجامعوا أن منهم الجماعة واضطر القبائل هذه رجال عدد يف بيِّنة زيادة
الولد أم معرفة األمومة أصل إن حيث األمومة، وظهور األزواج تعدد أصل رأيه عىل وهذا
عدد قلة أن وهي ثانية نتيجة الفاسدة املقدمة هذه عن استنتج ثم أبيه، معرفة وعدم
لينان: قال قبائلهم. غري يف اغتصابهن أو طلبهن عىل رجالها حمل القبائل بعض يف النساء
لزم الجنسني عدد مساواة عند وهو واحًدا األزواج وتعدد الخارجي الزواج أصل كان «ملا
متمسكة كانت الخارجي النكاح ذات القبائل جميع أن هنا من نستنج أن هذه والحالة
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(Primitive Marriage, األم» بقرابة إالَّ تعرتف تكن لم وبالتايل األزواج، بتعدد أيًضا
أصل أن لتأكد األمريكاني مورغان تأليف سيما وال باخوفن تأليف لينان طالع فلو .124)
والهرب األم قرابة بل قتلهم، أو البنات وأد ليس مذهبه عليه بنى الذي الخارجي الزواج
عليه بنى الذي األساس أن للقارئ يتضح هنا فمن كتب. ما كتب وملا الدم، اختالط من
عىل لينان بفضل االعرتاف من يمنعنا ال ذلك أن إالَّ أصًال، له أهمية وال فاسد مذهبه لينان
ثم الشعوب، جميع عند الخارجي الزواج شيوع إىل أشار أوًال ألنه وذلك العائلة؛ تاريخ
معناه يفقه ولم بل النفري النكاح يكشف لم إنه نعم العائلة، تاريخ يف الكربى أهميته إىل
والعالم (Descriptive Ethnology 1859) التام الكاتب ذلك إىل سبقه قد حيث الحقيقي،
(American Review (انظر األيروكيز عن كتاباته يف ١٨٤٧ عام Morgan األمريكاني
وصًفا النفري النكاح وصفا وكالهما The league of the Irognoiz يف ١٨٥١ وعام
غريها عىل األم قرابة أو األمومة تقدم معرفة إىل بنفسه توصل ألنه وثانيا مطوًال، صحيًحا
هنا فمن .Bachofen الجرماني العالم الحقيقة هذه إىل سبقه يكن وإن العائلة، أنواع من
فاإلنكليز ذلك ومع العائلة، تاريخ يف جديد اكتشاف عىل يأت لم لينان أن للقارئ يتضح
أن والغريب املوضوع، هذا يف ثقة وأعظم العائلة، لتاريخ مؤسس أول يعدُّونه يزالون ال
Ancient مورغان تأليف انتشار بعد حتى اإلنكليز مؤلفات يف ظاهًرا بقي االعتقاد هذا
ونقضه، إالَّ حجًرا فيه يُبق ولم لينان، مذهب عىل القاضية بالرضبة أتى الذي Society
تناقضبني ال أن للشك محل معه يبق لم بما وغريه املذكور كتابه يف برهن مورغان أن ذلك
الخارجي) الزواج (عىل خارجية قبائل اليوم حتى نعرف ال وأنا وعكسه، الداخيل الزواج
كل أن وذلك واحدة، قبيلة يف غالبًا يشاهدان كانا املذكورين الزواج نوعي إن بل محًضا،
بطون إىل تنقسم كانت القبائل جميع عند قديًما املعروف النفري بالزواج متمسكة قبيلة
أن الواحد البطن لرجال مباًحا يكن لم وأنه غري، ال األم قرابة تجمعها كثرية عشائر أو
البطن يف رضوريٍّا كان الخارجي الزواج أن عنه ينتج مما غريه يف بل بطنهم يف يتزوجوا
الزواجني تستعمل كانت قبيلة كل أن لنا يظهر هنا فمن كلها، القبيلة يف وليس فقط
صحيًحا إالَّ نراه وال — ذلك صحَّ فإذا لينان، يزعم كما بينهما إذن تباين فال املذكورين،

محالة. ال لينان مذهب سقط —
هذا عىل األعظم الفضل لكن ،Bachofen هو العائلة تاريخ واضع أن مر فيما رأينا قد
علمية دعائم عىل الحديث البحث هذا بنى الذي فهو ،Morgan األمريكاني للعالم التاريخ
العائلة تاريخ يف مقامه إن عنه يُقال أن يصح حتى الحارضة، درجته إىل وأوصله محضة
املوضوع هذا عن تآليفه ا أمَّ السيايس. االقتصاد يف مركس أو الخاليا علم يف دروين مقام
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Systems of Consanguinity and وكتابه: سابًقا، ذكرناه الذي الكتاب أهمها فكثرية،
العائلة عن العلماء أفكار يف عظيًما انقالبًا فأحدث ١٨٧١ عام ظهر الذي Affinity
العلم، هذا عىل املوقوفة التآليف من مئات بل عرشات ظهور عىل الباعث وكان وتاريخها،

للفائدة: تعميًما منها جزءًا هنا نذكر
(1) Starquet; histoire de la famille.
(2) Amira; Erbentolgue u. Verwandschaftsgliederung nach d. Altnie-

derdeutschen Recten.
(3) Bagehot: Der Ursprung d. Nationen.
(4) Bride; La femme et le droit.
(5) Dargun; Mutterrecht u. Raubehe u. ihre Reste im Germamischen

Recht u. Leben.
(6) Giraud-Teulon; Les origines du marriage et de la famille.
(7) Hellwald; d. menschliche Familie.
(8) Lippert; d. geschliche d. Familie.
(9) Smith, W. Bobertson: Kinship and Marriage in early Arapia.

(10) Westermark, The history of human Marriage.
(11) Гросе Эрнест: Формы семьн и Формы хо-зянства.
(12) Каутскiй: Возникновенiе брака и семьн.
(13) Ковалевскiй: нервобытное право. Выпуескъ 1. — Роль. Выпуескъ

II — Семья.
(14) Его же: очеркъ ироисхожлснiя и развитiя семьи и собств-

енности.
(15) Нто слђдано ио исторiи семьи.
(16) Энгельсъ: происхожленiе семьи, иастной соб-ствсниости и

госуларства (съ нђм.).
(17) Никлай Харузинъ, этнографiя. Вынускъ II.

الحارضة. ترجمتنا يف عليها اصطلحنا يونانية كلمات بعض تعريب

Hétérisme املشاركة أو االشرتاك نكاح

Exogamie الخارجي النكاح

Endogamie الداخيل النكاح
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Monogamie الفردي النكاح

Polygamie الزوجات تعدد نكاح

Polyandrie األزواج تعدد

Matriarchat األمومة

Patriarchat األبوة

Marriage des groupes النفر نكاح

الجوزي صليبا بنديل
١٩٠٢ قازان
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بالكل. الجهل من بالبعضخري العلم فإن كله، يُرتك ال كله يُعلم ال ما

بهذه ويُراد «األمومة»، مسألة العلماء أنظار حديثًا استلفتت التي العلمية املسائل من
من القرابة باألبوة يُراد كما األم، طرف من القرابة االشرتاك علم علماء عرف يف الكلمة
بان وقد أبيه، إىل الثانية ويف أمه إىل ينتسب األوىل الحالة يف الولد أن بمعنى األب، طرف
أقدم أنها هذا من ينتج ال أنه إالَّ األبوة من عهًدا أقدم األمومة أن املسألة بهذه اشتغل ملن
ظهرت يوم من التاريخ هذا عىل مرت التي األنواع تلك أحد هي بل العائلة، تاريخ يف نوع
العلماء وأبحاث والسياح القدماء أخبار من عندهم تحقق ثم الحايل، بمعناها العائلة
وترى إالَّ قوًما تجد تكاد ال حتى األرض، شعوب جميع يعم أمر األمومة أن العرصيني
بعد، فيما ذلك ترى كما اليوم، هذا إىل البعض عند باقية تزال ال بينة حية آثاًرا لألمومة
عنها وعوِّض الخالية، األعرص يف كليٍّا اضمحلت أو اآلخر البعض عند تضمحل وكادت
بينهم شيوعها عىل تدل آثاًرا تركت أن بعد وذلك العائلة، أنواع من آخر بنوع أو باألبوة
املسألة عن أبحث أن العجالة هذه يف نفيس عىل أخذت وقد هذا األبوة. عىل وتقدمها سابًقا
البحث هذا إىل دفعني والذي خصوًصا، والعرب عموًما السامية الشعوب عند املذكورة
Robertson Smith; “Animal Worship and animal tribes الشهري املسترشق تأليف

1.among the Arabs and in the Old Testament”
عند سابًقا األمومة شيوع عىل دليًال جاءت أمور جملة الكتاب هذا صاحب ذكر فقد
هذه عن البحث إىل دعاني ما وهو الصدفة، سبيل عىل بل ًدا متعمَّ ذلك يأت لم لكنه العرب،

.Journal of Philology, Vo1. IX, p. 75–100 1
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األبحاث مع ومقابلتها بعض، من بعضها وتقريبها مطوًال، خصوصيٍّا بحثًا الخطرية األمور
ثم واألهمية، الفائدة من ذلك يف ملا العائيل، النوع بهذا عالقة لها التي العرصية الحديثة
من املذكور، الكاتب لذكرها يتعرض لم أخرى أمور بعض عن ألتكلم الفرصة أنتهز
املذكور التأليف اسم من يظهر مقنًعا. حالٍّ املذكورة املسألة حل عىل تساعدنا أن شأنها
السامية، الشعوب جميع عند الحيوانات عبادة شيوع بيان وضعه من الغرض أن آنًفا
هنود عن معروف هو كما مأخوذة كلمة totemismus) «للتوتاميزم» العرب ومعرفة
باسمه ى وتسمَّ منهم قبيلة كل تعبده الذي الحيوان إىل بها يشريون وهم الشمالية، أمريكا
الحيوان هذا يعدُّون لهم توتًما املاء كلب اتخذوا الذين الهنود أن ذلك مثال إليه)، وتنتسب
إن ا أمَّ البحر. كالب لسائر أقرباء أنهم ويعتقدون به فيلقبون لهم، حارًسا روًحا أو مالًكا
اآلن، فيه ريب ال مما فهذا الحيوانات بعض باسماء تلقب كانت العربية القبائل من كثريًا
غري إىل حمامة وبنو وعقاب وثور وأوس وظبيان وكلب أسد قبائل ذلك عىل املقنع والدليل
كانت العرب أنساب علماء زعم عىل األلقاب هذه أن إالَّ الحرص، عن يخرج يكاد مما ذلك،
كل أصبح ثم سلفهم، إىل بالتسلسل منهم انتقلت معروفة تاريخية أشخاص عىل تُطلق
معلوم تاريخي شخص عن لقبهم اتخذوا كلب بني أن ذلك قبيلة، أو لعشرية لقبًا منها
أن العلماء عند اآلن املقرر من أنه إالَّ سبع، وحفيد قضاعة جد ثعلبة بن وبرة بن كلب هو
االعتماد يصح ال موضوع ق ملفَّ أكثرها ألن العربية األنساب لكتب كربى تاريخية أهمية ال
وراء يلقوا أن للعلماء حان «قد :Nöldeke الشهري املسترشق ذلك عن قاله ما وهاك عليه،
لفقها التي العربية األنساب كتب أن تقنعنا أن تحاول التي الصبيانية اآلراء تلك ظهورهم
لهم املعارصة العربية العائالت بني القرابة صلة ليبيِّنوا وغريهما هشام وابنه الكلبي محمد
قبائل جميع نسب أن تُرى يا املعقول أمن وتزوير. تلفيق كل من خالية القديمة والقبائل
يزعمون كما املتوىف قيس هو واحد شخص إىل العرب بالد أواسط يف النازلة قيس بني
العظيمة والقبائل الشعوب من أحد ال أن عندي والذي قليلة؟ بمدة املسيح ظهور قبل
Rob. Sm. املؤلف الرأي هذا عىل وافقه وقد إليه.»2 ينسب الذي الشخص حقيقة يعرف
يف تلقب تكن لم قبائل جملة أن املحقق «من تعريبه: ما آنًفا املذكور كتابه يف قال حيث

معروف.» تاريخي شخص باسم قديمة الغري السالفة األعرص

.Zeitschr. der Dentschen Morgeni. Gesellsch. Bd. XVII S. 707 2
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الحيوانات بعض بأسماء العربية القبائل تسمية عن يعرب أن يمكن أنه ننكر ال
عالقة لها وأن دينية، معاني األصل يف األسماء لهذه أن يعتقد R. S. لكن أخرى بطريقة
أن منها أدلة، بجملة ذلك عىل برهن وقد التوتاميزم، يف مشاهد هو كما الحيوانات بعبادة
العرب، عند النادر باألمر يكن لم تعبدها كانت التي اآللهة بأسماء القبائل بعض تسمية
أن ذلك مثال تعبده،3 كانت الذي اإلله باسم ُعرفت قبيلة من كم بل شخص من فكم
قبل يعبدونها كانوا التي اآللهة تلك إىل — شكَّ وال — يُنسبون وشمس وبدر هالل بني
اآللهة تلك أسماء عن مأخوذة وكلها ونَُهم، ونُْهم ونِْهم غنم بنو القبيل هذا ومن اإلسالم،
التي الحيوانات أن القياس بطريق هنا من فيُستنتج القبائل، هذه تعبدها كانت التي
براهني ذلك عىل ولنا عندهم، معبودة األصل يف كانت العرب قبائل بعض إليها تُنسب
حمام بنو تسمت وبهما الظبي ومثلها الكعبة، إلهة تُعد كانت الحمامة4 أن منها ملزمة،
إىل عقاب بني أن كما ياغوث الصنم إىل نسبوا أسد بني أن أيًضا املرجح ومن ظبي. وبنو
املذكورين الصنمني بأن القائلني العلماء بعض رأي صحة يف يشك 5R. S. ألن وذلك النرس؛

العرب. تعبدها كانت التي بعضصفاتها عن أو الشمس عن رمز هما أخريًا
كانت العربية القبائل أن وهو R. S. كتاب من املهم القسم إىل سبق فيما أرشنا قد
هذه عن ألقابها واتخذت وبعضالعجموات، الحيوانات تعبد كانت إنها أي توتامية، قديًما
إن أي االمرأة، نسل يف محصوًرا يكون أن ونتائجه التوتام صفات من ولكن املعبودات،
أمريكا هنود عن اليوم إىل معروف هو كما أبيه دون أمه توتام الولد يتبع أن صفاته من

Osiander studien fiber die vorislamische Religion der Araber, Zeit d. D. M. Gz. طالع: 3

.Bd. VII, 467
السامية الشعوب عبادة عىل الباقية الشواهد «من تعريبه: ما املذكور كتابه حوايش إحدى يف R. S. ذكر 4

فقط ليس نعلم ما عىل السوريون ا.ه. الحمامة.» لحم اليوم حتى يأكلون ال السوريني أن للحمامة سابًقا
الحمام من نوع أكل يحرِّمون إنما الربية، طيور لحوم من غريه عىل لونه يفضِّ بل الحمام لحم يأكلون
يوم املسيح السيد عىل هبط القدس الروح أن منهم اعتقاًدا (سكني) الرمادي بالحمام عندهم يعرف

الحمام. هذا بصورة عماده
ذلك فأنكر ال، أم السامية األمم عند معروفة الحيوانات عبادة كانت إذا ما يف العلماء من كثريٌ ارتاب قد 5

السامية األمم كانت إذا عما البتة شيئًا نعرف «ال اآلتية: عبارته من يظهر كما بالكلية von Baudissin
وترسمها الحيوانات بعض بصور آلهتها تمثل كانت أنها ا أمَّ مقدسة، كائنات الحية الحيوانات تعترب
لكن غري.» ال سماوية آلهة صفات بعض األرجح عىل تمثل األحوال هذه كل يف فالحيوانات اآللهة، مع
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كانت األمومة أن يربهن أن عىل R. S. حمل ما وهو األمومة، عىل اآلن حتى يزالون ال الذين
البحث. هذا لها نقف أن رأينا التي النقطة إىل وصلنا وهنا أيًضا، العرب عند معروفة

عن ناتج وذلك الولد، أب معرفة عدم األمومة أصل أن العلماء عند اليوم املقرر من
حالة إىل بالنسبة حديثًا يُعد الذي الرشعي بالزواج القديمة االجتماعية الهيئة تمسك عدم
من إذ الرشعي، للزواج معرفتها قبل االجتماعية الهيئة عليها كانت التي الفوضوية الزواج
مع مربوطة تكن لم االمرأة إن أي مقيد، وغري وقتيٍّا العمران أول يف كان الزواج أن املعلوم
نفس من عمًرا وغًدا زيًدا تجامع اليوم كانت بل ى، مسمٍّ ألجٍل رشعي متني برباط الرجال

إلخ. وهكذا قبيلتها
الزنا من كثريًا تقرب التي املطلقة واملجامعة االختالط هذا عن بعد فيما تولد أنه إالَّ
الكاتب مقدمتهم ويف العلماء بعض لكن اليوم، بيننا الشائع الفردي أو الرشعي الزواج
بادئ يف كان الذي األزواج تعدد عن نشأت األمومة أن يعتقد 6Mac Lennan اإلنكليزي
لكنه واحدة، المرأة املالكة األشخاص بني قرابة صلة تكن لم أنه بمعنى مقيد، غري األمر
معينة أشخاص جملة تخص أصبحت االمرأة إن أي ومحصوًرا، مقيًدا ذلك بعد أصبح
بعض عند شائًعا كان األزواج تعدد أن نذكر ال نعم واحدة. أم من أو واحدة عائلة من
غري املقدار بهذا كان الزواج من النوع هذا أن إالَّ آنًفا املذكورتني الصورتني عىل الشعوب
والنمو. الرتقي دور يف ُشوهد أينما كان إنه عنه يُقال أن يصح إنه حتى ومنتقًال؛ ثابت

القوى تمثيل يف كثريًا توسعت قد السامية الشعوب أن ينكر أحد «ال بقوله: الرأي هذا عىل اعرتض R. S.
القديم منذ كانت الحية الكائنات هذه أن هنا من يُستنتج ال لكنه الحيوانات، بعض بصور السماوية
وجدنا ملا املسألة هذه يف جيًِّدا النظر أمعنَّا لو إذ … السماوية للقوى ممثلة بسيطة رموز عن عبارة
الحيوانات جميع بأن القول عىل تحملنا مقنعة أدلة عندهم العبادة انتشار من املتأخرة األعرص يف حتى
يرمز كان ترى يا الكواكب من أي فإىل السماوية، واألبراج الكواكب لبعض بسيًطا رمًزا كانت املعبودة
قام دليل وأي Baudissin نفس ذلك رجح كما السماء. إله داغون أو الذباب إله ببعلزبون العربانيون
كانوا الذي يغوث يف يعبدون كانوا سماوية صفات وأية الشمس، عىل رمًزا كان الكالع ذي نرس أن عىل
املخيالت أصحاب عىل حتى يستحيل أنه وعندي حصان؟ صورة يف يعوق يف أو أسد صورة يف يمثلونه
العنارص هذه إىل النجسة الدابة الحيوانات من لكثرٍي اليهود عبادة عىل يردُّوا أن الرمزيني من الواسعة

السماوية.»

Mac Lennan: Studies in ancient history, comprising a reprint of primitive Marriage, p. 6

.124 u. f.

14



العرب عند األمومة

يف الناتجة الشاذة األمور من األزواج تعدد يعدُّون فإنهم العلماء من وغريه ليببوك7 ا أمَّ
االشرتاك زواج كان يوم سائدة كانت األمومة أن ىف ريب ال كلٍّ عىل النساء. قلة عن الغالب
يف العرب آثار تفقد من اآلن بد فال الفردي، الزواج ظهور قبل أي األمم، سائر عند شائًعا

ال. أم عندهم معروًفا االشرتاك زواج كان إذا لنرى الجاهلية
اليوناني السائح نقلها ما هي الجاهلية عرب عن إلينا وصلت التي األخبار أقدم إن
ما عندهم الزواج أمر عن جاء حيث املشهور، الجغرايف معجمه يف سرتابون8 الشهري
شيخ، يرأسها التي العائلة أعضاء جميع تخص أي مشرتكة، عندهم «واألمالك تعريبه:
دخل قبًال منهم جاء فمن إليها، يختلفون مشرتكة امرأة جميًعا ولهم سنٍّا، أكربهم وهو
إالَّ تجامع ال الليل يف لكنها بها، اختالئه إىل بذلك ليشري عصاه الخال باب يف وترك عليها
بني شائًعا كان القانوني األزواج تعدد أن الوجيزة العبارة هذه من فيظهر سنٍّا.» أكربهم
السابق حديثه بها استطرد التي سرتابون عبارة لكن R. S. يعتقده ما وهذا أيًضا، العرب

الرأي. هذا صحة يف الشك عىل تحملنا
ويعاقبون أمهاتهم، يجامعون «وهم تعريبه: ما آنًفا املذكورة العبارة بعد جاء فقد
لرجال مباًحا كان إنه أي عشريته.» غري من امرأة جامع من عندهم والزاني باملوت، الزاني
عندهم االمرأة أن بمعنى حرص، وال تقييد بدون نساءها يجامعوا أن الواحدة القبيلة
كانت التي الرحم صلة إىل النظر بقطع معلومة جماعة أو معيَّنًا رجًال تخص تكن لم
أن وهو ذلك، بعيد سرتابون رواه الذي الحديث من جليٍّا ذلك يظهر كما معهم، تربطها
الواحد إليها يختلفون فكانوا العرب، أمراء أحد بنت وهي لهم، أختًا تعشقوا أخوة خمسة
الحديث هذا جاء وقد منهم، التخلص إىل بحيلة وتوصلت ذلك سئمت حتى اآلخر بعد
تعدد إىل مما أكثر العرب عند االشرتاك زواج شيوع إىل يشري ألنه السابق؛ لرأينا ًقا مصدِّ
لم الجاهلية يف العرب أن 9Ammianus Marcellinus الالتيني الكاتب وروى األزواج.
العرب ألن وذلك ى؛ مسمٍّ ألجل معني رجل مع االمرأة فيه تُربط مستمرٍّا زواًجا تعرف تكن
يف عمرهم يقضون «وهم فقال: استطرد ثم غريه، عىل الوقتي النكاح يفضلون كانوا
يأخذن أن بعد ى مسمٍّ ألجل الرجال من أردن من يجامعن ونساؤهم والتنقل، التجول

.Lubbock: on the origin of civilisation and primitive condition of man, p. 133 7

.Strabo. XVI, 7 8

.Ammianus Marcellinus, 4 9
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تقدم االمرأة كانت الزواج من نوًعا الجماع هذا يقربوا ولكي … فريضة أجورهن منهم
زوجها.» ذلك أراد متى داخله تختبئ 10 وخباءً رمًحا مهر بصفة لزوجها

بينهم ظهر يوم العرب بني شائًعا كان A. M. ذكره الذي الوقتي النكاح أن ريب ال
اإلسالم يف النكاح هذا ويعرف ألصحابه، أباحه نفسه محمًدا أن املعلوم من إذ اإلسالم،
انقضاء بعد يُحل ثم مسمى، ألجل يُعقد نكاح بأنه عرفوه وقد املتعة، نكاح أو باملتعة
عالقات ملعرفة السيما الفائدة بعض من يخلو ال املتعة تاريخ كان وملا هذا املدة.11 هذه

للفائدة. إتماًما ذكره عىل هنا نأتي أن رأينا الجاهلية يف الجنسني
رأي عنها البحث يف الخوض وقبل املتعة عىل الكالم عن معرفته تجب ما أول إن
ولو إليها تشري التي أو باملتعة املتعلقة القرآنية اآليات بذكر نبتدئ ولذلك عنها؛ القرآن
والخامسة الثالثة السنة بني نزلت التي (٢٤ (آية النساء سورة يف جاء خفي. طرف من
ُمَساِفِحنَي َغرْيَ ُمْحِصِننَي ِبأَْمَواِلُكْم تَبْتَُغوا أَْن ذَِلُكْم َوَراءَ َما َلُكْم ﴿َوأُِحلَّ حرفه: ما للهجرة
ِمْن ِبِه تََراَضيْتُْم ِفيَما َعَليُْكْم ُجنَاَح َوَال َفِريَضًة أُُجوَرُهنَّ َفآتُوُهنَّ ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُْم َفَما

إلخ. اْلَفِريَضِة﴾ بَْعِد
الرشعي الزواج إىل بسيطة إشارة اآلية هذه يف يرون السنة أهل من املتأخرين أن إالَّ
مفرسي أكثر رأي وهو مهور بكلمة أجور كلمة ون يفرسِّ تراهم ولهذا اليوم؛ عليه املصطلح
رصيحة إشارة املذكورة األية يف أن ويعتقد الرأي هذا غري يرى بعضهم لكن أيًضا، القرآن
اآلية هذه من األخرية العبارة فرسَّ أنه من عباس12 ابن عن مثًال نُِقل كما املتعة، نكاح إىل
أجل إىل منهن به استمتعتم «فما معناه: بما ﴾ أُُجوَرُهنَّ َفآتُوُهنَّ ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُْم ﴿َفَما
النكاح إىل واضحة إشارة املذكورة اآلية يف أن هنا من فيؤخذ أجورهن»، فآتوهن مسمى

املتعة. نكاح أو الوقتي

هدية يقدم كان الجاهلية يف الرجل أن املعلوم من إذ مغلوط؛ أنه فاألصح مكان، يف الغرابة من وهذا 10

من كان الذين الرومان عند معروف وغري مستغربًا األمر هذا كان ملا ولكن بالعكس، وليس لالمرأة
وهذا إليه، املشار الغلط يف فوقع كاتبنا عى شبِّه بالعكس وليس للرجل مهًرا االمرأة تقدم أن عاداتهم
المرأته مهًرا يقدم الزوج «وعندهم قال: حيث الجرمان، عىل كالمه عند تانسيتوس للمؤرخ وقع ما نفس

.Dotem non uxor marito. sed uxori maritus offert Germania, XVIII يعكس.» وال
يعطيها.» بما لها لتمتيعه أو بها الستمتاعه متعة «سميت :(٢٨ ،٤) الزمخرشي قال 11

املذكورة. لآلية والقرطبي الزمخرشي تفسري انظر 12

16
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املوضوع بهذا املتعلقة األحاديث أن إالَّ اآلية13 هذه غري يف املتعة يذكر لم القرآن إن نعم
اإلسالمية الرشيعة واضع أن األحاديث هذه وخالصة مرضيًا، حالٍّ املسألة لحل تكفي كثرية
الرخصة، هذه إعطاء زمن يف اختلفوا لكنهم املتعة، نكاح ألصحابه — شكَّ وال — أحلَّ
عىل مستنًدا املسألة هذه يف رأيه يبدي أن اللبيب وللقارئ ال، أم ذلك بعد نُسخت إذا وفيما

اآلتية. األحاديث
رسول لنا «أذن قال: الجهني سربة لنا نقله ما املسألة بهذه املتعلقة األحاديث أهم من
ورجل أنا فانطلقت للهجرة)، الثانية السنة يف فتحها أن بعد مكة يف كان (يوم باملتعة هللا
فقلت تعطي، ما فقالت أنفسنا عليها فعرضنا عيطاء، بكرة كانت عامر بني من امرأة إىل
فإذا منه، أشبَّ وكنت ردائي، من أجود صاحبي رداء وكان ردائي، صاحبي وقال ردائي،
يكفيني، ورداؤك أنت قالت ثم أعجبتها، إيلَّ نظرت وإذا أعجبها، صاحبي رداء إىل نظرت
التي النساء هذه من يشء عنده كان من قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن ثم ثالثًا. معها فمكثُت
يناقض محمد عن سربة نقله الذي اآلتي الحديث أن إالَّ سبيلها.»14 فليُخلِّ (بها) يتمتع
بالعكس، وليس مكة فتح يوم املتعة حرَّم محمًدا أن منه يظهر إذ الحديث؛ هذا بالكلية
املذكور للناقل آخر حديث يف وجاء اليوم، هذا قبل ممنوعة تكن لم املتعة أن عنه ينتج مما
من االستمتاع يف لكم أذنت كنت قد إني الناس أيها «يا حرفه: ما الوقت تعيني بدون
وال سبيله فليخل يشء منهن عنده كان فمن القيامة، يوم إىل ذلك حرَّم قد هللا وإن النساء،
نكاح أن املشهورين الحديث رواة أحد سلمة كالم من يؤخذ ثم شيئًا.»15 آتيتموهن مما

أيام.16 ثالثة بعد عنه نهى الرسول لكن مكة، فتح بعد أي أوطاس، يوم أُحلَّ املتعة
فإنها الرسول حفيد طالب أبي بن عيل إىل منها أُسند ما سيما وال األحاديث بقية ا أمَّ
مكة، فتح قبل أي للهجرة) السابعة (السنة خيرب17 يوم املتعة عن النهي زمن تحدد
وقد ونسخها. املتعة تحليل بزمن يتعلق فيما متفقة غري األحاديث أن ذكر مما فيظهر

املتعة. نكاح إىل أخرى إشارة (٧ (آية املائدة سورة يف أن ظني عىل يغلب 13
.٣٩٥ صفحة مسلم، اإلمام صحيح من األول الجزء انظر 14
.٣٩٥ صفحة مسلم، اإلمام صحيح من األول الجزء انظر 15

طالع اإلنسية. الحمر لحم استعمال حرَّم يوم املتعة عن نهى الرسول أن الحديث هذا من يظهر 16

.٣٩٦ مسلم صحيح
.٣٩٦ صفحة مسلم صحيح 17

17
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رأيهم فقرَّ املتباينة، واألقوال املتضاربة األحاديث هذه بني يوفقوا أن اإلسالم علماء حاول
يوم إىل األخرية للمرة نسخها وأنه مرتني،18 عنها ونهى مرتني باملتعة أذن محمًدا أن عىل
نسخ عن شيئًا تذكر ال ألنها وذلك الرأي؛ هذا تناقض األحاديث بعض أن إالَّ القيامة،
هللا عبد عن املنقولة األحاديث بعض يف مثًال ورد فقد وأحكامها، للمتعة بنفسه الرسول
يستخصوا أن عازمون أنهم غزواته بعض يف أصحابه من سمع ملا محمًدا أن مسعود بن

أجل.19 إىل بمثله أو بالثوب املرأة ينكحوا أن لهم ص ورخَّ ذلك، عن نهاهم النساء لقلة
غري من يؤخذ بل املتعة، عن ذلك بعد نهى محمًدا أن الحديث هذا يف يذكر ولم
أعداء أشد من كان ألنه الخطاب بن عمر هو املتعة عن نهى من أول أن األحاديث هذه
تزوج برجل أوتي «ال وهو: إليه، املنسوب اآلتي الحديث من ذلك يبان كما االستمتاع،
فقد هللا، عبد بن جابر يرتئيه ما نفس وهذا بالحجارة.»20 رجمتهما إالَّ أجل إىل امرأة
والدقيق الثمر من بالقبضة نستمتع كنَّا «نعم أجاب: املتعة عن ُسئل ملا أنه حديث يف ورد
بهذا يتعلق حديث أهم لكن عمر.»21 عنه نهى حتى بكر وأبي هللا رسول عهد عىل األيام
رحمة إالَّ املتعة كانت «ما قال: أنه عنه روي فقد عباس، ابن عن منقوًال جاء ما املوضوع
أن بعضهم وزعم شقي.»22 إال زنا ما عنها عمر نهي ولوال عباده، بها رحم تعاىل هللا من
لم عباس ابن أن إالَّ نفسه محمد من نسخها23 يجهل املتعة تحريم عمر إىل ينسب من
عباس ابن سأله ملا أجاب طالب أبي بن عيل أن حديث يف جاء نعم األمر، هذا عن شيئًا يذكر
خيرب.»24 يوم عنها نهى هللا رسول فإن العباس ابن يا «مهًال حرفه: ما املتعة أمر عن

من وهو النووي وقال مرتني.» وُحرِّم مرتني أبيح «وقيل املذكورة: لآلية الزمخرشي رشح يف جاء 18

ذاته اليوم يف عنها نهى الرسول لكن خيرب، يوم مرة ألول ُرخصت املتعة «إن املشهورين: الجمع علماء
ثم الزمن، يف ا جدٍّ متقاربان ألنهما أوطاس؛ يوم عن الحديث يفرقه ال الذي الفتح يوم ثانية مرة وأحلَّها

القيامة.» يوم إىل أيام ثالثة بعد حرَّمها
.٣٩٤-٣٩٥ صفحة مسلم، 19

.٢٥٢ أول، جزء للزمخرشي، الكشاف 20
وعمر. بكر وأبي هللا رسول عهد عىل استمتعنا نعم بعضهم وقرأ ص٣٩٥، مسلم 21

النساء. سورة من املعلومة لآلية القرطبي تفسري 22
أنه مسعود بن هللا عبد حديث يف وجاء املذكور، هللا عبد بن جابر لحديث النووي رشح يف ورد هكذا 23

نسخها. يبلغه لم
ص٣٩٧. مسلم 24
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ولكن باملتعة،25 قوله عن ورجع املوت فراش عىل وهو تاب عباس ابن أن بعضهم وروى
تصديقه. هذه والحالة علينا صعب دليل ذلك عىل يقم لم ملا

املتعة محمد نسخ إذا فيما متقنة وغري للغاية متباينة األحاديث أن قدمنا مما ينتج
٢٤ واآلية للمتعة الناسخة األحاديث إىل أدلتهم ومرجع نسخها، عىل السنة فأهل ال، أم
االعتيادي، الزواج إىل وليس االستمتاع نسخ إىل إشارة فيها يرون التي النساء سورة من
اآليات عىل ذلك يف واستنادهم فقط، القرآن عىل املتعة نسخ يبني أن حاول من ومنهم
َصَالِتِهْم ِيف ُهْم الَِّذيَن * اْلُمْؤِمنُوَن أَْفَلَح ﴿َقْد عائشة): عن مثًال ذلك روي (كما اآلتية
ُهْم َوالَِّذيَن * َفاِعلُوَن ِللزََّكاِة ُهْم َوالَِّذيَن * ُمْعِرُضوَن اللَّْغِو َعِن ُهْم َوالَِّذيَن * َخاِشُعوَن
َفَمِن * َملُوِمنَي َغرْيُ َفِإنَُّهْم أَيَْمانُُهْم َمَلَكْت َما أَْو أَْزَواِجِهْم َعَىلٰ إِالَّ * َحاِفُظوَن ِلُفُروِجِهْم
لم ألنها الرأي؛ هذا بحسب مباحة تكن لم فاملتعة اْلَعاُدوَن﴾. ُهُم َفأُوٰلَِئَك ٰذَِلَك َوَراءَ ابْتََغٰى
هنا وقعت عائشة أن يف ريب فال عليه، برهان ال ما وهو يمني»،26 ملك وال «نكاًحا تكن
عكس فعىل الشيعة أهل ا أمَّ ،petitio principii باسم املنطقيني عند املعروف الغلط يف
ذلك يف مستندين منسوخة27 غري ويعدُّونها املتعة نكاح يحرمون ال فإنهم السنة أصحاب

محمد.28 إىل وليس عمر إىل العادة هذه نسخ الناسبة األحاديث وبعض القرآن عىل

أحدث اآليات هذه أن طبيعيٍّا يُفرتض .٣–٣١ آية املعارج سورة ثم و٧)، و٦ ١ (آية املؤمنون سورة 25

مكة. يف نزلتا املذكورتني السورتني ألن صحيح غري وهو (٢٤ النساء (سورة سابًقا املذكورة اآلية من
والقاسم عائشة «وقالت املتعة: عن تجد حيث النساء، سورة من ٢٤ لآلية القرطبي تفسري انظر 26
ُهْم ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: قوله يف وذلك واملعارج)، املؤمنون، (سورة القرآن يف ونسخها تحريمها محمد: بن
نكاًحا املتعة وليست َملُوِمنَي﴾ َغرْيُ َفِإنَُّهْم أَيَْمانُُهْم َمَلَكْت َما أَْو أَْزَواِجِهْم َعَىل إِالَّ * َحاِفُظوَن ِلُفُروِجِهْم

اليمني.» ملك وال
عن ص٥٣٨ األول الجزء الرشق» تمدن «تاريخ كتابه: يف von Kremer الشهري املسترشق قال 27

وهو االسم، هذا يستحق ال يكاد النكاح من نوع محمد قبل العرب بني شائًعا «وكان تعريبه: ما املتعة
هذه أبطل محمد لكن سلًفا، لالمرأة تدفع معلومة بقيمة ألجل يعقد كان املتعة، بنكاح عندهم املعروف
هذا عىل محافظني اليوم إىل يزالون ال فإنهم الشيعة أهل بخالف السنة أهل ذلك يف وتبعه الردية العادة

صحيحة. غري ربما ولهذا وجيزة؛ عبارات هذه النكاح.»
٦٨٩ صفحة Querry: droit musulman chez les schyits الفرنساوي املسترشق تأليف يف جاء 28

بطريقة ممنوًعا يكن ولم للنصوص، طبًقا تم إذا رشعيٍّا املسلمني عند الوقتي الزواج «يعد تعريبه: ما
القرآن ألن إليه يرجعوا؛ أن يمكنهم الذي الوحيد األساس هو «وهذا نصه: ما الكتاب بذيل ذكر ثم ما.»

19



العرب عند األمومة

أن الشيعة أهل إىل بميله املعروف املأمون عهد يف املسلمني بعض حاول وقد هذا
إىل سار أكثم بن يحيى القايض ذلك عىل اطَّلع ملا إذ يفلحوا؛ لم لكنهم العادة، هذا يحيوا
املؤمنون سورة من األوىل اآلية هنا منها وذكر — القرآنية النصوص أن له وبنيَّ الخليفة
لوقته وأمر رأيه عن املأمون فرجع والزنا، املتعة بني تفرق ال الصحيحة واألحاديث —
كان أجل إىل النكاح عني هي املتعة أن سبق مما عندنا تحقق املتعة.29 بتحريم ينادوا أن
كما يقدم كان الرجل وأن رشعي،30 طالق غري من املسمى األجل انقضاء عند يفسخ
هذا مقابلة يف بها يستمتع كان التي لالمرأة صداًقا أو هدية املذكورة األحاديث يف ورد
املتعة نكاح أن أيًضا املعلوم ومن شهود.31 وال ويل املتعة نكاح يف يكن لم وأنه االستمتاع،
عن روي فقد غريه، نكاًحا يعرف ال ملن يحلونه الشيعة أهل بني اليوم إىل شائًعا يزال ال
بأن املتعة عن ُسئل ملا أجاب أنه الشيعة أهل املسألة هذه يف إليه يرجع الذي عباس ابن
الغزوات ويف اإلسالم أول يف سيما وال فقط،32 الرضورة عند باملتعة ص يرخِّ كان محمًدا
املذكورة األحاديث يف ذلك رأينا كما نساءه معه يستصحب الجيش يكن لم يوم املتواترة
املتعة إىل تلجأ كانت العرب أن عباس بابن إسناده يتصل آخر حديث يف جاء لكنه آنًفا،
يقيم امرأة له يتخذ منهم الواحد فكان املدن، إحدى يف تنزل كانت كلما اإلسالم أول يف

كل وهي: اآلتية، القضية عىل يستندون فإنهم الشيعة أهل من الفقه أصحاب ا أمَّ النكاح، هذا د يعضِّ ال
نكاح تحليل يف يستندون أنهم الشيعة أهل عند املعروف من إذ صحيح؛ غري وهو جائز. ممنوًعا ليس ما
فإن ذلك كل وفوق سبق، فيما ذلك بيَّنا كما واألحاديث القرآن عىل بل املذكورة القضية عىل ليس املتعة
األفعال كل هل بعد يتقرر لم حيث جائز، ممنوًعا ليس ما كل أن مؤداها مطردة قاعدة يعرف ال اإلسالم
تحرمه ال ما كل أن الخالصة ال. أم له حل هو ما كل للمرء تبني الرشيعة وهل ممنوعة، «الطبيعية»

والسالم.» لإلنسان حل الرشيعة
برلني). (طبع ٢٣ صفحة عارش باب أكثم بن يحيى كلمة تحت خلكان ابن انظر 29

كانت املتعة هذه أن عىل العلماء «واتفق قال: للمتعة اآلتي التحديد عياض القايض عن النووي روى 30

مسلم صحيح (انظر طالق» غري من األجل بانقضاء يحصل وفراقها فيها، مرياث ال أجل، إىل نكاًحا
.(٣٩٦ صفحة

يف يكن لم أنه عىل دليل الحديث هذا «ويف بقوله: املذكور للحديث تفسريه يف ذلك إىل النووي أشار قد 31

.(٣٩٦ (مسلم شهود» وال ويل املتعة نكاح
ُسئل عباس ابن سمعت قيل: حيث ،(٣٥ ثامن (جزء القسطالني رشح مع البخاري صحيح انظر 32
ويف والعزوبة)، الشهوة قوة (من الشديد الحال يف ذلك إنما له موىل له فقال ص، فرخَّ النساء متعة عن

نعم. عباس: ابن فقال ونحوه، قلة النساء
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حتى شائعة العادة هذه بقيت وقد عنها.33 يرحل أن إىل ويجامعها البلدة يف مادام معها
رحلته يف Hamilton اإلنكليزي الرحالة رواه ما ذلك عىل األدلة فمن املتأخرة، األعرص يف
وهي سنان، اليمن يف مدينة «وأعظم قال: الهند». بالد رشق عن جديدة «بلمعة املعروفة
فيها تمر واسعة الداخلية وتجارتها الشمال، نحو يوًما عرش خمسة مقدار مكة عن تبعد
سوقخصوصية، والبضائع الصنائع من لكل وفيها مكة، إىل الواردة الهندية البضائع أكثر
بكل البضاعة هذه فيها تباع التي السوق يجد ما بضاعة إىل احتاج إذا الغريب إن حتى
يمكنه املدينة يف له مأوى ال غريب فكل للنساء، سمارسة شوارعها أكثر يف ورأيت سهولة.
بعد االمرأة مع يتفق أن وهو سهلة، وبطريقة زهيدة بقيمة املدينة يف ويتبلد يتزوج أن
أو كان أسبوًعا معها يقيمها أن يمكنه التي املدة لها فيحدد الثمن، عىل وتعجبه يراها أن
اسميهما فيسجالن البلدة، حاكم أو القايض أمام معها يحرض ثم كاملًة، سنًة أو شهًرا
ثم شلنغ، من أكثر يكلفه ال ذلك وكل عليها، اتفقا التي الرشوط ويكتبان عنده، كتاب يف
انقضاء حتى رشعيٍّا بذلك ويعد الزواج، فيتم القايض أمام االمرأة يد يف يده الرجل يضع
ثانية معه يرتبط وأن أراد، متى صاحبه عن يفرتق أن حر منهما وكل هذا املعينة. املدة
فعليه املدة هذه انقضاء قبل اآلخر عن أحدهما افرتق إذا ا أمَّ املعينة، املدة انقضاء بعد
عقدت التي للرشوط طبًقا عليها معه اتفق أو منه استلمها التي القيمة لصاحبه يدفع أن

شاء.»34 متى نفسها الصورة عىل يتزوج أن يمكنه ذلك وبعد بينهم،
الذي أجل إىل الزواج أو بعينه الوقتي النكاح هي املتعة أن سبق فيما ذكرنا فقد
التي الجاهلية يف العرب عادات من كانت وأنها ،Annmianus Marcellinus عنه يتكلم
مما وهو الرأي، تناقضهذا باملتعة املتعلقة األحاديث بعض أن إالَّ ألصحابه، محمد أحلها
لو املتعة نكاح معرفة إىل محمد توصل كيف ندرك أن علينا يصعب ألنه العجب35 يوجب

اإلسالم أول يف املتعة كانت إنما ورد: حيث ص١٤٣)، أول (جزء الرتمذي أحاديث مجموعة انظر 33
(وقرأ شيه. له فتحفظ يقيم أن يرى ما بقدر املرأة فيتزوج معرفة بها له ليس البلدة يقدم الرجل كان

والرشاب). الطعام بمعنى شيه اآلخر والبعض أمتعته أي شيئه بعضهم
.٥٢-٥٣ صفحة ثان، جزء ،Hamilton 34

عند العادة هذه وجود إىل املعلومة القرآنية لآلية تفسريه يف أشار فإنه الزمخرشي، ذلك يف وخالفها 35

فتح حني أيام ثالثة كانت التي املتعة يف نزلت «وقيل اآلتية: عبارته من يظهر كما الجاهلية، يف العرب
أو بثوٍب أسبوًعا أو ليلتني أو ليلة معلوًما وقتًا املرأة ينكح الرجل كان نسخت، ثم رسوله عىل مكة هللا
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القوم أخالق من العادة هذه تكن لم ولو العرب، بني قبله شائعة عادة النكاح هذا يكن لم
دقيق بقبضة أو بدريهمات عرضهن يبعن بينهم نساء وجود الستحال املألوفة وطباعهم
االمرأة أن آنًفا املذكور سربة حديث من يظهر حيث الواقع، يف نراه ما بخالف بثمر أو
من وهذا منها.36 ذلك يستغرب أحد يكن ولم سهولة، بكل االستمتاع عىل تقدم كانت
كان إذا إالَّ عليه االعرتاض أحد يسع ال ما وهو بينهم، العادة هذه شيوع عىل األدلة أقوى
لم الجاهلية يف العرب أن منها أخرى، أدلة ذلك عىل لنا فإن ذلك كل وفوق املكابرين، من
الذواق نكاح شيوع من ذلك يستفاد كما املستمر الرشعي للزواج أهمية عظيم تنسب تكن
أراد إذا نفسه من يُحل وهو رشوط، دون من يُعقد كان بأنه النكاح هذا ُعرف وقد بينهم،
روي فقد وانعطاًفا.37 ميًال وإليه وارتياًحا لذة فيه يجد يعد لم متى الطرفني أحد ذلك

أن إالَّ أيام. ثالثة كانت املتعة أن فيها ذُكر مرة أول وهذه يرسحها.» ثم وطره منها ويقيض ذلك، غري
أن سلمنا فإذا ليلتني.» أو ليلة … املرأة ينكح كان الرجل «إن ذلك بعيد قال حيث تناقًضا؛ العبارة يف
املتعة بوجود قالوا الذين ومن الخالف، زال الجاهلية يف العرب عند كان ما إىل تشري األخرية املؤلف عبارة
أمر محمًدا أن سربة حديث يف جاء ولكن املعلومة، لآلية تفسريه يف ذلك إىل أشار كما القرطبي الجاهلية
إىل حاجة تكن «لم بقوله: الزعم هذا يعارض بالقرطبي وكأني صحيح، غري وهو الوداع حجة يف باملتعة
سابًقا املتعة عن نهى كان الذي محمًدا أن فاألصح نسائهم.» مع كانوا الرجال ألن الوقت؛ هذا يف ذلك
أهل وألن بها، يتربأ حجة ألحٍد يبقى ال حتى املتألبة الجماهري من مسمع عىل ثانيًة النهي هذا اليوم كرَّر

كثريًا. (املتعة) يستعملونها كانوا مكة
واختالف تفاوت بينهن بل القبيل، هذا من واحد نمط عىل كلهن يكن لم العرب نساء أن يف ريب ال 36

عامر بني قبيلة من كانت سربة حديث يف ذكرها ورد التي االمرأة أن الذكر يستحق ومما عظيم،
رحلة (انظر سفيهة أشعاًرا يرددن حارسات عراة الكعبة حول يطفن كن أنهن نسائها عن ُعرف التي

العموم. عىل ردية سمعة عامر بني لنساء أن فالظاهر ،(Hurgrogne S. III
القبائل بعض بني اليوم إىل شائع أجل إىل النكاح أو الذواق نكاح أن االشرتاك علماء عند املقرر من 37

عند فالنكاح الهورون، قبيلة يف األخص وعىل الشمالية، أمريكا هنود عند ذلك نجد ما وأكثر املتوحشة،
انقضاء بعد ثانية يعقد ثم كامًال حوًال يدوم فإنه املسكوج عند ا أمَّ أيام، بضعة من أكثر يطول ال سكانها
إنكلرتا سكان عن ويعرف البتة. إليه حاجة فال وإالَّ ولًدا، ذلك غضون يف االمرأة وضعت إذا األجل هذا
الطرفان. تحاب إذا دائم رباط إىل ينتقل لكنه الوقتي، الجماع كثريًا يشبه عندهم الزواج أن الجديدة
ويجامعون منهن األوىل عىل إالَّ يتزوجون ال لكنهم نساء، عدة فرجينيا بالد شيوخ لبعض أن وُحكَي
صفحة ثالث جزء Antropologie Waitz d. Natur völker (طالع: يتزوجوهن ثم كاملة سنة األُخر
أخبار يف ورد فقد إفريقيا، سكان بعض عند اليوم إىل شائعة يحاكيها ما أو العوائد هذه تزال وال .(١٠٥
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الخاطب يأتيها فكان قبيلة، عرشين من رجًال أربعني من أكثر جامعت أنها خارجة أم عن
فمن تذوقه،38 أن بعد اللهم غريه وتطلق واحًدا تتزوج فكانت نكح، فتجيبه خطب، فيقول

خارجة». أم نكاح من «أرسع املثل: هنا
قال: أمثاله بعض رشح يف امليداني ذكره مما يؤخذ كما عديدات خارجة أم وأمثال
منهن الواحدة تزوجت إذا إلخ39 العبدية الجعيد بنت ومارية هذه خارجة أم «وكانت
عالمة ويكون ذهبت، شاءت وإن أقامت شاءت إن إليها أمرها كان عنده وأصبحت رجًال

أصبح.» إذا طعاًما له تعالج أن للزوج ارتضائها
كان بل فقط، النساء يف محصوًرا كان الطالق حق أن هذا من يستنتج ال ولكن
الحقوق بهذه اعرتفت التي اإلسالمية الرشيعة يف الحال هي كما أيًضا الرجال إىل يتعدى
يظهر كما تقييد بدون تقريبًا الطالق استعمال ألصحابها فأباحت القديمة، واألحكام
ليلة أللف ترجمته Lane بها ذيل التي املفيدة التنبيهات بعض يف جاء اآلتية: األمثلة من
أن منهم الوسطى الطبقة يف سيما وال املستحبة العرب عادات من «ليس تعريبه: ما وليلة
يتخذ لم من املذكورة الطبقة أصحاب من قلَّ ولكن امرأة، من بأكثر واحد وقت يف يتزوجوا
عليٍّا أن ذلك مثال عندهم، الطالق لسهولة إالَّ ذلك وما مختلفة، أوقات يف امرأة من أكثر

فإن Belantes بلنت قبائل ومثلها أيام بضعة من أكثر يدوم ال Akra أكرا قبائل عند الزواج أن السياح
يتلف أن إىل تقيم حيث أبيها بيت إىل عادت ثم ترًسا زوجها من أخذت تزوجت إذا االمرأة أن عاداتهم من
يتزوجوا أن سكانها عادات من أن الحبشة شوايف والية مدن من Alia-Amra مدينة عن وذكر الرتس.
ال أنهم Andaman سكان عن وُحكَي نسائهم. سبيل خلوا أشغالهم من فرغوا فمتى سوقها، أتوا كلما
أن عندي والذي الولد. فطام يوم إىل أو تلد أن إىل صاحبته مع الرجل يقيم الوقتي، الزواج إالَّ يعرفون
Oberndorf مدينة يف املعروفة العادة ذلك عىل والدليل أوروبا، نفس يف اليوم إىل باقية الزواج هذه آثار
يوًما عرش بأربعة الجديد العام قبل سنة كل يجتمعون املدينة هذه سكان أن وهي Necker نهر عىل
أخرى، لسنة ثانية مرة امرأتك تستأجر أن نيتك يف هل زوجها: االمرأة تسأل وهناك اللهو، مراسح يف
وبعد األغاني، وينشدان ويرشبان يرقصان ثم كاملة»، لسنة ثانية مرة «أستأجرك زوجها: فيجيبها
«باستئجار عندهم العيد هذا ويعرف الدراهم، من عليها ما املنزل لصاحب االمرأة تدفع الحفلة انقضاء
Wald-und: Mamhardt, Feldkulte, Bd. I. Der Baumeultus طالع: .Die weiberdingete االمرأة»

.d. Germanen md ihrer Nachbarstämme s. 462
القاهرة). طبع ص٣٥٦ أول جزء امليداني (أمثال آخر» وتتزوج جربته إذا الرجل تطلق ذواقة «وكانت 38
بكلمة إليها أشار هنابل، امليداني يذكرها لم التي النساء جملة من املذكور: املحل يف امليداني أمثال 39

محمد. جد املطلب عبد أم عمر بنت سلمى كانت «إلخ»،
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كان أنه عنه قيل ومما املطلقات، من امرأة مائتي من أكثر فاطمة بعد اتخذ النبي) (صهر
أنه ثابت بن مغرية عن وُحكَي العدد، هذا مثل يطلق أن بعد نساء أربعة عىل يبني أحيانًا
مؤلفات يف مدونة وكلها تحىص، أن من أكثر ذلك وأمثال امرأة، ثمانني من بأكثر تزوج
هذا من العرب عن ُسمع ما أغرب ولكن للتغيري، حبهم نتيجة إالَّ ذلك وما أنفسهم، العرب
٤٢٣ سنة (تويف البغدادي الصباغ بن محمد عن ثقة مصادر إىل مسنًدا ُحكَي ما القبيل
أول تزوج ملا أنه فرضنا فلو امرأة، تسعمائة من أكثر تزوج أنه من عاًما) ٨٥ عن للهجرة
عرشة.»40 ثالث سنويًا النساء من يأخذه كان ما عدد لكان سنة خمسعرشة ابن كان مرة
بذلك، إالَّ عنه نعرب أن يمكنَّا وال اإلسالم، قبل العرب عوائد تأثري عن ناتج ذلك وكل
مطردة قاعدة ما يوًما كانت — الذواق زواج عن ناهيك — املتعة أن إىل النظر أمعنَّا فلو
إدراك وقتئذ علينا لسهل وطباعهم، أخالقهم يف املتأصلة عاداتهم من وعادة العرب، عند
نسخ مع العرب بني طويلة مدة ظاهرة بقيت القديمة العادة هذه آثار أن وهو اآلتي، األمر
يصعب كان ألنه إالَّ ذلك وما إياها، وتحريمه نفسها للعادة اإلسالمية الرشيعة صاحب
يف املتأصلة عاداتهم عن العرب تثني أن الشأن هذا يف صدرت التي األوامر جميع عىل
غلط ولقد املستمر، الرشعي بالزواج التمسك عىل واحدة دفعة وتحملهم أجياًال أخالقهم
عن ناتج التطرف حد أحيانًا والبالغ اإلسالمي الطالق يف املشاهد التسامح أن زعم من
الزواج بني أن ينكر أحد ال إذ القديمة؛ العرب وعادات املتعة نكاح مع املسلمني تساهل
ال كنَّا وإن واسًعا، وبونًا بيِّنًا فرًقا املتعة وبني وسهولة رسعة بكل فسخه يمكن الذي
مطلًقا نكح من أن عىل «أجمعوا الذين الفقهاء أكثر عند الفرق لهذا أثًرا تقريبًا اليوم نرى
وإنما متعة، نكاح وليس حالل صحيح فنكاحه نواها مدة إالَّ معها يمكث ال أن ونيته

املذكور».41 بالرشط وقع ما املتعة نكاح
التي البخاري صحيح عبارة عن البحث إىل ننتقل أن قدمناه الذي بعد اآلن يمكنَّا
كان الجاهلية يف «النكاح املذكور: املصنف قال الجاهلية، يف النكاح أنواع ذكر فيها ورد

(جزء املعروفة رحلته يف Burekhardt وشهد ،٣١٨-٣١٩ صفحة أول جزء املذكور الكتاب Lane 40

رأيت «قد قال: أيًضا. الحاليني البدو بني شائع الطالق يف التساهل أن إلخ) و٢٧٠ ١١٠ صفحة أول
أن أمكنه فمن امرأة، خمسني من بأكثر تزوج قد سنة األربعني يتجاوزوا لم الذين من العرب بعض

.(١١١-١١٢ (صفحة شاء» ما وقدر شاء متى غريها ويأخذ امرأة يطلق أن يمكنه جمًال يقدم
.٣١١ صفحة الثالث، الجزء مسلم، صحيح عىل النووي رشح انظر 41
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ابنته أو وليته الرجل إىل الرجل يخطب اليوم، الناس نكاح منها فنكاح أنحاء: أربعة عىل
أرسيل طمثها من طهرت إذا المرأته يقول الرجل كان آخر ونكاح ينكحها، ثم فيصدقها
الرجل ذلك من حملها يتبني حتى أبًدا يمسها وال زوجها ويعتزلها فاستبضعي، فالن إىل
رغبة ذلك يفعل وإنما أحب، إذا زوجها أصابها حملها تبني فإذا منه، تستبضع الذي
دون ما الرهط يجتمع آخر ونكاح االستبضاع، نكاح النكاح هذا فكان الولد، نجابة يف
تضع أن بعد لياٍل ومر ووضعت حملت فإذا يصيبها، كلهم االمرأة عىل فيدخلون العرشة
لهم تقول عندها يجتمعوا حتى يمتنع أن منهم رجل يستطع فلم إليهم أرسلت حملها
باسمه، أحبت ما تسمي فالن، يا ابنك فهو ولدت وقد أمركم، من كان الذي عرفتم قد
الناس يجتمع الرابع والنكاح الرجل، (منه) به يمتنع أن يستطيع ال ولدها به فيلحق
أبوابهن عىل ينصبن كن البغايا، وهن جاءها ممن تمتنع ال االمرأة عىل فيدخلون الكثري
ُجِمعوا حملها ووضعت إحداهن حملت فإذا عليهن، دخل أرادهن فمن علًما، تكون رايات
من يَمتنُع ال ابنَه وُدعي به فالتاط يرون بالذي ولدها ألحقوا ثم القافة،42 لهم وَدَعوا لها

ذلك.»43
منها ثالثة عن نبحث أنواع، أربعة عىل كان الجاهلية يف النكاح أن ذُكر مما يظهر
البخاري كالم من رأينا البتة. يهمنا ال ألنه األول؛ النوع وهو الرابع، عن صفًحا ونرضب
أن المرأته ص يرخِّ الرجل كان االستبضاع، بنكاح العرب عند يُعرف كان الثاني النوع أن
ما الغرابة من ذلك ويف الولد، نجابة يف رغبة الشارح44 بنيَّ كما القوم أرشاف أحد تجامع
الذي لكن الشعوب، من العرب غري عند معروفة العادة هذه إن نعم أحد. عىل يخفى ال
ترى وكانت منه، ولد لها يكن لم إذا زوجها غري تجامع كانت االمرأة أن أمرها من نعرفه
قال: القدماء الجرمانيني عن غريم األملاني العالم كالم من مثًال ذلك يؤخذ كما السبب فيه
للرجل يحق كان إنه بحيث رشعي وارث عىل الحصول عندهم الزواج من الغرض «وكان
بعض يف وورد معارضة.»45 غري من غريها ويأخذ عْقرتَها تحقق إذا امرأته يطلق أن
يف ضعفه تحقق أن بعد تورنغ فرسان أحد أن أليصابات القديسة عن القديمة القصائد

الخفية». باآلثار الولد يلحقون «بالذين قافة كلمة القسطالني فرسَّ 42

.٤٥ صفحة ثامن، جزء القسطالني، رشح مع البخاري صحيح انظر 43
أرشافهم. من برجل منه» فاستبضعي فالن إىل «أرسيل البخاري عبارة القسطالني فرسَّ 44
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امرأته.46 يطأ أن إليه وطلب أليصابات زوج لودفك األمري أمام مثل له وارث عىل الحصول
نقترص الشعب» «بحكمة املعروف الكتاب يف حرية بكل مرسودة تراها عديدة ذلك وأمثال
الزوج وسع يف يكن لم إذا «سؤال: قال: املذكور، تأليفه يف غريم ذكره واحد عىل هنا منها
لريضيها يفعل أن عليه فماذا عنه راضية امرأته كانت وإذا امرأته، نحو عليه بما يقوم أن
السياج، وراء ما إىل وينقلها ظهره عىل يحملها أن عليه يجب الجواب: خاطرها؟ ويطيب

يرضيها.»47 رجل إىل يسلمها أن عليه يجب السياج بها يجوز أن وبعد
إسربطا سكان من الهِرم فكان أيًضا، القدماء اليونان عند معروفة العادة هذه وكانت
ذلك، عىل القدرة عدم نفسه من رأى إذا ليواقعها األحداث من أصحابه أحد إىل بامرأته يأتي
الحقيقي، ابنه كأنه له وريثًا وجعله تبنَّاه ولًدا ووضعت صاحبه من امرأته حبلت فإذا
Si maritus: qui الرجال من أرادت من مجامعة يف الحق الوارثة لالبنة فكان أثينا يف ا أمَّ
أن الرشعي الزوج وسع يف يكن لم (إذا cam sibi jure vindicavit, coire non posset

ذلك). يفعل
يف التشوكيش قبائل بني اليوم إىل شائعة تزال ال العادة هذه أن أيًضا املعروف ومن
ولد له يكن لم إذا غريه مواقعة عىل امرأته يحمل عندهم الرجل فإن سيبرييا،48 شمايل
بقايا العرب عوائد من يقابلها وما العوائد هذه أن ريب فال وريث، له يكون أن وأحب
Mac Lennan اإلنجليزي الكاتب قال فيه. معروًفا الرشعي الزواج يكن لم الزمن من دور
اإلنساني املجتمع بحالة يذكرنا العائلة بمستقبل االهتمام «إن تعريبه: ما األمر هذا عن
فيه عمَّ عرص يف االهتمام هذا إىل داعي ال إذ األزواج، تعدد نكاح سائًدا كان يوم القديمة

الزوجني.»49 بني املحبة عرى وقويت الفردي الزواج
ونكاح األزواج تعدد فهما األربعة النكاح أنواع من والرابع الثالث النوعان ا أمَّ
عىل فيدخلون الكثري الناس يجتمع «كان بأنه: األخري النوع هذا ُعرف وقد املشاركة،

صفحة املذكور غريم وكتاب ،٤٧ صفحة ثان، جزء ،Die Deutscher, Frauen in dem Mittclalter 46

.٤٤٤
Dargun: Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im أيًضا: انظر .Grimm. p. 445 47

.germanichen Rect und Leben. p. 45
Post, Die أيًضا: انظر ،Klemm, Allgemeine Culturgeschichte Bd. II, p. 204 48

.Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Entstehung der Ehe, p. 276-277
.Studies in ancient history. p. 277-276 49
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عىل منها نقترص كثرية ذلك وأدلة منهم». واحد تبناه ولد الجماع هذا من ولِد فإذا املرأة،
يختلف كان «التي الراية صاحبة عن كالمه عند للشهرستاني والنحل امللل كتاب يف ورد ما
مما فيظهر أحدهم».50 الولد ألزمت ولدت فإذا واحد، طهر يف يواقعها وكلهم النفر إليها
لكنها البخاري صحيح يف ذلكرصيًحا روي كما للجميع مباحة كانت وإن املقسمة أن ذُكر
بواسطة أحدهم الولد إلزام من املعنى ما ولكن معلومة، جماعة تخص كانت الواقع يف
يشابهه ما مع مقابلته من األمر هذا لفهم بدَّ ال عندهم؟ معروفة عالمات بعض أو القافة
الذين (الهند) مالبار بالد يف األعيان طبقة وهم مثًال، كالنَّائر العرب غري عند العوائد من
أخبار من ذلك يؤخذ كما الرشعي، الزواج يعرفون ال وبالتايل املشاركة، نكاح يستعملون
كتابه يف باخوفني جمعها التي والهوالنديني واإلنكليز واإليطاليان الربتوغال سياح بعض
عندهم «والنساء تعريبه: ما النائر عن قيل حيث القرابة»، عن القدماء «بآراء املعروف
كل أن إالَّ غري، ال قبيلتهن نفس من كان إذا اللهم أراد، من كل إليهن يختلف مشرتكة
ثالثة تخص منهن فالجميلة القبيلة، من معلومة جماعة الحقيقة يف تخص منهن امرأة
وعندهم أرادوا، متى ويطئونها ولوازمها بأودها يقومون وهم النائر، طبقة من أربعة أو
ومع هذا القبيلة. سكان أعني يف واعتبارها رشفها زاد االمرأة أخدان عدد زاد كلما أنه
معارشة من أرادت إذا يمنعها ال ذلك لكن عرش، اثني إىل رجلني من منهن امرأة لكل أن
إىل إشارة الباب عىل علَّق باملقسمة أحدهم اختىل فمتى لألولني األفضلية تكن وإن غريهم
ا أمَّ بالقتل، عوقب ذلك خالف ومن الدخول، عىل غريه يتجارس فال درعه، أو سيفه ذلك
ولًدا ووضعت حبلت إذا ثم بها، واالستمتاع عليها الدخول يف الحق فلكل العالمة غابت إذا

املعلومة.»51 الجماعة من إليها االختالف من يكثر كان من غالبًا ألزمته
فلو الجاهلية، يف العرب عوائد من ذكرناه وما العوائد هذه بني املشابهة من فكم
األزواج وتعدد املشاركة نكاح بني الفرق إدراك علينا لسهل األمر هذا إىل النظر أمعنا
النوع يف ذلك نرى كما غري ال الرجال بعض االمرأة فيه تخص كانت ما وهو القانوني،
الثالثة ا أمَّ األول، النوع إالَّ األربعة األنواع هذه من يحلل لم اإلسالم ظهر فلما الثالث،
عنها ونهى حرمها فقد األزواج، وتعدد املشاركة، ونكاح االستبضاع، نكاح وهي: األخرية

(طبع .٤٤٢ صفحة للشهرستاني، والنحل امللل كتاب من الثاني الجزء طالع باملقسمة. تعرف وكانت 50

لندن).
.٢٣٥ صفحة ،Bachofen 51
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إذ آخر، أمر حاًال وتركه أمر اليشء عن النهي أن يجهل منَّا من ولكن القيامة». يوم «إىل
عنارص كعنرصمن أصبحت حتى أخالقنا يف تمكنت عادة نستأصل أن األمور أصعب من
العرب بني املاثلة واآلثار العوائد هذه من يشءٌ بقَي إذا هذه والحالة عجب فال حياتنا،

طويلة. بمدة بينهم اإلسالم انتشار وبعد حتى
العرب عند املشاركة ونكاح األزواج تعدد شيوع إىل خفي طرف من يشري ذلك وكل
الصادرة األوامر عن شيئًا يعرف يكن لم املسلمني بعض أن كله ذلك من وأغرب قديًما،
«تاريخ كتابه يف Dozy ذكره قاطع دليل ذلك عىل وإليك النكاح، بخصوص النبي من
السن يف طاعن أعرابي «اتفق قال: البرصي إسمعيل أبي عن مأخوذًا إسبانيا» يف اإلسالم
قطيعه، له يحفظ أن رشط عىل أخرى، بعد ليلة ليطأها إليه بامرأته يبعث أن شاب مع
أن تعرفان أال وسألهما االثنني أحرض الغريب االتفاق هذا عىل املؤمنني أمري اطلع فلما

شيئًا.»52 ذلك عن يعرفان ال أنهما فأقسما األمور، هذه مثل عن ينهى اإلسالم
ذلك يؤخذ كما ب.م، عرش والرابع عرش الثاني الجيلني يف حتى كثرية ذلك وأمثال
معجمه يف األول حدَّث بطوطة، وابن الحموي كياقوت العرب كتبة بعض أخبار من
القديم، العرب زي وزيهم عرب «وأهلها نصه: ما مرباط مدينة عىل كالمه عند الجغرايف
اكتسبوها كأنهم غرية قلة وفيهم وتعصب، وزعارة خلقهم يف رشاسة مع صالح وفيهم
الذين الرجال ويسامرن مدينتهم ظاهر إىل نساؤهم تخرج ليلة كل يف أنه وذلك بالعادة،
زوجته عىل الرجل فيجوز الليل، أكثر يذهب أن إىل ويجالسنهم ويالعبنهم بينهم، حرمة ال
غريه امرأة عىل ويميض عنها فيعرض وتحادثه، آخر تالعب هي وإذا وعمته، وأمه وأخته
أديب عاقل رجل منهم كثرية، بجماعة بكيش اجتمعُت وقد بزوجته، ُفعل كما ويجالسها
بلغني له قلت بيننا الحديث طال فلما عنه، وكتبتها أشعاًرا وأنشدني كثريًا شيئًا يحفظ
غريه، أردت ما قلت السمر، تعني لعلك وقال فبدرني أعرفصحته، وال أنكرته يشءٌ عنكم
خلقنا مذ وله نشأنا عليه ولكن لقبيح، إنه أقسم وباهلل صحيح ذلك من بلغك الذي فقال
السنني ممر مع ذلك إىل سبيل ال ولكن لغريناه قدرنا ولو نزيله، أن استطعنا وال ألفنا

به.»53 العادة واستمرار عليه

اضطررنا عليه الحصول يسعنا ولم البرصي كتاب لدينا يكن لم (ملا ٣٦ صفحة األول الجزء ،Dozy 52

م). منَّا. بكالم عبارته نؤدي أن
.٤٨١-٤٨٢ صفحة رابع، جزء فوستنفلد)، (طبع ياقوت 53
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يكثرن «ونساؤهم حرفه: ما ُعمان عاصمة نزوا عىل كالمه عند بطوطة ابن وحكى
«كنت قال: اآلتية، بالحكاية ذلك عىل واستشهد لذلك.» إنكار وال عندهم غرية وال الفساد،
الصورة حسنة السن صغرية امرأة فأتته نبهان بن محمد أبي ُعمان سلطان عند يوًما
اذهبي لها فقال الشيطان، طغى محمد أبا يا له: وقالت يديه بني فوقفت الوجه، بادية
اذهبي لها فقال محمد، أبا يا جوارك يف وأنا أستطيع ال له فقالت الشيطان، واطردي
جوار يف تكون فعلها مثل فعل ومن هذه أن عنه انرصفت ملا يل فذكر شئت، ما فافعيل
قتلوها وإن عليها، يغريوا أن قرابتها ذوو وال أبوها يقدر وال للفساد وتذهب السلطان

السلطان.»54 جوار يف ألنها بها ُقِتلوا
بعض مؤلفات يف ورد مما شيئًا السالفني الكتبة أخبار إىل أضفنا إذا بأس وال هذا
تزال ال العرب عند األدب حالة أن القارئ لريى وأخالقهم؛ العرب عن العرص هذا سياح
يصف Palgrave اإلنكليزي السائح كتاب يف جاء ما ذلك فمن وتقويم، تحسني إىل تحتاج
الفساد ِعظم «إن تعريبه: ما البدو عن كالمه معرض يف قال العرب، بالد إىل رحلته فيه
محللة بني الزواج بأمر املتعلقة اإلسالمية الرشيعة حدود يجعل البدو أخالق عىل السائد
إىل منه املشاركة نكاح إىل أقرب عندهم الزواج ألن وذلك رضورية؛ وغري نافلة ومحرمة
أخبثهم الولد «هذا وهي بينهم الدارجة العبارة إن يقال أن يصح حتى الزوجات، تعدد
القبيل هذا من فإنهم وبالحقيقة غريهم، عىل مما أكثر عليهم تنطبق أباه» يعرف ألنه
كما الكالب» من درجة «أحط — هنا أذكرها أالَّ القارئ يل يسمح — أخرى أمور ويف كما
منهم رأيت إذا حديثهم، إىل أصغي بينهم مقيًما كنت يوم مراًرا ذلك يرددون سمعتهم

القول.»55 يف واإلخالص بالصدق التكلم إىل ميًال
القبائل إحدى وهي الحسني، بني قبيلة سبنرسعن ذكره ما هنا الذكر يستحق ومما
الزواج مسألة يف الحرية من العرب «ولبعضنساء قال: األبيض، النيل شواطئ عىل النازلة
أراد متى أنه ذلك من قاطبة، األرض نساء من غريهن عند أظن ما عىل وجوده يعرس ما
عىل فتتوقف الثمن هذا كمية ا أمَّ ثمنها، عىل أبويها مع أوًال يتفق ابنة يتزوج أن أحدهم
أمانة، بكل زوجها مع عالقاتها عىل فيها تحافظ أن الفتاة تتعهد التي األسبوع أيام كمية
أطرافها جميع من املسألة وفحص الرتوي بعد بأنها الخطيبة أّم تتظاهر ذلك تم فمتى

إلخ. ٢٢٧ صفحة ثان، جزء (Defremery (طبع بطوطة ابن 54
.Nerrative of a year’s journey through Central and Eastern Arabia. vol. 1. p. 10-11 55
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عىل تحافظ أن بنتها إجبار عىل املقدرة عدم نفسها من ترى العائلة عواطف ومراعاة
وكالم واللتي اللتيا بعد لكنهم األسبوع، يف يومني من أكثر زواج كل من املطلوب عفافها
بزيادة العريس أهل يتعهد أن وبعد عنيفها، اللهجة حاد الناظر يخاله عريض طويل
العادة هي كما غري، ال األسبوع يف أيام أربعة زوجها االمرأة تلتزم أن عىل يتفقون الثمن،
للعوائد طبًقا األيام هذه غضون يف بيشء تقيد ال العروس لكن القبيلة، عائالت أرشف عند
لزمت أحبت فإن تشاء، كيفما بنفسها تترصف أن حرة هي بل عندهم، املتبعة القديمة
واجباتها من شيئًا تتمم وأالَّ التامة بالحرية تتمتع أن فيمكنها ال، أو وبيته عريسها
وا أحسُّ إذا سعداء أنفسهم يعدون املتزوجني أن شاهدت «لقد ذلك: بُعيد قال ثم الزوجية.»
محبتهن عىل شاهًدا ذلك يف ويرون الحرة، األيام غضون يف نسائهم طرف من ما بالتفات

لهم.»56
يكن لم أنه الجاهلية يف العرب عند النكاح أمر من اآلن حتى ذكر ما كل من ينتج
حني الخالية األعرص يف إذ ذلك؛ إىل حاجة تكن لم بل ال األب، معرفة إىل عندهم سبيل من
ذلك لكن أموره، جميع يف بها ويتعلق أمه يتبع الولد كان معروًفا الرشعي الزواج يكن لم
عالم إىل ظهوره سبب هو كان الذي الطفل إىل وحنو بميل يشعر أن الرجل ليمنع يكن لم
العميق التفكر إىل الغريزي وامليل القلبية العواطف هذه إلظهار محتاًجا يكن ولم الوجود،
ما عىل وهذا بالطفل، تعلًقا ازداد ضمري فعل فيه قوي كلما فكان البعيدة، والتأمالت
للولد اختياري أب تعيني عادة االشرتاك بنكاح املتمسكة الشعوب بعض عند أولد ما نظن
يف Bachofen العالم أشار ولقد خصوصية، وعالمات خارجية إشارات بعض بواسطة
وها الغابرة، األزمنة إىل ترجع النوع هذا من أمثال بعض إىل «باألمومة»57 املعروف كتابه
Liburnالليبورنيني نيقوالوسعن «نقل قال: للحقيقة، تعزيًزا للبعضمنها موردون نحن
من الخامسة السن حتى واحد بيت يف أوالدهم يربون وهم مشرتكة ونساؤهم تعريبه: ما
عىل املقيمني ثم قبيلتهم، رجال مع ويقابلونهم يجمعونهم السادسة السنة ويف عمرهم،
وهم أيًضا، مشرتكة عندهم والنساء قال: هريودوتس ذلك عن أخرب األحمر، البحر شواطئ
كرب متى لكنه واحد، بيت يف معهن يقيموا أن غري من وحشية طريقة عىل يجامعونهن
من شابهه من منهم لكل فيُعطى أشهر ثالثة كل الرجال تجتمع أمهاتهم بيوت يف األوالد

.Spencer. Descriptive Sociology, part 3-A (Asiatic Races), fol. 8 and fol. 30 56

و٢٠. و١٧ ١١ صفحة ،Das Mutterecht 57
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يتعاطون الذين الكرمنة عن جاء ما القبيل هذا ومن له.» وريثًا ويجعله فيتبناه األوالد،
نكاح أوالد من يربون ال وهم معينة، امرأة منهم ألحد «ليس أنه: من أيًضا املشاركة نكاح

خارجية.»58 سيمات بعض عىل اعتماًدا تبنوه من إالَّ والده جهل وممن املشاركة،
الرجال من أرادت من ولدها تُلزم كانت النائر قبائل عند األم أن سبق فيما رأينا قد
البخاري، أحاديث يف ذلك ورد كما العرب عند أيًضا معروفة كانت العادة وهذه قبيلتها، يف
ولكن خارجية، ظواهر عىل ذلك يف معتمدة والًدا، ولد لكل تعنيِّ كانت القافة إن قيل حيث
األزواج تعدد يف منه االشرتاك نكاح يف وجوًدا أندر االختياري الوالد أن فيه ريب ال مما
ولم واحدة، امرأة أخوة جملة باألحرى أو األقارب بعض فيه تملك كانت ما وهو القانوني،
قبًال االمرأة تنتخبه كانت من أو األكرب األخ كان بل للولد، أب تعيني الرضوري من يكن
يوليوس كتاب يف عيانًا ذلك نشاهد كما أباه، حقيقة يكن لم وإن للمولود أبًا غالبًا يعد
من عرش االثني أو للعرشة أن عنهم جاء فقد القدماء، الربيطانيني فيه وصف الذي قيرص
امرأة إىل فيختلفون بينهم فيما يتفقون كانوا واألقارب األخوة وأن مشرتكة، امرأة رجالهم

بكوريتها.59 نزع من أول وهو له والًدا بينهم من انتخبت ولًدا وضعت فإذا واحدة،
متعلق املشرتكة االمرأة انتخاب أن األزواج بتعدد املتمسكني تيبت سكان عن ونُِقل
يف العرب عند ذلك عكس عىل كان األمر لكن أوالدها.60 سائر يتبنى وهو األكرب باألخ
نكاح يف كان إن الولد أب عندهم تعنيِّ كانت القافة فإن سابًقا، ذلك رأينا كما الجاهلية
كانت األم حيث آنًفا، املذكورة القبائل عند نجده ما بخالف األزواج تعدد يف أو املشاركة
عند العادة هذه عىل بيِّنًا تأثريًا األمومة لنظام أن ا أمَّ غريها.61 أحٌد وليس الولد أب تعنيِّ

ما التأليف هذا غري يف الكرمنة عند االشرتاك نكاح عن وجاء .٨ صفحة خامس باب Mela طالع 58

وقال االشرتاك.» زواج تتعاطى لكنها الفردي، الزواج الكرمنة قبائل تعرف «ال :Solinus قال تعريبه:
Martianus وذكر أرادو.» من النساء من يطئون بل الرشعي، الزواج يعرفون ال «والكرمنة :Plinius

زواج.» بدون النساء يجامعون الكرمن «أن Capella
.De bello gallico, 147 59

.١٥٨ صفحة القديم»، التاريخ عن «بحث ،Mac Lennan 60

كما القافية وليس املشاركة نكاح يف الولد أب تعنيِّ كانت األم إن املذكور املوضع يف الشهرستاني قال 61

لم ألنه األزواج؛ وتعدد املشاركة نكاح بني خلط الشهرستاني أن عندنا والذي البخاري، كالم من يؤخذ
من يذكر لم ألنه املحل؛ هذا متن يف تحريف وقع أنه فالظاهر األخري، النكاح هذا ذكر عىل كتابه يف يأت

فقط. ثالثة إالَّ عنها يتكلم أن أراد التي النكاح أنواع أربعة
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لو أي البدء؛ منذ موجودة العادة هذه كانت لو إذ فيه؛ ريب ال مما فهذا القدماء العرب
لصعب اصطناعية بطريقة ولو والد دائًما له يعني كان أو حقيقي أب للولد دائًما كان
بأن التسليم من بدَّ ال إذًا األم، يف قديًما القرابة حرص إىل دعت التي األسباب إدراك علينا
وتعدد املشاركة زواج شيوع بعد أي ذلك، بعد وتنترش تتشكل ابتدأت املذكورة العادة
مر أنه يف إذًا ريب فال اإلنساني، املجتمع بني الفردي الزواج مبادئ أول وظهور األزواج
املشاركة زواج لشيوع ا إمَّ وذلك — للولد فيه يكن لم الزمن من دوح الجاهلية عرب عىل
الطرق بإحدى يتبناه أحد يكن لم بل حقيقي، أب — نجهلها أخرى ألسباب أو بينهم
الذين النائر فإن األمومة، نظام أو املطلقة األم قرابة شيوع إىل أدى ما وهو املذكورة،
اليوم حتى يعرفون ال املشاركة زواج من املولود الولد تبني عادة بينهم شائعة تزال ال
عوائدهم من ذلك يظهر كما األمومة، نظام عىل اليوم إىل باقون إنهم أي األبوة، نظام
يف وباألخص النسائي الفرع يف محصورة تزال ال الوراثة حقوق أن ذلك من وأخالقهم؛
كتابه يف Bachofen جمعها التي التآليف بعض يف عنهم مذكور هو كما األخت أوالد
تعنيِّ حملها االمرأة تضع أن «وبعد قال: النائر، عن املشاركة نكاح عىل كالمه عند املذكور
عندهم الولد أن إالَّ امليش، عىل ويقوى النائر يكرب أن بعد وذلك وتربيته، بأوده يقوم أبًا له
من األقربون أقاربه ورثه أخت أوالد له يكن لم فإن أخته، أوالد ترثه بل قط، أباه يرث ال

جدته.»62
عند شائعة األمر بادئ يف كانت األمومة أن من قدمناه الذي رأينا عىل إذًا اعرتاض فال
بما منها نجتزئ سابًقا، ذكرناها التي عن عدا أخرى براهني ذلك عىل ولنا القدماء، العرب
عىل الواضحة األدلة من االعرتاضات. من ينتظر ملا ودفًعا بيانه توخينا ملا تعزيًزا يأتي؛
تستعملها التي بطن كلمة عندهم، األبوة نظام استحكام قبل العرب عند األمومة شيوع
تشري األصيل بمعناها الكلمة هذه أن ريب فال القبيلة، أو العائلة بمعنى اليوم إىل العرب
نجد أنا ذلك عىل والدليل ومحورها، العائلة مصدر فيه االمرأة كانت الزمن من عقد إىل

الشعوب. من العرب غري عند يرادفها ما أو الكلمة هذه
قبائل عن أخذناه القبيل هذا من واحد مثل عىل هنا نخترص الرشح نطيل ال ولكي
معروف هو املتمسكنيكما صومرتا63 أعايلجزيرة سكان باألحرىعن أو الهندي، األرخبيل

أن Nicolo di Conti إىل مسنًدا جاء حيث سابًقا، املذكور الكتاب من ٢٤٧ صفحة ،Bachofen 62

أخته.» أوالد ترثه كانت بل تبناه ملن وريثًا يعد يكن لم الولد لكن والًدا، ولد لكل تعنيِّ كانت «االمرأة
.Van Hasselt Voeksbeschrijving van Midden-Sum atra. S. 245 63
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بطن من (ومعناها Sabuwah pêrut لفظة يطلقون أنهم عنهم نُِقل فقد األمومة، بنظام
اللهم مقيمني كانوا إذا القرابة ذوي من الجماعة عىل واحدة)64 أم رحم من أو واحد
القبيلة، أم هي واحدة امرأة من لتسلسلهم وذلك واحدة، لعائلة ومؤلفني واحد بيت يف
عىل للداللة ماكاسل قبائل تستعملها التي Pasaribattangang كلمة أيًضا القبيل هذا ومن
واحد)، بطن من (النابتون حرفيٍّا الكلمة ومعنى اإلطالق، عىل العائلة أو واألخوات األخوة
نظام األمومة كانت يوم الوجود عالم إىل ظهرت املجازية العبارة هذه أن الظن عىل فيغلب
ا مينهاسَّ يف الغور قبائل تستعملها التي العبارة أيًضا القبيل هذا ومن الوحيد، العائلة
حليب)، to to كلمة من (مأخوذة sanatotoan وهي Celebes السلب لجزائر التابعة
الذين البطاس قبائل ذكر من هنا بأس ال ثم واحد، حليب من الشاربون الحريف وتعريبها
Dongan- البطن) (رفقاء أو Sènnina األم) (رفقاء لفظة عشرية كل أعضاء عىل يطلقون
واالنتساب الخالية األجيال يف عندهم األمومة شيوع عىل واضح دليل وهذا ،Sabutuha
لكلمة تفسرينا صحة يف للشك محل ذكرها عىل أتينا التي األدلة كل مع يبق فلم األم، إىل
بنظام القبائل إحدى تمسك نتائج من إن ثم العائلة، بمعنى العرب عند املستعملة بطن
حيث العربية، األنساب يف نراه ال ما وهو باسمها ى ويسمَّ أمه إىل الولد ينتسب أن األمومة
يناقض ال الظاهري التفاوت هذا أن إال باسمه، ى ويسمَّ أبيه إىل غالبًا ينتسب الولد نرى
العرب عند األنساب علم عن سابًقا قلناه ما اللهم اعتربنا إذا عنها ندافع التي الحقيقة
الوجود عالم إىل ظهرت األنساب شجرات أن يعرف منَّا فكل التاريخية، أهميته ومقدار
فأنسابهم يذكر، اسم لألمومة يكن ولم العرب، عند الوحيد العائلة نظام األبوة كانت يوم
األوالد أن منها يظهر بعضشواهد لدينا ولكن األبوة، إالَّ ذلك سبب وما مغلوطة، قة ملفَّ إذًا
65Nöldeke الشهري املسترشق ذكر فقد بأسمائهن، ويسمون أمهاتهم إىل ينتسبون كانوا
ذلك من وأهم العرب. أمراء بني حتى شائًعا كان األمر هذا أن منها يؤخذ أمثال بعض
خندف بني عن مثًال معروف هو كما أبيها دون أمها إىل تنتسب كانت قبائل جملة أن
خندف من لياس ولد جميع أن الفداء66 أبو روى فقد خندف، وامرأته لياس ساللة من

Over de verwantschap en het huwelijks-en erfrecht bij de volken van het تاليننا: طالع 64

.Maleische ras S. 82
.Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden. S. 170 كتابه: طالع 65

.١٩٦ صفحة (Fleicher (طبع البرش أخبار يف املخترص من القديمة التواريخ طالع: 66
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مرض»، بن لياس يذكرون وال خندف «بنو فيقولون: أبيهم دون ينسبون وإليها املذكورة
القبيل هذا ومن عمرو،67 أبيهم دون مزينة أمهم إىل ينسبون كانوا مزينة بنو ومثلهم
ساللة من عمرو بني أن من مرص عرب عىل كالمه معرض يف املقريزي68 ذكره ما أيًضا
تكفه لم ومن هذا قبيلتهم. أم هذه وعقدة عقدة، ببني أيًضا يلقبون سنبيس بن عمرو
أن شأنها من أخرى براهني له نورد سابًقا باألمومة العرب تمسك عىل املذكورة األدلة

الرأي. هذا صحة يف تقنعه
ينتسب الولد كان إذا أي فقط، األنثى طرف من كانت إذا القرابة أن لبديهي إنه
وأمهات واحد أب (أوالد العالت بني بني هذه والحالة قرابة صلة فال أبيه، دون أمه إىل
جملة ذلك عىل ولنا الواقع، وهو بينهم فيما تزوجوا إذا أصًال عليهم حرج وال متعددة)،
املتمسكني ماداغاسكر69 جزيرة يف الهوفاس قبائل عن جاء يأتي: ما منها نذكر شواهد
مثل عرف وقد واحدة، أم من يكونا لم إذا ألخته األخ نكاح يحلون أنهم األمومة بنظام
بريو70 إىل مسنًدا الطوباوي أفغسطني روى فقد سابًقا، رأينا كما القدماء اليونان عن ذلك
يؤخذ كما باألمومة، متمسكني كانوا إنهم أي أمهاتهم، إىل ينتسبون كانوا أثينا سكان أن
ذلك وتمنع أبيه من ألخته األخ زواج ترخص التي الحكيم صولون نواميس بعض من
من شك وال وهي السامية، الشعوب عند معروفة الزواج هذا وأمثال أمه، من كانت إذا
يوم أي األب، لقرابة مما أعظم أهمية األم لقرابة كانت يوم السالفة األعرص تلك بقايا
من مبتدئني الخفية البقايا هذه بعض موردون نحن وها بينهم، شائعة األمومة كانت
بذلك شهد كما أبيه من أخته كانت إبراهيم امرأة سارة أن التوراة من معلوم العربانيني.
(تك أمي» ابنة ليست أنها غري أبي ابنة أختي أيًضا «بالحقيقة إنها عنها قال يوم نفسه
كما أم غري من لكنها داود ابنة تكن وإن ألنها أمنون تزوج ثامار وأن ع١٢)، ص٢٠
وأمثال ع١٣)، (ملوكص١٣ عنك يمنعني ال ألنه امللك كلِّم «واآلن اآلتية: عبارتها من يظهر
ا أمَّ ذلك. عىل جنسه ألبناء توبيخه بدليل حزقيال71 النبي أيام يف حتى عديدة الزواج هذا

.١٩٦ صفحة (Fleicher (طبع البرش أخبار يف املخترص من القديمة التواريخ طالع: 67

.٩ صفحة أوروبا، طبع املقريزي 68
تاسع. باب أول، جزء Spencer: apologie Descriptive 69

.de civitate Dei 9–18 أفغسطني: كتاب يف Varro 70

العرص، هذا قبل العربانيني عند معروفة كانت األمومة أن هنا من يظهر — عد١١ إص٢٢ حزقيال 71

R. S. املذكور الكاتب بعضها عىل نبَّه أخرى أدلة أبيه، من ألخته األخ نكاح عدا ما ذلك، عىل ولنا
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عىل والدليل اآلن، املقررة األمور من فهذه أيًضا، العرب عند معروًفا كان الزواج هذا أن
مرباط مدينة سكان عن حديث ويف الحرية.72 ملوك تاريخ يف املعنى هذا يف ورد ما ذلك
واملراد مانع، دون من شقائقهم يتزوجون كانوا األخوة أن جاء حيث بعد، فيما عليه نأتي
ذلك عىل نبه كما العالت)، (بنات مختلفة وأمهات واحد أب من األخوات هنا بالشقائق
قدمنا فقد املرياث، حقوق من األخت ألبناء ما ذلك عىل دليل وأعظم املذكور، كتابه يف R. S.
أوالده ترثه ال األب أن بمعنى األب، دون األم طريق عن تنتقل األمومة يف الوراثة حقوق أن
سيما ال أوالده، عىل أخته أوالد ل يفضِّ كان ما كثريًا األب أن ذلك من وأغرب أخته، أوالد بل
سبيل وال األمومة، نظام بغري املتمسكة الشعوب بعض عند حتى الرشف، ألقاب وراثة يف
ذلك وأمثال الباقية، األمومة نظام آثار من اعتربناه إذا إالَّ الغريب األمر هذا إدراك إىل
وليس أخته ابن ولقبه وظيفته يف ورثه أمري من فكم اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف كثرية
هذا يف وليس الفداء.73 ألبي اإلسالم قبل العرب تاريخ يطالع أن إالَّ املرتاب عىل وما ابنه،
عن األوالد إىل تتصل كانت العرب عند املرياث حقوق أن اعتربنا إذا الغرابة من يشءٌ األمر
عىل العرب كان يوم سيما وال وأساسها، العائلة محور تعد كانت ألنها غري؛ ال األم طريق
ال أي فيها، مرياث ال إنه املتعة عن قيل ولهذا يذكر؛ اسم لألب يكن لم ويوم املتعة، نكاح
انتساب عىل الدالة املفردة األمثال لهذه تذكر أهمية تكن لم أنه إالَّ األب. طريق عن مرياث
واحد، رحم من التي األخوات بني الزواج ترخيص وإىل أبيها، دون أمها إىل القبائل بعض
األزواج وتعدد املشاركة نكاح أن عندنا معلوًما يكن لم لو األخت أوالد يف الوراثة وحرص
معتمدين اآلن ونبيِّنه سابًقا، ذلك بيَّنَّا كما األمومة بنظام قديًما العرب تمسك عن ناتجان

اآلتية. الرباهني عىل
عاجًال انتقلت لكنها الخارجي، النكاح عىل قديًما كانت العرب أن اآلن املحقق من
قبيلة يف وليس قبيلتهم يف يتزوجون أصبحوا قبيلة كل رجال إن أي الداخيل، النكاح إىل

ع٥٣)، ص٢٣ (تك وألخيها ألمها أُعطيت إلسحاق حليلة لتكون رفقة بها ابتيعت التي الهدايا إن قال:
القاتل من الثأر أخذ يف الحق األم ألقارب كان وأنه بناته، إىل نظره أخته بنات إىل ينظر كان البان وأن

ع١٩). ص٨ قضاة (انظر

.١٣٢-١٣٣ صفحة ،Nöldeke 72

و١٢٢. ١١٨ صفحة املذكور، الفداء أبي تأليف طالع 73
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خارج يتزوج كان من منهم إذ املطردة؛ القاعدة قبيل من يكن لم األمر هذا أن إالَّ أخرى،
مطردة قاعدة وهي بالعكس، وليس بامرأته غالبًا يلحق كان هذه والحالة لكنه قبيلته،
مدينة نساء عىل كالمه عند بطوطة ابن حديث من ذلك يظهر كما القبائل، بعض عند
نساء يفعله كما تزوجه من يمتنعن وال مزيَّة، عندهم وللغريب …» قال:74 حيث زبيد،
بما وتقوم تكفله فهي ولد بينهما كان وإن وودعته، معه خرجت السفر أراد فإذا بالدنا،
وإذا سواها، وال كسوة وال بنفقة الغيبة أيام يف تطالبه وال أبوه، يرجع أن إىل له يجب
ولو أبًدا بلدهن عن يخرجن ال لكنهن والكسوة، النفقة بقليل منه تقنع فهي مقيًما كان

تفعل.» لم بلدها عن تخرج أن عىل تعطاه أن عىس ما إحداهن أُعطيت
يف البدو عند اليوم إىل باقية العادة هذه أن 75Burton السائح كالم من ويظهر
ال منهم «واملتوحشون الصدد: هذا يف عنهم قاله ما تعريب وإليك العرب، جزيرة جنوب
نعرفه والذي بينهم.» اإلقامة عىل صهرهم يحملون لكنهم الغريب، من بناتهم يمنعون
ويف وملحقاتها. األمومة صفات من يعد أهلها وبني قبيلتها يف زواجها بعد االمرأة بقاء أن
األم «إن قال: حيث بطوطة ابن حديث من ذلك يؤخذ كما أمه، الولد يتبع الحالة هذه

له.» يجب بما وتقوم الولد، تكفل
األمومة نظام أن غريب رجل مع االمرأة زواج من أي الزواج، هذا من نستنتجه والذي
ماثلة وبقايا عوائد بعض يف وظاهًرا العرب قبائل بعض عند شائًعا يزال ال بعضه أو
الصفات بانتقال العرب اعتقاد الدارسة اآلثار هذه فمن تخفيها، الحديثة العوائد كادت
دون خاله أخالق عىل يشب الولد أن يعتقدون فهم أخته، ابن إىل الرجل من الطبيعية
شواهد عىل رأيه بانيًا 76Wetzstein الجرماني السائح ذلك إىل أشار كما أبيه، أخالق
لعالقة ما أدرك ابتدأت حتى طويلة مدة دمشق يف إقامتي عىل يمض «لم قال: عديدة،
كنت ما العالقة هذه إىل أفكاري نبَّه ما وأول العرب، عند األهمية من أخته وابن الخال
هللا، لعنه أو خالك هللا كرحم والذم، املدح عبارات من والشوارع األزقة يف يوميٍّا أسمعه
حكاية غريه عىل يقص أحًدا رأيت كلما فكنت املعنى، هذا عن يخرج ال مما ذلك غري إىل

.١٦٨ صفحة ٢ جزء بطوطة، 74
.٨٤ عدد ثان جزء ،Burton: A pilgrimage to El-Medinah and Meccah 75

.٢٤٤ صفحة ،١٢ جزء :Zeitschrift für Ethnologie 76
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لعنه يقول كأن املذكورة، العبارات إحدى يردد الحارضين بعض أسمع سيئة أو حسنة
أحد سألهم فلو آمني. كلمة برزانة مردًدا ذلك عىل يصدق اآلخر والبعض رحمه، أو هللا
حديثًا فعله ما تنسبوا أن أيصح العبارات هذه معنى بعُد يفقهوا لم الذين األجانب من
األخت ابن بأن ألجابوه سنة، عرشين قبل تويف يكون أن يبعد ال الذي خاله إىل األخت ابن
يف جمعها وشواهد أمثال بعض رسد إىل املذكور الكاتب استطرد ثم خاله.» طباع يرث
فسد إذا الصبي أن تعتقد العرب أن منها الغريب، االعتقاد لهذا معززة وجاءت دمشق،
وهذا منه،77 اآلخر والثلث اإلرث، طريق عن إليه انتقال خاله من الفساد هذا فثلثا أدبيٍّا،
«قيل منها: العرب، عند اليوم إىل تستعمل تزال ال التي األمثال أكثر ظهور أصل شك وال
جميًعا وأهمها شعيب»، خايل فقال: أبوه عن و«سألته خايل»، الفرس قال أبوك من للبغل
فهم علينا سهل الحقيقي األمثال هذه معنى أدركنا فمتى يخول»، «األصيل اآلتي: املثل
خدماته له شاكرا وقال يده عىل قبض وقاصحني أبي بن لسعد قالها التي محمد عبارة

خايل.» «هذا العديدة:
العرب تنسبه كانت ما عىل للداللة أخرى شواهد عىل نأتي أن وسعنا يف كان قد
تفتخر كانت أنها وكيف الغريزية، الرابطة من أخته وابن الخال بني ملا األهمية عظم من
أحد الزبرقان عن األهتم بن عمرو كالم من ذلك يستفاد كما وبالعكس، أخوالها برشف
الَعطن، ضيِّق املروءة، «َزِمن بأنه ويصفه للنبي يذمه أخذه حيث املشهورين، العرب شيوخ
شيوخ أحد عمرو بن هشام عن الطربي جعفر أبو وروى الخال.»78 لئيم الولد، أحمق
وجعل املنصور فأطرق أخته، عليه فعرض املنصور الخليفة عىل يوًما دخل أنه تغلب بني

أول، جزء الطربي، تاريخ (طالع الخال ِعرق نزعه املعنى: هذا يف تقول فكانت الجاهلية عرب ا أمَّ 77
لخاله» الولد «ثلثني وسوريا: فلسطني يف الدارجة البسيطة األمثال هنا ومن .٥١ أوروبا) طبع ٩٩ صفحة

م. إلخ تخول» من الرجال و«خري
وسأله ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بني تكلم الذي هو األهتم بن «وعمرو بحرفها: الفريد العقد عبارة هذه 78

«وهللا الزبرقان: فقال ظهره.» وراء ملا مانع العارضة، شديد أدنيه، يف «مطاع عمرو: فقال الزبرقان، عن
املروءة لزمن إنه هللا رسول يا وهللا «أما قال حسدني.» ولكن قال مما أكثر مني ليعلم إنه هللا رسول يا
عن رضيت األخرى؛ يف صدقت ولقد األوىل يف كذبت ما وهللا الخال، لئيم الولد أحمق العطف، ضيق
(انظر أكذب».» ولم علمت ما أقبح فقلت عليه وسخطت أكذب، ولم علمت ما أحسن فقلت عمي ابن

م. ص١٤٤). أول جزء الفريد، العقد
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(اسم ربيع يا قال وىل فلما … أمري يأتك اخرج وقال يده، يف بخيزرانة األرض ينكث
قوله: وهو أخته لتزوجت تغلب بني يف جرير قاله بيت لوال خادمه)

أخ��واًال م��ن��ه��م أك��رم ف��ال��زن��ج ت��غ��ل��ب ف��ي خ��ئ��ول��ة ت��ط��ل��ب��ن ال

من يستغرب أحًدا أن أظن وال هذا البيت.79 بهذا فيُعريَّ ولًدا يل تلد أن فأخاف
النادر باليشء هذا يكن لم إذ املذكور، الحديث يف ذلك نرى كما لألنساب هجوهم الشعراء
جرير فيها هجا التي وأشعاره الفرزدق النوع بهذا اشتهروا الذين ومن العرب، عند

اآلتي: الشعر منها يهمنا ولكن تذكر، أن من أشهر

ت��ن��زع80 ال��ل��ئ��ي��م��ة واألم ن��زع��ت��ك ف��إن��ه��ا ج��ري��ر ي��ا أم��ك ش��ب��ه��ت

وابن الخال بني داخلية بصلة تعتقد كانت العرب أن وأشباهها األمثلة هذه من فيؤخذ
كان حيث الخالية، األعرص تلك بقايا من خفيٌّ أثٌر االعتقاد هذا أن يف أشك ال وأني أخته،
رحم شجنة أوالده وبني بينه تكن لم بل تذكر، أهمية لألب يكن ولم أمه، نسب يتبع الولد
من هذه والحالة عجب فال أمهم، بعد إليهم شخص أقرب الخال فكان وإياهم، تجمعه

.٣٦٢ صفحة ٣ جزء الطربي 79
األخطل: قول ذلك ومن 80

والفواخر أخواله كاهل بنو نزيعة غالم تلقى أن شئت إذا

آخر: وقال
املران عبد بنو خوولته شمي بها بليت أني ولو

ابتالن بمن فانظروا تعالوا ولكن ألقى ما عىل لهان

جرير: وقال

خباًال عندهن يزيدك نسبًا … فإنه عمه دعوتك وإذا

م. إلخ.
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تزال ال التي ومتعلقاتها األمومة نظام نتائج من ذلك وكل العرب، عن االعتقاد هذا شيوع
امللزمة الرباهني من قدمناه ما يكفينا كان وقد الجاهلية. يف عندهم شيوعها عىل تربهن
العرب. عند وحقوقهم األرقاء حالة منها نذكر أخرى شواهد لدينا ولكن املقنعة، واألدلة
عنه يعرب ما وهو أمهم، حالة عىل تتوقف األمومة يف األوالد حالة أن لبديهي إنه
ذلك عىل والرباهني ،partus sequitur ventrem الرحم يتبع الولد بقولهم: الفقهاء
عادة «ولهم تعريبه: ما اللوسيني عن التاريخ أبو هريودوتس حدَّث مقنعة. متواترة
أبيهم، دون أمهم باسم يُلقبون أنهم وهي األرض، شعوب سائر عن بها يمتازون غريبة
أن بدون آخره إىل وهكذا جدته ثم أمه اسم ثم اسمه أوالً لذكر أنت من أحدهم ُسئل فلو
من أوالدها ُعدَّت عبًدا تزوجت إذا عندهم االمرأة أن ذلك من وأغرب أمه، نسب عن يخرج
شخص أول أبوهم كان ولو رقيق فولدها أمة وامرأته حرَّا الزوج كان إذا ا إمَّ األحرار،
عنه ينتج مما األم حالة عىل تتوقف األوالد حالة إن نقول أخرى وبعبارة اململكة.» يف
البعض، توهم كما الرجل وليس األعيان طبقة وانتشار ظهور أصل كانت االمرأة أن
األمومة، بنظام املتمسكني الربابرة بعض بني اليوم إىل شائعة تزال ال القاعدة وهذه
سكان أكثر عن يقال ذلك ومثل عبد.»81 واألمة الحر وولد حر، والحرة الرقيق ولد فإن
األمر هذا إىل األفكار نبَّه من وأول األمومة، نظام عىل يزالون ال الذين إفريقيا غربي
غينيا لخليج حديث «وصف ى املسمَّ كتابه يف ١٧٠٣ عام 82Bosman الشهري السائح
عندهم والزواج شاكلته، عىل يتزوج الربابرة هؤالء من كالٍّ إن قال حيث العبيد»، وبالد
امللك؛ ابن عن معروف هو ما بعكس الحر عىل الرقيق زواج تفضل امللك بنت لكن سواء،
الحالة يف كانوا أمهاتهم األوالد يتبع أن البالد هذه سكان وأحكام عادة من كان ملا ألنه
حالة يتبع الولد حيث األبوة، نظام يف نشاهده ما بخالف أرقاء الثانية ويف أحراًرا األوىل
يتبع الولد — املذكورة القاعدة إن حتى قوي، املقدار بهذا العادة تأثري أن إالَّ أبيه
قديم عهد من انتقلت التي الشعوب من كثري عند متبعة اليوم إىل تزال ال — الرحم
كتب يف باقية ذلك وآثار الرق، انتشار عن ناتج التأثري هذا وأعظم األبوة، طور إىل
املسماة 83Grimm مجموعة يف ذلك نرى كما الوسطى، باألجيال املتعلقة الجرماني الفقه

.٣٣٧ صفحة ،Duveyrier, Les Touareg du Nord 81

.١٨٤ صفحة أول جزء ،Bosman 82

.٣٢٥ صفحة ،Grimm 83
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«إذا تعريبه: ما األول فريدريك دستور من مادة يف ورد حيث القديم»، الجرمانيني «فقه
بُعيد ذكر ثم األب»، دون األم تتبع الحالتني كلتا يف فاألوالد بالعكس، أو أمًة حٌر تزوج
أمهم كانت إذا أحراًرا األوالد تعد «حيث الدنيمارك يف أيًضا متبعة األحكام هذه أن ذلك
يف البطاس قبائل عن سيما وال الهندي األرخبيل سكان عن نعرفه والذي غري»، ال حرة
آنًفا، املذكورة القاعدة عىل اليوم إىل يزالون ال أنهم األبوة، بنظام املتمسكة صوماطرة
األرقاء أوالد ا أمَّ عبًدا، والحر األمة وولد حرٍّا، «األقفس» والعبد الحرة ولد يعدون فإنهم
املذكور للمبدأ طبًقا وذلك األب، موىل وليس األم موىل فيخصون مختلفني ملوليني التابعني
إذا حرٍّا ابنه يجعل أن يقدر ال الحر األب أن البطاس قبائل عند نراه ما وأغرب آنًفا،
كان ولو حر ابنها فإن الحرة األم ذلك وبعكس رشعيٍّا، زواجهما كان ولو أمًة أمه كانت
ريب ال عنه؟ يعرب وكيف األرقاء حقوق يف التفاوت هذا تُرى يا أين فمن رقيًقا، زوجها

األب. عنه يعرب وال القديم األمومة نظام بقايا من بقية ذلك أن عندي
العرب عىل تماًما ينطبق وغريهم البطاس قبائل عند ونتائجه الرق عن ذكرناه ما إن
حر الحرة فابن أمه، الولد يتبع أن اإلسالم حدود من أن ترى يا يجهل فمن أيًضا،
التابعني الرقيقني ولد أن من البطاس مثل العرب ومثل لسيدها، مملوك عبد األمة وابن
«وَمن وهي: الفقيه قاسم البن عبارة من ذلك يؤخذ كما األم، موىل يتبع مختلفني ملوليني
واملراد لسيدها.»84 مملوك منها فالولد وأحبلها زنا أو بنكاح غريه أمة وطئ أي أصاب
بذلك لرصح األخري هذا املتن صاحب َعنى لو إذ الحر؛ وليس الرقيق «َمن» بكلمة هنا
العبارة أن الشارح كالم من يستفاد ما مجمل إن نعم لاللتباس، محل معه يبقى ال بما
األمة لسيد مملوك الولد أن ذلك بُعيد ذكر لكنه اإلطالق عىل تُحمل أن األقل عىل يجب
القاعدة إىل نرجع وفرسناها العبارة قلَّبنا فكيفما والحرية»، الرق يف أمه يتبع الولد «ألن
األمة زوج كان إذا يهمها ال القاعدة وهذه الرحم»، يتبع «الولد وهي املذكورة، األساسية

حرٍّا. أو عبًدا
الجاهلية من اإلسالم إىل انتقلت األمومة نظام بقايا من بقية القاعدة هذه أن ا أمَّ
الخئولة عىل كالمنا عند األدلة من قدَّمناه الذي بعد عليه االعرتاض أحد يسع ال فهذا
الوحيد، العائلة نظام األمومة كانت يوم عندهم منزلتها ورفيع األم إىل االنتساب وأهمية

.٦٤٣-٦٤٤ صفحة أول جزء البيجوري، رشح مع قاسم ابن طالع 84
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كانوا العرب أن 85Burckhardtو Freytag جمعها التي العربية األمثال من تبني فقد
أن أيًضا رأينا ثم أبيه، عن وليس خاله عن يسألونه املرء حالة عىل يقفوا أن أرادوا إذا
عرص يف حتى ظاهرة ذلك وآثار الرجل، وليس االمرأة هي ومصدرها األعيان طبقة أصل
إالَّ العائلة، رشف حفظ يف الرجل نسب عىل االمرأة نسب تؤثر العرب كانت يوم الخلفاء
وحمل بالكلية ه غريَّ ما الحديثة اآلراء من عليه طرأ حتى طويًال يدم لم االعتقاد هذا أن
الذائع املسترشق ذلك بنيَّ كما النسب، رشف عىل املحافظة أمر يف التساهل عىل العرب
عن القديمة العرب آراء إن قال حيث آنًفا، املذكور كتابه يف 86Von Kremer الصيت
يوم تماًما تغريت أفكارهم ألن وذلك العقول؛ عىل وسلطتها أهميتها فقدت النسب رشف
هذا نتائج من فكان األبوين، ألصل النسب رشف حفظ يف واحدة أهمية ينسبون صاروا
عرص يف حتى امللك عرش يرث أن الجارية أو األمة ابن عىل استحال أن التدريجي التغيري
عىل يجري أن أميَّة بني خلفاء أحد حاول ولقد خليفة، أبوه كان ولو اإلسالم خلفاء أول
أصبحت األمة أوالد إىل االحتقار بعني تنظر العرب كانت ملا إذ يفلح؛ فلم ذلك عكس

أيًضا. األم نسب إىل عظمى أهمية تنسب
هل اآلتية: املسألة حلها من لنا بدَّ ال والتي ذكرناه بما عالقة لها التي املسائل من
يف يحل قد الداخيل الزواج أن قدمنا كنَّا ال؟ أم العرب عند معروًفا الخارجي الزواج كان
هنا نقترص عديدة ذلك وأمثال السالفة، األعرص يف حتى الخارجي الزواج محل األمومة
ذي أمر إىل اللبيب القارئ ننبه أن نحب ذلك يف الرشوع قبل أنَّا إالَّ منها، البعض عىل
ودليله الخارجي، الزواج عىل األمر بادي يف كانت العرب أن يعتقد R. S. أن وهو بال
ظهوره، وأسباب الزواج هذا أصل عن املذكور لينان اإلنكليزي الكاتب قاله ما ذلك عىل
يف طلبهن إىل الرجال واضطر عددهن يف قلل مما لبناتهم العرب وأد عن ناتج أنه وهو
يئدون فكانوا العرب، بني شائعة كانت الشنيعة العادة هذه أن ننكر ال نعم قبائلهم، غري
ما أمثالهم يف ورد وقد الرسعة،87 من أمكن بما الوجود عالم إىل ظهورهن بُعيد بناتهم

.٤٦ صفحة ،Freytag. Einleitung in das Studium der Arabischen Sprache 85

.١٦ صفحة ٢ جزء الرشق يف العمران تاريخ ،Von Kremer 86

إذا الحامل كانت «قيل حرفه: ما الوأد عن قيل حيث و٩، ٨ عدد ٨١ للسورة الزمخرشي رشح طالع 87

ابنًا ولدت وإن الحفرة يف بها رمت بنتًا ولدت فإذا الحفرة، رأس عىل فتمخضت حفرة حفرت أقربت
وهذه عمرهن، من السادسة يف وهن بناتهم يئدون كانوا أنهم ذلك قبيل آخر حديث يف وذكر حبسته.»
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البنات و«دفن النعم» من الحرم «تقديم قولهم ذلك من العادة لهذه مدحهم من يُستفاد
أجلهن من بهم العار لحوق من لخوفهم ا إمَّ فكان لهن وأدهم سبب ا أمَّ املكرمات»، من

تربيتهن.88 مؤنة من للتخلص أو
عليها بنى التي العادة هذه بتحريم89 أمر اإلسالمية الرشيعة صاحب ظهر فلما
R. S. الكاتب العادة هذه عن قاله ما أن إالَّ العرب، عند الخارجي الزواج يف رأيه R. S.
البنات وأد أن عليه يُعرتض ما وأول اإلطالق، عىل قبوله يعرس Lenan عليه اعتمد الذي
كتبه ما كتب حني يلتفت لم Lenan أن يظهر ذلك. بيان وإليك النساء، عدد من يقلل لم
عدد أن وهو العمومية، ألهميته طبيعيٍّا ناموًسا يكون أن به أحر باالعتبار جدير أمر إىل

أو صوف من جبة ألبسها يستحييها أن فأراد بنت له ولِدت إذا الرجل «كان الواحد: بحرفها عبارته
طيبيها ألمه فيقول سداسية كانت إذا حتى تركها قتلها أراد وإن البادية، يف والغنم اإلبل له ترعى شعر
انظري لها فيقول البرئ بها فيبلغ الصحراء يف برئًا لها حرضَّ وقد أعمامها، إىل بها أذهب حتى وزينيها
م. .٥٢٦ صفة ثان، جزء باألرض.». البرئ تستوي حتى الرتاب عليها ويهيل خلفها، من يدفعها ثم فيها
الذين العرب قيل: حيث النساء، سورة من ١٤١ آية رشح يف والبيضاوي الزمخرشي قاله ما انظر 88
ما التكوير سورة من و٩ ٨ اآليتني رشح يف وجاء والفقر، السبي مخالفة بناتهم (يئدون) يقتلون كانوا
زبرقان عن ُحكي فقد أجلهن، من بهم العار لحوق أو اإلمالق مخافة البنات تئد العرب «وكانت حرفه:
رجال أيدي يف الوقوع من عليهن «أخاف أجاب: ذلك سبب عن ُسِئل فلما له، بنات سبع وأد أنه املذكور
هذه عن ورد فقد لبناتهم، وأدهم سبب عن ُسئلوا حني تميم بنو أشار ذلك مثل وإىل القبائل.» إحدى
تطلب القبيلة إليه بعثت فلما وأوالدها، نساءها أرس للنعمان الجباية تأدية عن امتنعت ملا أنه القبيلة
قيس ابنة األرسى بني وكانت قبيلتهم إىل يرجعوا أن يريدون كانوا إذا وسألهم عليهم ذلك عرض أرساها
سبب وهذا فعل، وقيل بناته، جميع يئد أن لذلك أبوها فأقسم أرسها، من عند البقاء ففضلت عاصم بن

عائلته.» يف العادة هذه تأصل
إِنَّ ۚ َوإِيَّاُكْم نَْرُزُقُهْم نَّْحُن ۖ إِْمَالٍق َخْشيََة أَْوَالَدُكْم تَْقتُلُوا ﴿َوَال ورد: حيث ٣١ آية األرساء سورة انظر 89
أن الحق ولكن و٩. ٨ عدد التكوير وسورة ،١٥١ آية األنعام سورة يف ومثله َكِبريًا﴾، ِخْطئًا َكاَن َقتَْلُهْم
أنه ناجية بن صعصعة عن ُعرف فقد اإلسالم، قبل العادة هذه عن العدول يف أخذت العرب إن يقال
وبذلك وجمل، بناقتني فيفديهن املوءودات عىل يفتش البالد يطوف فكان البنات، وأد أعداء أشد من كان

بقوله: الفرزدق به يفتخر الذي وهو املوءودات، بمحيي ب فلُقِّ فتاة، ٣٦٠ نجاة من تمكن

يُ��وأَِد ف��ل��م ال��وئ��ي��َد وأح��ي��ا ال��وائ��دات م��ن��ع ال��ذي وم��نَّ��ا

42



العرب عند األمومة

األرحام تقلعه ما يكن وإن الصبيان، عدد من أكثر اليوم إىل يزال وال دائًما كان البنات
متضافرة األوروبية األمم إحصاءات أن إالَّ البنات، من تقلعه مما أكثر الذكور من سنويٍّا
ثم البنات، عدد من يُقاس ال بما أكثر الذكور األطفال من سنويٍّا يُتوىف ما عدد أن عىل
للخطر تعرًضا أكثر حياته أطوار سائر يف بل شبابه عنفوان يف الرجل أن ذلك عىل زد
من واملعروف البنات، عدد من كثريًا ويقربه الذكور عدد من يقلل ذلك وكل االمرأة، من
غريها؛ من الناموس هذا إىل أقرب متمدنة الغري الشعوب أن البسيطة والتأمالت التاريخ
للحصول األحراش وحوش مع مستمر ونزاع دائم قتال يف املتوحشة األمم كانت ملا إذ
ا جدٍّ عظيًما بينها الرجال وفيات عدد كان واللباس الطعام من إليه تحتاج ما أهم عىل
هو كما منوًطا كان العدو ودفع الكوارس صيد فإن اإلناث،90 وفيات عدد إىل بالنسبة
عدد عىل املتوحشة القبائل نساء عدد زاد إذا هذه والحالة غرابة فال بالرجال، معروف
بعض عند البنات من قسم وأد أن املقررة الحقيقة هذه من نستنتجه ما وأول رجالها.
عدد بني املوازنة عىل بيِّنًا تأثريًا يُحدثا لم برضر الذكور مس وعدم متمدنة الغري القبائل
أي القبائل، بعض عند ذلك عكس أحيانًا نشاهد كنَّا وإن وأنه بينها، واإلناث الذكور
يف بنقصان يوًما شعرت قبيلة أو أمة أن أبًدا نسمع لم لكنَّا اإلناث، عىل الذكور زيادة
الزواج يف رأيه عليه بنى الذي األساس وفساد Lenan غلط يتبني هنا فمن نسائها، عدد
هو القبائل بعض عند الوأد شيوع من استنتجه ما أن تسليمنا ومع هذا الخارجي.
القبائل؛ بعض عند الخارجي الزواج انتشار عن للتعبري وحدها تكفي فال مقررة، حقيقة
إىل وبالتايل القبائل، إحدى يف النساء عدد تقليل إىل يؤدي البنات وأد أن فرضنا لو ألنَّا
سائر عند األمر هذا نفس إىل تؤدي نفسها العادة بأن نقول أن لوجب الخارجي الزواج

ما الشمالية أمريكا هنود عن مرغان قال منها: البعض بذكر هنا نكتفي أدلة جملة ذلك عىل ولنا 90

يف للقتل الرجال تعرض من ناتج وذلك الرجال، عدد عىل عادًة يربو عندهم النساء «وعدد تعريبه:
نسائها عدد إىل القبائل بعض رجال عدد نسبة جعل ما وهو املستمرة، واملناوشات املتتابعة الحروب
استعمالهم مع عندهم النساء عدد فإن برغفاي، يف كواني قبائل ذلك ومثل اثنني، إىل واحد كنسبة
الكوبوس عن السياح أحد روى وقد .١٤ : ١٣ كنسبة الجنسني بني والنسبة الرجال، عدد من أكثر للوأد
إن بحيث الرجال، عدد عىل كثريًا يزيد عندهم النساء عدد أن املتوحشة) صوماطرا قبائل إحدى (وهي

ورباع.» وثالث مثنى ينكح منهم الرجل
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ذلك فكل األقل،91 عىل عًرسا أو مستحيًال الخارجي الزواج يجعل ما وهو أيًضا، القبائل
لينان ذكرها التي غري أسبابًا العرب عند الخارجي الزواج لشيوع إن القول إىل بنا يحدو
القرابة، لزواج العرب كره شدة هو الحقيقي السبب إن نقول الرشح نطيل وكيال R. S.و

بعضها. وإليك تُحىص أن من أكثر ذلك عىل واألدلة
الحكيمة األقوال جملة من إن R. S. عن نقًال تسيغري غولد الشهري املسترشق قال
تتزوجوا «ال وهي: ألوالده وصيته املشهورة املعلقة صاحب كلثوم بن عمرو أبقاها التي
عظم عىل منه يستدل الذي اآلتي املثل أورد ثم البغض،92 قبيح إىل يؤدي فإنه حيِّكم، يف
هنا الذكر يستحق ومما القرائب».93 ال «النزائع وهو الحي، داخل للزواج العرب كراهية
والعرب تضووا»، ال «اغرتبوا اآلتي الحديث إىل مسنًدا تراه املثل هذا ذكر يرد حيثما أنه
قويٍّا نسله يكون أن أحب فمن وعليه نحيفة، ضعيفة تجيء القرابة ذوي أوالد أن تعتقد
لجذع يطعمه غصن من طيبة أثمار عىل يحصل أن أراد من أن كما غريبة، فلينكح نجيبًا

ما العرب عند الخارجي الزواج عن (٢٩٩ عدد ٣ جزء التاريخ» يف «اإلنسان كتابه (يف Bastian قال 91

وقد نجباء، أوالد عىل الحصول يف حبٍّا وذلك قبائلهم، يف يتزوجوا أن للصينيني مسموًحا يكن «لم معناه:
مرض يف دائًما يتزوجون كانوا ربيعة بني أن (؟) نهب ابن ذكر فقد أيًضا، العرب عن األمر هذا ُعِرف
صفحة Early history of mankind كتابه (يف تيلور العالم الخرب هذا مثل وذكر ربيعة، يف ومرض
من مكانه معرفة علينا صعب الخرب هذا عنه أخذ الذي املصدر الحظ لسوء يذكر لم ملا لكنه ،(٢٨٤
املذكورة األخبار صاحب وهب ابن أراد ولعله املذكور، نهب ابن عن شيئًا نعرف ال أنَّا كما الصحة،
Reinaud: Relation des voyages faits كتاب يف مذكور هو كما وعوائدهم الهنود أحوال عن سابًقا
.par les Arabes et ls Persans dans l’Jude et a la Chine. dans le 9 siècle de l’èrec hretienne
باستيان نسبه ما أن الظن هذا عىل والحامل .٣٠١-٣٠٢ صفحة أول جزء للمسعودي الذهب مروج ويف
الخارجي للزواج ذكره بعد قال فقد املذكورة، لألخبار وهب ابن رواه ما عىل تماًما ينطبق نهب البن
وإنما ربيعة، يف تتزوج ال وربيعة تميم يف تتزوج ال تميم بني أن ذلك «مثال حرفه: ما الصينيني عند
أن هنا من نستنتجه والذي للولد.» أنجب ذلك أن ويدعون ربيعة، يف ومرض مرض يف ربيعة تتزوج
فإن العبارة، ظاهر من مرة ألول يظهر كما العرب عند إلزاميٍّا نظن ما عىل يكن لم الخارجي الزواج

قبوله. هذه والحالة استحال الخرب هذا عىل رأيه بنى باستيان أن صح
م. .٢٠٢ صفحة ثان، جزء بريوت) (طبع النرصانية شعراء انظر 92

امليداني. رشحه كما القرائب تتزوجوا وال النزائع تزوجوا أي القرائب»، ال «الغرائب أخرى رواية ويف 93

ا.ه.
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يف ظاهر هو بل الجاهلية، عرب يف محصوًرا االعتقاد هذا يكن ولم شجرة.94 غري من
عقد يستحب أنه قاسم البن البيجوري رشح يف ورد فقد اإلسالمي، الفقه علماء مؤلفات
نحفاء القرابة ذوات أوالد ألن وذلك البعيدة؛95 القرابة ذوات أو الغريبات عىل الزواج
قديًما معروف هو ما بالظاهر يخالف األمر هذا أن إالَّ معهن، الشهوة لضعف ضعفاء
يف جيًدا تمعنَّا لو لكنَّا غريهن، عىل العم بنات نكاح يفضلون كانوا أنهم من العرب عن
ببنت محبوبته يلقب كان العرب من كًال ألن املناقضة؛ من شيئًا فيها وجدنا ملا املسألة
إطالق يف السبب ما ولكن رحم، شجنة الطرفني بني تكن لم وإن بعمه، وحماه عمه
إذا إالَّ أظن ما عىل فهمه يسعنا ال ما ذلك ابنته؟ عىل عم وبنت الحمو عىل عم لفظة
األخوة ألوالد يصح كان حيث الخارجي، والزواج باألمومة قديًما العرب بتمسك سلمنا
يف يتبعون ألنهم ليس وذلك بينهم، فيما يتزوجوا أن مختلفة قبائل من نساؤهم الذين
سابًقا ذلك إىل أرشنا كما بينهم قرابة صلة حقيقة تكن لم ألنه بل أمهم؛ الحالة هذه
لقرابة النافية األم قرابة تطلبات من أن ذلك وبيان ونتائجها، األمومة عىل كالمنا عند
تكون فكيف أبيهم مع األوالد حالة هذه كانت فإذا أباه، وليس خاله الولد يتبع أن األب
ذلك يف إذًا يكن لم العم وبنات أبناء بني فالزواج أعمامهم، وأوالد أعمامهم مع حالتهم
ملا لكنهم الوخيمة.96 نتائجه من خائفني غري عليه يقدمون فكانوا قرابة، زواج العهد
إن نعم النكاح، هذا بخصوص أفكارهم تغريت باألبوة األمومة عن بعد فيما استعاضوا

الشاعر: قول إىل إشارة 94

ت��ت��وص��ل ال األق��رب��ي��ن وإل��ى غ��ري��بً��ا ف��ان��ك��ح اإلن��ج��اب أردت إن
م��وص��ل غ��ري��ب غ��ص��ن��ه ث��م��ر وح��س��ن��ا ط��ي��بً��ا ال��ث��م��ار ف��ان��ت��ف��اء

م.
الشهوة لضعف البعيدة القرابة ذوات أو الغرائب زواج يستحب إنه قيل حيث ١٠٣ صفحة ثان جزء 95

نحيًفا. الولد فيجي العم كبنت القريبة القرابة ذات يف
يف قرابة ال تكن وإن خاله، بابنة التزوج يكره كان عندهم الرجل فإن الخئولة، يف ذلك وعكس 96

العمومة، من وبالتايل األبوة من قرابة أكثر الخئولة يعتربون كانوا لكونهم نظًرا ولكن بينهما، الواقع
وعليه عمه، ابنة وبني بينه مما أعظم قرابة خاله وابنة الشاب بني أن منطقيٍّا هنا من استنتجوا
بنات نكاح أن إىل التنبيه من هنا بأس وال هذا العم، ببنت الزواج من رضًرا أكثر الخال بابنة فالزواج
الرجل أن ذلك مثال الخارجي، بالزواج املتمسكة األمم من العرب غري عند مألوفة عادة والخال العم
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داخليٍّا ثمَّ أصبح لكنه أيًضا، األبوة نظام يف شائًعا بقي العام وبنات أبناء بني الزواج
والغري املرضة النكاحات من يعدونه أصبحوا إذا هذه والحالة عجب فال قرابة، زواج أي

صاحبه: يمدح أعرابي قول من ذلك عىل يستدل كما مستحبة

أم��ه ع��م ب��اب��ن أب��وه ل��ي��س ب��ه��م��ه ال��ع��ل��ى ن��ال ف��ت��ى أال
ب��أم��ه ت��ه��ت��دي ال��رج��ال ت��رى

إن له فقيل قريش بني قامات قصور سبب عن يوًما سأل أنه عمر عن وُحكَي
العادة هذه لكن الزواج، هذا بتحريم لوقته فأمر أعمامهم، ببنات تزوجهم نتيجة ذلك
أخبار من ذلك يستفاد كما العرب. قبائل بعض عند اليوم إىل متبعة تزال ال القديمة
متمسكني اليوم إىل يزالون ال «البدو أن بوركخارد97 ذكر فقد العرصيني، السياح بعض
أن أبوها يقدر فال عمه، بابنة التزوج حق العم أبناء ألكرب أن وهي القديمة، بالعادة
مما دائًما أقل لعمه العم ابن يدفعه الذي والثمن تماًما، ثمنها اللهم دفع إذا عنه يمنعها
يبني أن قبل عمه ابنة يتزوج أن بدوي لكل يحق «إنه 98Burton وقال الغريب.» يدفعه
االمرأة عىل العم بنت كلمة مجاًزا إطالقهم أصل وهذ القرابة، ذوي غري من غريها عليها

عموًما.»
العاقبة، سوء من العم بنات لنكاح مما اليوم بينهم شائع هو ا عمَّ رغًما إنه ثم
هذه رسوخ عىل يدل ذلك وكل غريه، عىل ًال ومفضَّ عندهم مستحبٍّا الزواج هذا يزال فال
هذا يُعدُّ يكن لم حني عندهم سابًقا األمومة بوجود إالَّ عنه يعرب وال طباعهم، يف العادة
أن عىل شاهد ذلك ويف ا، مرضٍّ يعدونه يكونوا لم وبالتايل القرابة، زواجات من الزواج
عن نتج مما الخارجي النكاح يستعملون كانوا األمومة دور يف أي األمر، بادئ يف العرب

ويسمى غريها عىل Tulang عمه) (ابنة ب التزوج يفضل األبوة) أصحاب من (وهم البطاسيني من
عندهم النساء ا أمَّ معها، عالقته هذه تكن لم وإن امرأته، أو عروسته Boruni-datulang الخال) (بنت

.Ibebera-ni-datung العمة) (ابن ورجالهن أخدانهن فيسمني
.١١٣ ،٢٧٢ صفحة أول، كتاب ،Notes of the Beduins and Wahabys 97

كما وخيمة عواقب الزواج لهذا ليس أن يظهر .٨٤ صفحة ثان جزء آنًفا املذكور الكتاب :Burton 98

زواج من رضر أقل يتوقعون ال «وهنا :Burton نفس الصدد هذا يف قاله ما وهاك العرب، تزعم كانت
القوم.» وخربة الطويلة التجربة عىل ذلك يف واعتمادهم العم، ببنات العام أبناء
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الخارجي الزواج أن إالَّ األبوة، دور يف حتى العادة هذه وبقاء األعمام أوالد بني الزواج
مستعمًال كان أنه األخري الزواج هذا عن واملعروف داخيل، زواج إىل الطريقة بهذه تحول
أو أبيها إىل االمرأة يخطبون كانوا أنهم الشهرستاني ذكر فقد محمد، قبل العرب عند
ُحِملت إذا أخوها أو أبوها لها قال قومه من القرابة قريب كان فإن عمها، أو أخيها
وأكرمي خلقك ني حسِّ وخلًدا، وعزٍّا عدًدا منك هللا جعل أنثت، وال وأذكرت «أيرست إليه:
فإنك أذكرت، وال أيرست ال لها: قال غربة يف تزوجت وإذا املاء. طيبك وليكن زوجك،
ناظرة عينًا لهم فإن أحمائك، إىل وتحببي خلقك ني حسِّ األعداء، وتلدين البعداء تدنني
الداخيل الزواج أن الحديث هذا من فيؤخذ املاء.»99 طيبك وليكن سامعة وأذنًا عليك

العرب. عند مطردة قاعدة األبوة دور يف أصبح
أصبح األبوة بنظام املتمسكة القبائل عند الخارجي الزواج ذلك أن عىل األدلة ومن
لألجانب يبيعونها صاروا وأقاربها الفتاة أهل أن ذلك وبيان املطلق، البيع يشبه ندوره مع
للمهر أن ننكر ال نعم الداخيل، الزواج يف جار هو ما بعكس ثمنها ويقبضون السلع بيع
هو مما ذلك يُستفاد كما شاسًعا، بونًا والثمن املهر بني أن إالَّ أيًضا، الزواج هذا يف دخًال

أقاربها. أو أبويها وليس البنت يخص املهر أن من العرب عن معروف
وأن الصورة، هذه عىل قبًال يكن لم األمر أن عىل يربهن أن البعض حاول وقد
الفتاة أبوي أن بمعنى والرشاء، البيع قبيل من الزواج يعدون كانوا اإلسالم قبل العرب
ال أرادوا بمن االقرتان عىل ويُكرهانها السلع، بيع يبيعانها كان مقامهما يقوم كان من أو
االمرأة حالة فإن اإلطالق، يف يصح ال لكنه األحيان بعض يف صح وإن وهذا أرادت، بمن
أنها الجاهلية يف االمرأة عن ُعِرف فقد وجوه، من وتناقضه الزعم هذا تنفي الجاهلية يف
نكاح يف ذلك نرى كما ذويها، قبل من معارضة أقل بدون زوجها اختيار يف حرة كانت

وغريها. خارجة أم عن معروف هو وكما الذواق، ونكاح املتعة
يدها أحيانًا تعرض كانت أنها الجاهلية املرأة حرية عىل الدليل يف ذلك من وأبعد
بن إسمعيل عن ُحكَي وقد وغريها. النبي امرأة كخديجة الرجال من تختاره من عىل
«أنه الهجرة بعد الثاني للجيل األول النصف شعراء من الحمريي بالسيد املعروف محمد
عىل ونحن بك أتزوج أن أريد وقالت: فأعجبها إباضية، تميمية بامرأة طريقه يف اجتمع

.٤٤١ صفحة ثان، جزء 99
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فاستضحكت شهود، وال ويل حضور قبل خارجة أم كنكاح يكون قال: الطريق، ظهر
خفيات وظهرت املستور معه انكشف علم إذا التزويج أفليس قالت: هذا، يف ننظر وقالت:
أحد، بها يعلم ال التي املتعة قال هي؟ ما قالت: أخرى، عليك أعرض أنا قال: األمور،
وجل عز هللا فإن اإليمان، بعد بالقرآن تكفري أن باهلل أعيذك قال: الزنا، أخت تلك قالت:
تََراَضيْتُم ِفيَما َعَليُْكْم ُجنَاَح َوَال ۚ َفِريَضًة أُُجوَرُهنَّ َفآتُوُهنَّ ِمنُْهنَّ ِبِه اْستَْمتَْعتُم ﴿َفَما قال:
قال: قياس، صاحب كنت إن وأقلدك هللا تستخري أال فقالت: اْلَفِريَضِة﴾، بَْعِد ِمن ِبِه
فتوعدوها أمرها الخوارج من أهلها وبلغ بها معرًِّسا وبات معه فانرصفت فعلت، قد
تختلف مرة فكانت باملتعة، يعلموا ولم ذلك، فجحدت بكافر تزوجت وقالوا: بالقتال،
بيان يف أهمية ذلك عن يقل وال افرتقا.100 حتى وتواصله املتعة من السبيل هذا عىل إليه
سواء األمر هذا يف والرجل فكانت الطالق، حق من لها كان ما الجاهلية يف االمرأة حال

وغريها. خارجة أم عن معروف هو كما
وكان رجالهن، يطلقن كن الجاهلية يف النساء «أن األغاني كتاب صاحب ذكر
قبل حولنه املرشق قبل بابه كان إن الخباء حوَّلن شعر من بيت يف كنَّ إن أنهن طالقهن
قد أنها علم الرجل ذلك رأى فإذا الشام، قبل حولنه اليمن قبل بابه كان وإن املغرب
بعد ما إىل الزواج أمر يف الحرية هذه عىل محافظة االمرأة بقيت وقد يأتها.» فلم طلقته
الراشدين الخلفاء عن معرضكالمه يف Von Kremer املسترشق شهد فقد بمدة، اإلسالم
امرأة أن ذلك عىل شاهد وأقوى بعلها، اختيار يف حرة كانت العرص هذا يف االمرأة «أن
عريقة عائلة من ولكن اليسار، ذوي غري من غريه رجًال وفاته بعد تزوجت الخلفاء أحد
طلقته لكنها املقنطرة، القناطري من األول زوجها عن ورثته ما كل فأعطته الرشف، يف
يف لالمرأة كان ما عىل رصيح شاهد وهذا الجواري.»101 من غريها إىل يرتدد أنه علمت ملا
االستنتاج هذا عىل اعرتضوا لكنهم البيع، لزواج محل معه يبقى ال مما الحرية من الجاهلية
فلم الوراثة، حقوق من محرومة كانت الجاهلية يف األنثى أن وأهمهما أولهما بأمرين
ويحرمها عائلتها مع صلة كل يقطع كان الزواج عند بيعها ألن أباها ترث الزوجة تكن
إضاعة الرضورية زواجها نتائج إحدى فكانت الحقوق، من عائلتها ألعضاء فيما االشرتاك

الزهيد. اليشء إالَّ زوجها من ترث تكن فلم ،capitis deminutio حريتها

.١٨ صفحة السابع، الجزء األغاني، كتاب 100

.١٠٠ صفحة ،٢ جزء املذكور، التأليف :Von Kremer 101
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لذلك تعد كانت أهلها من اشرتاها الذي زوجها سلع من سلعة ما نوًعا كانت ملا لكنها
تلحق — الثاني االعرتاض هو وهذا — زوجها عنها مات إذا فكانت موروثاته، جملة من
بزواج املتعلقني األمرين هذين وكال تبناه، من أو أخيه ابن أو عمه أو كأخيه أقاربه بأحد
عند معروفان املتوىف زوجها أقارب بأحد وإلحاقها املرياث من االمرأة حرمان وهما البيع
بني البيع زواج شيوع عدم من سابًقا قررناه ما الظاهر يف يناقض ما وهو أيًضا، العرب
الظاهري. التناقض هذا عن البحث من هذه والحالة بد فال عندهم، االمرأة وحرية العرب
اْلَواِلَداِن تََرَك ا ِممَّ نَِصيٌب ﴿ِللرَِّجاِل أن عىل (٧ آية النساء (سورة القرآن نصَّ
نَِصيبًا َكثَُر أَْو ِمنُْه َقلَّ ا ِممَّ َواْألَْقَربُوَن اْلَواِلَداِن تََرَك ا ِممَّ نَِصيٌب َولِلنَِّساءِ َواْألَْقَربُوَن
األنصاري صامت بن أوس102 «أن اآلية هذه نزول سبب أن املفرسِّ وزاد َمْفُروًضا﴾،
عمه ابنا فزوى بنات، وثالث ة كحَّ أم زوجته خلف التعساء أحد موقعة يف قتلوا ممن
إنما ويقولون واألطفال، النساء يورِّثون كانوا ما فإنهم الجاهلية، سنة عىل عنهن مرياثه
فبعث أمرها إليه وشكت النبي إىل كحة أم فجاءت الحوزة.» عن ويذب يحارب من يرث
،« يبنيَّ حتى يبنيِّ ولم نصيبًا لهن جعل قد هللا فإن شيئًا، أوس مال من تفرقا «ال إليهما
العم.103 ابني والباقي الثلثني والبنات الثُمن كحة أم فأعطى اآلية، هللا» «يوصيكم فنزلت

(١٤٥-١٤٦ صفحة القرآن تاريخ (يف Nöldeke فذكر األنصاري، هذا اسم يف األقوال تضاربت لقد 102
بشخص عالقة اآلية لهذه أن ريب فال املسألة هذه أمر من يكن ومهما فقال: استطرد ثم أسماء، جملة
سبيل عىل هنا ذُكرت األسماء بعض أن تسليمنا مع إذ أشخاص؛ جملة باألحرى أو أحد، موقعة يف ُقتل
إىل أقرب فإنه ذلك كل وفوق أحد، يوم قتلهما إنكار إىل سبيل ال ثالثة أو اسمان ذلك مع يبقى الغلط
ترملت حني أحد يوم كان الورثة وحقوق باليتامى املتعلقة املذكورة األوامر إلصدار يوم أصلح أن الظن
بني ومشاحنات مشاجرات بعض ذلك عن فنشأ بأجمعها، عائالت وتيتمت نساء جملة من واحدة دفعة
ما عىل أدى ما وهو الجميع، عليه يجري بناموس لها حدٍّ وضع إىل داعيًا ذلك فكان واليتامى، األرامل

املذكورة. اآلية إنزال إىل نظن
القرآنية لآلية تفسريهما يف والبيضاوي الزمخرشي رواه ما الحكاية هذه رسد يف تبعت قد 103

شيٍّا له تقدم ولم املائدة، إىل النبي «دعت األرملة أن للواقدي املغازي كتاب يف جاء أنه إالَّ املذكورة،
شكواها. األرملة عليه عرضت املائدة عن قاموا فلما الطعام، يكثر أن بأعجوبة تمكن أنه إالَّ تقريبًا،
أن جاء حيث ،١٢٦ عدد ٤ سور البيضاوي رشح أيًضا انظر .(١٤٦ صفحة Wellhausen (ترجمة
نورث كنَّا وإنما النصف، واألخت النصف االبنة تعطي أنك أُخربنا فقال: النبي أتى حصني بن عيينة

أُِمرت». «كذلك ملسو هيلع هللا ىلص: فقال الغنيمة. ويحوز القتال يشهد من
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الجاهلية؟» سنة «عىل املرياث من محرومة كانت النساء أن الحديث هذا من ينتج فهل
كان لو أنه وذلك املذكور، الحديث نفس يف نجده ذلك عىل اعرتاض وأول لعمري، كال
عىل محمد إىل تشتكي أن كحة أم تجرأت ملا شيئًا النساء ترث أالَّ العرب عادات من
استعملتها التي العبارة نفس رأينا صحة عىل الداللة يف ذلك من وأقوى زوجها، عم أوالد
قالت أنها املغازي كتاب يف الواقدي روى فقد النبي، إىل تشتكي جاءت حني كحة أم
للبنات أنى ولكن مال، بدون بناته وبقيت أخيه، إىل املرياث فانتقل بعيل مات «لقد للنبي
،Wellhausen وطبع ترجمة املغازي، كتاب (انظر مال.» لديهن يكن لم إذا يتزوجن أن

م). حرفيٍّا. عربَّناه ،١٤٧ صفحة
لبعولهن شيئًا يقدمن أن وسعهن يف كان ملا املرياث يف نصيب للنساء يكن لم لو ثم
حرمان بأن التسليم من هذه والحالة بد فال املذكور، الحديث من يُستفاد كما الزواج قبل
واألدلة ذلك، بعد عليهن طرأ إنه بل مطردة، قاعدة يكن لم املرياث من الجاهلية يف املرأة

يأتي. بما منها نجتزئ تُحىص، أن من أكثر ذلك عىل
االمرأة، استقالل عىل الداللة يف متضافرة أنَّها يعلم اإلسالمية األحاديث طالع من كل
اإلسالمي املجتمع يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت االمرأة وأن اإلسالم، أول يف الحرية بتمام وتمتعها
بالدينار كان إن مرة، من أكثر النبي ساعدن أنَّهن بعضهن عن ُعرف فقد عهده، ألول
أن يعرف منَّا وكل املخلصة، املفيدة بالنصائح أو والعمومية، الشخصية احتياجاته لسد
أرباًحا وتكسب بنفسها، التجارة حرفة تتعاطي كانت النبي يتزوجها أن قبل خديجة
العرب؟ عند «عادة» كان املرياث من النساء حرمان أن عىل هذا من يستدل فهل طائلة،
عندهم الشواذ قبيل من كانت بل غري، ال القبائل بعض يف محصورة كانت أنَّها شكَّ فال

القبائل. لكل الشاملة العادات من وليس
أال السابقة، آلرائنا الظاهر يف املباين الثاني االعرتاض عن نبحث أن اآلن علينا بقي

عنها. وفاته بعد زوجها أقارب بأحد األرملة لحوق وهو
عىل والدليل أصًال، ننكره ال ما فهذا العرب عند معروفة كانت العادة هذه أن ا أمَّ
أَيَُّها ﴿يَا جاء: حيث (١٩ آية النساء (سورة عنها القرآن نهي سابًقا عندهم وجودها
اآلية هذه رشح يف املفرسون وزاد َكْرًها﴾،104 النَِّساءَ تَِرثُوا أَن َلُكْم يَِحلُّ َال آَمنُوا الَِّذيَن

لآلية والبيضاوي الزمخرشي تفسري (طالع املواريث تحاز كما اإلرث، سبيل عىل تأخذوهن أن أي 104
املذكورة).
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أو أخوة أو بنون (أي عصبة وله امرأة عن مات إذا الرجل أن الجاهلية عادات من أن
الغلط من أنه إالَّ عليها.105 ثوبه وألقى بها أحقهم كان من قام واحد) صلب من أقارب
الجاهلية نساء من كثري عن ُعرف قد إذ مطردة؛ قاعدة العادة هذه نعترب أن الفاحش
ملن إذا أردنه َمن ويتزوجن شنئ كيفما أعمالهن يف يترصفن أزواجهن وفاة بعد كن أنهن
فلم معه. وحديثها النبي امرأة خديجة106 يذكر أن إالَّ املرتاب عىل وما ثانية، الزواج إىل
والدليل غري، ال القبائل بعض يف محصورة كانت املذكورة العادة أن يف للشك محل يبق
املتوىف بامرأة شخص أحق أن الشهرستاني ذكر فقد عنها، العرب كتبة أقوال ذلك عىل
يقبحون كانوا الجاهلية يف العرب أن عىل ذاته املحل يف نبَّه لكنه األكرب، زوجها107 ابن
إنهم آخر وقال الظيزن.108 ذلك فعل من ون يسمُّ وكانوا أبيه امرأة عىل يخلف كان من
كانت املذكورة العادة بأن أي بذلك، سلَّمنا فإذا املقت.109 نكاح النكاح هذا ون يسمُّ كانوا

.٤٤٥ عدد ثان جزء الشهرستاني ثم ،٢٣ عدد النساء لسورة والزمخرشي البيضاوي تفسري طالع 105

كما النكاح يرثون كانوا أنهم ٣٢٥ صفحة Pocock: Specimen historiae arabum كتاب يف وجاء
املال. يرثون

حديث من يظهر والذي العدة، انقضاء بعد اللهم ثانية التزوج لالمرأة أجاز القرآن أن معلوم 106

محمد فحرصها كامًال، حوًال عندهم وكانت اإلسالم، قبل العرب عند معروفة كانت العدة أن الرتمذي
بعد تنقيض فعدتها حبىل االمرأة كانت إذا إالَّ اإلسالم يف اآلن جار هو كما أيام وعرشة أشهر أربعة يف
قال: الجاهلية، يف العدة صفات بعض الهامش عىل إليه املشار املحل يف الرتمذي وذكر الولد. وضع
فيه شيئًا وال طيِّبًا تمس وال ثيابها رش ولبست ضيًقا بيتًا دخلت زوجها عنها تويف إذا املرأة «كانت
إىل محمد أشار وقد العدة.» عن بذلك وتخرج بها فرتمي بعرة فتعطى … سنة عليها تميض حتى زيت
تقرر أن بعد وذلك أرملة، وكانت ابنتها عدة عن تسأله جاءت امرأة سؤال عىل جوابه يف العادة هذه
(روث بالبعرة ترمي الجاهلية يف إحداكن كانت «قد قال: أيام، وعرشة أشهر أربعة العدة تكون أن منه

الحول.» رأس عىل البعري)
كانوا الشهرستاني: قال الجاهلية. يف أصًال ممنوًعا كان األم نكاح ألن ابنها وليس زوجها ابن قلنا 107

.٤٤ صفحة ٢ جزء ات. العمَّ وال البنات وال األمهات ينكحون ال
.١٨٠ صفحة أوروبا) (طبع الفداء وأبو املذكور، املحل شهرستاني انظر 108

.٣٢٥ صفحة Pocock 109
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عن قلناه ما وتحقق الخالف، زال فقد القبائل بعض عند املستعملة النادرة الظواهر من
الجاهلية.110 يف الزواج نوع

أخوه، غالبًا تزوجها امرأة عن منهم رجل تويف «إذا تعريبه: ما الحاليني البدو عن بركخاردت قال 110

أن أو يتزوجها أن أيًضا بمجبور ليس أنه كما تتزوجه، أن العادة بحكم مجبورة ليست إنها نعم
أموال عىل باملحافظة حبٍّا وذلك زواجه، من وتأنف طلبه ترفض قلَّما لكنها بها، التزوج من غريه يمنع
األرملة فإن شاسًعا، بونًا سابًقا عنها تكلمنا التي األرملة ووراثة العادة هذه بني أن يرى وكل العائلة.»
الوراثة، حق له من معارض بدون يرثها فكان املتوىف، أمتعة جملة من تعد كانت األخرية الحالة يف
أخالًقا املدن لسكان وأن البالد، شكل يف واحد نمط عىل تكن لم العرب عادات أن أخريًا ذُكر مما فيظهر
يف عليها عثرنا التي املناقضات أكثر أصل ريب وال وهذا والبادية، القرى ألهل ا عمَّ تختلف وعادات
هنا أرشنا إذا بأس فال يذكر باليشء اليشء كان وملا هذا الجاهلية. عىل كالمهم عند العرب مصنفات
النساء) سورة من ٢٣ لآلية (طبًقا تحرِّم اإلسالمية الرشيعة أن معلوم فنقول: القبيل، هذا مثل إىل
أيًضا، الزواج هذا عن ينهون كانوا الجاهلية يف العرب أن الشهرستاني أفادنا وقد األختني، بني الجمع
استطرد حتى الخرب هذا يذكر يكد لم لكنه األختني»، بني الرجل يجمع أن عندهم يشء «أقبح وأن
وصفية هند بني جمع العاص، بن سعيد أجنجة أبو قريش من األختني بني جمع من «وأول فقال:
جميع لتشمل تكن لم العادة هذه أن منه يستنتج مما مخزوم»، بن عمرو بن هللا عبد بن املغرية ابنتي
الشام»، «فتوح يف البرصي إسمعيل أبو ذكره ذلك عىل آخر شاهًدا وهاك الجاهلية، يف العرب قبائل
أن تعلم أالَّ وسأله فاستدعاه بذلك عمر الخليفة فسمع بأختني، أعرابي ج «تزوَّ تعريبه: ما جاء حيث
تلمني فيما ذلك يمنع ما أرى ال وأني أصًال بذلك أعلم ال كال األعرابي فأجابه فعله، ما يحرِّم الدين
رأسك، قطعت وإالَّ الشقيقتني إحدى حاًال وطلِّق فاذهب ذلك تحرم الرشيعة إن الخليفة له فقال عليه،
الدين هذا ألكره وهللا إني األعرابي فقال صحيح. نعم الخليفة فأجابه تقول، ما أصحيح األعرابي فقال
Dozy: histoire des musulmans (انظر فائدة» أدنى منه يل وليس األمور هذه مثل يحرم الذي
عن النبذة هذه نعرب أن اضطررنا لدينا األصل وجود لعدم (نظًرا .d; Espagne, Bd. I. p. 36-37
يظهر كما الجاهلية، يف عامة تكن لم املذكورة العادة أن هذه والحالة ريب فال م) الفرنساوية. الرتجمة
َوبَنَاُت َوَخاَالتُُكْم اتُُكْم َوَعمَّ َوأََخَواتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َهاتُُكْم أُمَّ َعَليُْكْم ﴿ُحرَِّمْت قال: حيث نفسه، القرآن من ذلك
ِتي الالَّ َوَربَاِئبُُكُم ِنَساِئُكْم َهاُت َوأُمَّ الرََّضاَعِة َن مِّ َوأََخَواتُُكم أَْرَضْعنَُكْم ِتي الالَّ َهاتُُكُم َوأُمَّ اْألُْخِت َوبَنَاُت اْألَِخ
أَبْنَاِئُكُم َوَحَالِئُل َعَليُْكْم ُجنَاَح َفَال ِبِهنَّ َدَخْلتُم تَُكونُوا لَّْم َفِإن ِبِهنَّ َدَخْلتُم ِتي الالَّ نَِّساِئُكُم ن مِّ ُحُجوِرُكم ِيف
جمع من عىل الحكم لهذا فعل ال أن أي َسَلَف﴾، َقْد َما إِالَّ اْألُْختنَْيِ بنَْيَ تَْجَمُعوا َوأَن أَْصَالِبُكْم ِمْن الَِّذيَن
ما لبيان وشواهد براهني جملة عىل نأتي أن وسعنا يف كان وقد هذا اإلسالم. ظهور قبل أختني بني
امللل. من هربًا ذُكر بما نكتفي لكنَّا واألخالق، العوائد يف والتفاوت التباين من الجاهلية عرب عليه كانت

52



العرب عند األمومة

الجاهلية يف البيع نكاح أن هو األخرية الكتيب هذا صفحات عىل ذكرناه ما خالصة
الزواج عن ناتج فإنه االختيار نكاح ذلك وعكس الخارجي، الزواج عن األبوة دور يف نشأ
املهر أن جليٍّا يتضح هنا فمن املتبادلة. ومحبتهما الطرفني اتفاق عىل املؤسس الداخيل
بل امرأته، ألهل الرجل ينقده كان الذي الثمن قبيل من األوىل الحالة عدا فيما يكن لم
يقدمها هدية أي اإلسالم، يف اليوم عليه هو ما املتعة يف ذلك نرى كما العهد ذلك يف كان

والسالم. بها استمتاعه مقابلة يف لالمرأة الرجل
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