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ABSTRACT 

The economic and commercial life and traditional industries for Shahran tribe in 

the books of Islamic heritage 

         Shahran region is considered to be an important passage for one of the 

oldest commercial roads that used to pass through the region. The road continued 

to be important in the early and intermediate Islamic ages. This road is called Haj 

Yemeni road, it passes through the region of Shahran – south to Yari and Peshah 

north. It is considered a main artery for transportation. Moreover, it was used by 

Abraha Al-Habashi during his invasion of Mecca in 571 AD. This road gained 

great important role and spread of many economic aspects in the Shahran region 

like collection, capture, fishing, grazing, agriculture and some traditional 

industries and crafts; then trading and related thereto. The study will show a 

simplified view of Shahran region, agriculture and traditional industries of the 

Shahran tribe. In this study, the study used the analytical descriptive method. The 

researcher revealed that the region was an important transit point for trade 

through the above-mentioned road and had many crafts and industries. It is self-

sustaining because of the small population and availability of raw materials, the 

cooperation of tribal members to carry out their main tasks, and the adaptation of 

the local environment in their own interests. 

Keywords: Shahran region, economic life, commercial aspects, traditional 

industries 
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 الملخص:

تعترب بالد شهران  ممراً مهمًا ألحد الطرق التجارية القدمية اليت كانت متر باملنطقة مث استمر الطريق فيما بعد 

 –الد شهران بعرب العصور اإلسالمية املبكرة والوسيطة وهذا الطريق يسمى طريق احلاج اليمين وهو مير مبنطقة 

م 175يعرى جنوباً إىل بيشه مشاالً ويعترب شريان رئيس للتنقل بل أنه استخدمه أبرهه احلبشي عند غزوه ملكة عام 

وهذا الطريق أكسبها أمهية كربى وانتشرت العديد من اجلوانب االقتصادية يف بالد شهران ومنها: اجلمع وااللتقاط 

ل ت التقليدية واحلرف اليدوية مث التجارة وما يتعلق هبا, وسنعرض بشكوالصيد والرعي والزراعة وبعض الصناعا

مبسط لبالد شهران منطقة الدراسة , والزراعة وبعض الصناعات التقليدية لدى قبيلة شهران , وقد أستخدم 

هماً مالباحث يف هذا املقال املنهج الوصفي التحليلي, وتوصل الباحث اىل نتيجة هامة أن املنطقة كانت معربًا 

للتجارة عرب الطريق اآلنف الذكر وهبا العديد من احلرف والصناعات , وتعترب مكتفية ذاتياً وذلك لقلة عدد السكان 

 وتوفر املواد اخلام ,وتعاون أفراد القبيلة للقيام مبهامهم الرئيسية ,وتكييف البيئة احمللية مباخيدم مصاحلهم .

 االقتصادية, النواحي التجارية, الصناعات التقليدية.  بالد شهران , احلياة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 333 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 .77م، ص5311( فؤاد محزة، قلب جزيرة العرب، دار اليقني، مصر،  1)
 .51طقة اإلدارية اخلامسة، ص ( إمارة منطقة عسري، املسح امليداين، املن2)
 .37م، ص 1005، 1( اجلمعية اجلغرافية السعودية، دليل املواقع اجلغرافية باململكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، ط3)
 .73( فؤاد محزة، قلب جزيرة العرب، املرجع السابق، ص  4)

 منطقة الدراسة بالد شهران :

أختصر الباحث الدراسة على منطقة شهران اليت تقع يف اململكة العربية السعودية وبالتحديد يف اجلنويب الغريب 

امتداد ما يقارب  مشيط جنوباً على منها يف حدود منطقة عسري اإلدارية , وهذه املنطقة تقع بني بيشة مشاالً ومخيس

من مئتني كيلو مرت وتشمل هذه املنطقة حدوداً خمتلفة جغرافياً وقبلياً, فمن الشمال ملنطقة الدراسة تقع بيشة وهي 

مركز قدمي ذكر يف أمهات الكتب مثل املسالك واملمالك البن خرداذبه، وذكرت املنطقة كذلك يف كتاب رحلة ابن 

لبكري يف كتابه معجم ما استعجم ووصف هلا اهلمداين يف كتابه صفة جزيرة العرب ووصف معدن جبري كما ذكرها ا

 بيشة يف كتابه اجلوهرتني وأغلب هذه الكتب وغريها وصفت بعض املناطق أو األماكن اليت ختص منطقة الدراسة .

منطقة عسري ومقر  دارياً إلمارةويف العصر احلديث تعترب املنطقة مركزاً هاماً يف مشال منطقة عسري وهو يتبع إ

 (.         1إمارهتا أهبا وكانت قبل ذلك تعترب من اإلمارات التابعة للعارض وأهم قراها قلعة بيشة)

يف تقدمي هـ وكان هلا دور كبري 5517وللمنطقة مكانة جغرافية مميزة منذ تأسيس الدولة السعودية األوىل 

املساعدات واملعونات للدولة السعودية حيث أهنا اشتهرت وال زالت مشتهرة بزراعة النخيل منذ فرتات زمنية بعيدة 

كم 570منذ عهد الدولة العباسية وقد استفادت منها الدولة وكذلك قبائل شهران القريبة من املدينة على بعد 

 هذا يف بيشة من املناطق البعيدة. وهناك الكثري  لديهم مزارع وال زالت حىت يومنا

 05  00مشاالً وخط طول  10  51و   53 10وتقع بيشة املركز الرئيس لبادية شهران بني خطي عرض 

  17  11درجة طول  00و 13و 53بني  (GPS)( وبتحديد 2شرقاً وهي يف النطاق املداري) 01  00و 

01 (3.) 

اجلنوب ملنطقة الدراسة مخيس مشيط وهي مركز حلاضرة لشهران إمارة شهران من أهم قراها سوق ابن ويف 

( وهي مدينة جتارية وعسكرية كبرية وهبا أسواق جتارية شعبية وحديثة وهبا حركة جتارية ال تضاهى نظراً 4مشيط)

سوق  سبوعية. ولعل ارتباط امسها بسببلقرهبا من مقر إمارة عسري أهبا ومطارها وكذلك وجود حركة بأسواقها اال
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 .55م، ص5335رية الثانية، مخيس مشيط، ( إمارة منطقة عسري: املسح امليداين للمواقع، املنطقة اإلدا5)
، مركز امللك فيصل 5، ط5( أيب الفتح نصر بن عبدالرمحن اإلسكندي، كتاب األمكنة واملياه واجلبال واآلثار وحنوها املذكورة يف األخبار واألشعار، ج6)

 .111م، ص1000للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
 .10م، ص 1000، دار الطحاوي، الرياض، 1ي، منطقة تثليث وما حوهلا عبد العصور، ط( أيب سعيد عمر بن غرامة العمرو 7)
 .510م، ص5395، 1( عسري، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط5( حممود شاكر, شبه جزيرة العرب )8)

اخلميس الذي يقام يف يوم اخلميس ولذلك مسيت خبميس مشيط, ومشيط هذا أحد أمراء املنطقة الذي آل له امر 

املنطقة ومسيت فيما بعد بامسه مخيس مشيط وال زالت اإلمارة هلم حىت وقتنا احلاضر. أما بالنسبة خلطوط الطول 

 53- 9و  59-10شرقًا وبني خطي عرض  01-10و  01-10ينة بني خطي ودوائر العرض فتقع املد

(,واحلدود اجلغرافية ملنطقة الدراسة من اجلهة الشرقية فتأيت إحدى حمافظات منطقة عسري وهي حمافظة تثليث 5مشااًل)

قة الدراسة، ( وتقع إىل الشرق من منط6,وهو موضع باحلجاز قرب مكة ويوم تثليث من أيام العرب بني سليم ومراد)

(, 7شرقاً) 01  11مشاالً وخط طول  53  10وهي مدينة قدمية جداً اشتق امسها من وادي تثليث بني دائرة عرض 

واملنطقة تعترب بعيدة نوعًا ما عن منطقة الدراسة حيث يوجد مناطق رعوية وصحاري وجبال ال يسكن هبا أحد 

سبب الرئيس الذي يرى الباحث عدم وجود سكان يف كم باجتاه الشرق ولعل ال00على امتداد ما يقارب من 

هذه املنطقة هي بسبب اخلالفات القبلية والصراعات اليت كانت تدور يف هذه املنطقة لذلك بقيت قفار وخالية من 

السكان حىت وقتنا احلاضر مع وجود بعض التقارب يف بعض املناطق اليت ال تكاد تذكر ولعل ما يؤيد هذا الكالم 

هـ غزت قحطان تثليث )بالد 5537حممود شاكر صاحب كتاب شبه جزيرة العرب بقوله يف عام  ما ذهب له

(, هذا بشكل خمتصر منطقة الدراسة وهي بالد شهران مشال شرق منطقة عسري مث 8بيشه( وقطعت معظم خنلها)

 تتجه مشااًل إىل أن تصل بيشة .
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 .171هـ، الرياض، ص 5011، 5، ط5( ابن جريس. جنران، جـ9)
 .171( املرجع نفسه، ص 10)
 .77هـ، بغداد، ص 5051، 1، ط7( جواد علي، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جـ11)
 وما بعدها. 31( جواد علي، املرجع السابق، ص12)
 .177ص5( ابن جريس، جنران جـ13)

 ثانياً : النواحي االقتصادية : 

 الرعي: -الصيد –الجمع وااللتقاط  
 (الجمع واإللتقاط:2)

إن هذه املهنة تعترب من املهن املعروفة عند العرب منذ عصور قدمية وقد مارس الرجال والنساء هذه املهنة يف 

بالد شهران ومل تكن هذه املهنة يف بالد شهران ومل تكن هذه املهنة هي الوحيدة وإمنا كان ميارس معها أعمال 

 .(9)الزراعة وغريهاأخرى كالرعي والصيد و 

وكانت األشياء اليت تلتقط لالستخدام الشخصي أو لالستعمال الذايت مث ازداد ذلك عن احلاجة فإنه يكون 

 .(10)للتجارة وأغلب املواد امللتقطة تكون من البيئة احمللية اليت يعيش عليها أفراد القبائل الشهرانية

الد جبمعها وكذلك بقية مناطق شبه اجلزيرة وقد استخدمت وقد كان احلطب من أهم األشياء اليت قام أهل الب

استخدامات خمتلفة وذلك لطهي الطعام أو للتدفئة او لعمليات البناء, وكان يستعمل الشجر الذي ال مثر له يف 

 .(11)عمليات احلطب أو البناء خاصة إذا كان ذا خشب جيد

ها لالستفادة ية للفحم وذلك بإشعاهلا مث بإطفاء مجر ويف بعض األحيان استخدم النباتات الربية واألشجار اجلبل

من الفحم احلاصل من ذلك يف أغراض شىت وأدى االسراف يف قطع األشجار إىل حتويل األرض إىل جرداء وإحلاق 

. على مر العصور ويرى الباحث أن هذا السيبب الرئيس وراء التصحر الذي حلق باملنطقة (12)الضرر الكبري هبا

 نية طويلة.خالل فرتة زم

وتعترب احلشائش وبعض األعشاب والشجريات من األشياء اليت كانت القبائل الشهرانية جتمعها وذلك 

الستخدامها كعلف للمواشي وخباصة أهل املزارع الذين ميلكون حيوانات يف منازهلم لعمليات الزراعة أو االستفادة 

مور وذلك عند وقت نضوج الثمار فيأيت البدو والفقراء , ويتم كذلك مجع الثمار والفواكه أو الت (13)من ألباهنا
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 .177، ص 5( املرجع نفسه، جـ14)
 .1( املائدة، 15)
 .37، ص 7( جواد علي، املفصل جـ16)
 .173ه، مكتبة االرشاد، صنعاء، ص 5050، 5( اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ط17)
 .15( األعراف 18)
 . 50م, ص 1001, دار ابن حزم , بريوت, لبنان , 5( النسائي, سنن النسائي, ط 19)
 .517م, ص 1001, دار ابن حزم , بريوت, لبنان , 5(البخاري, صحيح البخاري , ط 20)
 .5( املائدة آية 21)
 .30املائدة، آية  (22)

. والباحث (14)احمليطني باملنطقة وذلك ألخذ بعض الثمار ويقوم أهل املزارع بإعطاء هؤالء مما جتود به أنفسهم

 شاهد بنفسه هذه العادة اليت تعترب من وجهة نظره من نظام التكافل االجتماعي اليت دعى هلا اإلسالم بقوله تعاىل:

 .(15) )وتعاونوا(

. (16)ويتم مجع األسوكة والسواك سواك الفم بالعود ويكون من األراك أو البشام أو غريها ويتم مجعه وكذلك بيعه

 وكذلك مجع أوراق السدر ومثره وهو الدوم والعلب قال الشاعر:

 (17)عائم حج عليهن القوم كأهنن باملريع ذو الدوم

 ياء اليت دعى الدين اإلسالمي احلنيف قال تعاىل: "يا بين آدم خذوا..وهذا أيضًا يرى الباحث أهنا من األش

: لوال  . وقال أيضا (19): السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" ." والسواك مطهره للفم مرضاة للرب قال (18)

 .(20)أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة

 الصيد:-1

الصيد يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع قال تعاىل: يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة ورد 

 . وكذلك يف قوله تعاىل : يا ايها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد.(21) االنعام إال مايتلى عليكم غري حملي الصيد...

(22). 

نس ص رغبة وحاجة رغبة امللوك والرؤساء واألثرياء لألوالصيد يف جزيرة العرب وبالد شهران على وجه اخلصو 

والرتويح عن النفس وحاجة عند السواد وهم فقراء يف الغالب ال ميكلون شيئاً فلحم الصيد نعمة كربى هلم وغذاء 
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 .31( املائدة، آية 23)
 .777، ص 0( جواد علي، املفصل، جـ24)
 .707، ص 0( جواد علي، املفصل جـ25)
 ( املرجع نفسه.26)
 .30( املائدة، آية 27)
 .170، ص5( ابن جريس، جنران جـ28)
 .773، ص 0( جواد علي، املفصل، جـ29)
 ، وما بعدها.170، ص 5( ابن جريس، جنران، جـ30)
 .510ه، دار الشواف، الرياض، ص 5051، 5( نورة النعيم، الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية، ط31)

 اً , وقد استخدم الرؤساء واألثرياء الصقور يف الصيد وتدرب تدريباً جيداً وتعلم تعليم(23)طيب ال يصل إليهم دائماً 

, وتستعمل كالب الصيد كذلك يف الصيد وهي سريعة مدربة تدريباً  (24)متقنًا ويدعى معلم الصقور" الصقار"

خاصاً وتساعد الصقور يف إخراج الفريسة من مكان اختبائها وتستعمل اخليل كذلك يف الصيد وهي مل تكن بكثرة 

مى بعض احليوانات وتسمى "احملبالة" أو تس, ويستخدمون كذلك يف الصيد حفر احلفر إلصطياد (25)يف اجلاهلية

, واستخدم كذلك الشهرانيون السهام والنبال والقوس  (26)" الزبيه" أو الشرك أو الرداعة الصطياد الضبع والذئب

. وهي من األدوات الرئيسية اليت (27)والرمح وذكرها اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله : )تناله أيديكم ورماحكم.... (

 .(28)اد الصطياد أنوع من الطيور أو غريها من حيوانات الصيدحيملها الصي

 ومن احليوانات اليت يتم اصطيادها غري احليوانات املفرتسة اليت تفتك باملمتلكات الظيب ويطمع فيه الصياديون

 .(29)وكذلك النعام من احليوانات املعروفة يف جزيرة العرب ومن مسمياهتا" اجلعول" وهي ولد النعام وهي ميانية

ويعترب الصيد من املمارسات الرياضية املهمة عند العرب منذ اجلاهلية مث استمر ذلك بعد اإلسالم وكذلك 

انتشرت كتب أدبية وضمت طرق الصيد ومن ذلك املثىن الذي ذكر له ابن الندمي "الباز" واحلمام وألف السجستاين  

 .(30)السيوف والرماح وأغلبها مل يصل حىت اآلنكتاب يف الوحوش والطري واحلشرات والقسي والنبال والسهام و 

 الرعــــــــــــــــي:
يعترب الرعي أحد مقومات النشاط االقتصادي لسكان جزيرة العرب بشكل عام وتعترب شهران بشكل خاص، 

رضت عليهم املتنقلون الذين فويعبرت مكمل للزراعة عند احلضر من سكان بالد شهران ويزاوله فرع آخر من البدو 

 .(31)احلياة ذلك
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 .510( املرجع نفسه، ص 32)
 .511( املرجع نفسه، ص 33)
 .37، ص 7( جواد علي، املفصل جـ34)
 .110( اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص 35)
 .110( املصدر نفسه، ص 36)
 .571هـ، دار املريخ، الرياض، ص5007، ط 5، جغرافية اململكة العربية السعودية، جـ( عبدالرمحن صادق الشريف37)
 .30( النعيم، املرجع السابق، ص 38)

 وللرعي نوعان خمتلفان:

الرعي الثابت ويكون عادة بالعرب من املستوطنات احلضرية من املدن والقرى والواحات اليت يعيش فيها -5

 .(32)الرعاة

 الرعي املتنقل:-1

, (33)بعون مواسم األمطاروأصحابه هم البدو سكان الصحراء والبدو الذين يعيشون عيشة ترحال دائم ويت

وتكون املراعي عامة مشاعة بني مجيع أبناء القبيلة ما خال احلمى، ينتفع هبا مجيع أبنائها مبا يف ذلك سادة القبيلة 

, وقد ذكر اهلمداين (34)وأصحاب االمحاء الذين ترعى إبلهم من امحائهم كما ترعى مع إبل الناس من مراعي القبيلة

ب أصحاب جنران فقال "هلم محى بأطراف جبال غاذبن مريع والغائط ومريع وعبامل ويقال محى لبىن احلارث بن كع

. والكوكب ماء أسفل من محى جببل منقطع بالغائط دون العارض.. والزيادية (35) يدمات وامللحات والوزة وشسعى.

 .(36) راء والبرتاء.ورد اهل حببونن أسفل منها على شط الوادي دون النهية نيهة حبونن والربيعية بأسفل جنران وقد

 ثانياً: الزراعة

 مقومات الزراعة:
من أهم العوامل املؤثرة يف الزراعة يف بالد شهران عوامل املناخ اليت حتتل الصدارة فهي تقع ضمن النطاق  -5

 .(37)املداري احلار ويف غرب القارات ومناخها صحراوي جاف

 صل الصيف.وهذا أدى إىل سقوط األمطار املومسية عليها يف ف

 .(38)ويعترب توافر املياه الالزمة للري من أهم مقومات الزراعة سواء كانت جوفية أو مياه أمطار -1
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 .571( الشريف، املرجع السابق، ص 39)
 .30( النعيم، املرجع السابق، ص40)
 .30( املرجع نفسه، ص 41)
 .505( األنعام،  42)
 .55(النحل، 43)
 .11( الكهف، 44)
 .503( النعيم، الوضع االقتصادي، ص 45)
 .135،ص 5( ابن جريس، جنران، جـ46)
 .510( النعيم، املرجع السابق، ص 47)

 .(39)وتعترب الرتبة من العوامل احلامسة على االنتاج الزراعي أيضا -1

 .(40)توفر األيدي العاملة يف جنران -0

 .(41)االستقرار من مقومات الزراعة، فاالستقرار يؤدي إىل االنتاج -1

 المعامالت الزراعية:
 ,ويف موضع آخر: " ينبت لكم به الزرع. (42) يقول سبحانه وتعاىل وهو الذي أنشأ جنات معروشات...

,وهناك طرق خمتلفة منها تأجري (44) .وضرب اهلل األمثال بأصحاب املزارع. قال تعاىل: واضرب هلم مثاًل.(43)

لث عينا وهو األكثر شيوعاً ويتفق على املقدار كأن يكون الثاألراضي الزراعية إىل من يزرعها مقابل أجر قد يكون 

 .(45)أو الربع أو غري أو يكون األجر نقداً 

وطريقة ثانية أهنا رمبا كانت حلسابه الشخصي يزرعها لنفسه ويستخدم الرقيق واملوايل ورمبا النساء والرجال يف 

 .(46)مزرعة واحدة إذا كانوا من السواد األعظم

الثالثة وتقوم على تسليم األرض ملن يزرعها مقابل نسبة من التمر أو احلصاد يتفق عليه وتكون يف والطريقة 

 .(47)املزارعة البذور من املالك واملخابرة البذور من الزراع
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 .510( املرجع نفسه، ص 48)
 .17(السجدة 49)
 .11( الزمر 50)
 .53( املؤمنون، 51)
 .01( الصافات، 52)
 .01( املرسالت، 53)
 13( عبس، 54)
 .505( األنعام، 55)
 .33( األنعام، 56)
 .77،ص 7( جواد العلي ،ا ملفصل، جـ57)
 .11(الكهف، آية 58)
 .55( النحل، آية 59)
 .31( أبو الفداء، تقدمي البلدان، ب.ت دار صادر، بريوت، ص 60)

. (48)ورمبا كان عن طريق املخاضرة أي قبل استواء احملاصيل أو املساقاة وهو نقل املاء مقابل نسبة من احملصول

. واهلل سبحانه (49) بحانه وتعاىل هو الذي يسوق املاء هلذه املزارع. قال تعاىل: أو مل يرو أنا نسوق املاء...واهلل س

 .(50) وحده هو الذي ينزل املاء من املساء قال تعاىل: أمل تر أن اهلل..

 المحاصيل الزراعية:

عاىل: فأنشأنا كثر من موضع فقال تاهلل وحده هو الذي ينشيء احملصايل واجلنان املختلفة وقد ذكر اهلل يف أ

. ووردت يف املرسالت قوله تعاىل: فواكه مما (52). وقال تعاىل: فواكه وهم مكرمون(51) لكم من جنات....

. ويف (55) . ويف سورة األنعام: هو الذي أنشأ..(54). وأفرد بعض احملاصيل بقوله تعاىل: وزيتوناًن وخنال(53)يشتهون

 .(56)السماء موضع آخر وهو الذي أنزل من

اشتهرت حماصيل خمتلفة يف شبه جزيرة العرب وخاصة يف بالد شهران ومنها النخيل ويوجد يف كل مكان 

 .(57)حىت لو كان املاء قلياًل وهو شجر صبور يصرب على العطش

. ويف سورة (58) ورد ذكره يف سورة مرمي قال تعاىل: . وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ...

 .(59) النحل: ينبت لكم به الزرع والزيتون...

وقال أبو الفداء: "وجنران بليدة هبا خنيل وتشمل على أحياء من اليمن، وهي من بالد مهذان بني قرى ومدائن 

 .(60)وعمائر ومياه
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 .10م، ص 5317( االصطخري، مسالك املمالك، مطبعة بريل، 61)
 .90ص  هـ، حيدر آباد، الدكن، اهلند،5171، 5( ابن قتيبة الدينوري، كتاب األنواء، ط62)
 .109، ص 5( جواد علي، املفصل، جـ63)
 .79،ص 7( جواد علي، املفصل، جـ64)
 .170( اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص 65)
 .170( املصدر نفسه، ص 66)
 .175( املصدر نفسه، ص 67)
 .113( املصدر نفسه، ص 68)
 .113( اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص 69)
 113( املصدر نفسه، ص 70)

لى عوذكر االصطخري وابن حوقل: "أن جنران وجرش مدينتان متقاربتان يف الكرب هبما خنيل ويشتمالن 

 .(61)أحياء من اليمن كثرية"

أما وقت حصاد النخل فقد أوضحه ابن قيتبة بقوله: " وعند سقوط الفرع اآلخر جبذ النخل باحلجاز وهتامة 

 .(62)وكل غور

,ويؤكل التمر رطباً ويؤكل (63)ويعترب التمر مادة ضرورية لألعرايب يعيش منها ويشرتيه مقايضة من جتار التمور

كان يابساً جافاً قيل له يف بالد شهران وغريها من النواحي "القسب" ويستعمل بعد انتهاء موسم   يابساً جافاً، وإذا

 .(64)التمر وذهابه وهو أكثر التمور لسهولة احملافظة عليه من التلف والفساد وتغري طعمه

وبنفس املسمى . (65)وذكر اهلمداين وقال: " وهبا القسب من التمر الذي يسحق وحيلو مع السويق كالقند 

 يوجد يف بالد شهران ومن مشاهدات الباحث أنه يعترب من أجود األنواع وميتاز بقساوته قلياًل.

وهناك نوع آخر امسه "املدبس" قال عنه اهلمداين" وهبا املدبس" قال عنه اهلمداين الذي ال يلحق به بردي 

ات ومصر ومكة وأكثر بالد النخيل وضعة التمر ,قال: قل يل أيب قد دخلت الكوفة وبغداد والبصرة وعمان (66)خيرب

 .(67)وما رايت مثل مدبس جنران جودة وعظم مترة خاصة متأل الكف التمرة

ومن احملاصيل الزراعية ببالد شهران احلبوب ومنها" الرب العريب الذي ليس حبنطة فإذا ملك عجينة مث أردت 

,ومنه األدرع واألملس (68)وامليساين والتسول واهللباءقطع شيء منه تبع القطعة تابعة منه تطول كتابعة القبيط 

,وقد (70),وكذلك ألوان الذرة البيضاء والصفراء واحلمراء والغربا(69)واألمحر واألجرش واللوبياء والعثر واألقطن والطهف
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. وأما يف الوقت احلاضر فتكاد تكون معدومة 19، ب.ت، املؤسسة املصرية للطباعة والنشر، ص  1(القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة االنشاء، ج71)
 ويعزى ذلك اىل غور املياه وقلتها واهلل املستعان.

 .30، ب.ت، الرياض، ص 5( اهلمداين، كتاب اجلوهرتني، أعده محد اجلاسر، ط72)
 .511ين، صفة ، ص ( اهلمدا73)
 .139، ص 5( ابن جريس، جنران، جـ74)
 .30( اهلمداين، اجلوهرتني، ص 75)
 .97( اهلمداين، اجلوهرتني، ص 76)
 .97( املصدر نفسه، ص 77)

ادرج  .والباحث(71)أشار القلقشندي إىل أن عموم بالد اليمن ال ختلو من أشجار ذات فواكه وأكثرها العنب واللوز

 املنطقة ضمن بالد اليمن ألن املؤرخني السابقني يعتربون ماكان جنوب مكة من خماليف اليمن .

 الصناعات التقليدية:
 صناعة التعدين وما يتعلق بها:-2

 أ ( معدن الرضراض:

وقال معدنوا الفضة ليس خبراسان وال غريها كمعدن اليمن وهو معدن الرضراض وهو يف حد هنم وخمالف 

,وقيل عنه: " أنه معدن ال نظري له يف الغزر وضرب بعد قتل حممد بن يعفر حوايل سنة (72)ن أرض مهدانيام م

,وكان الذين يعملون فيه (73)هـ وذلك أنه كان حداً بني فهم من مهدان ومرهبه ومراد وبلحارث وخوالن العالية170

, وبعد مقتل (74)العباس وكانوا يسمون فرس املعدن من الفرس الذين رمبا قدموا إليه يف اجلاهلية وأيام بين أمية وبين

 .(75)ابن يعفر عدا بعض القبائل على بعضها وهنب وهرب من بقي وتفرقوا يف البالد

 ب( معدن ذهب املخلفة:

من أرض مهدان وقال اهلمداين هو معدن " بأرض بين سابقة باحلد من بني صعدة وجنران وهو معدن 

 (76)جيد".

 ج ( معدن عقيق جرم:

عدن العقيق عقيق جرم بني جنران والفلج وموضعه صعاد من العقيق وهو غزير جداً. ويسمون القطعة هناك م

 .(77)دقة ولو كان فيها أرطال
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 وما بعدها. 531( النعيم، الوضع االقتصادي، ص 78)
 .171القاهرة، ص ، حتقيق عبدالسالم هارون، اخلاجني، 1( اجلاحظ، رسائل احلاحظ، ج79)
 573هـ، ص .5130، حتقيق عبدالعليم الطحاوي، وزارة اإلعالم، مصر، 50( الزبيدي، تاج العروس، جـ80)
 .107، ص 5( ابن جريس، جنران، جـ81)
 .531( النعيم، املرجع السابق، ص 82)
 .107، ص 5( ابن جريس، جنران، جـ83)
 ، وما بعدها.107، ص 5( املرجع نفسه، جـ84)

 ( النسيج، الخياطة، الصباغة:2)

 أ ( النسيج:

ال يعرف على وجه الدقة كيف نشأت صناعة النسيج عند العرب ومشلت املنسوجات القائمة على أصواف 

خالد بن صفوان، وما عسى أن اقول لقوم   -املراد هنا جنران  –,وقد قال عن أهل املنطقة (78)احليواناتوشعر 

وال تشري . (80), وذكر الزبيدي "أنه نسبت إىل جنران الثياب النجرانية(79) كانوا بني نانسج برد ودابغ جلد..."

 .(81)املصادر إىل مصانع النسيج يف بالد شهران وال يف أحناء اجلزيرة العربية األخرى

 .(82)وهي تعتمد على أساليب بسيطة وتدار يدوياً احملاجل اخلشبية ويغزل مبغازل يدوية

 ب( الخياطة:

ة اخلياطة اليت ود حرفبتوفر املنسوجات يف جنوب اجلزيرة إما عن طريق االنتاج أو االسترياد فال بد من وج

. واليت جتلب عرب طرق احلاج القدمية عرب بالد شهران, (83)تعتمد بالدرجة األوىل على توافر األقمشة واملنسوجات

وطاملا وجدت األقشمة واملنسوجات يف بالد شهران فلم يعد هناك مشكلة للخياطني يف األسواق الذين يعملون 

 .(84)الثياب يف بيوت األثرياء وعلية القوممقابل أجر أو يستأجرون للعمل وتفصيل 
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 .531م، الوضع االقتصادي، ص ( النعي85)
 .599( املرجع نفسه، ص 86)
 .103، ص 5( ابن جريس: جنران، جـ87)
 .155، ص 5( ابن جريس: جنران، جـ88)
 .515هـ، عامل الكتب، ص 5003، 5، ط5( االدريسي: نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، جـ89)
 .31( أبو الفداء، تقومي البلدان، ص 90)
 .10ملمالك، ص ( االصطخري، مسالك ا91)
 .515( االدريسي، نزهة املشتاق، ص 92)
 .11م، مكتبة الثقافة، القاهرة، ص 5337( ابن اجملاور، تاريخ املستبصر، راجعه ممدوح حسن، 93)
 .17م، دار صادر، بريوت، ص 5319، ص 1( ابن حوقل، صورة األرض، ط94)
 .507( اإلدريسي، املصدر السابق، ص 95)
 .171( اهلمداين، صفة. ص 96)

 جـ( الصباغة:

ترتبط الصباغة ارتباطًا وثيقًا بصناعة النسيج وقد استخدم أصباغًا مستخرجة من النباتات مثل الورس، 

يوجد مكان معني حلرفة الصباغة ,وال (86), واألصباغ مادة تلوم هبا املنسوجات(85)والعصب والفوه والصفر وااليدع

 .(87)وهذا ال يعين أنه مل يكن هناك من ميارس هذه احلرفة

 ( الدباغة: 1

عرفت بالد جنوب اجلزيرة وخاصة بالد شهران يف بعض األحناء منذ القدم فن دباغة اجللود ومعاجلتها وإنتاج 

وقد أوضح اإلدريسي أن اجللود تدبغ يف , (88)خمتلف األدوات اجللدية وهي من أقدم احلرف لديهم وأكثرها شهرة

مناطق عدة فقال: إن مدينة جرش ومدينة خيوان ومدينة جنران كلها بالد تتقارب يف املقدار والعمارة وتدبغ هبا 

 (90), وقال أبو الفداء: " وجنران بليدة هبا خنيل وتشمل على أحياء من اليمن ويتخذ هبا األدم" (89)اجللود اليمانية"

, واجللود اليت تدبغ يف جنران وجرش وخيوان ال (91)طخري أن األدم يتخذ بنجران وجرش أدم كثري,وذكر االص

, وذكر ابن اجملاور: أن األدمي يدبغ يف مجيع أقاليم اليمن واحلجاز ونواحيها ويبيعون  (92)يبلغها شيء يف اجلودة

, وتعترب الدباغة كم  (94)ري وغزير",وقال ابن حوقل: "ويتخذ بنجران وجرش والطائف أدم كث (93)طاقات بالعدد

, وقال اهلمداين: "وهباجلود التمور  (95)اذكر االدريسي "وهي بضائعهم وهبا جتارهتم وأهلها مشهورين بذلك"

, ويرى (96)النفيسة اململوكة السواد العقيق البياض ويبلغ اجللد دنانري... وهبا االنطاع الصت" اليت ال ينفذها املاء"
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 .31( تقومي البلدان، 97)
 وما بعدها. 77( صفة جزيرة العرب، 98)
 .137( كتاب اجلوهرتني 99)
 ( ال زال القرظ معروف هبذا االسم حىت يومنا هذا ويستخدم يف الدباغة وكذلك يعترب احلطب منه من أجود أنواع حيث ال يوجد به دخان.100)
 .550( صفة جزيرة العرب، 101)
 ( ال زال معروف هبذا االسم حىت يومنا هذا وهو متوفر يف املنطقة.102)
 .90( الزبيدي، ص 103)
 .90( الزبيدي، ص 104)
 .90( املصدر نفسه، ص 105)
 .515( املصدر نفسه، ص 106)

وأعلنت  اضرة بالد شهران لفرتات احلقبة االسالمية املبكرة عندما وفدت الوفود للرسول الباحث أن جرش ح

 اسالمها مث انتهت هذه املدينة واعتربت من اآلثار الباقية حىت الوقت احلاضر.

 ثالثاً: مواد الدباغة البدائية:
ذكر أن جرش يف  (98)"أن جرش حوهلا من شجر القرظ ما ال حيصى", واهلمداين (97)ذكر أبو الفدا (5)

"موسط بالد القرظ". وتدبغ اجللود بالقرظ كما أن هناك بعض األشجار األخرى اليت تدبغ اجللود وقال 

, وقال  (100). عن القرظ" أقرب الشجر إىل السلم ويشبهه إال أن أغصانه أمنت"(99)اهلمداين

بدينار مطوق على من ألف رطل إىل مخسمائة  -أي جرش –: " ورمبا وقع فيها القرظ (101)اهلمداين

 وزن الدرهم القفلة".

 :(102)( الشث 1

أورد صاحب كتاب معجم أمساء النباتات الواردة يف تاج العروس فقال: شجر ال شوك فيه وله برمه وموردة 

,وقال كذلك: " الشث  (103)صغرية فيها ثالث حبات أو اربع سود مثل الشينيز ترعاه احلرم إذا انتثر وأحدثه شقه"

, ويف احلديث أنه مر بشاة ميتة فقال عن جلدها: " أليس يف الشث  (104)ح مر الطعم يدبغ به"نبت طيب الري

 .(105)والقرظ وما يطهره"

 (نعض:1

 .(106)وهو شجر باحلجاز ليس له ورق وهي قضبان بديع بلحائها
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ق االثنني مشاهدات الباحث سو ( ال تزال معروفة حىت يومنا هذا هبذا املسمى وتقوم بنزع الشعر والوبر عن اجللد ويسمونه "املوانسة أو التونس" 107)
 ـ.11/1/5013

 .551( معجم أمساء النباتات الواردة يف تاج العروس،  108)
 ( شجر معروف ورمبا يستخدم حلاءه يف الدباغة حديثاً وقدمياً مشاهدات الباحث.109)
 .30( الزبيدي، معجم أمساء النباتات، 110)
 ع أن ينفذ من ورائها نظرا ملثانتها، ومن أشهر املصنوعات اجللدية يف الوقت احلاضر:، وأوضح أن املاء ال يستطي171( صفة جزيرة العرب، ص 111)

 العطل: ويسمى "العكة" وهي يوضع حلفظ السمن. 
 السعن: وهو يستخدم لتربيد املاء ومن أشهرها السعن النجراين واستخدم التقنية احلديثة حىت وضعوا هلا صنابري. 
 وهي أكرب من السعن.القربة: وتستخدم لتربيد املاء  
 السقا: ويستخدم للحليب واستخراج اللنب ورمبا انعدم استخدامه يف الوقت احلايل لظهور اآلالت احلديثة. 
 اجلراب: وهو وعاء كبري حلفظ األمتعة وقد انعدم استخدامه كذلك. 
 العيبة: حلفظ احلب والتمر الكثري وانعدم استخدامها. 
 على جوانب االبل. الزمالة: تستخدم للحفظ وتوضع 
 السعدون: وتستخدم حلفظ األموال والدراهم وصغرية يسمى " احلسكول". 
 املخالة: يستخدمها الرعاة الخذ متطلباته من التمر واخلبز. 
 امليعان: وحيفظ فيه احلب الكثري. 
 الدلو والغرب: وتستخدم الستخراج املياه. 
 األحذية: واستخدمت من جلد االبل بعض األحذية. 
 النسعة واجلديلة: وهي من جلود االغنام وتستخدم كحبال. 
 امليزر: من جلود األغنام ويستخدم للمرأة يف بالد احلجاز. 
 اجلاعد: وهو عبارة عن أدمي يستخدم للجلوس واآلن يستخدم للزينة. 
 املكفة: وتستخدمها الناس كبار السن فوق الرأس. 

 

 :(107)( الغلقة 0

ا اجللود فال تبقى فيه قال الزبيدي، وهي شجرة مرة جداً ال يأكلها شيء جتفف مث تدق وتضرب باملاء وتنقع

 .(108)عليها شعرة أو وبرة إال أنقتها منها"

 :(109)( الطلح والسلم 1

وهو شجر عظام حجازية وله أشواك أحجن ومنابتها خاصة الطلح بطون األودية وهي أعظم العضاة شوكاً 

 .(110)وأصلبها عوداً وأجودها صمغاً 

 رابعاً: أشهر المصنوعات الجلدية:

 .(111)ا ذكر ذلك اهلمداين(االنطاع الصت: كم5)
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نا يف معينة كما يف بعض املناطق وإمنا تشرتك فيها فئات اجملتمع املختلفة واستنتجنا ذلك من خالل مشاهدات ( ال تقتصر على أحد وليست خمصصة لفئة112)
 هـ.5017األسواق لعام 

 .510( ابن خرداذابه. املسالك واملمالك، ص 113)
 .511( املصدر نفسه، ص 114)
 .511( املصدر نفسه، ص 115)
 .57، ص 1( القلقشندي، صبح األعشى، جـ116)

 خامساً: العوامل المساعدة على الدباغة:

 مما سبق يستنتج الباحث بعض العوامل املساعدة على الدباغة ومنها:

 (املناخ املناسب واجلو اجلاف ذو اهلواء اجليد.5

 األولية من جلود وثروة حيوانية وكذلك املواد املستخدمة يف الدباغة كبعض األشجار.( توفر املواد اخلام 1

 .(112)( األيدي العامة1

( من أحد األسباب قلة ذات اليد لدى البعض أو الفقر الذي جعل الكثري من العائالت يعمل من أجل جلب 0

 املؤمن ألهله وذويه مقابل بيع بعض املنتوجات اجللدية.

 دباغة حيث ال حتتاج إىل مكائن أو معدات أو آالت حديثة لعمل ذلك.( سهولة ال1

 سادسا: الطرق التجارية:

من اشهر الطرق التجارية ذكر ابن خرداذبة قال: " مث إىل بيشه بعطان كبرية فيها ماء ظاهر قال محيد بن ثور 

 اهلاليل:

 (113)إىل النخل من تثليث أو يبمبا  إذا شئت غنتين بأجزاع بيشه 

إىل جسداء فيها بئر وال أهل فيها مث إىل بنات حرب قرية عظيمة فيها عني وبئر مث إىل يبمبم وال أهل مث 

. (114)فيها مث إىل كتنة قرية عظيمة فيها آبار مث إىل الثجة فيها بئر مث إىل سروم راح قرية عظيمة فيها عيون وكروم

رب غري واملهجر طلحة امللك شجرة عظيمة تشبه الغمث إىل املهجرة قرية عظيمة فيها عيون وفيما بني سروم راح 

 .(115)أهنا أعظم منه وهي احلد مما بني عمل مكة وعمل اليمن

ومن الطرق املوصلة إىل اليمني طريقان أحدمها على ساحل البحر وهو إال بعد والثاين على جنران وجرش 

 .(116)وصعده وصنعاء وحد األقرب
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 ( بنات حرم: هنا خطأ رمبا كان منا لنسخ والصحيح بنات حرب.117)
 ( يبمبم: هناك خلط يف حتديد مكاهنا حىت اآلن.118)
 ( كثبه: الصحيح كتنه.119)
 ( شروم راح: الصحيح سروم راح.120)
 ، وما بعدها.599( ابن قدامة: نبذ من كتاب اخلراج، 121)
 ، وما بعدها.597( اهلمداين، صفة جزيرة العرب، 122)
 .599( املصدر نفسه، 123)
 .511، ص 5( االدريسي، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، جـ124)
 ( بيبات: رمبا كان املقصود بنات حرب، وحصل خطأ يف الطباعة.125)
 ( سبخة: ال يعرف مكاهنا ومل أستطع حتديده، أو رمبا املقصد "صبيخة" وهي معروفة هبذا االسم الصبيخة.126)

ال: " ومن بيشه إىل جسداء بنزل اعراب من قيس ومن (وصف ابن قدامة نفس الطريق السابق فق1

. منزل يف صحراء فيه بئر واحدة عذبة وليس به أهل وحوله أعراب (118). إىل يبمبم(117)جسداء غلى بنات حرب

قرية عظيمة وتنازل وقصور وىبار يف صحراء  (119)من خثعم وبينها وبني جرش حنو أربعة عشر ميالً ومنه إىل كثبه

حوله انية أميال ومن كثبه إىل الثجة موضع الربيد وفيه بئر ماء تزوه القوافل وهو يف بالد زبيد و بينه وبني جرش مث

، وهي قرية عظيمة يف صحراء فيها عيون كثرية فيها فخذ من مهدان يقال (120)اعراهبم ومن الثجة إىل شروم راح

شروم راح  واألهل وفيما بينهما وبنيهلم جنب ومن شروم راح إىل املهجر وهي قرية عظيمة جبلية كثرية العيون 

 .(121)تسمى طلحة امللك وهي حد اليمن احلجاز

(ذكر كذلك اهلمداين حمجة " صنعاء إىل مكة: ويهمنا الطريق من سروم الفيض فقال: مث غلى سروم 1

 بيشه ىلالفيض مث إىل الثجة مث إىل كتنة مث إىل اهلجرية مث إىل يبمبم مث إىل بنات حرب مث إىل اجلسداء مث إ

 .(122) بعطان..."

( كذلك ذكر اهلمداين حمجة حضرموت السفلى فقال: مث من جنران حبونن مث امللحات مث لوزة مث عبامل 0

 .(123)مث مريع مث اهلجرية مث تثليث مث جاش مث املصامة مث جممعة ترج والتقت مبحجة صنعاء بتبالة

 .(124)وأوضح االدريسي أن املسافة من بيشه إىل جرس أربع مراحل

أورد االدريسي اختالف بسيط يف بعض األمساء فقال: " مث إىل قرية جسدا وفيها بئر فيها ماء قليل وساكنها 

وهو  (126). وهي قرية عظيمة هبا بشر كثري وخنل كثري وهبا عني ماء عذبة مث إىل سبخة(125)قليل مث إىل بيات
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 مع على أهنا الثجة ورمبا حصل خطأ.( النجم: كل املصادر جت127)
 ( سدوم راح: خطأ مطبعي والصحيح بالراء سروم راح.128)
 .507، ص 5( االدريسي: نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، جـ129)

 (127)لنجمن وكروم وخنل باسقات ويقول مث إىل امنزل خالل ال عامر فيه مث غلى كتنه وهي قرية عظيمة فيها عيو 

، وهي قرية عظيمة فيها سكان وعمارهتا متصلة وفيها عيون  (128)وهي قرية عظيمة فيها بئر ومنها إىل سدوم راح

كثرية وكروم وجرش منها على مثانية أميال مث إىل املهجر وهي قرية عظيمة هبا عيون وفيها بئر بعيدة القصر غزيرة 

 .(129)القرية شجرة عظيمة تسمى طلحة امللك املاء وهبذه
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