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العرب استخدموا أسماء الحيوانات للداللة على الخير والشر والفساد

• وسم عشائر قبيلة الترابني

«أهل عَ ُمود و َقعُ ود» أي أصحاب بيوت َ
شعر وابل ويقال
فيهم كذلك« :ن ّقالة عود» أي بدو ُر َّحل وهو وصف قدمي
حيث يقال فيهم« :أهل عَ ُمود».
ومع أن املتقدمني لم يذكروا هذا الوسم باسم العمود اال
أن هذا الوسم  -فيما يظهر  -أن عرف لديهم بذلك االسم
وان لم يتطرقوا لذكره ففي وصف الزبيدي لوسم
«الفلقة» ذكر أن هذا الوسم عبارة عن حلقة يفلقها عمود
األمر الذي قد يعني أن وسم العمود معروف لديهم.
 .3الهالل

وسم مشهور على شكل الهالل يأتي ه�لاالً ميي ًنا أو
يسارا ً أو علو ًّيا أو سفل ًّيا والهالل من الوسوم العربية
املعروفة منذ القدم حتى العصر احلالي .وقد اتخذ
الهالل في العصر احلاضر شعارا ً للدول التي تدين
باإلسالم فبعض الدول اإلسالمية تضع على أعالمها
صورة الهالل كجزر القمر وتونس واجلزائر وتركيا
وموريتانيا وباكستان.
ويرمز الهالل في ثقافة العرب الى النصر ويطلق الهالل
على احل ّية رمز املوت األمر الذي قد يعني أن الهالل يرمز
الى االنتصار على العدو وهالكه .مع مراعاة االختالف
في رمزية الهالل عند العرب في اجلاهلية واإلسالم.
 .4املُط َرق

وسم قدمي وهو من الوسوم الواسعة االنتشار حال ًّيا
وسم بالنار
قال اللُّ َغويونَ « :ن ْعجة َم ْط ُروقة وهي التي ُت َ
سط أ ُ ُذنها من ظاهر فذلك ِّ
الطراق واِمنا هو ّ
خط أَبيض
َو َ
يس ُم
بنا ٍر كأَمنا هو جادّة وقد َط َر ْقناها َن ْط ُرقها َط ْرقا ً وامل ِ َ
الطراق له ُحروف ِ
الذي في موضع ِّ
صغار».
ووس��م املطرق أقصر من وس��م العمود واملطرقة
في األصل عصا قصيرة و«الطريقة» عمود قصير
وكذلك اخل��ط في الشيء وعند العرب املتأخرين
يطلقون على العصا املستقيمة متاما ً مطرقا ً ولع ّل
املطرق في القدمي هو ما يعرف بوسم «اخلباط»
فهو يحمل نفس وصف املطرق فبعض القبائل اآلن
تطلق عليه لفظ «امل ِ ْخبَاط» و«امل ِ ْخبَط» وهي العصا
الرفيعة املتخذة للخبط أي الضرب والفرق بني
املطرق واملخبط أن عصا املطرق أسمك وأقوى من
عصا املخبط.
واعتبرت العصا بشكل عام  -في العديد من الثقافات -
أداة من أدوات السحر والسالح ويبدو أن العصا كانت
ذات أهمية كبيرة لدى األوائل لتعدد استخداماتها اذ
وسى «َ »17قا َل
قال ع ّز من قائلَ « :و َما ِتلْ َك ِب َي ِمي ِن َك يَا ُم َ
صايَ أ َ َت َو َّكأُ عَ لَ ْيهَا َوأَهُ ُّ
ش ِبهَا عَ لَى َغ َن ِمي َو ِل َي ِفيهَا
ِه َي عَ َ
ْ
ِب أُخ َرى» طه.18 17 :
َمآَر ُ
وتطرق املفسرون الى ذكر عدد من استخداماتها وكان
له محجن «عصا» ميد به الى احلجر األس��ود اذا لم
يستطع أن يقبله بسبب االزدحام.
وعصا املطرق تستخدم رمزا ً للظفر والقوة والضرب
واحلكمة والوقار عند العرب وكان خطباؤهم يتكؤون
عليها في خطبهم وضربوا بالعصا األمثال حتى انهم
رمزوا الى الفرقة واالختالف بشق العصا ووصفوا
الرجل الضعيف بأنه «ضعيف العصا» وقالوا للحسن
السياسة بأنه نّ
«لي العصا» والى الرجل العنيف في
صلب العصا ولع ّل تعدد رموزها
رعي االب��ل بأنه ُ
راجع الى تعدد استخداماتها.

• وسم قبيلة الهول

ِ .5
املخبَاط
وسم قدمي ما زال مستخدما ً يعرف باملخباط واملخبط
مثلما تقدم وهو على شكل خط مستقيم طويل يوضع
بالعرض على الوجه وعلى الفخذ يجمع على ُخ ُبط
وصفته تنطبق على وسم املطرق في الوقت احلالي
وقال الشاعر:
صب َْحتَ بَني ال َّد ّيانِ ُم ِ
وضح ًة
أ َ ْم هل َ
َ
ش ْنعا َء با ِقي َة ال َّتلْحـ ِ ِ
يظ وا ُ
خلبـ ُ ِط
ق��ال عنه الصغانيَ :
«خ � َب� َ
�ط بعيره َخ� ْب��ط�اً :وسمه
خلبَاط  -بالكسر -وا ِ
با ِ
خلبَاط :سمة في الفخذ طويلة
ً
عرضا وهي لبني سعد قال املنتخل الهذلي:
أرص��ـ��اف ول��ك��ن ُك ِ
ٍ
أس��� َو َد
َم��عَ ��ا ِب � َل غير
��س�ْي�نْ َ ُظ��هَ��ا َر ْ
خلب ِ
كا ِ
َاط».
واخلبط من معانيه الضرب فلع ّل وسم اخلباط يرمز
الى القوة.
 .6احملجان

وسم قدمي مستخدم حتى اليوم عرفه قدامى العرب
باسم «احملجن» ويأتي باسم «احملجل» لغة فيه مثلما
يقال جبرين في جبريل وهنت في هتل وس��دون في
سدول ورهدان في رهدال وعلوان في عنوان ويسميه
بعض العامة بـ«احملناج» واحملجان عصا لها رأسان
«مقبض» أحدهما طويل واآلخ��ر قصير ُو ِ
ص��ف بأنه
يشبه رأس طائر أبو منجل واستخدم احملجان رم ًزا
للقوة أو احلكمة أو املكانة االجتماعية الرفيعة ذلك أن
احملجن من أنواع العصي.
 .7الباكورة

وس��م حديث على شكل عصا الباكورة وه��ي عصا
مستقيمة لها رأس مقوس على شكل نصف دائرة

ويأتي الوسم كذلك باكورتني فيقال له «بواكير»
وأشهر ما يأتي وسم «البواكير» في العنق كوسم
صغير.
ولكون الباكورة من أنواع العصي فانها استخدمت
رم ًزا للقوة أو احلكمة أو اشارة للمكانة االجتماعية
الرفيعة.
 .8ال َكلُّوب

وسم حديث على شكل ال َكلُّوب وهو حديدة طويلة لها
خطاف حاد ومن املالحظ أن وسم ال َكلُّوب منتشر في
منطقة عسير ومن استخدامات ال َكلُّوب أنه يستخدم
جللب اللحم املشوي من النار وقد يستخدم سالحا ً
فاتكا ً لهذا قد يرمز الوسم الى القوة أو الهالك.
 .9ا ُ
خل ّطاف

سم ِ
ج َم ٌل َم ْخ ُطوفُ :و ِ
س َمة ُخ َّطاف
وسم قدمي يقالَ :
واخل��ط��اف قضيب ح��دي��دي معقوف ف��ي نهايته
وتس َّمى مخالب السباع خطاطيف لذلك وقد يكون
استخدم رم� ًزا للقوة والشجاعة أو املوت تشبيها ً
مبخالب السباع.
وفيما يبدو أن وسم اخلطاف واحملجن واحد فان
ح ْجناء ُخ َّطاف» ولع ّل هذه السمة هي
«كل حديد ٍة َ
التي تعرف حال ًّيا بـ«ال َكلُّوب» ولع ّل الفرق بني
احملجن واخلطاف أن احملجن له طرفان واخلطاف
وال َكلُّوب لهما طرف واحد.
 .10ا َ
حللَ َقة
حلَ َقة
وسم قدمي واحمللّق واحللقة سمة على شكل َ
«دائ��رة مفرغة» وهذه السمة مستخدمة حتى اآلن
ِ
الس َمات
تعرف باسم «احللقة/حالّق» وهي من
املشهورة املستخدمة على نطاق واسع واذا كانت

• وسم قبيلة بني هاجر

أكثر من واحدة قيل لها «ا ِ
حللَق» توضع احللقة على
اخل ّد والفخذ والعضد والرقبة وقال الشاعر الشعبي
في وسم احللقة «حالّق»:
ْ
الشريف
حالّق وسم
ُحم ٍر َزهَ ن َ
سبحان واقـيهنّ لي جن ه ّراب
وفي قول الشاعر« :سبحان واقـيهنّ » اشارة الى ما
يشاع من أن اللصوص يتحاشون االقتراب وسرقة
ابل األشراف املوسومة با ِ
حللَق ألنهم يعتقدون أن
من تعرض لها ستقع عليه لعنة.
ومن رموز احللقة أنها ترمز الى االحتاد واالستمرارية
الدورية واألبدية أو الالنهائية والسرمدية .وكذلك
ترمز الى الوقاية من األخطار وجاء في لغة العرب
أن «احللقة» تقال للسالح عامة وال��دروع خاصة
األمر الذي قد يعني أن احللقة ترمز الى القوة أو
الوقاية كالدرع أو املوت لتشبيه حلقة الباب باملوت
األحمر.

 .11البـ ُ ْرقـُع
وس��م ق��دمي مستخدم حتى ه��ذا العصر ذو شهرة
واسعة اكتسب اسمه وشكله من البرقع وهو غطاء
الوجه للنساء تظهر منه العينان فقط .وأكثر ما يأتي
هذا الوسم في الفخذ وهو حلقتان متوازيتان بينهما
مطرق عمودي رسمه ال ُقدا َمى ووصفوه بأنه وسم
في فخذ البعير حلقتان بينهما ِ
خبَاط في طول الفخذ
ويأتي هذا الوسم في العنق كذلك.
ومع ارتباط البرقع باألنوثة رمز الضعف فال بد له
من وجود رمز آخر فان التبرقع والتقنع ارتبط كذلك
بفرسان العرب ورؤسائهم ومن ألقابهم «املبرقع»
و«املق ّنع» األم��ر ال��ذي قد يعني أنه يحمل معاني
ذكورية.
فوسم البرقع به حلقتان تشبهان فتحة عني البرقع
ولع ّل هذا الوسم في القدمي كان متيمة ضد العني
واحلسد أو لع ّل البرقع يرمز الى املراقبة واحلراسة
«العني احلارسة» فرمز احلماية املصري القدمي
هو العينان وكذلك «عني أودجات» التي تعمل على
حماية من يرتديها من اللدغات واجلروح واألمراض
في ثقافة مصر القدمية.
 .12ال ُب ْر ُثن «رجل الطائر /ال َو ْ
ضراء»
وسم حديث على شكل مطرق عمودي يخرج من
نهايته ثالثة خطوط متساوية الطول على شكل
برثن «مخلب» الطائر ويسميه قدماء العرب «رجل
الطائر» ويعرف كذلك ب��ـ«ال� َو ْ
ض��راء» وهي سمة
في رقبة االبل لبَني َفزارة بن ُذ ْبيان وصفت بأنها
ك ُب ْر ُثن ُغراب وترمز العرب بهذا الوسم الى الشوكة
سد»
والقوة ومن أسماء سيوف العرب « ُب ْر ُثن األَ َ
ومن أسماء العرب «برثن».
نصاب السيف «قضاب السيف/قائم سيف»
َ .13

• أثناء عملية الوسم

وس��م حديث يشبه مقبض السيف لهذا يسمى
بـ«نصاب السيف» ويسمى عند بعض العشائر
بـ«قضاب السيف» ونصاب وقضاب مبعنى مقبض
والبعض يسميه «قامي سيف» ويرمز السيف الى
الشجاعة وقد يرمز كذلك الى القتل أو الى تطبيق
احل���دود .وم��ن رم��وزه كذلك أن��ه يرمز ال��ى القوة

