
 السيف العربي

 طالل غنام

الى درجة أنهم هم  بالعربمعروف هو تصحيح بعض األمور التي ألصقت  سلسلة مقاماتواحد من االهداف التي أرمي اليها من كتابة 

 بسط هذه االمور هو السيف العربي. من أو صبحوا يصدقونها.أنفسهم أ

ي تتكلم عن الت الصور واألفالم التاريخية المقوس الذي نجده في كلقل معظمنا، تربينا على ان السيف العربي هو السيف كلنا، أو على األ

ن عن الغرب. المسلميغة التي تميز العرب ومصبح مثل الدالسيف المعقوف، سواء الرفيع منه أو الغليظ، أالعرب، العربية منها والغربية. هذا 

د ة بهذا الموضوع حتى ولو لم يوجالتصور على كل شيء له عالقننا أصبحنا نسقط هذا ة أذهاننا لدرجهذه الفكرة راسخة في أ ولقد أصبحت

 وجود دليل ضده. حتى عند وأحياناي دليل عليه، أ

رة هذا هي صو نراها وتتبادر الى أذهاننافإن الصورة التي  "ذو الفقار"المسّمى فمثال، أنا أذكر أنه متى تم ذكر سيف علي بن ابي طالب 

 . باألسفلايتان مدببتان كما هو موضح السيف المقوس العجيب الذي له نه

 

وثق ما ي هو أالذن السيف في القتال، تاريخيا، فإكون هذا السيف ليس عمليا  نبغض النظر عفالحقيقة.  عنبعد ما يكون التصوير هو أ هذا

 لى ذو الفقار هو هذا السيف ذو النصل المستقيم تماما.يكون إ

 

مستقيم  هو سيفو الحكم الفاطميحتى في موسوعة ويكيبيديا فإننا نجد تصويرا لسيف ذو الفقار تم نحته على باب النصر في القاهرة أيام  

 .واضحفي نهايته كما هو )أو قرنين( تماما من دون شعبتين 

 

 

ما ك قد يكون ذو حّد واحد أو حّدان، الذي اء في نصلهأي انحن ومن دونكان السيف العربي مستقيما تماما  ،العصور على امتدادوتاريخيا، 

  )ص(. ل العربي محّمدرسولل إنها تعودخاصة تلك التي يقال هو واضح من السيوف المحفوظة في كل متاحف العالم، و

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrZXuy6LXAhUn6oMKHTChDBgQjRwIBw&url=https://almayameen14.wordpress.com/2012/03/12/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81/&psig=AOvVaw1NAjWbknQOvLvhgwuQQP4H&ust=1509804924724147


 إلىر بسيوفهم بشكل كبيالعرب يحتفون  ( وكانمثال السيف يرمز للقوة عند العرب )في حين كان القوس يرمز للقوة عند األتراك كان

، سيف علي بن أبي "ذو الفقار"درجة أنهم كانوا يعطونها أسماء مميزة، وكلما ازداد الفارس شهرة ازدادت معه شهرة سيفه. فمثال عندنا 

عمر  ةسيف الخليف "الوشاح"و لد بن الوليدسيف القائد المحنّك خا "األولق"و سيف أبو موسى األشعري "الصدى"و المذكور سابقا طالب

 .بن الخطاب

العديد من األنواع التي لقبت عادة تبعا الى المنطقة التي أتت منها. العالم الكندي في رسالته عن السيوف وأنواعها، العربي امتلك السيف 

ة قة من السيوف العربيتكلم عن حوالي خمس وعشرون نوعا. فمثال لدينا السيوف اليمانية والقلعية والهندية. هذه كانت األنواع العتي

 لخ.األندلسية، إو والمصرية " كالخراسانية والبصرية والدمشقيةدةالمولّ ". الحقا ظهرت األنواع واألكثرها نبال

من الناحية الشكلية والجمالية، فأنا شخصيا أجد السيوف األندلسية األكثر جماال وأناقة، كما في الصورة ألحد هذه السيوف، والموضح 

 ء أجزاء السيف المختلفة.عليها أسما

 

ل له ن هناك تمثاحتى أ اشتهر بدفاعه الشرس عن قرطبة يالعطار الذهو للفارس العربي األندلسي علي  السيف األندلسي عن أخر مثال

يف األندلسي. للس ةمن قبل واكتشفته صدفة عندما كنت أبحث عن صور غرناطة بإسبانيا. أنا لم أسمع عن هذا الفارسمقام في مدينة لوجا في 

 :التالي للمزيد عن هذا البطل، اضغط على الرابط .رائعة كوميكسهذه الشخصية تصلح ألن تكون قصة 
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 ؟ي وجود في التاريخ العربيإذا لم يكن له أ ،إذا   المعقوف السيفين اتى ولكن من أ -

. وبسبب سيطرتهم على الحياة العسكرية والسياسية في البالد العربية أصبح هذا السيف هو األصل هو تركي/مغولي المعقوف السيف

قى ع زوال أهمية السيف بشكل تدريجي لم يبلى أن طغى على بقية السيوف. ومالسيّافون يصنعونه أكثر من غيره إالمرغوب أكثر وأصبح 

 من الذكرى سواه واختفى السيف العربي األصلي من الذاكرة. 

 

 أكان السيف العربي مقوسا أم ال. ما المهمف ع،وأهمية هذا الموض مدى المرء عن يتساءلقد  -

الالمنطقي، غريب ال المعّوجسيف . فهذا الوبينهمف بيننا ي االعالم الغربي لترسيخ فكرة االختالستخدم هذا السيف، مرارا وتكرارا ف، لقد اأوال

نيق، يجسد الفرق بين الحضارتين، بل واألهم من ذلك، بين الدينين اإلسالمي والمسيحي. المسيحي أليصطدم بنظيره الغربي المستقيم ا عندما

 برمز الصليب واإلسالمي برمز الهالل. 

وله أسباب وعواقب أخطر برأيي، الموضوع مهم جدا  ين أصبح الهالل رمزا لإلسالم؟ هذاأ ولكن منذ متى كان لإلسالم رمزا؟ ومتى ومن)

اموديا، عسأتحدث عن هذا الموضوع في وقت أخر. يكفي أن نقول األن أن الهالل، افقيا كان أم  . إن شاء هللاالسيف العربي نصل بكثير من

 (لم يكن يوما ما، وال يجب أن يكون أبدا رمزا لإلسالم.

مور عن حضارتها، خاصة عندما تكون تلك الحضارة قد سادت العالم في ذاك الوقت ف هكذا أثانيا، ال أظن أن هناك أمة في العالم ال تعر

 مر عجيب.فيا لمئات السنين. هذا بحد ذاته أعسكريا وثقا

بق لنا من لم يترة ما قبل الغزو المغولي. عرب ال نعلم أي شيء عن تراثنا وحضارتنا العربية، وخاصة لففنحن ال في الحقيقة، ولألسف،

 لعزائم التي نقوم بها في أعيادنا.سوى الوجبات وا تراثنا

ي ، نجد تراثهم حاضر في كل مكان، ليس فقط فلخإ كاليابانية والصينية والهندية واألوروبية شعوب العالم القديمةوعندما ينظر المرء الى 

 هم من هذا هو قصصواألوبرامجهم التلفزيونية واألفالم الخ.  وأبطالهم ي احتفاالتهم وقصصهمالقالع والحصون والمدن القديمة، بل وف

 في قلوبهم حبهم لثقافتهم وألبطالهم القدماء منذ نعومة أظفارهم. تزرعأطفالهم المصورة واألفالم الكرتونية التي 

لشكل؟ وكيف سمحنا بغرز هذه الصورة الخاطئة عنا في عقولنا كيف تم محو تراثنا الرائع من حياتنا بهذا اين نحن العرب من هذا؟ وفأ

ة ذا ال يعفينا من المسؤولية، خاصالدور األكبر في هذا، ولكن ه والمماليك والعثمانيونللمغول  طبعا لقد كان ، والعالم أجمع؟وعقول أطفالنا

 في الوقت الحاضر.

 أطفالنا صورة يفخرون بها. أن نصحح هذه الصورة المقيتة ونري علينا

ا، فنون للقتال ، أو كان عندنالصينيين، عندناكاليابانيين واب الغربيين، بدأت من عندنا. نعم نحن العرب، فالفروسية مثال، وباعتراف الكتّ  

ربي كتاب عل هو كتب عنها عشرات الكتب، وخاصة في السيف والرمح ورمي النبال. بل ومن أقدم الكتب التي كتبت عن القوس والنبا

ي المواد تصنع وكيفية الرمي بها ومن أ ة( ونجد في هذا الكتاب كل أصناف األقواس العربيArab Archeryسمه )ترجم الى اإلنجليزية وا

ي ف ن؟ هل يوجد أحدولكن أين القوس العربي اآل لخ. وهو من أهم المصادر التي يستخدمه الغرب عند الرجوع الى تاريخ هذا الفن النبيل.إ

لقوس ا أقرب ما وجدت للقوس العربي هو هذاأعتقد ذلك. ربما في الغرب. ف أدري وال البلدان العربية يقوم بتصنيع هذه األسلحة وبيعها؟ ال

راسينز هي )سا :المملوكي/الساراسينز"في الواليات المتحدة والذي يسميه القوس  لوكاس نوفوتني )المشهور عالميا( الذي يصنعه الحرفي

 وصورته باألسفل: مجهولة األصل والمعنى كان يطلقها الغرب، وخاصة خالل الحملة الصليبية، على العرب( كلمة



 

 :"الدمشقي"هناك القوس أيضا ومن نفس الموقع 

 

 .ن شاء هللاإ ةس العربياقوعن األ موسع أكثرسأتكلم مرة أخرى بشكل 

تعني الكلب السلوقي العربي الذي كان يستعمله  Salukiأن كلمة  الحظ  .www.salukibow.comالموقع اإللكتروني لهذا الحرفي هو 

العرب وخاصة أمراءهم وفرسانهم في الصيد، ثم استخدمه النبالء الغربيون فيما بعد. نعم، كان عندنا أمراء يعيشون في قالع ويقومون 

ر الفارس هو األميلذلك وضح مثال ، بل وقبلهم بعشرات السنين. وأشابه كما نسمع ونرى في األفالم الغربية التاريخية بحمالت صيد وما

ومذكراته الرائعة التي كتبها عن حياته خالل الحروب الصليبية  السورية حماة مدينة بن المنقذ الذي كان يعيش في قلعة شيزر قرباأسامة 

موقع معروف ن مللتحميل  رمتوف وهو" االعتباراتهم في تلك األيام. عنوان الكتاب هو "كتاب من أدق ما كتب عن العرب وحيهي 

resources-of-https://www.maqamatmaroof.net/copy من أكثر القصص التي يمكن أن هي . في الحقيقة فإن قصة أسامة

م يقم أحد من العرب وخاصة رسامي الكومكس، أو كرتون أو حتى فلم عادي، وانا مستغرب جدا كيف ل كوميكستتحول بنجاح باهر الى 

 أسامة وحياته في قلعته في الجزء القادم من قصة معروف.  نتعرف علىسوف  إن شاء هللابهذا من قبل. 

 

 .قرب مدينة حماة في سوريا قلعة شيزر
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وعسكري، ومن طقوس ومن فنون حربية نحن العرب ليس فقط عندنا تاريخ رائع، بل وعندنا تراث مشترك رائع من لباس، مدني ، إذا

المحي والطمس الممنهج لما بقي لنا من هوية وتاريخ وتدمير ألثارنا  الهجوم الشرس علينا ومع يجب علينا إحيائه اليوم قبل غدا، وخاصة مع

 العربية اإلسالمية.

يشاهده  بشكل مرئي لكيونعيد بناء تراثنا الحقيقي  المقروءة والمرسومة لكيهي بالعودة الى مصادرنا القديمة والطريقة األمثل لفعل هذا 

 ابناءنا ويفخروا به. 

وأنا برأي الشخصي، علينا إحياء الفروسية العربية بشكل خاص وتعليمها ألبنائنا، من السيف والرمح والرمي وركوب الخيل. ففي اليابان 

. وهي رياضة اوغيرهواأليكيدو من الكاراتيه  اضات القتالية، أرقىقى أنواع الريمثال، تعتبر رياضة الكندو والتي تعني "طريق السيف" أر

تعنى باالنضباط الجسمي والعقلي للشخص وتزيد من تركيزه وسرعة بديهته. فهذه األسلحة هي ليست للقتال فحسب، بل هي لتهذيب النفس 

فروسية الرمي  -2فروسية العلم والبيان و،  -1قسمان: ن الفروسية العربية كما كتب ابن القيم لها يادة ثقة المرء بنفسه. وال ننسى أولز

 لشخصية الفارس العربي.ين يفن القتال مكونان أساسفالعلم و والطعان.

 على مفهوم الفروسية بشكل أكبر وبتفصيل أكثر.  ن أركز روف أمع اماتسلسلة مقسأحاول جاهدا في األجزاء القادمة من 

العديد من الكتب العربية المصورة القديمة التي في قسم المراجع ( www.maqamatmaroof.netلقد وضعت على صفحة معروف )

ة في المجتمع العربي، ماعدا العسكري منها، حتى يتمكن الجميع من الوصول اليها واستخدامها كمرجع موثق. اتغطي معظم جوانب الحي

( حيث هناك العديد من الكتب التي تهتم بالجانب Osprey Publishing( من الناشر )Men-at-Armsفهناك سلسلة ) من الناحية العسكرية

 .بهذا الموضوع ي للمشرق العربي من عرب ومماليك إلخ، ولقد وضعت أسماء أهم هذه الكتب في أسفل المقالة لمن يهتمالعسكر

 

. هذه الصورة البسيطة تمكننا من معرفة، وبشكل دقيق، كيف كان لباس العرب، راياتهم، أبواقهم، طبولهم، م(1237) للفنان الواسطي صورة من مقامات الحريري

 احتفاالتهم.  كيفية كيف كانوا يربطون أذنابها، باإلضافة الى أن اللوحة بمجملها تعطينا صورة عنحتى أحصنتهم و سروج
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نشر الثقافة  األن لكي يقوموا بعمل متقن في يستفيدوا من توفر هذه المصادر العرب بشكل خاص أنعلى رسامي ومؤلفي الكومكس و 

زني ال نترك لشركات مثل ديأجب أن تحدث ثورة في هذا المجال ويالعربي بشكلها الصحيح وجعلها متوفرة للجميع وخاصة أطفال العرب. 

يزني األن تقوم بالتحضير لعمل فلم غير كرتوني عن عالء وغيرها أن تنشر هذه الصورة المضحكة المخزية عنا ألوالدنا، وخاصة أن د

 ع أن يمنعهم؟ومن يستطي سخيف وهزلي. وبغداد بشكلمصورا العرب  ،لكن لألسف سيكون مثل سابقته الكرتونية الدين والمصباح السحري.

 

 .عربي ديزنيالفرق بين العربي الحقيقي و

عن طريق عرض المعلومات الصحيحة الضائع هو إعادة الحماس عند العرب لتراثهم  قصص معروفومن  كل ما أرجوه من هذه المقالة

لكي يصبح تصورهم له واضح ومن دون شوائب ولكي يتمكن المؤلفون والرسامون من إعادة صياغته مصور ومرئي  وخاصة بشكل هعن

 . فيه المتأّصلةسية وروح الفرو بشكل يجذب انتباهنا وانتباه أطفالنا لروعة تراثنا العربي اإلسالمي

* * * 

 لمحاربي العربعن الجانب العسكري  مراجعالبعض 

1- Armies of the Muslim Conquest. 

2- Armies of Islam: 7th-11th Centuries. 

3- Armies of the Caliphates: 862-1098. 

4- Saracen Faris: AD 1050-1250. 

5- The Moors: The Islamic West 7th-15th Centuries AD. 


