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هنــاك اأعــام ف�ســاء من جنوبــي البــاد ال�سعودية 
�ساهمــوا يف دعم وطباعة ن�سر هــذا املجلد رقم )13( من 
مو�سوعة كتاب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب (، فلهم 
منــا جزيل ال�سكــر والتقدير ، ون�ســاأل اهلل ـ عز  وجل ـ اأن 
يغفر لنا ولهم ، ول يحرمهم اأجر ما قدموا خلدمة العلم، 

والفكر ، والثقافة ، وهم)1( : 
1- الأ�ستاذ / عبد العزيز بن �سعيد بن م�سيط

2- الأ�ستاذ / عو�ض بن م�سبب العمي�ض القحطاين
3- الأ�ستاذ / �سفر بن عبد اهلل بن حممد اآل برقان

املوؤلف
 )1439/5/10هـ املوافق 2018/1/27م(

�سكر وتقدير
للذين دعموا طباعة الكتاب ون�سره

هوؤلء الرجال الف�شالء لهم جهود تذكر فت�شكر يف خدمة اأهلهم وبالدهم،    )1(
العامة  احلياة  ميادين  متنوعه يف  يجدها  منهم  كل  ا�شهامات  يدر�س  ومن 

واخلا�شة، وعلى وجه اخل�شو�س يف منطقة ع�شري وما حولها .
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الفهر�ست العام ملحتويات الكتاب
ال�سفحةاملو�ســـــــــوع م
3�سكر وتقدير للذين دعموا طباعة الكتاب ون�سره1ـ
5الفهر�ست العام ملحتويات الكتاب 2ـ
9املقدمة 3ـ
الق�ســم الأول: الطائــف يف عيــون بع�ــض املوؤرخــني والرحالني 4-

املتقدمني واملتاأخرين امل�سلمني وغري امل�سلمني 
14

15اأوًل: متهيد: 
17ثانيًا: التعريف باملوؤرخني والرحالني ومدوناتهم

117- عرام بن الأ�شبغ ال�شلمي )ق2ــ3هـ/ ق8 ــ 9م( 
218- اأبو القا�شم عبيد اهلل بن خرداذبة) ق3هـ / ق9م ( 

3- اأبـــو اإ�شحـــاق احلربـــي، واأبـــو الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر ، 
واليعقوبي )ق2ـ 4هـ/ ق8 ــ10م( 

19

4- ابـــن الفقيـــه الهمذاين، وابن ر�شتـــه، وال�شطخري ، وابن 
حوقل )ق3ـ ق4هـ /ق9ـ10م( 

22

5- اأبـــو علي الهجري، ول�شان اليمـــن الهمداين، واأبو احل�شن 
امل�شعودي )ق3ـ4هـ/ ق9ــ10م( 

25

6- املقد�شي ، ونا�شر ُخ�شرو ، واأبو عبد اهلل البكري)ق4 ـ 5  هـ 
/ ق10 ــ11م(.. 

28

وياقـــوت  ال�شيـــف،  اأبـــي  وابـــن  وابـــن جبـــري،  الإدري�شـــي،   -7
احلموي )ق  5 ـ7 هـ / ق11ــ12م ( 

31

835- القزويني، وامليورقي، وابن املجاور )ق7هـ/ ق13م(
9- اأبـــو الفـــداء ، وابـــن ف�شـــل اهلل العمـــري ، وابـــن بطوطـــة ، 

والفريوز اأبادي ) ق 7ــ10هـ /ق13ــ 14م( 
38

10- ابن فهد، وابن عراق الكناين ، وعبد القادر الفاكهي ، وحممد 
البكري )ق9ــ11هـ/ق15ــ17م( ...

42

1143- العيا�شي، والعجمي، والقنوي، واملو�شوي )ق11ــ12هـ/   ق17ــ 18 م( 
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ال�سفحةاملو�ســـــــــوع م
1246- بوركهارت، وليون رو�س، وتاميزيه )ق12ــ 13هـ/ ق 18ــ 19( 
13- �شارل ديدييه، واأيوب �شربي با�شا، وحممد �شادق  با�شا، 

والقاري )ق13ـ 14هـ/ق19ــ20م( 
51

1456- احل�شراوي،وداوتي،و�شنوك، والدهلوي)ق13ــ14هـ/  ق19ــ20م( 
15- ابـــن كمـــال، وال�شريف الربكاتي، و�شكيـــب اأر�شالن، ومن 

دبوي )ق13ـ  14هـ/ ق19ــ 20م( 
59

16- حممـــد بـــن بليهـــد، وحممـــد ح�شـــن هيـــكل، والزركلـــي، 
وحافظ وهبة )ق14هـ/ق20م( 

62

1766- فلبي، ويو�شف يا�شن، وفوؤاد حمزة )ق14هـ/ ق 20م (
1873- تويت�شل، واإيجريونا كانوا لياباين، وحممد عمر رفيع )ق14هـ/ ق20م( 
19- فـــوؤاد �شاكـــر ، وحممد رفعت املحامـــي ، والفرد ث�شيجر ، 

وليبنز )ق14هـ /ق20م( 
77

20- حمـــد اجلا�شـــر، وحممود �شاكر ، وعاتـــق البالدي ، وعبد 
الرحمن ال�شريف )ق14ـ15هـ /ق20ـ21م( 

84

90ثالثًا:   وقفة قراءة للموؤرخني والرحالني ومدوناتهم
190- تنوع ثقافة املوؤرخن واجلغرافين والرحايل.

292- امل�شادر واملنهج امل�شتخدم يف جمع املادة.
394- كلمة عن املادة العلمية واأهميتها .

95رابعًا: اآراء وتو�سيات
98الق�سم الثاين: الطائف كما �سمعت عنها وراأيتها5

99اأوًل: مقدمة
101ثانيًا: الطائف جغرافيًا و�سكانيًا

117ثالثًا: ملحات من التاريخ الإداري، وال�سيا�سي، والع�سكري... 
122رابعًا: �سور من تاريخ الطائف الجتماعي 

1122- املجتمع
2127- �شيء من البناء والعمارة

3148- ملحات عن الطعام وال�شراب 
4156- بع�س الفنون والألعاب

5160- عادات ، وتقاليد ، واأعراف اأخرى
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ال�سفحةاملو�ســـــــــوع م
6165- ومفردات ، وا�شطالحات لغوية

172خام�سًا: �سفحات من التاريخ القت�سادي
1172- اجلمع واللتقاط ، وال�شيد ، والرعي

2175- الزراعة 
3178- احلرف وال�شناعات

4181- التجارة 
191�ساد�سًا: وقفات مع التاريخ التعليمي، والثقايف، والفكري 

1191- التعليم والتعلم
2194- �شيء من احلياة  الثقافية 

3197- وقفة مع الفكر
199�سابعا: الطائف وال�سياحة

1199- اأهمية الطائف �شياحياً
2200- ال�شياحة يف الطائف يف الع�شر احلديث واملعا�شر

203ثامنًا: اآراء وتو�سيات 
الق�ســم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات 6

يف ع�سري، والباحة ، وجنران، وجازان، وما حولها )درا�سات علمية( 
208

208اأوًل: متهيد 
ثانيًا: رواد التاأليف املعجمي اجلغرايف احلديث يف جنوبي  الباد ال�سعودية 

) جازان ، الباحة،  ع�سري( بقلم . اأ. د. غيثان بن علي بن جري�ض 
209

ثالثــًا: رحلة الإمام ال�سافعــي اإىل اليمن وجنران )درا�سة  تاريخية(. 
بقلم . د . ح�سن بن يحيى ال�سوكاين الأملعي

226

رابعــًا: بناء قاعــدة بيانات جديدة بيئية حلو�ــض وادي اأبها مبنطقة 
ع�سري )درا�سة جغرافية ( بقلم . د. فائز حممد اآل �سليمان ع�سريي

258

333خام�سًا: خا�سة القول 
336الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف منطقتي جازان وع�سري وغريهما7

336اأوًل: مقدمة 
337ثانيًا: �سفحات من لهجات منطقة جازان . بقلم اأ.د. غيثان  بن علي بن جري�ض
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ال�سفحةاملو�ســـــــــوع م
ثالثــًا: منــاذج مــن الأ�ساليب والرتاكيــب اللغويــة والأدبية يف 

منطقة ع�سري . بقلم . اأ. حممد بن اأحمد بن معب
361

رابعًا: درا�سة اللهجات يف اجلامعات ال�سعودية نظرة عن قرب. 
بقلم. اأ. د. عبا�ض علي ال�سو�سوة 

401

420خام�سًا: اآراء وتعليقات
الق�ســم اخلام�ض : قراءات ، وتوثيق ، وخا�سات لبع�ض الكتب، 8

والر�سائل، والدرا�ســات يف باد تهامة وال�سراة )ع�سري، جازان، 
الباحة، جنران( 

424

424اأوًل: مدخل .. 
احلــادي  اجلــزء  ي�ســدر  وال�ســراة  تهامــة  مــوؤرخ  ثانيــًا:  
 ع�ســر مــن مو�سوعتــه )القــول املكتــوب. يف تاريــخ اجلنــوب .

بقلم. )اأبو حممد( اأ. د. عبد الكرمي عويف

425

ثالثــًا: ر�سائــل املاج�ستري املح�ســورة يف تاريخ وح�ســارة تهامة 
وال�ســراة ، وامل�سجلــة يف ق�ســم التاريــخ بجامعــة امللــك خالــد 
)1428ـ1438 هـ /2007ـ 2017م( )ببليوجرافيا م�سروحة(. 

بقلم اأ. د. غيثان ابن علي بن جري�ض

433

رابعًا: خا�سات درا�سات نقدية يف اأدب اجلنوب ال�سعودي املعا�سر 
)�سعرًا ونرثًا( بقلم . اأ. د. عبد احلميد �سيف اأحمد احل�سامي

454

491الق�سم ال�ساد�ض : اخلامتة : النتائج والتو�سيات 9
495الق�سم ال�سابع : ملحق الوثائق وفهر�ستها 10

ثانياً: �شرية ذاتية خمت�شرة 
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املقدمـــــــــــــــــــة

احلم���د هلل ال���ذي خلق ف�س���وى ، والذي قدر فه���دى، احلمد هلل الذي  رفع ال�س���ماء 
بدون عمد، والذي ب�سط الأر�ض وقدر فيها اأقواتها. وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء 
واملر�سلني، حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني . هذه املقدمة 
تخت�ض باملجلد الثالث ع�سر من مو�سوعة : ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب( والإثنا 

ع�سر جزءًا التي �سبقت هذا ال�سفر، هي:
القول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب )ع�سري اأمنوذجًا(. )الريا�ض: مطابع مكتبة . 1

العبيكان ، 1426ه�/ 2005م(.) اجلزء الأول(.)567�سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب )ع�ســري والقنفــذة(.) الريا����ض: مطابع . 2

احلمي�سي، 1432ه�/ 2011م( )527�سفحة(.)اجلزء الثاين (.
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب )ع�ســري وجنران(.)الريا����ض: مطاب���ع . 3

احلمي�سي، 32�1433ه�/2011�2012م(.)اجلزء الثالث(.)625�سفحة(..
القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب . ) ع�سري ، وجازان ، والقنفذة ( .)الريا�ض: . 4

مطابع احلمي�سي، 1433ه�/2012م(.) اجلزء الرابع (.)572�سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب ) الباحــة ، وع�سري()الريا�ض:مطاب���ع . 5

احلمي�سي ، 1434ه�/2013م( . )اجلزء اخلام�ض (. )605�سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنــوب )جــازان، وع�سري، وجنــران(.) الريا�ض : . 6

مطابع احلمي�سي ، 1435ه�2014م()اجلزء ال�ساد�ض(. )550�سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب )الباحة ، وع�سري ، وجنران ( . )الريا�ض : . 7

مطابع احلمي�سي، 1435ه�/2014م() اجلزء ال�سابع ( )546 �سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب. )جنران ، وع�سري، والباحة (. ) الريا�ض: . 8

مطابع احلمي�سي، 1436ه�/2015م() اجلزء الثامن ( ) 525 �سفحة(.
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب )ع�ســري، جنران ، جــازان، رنيــة ، تربة ، . 9
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اخلرمــة(. ) الريا����ض: مطاب���ع احلمي�س���ي، ) 1437ه����/2016م(. ) اجلزء 
التا�سع(. )576�سفحة(.

القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب ) الباحة ، وجنران ، وع�سري (. ) الريا�ض: . 10
مطابع احلمي�سي، 1437ه�/2016م( . ) اجلزء العا�سر(. )573�سفحة(.

القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنوب ) اأجزاء مــن ع�ســري (. ) الريا�ض: مطابع . 11
احلمي�سي ، 1438ه�/2017م( ) اجلزء احلادي ع�سر( )575�سفحة( .

القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب ) اأجزاء من تهامــة وال�سراة (.) الريا�ض: . 12
مطابع احلمي�سي ، 1439ه�/2017م( . ) اجلزء الثاين ع�سر( )580 �سفحة(. 
اأم���ا املجلد رقم )13( ، فعنوانه : القول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب ) الطائف   
واأجزاء من اجلنوب (. ويتكون من خم�سة اأق�سام رئي�سية ، ومقدمة ، وخامتة ، ومالحق 

، واأق�سام هذا ال�سفر على النحو الآتي:
الق�س��م الأول : الطائــف يف عيــون بع�ــض املوؤرخــني والرحالــني املتقدمــني . 1

واملتاأخريــن ، امل�سلمــني وغري امل�سلمني . ويدر�ض هذا الق�س���م عدد من الرحالة 
واملوؤرخني الذين زاروا الطائف اأو كتبوا عنها خالل القرون الإ�سالمية املبكرة ، 
والو�سيطة ، واحلديثة ، واملعا�سرة ، وقد اأدرجنا الع�سرات منهم يف هذا الباب .

الق�س��م الثاين: الطائف كمــا �سمعت عنها وراأيتها . وجمي���ع مادة هذا املحور . 2
قام���ت عل���ى الرحل���ة وامل�س���اهدة التي قمن���ا بها يف رب���وع حمافظ���ة الطائف ، 
بالإ�س���افة اإىل مقابلتنا لبع�ض الرواة واأ�س���حاب اخلربة يف تلك البالد ، واأي�سًا 

الطالع على بع�ض املرويات واملدونات عن منطقة الطائف. 
الق�س��م الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات . 3

يف ع�سري، والباحة ، وجنران ، وجازان وما حولها )درا�سات علمية ( . وجميع 
عنا�س���ر هذا الق�سم بحوث علمية تاريخية وجغرافية عن اأمكنة ومو�سوعات يف 
مناطق اجلنوب ال�س���عودي الرئي�سية . والذي اأجنزها هم اأ�ساتذة متخ�س�سون 

يف علمي التاريخ واجلغرافيا يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة امللك خالد .
الق�س��م الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف منطقتي جازان وع�سري وغريهما. فيه . 4

ثالث درا�سات علمية باأقالم ثالثة اأ�ساتذة ، وجميعها يف ميدان اللغة والأدب. 
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الق�س��م اخلام�س: قــراءات ، وتوثيق ، وخا�سات لكتــب ، ور�سائل ، ودرا�سات . 5

عــن مناطــق اجلنــوب ال�سعــودي )ع�ســري ، وجــازان ، والباحة ، وجنــران (. 
وجميع هذه الأعمال العلمية كتبها اأ�ساتذة اأكادمييون يف جامعة امللك خالد . 

ويف نهاي���ة هذا اجلزء وثائق ومدونات مل ي�س���بق ن�س���رها . وق���د واجهنا العديد من 
العقبات اأثناء جمع مادة هذا ال�س���فر، وتاأليفه ون�س���ره . كما اأرجو من القراء الكرام األ 
يبخل���وا علينا باأي مالحظة اأو خطاأ وقعنا فيه فيذكروننا ويقوموننا لعلنا ن�س���ل اإىل قول 
احلقيقة وتدوينها. ويف اخلتام اأ�س���كر كل من قدم يل عمل علمي يف هذا الكتاب ، اأو من 
اأ�سدى لنا اأي م�ساعدة مهما كان نوعها وحجمها حتى �سدور هذا املجلد . كما اأ�سكر اأخي 
الفا�س���ل الأ�ستاذ الدكتور / عبا�ض بن علي ال�سو�سوة ، اأ�ستاذ الل�سانيات يف جامعتي تعز 
وامللك خالد الذي راجع م�سودة هذا اجلزء لغويًا قبل الدفع بها اإىل املطبعة. واأ�ساأل اهلل 
اأن يجعل اأعمالنا خال�س���ة لوجهه الكري ، واأن ل يحرمنا الأجر والثواب من رب العباد . 

و�سلى اهلل و�سلم على ر�سول اهلل .وعلى اآل بيته الطيبني الطاهرين الغر امليامني . 

اإعداد 
  من يرجو رحمة اهلل ومغفرته 

 غيثان بن علي بن عبد اهلل بن جري�ض
الثوابي اجلبريي ال�سهري احلجري الهنوئي الأزدي، يف 

 مدينة اأبها  اجلميلة 
) يف غرة �سهر ربيع الأول 1438هـ املوافق 19 نوفمب 2107م (
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املوؤرخني بع�ض  عيون  يف  الطائف 
واملتاأخرين  املتقدمني  والرحالني 
ـــمـــني وغـــــــري املــ�ــســلــمــني ـــل ـــس ـــ� امل
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ال�سفحةاملو�سوعم

15متهيداأوًل
17التعريف باملوؤرخني والرحالني ومدوناتهمثانيًا

117-عرام بن الأ�شبغ ال�شلمي )ق 2-3هـ/ق8-9م( 
218-اأبو القا�شم عبيداهلل بن خرداذبة )ق3هـ/ق9م( 

319-اأبو ا�شحاق احلربي، واأبو الفرج قدامة بن جعفر، واليعقوبي )ق2-4هـ / ق8-10م(
422-ابن الفقيه الهمذاين، وابن ر�شته، وال�شطخري وابن حوقل )ق3-4هـ /ق9-10م(
525-اأبو علي الهجري، ل�شان اليمن الهمداين، اأبو احل�شن امل�شعودي )ق3-4هـ/ق9-10م(

628-املقد�شي، نا�شر خ�شرو، اأبو عبيداهلل البكري )ق4-5هـ/ ق10-11م(
731-الإدري�شي، ابن جبري، ابن ابي ال�شيف، ياقوت احلموي )ق5-7هـ / ق 11-13م(

835-القزويني، امليورقي، ابن املجاور )ق7هـ/ق13م(
9-اأبـــو الفداء، ابـــن ف�شل اهلل الُعمـــري، ابن بطوطـــة، الفريوزاآبادي)ق7-8هـ /

ق13-14م(
38

10-ابـــن فهـــد، ابن عـــراق الكنـــاين، عبدالقـــادر الفاكهي، حممـــد البكري )ق9-
11هـ/ق15-17م(

42
1143-العيا�شي، العجمي، القنوي، املو�شوي، )ق11-12هـ/ ق17-18م(

1246-بوركهارت، ليون رو�س، تاميزية )ق12-13هـ/ق18-19م( 
1351-�شارل ديدييه، اأيوب �شربي با�شا، حممد �شادق با�شا، القاري )ق13-14هـ/ق19-20م 

1456-احل�شراوي، داوتي، �شنوك، الدهلوي )ق13-14هـ/ق19-20م(..
1559-ابن كمال، ال�شريف الربكاتي، �شكيب اأر�شالن، من دبوى )ق13-14هـ/ ق19-20م( 

1662-حممد بن بليهد، حممد ح�شن هيكل، الزركلي، حافظ وهبة )ق14هـ/ ق20م( 
1766-فلبي، يو�شف يا�شن، فوؤاد حمزة )ق14هـ/ق20م( 

1873-تويت�شل، ايجربونا كانو الياباين، حممد عمر رفيع )ق14هـ/20م( 
1977-فوؤاد �شاكر، حممد رفعت املحامي، ولفرد ث�شيجر، ليبنز )ق14هـ /ق20م( 

ال�شريـــف  البالدي،عبدالرحمـــن  �شاكر،عاتـــق  حممـــود  اجلا�شـــر،   20-حمـــد 
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ال�سفحةاملو�سوعم

90وقفة قراءة ومقارنة للموؤرخني والرحالني ومدوناتهم ثالثًا
190-تنوع ثقافة املوؤرخن واجلغرافين والرحالن

292-امل�شادر واملنهج امل�شتخدم يف جمع املادة
394-كلمة عن املادة العلمية واأهميتها

95اآراء وتو�سياترابعًا

اأوًل: متهيد:
الطائ���ف مدينة حجازي���ة قدمية، لها ذكر يف كت���ب الرتاث الإ�س���المي، ولها تاريخ 
�سيا�سي وح�ساري عرب اأطوار التاريخ)1(. وتاأتي الطائف يف املرتبة الثالثة اأو الرابعة بعد 
مدن احلجاز الرئي�س���ية )مك���ة املكرمة، واملدينة املنورة، وجدة()2(. وحا�س���رة الطائف 
تقع يف اأق�س���ى اجلهة ال�س���مالية من بالد ال�س���رو، وهي حلقة الو�س���ل ب���ني مكة املكرمة 
وب���الد ال�س���راة املمتدة من قعر الطائف اإىل �س���عدة و�س���نعاء يف بالد اليمن)3(. ول�س���نا 
يف هذا الق�س���م معنيني بر�س���د تاريخها ال�سيا�س���ي واحل�س���اري خالل الع�سور القدمية 
والإ�س���المية، فه���ذا ميدان يدر�ض يف ع�س���رات الكتب والبحوث، لكننا ق�س���رنا احلديث 
عل���ى ذكرها عند بع�ض املوؤرخني واجلغرافيني والرحالني، الذين كتبوا عنها، اأو زاروها، 
اأو عا�سوا فيها منذ القرن الثاين اإىل اخلام�ض ع�سر الهجريني )ق8-21م(، ول ندعي يف 

ع�س���رات امل�س���ادر التاريخية، واللغوية، والأدبي���ة، واجلغرافية، والرتاجم وبع�ض كتب الأن�س���اب، وعدد من كتب   )1(
الفقه وال�س���نة والتفا�س���ري وغريها اأ�سارت اإىل �سور من تاريخ وح�س���ارة بالد الطائف. ويف وقتنا احلا�سر كرثت 
اجلامعات والأق�س���ام واملراكز العلمية والبحثية، وعليها م�س���ئوليات درا�سة حوا�س���ر اجلزيرة العربية، وحا�سرة 
الطائ���ف من البلدان اجلديرة بالدرا�س���ة العلمية املوثقة. للمزيد انظر: حممد �س���عيد ح�س���ن اآل كمال. الطائف 
)جغرافيته���ا، تاريخها، اأن�س���اب قبائلها(. جمع وتعليق �س���ليمان بن �س���الح اآل كمال )الطائ���ف: مكتبة املعارف، 
1417ه�( )209 �س���فحة(، مناحي �س���اوي القثامي. تاري���خ الطائف قدميًا وحديثًا )الطائ���ف: مطبوعات نادي 
الطائ���ف الأدبي، 1407ه�( )الطبعة الثانية( )192 �س���فحة(، عبداجلبار من�س���ي العبيدي. الطائف ودور قبيلة 
ثقيف من الع�س���ر اجلاهلي الأخري حتى قيام الدولة الأموية )الريا�ض: دار الرفاعي، 1402ه�/1982م( )264 
�س���فحة(، نا�س���ر بن عل���ي احلارثي. النقو����ض العربية املبك���رة يف حمافظ���ة الطائف )الطائ���ف: دار احلارثي، 
1418ه����/1997م( )الطبع���ة الثانية( )مو�س���وعة الآثار الإ�س���المية يف حمافظة الطائف/2( )282 �س���فحة(، 

حممد اأحمد العقيلي. �سوق عكاظ )اأبها: نادي اأبها الأدبي، 1404ه�/1984م )216 �سفحة(.
كانت الطائف يف املرتبة الثالثة قبل جدة، وبخا�سة خالل القرون الإ�سالمية املبكرة والو�سيطة، واأي�سًا يف ع�سر   )2(

ما قبل الإ�سالم.
الدار����ض لكتب الرتاث ال�س���المي يجد �س���الت تاريخية وح�س���ارية بني الطائف ومكة املكرم���ة وبينها وبني بالد   )3(
ال�س���رو يف مناطق ال�س���ياحة وع�س���ري وجنران وحوا�س���ر اليمن الكربى. وهذا املو�س���وع مل يدر����ض يف هيئة كتب 
ور�س���ائل علمي���ة، ويج���ب على جامعات الطائ���ف، واأم القرى، والباح���ة، وامللك خالد اأن تدر�ض ه���ذا الباب املهم 

اجلدير بالدرا�سة والتوثيق.
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ه���ذا املبحث اأننا اأتينا على جمي���ع املوؤرخني والرحالة الذين ذكروا مدينة الطائف، ولذا 
اأوردنا يف العنوان كلمة )بع����ض( حتى نتجنب النقد، اأو املغالطات التاريخية)1(. وهناك 
بع�ض الأ�س���باب التي جعلتنا نن�سر درا�سة بهذا العنوان: الطائف يف عيون بع�ض املوؤرخني 

والرحالني املتقدمني واملتاأخرين، امل�سلمني وغري امل�سلمني. ومنها:
�سبق اأن در�سنا ون�سرنا درا�سات مماثلة يف �سل�سلة كتاب: القول املكتوب يف تاريخ . 1

اجلن���وب، وغ���ريه عن بل���دان ومناطق عدي���دة يف تهامة وال�س���راة)2(. وكون بالد 
الطائف جزءًا من اأر�ض ال�سروات فقد عزمنا على ذكر اأهمية هذه الناحية عند 

املوؤرخني واجلغرافيني امل�سلمني وغري امل�سلمني عرب اأطوار التاريخ الإ�سالمي.
حماول���ة اإط���الع القارئ والباحث الكرمي���ني على اأهمية الطائف عند �س���ريحة . 2

م���ن العلماء، وه���م املوؤرخ���ون واجلغرافيون، ولذا فق���د اأوردن���ا )67( موؤرخًا، 
وجغرافي���ًا، ورحال���ة، ذك���روا الطائف، منهم ال���ذي كتب عنها نق���اًل من بع�ض 
الرواة اأو امل�س���ادر الرتاثية، ومنهم من زارها و�س���اهد معاملها ودون �س���يئًا من 
تاريخها ال�سيا�س���ي واحل�ساري، ومنهم اأي�سًا من جاء اإليها وا�ستوطنها �سنوات 
عدي���دة، وبع�س���هم مات فيها، واألف كتب���ًا وبحوثًا عنها وعن ف�س���ائلها وما قيل 

عنها يف بع�ض كتب الرتاث الإ�سالمي)3(.
يجب اأن نعلم اأهمية مكة املكرمة حلا�سرة الطائف، فاملكيون من قدمي الزمان . 3

كانوا وما زالوا على �س���لة قوية بالطائ���ف واأهلها، وهذا الأمر اأثر على كثري من 
املوؤرخ���ني والرحالني الذين كتب���وا عن الطائف، حيث كانوا ي���زورون اأوًل املدن 
املقد�سة )مكة واملدنية(، وبالتايل ي�سمعون عن بالد الطائف يف اأر�ض ال�سراة، 

كون مدينة الطائف م�سيف اأهل مكة وجدة، ثم وقوعها يف مكان يربط مكة مع ال�سروات ومع و�سط �سبه اجلزيرة   )1(
العربية و�سرقها، فال بد اأنها كانت وما زالت مرتادة بالكثري من �سرائح املجتمع الداخلي والعامل اخلارجي، ومما 
ل �سك فيه اأنه زارها و�ساهد معاملها الكثري من العلماء واملوؤرخني واجلغرافيني وال�سحفيني واأرباب القلم، وفيهم 
من دون �سيئًا من تاريخها وتراثها، لكننا مل ن�ستطع الطالع عليه، رمبا ل�سياعه، اأو وجوده يف بع�ض الأمكنة التي 

ل نعرفها، ولهذا اأوردنا مفردة )بع�ض( يف عنوان الق�سم الرئي�سي.
للمزي���د انظر، �سل�س���لة: كتاب القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�3، ����ض321-394. ج�4، �ض 23-86، ج�5، �ض   )2(
21-91. ج����9، �ض 131-194. املوؤلف نف�س���ه. بالد القنفذة خالل خم�س���ة ق���رون )ق10-ق15ه�/ق16-ق21م( 

)الريا�ض: مطابع احلمي�سي، 1432ه�/2011م(، �ض 229-161.
واأق���ول اإن بع����ض هوؤلء املوؤرخ���ني والرحالني املذكورين يف هذا الق�س���م، الذين كتبوا �س���ورًا م���ن تاريخ الطائف   )3(
وح�س���ارتها ي�س���تحقون اأن يفرد لهم درا�س���ات م�س���تقلة مع الرتكيز على ما دونوه وحفظوه لنا عن مدن احلجاز 
الرئي�س���ية مث���ل الطائ���ف ومك���ة واملدنية املن���ورة. وناأمل اأن ن���رى بع�ض طالباتن���ا وطالبنا يف اأق�س���ام التاريخ يف 
اجلامعات ال�س���عودية، يف برامج الدرا�س���ات العليا، يدر�سون مثل هذه املو�س���وعات التي ت�ستحق اأن تكون عناوين 

لر�سائل ماج�ستري اأو دكتوراه.
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ومنهم من ي�س���األ عنها ويبحث عن ذكرها يف امل�س���ادر، ومنهم من يذهب اإىل 

الطائف ويتجول يف اأرجائها ثم يكتب �سفحات من تاريخها)1(.
ل ندعي الكمال يف كل ما جمعناه ووثقناه يف هذا ال�سفر، لكننا واثقون من جمع . 4

ودرا�سة معلومات متنوعة عند كثري من املوؤرخني والرحالني واجلغرافيني، وهذا 
مما قد يبث يف نفو�ض بع�ض الباحثني اجلادين العزم والإ�س���رار في�ستكملون ما 
ق�س���رنا يف درا�س���ته، اأو نقد ما وقعنا فيه من جتاوزات واأخطاء غري مق�سودة، 
اأو درا�سة وحتليل ومقارنة مو�سوعات وجوانب ت�سب يف خدمة البحث يف تاريخ 

وح�سارة حا�سرة الطائف.
ناأم���ل اأن نرى من الباحثني واملوؤرخني يف حمافظة الطائف اأو جامعتها، اأو مدن . 5

احلج���از الأخرى من يدر�ض تاريخ وتراث وح�س���ارة هذا املدينة التاريخية عرب 
اأط���وار التاريخ. واأقول اإن حا�س���رة الطائف ما زالت بحاجة كبرية اإىل درا�س���ة 
اأر�س���ها و�س���كانها وتراثها وح�س���ارتها، وهذا ما نتطلع اإليه م���ن بناتنا واأبنائنا 

الباحثني املدققني اجلادين.

ثانيًا: التعريف بامل�ؤرخني والرحالني ومدوناتهم:
عرام بن الأ�سبغ ال�سلمي )ق2-3ه�/ق8-9م(:  -1

ل جن���د معلوم���ات دقيقة ع���ن مولده وحيات���ه، واإمنا ع���رف يف بع�ض كت���ب الرتاث 
الإ�س���المي با�س���م )عرام بن الأ�س���بغ ال�سلمي(، وال�س���لمي ن�س���بة اإىل قبيلة بني �سليم، 

ويذكر اأنه دخل خرا�سان مع اأحد اأمراء بني طاهر عام )217ه�/832م( )2(.
وكت���اب عرام الوحيد الذي و�س���لنا هو: اأ�س���ماء جبال تهامة و�س���كانها وما فيها من 
القرى وما ينبت عليها من الأ�سجار وما فيها من املياه)3(. وهذا الكتاب �سغري يف حجمه 
وعدد �س���فحاته، لكن���ه يحتوي على معلوم���ات قيمة عن بالد احلجاز وتهامة وال�س���راة. 

للمزيد من التف�س���يالت انظر �سفحات قادمة يف هذا الق�سم و�سوف جتد املنهج الذي اتبعه كل موؤرخ اأو جغرايف   )1(
اأو رحالة يف الكتابة عن الطائف.

انظ���ر مقدم���ة كتاب: اأ�س���ماء جب���ال تهامة و�س���كانها... حتقيق عبدال�س���الم هارون )القاه���رة: مطبعة جلن���ة التاأليف   )2(
والرتجمة، 1374ه�/1955م(، �ض 376، 378. انظر اأي�س���ًا غيثان بن جري�ض. القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )ع�سري، 

جنران، جازان، رنية، تربة، اخلرمة( )الريا�ض: مطابع احلمي�سي،  1437ه�/2016م(، )اجلزء التا�سع(، �ض137.
هذا الكتاب برواية ال�س���ريايف الذي اأ�س���نده اإىل عرام بن الأ�س���بغ ال�س���لمي، وقد قام الأ�ستاذ عبدال�سالم هارون   )3(
بتحقيقه ون�سره عام )1374ه�/1955م(، يف �سل�سلة )نوادر املخطوطات، مطبعة م�سطفى احللبي بالقاهرة(.
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وكون مدينة الطائف تقع يف اأر�ض ال�سروات وقريبة من حا�سرة احلجاز )مكة املكرمة(، 
فقد اأ�س���ار ع���رام اإىل تعدد النباتات واأ�س���جار الفواكه يف �س���روات الطائف وما جاورها 
من بالد ال�س���راة)1(. ويقول: "بني مكة والطائف قرية يقال لها را�س���ب خلثعم، واجلونه: 
قرية لالأن�س���ار واملعدن )مع���دن الربم(، وهي كث���رية النخل والزروع، واملي���اه مياه اآبار 
ي�س���قون زروعهم بالزرانيق")2(. ويتحدث عن الطائف، فيقول: "... الطائف ذات مزارع 
ونخي���ل وموز واأعناب و�س���ائر الفواكه، وبها مياه جارية، واأودية تن�س���ب من تبالة. وجل 
اأه���ل الطائف ثقيف وحمري وقوم من قري����ض، وغوث من اليمن، وهي من اأمهات القرى. 

ومطار: قرية من قراها كثرية الزرع واملوز... وبالطائف منرب..." )3(.

اأب� القا�سم عبدالله اأو )عبيدالله( بن خرداذبة )ق3ه�/ق9م�(:  -2
�س���نة  وقي���ل  )205ه����/820م(،  �س���نة  خرا�س���ان  موالي���د  م���ن  خرداذب���ة  اب���ن 
)211ه����/826م(، وت���ويف عام )272ه� / 885م(، وقيل �س���نة )300ه����/912م(، توىل 
اإدارة الربيد يف بع�ض مدن فار�ض والعراق يف ع�س���ر اخلليفة العبا�س���ي املعتمد على اهلل 
)250-255ه�/864-868م(. وهو من اأوائل اجلغرافيني امل�س���لمني، وله موؤلفات عديدة 
بع�سها مل ي�سلنا، اأما البع�ض الآخر فيمكن التعرف عليه من خالل اقتبا�سات امل�سعودي، 
واأ�س���هر كتبه: امل�سالك واملمالك)4(، الذي اعتنى بتحقيقه امل�ست�سرق الهولندي دي غوي، 

ون�سره �سنة )1889م(.

امل�سدر نف�سه، �ض 418-417.  )1(
امل�س���در نف�س���ه، ����ض 419-420. عندما نبحث عن هذه املوا�س���ع الت���ي ذكرها عرام ل جند لها ذك���رًا عند اأهل   )2(
الطائف وبخا�س���ة بالد را�س���ب واجلونة، ورمبا تكون اجلونه هي احلوية املعروفة اليوم. اأما معدن الربم فما زال 
معروفًا با�س���م املعدن حتى اليوم، ويقع يف بالد عدوان من حمافظة الطائف، وهو واد فيه قرى و�سكان. امل�سدر: 

م�ساهدات الباحث عام )1437ه�/2016م(.
عرام ال�س���لمي، اأ�س���ماء جبال تهامة، �ض 420-421. ويب���دو اأن عرام يذكر هذه التف�س���يالت عن الطائف نقاًل   )3(
من بع�ض الرواة اأو بع�ض امل�س���ادر، فهو اإن كان جغرافيًا ورحالة فاأنه ل يدون معلوماته من م�س���اهداته للطائف، 
ومعظ���م حياته ق�س���اها يف بالد الع���راق وفار�ض. اأما قوله اإن يف الطائف اأودية تن�س���ب من تبالة، فهذا قول غري 
�سحيح، لأن تبالة يف اأر�ض ال�سروات وتبعد عن الطائف ع�سرات الكيلومرتات، ومياه تبالة ت�سب يف وادي بي�سة. 
م�س���اهدات الباحث وزياراته لتبالة وبي�س���ة واأجزاء من ال�سروات. انظر اأي�س���ًا: القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب. 

)الريا�ض: مطابع احلمي�سي، 1438ه�/2017م(، ج�11، �ض 340 وما بعدها.
ه���ذا الكت���اب من مطبوعات بريل يف مدينة ليدن يف هولندا عام )1306ه�/1889م(، وللمزيد عن ابن خرداذبة   )4(
وكتابه: امل�سالك واملمالك، انظر غيثان بن جري�ض. القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�9، �ض 138-139، اأحمد 

رم�سان اأحمد. الرحلة والرحالة امل�سلمون )جدة: دار البيان العربي، د.ت(، �ض 62-55.
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حت���دث اب���ن خرداذبة يف كتابه )امل�س���الك( عن بلدان عديدة يف العامل الإ�س���المي 
اآن���ذاك، واله���دف من هذا الكتاب ه���و التعريف بالطرقات الوا�س���لة بني بغ���داد واملدن 
الإ�س���المية الأخ���رى، وكذلك امل�س���الك ب���ني جميع هذه امل���دن. وقد ف�س���ل احلديث يف 
حمط���ات الطرق التي ت�س���ل اإىل اأر����ض احلرمني من داخل اجلزي���رة العربية)1(. وعدد 
خماليف مكة وذكر منها الطائف، وقرن املنازل، وعكاظ)2(. واأ�سار اإىل الطريق من مكة 
اإىل الطائف فقال: "من مكة اإىل بئر ابن املرتفع، ثم اإىل قرن املنازل، وهي ميقات اأهل 
اليمن والطائف، ثم اإىل الطائف. ومن اأراد من مكة اإىل الطائف على طريق العقبة ياأتي 
عرفات، ثم بطن نعمان، ثم ي�س���عد اإىل عقبة حراء)3(، ثم ي�سرف على الطائف، ويهبط 
وي�س���عد عقب���ة خفيفة، ثم يدخ���ل الطائ���ف")4(. ويف الطريق من مك���ة اإىل اليمن يدون 
بع�ض املحطات التي تقع �س���من حا�سرة الطائف، ويذكر �سيئًا من اأو�سافها الطبيعية اأو 
احل�س���ارية مث���ل: بئر ابن املرتفع، وقرن املنازل قرية عظيم���ة، ثم الفتق قرية كبرية)5(. 
وجند معلومات ابن خرداذبة �س���حيحة ودقيقة، لكنه ل ي�س���هب يف التف�س���يالت، ويبدو 
اأنه قد زار احلجاز وبخا�سة مكة املكرمة واملدينة املنورة)6(، لكن ل جند اأي اإ�سارة توؤكد 
زيارته للطائف، ورمبا ح�س���ل على معلوماته التي ذكرها من �س���جالت الربيد التي كان 

يتوىل بع�ض اإداراته يف العراق وفار�ض.

3-اأب� اإ�سحاق احلربي، واأب� الفرج قدامة بن جعفر، واليعق�بي )ق2-ق4ه�/ق8-ق10م(
هوؤلء العلماء الثالثة عا�سوا يف الزمن املمتد من القرن الثاين اإىل الرابع الهجري. 
فالإمام اإبراهيم بن اإ�سحاق احلربي ولد يف مدينة مرو بخرا�سان عام )198ه�/813م(. 
وب���رع يف علوم �س���رعية ولغوي���ة واأدبي���ة وجغرافية وتاريخي���ة. ومن اأف�س���ل كتبه يف علم 
اجلغرافيا والرحالت، كتاب املنا�س���ك واأماكن احلج ومع���امل اجلزيرة)7(. اأما اأبو الفرج 
قدامة بن جعفر فن�س���اأ يف العراق، وكان اأبوه ن�س���رانيًا، والتحق مبعاهد العلم يف بغداد، 

ابن خرداذبة، امل�سالك واملمالك، �ض 132 وما بعدها.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 133.  )2(

ذكر كلمة )حراء( وال�سحيح هو )الهدا( وما زالت معروفة بهذا ال�سم حتى اليوم.  )3(
ابن خرداذبة، امل�سالك، �ض 134.  )4(

امل�سدر نف�سه، �ض 134.  )5(
مل اأجد اأي م�س���در يذكر ذلك، لكنه كان موظفًا يف الدولة العبا�س���ية، وي�سغل اإدارات مهمة، هي الربيد يف بع�ض   )6(

مدن العراق وما حولها، ومن املوؤكد اأن مثله ي�ستطيع الذهاب اإىل احلرمني لأداء منا�سك احلج والعمرة.
قام حمد اجلا�س���ر بدرا�س���ة وحتقي���ق هذا الكتاب، وكت���ب له مقدمة طويلة تقع يف )272( �س���فحة ون�س���ره عام   )7(

)1401ه� / 1981م(.
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واأثبت نبوغه وتفوقه على اأقرانه)1(، ُفر�س���ح لتويل بع�ض الوظائف الإدارية واملالية، وهو 
ما يزال �س���غري ال�س���ن، وبعد اعتناقه لالإ�س���الم عني �س���نة )297ه����/909م( على راأ�ض 
دي���وان اخلراج، واحتف���ظ بهذه الوظيفة حتى نهاية عهد اخلليفة العبا�س���ي املقتدر باهلل 
عام )325ه�/937م(. واقت�س���ت وظيفته يف ديوان اخلراج اأن يرحتل اإىل معظم اأقاليم 
الدولة العبا�س���ية، وح�س���ل على خربة عملية كب���رية جعلته عاملًا بالطرق���ات، والبلدان، 
واأح���وال النا����ض وتاريخهم، وهذا ما جعله يدون عددًا من املوؤلفات التي �س���اع معظمها، 
ومل ي�س���لنا اإّل بع�ض نبذ من كتاب )�سنعة الكتابة(، وهي الأق�سام الأربعة الأخرية التي 

اأطلق عليها ا�سم كتاب )اخلراج()2(.
اأم���ا اليعقوبي، فه���و اأحمد بن يعقوب ب���ن جعفر بن وهب بن وا�س���ح، كان جده من 
م���وايل اخلليفة العبا�س���ي اأبي جعفر املن�س���ور، ول نعرف �س���نة مي���الده)3(، وهو موؤرخ، 
ورحال���ة وجغ���رايف، قام برحالت يف اإيران والهند وم�س���ر وبالد املغ���رب، واألف كتب يف 
التاري���خ واجلغرافي���ا، ومنها )كت���اب البلدان( )4(، وهو من اأف�س���ل الكتب التي �س���نفت 
يف مو�س���وعه، ذكر فيه الأ�س���فار التي ق���ام بها والوظائف التي تقلدها يف ع�س���ر الدولة 

الطاهرية بخرا�سان، والدولة الطولونية مب�سر وال�سام)5(.
وكت���اب اأب���ي اإ�س���حاق احلربي يق���ع مع مقدمات���ه وفهار�س���ه يف اأكرث م���ن ثمان مئة 
�س���فحة. ومادة الكتاب الأ�سا�سية تقع يف حوايل )380( �سفحة حتدث عن بع�ض ال�سور 
التاريخية واحل�س���ارية يف املدينتني املقد�س���تني )مكة واملدينة( ، ثم ف�سل احلديث عن 
حمطات الطرق التي تربط احلجاز مع غريها من بلدان العامل الإ�سالمي مثل: "العراق، 
وال�سام، وم�سر، واليمن. واأثناء حديثه عن طريق اليمن اجلبلي اإىل مكة ذكر املحطات 
التي تقع �س���من حا�س���رة الطائف، مثل: ق���رن املنازل، وهو حمل الإحرام، و�س���رب وهو 
اأي�س���ًا م���ن اأودية الطائف)6(. ويف مكان اآخر ذكر الط���رق التي تربط بني مكة والطائف، 

للمزيد عن اأبي الفرج قدامة انظر اأحمد رم�سان اأحمد، الرحلة والرحالة امل�سلمون، �ض 63-70. ل نعرف تاريخ   )1(
ميالد اأبي الفرج قدامة بن جعفر، اأما وفاته فكانت عام )310ه�/922م(، وقيل �سنة )320ه�/932م(.

كت���اب اخلراج لقدامة ل يختلف كثريًا يف اأ�س���لوبه ومنهجه عن كتاب )امل�س���الك واملمال���ك( لبن خرداذبة، وقد   )2(
اعتنى بدرا�سته وحتقيقه دي غوي �سنة )1889م(، ون�سر يف نهاية كتاب ابن خرداذبة ال�سابق ذكره.

اأما وفاته فكانت يف عام )284ه�/897م(.  )3(
هذا الكتاب من مطبوعات بريل يف ليدن )1891م(، ودرا�سة وحتقيق دي غوى، وهو ملحق بكتاب اأحمد بن عمر   )4(

بن ر�سته )الأعالق النفي�سة(.
كما و�س���لنا كتاب تاريخي لهذا الرحالة عرف با�سم )تاريخ اليعقوبي( ويقع يف جزئني، الأول يف التاريخ القدمي،   )5(
والثاين يف التاريخ الإ�س���المي حتى عام )259ه�/872م(. وا�س���تهر اليعقوبي مبيوله للعلويني وانتقاد معار�سيهم 

مثل الأمويني وغريهم. ويوجد يف موؤلفاته مادة علمية قد ل جندها عند غريه.
احلربي، كتاب املنا�سك، �ض 645. ويقع وادي �سرب �سمال الطائف وي�سب يف وداي الأخي�سر، وفيه قرى بع�سها   )6(

لقبيلة عدوان. م�ساهدات الباحث وجولته يف الطائف يف عام )1438ه�/2017م(.
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وي�س���ري اإىل الطري���ق التي ذكرها ابن خرداذب���ة من عرفة اإىل اله���دا)1( ثم الطائف)2(. 
ويذك���ر طري���ق اأخرى تخرج من مكة اإىل الزمية ثم اإىل الطائف، وي�س���تغرق امل�س���افر يف 
هذه الطريق ثالثة اأيام، والطريق الأخرى يومني)3(. وي�سري اإىل معدن الربام الذي ذكره 
ع���رام ال�س���لمي فيقول: "... تخرج من الطائف اإىل مو�س���ع يقال ل���ه معدن الربام، وهي 
مدينة كبرية، بها منرب، وهو املو�سع الذي تعمل فيه الربام، تنحت من جبل عظيم")4(.                                                                                           
ويذكر اأبو الفرج قدامة ال�س����كك التي ت�س����ل اإىل الطائف من اليمن ثم ت�سري حتى مكة، 
ويوج����ز حديث����ه عن املحطات التي تقع �س����من حمافظ����ة الطائف فال يذك����ر اإل حمطة الفتق 
من �س����رق الطائف، ول جند لها ذكرًا اليوم، ويذكر اأنها اندثرت)5(. وي�س����ري اأي�س����ًا اإىل طرق 
الطائف مكة التي ا�سار اإليها ابن خرداذبة واأبو �سحاق احلربي، ويذكر عدد املراحل بني مكة 
وق����رن املنازل، وحمطة وادي نعمان الواقعة على طريق الهدا، وي�س����ميه نعمان ال�س����حاب لأن 
ال�سحاب يطل على وادي نعمان من اأعايل عقبة الهدا، وبعد اأن ي�سل امل�سافر اإىل راأ�ض العقبة 
ينحدر وي�س����عد "عقبة خفيفة ت�سمى تنعيم الطائف")6(. ول يذكر �سيئًا عن مدينة الطائف، 
لكنه ي�سري اإىل بع�ض املحطات القريبة من حا�سرة الطائف يف اجلهات ال�سرقية واجلنوبية، 

مثل الفتق ثم تربة، ويقول عن الأخرية، اإنها قرية عظيمة بها عيون جارية وزروع)7(.
وي���ورد اليعقوبي معلومات خمت�س���رة وقيمة عن بع�ض البل���دات والقرى واملحطات 
الواقع���ة بني حوا�س���ر اليمن واحلج���از الكربى، ويذك���ر الطائف يف عب���ارات حمدودة، 
فيقول: "والطائف من مكة على مرحلتني، والطائف منازل ثقيف، وهي من اأعمال مكة، 
م�سمومة اإىل اأعمال مكة")8(. ومع حمدودية هذه الأقوال، فاإنها تو�سح اأن الطائف تتبع 
ل يف هذه النقطة، وذكر �سيئًا من  اإداريًا لوايل مكة، وكنت اآمل اأن يكون هذا الرحالة ف�سّ

التاريخ احل�ساري والإداري لهذه احلا�سرة احلجازية)9(.

احلربي دون كلمة الهدا بهذه ال�سورة )الهدة(، ويق�سد بها عقبة الهدا. انظر كتاب املنا�سك. �ض 653.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 653. انظر ابن خرداذبه، امل�سالك، �ض 134.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 654.  )3(
احلربي، كتاب املنا�سك، �ض 654، انظر اأي�سًا عرام ال�سلمي، اأ�سماء جبال تهامة، �ض 420-419.  )4(

انظر اأبو الفرج قدامة، كتاب اخلراج، حتقيق دي غول، امللحق بكتاب امل�سالك لبن خرداذبة، �ض 192.  )5(
امل�سدر نف�سه، �ض 188.  )6(
امل�سدر نف�سه، �ض 188.  )7(

اليعقوبي، البلدان، حتقيق دي غوى، وملحق مع كتاب العالق النفي�سة لبن ر�سته، �ض 316.  )8(
الباحث يف كتب الرتاث الإ�س���المي املبكرة يجد اأن مكة حظيت بالن�س���يب الأوفر من التف�س���يالت عن تاريخها   )9(
وح�س���ارتها، واإذا  ذكرت املدن والبلدان القريبة منها مثل الطائف وجدة وغريهما فال جند اإّل �س���ذرات قليلة ل 

تعطي �سورة وا�سحة عن هذه املدن.
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4- ابن الفقيه الهمذاين، وابن ر�س��ته، وال�س��طخري، وابن ح�قل )ق3-4ه�/

ق9-10م(:
اب���ن الفقيه الهمذاين من رحالة وجغرايف القرن )3ه�/9م(، الذين ارحتلوا وكتبوا 
عن بلدان العامل الإ�س���المي وبخا�س���ة اأجزاء من بالد العرب واحلجاز، وقد و�س���لنا من 
موؤلفاته )خمت�س���ر كتاب البلدان( الذي األفه �س���نة )279ه�/892م(، ون�سره امل�ست�سرق 
دي غوى مبطبعة بريل يف ليدن. وهذا الكتاب ي�ستمل على تف�سيالت تاريخية وح�سارية 
عن بلدان عديدة يف ال�س���ني والهند وبع�ض بالد العرب وامل�سلمني)1(. اأما ابن ر�سته فهو 
اأب���و علي اأحم���د بن عمر، وهو م���ن اأعظم اجلغرافي���ني والرحالة يف الق���رن )3ه�/9م( 
الذين ا�س���تفادوا من الثقافة اليونانية والرومانية بع���د ترجمتها األف هذا الرحالة كتابه 
)الأعالق النفي�س���ة( حوايل �سنة )299ه�/903م(، وطبع يف املكتبة اجلغرافية يف ليدن 

مع كتاب )البلدان( لليعقوبي عام )91-1892م( )2(.
در����ض ابن ر�س���ته يف الق�س���م الأول م���ن كتابه عجائب ال�س���موات والأر�ض، وو�س���ف 
اأقاليمها، كما حتدث عن النواحي الفلكية، وخ�ض بالد اأ�س���فهان، م�س���قط راأ�سه، بجزء 
كبري من كتابه، فذكر �س���فحات من تاريخها، كما اأ�س���ار اإىل نواحي عديدة يف اجلزيرة 
العربية وبخا�سة اأر�ض اليمن واحلجاز)3(. اأما ال�سطخري، فهو اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن 
حمم���د املعروف بالكرخي، فال نعرف عن ترجمته اإّل القليل، ويبدو اأنه ولد باإ�س���طخر، 
يف بالد ال�سرق الإ�سالمي، وحتول اإىل دار ال�سالم، بغداد، وتويف �سنة )340ه�/951م(، 
وكتابه الذي و�س���لنا �س���ماه )م�س���الك املمالك(، وقد ن�س���ر يف مطبعة بريل يف ليدن عام 
)1870م(، وطب���ع م���رة ثاني���ة يف ليدن �س���نة )1927م(، كما اأعيد ن�س���ر الكتاب �س���نة 
)1961م( بتحقيق حممد جابر عبدالعال ، بوزارة الثقافة والإر�س���اد بالقاهرة)4(. وذكر 
ال�س���طخري يف مقدم���ة كتابه اأ�س���لوبه ومنهجه، واأ�س���ار اإىل اأنه ركز عل���ى مدن وبلدان 
الإ�س���الم، وق�س���م البالد الإ�س���المية اإىل ع�س���رين اقليمًا، وجعل مكة وا�س���طة العقد يف 
ه���ذه الأقالي���م. واجلميل يف ه���ذا الكتاب اأنه قارن املدن بع�س���ها ببع����ض، وترك حتديد 
امل�س���افات، كما فعل بع�ض الرحالة واجلغرافيني الأوائل، وذلك رغبة منه يف الخت�س���ار 
واإعطاء فكرة وا�س���حة ومب�س���طة، فمثاًل يقول: "ولي�ض باحلجاز بع���د مكة واملدينة اأكرب 

اأبو بكر اأحمد بن حممد الهمذاين املعروف بابن الفقيه. خمت�سر كتاب البلدان )ليدن: بريل، 1302ه�/1885م(.  )1(
انظر: اأبو علي اأحمد بن عمر بن ر�سته. املجلد ال�سابع من كتاب العالق النفي�سة )ليدن: بريل، 1891م(.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 13 وما بعدها.  )3(
والطبعة التي اطلعنا عليها، هي طبعة بريل يف ليدن عام )1870م( وهي بتحقيق دي غوي.  )4(
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من اليمامة، ويليها يف الكرب وادي القرى، واجلار ميناء املدينة، بيد اأن جدة ميناء مكة، 

ولي�ض بعد مكة اأكرث ماًل وجتارة من جدة، وقوام جتارتها بالفر�ض")1(. 
اأما ابن حوقل، فهو اأبو القا�سم حممد بن علي بن حوقل الن�سيبي، ولد يف ن�سيبني 
باجلزي���رة الفراتي���ة، ول نعرف تاري���خ مولده، اإل اأنه عزم على ال�س���فر والرتحال �س���نة 
)331ه�/943م(، وبقي حوايل ثالثني عامًا يجوب بلدانًا عديدة يف العامل الإ�سالمي. وقد 
لقي ابن حوقل ال�س���طخري �س���نة )340ه�/952م(، وكان ال�سطخري قد عمل خارطة 
رديئة لبالد ال�س���ند، وخارطة اأخرى جيدة لفار�ض، فاأطلعه ابن حوقل على خارطتني من 
عمل���ه، اإحداهما لأذربيج���ان، والأخرى للجزيرة فاأعجب بهما ال�س���طخري، وطلب من 
ابن حوقل اأن يعيد النظر يف كتابه وينقحه ففعل ابن حوقل ذلك. وعندما الف ابن حوقل 
كتابه )امل�س���الك واملمالك( اأو )�س���ورة الأر�ض( )2(، فقد احتذى حذو ال�سطخري، لكن 
خرائط ابن حوقل اأدق واأ�سمل)3(. تاأثر ابن حوقل بال�سطخري واقتب�ض منه اأ�سياء كثرية 
واأ�س���اف تف�سيالت جديدة، وكان اأ�سلوبه �س���هاًل وا�سحًا فال �سجع ول حم�سنات بديعية 

فيه، وله اهتمام بالغ بالتجارة واجلبايات، واإعجاب بالدولة الفاطمية وحكامها.
والرحال���ون الأربعة )ابن الفقيه، وابن ر�س���ته، وال�س���طخري، وابن حوقل( ذكروا 
بالد احلجاز وبخا�س���ة مكة املكرمة واملدينة املنورة، وف�س���لوا احلديث عن احلرمني يف 
هاتني املدينتني، وذكروا �سورًا من تاريخ اأهل هاتني املدينتني املقد�ستني، ثم اأ�ساروا اإىل 
نب���ذ من تاريخ الطائ���ف. فابن الفقيه يذكر اأن طول احلجاز من العرج اإىل ال�س���راة اإىل 
الطائف)4(. وي�سيف هذا الرحالة معلومات عن �سراة الطائف فيذكر اأن ال�سروات ثالث، 
اأدناها بالطائف واأق�ساها قرب �سنعاء، ويقول: "وال�سروات اأر�ض عالية، وجبال م�سرقة 
على البحر من املغرب، وعلى جند من امل�سرق. والطائف من �سراة بني ثقيف وهو اأدنى 
ال�سروات اإىل مكة، ومعدن الربام، هي ال�سراة الثانية، بالد عدوان يف برية العرب، وبها 
مع���دن البل���ور، وهو اأجود ما يك���ون..." )5(. ويف عنوان جانبي يذكر اب���ن الفقيه )مدينة 

امل�سدر نف�سه، �ض28 وما بعدها.  )1(
)2(  ه���ذا الكت���اب طبع مع كتاب ال�س���طخري يف جزئني يف مطاب���ع بريل يف ليدن من ع���ام )1870-1873م( وعني 

بتحقيقهما دي غوى، ثم اأعيدت طباعة كتاب ابن حوقل عام )1938م(، وهي الن�سخة التي اعتمدنا عليها.
هناك عدد كبري من اخلرائط اخلا�سة بديار الإ�سالم، وكان للرحالة واجلغرافيني يف القرن )4ه�/10م( ف�سل   )3(

كبري يف اإعداد كثري من هذه اخلرائط. انظر نقول زيادة، اجلغرافية والرحالت عند العرب، �ض 32.
)4(  ابن الفقيه، البلدان، �ض 27. وهناك تف�س���يالت مطولة عند املتقدمني عن حدود احلجاز وال�س���روات وما يوجد 

يف هذه البالد من معامل جغرافية.
)5(  ابن الفقيه، البلدان. �ض 32-31.
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الطائف(، ويذكر اأنها ت�س���مى وج، و�س���ميت الطائف ب�س���بب ال�س���ور الذي يحيط بها، ثم 
يقول: "وكانت الطائف مهربًا وملجاأ لكل هارب، وبالطائف وهط عمرو بن العا�ض، وهو 

كرم كان يعر�ض على األف األف خ�سبة، �سرى كل خ�سبة األف درهم.." )1(.
اأما ابن ر�س���ته فيذك���ر الطريقني اللتني تف�س���الن بني مكة املكرم���ة والطائف، ومل 
يذه���ب بعيدًا عن و�س���ف ابن خرداذبة، واأبي اإ�س���حاق احلربي، واأبي الف���رج قدامة)2(، 
فاأ�س���ار اإىل بع����ض حمطات الطريق التي تخ���رج من مكة اإىل عرفة ث���م اإىل عقبة الهدا 
فالطائ���ف)3(، والطري���ق الأخرى التي تخرج من مكة اإىل قرن املن���ازل، وهو ميقات اأهل 
اليم���ن لالحرام، وت�س���ري منه اإىل الطائف)4(. ويذك���ر اأن الطائف خمالف من خماليف 
مك���ة، وم���ن خماليف مكة يف اأر�ض احلجاز وال�س���روات "جند، جن���ران، وقرن، والفتق، 

وعكاظ، والطائف، وتربة، وبي�سة، وتبالة، والهجرية، وكتنه، وجر�ض، وال�سراة")5(.
اأما ال�سطخري وابن حوقل فهما مت�سابهان يف ما دون عن بالد ومدن وحوا�سر جزيرة 
العرب، وقد ف�سال احلديث عن طبيعة احلرمني ال�سريفني، وذكرا بع�ض ال�سور التاريخية 
الأخ���رى اخلا�س���ة باأهل احلجاز يف املدين���ة املنورة ومكة املكرمة، وبع����ض البلدان الأخرى 
يف �س���به اجلزيرة العربية)6(. ويذكر ابن حوقل ا�س���تهار الطائف بالدباغة و�سناعة الأدمي، 
وي�س���ري اإىل بالد تهامة وال�س���راة ويذكر بع����ض حدودها ومدنها وحوا�س���رها الكبرية مثل: 
�سنعاء، و�سعدة، وجنران، وجر�ض والطائف)7(. ويدون لنا هذا الرحالة معلومات قيمة عن 
الطائف، وقد ذكرها ال�سطخري اأي�سًا، فيقول: "الطائف مدينة �سغرية نحو وادي القرى 
كثرية ال�س���جر والثمر، واأكرث ثمارها الزبيب، وهي طيبة الهواء، وفواكه مكة وبقولها منها، 
وهي على ظهر جبل غزوان، وبغزوان ديار بني �س���عد، و�س���ائر قبائل هذيل، ولي�ض باحلجاز 
مكان اأبرد من راأ�ض هذا اجلبل، ولذاك اعتدل هواء الطائف، وبلغني اأنه رمبا جمد املاء يف 

ذروة هذا اجلبل، ولي�ض باحلجاز مكان يجمد فيه املاء �سوى هذا املو�سوع")8(.

)1(  ابن الفقيه، البلدان، �ض 22.
انظر ابن خرداذبة، امل�سالك، �ض  134، اأبو اإ�سحاق احلربي، كتاب املنا�سك، �ض 654، اأبو الفرج قدامة، كتاب اخلراج،   �ض192.  )2(

ابن ر�سته، الأعالق النفي�سة، حتقيق دي غوي )1891م( �ض184.  )3(
امل�سدر نف�سه، �ض 184.  )4(
امل�سدر نف�سه، �ض 184.  )5(

انظر ابن حوقل، �سورة الأر�ض. )طبعة بريل يف ليدن، 1938م(، �ض 41-18.  )6(
امل�س���در نف�س���ه، �ض 36، ال�س���طخري وابن حوقل وغريهما من اجلغرافيني والرحالني امل�سلمني الأوائل حفظوا   )7(
لنا بع�ض الروايات والأخبار عن بلدان ومدن عديدة يف اليمن وال�سروات وتهامة واحلجاز. وناأمل اأن نرى باحثني 

جادين يدر�سون ما دون لنا هوؤلء العلماء امل�سلمون الأوائل.
ابن حوقل، �سورة الأر�ض، �ض 33.   )8(



25القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
ومعظم هذه املعلومات حقيقية عن بالد الطائف، لكنها لي�ست قريبًا من وادي القرى 
كما ذكر ابن حوقل ومن قبله ال�سطخري، وجبل غزوان يف الطائف عايل الرتفاع، وفيه 
برودة �سديدة اأثناء ف�سل ال�ستاء، ويعتدل جوه يف ال�سيف، لكنه لي�ض اأعلى جبل يف بالد 
ال�س���روات املمتدة من الطائف اإىل بالد ع�س���ري وقحطان يف اجلنوب، واإمنا هناك جبال 

اأخرى يف هذه النواحي اأكرث ارتفاعًا واأ�سد برودة)1(.

5- اأب� علي الهجري،ول�س��ان اليمن الهمداين،واأب� احل�س��ن امل�سع�دي )ق3-ق4ه�/
ق9-ق10م(:

اأبو علي هارون بن زكريا الهجري، ل نعلم �سنة ميالده، لكنه من اأهل القرنني الثالث 
والرابع الهجريني، وهو من اأهل اجلزيرة العربية، ومن بالد هجر يف اإقليم البحرين، كان 
عاملًا باللغة والأدب وال�س���عر وعلم الأن�ساب، وله موؤلفات عديدة، �ساع معظمها، وبع�سها 
م���ا زال متناثرًا يف بع����ض كتب الرتاث الإ�س���المية املبكرة)2(. ومن اأه���م كتبه، التي لها 
عالقة ببحثنا، كتاب: التعليقات والنوادر، كان موزعًا يف عدد من امل�سادر واملخطوطات، 
وقام الأ�س���تاذ حمد اجلا�سر بجمعها وتن�س���يقها وترتيبها ون�سرها يف اأربعة جملدات)3(. 
ويف هذا ال�س���فر تف�سيالت قيمة عن تاريخ وح�سارة �سكان اجلزيرة العربية. واملفيد يف 
معلومات هذا الكتاب اأنها جديدة، فقد جمعها �ساحبها من رواة و�سعراء وعلماء ع�سره 

داخل اجلزيرة العربية)4(. 
اأما الهمداين، فهو اأبو حممد الهمداين من بيت متو�سط من بيوت بكيل، تنقل اأجداده 
وابوه يف نواحي عديدة من اليمن، وولد اأبو حممد الهمداين يف �س���نعاء، ول نعرف بالدقة 
�سنة ميالده، لكنها كانت يف العقود الأخرية من القرن )3ه�/9م(. ن�ساأ هذا العامل اليمني 
يف ع�سر تقدمت فيه العلوم والثقافة والأدب، وتفنن اأهلها يف الت�سنيف والتاأليف، ف�سارك 

هوؤلء اجلغرافيون القدماء حفظوا لنا معلومات قيمة عن بالد الطائف وال�سروات لكنها قليلة، ومعظمهم مل ياأتوا   )1(
اإىل هذه البالد واإمنا نقلوا رواياتهم من بع�ض الرواة وبع�ض امل�س���ادر التي وجدوها يف ع�س���رهم. واأقول اإن بالد 
ال�سروات املمتدة من الطائف اإىل جنران بحاجة اإىل درا�سات علمية جغرافية وتاريخية وح�سارية واأثرية، وناأمل 
من اجلامعات ال�س���عودية املوجودة يف هذه النواحي اأن ت�س���خر مراكز بحوثها وطالبها واأ�س���اتذتها لدرا�سة اأر�ض 

و�سكان هذه البالد.
للمزيد عن ترجمة هذا العامل انظر غيثان بن جري�ض، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�6، �ض 142-141.  )2(

املرجع نف�سه، �ض 142.  )3(
نعم هذا امل�سدر ي�ستمل على تف�سيالت جديدة وقيمه ي�سعب اأن جند معظمها يف م�سادر اأخرى، ولذا فاإن هذا   )4(
العامل والرحالة اأ�س���دى لنا معروفًا كبريًا، وحفظ لنا معلومات تاريخية واأدبية ولغوية وح�س���ارية كادت اأن ت�سيع. 
للمزي���د انظر، ابن جري�ض، الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�9، �ض 141-142، وانظر اأي�س���ًا مقدمات حمد 

اجلا�سر عن هذا الكتاب و�ساحبه يف طيات الكتاب نف�سه. 



الق�سم الأول : الط�ئف يف عي�ن بع�ض امل�ؤرخني والرح�لني املتقدمني واملت�أخرين امل�سلمني وغري امل�سلمني 26
الهمداين يف جميع معارف ع�س���ره من تاريخ واأن�س���اب وجغرافية، وم�ساحة وفلك ودرا�سة 
الكواكب وغريها، كما ارحتل و�س���افر اإىل بلدان عديدة داخل اجلزيرة العربية وخارجها، 
وج���اب ب���الد ال�س���روات والطائ���ف واأقام يف مك���ة املكرمة م���دة طويلة، وتعل���م على بع�ض 
�سيوخها. وله موؤلفات عديدة مثل: الإكليل يف ع�سرة اأجزاء، وكتاب اجلوهرتني العتيقتني، 
وكتاب الدامغة، وكتاب �سفة جزيرة العرب، وهو امل�سدر الذي يهمنا يف هذه الدرا�سة)1(.
اأما اأبو احل�س���ن امل�س���عودي فقد ولد يف بغداد، ويذكر اأن اأ�سله من بالد املغرب، ويف 
عام )303ه�/915م( انتقل وهو �سابًا اإىل بالد فار�ض، وتنقل يف بلدان عربية واإ�سالمية 
وغري اإ�س���المية، ومل يح�سر اهتماماته يف اجلغرافيا واإمنا األف موؤلفات كثرية ويف علوم 
عديدة يذكر اأنها بلغت الثالثني جملدًا، ومل ي�س���لنا منها اإّل كتاب )التنبيه والإ�سراف( 
وهو من اآخر م�سنفاته، وكتاب )مروج الذهب ومعادن اجلوهر( الذي حقق وترجم اإىل 
الفرن�س���ية لأول مرة بني عامي )1861،  1877م( و�س���در يف ت�سعة جملدات، ثم طبع يف 
البالد العربية طبعات عديدة، وقد اعتمدنا يف بحثنا طبعة دار الأندل�ض يف بريوت، التي 
دققها وو�سع فهار�سها يو�سف اأ�سعد داغر، ويقع يف اأربعة اأجزاء يف جملدين كبريين)2(.
وجند اأبا علي الهجري وامل�سعودي يدونان نتفًا ي�سرية عن الطائف، فالأول اأ�سار اإىل 
ع�س���ائر عدوان وهالل من عامر ويذكر بع�ض الأع���الم والرواة الذين اأخذ عنهم اأو دون 
�سيئًا من اأ�سعارهم مثل: حممد بن يعقوب اخلارجي، ومردا�ض بن عبدالرحمن ال�سعدي، 
والأحزم الهاليل، والأعيم�ض، واحل�س���ن بن عامر الرويبي، وابو الرماح الهاليل)3(. كما 
يذك���ر ه���ذا الرحالة بع�ض احل���روب التي وقعت يف دي���ار بني هالل وما ج���رى فيها من 

اأحداث، وبع�ض الأ�سعار التي ذكرت عنها)4(.
اأ�سار اأبو احل�سن امل�سعودي اإىل بع�ض اأعالم الطائف يف اجلاهلية والإ�سالم مثل: اأمية 
بن اأبي ال�س���لت الثقفي الذي ظهر الإ�س���الم يف احلجاز وم���ا زال حيًا، ومل يدخل فيه، مع 

انظ���ر اأحمد رم�س���ان اأحم���د، الرحلة والرحالة امل�س���لمون، ����ض 95-100، عبداملجيد الذوي���ب »اجلغرافيون العرب   )1(
ودورهم يف التعريف باجلزيرة العربية« بحث من�سور يف كتاب درا�سات تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الأول، اجلزء 

الثاين، الذي �سدر �سمن اأبحاث الندوة الأوىل لدرا�سات  تاريخ اجلزيرة العربية . )1397ه�/1977م(، �ض 288.
وللمزي���د انظر غيث���ان بن جري�ض، القول املكت���وب يف تاريخ اجلنوب، ج�9، ����ض 144، ومقدمات املحققني الذين   

حققوا بع�ض كتب الهمداين، مثل حممد بن علي الأكوع، وحمب الدين اخلطيب.
انظ���ر ه���ذا الكتاب يف طبعته ال�ساد�س���ة )1404ه�/1984م(. وللمزي���د عن تاريخ وحياة امل�س���عودي املتوفى عام   )2(
)346ه����/956م(، انظ���ر عبداملجيد الذوي���ب "اجلغرافي���ون العرب، �ض 288، اأحمد رم�س���ان اأحم���د، الرحلة 

والرحالة، �ض 116-101.
)3(  انظر التعليقات والنوادر لأبي علي هارون الهجري، درا�سة وترتيب حمد اجلا�سر )الريا�ض، 1413ه�/1912م(، 

الق�سم الأول، �ض 64، 97-96، 137-136.
)4(   امل�سدر نف�سه، الق�سم الثاين، �ض  574-575، والق�سم الثالث، �ض 1415-1414، 1431-1430.
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اأنه كان يعرف �س���دق هذا الدين يف توحيد العبادة هلل، وله بع�ض الأ�س���عار التي تدل على 
�سالح هذا الدين، و�سدق نبوة الر�سول حممد )ملسو هيلع هللا ىلص()1(. كما اأ�سار اإىل مرور حملة اأبرهة 
احلب�س���ي من بالد الطائف عندما خرج من اليمن اإىل احلجاز بهدف هدم الكعبة، واأ�سار 
اإىل بع�ض �سكان الطائف يف ع�سور ما قبل الإ�سالم)2(. ويدون هذا املوؤرخ و�سفًا غري دقيق 
عن طبيعة احلجاز واأثرها على ال�س���حة فيقول: "اأما احلجاز فحاجز بني ال�س���ام واليمن 
والتهائم، هواوؤه حرورة، وليله بهور)3(، ينحف الأج�س���ام ويجفف الأدمغة، وي�سجع القلوب، 

ويب�سط الهمم، ويبعث على الإحن، وهو بلد حمل قحط جدب �سنك..")4(.
اأما ل�سان اليمن الهمداين فيكتب معلومات اأ�سمل واأدق عن الطائف وما جاورها من 
البلدان، وي�س���ري اإىل عظم جبل غزوان، وي�س���رد بع�ض ال�س���روات يف الطائف اأو القريبة 
منها، فيقول: " �س���راة بني �س���بابة وع���دوان وغورهم الليث ومرك���وب فيلملم، وجندهم 
يف عدوان مما ي�س���لى مطار، ثم �س���راة الطائف غورها مك���ة، وجندها ديار هوزان من 
عكاظ.." )5(. ويف�س���ل احلديث عن حا�س���رة الطائف، فيق���ول: "الطائف مدينة قدمية 
جاهلي���ة، وهي بل���د الدباغ، يدبغ به���ا الأهب الطائفية املعروكة، وت�س���مى املدينة اأي�س���ًا 
الطائف، واملعنى مدينة الطائف، و�ساكن الطائف ثقيف، وي�سكن �سرقي الطائف قوم من 
ولد عمرو بن العا�ض، وواد قريب من الطائف، يقال له برد فيه حائطان لزبيدة عظيمان 
يقال ملو�س���عهما وج، وب�س���رق الطائف واد يقال له لية ي�س���كنه بنو ن�سر من هوازن، ومن 
مي���اين الطائف واد يق���ال له جفن لثقيف، وهو بني الطائف وبني معدن الربام، وي�س���كن 
معدن الربام قري�ض وثقيف، ومن قبيلة الطائف اأي�سًا واد يقال له م�سريق لبني اأمية من 
قري�ض، ووادي جلذان...")6(. ومن هذا الو�سف الذي يذكر لنا هذه الرحالة عن الطائف 
يف الق���رن الرابع الهجري )العا�س���ر امليالدي( وما ن�س���اهده يف حمافظة الطائف اليوم 
جند اأن معظم الأمكنة وال�سكان املذكورين عند الهمداين ما زالوا يف مواطنهم القدمية 

حتى وقتنا احلا�سر)7(.

)1(  انظ���ر، م���روج الذهب، ومع���ادن اجلوهر للم�س���عودي، )ب���ريوت: دار الأندل�ض، 1404ه����/1984م(، مج1، ج�1، 
�ض85-84.

)2(  امل�سدر نف�سه، مج1، ج�2، �ض 53، 121.
ذكر حمقق الكتاب اأن كلمة )بهور( وردت يف بع�ض الن�سخ املخطوطة )�سهور(، ورمبا كانت الكلمة الأخرية اأقرب   )3(

اإىل ال�سحة.
امل�سعودي، مروج الذهب، مج1، ج�2، �ض 35.  )4(

انظر ل�س���ان اليمن احل�س���ن الهمداين. �س���فة جزيرة العرب، حتقيق حممد علي الأكوع )الريا�ض: من�سورات دار   )5(
اليمامة، 1397ه�/1977م(، �ض120، 258.

امل�سدر نف�سه، �ض 260.  )6(
ه���ذا م���ا عرفه الباحث اأثن���اء جتواله يف حمافظ���ة الطائف يف عام )1438ه����/2017م(. للمزي���د انظر رحلتنا   )7(

امليدانية يف هذه البالد يف الق�سم الثاين من هذا املجلد.
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وي�سف هذا اجلغرايف حمطات الطريق الذي يخرج من �سنعاء اإىل الطائف ومكة، 
وم���ن املحطات الواقعة يف حمي���ط حمافظة الطائف قرن، اأو قرن املنازل واملق�س���ود به 
ال�س���يل الكبري، ومن قرن املنازل اإىل الزمية)1(. ويذكر ق�س���يدة طويلة جلماعة البارقي 
الذي ذكر خروج الأزد من اليمن وتوزعهم يف جزيرة العرب، ومنها بالد ال�سراة املمتدة 

من اليمن اإىل الطائف فقال:
الــغـــــــــــو مـــــاأربـــــهـــــا  بــــعــــد  الأزد  فــــالــــ�ــــشــــروات)2(حــــلــــت  فـــــاأر�ـــــس احلـــــجـــــاز  ر 

وقال اأي�سًا:
ــــات)3(مــلــكــوا الـــطـــود مــــن  �ـــشـــروم اإىل الــطــا ئـــــف بـــالـــبـــــــاأ�ـــس مـــنـــهـــم والــــثــــبـــــ

ويذكر اأرجوزة احلج لأحمد بن عي�سى الرداعي، وي�سري اإىل بع�ض حمطات الطريق 
الواقعة يف حميط الطائف، مثل عكاظ وغريها، فيقول:

والــعــيــ�ــس تــطــوي الأر�ــــــس بـــاملـــظـــاظ)4(�ــــشــــل الــــــهــــــدى عــــــن قـــلـــبـــك املـــغـــتـــاظ
ــــاظ ـــــ ـــــــت مــــــن عــــــكــــــاظ)5(مــــ�ــــشــــفــــقــــة مـــــــــن زاجــــــــــــــر كــــظـــــ مـــ�ـــشـــهـــلـــة لـــلـــخـــبــــ
ــــدعــــاظ)6( ــــان ــــــالظ)8(طــــــوت فــــجــــاج الأر�ـــــــــس ب مبـــــــجـــــــمـــــــرات)7( �ـــشـــلـــــــب غـــــــ

6- املقد�س��ي، ونا�س��ر خ�س��رو، واأب� عبدالله البكري )م��ن 4- 5ه�/
ق10- ق11م(:

اأب���و عب���داهلل بن اأبي بكر املقد�س���ي، املعروف بالب�س���اري، ولد يف بي���ت املقد�ض، ول 
نعرف �سنة ميالده، لكنه جاب بلدان عديدة يف جزيرة العرب، وال�سام، وم�سر، والعراق، 
واملغرب، وبالد فار�ض وكرمان وال�سند، ومل يزر الأندل�ض، والبالد الأوروبية، وبالد ال�سرق 

ف�سل احلديث عن بع�ض املحطات الواقعة �سمن حمافظة الطائف، مع ذكر امل�سافات ودرجات الطول والعر�ض.   )1(
للمزيد انظر، �سفة جزيرة العرب، �ض341-340. 

امل�سدر نف�سه، �ض 372.  )2(
)3(  امل�سدر نف�سه، �ض 373.

)4(  املظاظ: املغا�سة وامل�ساقة.
)5(  عكاظ: �سوق العرب القدمية وهي يف ديار بني هالل وبع�ض ع�سائر عتيبة اليوم.

)6(  الندعاظ: الندفاع.
)7(  املجمرات: اخلف امل�ستدير ال�سليب اجلوانب.

)8(  الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �ض 437.
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الأق�سى، وبعد هذه الرحالت املتعددة و�سع كتابه املو�سوم ب�: اأح�سن التقا�سيم يف معرفة 
الأقاليم، يف مدينة �سرياز عام )375ه�/985م(، وكان عمره اآنذاك حوايل اأربعني �سنة. 
ويقول عن هذا الكتاب اأنه اأ�س�سه على قواعد حمكمة، فاأعلى قواعده، ور�ض بنيانه. وقد 
اعتن���ى بدرا�س���ته وحتقيقه دي غوي، وطبع يف مطبعة بري���ل يف ليدن عام )1876م( )1(. 

ويف حوايل )46( �سفحة دون معلومات قيمة عن جزيرة العرب)2(.
اأم���ا نا�س���ر خ�س���رو فه���و م���ن مواليد مدين���ة بلخ يف �س���رق الع���امل الإ�س���المي عام 
)394ه����/1003م(، خ���دم يف بع����ض الأعم���ال الإداري���ة يف عه���دي الدولت���ني الغزنوية 
وال�س���لجوقية، وتبحر يف بع�ض العلوم والثقافات، ثم زار بلدانًا عديدة مثل: بالد فار�ض، 
والع���راق، وال�س���ام، وذهب اإىل احلج���از للحج مرات عديدة، ودون م�س���اهداته يف كتابه 
املعروف ب�: �س���فر نامه رحلة نا�سر خ�سرو القبادياين. وهذا الكتاب من القطع ال�سغري، 

ويقع يف )206( �سفحة)3(. 
اأم���ا البك���ري، فهو اأبو عبي���داهلل عبدالعزي���ز بن ابي زي���د البكري م���ن اأهل القرن 
اخلام�ض الهجري )احلادي ع�س���ر امليالدي(، ول نعرف �س���نة ميالده، اإّل اأنه ولد وعا�ض 
بدايات حياته يف الأندل�ض، وهو من ن�سل اأ�سرة من الأمراء حكمت يف بع�ض مدن الأندل�ض 
يف ع�سر بني عباد، ملوك اأ�سبيلية. اهتم بالعلم والثقافة منذ وقت مبكر، وتفوق يف علوم 
لغوية واأدبية وتاريخية وجغرافية عديدة، وله موؤلفات عديدة، من اأهمها كتابه اجلغرايف 
املو�س���وعي: معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد واملوا�سع)4(، وهذا امل�سدر الذي يعنينا 

يف هذه الدرا�سة)5(.
وجن���د املقد�س���ي يورد تف�س���يالت جيدة عن مدن وحوا�س���ر يف اجلزي���رة العربية، 
ويعدد اأهم مدن احلجاز ويذكر الطائف واحدة من تلك احلوا�س���ر)6(. ويذكر ال�س���روات 

)1(  انظر ال�سفحات الأوىل من الكتاب، �ض 66-2.
املقد�سي، اأح�سن التقا�سيم، �ض 67-113. للمزيد انظر غيثان بن جري�ض، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�9،   )2( 

  �ض150-149. 
)3(  ه���ذا امل�س���در ُكتب باللغة الفار�س���ية وترجمه اإىل اللغة العربي���ة الدكتور/ اأحمد خالد الب���ديل، وطبع يف مطابع 

جامعة امللك �سعود عام )1403ه�/1983(.
هذا الكتاب يقع يف اأربعة اأجزاء يف جملدين كبريين، وقام بدرا�س���ته وحتقيقه م�س���طفى ال�س���قا، وطبع يف عامل   )4(

الكتب يف بريوت، وقد اعتمدنا على الطبعة الثالثة التي �سدرت عام )1403ه� /1983م(.
اأول طبعة �س���درت من هذا الكتاب كانت يف باري�ض عام )1872م(، وقام بدرا�س���ته وحتقيقه امل�ست�س���رق و�ستنفلد، ثم طبعه   )5(

م�سطفى ال�سقاء الطبعة الأوىل يف القاهرة، وكان ذلك بني عامي )1945، 1951م(، و�سدر وقتها يف اأربعة اأجزاء.
املقد�سي، اأح�سن التقا�سيم، �ض 69.  )6(



الق�سم الأول : الط�ئف يف عي�ن بع�ض امل�ؤرخني والرح�لني املتقدمني واملت�أخرين امل�سلمني وغري امل�سلمني 30
املمتدة من �س���نعاء اإىل الطائف فيثني على طبيعته���ا اجلغرافية، وجودة هوائها، وغنى 
اأر�س���ها بالزروع والرثوات القت�سادية، وهو مل يزرها، لكنه يدون ما �سمع عنها، فيقول: 
"وال�س���روات مع���دن احلبوب واخلريات، والتمور الرديئة والع�س���ل الكث���ري، ول اأدري هي 
م���دن اأم قرى لأين ما دخلتها")1(. وكثري من املوؤرخ���ني واجلغرافيني والعلماء الأوائل مل 
يزوروا بالد ال�س���راة وهذا مما جعل ذكرها يف كتب الرتاث الإ�سالمي حمدودًا، واأحيانًا 
نادرًا، وهذه امل�س���كلة ا�س���تمرت حتى القرن )13ه�/19م(، فال جند لها تاريخ وا�س���حًا 

يذكر حياة اأهلها ال�سيا�سية واحل�سارية)2(.
ويحفظ لنا املقد�س���ي بع�ض املعلومات املخت�سرة عن الطائف، فيقول اإنها: "مدينة 
�س���غرية �سامية الهواء، باردة املاء، اأكرث فواكه مكة منها، مو�سع الرمان الكثري والزبيب 
والعن���ب اجلي���د، والفواكه احل�س���نة، وهي على ظه���ر جبل غزوان، رمبا يجل���د بها املاء، 
عامته���ا مدابغ، اإذا تاأذى ملوك مك���ة باحلر خرجوا اإليها")3(. وينقل قوًل لبن عبا�ض يف 
قوله: رحلة ال�س���تاء وال�س���يف، قال كان املكيني ي�س���تون يف مكة وي�س���يفون بالطائف)4(. 
كما حتدث هذا الرحالة بنوع من الإ�س���هاب عن بع�ض ال�س���ور الجتماعية والقت�سادية 
والتجارات يف احلجاز وبخا�سة مكة املكرمة، ومل يحدد الطائف ب�سكل دقيق، اإل اأنه قال 

اأن ال�سروات، والطائف جزء منها "عامرة بها الأعناب والزروع")5(.
وذك���ر نا�س���ر خ�س���رو بع����ض الرواي���ات املحدودة ع���ن الب���الد وال�س���كان القاطنني 
جن���وب مكة، حتت عنوان ا�س���مه "�س���فة ب���الد العرب واليم���ن")6(. ويف م���كان اآخر من 

امل�سدر نف�سه، �ض 86.  )1(
هذا ما مل�س���ته خالل الأربعني عامًا املا�س���ية، واأنا اأدر�ض م�سادر الرتاث الإ�سالمي، وهذه البالد )�سراة وتهامة(   )2(
حتتوي على كنوز كثرية من الر�س���ومات ال�س���خرية والنقو�ض والآثار البائدة، وهي ت�ستحق اأن جتمع وتدر�ض لعلها 

تطلعنا على �سور ح�سارية وتاريخية عن هذه البالد منذ العهد القدمي وعرب اأطوار التاريخ الإ�سالمي.
املقد�سي، اأح�سن التقا�سيم، �ض79.  )3(

املقد�س���ي، اأح�س���ن التقا�س���يم، ����ض95. وهذه العادة كان���ت وما زالت عند كث���ري من املكيني منذ ع�س���ور ما قبل   )4(
الإ�س���الم حتى وقتنا احلا�س���ر، بل مل يكن م�س���يف الطائف مق�س���ورًا على اأه���ل مكة، واإمن���ا كان ياأتي اإليه من 
جدة ومن مدن وبلدان اإ�س���المية عديدة. وكتب الرتاث تذكر اأمثلة كثرية لبع�ض خلفاء واأمراء واأمريات الدولتني 
الأموية والعبا�س���ية ومن جاء بعدهم الذين كانوا يق�س���ون اأوقات ال�سيف يف مدينة الطائف، وقد �ساهدت بع�ض 
ملوك واأمراء اآل �س���عود الذين اعتادوا ق�س���اء اإجازاتهم يف ال�سيفية يف الطائف خالل العقود الأخرية من القرن 

)14ه�/20م( ويف العقدين الأول والثاين من هذا القرن )15ه�/20م(.
املقد�س���ي، اأح�سن التقا�س���يم، �ض 94. وللمزيد عن كالم هذا الرحالة يف احلياة الجتماعية والقت�سادية وتنوع   )5(

التجارات يف مكة املكرمة وغريها من حوا�سر ا حلجاز، انظر: امل�سدر نف�سه، �ض 7 وما بعدها.
نا�سر خ�سرو، �سفر نامه، �ض 141، وما بعدها.   )6(
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كتاب���ه ي�س���ع عنوانًا �س���ماه )الطريق اإىل الإح�س���اء(، وذلك بعد النته���اء من حجة عام 
)422ه�/1030م(، ثم ي�س���ع اأي�س���ًا عنوانًا جانبيًا، هو الطائف، وقال: "الطائف ناحية 
يف �س���رق مك���ة، وتقع املدينة عل���ى تالل جبلية مرتفع���ة، وكان الطق�ض فيها ب���اردًا جدًا، 
حتى اإن الإن�س���ان ل ي�س���تطيع اجللو�ض اإل يف ال�س���م�ض، والطائف مو�سع اأكرب من القرية 
ودون املدينة، وللطائف �س���ور حمكم و�س���ويقة �س���غرية، وجامع متو�س���ط احلجم. ومياه 
الطائ���ف غزيرة، وتكرث يف املدينة اأ�س���جار الرمان والت���ني. ويف الطائف قرب عبداهلل بن 
عبا�ض )ر�سى اهلل عنه(، ويقع القرب يف حافة املدينة، وقد بنى اخللفاء العبا�سيون حول 
القرب م�س���جدًا عظيمًا، واأدخلوا قرب عبداهلل بن عبا�ض يف زاوية امل�س���جد تقع على ميني 
املحراب واملنرب، وبنى النا�ض حول امل�سجد منازل كثرية.." )1(، ثم يوا�سل احلديث اأثناء 
خروج���ه من الطائف جتاه اليمامة، وذكر بع�ض حمطات طريقه الواقعة يف حميط بالد 
الطائف، وو�س���ف حالة البوادي يف تلك الأ�س���قاع، واأ�س���ار اإىل ظاهرة ال�سلب والنهب يف 
تلك النواحي، ومل يكن هناك اأي قوة �سيا�سية اأو اإدارية ت�سبط �سكان البالد الواقعة بني 

الطائف واليمامة)2(.
اأما اجلغرايف البكري فيعدد خماليف مكة النجدية ويذكر فيها الطائف، وقرن املنازل، 
وعكاظ)3(. ويذكر اأي�سًا بع�ض قبائل ال�سروات ومنها ع�سائر عامر بن �سع�سعة من هوازن 
ويتواجدون يف حميط حمافظة الطائف)4(. ويقول عن الطائف "اإمنا �سميت باحلائط الذي 

بنوا حولها، واأطافوه به، حت�سينا لها، وكان ا�سمها وج، قال اأمية بن ابي ال�سلت:
ــــا طــــــائــــــفــــــاً حـــ�ـــشـــيـــنـــا ــــن ــــي ــــن ــــا)5(نــــــحــــــن ب ــــيــــن ــــن يـــــــقـــــــارع الأبـــــــــطـــــــــال عـــــــن ب

7- الإدري�س��ي، واب��ن جبري، وابن اأبي ال�س��يف، وياق�ت احلم���ي )ق5-ق7ه�/
ق11-ق13م(:

حممد الإدري�سي من مواليد مدينة �سبتة يف املغرب الإ�سالمي عام )493ه�/1100م(، 
قام بالعديد من الرحالت يف قارات اآ�سيا وافريقيا واأوروبا، وق�سى �سنوات من عمره عند 
ملك �س���قلية، روجر الثاين، وقد دعمه هذا امللك و�سجعه على تاأليف كتاب �سامل ي�سف 

امل�سدر نف�سه، �ض 162-161.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 162 وما بعدها.  )2(

البكري، معجم ما ا�ستعجم، مج1، ج�1، �ض309-308.  )3(
امل�سدر نف�سه. انظر اأي�سًا ابن جري�ض، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�9، �ض153.  )4(

البكري، معجم ما ا�ستعجم، مج2، ج�3، �ض 886.  )5(
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فيه���ا مملكته وغريها من بلدان ذلك الزمان، وق�س���ى هذا اجلغ���رايف والرحالة حوايل 
)15( �س���نة يف اإجن���از هذا الكتاب، الذي انتهى من تاأليف���ه يف عام )548ه� / 1154م(، 
و�س���ماه: نزهة امل�س���تاق يف اخرتاق الآفاق، وقد ظل الكتاب ين�سب لفرتة طويلة اإىل حاكم 
�س���قلية، فيقال )كتاب رجار( اأو )الكتاب الرجاري( ن�س���بة اإىل امللك روجر الثاين، ويقع 
الكت���اب يف جزئني كبريين و�س���در منه طبع���ات عديدة)1(. اما ابن جب���ري فهو حممد بن 
جبري البلن�س���ي الأ�سل، الغرناطي ال�ستيطان، ولد مبدينة بلن�سية اأو ب�ساطبة )�سنة 539، 
اأو 540ه����/ 1144، اأو 1145م(، وم���ات يف ال�س���كندرية عام )614ه���� / 1217م(. وابن 
جبري رحالة رائد يف ميدان الرحلة، وبخا�سة عند الرحالني املغاربة، فقد نهج على منواله 
واقتب�ض منه كثري من املوؤرخني والرحالة الذين اأتوا بعده، ولي�ض اأدل على ذلك من تهافت 

املوؤرخني القدامى واملحدثني بل وامل�ست�سرقني على الرتجمة له وحتقيق ون�سر رحلته)2(.
وعن���وان رحل���ة ابن جب���ري، بعدة عناوي���ن مثل: رحلة الكن���اين، اأو تذك���رة بالأخبار 
ع���ن اتفاقات الأ�س���فار� وغريها، وا�س���تهرت با�س���م )رحل���ة ابن جبري(. اهت���م بها عدد 
من امل�ست�س���رقني فدر�س���وها وحققوها وترجموها اإىل عدد م���ن اللغات، وقد طبعت لأول 
مرة يف ليدن �س���نة )1852م( مع مقدمة للم�ست�س���رق رايت، واأعيد طباعتها هناك عام 
)1907م(. واعتمدنا يف بحثنا الن�سخة التي �سدرت عن دار �سادر يف بريوت، ومل يذكر 
تاريخ الطبع. ورحلة ابن جبري حتتوي على تف�سيالت تاريخية وح�سارية عن بالد م�سر 

واحلجاز والعراق وال�سام، و�سقلية، وغريها)3(.
اأم���ا اب���ن اأبي ال�س���يف، فهو احلافظ حممد بن اإ�س���ماعيل بن عل���ي اأبو عبداهلل بن 
اأبي ال�س���يف، فقيه �سافعي ميني، ولد بزبيد، وجاور مبكة املكرمة وتويف بها تقريبًا �سنة 
)609ه�/1212م(، األف كتابًا ا�سماه: زيارة الطائف، وهو مفقود)4(. اأما ياقوت احلموي، 
فقد ولد يف بالد الروم �سنة )575ه�/1179م(، واأتي به اأ�سريًا من اأر�ض الروم وهو �سغري، 

)1(  اعتمدنا على الن�سخة التي �سدر من عامل الكتب يف بريوت عام )1409ه�/1989م(.
هناك درا�سات قدمية وحديثة ف�سلت احلديث عن هذا الرحالة ورحلته، انظر ل�سان الدين ابن اخلطيب، الحاطة   )2(
يف اأخب���ار غرناطة، �ض23 القا�س���م يو�س���ف التجيبي ال�س���بتي يف كتابه: م�س���تفاد الرحلة، ����ض 243، واملقري، نفح 
الطيب، )طبعة م�سر(، ج�2، �ض142، وجورجي زيدان، تاريخ اآداب اللغة العربية، ج�3، �ض94، 95، وعبدالقدو�ض 
الأن�س���اري، مع ابن جبري يف  رحلته، �ض16، وامل�ست�س���رق الرو�س���ي كرات�سكوف�س���كي، اجلغرافيا والرحالت )طبعة 

بريوت، 1980م(، �ض60-62، وزكي حممد ح�سن، الرحالة امل�سلمون يف الع�سور الو�سطى، �ض 88-71. 
انظر تف�سيالت رحلة ابن جبري )بريوت، دار �سادر، د.ت(، �ض 11 وما بعدها.  )3(

انظر خري الدين الزركلي. الأعالم: قامو�ض الأ�س���هر الرجال والن�س���اء )ب���ريوت: دار العلم للماليني، 1980م(،   )4(
ج�6، �ض36، انظر اأي�سًا: حممد �سعيد كمال » قطر الطائف وموؤرخوه« جملة العرب، اجلزء الثاين، ال�سنة الثانية 

)�سعبان 1387ه�/1967م(، �ض101-100.
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وبيع يف اأ�سواق الرقيق يف بغداد، فا�سرتاه تاجر بغدادي اأ�سله من حماة ا�سمه ع�سكر بن 
اإبراهيم، فن�سب ياقوت اإليه وغلب عليه لقب احلموي، ويف عام )596ه�/1199م( اأُعتق 
ياق���وت من الرق، وعمل يف التجارة مع �س���يده حتى م���ات الأخري، وبعد موته خرج ياقوت 
ي�س���يح يف الأر�ض فذهب اإىل بالد اآ�س���يا ال�س���غرى، وال�س���ام، وم�س���ر، وجزيرة العرب، 
واإي���ران، وب���الد ما وراء النهر، وا�س���تقر اأخريًا يف خ���وارزم حيث ب���داأ يف تاأليف معجمه 
)معج���م البلدان( �س���نة )612ه�/1215م( وانتهى منه �س���نة )621ه����/1224م(، وقد 
ق�س���ى نهاية حياته يف حلب ومات فيها �سنة )626ه�/1228م(. األف ياقوت كتبًا عديدة 
منها: مرا�س���د الطالع على اأ�س���ماء الأماكن والبقاع، وكتاب: اإر�ساد الأريب اإىل معرفة 
الأديب، ويعرف اأي�سًا با�سم )معجم الأدباء(. اأما كتابه )معجم البلدان(، فهو امل�سدر 
الذي يهمنا يف هذه الدرا�س���ة، وهو من امل�س���ار املهمة التي ل ي�ستغني عنها الباحث فيما 
يتعلق بجغرافية وتاريخ بالد غربي اآ�سيا، در�سه وطبعه عدد من امل�ست�سرقني، ومن اأوائل 
طبعاته ن�س���رة و�س���تنفلد يف �س���تة اأجزاء )�س���نة 1866-1871م(، وطبع يف القاهرة يف 
ع�س���رة اأجزاء )�س���نة 1323ه� / 1906م(.اأما الن�س���خة التي اعتمدن���ا عليها فهي طبعة 

داري بريوت و�سادر املطبوعة عام )1404ه� / 1984م()1(.
وجند الإدري�س���ي يذكر تف�س���يالت تاريخية وح�س���ارية قيمة ع���ن الطائف والطريق 
املوؤدية اإليها، فيقول: "ويف �س���رق مكة الطائف، وبينهما �ستون مياًل، والطائف من اأرادها 
من مكة �س���ار منه���ا اإىل بئر بن املرتفع، وهي قرية عامرة فيه���ا عرب بادية، ثم اإىل قرن 
املنازل، وهو ح�سن عامر باأهله على قارعة الطريق، ومنه اإىل الطائف، ومن اأراد من مكة 
اإىل الطائف ياأتي عرفات، ثم اإىل بطن نعمان وهو مو�س���ع فيه نخيالت، ثم ي�س���عد عقبة 
ك���رى ثم ي�س���رف على الطائف، والطائف منازل ثقيف، وهي مدينة �س���غرية متح�س���رة، 
مياهها عذبة، وهواوؤها معتدل، وفواكهها كثرية، و�سياعها مت�سلة، وبها العنب كثري جدًا، 
وزبيبها معروف يتجهز به اإىل جميع اجلهات، واأكرث فواكه مكة ت�س���در عنها، وبالطائف 
جتار ميا�س���ري، وجل ب�سائعهم �سنع الأدمي، واأدميها عايل اجلودة، رفيع القيمة، وبالنعل 
الطائفي ي�س���رب املثل، وهذا م�س���هور، والطائف على ظهر جبل غزوان، وعلى ظهر جبل 
غزوان بالد بني �س���عد امل�س���روب بهم املثل يف ك���رثة العدد، وبه جملة م���ن قبائل هذيل، 
ولي����ض يف بالد احلجاز باأ�س���رها جب���ل اأبرد من راأ�ض هذا اجلبل، ورمب���ا جمد به املاء يف 

انظر هذه الطبعة نف�س���ها، انظر اأي�س���ًا عبداملجيد الذويب " اجلغرافيون العرب ودورهم يف التعريف باجلزيرة   )1(
�ض 293، اأحمد رم�سان، اأحمد، الرحلة والرحالة امل�سلمون، �ض 177-188، غيثان بن جري�ض، القول  العربية"، 

املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�9، �ض 158-157.
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ال�س���يف ل�سدة برده..." )1(. وي�سري اإىل خماليف مكة ويذكر منها الطائف وقرن املنازل، 
وعكاظ، ولية)2(. ويذكر اأي�س���ًا الطريق التي تخرج من مكة اإىل اليمن عن طريق ال�س���يل 
الكب���ري، وي�س���ري اإىل بع�ض املحطات الواقعة بني مكة والطائ���ف على تلك الطريق فيقول: 
"م���ن مك���ة اإىل بئر بن املرتف���ع وفيه بئر، ثم اإىل ق���رن املنازل، وهي قري���ة كبرية.." )3(. 
ويذكر بع�ض التجارات و�س���وق عكاظ، والعنب و�س���لع اأخرى جُتلب من الطائف اإىل اأ�سواق 
مك���ة)4(. ويقول عن عكاظ: "و�س���وق عكاظ قرية كاملدينة، جامع���ة لها مزارع ونخل ومياه 
كثرية، ولها �س���وق يف اجلمعة وذلك يوم الأحد يق�س���د اإليها باأنواع من التجارات املحوج 
اإليها اأهل تلك الناحية، فاإذا اأم�سى امل�ساء ان�سرف كل واحد اإىل مو�سعه ومكانه.." )5(.

وي���دون الرحال���ة اب���ن جبري معلوم���ات جيدة ع���ن اأهل مك���ة وعاداتهم و�س���ور من 
تاريخهم احل�ساري، ويذكر اأن اأهل ال�سراة الذين ي�ستوطنون البالد املمتدة من الطائف 
اإىل �سروات غامد وزهران وما جاورهم ياأتون اإىل مكة يف اأعداد كبرية ومعهم من ال�سلع 
وبع�ض التجارات الكثرية وبخا�سة احلبوب والفواكه وغريها)6(. وي�سري يف مكان اآخر اإىل 
كرثة الثمار والفواكه يف اأ�سواق مكة)7(، ثم يقول: "وهذه الفواكه جتلب من الطائف، وهو 
على م�سرية ثالثة اأيام منها، ومن قرى حولها، واأقرب هذه املوا�سع ُيعرف باأدم)8(، وهو 
من مكة على م�سرية يوم اأو اأزيد قلياًل، وهو بطن الطائف، ويحتوي على قرى كثرية")9(.
ويبدو اأن ابن جبري مل يزر الطائف واإمنا دون معلوماته مما �ساهده يف مكة، ويف امل�سجد 

احلرام، ورمبا مما �سمعه من بع�ض اأهل ال�سراة والطائف.
واب���ن اأبي ال�س���يف، له كتاب خا�ض بالطائف، لكننا مل نع���رث عليه، فهو مفقود، وجند 
له ذكرًا عند املوؤرخ امليورقي من اأهل القرن ال�س���ابع الهجري )الثالث ع�سر امليالدي( )10(. 

)1(   الإدري�سي، نزهة امل�ستاق، ج�1، �ض145-144.
)2(  امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض145. ورد يف املنت ا�سم )ليمة(، ويق�سد بها )لية( كما دوناها اأعاله.

)3(  الإدري�سي، نزهة امل�ستاق، ج�1، �ض 145.
)4(  امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 141.
)5(  امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 152.

)6(  ابن جبري، الرحلة، طبعة دار �سادر، �ض 113-110.
)7(  امل�سدر نف�سه، �ض 98-96.

)8(  ل ندري ما املق�سود بهذا املو�سع.
)9(  امل�سدر نف�سه، �ض 99.

ذكر اأن املريوقي يدعى اأبو العبا�ض وا�س���مه الأول اأحمد، وهو م���ن موؤرخي الطائف، مات عام )678ه�/1280م(   )10(
انظر، حممد �س���عيد كم���ال، "قطر الطائف وموؤرخوه" جملة العرب )1387ه����/1967م(، ج�2، �ض102. وكتاب 

ابن اأبي ال�سيف عن الطائف عنوانه: )زيارة الطائف(.
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فيذكر له بع�ض املعلومات عن قرية وج و�س���رب الر�س���ول )ملسو هيلع هللا ىلص( من بئرها، واأي�س���ًا كتابه 
عليه ال�سالة وال�سالم لأهل ثقيف، �سكان الطائف الرئي�سيتني يف عهد الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص()1(.
ويتح���دث ياق���وت ع���ن ب���الد الطائف يف ب�س���ع �س���فحات، ويقول عن �س���كل مفردة 
الطائف "بعد الألف همزة يف �س���ورة الياء، ثم ف���اء، وهي يف القليم الثاين")2(. ويقول: 
"وبالطائف عقبة، وهي م�س���رية يوم للطالع من مكة، ون�س���ف يوم للهابط اإىل مكة")3(. 
ويف�س���ل القول يف �سبب ت�سميتها الطائف، ويذكر بع�ض الأقوام الذين �سكنوها، وما دار 
بينهم من حروب و�سراعات، وكيف ا�ستطاعت ثقيف اأن ت�سكنها وت�سيطر عليها، وي�سري 
اإىل بع�ض الروايات التي تذكر دخول اأهل الطائف يف الإ�سالم، وكيف حا�سرهم الر�سول 
)ملسو هيلع هللا ىلص(، ث���م �س���احلهم وكتب له���م كتابًا)4(. والطائف م�س���هورة منذ القدمي مب�س���يفها 
اجلميل، وي�س���ري اإليها معاوية بن اأبي �س���فيان فيقول: "اأغبط النا�ض عي�سًا عبدي اأو  قال 
مولي �سعد، وكان يلي اأمواله باحلجاز، ويرتبع جدة، ويتقيظ الطائف، وي�ستو مبكة")5(. 
ولذلك و�س���ف حمم���د بن عبداهلل النم���ريي زينب بنت يو�س���ف اأخت احلج���اج بالنعمة 

والرفاهية، فقال:
ــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــيــــــفــــــهــــــا بـــــــــالـــــــــطـــــــــائـــــــــف)6(تـــــــــ�ـــــــــشـــــــــتـــــــــو مبـــــــــــكـــــــــــة نــــــعــــــمـــــــ ومــــــ�ــــــش

8- القزويني، واملي�رقي، وابن املجاور )ق7ه�/ق13م(:
ول���د اأبو عب���داهلل زكريا بن حممد القزويني املعروف اأي�س���ًا بالأن�س���اري يف مدينة 
قزوين يف اإيران �س���نة )600ه�/1203م(، تنقل يف بالد فار�ض وال�س���ام والعراق، وتوىل 
الق�ساء يف مدينة وا�س���ط واحللة بالعراق اأيام اخلليفة امل�ستع�سم العبا�سي، اآخر خلفاء 
بن���ي العبا����ض )640-656ه����/ 1242-1258م(. هذا الرحالة �س���اح يف بل���دان عديدة، 
واطلع على كتب رحالني �س���بقوه وا�س���تفاد منها، واقتب�ض منها يف مدوناته ويف كتبه. وله 
موؤلف���ان جيدان هما: )1( اآث���ار البالد واأخبار العباد، وهو ال���ذي يهمنا يف هذا البحث. 
)2( عجائب املخلوقات، وهو عمل علمي رائع ا�ستمل على بيان التقومي ال�سم�سي والنجوم 

انظر حممد �سعيد كمال. »قطر الطائف وموؤرخوه« �ض 101-100.  )1(
ياقوت، معجم البلدان، مطبوعات داري بريوت و�سادر، )1404ه�/1984م(، ج�4، �ض 8.  )2(

امل�سدر نف�سه، ج�4، �ض 8.  )3(
امل�سدر نف�سه، ج�4، �ض 11-8.  )4(

امل�سدر نف�سه، ج�4، �ض 12.  )5(

امل�سدر نف�سه، ج�4، �ض 12.  )6(
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والأجرام ال�س���ماوية واحليوانات والنباتات واملعادن، وكل ما يتعلق بالوحو�ض واحليوانات 
املختلفة. وقد قام امل�ست�سرق و�ستنفلد على حتقيق ودرا�سة ون�سر هذين الكتابني يف عامي 
)1848-1849م(. والطبعة التي اعتمدنا عليها يف كتاب: اآثار البالد واأخبار العباد، هي 

طبعة دار بريوت التي �سدرت عام )1404ه�/1984م( )1(.
اأما امليورقي وابن املجاور فالأول هو، اأبو العبا�ض اأحمد بن علي بن اأبي بكر بن عي�سى 
ب���ن حممد بن زياد العب���دري امليورقي، مالكي، اأ�س���له من جزيرة ميورق���ة، اإحدى جزر 
البليار من اأعمال الأندل�ض، جاور مبكة واأخذ من علمائها، ثم �س���كن الطائف، وتويف بها 
�سنة )678ه�/1280م(. الف كتابًا �سماه: بهجة املهج يف ف�سائل الطائف ووج)2(. والثاين 
ابن املجاور، جمال الدين اأبو الفتح يو�س���ف بن يعقوب بن حممد املعروف بابن املجاور، 
وقيل ال�س���يباين الدم�سقي. هذا الرحالة من اأهل القرن ال�سابع الهجري، وهناك خالف 
يف ن�س���به، فبع�ض الباحثني ين�س���به اإىل بالد ال�س���ام، واآخرون اإىل بالد فار�ض اأو ني�سابور 
اأو غريها)3(. وكتابه الذي ُعرف به، ويخ�س���نا يف هذه الدرا�س���ة هو: �سفة بالد اليمن ومكة 
وبع�ض احلجاز، وعرف اأي�سًا با�سم )تاأريخ امل�ستب�سر(. واأول من نبه اإىل كتاب ابن املجاور 
يف الع�س���ر احلديث هو امل�ست�سرق �س���ربجنر )Sprenger( يف عام )1864م( فاأ�ساد به وما 
ي�س���تمل عليه من معلومات تاريخية وجغرافية عن بلدان عديدة يف اجلزيرة العربية، واأطلق 
عليه )تاريخ امل�ستب�س���ر(، ويف عام )1935م( وباإ�سراف من الأ�ستاذ �سنوك )Snouk( قرر 
جمل�ض موؤ�س�س���ة دي غوى يف ليدن حتقيق ون�س���ر كتاب ابن املجاور حتت اإ�س���راف امل�ست�سرق 

اأو�سكر لوفغرين، و�سدر يف جزئني يف جملد واحد عامي )1951، 1954م( )4(.
والقزوين���ي يفرد عنوانًا �س���غريًا جانبيًا يف كتابه �س���ماه )الطائ���ف( )5( وقال عنها: 
"بلي���دة على طرف واد، بينها وبني مكة اثنا ع�س���ر فر�س���خًا، طيبة الهواء �س���مالية")6(. 

انظر ال�س���فحات الأوىل م���ن كتاب )اآثار البالد واأخب���ار العباد(، �ض3-5. للمزيد انظر اأحمد رم�س���ان اأحمد،   )1(
الرحلة والرحالة امل�سلمون، �ض 297، وما بعدها. 

انظر الزركلي، الأعالم، ج�1، �ض 175، حممد �سعيد كمال. »قطر الطائف وموؤرخوه«، �ض 102.  )2(
انظر ب�س���ري اإبراهيم ب�س���ري. "ابن املجاور: درا�س���ة تقوميية لكتابه )تاريخ امل�ستب�سر(. بحث من�سور يف درا�سات   )3(
تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الأول، م�س���ادر تاريخ اجلزيرة العربية، قدم يف الندوة العاملية الأوىل لدرا�س���ات 
تاري���خ اجلزي���رة )1397ه�/1977م(، ج�2، �ض41-60. انظر اأي�س���ًا غيثان بن جري����ض، القول املكتوب يف تاريخ 

اجلنوب، ج�9، �ض 160-158.
انظر الكتاب نف�سه، �ض2 وما بعدها، ب�سري اإبراهيم ب�سري " ابن املجاور: درا�سة تقوميية..."، �ض 42 وما بعدها.  )4(
هكذا فعل القزويني يذكر عناوين جانبية لكل مو�سع اأو مدينة يتحدث عنها، وهو ما فعل مع بلدة الطائف، انظر،   )5(

القزويني، اآثار البالد واأخبار العباد، �ض97. 
امل�سدر نف�سه، �ض 97.  )6(
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ويذكر عن الأ�سمعي قوله: "دخلت الطائف، وكاأين اب�ّسر وقلبي ين�سح بال�سرور، ومل اأجد 
لذلك �س���ببًا اإّل انف�س���اح جوها وطيب ن�س���يمها. بها جبل غزوان)1( ي�س���كنه قبائل هذيل، 
ولي����ض باحلجاز مو�س���ع اأبرد من هذا اجلبل... وي�س���ق مدينة الطائ���ف واٍد يجري بينها 
ي�س���قها، وفيها مي���اه املدابغ التي يدبغ فيها الأدمي، والطري ت�س���رع اإذا مرت بها من ننت 
رائحتها، واأدميها يحمل اإىل �س���ائر البلدان لي�ض يف �س���يء من البلدان مثله. ويف اأكنافها 
من الكروم والنخيل واملوز و�س���ائر الفواكه، ومن العنب ما ل يوجد يف �س���يء من البالد، 
واأما زبيبها في�سرب بح�سنه املثل")2(.  ويذكر هذا الرحالة تف�سيالت اأخرى منقولة من 
م�س���ادر مبكرة عن �سنم الالت الذي كان يقد�س���ه اأهل الطائف قبل الإ�سالم، والكروم 
والأعن���اب الت���ي كان���ت يف الوهط، وما قال عنها اخلليفة �س���ليمان ب���ن عبدامللك عندما 
�س���اهد ب�س���اتني العنب يف الوهط، وذكر بع�ض اأعالم الطائف ودورهم يف التاريخ وخ�ض 

احلجاج بن يو�سف الثقفي بالكثري من هذه املعلومات)3(.
ولب���ن املجاور مدون���ات عن الطائف، فالناظ���ر يف فهار�ض اجل���زء الأول من كتاب 
)تاريخ امل�ستب�س���ر( يجده يذكر عنا�س���ر عديدة مثل: من مك���ة اإىل الطائف، والوهط، 
وخ���روج �س���ليمان بن عبدامللك اإىل الطائ���ف، وبناء الطائف، ومن الطائف اإىل �س���عدة، 
وم���ن الطائف اإىل جبل ب���در)4(. وكل هذه املح���اور حتتوي على اأق���وال وروايات تاريخية 
مذكورة يف م�س���ادر حجازية كتبت قبل ع�سر ابن املجاور وبعده. وهناك عناوين اأخرى 
هي )1( �سفة اأهل الطائف، قال فيه "الطائف �سامية باردة املاء والهواء، كثرية الفواكه، 
زراعته���م احلنطة اللقيمة، التي ت�س���ابه اللوؤل���وؤ، واأهلها من ثقي���ف وقري�ض على زي اأهل 
مكة يف الأكل واللب�ض. واأهلها يرثوا البنت عند املوت... وللقوم ع�س���بية عظيمة اإذا مات 
بها اأحد مل يحمل جنازته اإّل ال�س���بان، ومع ذلك يقولون: �س���لم �س���لمك اهلل، هذا ما وعد 
اهلل، نعم القا�س���ي، وهم يتداولون بالنع����ض اإىل اجلبانة، وهم الذين يحفرون القرب")5(. 
)2( ال�س���رو، اأو �س���فة هذه الأعمال، ويق�س���د بذلك بالد ال�سراة املمتدة من الطائف اإىل 
اليم���ن. وذكر يف هذين املحورين �س���يئًا من عادات واأعراف ه���ذه البالد، وطبيعة قراهم 
وبلداتهم، وهيمنة �س���يوخهم واأعيانهم، واأي�س���ًا كرثة الزروع واخلريات يف بالدهم، التي 

اأورد القزويني عبارة )جبل عروان(، وال�سحيح هو )جبل غزوان(.  )1(
القزويني، اآثار البالد واأخبار العباد، �ض 98.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 100-98.  )3(
ابن املجاور، تاريخ امل�ستب�سر، ج�1، �ض 17، 18، 21، 22، 27.  )4(

امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 25.   )5(
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ي�س���در منها ال�سيء الكثري اإىل اأ�سواق احلجاز، وكيف كان اأهل مكة يعتمدون على حبوب 
وفواكه وخريات الطائف وما بعدها من بالد ال�س���راة، ويذكر ابن املجاور بع�ض الأ�س���ربة 
والأطعمة عند تلك البالد الطائفية اأو ال�س���روية، وي�س���ري اأي�سًا اإىل ال�سراعات التي تدور 
بني ع�س���ائر وقبائل تلك الأوطان)1(. وما ذكر ابن املجاور فيه ن�س���بة عالية من احلقيقة، 
فمن يقراأ التاريخ الجتماعي والقت�س���ادي لبلدان ال�س���راة من اليمن اإىل الطائف، ومن 
يطالع كثري من الوثائق وامل�سادر القدمية يتاأكد من الرثاء القت�سادي الذي تنعم به هذه 
البالد، فهناك �ستى الفواكه واخل�سروات واحلبوب واملوا�سي، كما يعرف �سعوبة و�سرا�سة 
ع�س���ائرها، فكانوا عرب اأطوار التاريخ القدمي والإ�س���المي املبكر والو�س���يط واحلديث يف 

حروب ونزاعات دائمة، وكان �سيوخ القبائل هم اأ�سحاب احلل والعقد يف اأوطانهم)2(.
اأما كتاب امليورقي: بهجة املهج يف ف�سائل الطائف ووج، فقد حققه الدكتور اإبراهيم 
بن حممد الزيد، ون�س���ر يف )102( �س���فحة عام )1404ه�/1984م(، وعلى الرغم من 
�س���هرة هذا الكتاب عند من جاء بعده من الدار�سني واملوؤرخني الذين اطلعوا عليه ونقلوا 
منه، واأكرث ما اهتم به هذا الكتاب الف�س���ائل التي تخ�ض مدينة الطائف، ولهذا احتوى 
هذا املوؤلف على روايات �سعيفة تردد العلماء يف قبولها، وقد جمع حمقق الكتاب، الدكتور 

الزيد، معظم هذه الروايات ونقدها يف ال�سفحات )19-23( من كتاب امليورقي)3(.

9-اأب� الفداء، وابن ف�سل الله الُعمري، وابن بط�طة، والفريوزاآبادي 
)ق7-8ه�/ق13-14م(.

ول���د اأب���و الفداء عماد الدين اإ�س���ماعيل ب���ن علي بن حممود بن حمم���د بن اأيوب يف 
دم�س���ق �سنة )672ه�  / 1273م(، وذلك بعد ا�س���تقرار اأهله فيها فرارًا من وجه املغول، 
وكان جده اأمريًا على حلب، وقد ا�س���تعادت اأ�س���رته جمدها يف ع�س���ر ال�سلطان النا�سر 
حمم���د بن قالوون الذي عني اأبو الفداء حاكمًا �س���نة )710ه� / 1312م(، وانتهى الأمر 
بتن�س���يبه �س���لطانًا ململكة حماه، ولقب بامللك املوؤيد �سنة )720ه�/1320م( )4(. األف اأبو 

ابن املجاور، ج�1، �ض 25، 38-37.  )1(
هذه البالد ت�ستحق درا�سات تاريخية وح�سارية موثقة عرب اأطوار التاريخ، وناأمل من كليات الآداب واأق�سام الثار   )2(

والتاريخ يف اجلامعات ال�سعودية اأن تويل هذه الأوطان اهتمامًا يف بحوثها ودرا�ساتها.
حب���ذا اأن ن���رى باحثًا ج���ادًا اأو طالب من طالب برامج الدرا�س���ات العليا يف التاريخ والآثار بجامعاتنا ال�س���عودية   )3(
يدر�ض تاريخ الطائف خالل القرون الإ�س���المية املبكرة والو�س���يطة، اأو يف ع�س���ور ما قبل  الإ�سالم، اأو يف الع�سر 

احلديث، فهذه البالد مل تنل ح�سها من البحث والدرا�سة العلمية املوثقة.
انظر، اأحمد رم�س���ان اأحمد. الرحلة والرحالة امل�س���لمون، �ض 197 وما بعدها، عبداملجيد الذويب، »اجلغرافيون   )4(

العرب ودورهم يف التعريف باجلزيرة العربية«، �ض 294.
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الفداء كتاب: خمت�سر تاريخ الب�سر، وكتاب: تقومي البلدان، والذي يهمنا الكتاب الثاين، 
فقد اعتمد يف تدوين مادته على بطليمو�ض والبريوين، وحاز هذا الكتاب �سهرة عظيمة، 
وق�س���مه اإىل جزئ���ني، مقدمة جغرافية وريا�س���ية، وحمتوى ي�س���تمل عل���ى عموميات عن 
البالد التي زارها اأو در�س���ها، وجدول يحوي اأ�سماء الأمكنة وامل�سادر والطول والعر�ض، 

وخال�سة و�سفية لكل بلدة اأو مكان)1(.
اأما ابن ف�سل اهلل الُعمري فقد ولد يف دم�سق �سنة )700ه�/1301م(، وبداأ يف طلب 
العلم، وتعلم على اأيدي م�س���ائخ وعلماء عديدون، وكت���ب عددًا من املوؤلفات، ومن اأهمها 
مو�س���وعته: م�س���الك الأب�سار يف ممالك الأم�س���ار، التي قال عنها يف مقدمة كتابه: "ل 
اأعني ذوي املمالك ال�س���غار، اإذا كان يف مملكة �س���لطان قاهر عليهم، اآمر فيهم؛ اإذ هم 
جزء من كل، بل الذكر لكل �س���لطان ي�س���تحق ا�س���م ال�س���لطنة، لت�س���اع ممالك واأعمال، 
وكرثة جن���ود واأموال، ويتغطى بذيله من لعله يف مملكته من ذوي املمالك ال�س���غار")2(. 
تقل���د اأبو الفداء بع�ض الوظائف الإدارية يف عهد ال�س���لطان النا�س���ر حممد بن قالوون، 
وح�س���ر حديثه يف مو�س���وعته على ممالك الإ�سالم، ومل يكتب عن غريها. واجلزء الذي 
ا�ستفدنا منه يف بحثنا، هو اخلا�ض مبمالك م�سر وال�سام واحلجاز واليمن، حتقيق اأمين 

فوؤاد �سيد، وطباعة ون�سر املعهد العلمي الفرن�سي لالآثار ال�سرقية بالقاهرة.
كما ولد �س���م�ض الدين اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل اللواتي ابن بطوطة يف مدينة 
طنج���ة �س���نة )703ه� / 1304م( ، وتويف �س���نة )770ه����( وقيل �س���نة )779ه�/1368، 
1377م(، ق�س���ى حوايل ثالثني عامًا من عمره يف ال�س���فر والتجوال �س���رقًا وغربًا، فزار 
ع���ددًا كثريًا من املدن والبل���دان، وحج ثالث مرات )726، 727، 730ه�/ 1325، 1326، 
1329م(. كتب رحلته ابن جزي الكلبي، وحققت ون�س���رت لأول مرة يف باري�ض بني �سنتي 
)1853، 1859م(.ثم طبعتها دار �سادر يف بريوت �سنة )1960م( مع مقدمة خمت�سرة 
لكرم الب�س���تاين، ثم طبعت فيما بعد طبعات عديدة، والطبعة التي اعتمدنا عليها طبعة 
دار الكت���ب العلمي���ة يف بريوت، الطبع���ة الرابعة )2007ه����/1428م(، �س���رح وتعليقات 
ط���الل حرب)3(. كما ترجمت ه���ذه الرحلة اإىل لغات عديدة مثل: الرتكية، والفرن�س���ية، 

والإيطالية، والفار�سية، والجنليزية)4(.

املرجعان نف�س���هما. انظر اأي�س���ًا، تقومي البلدان لأبي الفداء، حتقيق رينود، والبارون ماك كوكني دي�سالن، طبعة   )1(
باري�ض عام )1848م(.

انظ���ر مقدم���ة هذا اجل���زء، �ض 2 وما بعدها، انظر اأي�س���ًا اأحمد رم�س���ان اأحم���د، الرحلة والرحالة امل�س���لمون،   )2(
�ض220-209.

انظر مقدمات هذه الطبعة، �ض5 وما بعدها.  )3(
املرجع نف�سه، �ض 23-10.  )4(
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وه���وؤلء اجلغرافي���ون الثالث���ة زاروا احلج���از، وذك���روا �س���يئًا من تاريخ وح�س���ارة 
حوا�س���رها، وذكر بع�س���هم الطائف، فاأبو الفداء كتبها بفتح الطاء املهملة واألف، وك�سر 
املثن���اة م���ن حتت، ويف اآخرها فاء، ثم ق���ال: "والطائف بليدة كث���رية الفواكه، وهي على 
ظه���ر جب���ل غزوان، وهو اأبرد مكان باحلجاز، ورمبا جمد امل���اء يف ذروة غزوان املذكور، 
واأك���رث ثمرها الزبيب، وه���ي طيبة الهواء، وقال يف امل�س���رتك نعمان بفت���ح النون والعني 
املهمل���ة، واد ب���ني مكة والطائف، ويقال له نعمان الأراك")1(. وابن ف�س���ل اهلل الُعمري ل 
يخ�ض الطائف بحديث حمدد واإمنا يتكلم عن بالد ال�س���راة املمتدة من الطائف �س���ماًل 
اإىل �س���روات بجيلة وغام���د وزهران وما جاورها من اأر�ض ال�س���راة فيق���ول: "هي جبال 
���ة، ذات عيون دافقة ومياه جاري���ة، على قرى مت�س���لة، الواحدة اإىل جانب  �س���اخمة عليَّ
الأخرى، ولي�س���ت الواحدة تعلق بالأخرى، لكل واحدة اأهل يرجع اأمرهم اإىل كبريهم، ل 
ي�س���مهم ُملك َملك، ول يجمعهم حكم �س���لطان، ول تخلو قرية منها من اأ�سجار وعرو�ض 
ذوات فواك���ه اأكرثها العنب واللوز، ولها زروع اأكرثها ال�س���عري، ولأهلها ما�س���ية اأعوزتها 
الزرائب و�س���اقت بها احلظائر. واأهلها اأهل �س���المة وخري ومت�س���ك بال�س���ريعة ووقوف 
معها، يع�س���ون عليه���ا بالنواجذ، ويُقرون كل من مير بها، وي�س���يفونه م���دة مقامه حتى 
يفارقهم، واإذا ذبحوا ل�س���يفهم �س���اة، قدموا له جميع حلمها وراأ�سها واأكارعها وكر�سها 
وكبده���ا وقلبه���ا، ياأكل ما ياأكل ويحم���ل ما يحمل. واأهل هذه الب���الد ل يفارق اأحد منهم 
قريته م�س���افرًا لأخرى اإّل برفيق ي�س���رتفقه منها ليحفزه، واإّل ف���ال ياأمن اأولئك العداوة 
بينهم وتفرق ذات بني")2(. وجند هذا اجلغرايف يدون لنا و�س���فًا دقيقًا عن بالد و�سكان 
ال�س���روات، مبا يف ذلك حا�سرة الطائف، فت�ساري�سها جبال ووهاد متنوعة يف اأ�سكالها، 
وهي ماأهولة بال�س���كان ومليئة بالرثوات الزراعية واحليوانية، كما اأن اأهلها كرماء واأهل 
عقيدة �سافية، اإّل اأن الأمن يكاد يكون مفقودًا يف اأوطانهم، والقبائل و�سيوخهم هم اأهل 
ال�س���طوة والهيمنة يف البالد، بل اإن كل ع�س���رية اأو رمبا قرية اأو بلدة م�س���تقلة بذاتها، ول 
توجد اإدارة مركزية لهذه البالد ت�س���و�ض اأحوالهم ال�سيا�س���ية والإدارية واحل�س���ارية)3(، 
ورمبا مدينة الطائف الرئي�سية كانت اأح�سن حاًل يف و�سعها الأمني والإداري من غريها 
يف ار�ض ال�س���راة، وذلك ل�س���لتها القوية مبك���ة املكرمة، ثم اأنها كان���ت مهوى لكثري من 

اأبو الفداء، تقومي البلدان، طبعة باري�ض )1848م(، 95-94.  )1(
ابن ف�سل اهلل العمري، م�سالك الأب�سار وممالك الأم�سار، حتقيق اأمين فوؤاد �سيد، �ض 167.  )2(

هكذا كان و�سع بالد تهامة وال�سراة، بل عموم اجلزيرة العربية خالل القرون الإ�سالمية املبكرة والو�سيطة وحتى   )3(
بدايات الن�سف الثاين من القرن )14ه�/20م(، فاحلروب وال�سراعات كانت ديدن اأهل البالد، والأمن مفقود 
يف معظ���م القرى والأري���اف والبلدات، وهذا ما تذكره وت�س���ري اإليه كثري من امل�س���ادر والوثائق التي حتدثت عن 

بلدان اجلزيرة العربية منذ ظهور الإ�سالم حتى الع�سر احلديث.
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اخللفاء وال�س���الطني والأمراء الذين يرتادونها من وقت لآخر، ولهذه الأ�س���باب ل بد اأن 

تكون يف و�سع اأمني جيد)1(.
ول يختلف ابن بطوطة كثريًا عن ابن ف�سل اهلل الُعمري وبع�ض الرحالة واجلغرافيني 
الذين �س���بقوه فيذكرون اأهل ال�س���روات من الطائف وما جاورها م���ن الناحية اجلنوبية 
فكانوا اأ�سحاب عقائد �سادقة، وقد �ساهدهم ابن بطوطة ومن قبله ابن جبري وهم ياأتون اإىل 
مكة املكرمة لأداء احلج والعمرة، وما يت�س����فون به من �س����لوكيات تغلب عليها النية ال�سادقة 
والإقب����ال على اهلل اأثناء ممار�س����ة عباداتهم يف امل�س����جد احل����رام)2(.  كم����ا اأن اأهل الطائف 
وال�س����روات يرت����ادون مك����ة املكرمة با�س����تمرار ويجلبون معهم احلبوب، وال�س����من، والع�س����ل، 
والزبي����ب، والزي����ت، والل����وز، فرتخ�ض الأ�س����عار مبكة، ويرغد عي�����ض اأهله����ا، وكان اأهل مكة 
ينتظرون مرية اأهل ال�س����روات والطائف بفارغ ال�سرب)3(. ويذكر ابن بطوطة اأن اأهل الطائف 
خا�س����ة كانوا ي����زودون بع�ض الأربط����ة يف مكة املكرمة بالكث����ري من الثم����ار والفواكه، ويقول: 
))وم����ن عاداتهم اأن كل من له ب�س����تان من النخيل والعنب والفر�س����ك، وه����و اخلوخ، والتني، 
وهم ي�سمونه اخلمط يخرج منه الع�سر لأربطة مكة، ويو�سلون ذلك اإليهم على جمالهم(()4(.
اأم���ا الفريوزاآب���ادي، فه���و: حممد ب���ن يعقوب بن حممد ب���ن اإبراهيم ب���ن عمر، اأبو 
طاه���ر، جم���د الدي���ن ال�س���ريازي الفريوزاآبادي، ول���د بكازرن م���ن اأعمال �س���رياز عام 
)729ه�/1329ه�(، وانتقل اإىل العراق، ورحل اإىل م�س���ر وال�س���ام وبالد الروم والهند، 
وا�س���تقر ب���ه املق���ام يف زبي���د باليمن، ف�س���كنها، وويل ق�س���اءها، وتويف �س���نة )817ه� / 
1415م(. واإىل جان���ب معجم���ه يف اللغ���ة )القامو�ض املحيط(، فاإن له م�س���نفات كثرية 
ع���ن تاريخ مكة واملدين���ة والطائف، وعن الأخ���رية األف كتابني: هما: اأحا�س���ن اللطائف 
يف حما�س���ن الطائف، وف�س���ل الدرة يف اخلرزة يف ف�س���ل قرية ال�س���المة على اخلبزة. 

والكتابان مفقودان، وقد ذكرهما الذين ترجموا له)5(.

مدين���ة الطائ���ف تتبع اإداري���ًا مكة عرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي، بل اإنها كانت من املدن الرئي�س���ية واملهمة لولة   )1(
مكة واخللفاء واأمراء بني اأمية وبني العبا�ض ومن جاء بعدهم فكان البع�ض منهم ي�سعد اإليها ويق�سي بها بع�ض 

الوقت، ومعظمهم ميتلكون بها العقارات املختلفة.
للمزيد انظر ابن بطوطة، الرحلة، �ض180، وانظر اأي�سًا ابن جبري، الرحلة، �ض99، 112-110.  )2(

امل�سدر ال�سابق، نف�سه.   )3(
ابن بطوطة، الرحلة، �ض 172.  )4(

للمزيد انظر، خري الدين الزركلي، الأعالم، ج�8، �ض36، 37، حممد �سعيد كمال. »قطر الطائف وموؤرخوه« ج�2،   )5(
����ض103، 104. وقد بذلنا جهودًا كبرية للعثور على هذي���ن الكتابني لكننا مل جندهما، وقد يتم العثور عليهما يف 

قادم الأيام.



الق�سم الأول : الط�ئف يف عي�ن بع�ض امل�ؤرخني والرح�لني املتقدمني واملت�أخرين امل�سلمني وغري امل�سلمني 42
10- اب��ن فهد، واب��ن عراق الكن��اين، وعبدالق��ادر الفاكهي، وحممد 

البكري )ق9-11ه� / ق15- ق17م(:
ابن فهد، هو حممد بن عبدالعزيز بن عمرو بن حممد بن فهد الها�سمي، جار اهلل، 
اأبو الف�س���ل حمب الدين ولد مبك���ة )891ه�/1486م(، ومات ع���ام )954ه�/1547م(، 
وهو من اأ�س���رة ا�س���تهرت بالتاأليف عن تاريخ احلجاز وبخا�سة مكة املكرمة وغريها من 
مدن احلجاز الأخرى. ولهذا املوؤرخ كتاب عن الطائف �س���ماه: حتفة اللطائف يف ف�سائل 

احلرب ابن عبا�ض ووج والطائف.
وه���و من اأكرب الكتب الت���ي األفت عن الطائف، راجعه وعلق عليه الأ�س���تاذان حممد 
�س���عيد كم���ال، وحممد من�س���ور ال�س���قحاء، وطبعه ون�س���ره ن���ادي الطائ���ف الأدبي عام 
)1404ه����/1984م(، ويقع يف )167( �س���فحة من القطع املتو�س���ط)1(. اأم���ا ابن عراق 
الكن���اين، فه���و علي بن حمم���د بن علي ب���ن عبدالرحمن بن ع���راق الكناين الدم�س���قي 
احلجازي، �س���عد الدين، وقيل: نور الدين، وقيل: عالء الدين، اأبو احل�سن املعروف بابن 
عراق، ولد يف ذي احلجة �س���نة )907ه�/1502م( ببريوت، ومات يف املدينة املنورة عام 
)963ه����/1556م(، حفظ القراآن يف �س���غره، ورحل اإىل املدينة، وويل خطابة امل�س���جد 
النب���وي. ول���ه بع����ض املوؤلفات، منها: ن�س���ر اللطائ���ف يف قط���ر الطائف، قام بدرا�س���ته 
وحتقيقه الدكتور عثمان ال�س���يني، ون�س���ر �س���من مطبوعات نادي الطائف الأدبي، ويقع 
يف )122( �س���فحة من القطع املتو�س���ط)2(. اأما عبدالقادر الفاكهي، فقد ولد مبكة �سنة 
)920ه����/1514م(، ومات بها �س���نة )982ه�/1574م(، وله ع���دة موؤلفات منها: عقود 
اللطائ���ف يف حما�س���ن الطائف، ول ي���زال خمطوطًا، ويتكون من مقدم���ة وثمانية اأبواب 
وخامتة، وهو غري مرتب يف اأبوابه و�س���فحاته)3(. اأما حممد البكري، فهو حممد بن علي 
بن حممد بن عالن بن اإبراهيم البكري ال�سديقي ال�سافعي، مف�سر، وعامل باحلديث، ولد 
مبكة املكرمة �س���نة )966ه/1588م(، وتويف بها �سنة )1057ه�/1647م(. له م�سنفات 
ور�س���ائل عديدة، ومنها عن الطائف: الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف، ومنه ن�س���خة 

خمطوطة مبكتبة احلرم املكي ال�سريف برقم )120/ دهلوي( يف )48( �سفحة)4(.

انظر الكتاب نف�سه، �ض5 وما بعدها، وانظر اأي�سًا، الزركلي، الأعالم، ج�6، �ض 209، حممد �سعيد كمال »قطر الطائف   )1( 
 وموؤرخوه، �ض105-104.

انظر الكتاب نف�سه، �ض9 وما بعدها، وللمزيد انظر حممد �سعيد كمال. "قطر الطائف..." �ض 107، 108، الزركلي،   )2( 
  الأعالم، ج�5، �ض12. كما اأن عثمان ال�سيني ذكر عددًا من موؤرخي الطائف يف القرون الإ�سالمية الو�سيطة واحلديثة يف 

 مقدمة حتقيقه لهذا الكتاب، انظر �ض 18. 
انظر، الزركلي، العالم، ج�4، �ض36، حممد �سعيد كمال، »قطر الطائف...« �ض 107-106.  )3(

حممد �سعيد كمال " قطر الطائف...«، �ض 108-110. الزركلي، الأعالم، ج�6، �ض 293.  )4(
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وكل هذه الكتب الأربعة ال�سابق ذكرها تدور يف فلك وج والطائف واحلرب ابن عبا�ض، 
فكتاب ابن فهد، -وهو كما ذكرنا اأكربها- يقع يف مقدمة وخامتة، وبابني، الباب الثاين 
يقع يف ثالثة ف�سول، بالإ�سافة اإىل مقدمة للمراجعني ومتهيد. والباب الأول عنوانه: يف 
ذكر نكت من اأخبار وج والطائف، ودخول النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( لها وا�سالم اأهلها وف�سلهم، وما 
قيل يف ذلك من الآثار)1(. والباب الثاين يف ثالثة ف�سول: الأول: ف�سائل �سيدنا العبا�ض، 
وابن���ه عب���داهلل ب���ن العبا�ض... ونب���ذ من ف�س���ائل اأبي القا�س���م حممد ب���ن احلنفية)2(. 
والثاين: يف ف�سائل الإمام البحر ترجمان القراآن... اأبي العبا�ض عبداهلل بن العبا�ض)3(. 
والثالث: يف بع�ض ف�س���ائل اإمام الأئمة اأبي عبداهلل املعروف بابن احلنفية)4(. كما اأ�س���ار 
املوؤلف يف نهاية الكتاب اإىل بع�ض الآثار الإ�س���المية املوجودة يف بع�ض م�ساجد الطائف، 
وبخا�س���ة م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض وبع�ض القبور، وقد نقل بع����ض معلوماته من املوؤرخ 

املكي الفا�سي ولها عالقة مب�ساجد الطائف)5(.
واملوؤرخ���ون الآخرون، الكناين، والفاكهي، والبك���ري مل يذهبوا بعيدًا عما ذهب اإليه 
ابن فهد، فاأقوالهم، واأغلبها منقول من م�س���ادر تاريخية �س���ابقة لع�س���ورهم، تدور يف 
حميط تاريخ الطائف ووج يف �س���در الإ�سالم، وعن عبدهلل ابن عبا�ض وم�سجده، وبع�ض 

معامل الطائف واآثارها الأخرى)6(.

11- العيا�س��ي، والعجم��ي، والقن���ي، وامل��س���ي )ق11- ق12ه���/
ق17- 18م(.

العيا�سى، هو اأبو �سامل بن عبداهلل بن ابي العيا�سي، ن�سبة اإىل قبيلة اآيت عيا�سي. ولد 
بفا�ض عام )1037ه�/1627م( وتويف بها �س���نة )1090ه�/1679م(، اأديب وفقيه �سويف 
�س���نف كتبًا عديدة، لكنه ا�س���تهر برحلته التي و�س���ف فيها طريق احلاج من املغرب اإىل 
مكة. وقد اهتم اهتمامًا كبريًا بقبور ال�ساحلني، وزار الطائف عام )1073ه�/1662م(، 
و�س���جل ملحوظاته عنها، وعن بقية مدن احلجاز، والأقاليم التي مر بها يف طريقه على 

انظر الكتاب نف�سه: حتفة اللطائف يف ف�سائل احلرب ابن عبا�ض ووج الطائف، �ض 61.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 81.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 103.  )3(

امل�سدر نف�سه، �ض 129.  )4(
للمزيد انظر، ابن فهد، حتفة اللطائف يف ف�سائل احلرب ابن عبا�ض ووج والطائف، اخلامتة، �ض 139 وما بعدها.  )5(
للمزي���د انظر، الزركلي، الأع���الم، ج�4، �ض36. ج�5، �ض12، ج�6، �ض 293، حممد �س���عيد كمال »قطر الطائف   )6( 

 وموؤرخوه« �ض110-106.
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الأماكن املقد�س���ة يف رحلته امل�سماة )ماء املوائد( اأو )الرحلة العيا�سية(، وقد طبعت يف 
الرباط عام )1977م( )1(. اأما العجمي، فهو ح�س���ن بن علي بن يحيى بن عمر بن اأحمد 
بن حممد بن اأحمد من جمال الدين بن عبدالواحد �سرف الدين، اأبو البقاء احلنفي املكي، 
من اأ�س���رة مكية ذات اأ�س���ل م�س���ري، ولد مبكة �س���نة )1050ه����/1640م(، وتويف مبدينة 
الطائ���ف عام )1113ه����/1702م(، وله موؤلفات كث���رية منها: اهداء اللطائ���ف من اأخبار 
الطائف، حققه الدكتور يحيى حممود بن جنيد �ساعاتي، ون�سرته دار ثقيف �سنة )1400ه� 
/1980م( ويق���ع يف )111( �س���فحة م���ن القطع املتو�س���ط)2(. اأما القن���وي، فهو حممد بن 
عبدالك���رمي القن���وي، كان حيًا ع���ام )1149ه�/1736م(، وله ر�س���الة يف ف�س���ائل عبداهلل 
بن عبا�ض وف�س���ائل الطائف، وم���ا زالت خمطوطة يف مكتبة احلرم املك���ي)3(. اأما الرحالة 
املو�سوي، فهو العبا�ض بن علي بن نور الدين بن ابي احل�سن املكي احل�سيني املو�سوي، اأديب، 
ورحال���ة، ولد وعا����ض يف مكة املكرمة، و�س���افر اإىل العراق، والهند واليمن فيما بني �س���نتي 
)1131-1142ه�/1718-1729م(، وكان يعود ويحج يف اأكرث ال�سنني، انتهى به املطاف يف 
بندر املخا ومكة، ثم ا�س���تقر يف مدينة املخا �سنة )1145ه�/1732م(، وعكف على ما جمع 

من اأوراق ودون رحلته يف جزئني، و�سماها: نزهة اجللي�ض ومنية الأديب الأني�ض)4(.
واإذا توقفنا مع هوؤلء املوؤرخني والرحالة الأربعة، فاأقلهم اإ�سارة اإىل الطائف القنوي، 
اأم���ا العجم���ي فجل كتابه عن الطائ���ف، ويتكون من بابني، الأول يف ف�س���ل الطائف ووج، 
والثاين: ذكر لالآثار وامل�س���اهد الواقعة يف الطائف، وما حولها، مثل: امل�ساجد، واملقابر، 
والآب���ار، والعيون، والقرى، واحل�س���ون، وبع�ض اجلبال)5(. اأما العيا�س���ي فيدون و�س���فًا 
ملحطات الطريق من مكة اإىل الطائف عرب وادي نعمان وعقبة الهدا، ويذكر ن�س���اط تلك 
الطريق وكرثة امل�س���افرين فيها، وي�س���ري اإىل وجود قهاوي وحمطات لال�س���رتاحة والأكل 
وال�سرب على هذه الطريق. وعندما و�سل الطائف ذكر بع�ض ف�سائلها، وف�سائل م�سجد 
عبداهلل بن عبا�ض، التي رمبا قراأها اأو نقلها من بع�ض املوؤلفني الذين �س���بقوه)6(. ويقول 

انظر الزركلي، الأعالم، ج�4، �ض129. واجلزء اخلا�ض بالطائف ن�سره حمد اجلا�سر يف جملته )العرب( حتت عنوان:   )1(
»لطائف يف القرن احلادي ع�سر«. جملة العرب، ج�4، �سنة )7( )�سوال 1392ه�/1972م(، �ض 294-300. انظر اأي�سًا 
نا�سر بن علي احلارثي »الطائف يف رحلتي العيا�سي واملو�سوي يف القرنني )11-12ه�(« من�سور يف كتاب: الرحالت اإىل 

�سبه اجلزيرة   العربية، مطبوعات دارة امللك عبدالعزيز )1424ه�/2003م(. ج�1، �ض 151-137.
انظر الكتاب نف�سه، �ض 5 وما بعدها. انظر اأي�سًا الزركلي، الأعالم، ج�2، �ض205، حممد �سعيد كمال »قطر الطائف   )2( 

 وموؤرخوه«، �ض 11-110. 
الزركلي، ج�6، �ض 216، وحممد �سعيد كمال " قطر ... " �ض111.  )3(

الزركلي، الأعالم، ج�3، �ض 263، نا�سر احلارثي »الطائف يف رحلتي العيا�سي واملو�سوي«، �ض 137 وما بعدها.  )4(
انظر كتاب العجمي، اإهداء اللطائف من اأخبار الطائف، �ض5 وما بعدها.  )5(

انظر، رحلة العيا�سي )ماء املوائد(، �ض 116 وما بعدها.  )6(
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عن الطائف، "و�س���لنا بلد الطائف، وهي ق�س���ور يف م�س���تو من الأر�ض حتيط بها جنات 
من نخيل قليل واأعناب كثرية، وفواكه مما ي�س���تهون..." )1( وعن احلياة القت�س���ادية يف 
الطائف، يقول: "ويف هذا البلد اأ�سواق حافلة يح�سرها النا�ض من اأطراف جند، ويجلب 
اإليه���ا من احلبوب والثمار والزبيب والع�س���ل ما ق�س���ينا العجب م���ن كرثته، بحيث يخيل 
اإلينا اأنا مل نر مثل ذلك يف الكرثة يف الأ�سواق العظيمة")2( واأ�سار اإىل تف�سي الأمرا�ض يف 
الطائف، و�سبب تلك الأمرا�ض هطول الأمطار الكثرية يف الوقت الذي زار فيه الطائف. 
كما قابل بع�ض ال�سخ�س���يات يف الطائف وذكر اأ�س���ماء بع�س���هم مثل: ال�سيخ عبدالعزيز 
بن ح�س���ن بن عي�س���ى التواتي، الذي كان رئي�ض املقرئني واأ�ستاذ املجودين، والفقيه عمر 

املدين، وعبدالرحمن وهوؤلء كلهم مغاربة جاوروا واأقاموا يف الطائف)3(.
اأما الرحالة املو�س���وي فقد �سلك الطريق التي �سلكها العيا�سي عرب عرفات ثم وادي 
نعم���ان، فاله���دا حتى الطائف)4(، وذكر �س���يئًا مما راأى يف حا�س���رة الطائف، فقال اإنها 
"اأكرب مدن احلجاز، واأهله كانوا – �سابقًا – يف ثروة من الغنى واملال، ويجلب منها اإىل 
مكة الفواكه النفي�س���ة وغري ذلك من احلبوب وال�س���عري وال�س���من والع�سل واللوز وغريه. 
وبالطائف اأخالط كثرية من العرب والهنود، وهي منازل ثقيف، وبها مياه عذبة، وفواكه 
خمتلفة وثمار �س���تى، وبها ديار بني �سعد الذين ي�س���رب بهم املثل يف الكرثة، وبها اأقوام 
من قري�ض، وهذيل، وثمالة، وبني حممد، ونا�س���رة، وبجيلة، ولي�ض يف احلجار اأطرى من 
الطائ���ف، ول اأ�س���ح من هوائها ومائه���ا.. ويجلب منها اجلل���ود الطائفية وغري ذلك من 
وقد رجع املو�سوي اإىل مكة عن طريق وادي نعمان لأداء مو�سم احلج، ثم  الأ�سناف)5(". 
زار الطائف مرة اأخرى عن طريق وادي ال�سيل، وذكر و�سفًا لبع�ض حمطات تلك الطريق 

مثل: الربود، والزميا )الزمية(، وال�سيل، وذكر بع�ض �ساكنيها من الأ�سراف)6(.
ويف مكان اآخر اأ�سار اإىل بع�ض ال�سخ�سيات العلمية والدينية وال�سيا�سية التي قابلها 
يف الطائف، ودون بع�ض ال�س���فات التي �ساهدها يف �س���لوكيات وتعامالت بع�ض الأعالم 
الذين خالطهم وتعامل معهم)7(. كما و�سف بع�ض الدروب القدمية التي �سلكها بني مكة 

امل�سدر نف�سه، �ض117.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 123.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 120-117، 123.  )3(
انظر املو�سوي، نزهة اجللي�ض، ج�2، �ض 398، 400، 402.  )4(

امل�سدر نف�سه.  )5(
امل�سدر نف�سه، ج�2، �ض 409.  )6(

امل�سدر نف�سه، ج�2، �ض 492، 294، 295.  )7(
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والطائ���ف واليمن، وانفرد بو�س���ف الطريق من الطائف اإىل مي�س���ان ببالد بني احلارث 

مرورًا بلية وبالد بني �سعد)1(.
وق���ال الرحالة املو�س���وي بع�ض الق�س���ائد الت���ي يتغزل فيها بالطائ���ف وما جاورها، 
واأحيان���ًا ي�س���ف طبيعة وهواء الطائف)2(، ودون ق�س���يدة من ع�س���رة اأبي���ات عندما مر 

بالهدى، قال يف مطلعها:
لــلــهــدا اأخـــــــــاّلي  يــــا  �ـــشـــوقـــي  زاد  والــهــدى)3(لـــقـــد  الإح�شان واجلــود  بها  بــالد 

وقال بع�ض ال�سعر يحبب فيه �سكنى الطائف واملجاورة بها، فقال:
الــطــائــْف يــحــبــب  يــا  اهلل  �ــشــالم  اخلــائــْفعليكم  ملجاأ  امل�شطفى  وحــق  فــاأنــتــم 
ـــِهِ ــــ ــــ بـــلـــطـــفــــ ـــــــــــــام  الأن َرُب  طائْف)4(وحـــــيـــــاكـــــُم  والهنا  بالر�شا  عليكم  وطــاف 

12- ب�ركهارت، ولي�ن رو�س، وتاميزيه )ق12- ق13ه�/ق18- 19م(.
بوركه���ارت )Burchart(، هو ج���ون لودفيج، ولد عام )1119ه����/1784م( من اأب 
�سوي�س���ري، كان يعمل �س���ابطًا برتب���ة عقيد، هرب من بلدته عندم���ا اجتاحتها اجليو�ض 
الفرن�س���ية، در�ض يف اأملانيا ثم بريطانيا، وانخرط يف خدمة احلكومة الربيطانية، در�ض 
اللغ���ة العربية وعلوم���ًا اأخرى يف جامعة كمربدج، قام بالعديد م���ن الرحالت يف اأفريقيا 
واآ�س���يا، واأطلق حليته وادعى الإ�سالم، وت�سمى بال�س���يخ )اإبراهيم بن عبداهلل ال�سامي( 
وان�س���م اإىل قافلة حج �س���ودانية ونوبية، و�سار معهم من �س���واكن بحرًا حتى و�سل ميناء 
جدة، ثم �س���ار منها اإىل الطائف ومكة واملدينة خ���الل عامي )1230-1231ه�/1814-
1815م(، ث���م ع���اد اإىل القاه���رة وتويف بها يف �س���نة )1233ه����/1817م(. ورغم اأنه مل 
يتجول يف اأنحاء اجلزيرة العربية، فقد قدم مادة جيدة وجديدة عن الأمكنة التي زارها 
 .)5( )Travels In Arabia( يف احلجاز، وذلك يف كتابه: رحالت اإىل �سبه اجلزيرة العربية

ويعد بوركهارت اأول رحالة غربي يزور الطائف)6(.

امل�سدر نف�سه، ج�2، �ض 400 وما بعدها، انظر اي�سًا الزركلي، الأعالم، ج�3، �ض 263، نا�سر احلارثي »الطائف   )1(
يف رحلتي العيا�سي واملو�سوي« ج�1، �ض 144-142. 

املو�سوي، نزهة اجللي�ض، ج�2، �ض 393، 394، 412.  )2(
امل�سدر نف�سه، ج�2، �ض 384، 385.  )3(

امل�سدر نف�سه، ج�2، �ض 385 وما بعدها.  )4(
انظر هذا الكتاب باللغة العربية )بريوت: النت�سار العربي، 2005م(.  )5(

انظ���ر روب���ن ب���دول. الرحال���ة الغربي���ون يف اجلزي���رة العربي���ة. ترجم���ة عب���داهلل اآدم ن�س���يف )الريا����ض،   )6(
1409ه�/1989م(، �ض 44-53، حممد �س���عيد ال�س���عفي. كتاب بوركهارت كم�س���در تاريخي واقت�س���ادي للدولة 
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وليون رو�ض )Leon Roches( فرن�س���ي اجلن�سية، ولد يف غرونوبل، اإحدى حمافظات 
فرن�س���ا، عام )1224ه�/ 1809م(، �س���ارك م���ع والده يف احلملة الفرن�س���ية على اجلزائر 
�سنة )1830م(، تعلم ليون اللغة العربية، وخالط النا�ض يف اجتماعاتهم العامة واخلا�سة، 
وخ���دم يف الإدارة الفرن�س���ية باجلزائر، وادعى الإ�س���الم، ثم عمل م���ع الأمري عبدالقادر، 
وق���د اعرتف بذلك يف بع�ض موؤلفات���ه، واأعلن عدائيته لهذا الأمري اجلزائري)1(. قام ليون 
رو����ض برحل���ة اإىل احلجاز ع���ام )1257-1258ه����/1841-1842م( متنك���رًا يف زي حاج 
م�س���لم يدعى )عمر بن عبداهلل(، وكان هدفه الظاهري مقابلة �سريف مكة عندئذ حممد 
بن عون، واحل�س���ول م���ن علماء احلرم على املوافقة على ن�ض فتوى �س���رعية جاء بها من 
اجلزائر تذكر اأن اجلهاد �س���د الفرن�س���يني من ب���اب اإلقاء النف����ض اإىل التهلكة، ومن ثمة 
ي�ستح�س���ن الر�س���ا بحكم الفرن�سيني يف اجلزائر، وعدم �س���رعية حركة املقاومة التي كان 
يقودها الأمري عبدالقادر اجلزائري. واأثناء وجود رو�ض يف احلجاز واأدائه املنا�سك و�سف 
امل�س���الك واملدن والنا�ض وحياة امل�س���لمني هناك يف خمتلف وجوهها، ثم جمع ذلك وغريه 
من املواد يف مذكرات ون�سرها يف جزئني بباري�ض �سنة )1884م(، و�سماها: اثنان وثالثون 
عامًا يف الإ�س���الم. واجلزء الأول عن اأو�س���اع اجلزائري ال�سيا�س���ية وحي���اة وجهاد الأمري 
عبدالقادر اجلزائري. اأما اجلزء الثاين، فقد خ�س�س���ه ملهمته يف احلجاز وحياة املر�سال 
بيجو )قن�س���ل فرن�سا يف جدة(، وتبداأ الرحلة منذ خروجه من اجلزائر اإىل تون�ض ثم اإىل 
م�سر، وقد خ�س�ض للحجاز حوايل )90( �سفحة من كتابه حتدث فيها عن مكة املكرمة، 
واملنا�سك، والطائف، وجدة، وادعى هذا الرحالة اأنه ثالث م�سيحي يدخل مكة بعد دمونغو 

باديا، املعروف با�سم علي باي �سنة )1807م(، وبوركهارت �سنة )1814م( )2(.
اأما تاميزيه، فا�سمه الأول موري�ض، وهو من الرحالة الفرن�سيني املجهولني، ومل يحظ 
ب�س���معة وا�سعة، جاء اإىل اجلزيرة العربية �سمن احلملة امل�سرية التي �سارت اإىل ع�سري 
�س���نة )1249ه�/1834م(، وكان اأمينًا ل�س���ر رئي�ض الأطب���اء يف تلك احلملة، وكان عمره 
اآنذاك اثنان وع�سرون عامًا، ومن هذه الرواية يت�سح لنا اأنه من مواليد عام )1227ه� / 

ال�سعودية الأوىل. جامعة )الريا�ض( امللك �سعود )درا�سات تاريخ اجلزيرة العربية( اجلزء الثاين، ط)الريا�ض: 
مطاب���ع جامعة الريا����ض، 1399ه�/1979م( ����ض 453-463، عبدالعزيز �س���الح. الرحالت والك�س���وف الأثرية 

للع�سر احلديث يف �سبه اجلزيرة. )الكويت، 1981م(، �ض 30-29.
انظ���ر، روب���ن ب���دول. الرحال���ة الغربي���ون يف اجلزي���رة العربي���ة، ترجم���ة عب���داهلل اآدم ن�س���يف )الريا����ض،   )1(
1490ه����/1989م(، ����ض 110-112، بلقا�س���م �س���عد اهلل. »رحل���ة ليون رو����ض اإىل احلج���از )1841-1842م(« 
الرحالت اإىل �س���به اجلزيرة العربية )الريا�ض: مطبوع���ات دارة امللك عبدالعزيز، 1424ه�(، ج�1، �ض249 وما 
بعده���ا. انظر ع���ن حياة ليون رو�ض، الرحلة التي هي مذكراته، وكتاب يو�س���ف منا�س���ريه. مهم���ة ليون رو�ض يف 

املغرب )اجلزائر، 1990م(، �ض27 وما بعدها. 
�سدر كتاب ليون رو�ض يف جزئني بباري�ض عن مكتبة فريمان، ديدو )مطبعة املعهد، 1885م(، انظر اأي�سًا بلقا�سم   )2(

�سعد اهلل "رحلة ليون رو�ض..." �ض 282-248.
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1812م(. تعلم اللغة العربية قبل قدومه اإىل جزيرة العرب، وكان عنده بع�ض املعارف يف 
اجليولوجيا ويف علم احليوان والنبات، كما زار احلب�س���ة �سنة )1251ه�/1836م( وبعد 
عودته اإىل بالده �س���جل م�ساهداته يف عملني جيدين. الأول: رحلة يف بالد العرب، ون�سر 
ع���ام )1840م( يف جزئني، ُترج���م اجلزء اخلا�ض ببالد ع�س���ري اإىل اللغة العربية، وهو 
الكتاب الذي يهمنا يف هذه الدرا�سة)1(. ورحلته اإىل بالد احلب�سة ن�سرت عام )1838م(.
يق���ع كتاب بوركهارت )رحالت اإىل �س���به اجلزي���رة العربية( يف الن�س���خة العربية، 
يف حوايل )400( �س���فحة من القطع املتو�س���ط جميعها تعك�ض �سورًا تاريخية وح�سارية 
�س���اهدها ه���ذا الرحالة الأوروبي يف م���دن وقرى وطرقات احلجاز، وقد اأفرد حلا�س���رة 
الطائف وما جاورها اأكرث من ثالثني �سفحة، حيث نزل يف جدة، ومنها اإىل مكة املكرمة 
ثم �س���عد اإىل الطائف وا�س���تقر فيها عدة اأيام، وذكر بع�ض مع���امل الطائف اجلغرافية، 
ومقابلت���ه حممد علي با�س���ا )حاكم م�س���ر( ال���ذي كان يقيم وقت زيارة ه���ذا الرحالة 
للحجاز يف الطائف، كما ذكر بع�ض اأعالم احلجاز الذين كانوا قريبًا من البا�س���ا، مثل: 
بع�ض م�ست�س���اريه، وقا�س���ي مكة املكرمة)2(، ودون �س���يئًا من احل���وارات واللقاءات التي 
حدثت بينه وبني البا�س���ا حممد علي، ثم دون بع�ض م�س���اهداته عن الطريق التي تخرج 

من الطائف اإىل مكة عرب جبال وادي املحرم والهدا)3(.
ويعرتف بوركهارت بعدم ح�سوله على تف�سيالت وافية عن مدينة الطائف، لأنه مل 
يتنقل يف اأرجائها، ومل يخالط عموم �س���كانها، اإل اأنه يذكر بع�س���ًا مما �س���اهده، فيقول: 
"تقع مدينة الطائف و�سط �سهل رملي يبلغ حميطه نحو اأربع �ساعات من امل�سي، ويك�سوه 
ن���وع من النبات، وتطوقه جبال منخف�س���ة تدعى جبال غ���زوان، وهذه اجلبال عبارة عن 
�سل�س���لة تابع���ة ل�سل�س���لة اجلبال الكب���رية، وهي متتد لأرب���ع اأو خم�ض �س���اعات بعيدًا اإىل 
ال�س���رق. وملدينة الطائف �س���كل مربع غري منتظم، ويبلغ حميطها خم�ض وثالثون دقيقة 
من امل�س���ي ال�س���ريع، وهي حماطة بجدار وخندق، وللجدار ث���الث بوابات، وحتميه عدة 

هذا اجلزء عنوانه: رحلة يف بالد العرب )احلملة امل�سرية على ع�سري/ 1249ه�/1834م(. قام برتجمته الدكتور   )1(
حممد بن  عبداهلل اآل زلفه )الريا�ض: مطابع واعالنات ال�س����ريف، 1414ه�/1993م( )ويقع يف 358 �س����فحة من 
القطع املتو�سط(، انظر  اأي�سًا جاكلني بريين. اكت�ساف جزيرة العرب، خم�سة قرون من املغامرة والعلم. نقله اإىل 

العربية قدري قلعجي، وقدم له ال�سيخ  حمد اجلا�سر )بريوت: دار الكاتب العربي، د.ت(، �ض 253.
كان حممد علي با�س���ا يف حرب طاحنة مع حكام الدولة ال�س���عودية الأوىل، وكان اأثناء زيارة هذا الرحالة للحجاز   )2(

ي�سكن الطائف، واأحيانًا يتنقل ما بني مكة وجدة والطائف. 
)3(  للمزيد انظر بوركهارت، رحالت اإىل �سبه اجلزيرة العربية )الن�سخة العربية( �ض 53 وما بعدها. ق�سى الرحالة 
بوركهارت عدة �سهور يف اجلزيرة العربية من عامي )1814-1815م(، واملدن التي زارها هي: جدة، والطائف، 

ومكة، واملدينة، وينبع. للمزيد انظر، كتابه )الرحالت(، �ض 14 وما بعدها.
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اب���راج. ويف اجله���ة الغربية داخ���ل املدينة، يقف الق�س���ر على مرتفع �س���خري... وعلى 
الرغم من كونه الآن مهدمًا، فقد جعل حممد على منه مركزه الرئي�سي. ومنازل املدينة 
يف معظمها �س���غرية، لكنها متقنة البناء، وهي من احلجر..." )1(. وي�سيف هذا الرحالة 
و�س���فًا ملدينة الطائف عند زيارتها، فيقول: "ميكن الق���ول: باأن مدينة الطائف يف حالة 
�س���به مهدم���ة، اإّل اأن عددًا قلي���اًل فقط من املنازل يف حالة جي���دة ، فقد دمر الوهابيون 
العديد من الأبنية حني ا�س���تولوا على املدينة �س���نة )1802م(، ... وقد راأيت م�س���جدين 
�س���غريين، اأف�س���لها هو للهنود... وتتزود مدينة الطائف باملياه من بئرين تقع اإحداهما 
�س���من اجلدران، والأخرى مقابل البوابات، وت�س���تهر املدين���ة بحدائقها اجلميلة... ومل 
اأقم بزيارة اأي من احلدائق، ويف بع�س���ها مق�س���ورات اأو خيم كبرية حيث يق�س���ي �سكان 
الطائف �س���اعات املرح والبهج���ة، واأبرزها وادي املثناة، ووادي ال�س���المة، وتروي الآبار 
واجلداول التي تنزل من اجلبال تلك احلدائق. وجند هنا العديد من اأ�سجار الفاكهة مع 
حقول من القمح وال�س���عري، والفاكهة التي تذوقتها يف الطائف العنب، والتني، والرمان، 
وال�س���فرجل. كما ت�س���تهر حدائق الطائف بوفرة وكرثة ورودها التي يتم نقلها، كالعنب، 
اإىل اأنحاء احلجاز كلها)2(... و�س���كان الطائف الأ�س���ليون هم عرب من قبيلة ثقيف)3(.. 
وقد ا�ستقر فيها بع�ض املكيني، اإّل اأن الأغلبية ال�ساحقة من الأجانب هم من اأ�سل هندي، 
وهوؤلء ما زالوا يحافظون على زي امل�سلم الهندي وعاداته على الرغم اأنهم ولدوا يف �سبه 
اجلزيرة العربية، وبع�سهم جتار، والأغلبية ال�ساحقة منهم جتار اأدوية)4(... واأعتقد اأنه 
ل يوجد جتار جملة يف الطائف، وقد اأح�س���يت نح���و )50( متجرًا يف جمموعها. وكانت 
ه���ذه املدينة، قبل دخول الوهابيني اإليها، مدينة جتارية ياأتي اإليها اأهل اجلبال بقافالت 
القمح وال�س���عري، وكانت املدين���ة مركزًا جتاريًا لبيع القهوة التي ت�س���در اإليها من جبال 
اليمن)5(... وامل�س���توردات الوحيدة من الداخل يف الوقت احلا�سر، هي التمر الذي ياأتي 
ب���ه عرب عتيبة من مزارع الفاكهة العديدة يف منطقتهم)6(، وتكتظ ال�س���وارع الرئي�س���ية 
باملت�س���ولني وبينه���م ع���دد كبري من الهن���ود... وكانت قوافل املوؤن ت�س���ل كل اأ�س���بوع اإىل 
الطائف، غري اأن النق�ض يف اجلمال مل يكن ي�س���مح با�س���ترياد كاف من ال�ساحل خلف�ض 
اأ�س���عار الطعام، بالرغم من اأن عامة ال�س���عب كانت تقتات ب�سكل رئي�سي من التمر)7(...

بوركهارت، رحالت، �ض 75.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 76.  )2(
امل�سدر نف�سه، �ض 76.  )3(

امل�سدر نف�سه، �ض 77-76.  )4(
امل�سدر نف�سه، �ض 77.  )5(

امل�سدر نف�سه، �ض 77. والتمور كانت وما زالت ت�سدر من بي�سة اإىل اأ�سواق الطائف وغريها.  )6(
امل�سدر نف�سه، �ض 77.  )7(
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كما ا�س���تقر يف الطائف العديد من العائالت ال�س���ريفة، ويبدو اأن منط حياتهم، وزيهم، 
وعاداتهم هي تلك نف�س���ها التي يف مكة، اإّل اأين مل اأح�س���ل �س���وى على القليل من فر�ض 

املالحظة يف هذا املو�سوع")1(.
يف )29/�سوال/1257ه� املوافق 14/دي�س���مرب/1841م( �سافر الرحالة ليون رو�ض 
م���ن املدين���ة اإىل مكة، وعند و�س���وله مكة جاءته موافقة ال�س���ريف حمم���د بن عون على 
ا�س���تقباله يف الطائف، فخرج ورفاقه عن طريق عرفة وعقبة الهدا حتى قابل ال�س���ريف 
يف الطائف، ومل يذكر معلومات ذات قيمة علمية كبرية، عن الطريق التي �سلكها، اإّل اأنه 
اأ�س���ار اأن واديًا قريب���ًا من الطائف تزرع فيه القهوة)2(، ورمب���ا اأن مالحظاته غري دقيقة 
فالقهوة ل تزرع يف الطائف. وي�سف بع�ض مدن احلجاز التي زارها و�ساهد معاملها مثل: 
ينبع البحر، وبدر، واملدينة املنورة، ومكة املكرمة)3(، وعن مدينة الطائف التي اأقام فيها 
عند �سريف احلجاز، حممد بن عون، ت�سعة اأيام، فهو يذكر نف�ض املعلومات التي اأوردها 
بوركهارت عن جغرافية وموقع الطائف، واأطوالها، واأبوابها)4(. وذكر اأن �سوارع الطائف 
وا�س���عة، ومنازلها يف حالة �س���يئة، ويقول: "ل تثري املباين الدينية يف الطائف اأي اهتمام 

خا�ض �سوى م�سجد ابن عبا�ض الذي تغطي �سريحه قبة ر�سيقة")5(.
وي�سري اإىل احلدائق اجلميلة واملزارع اجليدة يف الطائف، وبع�ض الب�ساتني التي توجد عند 
اأ�س���فل التالل، ويذكر اأن ال�س���ريف اأعطاه رخ�سة لزيارة بع�ض الب�س���اتني يف الطائف فوجدها 

مليئة بالأ�سجار املثمرة من كل الأنواع، وبها الورود على اختالف اأنواعها)6(.
اأم���ا الرحال���ة موري�ض تاميزيه فال يذكر �س���يئًا عن الطائف، لأن���ه خرج مع اجلي�ض 
العثماين الذي يتجه اإىل غزو بالد ع�س���ري، م���ع اأن هذا اجلي�ض مر مبدينة الطائف حتى 
وادي لية الذي اأقام فيه ليلة للراحة وال�س���تعداد، وعند مرور تاميزيه من الطائف قال: 
"�س���اهدنا منازل �سريف مكة الريفية، تظهر اأمام ه�س���بات متكونة من �سخور متكاثرة 
وبع�ض الأ�س���جار التي ما زالت تعد من احلدود الفعلية ملدينة الطائف")7(. اأما وادي لية 

امل�س���در نف�س���ه، �ض 77. للمزيد عن و�س���ف هذا الرحالة لأهل مكة واأعرافهم وعاداتهم، انظر، امل�سدر نف�سه،   )1(
�ض89 وما بعدها.

انظر بلقا�سم �سعد اهلل »رحلة ليون رو�ض« )1841-1842م(«، �ض 259.  )2(
املرجع نف�سه، �ض 265-260.  )3(

املرجع نف�سه، �ض 266، انظر اأي�سًا بوركهارت، رحالت، �ض 752 وما بعدها.  )4(
بلقا�سم �سعد اهلل. "رحلة ليون رو�ض..."، �ض 266.  )5(

املرجع نف�سه، �ض 267-266.  )6(
انظر موري�ض تاميزية، رحلة يف بالد العرب )احلملة امل�سرية على ع�سري(، ترجمة حممد بن زلفة، �ض 57.  )7(
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ال���ذي يقع جنوب مدينة الطائف فيحيط به جبال جرداء، ل يرى فيها اإّل �س���جر الطلح، 
واأ�س���ار اإىل توفر املياه وامل���زارع يف هذا الوادي)1(، ويذكر اأن بع�ض ال�س���يوخ والأعيان يف 
هذا الوادي وما جاوره قدموا على اأحمد با�س���ا قائد احلملة لل�س���الم عليه وتقدمي الولء 
والطاعة له ولدولته )الدولة العثمانية(، كما اأن القائد نف�س���ه اأح�س���ن ا�ستقبالهم، ووزع 
عليه���م بع�ض الهدايا من الب�س���ٍة وغريه���ا)2(. وذكر تاميزيه اأن �س���كان هذه البالد ومن 

جاورهم جنوبًا من البدو، واأ�سار اإىل مناذج من األب�سة رجالهم واأطفالهم ون�سائهم)3(.

13- �سارل ديدييه، واأي�ب �سربي با�سا، وحممد �سادق با�سا، والقاري 
)ق13-ق14ه�/ق19-ق20م(:

�س���ارل ديديي���ه )Charles Didier( اأديب و�س���اعر و�س���حفي �سوي�س���ري من اأ�س���ل 
فرن�س���ي، ولد يف جنيف عام )1220ه�/1805م(، در�ض ديدييه يف جنيف القانون، وعلم 
النبات، والريا�سيات، وعاد اإىل باري�ض، واكت�سف ميله اإىل الرحالت، ون�سر اأول ق�سائده 
ال�س���عرية يف جني���ف عام )1825م(، ث���م ذهب يف مهمات ر�س���مية حلكومته اإىل كل من 
بولن���دا، واأملاني���ا، ثم اإيطاليا، ث���م قام برحالت عدي���دة اإىل كل من ا�س���بانيا، واملغرب، 
واجلزيرة العربية، وم�س���ر، وقد اأ�س���يب يف اآخر حياته بالإجه���اد والتعب ثم العمى. وله 
موؤلفات عديدة، منها، من ق�س����ض الرحالت، واأ�س���هرها: �س���نة يف اأ�س���بانيا. )طبعه يف 
بروك�س���ل ع���ام 1837م(، وحملة عل���ى روم���ا. )1842م(، وجولة يف املغ���رب )1844م(، 
ورحلت���ه اإىل احلج���از، وه���و الكتاب ال���ذي يهمنا يف هذا البحث، �س���در بالفرن�س���ية عام 
)1857م(، وترجمه اإىل العربية حممد خري البقاعي، حتت عنوان: رحلة اإىل احلجاز يف 
الن�سف الثاين من القرن )19م(، والكتاب مع مقدمة املرتجم والفهار�ض يقع يف )400( 
�س���فحة)4(. و�سف ديدييه م�سار رحلته من القاهرة اإىل ال�س���وي�ض، وجبل �سيناء، ومدينة 
الطور، ثم حتدث عن البحر الأحمر، وينبع، وجدة، والطائف، التي قابل فيها �سريف مكة 
املكرمة عبداملطلب بن غالب، ثم و�سف طريق جدة الطائف، والطائف جدة لأنه عاد من 
طريق اأخرى تختلف عن طريق الذهاب، واأ�س���ار اإىل مغادرة جدة اإىل �سواكن عرب البحر 

الأحمر، واأفرد ف�ساًل عن الأ�سراف والوهابيني وعالقاتهم ال�سيا�سية والع�سكرية)5(.

امل�سدر نف�سه، �ض 59-58.  )1(

امل�سدر نف�سه، �ض 60-58.  )2(
امل�سدر نف�سه، �ض63-61.  )3(

�سارل ديدييه، رحلة اإىل احلجاز )ترجمة حممد خري البقاعي )الريا�ض: دار الفي�سل الثقافية،1422ه�/2001م(،   )4(
�ض 12 وما بعدها. وهناك موؤلفات اأخرى عديدة لهذا امل�ست�سرق معظمها ما زالت باللغة الفرن�سية.

انظر �سارل ديدييه، رحلة اإىل احلجاز، �ض61، وما بعدها.  )5(
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اأما اأيوب �سربي با�سا، فقد ولد بت�ساليا يف تركيا، ون�ساأ وترعرع يف القواعد البحرية 
حت���ى اأ�س���بح اأمرياليًا، ومكث يف مكة واملدينة مدة طويلة، ث���م رقي بعد عودته من بالد 
احلجاز اإىل اأمري اللواء، وتراأ�ض ق�سم املحا�سبات البحرية، ثم توىل التدري�ض يف مدر�سة 
البحرية يف ا�س���تانبول)1(، وله م�س���نفات عديدة يف ال�س���عر، والتاريخ، ومنها كتبه: مراآة 
مكة، ومراآة املدينة، ومراآة جزيرة العرب، التي تعد كتابًا متكاماًل عن اجلزيرة العربية. 
وهذا الكتاب ا�ستهر يف الأو�ساط الرتكية يف عهد ال�سلطان عبداحلميد، وهو كتاب علمي 
حترى �س���احبه فيه الدقة وامل�سداقية، وا�ستند فيه على م�سادر عربية وتركية وفار�سية 
اأ�س���لية، مدعمًا ذلك مب�س���اهداته ومالحظاته،  وتويف هذا العامل مبدينة ا�ستانبول �سنة 

)1308ه�/1890م( )2(،
وحممد �س���ادق با�س���ا، ول���د بالقاهرة �س���نة )1238ه����/1822م(، وتويف بها �س���نة 
)1320ه����/1902م(، وهو من اأع�س���اء اجلمعي���ة اجلغرافية، تلقى تعليم���ه يف القاهرة 
وباري�ض، ورحل اإىل احلجاز، وهو اأول من اأخذ قيا�س���ات دقيقة لقرب النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، األف 
كتاب���ًا اأ�س���ماه: دليل احلج لل���وارد اإىل مكة واملدينة من كل فج، وه���و مكون من عدة كتب 
�س���بق تاأليفها عن رحالته اإىل الأماكن املقد�سة م�س���وؤوًل وحاجًا)3(. ومل اأ�ستطع الطالع 
عل���ى هذا الكت���اب، اأما املكتوب عن مدين���ة الطائف فقد اطلعت عليه مقتب�س���ًا يف كتاب 
اللواء اإبراهيم رفعت با�س���ا، املو�سوم: ب� مراآة احلرمني )اأو( الرحالت احلجازية واحلج 

وم�ساعره الدينية)4(.
اأم���ا القاري، فقد كت���ب يف التاريخ، وهو ال�س���يخ عبداحلفيظ بن ال�س���يخ عثمان بن 
حممد القاري الإدري�سي من علماء الطائف املتاأخرين، ولد بالطائف، ودر�ض على بع�ض 
علمائه���ا، ث���م رحل اإىل الأ�س���تانة، ودر�ض على ي���د بع�ض العلماء هن���اك، واجتاز العاملية 

هناك اأمثال اأيوب �س���ربي با�س���ا رحالة واأ�سحاب مدونات من العثمانيني وامل�س���ريني وغريهم الذين جاءوا اإىل   )1(
جزيرة العرب خالل ع�س���ر الإمرباطوري���ة العثمانية ودونوا بع�ض م�س���اهداتهم وجتاربهم ومالحظاتهم، وكثري 
منها مل ي�سلنا، ورمبا �ساع بع�سها، واأخرى ما زالت مكتوبة باللغة الرتكية العثمانية، وموجودة يف بع�ض مكتبات 

اأو اأرا�سيف متعددة يف م�سر وتركيا وغريها.
انظر اأيوب �س���ربي با�س���ا. مراآة جزيرة العرب. ترجمة وتق���دمي وتعليق اأحمد فوؤاد متويل، وال�سف�س���ايف اأحمد   )2(

املر�سي )الريا�ض: دار الريا�ض للن�سر، 1403ه�/1983م(، ج�1، �ض 30 وما بعدها.
)3(  انظر الزركلي، ج�6، �ض 161.

الكت���اب يق���ع يف جزئني، وم���ا دون عن الطائف يوجد يف اجل���زء الثاين، �ض 344-353.  والل���واء اإبراهيم رفعت   )4(
ول���د يف القاه���رة ع���ام )1855م(، وعم���ل يف اجلي�ض امل�س���ري يف عهد اخلديوي ا�س���ماعيل، وع���ني اأمريًا لركب 
احل���ج امل�س���ري، وحج مرات عدي���دة، وكتابه املذكور اأعاله يعد و�س���فًا دقيق���ًا لرحلة احلج التي �س���ار فيها عام 

)1318ه�/1901م(.
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اأمام جلنة من العلماء املتخ�س�س���ني، ثم عاد اإىل الطائف. وله ر�س���الة خمت�سرة مدونة 
م���ن اأربعة تواريخ، مل يزد فيها على ما كتب �س���ابقوه، اإل بقول���ه "وقد اندر�ض اأكرث املاآثر 
ومنها ن�سخة خمطوطة يف �سبع ورقات مبكتبة احلرم املكي ال�سريف، وتويف  واملزارات"، 

�سنة )1326ه�/1908م( )1(.
ويتحدث �س���ارل ديدييه يف ثالثة ف�سول من كتابه عن اإقامته يف الطائف، والطريق 
الت���ي �س���لكها من ج���دة اإىل الطائف، ث���م من الطائ���ف اإىل ج���دة)2(. ودون بع�ض املعامل 
اجلغرافي���ة التي �س���اهدها قريبًا من هذين الطريقني، وا�س���ار اإىل اأماكن ال�س���تيطان، 
والق���رى وال�س���كان الذين راآهم ي�س���كنون قريبًا من هذه امل�س���الك، وذكر اأ�س���ماء اأعالم 
م���ن اأه���ل احلجاز كان���وا يرافقونه يف تلك الرحلة)3(. وعند و�س���وله الطائف ي�س���هب يف 
احلديث عن ح�س���ن ال�س���تقبال الذي لقيه من ال�سريف الأكرب عبداملطلب بن غالب فقد 
اأمر باإعداد ال�س���كن واخلدم الذي���ن يقومون على خدمته ورفاقه، وعند زيارة ال�س���ريف 
يف منزله و�س���ط الطائف ذكر �س���يئًا من هيئة ق�س���ره، واخلدم واجلواري والعبيد الذين 
�س���اهدهم يعملون يف ذلك الق�س���ر)4(، كما حتدث �س���ارل ديدييه مع ال�سريف يف ق�سايا 
�سيا�س���ية يعي�س���ها العامل اآنذاك، وقد �سنحت لهذا الرحالة القيام بجولة يف بع�ض اأجزاء 
الطائف، وذكر �سيئًا من بع�ض الآثار التي �ساهدها يف م�سجد عبداهلل بن عبا�ض واأمكنة 
اأخ���رى من الطائ���ف)5(، ومل يغفل عن ذكر بع�ض الألب�س���ة التي كان يرتديها ال�س���ريف، 
وبع�ض الرجال من حوله، اأو بع�ض البدو، اأو العبيد يف حميط ق�س���ر ال�س���ريف اأو اأمكنة 
اأخ���رى من الطائف)6(، وذكر بع����ض الأبنية يف الطائف، مثل املنازل وطوابقها ومرافقها 
وم���واد بنائها)7(، وي�س���ف ه���ذا الرحالة وجبة الع�س���اء التي قدمها لهم ال�س���ريف اأثناء 
و�سولهم الطائف، فيقول: "كان الع�ساء يزخر باأنواع الأطعمة املحلية، جاء اأوًل اخلروف 
الذي يعد من عادات ال�سيافة، كان حم�سوًا بالرز، واللوز والف�ستق، ثم تلته اأوراق العنب 
املح�سوة، والكباب، وهو قطع من اللحم مربعة وم�سوية، وع�سائر الورد املخرثة املطبوخة 
مع �س���دور الفراريج اأو اخلراف، ثم اأتت بعد ذلك ت�س���كيلة منوعة من احللويات ت�س���مى 

ج�2، �ض 279. للمزيد انظر، الزركلي، ج�3، �ض 279، حممد �سعيد كمال " قطر الطائف وموؤرخوه"،   )1(
�سارل ديدييه، الرحلة اإىل احلجاز، �ض 356-265.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 294-265،  356-331.  )3(
امل�سدر نف�سه، �ض 299-295، 306، 308.  )4(

امل�سدر نف�سه، �ض314، 318، 319.  )5(
امل�سدر نف�سه، �ض 299 وما بعدها.  )6(
امل�سدر نف�سه، �ض 308 وما بعدها.  )7(
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)الفطري(. ناهيك عن الأ�سياء الأخرى العجيبة، كان كل ذلك متباًل بالأع�ساب العطرية 

املقطعة يف اخلل، وله �سل�سة بالكرمية املطيبة بالتوابل..." )1(.
ويذكر �س���ورًا من جتارات الطائف واأ�سواقها، ودور اأهل الطائف يف تلك الن�ساطات 
القت�س���ادية، فقال: "ي�س���كن الطائف بدو قبيلة ثقيف، با�س���تثناء بع�ض الأ�س���ر القليلة، 
الغريبة، هندية اأو غريها، وا�سبح بدو ثقيف ح�سريني، بل �سناعًا وجتارًا، اإنهم ي�سنعون 
باأنف�سهم غالبية الأ�سياء ال�سرورية للحياة العامة)2(، كما ي�سنعون اأ�سلحتهم واأحزمتهم 
وحم���الت �س���يوفهم اجللدية، و�س���جاد غري متقن ال�س���نع، م�س���نوع من وب���ر اجلمال، 
واملجوه���رات التي تتزين بها ن�س���اوؤهم)3(... اأما املحال التجارية فهي بائ�س���ة، ويديرها 
الرجال كما هو احلال يف ال�سرق كله، ول اأذكر اأنني ملحت امراأة واحدة خالل اإقامتي يف 
الطائف، مع اأن الفر�س���ة �س���نحت يل لروؤية عدد كبري من النا�ض عندما  �سادف وجودي 

فيها اأحد اأيام ال�سوق)4(، وقد كان كل �سيء هناك تقريبًا يباع باملزاد)5(.
اأم���ا الرحالة اأيوب �س���ربي فقد قدم و�س���فًا ل باأ�ض به ملدين���ة الطائف، وما بها من 
اآثار مهمة، ولكنه �س���رد تاريخي عامًا اأكرث منه و�س���فًا علميًا يعك�ض م���ا اآل اإليه العمران 
والتمدن يف تلك الفرتة. كما حتدث عن م�سجد عدا�ض، وذكر م�سجدًا اآخرًا جديدًا �سماه: 
)م�س���جد النملة)6(. اأما عبداحلفي���ظ القاري، فلم يذكر هو الآخ���ر معلومات كثرية عن 
الطائف، واإمنا اأ�س���ار يف ر�س���الته عن هذه املدينة �سبب ت�سمية الطائف، واأورد الأحاديث 
النبوية املت�سلة بها، وح�سار الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص( للطائف، واأ�سماء املدفونني يف امل�سجد من 
رجالت ال�سيا�سة الذين توفوا يف اأواخر القرن )13ه�( واأوائل القرن )14ه�(، ثم حتدث 
عن الآثار التي تت�سل باأحداث الفرتة الإ�سالمية املبكرة، كما انفرد القاري باإيراد اأ�سماء 

امل�سدر نف�سه، �ض 297.  )1(
الدار����ض لأحوال النا�ض الجتماعية والقت�س���ادية يف عموم اجلزيرة العربية خالل القرون املا�س���ية �س���يجد اأن   )2(
عامة الرجال والن�س���اء يف القرى والبوادي واحلوا�سر يقومون بخدمة اأنف�سهم يف خياطة مالب�سهم، و�سناعة ما 
يحتاجونه يف مزارعهم، ورعيهم، و�س���يدهم، وجتاراتهم. نعم كان هناك �س���ناع مهرة من حدادين، وجنارين، 
وخياطني، وغريهم ، فهم يعلمون اأعمالهم باأجور تدفع لهم، لكن هناك اأفراد واأ�سر يعملون لأنف�سهم ما يحتاجون 

ويخدمهم يف حياتهم اليومية.
)3(  �سارل ديدييه رحلة اإىل احلجاز، �ض 313-312.

تغري احلال اليوم فالأ�س���واق اليوم اأ�س���بحت املجال الأهم والرئي�سي للن�ساء، فرتى معظم املت�سوقني من الن�ساء،   )4(
وكثريًا من الباعة يف حمالت الأ�سواق اأ�سبحن من جن�ض الن�ساء اأي�سًا.

�سارل ديدييه، الرحلة، �ض 313.  )5(
انظر: اأيوب �سربي با�سا، مراآة جزيرة العرب، ج�1، �ض30 وما بعدها. وت�ستهر الطائف بامل�ساجد القدمية، وناأمل اأن نرى   )6( 
 باحثًا يدر�ض تاريخ امل�ساجد يف هذه املدينة احلجازية خالل القرون املا�سية املتاأخرة، ومن يفعل ذلك فاإنه �سوف 

يطلعنا على معلومات وتف�سيالت قيمة ت�سب يف خدمة هذا املو�سوع.
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خم�سة م�ساجد جديدة بنيت يف الطائف على الأرجح قبل ع�سره، اأو يف زمنه)1(.

وينقل اللواء اإبراهيم رفعت با�سا بع�ض مدونات الرحالة حممد �سادق با�سا، فيذكر 
اأن���ه خرج من مكة مع بع�ض الرفاق من الأ�س���راف وغريهم متجهني اإىل الطائف يف يوم 
الثالث���اء غرة رم�س���ان )1304ه�/1883م(، وا�س���تغرقت رحلتهم حوايل )36( �س���اعة 
ع���رب طريق الزمية ووادي ال�س���يل الكبري )ق���رن املنازل(، واأق���ام يف الطائف عدة اأيام، 
ثم عاد اإىل مكة عن طريق عقبة الهدا وقد ا�س���تغرق ال�س���ري ما بني الطائف ومكة حوايل 
)18( �ساعة)2(. ويذكر معلومات متكررة يف عدد من امل�سادر واملراجع مثل طبيعة مناخ 
الطائف، والأ�سنام التي توجد بها، مثل، �سنم الالت، الذي هدم يف عهد الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص( 
وي�سري اإىل بع�ض املعامل اجلغرافية على قارعة الطريقني اللتني �سلكهما يف ذهابه واإيابه 

من واإىل الطائف)3(.
ويذكر اأي�س���ًا بع�ض م�س���اهداته عن مدينة الطائف، وما حوله���ا، فيقول: "الطائف 
�س���حراء مت�سعة حتيط بها جبال �س���غرية غري منتظمة، اأر�سها �ساحلها للزراعة، لأنها 
تتكون من طني ورمل �سديد النعومة، ويقال للطائف اأي�سًا وادي العبا�ض... وبلدة الطائف 
يحيط بها �سور من اللنب بناه ال�سريف غالب �سنة )1214ه�(، وداخل هذا ال�سور )400( 
منزل و)200( حانوت، و�س���تة جوامع)4(، اأ�سهرها جامع عبداهلل بن عبا�ض...وبها اأي�سًا 
�سبعة م�ساجد، ودائرة للحكومة، ومنزل للمدير، وم�ست�سفى للجند، وحمام، وقلعة حلب�ض 
املجرمني، وعدد �سكانها )2000( نف�ض)5(، وبيوتها يف اأكرث الأ�سهر خالية من ال�سكان اإّل 
القليل، ول تعمر اإّل يف ال�سيف حيث يوؤمها املكيون فرارًا من حر مكة وقيظها)6(، وبجوار 
الطائ���ف جنات مثم���رة، وعيون جارية، وق���رى اآهلة، ويوجد خارجها بعيدًا عن �س���ورها 
نحو )25( منزًل، بعيدًا بع�س���ها عن بع�ض، وحماطة بالأ�س���جار داخل الأ�س���وار، واملنزل 
منها يرتكب من طبقتني يف كل طبقة حجرات ثالث نفذ بع�سها اإىل بع�ض، وهذه املنازل 

لأغنياء مكة خ�سو�سًا اأمريها وال�سيخ ال�سيبي")7(.
ويذكر من فواكه الطائف عنبها ل �سيما النوع املعروف بعنب )اجلاوو�ض(، واخلوخ، 
والرمان، والتني، والرب�س���ومي، والتوت ال�س���امي، والربق���وق، والبلح، والليم���ون، واأنواع 

للمزيد انظر، الزركلي، الأعالم، ج�3، �ض 279، حممد �سعيد كمال »قطر الطائف وموؤرخوه«، ج�2، �ض 279.  )1(
انظر اللواء اإبراهيم  رفعت با�سا. مراآة احلرمني، ج�1، �ض 353-344.  )2(

امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 344 وما بعدها.  )3(
امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 346.  )4(
امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 246.  )5(
امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 246.  )6(
امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 246.  )7(
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اخل�س���روات)1(. ويتحدث ع���ن عادة اخلتان عن���د اأهل الطائف حيث كان���ت جائزة فال 
يكتفى بختان ال�سنة واإمنا ي�سلخ جلد الق�سيب ومعظم جلد العانة، وو�سفها بالوح�سية)2(.

14- احل�س��راوي، وداوت��ي، و�س��ن�ك، والدهل���ي، )ق13- ق14ه�/
ق19- ق20م(:

احل�س���راوي: ه���و اأحم���د ب���ن حممد ب���ن اأحمد احل�س���راوي املك���ي الها�س���مي، ولد 
بالإ�س���كندرية )1252ه�/1836م(، وانتقل مع والده اإىل مكة املكرمة �س���غريًا، فن�س���اأ بها 
واأخذ عن علمائها، وتويف �س���نة )1327ه�/1909م(، وله كتب عديدة، والف عن الطائف 
كتابًا �سماه: اللطائف يف تاريخ الطائف، منه ن�سخة خمطوطة مبكتبة احلرم املكي ال�سريف، 
برقم )23( تاريخ، ومعظم معلومات هذا الكتاب منقولة من كتاب ح�سن العجمي، واأ�سار 

يف بع�ض اأبواب الكتاب اإىل بع�ض الآثار العمرانية الإ�سالمية يف الطائف)3(.
اأم���ا داوت���ي )Doughty(، فهو رحال���ة اجنليزي يدعى ت�س���ارلز مونتيجي���و داوتي، 
ول���د يف بريطاني���ا عام )1259ه����/ 1843م(، من عائلة اإقطاعية ا�س���تغل معظم اأبنائها 
يف البحري���ة الربيطانية والكني�س���ة الأجنليكانية، التحق داوت���ي بجامعة كمربدج ودر�ض 
اجليولوجي���ا، ثم در����ض لغات اأخ���رى عديدة مث���ل: الهولندية، والدمناركي���ة، كما در�ض 
بع����ض الوق���ت يف جامعة اأك�س���فورد، ثم رح���ل اإىل اليونان، ثم م�س���ر التي و�س���لها عام 
)1292ه�/1875م(، ثم �س���ار عرب �سحراء �س���يناء حتى و�سل مدينة البرتاء يف الأردن، 
و�سمع عن مدائن �سالح، وعندئذ تنكر يف زي رجل �سوري واأطلق على نف�سه ا�سم )خليل(، 
ثم ان�س���م اإىل قافل���ة حج ايراني���ة، وتظاهر اأنه طبي���ب، ويف ع���ام )1293ه�/1876م( 
 و�س���ل اإىل مدائ���ن �س���الح، وم���ر مبدين���ة تيم���اء، و�س���ار اإىل مدين���ة حائل، ث���م خيرب، 
ث���م مدين���ة عني���زة، ث���م ذه���ب اإىل الطائ���ف، ومنه���ا اإىل ج���دة الت���ي و�س���لها ع���ام 
)1295ه�/1878م(، وبعد ع�س���ر �س���نوات ظهر كتابه املو�س���وم ب�: رحالت يف ال�سحراء 
العربي���ة )Travels In Arabia Deserta(، يف جزئ���ني. واملالحظ عل���ى هذا الكتاب، اأن 

امل�سدر نف�سه، جت1، �ض 247.  )1(
امل�س���در نف�س���ه، ج�1، �ض 247-248. وهذه العادة م�س���هورة عند �س���كان اجلنوب مثل بالد ع�س���ري وما جاورها،   )2(
ويب���دو اأن اأه���ل الطائف كانوا ميار�س���ونها اأي�س���ًا، وقد ذكرها اأكرث من م�س���در ورحاله جاءوا  اإىل بالد ع�س���ري 
وج���ازان خالل القرون املا�س���ية املتاأخرة. للمزيد انظ���ر، حممد عمر رفيع. يف ربوع ع�س���ري )ذكريات وتاريخ(. 
)الطائف: مكتبة املعارف، 1373ه�/1954م(، �ض 84-87، غيثان بن علي بن جري�ض. ع�س���ري )درا�س���ة تاريخية 
يف احلي���اة الجتماعية والقت�س���ادية )1100-1400ه����/1688-1980م( )جدة: دار البالد للطباعة والن�س���ر، 

1415ه�/1994م(، �ض 87-85.
للمزيد انظر: الزركلي، الأعالم، ج�1، �ض 249، حممد �سعيد كمال » قطر الطائف وموؤرخوه«، ج�2، �ض 113-112.  )3(
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داوتي اهتم بالأ�سلوب اأكرث من اهتمامه بجمع املادة العلمية، وقد تويف يف بريطانيا عام 

)1345ه�/1926م( )1(.
واملالحظ على هذا الرحالة اأنه مل يقدم معلومات ذات قيمة فيما يت�سل بالطائف، 
اللهم اإّل ا�س���ارات موجزة يف و�س���ف الطريق املوؤدية من جدة اإىل الطائف، كما ذكر اأنه 
�س���اهد بع�ض العمال على مقربة من الطائف وهم يقومون بتك�سري ال�سخور من اجلبال 
ل�س���تخدامها يف بناء بع�ض الأبنية واملرافق املعماري���ة، وذكر اأنه راأى العديد من املنازل 
والأك���واخ البدائي���ة، واملنازل اجلي���دة كانت معمولة باجل����ض، اأما ال�س���وارع والأزقة يف 

الطائف فكانت يف حالة �سيئة)2(.
اأم���ا املوؤرخ والرحالة �س���نوك، فهو: الدكتور كر�س���تيان �س���نوك هورخرونيه، ولد يف 
هولندا عام )1274ه�/1857م(، ومات عام )1355ه�/1936م( عن عمر يناهز احلادية 
والثمانني عاما)3(. التحق بجامعة ليدن لدرا�سة الالهوت عام )1291ه�/1874م(، وبعد 
�س���نة )1295ه�/1878م(، كر�ض نف�سه لدرا�س���ة اللغات والآداب ال�سامية، وكان مو�سوع 
ر�س���الته للدكتوراه يف ع���ام )1298ه�/1880م(: احلج عند امل�س���لمني واأهميته يف الدين 
الإ�س���المي. ويف عام )1298-1299ه�/1880-1881م( عمل حتت اإ�س���راف امل�ست�سرق 
الأملاين نولدكه، ويف ال�س���نة التي تليها عني حما�س���رًا يف الدرا�س���ات ال�س���المية يف كلية 
تدريب املوظفني جلزء الهند ال�سرقية التابعة جلامعة ليدن. �سافر �سنوك اإىل بلدان عديدة 
من ال�سرق، واأخريًا قرر اأن يدعي الإ�سالم، ويغري ا�سمه اإىل )عبدالغفار(، ثم ذهب اإىل 
ج���دة، ومنها دخل مكة عام )1303ه�/1885م(، واأقام فيها بني اجلاليات اجلاوية اأكرث 
من �ستة اأ�سهر، وعلى اإثر هذه الإقامة األف كتابه الذي اأ�سماه )مكة( يف جزئني، وقد كتبه 
باللغ���ة الأملانية، وطب���ع يف مدينة لهاي بني عام���ي )1306-1307ه�/1888-1889م(، 
وم���ن اأعماله الأخ���رى املرتبطة بهذه الرحلة اأنه جمع يف اأثناء وجوده يف مكة عددًا كبريًا 
من الأمثال العربية والكلمات الدارجة ون�س���رها مع ترجمتها وتف�سريها. وميكن الرجوع 
اإىل حمتوي���ات اجلزئني التي اأ�س���درها، والت���ي قامت دارة املل���ك عبدالعزيز برتجمتها 
وطباعتها ون�سرها عام )1419ه�/1999م(. ويف اجلزء الأول: درا�سة تاريخية ح�سارية 
ملكة منذ عهد الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص( اإىل القرن )13ه�/19م(. اأما اجلزء الثاين: فهو خال�سة 

للمزي���د انظر، روبن ب���دول، الرحالة الغربيون يف اجلزي���رة العربية، �ض 77-89، عبدالعزيز �س���الح، الرحالت   )1(
والك�سوف الأثرية، �ض43 وما بعدها.

Charles m.Doughty. Travles in Arabia Deserta (New Yourk, 1979), vol.2, pp522-551. :للمزي����د انظ����ر  )2(
انظر ك. �سنوك هورخرونيه. �سفحات من تاريخ مكة املكرمة يف نهاية القرن )13ه�(. ترجمة حممد حممود ال�سرياين،   )3(

ومعراج مرزا  )مكة املكرمة، مطبوعات نادي مكة الثقايف الأدبي، 1411ه�/1990م(، ج�2، �ض 8 وما بعدها.
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م�ساهداته يف مكة اأثناء اإقامته فيها، وقد ذكر حماور عديدة يف هذا اجلزء منها: حياة 
العائلة وبناء الأ�س���رة، و�س���ور من احلياة العلمية يف احلرم املكي، و�سور اأخرى من حياة 

النا�ض العامة، وطبقات ال�سكان واأجنا�سهم يف مكة)1(.
مل يذهب �سنوك اإىل الطائف، ومل يذكر تاريخها وح�سارتها يف م�سنفه، لكنه ف�سل 
احلديث عن �سكان مكة، وذكر منهم البدو اأو ما �سماهم )اليمنيون(، ويق�سد بذلك اأهل 
الطائف ومن جاورهم جنوبًا من اأهل ال�سراة، فقال: "ياأتي من مناطق احلجاز اإىل مكة 
وخا�س���ة من املنطقة الواقعة بني الطائف ووادي يبة بع����ض البدو الفقراء الذين يعملون 
كبواب���ني يف بيوت مكة، حيث ي�س���كن هوؤلء عن���د مدخل الدور للقيام باحلرا�س���ة، وهذا 
النوع من العمل مهم جدًا يف اأوقات احلج حيث تكون هذه البيوت مليئة باأمتعة احلجاج، 
وهوؤلء عندهم اأمانة للقيامة بهذا النوع من العمل، ولهذا يف�س���لهم �سكان مكة اأكرث من 
غريهم")2(. وي�س���ف هذا الرحالة مواطن هوؤلء البدو يف مكة وما جاورها، وكيف كانوا 
يجلبون بع�ض ال�س���لع من بالدهم يف ال�س���روات، ولديهم بع�ض اجلمال التي يوؤجرونها يف 
ال�س���فر ونقل الب�س���ائع، فقال:" ... يعي�ض الفقراء منهم يف اأكواخ، بينما يعي�ض املو�سرون 
يف بيوت ب�س���يطة، ويقوم هوؤلء باإيجار جمالهم بني جدة والطائف واملدينة، كما يقومون 
بجل���ب الأغنام واحلليب والزبد والتمور من مناطقهم اإىل املدينة املقد�س���ة، ويطلق على 

هوؤلء ا�سم )املكاريني(")3(.
اأم���ا الدهل���وي، فهو: عبدال�س���تار ب���ن عبدالوهاب ب���ن خدايا بن عظيم ح�س���ني يار 
املبارك�س���اهوي البكري ال�س���ديقي احلنفي اأبو الفي�ض وابو الإ�س���عاد، ول���د يف مكة عام 

انظر، �س���نوك هورخرونيه. �س���فحات من تاريخ مكة. نقله اإىل العربية علي عودة ال�س���يوخ )الريا�ض: دارة امللك   )1(
عبدالعزيز،  1419ه� /1999م( )جزءان(، انظر اأي�س���ًا: معراج نواب مرزا، وحممد حممود ال�س���رياين »دوافع 
رحلة �سنوك هورخرونيه وقيمتها العلمية بو�سفها م�سدرًا من م�سادر تاريخ �سبه اجلزيرة العربية. الرحالت يف 

�سبه اجلزيرة العربية. )الريا�ض: دار امللك عبدالعزيز، 1424ه�/ 2003م(، ج�2، �ض635-607.
انظر كتاب �س���نوك، �س���فحات من تاريخ مكة، ترجمة حممد ال�سرياين، ومعراج مرزا، ج�2، �ض 56-57. ويذكر   )2(
لن���ا بع�ض الآباء  والأجداد يف مناطق ع�س���ري والباحة اأنهم كان���وا فعاًل يذهبون اإىل مكة للخدمة يف بيوت املكيني، 
واأكرث الأعمال التي كانوا ميار�س���ونها  نقل الأغرا�ض من مكان لآخر، وحرا�س���ة املنازل. امل�س���در: هذا ما �س���معه 

الباحث من اأكرث من راويه يف اأبها والنما�ض خالل العقود الأوىل من القرن )14ه�/20م(.
املكاري: هو الذي يوؤجر نف�س���ه وجمله اأو و�س���يلة نقله لنقل امل�سافرين والب�سائع وغريها. انظر، �سنوك، �سفحات   )3(
من تاريخ مكة، ترجمة حممد ال�سرياين، ومعراج مرزا ج�2، �ض57. وجند بع�ض الرحالة ال�سابقني مثل ابن جبري 
وابن بطوطة وغريهما، واأي�س���ًا بع�ض الوثائق تذكر اأن اأهل الطائف وعموم بالد ال�س���روات كانوا ينقلوا الب�سائع 
على جمالهم اإىل مكة، وكانوا ي�س���درون الكثري من حما�س���يلهم الزراعية وموا�س���يهم اإىل اأ�س���واق احلجاز. كما 
اأن بع����ض الرواة يف القرن )14ه�/20م( ذكروا اأنهم كانوا يذهبون  اإىل مكة ومدن احلجاز الأخرى لنقل ال�س���لع 

وامل�سافرين من مكان لآخر.
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)1286ه�/1869م(، وتويف بها �سنة )1355ه�/ 1936م(، در�ض باحلرم املكي ال�سريف، 
وه���و ع���امل بالرتاجم، ول���ه عن الطائ���ف: ملحقات وا�س���افات مفيدة على كتاب ح�س���ن 
العجمي، ال�س���ابق ذكره، وله تعليقات مفيدة جدًا وبخا�س���ة على بع�ض الثار الإ�س���المية 
يف الطائف، كما �س���اهد ن�سو�س���ًا كتابية لتجديدات متت يف م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض 
)ر�س���ي اهلل عنهما(، و�سواهد لبع�ض القبور، وذكر بع�ض املواقع الأثرية وحدود اأماكنها 

وو�سف م�سجد الهادي يف زمنه و�سفًا جيدًا)1(.

15- اب��ن كمال، وال�س��ريف الربكاتي، و�س��كيب ار�س��ان، ومن دب�ى 
)ق13-ق14ه�/ق19-ق20م(:

ابن كمال: هو عبداهلل بن بكر بن عبداهلل بن ال�سيخ بكر بن علي بن عبداحلفيظ بن 
كمال بن حممد بن فا�سل بن كمال النمري الثقفي، ولد بالطائف عام )1290ه�/1873م(، 
وقي���ل )1283ه�/1866م(، اأر�س���له وال���ده اإىل البادية فن�س���اأ بها، ثم ع���اد اإىل الطائف 
ودر�ض على بع�ض علمائها، واأجيز للتدري�ض يف جمل�ض ابن عبا�ض، توىل ق�س���اء الطائف 
�سنة )1327ه�/1909م(، ثم ا�ستقال من الق�ساء عام )1340ه�/1921م(، و�سافر اإىل 
مكة فعني ع�سوًا بلجنة املعارف، وا�ستمر بها اإىل اأن تويف �سنة )1341ه�/1922م(، كان 
اأ�سمر اللون، طويل القامة، كث اللحية، األف كتابًا يف تاريخ الطائف، فقد من اأ�سرته عام 

)1343ه�/1924م(، ول نعلم �سيئًا عن حمتويات هذا الكتاب)2(.
وال�س���ريف الربكات���ي، ه���و �س���رف ب���ن عبداملح�س���ن، عا����ض يف احلجاز، وعا�س���ر 
ال�س���ريف ح�س���ني بن علي )اأمري مكة( وخ���دم يف حكومة امللك عبدالعزيز، ومات �س���نة 
)1358ه�/1939م( )3(. كتب رحلته التي اأ�سماها: الرحلة اليمانية �، وهذه الرحلة عندما 
ذهب مع ال�س���ريف ح�س���ني بن علي )اأمري مكة( من احلجاز اإىل ع�سري عام )1329ه� / 
1911م(، وذلك من اأجل فك ح�س���ار الإدري�س���ي عن مدينة اأبها، ذهب ال�سريف ح�سني 
وجي�سه عن طريق ال�ساحل ثم �سعد مع عقبه �ساقني يف تهامة بني �سهر ووا�سل �سريه اإىل 

للمزيد انظر، الزركلي، الأعالم، ج�3، �ض354، حممد �سعيد كمال »قطر الطائف وموؤرخوه«، ج�2، �ض 114، عمر   )1(
بن عبداجلبار. �س���ري وتراجم بع�ض علمائنا يف القرن الرابع ع�س���ر الهجري )جدة: دار عكاظ للطباعة والن�سر، 

النا�سر: تهامة، �سل�سلة الكتاب العربي ال�سعودي، رقم )67(، 1403ه�/1982م(، �ض 199-196.
انظر، الزركلي الأعالم. ج�4، �ض75، حممد �سعيد كمال »قطر الطائف وموؤرخوه« ج�2، �ض113-114، عمر عبداجلبار،   )2( 

 �سري وتراجم بع�ض علمائنا، �ض 163.
للمزيد انظر، غيثان بن علي بن جري�ض، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�3، �ض 346-347. ج�5، �ض 57-55.   )3( 

 ج�9، �ض 166-165.
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اأبها، وعاد عن طريق بي�سة والطائف حتى مكة)1(. وجل حديث هذا الرحالة عن الأحداث 
ال�سيا�س���ية والع�س���كرية التي واجهت ال�س���ريف ح�س���ني بن علي يف تلك الرحلة احلربية، 
كما دون معلومات قيمة عن الأمكنة وال�س���كان الذين مر عليهم ال�س���ريف ح�سني وجي�سه 
اأثن���اء ذهابهم اإىل اأبها ورجوعهم اإىل مكة املكرمة)2(. وذكر اأي�س���ًا بع�ض التف�س���يالت 
عن القبائل التي ت�سكن جنوب و�سرق الطائف، اأو يف حميط احلا�سرة نف�سها)3(. وي�سري 
الربكات���ي اإىل دخولهم الطائف يوم اخلمي����ض )22/�س���عبان/1329ه�( واإقامتهم فيها 
حوايل �س���هرين، اأي اإىل )24/�س���وال / 1329ه�(، ثم �ساروا اإىل مكة عرب وادي املحرم، 
وعقبة الهدا، وذكر وفرة الفواكه واخل�سروات يف هذه الأمكنة التي اجتازوها من و�سط 
الطائف اإىل راأ�ض جبل الهدا الذي يذكر اأن ارتفاعه عن �سطح البحر )2250مرتًا( )4(.
وحت���ت عنوان جانبي �س���ماه )اإمارة الطائف(، قال: "ويوجد اأي�س���ًا باحلجاز اإمارة 
للعرب، وهي الطائف، التي يبلغ عددها ع�س���رين األفًا، واأمريها �س���يادة الأمري ال�س���ريف 
زي���د بن فواز م���ن طرف دولة اأم���ري مكة، وحتت اإمارت���ه جميع القبائ���ل املوجودة بجبل 
ال�س���راة)5(. والطائف هو نهاية جبل احلجاز من جهة ال�س���مال، وبه عيون جتري، واآبار. 
واأرا�س���ي الطائف خ�سبة، وب�س���اتينه كثرية، وهواوؤها جيد بارد جاف، واأهل مكة تذهب 
اإليه يف ال�س���يف، كما اأن دولة اأمري مكة، وهيئة احلكومة، والأغنياء مبكة تذهب اإليه كل 
عام �س���يفًا. والفواكه بالطائف كثرية، من �س���منها: الرمان، وال�س���فرجل، ول يوجد لها 
مثي���ل يف اأنح���اء املعمور، ويزرع بالطائف م���ن احلبوب: الرب، وال�س���عري، والذرة، وميتاز 
الطائ���ف بج���ودة الورد.." )6(، ويف�س���ل احلديث ع���ن جودة هواء الطائف يف ال�س���يف، 

هذه الرحلة طبعت وحققت اأكرث من مرة، واعتمدنا على الطبعة التي حققها عبداهلل بن عبدالرحمن بن اليا�ض،   )1(
وطبعتها دار ن�سر تراث العرب يف بريوت، الطبعة الثانية عام )1384ه�/1964م(.

انظر الرحلة نف�سها، �ض35، وما بعدها.  )2(
ومن تلك القبائل فروع من قبيلة عتيبة، و�س���بيع، والبقوم، وبني مالك، وثقيف، وقري�ض، امل�س���در نف�سه، �ض187   )3(

وما بعدها.
الربكاتي، الرحلة اليمانية، �ض 157-155.  )4(

اإن التاريخ الإداري يف بالد ال�سراة من الطائف �سماًل اإىل اأبها وبالد وادعة وقحطان جنوبًا غري وا�سح وبخا�سة   )5(
يف القرون  الإ�س���المية املبكرة والو�س���يطة. والع�س���ر احلديث حتى بداية القرن )14ه�/20م(. والقبائل يف هذه 
البالد �س���احبة ال�س���يطرة على اأوطانها، واإذا كان هناك امتداد لإمارات مكة املكرمة والطائف فهي �سكلية، ومل 
تخ�س���ع هذه البالد ملوؤ�س�س���ات اإدارية تابع���ة لدولة حقيقية اإل منذ ع�س���ر امللك عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن اآل 
�س���عود، وناأمل اأن يدر�ض مو�س���وع الإدارة ونظمها يف بالد ال�سروات منذ ع�سور ما قبل الإ�سالم حتى الأربعينيات 
من القرن )14ه�/20م(. وكذلك مو�س���وع احلياة الإدارية يف هذه البالد خالل الع�س���ر احلديث واملعا�سر منذ 

عام )1350-1438ه�/1931-2017م(. يحتاج هو الآخر اإىل درا�سة علمية موثقة.
)6(  الربكاتي، الرحلة، �ض 204-203.
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ويذكر معلومات تاريخية ح�سارية عن بالد الطائف وما حولها قل اأن جندها يف م�سادر 

ومراجع اأخرى)1(.
اأم���ا دبوي )Laurent Marcel Depui(، و�س���كيب اأر�س���الن فقد ج���اء اإىل اجلزيرة 
العربية يف بدايات الدولة ال�س���عودية الثالثة. فالأول، لورون مار�س���ال دبوي ولد يف و�سط 
�س���رق فرن�سا قريبًا من احلدود ال�سوي�سرية عام )1295ه� / 1878م(، والتحق باجلي�ض 
الفرن�س���ي �س���نة )1314ه�/1896م(، وق�س���ى �س���نوات من عمره يف عمله الع�س���كري يف 
ال�س���رق الأو�سط )�سوريا، واحلجاز، وال�سومال، وجند(، واأعلن ا�سالمه، وت�سمى با�سم 
)ال�س���ريف اإبراهيم(، اأو )ال�س���ريف اليا�ض اإبراهيم( )2(. قدم دبوي اإىل احلجار برتبة 
 نقيب يف عام )1336ه� / 1917م( �س���من البعثة الع�س���كرية وال�سيا�س���ية الفرن�سية اإىل 
اجلزيرة العربية، و�س���ارك مع ال�س���ريف ح�س���ني يف العديد من الأح���داث التي وقعت يف 
احلج���از، ث���م غادر احلج���از ع���ام )1338ه����/1919م(، ورج���ع اإليها يف الع���ام التايل 
)1339ه����/ 1920م(. وبق���ي يق���وم باأعم���ال القن�س���لية الفرن�س���ية يف ج���دة حتى عام 
)1348ه����/1929م()3(، وا�س���تمر بع���د ذل���ك يف �س���الت م�س���تمرة مع اململك���ة العربية 
ال�س���عودية، و�سغل اأي�س���ًا من�سب قن�سل لبلجيكا يف جدة بني �س���نتي )1354، 1357ه�/ 
1935، و 1938م(.مل يذكر دبوى معلومات حمددة عن مدينة الطائف، لكنه دون الكثري 
من التف�س���يالت عن اأحداث احلجاز يف عهد ال�س���ريف ح�س���ني بن علي، ثم دخول مدن 
احلجاز وحوا�س���رها حتت ال�سلطة ال�س���عودية يف عهد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود، وكان هذا الرحالة وال�سيا�سي فاعاًل يف �سنع عالقات الدولة الفرن�سية بكل من 

دولتي ال�سريف ح�سني وامللك عبدالعزيز بن �سعود)4(.
والثاين �سكيب اأر�سالن، وهو �سكيب بن حمود بن ح�سن بن يون�ض اأر�سالن، ولد عام 
)1286ه� / 1869م( بال�سويفات يف لبنان، وتعلم يف مدر�سة احلكمة يف بريوت، ثم عني 
مديرًا لل�سويفات ثم قائم مقام، اأقام مدة يف م�سر، وانتخب نائبًا عن حوران يف جمل�ض 

)1(  امل�سدر نف�سه، �ض 146-157، 201 وما بعدها.
)2(  علي حممد الزيدي "اأهمية مدونات الفرن�س���ي دبوي بو�س���فها م�س���درًا  لتاريخ اململكة العربية ال�س���عودية خالل 
املدة )1919-1929م( بحث من�س���ور يف كتاب: الرحالت يف �س���به اجلزيرة العربية، الذي طبعته ون�س���رته دارة 

امللك عبدالعزيز عام )1424ه�/2003م(، ج�2، �ض807 وما بعدها.
)3(  للمزيد انظر، عبداجلليل التميمي. "حكومة ال�س���ريف ح�س���ني باحلجاز والبعثة ال�سيا�سية والع�سكرية الفرن�سية 
باجلزيرة العربية، )1916-1918م(. املجلة التاريخية املغاربية، عدد )83-84( )زغوان( )1996(، �ض 203-
223، انظر اأي�س���ًا علي حممد الزيدي. »اأهمية مدونات الفرن�س���ي دبوي بو�س���فها م�سدرًا لتاريخ اململكة العربية 

ال�سعودية«. �ض 809-807.
املراجع نف�سها.  )4(
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املبعوثان العثماين، �س���كن دم�س���ق اإبان احلرب العاملية الأوىل، ثم برلني، ثم جنيف التي 
مك���ث بها )25( �س���نة. ع���اد بعدها اإىل بريوت، وتويف بها �س���نة )1366ه���� / 1946م(. 
يع���رف باأمري البيان، عامل بالأدب وال�سيا�س���ة، وم���وؤرخ، من كبار الكت���اب)1(. له العديد 
م���ن املوؤلفات، وكتابه الذي يعنينا، هو: الرت�س���امات اللطاف يف خاطر احلج اإىل اأقد�ض 
مط���اف، والكتاب يقع يف حوايل )356( �س���فحة من القطع املتو�س���طة، قام عبدالرزاق 
حممد �س���عيد كم���ال مبراجعته والتعليق عليه، ث���م طبعته مكتبة املع���ارف بالطائف عام 
)1397ه����( )2(. وهذا الكتاب ي�س���تمل على روايات واأخب���ار تاريخية كثرية عن الطائف، 
وجمعيها منقول من م�سادر ومراجع عديدة، كما حتدث اأر�سالن ب�سكل موجز عن الآثار 
التي �س���اهدها يف الطائف وبخا�سة املوجودة يف م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض، اأو يف بع�ض 
الأمكنة الأخرى من املدينة، وذكر املوؤلف اي�سًا بع�ض م�ساهداته يف وادي القيم، واملثناة، 
وال�سالمة، والوهط، والوهيط، وال�سفا، ووادي املحرم، والهدا، وذكر اأي�سًا بع�ض الأخبار 

وامل�ساهدات التي راآها يف الطريق ما بني مكة والطائف عرب الزمية وال�سيل الكبري)3(.

16- حمم��د ب��ن بليهد،وحمم��د ح�س��ني هي��كل، والزركل��ي، وحاف��ظ وهب��ة 
)ق14ه�/ ق20م(:

اب���ن بليه���د، هو: حممد بن عبداهلل بن بليهد من قبيل���ة بني خالد من قحطان، ولد 
يف الو�س���م بنجد �س���نة )1300ه�/1883م(، وتعلم بها القراءة، والكتابة، وتذوق ال�س���عر 
النبطي، كان عارفًا بالدروب وامل�سالك يف قلب اجلزيرة العربية، وتنقل يف بلدان عديدة 
داخل اجلزيرة العربية، فاأ�سبح خبريًا بجبالها، ووهادها، واأوديتها، وقراها، ومنازلها، 
وت���ويف عام )1377ه�/1958م(. �س���نف كتابه، املو�س���وم ب�: �س���حيح اأخبار عما يف بالد 
العرب من الثار، ويقع هذا املوؤلف يف خم�سة اأجزاء)4(. وهذا الكتاب يف الأ�سا�ض جغرايف، 
لكن���ه ل يخل���و من اإ�س���ارات اإىل معامل واآثار بع�ض املوا�س���ع من حا�س���رة الطائف، مثل: 
�س���وق عكاظ، ووادي وج، والوهط والوهيط وغريها، ول يوجد يف هذا ال�سفر تف�سيالت 

تاريخية وح�سارية مهمة)5(.
اأما هيكل، فهو: حممد ح�س���ني �س���امل هي���كل، ولد عام )1305ه����/1888م( بقرية 

انظر، الزركلي، الأعالم، ج�3، �ض 174-173.  )1(
�سدر هذا الكتاب �سمن �سل�سلة املكتبة الكمالية رقم )21( عام )1397ه�(.  )2(

�سكيب اأر�سالن، الرت�سامات اللطاف، �ض159، 160، 165، 167، 171-175، 177-198، 200 وما بعدها.  )3(
الزركلي، الأعالم، ج�6، �ض245، 246.  )4(

الزركلي، الأعالم، ج�6، �ض 246.  )5(
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كفر غنام بالدقهلية يف م�س���ر، وتخرج يف مدر�سة احلقوق عام )1327ه�/1909م(، ثم 
ابتعث اإىل فرن�سا وح�س���ل على درجة الدكتورة من ال�سوربون عام )1331ه�/1912م(. 
وهو كاتب، و�س���حفي، وموؤرخ، ومن رجال ال�سيا�س���ة، ومن اأع�س���اء املجم���ع اللغوي، ويل 
وزارة املعارف مرتني، ثم رئا�سة جمل�ض ال�سعب، كتب يف العديد من ال�سحف واملجالت، 
وتوىل حترير بع�س���ها، واأ�سدر عددًا من املجالت، و�سنف العديد من الكتب، وتويف �سنة 
)1376ه� /1956م( )1(: ويعد حممد ح�سني هيكل من الرحالة الذين جاءوا اإىل جزيرة 
العرب، فكتابه: يف منزل الوحي)2(، اأورد فيه تف�سيالت كثرية عن مدن احلجاز، وخ�ض 
الطائف ب�س���فحات عديدة تدور يف فلك تاريخه احل�س���اري، وقد ذكر هيكل الكثري من 
امل�ساهدات التي راآها يف قرى ومعامل الطائف املختلفة كما اأنه اعتنى كثريًا باآثار الطائف 
من الكتابات واملباين، فزار العديد منها داخل مدينة الطائف وخارجها، كما در�ض بع�ض 

الآثار والنقو�ض التي وقف عليها يف بع�ض املوا�سع من املدينة)3(.
اأم���ا الزركل���ي، فه���و خ���ري الدين بن حم���ود بن حممد بن عل���ي بن فار����ض الزركلي 
الدم�س���قي، ولد يف )9/ذي احلجة 1310ه� / 1893م(، يف بريوت، ون�س���اأ بدم�سق وتعلم 
مبدار�سها، واأخذ من علمائها، وذهب اإىل بريوت يف الكلية العلمانية تلميذًا، ثم ا�ستاذًا، 
عاد اإىل دم�س���ق، ثم رحل عنها بعد دخول الفرن�س���يني اإىل فل�س���طني وم�سر، واحلجاز، 
ات�س���ل ببع�ض احلكام العرب يف ع�س���ره مثل: امللك ح�س���ني بن علي، وامللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفي�سل، و�ساح يف بلدان عربية وغربية، وتقلد بع�ض الأعمال ال�سيا�سية 
والدبلوما�سية)4(، واأن�ساأ املطبعة العربية يف القاهرة يف اأواخر عام )1342ه�/1923م(، 
�س���ارك يف اإ�س���دار بع�ض اجلرائد يف دم�س���ق، ول���ه العديد من املوؤلف���ات واأبرزها: كتاب 
)الأع���الم(، و�س���به جزيرة العرب يف عه���د امللك عبدالعزيز، طب���ع يف اأربعة اأجزاء، ثم 
اخت�س���ره بكتاب )الوجيز يف �س���رية امللك عبدالعزيز( يف جملد واحد، وموؤلفات اأخرى 
عديدة، وما يهمنا يف هذه الدرا�سة كتاب: ما راأيت وما �سمعت)5(، وجل مادة هذا الكتاب 
قام���ت عل���ى الرحلة وامل�س���اهدات، جاء ه���ذا العامل الرحالة من ال�س���ام وجت���ول يف ربوع 
احلجاز وكتب عن اأر�س���ها و�س���كانها، وخ�ض الطائف ب�س���فحات عديدة، حيث �سار من 

انظر، الزركلي، الأعالم، جت6، �ض 107.  )1(
انظر، حممد ح�سني هيكل. يف منزل الوحي )القاهرة: مكتبة النه�سة، د.ت(، �ض 43 وما بعدها.  )2(

امل�سدر نف�سه.  )3(
الزركلي، الأعالم، ج�8، �ض 270-267.  )4(

طب���ع ه���ذا الكتاب يف الطائف، مكتبة املعارف، املكتبة الكمالية رق���م )23(، قدم له وعلق عليه عبدالرزاق كمال   )5(
)د.ت(، �ض19 وما بعدها. وللمزيد عن �سرية الزركلي الذاتية، انظر تقدمي الكتاب نف�سه، �ض18-3.



الق�سم الأول : الط�ئف يف عي�ن بع�ض امل�ؤرخني والرح�لني املتقدمني واملت�أخرين امل�سلمني وغري امل�سلمني 64
مك���ة عرب وادي نعمان والهدا اإىل الطائف، وذكر اأ�س���ماء بع�ض القرى التي �س���اهدها يف 
قمة جبال الهدا، و�س���ورًا من احلياة الزراعية والقت�س���ادية يف تلك الناحية)1(. ويدخل 
الزركلي الطائف يوم الثالثاء )14/حمرم/1339ه�/1920م( ويذكر �سذرات عن اأهمية 
الطائف الع�سكرية والقت�سادية والتاريخية، ويورد معلومات على ل�سان ال�سريف عبداهلل 
بن احل�س���ني بن علي الذي قاد معركة عرب الطائف �س���د القوات العثمانية يف الطائف، 
وكيف هزموهم واأخرجوهم من حا�سرة الطائف)2(. كما اأفا�ض هذا الرحالة يف احلديث 
عن اآثار الطائف، و�س���اهد النقو�ض يف جبل ال�س���كارى، واأم العراد، والردف، وقراأ مناذج 
منها، واأورد تقرير البعثة الزراعية الذي يتحدث عن جوانب عديدة مثل املناجم واأماكن 
التعدي���ن القدمية، كما و�س���ف بع�ض م�س���اجد الطائ���ف، واأعالمها واأدبائه���ا عرب اأطوار 
التاري���خ الإ�س���المي)3(، وذكر بع����ض اأوديتها، وقراها واآبارها، وب�س���اتينها، وح�س���ونها، 
وعيونها)4(، واأ�سار اإىل بع�ض الع�سائر والقبائل التي ت�سكن مدينة الطائف وما حولها)5(.

ويف�سل هذا املوؤرخ والرّحالة بع�ض امل�ساهدات عن مدينة الطائف الرئي�سية، فيقول: 
" اأحيط الطائف ب�سور ي�سم داخل البلدة من جميع اأطرافها، ولي�ض هذا باحلائط الذي 
يقال اإن الطائف �س���مي لإطافته به منذ عرفت هذه الديار يف الع�س���ور الغابرة، بل ذلك 
ق���د اندر�ض، واأقيم ه���ذا بعد عام الألف الهجري���ة حول اأكرب قرية يف دي���ار الطائف)6(، 
وم���ا برح الأمراء والأ�س���راف وغريهم يتعهدونه بالإ�س���الح والرتمي���م والبناء حتى بقي 
اإىل الآن حافظ���ًا مكانه. ول�س���ور الطائف ثالثة اأبواب، تغلق كل ي���وم بعد الغروب، وهي: 
)1( باب احلزم، وهو ال�س���رقي املو�سل اإىل �س���ربة. )2( باب الريع، وهو الغربي املو�سل 
اإىل ال�س���المة واملثن���اة. )3( ب���اب ابن عبا�ض، وهو بجانب م�س���جد اب���ن عبا�ض يقع على 
اجله���ة اجلنوبي���ة اإىل الغرب من الطائف)7(. وهذه الأب���واب يرجع عهدها اإىل زمن بناء 
ال�سور على الغالب، وقد جددت عمارته قبل قدوم حممد علي با�سا امل�سري اإىل احلجاز 

الزركلي، ما راأيت وما �سمعت، �ض 76-61.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 91-80.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 92 وما بعدها.  )3(
امل�س���در نف�س���ه، �ض 129-146. ي�ستح�س���ن الطالع على هذه ال�سفحات ملعرفة اأ�س���ماء عدد من القرى والعيون   )4(
والآب���ار واحل�س���ون الت���ي عرفتها بالد الطائ���ف، ومعظمها الي���وم اندثر، اأو تغريت اأ�س���ماوؤها م���ع عجلة التطور  

والتمدن احل�ساري الذي تعي�سه الطائف.
امل�سدر نف�سه، �ض 158-147.  )5(
امل�سدر نف�سه، �ض 114-113.  )6(

امل�سدر نف�سه، �ض 114.  )7(
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)�سنة 1228ه�/1813م(، وبقيت الأبواب تعرف باأ�سمائها اإىل اليوم)1(. والطائف ثالث 
حارات. الأوىل: حارة فوق، وهي وراء باب الريع للداخل اإىل البلدة. والثانية: حارة اأ�سفل 
وهي م�س���كن الأمراء والأ�سراف وتقع خلف باب احلزم. والثالثة: حارة ال�سليمانية: وهي 
على مقربة من باب ابن عبا�ض، يراها الداخل من هذا الباب على ميينه)2(. واأو�سع هذه 
احلارات واأكرثها �س���كانًا حارة اأ�س���فل، ثم حارة فوق، ثم ال�س���يلمانية)3(. وكانت منازل 
الطائ���ف قبل احل���رب)4( تناهز )1500( منزل، ويف اأوائل احلرب ا�س���تدت اأزمة العي�ض 
فيه فبارحه بع�ض ال�سكان، ثم كانت الثورة)5( فتهدم جانب عظيم من الق�سور والأبنية، 
وتداعى جانب غري ي�س���ري ما زال اإىل اليوم، يراه الناظر �ساخ�سًا يف الف�ساء، وقد جرد 
م���ن الأثاث والبلورات وتباعد عنه النا�ض خمافة �س���قوطه... وق���د اأخربين رئي�ض بلدية 
الطائ���ف اأن الدور العامرة الآن امل�س���كونة ق���د ل تزيد عن األف دار)6(. واأما �س���كان بلدة 
الطائف عدا القرى املحيطة بها والقبائل ال�س���اربة قريبًا منها اأو بعيدًا عنها، فهي الآن 
ل تقل عن خم�س���ة اآلف، ورمبا كان عدد الراحل���ني عنها قبل الثورة يقارب عدد الباقني 
اليوم")7(. وي�س���ري هذا الع���امل اإىل عدد املدار�ض يف الطائف اأثناء زيارته لها، وبع�س���ها 
اأ�س�س���تها الدولة العثمانية، واأخرى اأن�س���اأها ال�سريف ح�س���ني بن علي)8(. ويذكر الزركلي 
�سيئًا عن الزراعة من م�ساهداته ومما نقله من تقرير البعثة الزراعية، وي�سري اإىل بع�ض 
الزراعات املحلية يف حا�سرة الطائف، فيقول: "انح�سرت الزراعة املحلية فيها بزراعة 
احلب���وب واأخ�س���ها احلنطة، وال�س���عري، والدخن، وبزراع���ة الفواكه واأخ�س���ها الرمان، 
وال�س���فرجل، والتفاح، والكمرثى، والعنب، والليمون، واخلوخ، وتكرث فيها اخل�س���ر مثل: 
امللفوف، والكرنب، وال�س���بانخ، والبندورة، والباذجنان، وامللوخية، والكو�س���ة ، والبامية، 
والفا�س���وليا، والب�س���ل، وال�س���مام )اخلربز(، والث���وم، والبطيخ الأحم���ر )احلبحب(، 
والفول، والفجل")9(. ويذكر اأنه يوجد بالطائف ثالثة موا�س���م للزراعة، هي: املزروعات 

امل�سدر نف�سه، �ض 114.  )1(

امل�سدر نف�سه، �ض 114.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 114.  )3(
يق�سد باحلرب: اأي احلرب العاملية الأوىل.  )4(

يق�سد بالثورة: اأي ثورة ال�سريف ح�سني بن علي �سد الأتراك.  )5(
الزركلي، ما راأيت وما �سمعت، �ض 115.  )6(

امل�سدر نف�سه، �ض 115.  )7(

امل�سدر نف�سه، �ض 116.  )8(

امل�سدر نف�سه، �ض 125.  )9(
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الربيعية، واملزروعات ال�س���توية، واملزروعات املتو�س���طة ما بني الأوىل والثانية)1(. ويذكر 
اأنه مكث نيفًا وع�سرين يومًا يف الطائف يف �سحبة اأعيانها مثل: اأمري الطائف، وقا�سيها، 
ومدير �سرطتها، وفريق من �سباط اجلي�ض، وكانوا يتجولون يف اأرجاء الأوطان الطائفية، 

وقد اأ�سرنا اإىل بع�ض م�ساهداته يف هذه البالد)2(.
اأما حافظ وهبة، فهو من مواليد بولق يف م�س���ر عام )1307ه�/1189م(، عا�ض يف 
اأ�س���رة متو�س���طة احلال، وبداأ تعليمه يف الكتاتيب، ثم اأر�س���له والده اإىل الأزهر، ودر�ض يف 
مدر�سة الق�ساء ال�سرعي، وتعلم على اأيدي علماء كرث. هرب من امل�ستعمر الربيطاين اإىل 
الكويت وعمل يف مهنة التدري�ض، واإمامة النا�ض يف بع�ض م�س���اجد الكويت، ات�س���ل بامللك 
عبدالعزي���ز يف الكويت، ثم طلب���ه الأخري للعمل يف بناء الدولة ال�س���عودية احلديثة، فغادر 
الكويت اإىل امللك ابن �س���عود يف الريا�ض، و�س���ار من م�ست�س���اريه الرئي�سيني، ف�سمم علم 
اململكة العربية ال�س���عودية، واأر�س���ل يف مهمات �سيا�سية، ودبلوما�س���ية عديدة داخل البالد 
العربية وخارجها، كما عني �س���فريًا للمملكة العربية ال�س���عودية يف بريطانيا، وعمل جاهدًا 
على توطيد العالقات ال�سيا�س���ية بني بريطانيا وال�س���عودية، وبني اململكة العربية ال�سعودية 
وم�سر، وله جهود كثرية يف تاأ�سي�ض اململكة العربية ال�سعودية. له موؤلفان هما: )1( خم�سون 
عامًا يف اجلزيرة العربية. )2( جزيرة العرب يف القرن الع�س���رين)3(، ويف هذين الكتابني 
دون تف�سيالت جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب، ور�سد تفا�سيل كثرية عن حكامها يف 
القرن )14ه�/20م(، وخ�ض امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل بالن�سيب الأكرب 
من هذه املعلومات. واأثناء حديثه عن مدن وحوا�س���ر اململكة العربية ال�سعودية حتدث عن 
مدين���ة الطائف فاأّكد اأقوال من �س���بقه يف اعت���دال هوائها، وكرثة فواكهها وخ�س���رواتها، 
وغزارة مياهها، وهي مدينة حماطة ب�س���ور، واأ�س���ار اإىل اأن عدد �س���كانها يف ع�س���ره نحو 

ع�سرة اآلف ن�سمة، واأغلبهم من القبائل العربية مثل: ثقيف وعتيبة وغريها)4(.

17- فلبي، وي��سف يا�سني، وف�ؤاد حمزة )ق14ه�/ق20م(:
هوؤلء الأ�ساتذة الثالثة جاءوا اإىل اجلزيرة العربية يف القرن )14ه�/20م( وات�سلوا 
بامللك عبدالعزيز وتفانوا يف خدمته، وكتبوا �س���يئًا مما عرفوه اأو �س���اهدوه اأو قراأوه عن 

امل�سدر نف�سه، �ض 125.  )1(
امل�س���در نف�س���ه، �ض 159. ي�ستح�سن قراءة كتاب الزركلي. ما راأيت وما �س���معت، ففيه كثري من التف�سيالت عن   )2(

الطائف وغريها من بالد احلجاز.
انظر هذا الكتاب يف طبعته الثالثة )القاهرة، 1375ه�/1956م(، �ض1 وما بعدها.  )3(

امل�سدر نف�سه، �ض 35.  )4(
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بالد و�س���كان هذه اجلزيرة. واأ�س���هرهم، بل اأ�س���هر من زار اجلزيرة العربية وكتب عنها 
يف الع�س���ر احلديث، هو فلبي. وا�س���مه هاري �سانت جون فلبي، واملعروف ب� )جاك(، اأو 
)ال�س���يخ فلبي(، اأو احلاج فلبي، ولد يف �س���يالن عام )1303ه����/1885م(، اأنهى تعليمه 
اجلامع���ي يف بلده الأ�س���ل )بريطانيا(، ويف جامعة كم���ربدج، التحق باخلدمة املدنية يف 
الهن���د عام )1326ه� /1908م(، ث���م انتقل اإىل العراق �س���نة )1333ه�/1914م(، ويف 
عام )1336ه�/1917م( �سافر اإىل الريا�ض والتقى بالإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفي�س���ل، و�س���ار اإىل احلجاز وقابل اأمراء الأ�س���راف يف الطائف وجدة، وقام بعدد من 
الرح���الت اإىل القاهرة والقد�ض، ثم عاد اإىل ابن �س���عود ع���ام )1337ه� / 1918م()1(. 
وا�س���تمر يق���وم ببع�ض الرح���الت يف بالد العرب وذل���ك بتكليف من حكومت���ه بريطانيا، 
لك���ن الظ���روف جعلت���ه يقرب م���ن املل���ك عبدالعزيز ب���ن �س���عود وترت�س���خ العالقة بني 
الثن���ني، وهذا مما جعل فلبي ميكث يف البالد العربية ال�س���عودية ح���وايل اأربعني عامًا، 
فج���اب معظم اأجزائها وكتب عنها ع�س���رات الكتب والدرا�س���ات، واعتنق الإ�س���الم عام 
)1350ه�/1930م(، و�س���ار من حا�سية ابن �س���عود املقربني حتى وفاة امللك عبدالعزيز 
ع���ام )1373ه����/1953م(، بعدها اأح�ض فلب���ي اأنه غري مرغوب فيه فق���رر الذهاب اإىل 

لبنان، ومات يف بريوت عام )1380ه�/1960م( )2(.
وعن���د فح�ض موؤلفات فلبي التي اأ�س���ارت اإىل الطائف، وجدت البع�ض منها تفاوتت 
يف مدونات���ه عن هذه املدينة، وات�س���ح لنا اأنه زار بالد الطائ���ف مرات عديدة، وكل مرة 
يزورها يذكر �س���يئًا من تاريخها وح�س���ارتها يف ع�س���ره، اأو عرب اأط���وار التاريخ العربي 
 والإ�س���المي. وم���ن الكت���ب التي اأ�س���ارت اإىل �س���ور م���ن اأر�ض و�س���كان الطائ���ف، هي: 
)1( مغامرات النفط العربي)3(. )2( حاج يف اجلزيرة العربية)4( )3( العربية ال�سعودية 
م���ن �س���نوات القحط اإىل ب���وادر الرخ���اء. )5( )4( قلب اجلزيرة العربي���ة )جزءان( )6(. 

روبن بدول، الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية، �ض102-90.  )1(
املرجع نف�سه، �ض 95-120. للمزيد انظر غيثان بن جري�ض، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�3، �ض348. ج�4،   )2( 

  �ض47. ج�9، �ض170-169.
)3(  انظ���ر ه���ارى �س���انت ج���ون فلب���ي نقل���ه اإىل العربي���ة الدكت���ور/ عو����ض الب���ادي )الريا����ض: مكب���ة العبي���كان، 

1421ه�/2001م(، )251  �سفحة(.
 )4(  انظر، هاري �سانت جون فلبي. ترجمة الأ�ستاذ الدكتور/ عبدالقادر حممود عبداهلل )الريا�ض: مكتبة العبيكان، 

  1421ه�/2001م. )355 �سفحة(.
)5(  هاري �سانت جون فلبي. ترجمة الدكتور/ عاطف فالح يو�سف. )الريا�ض: مكتبة العبيكان، 1422ه�/2002م(. )680   �سفحة(.

انظر فلبي، ترجمة الدكتور/ �س���الح علي حمجوب )الريا�ض: مكتبة العبيكان، 1423ه�/2002م(. اجلزء الأول   )6(
)486 �سفحة(. واجلزء الثاين )630 �سفحة(.
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)5( الذاكرة العربية للمملكة العربية ال�س���عودية)1(. )6( اأربعون عامًا يف الربية. )2( )7( 

مرتفعات اجلزيرة العربية )جزءان( )3(.
كانت اأول زيارة لفلبي اإىل الطائف عام )1337ه�/1918م(، حيث اأر�سلته احلكومة 
الربيطانية ملقابلة ال�س���ريف ح�س���ني بن علي يف احلجاز، وعند و�سوله الطائف ا�ستقبله 
اأمريه���ا، وهو من قرابة ال�س���ريف الأكرب )ح�س���ني بن علي( واأنزل���ه يف منزل اأعد له مع 
رفاق���ه، وزار الأمري يف منزله يف ق�س���ر �س���ربا)4(، ثم دون بع�ض التو�س���يحات عن هيئة 
منازل الطائف التي تتكون من طابق وطابقني، وذكر اأنواع بع�ض املنازل التي دخلها، كما 
اأ�سار اإىل رجال ال�سرطة الذين يقومون على حفظ الأمن وحرا�سة املدينة، كما اأورد بع�ض 
التف�س���يالت عن الطرق والأزقة و�سط الطائف، واأ�س���ار اإىل عدد من الأ�سربة والأطعمة 
الت���ي قدمها اأمري الطائف اأو بع�ض الأعيان والوجهاء الذين ا�ست�س���افوه ورفاقه)5(. وقد 
راأى ال�س���كان يت�س���اعفون يف الطائف اأثناء ف�سل ال�س���يف، واأغلبهم ياأتون اإليه من مكة 
للراحة وال�ستجمام)6(. كما اأن اجلرائد مثل جريدة القبلة وغريها كانت تر�سل من مكة 
املكرمة اإىل الطائف)7(، ودون بع�ض ال�س���ذرات القت�س���ادية والجتماعية التي �ساهدها 

فلبي، ترجمة الدكتور/ عبا�ض �سيد اأحمد )الريا�ض: مكتبة العبيكان )1424ه�/2003م(، )454 �سفحة(.  )1(

فلبي، ترجمة الدكتور/ عاطف فالح يو�سف )الريا�ض: مكتبة العبيكان، 1425ه/2004م(، )447 �سفحة(.  )2(
هارى �س���انت جون فلبي، ترجمة الدكتور ح�سن م�سطفى ح�سن، وتقدمي ومراجعة وتعليق اأ.د. غيثان بن علي بن   )3(
جري����ض )الريا�ض: مكتبة العبيكان، 1426ه�/2005م(. اجلزءان )1449 �س���فحة(. هذه الكتب املذكورة اأعاله 
وغريها من موؤلفات فلبي بحاجة اإىل درا�س���ات يف عدد من البحوث، وهي مليئة باملواد العلمية القيمة واجلديرة 

بالقراءة والبحث.
ق�س���ر �س���ربا: هو الق�س���ر الذي كانت فيه الإمارة وبع�ض املوؤ�س�س���ات الإدارية الأخرى، وهو اليوم و�س���ط مدينة   )4(
الطائف. وقد اأ�س���ار فلبي اإىل �سيء من هيئة هذا الق�سر اخلارجية، وبع�ض غرفه و�سالته، وطوابقه وتق�سيماته 
الداخلية، وما يحيط به من مرافق واأبنية اأخرى. ويذكر اأن الذي بناه الأ�سراف، وقد بنوه تيمنًا بق�سر اآخر �سكنه 
البع�ض منهم يف حي �سربا بالقاهرة. وهذا الرحالة ا�سار اإليه يف مرات عديدة من زياراته للطائف، لكن اأول مرة 
�ساهده عام )1337ه�/1918م( عندما كان الأ�سراف م�سيطرين على الطائف، واأورد بع�ض املعلومات عنه اأي�سًا 
يف �س���نوات اأخرى لحقة عندما �سار مقرًا لالإمارة يف عهد امللك عبدالعزيز. انظر فلبي، قلب اجلزيرة العربية، 
ج�1، �ض189. للموؤلف نف�س���ه، الذكرى العربية للمملكة العربية ال�سعودية، �ض 169-170، املوؤلف نف�سه، حاج يف 

اجلزيرة العربية، �ض172.
دون فلب���ي �س���ورًا عدي���دة م���ن تاريخ الطائف يف ع���ام )1337ه����/1918م(، وحتت عن���وان م�س���تقل اأطلق عليه   )5(
)الأر�ض املقد�سة( واأفرد ملدينة الطائف حوايل )22( �سفحة ذكر فيها معلومات تاريخية وجغرافية واقت�سادية 

واجتماعية متنوعة. انظر كتابه، قلب اجلزيرة العربية، ج�1، 311-289.
امل�سدر نف�سه، ج�1، �ض 298-297.  )6(

امل�س���در نف�س���ه، ج�1، �ض 292. كانت العديد من الكتب واملجالت واجلرائد تر�سل من مكة اإىل الطائف وغريها   )7(
من حوا�س���ر احلجاز، بل كانت ت�س���ل اإىل بع�ض قرى ومدن تهامة وال�س���راة. امل�سدر: هذا ما �سمعه الباحث من 

بع�ض الرواة الذين عا�سروا العقود الو�سطى من القرن )14ه�/20م(.
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يف الطائ���ف يف العق���د الرابع من القرن الهجري املا�س���ي، فيقول: "يكون ال�س���اأن ونحل 
اجلبال واأ�سجار الفاكهة املوجودة بالوادي، و�سفوح اجلبال م�سادر للتجارة بني ال�سكان 
املحليني، ويتمتع ع�س���ل نحل الطائف ب�سهرة عالية م�س���تحقة يف اجلزيرة كلها... ويكون 
ع�س���ل النحل ولنب ال�س���اأن الغذاء الرئي�س���ي ل�س���كان اجلبال، كما اأن التم���ر ولنب النوق 
يكونانه يف ال�سحراء العربية. وتزود ب�ساتني الطائف مكة بال�سفرجل، والرمان، واخلوخ، 
وامل�سم�ض، والعنب، والبطيخ، وال�سمام والقرع وخ�سروات خمتلفة، وهناك ب�ساتني نخيل 
يف القرى الدنيا مثل الأخي�س���ر، والقيم، واملري�س���ية، ولكن لي�ض يف الطائف نف�سها، كما 
توجد اأ�س���جار الربتقال والليمون هنا وهناك ولكن لي�ض بوفرة")1(. ويذكر و�س���فًا لبع�ض 
جبال الطائف مثل: الهدا، وقرانيت)2(، وبع�ض الع�سائر التي ت�ستوطن الطائف، ويف عام 
)1337ه����/1918م( يزور م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض، ويذكر بع�ض اأو�س���افه املعمارية، 
فيق���ول: " يقع امل�س���جد خ���ارج البواب���ة اجلنوبية مبا�س���رة، وهو بناء اأنيق ت�س���طف فيه 
اأعمدة حجرية مزخرفة يف اجتاه الداخل حتى البهو املك�س���وف، ويف و�سطه ترتفع قبتان 
متنا�س���قتا الأبعاد، اأولهما: تقف على �س���ريح عبداهلل بن عبا�ض)3(. والقبة الثانية: فوق 
�س���ريحني لأبناء الر�س���ول )ملسو هيلع هللا ىلص( )عبداهلل، والطيب، والطاهر(، وحممد بن احلنفية، 
ويف اأحد اأركان املربع ترتفع مئذنة، ويقع املدخل الرئي�سي للم�سجد يف اجلانب اجلنوبي، 

وهو فقط قو�ض مزخرف ويف و�سطه باب")4(.
ويف الرحل���ة الآن���ف ذكرها ب���ني فلبي طبيع���ة وادي وج وما يوجد علي���ه من القرى، 
ونوعي���ة واأحج���ام املنازل املوج���ودة يف تلك الناحية، وذك���ر بع�ض الأبنية الع�س���كرية يف 
حا�س���رة الطائف)5(. ومنذ بداية خم�س���ينيات القرن الهجري املا�س���ي ت���ردد فلبي على 
الطائف مرات عديدة، والتقط عددًا من ال�سور الفوتوغرافية لبع�ض املعامل اجلغرافية 
يف منطقة الطائف)6(، و�س���رح بع�ض الآثار املعمارية التي تهدمت على اأثر احلروب التي 

فلبي، قلب اجلزيرة العربية، ج�1، �ض299. يذكر فلبي كرث الفواكه واخل�سروات يف الطائف عام )1337ه�/1918م(،   )1(
ويف مرات تالية من اخلم�س����ينيات اإىل ال�س����بعينيات الهجرية تردد على الطائف مرات عديدة، ويف كل مرة يذكر غنى 

الطائف بهذه ال�سلع التي كانت ت�سدر اإىل مكة واإىل اأ�سواق عديدة يف اجلزيرة العربية.
قرانيت: جبل جنوب الطائف يف �س���فا بني عمر من بني �س���فيان ثقيف، ذو �س���عبتني اإحداهما اأطول من الأخرى.   )2(

انظر، البالدي، معجم معامل احلجاز، ج�7، �ض 122.
عبداهلل بن عبا�ض. ولد ومات ودفن يف مكة. انظر، فلبي، قلب اجلزيرة العربية، ج�1، �ض300. حا�سية )1(.  )3(

امل�س���در نف�س���ه، ج�1، �ض 300. ونقول اإن م�س���اجد الطائف التاريخية مثل م�س���جد ابن عبا�ض وم�س���جد الهادي   )4(
وغريهما ت�ستحق  اأن يفرد لها كتابًا اأو ر�سالة علمية موثقة.

فلبي، قلب اجلزيرة العربية، ج�1، �ض 306-303، 309-308، 311-310.  )5(
فلبي، حاج يف جزيرة العرب، �ض 142، 167، 169، 172.  )6(
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عا�س���تها الطائف خالل القرن )13ه����/19م(، وبدايات القرن )14ه����/20م( )1(، وذكر 
بع�ض ال�سخ�سيات التي قابلها يف الطائف ومعظمهم من م�ست�ساري امللك عبدالعزيز مثل 
فوؤاد حمزة، وعبداهلل ال�س���ليمان، وحافظ وهبة وغريهم)2(، كما جتول يف نواحي الطائف 
مثل: وادي املحرم، والهدا، وبع�ض قرى الطائف، كال�سالمة، واملثناة، وف�سل احلديث عن 
رحلة خرج فيها اإىل جبال قرانيت)3( يف �س���فا بني عمر من بني �سفيان ثقيف، واأفرد لتلك 
الرحل���ة حوايل اأربعني �س���فحة حتت عن���وان )قرانيت التاج( )4(، وه���ذه الناحية تبعد عن 
و�س���ط الطائف اأكرث من ع�س���رين كياًل، ويف هذه الرحلة اأ�س���ار اإىل بع�ض الع�سائر والقرى 
الت���ي توج���د على تلك الطري���ق، والغطاء النبات���ي الكثيف الذي يف تل���ك الناحية، واملعامل 
اجلغرافي���ة التي ت�س���تهر به���ا، كما ذكر بع�ض الأطعمة والأ�س���ربة التي �س���اهدها يف بع�ض 
املن���ازل والقرى الت���ي مروا عليه���ا، كما لفت نظره كرثة احل�س���ون املوج���ودة على روؤو�ض 
اجلب���ال ويف الأودي���ة التي كانت ت�س���تخدم لأهداف حربية)5(، وعند م���روره يف تلك البالد 
عام )1350ه�/1930م( اأ�س���بحت تلك القالع واحل�س���ون ت�س���تخدم خم���ازن لالأعالف 
واحلبوب واأحيانًا �س���كنًا للموا�س���ي)6(. ويف موا�س���ع عدي���دة من كتبه اأ�س���ار اإىل جغرافية 
احلوية، وبدايات التنمية احلديثة يف الطائف يف عهد ابن �سعود، مثل اخلدمات ال�سحية، 
والع�س���كرية، والت�سالت وغريها، كما ذكر مواقع يف اأطراف الطائف من جهاتها الأربع، 
وجميعها �ساهدها اأو مر قريبًا منها، ودون بع�ض املعلومات عن الن�ساطات الع�سكرية التي 
جرت على اأر�ض الطائف يف نهاية حكم الأ�سراف، اأو اأثناء جميء العثمانيني الأتراك اإىل 

تلك النواحي، اأو عندما دخلت هذه الناحية حتت حكم ابن �سعود)7(.
اأم���ا يو�س���ف يا�س���ني، فه���و م���ن ب���الد ال�س���ام، م���ن بل���دة الالذقي���ة، ول���د ع���ام 
)1310ه����/1892م(، ب���داأ حيات���ه الأوىل يف ال�س���ام، ث���م �س���افر اإىل م�س���ر، وعاد اإىل 

امل�سدر نف�سه، �ض 243-207.  )1(
فلبي، اأربعون عامًا يف الربية، �ض 329-325.  )2(

للمزيد عن جبل قرنيت، انظر البالدي، معجم معامل احلجاز. ج�7، �ض122.  )3(
انظر، فلبي، حاج يف جزيرة العرب، �ض 243-207.  )4(

امل�سدر نف�سه، �ض 243-207.  )5(
امل�سدر نف�سه، �ض 207 وما بعدها.  )6(

فلبي، العربية ال�سعودية، �ض 553 وما بعدها. املوؤلف نف�سه، حاج يف اجلزيرة العربية، �ض 142 وما بعدها ، املوؤلف نف�سه،   )7( 
 اأربع���ون عام���ًا يف الربي���ة، �ض 229 وما بعدها، املوؤلف نف�س���ه، مغام���رات النفط العربي، ����ض 16، 17، 32، 35، 
70، املوؤلف نف�س���ه، الذكرى العربية، �ض123، ويف هذا الكتاب الأخري دون )17( �س���فحة و�سح فيها جدول امللك 
عبدالعزي���ز اليوم���ي، وذل���ك اأثناء مالزمته ل���ه يف الطائف عدة اأيام ع���ام )1370ه����/1950م(، فلبي، الذكرى 
العربي���ة، 163-180. انظ���ر اأي�س���ًا فلب���ي،  مرتفعات اجلزيرة العربي���ة، ج����1، 73، 95، 151، 162، 169، 185، 

املوؤلف نف�سه، قلب اجلزيرة العربية، ج1، �ض289 وما بعدها.
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ال�س���ام، وبعد الحتالل الفرن�س���ي ل�س���وريا هرب اإىل احلجاز اأثناء حكم الأ�س���راف، ثم 
رج���ع اإىل الأردن والقد����ض، ث���م عاد اإىل دم�س���ق ودخل كلية احلق���وق، ومل يلبث اأن اتفق 
مع بع�ض اأ�س���دقائه و�س���افروا اإىل الريا�ض عن طريق الح�س���اء. وقد حظي بثقة ورعاية 
املل���ك عبدالعزي���ز بن عبدالرحمن الفي�س���ل و�س���افر مع���ه يف رحلت���ه اإىل احلجاز عام 
)1343ه�/1924م(، وا�س���رف على اإ�سدار جريدة اأم القرى، ثم عينه امللك عبدالعزيز 
رئي�س���ًا لل�سعبة ال�سيا�س���ية يف الديوان امللكي، ثم اأ�سيف على من�س���به وزير دولة، فتوىل 
اإدارة وزارة اخلارجي���ة بالنياب���ة، وا�س���تمر يف عمل���ه بعد وف���اة املل���ك عبدالعزيز فكان 
م�ست�س���ارًا للملك �س���عود ب���ن عبدالعزيز، وت���ويف يف مدينة الدمام ودف���ن بالريا�ض عام 
)1382ه�/1962م(. له كتاب بعنوان: الرحالت امللكية )رحالت جاللة امللك عبدالعزيز 
اإىل مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة والريا�ض، املن�سورة يف جريدة اأم القرى )1343-
1346ه����(. ومادة ه���ذا الكتاب دونها عدد من الكتاب ورجال امللك عبدالعزيز ون�س���رت 
يف جريدة اأم القرى، وقام يو�س���ف يا�س���ني بجمعها وترتيبها ون�س���رها)1(. ول جند مادة 
علمي���ة كثرية تذك���ر يف هذه الرحالت عن حا�س���رة الطائف، اللهم اإل املقالة املن�س���ورة 
يف اجلريدة يف )10/�س���عبان/1343ه�( التي ت�س���ري اإىل و�سول امللك عبدالعزيز ورفاقه 
اإىل بلدة ع�س���رية القريبة من منطقة الطائف وكان ذلك يف اخلام�ض من جمادى الأوىل 
عام )1343ه�/1924م( حيث قام بها امللك تلك الليلة وا�س���تقبل عددًا من الوفود وكثري 
منه���م من قبائل منطقة الطائف)2(. ويف ال�س���اد�ض من �س���هر جم���ادى الأوىل من العام 
نف�س���ه، خرج موكب امللك اإىل قرية ال�س���يل ا�ستعدادًا لالإحرام ودخول مكة، ويذكر كاتب 
املقالة بع�ض املعلومات عن بلدة ال�سيل، التي هي جزء من منطقة الطائف، فيقول: "وهي 
قري���ة فيها بع�ض بيوت قليلة، واملاء متوفر يف ذلك املكان، واإذا حفر الإن�س���ان يف الأر�ض 
مق���دار مرت اأو مرتين وجد املاء العذب")3(.وبعد الإحرام �س���ار امللك يف رحلته حتى نزل 

يف الزمية)4(.

)1389ه����/1969م  ع���ام  املع���ارف  وزارة  يف  طبع���ت  الق���رى  اأم  جري���دة  يف  املن�س���ورة  الرح���الت  ه���ذه   )1(
ع���ام  ويف  )1343ه����/1924م(.  ع���ام  يف  يا�س���ني  يو�س���ف  واأعده���ا  كتبه���ا  الت���ي  امللكي���ة  الرحل���ة  وقائ���ع 
)1404ه����/1984م( قام���ت جامع���ة الإم���ام حمم���د ب���ن �س���عود الإ�س���المية باإع���ادة طباع���ة الرحل���ة امللكي���ة 
نف�س���ها، ويف ع���ام )1406ه����/1986م( اأ�س���افت اجلامع���ة ث���الث رح���الت اأخ���رى �س���بق ن�س���رها يف جري���دة 
 اأم الق���رى اإىل الرحل���ة امللكي���ة، ون�س���رتها يف كت���اب واح���د، ث���م قام���ت دارة املل���ك عبدالعزيز باإع���ادة طباعة 
 هذا الكتاب مبنا�سبة مرور مائة عام على تاأ�سي�ض اململكة العربية ال�سعودية، ومت ن�سره عام )1419ه�(، ويقع يف 

)160  �سفحة( من القطع املتو�سط.
)2(  انظر، يو�سف يا�سني، الرحالت امللكية، 60.

)3(  امل�سدر نف�سه، �ض 61-60.
)4(  امل�سدر نف�سه، �ض61.
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والأ�س���تاذ ف���وؤاد حم���زة، يعرف با�س���م فوؤاد ب���ك حمزة، ويكن���ى )اأبو �س���امر( ولد 
يف لبن���ان يف حمافظ���ة اجلب���ل عام )1387ه����/1899م( لأ�س���رة درزية يق���ال اإنها تعود 
اإىل ج���ذور قحطانية م���ن عرب اجلنوب، عمل معلم���ًا يف القد�ض ودم�س���ق، ويجيد اللغة 
الجنليزية، زكاه �س���كري القوتلي عند امللك عبدالعزيز فعمل مرتجمًا خا�سًا للملك، ثم 
توىل اأعمال مديرية ال�سئون اخلارجية ثم وكياًل لل�سئون اخلارجية، ومنح لقب �سفري، ثم 
وزير دولة، وعني وزيرًا مفو�سًا يف باري�ض واأنقرة ثم اأ�سبح م�ست�سارًا للملك عبدالعزيز، 
وقام برحالت ومهمات دبلوما�س���ية داخل اجلزيرة العربية وخارجها، و�سافر اإىل قارتي 
اأورب���ا واأمري���كا للتعريف ب�سيا�س���ة اململكة العربية ال�س���عودية ومنهجها، كما �س���ارك يف 
مفاو�س���ات اململكة العربية ال�س���عودية واليمن اخلا�س���ة باحلدود والعالقات ال�سيا�س���ية 
 يف م���ا بني البلدي���ن وكانت وفاته عام )1371ه�/1951م(. له ع���دد من املوؤلفات، منها: 
)1(: قلب اجلزيرة العربية )2( البالد العربية ال�سعودية )3( يف بالد ع�سري، وقد �سدر 

يف طبعتني )1951م، 1968م( )1(.
ويف كتاب���ه )يف بالد ع�س���ري( جنده يكتب م�س���اهداته يف البالد املمتدة من �س���مال 

و�سرق حا�سرة الطائف اإىل مناطق ع�سري وجنران يف اأر�ض ال�سروات)2(.
ومل يدخ���ل مدينة الطائف يف هذه الرحلة، لكنه اجتاز بع�ض اأجزاء منطقة الطائف 
ال�س���مالية وال�س���رقية، وتوق���ف يف اأر�ض عكاظ، ووقف على بع�ض معامله���ا، وقراأ عنها يف 
بع�ض امل�س���ادر، وقال اإنه كان غري متاأكد عن موقع �س���وق ع���كاظ، ولكن يف تلك الرحلة 
حتقق من مكان هذا ال�سوق، ووعد باإ�سدار بحث يحدد فيه موقع هذا ال�سوق اجلاهلي)3(. 
ويذكر مواقع اأخرى يف اأطراف منطقة الطائف من ال�س���رق وال�س���مال ال�سرقي مثل: اآبار 
القر�س���ية و�س���هل ركبة، واأغلب حديثه عن املعامل اجلغرافية يف ه���ذه النواحي كالأودية، 
واجلبال، واله�س���اب، ومل يذكر تف�سيالت اأخرى تخدم الباحث يف اجلوانب ال�سيا�سية، 
اأو الإداري���ة، اأو القت�س���ادية، اأو الجتماعي���ة، اأو حتى الرتكيبة ال�س���كانية. وكان مروره 
يف هذه البالد خالل اخلم�س���ينيات من القرن الهجري املا�س���ي، بعد اأن اأ�س���بحت عموم 
احلج���از ج���زءًا من اململكة العربية ال�س���عودية الت���ي يتوىل حكمها املل���ك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن الفي�سل )يرحمه اهلل( )4(.

)1(  انظر هذا الكتاب الأخري، )يف بالد ع�سري( )الريا�ض: مكتبة الن�سر احلديثة، 1388ه�/1968م(، �ض 4-3.
)2(  فوؤاد حمزة. يف بالد ع�سري )الطبعة الثامنة /1388ه�/1968م(، �ض 12 وما بعدها.

)3(  امل�سدر نف�سه، �ض 21-19.

)4(  امل�سدر نف�سه، �ض 24-18.
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18- ت�يت�سل، وايجرونا كان�ا الياباين، وحممد عمر رفيع )ق14ه�/ق20م(:
ال�س���يد كارل تويت�س���ل، مهند�ض معادن اأمريكي، و�س���ل اإىل جدة بوا�س���طة ت�س���ارلز 
كرين)Charles R. Crane( )1( عام )1350ه�/1931م(، واأ�س�ض نقابة التعدين العربية 
ال�س���عودية الت���ي قام���ت بالتنقيب ع���ن معادن الذهب والف�س���ة يف احلج���از وغريها من 
بلدان احلكومة ال�س���عودية)2(. وقد جاب هذا اخلبري معظم مناطق اململكة، وكتب �سورًا 
م���ن تاريخها، كما حظي بالرعاي���ة من امللك عبدالعزيز وحكومته اأثن���اء اإقامته يف هذه 
البالد، وله بحوث ودرا�سات عديدة، وكتابه الذي اعتمدنا عليه يف درا�ستنا، هو: اململكة 
العربية ال�س���عودية وتطور م�سادرها الطبيعية، ن�س���ر باللغة الجنليزية عام )1946م(، 
ثم اأعاد طباعته عام )1951م(، وترجمه اإىل العربية الأ�س���تاذ �س���كيب الأموي، وقدم له 
ال�سيخ حافظ وهبة، ون�سر عن طريق دار اإحياء الكتب العربية بالقاهرة عام )1955م(، 
وهذه الن�س���خة الت���ي رجعنا لها يف هذا البحث)3(. وي�س���تمل الكت���اب على حماور عديدة 
تو�س���ح �س���ورًا من التطور احل�س���اري الذي مرت به اململكة العربية ال�س���عودية يف عهد 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�س���ل)4(. واأفرد تويت�س���ل حمورًا م�س���تقاًل يف كتابه 
اأ�س���ماه )املراك���ز احليوية للحياة القومية(، بداأه باحلديث ع���ن مكة، ثم املدينة املنورة، 
ث���م الطائف)5( التي قال عنها: "اإن موقعها ين�س���رح له الف���وؤاد، ويبتهج له اخلاطر، وهي 
عل���ى عل���و )5100( قدم فوق �س���طح البحر، ويقدر عدد �س���كانها ب� )7000( ن�س���مة)6(، 

ت�س���ارلز كري���ن: من رجال الأعم���ال الأمريكيني العاملني يف املجالت الإن�س���انية وامل�س���اعدات، اخت���اره الرئي�ض   )1(
الأمريكي ويل�س���ون عام )1338ه�/1919م(، للم�س���اركة يف جلنة البحث والتق�سي التي اأدت اإىل نظام النتداب 
يف �س���وريا وفل�س���طني والعراق، خ�س�ض م�ساعداته للدول املحتاجة يف ال�س���رق الأو�سط، وكانت له جهود ان�سانية 
يف اليمن، التقى بامللك عبدالعزيز لأول مرة يف فرباير عام )1350ه�/1931م(، ونتج عن ذلك اأن اأر�س���ل كرين 

تويت�سل اإىل اململكة للبحث عن املياه واملعادن. للمزيد انظر: فلبي، مغامرات النفط العربي، �ض 54.
حتدث تويت�س���ل عن رحالته وجتاربه حول م�س���ح مناطق التعدين يف احلجاز وجند ذلك يف كتاب: مناجم الذهب   )2(
القدمي���ة يف احلجاز وجند، واملطبوع عام )1932م(. وقد زار مناج���م عديدة يف جنوب مدين، واملدينة املنورة، 

والطائف ومهد الذهب، والدوادمي  وغريها. انظر فلبي، مغامرة النفط العربي، �ض 54.
الكتاب يف ن�سخته العربية يقع يف )316( �سفحة من القطع املتو�سط بالإ�سافة اإىل مالحق عديدة من اخلرائط وال�سور   )3( 

  الفوتوغرافية.
)4(  تويت�سل، اململكة العربية ال�سعودية، �ض 13 وما بعدها.

)5(  حت���دث ه���ذا الرحالة عن معظم مدن اململكة العربية ال�س���عودية التي �س���اهدها وجت���ول يف ربوعها، مثل: جدة، 
وينب���ع، والوجه، واأبها، وجازان، والقنفذة، وجنران، والريا�ض، وبريدة، وعنيزه، وحايل، والهفوف )الإح�س���اء( 

والظهران، والقطيف، والدمام، واخلرب. انظر: تويت�سل، اململكة العربية ال�سعودية، �ض 91-69.
)6(  امل�س���در نف�س���ه، �ض 71. هذا العدد رمبا يكون غري دقيق، ويف�سل درا�سة تاريخ التطور ال�سكاين يف الطائف منذ 

بداية الدولة ال�سعودية احلالية اإىل وقتنا احلا�سر.
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وهي عا�س���مة احلجاز يف ال�س���يف، ومقر النائب العام الأمري في�سل عادة من اإبريل اإىل 
اأكتوبر، وهو ميلك مزرعة ناجحة يف احلوية، وتبعد )11( مياًل لل�سمال من املدينة، وينمو 
فيه���ا الربتق���ال و )اجلري���ب فروت(، والليم���ون، والكم���رثى، والدراق، وت���زرع يف املزارع 
ال�سغرية واحلقول املحيطة بالطائف كميات كبرية من الرب�سيم واحلبوب الأخرى، وتنقل 
اجلم���ال اإىل مكة واملدينة، الكثري م���ن العنب اللذيذ الطعم احللو امل���ذاق الطيب النكهة، 
وامل�س���احة الوا�س���عة التي تتبع هذه املدينة تت�سف باملزية القت�سادية وتوؤهلها لتكون �سوقًا 
وا�سعة وعظيمة)1(. ومنتوجاتها ت�س���مل )البيادي( ال�سوفية، وكذلك املفار�ض )الب�سط(، 
وال�سجاجيد ال�سوفية املغزولة، واملاعزية ال�سعر، وجتري املياه من الآبار يف نبع عذب رقراق 
)ع���ني جارية( )2(. وتباهي املدين���ة بنزل )اأوتيل( مريح مرت���ب للحكومة، ويربط الهاتف 
)التليفون( كل دوائر احلكومة، وكذلك الكثري من البيوت اخلا�س���ة، وبع�ض عماراتها من 
حجر اجلرانيت، ويوؤخذ من حماجر تقع يف نقطة اجلنوب الغربي من املدينة)3(. ومن اأهم 
هذه العمارات ق�سر )�سربا( الذي يبعد ن�سف ميل خارج �سور املدينة، بناه الأتراك حني 
كانوا م�س���ئولني على احلجاز، ويتكون من ثالثة طوابق، وارتفاع �س���قوف حجراته الرحبة، 
ويبلغ حوايل )16( قدمًا تكتنفها احلدائق)4(. ويالحظ بدء ت�س���ييد بيوت حجرية �س���غرية 
يف اأحياه املدينة، مما يدل على زيادة عدد امل�سطافني الذين يهرعون من مكة وجدة ومن 
كل جهة لال�ستمتاع بهذا امل�سيف اجلميل الرائع")5(. وي�سري تويت�سل اإىل م�ساجد الطائف 

وبخا�سة م�سجد ابن عبا�ض، ويعرب عن اإعجابه بهذه املدينة احل�سارية)6(.
اأم���ا ايجريون���ا كان���وا الياب���اين فه���و ياب���اين اجلن�س���ية، در����ض وتخ���رج يف جامعة 
اأو�س���اكا للغات الأجنبية، ق�س���م اللغة الأملانية، والتحق بالعمل يف وزارة اخلارجية �س���نة 
)1352ه�/1933م(، ثم �س���افر اإىل القاهرة، واأقام فيها �س���بع �سنوات، در�ض يف الأزهر 

)1(  امل�سدر نف�سه، �ض 71.

)2(  امل�سدر نف�سه، �ض 71.
)3(  معظم بالد الطائف وبخا�سة جبالها واأوديتها يوجد فيها �سخور واأحجار كثرية ومتنوعة ومعظمها ي�سلح للبناء 

والت�سييد.
)4(  ق�س���ر �س���ربا من العمارات التاريخية يف احلجاز وي�س���تحق اأن يفرد له كتاب اأو ر�س���الة علمية توؤرخ لهذا املعلم 

احل�ساري منذ تاأ�سي�سه   اإىل اليوم.
انظر تويت�س���ل، اململكة العربية ال�س���عودية، �ض 71-72. واأقول اإن اأهمية الطائف ال�س���ياحية، و�س���الت اأهل مكة   )5(
وجدة بهذه  املدينة، واإقامتهم فيها خالل ال�سيف من املو�سوعات القيمة التي يجب درا�ستها منذ �سدر الإ�سالم 
اإىل وقتنا احلا�س���ر، وناأمل من طالب ق�س���م التاريخ يف برنامج الدرا�سات العليا، يف جامعتي امللك عبدالعزيز اأو 

اأم القرى اأن يلتفتوا اإىل مثل هذا العنوان اجلدير بالبحث والدرا�سة والتوثيق.
)6(  تويت�سل، اململكة العربية ال�سعودية، �ض 72.
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ويف جامعة فوؤاد الأول )جامعة القاهرة(، ويقال اإنه عمل اأ�ستاًذ بجامعة اأو�ساكا. ويتحدث 
هذا الرحالة عن ظروف رحلته اإىل اململكة العربية ال�س���عودية عام )1358ه�/1939م(، 
فيذكر اأن حافظ وهبة �س���فري اململكة العربية ال�س���عودية يف بريطانيا زار اليابان يف مايو 
)1938م( حل�سور حفل افتتاح م�سجد طوكيو الذي مت ت�سييده يف اإحدى نواحي العا�سمة 
اليابانية، وحث ال�سيخ وهبة وزارة اخلارجية اليابانية على اإر�سال وفد ياباين اإىل اململكة 
العربية ال�س���عودية، لدعم الروابط بني البلدين، عندئذ ا�ستجابت الوزارة اليابانية لهذه 
الدعوة واأر�س���لت وف���دًا يتكون من ثالث �سخ�س���يات ياباني���ة، وكان ايجريونا واحدًا من 
اأولئ���ك الثالث���ة، وكان يعمل وقته���ا يف ال�س���فارة اليابانية يف القاهرة. ويذكر �س���فره مع 
رفاقه من القاهرة اإىل جدة يف الرابع من �س���فر عام )1358ه�/ ال�س���اد�ض والع�س���رين 
من مار�ض �س���نة 1939م(، ثم �سفرهم من جدة برًا اإىل الريا�ض وبقوا فيها ع�سرة اأيام، 
ومن خالل هذه اجلولة يف اأجزاء من اململكة العربية ال�سعودية دون ايجريوناكانو رحلته 
مع رفاقه، واأ�س���ماها:يوميات رحلة يف اجلزيرة العربي���ة، وذلك بعد عودته من الريا�ض 
�س���نة )1358ه� / 1939م( ، ون�س���رت ه���ذه اليوميات باللغة الياباني���ة على هيئة حلقات 
يف جمل���ة كايكو�س���يكاي، اأي )جمل���ة الع���امل الإ�س���المي(، ويف الفرتة املمت���دة من غرة 
رم�س���ان عام )1358ه�/1939م(، وحتى �س���هر املحرم )1360ه�/1941م(، ثم جمعت 
هذه املقالت يف كتاب ون�س���رت ع���ام )1360ه�/1941م( يف مدين���ة طوكيو باليابان)1(. 
وقد قامت �س���ارة تاكاها�سي برتجمة الكتاب حتت عنوان: الرحلة اليابانية اإىل اجلزيرة 
العربية )1358ه�/1939م(، وقامت دارة امللك عبدالعزيز بطباعة هذه الرحلة ون�سرها 
مبنا�س���بة مرور مائة عام على تاأ�سي�ض اململكة العربية ال�سعودية)2(. والكتاب يحتوي على 
م�ساهدات هذا الرحالة يف الأيام الع�سرة التي ق�سوها يف الريا�ض، واأي�سًا ما �ساهده يف 
الطريق الربية التي �سلكوها من جدة اإىل الريا�ض. كما يوجد يف الكتاب عدد من ال�سور 
الفوتوغرافية التي التقطها ايجريوناكانو اأثناء رحلته، وجند اأن رحلته مثل رحلتي يو�سف 
يا�سني وفوؤاد حمزة فلم يدخل الطائف، واإمنا جاء من اأطراف املنطقة الطائفية من جهة 
ال�سمال عندما �سار من جدة اإىل ع�سرية ووادي ال�سيل وقريبًا من عكاظ، فاأ�سار اإىل هذ 
الأمكنة، ومل يذكر �س���يئًا من طبيعتها اجلغرافية، اأو حياة �سكانها، واإمنا جل حديثه عن 
حتركات���ه مع رفاقه الياباني���ني اأو من كان يف معيتهم من ال�س���عوديني حلمايتهم والقيام 

انظر مقدمات الرحلة يف ن�سختها العربية، والتي ا�سرفت دارة امللك عبدالعزيز على ترجمتها وطباعتها عام )1419ه� /   )1( 
 1999م(، �ض15-7.

)2(  هذه الن�سخة العربية تقع يف )189( �سفحة من القطع املتو�سط وهي الطبعة الثانية عام )1419ه�/1999م(.
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على خدمتهم، فذكر بع�ض الأطعمة التي قدمت لهم يف وادي ال�س���يل، وكانت موادها يف 
ال�س���يارات التي رافقتهم من ج���دة اإىل الريا�ض، كما ذكر ج���ودة اخلدمات التي قدمها 
رفاقه���م الذين �س���افروا معهم من احلج���از اإىل الريا�ض، كما اأثن���ى على كرمهم ولطف 

مع�سرهم وتفانيهم يف توفري الهدوء والراحة له ولرفاقه اليابانيني)1(.
والرحال���ة حممد رفيع من اأهل احلجاز، وهو حممد بن عمر بن بكر بن عبدالكرمي 
رفي���ع، ولد يف مكة املكرمة عام )1317ه����/1899م(، وكان والده اأحد اأعيان مكة، تلقى 
حمم���د تعليم���ه يف الكتاتيب، ويف حلقات امل�س���جد احل���رام، ول جند معلومات وا�س���حة 
ع���ن بداي���ة حيات���ه، اإّل اأن���ه كان مولعًا بف���ن الزخرفة، ويظه���ر ذلك يف بع����ض اللوحات 
والر�س���ومات الفنية التي ر�س���مها اأثناء اإقامته يف مكة املكرمة ومنطقة ع�س���ري)2(. وكان 
حمم���د رفي���ع يحب الرحالت ف���زار بلدانًا عدي���دة يف العامل مثل: الهن���د، وجزر املاليو، 
وم�س���ر، وفل�سطني، و�سوريا، ولبنان، والعراق، وتركيا، والكويت، واليونان، وغريها. ومل 
يتوق���ف عن ال�س���فر والرتحال اإّل �س���نة )1359ه���� / 1940م(، وهذا م���ا ذكره يف بع�ض 
كتب���ه ومذكراته، وذلك ب�س���بب احل���روب التي كان���ت جارية يف ذلك الوق���ت)3(. ونتيجة 
لهذا التوقف ر�س���حه ال�س���يد حممد �س���طا املفت�ض الأول مبديرية املع���ارف العامة مديرًا 
ملدر�س���ة رج���ال اأملع يف منطقة ع�س���ري، التي تق���رر فتحها عام )1359ه����/1940م( )4(، 
وقد �س���افر ابن رفيع اإىل ع�س���ري يف العا�س���ر م���ن ذي القعدة )1359ه����/1940م( وظل 
يف ب���الد رجال اأملع اإىل عام )1361ه�/1942م(، ثم ع���اد اإىل مكة، وانتقل اإىل القاهرة 
للعم���ل يف بع�ض الأعمال احلكومية ال�س���عودية هناك، ثم ع���اد اإىل مكة وعمل اآخر حياته 
يف رابط���ة العامل الإ�س���المي، وافته املنية يف مكة املكرمة ع���ام )1398ه�/1978م(. وله 

)1(  انظر ايجريوناكانو، الرحلة اليابانية اإىل اجلزيرة العربية )الن�سخة العربية( )الطبعة الثانية/1419ه�/1999م(. 
�ض 27-40، واأعتقد اأن هذا الرحالة الياباين وهذه الرحلة التي دونها هي اأول رحلة يابانية مكتوبة ت�س���ل اإلينا، 

ول ي�ستبعد اأن يكون هناك رحالت اأخرى قد ترى النور يف امل�ستقبل.
كان حممد عمر رفيع �س���احب خط جميل، وله دراية بالر�س���م وفنون الزخرفة. انظر ترجمته، غيثان بن علي بن   )2(
جري�ض. تاريخ  التعليم يف منطقة ع�س���ري )1354ه�-1386ه����/1934-1966م(. )الريا�ض: دار البالد للطباعة 

والن�سر، 1416ه�/1995م(، ج�1، �ض256-254-89-58.
من يقراأ التاريخ يف بدايات الن�سف الثاين من القرن )14ه�/20م( يجد اأن هناك حروبًا عديدة بني بع�ض الدول   )3(
الأوروبية، اأما بلدان ال�س���رق الأو�س���ط فكانت يف ن�س���ال و�س���راعات دائمة �سد امل�س���تعمرين الأوروبيني، واأحوال 
اجلزي���رة العربي���ة كانت هي الأخرى تعي�ض يف ا�س���كالت و�س���راعات، واململك���ة العربية ال�س���عودية تعمل جاهدة 
عل���ى توطي���د الأمن وال�س���تقرار يف ربوعها اأثن���اء حكم امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�س���ل وبخا�س���ة يف 

اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن )14ه/20م(.
للمزيد عن تاريخ التعليم يف منطقة ع�سري، انظر ابن جري�ض، تاريخ التعليم يف منطقة ع�سري، ج�1، �ض 51 وما بعدها.  )4(
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بع����ض املوؤلف���ات، ومنها: مكة يف القرن الرابع ع�س���ر الهجري، ويف ربوع ع�س���ري ذكريات 
وتاري���خ، ويف الكت���اب الأخري جند هذا الرحالة واملعلم ي�س���افر من مكة عرب بلدة الزمية 
ووادي ال�سيل حتى الطائف، ثم يوا�سل �سريه مع بع�ض الرفاق اإىل اأبها ثم رجال اأملع)1(. 
وجند ابن رفيع ي�س���لك الطريق التي �س���لكها فوؤاد حمزة حتى و�سل بالد ع�سري، وقد زار 
اأج���زاء عديدة يف منطقتي ع�س���ري وجازان مث���ل: اأبها، ورجال اأملع، وتنوم���ة، والنما�ض، 
وحمائل، والدرب، وبي�س���ة، و�سبيا، وجازان)2(. اأما بالد الطائف فقد خرج من مكة يوم 
الثنني )1359/11/10ه�/1940م( ووا�سل ال�سري مع بع�ض الرفاق حتى و�سل الطائف 
يف م�س���اء ذلك اليوم. وق�س���وا وقت الليل يف الطائف، وذكر الأ�س���تاذ ابن رفيع �سيئًا من 
�س���فات الطائف مثل: جودة الهواء، وكرثة الفواكه، واخل�س���روات يف اأ�سواقها، ونقل من 
معج���م ياق���وت احلموي )البل���دان( بع�ض املعلومات ع���ن جغرافية الطائف و�س���ورًا من 
تاريخها احل�ساري)3(. واأ�سار اإىل بع�ض ال�سرتاحات )والقهاوي( الب�سيطة يف الطائف، 
الت���ي يتخذها بع�ض امل�س���افرين اأماكن لالإقامة والنوم، وه���ذا ما فعله حممد رفيع حيث 
�س���كنوا يف قهوة ابن �س���ادق)4(، التي عانوا فيها من ح�س���رة )البق( التي اأكلت جلودهم 
اأثن���اء النوم، ويذكر اأن الطائف كانت خالية م���ن الفنادق والنزل اجليدة والنظيفة، ويف 

ال�سباح وا�سلوا ال�سري عرب وادي لية اإىل تربة ورنية حتى و�سلوا اإىل اأبها)5(.

19- ف�ؤاد �ساكر، وحممد رفعت املحامي، ولفرد ت�سيجر، وليبنز )ق14ه�/ق20م(:
ولد فوؤاد اإ�س���ماعيل �س���اكر يف مكة املكرمة عام )1322ه�/1904م(، وتلقى تعليمه 
البتدائ���ي به���ا، �س���افر اإىل القاهرة لإكمال درا�س���ته، وكان م���ع اأول بعثة �س���عودية عام 
)1347ه����/1928م(، تلقى تعليمه اجلامعي يف القاهرة، وتخ�س����ض يف درا�س���ة الأدب 
العربي، اأ�سدر جريدة )احلرم( بالقاهرة عام )1349ه�/1930م(، وظل ي�سدرها اأربع 
�س���نوات. ت�س���لم مهام رئا�سة حترير جريدة )�س���وت احلجاز( عام )1350ه�/1931م( 

انظر كتاب: حممد عمر رفيع: يف ربوع ع�س���ري )ذكريات وتاريخ( )الطائف: مكتبة املعارف، 1373ه�/1954م(،   )1(
�ض 2 وما بعدها.

امل�سدر نف�سه.  )2(
امل�سدر نف�سه، �ض 6-5.  )3(

)4(  ل نعرف �سيئًا عن ابن �سادق، ولكن رمبا يكون اأحد رجالت منطقة الطائف، و�ساحب هذا املقهى.
امل�س���در نف�س���ه ����ض 7، 8 وم���ا بعده���ا. واأذك���ر اأنن���ي ذهب���ت اإىل الطائ���ف يف بدايات الت�س���عينيات م���ن القرن   )5(
)14ه�/20م(، فكانت قهاوي واأماكن النوم وال�سرتاحة فيها ب�سيطة ومتوا�سعة، ول تخلو ذلك الوقت من فنادق 

جيدة وجميلة، لكن ل ي�سكنها اإل  املقتدر ماديًا، وكان املال عند عامة النا�ض قلياًل.
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ملدة �س���نة واحدة عاد بعدها للقاهرة، حيث ا�ستاأنف درا�س���ته واأعماله ال�سحفية، ت�سلم 
رئا�س���ة حتري���ر )اأم الق���رى( يف عام )1355ه����/1936م(، وظل بها م���دة )15( عامًا، 
وتوىل اأثناء ذلك رئا�س���ة حترير جريدة )�س���وت احلجاز( جريدة )البالد( ال�س���عودية 
فيم���ا بعد من عام )1357ه�-1361ه�/1938-1942م(، ويف عام )1364ه� / 1944م( 
عني رئي�س���ًا للت�س���ريفات امللكي���ة وبقي يف من�س���به حتى عام )1372ه����/1952م(، ويف 
عام )1375ه�/1955م(، اأ�س���ندت اإليه رئا�س���ة حترير جريدة )البالد( ال�سعودية، ويف 
عام )1380ه� / 1960م( عمل رئي�س���ًا للت�س���ريفات برابطة العامل الإ�س���المي، ويف عام 
)1385ه����/1965م( اأ�س���ندت اإليه رئا�س���ة حترير جري���دة )اأخبار العامل الإ�س���المي(، 
ح�س���ل على العديد من الأو�س���مة والنيا�س���ني من دول عربية �س���قيقة واأخرى �س���ديقة، 
وكان���ت وفات���ه ع���ام )1392ه����/1972م(، ول���ه موؤلف���ات عدي���دة، ومنها كت���اب: رحلة 
الربي���ع)1(، وهو البحث الذي يهمنا يف هذه الدرا�س���ة. وكتاب )رحل���ة الربيع( طبع لأول 
م���رة عام )1365ه�/1945م(، ومو�س���وعات ه���ذا الكتاب تدور حول رحل���ة املوؤلف عام 
)1360ه����/1941م( من مك���ة املكرمة اإىل رو�س���ة اخلف�ض ثم اخل���رج فالريا�ض. ويعد 
ه���ذا املوؤلف من الأعم���ال العلمية الأدبية املبك���رة التي امتزج فيها عل���وم الأدب والفكر 
واجلغرافي���ا والتاريخ)2(، وم���ن اأهم مراحل هذه الرحلة اأي�س���ًا مقابلة املوؤلف واأع�س���اء 
الرحل���ة بامللك عبدالعزيز يف رو�س���ة اخلف�ض، وو�س���ف تلك املقابلة وم���ا جرى فيها من 

اأحاديث وم�ساعر ومواقف)3(.
وكت���اب: رحل���ة الربي���ع، يقع يف )245( �س���فحة م���ن القطع املتو�س���ط، وقد �س���لك 
املوؤل���ف ورفاقه اأع�س���اء الرحل���ة الطريق الت���ي تخرج من مك���ة اإىل ال�س���رائع، ثم وادي 
ال�س���يل الكب���ري، ث���م ع�س���رية، ووا�س���لوا امل�س���ري اإىل اأر�ض جن���د. ومل مي���روا بالطائف 
 واإمن���ا نزلوا يف وادي ال�س���يل الكبري، ويذكر هذا الرحالة �س���ورًا م���ن جغرافيته، فيقول: 
" ه���و الوادي اجلميل الذي يقع يف �س���طح مرتفع كبري يبتدئ من ع�س���رين كيلو مرتًا يف 
ال�س���عود، وهو حماط ب�سل�سلة تكّون �سبه ا�ستدارة من اجلبال املحيطة به، و�سار الوادي 

)1(  انظر للمزيد عن ترجمة فوؤاد �ساكر يف هذا الكتاب، مطبوعات دارة امللك عبدالعزيز عام )1419ه�/1999م(، �ض 8
درا�سة علم الرحالت يف اجلزيرة العربية من املو�سوعات اجلديرة بالبحث والدرا�سة، وهو ي�ستحق اأن يدر�ض يف ع�سرات   )2( 

 البحوث العلمية املوثقة.
كان اأع�ساء الرحلة: فوؤاد �ساكر، موؤلف كتاب الرحلة، وال�سيد �سالح �سطا، النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض ال�سورى،   )3(
وال�س���ريف �س���رف ر�س���ا، ع�س���و جمل�ض الوكالء، وعبدالروؤوف ال�س���بان، ع�سو جمل�ض ال�س���ورى ورئي�ض جمل�ض 
املعارف، وال�سيخ عبداهلل ال�سيب�ي، ع�سو جمل�ض ال�سورى وال�سادن الثاين لبيت اهلل احلرام، وال�سيد عبدالوهاب، 
نائب احلرم ومدير الأوقاف، وال�س���يخ عبا�ض قطان، اأمني العا�س���مة، وال�سيد عبيد مدين ع�سو جمل�ض ال�سورى. 

انظر، فوؤاد �ساكر، رحلة الربيع، )طبعة /1419ه� /  1999م(، �ض 7، 24-23.
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م�س���بًا لالأمط���ار املنهمرة على تلك اجلبال وم�س���ياًل لها، ولذلك عرف با�س���م ال�س���يل، 
ذلك باأن جمرى ماء ال�س���يل ل يكاد ينقطع منه اأكرث اأيام ال�س���نة، وفيه قليل من املزارع 
واحلدائ���ق املثمرة، وعلى بعد ع�س���رات قليلة متفاوتة من الأمي���ال توجد مزارع وحدائق 
اأخ���رى مثم���رة اأكرث منه ات�س���اعًا وثم���رًا، ومن اأبرز ثم���ره نوع من الثمر ي�س���مى )رطب 
العقرب( واحدته ت�س���به اخليارة املكورة... وال�س���يل واد جميل املن���اخ، وقد قيل عنه اإنه 

منزل �سوق عكاظ..." )1(.
اأم���ا حمم���د رفع���ت املحام���ي، فهو �س���حفي م�س���ري، م���ن موالي���د القاه���رة عام 
)1336ه�/1917م(، تخرج يف كلية احلقوق، وا�س���تغل بعد تخرجه يف املحاماة، ثم عمل 
يف ال�س���رطة، وكان ميار�ض التمثيل والكتابة وال�س���حافة، واأخريًا تفرغ للعمل ال�سحفي، 
وعمل يف مواقع �س���حفية عديدة حوايل خم�س���ة عقود، وا�س���تغل بالق���راءة والتاأليف فله 
ح���وايل )50( كتابًا، بالإ�س���افة اإىل رئا�س���ة حترير جملة طبيبك، وه���ي جملة رائدة يف 
التوعية ال�س���حية. وعمل اأي�س���ًا يف جملة امل�س���ور، وزار اململكة العربية ال�س���عودية عام 
)1367ه�/1947م( )2(، وقابل امللك عبدالعزيز اأكرث من مرة، وح�سر جمال�سه، وا�ستمع 
اإىل اأحاديث���ه، وقاب���ل ع���ددًا من الأم���راء والوجهاء يف ال�س���عودية، وزار ع���ددًا من مدن 
اململك���ة، واطلع على كثري من م�س���روعات التنمية يف احلوا�س���ر الت���ي زارها، وقد ترجم 
ما �س���معه وراآه يف �سل�س���لة من املقالت ون�س���رها اآنذاك يف جملة امل�س���ور، واأ�س���ار خري 
الدين الزركلي اإىل هذه املقالت يف كتابه: �س���به اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، �ض 
)1329-1330(، ثم ن�س���رها �ساحبها يف كتابه الذي اأ�س���ماه: اأ�سد اجلزيرة قال يل)3(، 
وقدم لهذا الكتاب �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري في�سل بن عبدالعزيز، والكتاب يحتوي 
على تف�س���يالت جيدة فال جندها يف م�س���ادر ومراجع اأخرى، ويقع يف )242( �س���فحة 
من القطع املتو�س���ط، وفيه عدد من ال�س���ور الفوتوغرافية القيمة)4(. وكتب هذا الرحالة 

انظر فوؤاد ا�س���ماعيل �ساكر. رحلة الربيع، �ض 23-24. وهناك درا�سات عديدة حول موقع �سوق عكاظ، ولي�ض يف   )1(
وادي ال�سيل كما ذكر هذا الرحالة وغريه، واإمنا يقع يف مفي�ض بع�ض اأودية الطائف عند ات�سالها ب�سحراء ركبة، 

ويبعد عن الطائف �سماًل حوايل )40-50( كياًل.
كان �سبب زيارة حممد رفعت املحامي اإىل اململكة عندما دعته �سركة م�سر للطريان مع بع�ض امل�سورين امل�سريني   )2(
لال�س���رتاك يف افتتاح خطها اجلوي اجلديد بني القاهرة وجدة، وكان مندوبًا عن جملة امل�س���ور امل�سرية، وكان 
عليه اأن ينجز مهمته ويعود اإىل م�س���ر �س���ريعًا لكن وزير املالية ال�س���عودي اآنذاك عبداهلل ال�سليمان، دعاه با�سم 
احلكومة لزيارة جميع مدن اململكة، ويكون يف �س���يافة امللك عبدالعزيز، فوافق على هذا العر�ض، ونتج عن ذلك 

�سدور كتابه )اأ�سد اجلزيرة قال يل(.
م���ن تاأليف حمم���د رفعت املحام���ي، ومراجعة وتعلي���ق الدكتور حمد بن نا�س���ر الدخيل، اإ�س���دارات مكتبة امللك   )3(
عبدلعزيز العامة، مبنا�سبة مرور مائة عام على تاأ�سي�ض اململكة العربية ال�سعودية. )الريا�ض، 1419ه�/1999م( 

)الطبعة الثانية( �ض5 وما بعدها.
امل�سدر نف�سه، �ض 18 وما بعدها.  )4(
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عنوانًا جانبيًا يف كتابه، اأ�سماه: الطائف م�سيف اجلزيرة العربية، وقال: "الطائف واحة 
يف و�س���ط ال�س���حراء، وواد بني �سال�س���ل اجلبال، جنة �س���غرية من جنات الأر�ض، يهرع 
اإليها اأفراد الأ�س���رة املالكة وال�س���عب معًا يف اأ�سهر ال�سيف )القيظ(، فينعمون بها بعليل 
الن�سيم، وخريات اأر�س���ها املباركة، ويجدون هناك ما ين�سدونه من راحة وا�ستجمام)1(. 
ولي�ست �سهرة الطائف بقا�سرة على اأنها م�سيف اجلزيرة العربية، بل اإنها قبل هذا معقل 
اجلي�ض العربي ال�س���عودي البا�س���ل، مدينة اجلي�ض، فيها يتدرب اأ�س���باله حتى يخرجون 
اأ�س���ودًا �سواري يحملون راية الإ�سالم، وي�سهرون �سيوفهم يف وجوه اأعدائه وخ�سومه)2(. 
وللطائف فوق هذا كله �س���هرة اأخرى يف ميدان العلم، ففيها معهدان من اأ�س���هر املعاهد 
العلمية يف اجلزيرة العربية، واأعظمها، املدر�سة النموذجية، ودار التوحيد)3(. واملدر�سة 
النموذجية اأمر باإن�س���ائها �سمو الأمري في�س���ل، ليتعلم فيها اأبناوؤه مع اأبناء ال�سعب جنبًا 
اإىل جنب دون فوارق اأو فوا�سل، وهي ت�سغل دارًا فخمة كبرية، مكونة من حوايل الأربعني 
غرفة، منها �س���الون كبري لال�س���تقبال، وعنابر لنوم طلبة الق�س���م الداخلي والأ�س���اتذة 
واملدير، ثم غرف للدرا�س���ة وخمازن)4(. ونظام املدر�س���ة داخلي وخارجي، وفيها )24( 
يف الق�س���م الداخلي، و)26( يف الق�س���م اخلارجي، ويتبع اجلميع نظام���ًا واحدًا ومنهجًا 
واحدًا يف الدرا�س���ة هو منهج الدرا�س���ة البتدائية يف م�س���ر نف�س���ه مع زيادات يف علوم 
الدين)5(. ويقبل يف هذه املدر�س���ة الطلبة من �س���ن ال�ساد�س���ة حتى ال�س���نة الثانية ع�سرة 
م���ن اأبناء ال�س���عب كاف���ة، دون متييز بني طبق���ة واأخرى، لتغر�ض يف اجلمي���ع روح املحبة 
والخاء وامل�ساواة والدميقراطية احلقة، وجميع تالميذ هذه املدر�سة مت�ساوون يف تطبيق 
نظام املدر�س���ة)6(. اأما دار التوحيد فموؤ�س�س���ة منذ عام )1365ه�/1945م( للتخ�س�ض 
يف تدري�ض العلوم الدينية والق�س���ائية، ويديرها اآنذاك مدير املعارف ال�س���يخ حممد بن 
مانع، وهي مدر�س���ة ممتازة يف اأ�س���اتذتها وتعليمها. وللطائف منزلتها وحمبتها يف قلب 
كل �سعودي، ويق�سي فيها اأ�سد اجلزيرة )امللك عبدالعزيز( اأحيانًا بع�ض اأ�سهر ال�سيف 

للراحة وال�ستجمام)7(.

تظهر ب�سمة الكاتب ال�سحفية على هذه العبارات، فهو ينمق مفرداته وجمله، وهذه وظيفة اأهل ال�سحافة.  )1(
انظر حممد رفعت املحامي. اأ�سد اجلزيرة قال يل، �ض 97.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 97.  )3(

امل�سدر نف�سه، �ض 97.  )4(
امل�سدر نف�سه، �ض 98-97.  )5(

امل�سدر نف�سه، �ض 98.  )6(

امل�سدر نف�سه، �ض 98.  )7(
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ولف���رد ث�س���يجر، رحالة اجنلي���زي، من اأه���ل القرن )14ه����/20م( ول���د يف اأدي�ض 
اأباب���ا ع���ام )1328ه� / 1919م(، ودر�ض يف جامعة اأك�س���فورد، ق���ام بعدد من الرحالت 
يف بل���دان عدي���دة، ومنها اجلزيرة العربي���ة، ويف عام 1365ه�/ م( ق���ام برحلة يف بالد 
تهامة وال�س���راة، ودون تف�س���يالت عن املجتمعات التي زارها، ح�سل على اإذن من امللك 
عبدالعزيز لدرا�س���ة اأو�س���اع اجلراد ال���ذي اجتاح نواحي عديدة م���ن اجلزيرة العربية، 
وكان لذلك الإذن الأثر الكبري يف ت�س���هيل مهمته وح�س���وله على م�س���اعدات وت�سهيالت 
كث���رية من اأم���راء واأعيان املناط���ق التي مر عليه���ا. دون هذا الرحال���ة رحلته يف جنوب 
البالد ال�س���عودية، ون�س���رها عام )1367ه�/1947م( يف جملة علمية جيدة، هي: املجلة 
اجلغرافي���ة التي ت�س���درها اجلمعية اجلغرافي���ة يف لندن، وقام الدكت���ور اأحمد بن عمر 
الزيلع���ي برتجمة هذه الدرا�س���ة، ون�س���رها يف )جملة الدارة( العدد )1( ال�س���نة )14( 
)�سوال /1408ه� ا ملوافق مايو/1988م( )1(. ويوجد يف هذه الرحلة تف�سيالت تاريخية 
وح�س���ارية جي���دة ل جند مثيلها يف اأي م�س���در اآخر، وقد جتول ه���ذا الرحالة يف بلدان 
تهام���ة املمت���دة من القنف���ذة اإىل تهامة الباحة وع�س���ري ثم اإىل جازان، وع���اد اإىل اأر�ض 
ال�س���راة فتج���ول يف اأنحائها من ظهران اجلنوب جنوبًا اإىل الطائف)2(. ويتحدث ب�س���كل 
عام عن كثافة الغطاء النباتي والأ�س���جار املتفاوتة يف الكرب وال�س���غر يف جبال ال�سروات 
املمت���دة م���ن بالد قحطان يف اجلنوب اإىل �س���روات الطائف)3(. ويذك���ر بع�ض جبال بني 
�سعد وبني مالك، الواقعة اإىل اجلنوب من الطائف، ويقول اإن �سخورها بركانية، وبع�ض 
قممه���ا من احلج���ر اجلراني���ت)4(، وعند خروج تث�س���يجر م���ن اأبها نحو ال�س���مال يوجز 
احلديث عن البالد ال�س���روية الواقعة بني الطائف واأبها)5(، ول يذكر اأي تف�س���يالت عن 
حا�س���رة الطائف، غري قوله: "و�س���لنا الطائف يف الرابع والع�سرين من �سهر يونيه، بعد 
اأن غطينا من اأبها )300( ميل، قطعناها يف )16( يومًا من ال�سري، فقد و�سلنا النما�ض 
يف اأربعة اأيام، والظفري يف �ستة اأيام اأخرى، م�ساف على ذلك �ستة اأيام اإىل الطائف)6(، 

انظر الدرا�س���ة نف�س���ها يف )جملة ال���دارة( وعنوانه���ا )رحلة يف تهامة وع�س���ري وجبال احلج���از( �ض123-93.    )1(
وللمزي���د عن الرحالة ولفرد ث�س���يجر، انظر، غيثان بن جري�ض، الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج�3، �ض363، 

ج�4، �ض58، ج�5، �ض 59.
امل�سدر نف�سه، �ض93 وما بعدها.  )2(

امل�سدر نف�سه، �ض 110.  )3(

امل�سدر نف�سه، �ض 110.  )4(
امل�سدر نف�سه، �ض 112-110.  )5(

كانت ال�س���يارة هي و�س���يلة النقل، لكن الطريق من اأبها اإىل الطائف وعرة جدًا، ومل ت�س���بح هذه الطريقة �س���هلة   )6(
وي�سرية اإل منذ بداية القرن )15ه�/20م(.
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ويوجد قلياًل اإىل ال�سرق من الظفرية، طريق اإ�سايف للجمال، ي�سل اإىل الطائف يف اأربعة 
اأيام ون�سف، ولكنه ي�ستلزم حمل املاء ملدة يومني، لأن املاء �سروري يف كل مكان من هذه 
اجلبال")1(. ويوا�س���ل قوله عن �س���فرهم يف جبل ال�س���روات، فيقول: "لقد �سافرنا بجد، 
ومبعدل نحو ع�س���ر �س���اعات يوميًا على الطريق، وبالرغم من اأن طعامنا غري املتنوع كان 

يتكون من خبز الرب املغمو�ض يف الزبد، واأحيانًا �سحن من التمر")2(.
اأما فيليب ليبنز فهو اأحد ال�س���باط البلجيكيني الذين كانت لهم مغامرات يف بع�ض 
البلدان العربية)3(، وهو واحد من الفريق العلمي الذي قاده فلبي للقيام برحلة يف و�سط 
وجن���وب غ���رب اجلزيرة، عام )1371ه����/ 1951م()4(. واأثناء رحل���ة ليبنز ورفاقه عرب 
ب���الد ال�س���روات اإىل جن���ران ثم اإىل بالد جن���د، فقد األ���ف يف ذلك كتابًا اأ�س���ماه: رحلة 
ا�ست�س���كافية يف و�س���ط اجلزيرة العربية، ون�سره باللغة الفرن�س���ية يف خم�سينيات القرن 
املي���الدي املا�س���ي، ثم ق���ام الأ�س���تاذ الدكتور حممد حمم���د احلنا�ض برتجمة الن�س���خة 
الفرن�سية الأ�س���ل اإىل العربية، وذلك بطلب من دارة امللك عبدالعزيز، ون�سرت الن�سخة 
العربية )التي تقع يف 275 �س���فحة من القطع املتو�س���ط(، مبنا�سبة مرور مائة عام على 
تاأ�س���ي�ض اململكة العربية ال�س���عودية، و�س���درت هذه الطبعة عام )1419ه�/1999م( )5(. 
ويف اأوائل �س���هر �س���بتمرب عام )1951م( خ���رج ليبنز ورفاقه من جدة �س���وب الطائف، 
ومل يذكر لنا �س���يئًا عن وادي ال�سيل الذي اجتازوه، وقد اختلفوا عن فوؤاد حمزة الذي مل 
يدخل الطائف، واإمنا �س���ار من اأجزائه ال�س���رقية �سوب تربة ورنية)6(، اأما ليبنز وفريقه 
ف�س���اروا حتى دخلوا احلوية التي تقع �سمال مدينة الطائف، ومل يذكر �سيئًا عن طبيعتها 
اجلغرافية، اأو تركيبتها ال�س���كانية، واإمنا وا�س���لوا �س���ريهم حتى دخل���وا الطائف، وذكر 
ليبنز بع�ض م�س���اهداته املحدودة)7(، فقال: "يف الطائف كان يعي�ض ع�سرات من اجلنود 

انظر ث�سيجر، رحلة يف تهامة وع�سري وجبال احلجاز، �ض 112.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 112.  )2(

مل جند تف�س���يالت وا�س���حة ع���ن بدايات تاريخ هذا الرجل، الله���م اإّل اأنه كان اأحد ال�س���باط البلجيكيني الذين   )3(
قدموا اإىل ال�س���رق الأو�س���ط، وله اهتمامات بالر�س���ومات والآثار القدمية. انظر غيثان بن جري�ض. "بالد ع�س���ري 
يف كتابات فيلبي وفيليب لينز". هذه الدرا�س���ة من�س���ورة يف مداولت اللقاء العلمي الثالث جلمعية التاريخ والآثار 
بدول جمل�ض التعاون اخلليجي )1422ه�/2001م(، �ض 523 وما بعدها. والبحث نف�س���ه من�سور اأي�سًا يف كتابنا: 

�سفحات من تاريخ ع�سري، ج�2، �ض 275، وما بعدها.
كان الفري���ق العلمي مكونًا من هارى �س���ان جون فلبي، والأ�س���تاذ كونزاك رايكمانز، اأ�س���تاذ اللغات ال�س���امية يف   )4(
جامع���ة لوفان ، وال�س���يد فيلي���ب ليبنز، اخلبري يف تخطيط الر�س���وم وت�س���وير الآثار القدمي���ة والنقو�ض، وجاك 

ريكمان، ابن اأخي الأ�ستاذ ال�سابق، وم�ساعده يف الفيلولوجيا والتاريخ احلمريي وال�سبئي.
انظر الكتاب )الن�سخة العربية( )275( �سفحة.  )5(

فوؤاد حمزة، يف بالد ع�سري، �ض 21-12.  )6(
انظر ليبنز، رحلة ا�ستك�سافية يف و�سط اجلزيرة العربية، �ض30-25.  )7(
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الربيطانيني الذين يقومون بتدريب ال�س���عوديني يف خميم ع�سكري كبري، وقد ا�ستقبلونا 
بكل ترحاب مع مظهر ل يخفي ف�س���ولهم، كلهم يعرفون فلبي من خالل �س���هرته)1(، وقد 
غبطون���ا على دخولن���ا اإىل اأعماق بلد كان مغلقًا يف وجهه���م)2(. وعلى الرغم من انعدام 
الأ�س���جار يف الطائف)3(، فاإنها مع ذلك مدينة مهمة ي�س���ل �س���كانها اإىل خم�س���ني األف 
ن�س���مة، وقد كان عدده���م قلياًل يف املا�س���ي)4(، وتوجد بالطائف بع����ض املنازل اجلميلة 
متع���ددة الألوان، واأ�س���طحها م�س���توية، وهي مكونة من ثالثة اإىل اأربع���ة اأدوار، لكنها مع 
ذل���ك منازل متوا�س���عة مقارنة مبا �س���اهدناه يف ج���دة")5(. ويذكر هذا الرحالة �س���ورًا 
اقت�سادية واجتماعية اأخرى يف الطائف، فيقول: " ويف اأماكن متفرقة كان يوجد ال�سعري 
اأو القم���ح الذي و�س���ل حد ال�س���نبلة، وقد قمنا بزي���ارة اأحد املواطنني الذي كان ي�س���نع 
الع�س���ل الطبيعي. ويف امل�س���اء ذهبنا عن���د الأمري لتناول وجبة الع�س���اء، ومبجرد دخولنا 
الدي���وان قمنا بخلع الأحذية، كما تتطلب ذلك املجام���الت العربية)6(. قدموا لنا القهوة 
العربية بالهيل وال�س���اي املحلى بالع�س���ل، كن���ا نتذوق هذه امل�س���روبات ونحن جلو�ض فوق 
ال�س���جاد الذي كان يغطي الأر�ض الياب�س���ة، وقد حمل اأحد اخلدم قارورة م�س���تطيلة من 
اخل�س���ب )املبخ���رة(، اأدخل فيها الأمري بع����ض الأعواد، وبالتناوب كن���ا نفتح الغرتة من 
اأجل تعطري جيد للحيتنا. وو�سع اخلدم على الأر�ض )67( �سحنًا ترتاوح بني قدور واآنية 
ال�س���وربة، ومل يكن منها فارغًا، وذلك لعدم وجود �س���حون �سغرية خا�سة بكل فرد، لقد 
امت���الأت بخرفان م�س���وية بكاملها مبا يف ذلك روؤو�س���ها بالإ�س���افة اإىل عجينة احلم�ض 
)اجلري�ض(، كما قدم لنا ع�س���ل جيد وخبز ممتاز ومتر وموز، كل هذا من اأجل اأن تفتح 

�سهيتنا، وقد كنا نغم�ض اللحم يف الع�سل")7(.

نعم فلبي اأ�س���بح م�س���هورًا يف عم���وم اجلزيرة العربية، فقد دخله���ا وقابل امللك عبدالعزيز ع���ام )1917م(، ثم   )1(
ا�س���تمر يتجول يف اأرجاء  اململكة العربية ال�س���عودية حتى تاريخ رحلة ليبنز ورفاقه عام )1951م(. وكتب موؤلفات 

كثرية عن جزيرة العرب، وقابل اأنا�ض  كثريين، فكيف ل يكون معروفًا وم�سهورًا؟
لينبز، رحلة ا�ستك�سافية يف و�سط اجلزيرة، �ض 31.  )2(

)3(  منطق���ة الطائ���ف غنية باأ�س���جارها وغطائها النباتي، لكن ليبن���ز ورفاقه رمبا جاءوا من طري���ق ل يوجد حولها 
نباتات اأو اأ�سجار.

نعم عام )1371ه�/1951م( ازداد عدد ال�سكان يف الطائف، لكن الرقم الذي ذكره ليبنز رمبا يكون غري دقيق.   )4(
انظر، ليبنز،  �ض32.

رحلة ا�ستك�س���افية، �ض 32. جدة مدينة متح�س���رة و�سكانها اأكرث متدنًا وح�سارة من الطائف التي معظم �سكانها   )5(
قبائل يغلب عليها   الطابع الريفي اأو البدوي.

)6(  انظر ليبنز، رحلة ا�ستك�سافية، �ض 33.
)7(  امل�سدر نف�سه، �ض 34-33.
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20- حم��د اجلا�س��ر، وحمم�د �س��اكر، وعاتق الب��ادي، وعبدالرحمن 

ال�سريف، )ق14-15ه�/20-21م(:
اجلا�سر: هو حمد بن حممد بن جا�سر من اأ�سرة اآل جا�سر املنتمية اإىل بني علي من 
حرب. ولد عام )1328ه�/1910م( يف قرية الربود من اإقليم ال�سر يف جند من اأب فالح 
فقري. اأدخله والده املدر�سة، ثم انتقل به اإىل الريا�ض عام )1340ه�/1921م(، وا�ستمر 
يتعل���م مبادئ العلوم الدينية، ث���م عاد اإىل بلدة الربود ع���ام )1342ه�/1923م(، وكان 
وال���ده قد تويف، فتوىل رعايته جده لأمه، وكان اإمام م�س���جد قرية الربود، فا�س���تمر هذا 
ال�س���اب ي�س���اعد جده يف اإمامة امل�س���جد اإىل عام )1346ه�/1927م(، ثم اأر�سل مر�سدًا 
واإمام���ًا لفخذ من قبيل���ة )عتيبة( تدعى احلواما من النفعه، وهم بدو رحل، فكان ينتقل 
معهم من مكان لآخر، ويف اآخر عام )1346ه� / 1927م( ذهب اإىل الريا�ض وبداأ يتعلم على 
بع�ض امل�س���ايخ هناك، ثم ترك الريا�ض وذهب اإىل مكة والتحق باملعهد الإ�س���المي ال�سعودي 
يف جمال الق�س���اء ال�سرعي، وعند اإنهاء درا�سته باملعهد حتول اإىل مهنة التعليم يف ينبع، ثم 
�س���ار قا�س���يًا يف �س���با عام )1357ه�/1938م(. ويف عام )1358ه�/1939م( التحق بكلية 
الآداب يف جامعة القاهرة، لكنه مل ينه درا�س���ته يف هذه الكلية ب�س���ب احلرب العاملية الثانية 
التي جعلته يعود اإىل وطنه، ثم عمل يف اأعمال تعليمية واإدارية عديدة، كان حري�سًا دائمًا على 
القراءة وكتابة بع�ض املقالت يف عدد من املجالت واجلرائد العربية، ومع اجتهاده ومثابرته 
على البحث والقراءة اأ�سبح من اأبرز العلماء الباحثني يف العامل العربي، و�سار ع�سوًا يف عدد 
من املجامع العلمية العربية، كما �س���اهم يف تطوير ال�س���حافة يف اململكة العربية ال�سعودية، 
واأن�س���اأ اليمامة وهي اأول �س���حيفة يف الريا�ض عام )1372ه�/1952م(، ثم جريدة الريا�ض 
ع���ام )1383ه����/1963م(، واأخريًا جملة العرب التي هو �س���احبها ورئي����ض حتريرها. كما 
اأن�ساأ اأول دار للطباعة يف جند عام )1375ه�/1955م(، ويف عام )1386ه�/1966م( اأن�ساأ 
دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�س���ر. وله اإ�س���هامات عديدة وبخا�س���ة يف البحث والتاأليف 
والتحقيق فاأ�سدر ع�سرات الكتب والبحوث املتنوعة يف مو�سوعاتها واأبوابها، ومعظمها تدور 

يف فلك تاريخ وجغرافيا واأدب ولغة وتراث اجلزيرة العربية)1(.
ومن يطالع )جملة العرب( التي اأ�س�س���ها وتوىل رعايتها ال�س���يخ اجلا�سر فاإنه �سوف 
يج���د فيها مادة علمي���ة جيدة عن تاريخ وت���راث واأعالم وثقافة منطق���ة الطائف، وهذا 

هناك ع�سرات ا لكتب واملقالت التي ذكرت جهود ال�سيخ حمد اجلا�سر. واأقول ان هذه القامة العلمية ت�ستحق اأن   )1(
يكتب عنها درا�سة مطولة يف عدة جملدات تو�سح جهوده الثقافية والعلمية التي قدمها للعامل العربي والإ�سالمي 

وبخا�سة ما يتعلق برتاث اجلزيرة العربية.
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املو�س���وع لن ندرجه يف بحثنا هذا)1(، واإمنا نلقي نظرة على ما مت تدوينه عن اأجزاء من 
الطائف عندما خرج يف رحلة من الطائف عرب بالد ال�س���روات حتى و�س���ل بالد الباحة 
)غام���د وزهران( عام )1390ه�/1970م(، ودون تفا�س���يل تل���ك الرحلة يف كتابه الذي 
اأ�سماه: يف �س���راة غامد وزهران )ن�سو�ض( م�ساهدات، انطباعات)2(. ويف الق�سم الأول 
م���ن هذا الكتاب ذكر عن�س���رًا حتت عن���وان )بني الطائف والباح���ة( وحتدث يف بدايته 
الرغب���ة التي كانت تعرتيه وهو يف الطائف، حيث يرغب ال�س���فر والتجوال يف ال�س���روات 
املمتدة من الطائف اإىل الباحة، وا�س���ار اإىل اأهمية بالد ال�س���راة وذكرها عند املتقدمني 
من كتاب الرتاث، وعند التقائه باأحد اأعالم الطائف وهو: الأ�ستاذ حممد �سعيد كمال)3(، 
وذكر له تلك الرغبة، وكان ال�سعور الذي يعي�سه ابن كمال ويريد حتقيقه، وهنا اجتمعت 
الرغبتان عند ابن جا�سر وابن كمال وقررا ال�سري برًا من الطائف اإىل الباحة)4(، ويقول 
اجلا�س���ر: "عقدنا العزم، و�سرنا اإىل موقف ال�س���يارات املتجه اإىل تلك الناحية )يق�سد 
الباحة(، وا�س���تاأجرنا �سيارة �سغرية )بيجو(.. و�س���رنا من الطائف يف ال�ساعة الواحدة 
�س���باح ال�س���بت )1390/2/19ه����( مع طري���ق معبد، وبع���د اأن قطعنا من���ه )13( كياًل 
انحدرنا يف وادي لية، من اأودية الطائف املعروفة امل�سهورة بجودة الرمان، وله ذكر كثري 
يف املوؤلفات القدمية، وقد مر به ر�سول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف غزوته للطائف، واأمر بهدم ح�سن 
مال���ك بن عوف، قائد ه���وازن املقام يف ذلك الوادي.." )5(. ثم يوا�س���ل حديثه عن ذكر 
اأمكنة عديدة مروا عليها بعد وادي لية مثل: مظللة، و�سق�سان، ووادي احلميطه، ووادي 
اجلبوب الذي يبعد عن الطائف نحو اجلنوب )80-85( كياًل، ويعرف هذا الوادي اي�سًا 
با�س���م )غزايل( ويقع يف بالد بلحارث)6(. وعند و�سول اجلا�سر اإىل بالد غامد وزهران 
اأق���ام عند اأمريها �س���عود ب���ن عبدالرحمن ال�س���ديري ثالثة اأيام وتنق���ل يف ربوع منطقة 

)جملة العرب( عمل مو�س���وعي لل�س���يخ حمد اجلا�سر عن عموم اجلزيرة العربية، ومن يبحث يف هذه املجلة فاإنه   )1(
�س���وف يج���د فيها الكثري من املو�س���وعات والبحوث والدرا�س���ات القيمة عن الطائف وغريها م���ن قرى، وبلدان، 
وقبائ���ل، وتاريخ، وجغرافية وح�س���ارة اجلزيرة العربية. واأق���ول اإن هذه املجلة جديرة بالدرا�س���ة والهتمام من 

جميع املوؤرخني واجلغرافيني والباحثني يف جامعاتنا ومراكز بحوثنا واأق�سامنا العلمية.
انظر الكتاب الذي يقع يف )595( �سفحة من القطع املتو�سط )الريا�ض: من�سورات دار اليمامة للبحث والرتجمة   )2(

والن�سر، 1391ه� / 1971م(.
حممد �سعيد كمال من اأعالم الطائف وممن كتبوا عدد من البحوث والدرا�سات عن تاريخ وح�سارة الطائف وهو   )3(

ينت�سب اإىل  الأ�سرة الكمالية يف مدينة الطائف.
انظر حمد اجلا�سر، يف �سراة غامد وزهران، �ض 10-9.  )4(

امل�سدر نف�سه، �ض 10.  )5(
امل�سدر نف�سه، �ض 12-11.  )6(
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الباحة وجمع مادة كتابه عنها، ثم عاد مع �ساحبه ابن كمال اإىل الطائف)1(، وذكر بع�ض 

التف�سيالت عن فروع اأودية �سق�سان، ومظللة، وكالخ)2(.
اما حممود �س���اكر، فهو: اأبو اأ�سامة حممود بن �س���اكر ولد يف حر�ستا بال�سام �سمال 
�سرقي دم�سق يف �سهر رم�سان )1351ه�/1932م(، تعلم يف بالد ال�سام، وح�سل ال�سهادة 
اجلامعية يف ق�س���م اجلغرافيا باجلامعة ال�س���ورية يف دم�س���ق ع���ام )36-1377ه��/56-
1957م(، التح���ق باخلدمة الع�س���كرية اللزامية، وبعد اأن ق�س���اها، ع���اد اإىل التدري�ض، 
وعم���ل يف مناط���ق عديدة يف �س���وريا، وكر����ض حياته للق���راءة والط���الع يف تاريخ الأمة 
ال�س���المية، ثم انتقل اإىل اململكة العربية ال�س���عودية ع���ام )1392ه�/1972م( وعمل يف 
معاهد وكليات جامعة الإمام حممد بن �س���عود الإ�س���المية يف الريا�ض والق�س���يم واأبها، 
وكتب ع�س���رات الكتب والبح���وث يف التاريخ العربي والإ�س���المي ومنها: مو�س���وعة كتاب 
)التاريخ الإ�س���المي( ويقع يف )22( جملدًا، و�سل�سلة العامل الإ�سالمي، و�سل�سلة مواطن 
ال�س���عوب الإ�سالمية يف اآ�س���يا، و�سل�س���لة مواطن ال�سعوب الإ�س���المية يف اأفريقيا، و�سري 
بع�ض ال�س���حابة، و�سل�س���لة اخللفاء، وكتب عديدة يف علم اجلغرافيا، ويف التاريخ والفكر 
الإ�سالمي)3(. وما يهمنا يف هذا البحث هو كتاب: �سبه جزيرة العرب )احلجاز()4(، وهذا املوؤلف 
�س���من )�سل�سلة مواطن ال�سعوب ال�سالمية يف اآ�س���يا(، وحجمه �سغري، ويقع يف )201( 
�س���فحة، ومادة هذا الكتاب جغرافية وتاريخية من رحالت وم�ساهدات وانطباعات، ول 
يفرد حلا�سرة الطائف مادة م�ستقلة، واإمنا حتدث عنها �سمن حديث عام عن الرتكيبة 
اجلغرافية وال�س���كانية ملنطقة احلج���از )الطائف، ومكة املكرم���ة، واملدينة املنورة( وما 
حولها، كما �سرد بع�ض الحداث التاريخية التي عا�سها اأهل احلجاز منذ ع�سور ما قبل 
الإ�س���الم اإىل القرن )14ه�/20م(، وا�سار اأي�سًا اإىل بع�ض ال�سور التاريخية احل�سارية 

يف حوا�سر احلجاز الكربى)5(.
اأما عاتق البالدي: فهو عاتق بن غيث بن زوير بن زائر بن حمود البالدي. والبالدية 
فرع من قبيلة حرب.ولد عام )1352ه�/1934م( يف البادية �س���مال مكة يف مكان يدعى 
)م�س���ر( ب�س���فح جبل يطلق عليه ا�سم )اأبي�ض(. ون�س���اأ يف البادية مع والده، بداأ درا�سته 

امل�سدر نف�سه، �ض 16، 82-19.  )1(
امل�سدر نف�سه، �ض 82-78.  )2(

للمزيد يتم الطالع على كتبه املطبوعة واملن�سورة، وبع�سها مت طباعته مرات عديدة، وبع�سها اأي�سًا مت و�سعها على �سبكة   )3( 
 )النت(، واأ�سبحت كتبًا رقمية الكرتونية.

مت طباعة هذا الكتاب يف )دم�سق، املكتب الإ�سالمي، 1397ه�/1977م(؛ �ض 198-9.  )4(
امل�سدر نف�سه، �ض 5 وما بعدها.  )5(
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يف مدر�س���ة وادي خلي�ض، وعند وفاة والده عام )1364ه���� /1944م( توىل رعايته اأحد 
اأخوال���ه، وعمل جم���اًل، ثم انتقل اإىل مكة، وعمل يف بع�ض الأعمال الب�س���يطة، ودر�ض يف 
املدر�س���ة ال�س���عودية ويف احلرم املكي، وبعد ح�س���وله عل���ى ال�س���هادة البتدائية، التحق 
باجلي�ض ال�سعودي وتدرج يف الأعمال الع�سكرية حتى ح�سل على رتبة مالزم )�سابط(، 
و�سار مع اجلي�ض ال�سعودي الذي ذهب اإىل الأردن اأيام العدوان الثالثي على قناة ال�سوي�ض 
عام )1376ه�/1956م(، كما عمل يف قطاعات ع�س���كرية عديدة، وعمل يف مدن عديدة 
مثل: تبوك، والطائف، والريا�ض، ومكة املكرمة، و�سامطة يف جازان. وح�سل على العديد 
من الدورات الع�س���كرية، وتقاعد من وظيفته عام )1397ه�/1977م(. اجتهد يف حياته 
العلمي���ة بالقراءة والطالع عل���ى العديد من الكتب والبحوث، وب���داأ يف كتابه مقالت يف 
بع����ض اجلرائد املحلية، وجملتي املنهل والعرب منذ ثمانينيات القرن الهجري املا�س���ني 
وح�سر عددًا من الندوات واملوؤمترات املحلية والإقليمية، وكان ع�سوًا يف نوادي الطائف، 
ومك���ة املكرمة، وجدة الأدبية، ومت تكرميه يف منا�س���بات علمي���ة واجتماعية عديدة . وله 
ع�س���رات الكتب املطبوعة واملن�س���ورة، ومنها: )1( معجم معامل احلجاز )ع�سرة اأجزاء( 
)2( مع���امل مكة التاريخية والأثرية. )3( املعامل اجلغرافية يف ال�س���رية النبوية )4( قلب 
احلجاز )5( اأ�س���هر اأودي���ة احلجاز وروافدها وقراها و�س���كانها )6( اأودية مكة املكرمة. 
وله باع جيد يف درا�س���ة الأن�ساب وتتبع تاريخ القبائل وبخا�سة يف )احلجاز( كما األف يف 
الرحالت عددًا من الكتب، ومنها الكتاب الذي يهمنا يف هذه الدرا�س���ة واملو�س���وم ب�: بني 
مكة وح�س���ر موت )رحالت وم�ساهدات()1(، وهذا ال�سفر رحالت وم�ساهدات يف البالد 
املمت���دة م���ن مكة والطائف اإىل �س���روات منطقتي الباحة وع�س���ري، ثم ب���الد جنران وما 

حولها. ويقع هذا الكتاب يف )407( �سفحة من القطع املتو�سط)2(.
وجن���د هذا الرحال���ة يخرج من مك���ة يف )3/�س���عبان/1400ه� املواف���ق 18/ يونية 
1980م( �س���وب الطائ���ف، ويجتاز عرفه ووادي نعمان، ثم �س���عد يف جب���ل الهدا، وذكر 
�س���عوبة طريق الهدا يف املا�سي، وعند مروره معها يف نهاية القرن الهجري املا�سي وجد 
اأن املدينة غزت هذه البالد، فالعمران يف وادي نعمان ويف الهدا بداأ يتحول اإىل الأح�سن، 
والطرق وبخا�سة طريق الهدا اأ�سبحت اأف�سل مما كانت عليه)3(. ويف اأثناء �سريه ما بني 

طب���ع ه���ذا الكت���اب يف مدينة مك���ة املكرمة، ويف دار مك���ة عام )1402ه����/1982م(، ويوج���د يف نهايته عدد من   )1(
الفهار�ض اجليدة.

املرجع نف�سه، �ض 11 وما بعدها. وللمزيد انظر غيثان بن جري�ض. القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب. ج�3، �ض377، ج�4،   )2( 
 �ض67، ج�5، �ض 71، ج�9 �ض174.

عاتق البالدي، بني مكة وح�سر موت، �ض7. درا�سة البالد الواقعة بني الطائف ومكة عن طريق الهدا وعن طريق   )3(
وادي ال�سيل  حتتاج اإىل اأن يفرد لها درا�سات عديدة يف ر�سائل علمية اأو مقالت يف جمالت حمكمة.
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مكة حتى الطائف يذكر خال�سة ما �ساهده من ح�سارة ومتدن لي�ض على حوا�سر احلجاز 
فقط واإمنا عموم البالد ال�سعودية، فيقول: "واحلقيقة اأن النه�سة التي حدثت يف اململكة 
العربية ال�سعودية بني عامي )1395ه� / 1400ه�( ل ي�ستطيع اأن يت�سورها اإّل من يعرف 
هذه اململكة يف ال�س���بعينيات، ثم يراها اليوم، فقد حدث فيها ما ي�سبه الأ�ساطري، فعمت 
ال�س���يارات بيوت البادية واحلا�سرة، واأنريت القرى، و�س���ربت املياه املعقمة بال�سنابري، 
وو�س���لت اإىل كثري منها طرق معبدة، ومل تبق قرية لي�س���ت فيها مدر�س���ة وم�سجد ي�سلى 

فيه، وهذا اأمر مل يدخل حتى يف عداد الأحالم �سنة )1375ه�( مثاًل")1(.
واأقول لي�ض الأ�س���تاذ الب���الدي هو الوحيد الذي يدون ه���ذا النطباع وهذه احلقائق 
الوا�سحة للعيان، واإمنا هناك رواة ورحالون م�سلمون وغريهم، واآلف الوثائق توؤكد على 
التطور والتمدن الذي تعي�س���ه اململك���ة منذ توحيدها على يد املل���ك عبدالعزيز )يرحمه 
اهلل(، ومن بعد ت�س���ميتها با�س���م )اململكة العربية ال�س���عودية( يف بداية اخلم�سينيات من 
القرن )14ه�/20م(، اأما يف ال�س���بعينيات والثمانينيات من القرن نف�س���ه فعجلة التمدن 
اأخذت طريقها، وحققت اجنازاتها وم�س���اريعها يف الت�س���عينيات ومن���ذ بداية هذا القرن 
)15ه����/20م(، حتى وقتنا احلا�س���ر، ولو ق���در للبالدي واأمثاله من الرحال���ة الأوائل اأن 
ي�سريوا اليوم يف الطرق الوا�سلة بني جدة ومكة والطائف، ثم جتولوا يف حا�سرة الطائف 
فاإنهم �سوف يرون حتولت ح�سارية عمالقة يف �ستى ميادين احلياة، وهذا يدل على جهود 

الدولة الكبرية املبذولة يف خدمة الأر�ض وال�سكان يف هذه الديار العربية الأ�سيلة)2(.
ويقول البالدي عن اأعايل جبل الهدا، والتي تبعد عن و�س���ط مدينة الطائف حوايل 
)18( كي���اًل: "كانت الهدا مزارع وقرى، حتى جاءت النه�س���ة احلديثة، ومر فيها طريق 
كرا املزفت �س���نة )1385ه�(، فتحولت اإىل مدينة، فيها كل ما يف املدن من خ�س���ائ�ض، 
وتعترب الهدا من امل�س���ايف اجلميل���ة، ومياهها عذبة، غري اأنها �س���حيحة، واأغرى اأهلها 
الرتفاع الهائل الذي حدث يف اأ�س���عار الأرا�س���ي، فاأخذ كثري منهم يبيع اأر�سه، فتحولت 

بع�ض املزارع اإىل مباين..." )3(.

املرجع نف�سه، �ض7. واأقول اإن عاتق البالدي من اأعالم اململكة العربية ال�سعودية وي�ستحق اأن يفرد له واجنازاته   )1(
العلمية ر�سالة علمية اأو كتاب علمي �سامل يف�سل ما عمل وقدم وحقق، وهذه م�سئولية جامعاتنا املحلية وبخا�سة 

جامعات مدن احلجاز الكربى يف مكة املكرمة وجدة، واملدينة املنورة، والطائف.
حبذا اأن جامعات مكة املكرمة، وجدة، والطائف تقوم مب�سئولياتها املنوطة بها، فتوؤ�س�ض مراكز بحثية تقوم على   )2(
درا�س���ة اأحوال هذه البالد، وما جرى عليها من تطورات ح�س���ارية يف �س���تى ميادين احلياة، وهذا العمل يجب اأن 

يدر�ض ويوثق وين�سر.
الب���الدي، ب���ني مكة وح�س���ر موت، �ض 8. لي�ض يف الهدا فقط واإمنا يف عموم البالد ال�س���عودية. وقد عا�س���رت حياة اأهل تهامة     )3(
وال�س���راة من���ذ ثمانينيات القرن )14ه�/20م( حتى اليوم، وراأيت كيف كانت معظ���م بالدهم اأرا�ض زراعية، ومع مرور الزمن  
وحتول النا�ض من القرى اإىل املدن ودخولهم الوظائف احلكومية تدهورت الزراعة يف هذه البالد، وحتولت الكثري من الأرا�سي  

الزراعية اإىل اأرا�ض عمرانية و�سكنية. وهذا الطاهرة والتحول ي�ستحق اأن يدر�ض درا�سة تاريخية ح�سارية.
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و�س���ار ه���ذا الرحالة من مدينة الطائف دون اأن يذكر �س���يء ع���ن تاريخها اأو منوها 
وح�س���ارتها، وو�س���ل وادي لية، جنوب الطائف، وقال اأنه: "واد ذي �س���هرة وتاأريخ، اأهله 
ثقيف، ثم عتيبة، ثم عدوان يف اأ�س���فله، ولرمانه �س���هرة ل ت�س���اهى، ويبعد عن الطائف 
خم�سة ع�سر كياًل")1(. ويوا�سل حديثه يف الإ�سارة اإىل بع�ض املوا�سع الواقعة جنوب وادي 

لية حتى و�سل بالد اجلبوب التي تبعد عن الطائف حوايل )85( كياًل)2(.
والدكتور / عبدالرحمن �س���ادق ال�سريف، فل�س���طيني اجلن�سية، وهو اأ�ستاذ جامعي 
عمل يف بع�ض اجلامعات ال�سعودية وغريها منذ بدايات هذا القرن )15ه�/20م(، واأ�سدر 
عددًا من املوؤلفات والبحوث اجلغرافية عن اململكة العربية ال�س���عودية، وقام بالعديد من 
اجل���ولت والرح���الت يف احلجاز وبلدان تهامة وال�س���راة)3(. ومن اأف�س���ل موؤلفاته كتابه 
املو�س���وم ب� " جغرافي���ة اململكة العربية ال�س���عودية، يف جزئني)4(. واجل���زء الأول يناق�ض 
جغرافية اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام)5(. واجلزء الثاين خ�س�سه املوؤلف جلنوب 
غرب اململكة العربية ال�س���عودية، اأو البالد املعروفة ب� )بالد تهامة وال�سراة( التي ت�سمل 

املنطقة املمتدة من الطائف اإىل جنران، ومن مكة اإىل جازان)6(.
ويف ف�سل م�ستقل اأ�سماه )منطقة �سروات احلجاز(، ويق�سد بذلك البالد ال�سروية 
املمت���دة م���ن جن���وب الطائف اإىل حا�س���رة الباحة يف ب���الد غامد وزه���ران، ويف حوايل 
)47( �س���فحة ناق�ض عددًا من املحاور اجلغرافية واحل�سارية الرئي�سية يف هذه البالد. 
وبداأ يف نقا�س���ه من ديار بني �س���عد الواقعة اإىل اجلنوب من حا�سرة الطائف، ثم ق�ساء 
مي�س���ان )باحل���ارث( اإىل جنوبها، ثم بالد ثقيف، وحداد بن���ي مالك، والقريع يف البالد 
الواقعة بني �س���روات زهران ومي�سان باحلارث)7(، وذكر �س���ورًا من احلياة الجتماعية، 

)1(  املرجع نف�سه، �ض 9.
املرجع نف�سه، �ض 9-11. هذه البالد املمتدة من الطائف �سماًل اإىل بالد اجلبوب )غزايل( ثم الباحة جنوبًا ت�ستحق اأن   )2(
يفرد لها درا�س���ة م�س���تقلة، وهذه الأوطان من اأقل اأجزاء بالد ال�س���روات تدوينًا لتاريخها وح�سارتها. واأرجو اأن يكون يف 

العمر بقية حتى  اأقوم برحلة يف هذه البالد واأدون �سيء من تاريخها وح�سارتها عرب اأطوار التاريخ الإ�سالمي.
حبذا اأن تفرد ر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه عن الدكتور عبدالرحمن ال�سريف وما بذله يف ميدان البحث اجلغرايف   )3(

والرحالت،  وهو ي�ستحق اأن ي�سدر عنه وعن جهوده درا�سة علمية اأكادميية.
اجلزء الأول من مطبوعات دار املريخ يف الريا�ض عام )1407ه�/1987م(، ويقع يف )301( �سفحة من القطع املتو�سط.   )4( 

 واجلزء الثاين، مطبوع يف الدار نف�سها عام )1404ه�/1984م(، ويقع يف )483( �سفحة من القطع املتو�سط.
)5(  عبدالرحمن ال�سريف، جغرافية اململكة العربية ال�سعودية، ج�1، �ض 9 وما بعدها.

)6(  املرجع نف�سه، ج�2، �ض 13 وما بعدها.
هذه البالد الواقعة بني حا�س���رة الطائف و�س���مال منطقة الباحة، اأطلق عليها هذا الباحث ا�سم )القليم اجلبلي يف   )7(
جنوب الطائف(، وميكن ا�ستبدال مفردة )اجلبلي( بكلمة )ال�سروي(، لأن هذه البالد جزء من بالد ال�سراة املمتدة 

من الطائف �سماًل اإىل بالد ظهران وجنران جنوبا.
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والزراعي���ة، والرتكيبت���ني اجلغرافية والب�س���رية، يف ه���ذه الأوطان، واأ�س���ار اإىل اأن حياة 
التم���دن فيه���ا اأقل بكثري من ب���الد الطائف اأو حتى مناطق الباحة وع�س���ري)1(. ومل يذكر 
هذا الرحالة معلومات كثرية اأو ذات قيمة علمية كبرية عن حا�س���رة الطائف، اللهم اإّل 
اإ�سارات ب�سيطة تذكر تبعيتها الإدارية اإىل حمافظة الطائف، وت�سديرها بع�ض املوا�سي 
واحلب���وب اإىل اأ�س���واق مدن احلجاز الكب���رية. ونقول اإن هذه الب���الد ل تختلف كثريًا يف 
طبيعتها ال�سكانية واجلغرافية عن مناطق الطائف والباحة وع�سري، ومع قربها من مدن 
احلج���از كالطائف ومكة، اإل اأنها كانت وما زال���ت يف عزلة، وحتتاج اإىل جهود كبرية يف 
ميادي���ن التنمية والتطوي���ر، كما اأنها متتاز بكرثة قراها ال�س���غرية، وفيها بع�ض املراكز 

الإدارية املحلية التابعة ملحافظة الطائف)2(.

ثالثًا: وقفة قراءة ومقارنة للم�ؤرخني والرحالني ومدوناتهم:
1-تن�ع ثقافات امل�ؤرخني واجلغرافيني والرحالني:

م���ن خ���الل الطالع عل���ى فهار�ض هذا الق�س���م جند اأن عل���وم التاري���خ واجلغرافيا 
والرحلة هي العمود الفقري الذي قامت عليه مادة هذا املبحث، كما اأن املكان املق�س���ود 
يف ه���ذه الدرا�س���ة هو حا�س���رة الطائ���ف، ذات العراق���ة التاريخي���ة واجلغرافية، وذات 
املوقع املميز يف بالد احلجاز التي هي مهبط ر�س���الة الإ�س���الم ولهذا فقد اأوردنا اأ�س���ماء 
عدد )�س���بعة و�س���تني( موؤرخًا ورحالة ذك���روا الطائف ومكانتها احل�س���ارية والتاريخية 
 منذ بدايات ع�س���ر الإ�س���الم اإىل وقتنا احلا�س���ر)3(.والذي ن�س���تنتجه م���ن حياة هوؤلء 
 العلم���اء، وم�س���ريتهم الثقافي���ة والفكري���ة والعقدي���ة واحل�س���ارية، ندرج���ه يف نق���اط 

عديدة، هي:
اأ - ه���وؤلء املوؤرخون والرحالة ولدوا وترعرع���وا وتعلموا يف بيئات خمتلفة ومتفاوتة، 
ومعظمه���م م�س���لمون جابوا بلدان���ًا عربية واإ�س���المية كثرية، كما اأنهم عا�س���وا يف اأمكنة 

ه���ذا ال���كالم حقيقة وما زالت حتى اليوم متوا�س���عة يف متدنها وتنميتها، حتى واإن كانت اأح�س���ن حاًل مما كانت   )1(
عليه يف بداية هذا القرن )15ه�/20م(. و�س���وف اأفرد لها درا�س���ة م�س���تقلة )باإذن اهلل تعاىل( بعد اأن اأجتول يف 

مناكبها، واأرجو اأن يكون ذلك قريبًا.
تاريخ الطائف ومكة املكرمة و�سالتها ال�سيا�سية واحل�سارية ببالد ال�سروات املمتدة من الطائف �سماًل اإىل بالد   )2(
غامد وزهران جنوبًا ت�ستحق اأن يفرد لها عدد من الكتب والدرا�سات التي تناق�ض اأو�ساعها و�سالتها مع احلجاز 
منذ ع�س���ور ما قبل الإ�س���الم وعرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي، وناأمل اأن نرى بع�ض طالب الدرا�س���ات العليا يف 

جامعات الطائف ومكة املكرمة يتولون هذا املو�سوع بالبحث والدرا�سة العلمية املوثقة.
للمزيد انظر اأ�سماء هوؤلء الأعالم وتراجمهم يف ال�سفحات ال�سابقة من هذه الدرا�سة.  )3(
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وحق���ب ترتاوح يف الفرتة املمتدة من القرن الثاين الهجري اإىل اخلام�ض ع�س���ر الهجري 
)ق8-21م(، ومنهم علماء ومو�س���وعيون، مثل: اأبي اإ�س���حاق احلربي واأبي الفرج قدامة 
بن جعف���ر، واأبي علي الهجري، والهمداين، وامل�س���عودي، واملقد�س���ي، والبكري، وياقوت 
احلم���وي، وابن جبري، والقزويني، واأبي الفداء، وابن ف�س���ل اهلل الُعمري، وابن بطوطة، 

و�سكيب اأر�سالن، والزركلي، وفلبي، وحمد اجلا�سر، وحممود �ساكر وغريهم)1(.
ب- يت�س���ح اأن معظ���م اجلغرافيني واملوؤرخني قد تعلموا عل���ى اأيدي علماء ومدار�ض 
علمية جيدة، كما اأن بع�س���هم من املتقدمني واملتاأخري���ن كانوا يجيدون لغات اأخرى اإىل 
جان���ب اللغة العربي���ة التي كتبوا به���ا بع�ض بحوثهم وجمع���وا بها مادته���م العلمية اأثناء 

جميئهم اإىل احلجاز وزيارتهم بالد الطائف والكتابة عنها.
ج�- غالبية املوؤرخني واجلغرافيني املذكورين هم م�س���لمون، على مذهب اأهل ال�سنة 
واجلماعة، ورمبا كان بع�س���هم يعتقد املذهب ال�سيعي، كما اأن فيهم غري م�سلمني جاءوا 
من بيئات ن�س���رانية اأو يهودية، اأو بوذية، ورغب بع�س���هم الدخول اإىل الأماكن املقد�سة، 
فاأعلنوا اإ�س���المهم وبع�س���هم مل يكن �سادقًا يف اعتناقه الإ�س���الم، لكن كان لهم اأهداف 
�سيا�سية وا�ستخباراتية ورمبا اقت�سادية اأو علمية مثل: بوركهارت، وليون رو�ض، وتاميزيه، 
و�سارل ديدييه، وداوتي، و�سنوك، وفلبي، وتويت�سل، وولفرد ث�سيجر، وليبنز وغريهم)2(.

د- من يدر�ض حياة وثقافة وجتارب واجنازات كل واحد من هوؤلء املوؤرخني والرحالة 
ب�س���كل منفرد، فاإنه �س���وف يجد كمًا هائاًل من الفكر والثقاف���ة واملعارف التي يتميز بها 
كل عل���م من هوؤلء العلماء، كما اأنه �س���وف يجد التفاوت يف م�س���توى علومهم وثقافتهم. 
فعلماء الع�س���ر الإ�سالمي املبكر والو�سيط اأعمق واأو�سع واأكرث تنوعًا يف العلوم والثقافة، 
كما اأنه �سوف يجد بع�سهم كانوا على عالقات جيدة ب�سناع القرار يف بع�ض احلكومات 
والدول التي عا�س���روها، اأو اأن بع�س���هم كانوا من كبار موظفي دولهم، يف حني اأن هناك 
من كان يعي�ض عي�س���ة متو�س���طة اأو دون املتو�سطة. والأمر نف�س���ه مع املوؤرخني والرحالني 
املتاأخرين وبخا�سة من القرن )12-15ه�/ق18-21م(، فقد كان بع�ض الأوروبيني مثل: 

انه���م من���اذج من هوؤلء العلم���اء والرحالني، وما زال غريهم، يف هذه الدرا�س���ة، من الباحثني وا�س���عي الطالع.   )1(
واأقول اأن كل عامل  ي�س���تحق اأن يفرد له درا�س���ات علمية عديدة، وناأمل اأن نرى اأق�س���ام التاريخ يف بالدنا العربية 

ال�سعودية فتوجه طالبها واأ�ساتذتها  لدرا�سة حياة واجنازات هوؤلء املوؤرخني واجلغرافيني القديرين.
هوؤلء الرحالة الأجانب جديرين بالدرا�س���ة وبخا�سة اأهدافهم، ورحالتهم، واجنازاتهم، وما قدموا من �سلبيات   )2(
واإيجابيات اأثناء تنقالتهم يف �س���به اجلزيرة العربية. وما من �س���ك فاإنهم قدموا لنا مادة علمية جيدة عن اأر�ض 

و�سكان �سبه اجلزيرة العربية، قد ل جندها يف اأي م�سدر اأو مرجع اآخر.
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بوركه���ارت، ولي���ون رو�ض، وتاميزيه، و�س���ارل ديديي���ه، وفلبي وغريه���م مدعومني ماديًا 
و�سيا�س���يًا م���ن حكوماتهم، وذلك لتحقي���ق بع�ض الأهداف ال�سيا�س���ية وال�س���تخباراتية 
املر�سومة لهم، واأي�س���ًا من بع�ض احلكومات الإ�سالمية والعربية داخل اجلزيرة العربية 
وخارجها، مثل: العثمانيني وحممد علي با�س���ا، والأ�س���راف يف احلجاز، وعبدالعزيز بن 

عبدالرحمن الفي�سل وغريهم.
ه���- ل تخل���و رحالت ه���وؤلء املوؤرخني والرحالني من بع�ض ال�س���لبيات �س���واًء يف ما 
جمع���وه ودون���وه اأثناء حديثه���م عن احلج���از اأو الطائف ب�س���كل خا�ض، اأو فيم���ا يعتقده 
بع�سهم من اأهداف اأو توجهات �سلبية عامة اأو خا�سة. لكن اجلانب اليجابي يف مادتهم 
املدونة يحمل ن�س���بة عالية من اجلودة وندرة املعلومات وحفظها من ال�س���ياع، واطالعنا 
على بع�ض ال�س���ور التاريخية واحل�س���ارية الت���ي ل جندها يف م�س���ادر اأخرى غري كتب 

التاريخ والرحالت)1(.

2-امل�سادر واملنهج امل�ستخدم يف جمع املادة:
تنوعت مناهج هوؤلء املوؤرخني واجلغرافيني اأثناء حديثهم عن الطائف، وهذا التنوع 

تبلور يف النقاط التالية:
اأ - هن���اك عدد م���ن املوؤرخني الذي���ن زاروا الطائ���ف واأقاموا في���ه، ومنهم من ولد 
وعا�ض ومات يف الطائف، ودونوا موؤلفات خا�س���ة عن الطائ���ف واأهلها، ومن اأولئك: ابن 
اأبي ال�س���يف، وامليورق���ي، والفريوزاآبادي، وابن فهد، وابن ع���راق الكناين، وعبدالقادر 
الفاكه���ي، وحممد البكري، والعجمي، والقن���وى، والقاري، وجميعهم كتبوا عن الطائف، 
ومعظم مدوناتهم يف اإطار ف�س���ائل الطائف، ووادي وج، وعبداهلل بن عبا�ض وم�س���جده، 
كما اأن جل كتاباتهم ينقلها الالحق عن ال�سابق، ول تخلو بحوثهم من معلومات تاريخية 

وح�سارية جيدة عن جغرافية الطائف واأهلها.
ب- بع����ض الرحال���ني واجلغرافي���ني مل يزوروا الطائ���ف، واإمنا نقلوا م���ا كتبوه عن 
هذه املدينة احلجازية من بع�ض امل�س���ادر التي اطلعوا عليها، ومنهم من جاءوا اإىل مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وقابلوا بع�ض الطائفيني اأو ال�سرويني ف�سمعوا منهم عن الطائف، 

اأقول اإن درا�س���ة ثقافات ه���وؤلء املوؤرخني والرحالني الوارد ذكرهم يف هذا البحث يحتاج اإىل عمق وتو�س���ع، ومن   )1(
يفع���ل ذل���ك فقد يطلعنا على درا�س���ة علمية قيمة، واآمل اأن نرى اأحد طالبنا يف برنامج الدرا�س���ات العليا بق�س���م 

التاريخ يف جامعة امللك خالد يدر�ض التاريخ الثقايف لهوؤلء الرحالة اأو بع�سهم اأو اأحدهم.
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ونقلوا بع�ض رواياتهم واأخبارهم عن تلك البالد، ورمبا �س���جلوا بع�ض اأو�سافهم اخِللقية 

واخُللقية، وذكروا �سيئًا من اقوالهم ومعارفهم ولهجاتهم)1(.
ج- اأم���ا امل���ادة العلمية اجليدة والغزيرة يف معلوماتها ويف تنوعها، فكان احل�س���ول 
عليه���ا من خالل زي���ارة الطائف، والتج���وال يف ربوعها. ومن العلم���اء والرحالني الذين 
اأفادون���ا يف ه���ذا الباب: عرام بن الأ�س���بغ ال�س���لمي، واأب���و علي الهجري، ول�س���ان اليمن 
الهمداين، ونا�س���ر خ�س���رو فهوؤلء جميعًا تنقلوا يف ربوع �س���به اجلزيرة العربية وجاءوا 
 اإىل الطائف وكتبوا عن معاملها اجلغرافية وتركيبتها ال�س���كانية، وذكروا �س���يئًا من حياة 
اأهله���ا الجتماعي���ة والقت�س���ادية، وجميعه���م يف الف���رتة املمتدة من الق���رن )2-5ه�/
ق8-11م()2(. والأف�س���ل منه���م يف غزارة املعلومات وتنوعه���ا الرحالة الذين جاءوا اإىل 
الطائف منذ القرن )11ه�/17م( اإىل بدايات القرن )15ه� / 20م(، ومنهم: العيا�سي، 
واملو�س���وي، وبوركه���ارت، وليون رو�ض، و�س���ارل ديدييه، واأيوب �س���ربي، وحممد �س���ادق 
با�سا، و�سكيب اأر�سالن، وحممد ح�سني هيكل، والزركلي، وفلبي، وفوؤاد حمزة، وتويت�سل، 
وحممد رفيع، وحممد رفعت املحامي، وحمد اجلا�سر وغريهم. فجميعهم زاروا الطائف 
وما حولها، وكتبوا تف�سيالت مطولة عن اأر�سها و�سكانها، واأ�ساروا اإىل �سور من تاريخها 

احل�ساري والتنموي)3(.
وكل م���ا وجدناه مكتوب���ًا عند هوؤلء املوؤرخني والرحالني عن بالد الطائف هو �س���رد 
علم���ي جيد عن تاريخ وح�س���ارة الطائف، لكننا ل جند يف اأ�س���اليبهم مناهج املقارنة اأو 
التحلي���ل ملا مت ر�س���ده وتدوينه. والرحالة الغربيني يتفوق���ون اأحيانًا يف جودة معلوماتهم 
ور�س���انتها، كما اأن بع�ض الرحالة العرب وامل�س���لمني ل يقل���ون يف متيزهم عن الغربيني، 
ومن اأولئك �س���كيب ار�س���الن، والربكاتي، وحممد ح�س���ني هيكل، والزركلي فلقد �سجلوا 

هوؤلء اجلغرافيون والرحالون الذين مل يزوروا الطائف كتبوا عنها نقاًل من بع�ض امل�س���ادر، اأو �سماعًا من بع�ض   )1(
ال���رواة، ومنه���م: اأبو عبيداهلل بن خرداذبة، وابن الفقيه، وابن ر�س���ته، وال�س���طخري، وابن حوقل، واملقد�س���ي، 
والإدري�س���ي، وابن جبري، وابن بطوطة، وغريهم. وهوؤلء العلماء ي�س���تحقون الدرا�سة مع الرتكيز على مدوناتهم 

عن بالد احلجاز وتهامة وال�سراة.
هوؤلء الرحالون جديرون بالبحث والدرا�سة مع الرتكيز على جهودهم املبذولة يف جغرافية وتاريخ الطائف وبالد   )2(

تهامة وال�سراة. حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض ما دونوا عن هذه الأوطان.
واأقول اإن كل واحد من هوؤلء الرحالني ي�س���تحق اأن يفرد له درا�س���ة م�س���تقلة وما دون عن مدن احلجاز الرئي�سية   )3(
مبا يف ذلك  الطائف. ومن يفعل ذلك ف�سوف ي�سدي لنا معا�سر الباحثني هدية قيمة يو�سح لنا فيها �سفحات من 

تاريخ وح�سارة هذه البالد  العربية.
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معلوم���ات قيم���ة من خالل م�س���اهداتهم وجولته���م يف مدينة الطائف وم���ا جاورها من 

اجلبال والأودية والوهاد)1(.

3( كلمة عن املادة العلمية واأهميتها:
ل ن�س���تغرب من �سرد اأ�س���ماء موؤرخني ورحالني عديدون اأ�ساروا اإىل تاريخ وح�سارة 
الطائ���ف. ومل ن�س���مل كل الرحال���ة واجلغرافيني الذي���ن زاروا الطائ���ف اأو حتدثوا عنها 
بطريقة مبا�س���رة اأو غري مبا�س���رة، وما زال هناك كثريون من علماء وق�ساة وطلبة علم 
و�سا�س���ة وغريهم دونوا �س���يئًا عن بالد الطائف )اأر�سًا و�س���كانًا( )2(. ويف هذه املوؤلفات 
التي اطلعنا عليها عند هوؤلء املوؤرخني والرحالني نلحظ �س���موليتها، حيث ذكرت �س���ورًا 
تاريخي���ة، واقت�س���ادية، واجتماعي���ة، وثقافي���ة، وفكرية، وجغرافية، و�س���يء م���ن الآثار 
وغريه���ا)3(. وه���ي تتفاوت من عامل اإىل اآخر، فالبع�ض منها ا�س���ارت فقط اإىل الطائف، 
وكان ج���ل تركيزه���ا عل���ى املدن املقد�س���ة يف احلجاز )مك���ة املكرمة واملدين���ة املنورة(، 
واآخرون اأفردوا �س���فحات واأحيانًا ف�سوًل عن مدينة الطائف وما �ساهدوه فيها وبخا�سة 
يف احليات���ني القت�س���ادية والجتماعية. وهن���اك رحالة اآخرون اأ�س���اروا فقط اإىل بع�ض 
املعامل اجلغرافية والتاريخية و�سط املدينة )الطائف القدمية(، وعدد من هذه املوؤلفات 

اأ�سارت اأحيانًا اإىل بع�ض اأعالم احلجاز مثل الأمراء والق�ساة وغريهم)4(.
وجم���ال اأر�ض الطائ���ف، وجودة مناخها، جعلت بع�ض هوؤلء املوؤلفني يذكرون �س���يئًا 
م���ن ح�س���ن طبيعتها، واأهميتها �سيا�س���يًا، لأن �س���ناع القرار يف مك���ة املكرمة عرب اأطوار 
التاريخ الإ�س���المي حتى القرن )13ه�/19م( يق�س���ون جزءًا م���ن اأوقاتهم يف الطائف، 

حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض مدونات واأقوال رحالة القرنني )13-14ه�/19-20م(، عن حا�سرة الطائف. وهذا   )1( 
  املو�سوع ي�ستحق اأن ي�سدر يف كتاب اأو ر�سالة علمية اأكادميية. بل اإن الطائف يف عيون الرحالة عرب اأطوار التاريخ ال�سالم، 

 مو�سوع جدير بالدرا�سة يف عدد من الكتب والبحوث العلمية.
هذا املو�س���وع مهم جدًا وي�س���تحق ح�س���ر معظم العلماء والق�س���اة وغريهم الذين زاروا الطائف اأو عا�سوا فيها   )2(

ودونوا �سيئًا مما عا�سروه اأو عرفوه اأو كتبوه.
نعم ذكرت معظم هذه املوؤلفات �سيئًا من هذا التاريخ، لكنها مل تف�سل وتر�سم لنا �سورة وا�سحة وجلية عن تاريخ   )3(

وح�سارة هذه  البالد خالل الع�سور الإ�سالمية املبكرة والو�سيطة واحلديثة.
اأر����ض الطائف مهمة بالن�س���بة ملكة املكرمة، وهذه الأهمية جعلت عددًا م���ن املوؤرخني، والأدباء، والعلماء يزورون   )4(
الطائف ويكتبون  �س���يئًا من ح�س���ارتها. ولالأ�سف اأن هناك اأعالمًا واأرباب قلم �س���جلوا بع�ض املعلومات عن هذه 

البالد، لكن ما �سجلوه مل ي�سلنا ورمبا �ساع، اأو ما زال حمفوظًا يف اأمكنة ل نعلمها.
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واأحيانًا بع�ض الوزراء اأو ال�س���الطني اأو رجال الدولة الإ�س���المية يف العراق اأو م�سر منذ 

عهد الدولة العبا�سية اإىل نهاية ع�سر الدولة العثمانية)1(.
وا�ستمرت هذه الأهمية يف عهد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود 
واأولده املل���وك )�س���عود، وفي�س���ل، وخالد( فكان���وا ينقلون اأمور الدولة يف ال�س���يف اإىل 
الطائف، ومن هناك تدار البالد داخليًا وخارجيًا. وهذا العامل ال�سيا�س���ي والإداري اثر 
اإيجابيًا يف م�س���رية الطائف التاريخية واحل�س���ارية حيث ذكرت عند كثري من الباحثني 

واملوؤرخني واجلغرافيني وال�سيا�سيني وغريهم)2(.
اإن معظم الذين كتبوا عن الطائف، عرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي كان جل حديثهم 
عن املدينة، واأحيانًا الأمكنة القريبة منها، ول جند اأحدًا منهم يف�س���ل لنا احلديث عن 
حمافظة الطائف مبفهومها الوا�س���ع الي���وم، بل اإن اأرياف الطائ���ف وبواديها وكثريًا من 
قراها والأجزاء التهامية فيها غري معروفة عندنا، ول جند معلومات �سحيحة ت�سور لنا 

تاريخ هذه البالد البعيدة عن حا�سرة الطائف الرئي�سية)3(.

رابعًا: اآراء وت��سيات:
ل ندعي الكمال، اأو ا�ستيفاء كل ما يجب اأو ي�ستحق تدوينه عن الطائف وبخا�سة عند 
�سريحة املوؤرخني والرحالني. واإمنا اأوردنا �سورًا من تاريخ وح�سارة هذه البالد عند هوؤلء 
العلماء الذين جاءوا من ثقافات وبيئات خمتلفة وامل�سئولية كبرية على جامعة وحمافظة 
الطائف، وعلى مركز الطائف التاريخي في�س���اعفوا اجلهود لدرا�سة وحفظ موروث هذه 

ات�س���ال اخللفاء وال�س���الطني والأمراء باحلجاز، وو�سول بع�س���هم اإىل احلجاز والإقامة فيها لبع�ض الوقت عرب   )1(
اأط���وار التاريخ  الإ�س���المي من املو�س���وعات التي مل تدر�ض. وي�س���تحق ه���ذا الباب اأن يدر�ض يف ع���دد من الكتب 
والر�س���ائل العلمية، مع تو�س���يح  اجلوانب اليجابية وال�س���لبية التي عا�س���ها الطائف والطائفيون خالل ع�س���ور 

وزيارات اأولئك الرموز ال�سيا�سية والإدارية.
اتخاذ الطائف عا�س���مة �سيا�س���ية يف ال�س���يف خالل ع�سور ملوك اآل �سعود يف الع�س���ر احلديث من املو�سوعات   )2(
التي يجب درا�س���تها يف عدد من الكتب والبحوث، مع تو�س���يح ما جرى لبالد الطائف من تطور وتنمية وبخا�س���ة 

منذ اأربعينيات القرن )14ه�/20م( اإىل بدايات هذا القرن )15ه�/20م(.
هن���اك اأمكن���ة منزوية اأو معزولة يف �س���به اجلزيرة العربي���ة، وبع�ض قرى وبوادي واأري���اف حمافظة الطائف من   )3(
البلدان التي اأ�سابها اإهمال التدوين منذ ع�سور ما قبل الإ�سالم حتى وقتنا احلا�سر. وقد جتولت يف بع�ض اأجزاء 
املحافظة اجلنوبية، وال�س���رقية فوجدتها ار�سًا ماأهولة بال�س���كان منذ القدم، ويوجد فيها جميع مقومات احلياة 
من عمران، وزراعة، ورعي، و�سيد، واأ�سواق وجتارات وغريها. بل يوجد يف جبالها وعلى �سخورها اآثار ور�سومات 
�سخرية توؤكد قدم الن�ساط احل�ساري يف هذه البالد. وعندما نحاول معرفة �سيء من تاريخها القدمي اأو احلديث 

ل جند م�سادر مدونة اأو مكتوبة تذكر �سيئًا من ذلك.
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البالد العربية احلجازية العريقة)1(. ولن يرتجم ذلك اإىل واقع اإل بت�س���افر اجلهود بني 
هذه املوؤ�س�س���ات، ثم توفري الدعم���ني املادي واملعنوي ملن يقوم بالبحث والدرا�س���ة. ومن 
خالل جولتي يف حمافظة الطائف)2(، وجدت اأنها حتتوي على كنوز تاريخية عرب اأطوار 
التاري���خ، واإذا جل���ب باحثني متخ�س�س���ني جادين ليقوموا بجمع هذا املوروث ودرا�س���ته 
فاإننا واأبناءنا وحفدتنا �س���وف نطلع على اأجماد وح�سارات عريقة عا�ستها بالد الطائف 

منذ ع�سور ما قبل الإ�سالم، وعلى مر الع�سور الإ�سالمية املختلفة)3(.

ا

اإذا قامت هذه املوؤ�س�س���ات مب�س���ئولياتها جتاه العلم والثقافة، مع توفر الدع���م والنزاهة، فاإن النتائج )باإذن اهلل   )1(
تعاىل( �سوف تكون جيدة واإيجابية.

)2(  للمزيد انظر رحلتنا يف حمافظة الطائف يف الق�سم الثاين من هذا املجلد.
مل تكن الطائف هي البالد الوحيدة التي لها تاريخ عريق، واإمنا معظم بلدان �س���به اجلزيرة العربية ذات تواريخ   )3(
وح�س���ارات متفاوت���ة يف القوة وال�س���عف. وه���ذا ما عرفته اأثناء زيارت���ي لبلدان عديدة يف ه���ذه اجلزيرة. وبالد 
احلجاز، واأر�ض تهامة وال�س���راة، وبالد اليمن تعد من اأكرث الأوطان التي �س���هدت اأحداثًا تاريخية خمتلفة، وفيها 
اأمن���اط ح�س���ارية متعددة. ولالأ�س���ف اأنها ما زال���ت بحاجة اإىل بحث ودرا�س���ات وجهود كبرية تنق���ب عن تراثها 
وح�ساراتها. وع�سرنا احلايل رمبا يكون اأف�سل الع�سور حيث توفرت موؤ�س�سات التعليم املختلفة، وتعدد الباحثون 
واأرباب القلم، وتوفرت الأموال، والواجب اأن ت�سخر كل هذه العوامل يف جمع وحفظ موروث وتواريخ وح�سارة هذه  

البلدان العربية الأ�سيلة.
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الق�سم الثاين 

�سمعت  كــمــا  الــطــائــف 
ـــــا ـــــه ـــــت عــــنــــهــــا وراأي
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القسم الثاني 

الطائف كام سمعت عنها ورأيتها
ال�سفحةاملو�سوعم
99مقدمة اأوًل

101الطائف جغرافيًا و�سكانيًاثانيًا:
1101- اجلغرافيا

2111- ال�شكان
117ملحات من التاريخ الإداري، وال�سيا�سي، والع�سكري.ثالثًا:
122�سور من تاريخ الطائف الجتماعيرابعًا:

املجتمع  -1122
�شيء من البناء والعمارة.  -2127

ملحات عن الطعام واللبا�س.  -3148
بع�س الفنون والألعاب.  -4156

عادات وتقاليد واأعراف اأخرى.  -5160
مفردات، وا�شطالحات لغوية  -6165

172�سفحات من التاريخ القت�ساديخام�سًا:
اجلمع واللتقاط، وال�شيد، والرعي.  -1172

الزراعة.  -2175
احلرف وال�شناعات.  -3178

4181- التجارة
191وقفات مع التاريخ التعليمي، والثقايف، والفكري.�ساد�سًا:

التعليم والتعلم  -1191
�شيء من احلياة الثقافية  -2194

197       3 ـ وقفة مع الفكر.
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ال�سفحةاملو�سوعم

199الطائف وال�سياحة�سابعًا:
1199-اأهمية الطائف �شياحياً.

2200-ال�شياحة يف الطائف يف الع�شر احلديث املعا�شر
203اآراء، وتو�سياتثامنًا:

اأوًل: مقدم�����ة:
داأبت منذ زمن على اأن اأقوم برحالت يف جنوبي البالد ال�سعودية )تهامة وال�سراة(، 
واأكتب عن بع�ض بلدانها من خالل ال�س���ماع وامل�س���اهدة)1(، ويف هذه اجلزئية ميمت نحو 
حمافظة الطائف، الواقعة يف اجلزء الغربي من اململكة العربية ال�سعودية، ويف نهاية بالد 
ال�سروات من ال�سمال)2(، والتابعة اإداريًا ملنطقة مكة املكرمة. وم�ساحتها اليوم تقدر باأكرث 
م���ن )4800( كي���اًل مربعًا. وقد ذهبت اإىل هذه املحافظة احلجازية ال�س���روية، وجتولت 
يف اأرجائها خم�س���ة اأي���ام ابتداء من يوم اخلمي����ض اإىل الإثن���ني )4-1438/11ه�/27-
2017/7/31م(، وكان �س���فري اإليها بالطائرة يف �س���باح اخلمي�ض )1438/11/4ه�(، 
ووج���دت يف ا�س���تقبايل مبطاره���ا الإقليم���ي اأحد اأبنائ���ي وطالبي يف مرحلة املاج�س���تري 
الأ�س���تاذ/ عبداهلل بن �س���عيد العمري، الذي قام على ا�ست�س���افتي يف داره العامرة بحي 
امل�س���رة مبدين���ة الطائف مدة اإقامتي، و�س���ار معي يف اأجزاء عدي���دة من هذه املحافظة، 

وكان خري الدليل واملر�سد، فجزاه اهلل كل خري)3(.

انظ���ر بع����ض موؤلفاتن���ا املطبوعة، مثل: �سل�س���لة كتاب: القول املكت���وب يف تاريخ اجلن���وب، )12( جملدًا من عام   )1(
)1426ه���� -1439ه����   / 2005-2017م(، وبالد القنفذة خالل خم�س���ة ق���رون )ق10-ق15ه�/ق16-ق21م(، 
وبالد بني �سهر وبني عمرو )الطبعتان الثانية، والثالثة(، وفيها عدد من رحالتنا وم�ساهداتنا امليدانية يف بع�ض 

مناطق تهامة وال�سراة.
هناك ع�سرات الدرا�سات اجلغرافية عن اأر�ض ال�سروات، وحدودها، والذي نعنيه يف بحثنا هذا با�سم )ال�سروات(   )2(

اأي الأر�ض املمتدة من جنران جنوبًا اإىل الطائف �سماًل.
ه���ذا الطال���ب العزي���ز، هو: عبداهلل بن �س���عيد بن فا�س���ل العمري من موالي���د قرية احل�س���باء يف بني رافع من   )3(
ب���الد بني عمرو )منطقة ع�س���ري( يف عام 1392ه����/1972م(. نال تعليمه يف البتدائية واملتو�س���طة والثانوية ما 
ب���ني منطقتي النما�ض والطائف، وح�س���ل على درج���ة البكالوريو�ض بجامعة امللك عبدالعزي���ز يف علم الجتماع 
ع���ام )1423ه����/2002م(، كم���ا ح�س���ل على درج���ة بكالوريو�ض اأخ���رى من جامع���ة طيبة يف عل���م التاريخ عام 
)1434ه�/2013م(، وح�سل على درجة املاج�ستري يف التاريخ من كلية العلوم الإن�سانية بجامعة امللك خالد عام 
)1437ه� / 2016م(.كان البن عبداهلل موظفًا يف القطاع الع�س���كري، وله خدمات ع�س���كرية تزيد عن الع�سرين 
عام���ًا، وعا�ض فرتة طويلة من درا�س���ته وعمله الع�س���كري يف منطقة الطائف. والأ�س���تاذ عب���داهلل على قدر كبري 
من الأدب واخللق احل�س���ن، واأرجو اأن يطور قدراته العلمية ويكتب يف بع�ض املوا�س���يع التاريخية التي لها عالقة 

مبحافظة الطائف، اأو اأجزاء من بالد ال�سراة التي ينتمي اإىل اأحد قبائلها.



�لق�سم �لثاين: �لطائف كما �سمعت عنها ور�أيتها 100
والطائ���ف ذات تاري���خ قدمي، وجرى على اأر�س���ها الكث���ري من الأحداث ال�سيا�س���ية 
والع�س���كرية واحل�سارية، وخرج فيها رجال كثريون اأ�سهموا يف بناء احل�سارة الإ�سالمية 
داخل اجلزيرة العربية وخارجها. وقد اأ�س���رنا يف الق�س���م الأول من هذا اجلزء اإىل �سور 
عديدة من تاريخها عرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي، ويف هذا املحور �سوف نذكر �سفحات 
من تاريخها احلديث واملعا�س���ر، وجل م�سادرنا هي امل�ساهدات واملقابالت وال�سماع من 
بع�ض اأعيانها ورجالتها، ول ندعي يف ما �س���وف ن�سرده يف هذا الق�سم الكمال، وذكر كل 
�ساردة وواردة عما تعي�سه حمافظة الطائف اليوم، لكننا ناأمل اأن ن�سري اإىل �سور تاريخية 
وح�سارية عامة، وقد ياأتي من اأبنائنا اأو من الباحثات والباحثني اجلادين في�ستكملون ما 

مل ناأت عليه ونذكره، اأو ي�سححون ما اأخطاأنا فيه)1(.
واأ�س���كر يف ه���ذه املقدم���ة كل من تع���اون معي من اأه���ل مدينة الطائ���ف ومراكزها 
احل�سارية، واأخ�ض بال�سكر كما اأ�سلفت، الأ�ستاذ عبداهلل العمري، وكذلك بع�ض الأفراد 
ال�س���عوديون وغ���ري ال�س���عوديني الذي���ن تقابلت معهم وذك���روا بع�ض املعلوم���ات احلديثة 
واملعا�س���رة يف اجلوانب الجتماعية، والقت�س���ادية، والثقافية والفكرية والتعليمية. كما 
ل اأن�س���ى �س���كر ثالثة رم���وز من مدين���ة الطائف، ومن له���م خربة طويلة وجه���ود علمية 
وثقافي���ة يف حمافظة الطائف، وهم:)1( الأ�س���تاذ علي خ�س���ران الق���رين، الذي قابلني 
ومنحن���ي جزء م���ن وقته، وقد التقيت ب���ه يف مبنى النادي الأدبي الثق���ايف بالطائف يوم 
اخلمي����ض )1438/11/4ه�( املوافق 1438/7/27ه( )2(.)2( الأ�س���تاذ مناحي �س���اوي 
حمود القثامي)3(، وقد ا�س���تقبلنا م�س���كورًا يف منزله بحي الريان واأهداين بع�ض موؤلفاته 

نعرتف دائمًا بالق�س���ور والتق�س���ري، والكم���ال هلل عز وجل، لكن الواجب علينا معا�س���ر املوؤرخ���ني والباحثني اأن   )1(
ندر�ض بالدنا اأر�س���ًا و�سكانًا، وهذا من باب الوفاء وحب الوطن، واأي�سًا حق بناتنا واأبنائنا وحفدتنا علينا فنعمل 
على حفظ موروث وتراث اأمتنا، وقد ياأتي منهم )باإذن اهلل تعاىل( من يقود امل�سرية العلمية حتى ت�سلم ملن ياأتي 

بعدهم.
الأ�س���تاذ علي بن خ�س���ران القرين من مواليد تهامة بلقرن، العر�س���ية اجلنوبية، ويرتاوح عمره الآن )76-74(   )2(
عامًا. اأ�س���هم بالكتابة يف معظم ال�س���حف واملجالت املحلية واخلارجية من �س���ن مبكرة من عمره وما زال حتى 
اليوم. كان اآخر عمل حكومي له م�س���اعد مدير تعليم البنات بالطائف، وهو ع�س���و موؤ�س����ض، وع�سو جمل�ض اإدارة 
الن���ادي الأدب���ي بالطائف، ونائب رئي�ض النادي �س���نوات عديدة. ل���ه عدد من املوؤلفات املطبوعة واملن�س���ورة مثل: 
)1( �س���ور من املجتمع  واحلياة )جمموعة مقالت( )1397ه�(. )2( اأبها يف مراآة ال�س���عر املعا�س���ر )خمتارات 
�سعرية( )1410ه�(، )3( قراءة عابرة )درا�سات اأدبية( )1424ه�(. )4( من اأدباء الطائف املعا�سرين )�سري 

وتراجم( )الطبعة الثانية( )1432ه�/2011م(.
الأ�س���تاذ مناح���ي م���ن موالي���د الطائ���ف ع���ام )1361ه����/1941م(، تخ���رج يف املعه���د العلم���ي بالطائ���ف عام   )3(
)1384ه����/1964م(، وح�س���ل عل���ى بكالوريو�ض تاري���خ من جامعة املل���ك عبدالعزيز، عمل يف التعليم ل�س���نوات 
عديدة. له م�س���اركات �س���حفية يف عدد من اجلرائد واملجالت، ان�س���م اإىل نادي الطائف الأدبي، وكان ع�س���وًا 
يف جمل�ض اإدارته، وع�س���وًا يف عدد من اجلمعيات والحتادات العلمية داخل اململكة العربية ال�س���عودية وخارجها، 
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وذكر يل تف�سيالت كثرية عن بالد الطائف خالل اخلم�سني عامًا املا�سية.)3( الأ�ستاذ 
عي�س���ى ابن علوي بن عبدالإله الق�س���رّي اآل عي�س���ى الذي زرناه يف داره بحي امل�س���رة)1(، 
وقد اأفادنا مبعلومات كثرية عن حا�سرة الطائف، وعن املنطقة املركزية، و�سط املدينة. 
وهن���اك اإخوة اآخرون عديدون قدموا لنا خدمات متفاوتة اأثناء جمع مادة هذا الق�س���م، 

فلهم مني جزيل ال�سكر والتقدير)2(.

ثانيًا: الطائف جغرافيًا و�سكانيًا:
1-اجلغرافيا:

يطلق اليوم ا�س���م الطائف على بالد وا�س���عة تعرف با�س���م )حمافظة الطائف( )3(، 
وتقع يف الناحية الغربية من اململكة العربية ال�س���عودية، وهي اأكرب حمافظة يف م�ساحتها 
اجلغرافية، وتتبع اإمارة منطقة مكة املكرمة)4(، وتقدر م�ساحتها حوايل )48096( كياًل 

ون���ال ع���ددًا من اجلوائز املحلية والإقليمية، له عدد من املوؤلفات، ومنها: )1( درا�س���ات يف الأدب ال�س���عبي )2( 
اجنازات احل�س���ارة العربية الإ�س���المية. )3( درا�س���ات ومطالعات اأدبية  )4( منافذ الأ�سرار )5( �سوق عكاظ 

التاريخ والرمز )6( تاريخ الطائف قدميًا وحديثًا �سدر منه ثالث طبعات )الطبعة الثالثة 1436ه�/2015م(.
ال�س���يد عي�سى من مواليد مدينة الطائف عام )1366ه�/1946م(، در�ض مراحل تعليمه الأوىل يف الطائف، عمل   )1(
يف �س���ركة كهرب���اء الطائ���ف عام 1392ه����/1972م(، ثم عمل يف بلدي���ة الطائف من عام )1394ه���� - 1436ه� 
/ 1974-2005م(. ح�س���ل عل���ى ع���دد من الدورات يف جمال عمله، وهو ع�س���و يف عدد م���ن اللجان واجلمعيات 
واملوؤ�س�س���ات ال�س���ياحية والإداري���ة والجتماعية. قدم درا�س���ات عديدة ت�س���ب يف خدمة الت�س���الت، والإدارة، 
والتخطيط، وال�سياحة التابعة لإدارة البلديات يف الطائف، اأو يف املنطقة الغربية، له م�ساركات يف بع�ض ال�سحف 
املحلية. وله عدد من الكتب املطبوعة، ومنها )1( اأحلى اللطائف يف منتجع الطائف )من�سورات جامعة الطائف 
/1430ه� / 2009م( )2( الطائف القدمي داخل ال�س���ور يف القرن )14ه�/20م( )وهج ح�سارة، ونب�ض حياة(. 
)الطائف: مكتبة امل�س���يف، 1434ه�/2013م( )3( الطائف يف اأوائل التاريخ، �س���در مبنا�س���بة اإعالن الطائف 

عا�سمة امل�سايف العربية، 1436ه�/2014م(.
قد نذكر بع�س���هم يف حوا�س���ي الدرا�س���ة، وهم كث���ريون، ويعملون يف مهن عديدة �س���ناعية، وجتاري���ة، وزراعية،   )2(

وثقافية وتعليمية وغريها.
الطائف قدميًا يطلق على بلدة الطائف القدمية، وهي و�س���ط مدينة الطائف يف وقتنا احلا�س���ر، اأو ما يطلق عليه   )3(
اليوم با�س���م )املنطقة املركزية(، و�س���وف يكون لنا حديث عنها يف �س���فحات قادمة. للمزيد عن تاريخ وح�سارة 
الطائف منذ الع�سر اجلاهلي وعرب اأطوار التاريخ الإ�سالمي، انظر حممد �سعيد اآل كمال. الطائف )جغرافيته، 
تاريخ���ه، اأن�س���اب قبائل���ه(. )الطائف: مكتب���ة املعارف للن�س���ر، 1417ه�( )209 �س���فحة(. عبداجلبار من�س���ي 
العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية )الريا�ض: دار الرفاعي، 1403ه�/1983م( )الطبعة الثانية( )264 
�س���فحة(. مناحي �س���اوي القثام���ي. تاريخ الطائف قدميًا وحديث���ًا )الطائف: النادي الأدب���ي الثقايف،1436ه�( 

)الطبعة الثالثة( )256 �سفحة(.
حمافظ���ات منطق���ة مكة املكرمة، ه���ي: جدة، وترب���ة، ورنية، واخلرم���ة، والقنف���ذة، والليث، وراب���غ، واجلموم،   )4(
وخلي�ض، والكامل. والطائف تبلغ ن�س���بة م�س���احتها من اإجمايل م�ساحة اإمارة مكة املكرمة حوايل )67%(، ونحو 
)2%( من م�س���احة اململكة العربية ال�س���عودية. هذا ما �س���معته من بع�ض اأ�ساتذة جامعة الطائف اأثناء جتوايل يف 

اأجزاء من حمافظة الطائف يف الفرتة املمتدة من )4-1438/11/8ه� املوافق 27-2017/7/31م(.
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مربعًا. وتقع على بعد )87( كياًل جنوب �س���رق مكة املكرمة، ويقدر ارتفاعها عن �س���طح 
البح���ر م���ن )1700-2500م(. ومتت���د حمافظة الطائف من ال�س���رق اإىل الغرب حوايل 
)275( كياًل، ومن ال�سمال اإىل اجلنوب حوايل )405( كياًل)1(. وت�سم اأجزاء من جبال 
ال�سروات يف الناحية اجلنوبية، وه�سبة جند جتاه ال�سمال وال�سرق، ويطل اجلزء الغربي 
من هذه البالد على منطقة ال�س���دار و�س���هل تهامة ال�س���احلي، ويحد حمافظة الطائف 
من ال�سرق اأجزاء من اإمارة منطقة الريا�ض، وحمافظتا تربة واخلرمة، ومن الغرب كل 
م���ن حمافظتي الكامل واجلموم ومراكز اإدارية اأخرى تابعة لإمارة منطقة مكة املكرمة، 
ومن ال�سمال اأجزاء من اإمارة منطقة املدينة املنورة، ومن اجلنوب اأجزاء من اإمارة مكة 
املكرمة)2(. ومتتد احلدود ال�س���مالية يف اجتاه ال�س���مال ال�س���رقي عرب اأرا�ض �سحراوية، 
ومتر يف اجلزء الأو�سط منها عرب حرة ك�سب، ثم تلتقي يف الزاوية ال�سمالية ال�سرقية من 
املحافظ���ة مع احلد الفا�س���ل بني كل من اإمارة منطقة الريا����ض واإمارة مكة املكرمة، ثم 
يتج���ه احلد بني املنطقتني جنوبًا متقاطعًا م���ع طريق الطائف عفيف، ثم طريق الطائف 
الريا�ض بعد انحنائه �سرقًا. ويتجه احلد ال�سرقي ملحافظة الطائف نحو اجلنوب الغربي 
ب�سكل مواٍز لطريق الطائف الريا�ض حيث مير م�ساره باأر�ض �سحراوية ت�سغل جزء منها 
حممية حمازة ال�سيد)3(، التي تقع بني حمافظة الطائف وحمافظتي اخلرمة وتربة، ثم 
تنحني حدود املحافظة جنوبًا عند الأطراف الغربية حلرة ح�سن وحتى بلوغها وادي تربة 
الذي ي�س���كل اجلزء ال�سرقي من احلد اجلنوبي للمحافظة، ويف�سل بينها وبني حمافظة 
الباحة)4(، ثم يبداأ بعد ذلك احلد الغربي ملحافظة الطائف في�س���ري نحو ال�سمال الغربي 
مب���وازاة اجل���رف اجلبلي جلبال ال�س���روات، وميثل حدًا فا�س���اًل ب���ني حمافظة الطائف 

اأت���ردد عل���ى مدينة الطائف من���ذ نهاية القرن )14ه�/20م( وكنت غالبًا اأ�س���افر اإىل هذه املدينة ال�س���روية عرب   )1(
جبال ال�سروات املمتدة من الباحة اإىل الطائف، اأو عرب الطريق التي ت�سل بني الريا�ض والطائف، ومن ثم مررت 
عل���ى اأجزاء عديدة من هذه املحافظة احلجازية. امل�س���در: م�س���اهدات الباحث وجولته منذ ت�س���عينيات القرن 

)14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�سر.
م�س���اهدات الباحث يف الثلث الأول من �س���هر ذي القعدة عام )1438ه�(، ويف رحالت اأخرى �سابقة خالل العقود   )2(

املا�سية املتاأخرة.
حممي���ة حمازة ال�س���يد: واح���دة من اأكرب املحمي���ات يف العامل، وتبعد ع���ن مدينة الطائف ح���وايل )170( كياًل   )3(
على طريق الطائف الريا�ض �س���رقًا، وم�س���احتها حوايل )2،244( كياًل مربعًا، وترتفع عن �س���طح البحر حوايل 
)1400م(. يوج���د به���ا الكثري من الأ�س���جار النادرة، واأنواع عدي���دة من احليوانات والطي���ور، ومناظرها خالبة 

وجميلة. امل�سدر: زيارة الباحث لهذه املحمية يف نهاية عام )1437ه�/2016م(.
هذا الذي �س���اهدته اأثناء جتوايل يف بالد ال�س���روات يف نهاية عام )1437ه�/2016م(. واأقول اإن املنطقة املمتدة   )4(

من بالد الباحة اإىل الطائف عرب بالد ال�سروات جديرة بالبحث والدرا�سة.
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وحمافظتي الليث والقنفذة التابعتني لإمارة منطقة مكة املكرمة)1(. ويتقاطع ذلك احلد 
م���ع طريقي ال�س���يل واله���دا مكة املكرمة، ثم يتج���ه بعد ذلك نحو ال�س���مال عرب احلواف 

ال�سرقية حلرة رهط، ليف�سل بني حمافظة الطائف وحمافظتي اجلموم والكامل)2(.
وبلدة الطائف عرفت يف كتب الرتاث با�سم )وج( ن�سبة اإىل وادي وج الذي يخرتقها 
م���ن الغرب اإىل ال�س���مال ال�س���رقي)3(، وهناك م�س���ادر اأخرى ن�س���بت الطائف اإىل جبل 
غزوان)4(، وهذا اجلبل اأحد معاملها اجلغرافية، وتتنوع ت�س���اري�ض املحافظة من الأودية، 
واجلب���ال، واله�س���اب، والغابات، كم���ا اأن مناخ الطائ���ف معتدل يف ال�س���يف، وبارد يف 
ال�س���تاء، ويبلغ معدل الرطوبة على م�س���توى املحافظة )41%(، ومعدل �س���قوط الأمطار 

)160( ملم �سنويًا)5(.
ومدينة الطائف اليوم ت�ستمل على اأحياء وخمططات ومعامل جغرافية عديدة، وهذا 
ما �س���وف نذكره يف �س���فحات قادمة، لكن هذه املدينة تتو�سط املحافظة التي تتكون من 
نواح���ي ومراكز عديدة، ومنها: )اأ( مركــز الهدا: يقع يف اجلزء الغربي ملدينة الطائف، 
وتتميز اأر�سه باعتدال احلرارة وجمال الطبيعة، وترتفع منطقة الهدا عن البحر حوايل 
)2000م(، وتبعد من و�س���ط الطائف حوايل )20كم(، ويربطها خط مزدوج ي�س���ري اإىل 
مكة املكرمة عرب جبل كرا، ويعرف اليوم با�س���م )طريق الهدا( )6(. وتبلغ م�ساحة مركز 
الهدا حوايل )207كم2(، ويحدها من ال�س���رق اأجزاء م���ن مدينة الطائف، ومن الغرب 

حمافظت���ا الليث والقنفذة، واملنطقة التهامية املمتدة من مكة املكرمة اإىل العر�س���يات، واملخواة وقلوة والقنفذة   )1(
جدي���رة بالبحث والدرا�س���ة العلمية اجل���ادة. للمزيد انظر، غيثان بن جري�ض. بالد القنفذة خالل خم�س���ة قرون 
)ق10-15ه�/ق16-21م( )الريا�ض: مطابع احلمي�س���ي، 1432ه�/2011م( )527 �س���فحة(، للموؤلف نف�س���ه. 
القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )اأجزاء من تهامة وال�س���راة(. )الريا�ض: مطابع احلمي�سي، 1439ه�/2017م( 

)اجلزء الثاين ع�سر( )الق�سم الثالث(.
م�س���اهدات الباحث خالل الع�س���ر �س���نوات املا�س���ية، وتدوين بع�ض املالحظات املحفوظة يف مكتبة د.غيثان بن   )2(

جري�ض العلمية.
اأ�س���بح وادي وج الي���وم جزءًا من اأحي���اء الطائف احلديثة، وقد �س���اعت معامله التي در�س���ناها يف كثري من كتب   )3(
اجلغرافيا والرحالة القدمية، وطغت عليه املن�ساآت العمرانية من البيوت والأ�سواق وغريها. واأ�سبح اليوم �سارعًا 
رئي�س���يًا ي�س���مى )وج( يبداأ من غرب مدينة الطائف ثم و�س���طها حتى بالد احلوية وطريق الريا�ض �س���مال �سرق 

الطائف. امل�سدر: م�ساهدات الباحث يوم اخلمي�ض )1438/11/4ه�/2017م(.
املع���امل اجلغرافي���ة والتاريخي���ة القدمية جديرة بالبحث والدرا�س���ات العلمي���ة، وهذه م�س���ئولية جامعة الطائف   )4(

فالواجب اأن تقوم بهذه املهمة: للمزيد عن وادي وج وجبل غزوان انظر م�سادر التاريخ واجلغرافيا املبكرة.
ه���ذا ما �س���معته من بع�ض رجالت الطائ���ف يومي اخلمي�ض واجلمعة )4-1438/11/5ه�( مثل: مناحي �س���اوي   )5(

، وعلي بن ح�سران القرين. القثامي، وال�سيد عي�سى بن علوي الق�سريِّ
هذا الطريق ذكره عدد من املوؤرخني واجلغرافيني والرحالة الأوائل، وكان اأحد الطرق الرئي�س���ية التي تربط بني   )6(

مكة والطائف. انظر تف�سيالت اأكرث الق�سم الأول من هذا املجلد.
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اجلرف الغربي جلبال ال�س���روات والكر، ومن ال�س���مال منطقة ال�سيل الكبري واأجزاء من 
حا�س���رة مكة املكرمة، ومن اجلنوب منطقة ال�س���فا. ويعت���رب وادي حمرم )امليقات( يف 
ال�س���رق حدًا فا�س���اًل ب���ني الهدا ومدينة الطائ���ف)1(. ومن خالل جت���وايل يف بالد الهدا 
ات�س���ح يل جمال طبيعتها، وكرثة مزارعها ومنتجعاتها ال�س���ياحية، وتعدد مرافقها مثل 
الفنادق، وال�ساليهات، واحلدائق، واجلل�سات العائلية، والألعاب الريا�سية والكهربائية. 
كما يوجد بها �س���وارع ومتنزهات �سناعية وطبيعية، وعدد من املوؤ�س�سات الإدارية، مثل: 

املدار�ض، وامل�ستو�سفات وخدمات اأخرى عديدة)2(.
)ب( مركز ال�سفا: وهو املنتجع ال�س���ياحي الثاين بحا�سرة الطائف بعد الهدا وتقع 
منطق���ة ال�س���فا يف اجلنوب الغرب���ي ملدينة الطائف، وتق���در م�س���احتها الإدارية بحوايل 
)591كم2(، ويحدها من ال�س���مال الهدا، ومن ال�س���رق لية وبني �س���عد)3(، ومن اجلنوب 
والغرب اجلرف الغربي جلبال ال�س���روات، وتطل املنطقة على منخف�سات و�سهول تهامة 
غرب���ًا، ويذكر اأنه يتبع لهذا املركز حوايل )75( قرية، وتبعد عن و�س���ط مدينة الطائف 
حوايل )25(كم، ويربطها خط �سريع مع املدينة ذو اأربعة م�سارات مزدوجة، كما ربطت 
بخطوط �س���ريعة دائرية مع منطقتي الهدا وال�سيل، وتك�س���و بالد ال�سفا الغابات الكثيفة 
وبخا�س���ة اأ�س���جار العرعر، كما ت�س���تهر بزراعة الفاكهة، والورود، وفيها مناحل الع�سل، 
ويوجد بها عدد من املتنزهات مثل: وادي عر�س���ة، ومتنزه احلدبان، وجبل دكا، ومتنزه 

اخلط الدائري، وعدد من ال�سرتاحات اخلا�سة بال�سباب والعوائل)4(.

وادي حم���رم اأو )املح���رم(، واد �س���غري، ويف ه���ذا ال���وادي يح���رم القادم���ون اإىل مكة م���ن اأهل ال�س���رق واليمن   )1(
وح�س���رموت وعمان، ويعرف با�س���م )ق���رن املنازل( اأو )وادي الق���رن(. ويوجد فيه اليوم جام���ع كبري وخدمات 

ومرافق عديدة تخدم احلجاج واملعتمرين الذين يحرمون منه.
امل�سدر: م�ساهدات الباحث يومي اخلمي�ض واجلمعة )4-1438/11/5ه�(.  

امل�سدر نف�سه. واأقول اأن منطقة الهدا بحاجة اإىل درا�سات جغرافية وتاريخية وح�سارية، وناأمل من الباحثني يف   )2(
جامعة الطائف اأن يهتموا بدرا�س���ة هذه املنطقة احل�س���ارية اجلميلة. وذكر يل بع�ض الرواة اأنه يتبع مركز الهدا 

حوايل )45( قرية وم�ستوطنة ب�سرية.
بالد بني �سعد كانت اإحدى مراكز حمافظة الطائف، ثم حتولت اإىل حمافظة م�ستقلة، وتقع يف اجلزء اجلنوبي من   )3(
القليم اجلبلي لبالد الطائف، وتبعد عن مدينة الطائف حوايل )67( كياًل، وتبلغ م�ساحتها حوايل )950كم2(، 
وت�سم عددًا  كبريًا من القرى، ويوجد فيها غابات ومنتزهات كثرية، وفيها عدد من القرى واحل�سون التاريخية، 

ول تخلو بالدها من النقو�ض والر�سومات ال�سخرية، ويوجد فيها موؤ�س�سات اإدارية عديدة.
امل�س���در: ما �س���اهده الباحث اأثناء زيارتها يوم اجلمعة )1438/11/5ه�(. واأقول اأن بالد بني �س���عد ت�ستحق اأن   

ي�سدر عنها عدد من البحوث والدرا�سات التاريخية والأثرية.
مناخ منطقة ال�سفا بارد يف ال�سيف، و�سديد الربودة يف ال�ستاء، ويرتادها الكثري من الزوار وال�سياح خالل ال�سيف،   )4(

ويوجد بها العديد من الأ�سواق واملوؤ�س�سات الإدارية التي تقوم على خدمة الوافدين اإليها، اأو املقيمني فيها.
امل�سدر: م�ساهدات الباحث اأثناء ال�سري يف هذه املنطقة يف يومي )5-1438/11/6ه(.  
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)ج( مركز لية: هذا ال�سم ن�سبة اإىل وادي لية، جنوب �سرق مدينة الطائف، وتبعد 
عن و�س���ط املدينة حوايل )20-25كم( على طريق )الطائف، الباحة، اأبها( وترتفع عن 
�سطح البحر اأكرث من )1500م(، وتتكون منطقة لية من �سل�سلة جبال مرتفعة يف الناحية 
الغربية، ثم تتدرج يف الجتاه ال�س���مايل ال�س���رقي اإىل �سل�سلة متعرجة من التالل ثم اإىل 
�س���هل منب�سط يف ال�س���مال ال�س���رقي من حمافظة الطائف)1(. ووادي لية مذكور يف كثري 
من م�س���ادر الرتاث الإ�س���المي)2(، وكان وما زال من اأجمل اأودية ب���الد الطائف، ويبلغ 
طوله تقريبًا )15كم( يف اجتاه ال�س���مال، ويظهر فيه اآثار بع�ض ال�سدود القدمية، وتوجد 
الأرا�سي الزراعية والتجمعات ال�سكانية على جانبي الوادي، ويف مواقع اأعلى من جمرى 
ال�س���يول، ويربطها مع مدينة الطائف خط �س���ريع مزدوج، وخط���وط داخلية عديدة اإىل 
بني �سعد)3(، واإىل مي�سان باحلارث)4(، ونواحي اأخرى عديدة. وت�ستهر منطقة لية بكرثة 
املزارع والب�س���اتني على �س���فاف الوادي، ومن اأهم مزروعاتها العنب والرمان، وفواكه، 
وخ�سروات اأخرى، وراأيت فيها عددًا من املتنزهات مثل: وادي مظهر، ومتنزه البحرية، 
ومتنزه �س���منان، و�سمينني، وتكرث يف هذه الناحية اأ�سجار العرعر والطلح وال�سدر، وفيها 
بع����ض احلدائق، ويزرع يف اأر�س���ها بع�ض اأنواع الورود والنعن���اع. كما يوجد يف مركز لية 

العديد من املوؤ�س�سات الإدارية واأبنية وعمائر حديثة عامة وخا�سة)5(.

م�ساهدات الباحث للوادي يف )1438/11/6ه�(.  )1(
حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض وادي ليه يف املا�سي واحلا�سر، وهو مو�سوع ي�ستحق اأن ي�سدر يف ر�سالة علمية.  )2(

م�ساهدات الباحث يوم اجلمعة وال�سبت )5-1438/11/6ه�(.  )3(
مي�سان باحلارث: كانت هذه الناحية اإىل عهد قريب من مراكز حمافظة الطائف الإدارية ثم حتولت اإىل حمافظة   )4(
تتب���ع اإم���ارة منطقة مكة املكرمة. وتقع يف الناحية اجلنوبية ال�س���رقية من حمافظة الطائ���ف، على امتداد جبال 
ال�سروات، وتبعد عن مدينة الطائف )87كم(. ويحدها �سرقًا قيا باحلارث واأبو راكه، ومن الغرب اجلرف اجلبلي 
لقمم ال�س���روات، ومن اجلنوب حداد بني مالك وثقيف، و�س���ماًل بني �س���عد، وفيها ع�س���رات القرى وامل�ستوطنات 
الب�س���رية، ومن اأهم قراها: قرية ال�س���عاعيب، و�س���ور، والعطاء، وال�سبا�سية، وم�س���يكه، وميار�ض اأهلها الزراعة 
وتربية املا�سية، والتجارة، وفيها غابات طبيعية عديدة، ومن اأ�سجارها: الطلح، والعتم، وال�سدر، والعرعر، وفيها 
مرافق وموؤ�س�س���ات اإدارية عديدة، وكذلك ا�سواق جتارية ومطاعم، وفلل وعمائر وا�سرتاحات حديثة. ومن اأ�سهر 
متنزهاتها: متنزه الغوفة، ومتنزه حثواء، ومتنزه احلدب، ومتنزه �س���هدان. امل�س���در: م�ساهدات الباحث يف )5-

1438/11/6ه(.
امل�س���در: م�س���اهدات الباحث لوادي لية وما حوله من املناطق يف يومي اجلمعة وال�س���بت )5-1438/11/6ه�(.    )5(
واأق���ول: اإنني اأعرف الطائف واأتردد عليها منذ ت�س���عينيات القرن )14ه�/20م( لكنن���ي كنت اأزورها اأو اأجتازها 
م�س���افرًا اأو �س���ائحًا دون اأن األقي باًل اإىل طبيعتها اجلغرافية اأو تراثها احل�ساري. ويف هذه الزيارة الأخرية )4-
1438/11/8ه�(، ات�سح يل اأن حمافظة الطائف ذات تاريخ وعراقة ح�سارية ثم اإنها مل تخدم يف ميدان البحث 
والدرا�سة، وهي ت�ستحق اأن ي�سلط ال�سوء على تاريخها واآثارها و�سكانها وبالدها وح�سارتها، ويجب على جامعة 

الطائف اأن تقوم بهذه املهمة باإن�ساء مراكز بحثية متخ�س�سة تدر�ض تاريخ وتراث وموروث بالد الطائف.
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)د( مركــز ثقيــف: يق���ع يف الناحية اجلنوبية م���ن حمافظة الطائ���ف، ويحده من 
اجلن���وب مي�س���ان باحلارث، ومن الغ���رب واجلنوب قمم ال�س���روات املطل���ة على مناطق 
الأ�سدار وتهامة، وتبعد بالد ثقيف عن مدينة الطائف حوايل )140كم(، وتبلغ م�ساحتها 
)129كم2(، ويوجد فيها ع�سرات القرى والتجمعات ال�سكانية. ومن اأهم قراها: ثقيف، 
واملج���اردة، وقها، وال���ربدة، والعمار، واخلل����ض. ومناخها معتدل يف ال�س���يف، بارد يف 
ال�س���تاء. وفيه���ا عدد من املوؤ�س�س���ات الإدارية الر�س���مية والأهلية، وبها ع���دد من الأودية 
ال�س���غرية مث���ل: وادي ب���وا، ووادي قه���ا، ووادي املج���اردة، ووادي بويه���ب، وهي منطقة 
�س���ياحية وفيها متنزهات عديدة مثل: متنزه �س���فا ثقيف، ومتنزه �س���يادة، ومتنزه ترعة 
ثقي���ف، وفيها جبال عالية، مثل جبلي بي�س���ان، وعند، ول تخلو اأر�س���ها من نقو�ض واآثار 

ور�سومات �سخرية)1(.
)هـــ( مركــز حــداد بنــي مالــك: يق���ع ه���ذا املركز يف جن���وب حمافظ���ة الطائف، 
ويحدها من اجلنوب مركز القريع بني مالك، ومن ال�س���رق اأبو راكة، ومن الغرب ثقيف، 
و�س���ماًل مي�س���ان باحلارث، وتبعد عن مدينة الطائف حوايل )140كم(، وتبلغ م�ساحتها 
)420ك���م2(، ويوجد فيه���ا اأكرث من )200( قرية وجتمع �س���كاين، وه���ي جزء من بالد 
ال�س���روات)2(. ويوجد يف هذا املركز العديد من املوؤ�س�س���ات الإدارية والأ�س���واق التجارية 
ال�س���غرية، وت�ستهر بزراعة اخل�س���روات والفواكه واحلبوب واللوز البجلي والع�سل، وبها 

بع�ض الغابات التي من اأ�سجارها العرعر، والطلح، والعتم وال�سدر وغريها)3(.

امل�سدر: م�ساهدات الباحث وجولته يف بع�ض مناطق حمافظة الطائف مثل: ليه، وبني �سعد، ومي�سان باحلارث،   )1(
وثقي���ف، وغريه���ا يف )5-1438/11/6ه�(. وثقيف قبيلة عربية ماجدة منذ ع�س���ور ما قبل الإ�س���الم، ولها دور 
تاريخ���ي كبري عرب اأطوار التاريخ  الإ�س���المي. وناأمل اأن نرى باحثًا ج���ادًا يدر�ض تاريخ هذه القبيلة )ثقيف( منذ 
ا�س���تيطانها الطائ���ف وعرب ع�س���ور التاريخ، ومن يفعل ذلك ف�س���وف يطلعنا على معلوم���ات قيمة عن جهود هذه 
القبيلة داخل وخارج �س���به اجلزيرة العربية. للمزيد انظر عبداجلبار من�سي العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف 

العربية )264 �سفحة(.
حمافظة الطائف ب�س���كل عام، هي جزء من ال�س���روات املمتدة من بالد اليمن اإىل مدينة الطائف، ولهذا ال�س���بب   )2(
اأدرجناها �سمن مو�سوعاتنا )القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب(، ورمبا يظهر من يعار�ض هذا الكالم، ويقول اإنها 
مدينة حجازية، ونحن نوؤكد اأنها من مدن احلجاز الرئي�س���ية، لكنها جزء اأ�سا�س���ي من بالد ال�سروات املمتدة من 

قعر اليمن اإىل بلدة الطائف، وهي مت�سابهة مع اأر�ض ال�سروات يف طبيعتها اجلغرافية وتركيبتها ال�سكانية.
ج���ولت الباح���ث يف بع�ض املناطق واملراكز الواقعة جنوب حمافظة الطائف مثل مركز بني حداد وغريه يف يومي   )3(
)5-1438/11/6ه����(. كم���ا اأنني مررت بهذا البالد املمتدة من الباح���ة اإىل مدينة الطائف مرات عديدة خالل 
الأربعني عامًا املا�سية. واأقول اأن هذه الأوطان ت�ستحق اأن يفرد لها درا�سات عديدة، واآمل القيام برحلة علمية يف 
الب���الد املمتدة من القنفذة والباحة جنوبًا اإىل الطائف ومكة املكرمة �س���ماًل، وهذا ما اأتطلع اإليه يف قادم الأيام 

)باإذن اهلل تعاىل(.
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)و( مركــز القريع ببني مالك: يقع هذا املركز جنوب مدينة الطائف، ويبعد عنها 
ح���وايل )160كم(، ويحده م���ن اجلنوب مركز حداد بني مالك، ومن ال�س���رق واجلنوب 
ال�س���رقي وادي ترب���ه)1(، ومن الغرب قمم ال�س���روات املطلة على تهام���ة. ويوجد يف بالد 
القري���ع عدد من القرى الرتاثية واحل�س���ون الأثرية، وت�س���م ع�س���رات الق���رى القدمية 
واحلديثة، وتبلغ م�ساحتها حوايل )339كم2(، وفيها عدد من الأودية مثل: وادي عردة، 
ووادي حديد، ووادي ال�سايلة، ووادي كيد، وت�ستهر ببع�ض الفواكه واخل�سروات واحلبوب، 
وفيها بع�ض املوؤ�س�س���ات احلكومية التي تقوم على خدمة النا�ض اإداريًا واأمنيًا واجتماعيًا 
واقت�س���اديًا، وبه���ا العديد من املح���الت التجارية واملطاعم املح���دودة، ومن متنزهاتها 
اجلميلة التي يرتاده ال�س���ياح واأهل البالد: متنزه غدير اجلمل، ومتنزه املواريد ، ومتنزه 

جبل اإبراهيم، ومتنزه املرازيق، ومتنزه القان، ومتنزه ال�سايلة)2(.
اأم���ا طبيعة مدينة الطائف الرئي�س���ية فهي تقع على بع����ض الأودية)3(، واأهم اأوديتها 
وادي وج ال���ذي تنبع م�س���ايله من جب���ال الطائف الغربية حتى ي�س���ل حي املثناة و�س���ط 
الطائف ثم ي�س���ري حتى ي�س���ب يف ال�سحراء �س���مال �س���رق املدينة. وحتى نعرف طبيعة 
مدينة الطائف يف ال�سابق وكيف اأ�سبحت اليوم التقيت ببع�ض العارفني باأحوال الطائف 
اجلغرافية وال�سكانية خالل القرن )14ه�/20م(، ثم جتولت يف اأرجائها وعرفت �سيئًا من 
تخطيطها العمراين والتنموي احلديث)4(. ويذكر اأحد الباحثني باأن مدينة الطائف اأثناء 
ح�س���ار الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص( لها يف ال�سنة الثامنة للهجرة، والتي بنت ثقيف حولها �سورًا)5(، 

كن���ت ق���د اأدرجت يف اجلزء التا�س���ع من مو�س���وعة )القول املكت���وب يف تاريخ اجلنوب( درا�س���ة ع���ن تربة ورنية   )1(
واخلرم���ة. واأق���ول اإن ه���ذه النواحي مع الب���الد الواقعة بني مكة والقنفذة والطائف والباحة ت�س���تحق اأن ي�س���در 
عنها درا�س���ات عديدة. وناأمل م���ن جامعات الباحة، والطائف، واأم القرى، وامللك عبدالعزيز اأن ت�س���جع طالبها 

واأ�ساتذتها على درا�سة مثل هذه املناطق النائية التي مل حتظ بن�سيب وافر من البحث والدرا�سات العلمية.
جولت وم�ساهدات الباحث لبالد القريع وما جاورها من بلدان جنوب حمافظة الطائف يف )1438/11/6/5ه�(.   )2(
وال�س���ائح يف الب���الد املمتدة من اأبها اإىل الطائف �س���وف يجد كرثة الغابات واملتنزه���ات يف هذه البالد، كما اأنها 
مت�س���ابهة يف طبيعتها وتركيبتها ال�س���كانية. وللمزيد انظر خارطة تو�سيحية يف كتاب )الطائف( ملناحي القثامي 

)الطبعة الثالثة(، �ض 6.
تق���ع مدين���ة الطائف اليوم على اأودية عديدة مثل: وادي وج، ووادي نخ���ب اأو )وادي النمل( ووادي العرج، ووادي   )3(
القي���م، ووادي اجلفيجف وغريها. وللمزيد عن جغرافية حا�س���رة الطائف، انظر، عبداجلبار من�س���ي العبيدي، 
الطائ���ف، �ض19 وما بعدها حممد �س���عيد اآل كم���ال، الطائف )جغرافيته، تاريخه، اأن�س���اب قبائله(، �ض 43 وما 

بعدها. انظر اأي�سًا تف�سيالت كثرية عن الطائف يف الق�سم الأول من هذا املجلد.
ج���ولت يف مدينة الطائ���ف، ويف اأجزاء من حمافظته���ا يف الفرتة املمتدة م���ن )4-1438/11/8ه� املوافق 27-  )4(

2017/7/31م(.
للمزي���د عن الطائف وثقي���ف انظر، عبداجلبار العبيدي، الطائف، �ض29، وما بعدها، ال�س���يد عي�س���ى بن علوي   )5(
. اأحلى اللطائف يف منتجع الطائف )الطائف: مطبوع���ات جامعة الطائف، 1430ه�/2009م(، �ض 57  الق�س���ريِّ

وما بعدها.
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لي�س���ت باملدين���ة القائمة الآن، ولي�ض هذا مبكانها، بل هي م���ا بني حي املثناة غربًا، وحي 
ال�سالمة �سماًل، و�سهار جنوبًا، وحي حوايا �سرقًا)1(. وقد حدد بع�ض املوؤرخني املتاأخرين 
موقع �سور ثقيف الذي يقع حاليًا ما بني اأرا�سي املزغدية، اإىل بداية ج�سر ال�سداد املطل 
على حي حوايا �س���رقًا واأجزاء من حي املثناة غرب���ًا. وعندما دخلت الطائف حتت مظلة 
الدولة الإ�س���المية يف ال�سنة التا�سعة للهجرة ترك اأهل الطائف وبخا�سة امل�سلمني منهم 
الأجزاء ال�سابق ذكرها و�سكنوا يف منطقة جماورة ملقابر ال�سحابة وم�سجد عبداهلل بن 
عبا�ض )ر�س���ي اهلل عنهما( وعندئذ اأ�س���بحت هذه املنطقة النواة الأوىل ملدينة الطائف 
احلالية، وتدريجيًا بداأ ال�سكان يبتعدون عن هذه النواة وي�سكنون يف اأحياء جماورة مثل: 

املثناة، وال�سالمة، وقروى وغريها)2(.
وه���ذه الناحي���ة التي تقع يف حميط م�س���جد عب���داهلل بن عبا�ض اليوم تعرف با�س���م 
)املركزية( وهي و�سط مدينة الطائف خالل القرون املا�سية املتاأخرة، وكانت اإىل تاريخ 
)1368/8/5ه����( حماطة ب�س���ور له ثالثة اأبواب رئي�س���ية، وه���ي: )1( باب احلزم، وهو 
الباب ال�س���مايل ويت�سل بحي �سربا. )2( باب الريع، وهو الباب الغربي الذي يخرج اإىل 
حي ال�س���المة واملثناه. )3( باب عبداهلل بن عبا�ض، وهو اإىل جوار م�س���جد ابن العبا�ض 
)ر�س���ي اهلل عنهما(، ويقع يف اجلهة اجلنوبية ال�س���رقية من املنطقة املركزية)3(. وهذا 
املركز الرئي�س���ي ملدينة الطائف يطلق عليه اإىل عهد قريب ا�س���م )حارة(، وعرف با�سم 
)ح���ارة فوق( وتقع وراء باب الريع للداخل اإىل البلدة)4(. وحارة اأ�س���فل، وتقع خلف باب 
احلزم. وحارة ال�سليمانية، وهي على مقربة من باب عبداهلل بن عبا�ض، ويراها الداخل 
من هذا الباب عن ميينه. وكانت اأو�س���ع هذه احلارات واأكرثها �س���كانًا، حارة اأ�سفل، ثم 
حارة فوق، ثم حارة ال�س���ليمانية. وقد ن�ساأ خارج ال�سور عدد من )احلارات( اأو الأحياء، 

مثل: قروى، وال�سالمة، واملثناة، ومع�سي، والعزيزية، وغريها)5(.

للمزيد عن موقع هذه الأحياء اليوم انظر خارطة مدينة الطائف احلديثة، وانظر اأي�س���ًا، ال�س���يد عي�سى بن علوي   )1(
، الطائف القدمي، )الطائف: مكتبة امل�س���يف، 1434ه�/2013م(، ����ض 63، وما بعدها. وللمزيد انظر  الق�س���ريِّ
عبداهلل بن خمي�ض. املجاز بني اليمامة واحلجاز )الريا�ض: دار اليمامة للطباعة والن�سر، د.ت(، �ض 263، 264.
انظ���ر عبداملجي���د داغ�س���تاين. الطائف مدين���ة يف مرحلة انتق���ال وحت���ول، )1401ه�/1981م(، ����ض 31-30.   )2(
مقابلة مع الأ�س���تاذين مناحي بن �س���اوي القثامي، وال�سيد عي�سى بن علوي الق�سريِّ يف يومي اجلمعة والأحد، 5، 
1438/11/7ه�. ويف �سفحات قادمة �سوف نذكر بع�ض التف�سيالت عن اأهم اأحياء مدينة الطائف اأثناء زيارتها 

يف عام )1438ه�/2017م(.
مقابلة مع ال�سيد عي�سى بن علوي الق�سريِّ يوم ال�سبت )1438/11/6ه�(.  )3(

: الطائف القدمي، �ض 67-66. امل�سدر نف�سه، وللمزيد انظر ال�سيد عي�سى الق�سريِّ  )4(
، ومناحي بن �ساوي القثامي اأثناء  مقابلة مع الأ�ساتذة علي بن خ�سران القرين، وال�سيد عي�سى بن علوي الق�سريِّ  )5(

زياراتي ملدينة الطائف من اخلمي�ض اإىل الإثنني )4-1438/11/8ه�( املوافق 27-2017/7/31م(.
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وجن���د ه���ذه املنطقة املركزي���ة )حارات: اأ�س���فل، وف���وق، وال�س���ليمانية(، التي كان 
م�سروبًا عليها �سور حتى عام )1368ه�/1948م(، ثم هدم، ات�سلت بغريها من الأحياء 
املج���اورة، وبقي���ت هذه املنطقة �س���وق الطائ���ف الرئي�س���ي، وقلبها الناب����ض)1(، وعندما 
تو�سعت املدينة، وعمت التنمية العمرانية والقت�سادية واحل�سارية جميع مدن وحوا�سر 
اململك���ة، ن���ال مدينة الطائ���ف وحمافظتها ن�س���يب جيد م���ن التنمية والتط���ور، وقامت 
بلدي���ة الطائف باإجراء تعديالت وتنظيمات حديثة على هذه املنطقة املركزية، فو�س���عت 
مداخلها، ور�س���فت اأر�س���ها بالرخام احلجري، وطرقاتها و�سوارعها بالأ�سفلت، واإعادة 
اأبوابه���ا الثالث���ة )احلزم، والريع، وعب���داهلل بن عبا�ض( يف هيئة ديك���ورات جمالية، ثم 
وح���دت األوان جميع الأبنية والعمارات احلديثة املوجودة يف هذه املنطقة، فاأ�س���بح لونها 
بنيًا ترابيًا، واأدخلت الكثري من التزويقات وال�س���الحات اجلمالية على مداخل وخمارج 
ه���ذه الناحي���ة، واعتنت ببع����ض املرافق املوج���ودة فيها مث���ل: امل�س���اجد، ودورات املياه، 
وغريها، و�س���ارت جميع الطوابق الأر�سية اأ�س���واقًا جتارية يعر�ض فيها جميع الب�سائع، 

ومت ا�ستغالل الطوابق العلوية لالإيجار وال�ستثمار ال�سكني والتجاري)2(.
ويف العقود املا�س���ية املتاأخرة تو�س���عت مدينة الطائف وتط���ورت اأحيائها وطرقاتها 
وجمي���ع خدماته���ا، وبقي���ت املنطق���ة املركزية ن�س���طة، ومكتظ���ة باأ�س���واقها، وجتمعاتها 
ال�س���كانية)3(. وم���ن حوله���ا يف كل اجت���اه مت���ددت املدينة، وم���ن اأهم اأحيائه���ا يف وقتنا 
احلا�س���ر، واملتفاوتة يف تاريخ ن�س���اأتها)4(، ما يل���ي: )1( من الناحي���ة الغربية، والغربية 

زرت الطائ���ف من���ذ ع���ام )1397ه����/1977م(، حت���ى ع���ام  )1438ه����/2017م( م���رات عدي���دة، ويف ع���ام   )1(
)1398ه�/1978م(، عملت يف مدينة الطائف حوايل �س���هرين، وكنت اأعمل حينها يف تاك�س���ي اأجرة، فاأقوم بنقل 
ال���ركاب ب���ني اأحياء مدينة الطائف، وكانت ه���ذه املدينة وقتها مكونة من حارات واأحياء عديدة، واأهم اأ�س���واقها 
اآن���ذاك ه���ي الدكاكني والأ�س���واق املوجودة يف املنطقة املركزية، املذكورة يف ال�س���طور اأع���اله، والظاهر على تلك 
الأ�س���واق عدم تن�س���يقها، وعدم ترتيب ب�سائعها، والطرقات فيما بينها كانت �س���يقة وغري نظيفة، كما اأن اأبواب 
معظ���م الدكاكني من اخل�س���ب اأو احلديد. وعندما زرت هذه املنطقة يف ع���ام )1438ه�/2017م( اأعجبت كثريًا 
مبا جرى عليها من اإ�س���الحات وترتيب وتنظيم حتى �سارت مواكبة لع�سر النه�سة والتنمية الذي تعي�سه اململكة 

العربية ال�سعودية يف وقتنا احلا�سر.
م�س���اهدات الباح���ث لهذه املنطقة يف الف���رتة املمتدة م���ن )4-1438/11/8ه�/ املواف���ق 27-2017/7/31م(.   )2(
وللمزيد عن طبيعة و�سط مدينة الطائف قدميًا من حيث اأ�سماء �سوارعها وحاراتها و�سكانها، انظر ال�سيد عي�سى 

الق�سري، الطائف القدمي، �ض 96-63.
م�ساحة املنطقة املركزية اليوم تقدر تقريبًا )1،50×1،50كم2(، وهذه املنطقة  ت�ستحق اأن ي�سدر عنها كتاب اأو   )3(

ر�سالة علمية تدر�ض مراحلها التاريخية واجلغرافية منذ ن�ساأتها يف �سدر الإ�سالم حتى وقتنا احلا�سر.
اإذا توقفنا مع تاريخ كل حي من اأحياء مدينة الطائف فاإننا �سوف جند قدم بع�سها وذكرها يف كثري من امل�سادر املبكرة   )4(
والوثائ���ق، وهناك اأحياء جديدة مل تظهر اإّل يف الثالثني عامًا املا�س���ية عندما تو�س���ع نطاق العم���ران والتنمية يف عموم 

اململكة العربية ال�سعودية. وناأمل اأن نرى باحثني جادين يدر�سون تاريخ وح�سارة الأحياء القدمية يف مدينة الطائف.
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ال�س���مالية واجلنوبية للمنطقة املركزية: املثناة، وال�سالمة، وقروى، ومع�سي، والعزيزية، 
والرب���وة، واخلالدي���ة، وم�س���رة، وعودة)1(. )2( اجلهة ال�س���رقية، وال�س���رقية ال�س���مالية 
واجلنوبية: ال�س���رقية)2(، ال�س���هداء ال�س���مالية واجلنوبية، وحوايا ال�س���مالية واجلنوبية، 
والقطبي���ة، والقمرية، واجلال، والربيع، والو�س���حاء، واملعار����ض، ونخب )وادي النمل(، 
وج���ربة، وقم���ال، واجلفيج���ف)3(.)3( اجلهة ال�س���مالية: �س���ربا)4(، والعقي���ق، والريان، 
والفي�س���لية، والقيم، وامللي�س���اء، واأم خبز، واحلوية)5(. )4( الناحية اجلنوبية: جزء من 
حوايا ال�س���مالية واجلنوبية، واأم العراد، و�س���هار، والنزه���ة)6(. واأقول: هذه الأحياء التي 
ا�س���تطعت ال�س���ري يف جنباتها، وهي حارات )اأحياء( كبرية يوجد فيها جميع اخلدمات، 
ومكتظة بال�سكان، وما زال هناك اأحياء، وحارات يف اأنحاء مدينة الطائف، ولها م�سميات 
وخمططات معتمدة يف بلدية الطائف، ومعظمها جديدة، ن�س���اأت خالل الع�س���رين �س���نة 

املا�سية)7(. وجميع الأحياء ال�سابق ذكرها اأعاله مرتبطة بع�سرات الطرق امل�سفلتة.
ومن هذه الطرق ما هو وا�س���ع ومزدوج وطويل مثل: �س���ارع وج الذي ي�سري من غرب 
الطائ���ف، وم���ن الوهط والوهيط وحي املثناة اإىل �س���مال مدين���ة الطائف يف احلوية وما 
جاورها. و�س���ارع ح�س���ان بن ثابت الذي يدخ���ل الطائف من اجلهة اجلنوبية ال�س���رقية، 
وه���و امتداد للطريق ال���دويل الذي يربط الطائف مع الباحة، واأبه���ا، وجنران، واليمن، 

املثن���اة وقروى، ومع�س���ى من الأحي���اء القدمية واجلديرة بالبحث والدرا�س���ة. وكذلك الأحي���اء الأخرى قامت يف   )1(
العقود املا�سية، وهي اأي�سًا ت�ستحق البحث والدرا�سة. امل�سدر: م�ساهدات الباحث وجولته يف مدينة الطائف يف 

الفرتة املمتدة من )4-1438/11/8ه� املوافق 27-2017/7/31م(.
يذكر اأنها �سميت ال�سرقية، رمبا لوقوعها اإىل �سرق املنطقة املركزية، واأي�سًا �سكنها بع�ض النجديني من املنطقة الو�سطى   )2(
وما حولها، ف�س���ميت حارة ال�س���رقية، اأو حارة ال�س���روق. وكان هناك حارة اأخرى تدعى اليمانية جنوب املنطقة املركزية، 

ومعظم �سكانها من املناطق الواقعة جنوب الطائف من بالد ال�سروات واأر�ض اليمن، ف�سميت اأي�سًا )اليمانية(.
بع�ض م�س���ميات هذه الأحياء قدمية مثل ال�س���هداء التي يقال اإنها ن�سبة اإىل �س���هداء ال�سحابة يف عهد الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص(.   )3(
واأق���ول اأن كل ح���ي من هذه الأحياء ي�س���تحق اأن يفرد له درا�س���ة تاريخي���ة وجغرافية موثقة، والأم���ل معقود على موؤرخي 

حمافظة الطائف وعلى جامعة الطائف. امل�سدر: م�ساهدات الباحث يف الفرتة املمتدة من )4-1438/11/8ه�(.
حي �س���ربا: ن�س���بة اإىل ق�سر �س���ربا الذي مت عمارته يف القرن )13ه�/19م(، وا�سم )�سربا( ن�سبة اإىل حي �سربا   )4(
يف م�سر. وحلي وق�سر �سربا تاريخ �سيا�سي وح�ساري خالل القرنني املا�سيني، وا�سبح ق�سر �سربا اليوم متحف 
الطائف الر�س���مي. حبذا اأن يفرد كتاب اأو ر�س���الة علمية عن حي �س���ربا وق�سرها منذ تاأ�سي�سه حتى اليوم، وهذا 

املو�سوع جدير بالبحث والدرا�سة.
م�ساهدات الباحث يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.  )5(

امل�سدر نف�سه.  )6(
مل اأذكر جميع حارات اأو اأحياء اأو خمططات حا�س���رة الطائف، وهذا مو�س���وع كبري ي�س���تحق اأن يدر�ض يف مئات   )7(
ال�س���فحات، بل اإن التطور ال���ذي متر به مدينة الطائف من بداية هذا القرن )15ه����/20م( جدير بالعديد من 

الدرا�سات.
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وه���و مزدوج ويوا�س���ل �س���ريه داخ���ل املدينة حتى م�س���جد عب���داهلل بن عبا����ض واملنطقة 
املركزية و�س���ط املدينة. والطريق الدائري الذي يحيط بالطائف، وكذلك طرق الطائف 
اله���دا، والطائف ال�س���يل، والطائف ال�س���فا، والطائف احلوية الذي يوا�س���ل ال�س���ري اإىل 
الريا�ض، و�س���وارع عديدة مزدوجة داخل املدينة، مثل: �سارع �سربا )اأبو بكر ال�سديق(، 
 و�س���ارع اجلي�ض، و�س���وارع اأخرى كثرية ج���دًا ومعظمها ذات اجتاه واحد، وبع�س���ها ذات

)اجتاهني( )1(.

2-ال�سكان:
الطائ���ف مدين���ة قدمية ا�س���توطنها اأجنا�ض ب�س���رية عديدة قبل الإ�س���الم، ومعظم 
�س���كانها اآنذاك من القبائ���ل العربية العدنانية والقحطانية، كما �س���كنها عنا�س���ر قليلة 
غري عربية من الفر�ض والروم والأفارقة)2(. ولن اأخو�ض يف اأن�س���اب �س���كان الطائف منذ 
القدم، واإمنا اأ�س���ري اإىل ملحات من الرتكيبة ال�سكانية ملحافظة الطائف اليوم، وهي على 

النحو التايل:
الع���رب ممثل���ني يف بع����ض الع�س���ائر العربية ال�س���اكنة يف عموم ب���الد الطائف منذ 
القدم، ومنهم الثقفيون، فهم �س���كان مدينة الطائف من قبل الإ�س���الم)3(، وما زالوا اإىل 
اليوم ي�سكن بع�سهم املدينة ومعظمهم يف نواحي عديدة من املحافظة، مثل: بنو �سفيان، 
وينق�سمون اإىل ق�سمني: بنو عمر، واآل �سريف، وهذان الق�سمان يتكونان من قرى وع�سائر 
عديدة، وجمعيهم ي�س���توطنون �سواحي الطائف مثل: منطقة ال�سفا وغريها)4(.وطويرق: 

مو�س���وع الطرق واملوا�س���الت يف مدينة الطائف اأو املحافظة ب�سكل عام ي�ستحق اأن يفرد له كتاب اأو ر�سالة علمية   )1(
من���ذ بداية الق���رن )14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�س���ر. وناأمل من بع�ض اأ�س���اتذة جامعة الطائ���ف واملوؤرخني يف 

احلجاز اأن يدر�سوا تاريخ وتنمية وح�سارة حافظة الطائف يف الع�سر احلديث واملعا�سر.
يذكر اأن بع�ض العرب البائدة �سكنوا بالد الطائف مثل: عبد�سخم، والعماليق، وثمود، ومن العرب الباقية بع�ض   )2(
الكهالنيني املذحجيني مثل: بنو احلارث جنوب �س���رق حمافظة الطائف يف مي�س���ان واأبو راكة، وبع�ض الكهالتني 
الأزديني مثل اليقوم يف ح�س���ن �س���رق الطائف وبع�ض ال�سرويني من قبائل الطائف واملمتدة اأوطانهم اإىل �سروات 
غامد وزهران الأزدية. وجند تف�سيالت كثرية يف كتب الأن�ساب وبع�ض كتب الرتاث الأخرى التي تف�سل احلديث 
عن اأن�س���اب قبائل مدن احلجاز وتهامة وال�س���روات املمتدة من مكة املكرمة والطائف �سماًل اإىل جنران وجازان 
وبالد اليمن جنوبًا واأقول اأن الرتكيبة ال�سكانية من الطائف اإىل اأبها وخمي�ض م�سيط جديرة بالدرا�سة عرب اأطوار 
التاريخ الإ�س���المي، وناأمل من املوؤرخني يف جامعات الطائف، والباحة، وامللك خالد، اأن يدر�س���وا هذا املو�سوع يف 

عدد من الدرا�سة املوثقة.
للمزي���د عن تاريخ قبيلة ثقيف منذ �س���كنت بلدة الطائف انظر عبداجلبار من�س���ي العبي���دي، الطائف ودور قبيلة   )3(

ثقيف العربية، �ض 29 وما بعدها.
م�س���اهدات ومقاب���الت الباحث مع عدد م���ن اأعيان قبيلة ثقي���ف يف مدينة الطائف، ويف مركز ال�س���فا يف الفرتة   )4(

املمتدة من )4-1438/11/8ه�(.
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وهذه الع�سرية ح�سر وبادية، ويتفرعون اإىل فروع وفخوذ عديدة، ويقطنون بع�ض اأرياف 
مدينة الطائف)1(. النمور: ويتفرعون ح�سب مواطنهم اليوم اإىل ق�سمني. �سكان الهدا)2(، 
و�سكان وادي املحرم)3(. وثماله، و�سميت البالد با�سم القيبلة، وهي من الأزد، ويبدو اأنها 
خالط���ت قبيل���ة ثقيف، اأو اأن بط���ن من ثقيف اختلط بها حتى اأ�س���بحت ل تعرف اإل اأنها 
ثقفية، ويف راأي اآخر اأنهم من البقوم ودخلوا حلفًا مع قبيلة ثمالة)4(. وبنو �سامل، وعوف، 
واحلم���دة وي�س���كن بع�س���هم يف وادي لي���ة، اأو يف وادي القيم �س���مال مدين���ة الطائف)5(. 
وثقي���ف اليمن)6(، وهي ثقيف اليوم، وتبعد ع���ن الطائف نحو اجلنوب حوايل )140كم( 
ويجاوره���م بنو مالك بحيل���ة وبنو احلارث وهم جميعًا من �س���كان حمافظة الطائف)7(، 

وهم من �سكان ال�سروات وقلياًل منهم ي�ستوطنون مناطق الأ�سدار وتهامة)8(.
ومن �س���كان الطائف قري�ض، وال�س���لة بني ثقيف وقري�ض تع���ود اإىل العهد اجلاهلي، 
وا�س���تمرت �س���التهم القت�س���ادية والجتماعي���ة وم�س���اهرتهم ع���رب اأط���وار التاري���خ 
الإ�س���المي، ومم���ا قوى ال�س���لة بينهم اجلوار والن�س���ب، وه���ذا مما دف���ع الطرفني اإىل 
الدخول يف حلف)9(. وا�س���تمرت اآث���ار احللف والختالط اإىل وقتنا احلا�س���ر، وما زالت 

فخوذ من قبيلة قري�ض ت�سكن يف مدينة الطائف.
ويف بع�ض �سواحيها. وهناك من وقع يف وهم فظن اأن قري�ض الطائف فرع من قبيلة 
ثقيف، وهذا خطاأ)10(، وجند بع�ض امل�س���ادر ت�س���ري اإىل اأن ناحية الوهط يف غرب مدينة 

امل�سدر نف�سه.  )1(
كتبن���ا اله���دا به���ذه الطريق���ة، وهناك م���ن يكتبها )اله���دة( اأو )اله���دى(، وكانت قدمي���ًا من���ازل لقبيلة هذيل،   )2(
واأ�س���بحت اليوم موطن لبع�ض ع�سائر ثقيف وقري�ض. امل�س���در: م�ساهدات الباحث وتنقله يف بالد الهدا يف )5-

1438/11/6ه�(.
هذا ما عرفه الباحث اأثناء جولته يف وادي حمرم والهدا يف )5-1438/11/6ه�(.  )3(

م�ساهدات الباحث وجولته يف البالد الواقعة جنوب الطائف يف الفرتة من )5-1438/11/6ه�(.  )4(
مقابالت وم�ساهدات الباحث يف مدينة الطائف وما حولها يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.  )5(

املق�س���ود باليم���ن هنا: اأي اجلهة ولي�ض الن�س���ب، فمن �س���كن الطائ���ف من جهة اجلنوب ي�س���مى مينًا، ومن جهة   )6(
ال�سمال ي�سمى �سامًا.

بنو مالك بجيلة وبنو احلارث )بلحارث( ع�سائر عربية ي�سكنون يف الناحية اجلنوبية من حمافظة الطائف.  )7(
امل�سدر: هذا ما �سمعه وعرفه الباحث اثناء جولته يف حمافظة الطائف من )4-1438/11/8ه�(.  )8(

يذكر ابن حبيب اأن قري�ض رغبت يف م�ساركة ثقيف يف وادي وج، ولكن الثقفيني رف�سوا ذلك، وكادت اأن تقوم حرب   )9(
بني الطرفني، ثم حالفت ثقيف قري�ض، وعندما ظهر الإ�سالم �سارت الطائف م�سيفًا لأهل مكلة وازدادت العالقات 
وال�سالت اجليدة بني القر�سني والثقفيني، واأ�سبح كثري من القر�سيني يف الطائف معدودين قي قبيلة ثقيف. انظر 

ابن حبيب البغدادي: املنمق يف اأخبار قري�ض )بريوت: عامل الكتب، 1405ه�/1985م(، �ض 232، 233، 321.
ه���ذا اخلطاأ وق���ع فيه فوؤاد حمزة والزركلي، انظر كتاب: قلب جزيرة العرب )الريا�ض: مكتبة الن�س���ر احلديثة،   )10(
1388ه����/1968م( )الطبع���ة الثانية(، �ض 135، 190، وكتاب: ما راأيت وما �س���معت للزركل���ي )الطائف: مكتبة 

املعارف، د.ت(، �ض147.
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الطائ���ف الي���وم كانت ملكًا لذري���ة عمرو بن العا����ض، وذكر الهم���داين اأن معدن الربام 
ي�سكنه قري�ض وثقيف، ومن قبيلة الطائف واد يقال له: م�سريق لبني اأمية من قري�ض، ويف 

قبلة الطائف حائط اأم اخلليفة املقتدر ويدعى �سالمة)1(.
وال�سيابني )�سيبان( اختلطت مع ثقيف، ب�سبب اجلوار، وقبيلة ال�سيابني يف الطائف 
حمالفون لعتيبة، وهم �س���كان ع�س���رية وركبة وما جاورهما، وقد �س���معت بع�ض ال�سيابني 
يف الطائف يقولون اأن ا�س���لهم من ثقيف، ولكن لنقطاع ال�س���لة وتباعد مواطنهم اليوم 

�سعفت الروابط وال�سالت فيما بينهم)2(.
ومن عرب حمافظة الطائف بع�ض الفخوذ من عتيبة، مثل الثبتة، والروقة، والنفعة، 
والقثمة، والع�س���مة، والدعاجني، وال�س���وطة، واجلع���دة، واملقطة، والطلوح، وال�س���هبة، 
 وال�س���يابني، والوذان���ني، والذباني���ة ن�س���بة اإىل الذبي���اين وغريه���م، ومنهم من ي�س���كن 
الي���وم مدين���ة الطائف، وكث���ري منهم ي�س���كنون يف بع�ض الأج���زاء اجلنوبية، وال�س���رقية 
 وال�س���مالية)3(. وجن���د اأن قبيل���ة عتيب���ة م���ن اأك���رب قبائ���ل اجلزي���رة العربي���ة، وه���ي 
وثقيف يعودون يف ن�س���بهم اإىل قبيلة هوازن العدنانية. وتذكر بع�ض امل�سادر املبكرة اإىل 
اأن ه���وازن ا�س���توطنت ما بني غور تهامة واأجزاء من ال�س���روات، ما بني الطائف وبي�س���ة 
وامت���دت اإىل ذي املج���از، وحنني وم���ا جاورها)4(، وتتك���ون هذه القبيلة م���ن ثالثة فروع 
رئي�س���ية ه���ي: )1( بنو �س���عد بن بكر )2( بن���و معاوية بن بكر )3( بن���و منبه بن بكر بن 
ه���وازن، وهم ثقيف)5(. واإذا كانت قبيلة عتيبة قد حتالفت مع قبائل اأخرى تختلف عنها 

احل�سن الهمداين: �سفة جزيرة العرب. حتقيق حممد علي الأكوع )بريوت: دار الآداب، د.ت(، �ض 233. وهناك   )1(
قري�ض الأعا�سيد التي ت�سكن �سمال �سرقي الطائف عند ناحية املبعوث واملعدن الذي ذكره الهمداين وي�سكنه الآن 

الثبتة من عتيبة.
ج���ولت الباح���ث ومقابالت���ه مع بع����ض رج���الت الطائ���ف يف الف���رتة م���ن )4-1438/11/8ه����( املوافق 27-  )2(
2017/7/31م(. واأق���ول اأن درا�س���ة اأحالف قبائل حمافظة الطائف منذ �س���در الإ�س���الم وع���رب اأطوار التاريخ 
الإ�سالمي من املو�سوعات اجلديدة التي مل تدر�ض وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا فيدر�ض هذا املو�سوع يف هيئة كتاب 

اأو ر�سالة علمية.
هذا ما �س���معه الباحث اأثن���اء زيارته الطائف يف الفرتة م���ن )4-1438/11/8ه�(، ومقابلت���ه مع بع�ض رجالت   )3(
عتيبة مثل مناحي القثامي وغريه من ع�سائر ال�سوطة، والقثمة، والثبتة. واأقول اأن الرتكيبة ال�سكانية يف حمافظة 

الطائف اليوم ت�ستحق اأن ي�سدر عنها عدد من البحوث العلمية.
انظر اأبو عبداهلل البكري. معجم ما ا�س���تعجم. حتقيق م�س���طفى ال�س���قا )ن�س���خة م�س���ورة عن طبعة القاهرة،   )4(

د.ت(، ج�1، �ض87.
انظ���ر، عبدالرحم���ن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون )ب���ريوت: دار الفكر، ج�2، �ض 369، 370، انظر اأي�س���ًا، ابن   )5(

حزم، جمهرة اأن�ساب العرب، 265، 269ن 271.



�لق�سم �لثاين: �لطائف كما �سمعت عنها ور�أيتها 114
يف الن�س���ب)1(، اإّل اأن اأك���رث بطونها منحدرة من قبيلة هوازن بن من�س���ور بن عكرمة بن 

خ�سفة بن قي�ض بن عيالن بن م�سر بن معد بن عدنان)2(.
ومن �س���كان حمافظ���ة الطائف خ���الل الع�س���ر احلديث اأف���راد واأ�س���ر عديدة من 
جمي���ع قبائل اجلزي���رة العربية، وياأت���ي يف مقدمتها قبائ���ل تهامة وال�س���راة املمتدة من 
مك���ة والطائف اإىل جن���ران وجازان، واإن كانوا ينت�س���بون اإىل قبائل عدنانية وقحطانية، 
ومعظمهم من قحطان، اإل اأنهم قدموا اإىل الطائف بحثًا عن العمل وك�سب لقمة العي�ض، 
ومل يكن قدومهم اإىل حا�س���رة الطائف يف التاريخ احلديث واملعا�سر، واإمنا كانوا ياأتون 
اإلي���ه اأف���رادًا وجمموعات منذ الع�س���ر اجلاهلي وعرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي، لكنهم 
تزايدوا ب�س���كل كب���ري من بداي���ة الدولة ال�س���عودية احلديث���ة، ومنذ خم�س���ينيات القرن 
الهج���ري املا�س���ي )14ه�/20م(. وكثري منهم انخرطوا يف ال�س���لك الع�س���كري ويف عدد 
م���ن الوظائ���ف احلكومية، والأعمال وامله���ن احلرفية الأخرى، ومل ينته���ي القرن )14ه� 
/ 20م( ، اإّل وكثري من �س���كان مدينة الطائف من اأهل اجلنوب )تهامة و�س���راة(، حيث 
ا�س���توطنوا فيه، وامتلكوا املنازل والعقارات املختلفة، وت�ساهر بع�سهم مع اأهل الطائف 
الأ�س���ليني، و�سار هناك اأحياء كاملة مثل: ال�سهداء ال�سمالية واجلنوبية وغريها ومعظم 

�ساكنيها من التهاميني وال�سرويني)3(.
ويعي�ض يف الطائف اليوم اأفرادًا واأ�سرًا كثرية من بالد اليمن، اأو من قبائل عربية يف 
جند اأو ال�سمال اأو دول اخلليج العربي، وبع�سهم ي�سكن هذه البالد موؤقتًا، فهم موظفون 

قبيلة عتيبة من اأكرث القبائل انت�س���ارًا يف اجلزيرة، وقد جرى ت�س���بيهها ب�س���جرة عروقها يف احلجاز وفروعها يف   )1(
جند. وهي يف الواقع ع�س���ائر متعددة خمتلفة ما بني الن�س���ب العدناين والقحطاين، واإن كان اأكرثها عدنانيًا من 
هوازن، اإّل اأن اجتماعها وتاألفها بوا�س���طة التحالف مع غريها من الع�س���ائر اأ�س���بغ عليها من ال�س���لطة والقوة ما 

جعلها كتلة واحدة و�سارت يف ال�سدارة بني القبائل العربية.
حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض تاريخ واأحداث قبيلة عتيبة يف احلجاز وجند منذ ظهورها وعلو �ساأنها منذ اأوائل   )2(
القرن )16/10م( حتى وقتنا احلا�سر. ومن يفعل ذلك ف�سوف ي�سدى لنا معا�سر الباحثني ف�ساًل كبريًا، ويطلعنا 
على اأحداث وتاريخ هذه القبيلة العربية املاجدة. كما اأن فخوذ وع�س���ائر عتيبة يف حمافظة الطائف ت�س���تحق هي 

الأخرى اأن ي�سدر عنها در�سات وبحوث علمية موثقة.
هذا ما �س���معته و�س���اهدته واأنا اأتردد عل���ى مدينة الطائف من بداية هذا القرن )15ه����/20م( اإىل وقت زيارتي   )3(
الأخرية عام )1438ه�/ 2017م(. كما �سمعت ذلك من عدد من اأهل ال�سروات )غامد، وزهران، ورجال احلجر، 
و�سهران، وقحطان( وغريهم، وهم يعي�سون وما زالوا يف الطائف منذ �سبعني وثمانني عامًا. واأقول: اأن ال�سالت 
الجتماعية والتاريخية بني مدينة الطائف واأهل اجلنوب )تهامة وال�سراة( قدمية جدًا، وازدادت وتو�سعت خالل 
املئة عام املا�س���ية. ودرا�س���ة هذه الروابط ال�س���كانية والقت�س���ادية والجتماعية والإدارية والع�س���كرية والعلمية 
واملعرفية جديرة بالدرا�س���ة خالل الع�سرة عقود املا�سية. وناأمل اأن نرى اأحد طالبنا يف برنامج الدرا�سات العليا 
بق�س���م التاريخ يف جامعة امللك خالد في�س���جل هذا املو�سوع لعنوان ر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه، وهو عنوان جدير 

ومل ي�سبق بحثه اأو درا�سته.



115القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
يف الدولة، اأو ميار�سون بع�ض الوظائف والأعمال الإدارية، اأو الع�سكرية، اأو القت�سادية، 

اأو التعليمية، اأو ال�سحية، اأو الريا�سية وغريها.
ومنهم من جاء اإىل هذه احلا�س���رة منذ �س���نوات، ثم ا�ستقر بها مع اأ�سرته، وما زال 
يعي����ض فيها اإىل الي���وم. وهناك اأفراد من مناط���ق عديدة يف اململكة العربية ال�س���عودية 
اأو م���ن اليمن اأو بع�ض الدول العربية الأخرى، مثل: ال�س���ام، وم�س���ر وغريها جاءوا اإىل 
الطائف وتزوجوا )رجاًل اأو ن�س���اًء( من اأهل الطائف واأ�س���بحوا من �سكانها ول يذهبون 
اإىل مواطنهم الأ�س���لية اإّل للزيارة فقط)1(. ومن �س���كان حمافظة الطائف بع�ض الأفراد 
اأو الأ�س���ر الذي���ن جاءوا م���ن بع�ض الدول العربية وغ���ري العربية للعم���ل املوؤقت يف بع�ض 
احلرف واملهن اأو القطاعات احلكومية والأهلية. وقد �س���اهدت اأعداد من هذه العنا�سر 
يف مدينة الطائف ومراكز املحافظة املختلفة مثل: الهدا، وال�سفا، ولية، وحمافظتي بني 
�س���عد ومي�س���ان باحلارث، ومراكز ثقيف، وحداد، والقريع يف بن���ي مالك بجيلة. وقابلت 
بع�ض اليمنيني، والأردنيني، وال�سوريني، وامل�س���ريني، واملغاربة والباك�ستانيني، والهنود، 
والبنجاليني، والنيباليني، والفلبني وعنا�س���ر حم���دودة اأوروبية وغربية الذين يعملون يف 
مهن جتارية، وزراعية، وحرف و�س���ناعات، اأو من يعمل يف بع�ض القطاعات ال�سحية اأو 
التقني���ة اأو التعليمية وبع�س���هم يعي�ض يف ربوع املحافظة منذ اأربع���ني عامًا، واآخرون لهم 

�سنوات قليلة ل تتجاوز اخلم�سة اأو �ستة اأعوام)2(.
ومن �سكان الطائف الرئي�سيني اليوم بع�ض العنا�سر الب�سرية التي جاءت اإىل الطائف 
لطلب العلم يف م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض )ر�س���ي اهلل عنهم(، ومنهم من هو من اأ�سل 
عرب���ي واآخرون م�س���لمون غري عرب)3(. كم���ا وفد اإىل الطائف عنا�س���ر بخارية واأفغانية 

ه���ذا م���ا �س���اهده الباح���ث و�س���معه من اأف���راد واأ�س���ر عدي���دة يف الطائ���ف اأثن���اء زيارته���ا يف الف���رتة من )4-  )1(
1438/11/8ه�(.

مقابلة الباحث لعدد من هذه العنا�سر داخل املدينة، وخارجها، و�سمعت منهم اأنهم يف�سلون العي�ض يف حمافظة   )2(
الطائ���ف على غريه، وذلك لطيبة اأهلها الأ�س���ليني، وج���ودة هواءها، وجمال طبيعتها. ومن يدر�ض اأو ي�س���األ عن 
تاري���خ احلياة الجتماعية يف الطائف خالل القرون املا�س���ية املتاأخرة يجد اأنه وفد اإىل الطائف عنا�س���ر عربية 
وغ���ري عربي���ة للعمل يف قطاعات عديدة، وبع�س���هم جاء اإىل العمرة واحلج ثم �س���افروا اإىل الطائف وعملوا فيها 
وعا�س���وا على اأر�س���ها لبع�ض الوقت، ومنهم معلمون وموظفون عرب وغري عرب عملوا يف حا�س���رة الطائف وما 
حولها خالل العقود الع�س���رة املا�س���ية، ومعظمهم عادوا اإىل بالدهم، وكان لهم تاأث���ري وتاأثر مع الطائفيني. وقد 
�س���معت من بع�ض كبار ال�س���ن واملعلم���ني الأوائل يف الطائف ق�س����ض واأخبار عديدة عن ن�س���اطات وم�س���اركات 
املدر�س���ني واخلرباء واملهند�س���ني الوافدين اإىل الطائف من ال�سبعينيات يف القرن )14ه�/20م(، اإىل بداية هذا 
القرن )15ه�/20م(، ول جند �سيء مكتوب عن تاريخهم يف الطائف، وناأمل اأن نرى اأحد املوؤرخني اجلادين من 
حمافظة الطائف فيدر�ض الرتكيبة ال�سكانية ب�سكل مطول يف هذه البالد خالل القرنني )13-14ه�/19-20م(، 

ومن يفعل ذلك ف�سوف يطلعنا على معارف ومعلومات جديدة عن هذه البالد ال�سروية.
م���ن يدر����ض احلياة العلمي���ة والثقافية يف الطائف ودور م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض )ر�س���ي اهلل عنه( يف احلياة   )3(
العلمي���ة والفكري���ة، وكذلك م�س���اجد اأخرى يف الطائف فاإنه �س���وف يجد م���ادة علمية كبرية تعك�ض ن�س���اط هذه 
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وترك�س���تانية و�س���ينية وغريهم من �سرق اآ�سيا، وذلك هروبًا بدينهم من حكوماتهم التي 
ا�س���طهدتهم و�س���ايقتهم يف معتقدهم، وقد تزايدوا يف الطائف حتى اأ�س���بح هناك حي 
)ح���ارة( كاملة تعرف مب�س���مى )البخارية( الذين معظم �س���كانها م���ن بالد بخارى وما 
حولها. وهوؤلء الأجنا�ض عا�س���وا وما زالوا يعي�س���ون مع بقية �س���كان الطائف، فاندجموا 
معهم يف اجلوار وامل�ساهرة، وح�سل معظمهم على اجلن�سية ال�سعودية، ومن مل يح�سل 

على اجلن�سية فهو يعي�ض مثل غريه من اأهل الطائف يف احلقوق والواجبات)1(.
ويوجد يف حا�س���رة الطائف عنا�سر اأفريقية جاءوا اإليها خالل القرون املا�سية، يف 
هيئ���ة رقيق ثم اعتقوا وبقوا يف بالد �س���ادتهم والقبائل الت���ي كانوا تابعني لها)2(. وهناك 
فئات منهم جاءوا اأو جلبوا اإىل هذه البالد للعمل يف بع�ض املهن الجتماعية والقت�سادية 
وم���ن يتج���ول يف وادي نخ���ب )وادي النمل( اليوم فاإنه ي�س���اهد كثري من هذه العنا�س���ر 
)ن�س���اًء ورجاًل( يتجولون ويعي�س���ون وبع�س���هم يعمل يف اأمكنة عديدة م���ن هذه الوادي، 

ويطلق عليهم عند اأهل الطائف ا�سم )التكارنة( )3(.

امل�س���اجد، وكيف كان يرتادها طالب كثريون يفدون اإليها من داخل اجلزيرة العربية وخارجها. وهذا املو�س���وع 
من املو�سوعات اجلديدة وي�ستحق اأن يدر�ض يف هيئة كتاب اأو ر�سالة علمية اأكادميية.

ما زالت حارة البخارية قائمة يف الطائف اإىل اليوم، وكان قدومهم اإىل الطائف يف بداية القرن )14ه�/20م(، مع   )1(
اأن الطائف قبل ذلك التاريخ ل تخلو من عنا�س���ر غري عربية من الأتراك، والبخاريني، وال�س���ينيني وغريهم، لكن 
اأعدادهم كانت قليلة، ثم تزايدوا يف القرن )14ه�/20م(، ولهم اأعراف وعادات وتقاليد يف اأطعمتهم، واألب�ستهم، 
وبع�ض منا�سباتهم الجتماعية التي جلبوها معهم من اأوطانهم الأ�سلية يف �سرق اآ�سيا، وهم اأنا�ض م�ساملون وطيبون 
يف اأخالقهم ومعامالتهم العامة واخلا�سة، وكثري من اأبنائهم وبناتهم اليوم �سعوديون يعملون يف قطاعات حكومية 
واأهلي���ة كث���رية، وكان للدولة ال�س���عودية الثالثة ف�س���ل كبري يف احت�س���انهم وانقاذهم من ا�س���طهادات حكوماتهم 
ال�سيوعية التي حاربتهم ونكلت بالكثري منهم. وقد ف�سلوا العي�ض يف مدينة الطائف جلودة طبيعتها وجمال هوائها، 
فهي م�س���ابهة لطبيعة ومناخ بالدهم الأ�سلية واأقول اأن درا�سة تاريخ وح�سارة هذه الفئة منذ قدومهم اإىل الطائف 
اإىل وقتنا احلا�سر، من املو�سوعات اجلديدة التي مل تدر�ض وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا فيدر�ض هذا املحور يف هيئة 
كتاب اأو ر�سالة علمية. امل�سدر: م�ساهدات الباحث وجولته يف حي البخارية يف الطائف ويف اأ�سواقها وكانت املقابلة 

مع بع�ض رجالت هذه الفئة يف اأ�سواق الطائف املركزية يف الفرتة من )4-/1438/11/8ه�(.
ظاهرة الرقيق موجودة يف اجلزيرة العربية منذ ظهور الإ�سالم، وهناك �سفحات وف�سول عديدة يف كتب الفقه   )2(
الإ�سالمي تتحدث عن نظام العبودية  )الرق( يف الإ�سالم. ومن يتجول اليوم يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية، 
فاإنه �س���وف يالحظ اأجنا�ض �س���وداء من اأ�س���ول اأفريقية وبع�س���هم كانوا يف الأ�س���ا�ض عبيد ثم اعتقوا واأ�س���بحوا 
�س���عوديون مثلهم مثل غريهم من �س���كان اململكة يف جميع احلقوق والواجبات. واأقول اأن هذا املو�س���وع مل يدر�ض 

درا�سة علمية اأكادميية يف عموم اجلزيرة العربية، وهو من العناوين اجلديدة واجلديرة بالبحث والدرا�سة.
لق���د زرت مدينة الطائف مرات عديدة منذ نهاية الت�س���عينيات يف القرن )14ه����/20م(، وزرت وادي نخب )وادي   )3(
النمل( وهو حي من اأحياء مدينة الطائف اجلنوبية، و�س���اهدت هوؤلء الأفارقة يف نهاية القرن املا�س���ي وبداية هذا 
القرن باأعداد كثرية، وكانوا اآنذاك يعي�سون يف بيوت من اخل�سب اأو الع�س�ض اأو ال�سنادق احلديدية ) الزنك(، ويغلب 
عليه���م الفقر وعدم التعليم. ويف عام )1438ه�/2017م( زرت هذا احلي وجتولت يف اأرجائه وراأيته معمورًا باأبنية 
حديثة وم�سلحة تتكون من طوابق عديدة ترتاوح من الطابق الواحد اإىل الأربعة واخلم�سة طوابق ومعظم مالكها من 
العرب ال�س���عوديني وراأيت بع�ض العنا�س���ر الأفريقية ما زالوا يعي�سون يف هذا احلي وي�سكنون بع�ض البيوت ال�سعبية 
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ومن �س���كان الطائف الن�س���اء الالتي معظمهن م���ن القبائل العربي���ة التي تعي�ض يف 
الطائ���ف من���ذ القدم، اأو من بن���ات القبائل الأخرى داخل اجلزي���رة العربية، وقد وفدن 
اإىل الطائ���ف كزوج���ات للطائف���ني اأو مع اأزواجه���م الذين ج���اءوا اإىل الطائف للعمل يف 
القطاعات احلكومية والأهلية. وهناك من جاء من خارج اململكة من العرب وغري العرب 
ومعهم زوجاتهم وبناتهم الالتي جلبوهن ملرافقتهم والعي�ض معهم .كما يوجد يف الطائف 
كثري من الن�ساء العزباوات الالتي قدمن من مناطق عديدة يف اململكة العربية ال�سعودية 
للدرا�س���ة اأو العمل يف قطاعات التعليم وال�س���حة وال�س���ئون الجتماعية وغريها، وهناك 
ن�س���اء اأخريات جاءوا من خارج اململكة من بالد عربية وغربية و�س���رقية للعمل يف بع�ض 
الأعمال ال�س���حية والجتماعية مثل: املمر�س���ات والطبيبات، واخلادمات، واملربيات يف 

املنازل، واأي�سًا مدر�سات يف بع�ض املدار�ض الأهلية اأو الكليات اجلامعية)1(.

ثالثًا: ملحات من التاريخ الإداري، وال�سيا�سي، والع�سكري:
تذك���ر م�س���ادر التاريخ القدمي���ة واحلديثة ب���اأن الطائف وما جاورها م���ن النواحي 
تتبع مكة املكرمة اإداريًا، وجند اأ�س���ماء ع�س���رات الولة الذين كانوا يتولون اإمارة الطائف 
واأحيان���ًا بالد ال�س���راة وي�س���تمدون قراراته���م واأوامرهم من اأمري مك���ة، اأو مكة واملدينة، 
الذي يطلق عليهم ا�س���م )اأمري احلج���از( )2(. وبعد دخول احلجاز حتت �س���يطرة الإمام 
عبدالعزي���ز بن عبدالرحمن اآل �س���عود عام )1343ه�/1924م( �س���ار يع���ني على مدينة 
الطائ���ف اأمراء عرفوا بالجته���اد والأمانة وح�س���ن الإدارة، وكان اأول اأمري عني عليها يف 

واأحيانًا يف بع�ض الغرف اأو ال�س���قق امل�س���لحة احلديثة، ومنهم من يعمل يف بع�ض القطاعات القت�س���ادية، واآخرون 
وبخا�س���ة بع�ض الن�س���اء يتجلون يف ال�س���وارع وي�س���حذن. واأقول اأن هذا احلي وهذه الفئة الأفريقية يجب اأن تدر�ض 
من �س���تى اجلوانب وتو�سع حلوًل لأحوالهم الجتماعية والقت�س���ادية. ويبدو اأن معظمهم ورمبا جميعهم ل ميلكون 

اجلن�سية الوطنية اأو اإقامة نظامية. امل�سدر: م�ساهدات الباحث وجولته يف حي نخب يف )1438/11/16ه�(.
هذا ما عرفه الباحث اأثناء جتواله يف حمافظة الطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(. وعن�سر املراأة من   )1(
املحاور الرئي�س���ية التي ل يلتفت لها كثري من الباحثني، مع اأنها متثل ال�س���ريحة الكربى من ال�سكان يف اأي مكان. 
وهذا املو�سوع من املو�سوعات اجلديدة التي يجب درا�ستها يف الطائف وغريه. وناأمل من الباحثات واملوؤرخات يف 
جامعة الطائف اأن يدر�س���ن هذا اجلانب، فهن اأف�سل من يعرف تفا�سيله لقربهن من املجتمع الن�سائي وقدرتهن 
للو�س���ول والطالع على ما ل ي�س���تطيع الرجل معرفته. واقول اأن ع�س���وات واأع�س���اء ق�س���مي التاريخ يف جامعتي 
الطائ���ف واأم القرى عليهم م�س���ئولية جتاه هذا اجلانب ويجب اأن يكون �س���من اهتماماته���م وخططهم البحثية. 

امل�سدر: مقابالت وم�ساهدات الباحث يف حمافظة الطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.
م���ن يطالع كتب بع����ض املوؤرخني املكيني مثل: الفاكهي، والفا�س���ي، وبع����ض الكتب التاريخي���ة العامة، كالطربي،   )2(
واليعقوبي وغريهما فاإنه �سوف يجد اأ�سماء بع�ض الأمراء الذين تولوا اأمرة احلجاز، اأو مكة، والطائف منذ فجر 
الإ�سالم حتى نهاية الع�سر الإ�سالمي الو�سيط. وهناك الكثري من الوثائق املتعلقة بالع�سر احلديث، وهي تذكر 
اأ�س���ماء من توىل اإمارة مدينة الطائف منذ القرن العا�س���ر اإىل منت�س���ف القرن )14ه�/20م(. واأقول اأن التاريخ 

الإداري حلا�سرة الطائف من املو�سوعات اجلديدة واجلديرة اأن يفرد لها درا�سة اأو ر�سالة علمية م�ستقلة.
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عهد امللك عبدالعزيز هو: الأمري عبدالعزيز بن اإبراهيم)1(، ثم تعاقب على هذه الناحية 
اأمراء وحمافظون عديدون، وكان اآخرهم املحافظ عبدالعزيز بن معمر، الذي اأحيل على 
التقاعد يف عام )1438ه�/2017م(، وحل حمله املحافظ الأ�ستاذ/ �سعد مقبول امليموين 

يف منت�سف عام )1438ه� / 2017م(، وما زال يدير �سئون املحافظة حتى الآن)2(.
وجن���د الطائف تتطور اإداريًا واأمنيًا من خم�س���ينيات القرن )14ه����/20م( حتى وقتنا 
احلا�س���ر وال�سائر يف اأرجاء املحافظة اليوم يجدها مليئة بالإدارات احلكومية مثل: املحاكم 
ال�س���رعية، واملراكز الإداري���ة التابعة للمحافظة، واإدارات الدفاع املدين، وهناك موؤ�س�س���ات 
اإداري���ة رئي�س���ية ولها فروع عديدة يف اأرج���اء املدينة، ويف جميع اأنح���اء املحافظة، ومن تلك 
الإدارات: ال�سئون ال�سحية وفروعها، والزراعة واملياه، واجلوازات، والأحوال املدنية، واإدارة 
التعليم وما يتبعها من مدار�ض ومراكز علمية رجالية ون�سائية، واجلامعة وفروعها، ومديرية 
الت�س���الت، ومديرية الأوقاف وامل�س���اجد. كما يوجد هناك ع�س���رات الإدارات واملوؤ�س�سات 
الأهلي���ة اأو التجاري���ة اأو الثقافي���ة، كالبن���وك التجاري���ة، واجلمعي���ات اخلريية، وال�س���ركات 

ال�سناعية والقت�سادية، وموؤ�س�سات اعالمية و�سحفية وثقافية وغريها)3(.
واإذا تاأملنا يف و�س���ع الطائف ال�سيا�س���ي، وجدناها حتظى مبوقع ا�سرتاتيجي يربط 
حوا�س���ر احلج���از مع املناطق اجلنوبية وال�س���رقية. وم���ن يدر�ض تاريخها ال�سيا�س���ي يف 
الع�س���ر اجلاهلي وعرب اأطوار التاريخ الإ�س���المي يجد اأنها لعبت اأدوارًا مهمة ورئي�سية. 
واأق���رب مثال على ذلك عندما اأراد امللك عبدالعزيز �س���م احلج���از اإىل دولته يف القرن 
الهج���ري املا�س���ي، فاإن���ه ب���داأ زحفه م���ن مدينة الطائ���ف، وعندم���ا �س���يطر عليها عام 
)1343ه�/1924م( دخلت باقي احلجاز يف حكمه مبا�س���رة)4(. كما اأن امللك عبدالعزيز 

للمزي���د انظر عبداهلل بن �س���عيد اأبو را�ض. رجال حول املل���ك عبدالعزيز )عبدالعزيز ب���ن اإبراهيم اآل اإبراهيم.   )1(
)الريا�ض: مطابع الع�سر، 1416ه� /1995م(. )507 �سفحة(.

ملزيد من التف�س���يالت عن الأمراء الذين تولوا اإمارة ث���م حمافظة الطائف منذ عام )1343-1421ه�/ 1924-  )2(
2001م(، انظر حامد بن حماد ال�ساملي. الطائف يف مئة عام )1319-1419ه�( )الطائف: جلنة املطبوعات يف 
التن�س���يط ال�س���ياحي مبحافظة الطائف، 1421ه�/ 2001م، �ض 29-36. مقابلة مع الدكتور عائ�ض الزهراين يف 

مدينة الطائف يوم الأحد )1438/11/7ه�(.
لقد �س���اهدت ع�سرات املوؤ�س�س���ات الإدارية يف مدينة الطائف وبع�ض مراكز املحافظة مثل: مركز ثقيف، ومركز لية،   )3(
ومرك���زي حداد والقري���ع يف بني مالك بحيلة، وبع�ض ه���ذه الإدارات يف اأبنية حكومية واأخرى م�س���تاأجرة. واأقول اأن 
التاريخ الإداري واملايل يف حمافظة الطائف خالل املئة �سنة املا�سية من املو�سوعات اجلديدة التي ت�ستحق اأن يفرد 
له���ا عدد من البحوث والدرا�س���ات العلمية(. كما اأن تاريخ التنمية التي متر به���ا حمافظة الطائف منذ نهاية القرن 
الهجري املا�س���ي )14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�س���ر جديرة اإىل اأن ي�سدر عنه ع�سرات البحوث، ونرجو من جامعة 

الطائف اأن تن�سئ مراكز علمية بحثية تهتم بهذا اجلانب، وتخدم اأر�ض و�سكان هذه املحافظة احلجازية ال�سروية.
هناك ع�س���رات الدرا�س���ات والوثائق التي ف�س���لت احلديث عن دخول امللك عبدالعزيز اإىل احلجاز وال�س���يطرة   )4(

عليها يف الن�سف الأول من القرن )14ه�/20م(.
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اتخذها عا�س���مته ال�س���يفية ومقرًا للدولة يف ف�س���ل ال�س���يف، وعني ابنه الأمري في�سل 
نائب���ًا ل���ه على احلج���از. ويذك���ر يل بع�ض ال���رواة من اأه���ل الطائف باأنه ج���رى يف عام 
)1351ه����/1932م( اجتم���اع يف الطائف م���ن اأعيان ووجهاء احلج���از، واتفقوا على اأن 
يرفعوا اإىل امللك التما�سًا يو�سحون فيه رغبتهم حتويل م�سمى )اململكة العربية النجدية 
وملحقاتها( اإىل ا�س���م )اململكة العربية ال�س���عودية(، وقد متت املوافقة على هذا الطلب 
و�س���در اأمر ملكي بذلك يف )1351/5/21ه�( )1(. وتذكر عدد من امل�سادر باأن الطائف 
ُاتخذت مقرًا لتوقيع اأول معاهدة اأخوة )معاهدة الطائف( بني اململكة العربية ال�سعودية 
واململكة اليمنية من قبل امللك عبدالعزيز الفي�سل والإمام يحيى بن حميد الدين مت فيها 

حتديد احلدود بني الدولتني، وذلك يف )1353/2/6ه�( )2(.
ويف ع���ام )1409ه�/1989م( عق���د يف الطائف موؤمتر ال�س���الم الأول بني وفد الحتاد 
ال�س���وفيتي واملجاهدين الأفغان برعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز. 
ويف اجتم���اع الطائف عام )1410ه� / 1990م( متت امل�س���احلة الوطنية بني اللبنانيني)3(. 
واأق���ول اأن الطائ���ف تتميز بالعدي���د من املمي���زات اجلغرافية والطبيعية، وه���ذا مما جعلها 
ُتخت���ار عل���ى غريها فتكون مقرًا لع���دد من الجتماع���ات واملوؤمترات والتفاقات ال�سيا�س���ية 
والدبلوما�س���ية. وكنت اأذهب اإىل الطائف منذ ت�س���عينيات القرن الهجري املا�س���ي واأ�ساهد 
مدينة الطائف مثل خلية النحل يف ف�سل ال�سيف، عندما كانت تنتقل اإدارات الدولة اإليها يف 
ال�سيف، ويجري على اأر�سها الكثري من الجتماعات الر�سمية ال�سيا�سية املحلية، والقليمية 
والدولي���ة. ومنذ بداية العق���د الثاين يف القرن )15ه� /20م( تخل���ت احلكومة عن النتقال 
اإليها يف ال�سيف واأ�سبحت مكة املكرمة وجدة اأحيانًا هي البديل للطائف، وهذا مما اأ�سعف 
موقع الطائف يف �س���تى املجالت ال�سيا�سية، والإدارية، والقت�سادية والجتماعية.  وهذا ما 

�ساهدته وعرفته و�سمعته من عام )1411ه�/ 1991م( حتى وقتنا احلا�سر)4(.

مقابلة مع ال�سيد عي�سى الق�سريِّ واآخرون يف الفرتة من )5-1438/11/7ه�(.  )1(
ذكرت هذه التفاقية يف عدد من امل�سادر املطبوعة واملن�سورة، وما زالت بحاجة اإىل درا�سات علمية حتليلية.  )2(

هناك ع�س���رات الدرا�س���ات املطبوعة واملن�س���ورة عن اجتم���اع الطائف اخلا����ض بالأزمة اللبناني���ة، وما زال هذا   )3(
املو�سوع ي�ستحق مزيدًا من الدرا�سات العلمية الدقيقة.

اأقول اأن درا�سة موقع الطائف وتاأثرها وتاأثريها �سيا�سيًا وح�ساريًا خالل الأربعني عامًا املا�سية )1400-1439ه�   )4(
/ 1981-2018م( م���ن املو�س���وعات اجلدي���دة التي مل تدر�ض، وناأم���ل اأن نرى باحثًا ج���ادًا فيدر�ض هذا العنوان 
درا�س���ة علمية موثقة. ويف زياتي الأخرية ملحافظة الطائف جتول���ت يف بع�ض اأجزاء املدينة مثل اأحياء اخلالدية، 
وقروى، وال�سالم، واملثناه، وال�سهداء اجلنوبية وال�سمالية، و�سمعت بع�ض اأعيان هذه )احلارات(، اأو من يقطنها 
منذ )30-40( �س���نة يوؤكدون تراجع مدينة الطائف اقت�س���اديًا وتنمويًا وال�س���بب يف ذلك هو عدم الهتمام بها 
�س���ياحيًا، ومل تعد م�س���يفًا للدولة كما كانت يف عهود امللوك ال�س���عوديون الأوائل )عبدالعزيز، وفي�سل، وخالد(. 

واأقول اأن الطائف يف ع�سر اأولئك امللوك يجب اأن تدر�ض يف بحوث تاريخية موثقة.
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وللطائف ح�س���ور جيد مع احلياة الع�سكرية)1(، ويف بداية احلكم ال�سعودي احلديث 
دخلت جيو�ض امللك عبدالعزيز من ناحية الطائف و�س���ارت غربًا و�س���ماًل حتى �سيطرت 
عل���ى جمي���ع بالد احلجاز. ويف ع���ام )1365ه�/ 1945م( �س���در يف الطائف قرار تعيني 
الأم���ري من�س���ور ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود وزيرًا ل���وزارة الدف���اع والط���ريان)2(. ومنذ 
�س���بعينيات القرن )14ه�/20م( بداأ ت�س���كيل مدار�ض واأفواج ع�سكرية خمتلفة يف مدينة 
الطائف، وكان مقرها يف الثكنة الع�س���كرية و�س���ط املدينة، ويف عام )1379ه�/1959م( 
مت اإلغاء ا�سم الثكنة الع�سكرية وا�ستبدلت با�سم )قيادة منطقة الطائف الع�سكرية( )3(. 
وذكر يل الأ�س���تاذ عي�س���ى الق�سريِّ اإىل اأن قيادة املنطقة الع�س���كرية ال�سعودية بالطائف 
ب���داأت مبقر )الق�س���لة( قريبًا من باب الريع يف املنطقة املركزية يف منت�س���ف ثمانينات 
القرن )14ه�/20م(، ثم تنقلت بعد ذلك اإىل اأمكنة اأخرى عديدة داخل املدينة، واأ�سار 
اإىل اإن�س���اء عدد من املدار�ض الع�س���كرية من���ذ عام )1380ه����/1960م(، مثل: مدار�ض 
امل�ساة، واملدفعية، وال�سيانة، والإ�سارة، واملو�سيقى، وغريها)4(. كما اأ�سار الأ�ستاذ حماد 
ال�س���املي اإىل بع�ض امل�س���ئولني الذين تولوا قيادة منطقة الطائف منذ �س���بعينيات القرن 
)14ه�/20م( اإىل بداية الع�سرينيات من القرن احلايل)5(. و�سمعت من بع�ض امل�سئولني 
الع�س���كريني الذين عملوا يف مدينة الطائف منذ ثمانينيات القرن )14ه�/20م( اإىل اأن 
الطائف كانت من اأهم املدن الع�س���كرية التي تقوم على تدريب الع�ساكر و�سقل مواهبهم 

اإن تاريخ احلياة الع�س���كرية يف الطائف منذ فجر الإ�س���الم اإىل ع�س���رنا احلديث واملعا�سر من املو�سوعات التي   )1(
مل تدر�ض يف بحوث علمية، وناأمل من اأق�س���ام التاريخ، برامج الدرا�س���ات العليا، يف جامعاتنا املحلية اأن تو�س���ي 

اأ�ساتذتها وطالبها بدرا�سة هذا امليدان يف عدد من البحوث املحكمة اأو الر�سائل العلمية.
مو�س���وع بداية التاريخ الع�س���كري يف الطائف يف عهد امللك عبدالعزيز من املو�س���وعات اجلديدة واجلديرة باأن   )2(

تدر�ض يف كتاب اأو ر�سالة علمية.
يوج���د يف بع����ض املراجع املطبوعة واملن�س���ورة معلومات حمدودة عن ن�س���اأة الثكنة اأو )الق�س���لة( الع�س���كرية منذ   )3(
نفوذ الدولة العثمانية على احلجاز، وا�س���تمرت هذه امل�س���ميات اإىل اأواخر ال�سبعينيات من القرن )14ه�/20م(، 
ثم ا�س���تبدلت هذه امل�س���طلحات باأ�س���ماء اأخرى، وجرى بع�ض التطوير على القطاعات الع�س���كرية ال�س���عودية يف 
الطائف. امل�سدر: مقابلة مع ال�سيد عي�سى بن علوي الق�سريّ يف منزله بحي امل�سرة اأثناء زيارتي الأخرية للطائف 

)4-1438/11/8ه�(.
امل�س���در نف�س���ه. وكان وما زال عندي اأقارب واأ�س���دقاء عديدون يعملون يف هذه املدار�ض، وقد زرت بع�س���هم يف   )4(
اأعماله���م يف مدين���ة الطائ���ف منذ بداية هذا الق���رن )14ه�/20م( اإىل زم���ن زيارتي الأخرية ع���ام )1438ه�/ 
2017م( و�س���اهدت تطورات ملمو�سة يف الأبنية واملعدات الع�سكرية، وراأيت اأبنائنا ال�سعوديني وهم يتدربون على 
العدي���د من الأجهزة والآليات املتنوع���ة، ويف العقد الأول من هذا القرن )14ه�/20م( راأيت مدربني وفنيني غري 
�س���عوديني يعمل���ون يف بع�ض الأمكنة الع�س���كرية، ويف عام )1438ه�/2017م( وج���دت اأن اأبناء الوطن هم الذين 

يتولون جميع الأعمال امليدانية والفنية والع�سكرية.
انظر حماد بن حامد ال�ساملي، الطائف يف مئة عام )1319-1419ه�(، �ض 120-119.  )5(
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يف عدد من القطاعات الفنية وال�سناعية والتدريبية والتعليمية)1(.وقد جل�ست يف جمال�ض 
عديدة خالل الأربعني عامًا املا�س���ية و�س���معت من بع�ض القادة الع�س���كريني ال�س���رويني 
ي���روون ق�س����ض واجهتهم يف اأعماله���م  عندما كانوا يعملون يف قي���ادة اأو قاعدة منطقة 
الطائف اأو غريها من مناطق اململكة العربية ال�سعودية)2(. واأحاديثهم غالبًا تكون عابرة 
يف حدي���ث املجال����ض الجتماعية، لكنه���ا ل تخلو من معلومات تاريخية وح�س���ارية جيدة 

تفيد الباحث واملوؤرخ فيدر�سها ويحللها ثم ينقلها اإىل الأبناء واحلفدة يف امل�ستقبل)3(.
اأما الإدارات الع�س���كرية الداخلي���ة والأمنية فقد حظيت الطائ���ف منذ بداية العهد 
ال�سعودي احلديث بخدمة املوؤ�س�سات الأمنية مثل: الع�س�ض، وال�سرطة، واملباحث، والدفاع 
املدين، واملرور وغريها)4(. ويعود الف�سل هلل عز وجل ثم ملوؤ�س�ض البالد الإمام عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفي�س���ل، الذي قاد بالده اإىل ع�س���ر التطور والتنوير، وحماربة اجلهل 

واخلوف والفو�سى الذي كانت تعي�سه البالد)5(.
ويذكر بع�ض الرواة اإىل اأن الع�س����ض وال�س���رطة كانتا من اأول الإدارات التي با�س���رت 
عملها يف الطائف اثناء دخول امللك عبدالعزيز اإىل احلجاز)6(، وت�س���ري بع�ض امل�س���ادر 

�سمعت هذه الأقوال من بع�ض امل�سئولني الع�سكريني  ال�سرويني من زهران اأو غامد، اأو بالد بني �سهر وبني عمرو،   )1(
اأو ع�س���ري، اأو قحط���ان اأو �س���هران، ومعظمه���م ما زالوا على وقيد احلي���اة ومتقاعدون من اأعمالهم ويعي�س���ون يف 
الطائف وبع�سهم يف مكة اأو جدة واآخرون يف اأوطانهم الرئي�سية. واأقول اأن ن�سبة الع�سكريني التهاميني وال�سرويني 
الذين عملوا وما زالوا يعملون يف القطاعات الع�س���كرية كثريون جدًا، بل اإنهم اأعلى ن�س���بة بني املناطق ال�س���عودية 
يف وزارت���ي الدفاع والط���ريان والداخلية، وم�س���اركاتهم واأمانتهم واإبداعهم وم�س���ئولياتهم مل تدر�ض، وناأمل من 

املوؤرخني والباحثني اجلادين اأن يدر�سوا مثل هذا املو�سوع اجلديد واجلدير بالبحث والدرا�سة.
بع�ض الق�س����ض اجتماعية، اأو م�سكالت فنية اأو اأمنية اأو ع�سكرية، اأولها عالقة بالأعمال اليومية مثل: التدريب،   )2(
وبع����ض الأح���داث التكتيكية، ودون���ت يف خمطوطاتي بع�س���ًا من تلك الق�س����ض التي حتتوي عل���ى درو�ض علمية 

وثقافية وتربوية وغريها.
واأق���ول اأن تاري���خ القطاع الع�س���كري الربي والبحري واجل���وي يف اململكة العربية ال�س���عودية مل يدر�ض درا�س���ات   )3(
تاريخية علمية موثقة، وهذه م�س���ئوليات الكليات الع�س���كرية وبخا�سة الأ�س���اتذة واملوؤرخني اجلادين فالواجب اأن 

يدر�سوا هذا امليدان درا�سات علمية.
تواري���خ ه���ذه الإدارات يف حمافظة الطائف جديرة بالهتمام، وكل موؤ�س�س���ة ت�س���تحق اأن يفرد لها كتب اأو بحوث   )4(
علمية نو�س���ح بداياتها وتطورها حتى وقتنا احلا�س���ر، وناأمل من الكليات الأمنية يف البالد، واأق�س���ام التاريخ يف 

اجلامعات املحلية اأن تدر�ض مثل هذه املو�سوعات التي ت�ستحق الدرا�سة والتوثيق.
اأح���وال اجلزيرة العربية قبل ظهور الدولة ال�س���عودية الثالثة كانت �س���عيفة وم�س���طربة يف اأمنها وجميع اأمورها   )5(
ال�سيا�س���ية والقت�س���ادية والجتماعية والثقافية والتعليمية، وهناك ع�س���رات الدرا�س���ات التي �س���درت يف هذه 
الأب���واب، وم���ا زال هن���اك اآلف الوثائق غري املن�س���ورة التي توؤكد على �س���دق ما ذهبنا اإلي���ه وناأمل من املوؤرخني 
ال�س���ادقني املن�سفني اأن يطلعوا على هذه امل�س���ادر املهمة ثم يدر�سونها درا�سات علمية حيادية من�سفة. ودائمًا 
اأنادي طالبي يف برامج الدرا�س���ات العليا منذ ع�س���رين عامًا واأقول لهم اأن بالدنا يف حاجتنا، والواجب على كل 
طال���ب اأن يق���دم لوطنه ما ي�س���تطيع من الأبحاث والتجارب واخلربات التي ت�س���ب يف خدمة اأر�ض و�س���كان هذا 

الوطن الغايل الذي قدم لنا ال�سيء الكثري، والواجب علينا جميعًا رد اجلميل له ولأهله.
مقابلة مع الأ�ستاذين مناحي القثامي، وال�سيد عي�سى الق�سرّي اأثناء زياتي الطائف من )4-1438/11/8ه�(.  )6(
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احلديثة اإىل اأن ال�س���رطة كانت موجودة يف مدن احلجاز اأثناء حكم الأ�س���راف وع�س���ر 
النف���وذ العثماين)1(. وتوالت الإدارات الأمنية احلديثة يف عموم مدينة الطائف واملراكز 
التابع���ة للمحافظة، واأثناء جت���وايل يف املدينة وزيارتي مراكز الهدى، وال�س���فا، وثقيف، 
وبن���ى حداد، والقريع �س���اهدت مقرات العديد من املوؤ�س�س���ات الأمنية واخلدماتية، مثل 
ال�سرطة، واملرور، والدفاع املدين واملباحث وغريها، وكل اإدارة اأو فرع من هذه الإدارات 
م���زود بجميع الأجهزة الالزمة، والأفراد، وال�س���يارات وغريها. وق���د توقفت عند بع�ض 
اأبني���ة هذه املوؤ�س�س���ات فوجدتها تتكون من ع���دة طوابق ومرافق عديدة م���ن الأحوا�ض، 
وامل�س���تودعات، ومواقف ال�س���يارات، والغرف وال�سالت، وبع�ض هذه الأمكنة من اأمالك 
الدولة، واأخرى م�س���تاأجرة من املواطنني، وبخا�سة الإدارات الفرعية يف نواحي املدينة، 

اأو يف املراكز التابعة للمحافظة)2(.

رابعًا: �س�ر من تاريخ الطائف الجتماعي:
1-املجتمع:

عندما نقول املجتمع فاملق�س���ود بذلك عموم النا�ض يف حمافظة الطائف، واحلديث 
ع���ن هذا املحور من خالل خم�س���ة اأيام ق�س���يتها راحاًل ومتج���وًل يف ربوع هذه املحافظة 
احلجازية غري كافيًا لإعطاء �س���ورة تف�سيلية عن طبيعة �سكان هذه البالد، لكننا �سوف 
نورد بع�ض اللمحات التي قد تتخذ مفاتيح لبع�ض البحوث والدرا�سات العلمية الر�سينة. 
فاأغلب �س���كان حمافظة الطائف ع�سائر عربية عدنانية وقحطانية ا�ستوطنوا هذه البالد 
منذ اأمد بعيد، ومع مرور ال�س���نني تداخلوا وحتالفوا وت�س���اهروا حتى اأ�س���بحنا اليوم ل 
نف���رق ب���ني العدناين والقحط���اين. ومن يدر�ض اأحوال ه���ذه القبائل قب���ل توحيد اململكة 
العربية ال�س���عودية يجد وطاأة القبلية والعن�س���رية كانت قوية، بل كانت كل ع�س���رية هي 

انظر حامد ال�س���املي، الطائف يف مئة عام، �ض 61. وال�س���رطة وجدت يف احلجاز منذ �سدر الإ�سالم، وا�ستمرت   )1(
عرب اأطوار التاريخ. واأقول اأن تاريخ ال�س���رطة يف مدن احلجاز مل يدر�ض يف القرون الإ�س���المية املبكرة والو�سيطة 
واحلديثة واملعا�سرة، وهو مو�سوع تاريخي مهم وي�ستحق اأن يفرد يف عدد من الكتب والدرا�سات العلمية املوثقة.
توقفت عند عدد من هذه الإدارات، وقابلت بع�ض امل�سئولني فيها، و�ساألتهم بع�ض الأ�سئلة الجتماعية اأو الإدارية   )2(
اأو القت�سادية اأو الأمنية اخلا�سة مبوؤ�س�ستهم، فكان البع�ض م�سكورًا يتجاوب معي مع التحفظ ال�سديد، واآخرون 
يرف�س���ون ويقولون ل ن�س���تطيع اإّل مبوافقة عليا. واأقول اأنهم اأ�س���حاب حق فالقطاعات الأمنية والع�سكرية يف اأي 
زمان ومكان ح�سا�س���ة واحلديث عنها وعن و�س���عها غري ماألوف. وغالبًا غري م�سموح به، وهذا ما عرفته و�سمعته 
و�س���اهدته خالل م�س���ريتي البحثية يف الثالثني عامًا املا�سية. ويجب على الباحث اأن يكون نزيهًا وح�سيفًا واأمينًا 
اثن���اء جم���ع مادته العلمية، واأثناء طباعتها ون�س���رها. واأكرر قويل باأن التاريخ الإداري يف عهد الدولة ال�س���عودية 
احلديثة يجب اأن يدر�ض ويحفظ ويوثق، ومن يفعل ذلك فاإنه �سوف ي�ساهد تطور هذا امليدان يف �ستى اجلوانب.
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�س���احبة احلل والعق���د يف اأوطانها)1(، وبعد توحيد البالد، واإن�س���اء املوؤ�س�س���ات الإدارية 
احلكومية مثل: الإمارات، واملحاكم ال�س���رعية، وال�س���رطة، ودوائر اأخ���رى كثرية اأمنية، 
وق�س���ائية، واجتماعية، واقت�س���ادية، وثقافية وتعليمية، و�سارت الدولة هي امل�سئولة عن 
اإدارة دف���ة احلك���م يف الب���الد، ومن ثم جرى الندماج والن�س���هار ب���ني اأفراد حمافظة 
الطائ���ف، و�س���اروا جميعا متحاب���ني متاآلفني متقاربني يف ال�س���كن واجل���وار يف الأحياء 
والق���رى والبلدات الطائفية، ويف �س���لك التعليم العام واجلامع���ي، اأو العمل يف الوظائف 
احلكومية، والأهلية، والزواج وامل�ساهرات، والتبادل التجاري، وامل�ساركة يف الن�ساطات 
الجتماعي���ة والديني���ة والثقافي���ة وغريها)2(. ومن خالل �س���ريي يف اأج���زاء عديدة من 
حمافظ���ة الطائف، فق���د اأعجبني واأبهرين المتزاج الذي تعي�س���ه ه���ذه املحافظة. ففي 
املدينة نف�س���ها زرت م�س���اجد �س���غرية وجوام���ع كبرية، وت���رددت على بع����ض الدكاكني 
والبقالت املحدودة وجتولت يف اأ�س���واق كبرية مثل املنطقة املركزية، اأو �س���وق اخل�سار، 
اأو �سوق ال�سحيلي وغريه. كما ذهبت اإىل مناطق الهدا، وال�سفا، وبع�ض مراكز املحافظة 
اجلنوبي���ة، والتقيت مبجموعات �س���غرية وكب���رية، ودخلت جمال����ض اجتماعية يف بع�ض 
القرى يف املدينة، وزرت بع�ض املوؤ�س�سات احلكومية الر�سمية يف احلا�سرة وبع�ض املراكز 
التابعة للمحافظة، وح�س���رت بع�ض الأن�س���طة الدعوية واملهرجانات ال�سيفية، والألعاب 
والفنون ال�س���عبية، وزرت و�س���معت من بع�ض الأفراد والأ�س���ر التي التقيت بها يف املنازل 
اخلا�سة، اأو املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية، اأو يف بع�ض الأمكنة العامة، وخرجت من هذه 

اجلولة الق�سرية بالعديد من النتائج التي ندرج اأهمها يف النقاط الآتية:
اأ - الأخ���وة ال�س���المية ه���ي ال�س���عار الذي ي�س���ود ه���ذا املجتمع فرتاه���م متعاونني 
مت�س���اركني يف جمي���ع اأمورهم احلياتي���ة، وكل فرد )ذكر اأو اأنث���ى( يعمل يف جماله، دون 

تاريخ جميع قبائل وع�س���ائر اجلزيرة العربية قبل توحيد اململكة واأثناء التاأ�سي�ض من املو�سوعات الكبرية والغنية   )1(
باأحداثه���ا وتواريخها، وهذا اجلانب مل يدر�ض درا�س���ات علمية موثقة، مع اأن هن���اك اأخبار قليلة مدونة يف بع�ض 
امل�سادر واملراجع املطبوعة، وجل مادة هذا امليدان ما زالت حمفوظة يف كثري من الوثائق التاريخية واحل�سارية 
غ���ري املن�س���ورة، وهن���اك اأحداث كثرية عن هذه القبائل قبل القرن العا�س���ر الهجري قد �س���اعت ول جند لها اأي 
م�سدر اأو رواية منقولة اأو مكتوبة. وناأمل من املوؤرخني والباحثني اجلادين اأن يبحثوا عن تاريخ هذه القبائل خالل 

القرون الأربعة الهجرية املا�سية املتاأخرة، وذلك قبل اأن ي�سيع هذا التاريخ املهم.
اإن م���ا ج���رى من تطور ومت���دن يف حمافظة الطائف وغريها من مدن اململكة العربية ال�س���عودية خالل ال�س���بعني   )2(
عامًا املا�س���ية يعد من اجلوانب احل�سارية املهمة التي مل تدر�ض وتاأخذ حقه من البحث والتحليل، وبخا�سة فيما 
يتعلق بان�سهار جميع �سرائح املجتمع حتت مظلة واحدة، هي مظلة الدولة الع�سرية التي حتكم ب�سرع اهلل. وكون 
هذه البالد ما زالت متم�س���كة بكتاب اهلل و�س���نة ر�سوله )�سلى اهلل عليه و�سلم( وجميع اأفراده يعلمون اأهمية هذا 

التم�سك، فالوطن �سوف يكون بخري، مع ما ُيحاك له من الداخل واخلارج من املوؤامرات والد�سائ�ض.
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متيي���ز)1(. فف���ي اأداء العب���ادات تراه���م جميع���ًا يذهب���ون اإىل اجلوامع وامل�س���اجد لأداء 
فرائ�سهم، ويف التجارة اأو ممار�سة الكثري من املهن واحلرف الجتماعية والقت�سادية، 
فالكل يعمل لك�س���ب الرزق، واأي�سًا يف الت�سوق اأو التنزه وق�ساء اأوقات للراحة وال�ستمتاع 
باأج���واء الطائف، فاجلميع تراهم اأحرارًا يف فعل ما يريدون ح�س���ب الأعراف والأنظمة 
التي تفر�س���ها الدولة على اجلميع، وكل يح�سل على حقه وميار�ض ما يرغب ويعود عليه 

وعلى املجتمع بالنفع والفائدة)2(.
ب- ما من �س���ك اأنه يوجد يف املجتمع �سرائح عديدة، فال�سعوديون )ن�ساًء ورجاًل( 
مف�س���لون على غريهم يف احل�س���ول على الوظائف احلكومية ال�س���غرية والكبرية، وهم 
اي�س���ًا امل�س���تفيدون من الكثري من اخلدمات واملنافع التي ت�سرف عليها الدولة، كالتعليم 
الع���ام واجلامعي، واخلدمات ال�س���حية، والجتماعي���ة، والفكري���ة والثقافية. ومن غري 
ال�س���عوديني وبخا�س���ة اأ�س���حاب ال�س���هادات العليا مث���ل: الأطباء، واأ�س���اتذة اجلامعات، 
واملهند�س���ني وغريه���م فله���م خدم���ات �س���حية وثقافي���ة جي���دة، واأحيانًا ي�س���رتكون مع 

ال�سعوديني يف بع�ض املنافع واخلدمات)3(.
ج- ل اأح���د ينك���ر اأن هناك بع�ض التمييز العن�س���ري، والتع�س���ب القبلي بني اأبناء 
القبائل العربية يف عموم املحافظة، وهي يف القرى والأرياف اأقوى. فكل قبيلة اأو ع�سرية 
او فخذ يتع�سبون لبع�سهم البع�ض، والربط القبلي بينهم هو اأقوى من الروابط التي بني 
القبائل والع�س���ائر املتعددة)4(، وهذا التع�س���ب ينعك�ض اأحيانًا يف العالقات القت�سادية 

يجب اأن نكون دقيقني من�سفني، فالتمييز يف بع�ض اجلوانب نادرًا مثل اأداء العبادات. وهذا ما ن�ض عليه الإ�سالم   )1(
فلي�ض هناك فرق بني اأ�سود اأو اأبي�ض اإل بالتقوى. اأما بقية الأمور الأخرى، فلي�سوا اأهل الطائف اأو غريهم مالئكة، 
واإمنا هناك فروق ومتييز يف الن�سب، اأو الوظيفة، اأو املركز الجتماعي، وبني الغني والفقري، اأو ال�سغري والكبري، 

اأو املراأة والرجل. وهذه �سنن كونية موجودة يف كل مكان وزمان على مر الع�سور التاريخية.
حياة �س���كان حمافظة الطائف وغريهم من �س���كان اململكة العربية ال�س���عودية، مواطنون اأو وافدون يعي�س���ون يف   )2(
رغد من الأمن والعي�ض، مع اأن هناك م�ساكل قائمة بني الأفراد اأو الأقوام، اأو اأهل احلي، اأو القرية اأو الناحية اأو 
الأ�سرة، اأو الذكور اأو الإناث، ومن يزور املحاكم ال�سرعية ودوائر ال�سرطة فاإنه �سوف يجد كثري من هذه امل�ساكل 

والختالفات، لكن احلياة ال�سكانية يف جمملها جيدة يف جمال التاآلف والتعاي�ض.
م���ن يزور املدار�ض، واجلامعات، وامل�ست�س���فيات وامل�ستو�س���فات وخدمات الطرق، والنزهة وال�س���تجمام مبناظر   )3(
الطائف اخلالبة وغريها فاإنه �سوف ي�ساهد اأجنا�ض عديدة، �سعودية وغري �سعودية، �سغارًا وكبارًا، ذكورًا واإناثًا، 
م�سلمني وغري م�سلمني وجميعهم ي�ستفيدون من هذه املرافق مع التفاوت يف مراكزهم الجتماعية، وقدرتهم على 

التوا�سل والندماج، وم�ستوى دخلهم املايل، واأو�ساعهم العلمية والثقافية.
العن�سرية القبلية موجودة يف اجلزيرة العربية منذ ع�سر ما قبل الإ�سالم، وعند جميء الإ�سالم حاربها، لكنها   )4(
بقيت �سائدة متغلغلة يف املجتمعات العربية والإ�سالمية، ولها تاأثري قوي يف جميع املجالت ال�سيا�سية واحل�سارية. 
وكتب الرتاث الإ�سالمي مليئة بالأحداث والأخبار والتف�سيالت التي تدور يف فلك العن�سرية والع�سبية القبلية. 
وم���ا زالت موجودة بني قبائل اجلزيرة العربية حتى اليوم، وقد بذلت احلكومة ال�س���عودية احلديثة جهودًا كبرية 

يف حماربتها والتقليل من حدتها.
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والجتماعية وقد ميتد اإىل احلياة ال�سيا�س���ية والإدارية والع�س���كرية، وهذا الو�س���ع لي�ض 
حم�س���ورًا على قبائل بالد الطائف واإمنا هو �س���ائد عند جميع قبائل وع�س���ائر اجلزيرة 
العربي���ة، وقد اأ�س���بح اليوم اأ�س���عف بكث���ري مما كان علي���ه يف القرون املا�س���ية. كما اأن 
ظاهرة التع�سب متتد اإىل العنا�سر غري العربية يف املحافظة مثل البخاريني، والأفغان، 
والرتك�ستانيني، وال�سينيني، والأفارقة وغريهم. ومن يتجول يف عموم مدن احلجاز فاإنه 
يلم�ض العن�س���رية والتع�س���ب بني اأبن���اء القبائل، الذين يطلق عليه���م يف اللهجة املحلية 
)البدو(، وبني �س���كان احلجاز غري العرب، واملعروفني حمليًا ب� )احل�س���ر(. وهذه وامي 
اهلل ظاهرة غري حميدة، والدولة حتاربها وت�سعى للق�ساء عليها، لكنها موجودة وملمو�سة 
يف التعام���ل اليومي، ول يتورع البع�ض من الفريقني من احلديث فيها والت�س���ريح بوجود 

هذه الظاهرة النتنة)1(.
د- يوجد يف حمافظة الطائف اآلف العنا�سر الب�سرية الوافدة للعمل وك�سب الرزق، 
وقد جاءوا من بلدان عربية واإ�س���المية وغري اإ�سالمية، ومعظمهم ذكورًا وفيهم عنا�سر 
انثوية حمدودة. وهم العمود الفقري الذي تقوم عليه احلياة القت�سادية، ولهم م�ساركات 
يف بع����ض اجلوان���ب احل�س���ارية الأخرى. ويختلفون ع���ن اأهل البالد، فقد جلبوا ح�س���ب 
اأنظم���ة الدولة للعمل يف قطاعات حم���ددة، واجلالبون لهم الدولة للعمل يف موؤ�س�س���اتها 
الإدارية احل�سارية، اأو قطاعات اأهلية جتلب بع�سهم للغر�ض نف�سه، والأفراد ال�سعوديون 
لهم احلق اأن ي�ستقدموا بع�ض العمالة للعمل يف بع�ض املهن املحددة مثل: الزراعة، ورعي 
املوا�س���ي، اأو اخلدمة املنزلية وغريها. وجميع هذه الفئة يخ�س���عون لنظام الكفيل، �سواء 
كان حكومي اأو اأهلي اأو فردي، فهم تابعون ح�س���ب النظام ملن ا�س���تقدمهم من بالدهم، 
وهو امل�سئول عنهم يف توفري معي�ستهم ودخلهم مقابل ما يقدمون من خدمات مت التفاق 

عليها - بينهم وبني من ا�ستقدمهم)2(.
واإن در�سنا و�سعهم الجتماعي والقت�سادي، وعالقاتهم مع اأهل البالد الرئي�سيني، 
فاإننا �س���نجد توا�س���ع اأماك���ن اإقاماتهم، فهم ي�س���كنون يف املن���ازل ال�س���عبية، اأو البيوت 

العن�س���رية والتع�س���ب بني البدو واحل�سر موجود منذ القدم وقد ف�س���ل ابن خلدون احلديث فيه، وما يوجد يف   )1(
مدن احلجاز اليوم لي�ض وليد ال�س���اعة واإمنا هو موجود يف احلجاز وغريها منذ القدم. ومن يتجول يف حا�س���رة 
الطائف اليوم فاإنه �س���وف يجد الندماج وامل�س���اهرة بني اأبناء القبائل العربية وغ���ري العربية قد ازداد، وهناك 

العديد من ال�سر املرتابطة املت�ساهرة يف الطائف ومكة وجدة واملدينة املنورة.
جتول���ت يف اأ�س���واق مدينة الطائف وبع����ض مراكز املحافظة مثل ب���الد ثقيف، ولية، وبني ح���داد والقريع يف بني   )2(
مالك بجيلة، ويف منطقتي الهدا وال�سفا. كما زرت �سوق اخل�سار الرئي�سي يف الطائف، وجامعة الطائف، وبع�ض 
امل�ست�س���فيات وامل�ستو�س���فات احلكومية والأهلية و�ساهدات العمالة الوافدة منت�س���رة يف كل مكان، بل هم الأيدي 

العاملة الرئي�سية يف البالد. والفرد ال�سعودي نادرًا ما تراه يف هذه القطاعات القت�سادية املهمة.
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القدمي���ة، اأو بع�ض الغرف ال�س���غرية واملتوا�س���عة)1(. كما اأن بع�س���هم يعاين من ق�س���وة 
وظلم كفالئهم وبخا�س���ة الذين يعمل���ون يف القطاعات الأهلية، اأو عند الأفراد والأ�س���ر 
يف حمافظ���ة الطائف، فهناك من يعاملهم بعن���ف يف اللفظ والتجريح، اأو يوؤخر رواتبهم 
واأجورهم ل�س���هور عديدة، ويتعر�ض بع�س���هم للطرد واإخراجه من البالد دون اأن يح�سل 
على اأجرته)2(. كما اأن بع�ض هذه ال�سريحة يعانون من التمييز من اأهل البالد فال يعاملون 
باحرتام وتقدير، واإمنا البع�ض من ال�س���عوديني وال�س���عوديات )هداهم اهلل( �سواء كانوا 
م���ن الكف���الء اأو من عام���ة النا�ض ينظرون اإىل هوؤلء الب�س���ر نظره دوني���ه، ويظهر ذلك 
يف التح���دث معهم، اأو التعام���ل معهم اجتماعيًا اأو اقت�س���اديًا)3(. ويف احلديث عنهم يف 
جمال�س���هم يذكرونهم بجن�س���ياتهم: كالهندي، اأوامل�سري، اأو البنجايل ول تخلو اأقوالهم 

من الحتقار اأو عدم الحرتام لآدمية الواحد منهم)4(.
ه� - ويف ع�س���رنا احلا�س���ر نرى التباين الكبري يف �سرائح جمتمع الطائف فالكبار 
والكب���ريات ما زال عندهم بع�ض القيم التي يحافظون عليها يف احرتام بع�س���هم بع�ض، 
ويف نظ���ام حياتهم يف بيوتهم ومع جريانه���م ويف قراهم واأحيائهم. ويف القرى والأرياف 
ما زالوا متم�س���كون بالكثري من الأعراف والقيم اجلميلة التي ورثوها من اأ�سالفهم. اأما 
جيل ال�س���باب )ذكورًا واإناثًا( فهم اقل التزامًا باأعراف الآباء والأجداد فهم حري�س���ون 
على متابعة املو�س���ات وتقليد ما يرونه يف و�س���ائل الإعالم اأو التوا�س���ل اأو ما ي�س���اهدونه 
عن���د اأ�س���حابهم ويف اأ�س���فارهم وينعك�ض ذلك عل���ى كثري من �س���لوكياتهم يف اأطعمتهم، 
والب�س���تهم، وتعامالتهم مع بع�سهم البع�ض اأو مع �سرائح املجتمع الأخرى. وهذه �سفات 

زرت اأمكنة عديدة ي�س���كنها اأفراد من هذه العمالة فال جتد م�س���اكنهم مريحة، و�س���يقة جدًا، واأحيانًا ي�س���كن يف   )1(
الغرفة الواحدة اأعداد كبرية ت�س���ل اإىل الثمانية والع�س���رة اأفراد. و�س���اهدت مثل هذه احلالت يف مناطق اأخرى 
زرتها يف مدى وقرى عديدة من اململكة العربية ال�س���عودية. ومن يزور املحاكم ال�س���رعية، وموؤ�س�س���ات ال�س���رطة، 
واحلقوق املدنية والإمارات واملحافظات واملراكز فاإنه �سوف يجد معامالت كثرية تدور حول امل�ساكل القائمة بني 

العمال وكفالئهم.
ه���ذه امل�س���اكل تعاين منها الدول���ة كثريًا، وقد تتزايد حتى ت�س���ل اإىل اأعلى امل�س���تويات بني احلكومة ال�س���عودية،   )2(
وحكوم���ات ه���وؤلء العمالة الوافدة. ونقول لالأفراد والأ�س���ر ال�س���عودية اأن يتقوا اهلل يف حقوق هوؤلء الب�س���ر، فال 
يظلمونه���م ويعطونه���م حقوقهم، ويج���ب اأن نكون قدوة، فنحن اأه���ل احلرمني، ويف بالدنا الكعبة امل�س���رفة وقرب 
الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(، فيجب اأن نتحلى بالأمانة وال�سدق والعفو وم�ساعدة املحتاج وعدم ظلم النا�ض.
�س���اهدت مث���ل هذه املعامالت يف مناطق ع�س���ري، وج���ازان، وجنران والباح���ث واملنطقة الو�س���طى. ول نقول كل   )3(
ال�سعوديون �سيئون مع عمالهم اأو من يكفلون لكن هناك ن�سبة منهم غري قليلة )ن�ساء ورجال( يت�سفون بالق�سوة 

و�سوء املعاملة ملن يعمل معهم ويخدمهم من هذه العمالة الوافدة.
امل�سدر نف�سه.  )4(
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ت���كاد تكون عند جميع �س���رائح املجتمع الطائفي وعند كل الفئ���ات والأجنا�ض والطبقات 

التي �سبق الإ�سارة اإليها)1(.

2-�سيء من البناء والعمارة:
كان���ت العم���ارة يف حمافظة الطائف م���ن احلجر الطيني، وهن���اك اأبنية من الطني 
فق���ط، ويف الب���وادي وبع����ض الأرياف يوجد مباين من الق�ض والأخ�س���اب، اأو من ال�س���عر 
وبخا�س���ة يف الأجزاء ال�سمالية وال�سرقية من املحافظة، وبع�ض النا�ض حتى نهاية القرن 
)14ه����/20م( وبداية هذا القرن )15ه����/20م( كانوا ميتلكون منازل ومرافق عمرانية 
من الزنك)2(. واأثناء جتوايل يف مدينة الطائف، ويف اأرياف ومراكز املحافظة �س���اهدت 
�س���يء من تلك الأبنية ال�س���ابق ذكرها، وهي مندثرة، وبع�س���ها اأو بع�ض اأجزائها ما زال 
قائمًا ومهجورًا. وكانت معظم مواد هذه العمارات حملية، والأيدي العاملة التي �سيدتها 
من اأهل البالد، اأو من اليمن ومدن احلجاز الأخرى، ورمبا كان فيهم بنائني ومهرة جلبوا 
من ال�س���ام اأو م�سر اأو تركيا وغريها وبخا�س���ة يف بع�ض العمارات الكبرية والر�سمية يف 
املدينة، اأو بع�ض احل�س���ون والقالع املوجودة يف مراكز لية، وثقيف، وبني حداد والقريع 

يف بالد بني مالك بجيلة)3(.
ومن اأنواع العمارات القدمية واحلديثة يف حمافظة الطائف، ما يلي: 

اأ - الق���رى، والأحياء: كانت عموم حمافظة الطائف متوا�س���عة يف قراها واأحيائها. 
فاملدينة – مثاًل تركزت حول م�سجد عبداهلل بن عبا�ض )ر�سي اهلل عنهما(، يف حارات 
فوق واأ�س���فل وال�س���ليمانية وما حولها)4(، ثم تو�س���عت بعد هدم ال�س���ور الذي كان حولها 
عام )1368ه�/1948م(، ون�س���اأت قرى واأحياء جديدة مثل مع�س���ى، وقروي، وال�سالمة، 

اأن التغ���ريات الت���ي ط���راأت على النا����ض يف العقود الثالث���ة الأخرية كب���رية ومتنوعة وخمتلفة عن م���ا عرفه اأهل   )1(
الب���الد يف الق���رون املا�س���ية املتاأخرة. وتكاد هذه التح���ولت اأن تكون موجودة يف كل بيت وعند كل اأ�س���رة ويف كل 
 ح���ي اأو قري���ة، ومنها اليجابي وه���و قليل، اأما اجلوانب ال�س���لبية فهي كث���رية وكبرية. والواجب على املوؤ�س�س���ات 
 التعليمي���ة والثقافي���ة والعالمي���ة يف الب���الد ال�س���عودية اأن تت�س���افر جهوده���م لدرا�س���ة وحمارب���ة كل ما يهدم 

قيم ومبادئ املجتمع العربي.
مقابالت مع الأ�س���اتذة مناحي القثامي، وعلي خ�س���ران القرين، وال�س���يد عي�سى الق�س���ريِّ اأثناء زيارتي الأخرية   )2(

للطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه(.
�ساهدت قرى عديدة قدمية وعمارات تراثية يف مدينة الطائف واأجزاء اأخرى من املحافظة، و�سوف اأذكر بع�سًا   )3(
منها يف �سفحات قادمة من هذا املحور. واأمل اأن نرى باحثني جادين يدر�سون اأنواع العمارة يف حمافظة الطائف 

خالل القرنني )13-14ه�/19-20م(، وهو مو�سوع جديد وجدير بالبحث والدرا�سة.
، الطائف القدمي، �ض95-68. انظر ال�سيد عي�سى الق�سريِّ  )4(
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والعزيزية، وال�سهداء اجلنوبية وال�سمالية وغريها)1(. وتتالت التو�سعات يف حا�سرة الطائف 
حتى اأ�سبحت مدينة حديثة حتتوي على اآلف العمارات املتفاوتة يف امل�ساحات والرتفاعات 
واأنواع التخطيط واملرافق وغريها)2(. وجرى يف الأرياف واملراكز مثلما حدث داخل املدينة، 

اإل اأن وترية العمارة يف املدينة كانت اأ�سرع واأف�سل مما حدث خارج املدينة)3(.
ب- املنازل والق�س���ور اخلا�س���ة ومرافقها: تنقلت مع الأ�س���تاذ عبداهلل العمري يف 
اأحياء عديدة من مدينة الطائف، فراأيت منازل قدمية تتكون من طابق وطابقني وثالثة، 
وبع�س���ها ما زال م�س���كونًا ببع�ض الأ�س���ر الفقرية، اأو الأ�س���ر والعمالت الوافدة، ول تخلو 
بع����ض تلك املنازل من مرافق عديدة حميطة بها، واأبواب بع�س���ها من اخل�س���ب واأخرى 
من احلديد، اأما مواد بنائها فهو احلجر والطني، واأغلبها مطلية باجل�ض اأو ال�س���منت. 
كما �س���اهدت منازل قدمية كان ي�س���كنها بع����ض الأمراء، اأو الوجه���اء والأغنياء، وكانت 
م�س���تخدمة اإىل عهد قريب، واأ�سبح اأغلبها اليوم مهجورًا، اأو يعي�ض فيها بع�ض احلرا�ض 

الذين يقومون على خدمة اأ�سجارها وتنظيف اأحوا�سها ومرافقها)4(.
وم���ن البيوت اأو الق�س���ور التي �س���اهدناها وتوقفن���ا عندها، وهي ممي���زة بطابعها 
املعماري الرتاثي ما ياأتي: )1( ق�س���ر �س���ربا على �س���ارع �س���ربا، وهو املتحف التاريخي 
الر�س���مي اليوم يف حمافظة الطائف)5(. )2( ق�س���ر بيت الكعكي يف حي ال�سالمة، وعلى 
�س���ارع ال�س���المة عند باب الريح. )3( ق�س���ر بي���ت الكاتب يف حي ال�س���المة. )4( بيت 
البوقري يف حي قروى )5( بيوت الدهلوي، وال�س���رييف )6( وق�سور جربة وابن �سليمان 
بحي جربه على امتداد وادي وج. )7( وهناك مئات الق�سور والبيوت الأثرية اأو القدمية 

يف معظم اأحياء مدينة الطائف، ويف مراكز املحافظة املختلفة)6(.

�سبق اأن اأ�سرنا اإىل كثري من اأحياء الطائف احلديثة والتي ما زالت حتى اليوم قائمة وخمدومة بجميع اخلدمات.   )1(
واأقول اأن عمارة مدينة الطائف قدميًا وحديثًا من املو�سوعات التي ت�ستحق اأن يفرد لها درا�سة علمية م�ستقلة.

امل�سدر نف�سه.  )2(
م���ن ي�س���اهد مراكز الهدا وال�س���فا ولية وثقيف وغريها م���ن الأجزاء الطائفية فاإنه �س���وف يجد عم���ارة حديثة،   )3( 
 وجميل���ة يف جودته���ا، واأحجامه���ا، وتخطيطه���ا، وا�س���تخداماتها ورمب���ا ي���رى اأبنيتها تف���وق بع����ض الأبنية التي 

داخل املدينة.
�ساهدت كثري من هذه الأبنية يف اأحياء مع�سي، واملثناه، واخلالدية، وال�سالمة وقروى وغريها.  )4(

ق�سر �سربا له تاريخ عمراين و�سيا�سي واإداري طويل، وكان ينزل فيه امللك عبدالعزيز اإذا قدم الطائف، واتخذه   )5(
امللك في�س���ل مقرًا للحكومة يف ف�س���ل ال�سيف. وهو اليوم متحف تاريخي، وقد حاولنا دخوله لكن القائمني على 

حرا�سته قالوا اأنه مغلقًا منذ فرتة، وتتوىل الهيئة العليا لل�سياحة الإ�سراف عليه.
�س���اهدت الكثري من البيوت والق�سور القدمية يف الأحياء واملراكز والأرياف التي زرتها يف حمافظة الطائف خالل   )6(
جولتي الأخرية يف الطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(، وهذه املعامل جديرة بالبحث والدرا�سة والتوثيق.
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واإذا ما حتدثنا عن املنازل والق�سور والأبنية اخلا�سة احلديثة يف حمافظة الطائف، 
فذلك ميدان وا�س���ع يحتاج اإىل مئات ال�سفحات. لكن جميع العمارات اخلا�سة احلديثة 
م�س���لحة بالإ�س���منت واحلديد، وترتاوح طوابقها من الطابق الواحد اإىل ال�س���تة وال�سبعة 
طوب���ق. كم���ا اأنها تتف���اوت يف جمالها، وهند�س���تها، وتزويقها، ومرافقه���ا وخدماتها من 
منزل  اأو ق�سر لآخر فاأ�سحاب املال والرثاء من الأغنياء، والأمراء، والوجهاء، ميتلكون 
ق�س���ورًا ومنازًل كب���رية وفخمة يف م���واد بنائها، واأدوات ال�س���باكة والكهرب���اء والأثاث. 
وتتدرج م�س���تويات املنازل والق�سور اخلا�سة من علية القوم اإىل عامة النا�ض ومتو�سطي 
احل���ال الذي���ن ترتاوح ارتفاع منازلهم ب���ني الطابق والثالثة طواب���ق. كما اأن املخططات 
ومواق���ع املنازل والق�س���ور تتفاوت يف اجلودة والغالء والرخ�ض ح�س���ب الأمكنة، فهناك 
اأحياء اأو خمططات غالية يف اأرا�س���يها، ومميزة يف عمائرها، واأمكنة اأخرى متو�س���طة، 

اأو اأقل من املتو�سط. والو�سع نف�سه عند �سكان الأرياف واملراكز التابعة للمحافظة)1(.
ج- اأما العمائر احلكومية والأهلية يف حمافظة الطائف، فهي الأحرى ت�سغل م�ساحة 
غري قليلة. ففي املدينة ق�س���ور واأبنية حكومية قدمية مثل ق�س���ر �سربا الذي حتول اليوم 
اإىل متحف تاريخي، وق�س���ور اأخرى عديدة مهجورة، وبع�س���ها مت ترميمها وا�ستخدمت 
لل�س���كن اأو ال�س���تفادة منها يف منافع خا�س���ة اأو عام���ة عديدة)2(. وهن���اك بع�ض املنازل 
القدمية اخلا�س���ة التي مت ا�س���تئجارها لبع����ض الإدارات اأو املدار����ض احلكومية، واليوم 
اأ�س���بحت مهجورة اأو م�س���كونة ببع�ض الأفراد والأ�سر)3(. كما �س���هدت يف مناطق ال�سفا، 
والهدا، ولية، وبني �س���عد، ومي�س���ان باحلارث، وثقيف، واحلوية بع�ض املدار�ض القدمية، 
اأو بع����ض املنازل اخلا�س���ة التي كانت مقرًا لبع�ض املوؤ�س�س���ات الإدارية مث���ل: الإمارات، 

واملحاكم ال�سرعية، وال�سرطة، وامل�ستو�سفات ال�سحية وغريها)4(.

درا�س���ة عمائر املنازل والق�س���ور اخلا�سة احلديثة يف حمافظة الطائف من املو�سوعات التي مل تدر�ض، وت�ستحق   )1(
اأن يفرد لها كتاب اأو ر�سالة علمية موثقة.

م�س���اهدات الباحث اأثناء جتواله يف مدينة الطائف ومقابلة بع�ض الأعيان اأو املثقفني من اأهل الطائف يف الفرتة   )2(
من )4-1438/11/8ه�(.

وقف���ت عن���د عدد من البيوت اخلا�س���ة يف مدين���ة الطائف التي ُذك���ر يل اأنها كانت م�س���تاأجرة لبع����ض املدار�ض   )3(
احلكومي���ة، اأو الإدارات الأمني���ة اأو الجتماعي���ة اأو ال�س���حية يف الطائ���ف خ���الل العق���ود الأخ���رية م���ن الق���رن 
)14ه/20م(. ومعظمها اليوم مهجورة اأو م�سكونة ببع�ض الأ�سر اأو الأفراد من طبقات املجتمع حمدودي الدخل.
�ساهدت عدد من هذه الأبنية يف اأرياف الطائف وهي يف و�سع اأ�سواأ من العمارات التي �ساهدتها داخل الطائف.   )4(
وهذه الأبنية القدمية داخل مدينة الطائف وخارجها جديرة بالبحث والدرا�س���ة، وناأمل اأن ترمم وبخا�س���ة ذات 
الط���راز املعم���اري اجلي���د، وقد راأيت بع�س���ًا من العم���ارات املبنية بالأحج���ار واملطلية باجل�ض، وبيوت م�س���لحة 

بالإ�سمنت واحلديد، ولها فنون معمارية جميلة.
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اأم����ا الأبني����ة احلكومية اجلديدة فه����ي كثرية يف عم����وم املحافظة، ومن العم����ارات التي 
�س����اهدتها داخل املدينة عمارة املحافظة يف حي اخلالدية ، وهي جمموعة ق�س����ور يف اأحوا�ض 
مرتابط����ة، وذك����ر يل اأن ه����ذه الأبني����ة كانت مل����كًا لبع�ض الأم����راء، ثم اأهدي����ت اإىل حمافظ 
الطائف. ويف بنائها وتخطيطها وتزويقها، واأدوات �س����باكتها جماًل وروعة، ناهيك عن �س����عة 
غرفها، و�سالملها، واأحوا�سها، وحدائقها، وم�ستودعاتها فهي اأي�سًا يف م�ستوى جيد من العمارة 
والتقان)1(. وزرت اأي�س����ًا جامعة الطائف احلالية يف حي احلوية، وكانت يف الأ�س����ا�ض ق�سورًا 
عديدة للملك �س����عود ب����ن عبدالعزيز ثم انتقلت ملكيته����ا اإىل وزارة التعليم، جامعة الطائف، 
وه����ي الأخ����رى جيدة وجميل����ة يف ت�س����اميمها، ومرافقه����ا، وطوابقها، وحدائقها، واأ�س����افت 

اجلامعة اإىل هذه الق�سور عددًا من الأبنية احلديثة املكونة من طوابق ومرافق عديدة)2(.
وراأيت اأبنية حكومية اأخرى يف مدينة الطائف ويف مناطق بني �سعد، ومي�سان باحلارث، 
وال�سفا، والهدا. ومن تلك العمارات: مدار�ض ومعاهد وم�ست�سفيات وم�ستو�سفات، واإدارة 
لل�س���رطة، واملرور، والدفاع املدين، وموؤ�س�سات لل�سئون ال�سحية، والجتماعية، والتعليم، 
كم���ا مررت بالعديد م���ن الأبنية والقيادات الع�س���كرية داخل مدينة الطائف، و�س���اهدت 

بع�ض الأندية الريا�سية، والأدبية، وجمعية الثقافة والفنون وغريها)3(.
وجمي���ع هذه العمارات م�س���لحة، ومتفاوتة يف الأحجام، وامل�س���احة، وج���ودة البناء، 
والرتف���اع. وق���د دخل���ت بع�س���ها و�س���اهدت تف���اوت يف مرافقه���ا، واأثاثها، واأحوا�س���ها، 
وم�ستودعاتها، وحدائقها. وراأيت اأي�سًا اأبنية خا�سة حديثة وم�ستاأجرة لبع�ض املوؤ�س�سات 
احلكومي���ة، وهذا النوع من العمارات متواجد بن�س���بة اأكرب يف مناط���ق ومراكز الطائف 

الريفية)4(.

م�ساهدات الباحث وزيارته لأبنية حمافظة الطائف يوم الأحد )1438/11/7ه�(.  )1(
زي���ارة الباح���ث للجامعة ي���وم الثنني )1438/11/8ه����(. وتاريخ اإن�س���اء وتطور جامعة الطائف مو�س���وع جديد   )2(
ي�س���تحق اأن ي�س���در يف كتاب علمي، واآمل اأن نرى اأحد اأع�س���اء هيئة التدري�ض يف هذه اجلامعة فيدون تاريخ هذه 

املوؤ�س�سة ويوثقه وين�سره.
م�س���اهدات الباح���ث وجولته يف حمافظة الطائ���ف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه����(. وقد توقفت عند بع�ض   )3(
هذه املرافق احلكومية و�س���األت عن تواريخ تاأ�سي�س���ها، ومعلومات عن م�ساحاتها، لكنني مل اأ�ستطع احل�سول على 
اإجابات دقيقة. واأعتقد اأن الفرتة التي ق�س���يتها يف مدينة الطائف، وهي خم�س���ة اأيام فقط، لي�س���ت كافية جلمع 
معلومات تف�سيلية ودقيقة. واآمل اأن نرى اأحد من اأبنائنا من طالب الدرا�سات العليا، يف اأق�سام التاريخ بجامعات 
الطائ���ف، اأو اأم الق���رى، اأو امللك عبدالعزيز فيدر�ض تاريخ العمارات احلكومية يف الطائف منذ منت�س���ف القرن 
)14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�س���ر، وهو مو�س���وع جديد وجدير بالبحث والدرا�سة. كما اأن العمارة الع�سكرية يف 

مدينة الطائف مو�سوع جديد وي�ستحق اأن يفرد له درا�سة م�ستقلة.
العمارات احلكومية امل�س���تاأجرة توجد يف اأرياف الطائف اأكرث من داخل املدينة، ول تخلو املدينة اأي�س���ًا من اأبنية   )4(

حكومية م�ستاأجرة حتى الآن.
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ويف حا�س���رة الطائ���ف العديد من الأبنية الأهلية مثل: املدار�ض واملعاهد اخلا�س���ة، 
وامل�ست�س���فيات وامل�ستو�سفات التجارية، والنوادي الريا�سية، و�سالت الأفراح والفنادق، 
وكذل���ك بع�ض الأبنية اخلا�س���ة بال�س���ياحية مثل: ال�س���قق والوحدات املفرو�س���ة، واملدن 
واملاله���ي ال�س���ياحية، وجمعي���ات التنمية، والرب، والأيت���ام، واملكتبات العامة واخلا�س���ة 
وغريه���ا م���ن العمارات، ول تخل���و الأرياف واملراكز اأي�س���ًا من هذه املوؤ�س�س���ات والأبنية 

الأهلية)1(.
د- الأبني���ة الدينية تع���د من اأهم اأنواع العم���ارة يف الطائف: وم���ن الأبنية القدمية 
واحلديث���ة املعهد العلم���ي، التابع جلامع���ة الإمام حممد بن �س���عود الإ�س���المية، ويتوىل 
تدري�ض العلوم ال�سرعية والعربية وغريها)2(، والأهم والأقدم من ذلك الكتاتيب وامل�ساجد 
واجلوامع التي عرفتها بالد الطائف منذ �س���در الإ�سالم حتى وقتنا احلا�سر)3(. وجميع 
م�س���اجد وجوامع حمافظة الطائف تتبع اإداريًا اإدارة الأوقاف والدعوة والإر�س���اد التابعة 

لوزارة ال�سوؤون الإ�سالمية، ولها مبنى وا�سع وكبري يف حي      باملدينة)4(.
وقد �س���اهدت ع�س���رات امل�س���اجد يف مدينة الطائ���ف ويف املراكز والأري���اف التابعة 
للمحافظ���ة. واحلديث عن م�س���اجد هذه املحافظة يحتاج ب�س���طه يف مئات ال�س���فحات، 
وناأم���ل اأن نرى باحث���ني وموؤرخني جادين يدر�س���ون هذا العنوان خالل القرون املا�س���ية 
املتاأخرة. وقد زرت مع الأ�س���تاذ عبداهلل بن �س���عيد العمري عدة م�س���اجد وجوامع داخل 

�س���اهدت اأثن���اء �س���ريي يف مناكب املحافظ���ة اأبنية عديدة خا�س���ة اأو اأهلية، ول تختلف يف م���واد بنائها عن اأبنية   )1(
املنازل والق�س���ور والقطاع احلكومي، ومعظمها م�س���تاأجرة، وتتفاوت يف م�س���احاتها واأحجامه���ا وجودة مواقعها 
ويف طوابقها ومرافقها. ومثل هذا النوع من العمارة ي�س���تحق بحثًا ودرا�س���ة ج���ادة، واآمل اأن نرى بع�ض الباحثني 

اجلادين يف حمافظة الطائف فيدر�سون مثل هذا العنوان اجلديد يف بابه.
مررت قريبًا من عمارة املعهد العلمي يف الطائف، ومل اأ�س���تطع دخوله، ويظهر على عمارته القدم، لكن اأخربين   )2(
بع�ض الرواة اإىل اأنه يحتوي على اأعداد كثرية من الغرف واملرافق، ويوجد به مكتبة ل باأ�ض بها. وقد مررت اأي�سًا 
مببن���ى دار التوحي���د القدمي يف حي  قروى وهو من العمارات الكبرية والوا�س���عة، وق���د خرج اآلف الطالب الذين 
كان له���م دور ريادي يف نه�س���ة البالد. اآمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر����ض التاريخ الديني يف الطائف خالل القرنني 
)13-14ه�/19-20م( ويف�س���ل احلديث عن دار التوحيد واملعهد العلمي وما جرى يف هذه املوؤ�س�سات من خدمة 

للعلم والدين.
تاريخ امل�س���اجد والكتاتيب يف حا�س���رة الطائف منذ فجر الإ�سالم اإىل الع�سر احلديث من املو�سوعات اجلديرة   )3(
بالبحث والدرا�س���ة، واأرجو من اأحد طالبنا يف برامج الدرا�س���ات العليا، بق�س���م التاريخ يف جامعتي اأم القرى اأو 

امللك عبدالعزيز اأن يتخذ هذا املو�سوع عنوانًا لر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه.
امل�سدر: م�ساهدات الباحث يومي ال�سبت والأحد )6-1438/11/7ه(.  )4(
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املدين���ة)1(، و�س���وف نذك���ر �س���يئًا من تاريخه���ا، وندون بع�ض التف�س���يالت عن و�س���عها 

العمراين احلايل، ومن هذه امل�ساجد ما ياأتي:
1- م�ساجــد الكــوع، وعدا�ض، والقنطرة: هذه امل�س���اجد الثالث���ة تاريخية واأثرية، 
وتق���ع يف ح���ي املثن���اه على وادي وج، وم���ا زالت اآثاره���ا يف هيئة غرف متوا�س���عة. ويعود 
تاريخ م�سجدي الكوع وعدا�ض اإىل بداية ع�سر الدعوة، ويذكر اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص جل�ض يف 
مواقعهما. ول تقام فيها ال�س���لوات الآن، واإمنا تعد من اآثار الطائف. وقد �ساهدت بع�ض 
الزوار الذين يزورونها، ومعظمهم من بالد الهند وباك�ستان وبنجالد�ض، وبع�سهم يهوى 

زيارتها والعتقاد يف بركتها)2(.
2- م�سجــد عبــداهلل بــن العبا�ــض )ر�سي اهلل عنهما(: هذا امل�س���جد ين�س���ب اإىل 
ال�س���حابي اجللي���ل عب���داهلل ب���ن العبا�ض )ر�س���ي اهلل عنهم���ا( الذي ولد مبك���ة وتويف 
بالطائف عام )68ه�/687م( )3(. وقد اأن�س���ئ هذا امل�س���جد يف القرن ال�ساد�ض الهجري 
)الثاين ع�س���ر امليالدي( )4(. وهو اليوم من اأكرب م�س���اجد حمافظة الطائف، ويوجد يف 
املنطقة املركزية و�س���ط الطائف)5(. ويف عهد الدولة ال�س���عودية احلديثة، بذل ملوك اآل 
�س���عود من عهد امللك عبدالعزيز اإىل وقتنا احلا�س���ر جهود م�سكورة يف تو�سعته وت�سييده 

باأح�سن واأجود مواد البناء الالزمة)6(.

ل تخلو قرية اأو ناحية اأو حي يف حمافظة الطائف من م�س���اجد وجوامع تتفاوت يف الكرب وال�س���غر، ويف التقان،   )1(
وج���ودة البناء. ومن ي�س���ري يف طرقات و�س���وارع حمافظة الطائف فاإنه ي�س���اهد امل�س���اجد موج���ودة يف كل مكان، 
ومعظمها مزودة باملرافق الالزمة مثل دورات املياه، واأجهزة مكربات ال�س���وت، وامل�ساحف، ومفرو�سة بال�سجاد 
اجلي���د ويتوىل رعايتها و�س���يانتها ونظافتها والقيام عليها موظفون من قب���ل الدولة، ومعهم اأحيانًا بع�ض العمالة 

اخلا�سة باحلرا�سة والنظافة.
التقيت ببع�ض الهنود والباك�س���تانيني الذين يتجولون يف هذه امل�ساجد، وبع�سهم ي�سطحبون ن�سائهم واأطفالهم،   )2(
ولحظت ال�س���عادة تغمرهم وهم يزورون م�س���جدي الكوع وعدا�ض، ويقولون يف هذين امل�س���جدين جل�ض الر�س���ول 
)�سلى اهلل عليه و�سلم( و�سلى . وهم �سعداء بذلك ويعتقدون الأجر والربكة يف ذلك. وقد تزال هذه امل�ساجد من 

قبل الدولة. وبخا�سة اإذا ا�ستمر بع�ض الوافدين يتربكون بها ويعتقدون فيها اأمور تخرجهم من دائرة التوحيد.
للمزيد عن عبداهلل بن عبا�ض انظر، ال�س���يخ حممد املدع���و/ جار اهلل بن عبدالعزيز بن فهد. حتفة اللطائف يف   )3(

ف�سائل احلرب ابن عبا�ض ووج والطائف. )الطائف: النادي الأديب، د.ت( )167�سفحة(.
، الطائف القدمي،  للمزيد عن تاريخ هذا امل�سجد منذ تاأ�سي�سه اإىل ع�سرنا احلديث، انظر: ال�سيد عي�سى الق�سريِّ  )4(
�ض 92، املوؤلف نف�سه، اأحلى اللطائف يف منتجع الطائف، �ض 298. �سليمان بن �سالح اآل كمال. م�ساجد الطائف 

داخل ال�سور، تاريخ عمارتها ودورها العلمي. )الطائف: دار احلارثي، 1416ه� /1995م( )96 �سفحة(.
يغلب ا�س���م م�س���جد عبداهلل بن العبا�ض على عموم املنطقة املركزية، فيقال �س���وق ابن عبا�ض، اأو برحة العبا�ض،   )5(

وذلك لقدم هذا امل�سجد و�سهرته التاريخية، و�سهرة حرب الأمة )عبداهلل بن العبا�ض( الذي ن�سب امل�سجد اإليه.
تاري���خ ترميم وت�س���يد م�س���جد عب���داهلل بن العبا�ض )ر�س���ي ياهلل عنه( يف ع�س���ر الدولة ال�س���عودية احلالية من   )6(
املو�س���وعات التي مل تدر�ض بطريقة علمية يف هيئة كتاب اأو ر�س���الة علمية موثقة. وناأمل من اأ�ساتذة ق�سم التاريخ 
يف جامعتي اأم القرى والطائف اأن يلتفتوا اإىل هذا املو�س���وع فيدر�س���ه اأحدهم، اأو يكلف اإحدى طالبات اأو طالب 

الدرا�سات العليا بدرا�سته درا�سة اأكادميية موثقة.
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وعند زيارة امل�سجد وال�سالة فيه مع الأ�ستاذ العمري يوم ال�سبت )1438/11/6ه�( 
�س���اهد تزيني اأر�س���فته ومداخله، وتبليطه بالرخام الأر�سي احلديث. ويوجد يف موؤخرة 
امل�س���جد �سحن خارج مك�سوف م�س���احته )3000م2(، وهذا ال�سحن مزود باأروقة مثلثة 

ذات ممرات م�سقوفة على جوانبه.
اأما امل�سجد من الداخل فاأطواله حوايل )75×100م(، ويت�سع لأكرث من )13000( 
م�س���لي، وال�سحن اخلارجي يت�سع لأكرث من )3000( م�سلي. وم�سلى الن�ساء يف نهاية 
امل�س���جد من الناحية اجلنوبية يت�س���ع لأكرث من )1500( م�س���لية. وله ثالثة ع�س���ر بابًا 
م�س���نوع من اخل�س���ب، �ستة يف اجلهة ال�س���مالية مقابل اأ�س���واق املنطقة املركزية، و�ستة 
يف اجله���ة اجلنوبية، ويف�س���ل بني هذه الأبواب ومغ�س���لة الأموات املقابلة امتداد �س���ارع 
ح�س���ان بن ثابت - ر�س���ي اهلل عنه - وباب يف مقدمة امل�س���جد، اإ�س���افة اإىل باب للن�ساء 
يف موؤخرة اجلامع من الناحية اجلنوبية ال�س���رقية. وكل باب من اأبواب امل�س���جد م�س���مى 
با�سم �سحابي اأو تابعي، وم�ساحة كل باب حوايل )2×3م(. وللم�سجد من الداخل اأروقة 
على امتداد اجلامع طوًل وعر�س���ًا. ويوجد بداخل امل�س���جد حوايل )500( عمودًا مربعة 
وارتف���اع العم���ود )7( اأمتار، ويف راأ�ض كل عمود �س���كل هند�س���ي ثالث���ي، وجميع جدران 
امل�س���جد مغط���اه بالرخام الرمادي، و�س���قفه مطلي بالل���ون الأبي�ض، وله قبة يف و�س���طه 
مزخرفة ومنقو�سة باجلب�ض امل�سقوف قطرها )8( اأمتار، وعمقها )7( اأمتار تتدىل منها 
كهرباء يف هيئة �سكل دائري، مزودة مب�سابيح ذات األوان ذهبية، وله حمراب مزخرف 
ومنحوت على الطرز الإ�سالمي عر�سه مرتين يف عمق مرت ون�سف، ومنربه م�سنوع من 
اخل�سب، وارتفاعه حوايل مرت ون�سف، ويوجد يف امل�سجد )12( نافذة طولية، وجميعها 
على هيئة قباب مقو�س���ة بارتفاع )4م( وعر�ض مرت واحد، وهي م�س���نوعة من الملنيوم 
الأ�س���ود، وامل�س���جد مزود بالكهرباء، واأدوات التربيد الالزمة، وال�س���جاد، واأرفف تو�سع 
فيها امل�س���احف، وللجامع منارة طولها )30م( يف الناحية اجلنوبية الغربية. وامل�س���جد 
مغطى من اخلارج ومن جميع اجلوانب باحلجر الأ�س���فر املعروف با�س���م )حجر الريا�ض()1(، 
واأبواب���ه الرئي�س���ية م�س���قوفة بحجر القرميد الأحمر. وملحق بامل�س���جد مغ�س���لة للموتى، 
و�س���كن الإمام واملوؤذن، اإ�س���افة اإىل املكتبة امل�سهورة )مكتبة جامع عبداهلل بن العبا�ض( 

هناك بع�ض التف�سيالت وال�سارات لتاريخ م�سجد عبداهلل بن العبا�ض )ر�سي اهلل عنهما(، لكننا ما زلنا بحاجة   )1(
اإىل درا�س���ة مطولة وموثقة وم�س���تقلة عن هذا امل�س���جد العريق، وعن اجلهود العلمية التي ا�ستهر بها هذا امل�سجد 

منذ الع�سر الإ�سالمي الو�سيط حتى وقتنا احلا�سر.
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التي تقع �سرق اجلامع ومدخلها م�ستقل، وتتكون من طابقني كبريين، وحتتوي على كتب 
نفي�س���ة وخمطوطات قيم���ة يف العلوم ال�س���رعية والأدب والتاريخ والرتاج���م وغريها)1(. 
وتعقد يف امل�سجد حلقات كثرية لتحفيظ القراآن، يتخرج فيها ع�سرات الطالب كل عام، 
وتلقى يف اجلامع درو�ض وحما�سرات با�ستمرار. ويف اجلهة ال�سمالية من امل�سجد دورات 
مي���اه واأماكن للو�س���وء مت ترميمها وجتديده���ا حديثًا بالبالط الإيطايل امل�س���قول. كما 
ر�س���فت جميع املنطقة التي حتيط باجلامع م���ن كل اجلهات، ومت اإنارتها باأعمدة جميلة 

على الطراز احلديث الذي يرمز للفن الإ�سالمي الأ�سيل)2(.
3-م�سجــد الهــادي: ن�س���بة اإىل ه���ادي بن حممد الب���دري اليمن���ي)3(، ويقع يف حي 
اأ�س���فل برحة القزاز و�س���ط ال�س���وق باملنطقة املركزي���ة، ويذكر اأن تاأ�سي�س���ه كان يف عام 
)1050ه����/1640م( )4(. ويف العه���د ال�س���عودي احل���ايل ح�س���ي بالعناي���ة اجلي���دة يف 
تو�س���عته، وترميم���ه، وت�س���ييده)5(. وزرت مع الب���ن العمري هذا اجلامع يف يوم ال�س���بت 
)1438/11/6ه����(، فراأي���ت بنايته حديثة م�س���لحة، ويغطي جدرانه م���ن اخلارج رخام 
اأبي����ض لم���ع، و�س���كله تقريب���ًا مربع، فاأطوال���ه من الداخ���ل ح���وايل )45م( يف )50م( 
وارتفاعه تقريبًا )10( اأمتار، وي�س���لي فيه حوايل )1500-1800( م�س���ليًا ورمبا ات�سع 
من ع�سرين اإىل خم�سة وع�سرين �سفًا، وملحق ببناء امل�سجد من اخلارج دكاكني جتارية 
من ثالث جهات، وهذه املحالت التجارية تعمل طوال النهار وال�ساعات الأوىل من الليل. 
وامل�سجد والدكاكني امللحقة به توجد يف اجلهة ال�سمالية الغربية من ال�سوق املركزي، بل 
تكاد تكون و�سط املنطقة املركزية. وطول امل�سجد اخلارجي من ال�سرق اإىل الغرب حوايل 

حاولت الدخول اإىل املكتبة، لكنها كانت مغلقة اأثناء زيارتنا امل�س���جد. وناأمل اأن نرى باحثًا اأو موؤرخًا جادًا يدر�ض   )1(
تاريخها منذ ن�ساأتها، ويف�سل احلديث عن موقعها احلا�سر، وحمتوياتها، وكيف ميكن تطويرها وو�سع ما ت�ستمل 

عليه من خمطوطات وكتب على ال�سبكة العنكبوتية.
امل�سدر: زيارة امل�سجد يوم ال�سبت )1438/11/6ه�(. كما يوجد يف مكتبة الباحث بحث بعنوان: امل�ساجد و�سط   )2(

بلدة الطائف، من اإعداد عبداهلل �سعيد فا�سل العمري يف عام )1437ه�/2016م(.
ه���و ال�س���يد ه���ادي بن حمم���د بن ح�س���ني احل�س���يني الردين���ي الب���دري اليمني نزي���ل الطائ���ف، واملتوفى �س���نة   )3(
)1069ه����/1659م(. وه���و الذي اأ�س����ض هذا امل�س���جد وبناه وق���ام عليه �س���نوات عديدة. انظر ح�س���ن بن يحيى 
 العجم���ي. اإه���داء اللطائف م���ن اأخب���ار الطائف. )الطائ���ف: دار ثقي���ف للن�س���ر، 1400ه����/1980م( )الطبعة 

الثالثة(، �ض 82.
امل�س���در نف�س���ه، �ض 82. للمزيد عن تاريخ هذا امل�س���جد، انظر �س���ليمان بن �س���الح اآل كمال. م�س���اجد الطائف   )4(
داخل ال�س���ور، �ض 27. ويف هذا الكتاب تف�س���يالت عن امل�سجد نقاًل عن املوؤرخ احل�سراوي يف ع�سرينيات القرن 

)14ه�/20م(.
هذا امل�سجد ي�ستحق اأن يدر�ض يف بحث اأو ر�سالة علمية، وما جرى عليه من اإ�سالحات وت�سييد يف العهد ال�سعودي   )5(

احلايل،  وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض هذه العناوين درا�سة علمية.
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)90م(، ومن ال�س���مال اإىل اجلنوب حوايل )85م(، وله �س���ت قباب داخلية مثمنة، يبلغ 
قطر الواحد منها حوايل )8م(يف عمق )4( اأمتار، وترتفع عن م�س���توى اأر�س���ية امل�سجد 
حوايل )9( اأمتار. ويف امل�س���جد م���ن الداخل ثمانية اأعمدة مربعة ومرتبة على م�س���احة 
امل�سجد الداخلية، وجميع اجلدران والأعمدة الداخلية مغطاة بالرخام الرمادي الالمع، 
و�س���قفه مطلي باللون الأبي����ض، ومعلق يف كل قبة كهرباء كبرية مزودة مب�س���ابيح اإنارة 
عددها )8( م�س���ابيح يف كل واحدة، وله حمراب بعمق مرت و�س���بعني �سنتمرتا، وارتفاع 
مرتين، وعلى ي�س���ار املحراب منرب خ�سبي للخطيب بارتفاع مرت واحد، واملحراب واملنرب 
مغط���اة بالرخام البني والأبي�ض، وللم�س���جد ثالث���ة اأبواب خارجية من اخل�س���ب مطلية 
باللون الأ�سفر املطفي، وبابه الرئي�سي من جهة ال�سمال، وممتد اإىل داخل اجلامع بطول 
ثالثة اأمتار، ومثلها عر�س���ًا، وعلى جوانبه اأرفف خ�س���بية خم�س�س���ة لأحذية امل�س���لني، 
والبابان الآخران يف اجلهات ال�س���رقية واجلنوبية من امل�سجد، وباب اآخر للن�ساء ي�سعد 
للم�س���لى اخلا�ض بهن يف الطابق الثاين ويت�س���ع تقريبًا من )300-400( م�سلية، ويبلغ 
ارتفاع الأبواب الثالثة الرئي�سية حوايل ثالثة اأمتار، وهناك عدد من دورات املياه واأماكن 
للو�س���وء بجوار الباب الرئي�سي، واجلامع مزود باملكربات ال�سوتية، واأرفف للم�ساحف، 
ومفرو�ض بال�س���جاد الأخ�س���ر املزخرف، ومنارة امل�سجد مربعة ال�س���كل، وتقع يف اجلهة 
اجلنوبية، وارتفاعها حوايل )16م( )1(. وذكر بع�ض املوؤرخني والرحالني اأن هذا امل�سجد 
كان منارة للعلم واملعرفة، وعمل فيه علماء م�ساهري نذروا اأنف�سهم خلدمة العلم  ون�سره 
بني اهل الطائف يف البادية واحلا�س���رة، وما زالت تقام فيه حتى اليوم حلقات لتحفيظ 

القراآن الكرمي، وتقدمي الدرو�ض واملحا�سرات ال�سرعية املتنوعة.
4-م�سجد باعنرت: ن�سبه اإىل اأحمد بن عبداهلل بن ح�سن بن حممد بن عبداهلل بن 
عنرت احل�س���رمي  ثم الطائفي ال�سافعي ولد �س���نة )1011ه�/1603م( يف بلدة احلوطة 
من اأعمال �سيوؤوون بوادي ح�سرموت، وبداأ تعليمه يف بالده، ثم رحل اإىل احلجاز وا�ستقر 
يف الطائ���ف ع���ام )1045ه����/1636م(، وتعل���م على عدد م���ن علماء احلج���از، واأجازه 
بع�س���هم)2(. وامل�سجد بني يف منت�س���ف القرن احلادي ع�سر )ال�س���ابع ع�سر امليالدي(، 
وقام ال�س���يخ باعن���رت على خدمة امل�س���جد يف الأذان واإقامة ال�س���لوات واإعطاء الدرو�ض 
ال�س���رعية املختلفة، فعرف امل�س���جد با�سمه، وما زال حتى اليوم يعرف ب� )م�سجد باعنرت()3(. 

زيارة الباحث لهذا امل�س���جد يوم ال�سبت 14238/11/6ه� كما انظر بحث عبداهلل �سعيد العمري، امل�ساجد و�سط   )1(
بلدة الطائف، �ض21-20.

انظر العجمي، اإهداء اللطائف، �ض 82، �سليمان بن �سالح اآل كمال، م�ساجد الطائف، �ض 31.  )2(
امل�سدران نف�سهما، م�ساهدات الباحث وزيارته للم�سجد يف )1438/11/6ه�(.  )3(
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ويق���ع يف اجله���ة  اجلنوبية الغربي���ة من املنطقة املركزي���ة، ويظهر على عمارت���ه القدم مع اأن 
مواد بنائه م�س���لحة بالإ�س���منت واحلديد، ويبعد عن م�س���جد عبداهلل بن عبا�ض نحو ال�س���مال 
حوايل )200م( وم�س���احته �س���غرية، وتقدر تقريبًا ب� )12×16م(، ويكتظ بامل�سلني يف جميع 
ال�س���لوات، ول يوج���د مكان للن�س���اء، وله اأربعة اأعم���دة دائرية قطر الواحد منه���ا مرت تقريبًا 
وارتفاع )7( اأمتار، وجدرانه واأعمدته مغطاه بالبالط القي�س���اين بارتفاع مرت ون�س���ف وباقي 
اجل���دران مع ال�س���قف مدهونة باللون الأبي�ض، وارتفاع حمرابه مرتين يف عمق مرت ون�س���ف، 
ولي�ض له منرب، وارتفاع مئذنته )9( اأمتار، وتقع يف اجلهة ال�س���مالية، وهي مربعة ال�س���كل، وله 
باب حديدي واحد، ارتفاعه ثالثة اأمتار يف عر�ض مرتين، اإ�سافة اإىل بابني �سغريين يف مقدمة 

امل�سجد تفتح على �سارع هدية من الغرب، ومفرو�ض ب�سجاد اأحمر ذات جودة متو�سطة)1(.
5-م�سجــد الريــع )ال�سنو�ســي(: ل نعلم متى بني هذا امل�س���جد، ويذكر اأن اجلمال 
حممد الوقاد قام بتجديد عمارته وتو�س���عتها يف الن�سف الثاين من القرن احلادي ع�سر 
الهجري )ال�س���ابع ع�س���ر امليالدي( )2(. وا�ستهر اأي�سًا هذا امل�س���جد با�سم )ال�سنو�سي(، 
لأنه قريب من بيوت اآل ال�سنو�س���ي، الذي ينت�س���بون اإىل ال�سيخ حممد بن علي ال�سنو�سي، 
اأح���د علم���اء مكة امل�س���اهري يف القرن )13ه�/19م( )3(. وي�س���ف حممد ح�س���نني هيكل 
عمارة هذا امل�س���جد عندما زار الطائف عام )1355ه�/1936م( )4(، وقد جدد امل�س���جد 
يف نهاي���ة القرن الهجري املا�س���ي )14ه�/20م( من قبل اأ�س���رة ال�س���يخ حممد بن علي 
ال�سنو�س���ي، وما زالوا يقوم���ون على خدمته اإىل الآن، ويقع عل���ى قمة جبل )ابن منديل( 
امل�سرف على حي ال�سالمة، ويطلق عليه اإىل عهد قريب م�سجد الطرابل�سي، لأن الأ�ستاذ 
عبدامللك الطرابل�سي، اأحد رواد التعليم يف اململكة، واأحد مدر�سي دار التوحيد بالطائف 
يف �س���تينيات القرن )14ه����/20م(، كان يقوم على اإمامته)5(. وقد راأيت هذا امل�س���جد، 

م�س���اهدة الباحث للم�س���جد يف )1438/11/6ه�(، ينظر اأي�سًا عبداهلل العمري، امل�س���اجد و�سط بلدة الطائف،   )1( 
�ض 23-22.

انظر العجمي، اإهداء اللطائف، �ض 80.  )2(
�سليمان اآل كمال، م�ساجد الطائف، �ض 36.  )3(

للمزيد انظر حممد ح�سني هيكل، منزل الوحي، �ض 318.  )4(
عبداملل���ك الطرابل�س���ي اأول من افتتح خم�ض مدار�ض نظامية يف منطقة ع�س���ري، وعدد م���ن املدار�ض النظامية يف   )5(
الريا�ض وا�ستقر به القرار يف مكة ومات فيها خالل العقد الثاين من هذا القرن )15ه�/20م(. انظر غيثان بن 
جري�ض. تاريخ التعليم يف منطقة ع�سري )1354-1386ه�/ 1934-1966م(. )جدة: دار البالد للطباعة والن�سر، 
1416ه����/1995م( )����ض 227-231( للموؤل���ف نف�س���ه، انظ���ر كتاب: الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )ع�س���ري 

اأمنوذجًا، ج�1، �ض 477-462.
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و�س���كله م�س���تطيل، وعمارته م�س���لحة حديثة)1(، ومغط���ى من اخلارج بالرخ���ام، وطوله 
تقريبًا )28م( يف )15( عر�سًا، وله �ستة اأعمدة، وارتفاع الواحد )7( اأمتار، وله )18( 
ناف���ذة مغط���اه بزجاج الأملنيوم الأ�س���ود، ويف كل جهة من ال�س���مال والغرب �س���ت نوافذ، 
واأربع يف اجلهة اجلنوبية، واثنتان �سرقة، وم�ساحة كل نافذة )2×2م2(، وارتفاع منربه 
مرت ون�س���ف، وعر�ض حمرابه مرتين وعمقه مرت ون�س���ف، وجميع جدران امل�س���جد من 
الداخ���ل مدهونة باللون الأبي�ض ويت�س���ع لأكرث من )300-350( م�س���لي، وله باب واحد 
م�س���احته حوايل )3×3م(، ومن مرافق امل�س���جد �س���كن لالإمام واملوؤذن، ودورات مياه، 
واأماكن للو�س���وء، وهناك دور اأر�س���ي كامل حتت امل�س���جد يوجد فيه عدد من الدكاكني 
التجارية، وهي وقف على امل�س���جد، وله مئذنة مربعة ال�سكل، وتقوم اأوقاف ال�سيد حممد 
بن علي ال�سنو�س���ي اخلريية على امل�س���جد، ومقرها يف مكة املكرمة، وتتبع اإداريًا لوزارة 

ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد)2(.
6-م�سجــد الهنــود: �س���مي به���ذا ال�س���م ن�س���بة اإىل الهن���ود الذين يتجمع���ون فيه، 
وي�س���مى اليوم اأي�سًا )م�سجد ال�س���وق(، ويقع و�سط ال�س���وق مبحلة فوق )علو اله�سبة(، 
بني م�س���جدي اله���ادي وعبداهلل بن العبا�ض )ر�س���ي اهلل عنهما(، ويذك���ر اأحد رجالت 
الطائف اإىل اأن هذا امل�س���جد بنى تقريبًا يف الق���رن )11ه�/17م(، ثم هدم واأعيد بناوؤه 
باحلديد واخلر�س���انة عام )1397ه�/1977م( )3(، وهناك بع�ض امل�سادر املحدودة التي 
ت�س���ري اإىل �س���ذرات قليلة عن هذا امل�س���جد يف القرن )13ه�/19م( )4(، ويذكر يف القرن 
)14ه�/20م( اأنه كان �س���غريًا ومتوا�سعًا يف مواد بنائه ومرافقه)5(. وامل�سجد يف الوقت 
احلا�س���ر يق���ع يف مكانه القدمي يف اجله���ة اجلنوبية الغربية من املنطق���ة املركزية، وهو 
مبني باملواد امل�س���لحة، وم�س���احته �س���غرية تبلغ حوايل )20×25م(، ويت�س���ع تقريبًا من 
)220-270( م�س���ليًا، وله باب واأحد من اجلهة ال�سمالية عر�سه ثالثة اأمتار، وارتفاعه 
حوايل اأربعة اأمتار، وله مئذنة يف اجلهة ال�سرقية ارتفاعها ع�سرة اأمتار، وهو مغطى من 

زي���ارة الباحث للم�س���جد يوم ال�س���بت )1438/11/6ه�(. وتاريخ هذا امل�س���جد جدير بالبحث يف درا�س���ة علمية   )1(
موثقة. وناأمل من موؤرخي الطائف اأن يدر�س���وا هذا امل�س���جد وغريه من اجلوامع وامل�س���اجد القدمية يف حمافظة 

الطائف، وهذا املو�سوع ي�ستحق اأن يكون عنوانًا لر�سالة ماج�ستري اأو دكتوراه.
م�ساهدات الباحث للم�سجد يوم ال�سبت )1438/11/6ه�(. انظر اأي�سًا عبداهلل �سعيد العمري، وامل�ساجد و�سط   )2(

بلدة الطائف، �ض 24-25. وللمزيد انظر ال�سيد عي�سى الق�سرّي، الطائف القدمي، �ض 2343-233.
هذه الرواية ذكرها ال�سيد عي�سى الق�سريِّ اأثناء مقابلته يف رحلتي الأخرية اإىل الطائف )4-1438/11/8ه�(.  )3(

انظر ال�س���يد عي�سى الق�سري، الطائف القدمي، �ض 234، �سليمان �سالح اآل كمال، م�ساجد الطائف داخل ال�سور،   )4(
�ض38-37.

املرجعان نف�سهما.  )5(
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اخلارج بالرخام الذهبي الالمع، وعر�ض حمرابه مرتين، وعمقه مرت ون�سف، ولي�ض له 
منرب، ويبعد من م�س���جد ابن عبا�ض نحو اجلهة ال�س���مالية الغربية حوايل )150( مرتًا، 
وملح���ق به دورات مياه �س���غرية واأماكن حمدودة للو�س���وء، ول يوجد به م�س���لى ن�س���اء، 

وي�سعب تو�سعته لأن الدكاكني التجارية حتيط به من كل مكان)1(.
ويت�س���ح لنا اأن امل�س���اجد ال�س���ابق ذكرها مت ت�س���ييدها قبل قيام الدولة ال�س���عودية 
احلديثة)2(، وبعد تاأ�س���ي�ض هذه الدولة املباركة كان من اأكرب اهتماماتها رعاية و�س���يانة 
امل�س���اجد املوجودة يف اأنحاء البالد، ويف حمافظة الطائف ع�س���رات امل�س���اجد التي نالت 

اهتمام الدولة فاأعادت بنائها وو�سعت مرافقها، وزودتها بالحتياجات الالزمة)3(. 
وتذك���ر بع����ض املراجع اإن�س���اء املديري���ة العامة لالأوق���اف وامل�س���اجد بالطائف عام 
)1360ه����/1941م(، وه���ذه الإدارة مرتبط���ة اإداريًا باملديرية العام���ة لالأوقاف يف مكة 
املكرمة، وكانت حتت اإ�س���راف رئا�سة الق�ساء حتى عام )1380ه�/1930م(، ثم اأن�سئت 
وزارة احلج والأوقاف وامل�س���اجد، ويف عام )1414ه�/1994م(، اأن�س���ئت وزارة ال�س���ئون 
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، واأ�سبحت م�سئولة عن جميع امل�ساجد واجلوامع 
يف اململكة العربية ال�س���عودية)4(. وتعد اإدارة الأوقاف يف الطائف من الإدارات الن�س���طة 
الت���ي تتوىل الإ�س���راف عل���ى الأوقاف اخلريية يف عم���وم املحافظة. كم���ا اأن هذه الإدارة 
تخدم وت�س���رف اليوم على اأكرث من �س���تة اآلف م�س���جد وجامع يف اأنحاء املحافظة، وهي 
اأي�س���ًا م�س���ئولة ع���ن العاملني يف هذه امل�س���اجد من الأئم���ة واملوؤذنني والعم���ال وعددهم 
تقريبًا يتجاوز ال�س���بعة اآلف �س���خ�ض)5(. وحتى ن�س���تكمل ما اأوردناه عن بع�ض امل�ساجد 

م�س���اهدة الباحث للم�س���جد يوم ال�س���بت )1438/11/6ه�(. ويذكر الأ�س���تاذ عي�سى الق�س���ري م�سجدين اآخرين   )1(
و�س���ط مدينة الطائف، ويف حميط املنطقة املركزية، وقد مت اإزالتهما، وهم: م�س���جد ابن عقيل، وم�سجد الوزير، 
وقد �ساألت عن هذين امل�سجدين فلم اأجد لهما اأي اأثر،  ويقال اأنهما دخل يف ال�سوق اأثناء تو�سعته وجتديده. انظر 

ال�سيد عي�سى الق�سري، الطائف القدمي، �ض 234.
تاري���خ امل�س���اجد يف الطائ���ف قبل قيام الدولة ال�س���عودية احلديثة من املو�س���وعات اجلدي���دة واجلديرة بالبحث   )2(

والدرا�سة.
اأن بدايات الدولة ال�سعودية احلديثة يف بناء وخدمة دور العبادة من العناوين التي مل تدر�ض يف هيئة بحث علمي   )3(

موثق وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يتوىل هذا املو�سوع بالدرا�سة والتوثيق.
تاريخ الإدارات امل�سرفة على امل�ساجد واجلوامع يف الطائف خالل املئة عام املا�سية من املو�سوعات التي ت�ستحق   )4(

اأن تدر�ض يف عدد من البحوث العلمية.
اإن درا�س���ة م�س���اجد الطائف، والقائمني عليها، والنفقات التي ت�س���رف، والعقبات املوجودة يف هذا امليدان من   )5(
املو�س���وعات التي مل تدر�ض، ويجب بحثها يف هيئة بحوث علمية ي�سرف عليها ومراكز اأكادميية، وهذه الأمور من 

م�سوؤوليات موؤ�س�سات التعليم ويف مقدمتهم جامعة الطائف.
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التاريخية يف مدينة الطائف، وهناك اأي�سًا اآلف امل�ساجد احلديثة ال�سغرية والكبرية يف 
اأرجاء املحافظة، ولن ن�س���تطيع الكتابة عنها يف �سفحات حمدودة، لكننا �سنذكر باإيجاز 
معلومات تاريخية حديثة ومعا�س���رة عن خم�سة جوامع زرناها يف و�سط املدينة، وبع�سها 
قريبًا من املنطقة املركزية )اأ�س���واق الطائف املركزية(، وم�سادرنا م�ستقاة من مديرية 
الأوقاف وامل�س���اجد والدعوة والإر�س���اد بالطائف، ومما راأيناه وتاأكدنا من �س���حته اأثناء 

زيارة هذه اجلوامع)1(.
)*( جامع امللك فهد )اجلامع الكبري(: يقع جامع امللك فهد بالطائف على �س���ارع 
امللك في�سل الذاهب من و�سط املدينة اإىل الهدا اإىل مكة املكرمة، وهو يف حي العزيزية 
مقابل ق�س���ر احلكم من اجلهة ال�س���مالية، واأمام عمارة امللكة م���ن اجلهة الغربية، ومت 
افتتاح���ه يف ع���ام )1405ه�/1985م(، ويطلق عليه اأي�س���ًا ا�س���م )اجلام���ع الكبري( )2(. 
ويعت���رب هذا اجلامع اأكرب م�س���اجد حمافظ���ة الطائف، وحتيط به من جانبيه ال�س���مايل 
واجلنوب���ي حدائق متتل���ئ باملتنزهني من اأهل الطائف، اأو من ال�س���واح والزائرين الذين 
يزورون مدينة الطائف، وم�س���احة اأخرى وا�س���عة اأمام حمراب امل�س���جد م���زودة باألعاب 
الأطفال، وبجانبه نافورة من اجلهة اجلنوبية يتدفق منها املاء ب�س���كل م�ستمر مع اإ�ساءة 
 ت�س���در من قاعدتها باألوان خافت���ه، ومتتد احلديقة على جانبي اجلامع مب�س���احة تقدر 

)200-300م2( )3(.
وتوجد م�ساحة كبرية يف اجلهة ال�سرقية خ�س�ست مواقفًا لل�سيارات واأماكن لبع�ض 
الباعة املتجولني. وتبلغ م�س���احة امل�سجد تقريبًا )90×100م(، ويحتوي على عدد )40( 
عمودًا، وم�ساحة كل عمود تقدر ب� )2م2(، والعمود الواحد على �سكل قبة يف اأعاله، وجميع 
ج���دران اجلامع واأعمدته مغط���اة برخام اجلرانيت الإيطايل الأمل����ض، واللون الرمادي 
الالمع، وذي عروق رخامية مموجة، وله قبة عظيمة يف الو�سط، قطرها حوايل )40م(، 

اأنه من خالل جتوالنا يف بع�ض اأحياء و�س���ط الطائف مثل: قروى، وال�س���المة، و�سربى، والعقيق وما جاورها فقد   )1(
�س���اهدنا م�س���اجد وجوامع عديدة تزيد عن اخلم�سني م�سجدًا وجامعًا. وظاهرة انت�س���ار امل�ساجد يف جميع مدن 
وق���رى وحوا�س���ر، واأرياف وبوادي اململكة العربية ال�س���عودية م���ن العالمات البارزة التي ت�س���تهر بها هذه الدولة 
العربية امل�س���لمة، ويحق لها ذلك فهي قلب العامل الإ�س���المي، وفيها قبلة امل�س���لمني وقرب الر�سول )ملسو هيلع هللا ىلص(، ون�ساأل 

اهلل لهذه الدولة التوفيق وال�سداد خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني يف كل مكان.
هذا ما �سمعه الباحث من بع�ض امل�سئولني يف اإدارة الأوقاف وامل�ساجد والدعوة والإر�ساد يف الطائف، واأي�سًا مما   )2(

�ساهده يوم اجلمعة )1438/11/5ه�(.
حبذا اأن نرى باحثًا جادًا فيدر�ض تاريخ هذا اجلامع يف بحث علمي حمكم، اأو ر�س���الة علمية اأكادميية، ونحن يف   )3(

حاجة كبرية اإىل اأبحاث علمية تخت�ض بجوامع وم�ساجد حا�سرة الطائف.
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وعمقها )10( اأمتار، وهي مزخرفة بالفن املعماري الإ�سالمي وتتدل منها كهرباء كبرية 
م���ن ثالثة عقود يبلغ قطره���ا )25م(، وارتفاعها )8( اأمتار، وللجامع حمراب عر�س���ه 
ثالثة اأمتار، وعمقه مرتين، ومنربه م�س���تقل عن املحراب، وم�س���نوع من خ�س���ب الزان، 
ومده���ون باللون العودي، و�س���كله طويل، ودرجاته اأمامية بارتف���اع ثالثة اأمتار، وللجامع 
)18( بابًا من جميع اجلهات، �ستة اأبواب يف اجلهة ال�سمالية، ومثلها يف اجلهة اجلنوبية، 
ويف مقدمته بابان، ويف موؤخرته اأربعة اأبواب متجاورة، منها اثنان خم�س�س���ات مل�س���لى 
الن�س���اء. والأبواب منقو�سة ومزخرفة باألوان خمتلفة من فن العمارة الإ�سالمي الأ�سيل. 
ويت�س���ع امل�س���جد لأكرث من )12000( م�س���لي، وتقريبًا )400( م�سلية، وللجامع �سحن 
خارجي م�س���احته قريبًا من م�ساحة اجلامع الداخلية، ويف اجلهتني ال�سمالية واجلنوبية 
من �س���حن اجلامع منارتني بارتف���اع )30م( وقاعدة كل من���ارة )3م2(. وتقام يف هذا 
اجلام���ع حلقات حلفظ القراآن الكرمي للكبار وال�س���غار، وتلقى فيه حما�س���رات ودرو�ض 

دينية ب�سكل دوري للعلماء وطلبة العلم)1(.
)*(جامع امللك في�سل ب�سارع �سبا: يقع هذا اجلامع يف اأول �سارع �سربا من اجلهة 
ال�سمالية بحي العقيق، مقابل ق�سر �سربا التاريخي، ويبعد عن جامع ال�سربي يف الناحية 
ال�س���مالية ال�سرقية حوايل )150م( )2(. وكان يف ال�س���ابق م�سجدًا �سغريًا ل يت�سع لكرثة 
امل�سلني، وذلك لأهمية موقعه على ال�سارع الذي يربط و�سط البلد بطريق ال�سيل، ومكان 
امل�سجد وما حوله تعد البوابة الرئي�سية للمنطقة املركزية من اجلهة ال�سمالية، وقد توىل 
هدمه وتو�س���عته ال�س���يخ حممد بن هزاع النفيعي)3(، ومت افتتاحه يف )1432/9/15ه�( 
املوافق )2011/8/14م( )4(. وجميع مواد بناء امل�س���جد حديثة، وهو مغطى من اخلارج 
برخام اجلرانيت املطفي، وم�س���احته من الداخل تقريبًا )25×35م(، وله )36( نافذة 
�س���غرية مقو�س���ة بطول مرت وعر�ض مرت ون�سف، وقد و�س���عت كل نافذتني فوق بع�سهما 

�سلى الباحث اجلمعة يف هذا اجلامع يوم )1438/11/5ه�( و�ساهده من الداخل واخلارج. انظر اأي�سًا عبداهلل   )1(
�سعيد العمري، امل�ساجد و�سط بلدة الطائف، �ض 35-34.

�سوف نذكر بع�ض التف�سيالت عن هذا اجلامع يف �سفحات تالية من هذا املحور.  )2(
هذا ال�س���يخ ينت�س���ب اإىل ع�س���رية النفع���ة العتيبية، ومعظم هذه الع�س���رية ت�س���كن يف مدينة الطائ���ف وخارجها.   )3(
ومن يدر�ض امل�س���اجد واجلوامع )ال�س���غرية والكبرية( التي بنيت يف حمافظة الطائف على نفقة بع�ض الأغنياء 
واأ�س���حاب اجلاه واملحت�س���بني فاإنه �سوف يجد اأعدادًا كبرية من هذه امل�س���اجد، وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ض 
تاري���خ هذه امل�س���اجد التي مت ت�س���ييدها على نفقة اأفراد اأو اأ�س���ر يريدون الأجر والثواب م���ن اهلل عز وجل، وهذا 

املو�سوع ي�ستحق البحث والدرا�سة.
ه���ذه املعلوم���ات وجده���ا الباح���ث مكتوبة عل���ى لوحة يف اجل���دار اخلارج���ي عند املدخ���ل الرئي�س���ي للجامع يف   )4(

)1438/11/5ه�(.
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�أ-ع���رف الأوائل فن���ون واأهازي���ج واألعاب فنية وريا�ض���ية داخل املدين���ة ويف القرى 
والبوادي وكثري من هذه الفنون انقر�ض���ت ول نعرف عن كثري منها اأي �ض���يء، والواجب 
على اأرباب القلم والباحثني تدارك الأمر واإجراء مقابالت مع كبار ال�ضن الأحياء وجمع 

�ضيء من تلك ال�ضور احل�ضارية حتى تنقل اإىل اأجيال احلا�ضر وامل�ضتقبل)1(.
ب-من �ض���لبيات احل�ض���ارة والتمدن الذي تعي�ض���ه حمافظة الطائف خالل العقود 
الثالثة املا�ض���ية املتاأخرة اأنه وفد اإىل البالد اأعداد كثرية من الفنون والألعاب امل�ضتوردة 
م���ن داخل البالد وخارجه���ا والتي ل تتوافق مع ع���ادات واأعراف النا�س الأ�ض���يلة. ومن 
ث���م ب���داأت الفن���ون والألع���اب القدمي���ة تتال�ض���ى بل بع�ض���ها مل ي�ض���بح له وج���ود، وحل 
حملها مو�ض���يقى واأغ���اين واأهازيج وفنون خالية من الفائ���دة الفكرية والعقلية والرتبوية 
واجل�ض���دية، واأ�ضبح �ضررها اأكرث من نفعها، وظهرت اأجيال جديدة تربت وت�ضربت هذه 

الفنون احلديثة، ول تعرف اأي �ضيء عن تلك الفنون والريا�ضيات القدمية املفيدة)2(.
5-عاد�ت وتقاليد و�أعر�ف �أخرى:

للطائف���ني يف احلا�ض���رة والبادية عادات واأعراف قدمية بع�ض���ها اندثر، واأخرى ما 
زالت متار�س على نطاق �ضيق، اأو يف �ضور اجتماعية خمتلفة عما عرفه الأوائل. فالتعاون 
والتكافل والتقارب كانت من اأهم العادات التي يعي�ضها اأهل حمافظة الطائف يف املدينة 
والقري���ة والبادي���ة. فكان���وا متعاونني متحاب���ني متقاربني يف ممار�ض���ة جمي���ع اأعمالهم 
الجتماعية والقت�ض���ادية واحل�ض���ارية، ومن ال�ض���عب اأن جتد فردًا اأو اأ�ضرة يف حميط 
بالد الطائف غري مندجمه ومتكاتفة مع اأهلها وجريانها واأبناء حارتها اأو قريتها)3(. نعم 

ه���ذه م�ض���كلة وجدتها يف معظم مناطق اجلنوب من الطائف ومكة �ض���ماًل حتى جنران وج���ازان جنوبًا، ويف هذه   )1(
الب���الد ع���دد من اجلامعات املحلية وعليها واجب كبري جتاه جمع التاريخ احل�ض���اري الذي عا�ض���ته �ض���عوب هذه 

الأوطان خالل القرون املا�ضية، والفنون ال�ضعبية والريا�ضية جزء من تلك احل�ضارة.
زرت بع�س الأندية ال�ض����بابية يف الطائف، وجتولت يف بع�س احلدائق واملتنزهات التي ميار�س على اأر�ض����ها �ض����يء من   )2(
الألعاب، والفنون املعا�ض����رة وجميعها حتمل الكثري من ال�ض����لبيات التي توؤثر على �ضحة ال�ض����باب )ذكورًا واإناثًا( ولها 
اأ�ضرار على عقول وثقافة وفكر �ضرائح كثرية يف املجتمع. واإذا تناق�ضت مع بع�س الأفراد ال�ضغار اأو متو�ضطي الأعمار 
جندهم ل يعرفون �ضيء عن فنون وريا�ضيات اآبائهم واأجدادهم، وهي كثرية وجميلة يف مبناها ومغزاها. ومن ي�ضاهد 
الأفراد والأ�ض����ر الطائفية يف اأ�ضواقهم، ومنازلهم ومنا�ضباتهم الجتماعية املختلفة جتدهم مقلدون لفنون ي�ضاهدونه 
اأو يقروؤون عنها يف و�ض����ائل الإعالم، اأو يعرفونها من بع�س الأ�ض����دقاء وال�ض����ديقات، ومن ثم فالكثري من هذه الفنون 
والألعاب احلديثة ل طعم لها، ول تعود بفائدة كبرية على من ميار�ض����ها، اأو ي�ض����اهدها، بعك�س بع�س الفنون والألعاب 
القدمية التي كان لها وقع جيد على قلوب وعقول من عرفها اأو مار�ض����ها. واأقول اأن اأجرى درا�ض����ة مقارنة بني الفنون 

والألعاب القدمية واحلديثة واملعا�ضرة من املو�ضوعات اجلديرة بالدرا�ضة يف عدد من الكتب والبحوث.
هذا ما �ض���معه الباحث من بع�س كبار ال�ض���ن الذين التقى بهم يف املنطقة املركزية يف مدينة الطائف، ويف بع�س   )3(
القرى والأحياء يف مراكز ال�ضفا، والهدا، وثقيف، وبني مالك بجيلة، ويف حمافظة بني �ضعد وما حولها يف الفرتة 

من )4-1438/11/8ه�(.
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كانت حياة النا�س القت�ض���ادية ب�ضيطة ومتوا�ض���عة فالغالبية من �ضكان املجتمع يعي�ضون 
حي���اة الكفاف، وهناك فقراء ومعوزين من اأهل البالد، اإّل اأنهم كانوا يجدون امل�ض���اندة 

والرعاية من اأهلهم واأبناء بني جلدتهم)1(.
واأثن���اء جتوايل يف املحافظة ح�ض���لت عل���ى بع�س الوثائ���ق التاريخية الت���ي تعود اإىل 
القرن���ني )13-14ه����(،  والتقي���ت ببع�س امل�ض���نني يف مدينة الطائ���ف، ومناطق اأخرى يف 
املحافظة، وخرجت من هذه امل�ض���ادر بالعديد م���ن التقاليد والعادات التي كانت موجودة 
عند اأ�ضر اأو اأحياء اأو قرى الطائف، وما زال بع�ضها اإىل اليوم، ومن تلك الأعراف ما ياأتي:
�أ - كان هناك قواعد واأنظمة يتفق عليها اأفراد القرية اأو الع�ضريية اأو احلي ويوقعون 
عل���ى م���ا ورد فيها، وجميع بنودها تنظم حياة النا�س فيم���ا بينهم، وتوفر الأمن للجميع، 
وتعاق���ب املعت���دي اأو من يتجاوز عل���ى غريه، وفيه���ا عقوبات حمددة لكل ج���رم ُيرتكب، 

وبالتايل فاجلميع يعي�ضون يف حياة ت�ضودها املحبة والرحمة والتعاون)2(.
ب - اأن ع���ادات اجل���وار، والزواج، والأعياد، واملاآمت، واخلت���ان، والتبادل التجاري، 
والرتاب���ط الجتماع���ي، وممار�ض���ة احلرف ال�ض���ناعات التقليدي���ة، والتعلي���م والتعلم، 
وتقالي���د ا�ض���تقبال ال�ض���يوف وتوديع امل�ض���افرين، وم���ا يجري م���ن اأحداث اأيام ال�ض���لم 
واحلرب، وال�ض���الت بني اأفراد الأ�ضرة الواحدة، اأو الأ�ض���ر املتجاورة، وعادات ا�ضتقبال 
احلج���اج م���ن اأهل الطائف اأو من غريه���م، وعادات الأفراح والأت���راح يف اأوقات الرخاء 
وال�ض���دة، واأ�ضاليب الزيارة والتهادي يف املنا�ضبات العامة واخلا�ضة وغريها من التقاليد 
والأعراف قد عرفت ومت ممار�ض���تها عند جميع �ضرائح املجتمع يف بالد الطائف، وكانت 
يف ال�ض���ابق اأف�ض���ل حاًل، واأ�ض���يق نطاقًا يف العدد وامل���كان)3(، اأما اليوم فه���ذه العادات 

�ض���معت ه���ذه الأقوال م���ن بع�س موؤرخ���ي الطائف مثل مناحي القثامي وال�ض���يد عي�ض���ى الق�ض���ريرِّ يف الفرتة من   )1( 
)4-1438/11/8ه�(.

من خالل جتوايل يف عموم بالد تهامة وال�ضراة خالل الأربعني �ضنة املا�ضية ح�ضلت على اآلف الوثائق الجتماعية   )2(
التي تنظم حياة النا�س يف ع�ضائرهم وقراهم واأوطانهم. وهذه امل�ضادر حتتوي على �ضور ح�ضارية جميلة تعك�س 

حياة الأوائل وهي جديرة اأن جتمع وتدر�س.
حمدودي���ة حياة النا�س قدميًا، جعلت افراد الق���رى اأو املجتمع الواحد متقاربني متحابني متعاونني يف جميع اأمور   )3(
حياته���م. وكم���ا يق���ول املثل )احلاجة اأم الخ���رتاع(، فالنا�س �ض���ابقًا مل يكن لهم موارد عي����س متعددة، فرتاهم 
يقومون على بناء حياتهم وجمتمعاتهم باأنف�ضهم، فمنهم املزارعون، والتجار، وجميع احلرفيني الذين ميار�ضون 
�ض���ناعات وحرف كثرية، بل هم الذين يقومون على بناء منازلهم، وك�ض���ب اأرزاقهم، وبالتايل فهم دائمًا يف عمل 
دوؤوب حتى يوفرون لأنف�ض���هم واأ�ض���رهم حياة كرمية. واأنادي يف جميع املوؤرخني والباحثني يف حمافظة الطائف، 
اأو اأ�ض���اتذة جامعات الطائف، واأم القرى، وامللك عبدالعزيز على ان يدر�ض���وا جميع املحاور املذكورة اأعاله، وكل 

عن�ضر من هذه العنا�ضر ي�ضتحق اأن يدر�س يف بحث اأو ر�ضالة علمية مف�ضلة.
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والأع���راف ما زال���ت موجودة عند جميع طبقات ال�ض���كان، لكنها خالي���ة من روح املحبة 
وامل�ض���توى الذي كانت عليه يف حياة الأوائل، بل اأن بع�ضها تدهورت واأحيانًا تال�ضت، فلم 
نعد نرى اأو ن�ضمع مبمار�ضتها، واإمنا �ضارت جزء من املا�ضي)1(. واأ�ضباب �ضعف اأو اندثار 
الكثري من التقاليد والعادات اجلميلة كرثة املال والرفاهية عند النا�س، ثم انفتاح العامل 
على بع�ضه ثقافيًا واإعالميًا وتعليميًا، وظهور اأجيال جديدة ل تهتم باملا�ضي وبخا�ضة كل 

ما له عالقة برتاث وح�ضارة الباء والأجداد)2(.
ج- �ض���رت يف رب���وع الطائف، وراأيت النا�س من �ض���تى الأجنا�س ميار�ض���ون حياتهم 
اليومي���ة، وهم متفاوتون يف اأ�ض���كالهم، ومهنهم، ولهجاتهم، وجميعه���م يكدون من اأجل 
ك�ض���ب اأرزاقهم، وخرجت ببع�س ال�ضور الجتماعية وبخا�ضة يف باب العادات والتقاليد 

والأعراف احلديثة واملعا�ضرة، ونذكر منها ما ياأتي:
1-الندماج الذي يعي�ض���ه جمتمع الطائف يف احلا�ض���رة والقري���ة واأحيانًا البادية، 
والأ�ض���ر والأفراد متقاربون يف املكان ومتداخلون يف اأعمالهم، وحياتهم اليومية، وهم يف 
الأ�ض���ا�س متباعدون يف الن�ضب والأ�ض���ول، فمنهم عنا�ضر من داخل حمافظة الطائف اأو 
اململكة، ومنهم الذين وفدوا من خارج البالد ال�ض���عودية، اإل اأنهم يجتمعون يف امل�ضاجد، 
والأ�ض���واق، واملوؤ�ض�ض���ات احلكومية والأهلية، ويف كثري من املنا�ضبات الجتماعية العامة. 
وال���ذي جعلهم على هذه الكيفية، هي وحدة الدين ووحدة البالد)3(. نعم هناك م�ض���اكل 
تقع يف اأي جمتمع �ض���غري اأو كبري، لكنها تعالج يف مهدها من اأهل احلل والعقد والعقالء 
يف اأي مكان، واإذا مل حتل فهناك، واحلمد هلل، موؤ�ض�ضات حكومية �ضرعية واأمنية تف�ضل 

كث���ري من العادات القدمية تال�ض���ت، والواجب درا�ض���تها ومقارنتها مع الأعراف والتقاليد احلديثة، مع تو�ض���يح   )1(
ال�ضلبيات واليجابيات بني القدمي واحلديث.

هذا ال�ض���يء الذي راأيته ومل�ض���ته عند اأجي���ال اليوم، ولي�س هذا الأمر حم�ض���ورًا على حمافظ���ة الطائف، واإمنا هي   )2(
م�ض���كلة عام���ة يف جمي���ع اأنحاء اململكة، وق���د حتدثت مع الكث���ري من ال�ض���باب يف اجلامعات واملوؤ�ض�ض���ات التعليمية 
الأخ���رى، ويف التجمع���ات العامة واخلا�ض���ة، فوجدت اأن ظاهرة التمدن والتطور القت�ض���ادي الذي تعي�ض���ه البالد 
اأثر �ض���لبيًا على حياة النا�س يف طعامهم و�ض���رابهم، ولبا�ض���هم وزينتهم، وكثري من اأعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم 
الجتماعية. وميادين الإعالم، والتعليم، والثقافة، واملوؤ�ض�ض���ات احلكومي���ة والأهلية الأخرى مثل: بع�س الوزارات، 
اأو الإدارات، والمارات، واملحافظات، واأئمة امل�ض���اجد، واملعلمون واملعلمات، و�ض���ناع القرار من الوجهاء والأعيان، 
والأ�ضرة وغريهم، عليهم جميعًا م�ضئولية توعية الإن�ضان،، وربط حا�ضره مبا�ضيه، واحلفاظ على كل عرف اأو تقليد 
ا�ضيل ي�ضب يف خدمة الدين والبالد، وهذا واجب على كل من ي�ضتطيع امل�ضاركة والتاأثري يف كل عمل مفيد بناء.

دين الإ�ض���الم، هو الدين ال�ض���امل الباقي اإىل يوم القيامة، وهو الدين الذي ل يفرق بني النا�س مهما كانت اأعراقهم،   )3(
واألوانهم، ومواطنهم، ولهذا فهو يجمع ول يفرق، وياأخذ كل حقه حتت مظلة هذا الدين ال�ضماوي. كما اأن هذه البالد 
وحدت على منهج اهلل، وامللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�ض���ل، هو الرجل املوفق الذي رزقه اهلل توحيد �ض���مل 
هذا الوطن حتى اأ�ضبح النا�س فيه جمتمع واحد يوحدون اهلل، وياأمترون باأمره ثم اأوامر الدولة ال�ضعودية احلديثة.
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يف جميع امل�ضاكل والق�ضايا التي حتدث يف البالد)1(.

2- زرت بع�س املوؤ�ض�ضات احلكومية يف الطائف، مثل: فروع وزارتي ال�ضئون الجتماعية 
والإ�ض���المية باملحافظة، وبع�س املحاكم ال�ضرعية، وال�ضرطة، واإدارات التحقيق والدعاء. 
كما جل�ض���ت مع بع�س الق�ض���اة، ورج���ال الأمن، والأخ�ض���ائيني الجتماعي���ني، واملحامني 
و�ض���معت كثري من امل�ض���اكل التي ترد اإىل اإداراتهم، اأو تعر�س عليهم، وهي كثرية، ومنها: 
ال�ض���راعات بني الأقارب اأو الأ�ضر اأو اجلريان على بع�س املواقع ال�ضكنية والزراعية، وهي 
يف القرى والأرياف والبوادي اأكرث من املدينة)2(. وق�ض���ايا اأخرى عديدة كالعنف الأ�ض���ري 
عند بع�س الأ�ضر الفقرية واأحيانًا يف بع�س الأ�ضر املتو�ضطة والغنية، وعقوق الأبناء والبنات 
للوالدين، والظلم من بع�س الأفراد لأقاربهم، اأو من بع�س التجار، واأ�ض���حاب احلرف، اأو 
من اأرباب اأو ربات البيوت للعمال الذين ي�ضتغلون عندهم بالراتب ال�ضهري، وق�ضايا اأخرى 

عديدة اأخالقية، ودينية، واجتماعية، وثقافية وفكرية وغريها)3(.
3-اأن ات�ض���اع املحافظة، وازدحام �ضكانها، وتنوع ب�ض���رها، وتوفر الأمن والرخاء يف 
ربوعها، جعل معظم النا�س يف رغد العي�س، فهم ياأكلون وي�ضربون اأنواع كثرية من الأطعمة 
والأ�ض���ربة، ويلب�ضون األب�ض���ة متنوعة ومتفاوتة يف اأ�ض���عارها واألوانها واأهدافها، كما اأنهم 
ي�ضكنون يف منازل وق�ضور تتفاوت ح�ضب قدراتهم املادية، ومكانتهم الجتماعية. وتوفر 
مثل هذه احلياة اأوجد مظاهر اجتماعية �ض���لبية مثل الإ�ضراف يف الأطعمة والأ�ضربة)4(، 
واملبالغة واملباهاة يف املالب�س والزينة، واإقامة بع�س الحتفالت واملنا�ضبات الجتماعية.

دور املوؤ�ض�ضات احلديثة من حماكم �ضرعية واإمارات، وحمافظات، و�ضرطة وغريها هو حفظ الأمن جلميع �ضكان   )1(
املجتم���ع، وهناك قوان���ني واأنظمة تطبق على اجلميع، ويح�ض���ل كل فرد اأو جماعة عل���ى حقوقهم من خالل هذه 
الإدارات احلكومية. وبالتايل ن�ضاهد جميع الب�ضر يف حمافظة الطائف وغريهم ينعمون بنعمة الأمن وال�ضتقرار، 

فلله احلمد وال�ضكر على ما تف�ضل به رب العباد على هذا الوطن الكرمي.
م�ض���اكل ال�ض���راعات على العقارات والأرا�ض���ي الزراعية وال�ض���كنية يف عم���وم اململكة من املو�ض���وعات الكبرية   )2(
وال�ض���ائكة. وهناك ق�ضايا رمبا ت�ض���تمر الدعوى فيها لدى املحاكم واملوؤ�ض�ض���ات احلكومية ع�ضرات ال�ضنني. ومن 
يزور اأي حمكمة �ض���رعية، اأو اإدارة لل�ض���رطة، اأو غريها فاإنه �ض���وف يطلع على مئات الوثائق التي تف�ضل احلديث 
يف هذا الباب. وناأمل ن جميع موؤ�ض�ض���ات الدولة اأن حتر�س على اأر�ض���فة الوثائق يف كل اإدارة اأو موؤ�ض�ض���ة وحفظها 

ودرا�ضتها، لأنها تعك�س �ضيء من التاريخ احلديث واملعا�ضر.
هذا ما �ضمعته من اأفراد و�ضرائح عديدة اأثناء جتوايل يف حمافظة الطائف يف الفرتة من )4-/1438/11/8ه�(. وجميع   )3(
هذه املحاور مو�ضوعات جديدة مل تدر�س، ويجب على اجلامعات والأق�ضام الأكادميية املحلية اأن ت�ضخر طاقاتها الب�ضرية 

يف درا�ضة اأحوال املجتمع من �ضتى اجلوانب، والعنا�ضر الآنف ذكرها جديرة بالبحث والدرا�ضة والتوثيق.
ظاه���رة الإ�ض���راف يف الأطعم���ة والأ�ض���ربة من الظواهر املنت�ض���رة يف املجتمع ال�ض���عودي وعند كثري من �ض���رائح   )4(
املجتمع، مثل: طبقات الأغنياء واملو�ضرين وبع�س الأ�ضر املتو�ضطة يف منازلهم وحفالتهم، ون�ضاهد امل�ضكلة نف�ضها 
يف املطاعم التجارية التي تقدم اأطعمة لزبائنها، وعند النتهاء من الأكل يرمى الباقي يف �ضناديق القمامة، وهذا 
اأمر ن�ض���اهده با�ض���تمرار يف جميع اأنحاء البالد، ويجب على جميع ال�ض���رائح وبخا�ضة اأ�ضحاب القرار اأن يتخذوا 

افعال عملية متنع اإتالف الأطعمة بطريقة خاطئة قد جتلب العقوبة من اهلل على عموم املجتمعات.
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وهناك اأي�ض���ًا اأعراف وتقاليد م�ض���توردة من اخلارج ومتار�س يف بع�س الحتفالت 

واملنا�ضبات، ومنها ما يتعلق بالطعام، اأو اللبا�س وغريهما)1(.
4-عند زيارة بع�س الأ�ضواق، اأو ال�ضري يف بع�س �ضوارع حا�ضرة الطائف، اأو الذهاب 
اإىل بع�س املتنزهات �ض���اهدت �ضرائح لي�ض���ت قليلة يف املجتمع الطائفي ل تراعي نظافة 
املكان الذي جتل�س فيه، مثل الأماكن العامة، فهي تتناول الطعام وال�ضراب ثم ترمى املتبقي 
يف اأي م���كان، اأو ترتك���ه مكانه، وكان الأوىل اأن يحتفظ بالطعام وُير�ض���ل اإىل املحتاجني، 
واأن تو�ض���ع النفايات يف �ض���ناديق الزبالة، وينظف املكان)2(. كما �ضاهدت بع�س ال�ضباب 
ومتو�ض���طي الأعمار يلب�ضون األب�ضة غري �ضاترة للج�ض���د، واأحيانًا تكون مو�ضات م�ضتوردة 

من خارج البالد بهدف التقليد لبع�س �ضباب ورجال الغرب وال�ضرق)3(.
5- ل تخل���و حمافظ���ة الطائ���ف م���ن العن�ض���رية، فهناك اأبن���اء القبائل والع�ض���ائر 

يتع�ضبون لأقوامهم جتاه اأهل احلا�ضرة، واأحيانًا جتاه العنا�ضر الوافدة اإىل البالد)4(.
ول نقول اأن جميع �ض���رائح املجتمع منخرطون يف هذه امل�ض���كلة الجتماعية، اإّل اأنها 
موج���ودة وملمو�ض���ة يف الأماك���ن العامة، ويف املجال�س العامة واخلا�ض���ة، وعلى م�ض���توى 

الأفراد واجلماعات)5(.

ح�ضرت بع�س املنا�ضبات الجتماعية اخلا�ضة والعامة يف مدينة الطائف وبع�س قراها، فكان هناك اإ�ضراف يف اأعداد   )1(
واأنواع الأطعمة املقدمة، وعندما تقول ل�ض����احب املنا�ض����بة هذا ل يجوز يرد عليك نحن ن�ض����تحي من ال�ض����يوف، ونحن 
�ضوف نت�ضرف يف الباقي، واأقول اأن اإكرام ال�ضيف واجب لكن يف حدود املعقول على اأن ل يكون هناك اإ�ضراف وتبذير 
تدخل امل�ض����يف يف اأمور �ض����رعية حمظورة. كما �ض����معت من بع�س رجالت الطائف ق�ض�س تدور حول األب�ضة الن�ضاء يف 

الزواجات، وتقدمي بع�س املاأكولت والعادات الوافدة من مكة وجدة اأو من بع�س مدن اأو دول العامل الأخرى.
�ض���اهدت ع���دم تنظي���ف امل���كان بعد ا�ض���تخدامه يف اأمكن���ة عديدة بحا�ض���رة الطائ���ف، مثل: احلدائ���ق العامة،   )2(
واملتنزهات يف الهداء، وال�ضفا، واحلمامات العامة اخلا�ضة ببع�س امل�ضاجد اأو املتنزهات. وهذه امل�ضكلة موجودة 

يف مدن وحوا�ضر اأخرى من اململكة العربية ال�ضعودية، ويجب توعية اأفراد املجتمع على خطورة هذه العادات.
التقليد م�ضكلة كربى يعاين منها العامل العربي والإ�ضالمي، ولالأ�ضف اأن جميع �ضرائح جمتمعاتنا الإ�ضالمية تقلد   )3(
اأعداء الدين يف ال�ض���رق والغرب الذين يعملون لياًل ونهارًا على ن�ض���ر الف�ض���اد والرذيلة يف بلداننا، وما ن�ض���اهده 
عند بع�س ال�ض���باب، اأو الن�ض���اء والرجال يف ظاهرة الزي لي�س اإل جانب ي�ضري من الهجمات الثقافية واحل�ضارية 
املوجه���ة لأه���ل الإ�ض���الم يف كل مكان. والواجب على كل فرد واأ�ض���رة وموؤ�ض�ض���ة تربوية وتعليمي���ة اأن يعملوا ما يف 
و�ض���عهم لتوعية الفرد امل�ض���لم من خماطر هذا الغزو احل�ض���اري والذي راأيناه يف حمافظة الطائف يوجد يف كل 

مكان من مدن وحوا�ضر اململكة العربية ال�ضعودية وغريها من بالد العرب وامل�ضلمني.
هذا ما عرفته و�ض���معته من بع�س الرموز والأفراد واجلماعات، وبع�ضهم ينكر وجود هذه امل�ضكلة، واآخرون يوؤكدون   )4(
وجوده���ا، وهي فعاًل موجودة، ولالأ�ض���ف اأن هذه احلالة لي�ض���ت حم�ض���ورة عل���ى جمتمع الطائف ب���ل اأنها موجودة 
عن���د عموم �ض���كان اجلزيرة العربية، وقد �ض���معت عنها و�ض���اهدتها عند قبائل وجماعات واأف���راد عديدون يف بالد 
تهامة وال�ض���راة، ويف مكة املكرمة، وجدة، واملدينة، ويف املناطق ال�ض���رقية، والو�ض���طى، وال�ضمالية. ونعلم جميعًا اأن 

العن�ضرية والتع�ضب لفئة اأو جماعات هي عادة مقيتة ونتنة، وحذر منها الإ�ضالم يف م�ضادر �ضرعية عديدة.
يرى بع�س الباحثني اأن العن�ض���رية والتع�ض���ب �ض���يء طبيعي، واأحيان���ًا مفيد، واأقول اإذا كان التع�ض���ب لأمر فيه   )5(
م�ض���لحة للدين ولالإن�ض���ان فال باأ�س بذلك، واإذا كان الهدف منه الحتقار، اأو الزدراء اأو النتقا�س، اأو النيل من 
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6( مفرد�ت، و��صطالحات لغوية:

�ضمعت الكثري من املفردات وال�ضطالحات الجتماعية اللغوية عند �ضكان الطائف، 
فالأجنا�س البخارية الرتك�ضتانية يتكلمون العربية، وما زال بع�ضهم وبخا�ضة كبار ال�ضن 
ي�ض���تخدمون لغتهم الأ�ضلية يف املنازل مع بع�ضهم البع�س)1(. وبع�س العنا�ضر ال�ضعودية 
الذي���ن من اأ�ض���ول عربي���ة اأو غري عربي���ة يتعاملون مع املجتم���ع باللغ���ة العربية، ويظهر 
يف لهجاتهم لكنات اقتب�ض���وها من اأهلهم الأ�ض���ليني يف م�ض���ر اأو املغرب، اأو ال�ض���ني، اأو 
الأفغان وغريهم، ومنهم من يتحدث بلهجة اأهل احل�ض���ر من مكة وجدة)2(. واإذا نظرنا 
يف لهجات اأبناء القرى والع�ضائر فهم خمتلفون من مكان لآخر، فاأهل املناطق اجلنوبية 
املمتدة من الطائف اإىل الباحة، وبع�س ع�ض���ائر ثقيف وعتيبة واأهل ال�ض���روات القاطنني 
يف الطائ���ف جتده���م يتكلمون مفردات وم�ض���طلحات عربية وا�ض���حة، ويظهر يف بع�س 
عباراته���م الك�ض���ر اأو الدغ���ام، اأو قلب حرف مكان اآخ���ر مثل كلمة رج���ال تنطق اأحيانًا 
)ري����ال(، اأو جمل )ميل()3(. وقد �ض���معت بع�س اأفراد بادية الطائف يتكلم بع�ض���هم مع 
بع�س، وهناك �ض���عوبة يف فه���م معاين بع�س مفرداتهم، كما اطلع���ت على بع�س الوثائق 
املحلية يف ع�ض���ائر عتيبة، اأو بني مالك بجيلة، او باحلارث مي�ض���ان، اأو ثقيف وفيها كثري 
من الكلمات العامية، لكن اأ�ض���ولها عربية، وبع�ضها ممزوجة ببع�س العبارات واملفردات 

الرتكية، اأو اللهجة امل�ضرية وغريها)4(.

عر�س، اأو ن�ضب، اأو �ضرف، اأو �ضكل، اأو عمل الإن�ضان فذلك اأمر مذموم، ومنهي عنه يف جميع ال�ضرائع ال�ضماوية، 
وبع�س الد�ضاتري والقوانني الو�ضعية.

ه���ذا م���ا �ض���معته من بع����س البخاريني والرتك�ض���تانيني الذين يعمل���ون يف بع����س الدكاكني التجاري���ة يف املنطقة   )1(
املركزية، و�ض���معت اأي�ض���ًا هذا القول من بع�س الرجال ال�ض���رويني الذين يعي�ض���ون يف الطائف منذ عقود عديدة، 
وتربطهم �ضداقة اأو م�ضاهرات مع البخاريني وال�ضينيني الذين يعي�ضون يف الطائف منذ العقود الأوىل يف القرن 

)14ه�/20م(.
اللهجة احل�ض���رية منت�ض���رة و�ض���ائدة يف بالد الطائف ويف عم���وم مدن وقرى احلجاز والي���وم يعي�س يف حمافظة   )2(
الطائ���ف اأجنا�س عديدة وفدوا من بلدانهم للعمل وك�ض���ب الرزق، ولهم لغات ولهج���ات يتعاملون بها يف اأعمالهم 
ومنازلهم، ويف حياتهم العامة واخلا�ض���ة، وقد تاأثروا واأثروا يف لغة ولهجات �ض���رائح املجتمع الأخرى. واأقول اأن 
درا�ض���ة اللهجات يف حمافظة الطائف من املو�ض���وعات اجلديدة وت�ضتحق اأن تدر�س يف ع�ضرات الكتب والبحوث، 

وناأمل من اأق�ضام التاريخ واللغة العربية يف جامعة الطائف اأن تدر�س مثل هذه امليادين العلمية القيمة.
لهجات قبائل الطائف جديرة بالبحث والدرا�ض���ة، ومعظمها عربية ف�ض���يحة، حت���ى واإن خالطها بع�س الكلمات   )3(

والعبارات الدخيلة.
م���ن ي�ض���عى اإىل جمع الوثائق املحلية م���ن اأهل البالد خالل القرون الثالثة املا�ض���ية املتاأخ���رة، اأو من بع�س دور   )4(
الأرا�ض���يف القليمي���ة اأو العاملية فاإنه �ض���وف يجد �ض���حة ما ذكرت، ومثل ه���ذه الوثائق مليئة بالتاريخ ال�ضيا�ض���ي 
واحل�ض���اري لبالد الطائف، واملواد التاريخية املدونة فيها ي�ض���عب اأن جندها يف اأي م�ض���در اآخر. وناأمل اأن نرى 

اأحد الباحثني اجلادين فيعمل على جمع ما ي�ضتطيع من هذه الوثائق ثم تدر�س درا�ضة علمية ر�ضينة.
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ويف ال�ض���طور التالية اأذكر مناذجًا من املفردات اأو امل�ضطلحات الجتماعية اللغوية 
الت���ي قراأت عنها اأو �ض���معتها اأثناء رحلتي يف ربوع الطائف)1(، ومن تلك ال�ض���طالحات 
م���ا ياأتي: )1( املردون: ا�ض���م لبا�س وا�ض���ع يلب�ض���ه الرج���ال يف املنا�ض���بات الجتماعية 
وبخا�ض���ة يف لعبة املجرور الطائف وغريها. )2( امل�سدح: ا�ض���م ثوب وا�ضع تلب�ضه املراأة 
الطائفية يف املا�ض���ي، وعادة يكون مطرزًا باأ�ض���كال جميلة، وهو قريب يف �ضكله من ثوب 
املراأة الع�ض���ريية قدمي���ًا. )3( امل�سطح: فرا�س على �ض���كل مربع اأو م�ض���تطيل، تفر�س به 
اأماكن اجللو�س يف املنازل ومرافقها، وي�ض���نع من �ض���عف النخل، وهذا النوع من الأثاث 
امل�ض���تخدم بك���رثة يف بالد الباحة وع�ض���ري وجازان وجن���ران)2(.. )4( امل�س��دع، وي�سمى 
اأي�س��ًا الد�سم��ال اأو احلمودي: وهو قطعة من القما�س الأحمر يربط به الرجل و�ض���طه، 
ويلب�ض���ه �ض���كان البوادي والأرياف الطائفية، وهذه الأ�ض���ماء الثالثة عرفت يف حمافظة 
الطائف، وتختلف من ناحية لأخرى، واأحيانًا يلب�س يف بع�س الألعاب ال�ض���عبية مثل لعبتي 
حيوم���ا ويل���ي وغريهما)3(. )5( املعدال: هذا امل�ض���طلح الجتماعي معروف���ًا عند اأبناء 
القبائل يف الطائف وغريها من بالد ال�ضروات املمتدة اإىل جنران. فعند حدوث خطاأ اأو 
جتاوز قويل اأو فعلي من �ضخ�س على اآخر، يقوم الإن�ضان املخطئ اأو من ينوب عنه بدفع 
�ض���مان، وي�ض���مى معدال، وهو �ضيء من ال�ض���الح، اأو املال كامتثال للحق واإر�ضاء املجني 
عليه، ويتبقى على املخطئ دفع احلق الذي فر�س عليه من قبل امل�ض���لحني، اأو ا�ض���حاب 
احلل والعقد يف القرية اأو الع�ض���رية)4(. )6( املقينة: هذا ال�ضم )القني( للرجل العبد، 
والقينة للجارية غري الن�ض���اء احلرائر، وهناك مع���اين اأخرى عديدة اأوردها ابن منظور 
يف معجم���ه)5(. واملقين���ة عند اأهل الطائف وم���دن احلجاز الأخرى وبلدان ال�ض���راة، هي 

زرت اأج���زاء م���ن ب���الد الطائ���ف م���رات عدي���دة خ���الل الأربع���ني عام���ًا املا�ض���ية، لك���ن رحلت���ي الأخ���رية من   )1( 
)4-1438/11/8ه�( كانت بهدف تدوين �ضيء من تاريخ هذه البالد ال�ضروية خالل الع�ضر احلديث واملعا�ضر، 
ول ندع���ي الكم���ال فيما مت تاأليفه، لكن ناأمل اأن ياأتي يف امل�ض���تقبل من �ض���يكمل ما عملنا، او ي�ض���حح ما اأخطاأنا 
في���ه. للمزي���د عن املفردات وال�ض���طالحات اللغوي���ة يف حمافظة ا لطائ���ف، انظر ا�ض���ماء اأدوات كثرية وقدمية 
 معرو�ضة يف بع�س املتاحف املوجودة يف هذه املحافظة. كما انظر مناحي القثامي، تاريخ الطائف قدميًا وحديثًا، 

، الطائف القدمي، �س 173-172. �س 123-127، ال�ضيد عي�ضى الق�ضريرِّ
األب�ضة الن�ضاء والرجال واأثاث املنازل قدميًا من املو�ضوعات اجلديدة التي مل تدر�س، وت�ضتحق اأن يفرد لها درا�ضات   )2(

عديدة، وناأمل من اجلامعات املحلية اأن توجه طالبها واأ�ضاتذتها لدرا�ضة مثل هذه امليادين احل�ضارية املهمة.
�ضاهدت بع�س هذه الألب�ضة عند بع�س الأ�ضر الطائفية، ويف بع�س املتاحف اخلا�ضة يف مدينة الطائف يف الفرتة   )3(

من )4-1438/11/8ه�(.
اطل���ع الباحث على وثائق اجتماعية عند بع�س الأ�ض���ر يف مدينة الطائف وبع����س الأعيان والوجهاء واملتعلمني يف   )4(
مراكز ال�ض���فا، وثقيف، وبني مالك، وفيها الكثري من القوانني والأعراف التي كانت �ضائدة عند اأهل هذه البالد، 

وي�ضتخدمونها اأوقات احلاجة اإليها من اأجل ا�ضتمرار حياتهم وتعاي�ضهم فيما بينهم.
انظ���ر ابن منظور، ل�ض���ان العرب، حتقيق علي �ض���ريي )بريوت: دار اإحياء الرتاث العراب���ي، 1408ه�/1988م(،   )5(

ج�11، �س 377-376(.
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امل���راأة التي تخت����س بالغناء اأو تزيني العرائ�س يف منا�ض���بات الزواج، وه���ذه العادة عند 
عرب احلجاز منذ قدمي الزمان، وقد انت�ض���رت يف عموم اململكة العربية ال�ضعودية با�ضم 
)الكواف���ريا( اأو )املطربة( وا�ض���بح هناك حمالت جتارية ن�ض���ائية خم�ض�ض���ة لتجهيز 
العرائ�س والن�ضاء اأثناء حفالت الزواج)1(.)7( امللفاة: هذا امل�ضطلح ذو عالقة باملعدال، 
وهو احلق العملي واملفرو�س الذي ينفذه املخطئ على املخطى عليه، وعادة يكون طعامًا 
من الذبائح والع�ض���يد يقدمه اجلاين للم�ض���لحني واملجنى عليهن وغالبًا يقدم املخطئ 
اعت���ذارًا وعدم تكرار اخلطاأ مرة ثانية. وهذا امل�ض���طلح نف�ض���ه يوج���د عند بع�س قبائل 
ال�ض���روات با�ض���م )امللفا(، وهم ال�ض���يوف الذين يذهبون من مكان لآخر، ويفدون على 
امل�ضيفني يف منا�ضبات اجتماعية عديدة مثل: الزواج، اأو ال�ضماوة، اأو اخلتان، اأو �ضيافة 
عامة اأو خا�ض���ة)2(. )8( املندل: هو من يدعي معرفة ال�ضارق، وغالبًا ي�ضتخدم الأطفال 
دون ال�ض���ابعة، مدعيًا انهم يرون ال�ض���ارق اأو ال�ض���رقة، وهذا ال�ض���نف من الرجال كان 
معروفًا يف بالد الطائف، وهم بخالف ق�ضا�ضي الأثر واملذكورين يف بع�س كتب الرتاث، 

ومن ميار�س هذا العمل فهو من الدجالني وامل�ضعوذين الذين يدعون علم الغيب)3(.
)9( ال�سب��وع: وه���و الي���وم ال�ض���ابع م���ن ولدة الطف���ل، وتع���رف يف كت���ب الفق���ه ب� 
)العقيق���ة(، التي يق���دم فيها وليمة، ذبيحت���ان للمولود الذكر، وذبيح���ة واحدة لالأنثى، 
ويجتم���ع فيها اأفراد الأ�ض���رة والأقارب ويفرحون بهذه املنا�ض���بة، واأحيان���ًا تذبح الذبائح 
وتوزع على الفقراء واملحتاجني، وهي �ض���نة مذكورة يف كتب ال�ض���ريعة الإ�ض���المية )10( 
ال�سحكل، اأو ال�سعن: وهو وعاء �ض���غري م�ضنوع من اجللد، يحمله الرجال على الكتف اأو 

هناك اأعراف وعادات وم�ضطلحات اجتماعية يف بالد الطائف وعموم بالد ال�ضروات واحلجاز، وبع�ضها تال�ضى،   )1(
واأخرى ما زالت معروفة عند بع�س �ضرائح املجتمع، واأحيانًا متار�س يف بع�س املنا�ضبات وهذه ال�ضور احل�ضارية 
جديرة باجلمع والدرا�ضة والتحليل واملقارنة، وناأمل اأن نرى بع�س الباحثني اجلادين الذين يدر�ضون هذا املوروث 

احل�ضاري املهم.
من خالل جتوايل يف نواحي عديدة من اجلزيرة العربية وبخا�ض���ة جنوبها تاأكد يل وجود تراث لغوي وح�ض���اري   )2(
كبري، وكثري من هذا املوروث اندثر، و�ض���اع بع�ض���ه، واأنادي من على �ض���فحات هذا الكتاب يف اأق�ضام اجلامعات 
املحلية املتخ�ض�ضة اأن تعمل جاهدة على جمع هذا الإرث احل�ضاري ودرا�ضته ون�ضره لالأجيال القادمة من الأبناء 
واحلفدة، وهذا من واجبهم علينا اأن ننقل لهم تراث الآباء والأجداد، ونو�ض���ح لهم ما يف هذا امليدان من �ض���ور 

ح�ضارية رائعة.
ق�ض���ية ال�ض���حر، وال�ض���عوذة، والدجل، والعني، واحل�ض���د من الأمرا�س الجتماعية التي عرفها جمتمع الطائف،   )3(
وجميع املجتمعات يف اجلزيرة العربية. وهناك ع�ض���رات الق�ض����س التي تدور حول هذه املو�ضوعات، وال�ضلطات 
الر�ضمية، والأ�ضر، والأفراد، وبع�س �ضرائح املجتمع عانوا وما زال بع�ضهم يعاين من هذه امل�ضاكل. والواجب على 
طالب البحث العلمي اأن يدر�ضوا مثل هذه الآفات، ويعرفون اأ�ضبابها، وطرق عالجها، وحماية النا�س من �ضرورها 

والأخذ على يد من ميار�ضها اأو يروج لها. )واهلل امل�ضتعان(.
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يف اجليب، ويو�ض���ع فيه النقود اأو بع�س الأغرا�س اخلا�ض���ة مثل املفاتيح، اأو الدخان، اأو 
اأدوات اأخرى �ضغرية و�ضرورية لال�ضتخدام، ويعرف هذا الوعاء عند بع�س قبائل مناطق 
الباحة وع�ضري، با�ضم )احل�ضكل(، اأما ال�ضعن فهو اأكرب من احل�ضكل)1(. )11( ال�سخل: 
البن الذكر لل�ض���اة اأو العنز، وال�ضخلة لالأنثى، ويقال له طفل اأو طفيل، وال�ضم الأخري ل 
يطلق اإّل على ولد الن�ض���ان، وابن الناقة ي�ض���مى )حوير(. )12( ال�سعوط: نوع من ورق 
الدخان وم�ضاحيق اأو مركبات خا�ضة عند العطارين )13( ال�سقا: ا�ضم لل�ضخ�س الذي 
يحم���ل املاء م���ن الآبار والعيون اإىل املنازل، وعادة يحمله يف وعائني مربوطني يف راأ�ض���ي 
خ�ض���بة حتمل على الكتف، وتعرف هذه الأوعية با�ضم الزفة للمفرد، والزفتني للوعائني. 
وه���ذه عادة معروفة عند اأه���ل الطائف ومكة املكرمة وغريهما من مدن احلجاز. ويذكر 
يل بع����س الأقارب يف حمافظة النما����س اأنهم عملوا يف هذه املهنة بالطائف ومكة خالل 
ال�ض���تينيات وال�ض���بعينيات من القرن )14ه����/20م(، وكانت اأجرة الزقت���ني اآنذاك ربع 
قر����س، واأحيان���ًا يعمل الفرد عند بع�س الأ�ض���ر الطائفية اأو املكية مقابل الأكل وال�ض���رب 
فق���ط)2(. )14( ال�س��ال: هو غطاء الراأ�س للرجل، وي�ض���نع من ال�ض���وف، ويكون ملونًا 
وي�ضبه العمامة اأو الغرتة يف وقتنا احلا�ضر)3(. )15( ال�سدقف: وي�ضمى يف بع�س بلدان 
ال�ض���روات )ال�ض���قدق(، وهو نوع من اأنواع الأقتاب التي تو�ضع على ظهور اجلمال قبل اأن 
تو�ض���ع عليها الأثقال، وي�ض���نع من اخل�ضب، ويربط باحلبال، وهذه الأداة كانت م�ضهورة 
عن���د اجلمال���ني قدميًا، وما زلنا ن�ض���اهد مناذجًا منها يف بع�س املتاح���ف املحلية، وعند 
من يربي الإبل يف اأرياف حمافظة الطائف وغريها. )16( ال�سربة: اأدوية �ض���عبية عند 
العطاري���ن ويف ال�ض���يدليات مثل مادة ال�ض���نا وغريها، والغر�س من ه���ذا الدواء تطهري 
املع���دة وط���رد ما فيها م���ن ديدان وبكتريي���ا وغريها. و�ض���رب هذا ال���دواء معروفًا عند 
احلجازيني وال�ض���رويني منذ الع�ضر اجلاهلي، ونبته ال�ض���نا معروفة يف حوا�ضر احلجاز 

ه���ذا الوعاء �ض���اهدت يف عدد م���ن املتاحف التاريخي���ة يف اأبها، والنما����س، والباحة، والطائ���ف، وهناك اأدوات   )1(
اأخرى كثرية كانت ت�ض���تخدم يف مهن الزراعة، والتجارة، وعدد من الأعمال واحلرف الجتماعية والقت�ض���ادية 
والتعليمية، وبع�ض���ها معرو�ض���ًا يف بع�س املتاحف املحلية يف الطائف وغريها، والواجب درا�ض���ة هذه الأدوات مع 
ذكر اأ�ض���ولها يف اللغة العربية، وطرق �ض���نعها وا�ضتخدامها، وفوائدها ال�ض���حية ثم مقارنتها بالأدوات احلديثة 

واملعا�ضرة التي حلت حملها يف وقتنا احلا�ضر.
تاريخ ال�ض���قا اأو ال�ضقائني يف مدن احلجاز الرئي�ضية قدمي منذ الع�ضر اجلاهلي وعرب ع�ضور التاريخ الإ�ضالمي،   )2(

وهو من املو�ضوعات احل�ضارية القيمة وي�ضتحق اأن يدر�س يف عدد من الكتب والبحوث العلمية.
مو�ض���وع اللبا�س والزينة يف الع�ض���ر احلديث واملعا�ضر مبحافظة الطائف ويف جميع مدن احلجاز وال�ضروات من   )3(

املحاور اجلديدة التي ت�ضتحق اأن تدر�س يف ع�ضرات البحوث العلمية.
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وله���ا ذكر يف م�ض���ادر تراثية عدي���دة)1(. )17( ال�سملة: من الألب�ض���ة العربية القدمية 
وم�ض���نوعة من ال�ض���وف وم�ض���بوغة باأل���وان خمتلفة، وت�ض���تخدم للفر����س اأو الزينة يف 
املنازل، وقد ا�ض���تهرت بع�س ن�ض���اء ورجال الطائف بن�ضجها و�ض���ناعتها، وكانت ت�ضدر 
اإىل اأ�ض���واق احلجاز، واأ�ضواق اأخرى يف اجلزيرة العربية وخارجها، واليوم اأ�ضبحت غري 

موجودة اإّل يف بع�س املتاحف املحلية)2(.
)18( الب��ازار اأو البن��در: كلم���ة فار�ض���ية، معروفة يف بالد الطائف، ويق�ض���د بها 
ال�ضوق التجاري، ورئي�س التجار اأو التجارة يعرف با�ضم )�ضاه بندر(. والبندر هو امليناء 
ال�ض���احلي، فيق���ال: بندر ج���دة، اأو بندر القنف���ذة، اأو بندر جازان، وغريه���ا من املوانئ 
داخل اجلزيرة العربية وخارجها، ومن يطلع على وثائق الدولة العثمانية خالل الع�ض���ر 
احلديث فاإنه يجد هذا امل�ضطلح مدون فيها بكرثة)3(. )19( بريق: هو العلم، اأو الراية، 
واأ�ض���لها تركي، وترمز اإىل النتماء والهوية، واأحيانًا يق�ض���د بها القوة وجمع ال�ضمل على 
راأي اأو عم���ل موحد، وت�ض���نع من القما����س، وترفع على راأ�س عمود، ولها �ض���عار ديني اأو 
�ضيا�ض���ي، اأو الثنني مع���ًا)4(. )20( البيز: الوقاء الذي مت�ض���ك به الأ�ض���ياء احلارة من 
الن���ار وي�ض���تخدمه الطباخني ورب���ات البيوت اأثناء طه���ي الطعام، وي�ض���نع من القما�س 
 وي�ضاف اإليه بع�س النقو�س والتطريزات اجلميلة، ويباع يف حمالت الأدوات املنزلية)5(. 
)21( الع��اين: عق���د بالوفاء من املخطئ اأو م���ن ينوب عنه، ويوؤخذ اأي�ض���ًا من املخطى 
عليه اأو من العقالء وامل�ضلحني، الذين يعملون يف ال�ضالح بني النا�س، وياأتي بعد تقدمي 
املعدال ثم احلق للمخطى عليه، والغر�س من هذا العرف هو دفع ال�ض���ر اأو الأخذ بالثاأر، 

اأو ال�ضكوى والحتجاج من جديد)6(.

تاري���خ الط���ب والتطبيب يف ب���الد الطائف، اأو احلجاز، اأو ال�ض���روات من امليادين احل�ض���ارية الكبرية عرب اأطوار   )1(
التاريخ، وناأمل اأن نرى باحثني جادين يدر�ضون هذا املو�ضوع يف كتب وبحوث علمية.

ميدان اللبا�س يف حمافظة الطائف مو�ضوع جيد وي�ضتحق الدرا�ضة يف كتاب اأو ر�ضالة علمية.  )2(
من يدر�س اللهجات واملفردات وال�ض���طالحات الأجنبية يف بالد احلجاز اأو ال�ض���روات فاإنه �ضيجد اآلف الكلمات   )3(
الت���ي اأ�ض���ولها فار�ض���ية اأو عثماني���ة اأو اوروبية، ويتحدث بها النا�س الي���وم، وكاأنها جزء من اللغ���ة العربية. وهذا 

املو�ضوع يحتاج اإىل درا�ضات علمية عديدة.
من يدر�س تاريخ الراية، اأو العلم، اأو البريق، عرب اأطوار التاريخ �ض���يعرث على معلومات كثرية تف�ض���ل اأ�ض���كالها،   )4(

واأهدافها، وا�ضتخداماتها، والأدوار التي لعبتها عند جميع الأمم واحل�ضارات القدمية واحلديثة.
مو�ضوع الطعام وال�ضراب واأدواته يف احلجاز اأو الطائف خالل الع�ضر احلديث من املو�ضوعات التي مل تدر�س يف   )5(

هيئة بحوث علمية، وناأمل من موؤرخي مدن احلجاز اأن يدر�ضوا هذا العنوان يف كتاب اأو ر�ضالة علمية.
يوجد يف حمافظة الطائف وعموم بالد تهامة وال�ضراة الكثري من الأعراف والعادات والقوانني التي كانت ت�ضنها   )6(
القبائل اأو اأبناء القرية، اأو احلي الواحد من اأجل التعاي�س يف �ضالم، وردع من يهدد حياة واأمن النا�س. ومثل هذه 

املو�ضوعات مذكورة يف بع�س الوثائق املحلية، وما زال يعرفها كبار ال�ضن وهي جديرة باجلمع والدرا�ضة.
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)22( العمدة: ا�ض���م وظيفة ال�ضخ�س الذي ي�ض���رف على احلي اأو الأحياء يف موقع 
حم���دد من املدينة، وعرف هذا امل�ض���طلح عند اأهل الطائ���ف وغريها من مدن احلجاز 
خ���الل النف���وذ العثماين على اجلزي���رة العربية، ودور �ض���احب هذا اللقب حل م�ض���اكل 
احلي، واإذا ا�ضتع�ض���ى الأمر عليه يف مو�ضوع ما فاإنه يرفعه للجهات الر�ضمية، وما زالت 
ه���ذه الوظيفة موج���ودة يف احلجاز وغريها من م���دن اململكة، والعامل���ون يف هذا العمل 

يتبعون اإداريًا اإىل وزارة الداخلية)1(.
)23( غدف��ة، واملدبغة: الغدفة، غطاء وجه امل���راأة مثل الربقع. والبخنق: اللبا�س 
الذي تغطي به املراأة را�ض���ها، ويعرف اأي�ضًا بال�ض���يله اأو الطرحة يف بع�س بلدان احلجاز 
وال�ض���روات)2(. اأم���ا املدبغة فهي اإن���اء كبري من احلديد اأو الفخ���ار اأو النحا�س جتمع فيه 
اأدوات الدبغ مثل، ق�ض���ر الرمان، وغريها، وت�ض���اف اإليه اجللود التي يراد دبغها ملدة من 
الزم���ن ثم تنقل اإىل مكان اآخر وت�ض���رب بع�ض���ا من اخل�ض���ب لأج���ل تنظيف اجللد مما 
علق به. وبالد الطائف م�ض���هورة بالدباغة منذ الع�ض���ر اجلاهلي وعرب ع�ضور الإ�ضالم، 
ويف كتب الرتاث الإ�ض���المي تف�ض���يالت كثرية عن الأدمي )اجللود( الطائفية)3(. )24( 
اخلر���س، والهر�س: اخلر�س، اأداة من الذهب اأو الف�ض���ة تعلق���ه املراأة يف اأذنيها للزينة 
والتجم���ل. وهن���اك اأنواع اأخرى ت�ض���نع من احلديد اأو اخل�ض���ب وتو�ض���ع يف اأذن الثور اأو 
البقرة ويربط بحبل لقيادة هذه الدابة من مكان لآخر)4(. والهر�س: �ض���ناعة يدوية عند 
البادية، وغالبًا تكون من وبر الأغنام اأو الإبل، وت�ضتخدم كفرا�س للجلو�س، اأو ت�ضنع منه 

بيوت ال�ضعر)5(.
)25( النقا: من الأعراف التي مار�ضها اأهل الطائف وغريهم من اأر�س ال�ضروات، 
وه���و حك���م يتفق عليه اأبناء احل���ارة، اأو القرية اأو الع�ض���رية، وغالبًا يك���ون مكتوبًا ويوقع 

تاريخ العمدة يف حا�ض���رة احلجاز من املو�ض���وعات الإدارية احل�ضارية التي مل تدر�س وت�ضتحق اأن تدون يف بع�س   )1(
الكتب والبحوث العلمية.

م�ضطلحات الزينة واللبا�س يف حمافظة الطائف من العناوين اجلديدة وت�ضتحق اأن يفرد لها درا�ضات علمية عديدة.  )2(
الأدمي الطائف من م�ض���نوعات احلجاز امل�ض���هورة التي ت�ض���در اإىل جميع اأ�ض���واق العامل يف اجلاهلية والإ�ض���الم.   )3(
ودباغة اجللود اليوم اأ�ضبحت تعالج عن طريق مكائن وم�ضانع خم�ض�ضة ل�ضناعة اجللد. ودرا�ضة تاريخ الدباغة 

يف الطائف منذ الع�ضر اجلاهلي اإىل وقتنا احلا�ضر من العناوين التي ت�ضتحق الدرا�ضة يف بحث علمي مف�ضل.
الأدوات الرتاثية الزراعية اأو التجميلية للمنازل اأو للب�ضر يف حمافظة الطائف من املو�ضوعات اجلديدة اجلديرة   )4(

بالدرا�ضة. وكثري من هذه الأدوات ما زال معرو�ضًا يف بع�س املتاحف واملنازل الطائفية.
كانت معظم حمافظة الطائف بادية، واليوم و�ض���لت التنمية واملدنية اإىل جميع اأجزائها. واإجراء درا�ض���ة مقارنة   )5(

عن حياة اأهل الطائف يف احل�ضر والبادية من العناوين القيمة وت�ضتحق اأن تدر�س يف بحوث علمية موثقة.
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عليه ح�ض���ور و�ض���هور، ويتم تطبيقه على من يتعدى على فرد اأو جماعة اأخرى بالألفاظ 
القبيح���ة كالق���ذف اأو خد����س العر�س اأو اعت���داء بالقول اأو الفعل على ع���ورات اأو اأمن اأو 
دماء الآخرين)1(. واجلاين ي�ضرب اأمام اأ�ضحاب احلق حتى ير�ضوا، وهذا ال�ضرب موؤمل 
وغالب���ًا ينزل على اأثره دم املخطئ. )26( النفية: اأداة م�ض���نوعة من �ض���عف النخيل، 
وت�ض���مى مفر�س الطعام، اأو امل�ضطح وتو�ضع حتت الطعام اأثناء الأكل. )27( القطلة، اأو 
العج��رى، اأو الهراوة اأو ال�سون: هذه الأ�ض���ماء تطلق على الع�ض���ا الغليظة التي يحملها 
الرجل يف �ض���فره واأحيانًا يف تنقالته من مكان لآخر، وتوؤخذ من اأ�ضجار العتم اأو ال�ضمر، 
وقد ت�ض���نع من احلديد، وي�ض���اف اإليها ا�ض���كال من الزينة وحتلى اأحيانًا ببع�س القطع 
النحا�ض���ية)2(. )28( الظبية، واجلزة، واحلجل  والرو�سان: الظبية، وعاء م�ضنوع من 
اجللد، وي�ض���به ال�ض���عن اأو ال�ضحكل )احل�ض���كل( اأو الزنبيل ويعرف اأي�ض���ًا با�ضم املزودة 
ويحمل هذا الوعاء باليد عند الذهاب لإح�ض���ار بع�س الأغرا�س من ال�ض���وق)3(. واجلزة 
هي الكانون، وهو اإناء م�ض���نوع من احلديد دائري اأو مربع اأو م�ض���تطيل ال�ض���كل، وتو�ضع 
في���ه الن���ار اأو اجلمر للتدفئ���ة، اأو يطهى عليه بع�س امل�ض���روبات مثل ال�ض���اي والقهوة، اأو 
اأقرا����س اخلبز.  واحلجل، اأي اخللخال، نوع من احللية تلب�ض���ها امل���راأة يف الأرجل، وهو 
م�ض���نوع من الذهب اأو الف�ض���ة. اأما الرو�ض���ان فهي نوافذ املنازل القدمية من اخل�ض���ب 
وتطعم اأحيانًا باحلديد، وفيها اإبداعات جميلة من �ضنع النجارين واحلدادين، كان هذا 
الفن املعماري �ض���ائدًا يف منازل الطائف ومعظم مدن احلجاز، وما زال ماثاًل يف ب�ض���ع 
بيوت الطائف القدمية، ونرى بع�س الأ�ض���ر والأفراد الطائفية عادوا اإىل ا�ضتخدامها يف 

منازلهم احلديثة)4(.

هذا ما �ضمعته وقراأته عند بع�س موؤرخي الطائف مثل مناحي القثامي وال�ضيد عي�ضى الق�ضرّي. كما اأنني اطلعت   )1(
على وثائق واتفاقيات عديدة عند بع�س ع�ض���ائر بني �ض���عد، ومي�ض���ان باحلارث، وبع�س فروع قبيلة عتيبة، وبني 
مال���ك بجيل���ة، وغامد وزهران ووجدت يف مثل هذا النوع من التفاقيات الكثري من البنود التي توؤكد على �ض���بط 
الأمن، وحماية احلقوق، وان�ض���اف املظلوم بني اأفراد القرية اأو الع�ض���رية الواحدة. ومثل هذه امل�ضادر التاريخية 

كثرية عند بع�س الأفراد والأ�ضر يف هذه البلدان وهي جديرة باجلمع والدرا�ضة والتحليل.
من يزور ال�ض���يدليات اليوم اأو بع�س الأ�ضواق ال�ضعبية يف الطائف وغريها من مدن اململكة يجد اأنواع عديدة من   )2(

الهراوى املتفاوتة يف الأحجام والأ�ضكال.
الأدوات امل�ض���تخدمة يف التجارات وحمل الب�ض���ائع والتبادل التجاري من املو�ض���وعات التي ت�ض���تحق اأن تدر�س يف   )3(

عدد من البحوث العلمية املوثقة.
تاري���خ العم���ران قدميًا وحديث���ًا يف حمافظة الطائف من املو�ض���وعات اجلديدة والرثية يف معلوماتها، وي�ض���تحق   )4(
هذا العنوان الدرا�ض���ة يف عدد من البحوث والدرا�ض���ات، وناأمل من اأق�ضام التاريخ يف جامعات الطائف وحوا�ضر 

احلجاز اأن تدر�س مثل هذه اجلوانب درا�ضة علمية موثقة.
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خام�صًا: �صفحات من �لتاريخ �القت�صادي:

1-�جلمع و�اللتقاط، و�ل�صيد، و�لرعي:
تنوع البيئة يف بالد الطائف، جعل ال�ض���كان ميار�ضون عدد من احلرف القت�ضادية. 
فف���ي ال�ض���ابق كان هن���اك اأنا�س من اأهل الطائ���ف يتجولون يف ربوع البالد وبخا�ض���ة يف 
املناط���ق الزراعية كي ي�ض���اعدون مالكها يف خدم���ة مزارعهم ثم يح�ض���لون على بع�س 
الأعطي���ات مث���ل احلب���وب والفواك���ه، ويف املدينة م���ن ميار�س ه���ذه املهنة مع اأ�ض���حاب 
التجارات واحلرف وال�ض���ناعات وغريها)1(. و�ض���رائح اأخرى من اأه���ل القرى والبوادي 
الطائفي���ة يجمعون احلطب، اأو اأعواد ال�ض���واك، اأو بع�س الثمار اجلبلية كالتني ال�ض���وكي 
)الرب�ض���ومي(، وت���ني احلم���اط، اأو النيق الذي يجلب من اأ�ض���جار ال�ض���در ويذهبون بها 
اإىل الأ�ض���واق لبيعها، ومنهم من كان يجمع فواكه وخ�ض���روات جبلية اأخرى ويح�ضرونها 
اإىل منازلهم لالقتيات بها)2(. وهذه العادات تال�ض���ت يف وقتنا احلا�ض���ر، و�ضكان البالد 
الأ�ض���ليني ل ميار�ضونها اإّل نادرًا، ب�ضبب حت�ضن الأو�ضاع القت�ضادية واملالية عند عموم 
�ض���رائح املجتمع، واأن �ض���اهدنا بع�س الأف���راد الذين يجمعون احلطب اأو امل�ض���اويك من 
اجلبال ويبيعونها يف الأ�ضواق اأو يف بع�س املجمعات ال�ضكانية فهم قليلون جدًا، وبع�ضهم 
م���ن اأهل البادية، اأو من العمالة الوافدة من بالد اليمن)3(. كما �ض���اهدت عمال وافدون 
من الهند، وبنجالدي�س، وم�ض���ر، وال�ض���ودان، واأحيانًا باك�ض���تان وغريهم يجمعون التني 
ال�ض���وكي )الرب�ض���ومي(، اأو ثمار الذرة اأو ما ي�ض���مى ب� )احلب�س( )4( ويبيعونها يف بع�س 

الأ�ضواق ال�ضعبية، وعلى جوانب ال�ضوارع والطرق الرئي�ضية يف املحافظة)5(.

هذا ما �ض���معته من بع�س اأعيان مدينة الطائف وبع�س كبار ال�ض���ن يف مراكز ثقيف، وال�ضفا، والهدا، وبني مالك   )1(
بجيل���ة يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(. ومثل هذه العادات �ض���اهدتها يف ثمانينيات القرن )14ه�/20م( يف 

�ضروات ع�ضري، وبالد احلجر، وغامد وزهران.
تاري���خ اجلمع واللتق���اط يف حمافظة الطائف خالل القرن )14ه�/20م(. من املو�ض���وعات اجلديدة وي�ض���تحق   )2(
هذا العنوان اأن يدر�س يف بحث مطول، على هيئة كتاب اأو ر�ض���الة علمية، وناأمل اأن نرى من اأبناء هذه املحافظة 

وبخا�ضة من الباحثني واملوؤرخني من يدر�س هذه العناوين درا�ضة علمية.
درا�ضة تاريخ اجلمع واللتقاط يف املا�ضي واحلا�ضر )درا�ضة مقارنة( من العناوين اجليدة اجلديرة بالبحث والدرا�ضة.  )3(

ه���ذا النوع من الثم���ر يجلب من مزارع الذرة، و�ض���كل الثمرة الواحدة خمروطية ال�ض���كل ومليئة باحلبوب كبرية   )4(
احلج���م، جتمع وت�ض���وى على النار وتب���اع لالأكل. وهناك عمال عديدون ميار�ض���ونها يف البالد املمتدة من مناطق 
جازان وع�ض���ري اإىل الطائف، ويكرث تواجدها يف بالد ال�ضروات خالل ف�ضل ال�ضيف لوفرتها وكرثة امل�ضطافني. 

وبع�س النا�س ي�ضمونها )احلب�س( اأو )الذرة( واأ�ضماء اأخرى عديدة خمتلفة من مكان لآخر.
�ض���اهدت هذه العادة متار�س يف مناطق الهدا، وال�ضفا، وثقيف، وبني �ضعد، ومي�ضان باحلارث، وبني مالك بجيلة   )5(

يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.
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اأم���ا ال�ض���يد يف حمافظ���ة الطائ���ف ف���كان ميار�س ب�ض���كل كب���ري اإىل نهاي���ة القرن 
)14ه�/20م(، واأهل الأرياف والبوادي الأكرثية يف �ض���يد احلم���ام، والطيور، والقهابا، 
والأران���ب، والغزلن، والهدف من ا�ض���طياد هذه الأنواع هو اأكلها)1(. وهناك من ي�ض���عى 
اإىل �ض���يد بع�س احليوانات الوح�ض���ية، اأو الزواحف، اأو الطيور ال�ض���ارة بهدف الق�ض���اء 
عليها والتخل�س من �ض���رها)2(. اأما ال�ض���يد اليوم فال ن�ض���مع عنه اإّل ن���ادرًا، لأن النا�س 
اأ�ض���بحوا يف غنى عن ممار�ض���ة هذه املهنة، واإن ظهر �ض���يء من الطيور، اأو احليوانات، 
اأو الزواح���ف اخلطرية فهناك جهات ر�ض���مية حكومية تتوىل الق�ض���اء عليها، اأما �ض���يد 
ال�ض���يود النافعة من غزلن واأرانب وغريها، فاأ�ضبح نادرًا، لعدم وجودها بكرثة، وعدم 
عت قوانني حتافظ على البيئة واحلياة الفطرية،  احلاجة اإىل حلومها، ثم اأن الدولة �ض���رَّ
ورمبا يف الأرياف اأو غرب �ضروات حمافظة الطائف من ميار�س ال�ضيد على نطاق �ضيق 
ج���دًا، وهذا عمل غري قان���وين، واإذا ُعرف من يقوم بذلك فقد يواجه غرامات وعقوبات 

عديدة من اأجهزة الدولة امل�ضوؤولة عن البيئة)3(.
كثري من اأهل الطائف يف املا�ضي ميار�ضون مهنة الرعي، وبخا�ضة اأهل البادية �ضمال 
و�ض���رق وجنوب املحافظة، فالرعي مهنتهم الرئي�ض���ية، وجل اأنعامهم من املاعز وال�ضاأن 
والإبل، واأحيانًا احلمري والبقر)4(. ومن ال�ضكان يف ال�ضروات من مار�س الزراعة والرعي 
مع���ًا، لك���ن ما يقتنونه من الأنعام اقل بكثري جًد من اأه���ل البوادي)5(. ومهنة الرعي عند 

من يدر�س تاريخ حياة النا�س املعي�ضية يف بالد تهامة وال�ضراة من مكة والطائف �ضماًل اإىل جازان وجنران جنوبًا   )1(
يجد الكثري من رجالها يف ال�ض���ابق ميار�ضون ال�ض���يد للعي�س والقتيات مما ي�ضطادونه، ثم اإن بالدهم وبخا�ضة 
ال�ض���روات مليئة باأنواع ال�ض���يد املختلفة. وهناك طرق وحيل كثرية لل�ضيادين الذين ميار�ضون هذه املهنة. واأقول 
اأن تاريخ ال�ض���يد يف هذه البالد خالل ع�ض���ور اجلاهلية والإ�ضالم من املو�ضوعات التي مل تدر�س اإطالقًا، وناأمل 

من موؤرخي بلدان الطائف وتهامة وال�ضراة اأن يدر�ضوا هذا املو�ضوع اجلديد يف بابه.
اأخربين بع�س املوؤرخني يف مدينة الطائف باأنه كان هناك بع�س ال�ضيادين املهرة الذين ي�ضيدون بع�س الزواحف   )2(
والوحو�س املفرت�ض���ة ويق�ض���ون عليها، وكان يف حمافظة الطائف �ض���يادون معروفون ي�ض���يدون الغزلن والأرانب 
والوبران. و�ضاهدت اأي�ضًا �ضيادون جيدون يف حمافظة النما�س وبالد اأبها وخمي�س م�ضيط خالل الت�ضعينيات من 
القرن )14ه�/20م( واأقول اأن تاريخ ال�ض���يد يف بالد ال�ض���روات من اأبها اإىل الطائف من املو�ضوعات التي يجب 

درا�ضتها يف بحوث علمية عديدة.
كان ال�ضيد يف املا�ضي معروفًا وممار�ضًا عند اأفراد كثريون، واليوم اأ�ضبح نادرًا. وايجاد درا�ضة مقارنة ملمار�ضة   )3(
ال�ض���يد يف حمافظة الطائف يف املا�ض���ي واحلا�ضر من املو�ضوعات اجلديدة وي�ضتحق اأن تدر�س يف هيئة كتاب اأو 

ر�ضالة علمية، وناأمل اأن نرى من جامعة الطائف من يقوم باإجناز هذا العمل العلمي القيم.
توج���د احلمري والأبقار عند اأهل البادية واحلا�ض���رة، اأما الإبل والأغنام )ال�ض���اأن واملاعز( فهي العمود الفقري   )4(

عند اأهل البوادي.
اأهل املدينة والأرياف يف حمافظة الطائف ميار�ض���ون الزراعة ب�ض���كل كبري، واإىل جانب هذه املهنة كانوا ميتلكون   )5(
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كثري من �ضكان حمافظة الطائف معروفة و�ضائدة حتى بدايات هذا القرن )15ه�/20م( 
والقائمون عليها هم اأهل البالد اأنف�ض���هم من الرجال والن�ض���اء، واأي�ضًا الأطفال ال�ضغار 
ي�ض���اركون يف رعي البهم )�ضغار ال�ضاأن، واملاعز( قريبًا من املنازل يف القرية اأو الريف 
اأو البادية. وهناك بع�س الرعاة يف ال�ض���روات يذهبون باأنعامهم اإىل البوادي ال�ض���رقية، 
اأو �ضفوح �ض���روات الطائف الغربية، واملعروفة حمليًا با�ض���م )الأ�ضدار( اأو )العرو�س(، 

فيمكثون فيها �ضهورًا عديدة من العام)1(.
وق���د اطلعت على بع�س الوثائق عند بع�س اأ�ض���ر الطائف وفيه���ا معلومات قيمة عن 
بع����س الأف���راد اأو اجلماعات الت���ي كانت متتلك قطع���ان من الإبل وال�ض���اأن واملاعز من 
قبائل عتيبة، ومن بني �ض���عد، وباحلارث مي�ض���ان، وبني مالك بجيلة يف جنوب حمافظة 
الطائف)2(. كما يظهر على هذه الوثائق اأ�ضماء �ضيوخ واأعيان و�ضهود اأقروا بع�س ال�ضروط 
التي ُت�ض���ريرِّ حياة الرعي يف بع�س الأحمية العامة واخلا�ض���ة، ووجوب التعاون بني مالأك 
الأنعام اأثناء رعيهم موا�ض���يهم، وعدم حدوث اأي اعتداءات اأو اأذى ي�ض���در من بع�ض���هم 
على بع�س)3(. وما زال الرعي يف بالد الطائف حتى اليوم وبخا�ض���ة عند بوادي الطائف 
ال�ض���مالية وال�ضرقية، لكنه يف م�ض���توى اأقل مما كان عليه يف املا�ضي، وذلك لظهور كثري 
م���ن امله���ن التي يجلب منها عوائد مادية اأف�ض���ل ويبذل فيها جهود اأق���ل، مثل: الوظائف 
احلكومية والأهلية، والتجارات، وال�ض���ناعات وغريها)4(. اأما الرعي يف املدينة واملراكز 

قطعان من الأغنام التي يقومون على رعايتها يف جبالهم ووهادهم واأوديتهم. هذه الأقوال �ضمعتها من بع�س كبار 
ال�ضن يف مدينة الطائف وبع�س الأرياف الغربية واجلنوبية، من املحافظة. كما �ضاهدت ممار�ضة هذه املهنة عند 

عموم النا�س يف البالد املمتدة من الباحة اإىل اأبها خالل الت�ضعينيات من القرن )14ه�/20م(.
هذا ما �ض���معته من بع�س املعلمني الأوائل اأو كبار ال�ض���ن يف مدينة الطائف ويف بالد ثقيف، وبني �ض���عد، ومي�ضان   )1(
باحل���ارث، وبن���ي مالك بجيلة يف الف���رتة من )4-1438/11/8ه�(. كم���ا اأن هذه العادات �ض���اهدتها عند بع�س 
الب���وادي والق���رى يف الب���الد املمت���دة م���ن غامد وزه���ران اإىل قحطان و�ض���هران خالل الت�ض���عينيات م���ن القرن 
)14ه�/20م(. واأقول اأن درا�ضة تاريخ الرعي يف ار�س ال�ضروات من الطائف حتى اأبها خالل القرن )14ه�/20م( 

من املو�ضوعات اجلديدة واجلديرة اأن تدر�س يف عدد من البحوث املوثقة.
�ض���ور من هذه الوثائق توجد �ض���من مكتبة الباحث، و�ض���وف ن�ضعى اإىل جمع كل ما ح�ض���لنا عليه من وثائق عن حمافظة   )2(
الطائف، ثم ندر�ضها ونن�ضرها يف مكان واحد حتى ي�ضتفيد منها الباحثني وطالب الدرا�ضات العليا يف جامعاتنا املحلية.

كل قرية اأو بادية لها نظام يو�ض���ح حياتها الرعوية، ول تخلو الأ�ض���ر والبوادي والقرى من م�ضاكل عار�ضه يف هذه   )3(
املهنة، لكن عقالء القوم وكبارهم يعملون على حلها، وعدم تو�ضيع فجوتها، بل اأن اأفراد كل ناحية يتوجب عليهم 
التقارب والتعاون حتى ت�ض���تمر حياتهم. ودرا�ض���ة تاريخ الرعي يف حمافظة الطائف خالل القرن )14ه�/20م(، 
كي���ف كان التع���اون م���ا ب���ني الرعاة وال�ض���كان يف ممار�ض���ة هذه املهن���ة؟ وما هي امل�ض���اكل والعقب���ات التي كانت 
تواجههم؟ وكيف كانت تعالج؟ وما هو دور اأعيان النا�س وال�ض���يوخ والوجهاء يف حماية حياة الرعي والرعاة؟ كل 

هذه الت�ضاوؤلت جديرة بالبحث والدرا�ضة يف بحوث علمية موثقة.
درا�ض���ة تاري���خ الرع���ي يف الطائ���ف خالل ه���ذا الق���رن )15ه�/20م(، ث���م مقارنته م���ع مهنة الرع���ي يف القرن   )4(

)14ه�/20م( من املو�ضوعات اجلديدة وي�ضتحق اأن يدر�س يف كتاب اأو ر�ضالة علمية.
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احل�ضارية الكبرية يف املحافظة فقد تدهور، واأ�ضبح قلياًل جدًا، ومن ميار�س هذه املهنة 
فغالبًا تكون املوا�ض���ي يف مزارع اأو اأمكنة خا�ضة جتمع فيها ويجلب لها الغذاء يف اأماكنها 
دون اأن تر�ض���ل اإىل اخل���الء بخالف الرعاة يف البوادي ير�ض���لون موا�ض���يهم اإىل اجلبال 
والأودي���ة وغريه���ا)1(. كما دخل عن�ض���ر العمالة الواف���دة اإىل مهنة الرعي يف ع�ض���رنا 
احلديث واملعا�ضر، واأ�ضبح الكثري من القائمني على حرا�ضة املو�ضي الربية واملنزلية من 
العمال القادمني من بالد اليمن، وم�ض���ر، وال�ض���ودان، والباك�ض���تان، والهند، واحلب�ضة، 
وال�ض���ومال، واأرتريي���ا، وغريها، وقلياًل ما نرى املواطن ال�ض���عودي ه���و الذي يقوم على 
رعاية موا�ضيه، واإمنا يتوىل الإ�ضراف العام، والرعي واحلرا�ضة، والبيع وال�ضراء توؤكل يف 

الغالب اإىل هوؤلء العمال الوافدين من خارج البالد)2(.

2-�لزر�عة:
تت�ض���ابه بالد ال�ضروات املمتدة من الطائف اإىل �ضنعاء يف كثري من مقومات احلياة 
الجتماعية والقت�ضادية، والزراعة اإحدى املهن الرئي�ضية ل�ضكان هذه البالد. والذاهب 
يف اأرجائها يرى املدرجات الزراعية منت�ضرة يف كل مكان، وي�ضاهد العيون والآبار القدمية 
التي يعود تاريخ بع�ض���ها اإىل اآلف ال�ض���نني)3(. ومن يزور املتاح���ف التاريخية املحلية، اأو 
يلتقي ببع�س امل�ض���نني وامل�ض���نات يف هذه الديار فاإنه ي�ضمع وي�ض���اهد الكثري من الأدوات 

والأخيار التي تدور حول ممار�ضة اأهل ال�ضروات للزراعة)4(.
ومن يطّلع على بع�س الدرا�ض���ات املطبوعة واملن�ض���ورة، وعل���ى الوثائق واملخطوطات 
غري املن�ض���ورة، فاإنه �ض���يجد تف�ض���يالت كثرية عن امللكيات الزراعية، وكيفية حيازتها، 
واأ�ضاليب الزراعة من حرث وبذر وري وح�ضار وتخزين، واملعوقات وامل�ضاكل التي تواجه 

مقارنة الرعي الربي ويف املزارع والبيوت اخلا�ضة يف وقتنا احلا�ضر من املو�ضوعات اجلديرة بالدرا�ضة والتحليل والتوثيق.  )1(
هذا ما �ض���اهدته يف بوادي وقرى ومدينة واأ�ض���واق حمافظة الطائف. وهذه الظاهرة لي�ض���ت حم�ضورة على اأهل   )2(
الطائ���ف، واإمنا �ض���اهدتها يف كثري من م���دن وقرى اململكة العربية ال�ض���عودية. واإيجاد درا�ض���ة مقارنة عن حياة 
الرعي والرعاة يف املا�ضي واحلا�ضر من املو�ضوعات اجلديدة، وناأمل من اأ�ضاتذة التاريخ يف جامعاتنا املحلية اأن 

تدر�س مثل هذه العناوين احل�ضارية.
هذا ما عرفته و�ضاهدته خالل الأربعني عامًا املا�ضية واأنا اأجتول يف اأر�س ال�ضروات من بالد اليمن اإىل الطائف وما حولها.  )3(
زار الباح���ث كثري من املتاحف التاريخية يف اأر�س ال�ض���روات، و�ض���مع من بع�س املزارع���ني اأو من لديه خربة عن   )4(
الزراعة قدميًا. و�ضاهد ممار�ضة الأعمال الزراعية يف مناطق ع�ضري والباحة اأثناء الثمانينيات والت�ضعينيات من 
القرن )14ه�/20م(، وكيف كانت اأكرث احلرف التي ميار�ضها معظم �ضكان ال�ضروات، ويعتمدون عليها يف ك�ضب 
اأرزاقهم. واأقول اأن تاريخ الزراعة يف ال�ض���روات خالل القرنني )13-14ه�/19-20م( من املو�ض���وعات اجلديدة 

التي مل تدر�س وت�ضتحق البحث والتدوين يف عدد من البحوث العلمية.
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املزارع���ني يف اأوطانهم، و�ض���بل التكاتف والتع���اون بني اأهل القرية اأو الع�ض���رية الواحدة 

اأثناء ممار�ضة الزراعة)1(.
 وعن���د زيارتي الطائ���ف يف عام )1438ه�/2017م( )2(، ولقائ���ي مع بع�س املوؤرخني 
يف هذه املحافظة، والتجول يف بع�س اأرجائها ات�ضح يل عدة اأمور، نذكر اأهمها يف النقاط 

الآتية:
�أ - حمافظ���ة الطائ���ف اأر�س زراعية جيدة، يزرع فيها خ�ض���روات وفواكه كثرية مثل: 
احلم�ضيات، والعنب، والرمان، واحلماط، والبخارى، والرب�ضومي )التني ال�ضوكي(، والتني 
البلدي، واللوز، والزيتون الربي، والتمور يف بع�س اأجزائها ال�ض���مالية وال�ض���رقية واحلبوب 
باأنواعها )احلنطة، والذرة، وال�ض���عري(، وخ�ض���روات كثرية اأخ���رى كاخليار، والطماطم، 
والبطاط�س، والبامية، والفا�ضوليا، واجلزر، واخل�س، واجلرجري، والبقدون�س، والكزبرة، 

وبع�س املزروعات العطرية مثل الريحان، والنعناع، وال�ضيح وغريها)3(.
ب- ذكر يل بع�س الرواة يف مدينة الطائف ومراكز املحافظة اجلنوبية ثرى الأو�ضاع 
الزراعي���ة يف بالده���م خالل الق���رن )14ه�/20م(، وع���ددوا كثري م���ن املزروعات التي 
كان يقوم عليها معظم ال�ض���كان، ويقول بع�ض���هم اأن الزراعة كانت املهنة الرئي�ضية لأهل 
الطائف، ومع بداية التطوير والتنمية احلديثة منذ ت�ض���عينيات القرن الهجري املا�ض���ي، 
بداأ النا�س تدريجيًا يبتعدون عن مزاولة الزراعة وينخرطون يف اأعمال ح�ض���ارية اأخرى 
مثل التج���ارة، والعمل يف الوظائف احلكومية والأهلية، كما اأن عمارة املنازل والق�ض���ور 
احلديث���ة، وبناء مرافق اأهلية وحكومية، واإن�ض���اء الكثري م���ن املخططات العمرانية جعل 

اطلع الباحث على مئات الوثائق غري املن�ض���ورة التي تدور موادها على الأرا�ض���ي الزراعية يف بالد ال�ض���روات من   )1(
ظهران وقحطان اإىل الطائف، وعن اأ�ضحاب العقارات الزراعية، والعقبات التي تقابلهم اأفرادًا وجماعات، ودور 
�ضيوخ واأعيان القرية اأو الع�ضرية، اأو املحاكم ال�ضرعية وبع�س املوؤ�ض�ضات الإدارية يف معاجلة امل�ضاكل التي حتدث 
ب���ني النا�س يف مزارعهم واأمالكهم العقارية. مثل هذه امل�ض���ادر جديرة باجلمع والدرا�ض���ة والتحليل. وناأمل من 

الأ�ضاتذة املوؤرخني يف اجلامعات املحلية اأن يدر�ضوا هذه امليادين احل�ضارية املهمة.
كانت هذه الزيارة يف الفرتة املمتدة من )4-1438/11/8ه�.  )2(

ه���ذه من���اذج مزروع���ات الطائ���ف، وكت���ب ال���رتاث الإ�ض���المي، وم�ض���ادر تاري���خ احلج���از، وكت���ب اجلغرافي���ا   )3( 
 الرحال���ة، وبع����س الكتب املدون���ة عن الطائ���ف، والوثائق املن�ض���ورة وغري املن�ض���ورة، واأقوال بع�س ال���رواة وكبار 
ال�ضن توؤكد على غنى احلياة الزراعية يف حمافظة الطائف. واأنادي يف اأ�ضاتذة التاريخ بجامعة اأم القرى واأحثهم 
عل���ى توجي���ه بع�س طالبهم يف برامج املاج�ض���تري والدكتوراه اإىل درا�ض���ة تاريخ وح�ض���ارة الطائف وبخا�ض���ة يف 

الزراعة وغريها.
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الأرا�ض���ي الزراعية تنح�ضر، وحل حملها طرق ومدن واأحياء عمرانية جديدة، وتقهقرت 

احلياة الزراعية ومواردها املائية مثل الآبار، والعيون، وغريها)1(.
ج- م���ا زالت الزراعة متار�س حتى وقتنا احلا�ض���ر يف حمافظة الطائف على نطاق 
�ض���يق، فالزائ���ر لبع����س الأمكن���ة، داخل مدين���ة الطائ���ف، ويف مراكز الهدا، وال�ض���فا، 
وثقيف، ولية، واحلوية وغريها ي�ض���اهد ب�ضاتني ومزروعات عديدة مثل العنب، والرمان، 
وفواك���ه وخ�ض���روات اأخرى عديدة)2(. كم���ا اأن بع�س املحافظ���ات واملراكز جنوب مدينة 
الطائ���ف يزرعون حب���وب الذرة وال�ض���عري واحلنطة والدج���ر والعد�س، وبع����س الفواكه 
واخل�ض���روات)3(. ويف بع�س الأمكن���ة ذات الربودة العالية يف الطائ���ف ُيزرع الورد الذي 

ي�ضتخل�س منه الدهن اأو العطر الطائفي)4(.
د- كانت الأيدي العاملة الزراعية قدميًا حمليه، ورمبا �ض���ارك يف هذه املهنة عمال 
قليل���ون من بالد تهمة ال�ض���روات، اأو م���ن اليمن، اأو من بع�س الدول الأفريقية، وا�ض���تمر 
هذا الأمر حتى الن�ضف الثاين من القرن )14ه�/20م(، وبعد وفرة املال وتطور الأحوال 
القت�ض���ادية، �ض���اروا اأهل الطائف ي�ض���تقدمون عمال من بلدان عربية واإ�ضالمية وغري 
اإ�ضالمية)5(. وقد �ضاهدت عمال من جن�ضيات عديدة يعملون يف بع�س الب�ضاتني واملزارع 

يذكر يل الأ�ض���تاذيني مناحي القثامي وال�ض���يد عي�ضى الق�ض���ريرِّ اأن الطائف حتى بداية هذا القرن )15ه�/20م(   )1(
كانت مليئة بالعيون والآبار والب�ضاتني املنت�ضرة يف كل مكان، وذكروا اأ�ضماء كثرية للب�ضاتني داخل مدينة الطائف. 
وجند بع�س الرحالة واملوؤرخني خالل القرنني )13-14ه�/19-20م( يذكرون الزروع واحل�ض���روات والب�ض���اتني 
الت���ي �ض���اهدها يف مدينة الطائف اأثناء زيارته���م لها. واأقول اأن تاريخ الزراعة خ���الل القرنني )14/13ه�/19-
20م( ي�ضتحق اأن يفرد له ر�ضالة اأو كتاب علمي، وناأمل اأن نرى من موؤرخي الطائف من يقوم بذلك. وامل�ضكلة التي 
حلت بالزراعة يف الطائف تكاد تكون عامة على جميع بلدان اململكة العربية ال�ضعودية، وهذا ما قراأناه و�ضاهدناه 

اأثناء جتوالنا يف احلجاز، وبالد ال�ضروات وتهامة، ومناطق الريا�س وما حولها.
�ض���اهدت بع����س ه���ذه املزروع���ات وبع����س الب�ض���اتني اأثناء جت���وايل يف حمافظ���ة الطائ���ف يف الف���رتة من )4-  )2(
1438/11/8ه����(. واأقول اأن الزراعة يف الطائف تراجعت كث���ريًا عما كنت عليه قدميًا، وعامة النا�س واحلكومة 
م�ض���رتكون يف ه���ذا التدهور، والواجب على اجلميع اأن يعملوا بجد واإخال����س على تنمية وتطوير الزراعة يف هذه 

البالد الزراعية، وهي ت�ضتحق الدعم والرعاية.
ما زال بع�س النا�س ميار�ض���ون الزراعة ب�ض���كل ي�ض���ري يف الأجزاء اجلنوبية من حمافظة الطائف، لكنها تدهورت   )3(

ب�ضكل كبري عما كانت عليه حتى نهاية القرن )14ه�/20م(.
عرف ورد الطائف منذ مئات ال�ضنني، ويطلق على الطائف يف بع�س امل�ضادر واملراجع )مدينة الورد(، وما زال الورد   )4(
يزرع فيها حتى اليوم، ويقام بذلك مهرجان �ض����نوي ي�ض����مى )مهرجان الورد( يعر�س فيه طرق زراعة الورد، وقطفه، 
وا�ض����تخال�س م����اء اأو ده����ن الورد، ويف هذا املهرجان يعرف اأ�ض����ناف عديدة م����ن دهن الورد الطائفي ويباع باأ�ض����عار 
متفاوتة، وُي�ض����در اإىل اأ�ض����واق عديدة داخ����ل اململكة العربية ال�ض����عودية وخارجها. وتاريخ الورد الطائفي مو�ض����وع مل 

يدر�س درا�ضة علمية؟ وناأمل اأن نرى اأحد طالب الدرا�ضات العليا فيدر�س تاريخه منذ �ضدر الإ�ضالم حتى اليوم.
اقت�ض���ر عمل اأ�ض���حاب املزارع واملواطنون على الإ�ض���راف العام وحت�ض���يل املال، واأحيانًا يقوم بع�ض���هم بتاأجري   )5(

مزارعه مقابل عائد مادي يجنيه يف نهاية كل مو�ضم.
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مبدين���ة الطائ���ف، ويف مراك���ز الهدا، وال�ض���فا، ولي���ة، وثقيف، وغريه���ا، ومعظمهم من 
م�ض���ر، وال�ض���ودان، واليمن، واأرترييا، واحلب�ض���ة، ودول اأخرى عديدة من �ضرق وجنوب 
�ض���رق اآ�ض���يا. وهوؤلء العمال ل يقت�ض���رون على خدم���ة الأر�س وزراعته���ا، واإمنا البع�س 
منهم يحملون ناجت مزروعاتهم ويبيعونها على الطرقات الرئي�ض���ية، ويف بع�س الأ�ض���واق 

والتجمعات ال�ضكانية)1(.
هـ - ما اأ�ضرت اإليه عن حرفة الزراعة يف حمافظة الطائف فقط �ضذرات خمت�ضرة 
عن هذه البالد ذات التاريخ الزراعي الطويل، وناأمل من جامعة الطائف اأن تن�ض���ئ كلية 
للزراعة، اأو ق�ض���م علمي يهتم باحلياة الزراعية يف هذه الناحية، كما ناأمل من اجلامعة 
اأن ت�ضجع اأ�ضاتذتها على درا�ضة احلياة الزراعية يف هذه املحافظة منذ العهد القدمي اإىل 

ع�ضرنا احلديث واملعا�ضر، وهي ت�ضتحق الرعاية واخلدمة يف هذا الباب)2(.
و - عندم���ا زرت بع����س املتاح���ف التاريخي���ة يف مدين���ة الطائف وبع����س مراكزها 
اجلنوبية �ض���اهدت اأدوات عديدة لالأعم���ال الزراعية قدميًا، مثل: املحالة التي ي�ض���حب 
عليه���ا املاء م���ن الآبار اأثن���اء ري املزارع، واللوم���ة اأو املحراث اخل�ض���بي الذي حترث به 
الأر�س اأثناء اإ�ض���الحها وزراعتها. والقنب، وينطق اأحيانًا )الكتب(، وهو جهاز خ�ض���بي 
يربط على ظهر الثور اأو الدابة التي ت�ض���تخدم يف حرث و�ض���قي الأر�س من الآبار واأدوات 
اأخرى عديدة، خ�ض���بية اأو حديدية، ت�ضتخدم من املزارعني اأثناء زراعة وري املزارع وقد 

حل حمل تلك الأدوات التقليدية اآلت ومكائن حديثة ملمار�ضة الأعمال الزراعية)3(.

3-�حلرف و�ل�صناعات:
مار�س اأهل الطائف حرف و�ض���ناعات يدوية عديدة، ومن يدر�س بع�س كتب الرتاث 
الإ�ض���المي، ويطلع عل���ى بع�س الوثائ���ق التجارية والقت�ض���ادية خالل القرون املا�ض���ية 

هذه الظاهرة تكاد تكون يف جميع مدن وقرى اململكة العربية ال�ض���عودية، وهذا ما عرفته و�ض���معت عنه و�ضاهدته   )1(
يف ج���ازان، وجنران، والباحة، ومناطق تهامة املمتدة من مكة اإىل جازان، ويف نواحي املدينة املنورة، والح�ض���اء 

وغريها خالل الثالثني عامًا املا�ضية.
اجلامع���ة عليه���ا م�ض���ئوليات عظيمة تتمحور يف خدمة اأر�س و�ض���كان حمافظ���ة الطائف، واعتقد اأن من اأ�ض���باب   )2(

تاأ�ضي�ضها هو العمل الإيجابي الذي ي�ضب يف خدمة املجتمع والبالد الطائفية.
واأقول اأن الأدوات الزراعية القدمية واحلديثة جديرة بالدرا�ضة، ا�ضماوؤها، وطرق �ضنعها وا�ضتخدامها، والعقبات   )3(
التي تواجه اأ�ضحاب املزارع يف احل�ضول عليها وتوفريها. والواجب درا�ضة احلياة الزراعية قدميًا وحديثًا درا�ضة 
مقارنة، مع تو�ض���يح الت�ض���ابه والختالف يف تلك احلياة احل�ضارية. وهذا العنوان جدير اأن يدر�س يف هيئة كتاب 

اأو ر�ضالة علمية.
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املتاأخ���رة، اأو يتقاب���ل مع بع�س كبار ال�ض���ن واحلرفيني من حمافظ���ة الطائف فاإنه يتاأكد 
له اأنهم مار�ض���وا دباغة اجللود وخرازتها، والبحث عن املعادن و�ض���ناعتها اأو �ضياغتها، 
وا�ض���تخال�س الدهون، اأو الزيوت، اأو العطور من بع�س النباتات والأ�ض���جار املوجودة يف 
نواح���ي عديدة من الطائف، وهناك من عمل يف مهن الن�ض���يج، واخلياطة، وال�ض���باغة، 
والبناء والعمارة، و�ض���ناعة الأخ�ض���اب ونق�ض���ها، وهند�ض���ة بع�س الأعمال احلجرية، اأو 
الفخارية، كما وجد حرفيون اآخرون عديدون يعملون يف اخلياطة، واحلالقة، وال�ضقاية، 
وحم���ل الأمتعة على ظهوره���م اأو على الدواب، واحلرا�ض���ة، والرع���ي، والزراعة، وطهي 
الأطعمة والأ�ض���ربة، وتنظيف البي���وت وتزويقها، ويف جمالت اللبا����س والزينة، وغريها 
من الأعمال املهنية التي متار�س يف البيوت ال�ض���غرية والكبرية، ويف القرى واملدينة، ويف 

الأ�ضواق والأماكن العامة)1(.
واثناء زيارة الطائف والتجوال يف احلا�ض���رة وبع�س القرى والأرياف)2(، ات�ض���ح يل 
اأن احلرف واملهن وال�ضناعات القدمية تدهورت ب�ضبب عجلة التطور والتنمية التي عمت 
البالد، فاأ�ض���بحت ل توجد اإّل يف اأماكن حمدودة ملوت الأيدي العاملة املاهرة التي كانت 
متار�ض���ها)3(، ثم �ض���عوبة ممار�ض���تها مع وجود املكائن والآلت احلديثة التي حلت حمل 

الأدوات القدمية)4(. 
وعن���د زيارة املنطقة املركزي���ة التجارية يف مدينة الطائف، وم�ض���اهدة بع�س املدن 
ال�ض���ناعية يف احلا�ضرة وبع�س املراكز، وال�ضري يف ال�ض���وارع العامة والفرعية يف عموم 

املحافظة تبني يل اأمور عديدة، نذكر منها:

هذا ما قراأه الباحث و�ضمع عنه اثناء زيارته للطائف يف الفرتة )4-1438/11/8ه�(. وهذه اجلوانب احل�ضارية   )1(
جدي���رة اأن تدر�س يف ع���دد من الكتب والبحوث العلمية، وناأمل من موؤرخي واأ�ض���اتذة جامع���ة الطائف اأن يبذلوا 

ق�ضارى جهودهم لدرا�ضة مثل هذه امليادين املهمة.
كانت زيارتي ملحافظة الطائف يف الفرتة املمتدة من )4-1438/11/8ه�(.  )2(

�ض���اهدت بع�س احلرفيني وال�ض���ناع الأوائل يف مدين���ة الطائف وبع�س القرى اجلنوبية م���ن املحافظة، وحتدثت   )3(
معه���م ح���ول مهنهم قدمي���ًا وحديثًا فذكروا يل اأنهم ل ميار�ض���ون مهنهم اليوم، واإن مار�ض���ها اأح���د منهم فذلك 
فقط لق�ض���اء الوقت وال�ض���تمتاع، اأما عائدها املادي فهو قليل وحمدود جدًا، واأ�ضبحت امل�ضنوعات القدمية غري 

مرغوبة عند عامة النا�س لأنه حل حملها بدائل اأرخ�س واأجمل واأف�ضل.
يجب اإيجاد درا�ضة مقارنة بني احلرف وال�ضناعات قدميًا وحديثًا، وهذا املو�ضوع ي�ضتحق اأن يكون عنوانًا لكتاب   )4(
اأو ر�ض���الة علمي���ة. وللمزي���د عن بع�س احلرف واحلرفيني وال�ض���ناعات وال�ض���ناعيني يف مدين���ة الطائف خالل 
، الطائف القدمي، �س106 وما بعدها. ودرا�ض���ة تاريخ احلرف  الع�ض���ر احلديث، انظر ال�ض���يد عي�ض���ى الق�ض���ريرِّ
وال�ضناعات يف حمافظة الطائف من عام )1300-1438ه�/ 1882-2017م( من املو�ضوعات اجلديدة وي�ضتحق 

اأن يكون عنوانًا لعدد من الكتب والر�ضائل العلمية.
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�أ - توفر جميع امل�ض���نوعات من املعادن واحلديد، والأخ�ض���اب، واجللود، والأقم�ضة 
والن�ض���يج، والبال�ضتيك، والنحا�س، وبع�س الأ�ض���جار والنباتات والأحجار. ومعظم املواد 
ال�ضناعية، والأيدي العاملة م�ضتوردة من خارج البالد، وهناك �ضناعات حملية حمدودة 
مثل: �ض���ناعة الورد الطائفي، اأو بع�س الأطعمة والأ�ض���ربة، والألب�ضة والزينة، اأو البناء، 

وجوانب اأخرى قليلة يف الزراعة، ويف املنازل والق�ضور، ويف الأ�ضواق وغريها)1(.
ب - اإذا تاأملنا يف معظم احلرف مثل: احلالقني، والغ�ضالني، والبنائني، وال�ضباكني، 
والكهربائي���ني، والدهان���ني، واملبلطني، ومهند�ض���ي ال�ض���يارات وجمي���ع الآلت والأدوات 
ال�ض���غرية والكب���رية، واملهند�ض���ني املعماري���ني، والزراعي���ني، وال�ض���ناعيني والتقنيني، 
والعامل���ني يف طه���ي الأطعمة، وخياطة اأو �ض���باغة اأو بيع املالب�س والأقم�ض���ة، والقائمني 
يف مهن الزراعة والرعي والبيع وال�ض���راء، ونقل الب�ضائع، وجلب املوا�ضي وبيعها وغريها 
من احلرف التي ي�ض���عب ح�ض���رها ف���اإن القائمني على ذلك اأيدي عاملة م�ض���توردة من 
خ���ارج البالد ال�ض���عودية، واإذا عمل اأح���د من املواطنني يف هذه امله���ن فاإنهم قليلون، ثم 
اإن م�ضاركتهم هام�ض���ية مثل الإ�ضراف العام من اأ�ضحاب الأموال، اأو احلرا�ضة، واأعمال 

حمدودة ل حتتاج اإىل خربة اأو جهود كبرية)2(.
ج - تبذل الدولة ق�ضارى جهودها يف تطوير وتنمية البالد تعليميًا، وماليًا، وعمرانيًا، 
وه���ذا اأم���ر حممود، لكن الأهم من ذلك هو ن�ض���ر الوعي بني اأف���راد املجتمع جتاه اأهمية 
العمل واجلد والجتهاد، وجتاه اجلوانب اليجابية يف الأعمال احلرفية وال�ض���ناعية. اإن 
املجتم���ع العربي منذ الع�ض���ر اجلاهل���ي ياأنف من النخراط يف امله���ن اليدوية واحلرف 
ال�ضناعية، وهذه الأنفة جعلت معظم �ضكان اجلزيرة العربية منذ ع�ضر ما قبل الإ�ضالم 

عندما فح�ض���ت جميع املعرو�ض���ات التجارية يف الأ�ضواق ال�ض���غرية والكبرية وجدت معظمها م�ضتورد من بلدان   )1(
عديدة، واإذا ذهبت اإىل امل�ض���انع والور�س يف املدن ال�ضناعية، اأو يف املحالت التجارية وال�ضناعية املتناثرة على 
جوانب الطرق الكبرية وال�ض���غرية فاإنك ترى جميع املواد امل�ض���تخدمة، والأيدي العاملة جاءت من خارج البالد، 
واإن بحثت عن املواد اأو ال�ض���ناعات املحلية اأو الأيدي الوطنية فهي قليلة جدًا، واأحيانًا غري موجودة يف كثري من 
الأمكنة الكبرية والن�ض���طة. واأقول اأن كل �ض���نعة من ال�ض���ناعات احلديثة يف حمافظة الطائف ت�ض���تحق اأن يفرد 
لها بحوث علمية عديدة، وهذا العمل من م�ض���ئوليات اجلامعة، والغرف ال�ضناعية والتجارية، ووزارات و�ضركات 

ال�ضناعة، واأي�ضًا املوؤرخني والباحثني واأ�ضاتذة اجلامعات وغريهم.
تعي�س اململكة العربية ال�ضعودية هذه امل�ضكلة يف جميع مدنها وقراها، ويف جميع قطاعاتها العامة واخلا�ضة، وهذه   )2(
عقب���ة كبرية، ويجب العمل على بث روح العمل يف قلوب ال�ض���عوديني، الذين كثري منهم اتكاليني فهم يبحثون عن 
الأعمال املريحة التي ل ُيبذل فيها جهود كبرية. وهذه الكارثة الجتماعية ملمو�ض���ة يف �ض���بابنا ورجالنا ون�ضائنا، 
وحتت���اج اإىل اأنظم���ة وقوانني وتدريبات تغري هذا الفكر والو�ض���ع ال�ض���لبي الذي يعي�ض���ه املجتمع ال�ض���عودي. وهي 

م�ضئولية �ضناع القرار واملخططني واأ�ضاتذة اجلامعات واأ�ضحاب الراأي والفكر ال�ضليم يف البالد.
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حتى اليوم ينظرون اإىل احلرف ال�ضناعية ومن ميار�ضها نظرة ازدراء واحتقار)1(، ومن 
ثم نرى معظم العامل العربي اليوم ما زال متخلفًا يف هذا امليدان. والواجب على كل فرد 
اأو جماعة اأن يغريوا نظرتهم جتاه املجالت ال�ضناعية واحلرفية، ويحثوا على النخراط 

فيها، والعمل يف �ضتى جوانبها وميادينها)2(.

4( �لتجارة:
متت���از حمافظة الطائف مبوقع ا�ض���رتاتيجي، فهي حلقة الو�ض���ل ب���ني بالد احلجاز 
والأجزاء الو�ض���طى وال�ض���رقية واجلنوبية يف اجلزيرة العربية. وكتب الرتاث الإ�ض���المي 
مليئ���ة باملعلوم���ات التاريخي���ة والتجاري���ة عرب ع�ض���ور التاري���خ اجلاهلي والإ�ض���المي، 
فذكرت الكثري من ال�ض���لع املحلية التي ت�ضدر من الطائف اإىل اأ�ضواق مكة املكرمة وجدة 
واملدين���ة املنورة، واأ�ض���ارت اإىل بع�س اأعي���ان وجتار ووجهاء احلجاز واليمن وال�ض���روات 
الذين يرتادون اأ�ض���واق احلجاز، وميتلكون الب�ض���ائع والعقارات املتنوعة. وكثري من كتب 
اجلغرافي���ني والرحال���ة الأوائل ف�ض���لوا احلديث ع���ن الطرق التجارية التي ت�ض���ل بالد 
الطائ���ف مع غريها من البلدان داخل اجلزيرة العربي���ة وخارجها)3(. كما احتوت بع�س 
املخطوط���ات، والكتب والوثائق على تفا�ض���يل كث���رية عن التج���ارة والتجار يف حمافظة 
الطائف، وذكرت اأهم ال�ض���لع التي ي�ضدرها الطائفيون، والب�ضائع التي ي�ضتوردونها من 
م���دن احلجاز الأخرى ومن اليمامة، وال�ض���روات، واليمن، وبع����س موانئ البحر الأحمر 
مثل جدة، وينبع، والقنفذة، وجازان، واحلديدة. واأ�ض���ارت اإىل بع�س الأ�ضواق الأ�ضبوعية 
يف املدينة، ويف عدد من مدن وقرى قبائل حمافظة الطائف)4(. ومنذ الن�ضف الثاين يف 

هذا ما قراأته و�ضمعت عنه و�ضاهدته خالل رحلة حياتي منذ ثمانينيات القرن )14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�ضر   )1(
ورمبا يقول قائل هذا كالم غري �ض���حيح، وهوؤلء بع�س اأبنائنا يدر�ض���ون يف كليات الهند�ضة والتقنية، ويعملون يف 
اأعم���ال �ض���ناعية عدي���دة، واأقول لهم هذا قول جيد، لكنهم ما زالوا ن�ض���بة قليلة ج���دًا، واإن دخلوا جمال احلرف 

وال�ضناعات فهم يرغبون اأن يكونوا قادة ومدراء ولي�ضوا مهنيني و�ضناعيني فعليني.
الذاه���ب يف اأرجاء العامل العربي يلم�س النظرة الدونية لأ�ض���حاب احلرف وال�ض���ناعات ما زالت موجودة لكنها   )2(
بن�ض���بة قليلة جدًا عما يعي�ض���ه �ض���كان دول اخلليج العرب���ي اليوم الذين ميلكون اأموال جعلته���م ل يعملون يف مهن 
حرفية، و�ض���ناعية، مع اأن الآباء والأجداد كانوا اأف�ض���ل حاًل من جمتمعاتنا احلالية، حيث كان اأفراد الأ�ض���رة اأو 

القرية الواحدة يعملون يف حرف ومهن عديدة يك�ضبون منها اأقواتهم.
يوجد يف م�ض���ادر الرتاث الإ�ض���المي تف�ض���يالت كثرية عن التاريخ التجاري يف حمافظة الطائف منذ ع�ضر ما   )3(
قبل الإ�ضالم حتى القرن العا�ضر الهجري. وهذا املو�ضوع يجب اأن يدر�س يف ع�ضرات البحوث العلمية، وناأمل من 

موؤرخي احلجاز اأن يدر�ضوا هذا املو�ضوع يف بحث علمي مطول.
تاريخ التجارة يف حمافظة الطائف من القرن العا�ض���ر اإىل الرابع ع�ض���ر الهجريني جدير بالدرا�ض���ة يف عدد من   )4(
الكتب والر�ضائل العلمية، ويوجد عن هذا املو�ضوع الكثري من املخطوطات والوثائق غري املن�ضورة وت�ضتحق اجلمع 
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القرن الرابع ع�ض���ر الهجري حتى العقدين الأوليني من هذا القرن يذكر يل بع�س موؤرخي 
الطائف معلومات قيمة عن اأ�ض���واق الطائف املركزية، كيف كان و�ضعها التجاري، واأ�ضماء 
التجار واأ�ضحاب الدكاكني يف هذه املنطقة، واأنواع الب�ضائع املعرو�ضة يف هذه الأ�ضواق)1(.
كما اطلعت على ع�ض���رات الوثائق القت�ضادية التي يعود تاريخها اإىل العقود الأخرية 
م���ن القرن )14ه����/20م(، وفيها معلومات عن اأنواع ال�ض���لع واأ�ض���عارها، وط���رق التوريد 
والت�ضدير من الطائف واإليها، واأدوار بع�س املوؤ�ض�ضات الإدارية كالبلدية واملالية واملحاكم 
ال�ضرعية يف ت�ضيري احلياة التجارية يف الأ�ضواق الأ�ضبوعية يف مدينة الطائف واأريافها)2(.
وخالل الأيام اخلم�ض���ة التي ق�ض���يتها يف حمافظة الطائف ا�ضتطعت اأن اأجمع بع�س 

ال�ضور التاريخية التجارية املعا�ضرة، واأ�ضرد اأهمها يف النقاط الآتية:
�أ- حمافظة الطائف مربوطة ب�ض���بكة طرق برية م�ض���فلته جي���دة، ومن هذه الطرق 
الكب���رية ما ي�ض���ل م���دن وقرى املحافظ���ة ببع�ض���ها، اأو يرب���ط الطائف م���ع غريها من 
احلوا�ض���ر واملدن ال�ض���غرية والكب���رية يف اأنحاء اململك���ة العربية ال�ض���عودية. ويف داخل 
حا�ضرة الطائف طرق رئي�ضية ومزدوجة تربط اأجزاء املدينة واأريافها مثل: طريق ح�ضان 
بن ثابت الذي ميتد من طريق اجلنوب الرئي�ض���ي حتى و�ض���ط الطائف، وطريق وج الذي 
ياأتي من غرب املدينة، ثم ي�ض���ري من و�ض���طها حتى يت�ض���ل بطريق احلوية الذي يوا�ضل 
ال�ض���ري اإىل الريا�س، والطريقان اللذان يخرجان من الطائف اإىل مكة وجدة عرب الهدا 
اأو وادي ال�ض���يل، والطريق الذي يخرج من و�ض���ط الطائف اإىل منطقة ال�ض���فا، والطريق 
الدائ���ري الذي يحيط باملدينة من معظم جهاتها، وطرق اأخرى عديدة �ض���غرية وكبرية 
داخ���ل املدينة. كم���ا اأن املراكز والأرياف والق���رى التابعة ملحافظ���ة الطائف يوجد فيها 
طرق م�ض���فلته متعددة ومتنوعة يف اأطوالها، وعر�ضها وخدماتها. وجميع طرق حمافظة 
الطائف مزدحمة بحركة ال�ض���ري، ويوجد على جوانبها الكثري من ال�ضرتاحات واملحالت 

التجارية وال�ضناعية واخلدمية للم�ضافرين اأو من يرتادها اأو ي�ضكن قريب منها)3(.

والدرا�ض���ة والتحلي���ل، وناأم���ل اأن نرى اأحد طالب الدرا�ض���ات العليا يف اأق�ض���ام التاريخ بجامع���ات الطائف، اأو اأم 
القرى، اأو امللك عبدالعزيز فيدر�س هذا العنوان يف كتاب اأو ر�ضالة علمية موثقة.

، وعل���ي بن خ�ض���ران الق���رين يف الفرتة من  مقابل���ة م���ع الأ�ض���اتذة مناح���ي القثامي، وال�ض���يد عي�ض���ى الق�ض���ريرِّ  )1( 
)4-1438/11/8ه�( .

حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يقوم بجمع هذه الوثائق واملخطوطات غري املن�ض���ورة، وا�ض���تخال�س التاريخ القت�ضادي   )2(
منها وبخا�ضة ما يدور حول حمافظة الطائف )مدنها، وقراها، وبواديها(.

تاري���خ الطرق والنقل يف حمافظة الطائف خالل الع�ض���ر احلديث واملعا�ض���ر من املو�ض���وعات اجلديدة التي مل   )3(
تدر�س وت�ضتحق الدرا�ضة يف عدد من البحوث العلمية.



183القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
ب - حمافظ���ة الطائ���ف مليئة بالأ�ض���واق والدكاك���ني التجارية اليومي���ة، ويوجد يف 
مدينة الطائف بع�س الأ�ض���واق الكبرية وامل�ضهورة، ومنها: اأ�ضواق املنطقة املركزية و�ضط 
املدينة، وهي متنوعة يف ب�ض���ائعها، ومواقعها، وم�ض���احتها. وكانت هذه الأ�ض���واق �ضعبية 
وغ���ري مرتب���ة اإىل عهد قريب، ثم اأدخل���ت عليها بلدية الطائف الكثري من الإ�ض���الحات 
املعمارية والإدارية، حتى اأ�ض���بحت معلمًا تاريخيًا و�ضياحيًا جمياًل، وم�ضاحة هذا ال�ضوق 
تقريبًا )1.50كم ×1.50كم( )1(. و�ضوق )جوري مول( يف خمطط البيعة جنوب �ضرق 
املدينة، وهو �ضوق جتاري كبري ومغلق، ويكاد يكون ال�ضوق احلديث يف الطائف الذي ي�ضبه 
بع�س الأ�ضواق احلديثة يف مدن اأخرى من اململكة)2(، واأ�ضواق اأخرى عديدة وكبرية نوعًا 
ما مثل �ض���وق برج العبيكان)3(، و�ض���وق العنقري، و�ضوق الراية، واأ�ض���واق احلويه، و�ضوق 
عكاظ وغريها)4(. ول تخلو املراكز والقرى الكبرية يف املحافظة من اأ�ضواق عديدة. واإذا 
زرت ال�ض���وارع الرئي�ض���ية والفرعية، وحمطات الوقود، واحلدائق واملنتجعات ال�ضياحية، 
واملدن ال�ض���ناعية، والأحياء احلديثة، اأو ال�ض���عبية فاإنك ترى مئات الأ�ضواق املتفاوتة يف 

معرو�ضاتها، وم�ضاحاتها)5(.
ج - الأيدي العاملة يف التجارات املختلفة من جن�ض���يات عربية وغري عربية عديدة، 
ومعظمه���م وفدوا اإىل حمافظة الطائف من اأجل العمل وك�ض���ب الرزق. وهناك عنا�ض���ر 

انظر بع�س التف�ضيالت عن هذه الأ�ضواق خالل القرن )14ه�/20م( وبدايات هذا القرن )15ه�/20م(: ال�ضيد   )1(
، الطائف القدمي )386 �ض���فحة(. وهذه الأ�ضواق يف وقتنا احلا�ض���ر حتتاج اإىل درا�ضات علمية  عي�ض���ى الق�ض���ريرِّ

توثيقية.
زرت م���دن وحوا�ض���ر اأخرى عديدة يف جنوبي البالد ال�ض���عودية، وج���دة، ومكة، واملدينة، وغريه و�ض���اهدت فيها   )2(
اأ�ض���واق جتارية حديثة كبرية، اأما اأ�ض���واق مدينة الطائف احلديثة فما زالت يف م�ض���توى اأق���ل مما راأيته يف اأبها، 

وخمي�س م�ضيط ومكة واملدينة وغريها.
يقع برج العبيكان يف �ضمال املدينة ويتكون من )33( طابقًا، والأ�ضواق يف الطوابق ال�ضفلى من هذا الربج.  )3(

�ض���وق عكاظ من الأ�ضواق اجلاهلية امل�ض���هورة، وتوقف العمل فيه يف نهاية الثلث الأول من القرن الهجري الثاين،   )4(
وبق���ي مندث���رًا حتى اأواخر العق���د الثالث من القرن اخلام�س ع�ض���ر الهجري، ثم اأعيد العمل في���ه، وكانت اإمارة 
منطقة مكة املكرمة هي امل�ض���رفة على مهرجانه ال�ض���نوي حتى عام )1438ه�/2017م(، ثم نقل الأ�ض���راف عليه 
خالل هذا العام )1438ه�/2017م(، اإىل الهيئة العليا لل�ضياحة يف اململكة ويبعد عن مدينة الطائف نحو ال�ضمال 
ال�ض���رقي حوايل )40كم(، ويقام فيه مهرجان �ض���نوي يدعى اإليه الكثري من امل�ضاركني من داخل اململكة العربية 
ال�ض���عودية وخارجها. ويجب درا�ض���ة ما جرى على �ض���وق عكاظ يف الع�ض���ر احلديث واملعا�ض���ر، وهذه م�ض���ئولية 

املوؤرخني والباحثني اجليدين.
هذا ما �ض���اهدته وزرت الكثري منها داخل مدينة الطائف ويف بع�س املدن والقرى من املحافظة. واأقول اأن تاريخ   )5(

التجارة املعا�ضرة يف حمافظة الطائف ي�ضتحق اأن يدر�س يف عدد من الكتب والبحوث العلمية.
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�ض���عودية عربية وغري عربية ذكورًا واإناثًا يعمل���ون يف بع�س الدكاكني واملحالت التجارية 

ال�ضغرية والكبرية داخل مدينة الطائف وخارجها)1(.
د- جند الأ�ض���عار والأجور يف حمافظة الطائف متفاوتة من مكان لآخر فالأرا�ض���ي 
التجارية وال�ض���كنية داخ���ل املدينة ترتاوح اأ�ض���عارها من املئة واملئتني األف اإىل ع�ض���رات 
املاليني من الريالت ال�ض���عودية. والأرا�ض���ي ال�ض���كنية املتو�ض���طة يف املوقع، وم�ضاحاتها 
ترتاوح من )500-1000م2( تقدر اأ�ضعارها من )300-800( األف ري��ال. اأما الأرا�ضي 
التجارية و�ضط املدينة اأو على ال�ضوارع الرئي�ضية اأو الفرعية الكبرية يف املدينة فاأ�ضعارها 
غالبًا يف مئات الألوف، وبع�ض���ها يف ع�ض���رات ومئات املاليني وبخا�ض���ة التي م�ض���احاتها 
يف مئ���ات واأحيان���ًا يف اآلف الأمت���ار املربع���ة)2(. وزرت مناط���ق وادي حم���رم، واله���دا، 
وال�ض���فا، واحلوية، وذهبت اإىل بع�س اأجزاء ب���الد الطائف اجلنوبية مثل حمافظتي بني 
�ض���عد ومي�ض���ان باحلارث)3(، ومراكز ثقيف، ولية، وبني مالك بجيلة، و�ضمعت و�ضاهدت 
الأرا�ض���ي ال�ض���كنية والتجارية ت���رتاوح بني ع�ض���رات الآلف واملاليني كل ح�ض���ب موقعه 
وم�ض���احته. ومناطق الهدا، وال�ض���فا، واحلوية، اأكرث هذه املناطق ارتفاع يف الأ�ض���عار، بل 
بع����س الأمكنة التجارية وال�ض���كنية فيها تف���وق مثيالتها من الأرا�ض���ي داخل املدينة)4(. 
واليجارات اخلا�ض���ة بالأرا�ضي )�ض���كنية اأو جتارية(، والعمارات، �ضققًا مفرو�ضة وغري 
مفرو�ضة، والطابق الواحد، اأو الطوابق غري املفرو�ضة، وغرف الفنادق وال�ضقق املفرو�ضة 
فمنها الذي اجارة �ض���نويًا ويكون غالبًا يف ع�ض���رات الآلف ورمبا اأكرث لل�ض���قة اأو الطابق 
املك���ون من عدة غرف، وهناك عمائ���ر كبرية تتكون من عدة اأدوار وع�ض���رات الغرف اأو 
ال�ض���قق يكون اإيجارها ال�ض���نوي يف ع�ض���رات اأو مئات الألوف ح�ضب م�ض���احتها وموقعها 
وجودة خدماتها. واليجار اليومي للغرف والأجنحة يف الفنادق اأو ال�ضقق املفرو�ضة يكون 

درا�ض���ة تاريخ الأي���دي العاملة يف الأعمال التجارية اأو القت�ض���ادية يف حمافظة الطائف م���ن العناوين اجلديدة   )1(
واجلديرة بالدرا�ضة يف عدد من الر�ضائل والبحوث العلمية.

وقف���ت على بع�س الأرا�ض���ي التجارية وال�ض���كنية يف املنطقة املركزي���ة يف الطائف ويف اأحياء قروى، وال�ض���المة،   )2(
ومع�ضي، وم�ضرة، واخلالدية، وال�ضهداء اجلنوبية وال�ضمالية، وال�ضرقية، والفي�ضلية و�ضهار ووجدت اأ�ضعار عموم 
الأرا�ض���ي ال�ضكنية والتجارية غالية، مقارنة باأ�ضعارها يف نهاية القرن )14ه�-20م( حيث كانت فقط يف الآلف 

واأحيانًا يف مئات الآلف لالأرا�ضي املميزة يف املوقع وامل�ضاحة.
هاتان املحافظتان كانتا مركزان تابعان ملحافظة الطائف اإىل عهد قريب، وموؤخرًا مت ف�ض���لهما، واأطلق على كل   )3(
ناحية ا�ض���م )حمافظة( فئة )ب(، وهما يف اجلهة اجلنوبية من مدينة الطائف. امل�ض���در: م�ض���اهدات الباحث 

وجولته يف مناطق عديدة من بالد الطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.
زيارة الباحث لبع�س مكاتب العقار يف هذه املراكز القريبة من مدينة الطائف يف الفرتة من )4-1438/11/8ه�(.  )4(
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يف مئات الريالت واأحيانًا اآلف الريالت وبخا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف حيث يتزايد ال�ضواح 

وامل�ضطافني يف حمافظة الطائف)1(.
واإذا نظرنا يف اأ�ضعار مواد البناء، واأثاث املنازل والق�ضور والفنادق، والأيدي العاملة 
التي تعمل يف جمال العمارة منذ ت�ض���ييدها حتى تاأثيثها وا�ض���تخدامها فهي ممار�ض���ة يف 
عموم حمافظة الطائف ومنها الذي اأ�ضعاره يف خانة الريالت مثل مواد البناء ال�ضغرية 
كامل�ض���امري، واأدوات احلف���ر، اأو البن���اء، اأو التاأثي���ث، ومعظ���م الأ�ض���عار يف ه���ذا امليدان 
بالع�ض���رات، اأو املئات، والآلف ح�ض���ب مقدار اأو كمية الب�ضاعة امل�ضرتاة، وهناك ب�ضائع 
غالي���ة اأو كمياتها كبرية فاأ�ض���عارها يف مئ���ات الألوف. والآلت والأي���دي العاملة يف هذا 
املي���دان ترتاوح اأجورها بني الع�ض���رات اأو املئات، اأو الآلف ح�ض���ب الزمن والعمل املتفق 
عليه، فهناك اآلت اأو اأيدي عاملة تعمل باليوم فاإيجارها غالبًا يف الع�ضرات وبع�س الآلت 
اأو املهرة والفنيني يف املئات، ومن يعمل بالراتب ال�ض���هري تكون اجرته يف خانه الآلف اأو 
الآلف. وه���ذه طبيع���ة  املعدات اأو الأيدي العاملة يف عم���وم حمافظة الطائف ويف جميع 

القطاعات العامة واخلا�ضة)2(.
واأ�ضعار الألب�ضة والأطعمة مو�ضوع كبري جدًا، وي�ضتحق اأن ُيب�ضط يف مئات ال�ضفحات. 
والذي ا�ضتطعت جمعه من اأ�ضعار املالب�س الرجالية لل�ضغار والكبار، الداخلية واخلارجية، 
واألب�ض���ة القدم والراأ�س عند الذكور ترتاوح من الريالت القليلة اإىل الع�ض���رات، واملئات، 
والآلف، وذلك ح�ض���ب كمية اللبا�س، ونوعه، وجودته. فالثوب الواحد للرجال والأطفال 
يك���ون بني الع�ض���رات واملئ���ة واملئتني والثالثمائ���ة ري�ال، وق���د يكون هناك اأث���واب غالية 

بالد ال�ض���روات من الطائف اإىل اأبها و�ضروات �ضهران وقحطان مميزة يف جوها وطبيعتها، وتعد اأف�ضل م�ضايف   )1(
اململكة العربية ال�ض���عودية يف ف�ض���ل ال�ض���يف، فالنا�س ياأتون اإليها اأفرادًا وجماعات من داخل اململكة وخارجها، 
وبالتايل تن�ض���ط اأ�ضواقها وميادينها ال�ضياحية والقت�ضادية، والأرا�ضي والعمائر بجميع مرافقها ترتفع اأ�ضعارها 
واإيجاراته���ا، وت���زداد الفر�س الوظيفية للن�ض���اء والرجال يف هذا اجل���زء اجلنوبي من البالد ال�ض���عودية. واأقول 
اأن درا�ض���ة اأحوال هذه البالد يف ف�ض���ل ال�ض���يف وما يجري على اأر�ض���ها وبني �ض���كانها من ن�ض���اط ح�ضاري من 
املو�ض���وعات اجلديدة التي يجب درا�ض���تها، وتو�ضيح الإيجابيات وال�ضلبيات التي تعم هذه الأوطان اأيام ال�ضيف، 

وهذه امل�ضئولية من واجبات مراكز البحوث يف جامعات الطائف، والباحة، وامللك خالد، وبي�ضة، وجنران.
�ض���اهدت اأثن���اء جت���وايل يف مدين���ة الطائ���ف وبع�س املراك���ز التابع���ة للمحافظ���ة اآلت عديدة مثل: ال�ض���يولت،   )2(
واحلفارات، و�ض���يارات النق���ل، وبع�س الأجهزة واملعدات امل�ض���تخدمة يف اأعمال اقت�ض���ادية عديدة. كما حتدثت 
مع بع�س العمال والفنيني، وجميعهم غري �ض���عوديني، يف ميادين العمارة، وبيع و�ضراء اأدوات البناء واأثاث املنازل 
والق�ض���ور، اأو م���ن العاملني يف العقارات اأو تاأج���ري املعدات، وغريها من الأعمال الأخ���رى، وجمعت منهم بع�س 
املعلومات التاريخية احلديثة واملعا�ض���رة. واأقول اأن درا�ضة الأ�ض���عار والرواتب والأجور جلميع �ضرائح املجتمع يف 
حمافظة الطائف خالل اخلم�ض���ني �ض���نة املا�ضية من املو�ضوعات املمتازة التي مل تدر�س وت�ضتحق البحث يف عدد 

من الكتب والبحوث العلمية.
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ت�ض���ل اإىل الأل���ف واأكرث، وكذل���ك العقال، والغ���رتة )العمامة(، والأحذية بني ع�ض���رات 
الريالت اإىل املئة واملئتني رياًل، والو�ض���ع نف�ض���ه على الأكوات، وامل�ض���الح، وال�ضديريات، 
اأو الألب�ض���ة التي تلب�س فوق الثياب فاأ�ض���عارها من املئة ري�ال اإىل الآلف وبخا�ض���ة بع�س 
امل�ض���الح والأكوات الغالية فقد ي�ض���ل �ضعر بع�ضها اإىل الع�ض���رات اآلف ري�ال واأكرث. واإذا 
نظرنا يف الب�ض���ة عامة النا�س، اأو زرنا الأ�ض���واق اخلا�ضة بالن�ض���بة للرجال فاإننا ن�ضاهد 
ع�ض���رات الأنواع من الأقم�ض���ة، وربطات العنق، والبنطال، واملالب����س الداخلية، وبع�س 
اأغطية الراأ����س، والأحذية واجلزمات املتنوعة يف اأحجامها واأ�ض���كالها، ومنها الرخي�س 
الذي ل تتجاوز اأ�ض���عارها الريالت اأو الع�ضرات حتى املئة ري�ال. ومنها الغالية التي تكون 
اأ�ض���عارها يف مئات الريالت، ورمبا بع�ض���ها دخل �ض���عره يف خانة الألف، اأو الألوف. وقد 
راأيت يف اأ�ضواق الطائف املركزية بع�س الألب�ضة الرجالية ال�ضعبية، واألب�ضة اأخرى حملية 
وم�ضتوردة واأ�ض���عارها معقولة ترتاوح من الع�ضرة والع�ض���رين اإىل ال�ضتني ورمبا الت�ضعني 
ومئة ري��ال. واأدوات زينة الرجال مثل اخلناجر، والأقالم، وامل�ضابح، والعطور، والدهون، 
وبع����س املالب�س اخلارجية املزين���ة ببع�س التطريزات اجلميلة فاأ�ض���عارها من الريالت 

املعدودة اإىل املئة واأ�ضعافها حتى الأربع مائة واخلم�ضمائة)1(.
اأما األب�ض���ة الن�ض���اء فذلك جمال وا�ض���ع، والزائ���ر جلميع اأ�ض���واق حمافظة الطائف 
يجدها تغ�س بالألب�ض���ة واأدوات الزينة الن�ض���ائية، ومعظم الألب�ض���ة الن�ض���وية م�ض���توردة 
من دول كثرية يف العامل، وم�ض���نوعات ال�ض���ني ترتبع على عر�س ال�ضادرات اإىل اململكة 
العربية ال�ضعودية، والألب�ضة والزينة يف مقدمة تلك ال�ضادرات)2(. واأ�ضعار األب�ضة الن�ضاء 
الداخلية واخلارجية لل�ض���غريات والكبريات، ولبا�س القدم تتفاوت يف الغالء والرخ�س. 
فهناك األب�ض���ة رخي�ض���ة ل تتجاوز اأ�ض���عارها ع�ض���رات الريالت، ومعظم  األب�ضة الن�ضاء 
الكب���ريات واأدوات زينتهن غالية حيث ترتاوح بني املئات والآلف. وقد جل�ض���ت مع بع�س 
قريبات���ي يف مدين���ة الطائف، و�ض���األتهن عن بع�س الألب�ض���ة الن�ض���ائية مثل: الأقم�ض���ة، 
والتن���ورات، والبنط���ال، والأثواب، والنع���ال واجلزمات، وبع�س اأغطي���ة الراأ�س، واأدوات 

جتول الباحث يف اأ�ض���واق الطائف املركزية، واأ�ض���واق )جوري مول( والعبيكان، ويف بع�س الأ�ض���واق  ال�ضغرية يف   )1(
مراكز الهدا وال�ض���فا، وثقيف، ولية، كما �ض���اهد بع�س  البائعني يف �ض���وارع الطائف وعندهم بع�س األب�ض���ة وزينة 
الرجال، وي�ض���عب على الإن�ض���ان اأن يحيط بدرا�ض���ة اأ�ض���عار املالب�س يف املحافظة يف وقت ق�ضري، وهذا املو�ضوع 
يحتاج اأن يدر�س يف عدد من البحوث العلمية، ويجب على املوؤرخني يف بالد احلجاز اأو ال�ض���روات اأن يدر�ض���وا مثل 

هذا العنوان احل�ضاري املهم.
�ض���ادرات ال�ض���ني اإىل اململكة العربية ال�ض���عودية، مو�ض���وع كبري وي�ض���تحق اأن يفرد له ع�ض���رات الكتب والبحوث   )2(

والدرا�ضات والألب�ضة من اأكرث الب�ضائع التي ت�ضتوردها اململكة من جمهورية ال�ضني ال�ضعبية.
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جتميل الوجه والأيدي وال�ض���عر فذكرن يل اأن لب�ض���ة واحدة للمراأة املتو�ض���طة يف حياتها 
اليومي���ة تق���در مبئات الري���الت، وقد يدخل ال�ض���عر يف خان���ة الآلف والآلف���ني والثالثة، 
وهناك األب�ض���ة خارجية كاملة قد ل ت�ضل اأ�ضعارها اإىل املئتني والثالثمائة ري�ال، ثم قلن 
اأن األب�ضة وزينة الن�ضاء اأغلى بكثري من لبا�س الرجال فهناك اأقم�ضة ن�ضائية تباع بالآلف 
واأحيان���ًا باملئ���ات، وبع�س العطور والدهون غالية جدًا، وا�ض���فن اأن اأ�ض���عار حلى الن�ض���اء 
مثل الذهب والف�ض���ة والأملا�س ترتاوح من مئات الريالت اإىل ع�ض���رات ومئات الألوف)1(. 
وزرت بع�س اأ�ضواق األب�ضة الن�ضاء يف مدينة الطائف ومراكز لية، وثقيف، والهدا، وقابلت 
بع�س البائعني يف بع�س املتاجر، و�ض���األتهم عن اأ�ضعار بع�س الألب�ضة فاأطلعوين على بع�س 
الف�ض���اتني امل�ض���ممة يف دول عربية واأوروبية فاإذا اأ�ض���عارها بني الثالثني وخم�ض���ني األف 
ري��ال، وف�ضاتني اأرخ�س قلياًل من اخلم�ضة اإىل اخلم�ضة ع�ضر وع�ضرين األف، واأنواع اأخرى 
اأرخ�س بني الألفني والثالثة اآلف. واأ�ضعار بع�س الأقم�ضة والتنورات واجلزمات اأو النعال 
ذات املوديالت املختلفة بني مئات الريالت. وراأيت األب�ض���ة واأدوات زينة �ض���عبية يف اأ�ضواق 
الطائف املركزية، واأ�ض���عار بع�ضها كالثياب والأردية تباع مبئات الريالت، وزبائنها غالبًا 
من ال�ض���واح الذين يفدون اإىل الطائف يف ف�ضل ال�ضيف كالأوروبيني واأجنا�س اأخرى من 
العرب ودول �ضرق اآ�ضيا. واأ�ضعار اأدوات الزينة ال�ضعبية مثل: الكحل، واملحلب، والريحان، 

وعطور الورد املحلية وغريها ترتاوح من الريالني والثالثة اإىل ع�ضرات الريالت)2(.
وتختل���ف اأ�ض���عار الأطعمة وامل���واد الغذائية ح�ض���ب اأنواعها، وكمياته���ا، واأحجامها. 
فالكيلو الواحد من حلم الإبل، اأو الأغنام، اأو الأبقار يرتاوح من )40-60( رياًل. و�ض���عر 
اجلمل الواحد، اأو اخلروف، اأو التبيع اأو التبيعة الكبرية اأو املتو�ضطة من )6000-700( 
ح�ض���ب نوع البهيمة وحجمها، وكيلو ال�ضمك من )15-120( رياًل، اأما الدجاج واحلمام 

وغريها من الطيور ال�ضاحلة لالأكل ف�ضعر الواحدة بني )10-30( رياًل.

هوؤلء القريبات الالتي التقيت بهن يف الطائف ترتاوح اأعمارهن من الع�ض���رين اإىل ال�ض���بعني عامًا، ويع�ض���ن يف   )1(
مدينة الطائف منذ ع�ضرين عامًا. والظاهر على عموم الن�ضاء املبالغة يف اللبا�س واأدوات الزينة، والبع�س منهن 
موظفات يتقا�ض���ني رواتب جيدة تقدر بالع�ض���رة والع�ضرين األف ري�ال لل�ض���هر الواحد، وي�ضرفن معظم الرواتب 
يف �ض���راء الألب�ض���ة التي ل ت�ضتخدم اإل مدة ق�ضرية ثم ت�ض���تبدل بغريها. وهذا ما عرفته و�ضاهدته مع الكثري من 
الأخوات والعمات والبنات يف اأنحاء اململكة العربية ال�ض���عودية وعددهم بالع�ض���رات، ومعظمهن يوؤكدن على هذا 

الكالم املذكور اأعاله.
مل نف�ض���ل احلديث عن جميع اللبا�س والزينة عند جميع �ض���رائح املجتمع مثل: الأغنياء والفقراء، واأهل البادية   )2(
واحلا�ض���رة، و�ض���كان املدينة والريف والقرية، واملواطنون واملقيمون، واأ�ض���حاب الدخل العايل والقليل. لأن هذا 
املو�ضوع كبري وي�ضتحق اأن يدر�س يف عدد من البحوث العلمية، وناأمل من اأ�ضاتذة ق�ضم التاريخ، برنامج الدرا�ضات 
العليا، يف جامعتي اأم القرى والطائف اأن يدر�ضوا تاريخ الزينة واللبا�س من �ضتى اجلوانب يف حمافظة الطائف، 

وهذا مو�ضوع جديد وي�ضتحق الدرا�ضة والتوثيق.
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ويف املطاع���م الكب���رية وال�ض���غرية و)البوفيه���ات( يف املحافظة قوائ���م عديدة من 
الأطعمة، واأ�ضعار ال�ضنف الواحد من الريالني والثالثة اإىل ع�ضرات الريالت. فال�ضحن 
ال�ض���غري الواحد من الأرز اأو اأي �ض���نف م���ن الإيدامات من )3-10( ري���الت، والوجبة 
الواح���دة ل�ض���خ�س واحد من الدجاج، اأو اللحم، اأو ال�ض���مك م���ن )15-70 ورمبا 100 و 
120( رياًل، وال�ضلطات، و�ضرب املياه، اأو الع�ضريات، الطازجة اأو الغازية من ريالني اإىل 
خم�ض���ة وع�ضرة ريالت. وا�ض���عار اخلبز اأو البقوليات املطهية كالعد�س، والفول، وغريها 
ح���وايل )3-5( ريالت للوجبة الواحدة. والذاهب اإىل دكاكني املواد الغذائية ال�ض���غرية 
والكبرية يجد مئات الأ�ض���عار املتنوعة ح�ضب نوع ال�ضلعة، ومقدارها، واأهميتها. فالكي�س 
)40-45ك���م( م���ن الأرز من )200-300( ري��ال ح�ض���ب النوع، وكي�س ال�ض���كر )45كم( 
)170-200( رياًل، واملد من حبوب احلنطة، اأو الذرة، اأو ال�ضعري من ع�ضرة اإىل اأربعني 
ري���اًل، وكثري من الأطعمة املعلبة مث���ل: اجلبنة، واملربى، والزيتون، والق�ض���طة، والتونة، 
واحلالوة الطحينية، واملخلالت وغريها ترتاوح اأ�ض���عارها من الثالثة اإىل الثالثني رياًل 
للعلبة الواحدة اأو الكيلو الواحد. واأ�ض���عار احلليب، واملاء، والع�ض���ريات املعلبة، والألبان 
بني الريال والع�ض���رة ريالت جلزء من اللرت حتى لرتين ورمبا ثالثة. وطبق البي�س الذي 
يحتوي على ثالثني بي�ضة من )12-14( رياًل، والفواكه واخل�ضروات يف مدينة الطائف 
ومراكزها متفاوتة الأ�ض���عار فكيلو العنب من ع�ض���رة اإىل ع�ض���رين، والرب�ض���ومي )التني 
ال�ض���وكي( من خم�ضة اإىل ع�ض���رة ريالت، وكرتون الرمان الذي يزن )15-25( كيلو من 
)150-300( رياًل ح�ض���ب نوعه، وكيلو التني البلدي اأو البخارى، اأو اخلوخ، اأو امل�ض���م�س 
اأو الربتق���ال، اأو التفاح، اأو الطماطم، والبطاط�س، اأو البامية، اأو الفا�ض���وليا، اأو اجلزر، 
اأو الفلف���ل احلار اأو البارد، اأو املوز اأو الكمرثى، اأو التوت، اأو الكرز، اأو ال�ض���مام، وغريها 
ترتاوح اأ�ض���عارها من اأربعة وخم�ضة ريالت اإىل الع�ض���رين وخم�ضة وع�ضرين رياًل ح�ضب 
نوع ال�ضنف من هذه الفواكه واخل�ضروات، واأرخ�ضها اجلزر واأحيانًا الطماطم، واأعاله 
�ض���عرًا التوت والكرز، والبخارى، ومنها املجلوب من مزارع حملية، واأخرى م�ضتوردة من 
اخل���ارج مث���ل الربتقال والتفاح واملوز وغريه���ا)1(. وكثري من الأطعمة ال�ض���ابق ذكرها تباع 
باملفرق يف الدكاكني واملحالت ال�ض���غرية، وغالبًا تكون اأغلى من املتاجر الكبرية التي تبيع 
باجلمل���ة)2(. وهناك مطاعم ومطابخ تقوم بطهي الذبائح القليلة والكثرية ويكلف اخلروف 

ما مت ال�ض���ارة اإليه يف هذا املحور فقط مناذج من اأ�ضعار ال�ضلع املعرو�ضة يف اأ�ضواق الطائف ال�ضغرية والكبرية،   )1(
ومو�ضوع الأ�ضعار كبري جدًا وي�ضتحق الدرا�ضة والتف�ضيل يف بحوث علمية موثقة.

زرت بع�س م�ض���تودعات الأطعمة وامل���واد الغذائية يف مدينة الطائف، فوجدتها مليئة مبئات الأنواع من الأ�ض���ربة   )2(
والأطعمة، ومعظمها م�ضتوردة من خارج البالد ال�ضعودية.
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اأو التي�س املطهي الو�ض���ط مع الأرز من )700-1500( رياًل، ح�ض���ب نوع الطبخ وما ي�ضاف 
عليها من مواد غذائية اأخرى مثل البي�س والف�ضتق والزبيب، واأجرة الطبخ للذبيحة الواحدة 
من )100-250( رياًل. وبيع وطبخ الأبقار والإبل تكون اأعلى بكثري، واأحيانًا تباع اأجزاء من 
الذبيحة ال�ضغرية مثل الربع والن�ضف للخروف اأو التي�س وال�ضعر غالبًا يرتاوح من )150-
400( رياًل. وتباع بع�س احللويات واملك�ضرات وامل�ضروبات يف بع�س الأمكنة املخ�ض�ضة لها 

واأ�ضعارها ترتاوح من ع�ضرة وع�ضرين اإىل الثمانني واملئة ري�ال للكيلو الواحد)1(.
ـــ - واأج���ور النقل تختلف داخ���ل املحافظة وخارجها، فنقل ال���ركاب داخل مدينة  ه
الطائف يف تاك�ضي الأجرة واأحيانًا �ضيارات خا�ضة يرتاوح من )5-30و35( رياًل، واأجرة 
الراكب من الطائف اإىل الباحة حوايل الأربعني واخلم�ض���ني رياًل، ورمبا نزلت قلياًل اإىل 
اخلم�ض���ة وع�ض���رين والثالثني رياًل، ومن مدينة الطائف اإىل مكة املكرمة وجدة ترتاوح 
بني )30-60( رياًل لل�ض���خ�س الواحد. وهناك �ض���يارات �ضغرية تذهب يف م�ضوار خا�س 
وتكلف من )200-300( رياًل �ض���وى اإىل الباحة اأو جده. اأما نقل الب�ض���ائع يف ال�ضيارات 
املتو�ض���طة اإىل بع����س مدن اململك���ة مثل جدة، اأو املدين���ة، اأو اأبها، اأو خمي�س م�ض���يط، اأو 
جنران، اأو الريا�س وغريها فالقطعة الواحدة التي تزن تقريبًا )20-50( كيلو تكلف من 
ع�ضرة اإىل خم�ضة ع�ضر رياًل، وذهاب هذا النوع من ال�ضيارات يف م�ضوار خا�س تكلف ما 
بني )700-1500( رياًل، اأما اأجرة ال�ضيارات )الرتيالت( الكبرية فاحلملة الكاملة اإىل 
م���دن عديدة يف اململكة تكلف )1500-4000( رياًل ح�ض���ب امل�ض���افة بني مدينة الطائف 
واملدن الأخرى يف اأنحاء البالد)2(. ويف داخل الطائف �ضيارات �ضغرية مثل )الهايلوك�س( 
اأو ما يعرف ب� )الدباب( وهي اأ�ضغر حجمًا من ونيت الهايلوك�س، اأو القالبات ال�ضغرية 
التي تنقل ال�ض���منت والبلك والبطحاء بني اأحياء املدينة فاأ�ضعارها ترتاوح من )60-10 
ورمبا 70( رياًل ح�ض���ب نوع احلمولة وامل�ض���افة)3(. وهناك اأفراد يحملون بع�س الب�ضائع 
عل���ى ظهورهم اأو يف عربات داخل الأ�ض���واق التجارية املختلف���ة واأجرة الفرد تقدر باملدة 

اإذا در�ضنا اأ�ضعار اأو اأجور الآلت والأدوات الزراعية، اأو التجارية، اأو التعليمية، والثقافية، اأو احلرف وال�ضناعات   )1(
وغريها فاإنها ترتاوح بني الريالت والع�ض���رات واملئات واأحيانًا اآلف الريالت. واقول اأن درا�ضة تاريخ الأ�ضعار يف 

حمافظة الطائف خالل الأربعني �ضنة املا�ضية يعد من املو�ضوعات اجلديدة واجلديرة بالدرا�ضة والتوثيق.
تاري���خ النقل واملوا�ض���الت والأجور خالل الع�ض���ر احلديث واملعا�ض���ر من مدين���ة الطائف واإليها من املو�ض���وعات اجلديدة   )2(
واجلدي���رة بالدرا�ض���ة يف عدد من البحوث اأو الر�ض���ائل العلمية، م���ع الرتكيز على اأنواع النقل، واملعوق���ات التي تواجه حركة 

املوا�ضالت، والأيدي العاملة التي تعمل يف هذا القطاع، والأجور لالأفراد وال�ضيارات العامة واخلا�ضة.
حركة نقل الب�ضائع املتنوعة داخل املدينة، اأو من املدينة اإىل املراكز القريبة كال�ضفا والهدا، ولية، واحلوية، مو�ضوع   )3(
جيد وكبري ي�ض���تحق اأن يدر�س يف بحث اأو ر�ض���الة علمية خالل الفرتة املمتدة من عام )1400-1438ه�/1980-

2017م(.
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والكمية التي ينقلها، واأجرتهم ترتاوح بني خم�ضة ريالت وع�ضرين ورمبا ثالثني رياًل)1(.
و - والنقود ال�ض���عودية الورقية من الريال، واخلم�ضة والع�ضرة ريالت، واخلم�ضني، 
واملئة، واخلم�ضمائة، ريال هي العملة املعمول بها يف حمافظة الطائف اأثناء زيارة الباحث 
له���ا، وهناك نقود معدنية كن�ض���ف الريال وغ���ريه يتم تداولها اأحيانًا)2(. وقد ت�ض���تخدم 
البطاقات البنكية مثل )الفيزا(، و )املا�ضرت كارد( وغريها بدًل من دفع النقود نقدًا عند 
البيع وال�ض���راء)3(، ويف بع�س اأ�ضواق اخل�ضار والفواكه واأحيانًا احلبوب تباع بع�س ال�ضلع 
باجلملة)4(. وي�ض���تعمل اجلرام، اأو الكيلوجرام، اأو الطن، يف وزن الب�ض���ائع. والكثري من 
الأ�ض���ربة والأطعمة واملواد الغذائية والفواكه واحلبوب، والبقوليات، والتوابل، والبهارات 
ي�ض���تخدم يف وزنها اجلرام والكيلو جرام وقد ي�ض���تخدم املد ون�ضف املد وربع املد يف بيع 
و�ض���راء احلبوب، وم���واد غذائية اأخرى، واأحيانًا ي�ض���تخدم الط���ن يف احلمولت الكبرية 
لبع�س ال�ض���لع، مث���ل: احلديد، وحمولة املياه يف ال�ض���يارات البكرية، وبع����س مواد البناء 
مثل اخلر�ضانة، وال�ضمنت، والبطحاء، والطوب اأو البلك. ويف قيا�س الأطوال وامل�ضافات 
ي�ضتعمل ال�ضنتمرت، واملرت، والكيلومرت، واأحيانًا ت�ضتخدم الياردة، اأو الذراع، اأو ال�ضرب، اأو 

اخلطوة، اأو القدم)5(.

حمل الب�ض���ائع واملاء داخل الأ�ض���واق، اأو من ال�ض���وق اإىل املنزل عادة معروفة عند اأهل احلجاز يف الطائف ومكة   )1(
واملدينة، وجدة، وكان يطلق على من يقوم بهذه املهنة )احلمالني( الذين يحملون الأغرا�س والب�ضائع املختلفة. 
وال�ضقائني الذين يحملون املاء من العيون والآبار اإىل املنازل، وهذه العادة اندثرت مع عجلة التطور والتنمية التي 

تعي�ضها البالد. وحبَذ اأن نرى باحثًا جادًا يدر�ضها يف بحث علمي موثق.
ج���رى على العملة ال�ض���عودية عدد من التعديالت والتطوير منذ عهد املل���ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اإىل عهد   )2(
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز. وهذا املو�ضوع جدير بالبحث والدرا�ضة. وجميع مدن وحوا�ضر وقرى وبوادي اململكة 

تعمل بعملة واحدة منذ تاأ�ضي�س البالد حتى وقتنا احلا�ضر.
اأ�ض���بحت البطاقات البنكية م�ض���تخدمة اليوم اأكرث مما كانت عليه، وتطور التقنية وا�ضتخدام ال�ضبكة العنكبوتية   )3(
جع���ل الكث���ري من النا����س يتعاملون به���ذه البطاقات يف اأعمالهم و�ض���راء ب�ض���ائعهم داخليًا وخارجيًا. ومو�ض���وع 
ا�ض���تخدام هذه الو�ض���ائل يف ع�ضرنا احلا�ضر من املو�ضوعات اجلديرة بالبحث والدرا�ضة يف عدد من الدرا�ضات 

العلمية.
يحدث هذا التعامل التجاري يف بع�س اأ�ض���واق الفواكه العامة، وقد �ضاهدت ذلك يف اأ�ضواق اخل�ضروات والفواكه   )4(
بالطائف، هناك من يبيع حمولة ال�ض���يارة من الطماطم، اأو احلبب اأو ال�ض���مام، اأو العنب، اأو الرمان، اأو امللوخية، 
اأو البامية وغريه باجلملة دون الوزن اأو العد. والذي ي�ضرتي مثل هذه الب�ضائع يقوم بتوزيعها وبيعها باملفرق. ويف 

ال�ضابق كان هناك التعامل باملقاي�ضة، وهي تبادل ال�ضلع بدًل من ال�ضراء بالنقود.
عرفت هذه الأوزان واملكاييل واملقايي�س يف عموم اململكة العربية ال�ض���عودية منذ تاأ�ضي�ض���ها وما زالت م�ض���تخدمة   )5(
ومعروفة عند النا�س، وهي من املو�ضوعات اجلديدة التي ت�ضتحق الدرا�ضة يف عدد من الدرا�ضات العلمية، وناأمل 
من طالبنا يف برامج الدرا�ض���ات العليا يف جامعة امللك خالد وغريها من جامعات اجلنوب ال�ض���عودي اأن يدر�ضوا 

مثل هذه امليادين القيمة.
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�صاد�صًا: وقفات مع �لتاريخ �لتعليمي، و�لثقايف، و�لفكري:

1-�لتعليم و�لتعلم:
عرفت الطائف حلق العلم والكتاتيب منذ زمن بعيد، والذي �ضاعدها يف ذلك قربها 
من مكة املكرمة وامل�ض���جد احلرام، حيث كان بع�س العلماء يذهب من مكة اإىل الطائف 
لال�ض���تقرار بها برهة من الزمن، ومنهم من جاء اإىل الطائف وعا�س فيها حتى مات)1(. 
ووجود م�ض���جدي عب���داهلل بن العبا�س )ر�ض���ي اهلل عنهما(، والهادي، وم�ض���اجد اأخرى 
قدمي���ة يف مدين���ة الطائف جعلت بع����س العلماء والفقهاء والق�ض���اة يعقدون حلق علمية 
يف هذه امل�ض���اجد يدّر�ض���ون فيها القراآن الكرمي وتف�ض���ريه، وعلوم �ض���رعية ولغوية واأدبية 
اأخرى)2(. والقارئ يف بع�س امل�ضادر واملراجع احلجازية، وبع�س الوثائق واملدونات التي 
يع���ود تاريخها اإىل الق���رون الأربعة الأخرية املا�ض���ية، يجد العديد من الأعالم والأ�ض���ر 
العلمي���ة الت���ي كانت تعمل يف مي���دان الدر�س والتعلي���م، ويجد بع�س اأم���راء احلجاز من 
الأ�ضراف، وبع�س الولة العثمانيون، وبع�س الوجهاء، والأعيان يف الطائف يبذلون جهود 
ح�ض���نة يف بناء امل�ضاجد وت�ضجيع بع�س الكتاتيب التي تقوم على تدري�س طالب العلم من 
اأهل الطائف، اأو من يفد اإليها من اليمن اأو تهامة وال�ضروات، اأو من بع�س مدن اجلزيرة 

العربية الأخرى)3(.

هن���اك ع�ض���رات الأعالم والعلماء الذين جاءوا اإىل الطائف خالل ع�ض���ور الإ�ض���الم املختلف���ة، وكان لهم جهود   )1(
تعليمية وثقافية وتوعوية ا�ض���تفاد منها �ض���رائح عديدة يف مدينة الطائف ، وتخرج على اأيديهم طلبة علم جنباء 
اأ�ض���هموا يف م�ض���رية احلياة العلمية يف الطائف ويف مدن وحوا�ضر اأخرى داخل اجلزيرة العربية وخارجه. واأقول 
اأن درا�ض���ة اأعالم الطائف منذ �ض���در الإ�ضالم اإىل وقتنا احلا�ض���ر من الأعمال العلمية الكبرية التي يجب دعمها 

ودرا�ضتها من قبل جامعة الطائف ومراكز البحث العلمي يف الطائف اأو مكة.
للمزي���د ع���ن تاريخ م�ض���اجد الطائف القدمية، وم�ض���اهري العلم���اء والفقهاء الذي���ن عقدوا فيه���ا جمال�س در�س   )2(
وتدري�س، وكان لهم اأي�ضًا اإ�ضهامات يف تعليم اأهل الطائف ومن يرتاده اأمور دينهم وعلوم ومعارف اأخرى عديدة، 
انظر، �ض���ليمان بن �ض���الح اآل كمال، م�ض���اجد الطائف داخل ال�ض���ور تاريخ عمارتها ودورها العلمي، �س 11، وما 
بعدها،  ح�ض���ن العجمي، اهداء اللطائف من اأخبار الطائف، �س 9 وما بعدها، جار اهلل بن عبدالعزيز بن فهد، 
، الطائف  حتفة اللطائف يف ف�ض���ائل احلرب ابن عبا�س ووج والطائف، �س 29، وما بعدها، ال�ضيد عي�ضى الق�ضريرِّ

القدمي، �س 299-267.
عرف���ت ب���الد الطائف علماء وطالب علم عرب اأطوار التاريخ الإ�ض���المي، وجند يف م�ض���ادر تاريخ مكة مثل كتب   )3(
الفاكه���ي، والفا�ض���ي، وعدد م���ن املوؤرخني املكيني الذين ينت�ض���بون اإىل اأ�ض���رة فهد املكية يذكرون اأ�ض���ماء اأعالم 
حجازية وغري حجازية ذهبوا اإىل الطائف واأ�ضهموا يف احلركة العلمية والثقافية يف مدينة الطائف وما جاورها. 
كما اأن هناك كتب ور�ض���ائل علمية عديدة، واأي�ض���ًا وثائق من�ض���ورة واأخرى غري من�ض���ورة، ومراجع ثانوية اأ�ضارت 
اإىل �ض���ور عديدة عن احلياة العلمية والتعليم يف الطائف منذ القرن )10-14ه�/ق16-20م(. واأقول اأن ميدان 
التعليم والتعلم يف حمافظة الطائف خالل الع�ض���ر احلديث مو�ض���وع جيد وكبري وي�ض���تحق اأن يدر�س يف عدد من 

الكتب والبحوث العلمية.
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وقب���ل ظه���ور الدولة ال�ض���عودية احلديث���ة، واأثناء دخ���ول احلجاز حت���ت نفوذ امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�ض���ل يف نهاية الن�ض���ف الأول من القرن )14ه�/20م( 
جن���د اأن الطائ���ف واأهله���ا عرفوا بع����س املدار�س العثماني���ة،  التي كان���ت تدر�س باللغة 
الرتكية ما عدا مادتي القراآن الكرمي واللغة العربية، ويف بداية العهد ال�ضعودي احلديث، 
ا�ض���تمر التعلي���م يف تلك املدار�س، واأ�ض���بحت اللغ���ة العربية لغة التدري�س الرئي�ض���ية)1(، 
واإىل جان���ب تلك املدار�س كان هناك حلق وكتاتيب علمية تدر�س العلوم ال�ض���رعية واللغة 
العربية، ثم افتتحت اأول مدر�ض���ة نظامية �ض���عودية عام )1345ه����/1926م(، ويف عام 
)1364ه����/1944( افتتح���ت مدر�ض���ة دار التوحي���د، واملدر�ض���ة النموذجي���ة. ويف ع���ام 
)1380ه�/1960م( افتتحت اأول مدر�ضة ابتدائية للبنات)2(. كما اأن�ضئت معتمدية املعارف 
بالطائف عام )1369ه�/1949م(، ثم حتولت اإىل اإدارة للتعليم عام )1376ه�/1956(، 
وت���واىل فتح مدار�س التعليم الع���ام )بنني وبنات(، وتعاقب عل���ى اإدارة التعليم عدد من 
الأع���الم الرتبويني ومل يبد العقد الثالث من القرن )15ه�/20م( اإل وحمافظة الطائف 
حتتوي على اأكرث من األف مدر�ضة للبنات والبنني، واأكرث من )200( األف طالب وطالبة، 
وح���وايل )15000( معل���م ومعلمة)3(. وتوالت موؤ�ض�ض���ات التعلي���م يف حمافظة الطائف، 
يف فت���ح معاهد وثانويات للتدريب املهني والتعليم ال�ض���ناعي، كما اأن�ض���ئت كلية للتقنية، 
واأن�ضئت يف بداية هذا القرن كليات تربوية وعلمية تتبع اإداريًا جلامعة اأم القرى، واأخريًا 
اأن�ض���ئت جامعة الطائف يف بدايات الثالثينيات من هذا القرن، وهي اليوم جامعة كبرية 
يوجد فيها اأكرث من ثالثني كلية للبنني والبنات علمية واأدبية يف عموم املحافظة، ويدر�س 
فيه���ا اأكرث من اأربع���ني األف طالب وطالب���ة)4(. واأثناء اإقامتي يف الطائ���ف اأيام معدودة، 

تاريخ التعليم والتعلم يف الطائف خالل القرنني )12-13ه�/18-19م(، حتى الأربعينات من القرن )14ه�/20(   )1(
من املو�ضوعات التي مل تدر�س ب�ضكل جيد وي�ضتحق اأن تبحث يف كتاب اأو ر�ضالة علمية.

تاريخ بدايات التعليم احلديث يف حمافظة الطائف مو�ض���وع جديد وي�ض���تحق اأن يدر�س يف هيئة ر�ضالة ماج�ضتري   )2(
اأو دكتوراه، وناأمل من اأق�ض���ام التاريخ يف جامعات احلجاز اأن توجه طالبها اإىل درا�ض���ة مثل هذا العنوان اجلديد 

يف بابه.
للمزي���د انظ���ر: مناح���ي القثام���ي، تاريخ الطائف، ����س 91-94، حماد بن حامد ال�ض���املي، الطائ���ف يف مئة عام   )3(
)1319-1419ه�(، �س 92-102. واأقول اأن تاريخ التعليم العام احلديث يف حمافظة الطائف يجب اأن يدر�س يف 
عدد من الكتب والر�ض���ائل العلمية، وناأمل من اأ�ض���اتذة التاريخ والرتبية يف جامعتي الطائف واأم القرى اأن يتولوا 

هذا امليدان بالبحث العلمي الر�ضني.
تاري���خ التعليم العايل يف حمافظة الطائف من املو�ض���وعات احليوية، واجلديدة التي يجب درا�ض���تها يف عدد من   )4(
الكت���ب والر�ض���ائل العلمي���ة. وناأمل من اأحد اأ�ض���اتذة جامعة الطائف اأن يتوىل هذا املو�ض���وع بالبحث والدرا�ض���ة 

والتحليل.



193القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
وجولت���ي يف املدين���ة وبع�س املراك���ز)1(، خرجت ببع�س الروئ ع���ن التعليم يف الطائف، 

واأدون اأهمها يف النقاط الآتية:
�أ - قابل���ت بع����س املعلم���ني القدام���ى، و�ض���معت من بع����س املوؤرخ���ني والباحثني يف 
الطائف باأن كثري من اأبنية املدار�س حكومية، وما زال البع�س م�ض���تاأجرة، وبخا�ض���ة يف 
الأرياف وبع�س املراكز، وياأملون اأن ت�ضبح جميع عمائر املدار�س حكومية، كما اأن جميع 
املدر�ضني واملدر�ضات يف التعليم العام �ضعوديون، وذكروا اأعالمًا ومعلمني كثريون قدامى 
بذلوا جهودًا كبرية يف خدمة الرتبية والتعليم يف الطائف، وياأملون من حمافظة الطائف 
وجامعته���ا واإدارة التعلي���م اأن يوؤرخوا لأولئك الأعالم واملعلمني امل�ض���اهري، وذلك حلفظ 
تاريخه���م وذكره���م، ثم اطالع الأجيال احلا�ض���رة والقادمة على جه���ود اأولئك الرجال 
الف�ض���الء الذين ق�ض���وا حياتهم يف خدمة ب���الد الطائف واأهلها تربوي���ًا وفكريًا وثقافيًا 

وتعليميًا.
ب - حاول���ت اأن اأع���رث على �ض���ري لبع����س املعلمني واملرب���ني الأوائل خالل الع�ض���ر 
احلدي���ث، لكنني وجدت اأرا�ض���يف املدار����س واإدارة تعليم الطائ���ف فارغة من املذكرات 
وال�ضجالت والوثائق التي ت�ضب يف خدمة هذا الباب. واجلميل اأنه ما زال هناك مربون 
ومعلمون وطالب علم ولدوا وعا�ضروا بدايات التعليم احلديث وما زالوا على قيد احلياة، 
فالواج���ب على موؤرخي الطائف، واأ�ض���حاب الهم���م العلمية من الأ�ض���اتذة، واملثقفني اأن 
يلتقوا بهوؤلء الرجال ويدونوا منهم �ض���يء من تاريخ التعليم يف هذه املحافظة، ويجمعون 
بع����س الدرو�س والعرب واخلال�ض���ات التي عرفوها وعا�ض���روها ومن يفعل ذلك ف�ض���وف 

ي�ضدى لأهل الطائف وتاريخهم معروفًا كبريًا.
ج - ذهبت اإىل جامعة الطائف، والتقيت ببع�س اأ�ضاتذتها، وزرت مكتبتها املركزية، 
وحاول���ت معرف���ة جهود اجلامعة العلمي���ة والبحثية يف خدمة حمافظ���ة الطائف واأهلها، 
فوجدت كل الأعمال املنجزة متوا�ضعة، واأرجون من القائمني على هذه اجلامعة النا�ضئة 
اأن ي�ضاعفوا اجلهود باإن�ضاء مراكز بحثية وعلمية تقوم على درا�ضة تاريخ وح�ضارة وثقافة 
وتعليم بالد الطائف حا�ضرتها وقراها وبواديها، كما اأرجو اأن ت�ضجع اأع�ضائها وتدعمهم 
عل���ى خدمة العمل البحثي الذي ي�ض���ب يف خدمة املحافظة، وناأمل اأي�ض���ًا من الأق�ض���ام 
العلمية املتخ�ض�ضة مثل: التاريخ، واللغة العربية، والرتبية، وعلم الجتماع، وعلم النف�س 

وغريها اأن توجه م�ضاريعها العلمية، والبحثية خلدمة اأر�س و�ضكان حمافظة الطائف. 

كانت زيارتي للطائف يف الفرتة من )4-14238/11/8ه�(.  )1(
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كما اأرجو من الوجهاء، والتجار، واأ�ض���حاب القرار يف حمافظة الطائف اأن يوجهوا 
بع�س اأموالهم واهتماماتهم اإىل خدمة تطوير بالد الطائف علميًا وبحثيًا وتنمويًا، وهذا 

من اأقل الواجبات على هذه ال�ضرائح اأو الأفراد املقتدرون املتنفذون)1(.

2 ( �صيء من �حلياة �لثقافية:
والطائ���ف اأر����س ثقاف���ة واأدب و�ض���عر، والدار����س يف كت���ب التاري���خ واللغ���ة والأدب 
والرتاجم املبكرة يجد اأ�ض���ماء اأعالم و�ض���عراء واأدباء عا�ض���وا يف الطائ���ف اأو زاروها يف 
اجلاهلية والقرون الإ�ض���المية الأوىل)2(. وهناك ق�ض���اة وفقهاء ورحالة واأ�ض���حاب علم 
ومعرفة من داخل اجلزيرة العربية اأو خارجها جاءوا اإىل بالد احلرمني، والتقوا ببع�س 
رج���ال الطائف يف مك���ة واملدينة، ومنهم م���ن زار الطائف وعقد درو����س علمية وثقافية 
واأدبية يف م�ض���اجدها الرئي�ض���ية مثل: م�ض���اجد الهادي، وعبداهلل بن عبا�س )ر�ضي اهلل 
عنهما( وال�ضنو�ض���ي، والهنود وغريها)3(. ومنذ القرن العا�ض���ر اإىل الرابع ع�ضر الهجري 
ج���رى على اأر�س احلج���از الكثري من الأح���داث ال�ضيا�ض���ية والع�ض���كرية، وكانت الدولة 
اململوكي���ة، ثم ال�ض���لطة العثمانية على ات�ض���ال مبا�ض���ر بالأمراء الأ�ض���راف يف احلجاز، 
وكانوا جميعًا ي�ض���اركون يف اإدارة بالد احلرمني �ضيا�ض���يًا وح�ض���اريًا، والطائف حا�ضرة 
من حوا�ض���ر احلجاز وتتبع اإداريًا و�ضيا�ضيًا وثقافيًا لإمارة مكة، بل اإن اأهل مكة من علية 
القوم وعامتهم يرتادون الطائف ويوؤثرون ويتاأثرون مبا يجر على اأر�ض���ها وبني اأهلها)4(. 

لالأ�ض���ف اأن جامعاتنا املحلية تركز جل اهتمامها على مهنة التدري�س، وعلى متابعة الأ�ضاتذة والطالب ب�ضكل رتيب   )1(
وممل، ول ت�ض���عى اإىل بث روح الدعم املعنوي واملادي، وت�ض���جيع املبدعني من الأ�ضاتذة والطالب، كما اأنها ل تدعم 
م���ا يخ���دم البحوث العلمي���ة اجليدة، وتبذل جل جهوده���ا على ن�ض���اطات تقليدية عقيمة، دون البح���ث عن الإبداع 
والبتكار، وهذا يف اعتقادي م�ضكلة تعاين منها جميع جامعات العامل العربي. كما اأرجو من اأحد املوؤرخني النابهني 
يف حمافظ���ة الطائ���ف، اأو يف جامعة الطائف اأن يدر�س تاريخ جامعة الطائف منذ ن�ض���اأتها حتى اليوم، ويو�ض���ح ما 

قدمت من خدمات عامة وخا�ضة، ويذكر عوامل ال�ضعف والقوة يف مناهج وخطط وبرامج هذه اجلامعة.
هناك كثري من الأدباء وال�ض���عراء الذين كانوا يرتادون �ضوق عكاظ، ويقولون اأ�ضعارًا وق�ضائدًا مطوله. ومن اأهل   )2(
الطائف �ض���عراء م�ض���اهري يف اجلاهلية وخالل القرون الإ�ضالمية الأوىل. ناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س احلياة 

الأدبية والثقافية يف الطائف منذ الع�ضر اجلاهلي اإىل نهاية القرن الثاين للهجرة.
للمزيد عن تاريخ هذه امل�ض���اجد انظر بع�س ال�ض���فحات يف بداية هذا الق�ض���م، كما انظر �ض���ليمان بن �ض���الح اآل   )3(
كمال، م�ض���اجد الطائف داخل ال�ض���ور، )96 �ضفحة(. والأعالم من الق�ض���اة والأدباء وال�ضعراء الذين عا�ضوا يف 
الطائف اأو زاروها خالل القرون الإ�ض���المية الو�ض���يطة واحلديثة من املو�ضوعات التي ت�ضتحق البحث والدرا�ضة، 
وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س تراجم اأولئك الأعالم، وهذا العنوان مو�ضوع جديد وي�ضتحق البحث والدرا�ضة.
درا�ض���ة التاريخ ال�ضيا�ض���ي واحل�ضاري يف احلجاز خالل القرون اخلم�ض���ة املا�ضية، ودور الطائف واأهلها يف ذلك   )4(
التاريخ من املو�ض���وعات املهمة التي ت�ض���تحق اأن تدر����س يف عدد من الكتب والبحوث والر�ض���ائل العلمية. وهناك 
الكثري من امل�ضادر املطبوعة واملخطوطة، والوثائق املن�ضورة وغري املن�ضورة التي حتتوي على معلومات كثرية تفيد 
يف خدمة هذا الباب. وناأمل من طالب الدرا�ضات العليا يف اأق�ضام التاريخ بجامعتي الطائف واأم القرى، اأو بع�س 

املوؤرخني اجلادين يف احلجاز اأن يدر�ضوا هذا املو�ضوع درا�ضات علمية.
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وبع���د دخ���ول الطائ���ف وعم���وم  احلجاز حتت ل���واء املل���ك عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن 
الفي�ضل بداأت الأحوال العلمية والثقافية ت�ضري يف طريق التطوير والتقدم املعريف، وجاء 
اإىل مدينة الطائف الكثري من الرموز والأعالم الذين اأ�ضهموا يف تنوير النا�س وتثقيفهم، 
وامللك عبدالعزيز نف�ض���ه وابنه الأمري في�ض���ل اتخذا من الطائف مقرًا لإقامتهما ب�ضعة 
�ض���هور من ال�ضنة، واأ�ض�ضت العديد من املوؤ�ض�ضات الإدارية والعلمية والتعليمية والثقافية، 
التي تهتم بن�ض���ر العلم والثقافة بني جميع �ض���رائح املجتمع)1(. واملتاأمل يف حياة الرجال 
والأع���الم الذين كانوا ي�ض���احبون امللك عبدالعزيز والأمري في�ض���ل اأمثال: فوؤاد حمزة، 
وحافظ وهبة، ويو�ض���ف يا�ض���ني، وخالد القرقني، ورجال اآخرون علموا يف مدر�ض���تي دار 
التوحيد، والنموذجية، اأو يف بع�س الإدارات الر�ضمية يف الطائف يجدهم جميعًا اأ�ضحاب 
فكر واأدب وثقافة، ومنهم من األف مدونات وكتب تاريخية واأدبية وح�ضارية، واأ�ضاروا اإىل 
�ض���ور من تاريخ الطائف واأهله اأثناء اإقامتهم فيه اأو زيارتهم له بني الفينة والأخرى)2(. 
ومنذ �ض���تينيات القرن )14ه�/20م( حتى اليوم �ض���هدت الطائف العديد من الن�ضاطات 

الثقافية والعلمية، ونذكر بع�ضًا من تلك الجنازات يف ال�ضطور الآتية:
�أ - ُعرف���ت الطائ���ف منذ اأربعيني���ات القرن )14ه����/20م( اإىل بدايات هذا القرن 
)15ه����/20م( مكان���ًا للعديد م���ن اللق���اءات والجتماعات ال�ضيا�ض���ية والدبلوما�ض���ية، 
والديني���ة، والعلمي���ة، والثقافي���ة، والفكري���ة املحلي���ة، والإقليمي���ة، والعاملي���ة، والوثائ���ق 
وال�ض���جالت التاريخية توؤكد ذلك. وهذا احلراك احل�ض���اري جعل مدينة الطائف تدخل 
التاريخ احلديث من اأو�ض���ع اأبوابه، ومل تقت�ض���ر هذه الن�ضاطات على علماء، اأو اأدباء، اأو 
�ضعراء، اأو �ضحفيني حمليني، واإمنا جاء اإليها رموز كثرية من داخل البالد وخارجها)3(.

اأ�ض���رنا يف �ض���فحات �ض���ابقة اإىل بع�س املوؤ�ض�ض���ات التعليمية التي اأن�ض���ئت يف بدايات الدولة ال�ض���عودية احلديثة.   )1(
واحلديث عن احلياة التنموية والتطور الذي ظهر يف الطائف اأثناء حكم امللك عبدالعزيز، وع�ض���ر ابنه في�ض���ل 

عندما كان نائبًا للملك يف احلجاز من املو�ضوعات املهمة، والواجب درا�ضة تلك احلقبة درا�ضة علمية موثقة
يف الق�ض���م ال�ض���ابق من هذا املجلد اأ�ض���رنا اإىل جهود بع�س اأولئك الأعالم، ودرا�ضة اأعالم الطائف يف عهد امللك   )2(
عبدالعزيز من املو�ض���وعات اجلديدة، والواجب درا�ض���ة هذا العنوان يف عدد من الكتب والبحوث العلمية. وناأمل 
من اأ�ض���اتذة اأق�ضام التاريخ، والعالم، والأدب، وال�ضحافة يف جامعات احلجاز اأن تدر�س هذا املو�ضوع يف بع�س 

البحوث اأو الر�ضائل العلمية.
عق���دت يف الطائ���ف ع�ض���رات الجتماع���ات ال�ضيا�ض���ية والثقافية والديني���ة الإقليمي���ة والعاملية من���ذ عهد امللك   )3(
عبدالعزي���ز حت���ى العقد الأول من القرن )15ه�/20م(. بل اإن مدينة الطائف عرفت با�ض���م )مدينة املوؤمترات( 
خ���الل تل���ك احلقبة، وهذا مما جعلها معروفة وم�ض���هورة يف اأنح���اء العامل. ومن يتتبع ويدر����س جميع املوؤمترات 
واللقاءات التي عقدت يف الطائف من عام )1344-1410ه�/1925-1989م( فاإنه �ضوف يطلعنا على تاريخ جيد 

ومهم يو�ضح اأهمية مدينة الطائف يف قلب العامل.
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ب- ظه���ر يف الطائف خالل ال�ض���بعني �ض���نة املا�ض���ية )1370-1438ه����/1950-
2017م( ع�ضرات ال�ضعراء والأدباء، وال�ضحفيني، واأن�ضئت عدد من املوؤ�ض�ضات التعليمية 
والثقافية وال�ضحفية، واألفت عدد من الكتب التاريخية، واجلغرافية، واللغوية، والأدبية، 
والعلمي���ة، والثقافي���ة، وبرز عدد م���ن املحررين وكتاب الأعمدة ا ل�ض���حفية يف اجلرائد 
واملجالت املحلية والقليمية، وهناك من برز يف الإذاعة والتلفزيون، اأو من له ا�ضهامات 
معرفي���ة اأو تقني���ة اأو تدريبي���ة اأو نقدي���ة، اأو اإبداعي���ة داخ���ل اململكة العربية ال�ض���عودية 

وخارجها)1(.
ج - يوجد يف مدينة الطائف وبع�س مراكز املحافظة العديد من املحا�ضن الثقافية 
والعلمية التي ت�ض���اعد على ن�ض���ر الوعي الثق���ايف واملعريف. ومنها مدار����س التعليم العام 
واخلا����س، واأق�ض���ام وكليات التعليم الع���ايل، والنادي الأدبي الثق���ايف بالطائف، وجلانه 
الثقافي���ة يف بع����س املراك���ز الإدارية، وف���رع جمعية الثقاف���ة والفنون بالطائ���ف، واإدارة 
الأوقاف وامل�ضاجد وما تقدمه من حما�ضرات وندوات، ومهرجانات، وندوات وم�ضامرات 
ثقافية ودينية، وبع�س ال�ض���والني الأدبية اخلا�ض���ة. كل هذه املوؤ�ض�ض���ات ت�ض���هم يف ن�ضر 

الفكر، والثقافة بني طبقات املجتمع )ذكورًا واإناثًا()2(.
د - زرت بع�ض���ًا م���ن موؤ�ض�ض���ات الثقافة واملعرفة يف الطائف، مث���ل: النادي الأدبي، 
وفرع جمعية الثقافة والفنون، وفرع الهيئة العليا لل�ض���ياحة، واإدارة الأوقاف وامل�ض���اجد، 
وبع�س ال�ض���والني الأدبية اخلا�ض���ة، ومتاحف خا�ضة، ووجدت كل يعمل قدر ا�ضتطاعته، 
لكن ل يوجد هناك رابطة واحدة توحد جهود هذه املوؤ�ض�ض���ات، بل البع�س منها ي�ض���تكي 
ويتذمر من ندرة اأو قلة الدعم والت�ضجيع، والواجب على الوزارات والهيئات امل�ضئولة عن 
ه���ذه املنا�ض���ط اأن تبذل جهودها يف ج���ودة التخطيط والتوجيه والدع���م املعنوي واملادي 
الذي ي�ض���اعد على الرفع من م�ض���توى العل���م واملعرفة والثقاف���ة يف املحافظة، كما يجب 

�ض���ردنا حماور كث���رية وكبرية وعامة عرفتها بالد الطائف خالل العقود ال�ض���بعة املا�ض���ية. وكل حمور ي�ض���تحق اأن   )1(
يدر����س يف كتب وبح���وث علمية عديدة. وناأمل من اأ�ض���اتذة جامع���ة الطائف ومن املوؤرخ���ني والباحثني اجلادين اأن 
يعكفوا على توثيق ودرا�ض���ة هذه الن�ض���اطات احل�ض���ارية وهي جديرة بالدرا�ض���ة واحلفظ والتوثيق. وللمزيد انظر 
على خ�ض����ران القرين. من اأدباء الطائف املعا�ض����رين. )الطائف: النادي الأدبي الثق����ايف، 1432ه�/2011م( ) 833 
�ضفحة( حماد بن حامد ال�ضاملي، الطائف يف مئة عام، �س137-160، مناحي القثامي، تاريخ الطائف، �س 104-97، 
، اأحلى اللطائف يف منتجع الطائف، �س 159-274، املوؤلف نف�ضه الطائف القدمي، 275 وما  ال�ض����يد عي�ض����ى الق�ض����ريرِّ

بعدها، حممد �ضعيد اآل كمال، الطائف، )جغرافيته، تاريخه، ان�ضاب قبائله(، �س 28-13، 181-176.
كل موؤ�ض�ض���ة اأو ميدان من هذه املحا�ض���ن ت�ضتحق اأن تدر�س يف بحوث عديدة، فيذكر تاريخ تاأ�ضي�ضها، واأهدافها،   )2(
وم���ا قدمت م���ن جهود ون�ض���اطات يف خدمة املجتم���ع، وعالقاتها مبثيالته���ا يف مدن وحوا�ض���ر اململكة الأخرى، 
والأع���الم الذين بذلوا جهودًا ح�ض���نة يف خدم���ة احلياة العلمية والثقافية، وما خرج عنه���ا من نتاج علمي وثقايف 

مطبوع اأو م�ضور ومن�ضور.
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على هذه املوؤ�ض�ض���ات نف�ضها اأن ل حت�ضر جهودها داخل مدينة الطائف، واإمنا تتو�ضع يف 

خططها واأعمالها حتى ت�ضمل �ضرائح اأكرب واأو�ضع يف عموم مراكز املحافظة)1(.

3( وقفة مع �لفكر:
عموم اأهل الطائف يدينوا بدين الإ�ضالم، ويوحدون اهلل يف م�ضاجدهم، ومنازلهم، 
ويف حياتهم العامة واخلا�ض���ة، ول يخلو املجتمع من متهاونني ومق�ض���رين يف عباداتهم 
ويف عالقاتهم الجتماعية والدينية الفردية واجلماعية)2(. ويف العقود الأخرية املتاأخرة 
التقى الكثري من �ضكان الطائف بغريهم من الأجنا�س العربية وغري العربية امل�ضلمة وغري 
امل�ض���لمة، كما �ض���اهدوا و�ض���معوا عن احلراك الثقايف والإعالمي والفكري الذي يعي�ض���ه 
جمي���ع اأنحاء الع���امل، ومن ثم ل بد اأن البع����س تاأثر بالكثري من الثقافات واحل�ض���ارات 
التي لها �ض���لة باللبا�س والزينة، والطعام وال�ضراب، وبع�س العادات والأعراف والتقاليد 
الجتماعي���ة، ب���ل اإن بع����س املوؤلفني والكت���اب يف اجلرائد واملجالت وال�ض���حف الورقية 
واللكرتونية لهم قناعات يف ممار�ض���ة بع�س ال�ضلوكيات اخلا�ضة بحياة النا�س، واأحيانًا 
يذكرون يف اأقوالهم وكتاباتهم حما�ضن بع�س تلك ال�ضلوكيات، ورمبا و�ضل الأمر ببع�ضهم 

اإىل الدفاع عنها، وت�ضجيع الآخرين على ممار�ضتها وتطبيقها)3(.

هناك رعيل قدمي �ض���اهموا م�ض���اهمة عظيمة يف تاأ�ضي�س وتطوير هذه املوؤ�ض�ض���ات وبع�ضهم توفاه اهلل واأخرون ما   )1(
زالوا اأحياء عاجزون عن العمل، وي�ضكنون منازلهم يف الطائف، اأو بع�س مدن احلجاز الأخرى. وقد زرت بع�ضهم 
يف �ض���هر ذو القع���دة من عام )1438ه����/2017م(، والواجب من القائمني على هذه املوؤ�ض�ض���ات حاليًا اأن يدونوا 

جهود من �ضبقهم من اأولئك الرعيل، وهذا من باب الوفاء وحفظ احلقوق لأهلها.
التق�ض���ري من طبيعة الن�ض���ان، واهلل رحيم روؤوف بعباده، فهو ميهل، وي�ض���رب على خلقه، لعل املذنب اأو املق�ض���ر   )2(
يفيق من غفلته ويعود اإىل ر�ضده، واللجوء اإىل ربه، ون�ضاأل اهلل اأن يجعلنا من عباده اخلائفني من عذابه والراجني 

رحمته وغفرانه.
ومن اأمثلة النداءات وال�ض���لوكيات التي ينادي بها البع�س يف معا�ض���ر املجتمع ال�ضعودي، تخلي املراأة عن حجابها،   )3(
واختالط الرجال بالن�ض���اء، وذكر م�ض���طلحات وعبارات تتعلق ب�ض���لوك الإن�ضان يف لبا�ض���ه اأو عباداته، اأو عالقة 
الرجل باملراأة، اأو اأمور تتعار�س مع ن�ض���و�س ال�ض���ريعة ال�ض���حيحة. بل اأ�ض���بحنا ن�ض���مع من يق�ض���م املجتمع اإىل 
طبق���ات وفئات ح�ض���ب اأفكاره���م واأطروحاتهم، فهناك م���ن يطلق على البع����س )علماني���ون( اأو )لرباليون( اأو 
)مت�ض���ددون( اأو )متزمت���ون(، اأو )�ض���وفيون( اأو )اإخوانيون( اأو غريهم من التق�ض���يمات الت���ي مل تكن موجودة 
عن���د اأهلن���ا واأجدادنا يف حمافظة الطائف اأو غريها خالل الع�ض���ور املا�ض���ية. نعم ل ننكر اأن هذه امل�ض���ميات اأو 
تعدد الفرق وامللل عرفت يف عموم بلدان العامل الإ�ض���المي وغري الإ�ض���المي منذ ع�ضور ما قبل الإ�ضالم، وخالل 
الع�ضور الإ�ضالمية املختلفة، وما ن�ضمعه ويوجد يف جمتمعاتنا اليوم ا�ضتمرار للحياة الفكرية عرب اأطوار التاريخ، 
واليوم ا�ض���د من اأي ع�ض���ر �ض���بق، لأن توا�ضل اأجزاء العامل مع بع�ضه البع�س ا�ض���بح �ضهاًل عرب الإعالم وو�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي.
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ومن ي�ض���ل اإىل جميع �ض���رائح املجتمع اليوم، ب���ل اإىل اأفراد الأ�ض���رة، اأو القرية، اأو 
الع�ض���رية، اأو املدينة، اأو املوؤ�ض�ض���ة الإدارية، اأو الجتماعية، اأو القت�ض���ادية، اأو الفكرية، 
والتعليمي���ة والثقافية، ِفاإنه يرى تباين كبري يف ثقافات ورغبات وتوجهات واأفكار النا�س. 
وذلك ناجت من تقارب ح�ض���ارات وثقافات العامل بع�ضه مع بع�س. ومن خالل جولتي يف 
مناطق عديدة من اململكة العربية ال�ضعودية، وكان اآخرها رحلتي يف حمافظة الطائف يف 
نهاية عام )1438ه�/2017م(، تاأكد يل ات�ضاع البون بني اجليل القدمي الذين اأعمارهم 
ت���رتاوح م���ن )50-100( عاما، وبني الأجيال ال�ض���غرية التي اأعماره���م من )50-10( 
�ضنة، وهذا الت�ضاع ي�ضمل اأمور كثرية اجتماعية، واقت�ضادية، وتعليمية وثقافية وفكرية. 
فالأجي���ال ال�ض���ابقة ما زال عندها مب���ادئ وقيم واأعراف جميل���ة ورثوها من تراث 
الأوائل، ومار�ضوها، وما زالوا يحبونها ويحنون لها، اأما الأجيال اجلديدة فتجد معظمهم 
يوؤمن���ون بكل جديد دون فح�س فائدته على دينهم، وت���راث اآبائهم واأجدادهم، ومن ثم 
فهم يعي�ض���ون يف فراغ روحي ومعريف وثقايف. نعم عندما تناق�س بع�ضهم يف الجتماعات 
العامة واخلا�ض���ة يقول���ون احلياة تغريت، ول ب���د النطالق يف هذه احلياة، ويق�ض���دون 
بذل���ك اأن يذهبوا اأين �ض���اءوا، ويلب�ض���ون وياأكلون وميار�ض���ون من الأعمال والريا�ض���ات 
واللق���اءات ما يريدون، بل بع�ض���هم ينظرون لالأجيال التي �ض���بقتهم من الآباء والأجداد 
اأنهم متخلفون ومعقدون. واإذا �ضاألت البع�س عن اأهدافه يف احلياة يقول: اأنا اأريد الراحة 
والتمتع يف هذه الدنيا، ويق�ض���د بذلك ما يدور يف متع الدنيا من اأكل و�ض���رب، و�ضياحة، 
وحرية تامة يف جميع الأقوال والأعمال. وهذه م�ض���كلة عظيمة تعي�ض���ها �ض���رائح كثرية يف 
املجتمع )ذكورًا واإناثا(، واإذا تاأملنا يف حياة هوؤلء وثقافتهم ال�ض���رعية جتدهم غافلون 
جاهلون باأمور دينهم الأ�ضا�ض���ية، وقد يوؤدون فرائ�ضهم من �ضوم و�ضالة وغريها، لكنها 

فقط اأعمال حركية دون اأن توؤثر يف �ضلوكهم واأماناتهم و�ضدقهم وحياتهم اليومية)1(.
اإيراد مثل هذه الروؤى التي عرفناها و�ضاهدناها يف واقعنا، ل يعني اأن املجتمع ل يوجد 
فيه �ض���احلون وم�ض���لحون واأخيار، بل هناك الكثري منهم، ولكن نحن معا�ض���ر امل�ضلمني 
نواج���ه غ���زو ثقايف وفكري كبري من اأعداء الدين، والواج���ب علينا اأفرادًا وجماعات، بل 
الواجب على حكومتنا وموؤ�ض�ضاتنا التعليمية، والدينية، والثقافية، والجتماعية، والواجب 

هذه م�ض���كلة اأي�ض���ًا ن�ض���اهدها عند كبار ال�ض���ن من اخلم�ض���ينيات فما فوق، فرتى البع�س يحر�س على عباداته   )1(
الأ�ضا�ض���ية، لكنه ل يتورع اأن يكذب، ويظلم ويقطع اأرحامه، ويوؤذي جاره، وياأكل الربا، ويق�ض���ر يف عمله، وي�ضلك 

�ضلوكيات كثرية خاطئة، تتعار�س مع ما جاء يف م�ضادر الإ�ضالم وت�ضريعه.
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على اأ�ض���رنا وعقالئنا، و�ض���عرائنا، واأدبائنا، وموؤرخينا، وق�ضاتنا، ومفكرين اأن نعمل يد 
واح���دة يف بن���اء وتوجيه اأفراد اأ�ض���رنا وجمتمعنا اإىل كل خري يدل الإن�ض���ان اإىل الطريق 
ال�ض���واب التي تنجيه يف الدنيا والآخرة، ول �ض���بيل اإىل ذلك اإل باتباع ديننا، دين احلق 
الو�ضط، الذي يحفظ لنا عقيدتنا، ودمائنا، واأعرا�ضنا، وبالدنا، ومقد�ضاتنا، وكرامتنا، 
وحريتنا، التي جاء بها القراآن الكرمي وال�ض���نة النبوية، والتي �ضار عليها ال�ضلف ال�ضالح 

والتابعني ومن �ضار على هداهم حتى وقتنا احلا�ضر.
واأثناء جولتي يف حمافظة الطائف �ضاألت بع�س النا�س عن تاأثري بع�س الفرق املارقة 
التي ن�ض���مع عنها يف وقتنا احلا�ضر، مثل: القاعدة، وداع�س، وغريها)1(، فقالوا لي�س لها 
اأثر يف حميط حمافظة الطائف، وهذا كالم غري دقيق، لن �ض���ر هوؤلء انت�ض���ر يف بلدان 
عربية واإ�ض���المية وغري اإ�ض���المية، بل اأن احلكومات يف جمي���ع اأنحاء العامل تعاين منهم 
واأمثاله���م)2(. وظهور مثل ه���وؤلء املنحرفني فكريًا لي�س حديث عهد، فالأمة الإ�ض���المية 
منذ ظهور الإ�ض���الم حتى وقتنا احلا�ضر �ضهدت مئات الفرق واجلماعات ال�ضالة الذين 

يّدعون الإ�ضالم، وهم كاذبون، بل هم من اأعظم اأعداء الإ�ضالم وامل�ضلمني)3(.

�صابعًا: �لطائف و�ل�صياحة:
1-�أهمية �لطائف �صياحيًا:

تتميز الطائف بالطبيعة اخلالبة، واملناخ اجلميل، وهذا ما جعلها مدينة ال�ضطياف 
الأوىل يف اجلزي���رة العربي���ة، منذ الع�ض���ر اجلاهلي. والباحث يف كت���ب الرتاث يجد اأن 
اأهل مكة وجدة وبع�س �ضكان تهامة وال�ضروات واليمن كانوا يذهبون اإىل مدينة الطائف 
لال�ضتمتاع بجوها يف ال�ضيف، وامتالك العقارات على اأر�ضها، والعمل يف بع�س جمالتها 
القت�ض���ادية. ب���ل اإن بع�س خلفاء بن���ي اأمية وبني العبا����س ووزرائه���م واأمرائهم، كانوا 
يحر�ض���ون على زيارة الطائف، وامتالك البيوت والب�ضاتني فيها، وبع�ضهم كانوا يرتكون 

القاعدة وداع�س من الفرق املعادية لالإ�ض���الم يف ع�ض���رنا احلديث، واأعداء الإ�ضالم من الغرب وال�ضرق لهم دور   )1(
رئي�ض���ي يف تاأ�ضي�ضهم ودعمهم وت�ضجيعهم. وناأمل اأن نرى بحوثًا جادة ومن�ضفة تدر�س هذه الفرق، كيف جاءوا؟ 

وما هي اأهدافهم، ومن هو الذي ي�ضاندهم ويدعمهم؟
النظر لهذه الفرق، وحربها يف �ض���وريا والعراق، وليبيا، يدرك اأنها تنظيمات مزروعة من الغرب وال�ضرق ملحاربة   )2(
الإ�ضالم وامل�ضلمني ال�ضادقني، كما يدرك اأن ال�ضيعة ال�ضفوية، متعاونة مع اأعداء الإ�ضالم من اليهود والن�ضارى 

مل�ضاندة هذه اجلماعات ال�ضالة وا�ضتخدامها حربه يف نحور اأهل ال�ضنة من امل�ضلمني.
م���ن يق���راأ كتاب ابن حزم )املل���ل والنحل( وغريها من كتب العقائد فاإنه يدرك امل�ض���اكل التي واجهت الإ�ض���الم   )3(

وامل�ضلمني من هذه الفرق ال�ضالة عرب اأطوار التاريخ الإ�ضالمي.
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بع�س اأفراد اأ�ضرهم ومواليهم وعبيدهم ي�ضكنون الطائف، ويرتددون يف اأ�ضفارهم ما بني 
مكة والطائف)1(. واملتاأمل يف اأو�ض���اع الطائف احل�ضارية وال�ضياحية منذ بداية الإ�ضالم 
اإىل ع�ض���رنا احلديث، يجد اأنها حتظى مبركز مميز بني مدن اجلزيرة العربية، وذلك 
جلمال اأر�ض���ها وطيب مناخها، وقربها من اأر�س احلرمني، وموقعها ال�ضرتاتيجي الذي 
ي�ض���ل بالد اليمن وال�ض���روات، وجند، واأجزاء من �ضرق اجلزيرة العربية مبدن احلجاز 

الرئي�ضية مثل: مكة، وجدة وغريهما)2(.

2-�ل�صياحة يف �لطائف يف �لع�صر �حلديث و�ملعا�صر:
الطائ���ف مدينة مهمة مل���ن يحكم احلجاز، وجند امل�ض���ادر والوثائق واملراجع تذكر 
حر�س اأمراء مكة، والدول الإ�ض���المية التي يوالونها يف م�ض���ر اأو الأ�ض���تانة خالل ع�ضر 
الدولة العثمانية، وكانوا يبذلون ق�ض���ارى جهدهم يف ال�ض���يطرة على الطائف، لأهميتها 
ال�ضيا�ضية واجلغرافية والقت�ضادية. ويف ع�ضر الدولة ال�ضعودية احلديثة كانت الطائف 
اأول امل���دن احلجازي���ة التي دخلتها قوات الإم���ام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�ض���ل، 
وذلك لالأ�ض���باب الآنف ذكرها)3(. ولأهمية حمافظة الطائف يف ال�ض���ياحة وال�ضطياف 
خالل الع�ض���ر احلديث واملعا�ض���ر نذك���ر بع�س املقومات التي اأك�ض���بتها ه���ذا التميز يف 

النقاط الآتية:
�أ - تنوع ت�ضاري�ض���ها، وجم���ال طبيعتها، وغن���ى ثرواتها الزراعي���ة واملائية، واأهمية 
موقعها اجلغرايف، وات�ضالها ب�ضبكة طرق رئي�ضية، كل هذه العوامل  �ضاعدت يف متيزها 
وا�ضتهارها بني حوا�ض���ر اجلزيرة العربية، بل اإن �ضهرتها جتاوزت حدود جزيرة العرب 

اإىل بلدان وعوامل عربية واإ�ضالمية وغربية و�ضرقية)4(.

من يطلع على م�ض���ادر الرتاث الإ�ض���المي فاإنه يجد تف�ض���يالت كثرية توؤكد اأهمية الطائف يف جمال ال�ض���ياحة   )1(
وال�ض���تجمام يف العهود اجلاهلية وخالل ع�ض���ور الإ�ضالم الأوىل والو�ض���يطة. وكان مرتادوها من اأعيان ووجهاء 
واأم���راء مكة وجدة، ومن بع�س الوزراء واخللفاء ورجال الدول الإ�ض���المية منذ الق���رن الهجري الأول اإىل القرن 
الرابع ع�ض���ر الهجري. واأهمية الطائف لأهل جدة ومكة �ض���ياحيًا واقت�ض���اديًا عرب ع�ضور التاريخ ال�ضالمي من 

املو�ضوعات اجلديدة التي ت�ضتحق البحث والدرا�ضة يف بحوث علمية عديدة.
ناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س اأهمية موقع حمافظة الطائف تاريخيًا وح�ض���اريًا و�ض���ياحيًا منذ ظهور الإ�ض���الم   )2(
اإىل القرن الرابع ع�ضر الهجري، ومن يدر�س هذا امليدان فاإنه �ضيجد مادة علمية كثرية تخدم مو�ضوعه وبخا�ضة 

يف اجلوانب ال�ضيا�ضية واحل�ضارية.
حب���ذا اأن ن���رى باحثًا يدر�س اأهمية الطائف ال�ضيا�ض���ية والقت�ض���ادية منذ القرن )10-14ه����/ق16-20م(، مع   )3(

الرتكيز على الأدوار التي لعبتها يف �ضيا�ضة العامل خالل هذه الع�ضور احلديثة.
�ض���هرة مدينة الطائف خالل الع�ض���ر احلديث واملعا�ض���ر جتاوزت حدود اجلزيرة العربية، وذكرت يف كثري من   )4(

امل�ضادر واملراجع العربية، والأجنبية. وهذا املو�ضوع ي�ضتحق اأن يدر�س يف كتاب اأو ر�ضالة علمية موثقة.
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ب - يف ب���الد الطائ���ف العديد من املوؤهالت ال�ضيا�ض���ية واحل�ض���ارية، فيوجد فيها 
موق���ع �ض���وق عكاظ اجلاهلي ال���ذي مت اإعادة ذكره يف مهرجان �ض���نوي يعقد كل عام)1(، 
وفيه م�ض���اجد تاريخية، مثل م�ضجدي عبداهلل بن عبا�س )ر�ضي اهلل عنهما(، والهادي، 
وغريهما، ولها ذكر ودور ح�ض���اري يف بالد احلج���از منذ قرون عديدة)2(، وفيها العديد 
من املكتبات الثقافية القدمية واحلديثة، مثل: مكتبة عبداهلل بن عبا�س، واملوجودة حتى 
اليوم يف م�ض���جد ابن عبا�س، ومكتبات عديدة ا�ض���تفاد منها النا�س منذ الن�ض���ف الثاين 
من القرن )14ه�/20م(، مثل: مكتبة الثقافة اأ�ض�ض���ت عام )1364ه�/1944م(، ومكتبة 
املعارف ان�ض���ئت عام )1367ه�/1947م(، ومكتبات املوؤيد، واجليل اجلديد، والزايدي، 
واملعرف���ة، والفرقان اخلريية، واملكتبة العامة، ومكتبة الرتبية والتعليم، ومكتبات النادي 

الأدبي، وجامعة الطائف، وجمعية الثقافة والفنون)3(.
ج - حمافظ���ة الطائ���ف مليئ���ة بامل���وروث التاريخي العين���ي مثل: الآث���ار والنقو�س، 
والق���رى، واملنازل، والق�ض���ور، والقالع واحل�ض���ون، والربك املائي���ة، والطرق القدمية، 
واملقاب���ر، والأ�ض���واق ال�ض���بوعية القدمية وغريها م���ن الرتاث احل�ض���اري. كما ل تخلو 
بع�س الأ�ض���ر والأفراد من امتالك خمطوطات ووثائق تاريخية، وح�ض���ارية. وجميع هذه 
امل�ض���ادر مهمة، وحتتاج اإىل من يحافظ عليها ويجمعها ويدر�ض���ها. وقد �ض���اهدت كثري 
منها اأثناء جتوايل يف ربوع املنطقة، ويف بع�س املتاحف ال�ض���عبية يف مدينة الطائف، وما 

جاورها من مراكز وقرى)4(.

ناأمل اأن نرى موؤرخًا يدر�س تاريخ �ضوق عكاظ يف الع�ضر احلديث واملعا�ضر، وما بذلت الدولة من جهود يف اإعادة   )1(
ن�ضاطاته العلمية واحل�ضارية.

تاريخ امل�ضاجد القدمية يف الطائف جدير بالبحث والدرا�ضة يف بحوث علمية موثقة.  )2(
�ضمعت، وقراأت، وزرت بع�س هذه املكتبات املليئة باأنواع كثرية من امل�ضادر واملخطوطات واملراجع، وقد لعبت دور   )3(
يف خدم���ة النا�س معرفيًا وما زال اأكرثها توؤدي ر�ض���التها يف جمتمع حمافظة الطائف. وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا 
يدر�س تاريخ هذه املكتبات منذ ن�ضاأتها حتى وقتنا احلا�ضر، وهذا العمل من م�ضئوليات مراكز البحوث واملوؤرخني 

يف جامعة الطائف.
هناك متاحف �ضعبية عديدة يف حمافظة الطائف مثل: متحف الطائف الإقليمي بق�ضر �ضربا، ومتحف ال�ضريف   )4(
بحي اأم ال�ض���باع على امتداد �ضارع ح�ضان بن ثابت باجتاه طريق اجلنوب ل�ضاحبه على بن خلف الفعر ال�ضريف، 
ومتحف اأ�ض���الة املا�ض���ي يحيى وادي النمل ملالكه �ض���امل القحطاين، ومتحف عكاظ للرتاث ال�ض���عبي بحي املثناة 
ل�ض���احبه خلف اهلل بن م�ض���لم القر�ض���ي، ومتحف الرتاث ال�ضعبي قريبًا من ميدان �ض���ربا ل�ضاحبه عبداملح�ضن 
عائ�س احلارثي، ومتحف ال�ضيايل ببني �ضعد. وهذه املتاحف يوجد بها الكثري من مواد الرتاث التي تعك�س تاريخ 
حمافظة الطائف يف املا�ضي. واأقول اأن جامعة الطائف ممثلة يف اإدارتها واأق�ضامها العلمية عليها م�ضئولية كبرية 

جتاه درا�ضة هذا التاريخ احل�ضاري املاجد.
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د - الباح���ث يف تاري���خ الطائف احلديث واملعا�ض���ر يجد اأنها احت�ض���نت العديد من 
املوؤمترات ال�ضيا�ض���ية والإدارية والدينية والقت�ض���ادية، واأطلق عليه���ا بع�س املوؤرخني اأو 
الكت���اب ا�ض���م )مدينة املوؤمترات( اأو )مدينة ال�ض���الم( لأنه عقد فيه���ا بع�س املوؤمترات 
العاملي���ة الكبرية التي ت�ض���عى اإىل ن�ض���ر الأخوة وال�ض���الم ب���ني دول الع���امل)1(. كما اأقيم 
 فيها العديد من الن�ض���اطات الريا�ض���ية اأو الثقافية التي ح�ضرها وفود عديدة من بع�س 
م�ضت�ض���فى  مث���ل  الطبي���ة،  امل�ض���حات  ببع����س  ا�ض���تهرت  كم���ا  الع���امل)2(.   بل���دان 
الأمرا�س النف�ض���ية، املعروف اإىل عهد قريب با�ض���م )م�ضت�ض���فى �ض���هار( والذي اأ�ض����س 
 يف �ض���تينيات الق���رن )14ه����/20م(، وم���ا زال ي���وؤدي خدمات���ه الطبي���ة املمي���زة حت���ى 

وقتنا احلا�ضر)3(.
هـ - �ض���اهد الباحث يف مدينة الطائف وبع�س مراكز املحافظة عدد من املنتجعات 
ال�ض���ياحية مث���ل: احلدائق العامة واألعاب الأطفال، ومدن �ض���ياحية م�ض���تقلة، وع�ض���رات 
الفنادق، والفلل، وال�ض���قق املفرو�ض���ة، والأ�ض���واق الكبرية وال�ض���غرية، و�ض���بكات الطرق 
اجلي���دة الت���ي تربط اأج���زاء املحافظة ببع�ض���ها، وا�ض���رتاحات، وجممعات، و�ض���اليهات 
 �ض���ياحية يف حا�ض���رة الطائ���ف وبع����س الق���رى والبل���دات م���ن املحافظة. وف���رع الهيئة 
 العلي���ا لل�ض���ياحة م���ع البلدي���ة وحمافظ���ة الطائ���ف وغريه���ا م���ن املوؤ�ض�ض���ات الإداري���ة 
تبذل جهود ح�ض���نة يف تطوير ال�ض���ياحة. كما يوجد اأماكن �ضياحية برية يف غرب وجنوب 
 ب���الد الطائ���ف، وه���ذه الأمكنة مك�ض���وة بالغطاء البنائ���ي الكثيف، ول تخلو بع�ض���ها من 
بع�س اخلدمات ال�ض���ياحية كاجلل�ض���ات العائلية ودورات املياه، وبع�س الألعاب واملالهي 

اخلا�ضة بالأطفال)4(.

درا�ض���ة املوؤمترات التي عقدت يف مدينة الطائف من منت�ض���ف القرن )14ه�/20م( حتى اليوم من املو�ض���وعات   )1(
التاريخية اجليدة وت�ضتحق اأن تدر�س يف عدد من الر�ضائل العلمية.

تاريخ الريا�ض���ة والفكر والثقافة يف الطائف خالل الع�ضر احلديث واملعا�ضر من املو�ضوعات اجلديرة بالدرا�ضة   )2(
يف عدد من الكتب والبحوث العلمية.

زار الباحث عددًا من م�ضت�ض���فيات الطائف، وكان له بع�س املر�ض���ى يف م�ضت�ض���فى �ضهار يف العقدين الأوليني من   )3(
هذا القرن، وقد تردد على هذا امل�ضت�ضفى اآنذاك، ثم زاره يف نهاية عام )1438ه�/2017م وما زال يوؤدي دوره يف 
خدمة الأمرا�س النف�ضية والعقلية والروحية. وناأمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س تاريخ الطب والتطبيب يف حمافظة 
الطائف منذ اأربعينيات القرن )14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�ضر، وهذا املو�ضوع جيد وي�ضتحق الدرا�ضة يف عدد 

من البحوث العلمية.
تاريخ ال�ضياحة يف حمافظة الطائف منذ بداية القرن )14ه�/20م( اإىل وقتنا احلا�ضر من املو�ضوعات اجلديدة   )4(

يف بابها وت�ضتحق اأن تدر�س يف عدد من الدرا�ضات العلمية املوثقة.
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ثامنًا: �آر�ء وتو�صيات:

من خالل هذه الرحلة الق�ضرية التي ق�ضيتها يف حمافظة الطائف، خرجت بالعديد 
من الآراء والتو�ضيات التي اأ�ضردها يف النقاط الآتية:

1-  يوجد يف بالد الطائف موروث اجتماعي، واقت�ض���ادي، وح�ضاري عريق، والتنمية 
احل�ضارية والثقافية التي تعي�ضها البالد يف الوقت احلا�ضر اأثرت �ضلبًا على اندثار 
و�ض���ياع كثري من هذا امل���وروث، والواجب على وجهاء، وعقالء، و�ضا�ض���ة ومثقفي 
املحافظ���ة اأن يلتفت���وا اإىل هذا الرتاث الذي اأ�ض���بح الكثري منه مهم���اًل اأو مندثرًا 

فيجمع ويحفظ بطرق علمية �ضليمة)1(.
م���ن يدر�س احلي���اة الرعوية والزراعية يف حمافظة الطائف يجدها كانت ن�ض���طة   -2
ومتاألق���ة، ومع بداية عجل���ة تطوير املدينة ومراكزها عمراني���ًا وتنمويًا امتدت يد 
الإن�ض���ان اإىل هذه امليادين القت�ض���ادية فق�ض���ت على مقوماتها، واأ�ضبحت اليوم 

�ضعيفة جدًا، واأحيانًا غري موجودة يف مناطق عديدة من املحافظة)2(.
يوج���د يف الطائف اليوم كثري من الأ�ض���واق ال�ض���غرية والكبرية، لك���ن من يقارن   -3
اأحواله���ا مع بع����س املدن الكب���رية يف اململكة، فاإن���ه يجدها ما زال���ت متاأخرة يف 
حركته���ا التجارية، ف���ال يوجد فيها اأ�ض���واق جتارية عاملية كث���رية، ول يوجد فيها 
جت���ار وجت���ارات كبرية كما يف مكة املكرم���ة اأو جدة او حتى مدن تهامة وال�ض���راة 
الكبرية مثل: اأبها، وخمي�س م�ض���يط، وجازان، بل اإن كبار التجار هجروها وذهبوا 

اإىل مدن اململكة الكربى ملمار�ضة اأعمالهم وجتاراتهم املتعددة)3(.
كانت الطائف حتى العقد الأول من هذا القرن عا�ض���مة اململكة العربية ال�ضعودية   -4
يف ال�ض���يف، فالدول���ة بجمي���ع اأجهزتها تنتق���ل اإىل مدينة الطائف خالل ف�ض���ل 
ال�ض���يف، وبالت���ايل تزده���ر املدين���ة يف جمي���ع منا�ض���طه الإداري���ة، وال�ضيا�ض���ية 

والجتماعية، والقت�ضادية، والثقافية، والتنموية)4(.

م���ن هذا املوروث العمارة القدمية، والآثار الفكرية والثقافية واللغوية، وكثري من الأعراف والتقاليد احل�ض���ارية   )1(
القيمة، وكل مهنة اأو عمل كان ميار�ضه جيل الآباء والأجداد.

من يقراأ كتب املوؤرخني والرحالة الأوائل يجدها مليئة بالتف�ضيالت عن ازدهار احلياتني الرعوية، والزراعية يف   )2(
عموم منطقة الطائف، ومن يتحول اليوم يف اأرجائها يرى عوامل التدهور والنهيار الوا�ضح على هذه امليادين.

ه���ذا ما �ض���معه الباحث و�ض���اهده اأثن���اء جتوال���ه يف مدينة الطائ���ف واأجزاء م���ن مراكزها يف الف���رتة من )4-  )3(
1438/11/8ه�(، والواجب على اأهل الطائف وبخا�ضة جتارها اأن يعملوا على تطوير هذا امليدان ا ملهم.

هذا ما �ض���معته من اأعيان ووجهاء مدينة الطائف، و�ضاهدته اأثناء زياراتي للطائف خالل الت�ضعينيات من القرن   )4(
)14ه�/20م(، وبداية هذا القرن )15ه�/20م(.
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يجب عل���ى حمافظ���ة الطائف، واجلامع���ة، وبع�س ال���وزارات اخلدمية، و�ض���ناع   -5
القرار اأن ي�ض���اعفوا اجلهود يف تطوير املرافق ال�ضياحية يف املدينة وجميع مراكز 
املحافظة، واإن ي�ضارعوا يف اإنهاء مطار الطائف الدويل، واأن تبذل اجلامعة جهدها 
يف فت���ح كلي���ات نوعية يف مراك���ز املحافظة، وتن�ض���ئ العديد من املراك���ز العلمية 
والأدبي���ة والرتبوية والجتماعية التي تهتم بدرا�ض���ة اأح���وال حمافظة الطائف يف 
�ضتى امليادين، كما يجب على وزارة النقل واملوا�ضالت اأن تبذل جهودها يف تو�ضعة 
وترمي���م الطرق التي تربط مدينة الطائف مع غريه���ا من القرى واملراكز واملدن 
الرئي�ض���ية يف اململكة، وتعمل على اإي�ض���ال خدمات �ض���كة احلديد ما بني الطائف 

وغريها من مدن احلجاز وال�ضروات)1(.
نعل���م اأن جيل ال�ض���باب ه���م عماد الأمم، والواج���ب على جميع موؤ�ض�ض���ات الدولة   -6
احلكومية والأهلية، وجميع �ضرائح املجتمع اأن يبذلوا ما يف و�ضعهم لتوفري املنا�ضط 
الريا�ض���ية والعلمية والثقافية والرتبوية والتوعوية التي ت�ضب يف بناء �ضخ�ضيات 
ال�ض���باب )ذكورًا واإناثًا( حتى يكونوا اأع�ض���اًء �ض���احلني نافعني لدينهم وبالدهم 

واأهليهم)2(.
�ض���ردنا يف هذا الق�ضم كثري من املحاور الرئي�ضية، واأ�ضرنا يف بع�س احلوا�ضي اإىل   -7
اأهمي���ة بحث ودرا�ض���ة بع�س اجلوان���ب التاريخية واحل�ض���ارية املهمة يف حمافظة 
الطائف، ويف النقاط التالية اأذكر عناوين ونقاط اأخرى ت�ضتحق البحث والتدوين، 

ومنها الآتي:
درا�ض���ة اأحوال بالد الطائف القبلية، وال�ضيا�ضية، والقت�ضادية، والثقافية  �أ- 
خالل ع�ض���ر اجلاهلية. وهناك اأمكنة واأعالم يف حميط حمافظة الطائف 

قبل الإ�ضالم، وهي الأخرى ت�ضتحق البحث والدرا�ضة والتوثيق.
دخل الإ�ض���الم الطائف، ولعبت هذه احلا�ض���رة اأدوارًا تاريخية، وح�ضارية  ب- 
خالل القرون الإ�ض���المية الع�ض���رة الأوىل، وهذه الفرتة وما جرى فيها من 

اأرج���و اأن جتد هذه الآراء ووجهات النظر اإذنًا �ض���اغية عند املوؤ�ض�ض���ات احلكومية و�ض���ناع الق���رار املعنيني بهذه   )1(
الأمور التنموية.

يعي�ض���ون ال�ض���باب اليوم يف ظل اإرها�ض���ات ومتغريات فكرية وتقنية واجتماعية وح�ض���ارية كث���رية، ومعظم هذه   )2(
التحولت حتمل يف طياتها الكثري من ال�ضلبيات، والواجب على اجلميع النتباه لهذه الأمور وخطورتها على الأمة، 

ثم التعاون والعمل على توجيه جمتمع ال�ضباب اإىل الطريق ال�ضليم الذي يقودهم اإىل اخلري وحماربة ال�ضر.
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اأحداث �ضيا�ض���ية وجوانب ح�ض���ارية خمتلف���ة ت�ض���تحق اأن تدر�س يف مئات 

الكتب والبحوث والدرا�ضات العلمية.
م���ن ي�ض���تقرئ تاريخ ب���الد الطائف م���ن القرن العا�ض���ر اإىل الرابع ع�ض���ر  ج- 
الهج���ري يج���د اأن���ه مل���يء باحل���وادث ال�ضيا�ض���ية والع�ض���كرية، والتواريخ 
الجتماعي���ة والقت�ض���ادية، والثقافية، والعلمية، كم���ا اأن هناك الكثري من 
امل�ضادر واملخطوطات والوثائق الكثرية التي ت�ضب يف خدمة هذه امليادين، 
والواج���ب على الباحث���ني واملوؤرخني وطالب الدرا�ض���ات العليا يف جامعات 

احلجاز اأن يدر�ضوا هذه املوا�ضيع درا�ضة علمية موثقة.
عرفت حمافظة الطائف خالل القرون الأربعة املتاأخرة املا�ضية الكثري من  د- 
الأعالم الذين اأ�ض���هموا و�ض���اركوا يف تاريخ بالد الطائف واأهلها، وناأمل اأن 
نرى باحثني جادين يدر�ضون تراجم اأولئك الأعالم وما قدموه من خدمات 

واجنازات متنوعة يف ميادين عديدة.
مت���ر حمافظة الطائ���ف منذ بداي���ة هذا الق���رن )15ه�/20م( حت���ى وقتنا  هـ - 
احلا�ضر يف حتولت تاريخية وتنموية وح�ضارية يف ميادين عديدة، والواجب 
على موؤ�ض�ضات العلم والثقافة يف الطائف، وعلى الباحثني واملوؤرخني اجلادين 
اأن يوؤرخوا لهذه احلقبة التي تعي�ضها هذه البالد منذ اأربعني عامًا، ولن يكون 

هناك اأي �ضعوبة يف جمع املعلومات وحفظها ودرا�ضتها)1(.

اأح���ث جامعة الطائ���ف على فتح مراكز بحثية متخ�ض�ض���ة تدر�س تاري���خ واأحوال الطائف عرب ع�ض���ور التاريخ.   )1(
ويوج���د اليوم مرك���زًا لتاريخ الطائف، وقد زرت هذا املركز اأثناء تواج���دي يف الطائف، لكن مل اأجد له اأي جهود 
تذكر، واأحث القائمني عليه اأن ي�ض���اعفوا اجلهود لدرا�ض���ة تاريخ موروث وتراث حمافظة الطائف منذ ع�ضور ما 

قبل الإ�ضالم حتى وقتنا احلا�ضر، وهذه امليادين غنية برتاثها احل�ضاري.





207القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

الق�سم الثالث 
عن  وت��اري��خ��ي��ة  جغرافية  ب��ح��وث 
بع�س املوا�سع واملو�سوعات يف ع�سري ، 
وجنران، والباحة ، وجازان وما حولها 
) ع����ل����م����ي����ة  درا�����������س����������ات   (
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القسم الثالث

بحوث جغرافية وتارخيية عن بعض املواضع واملوضوعات يف عسري ، 
ونجران، والباحة ، وجازان وما حوهلا 

ال�سفحةاملو�سوعم
208متهيداأواًل: 
رواد التاألي��ف املعجمي اجلغرايف يف جنوبي البالد ال�سعودية)جازان ،  ثانيًا:

الباحة، ع�سري(. بقلم اأ. د.غيثان بن علي بن جري�س
209

رحل��ة االإم��ام ال�سافع��ي اإىل اليم��ن وجنران)درا�س��ة تاريخية( ثالثًا:
بقلم. د.ح�سن بن يحيى ال�سوكاين االأملعي

226

بناء قاعدة بيانات جديدة بيئية حلو�س وادي اأبها مبنطقة ع�سري رابعًا: 
)درا�سة جغرافية( .بقلم. د. فائز حممد اآل �سليمان ع�سريي

258

333خال�سة القولخام�سًا:

�أواًل: متهيد:
هذا الق�ض���م يحتوي على ثالث درا�ض���ات جغرافية وتاريخية. الأوىل: ذكر جهود اأوائل 
من األف معاجم جغرافية يف املناطق اجلنوبية ال�ض���عودية خالل اخلم�ضني عامًا املا�ضية)1(. 
الثانية: درا�ضة عن الإمام ال�ضافعي ورحالته اإىل كل من جنران واليمن ، وتدوين �ضيء مما 
جرى له من �ضالة واأحداث يف هذه البلدان. الثالثة: بحث جغرايف موثق عن وادي اأبها وما 

طراأ عليه من تغريات طبيعية وب�ضرية خالل العقود املا�ضية املتاأخرة)2(.

)1(  مو�ضوع املعاجم اجلغرافية يف اململكة العربية ال�ضعودية من امليادين  العلمية اجلديرة بالبحث والدرا�ضة. وناأمالأن نرى 
اأحد طالب الدرا�ضات العليا يف اأق�ضام اجلغرافيا اأو التاريخ يدر�س هذا اجلانب يف هيئة كتاب اأو ر�ضالة علمية. .

هذه املو�ض����وعات الثالثة ت�ض����تحق التطوير والتف�ضيل والتحليل حتى ت�ضدر يف بحوث مطولة اأو ر�ضائل اأو كتب علمية.   )2(
ول نقول اأنها در�ضت ب�ضكل واٍف ، فمازال هناك جوانب عديدة ناق�ضة وت�ضتحق اأن تدر�س ب�ضكل اأف�ضل واأو�ضع. 
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ــعودية  ــر�يف يف جنوب �لبالد �ل�ص ــي �جلغ ــف �ملعجم ــًا: رو�د �لتاألي ثاني

)جاز�ن، �لباحة، ع�صري()1(. بقلم . �أ. د. غيثان بن علي بن جري�س
ال�سفحةاملو�سوعم

209مقدمةاأواًل: 
املعج��م اجلغ��رايف للبالد العربي��ة ال�سعودية: مقاطعة ج��ازان ) املخالف ثانيًا: 

ال�سليماين(. لالأ�ستاذ/ حممد بن اأحمد العقيلي
213

املعجم اجلغرايف للب��الد العربية ال�سعودية ) بالد غامد وزهران(. بقلم. ثالثًا:
االأ�ستاذ /علي بن �سالح ال�سلوك الزهراين

216

احلج��ر(. رابعًا: رج��ال  ال�سعودية)ب��الد  العربي��ة  للب��الد  اجلغ��رايف  املعج��م 
للدكتور/ عمر بن غرامة العمروي)2(

217

املعجم اجلغ��رايف للبالد العربي��ة ال�سعودية )منطقة ع�س��ري(. لالأ�ستاذ/خام�سًا:
علي بن اإبراهيم بن نا�سر احلربي

220

224اآراء ووجهات نظر�ساد�سًا:

�أواًل: مقدمة:)2( 
اهت���م العرب وامل�ض���لمون الأوائ���ل بالأع���الم اجلغرافية وحتديده���ا داخل اجلزيرة 
العربية. وهناك ثالث فرتات مرت بها اجلهود املبذولة جلمع ودرا�ض���ة اأ�ض���ماء الأعالم 
اجلغرافية . )1( الفرتة االأوىل ، هي احلقبة التي ظهر فيها الإ�ضالم يف جزيرة العرب، 
ثم جاءت الفتوحات الإ�ض���المية ، وخرج الع���رب واختلطوا مع غريهم من الأجنا�س غري 
العربية ، ومن ثم خ�ضي العرب على اللغة العربية ، لغة القراآن ، وخمالطتها لغات اأخرى . 
ويف القرنني الثاين والثالث الهجريني )الثامن والتا�ضع امليالديني( ن�ضط علماء العربية يف 
جمع مفردات اللغة العربية ودرا�ضتها وحفظها ، ورحل بع�ضهم اإىل البوادي حتى يتعلموا 
�ض���ر بن �ُض���ميل ) ت 204ه�/819م(،  اللغة العربية ال�ض���حيحة. ومن اأولئك العلماء النَّ
واأب���و عبي���دة معمر اب���ن املثن���ى )128�210ه����/745�831م( ، وغريهم���ا ، فدونوا بع�س 

)1(   اقت�ض���رنا على دار�ض���ة اأوائل الكتب املعجمية اجلغرافية التي �ض���درت عن بع�س مناطق جنوب البالد ال�ضعودية 
خالل اخلم�ض���ني عامًا املا�ض���ية . وهناك بحوث �ضغرية وخمت�ضرة �ضدرت خالل العقود املا�ضية املتاأخرة، لكننا 

مل ندرجها ، ومل ندر�ضها ، وح�ضرنا نقا�ضنا فقط على املوؤلفات الكبرية املطبوعة واملن�ضورة .
مل يكن عمر بن غرامة دكتورًا عندما اأ�ضدر معجمه يف نهاية القرن الهجري املا�ضي. ومازال على قيد احلياة اإىل الآن   )2(
، ويلقب اليوم    بالدكتور، اأو ال�ض����يخ . واأحيانًا بال�ض����يخ الدكتور. اأما بقية الأ�ضاتذة الذين ذكرت اأ�ضماوؤهم ومعاجمهم 

اأعاله ، فعرفوا يف الأو�ضاط العلمية   والثقافية بلقب ) اأ�ضتاذ( اأو ) الأ�ضتاذ(. 
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امل�ض���نفات املحدودة يف اإطارها العلمي واجلغرايف. ثم ظهرت جمموعة من الكتب التي 
 اهتم���ت بالأمكن���ة يف اجلزيرة العربية حتت عناوين خمتلفة مث���ل: ) مناهل العرب ( اأو 
) ب���الد العرب ( اأو ) �ض���فة جزيرة العرب ( وغريها ، وق���د عر�س ابن الندمي يف كتابه 
)الفهر�ض���ت( جمموعة منها ، ومن اأف�ضلها ياقوت احلموي الذي ذكر عددًا من املوؤلفني 

يف هذا الباب كالأ�ضمعي، واحل�ضن الهمداين، وه�ضام بن حممد الكلبي )1(.  
2� الفرتة الثانية : بداأت هذه املرحلة مع ظهور املعجمات اجلغرافية � التي اعتمدت 
يف معلوماتها على م�ضنفات عديدة يف الفرتة ال�ضابقة . واجلميل يف م�ضادر هذه الفرتة 
اأنها ا�ض���تملت على معلومات كثرية عن �ض���بط ا�ض���م املكان ، وما يوجد يف املو�ض���وع من 
ظواه���ر جغرافية وتاريخية وح�ض���ارية اأخرى ، وهذا مما اأعطى هذه امل�ض���ادر �ض���فتها 
اجلغرافية . كما اأن هذه الكتب مل تكن مق�ض���ورة على موا�ض���ع يف اجلزيرة العربية ، بل 
اأوردت اأمكن���ة اأخرى كثرية يف خمتلف البلدان الإ�ض���المية ، وذلك لورودها يف م�ض���ادر 

تاريخية وح�ضارية اأخرى)2(.
 وم���ن اأوائ���ل املعجم���ات اجلغرافي���ة ، معج���م م���ا ا�ض���تعجم ، لأب���ي عبي���د البكري 
)ت 496ه����/1102م( ، ويع���د اأول معج���م غ���ري لغ���وي يف اأ�ض���ماء املوا�ض���ع  مرتبًا على 
احل���روف الألفبائية. وظهر بع���د معجم البكري عدد من املعاجم التي اجتمعت يف هدف 
واحد هو مواجهة خطورة الت�ض���حيف والتحريف يف اأ�ض���ماء الأع���الم اجلغرافية ، ومن 
تلك امل�ضادر: كتاب: اجلبال والأمكنة واملياه، لأبي القا�ضم حممود بن عمر الزخم�ضري 
) ت 538ه����/1143م(. وكت���اب: الأمكن���ة، لن�ض���ر بن عب���د الرحمن الإ�ض���كندري )ت 
560ه�/1164م( ، وكتاب : الأماكن ، ملحمد بن مو�ض���ى احلازمي )ت 584ه�/1188م( 
، وكت���اب : معج���م البل���دان ، لياقوت احلم���وي )ت 626ه�/1229م(. وهن���اك معجمان 
اآخران هما: تقومي البلدان ، لأبي الفداء )ت 732ه�/1331م(، والرو�س املعطار يف خرب 

من يتاأمل كتب الرتاث الإ�ض���المي اللغوية ، والأدبية واجلغرافية واملو�ض���وعية وغريها ف�ض���يجد تف�ض���يالت كثرية   )1(
تبني اهتمام العرب الأوائل بالأعالم اجلغرافية جمعًا وتدوينًا ودرا�ضة وحتقيقًا. وهناك ع�ضرات البحوث والكتب 
الت���ي ف�ض���لت احلديث عن علماء عرب وم�ض���لمني يف القرون الأوىل من ع�ض���ر الإ�ض���الم ، وم���ا بذلوه من جهود 

مباركة يف درا�ضة هذا امليدان احل�ضاري املهم  . 
)2(   ُدر�ضت هذه الفرتة التي ظهرت فيها امل�ضادر املعجمية اجلغرافية يف كثري من الكتب والبحوث والر�ضائل العلمية 
. ومن يفح�س فهار�س املكتبات الكربى يف اململكة العربية ال�ض���عودية اأو خارجها فاأنه �ض���وف يعرث على ع�ض���رات 
الدرا�ض���ات يف هذا الباب . واأقول: مازال هناك موا�ض���ع كثرية يف كتب الرتاث الإ�ض���المي املختلفة ، وخا�ض���ة يف 
اجلزيرة العربية بحاجة اإىل درا�ض���ات دقيقة يف هيئة بحوث وكتب ور�ض���ائل علمية. وهذا الباب من م�ض���وؤوليات 

الأق�ضام العلمية املتخ�ض�ضة يف اجلامعات ال�ضعودية املحلية .
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الأقطار، للحمريي )ت727 ه� /1326م ( )1(.

3� الفرتة الثالثة : الدرا�ض���ات واملعاجم احلديثة : ظهر يف العامل الإ�ض���المي تبدلت 
�ضيا�ض���ية وح�ض���ارية وجغرافية خالل القرون الإ�ض���المية الو�ض���يطة واحلديث���ة ، وهذا مما 
اأثر على اأ�ض���ماء الأمكنة والأعالم اجلغرافية ، واأي�ض���ًا ال�ض���راعات ال�ضيا�ض���ية، والتغريات 
القت�ض���ادية ، والتح�ضر والتو�ض���ع املدين الذي جرى على العامل العربي يف الع�ضر احلديث 
. كل ه���ذه العوام���ل �ض���اهمت يف حتريف اأو تدم���ري الكثري من الأ�ض���ماء اجلغرافية القدمية 
املذك���ورة يف كتب الرتاث الإ�ض���المي املبكرة . ومنذ منت�ض���ف القرن )14ه����/20م( بداأت 
جهود جديدة يف اجلزيرة العربية �ض���عت اإىل �ض���بط الأعالم اجلغرافية ، وت�ضحيح ما وقع 
فيه القدماء من اأوهام ، والجتهاد واملثابرة يف حتقيق مواقع تلك الأعالم عن طريق البحث 

والرحلة امليدانية . وبرزت هذه اجلهود يف حمورين هما: البحوث والكتب ، و اخلرائط . 
اأواًل : البح��وث والكت��ب : كانت بداية تلك اجلهود على يد ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر، 
الذي ن�ض���ر ع�ض���رات البحوث يف جريدة اأم القرى ، وجملة املنهل ، وجريدة الفتح ثم يف 
جمل���ة ) العرب ( التي كان �ض���احبها ورئي�س حتريرها )2(. ثم قام اجلا�ض���ر مب�ض���روعه 
الرئي�ض���ي يف املعجمات اجلغرافية ، وهو: املعجم اجلغرايف للمملكة العربية ال�ض���عودية ، 
وا�ضرتك معه عدد من الباحثني ال�ضعوديني الذين اأ�ضدروا معاجم جغرافية عن بلدانهم 
ومواطنهم الرئي�ضية . وهم : )1( حمد اجلا�ضر عن املنطقة ال�ضرقية ) البحرين قدميًا( 
، و�ض���مال اململكة اإمارات) حائل ، واجلوف ، وتبوك ، وعرعر ، والقريات( )2( �ضعد بن 
جني���دل عن عالية جند ) اإمارات الدوادمي ، والقويعية ، واخلا�ض���رة ، وعفيف ، ووادي 
الدوا�ض���ر وغريه���ا(. )3( معج���م اليمامة لعبد اهلل ب���ن خمي�س . )4( بالد الق�ض���يم ، 
ملحمد بن نا�ض���ر العبودي . )5( بالد غامد وزهران لعلي ال�ض���لوك ، وبالد رجال احلجر 
لعمر بن غرامة العمروي ، ومقاطعة جازان ) املخالف ال�ضليماين ( ملحمد العقيلي( )3(. 

هذه املعاجم من امل�ضادر الرئي�ضية يف علوم التاريخ واجلغرافية واللغة ، ويوجد فيها مواد علمية كثرية يف جزيرة   )1(
العرب ، وهي بحاجة اإىل درا�ض���ات علمية وبخا�ض���ة ما يدور عن بع�س الأمكنة النائية مثل بالد تهامة وال�ض���راة 
، وموا�ض���ع اأخرى يف �ض���مال اجلزيرة العربية وجنوبها . وناأمل اأن نرى باحثني جادين يدر�ض���ون هذه الكتب وما 

احتوت عليه من تف�ضيالت عن البالد الواقعة بني حوا�ضر اليمن واحلجاز واملعروفة ب�) ال�ضروات( . 
)2(   من يرجع اإىل هذه املجالت واجلرائد يجد بحوثًا عديدة لل�ضيخ حمد اجلا�ضر منذ �ضتينيات القرن )14ه�/20م(. 
حبذا اأن نرى اأحد طالبنا يف برامج الدرا�ضات العليا يدر�س ما دونه اجلا�ضر عن جنوب البالد ال�ضعودية يف هذه 

املراجع .
هذا امل�ضروع اجلا�ضري �ضدر يف اأكرث من ع�ضرين جملدًا ، ويعد حمد اجلا�ضر ومن �ضانده يف خروج هذه املو�ضوعة   )3(
من الرواد احلديثني يف تدوين املعاجم اجلغرافية. والكتب التي �ضدرت يف هذا ال�ضاأن تعد من امل�ضادر الرئي�ضية 

التي ل ي�ضتغني عنها باحث يف تاريخ وجغرافية اجلزيرة العربية   .
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وهن���اك اأعم���ال معجمي���ة اأخرى جي���دة تزامنت مع اإ�ض���دار حمد اجلا�ض���ر ورفاقه 
معاجمهم ، اإل اأن هذه املوؤلفات الأخرى ناق�ض���ت موا�ض���ع حمدودة . ونقت�ض���ر احلديث 
يف ال�ض���طور التالية على ذكر خم�ض���ة اأعمال مهمة )1(. وهي : )1( �ض���حيح الأخبار عما 
يف بالد العرب من الآثار ، لالأ�ض���تاذ حممد بن عبد اهلل بن بليهد الذي ن�ض���ره يف طبعته 
الأوىل بالقاه���رة يف خم�ض���ة جمل���دات ع���ام )1951م(. )2( معج���م مع���امل احلج���از ، 
لالأ�ض���تاذ عاتق بن غيث البالدي يف ع�ض���رة جملدات ، و�ضدر يف مكة املكرمة ابتداًء من 
عام )1978م( . )3( معجم الأمكنة الوارد ذكرها يف �ض���حيح البخاري، لالأ�ضتاذ �ضعيد 
ب���ن عبد اهلل بن جنيدل ، �ض���در عام )1419ه�/1999م( ، ع���ن دارة امللك عبد العزيز 
بالريا�س ، وهو معجم خا�س بالأمكنة الواردة يف كتب ال�ضنة ، مع حتديد وو�ضف موجز 
ملا جرى يف هذه املوا�ض���ع من اأحداث. )4( املو�ض���وعة اجلغرافية � ل�ض���رق البالد العربية 
ال�ض���عودية ، لالأ�ض���تاذ عبدالرحمن بن عبد الكرمي العبيد ، �ض���در يف جملدين عن نادي 
املنطقة ال�ضرقية الأدبي عام )1413ه�/1993م(. )5( املعجم اجلغرايف للبالد العربية 
ال�ض���عودية )منطقة ع�ض���ري(، لالأ�ضتاذ علي اإبراهيم نا�ض���ر احلربي يف ثالثة جملدات ، 

و�ضدر يف اأبها عام )1417ه� / 1997م( )2(. 
ثانيًا : اخلرائط : من اجلهود احلديثة ما قامت به م�ض���لحة امل�ضاحة اجليولوجية 
الأمريكي���ة ، و�ض���ركة الزيت العربي���ة الأمريكية ) اأرامكو ( حتت رعاي���ة اململكة العربية 
ال�ضعودية ووزارة اخلارجية الأمريكية ، فقد ن�ضرت ابتداًء من عام )1956م( جمموعتني 
م���ن اخلرائط اجليولوجي���ة واجلغرافية مبقيا����س )1/ 500.000( غطت معظم �ض���به 
اجلزيرة العربية ، فيما عد ا اأجزاء من اليمن وعدن وعمان . ثم ن�ض���رت الهيئة نف�ض���ها 
يف �ضنة )1963م( خريطة جيولوجية مبقيا�س )2.000.000/1( ا�ضتملت على كل �ضبه 

اجلزيرة العربية . 
وهذه الأعمال اخلرائطية قامت اأ�ضا�ض���ًا على جهود ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر ورفاقه، 
واأعمال اأخرى مت الإ�ض���ارة اإىل بع�ض���ها ، واأعمال بع�س الأكادمييني والأق�ضام اجلغرافية 

هناك معاجم اأخرى �ض���غرية �ض���درت يف الأربعني �ضنة املا�ضية تتحدث عن نواح عديدة واأحيانًا على قرى اأو مواطن   )1(
بع�س الع�ض���ائر يف اململكة العربية ال�ض���عودية ، لكنها ل ترقى اإىل جودة و�ضمولية املعاجم الوارد ذكرها اأعاله .وناأمل 
اأن نرى درا�ض���ة وا�ض���عة ووافية ودقيقة يف جميع املعاجم اجلغرافية الكبرية وال�ض���غرية التي �ضدرت يف عموم البالد 

ال�ضعودية خالل الثمانني �ضنة املا�ضية . ومثل هذه الدرا�ضة حتتاج اإىل اآلف ال�ضفحات وع�ضرات املجلدات
هذا املعجم �ض���وف يكون �ض���من درا�ض���تنا يف ال�ض���فحات القادمة مع معاجم اأخرى عن بع�س املناطق اجلنوبية   )2(

ال�ضعودية .
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الأكادميي���ة يف بع����س اجلامعات ال�ض���عودية مث���ل: معجم الأ�ض���ماء اجلغرافي���ة املكتوبة 
عل���ى خرائط اململك���ة العربية ال�ض���عودية ) مقا����س 500.000/1( ، لالأ�ض���تاذ الدكتور 
اأ�ض���عد �ض���ليمان عب���دة ) ج���دة/ 1984م( . ودليل املواق���ع اجلغرافية باململك���ة العربية 
ال�ض���عودية مل�ض���تخدمي النظام العاملي لتحديد املواق���ع )GBS(، ) الريا�س/ 1998م(، 
 وه���و م���ن اإع���داد اجلمعي���ة اجلغرافي���ة ال�ض���عودية. واأطل�س اململك���ة العربية ال�ض���عودية 
) الريا����س /1999م( ، واأهميته يف اإبراز اخل�ض���ائ�س اجلغرافي���ة للمملكة واملعلومات 
احلديث���ة عنه���ا ، ويحت���وي عل���ى خرائط طبوغرافية تو�ض���ح �ض���ائر النواح���ي الطبيعية 
والب�ضرية ، كما ي�ضم عددًا من املناظر الف�ضائية ملدن اململكة الرئي�ضية . والعمل الأ�ضمل 
والأف�ض���ل هو: مو�ضوعة اأ�ض���ماء الأماكن يف اململكة العربية ال�ض���عودية ، الذي �ضدر عام 
)2003م(، ويف اعتقادي اأن هذا العمل تتويج لكل الأعمال ال�ض���ابق ذكرها ، وقد �ض���در 
بالتعاون ما بني دارة امللك عبد العزيز وهيئة امل�ضاحة اجليولوجية ال�ضعودية ، وتقع هذه 
املو�ضوعة يف �ضتة جملدات كبرية امتازت ب�ضموليتها جلميع اأرا�ضي اململكة ، ودقة حتديد 

اإحداثيات مواقعها )1(. 

ــعودية)مقاطعة جاز�ن ــ  ــة �ل�ص ــر�يف للبالد �لعربي ــًا : �ملعجم �جلغ ثاني
�ملخالف ل�صليماين(. لالأ�صتاذ / حممد بن �أحمد �لعقيلي)2(. 

يت�ض���ح يل من قراءة تقدمي ال�ض���يخ حمد اجلا�ضر ومقدمة الأ�ضتاذ حممد بن اأحمد 
العقيلي املن�ض���ورة يف ال�ض���فحات الأوىل من املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�ض���عودية 

)مقاطعة جازان ( ، اأمور عديدة ، نذكر بع�ضها يف النقاط الآتية:

للمزيد انظر : اأجزاء املو�ض���وعة ال�ض���تة وما ا�ضتملت عليه من تف�ضيالت عن املعامل الطبيعية والب�ضرية للمملكة ،   )1(
والتق�ض���يم الإداري وال�ض���كان ، واأ�ضماء الأمكنة على عموم خارطة اململكة ، التي يبلغ عددها نحو )73000( ا�ضم 
مرتبة الفبائيًا يف قوائم تو�ضح ا�ضم املكان، واإحداثياته اجلغرافية ، وو�ضفه ، وارتباطه الإداري ، وا�ضم اخلريطة 

التي يقع فيها مدعومة ببع�س الإح�ضائيات القيمة . 
)2(   الأ�ض���تاذ حممد العقيلي ، موؤرخ ، واأديب ، و�ض���اعر، ورحالة ، من مواليد �ض���بيا عام )1326ه�/1908م( ، ويف 
رواي���ة اأخ���رى يق���ال يف  عام )1336ه�/1916م( . تعلم على يد عدد من علم���اء منطقة جازان ، ثم عمل يف عدد 
من الإدارات احلكومية ، وتوىل رئا�ض���ة نادي  جازان الأدبي حتى عام )1400ه�/1980م(  . �ض���ارك يف عدد من 
املوؤمترات واللقاءات والندوات املحلية والإقليمية والعاملية ، واألف  اأكرث من ثالثني كتابًا ، وله ع�ض���رات الق�ضائد 
واملق���الت املن�ض���ورة يف عدد من الكتب واجلرائد واملجالت املحلية والإقليمي���ة ، ومن موؤلفاته  املعجم الذي نحن 
ب�ض���دده يف هذه الدرا�ض���ة ، ويعد من كتبه القيمة والرائدة .للمزيد انظر : غيثان بن جري�س ، القول املكتوب يف 
تاريخ  اجلنوب ) الريا�س : مطابع احلمي�ضي ، )1433ه�/2012م( ) اجلزء الرابع ( ، �س 73� 76 . للمزيد عن 
حياة هذا العامل اجلازاين انظر موؤلفاته  املطبوعة واملن�ض���ورة ، وانظر اأي�ضًا كتاب : العقيلي يف ر�ضائل معا�ضريه 

) جازان : مطابع جازان ، 1412ه�/1992م(، اأكرث من �ضتمائة �ضفحة .
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الهم الذي كان يحمله ال�ض���يخ اجلا�ض���ر لإ�ض���دار معجم �ض���امل لبلدان اململكة . 1

العربية ال�ضعودية ، ولهذا كان يبحث عن الأ�ضاتذة اجلادين القادرين يف اأنحاء 
الب���الد ، ث���م يلتقي بهم ويب���دي لهم وجهة نظره ، وامل�ض���روع الذي ي�ض���عى اإىل 
اإجنازه، ول يتاأخر يف تقدمي ما يوجد حتت يده وي�ض���ب يف خدمة هذا امل�ضروع. 
ونلم����س ذلك عند ات�ض���اله بالأ�ض���تاذ العقيلي ، فقد قدم ل���ه بيانات ومعلومات 
كث���رية ت�ض���اعده يف اإجناز معج���م جغرايف عن ب���الد جازان ، كما اأن اجلا�ض���ر 
دائمًا يتفانى يف خدمة البحث واأهله بالدعم املعنوي والعلمي والثقايف والن�ضح 
والإر�ض���اد . وهذا ما اعرتف به الأ�ضتاذ العقيلي يف نهاية مقدمة معجمه عندما 
قال : " اأكرر العرتاف بف�ض���ل الأ�ض���تاذ ال�ضديق �ض���احب )العرب( )1( . الذي 
يع���ود اإليه. اأوًل: مب�ض���اعدته وعونه وتوجيهه وفكرته الت���ي اأخرجت هذا الكتاب 
اإىل حي���ز الوج���ود . وثانيًا: اإىل بيانات تلك اللجنة املوق���رة التي اأمدين بها )2(. 
وكانت الأ�ض���ا�س الأول لهذا الكتاب باأ�ض���ماء القرى وموارد املياه وعدد ال�ض���كان 

التقريبي")3(. 
يت�ض���ح لن���ا الأمانة عند هذين العاملني اجلليلني ، ف���كل واحد منهما يحفظ حق . 2

الآخ���ر ، وم���ا بذل من جهود ت�ض���ب يف خدمة العلم والثقاف���ة . وكيف ل يكونان 
كذل���ك فهم���ا مدر�ض���ة يف علم البح���ث التاريخ���ي واجلغرايف احلدي���ث . وهذه 
موؤلفاته���م وم���ا تركوا لنا من ثروة علمية ، فها نحن ما زلنا و�ض���وف ن�ض���تمر يف 
الغرتاف وال�ض���تفادة مما خلفوا لنا من علوم ومعارف ح�ض���ارية وتراثية عن 

بلدان عديدة يف اململكة العربية ال�ضعودية )4(.  
ويذكر العقيلي اأنه ا�ض���تفاد من البيانات التي دفعها اإليه الأ�ض���تاذ اجلا�ضر وبخا�ضة 

يق�ضد ب� ) �ضاحب العرب ( ، الأ�ضتاذ حمد اجلا�ضر . رئي�س حترير جملة العرب .  )1(
)2(   وجدت يف مكتبة حمد اجلا�ض���ر معلومات وبيانات واإح�ض���ائيات عديدة عن منطقة جازان وغريها ، كانت بع�س 
اجلهات الر�ض���مية يف الدولة ، قد جمعتها ومل ير ال�ض���يخ اجلا�ض���ر باأ�ض���ًا يف دفعها للعقيلي فكان���ت النواة الأوىل 

لدرا�ضة و�ضدور املعجم اجلغرايف عن جازان ، وهذا ما اعرتف به العقيلي يف موا�ضع عديدة من كتابه .
انظ���ر : حمم���د اأحم���د العقيلي . املعج���م اجلغرايف للب���الد العربية ال�ض���عودية ) مقاطعة ج���ازان ( ) الريا�س :   )3(

من�ضورات دار اليمامة ، 1389ه�/1969م( ، ج1، �س 13 .
هناك عدد من الدرا�ضات �ضدرت عن جهود ومناهج الأ�ضتاذين القديرين حمد اجلا�ضر وحممد العقيلي ، ومازلنا   )4(
نطالب الباحثني اجلادين يف بالدنا ، وكذلك الأق�ض���ام اجلغرافية ، والتاريخية ، والجتماعية ، والقت�ض���ادية ، 
واللغوي���ة ، والأثري���ة يف جامعاتنا املحلية ، لتبذل جهودًا واهتمامًا يف درا�ض���ة ما خلف لنا هذان العاملان وغريهما 

من علماء �ضبه اجلزيرة العربية .
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يف بيانات اإح�ض���اء �ضكان منطقة جازان ، مع اأنه ي�ضكك يف دقة تلك الإح�ضائيات ملرور 
�ض���نوات عديدة عل تدوينها من اجلهة الر�ض���مية التي قامت بها ، ويعتقد اأن عدد �ضكان 
مقاطع���ة جازان اأثناء جمع مادة معجمه اأكرث مما ذكر يف تلك البيانات والإح�ض���اءات. 
اأما اجلانب الذي يتعلق باأ�ضماء املدن والقرى والأودية واجلبال وموارد املياه فقد اجتهد 
العقيلي يف جمع مادتها من الواقع عن طريق الرحلة واملقابالت وامل�ضاهدات . ومل يكتف 
بذلك بل توقف عند كل علم جغرايف قدمي وحاول اأن يدر�س تاريخه وما دار فيه اأو حوله 
من اأحداث ح�ض���ارية وتاريخية ، واأ�ض���ار اإىل موا�ضع عديدة يف البحر والياب�ضة ، وبع�س 
اأماكن التعدين القدمية ، وعند كل ا�ضم جغرايف قدمي كان يجتهد يف نطقه و�ضبطه كما 
ج���اء يف كت���ب الرتاث املبكرة ، واإذا مل يجد له ذكرًا يف تلك امل�ض���ادر فهو ي�ض���بطه كما 
ينطقه ال�ضكان القاطنون يف ذلك املكان . وتوقف عند اأ�ضماء املدن التاريخية يف منطقة 

جازان فذكر �ضيئًا من تاريخها وما ذكر عنها يف كتب الرتاث الإ�ضالمي . 
واملعجم مرتب ترتيبًا األفبائيًا ، ويحتوي على عدد من اخلرائط التقريبية لعدد من 
املعامل اجلغرافية يف البالد اجلازانية ، مثل: حا�ض���رة �ض���امطة ، ووادي خلب ، وناحية 
امل�ضارحة ، ووادي جازان ، وحا�ضرة �ضبيا ، ووادي �ضمد، وجبل فيفا ، وناحية بي�س . وكل 
هذه املخططات من اإعداد الأ�ض���تاذ العقيلي)1(. و�ضدر الكتاب يف حوايل )290( �ضفحة 
يف طبعته الأوىل عام ) 1389ه�/1969م( . ويوجد يف نهايته عدد من الفهار�س العامة . 
ويف عام )1399ه�/1979م( اأ�ضدر العقيلي الطبعة الثانية ، وت�ضاعفت �ضفحات املعجم 
حتى قاربت اخلم�ضمائة �ضفحة . ويذكر املوؤلف اأنه اأ�ضاف معلومات وحماور عديدة اإىل 
الطبعة الثانية مثل: )1( اإ�ض���افة ) 800( قرية جمعها اأثناء رحالته وجولته يف املنطقة 
من عام )89 -1390ه�( حتى �ض���دور الطبعة الثانية )1399ه�/1979م( .)2( ف�ض���ل 
الكتابة يف بع�س جزئيات الكتاب، كالناحية اجلغرافية واملناخية ، والإح�ض���اء وال�ضكان، 
والأحوال الإدارية ، وال�ض���حية، والعلمية والتعليمية وما جرى عليها من تطور ، واأ�ض���هر 
روافد الأودية امل�ض���هورة ، واأ�ض���اف بيانًا باأ�ضماء امل�ضطلحات اجلغرافية املحلية ، وذكر 

تو�ضيحات اأكرث على بع�س فهار�س الكتاب العامة )2(.

)1(   انظر العقيلي ، املعجم اجلغرايف ، �س 233 � 342 .
اأق���ول اإن ه���ذا العمل املعجمي فتح الأبواب يف مو�ض���وعات عديدة . والواجب على جامعة ج���ازان وعلماء منطقة   )2(
جازان اأن ي�ض���اعفوا اجلهود وتدر�س منطقة جازان درا�ض���ة جغرافية تاريخية لغوية اأثرية اأعمق واأطول ، ويتخذ 

معجم العقيلي دلياًل ملثل هذه الدرا�ضات العلمية الدقيقة .
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ثالثًا : �ملعجم �جلغر�يف للبالد �لعربية �ل�صعودية ) بالد غامد وزهر�ن(. 

لالأ�صتاذ علي بن �صالح �ل�صلوك �لزهر�ين)1(.
�ض���در ه���ذا املعجم �ض���من م�ض���روع ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر عن اإح���دى مناطق   
تهام���ة وال�ض���راة ، وه���ي منطق���ة الباح���ة ) ب���الد غام���د وزه���ران( ، وه���و م���ن تاأليف 
الأ�ض���تاذ علي بن �ض���الح ال�ض���لوك الزه���راين . وجند الأ�ض���تاذ ال�ض���لوك اأمين���ًا ودقيقًا 
يف حفظ حقوق ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر الذي له الف�ض���ل يف �ض���دور معج���م جغرايف عام 
ع���ن مناطق عدي���دة يف اململكة العربية ال�ض���عودية ، فقال يف مقدم���ة معجمه " اإن دعوة 
العالم���ة الكب���ري الأ�ض���تاذ حم���د اجلا�ض���ر ، املن�ض���ورة يف جمل���ة العرب التي ت�ض���در يف 
الريا����س ، يف اجلزء ال�ض���اد�س من ال�ض���نة الثانية لعام )1387ه�( بقي���ام اأبناء املناطق 
، يف اململك���ة العربي���ة ال�ض���عودية ، بعم���ل معجم جغرايف ع���ن مناطقهم ، ليك���ون النواة 
جلم���ع معجم جغ���رايف عام ، عن اململك���ة العربية ال�ض���عودية")2(. ويذكر ال�ض���لوك كيف 
 ه���ذا النداء اجلا�ض���ري ح���رك يف نف�ض���ه الرغبة يف اإ�ض���دار معجم عن منطق���ة الباحة 
) بالد غامد وزهران( ، ويف عام )1390ه�/1970م( زار حمد اجلا�ضر الباحة ، والتقى 
بالأ�ضتاذ ال�ضلوك ، فدعمه و�ضجعه على اإ�ضدار معجم جغرايف عن بالد غامد وزهران ، 
وقد مت ذلك، و�ضدر كتابه يف طبعته الأوىل ، يف جزء واحد ، عام )1391ه�/1971م(، ويف 
حوايل الثالثمائة �ض���فحة ، ثم اأعيد طباعة الكتاب مرتني يف عامي )1410ه�/1981م( 
و)1417ه����/1996م(، ويتكون الكتاب من ق�ض���مني  رئي�ض���يني الأول: معلومات عامة عن 
بالد غامد وزهران ) منطقة الباحة( تهامة و�ضراة . والثاين: اأ�ضماء الأعالم اجلغرافية 
من قرى ، وجبال ، واأودية ، وموارد مياه وغريها يف بالد غامد وزهران �ض���راة وتهامة . 
وي�ض���م الكتاب بع�س ال�ضور الفوتوغرافية واخلرائط والفهار�س املتعددة التي ت�ضب يف 
خدمة بالد غامد وزهران وحتفظ معلومات كادت اأن ت�ض���يع لو مل ي�ض���خر اهلل لها هذين 

الأ�ضتاذين القديرين حمد اجلا�ضر وعلي ال�ضلوك)3(.

الأ�ض���تاذ علي ال�ض���لوك من مواليد قرية قرن ظبي ببالد زهران عام )1360ه�/1941م(، در�س مراحل تعليمية   )1(
الأوىل يف ب���الده، ث���م التحق بالوظيف���ة احلكومية يف وزارة الداخلية ، وتقاعد من عمل���ه وهو مدير عام يف اإمارة 
منطقة الباحة . وقد ف�ض���لت ترجمته يف �ض���فحات من مو�ض���وعة : القول املكتوب يف تاري���خ اجلنوب ) الريا�س: 
مطابع احلمي�ضي ، 1434ه� /2013م( ) اجلزء اخلام�س ( ، �س  66�71 . ويعد الأ�ضتاذ ال�ضلوك رائدًا يف كل ما 

دون عن بالده ) غامد وزهران ( ، ويف مقدمة اأعماله الريادية ، املعجم اجلغرايف لتلك البالد.  
)2(   انظر علي بن �ض���الح ال�ض���لوك الزهراين . املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�ض���عودية ) بالد غامد وزهران ( ) 
الريا�س : من�ضورات دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�ضر ، )1401ه� /1981م( ) الطبعة الثانية ( ، �س)ز( .

)3(   واأقول اإن معجم ال�ضلوك رائد فيما جمعه من معلومات ، وما من �ضك اأن الباحث قام باإجناز هذا العمل يف زمن 
كانت تعاين اأوطان غامد وزهران من نق�س كبري يف التنمية و�ض���عوبة الطرق وغريها. ولهذا الرجل الف�ض���ل بعد 
اهلل اأن و�ضع القاعدة الأوىل لالأ�ضماء اجلغرافية يف هذه البالد التهامية وال�ضروية. وناأمل اأن نرى جامعة الباحة 
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ــعودية )بالد رجال �حلجر(.  ــًا: �ملعجم �جلغر�يف للبالد �لعربية �ل�ص ر�بع

لالأ�صتاذ/ عمر بن غر�مة �لعمروي)1(.
جند ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر يقدم كتاب عمر غرام���ة العمروي ، ويذكر اأنه ي�ض���عى اإىل 
اأن ي�ض���در معجمًا كاماًل �ض���اماًل عن اأجزاء اململكة العربية ال�ضعودية، وهو ي�ضجع الباحثني 
والدار�ض���ني يف كل اأنح���اء البالد عل���ى حتقيق هذا امل�ض���روع وقد جنح مع الأ�ض���تاذ العقيلي 
يف ج���ازان، والأ�ض���تاذ علي ال�ض���لوك يف غامد وزه���ران ، وكذلك مع الأ�ض���اتذة عبد اهلل بن 
خمي����س ، وحمم���د العبودي ، و�ض���عد بن عبد اهلل بن جني���دل يف مواطن اأخ���رى عديدة من 
البالد ال�ض���عودية . ويقول اأي�ض���ًا : " واحلق اأن معرفة البالد واأحوال �ض���كانها لن تكون تامة 
م���ا مل يت�ض���د لتدوينها اأنا�س من اأبنائها ممن تاأهل للكتاب���ة ، وقدميًا قيل:) اأهل مكة اأدرى 
ب�ض���عابها( ، والذين كتب���وا عن بالدنا قدميًا وحديثًا كثريون ، ومع ما للمتقدمني من ف�ض���ل 
ال�ضبق وتدوين معلومات تعترب الأ�ض�س القوية لكل ما يتعلق ببالدنا من درا�ضات عن النواحي 
التاريخية اأو اجلغرافية اإل اأن جميع الكتابات بحاجة اإىل اإعادة النظر بالت�ضحيح والزيادة 
وموا�ض���لة البحث .." )2(. وي�ض���ري اجلا�ض���ر اإىل جهود العامل اليمني اأبو حممد احل�ض���ن بن 
اأحمد بن يعقوب الهمداين، وما ذكر يف كتابيه )�ض���فة جزيرة العرب( و)الإكليل( عن بالد 
تهامة وال�ضراة، وبخا�ضة عن بالد رجال احلجر التي هي عنوان معجم الأ�ضتاذ العمروي)3(.
ويف ث���الث �ض���فحات متهيدي���ة يكتب الدكت���ور زاهر ب���ن عوا�س الأملعي ع���ن اأهمية 
املعاج���م اجلغرافية ، وي�ض���ري اإىل بع�س القدم���اء الذين اهتموا بهذا الف���ن من العلوم ، 

اأو بع����س الباحث���ني اجلادي���ن يف منطقة الباحة فيقومون بالوقوف اأمام هذه الأمكنة  التي ا�ضتعر�ض���ها ال�ض���لوك 
يف معجمه وتدر�س تاريخيًا واأثريًا وح�ض���اريًا ، واأن يبحثوا عن ذكرها يف كتب اللغة والأدب واأ�ض���عار الأوائل عرب 

ع�ضور التاريخ . 
)1(   الأ�ض���تاذ العمروي ولد يف قرية اآل حلة من قرى لزمة قبيلة ال�ض���ق يف بالد بني عمرو ال�ض���ام يف بدايات الن�ضف 
الث���اين م���ن الق���رن )14ه����/20م( ، وهو يرتجم لنف�ض���ه فيذك���ر اأنه در����س البتدائي���ة يف الطائ���ف ، والكفاءة 
املتو�ض���طة يف تب���وك ، والثانوي���ة العامة يف جدة ، و�ض���هادة اللي�ض���ان�س يف اجلغرافيا من جامعة عني �ض���م�س عام 
)1403ه����/1983م( ، والدبل���وم العايل من كلية اأ�ض���ول الدين بجامعة الإمام حممد بن �ض���عود الإ�ض���المية عام 
)1407ه�/1987م( ، واملاج�ض���تري ثم الدكتوراه من جامعة كرات�ض���ي الإ�ض���المية يف الباك�ضتان عام )1995م(، 
األف عددًا من املوؤلفات بع�ض���ها رائدة وجيدة ، مثل هذا الكتاب الذي نحن ب�ض���دده يف هذه الدرا�ض���ة ، وبع�ض���ها 
ي�ضوبها الكثري من اخللط واملغالطات الكثرية، وقد اأ�ضرت يف اأماكن عديدة من موؤلفاتي ال�ضابقة اأنه كان يتوجب 
على الأ�ض���تاذ عمر بن غرامة اأن يتاأنى ويراجع بحوثه التي �ض���درت ، واأقول الآن حبذا اأنه �ض���لك يف تاأليف كتبه 
الأخرى الطريقة التي �ض���ار عليها يف تاأليف معجمه اجلغرايف عن  رجال احلجر ، ولو فعل ذلك لكان جنب نف�ض���ه 

الكثري من الأخطاء الواردة يف عدد من كتبه . 
)2(   انظ���ر تق���دمي حمد اجلا�ض���ر يف كتاب عمر غرامة العمروي . املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�ض���عودية ) بالد 

رجال احلجر( . ) الريا�س: دار اليمامة للبحوث والرتجمة والن�ضر ، 97� 1398ه�( ، �س )ت ، ث ( .
)3(   املرجع نف�ضه ، �س ) ث � �س ( 
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ويحث الباحثني والدار�ض���ني املحدثني على درا�ض���ة اأوطانهم وما ت�ض���تمل عليه من علوم 
ومعارف ، ثم ي�ض���يد باجلهد الذي بذله الأ�ض���تاذ العمروي ، فيقول " ترجع اأهمية بحث 
الأ�ضتاذ العمروي اإىل واقع املنطقة التي يتحدث عنها ، اإذ اأنه يقدم للقراء واملتخ�ض�ضني 
منطقة هامة يف اململكة مل ي�ض���بق اأن �ض���لطت عليها الأ�ضواء ب�ضورة وا�ضحة )1(" ويقول 
اأي�ض���ًا: "اإن اجلهد الذي بذله العمروي يف موؤلفه القيم يعترب جهدًا م�ضكورًا ، وهو بعمله 
هذا يفتح املجال اأمام مواهب �ض���ابة يف جمتمعنا ملوا�ض���لة البحث واإعداد الدرا�ضات يف 

خمتلف التخ�ض�ضات التي حتتاجها بالدنا ومكتباتنا ")2(. 
ويذك����ر العمروي يف مقدمة كتابه اأنه اعتمد يف جمع مادة كتابه على معلوماته اخلا�ض����ة 
، وعلى م�ض����اهداته ومقابالته بع�س الأعيان يف بالد رجال احلجر ، ومل يرجع اإىل امل�ض����ادر 
واملراجع املكتوبة التي اأ�ض����ارت اإىل اأر�س و�ض����كان بالد رجال احلجر. والكتاب يقع يف حوايل 
)217( �ضفحة ، حتدثت عن اأق�ضام بالد رجال احلجر الطبيعية مثل اأ�ضهر اجلبال والأودية 
والغابات ، واأي�ض����ًا املناخ والأمط����ار ، ثم ذكر قبائلها وع�ض����ائرها واأماكنها يف هذه املنطقة . 
واأ�ضار اإىل اأق�ضام البالد الإدارية ، وذكر �ضيئًا عن النواحي العمرانية، والزراعية ، واملوا�ضالت 
، وال�ض����حة، والتعليم ، ثم �ض����رد  اأ�ض����ماء القرى والهجر واملدن يف هذه البالد ، وزود الكتاب 

ببع�س اخلرائط التو�ضيحية وال�ضور الفوتوغرافية ، ثم الفهار�س العامة للكتاب .
واأقول اإن عمر العمروي بذل جهودًا مباركة يف هذا الوقت املبكر ، وكان هو والأ�ضتاذ 
حمد اجلا�ض���ر اأ�ض���حاب ف�ض���ل عل���ى بالد رج���ال احلجر ، في�ض���در عنها ه���ذا املعجم 
املخت�ضر، والذي ي�ضتحق اأن يتخذ نواة لإخراج درا�ضة تف�ضيلية ودقيقة عن بالد احلجر 
املمت���دة من حا�ض���رتي اأبها وحمائل جنوبًا اإىل حمافظتي بلقرن والعر�ض���يات �ض���ماًل . 
واأ�ض���طر يف ال�ض���فحة التالية بع�س الروؤى عن هذا املعجم وعن الأ�ضتاذ عمر العمروي ، 

وهي على النحو الآتي: 
يعد الأ�ضتاذ عمر بن غرامة العمروي رائدًا يف هذا التاأليف املعجمي ، ويف كتاب . 1

اآخر ل يقل عن هذا الكتاب جودة وقيمة علمية ، وهو : املعجم اجلغرايف للبالد 
العربية ال�ض���عودية )بالد بارق( )3(.  واأقول حبذا اأن هذا العلم العمروي ا�ضتمر 

)1(   املرجع نف�ضه ، �س ) ط( . 
)2(   املرجع نف�ضه ، �س ) ظ ( 

هذا الكتاب مطبوع يف جدة ، دار عكاظ للطباعة ، عام )98�1399ه�( ، ويقع يف )99( �ضفحة .    )3(
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يف م�ض���ريته العلمية على هذا النهج العلمي اجليد ، وا�ض���تفاد من اأهل ع�ض���ره 
مثل الأ�ضاتذة حمد اجلا�ضر، وعبد اهلل بن خمي�س ، وحممد بن اأحمد العقيلي ، 
وعلي بن �ض���الح ال�ضلوك وغريهم ، ولو فعل ذلك لكان نقل لنا علومًا ودرا�ضات 

قيمة عن بالد رجال احلجر وغريها من بلدان تهامة وال�ضراة )1(.
اآمل اأن نرى من طالبنا يف منطقة ع�ضري ، اأو بالد رجال احلجر من يتخذ معجمي . 2

بارق ورجال احلجر قاعدة لدرا�ض���ة اأو�ض���ع واأ�ضمل وبخا�ض���ة الأعالم اجلغرافية 
فتدر�س اأ�ضولها يف كتب الرتاث الإ�ضالمي ، ويذكر ما بقي منها وما جرى يف تلك 
املوا�ض���ع من اأحداث تاريخية وح�ضارية عرب ع�ضور التاريخ الإ�ضالمي ثم تدر�س 
الأعالم الطبيعية احلديثة التي عرفت خالل املئة �ض���نة املا�ضية . ومن يفعل هذا 
ف�ض���وف ي�ض���دي لنا معروفًا كبريًا يف هذا اجلانب . وجامعة امللك خالد ممثلة يف 

ق�ضمي التاريخ واجلغرافيا عليها م�ضوؤولية كبرية يف هذا امليدان .
بالد رجال احلجر ) �ض���راة ، وتهامة ، وبادية ( تعد وا�ض���طة العقد يف ال�ضروات . 3

املمتدة من اأبها اإىل الطائف ، ولها تاريخ قدمي يعود اإىل ما قبل الإ�ض���الم وعرب 
اأطوار التاريخ الإ�ض���المي ، وهي جديرة بدرا�ضة اأن�ض���ابها ، وثرواتها احليوانية 
والنباتي���ة ، وتاريخه���ا ال�ضيا�ض���ي واحل�ض���اري . وناأمل من اأحد طالبنا بق�ض���م 
الدرا�ض���ات العليا يف ق�ضم التاريخ. بجامعة امللك خالد اأن يتخذ من هذه البالد 
مو�ض���وعات لبحوثه يف درجتي املاج�ض���تري والدكتوراه ، ومن يفعل ذلك ف�ضوف 
يقابل بع�س ال�ض���عوبات لكنه يف النهاية �ض���وف يجد مادة تفيد يف بحوث علمية 

جديدة ورائدة)2(. 

اأق���ول ه���ذا القول عن اأخي العزيز الأ�ض���تاذ عم���ر بن غرامة العمروي بع���د اطالعي على عدد م���ن بحوثه وكتبه   )1(
املطبوع���ة وغ���ري املطبوع���ة مثل: بنو عمرو ب���ن احلجر ت���راث وح�ض���ارة . )2( قبائل اإقليم ع�ض���ري يف اجلاهلية 
والإ�ضالم . )3( احلروب الرتكية يف جنوب غرب اجلزيرة العربية من �ضنة )1207� 1377ه�( وغريها . ولالأ�ضف 
اأن هذه املوؤلفات الأخرية وغريها اأقل يف م�ضتواها وجودتها من معجمي بالد رجال احلجر وبارق ، بل اإنها مليئة 
بالأخطاء واملغالطات املق�ض���ودة وغري املق�ض���ودة . وكنت اأرجو من اأخينا العزيز الأ�ض���تاذ عمر اأن ي�ضلك م�ضلك 
اأ�ض���تاذه حمد اجلا�ض���ر ومن عا�ض���ره يف الدقة والأمانة والتثبت من معلوماته ، وبخا�ضة اأنه يكتب عن اأجزاء من 

بالد تهامة وال�ضراة التي  تعد بكرًا ، اإن �ضح التعبري ، يف تاريخها وتراثها وح�ضارتها .
)2(   اأقول هذا القول على بالد رجال احلجر وعلى عموم بالد تهامة وال�ض���راة املمتدة من مكة والطائف اإىل جازان 
وجنران ، فهذه البالد جديرة بالعديد من الدرا�ضات العلمية الر�ضينة يف جمالت التاريخ ، والآثار ، واحل�ضارة 
، والرتاث . وجامعات اجلنوب ال�ض���عودي عليها م�ض���وؤوليات عظيمة يف خدمة اأر�س و�ضكان هذه البالد ، وهذا ما 

نتطلع اإليه من هذه املوؤ�ض�ضات التعليمية الأكادميية .
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ــري(. ــعودية )منطقة ع�ص ــر�يف للبالد �لعربية �ل�ص ــم �جلغ ــًا: �ملعج خام�ص

لالأ�صتاذ علي بن �إبر�هيم بن نا�صر �حلربي )1(.
ن�ض���اأت فكرة هذا املعجم عند الأ�ضتاذ احلربي من خالل اطالعه على املعاجم التي 
�ض���درت ع���ن اأجزاء من ب���الد اململكة العربية ال�ض���عودية مثل: بالد رج���ال احلجر لعمر 
ب���ن غرامة العمروي ، وبالد غامد وزهران لعلي ال�ض���لوك ، ومقاطعة جازان ) املخالف 
ال�ضليماين ( ملحمد بن اأحمد العقيلي ، وكان لالأ�ضتاذ حمد اجلا�ضر الدور الرائد يف دعم 
وت�ض���جيع ه���وؤلء الباحثني وغريهم ممن اأ�ض���دروا معاجَم جغرافية ع���ن مناطق عديدة 
يف البالد العربية ال�ض���عودية )2(. واأي�ض���ًا عمل احلربي يف اإمارة منطقة ع�ض���ري منذ عام 
)1392ه���� /1972م(، ف���كان مدي���رًا لإدارة التطوير الإداري، وهذا م���ا كتبه يف مقدمة 
معجم���ه فق���ال: " �ض���اعدين هذا املوقع � يق�ض���د عمله يف الإمارة � عل���ى القيام بعدد من 
املهمات امليدانية يف مراكز اإمارات وحمافظات منطقة ع�ضري، وكنت اأر�ضد ما ي�ضل اإليه 
علمي من معلومات عن مواقع التجمعات ال�ض���كانية باملنطقة ، وعندما كلفت ممثاًل عن 
الإمارة يف فريق امل�ضح امليداين للمواقع واخلدمات باإمارة املنطقة ،كانت تلك املعلومات 
عاماًل م�ضاعدًا يف اإعداد و�ضياغة تقارير امل�ضح امليداين ، واأطل�س خدمات اإمارة منطقة 
ع�ضري، التي �ضدرت يف )12( جملدًا ، واأ�ضبحت مرجعاً هامًا لكل باحث)3(، وقد فكرت 
يف الآونة الأخرية ال�ضتفادة من تلك املعلومات وتطويرها اإىل معجم جغرايف عن منطقة 
ع�ضري الإدارية ا�ضتجابة للنداءات املتكررة من �ضاحب جملة العرب ال�ضيخ حمد اجلا�ضر 
بتاأليف معجم جغرايف عن منطقة ع�ضري اأ�ضوة ببقية مناطق العربية ال�ضعودية ا�ضتكماًل 

للمعجم اجلغرايف العام عن اململكة العربية ال�ضعودية..." )4(.

)1(   الأ�ض���تاذ احلربي من مواليد منطقة جازان ، عا�س معظم حياته يف مدينة اأبها، وعمل يف اإمارة منطقة ع�ض���ري 
من���ذ عام) 1392ه� /1972م(، وو�ض���ل اإىل من�ض���ب مدير ع���ام التطوير الإداري بالإم���ارة، تقاعد من عمله يف 
الع�ض���رينيات من القرن )15ه�/20م( ، ومر يف ظروف مر�ض���ية �ض���عبة ، ومازال على قيد احلياة يعي�س مع اأحد 
اأبنائ���ه يف ج���دة ، ويق���ال اإنه مقعد يف الفرا�س ، اأ�ض���األ اهلل عز وجل اأن ي�ض���فيه.واأن يجعل ما اأ�ض���ابه كفارة له ، 
وقد حاولت مع بع�س اأولده ،وبخا�ض���ة ابنه اإبراهيم الذي يعي�س والده معه يف جدة ، على اأن اأح�ض���ل على بع�س 

التف�ضيالت عن �ضرية والده الذاتية ، لكنهم مل يزودوين باأي �ضيء .
)2(   �ضبق الإ�ضارة اإىل بع�س املعاجم التي �ضدرت عن بع�س مناطق اململكة مثل: عالية جند ، و�ضمال اململكة العربية 

ال�ضعودية ، والق�ضيم وغريها، واجلا�ضر هو �ضاحب الف�ضل يف �ضدور مثل هذه املعاجم الرائدة .
)3(   كان���ت ه���ذه التقاري���ر واأطل�س خدمات الإم���ارة مهمة جدًا يف وقتها عندما �ض���درت ع���ام )1412ه�/1991م(، 
ومازال���ت م���ن املراجع التي يجب الط���الع عليها ، لكن يجب اإع���ادة النظر يف معلوماتها واإ�ض���افة ما جرى على 

املنطقة من تنمية وتطور خالل الع�ضرين �ضنة املا�ضية .
)4(    انظر علي اإبراهيم احلربي. املعجم اجلغرايف للبالد  العربية ال�ضعودية ) منطقة ع�ضري( ) ا�ضم ومكان الن�ضر 
بدون ، 1417ه�/1997م( ج1، �س 12. ون�ضكر الأ�ضتاذ احلربي على ما بذل من جهود تذكر فت�ضكر عندما اأ�ضدر 

هذا املعجم الذي يعد نواة اأوىل لبحوث ودرا�ضات جغرافية وتاريخية اأطول واأعمق . 
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ويف ع���ام )1414- 1415ه����( كان عن���دي اأن���ا � غيث���ان ب���ن جري�س � فكرة اإ�ض���دار 
معجم جغرايف عن منطقة ع�ض���ري، ويف تلك ال�ضنة زرت الأ�ضتاذ حمد اجلا�ضر يف منزله 
بالريا�س واأبديت له رغبتي يف اإجناز هذا امل�ض���روع فقال: " لقد حاولت مع الأ�ضتاذ عبد 
���د اإجناز هذا العمل ، وقمنا بجمع اأ�ض���ماء موا�ض���ع كثرية يف بالد ع�ض���ري،  اهلل ب���ن حميرِّ
وه���ذه جمموع���ة يف حوايل )22( ملف���ًا ، واإذا رغبت يف اإجناز هذا امل�ض���روع ، فخذ هذه 
امللفات")1(. ، وبعد مناق�ض���ات عديدة اأخذت تلك امللفات ، وحملني �ض���ائق ال�ض���يخ حمد 
اإىل مق���ر �ض���كني املوؤقت يف حي النا�ض���رية ، وع���دت اإىل اأبها ، وت�ض���فحت املادة املدونة 
يف تل���ك امللفات فكانت جمرد اأ�ض���ماء لبع�س القرى واجلبال والأودية يف منطقة ع�ض���ري، 
د ، رئي�س نادي اأبها الأدبي اآنذاك ، عن هذا  و�ض���األت الأ�ض���تاذ حممد بن عبد اهلل احلميرِّ
العم���ل، فقال: " نعم كان والدي ي�ض���عى اإىل اإ�ض���دار معجم جغرايف عن منطقة ع�ض���ري ، 
وكان ال�ض���يخ حمد اجلا�ض���ر يحثه عل���ى ذلك ، لكن ظ���روف الوالد ال�ض���حية حالت دون 
ذلك")2(. ويف نهاية عام )1416ه�/1996م( فوجئت بالأ�ض���تاذ علي احلربي يت�ض���ل بي 
ويقول عندي معجم جاهز عن منطقة ع�ضري ، وكنت وقتها ل اأعرف احلربي �ضخ�ضيًا)3(، 
وقال لقد ذهبت اإىل ال�ضيخ حمد اجلا�ضر وقدمت له كتابي املعجم فقال ارجع اإىل الدكتور 
/ غيث���ان ب���ن علي بن جري����س يف اأبها وتعاون معه ، لأنني قد اأعطيت���ه ملفات عديدة منذ 
زمن ، ولهذا ال�ض���بب رغب احلربي مقابلتي ، فوافقت على ذلك وزارين يف منزيل يف حي 
املن�ضك مبدينة اأبها ومعه م�ضودة معجمه ، وخطاب مر�ضل له من الأ�ضتاذ اجلا�ضر بتاريخ 
)1417/4/12ه����( ، يق���ول فيه بعد �ض���رد الديباج���ة الأوىل "... متمنيًا لك���م مزيدًا من 
التوفيق يف اإمتام عملكم عن ) املعجم اجلغرايف يف منطقة ع�ض���ري( ، واألفت نظركم اإىل 
اأن جملة العرب قد قدمت للدكتور/ غيثان بن علي بن جري�س بيانًا مف�ض���اًل عن الأماكن 
املاأهولة يف بالد ع�ض���ري من م���دن وقرى واأودية وغريها لكي يعم���ل معجمًا جغرافيًا لهذه 
املنطقة منذ ما يقرب من �ض���نتني ، ولكن العمل بدون �ض���ك وا�ضع وي�ضتلزم جهدًا من عدد 

من الباحثني..." )4(.

كانت هذه الزيارة يف نهاية عام )1414ه�( وبداية عام )1415ه�( . وكان ال�ضيخ اجلا�ضر )رحمه اهلل ( متوا�ضعًا   )1(
لطيفًا اأثناء مقابلتي، وقد ترددت عليه مرتني يف اأ�ضبوع واحد ، وتناولت معه الإفطار يف املرة الأوىل .

د وابنه حممد انظر غيثان بن جري�س . القول املكتوب يف تاريخ  للمزيد من التف�ض����يالت عن الأ�ض����تاذ عبد اهلل بن حميرِّ  )2(
اجلنوب ) ع�ضري، وجازان ، والقنفذة ( ) الريا�س : مطابع احلمي�ضي ، 1433ه�/2012م( ، ج4، �س 303� 358.

نعم مل اأقابله من قبل ، وكنت اأ�ضمع اأنه اأحد موظفي اإمارة منطقة ع�ضري ، ول اأعرف وقتها موقعه الدقيق يف الإمارة .  )3(
)4(    انظ���ر ن����س الر�ض���الة يف كت���اب : وثائ���ق غيثان بن جري�س اخلا�ض���ة الر�ض���ائل املتبادل���ة مع الهيئ���ات والأفراد 
)1413� 1434ه���� /1993�2013م( ، اإع���داد الأ�ض���تاذ حمم���د بن اأحمد مع���ربرِّ ) الريا�س : مطابع احلمي�ض���ي ، 
35�1436ه�/2014� 2015م( ج7، �س 77. وحتى ذلك الوقت كنت قد ت�ض���فحت ملفات اجلا�ض���ر ، وقمت ببع�س 
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وج���رى احلديث مع الأ�ض���تاذ علي احلربي، وق���ال " اأرغب اأن اأ�ض���در انا واأنت هذا 
ثم  فقلت له " دعني اطلع على م�ضّودته ، وبعد ع�ضرة اأيام �ضوف اأرد عليك"،  املعجم" ، 
ت�ض���فحت املعجم الذي يقع يف ثالثة اأجزاء فاإذا به يف مراحله النهائية ، وبعد اأ�ضبوعني 
ات�ض���لت بالأ�ضتاذ احلربي واأخربته اأن الكتاب �ض���به نهائي والأف�ضل اأن ي�ضدره ، فطلب 
من���ي كتابه تقدمي لهذا املعج���م ففعلت ذلك ، وكتبت خم�س �ض���فحات بينت فيها اأهمية 
منطقة ع�ض���ري، واأهمية الكتاب ، ودعوت ل�ض���احبه ، وعند اإر�ضال الكتاب لوزارة الثقافة 
بهدف ف�ضحه ، اأعيد اإىل اإمارة منطقة ع�ضري ليوؤخذ راأيها يف هذا املوؤلف ، فوجه الأمري 
خالد الفي�ض���ل ، اأمري اإمارة منطقة ع�ض���ري، باإر�ض���ال الكتاب اإىل ق�ض���م التاريخ يف فرع 
جامعة امللك �ض���عود باأبها لفح�ض���ه ، فقال الأ�ض���تاذ احلربي اإن رئي�س ق�ض���م التاريخ يف 
كلي���ة الرتبية باأبها ، الأ�ض���تاذ الدكتور/ غيثان بن علي ب���ن جري�س قدم للكتاب ، واطلعه 
عل���ى التقدمي فعندم���ا راأى الأمري ذلك، وافق على طباعته ، واأر�ض���ل خطاب���ًا اإىل وزارة 
الثقافة ياأذن بف�ض���حه وطباعته ، وعندما ح�ض���ل موؤلف الكتاب على ف�ضح الطباعة �ضرع 

يف طباعته ون�ضره)1(. 
�ض���در املعج���م يف طبعته الأوىل ع���ام )1417ه�/1997م( يف ثالث���ة جملدات ، ويف 
حوايل )1815(�ض���فحة من القطع املتو�ض���ط ، و�ضعى �ض���احبه اإىل اأن يحذو حذو ال�ضيخ 
حم���د اجلا�ض���ر، وبخا�ض���ة يف العنوان ، فاأطلق علي���ه : املعجم اجلغ���رايف للبالد العربية 
ال�ض���عودية ) منطق���ة ع�ض���ري( ، وهذا العن���وان يف جزئه الأول اأطلق عل���ى جميع املعاجم 
اجلغرافية التي اأ�ض���رف الأ�ض���تاذ حمد اجلا�ض���ر على متابعتها وطباعتها )2(. ويف حوايل 

اجلولت الأولية يف منطقة ع�ضري لر�ضم خطة عامة لهذا املعجم الذي كنت اأزمع اإجنازه . وللحقيقة بعد اأن قراأت 
معجم الأ�ض���تاذ احلربي تال�ض���ت عندي فكرة اإ�ض���دار معجم، وراأيت اأن هذا العمل اخلا�س بالأ�ضتاذ علي �ضوف 
ي�ض���د ثغرة كبرية ، واأرجو اأن نرى يف امل�ض���تقبل من ي�ض���در معجمًا مو�ض���وعيًا عن منطقة ع�ضري،، وتكون معاجم 

العمروي واحلربي قاعدة رئي�ضية لهذا العمل امل�ضتقبلي.
قام الأ�ض���تاذ علي احلربي بطباع���ة الكتاب الطباعة الأولية يف مدينة اأبها ، ومتت مراجعة الكتاب ب�ض���كل جيد ،   )1(
وترتيب فهار�ضه ، ثم اأر�ضله اإىل اإحدى املطابع يف بريوت، فقامت املطبعة هناك بطباعته وتن�ضيقه مرة ثانية دون 
اأن ير�ض���ل اإىل املوؤلف يف اأبها كي يتاأكد من �ض���الحية هذه الطبعة اجلديدة ، ووا�ض���لت املطبعة طباعته ون�ض���ره ، 
ولهذا خرج يف الكتاب العديد من الأخطاء الإمالئية والنحوية واللغوية ، كما يفتقد اإىل التن�ضيق والرتتيب اجليد، 
واأي�ض���ًا ورد اأخطاء كثرية يف فهار�س الكتاب ، واأقول اإن هذا املعجم يعد من املراجع املهمة جدًا يف تاريخ  وتراث 

منطقة ع�ضري، ولهذا فهو ي�ضتحق اإعادة طباعته وتنقيحه من ال�ضوائب التي وردت يف طبعته الأوىل.
للمزي���د انظ���ر معج���م عالية جند ل�ض���عد بن جنيدل ، ومعجم الق�ض���يم للعب���ودي ، ومعجم ب���الد غامد وزهران   )2(
لل�ض���لوك، ومعجم مقاطعة جازان للعقيلي وغريها . فعبارة ) املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�ض���عودية ( تاأتي 
اجلزء الأول من عنوان كل كتاب ثم يتبعها بقية العنوان عن البالد التي يدر�ضها كل معجم . وهكذا احلربي �ضلك 

امل�ضلك نف�ضه ، مع اأن اجلا�ضر مل يوافق على طباعة معجمه ، واكتفى باأن زوده ببع�س الإر�ضادات .
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مئة �ض���فحة من اجلزء الأول ذكر املوؤلف ملحة موجزة عن املوقع اجلغرايف ملنطقة ع�ضري 
، والرتكيب���ة ال�ض���كانية ، والتطوير ال�ض���ياحي والإداري ، ثم التق�ض���يمات الإدارية لإمارة 
ع�ض���ري مع ذكر بع�س الإح�ض���ائيات ع���ن منجزات التطوير والتنمي���ة يف هذه البالد)1( ، 
وا�ض���تمر املوؤلف يف بقية �ض���فحات اجلزء الأول ، واجلزئني الثاين والثالث فذكر اأ�ض���ماء 
املوا�ضع واملدن والقرى والهجر والأدوية ، ورتبها اإىل حد ما ترتيبًا األفبائيًا )2(. واجلميل 
يف مدون���ات احلربي اأنه يذكر املوقع ثم ي�ض���ري اإىل بع����س املعلومات التي ذكرت عن هذا 
املو�ضع يف بع�س امل�ضادر واملراجع والبحوث القدمية واحلديثة)3(. وقد ذكرت يف تقدمي 
هذا املعجم قبل ع�ضرين عامًا ، جماًل عديدة ، وما زلت اأوؤكد على تلك الأقوال حتى الآن، 
وه���ي"... اإن الأ�ض���تاذ احلربي قد اأح�ض���ن اختيار ما كتب فيه ، ث���م اإنه مل يكتف بخربته 
وم�ض���اهداته ملواط���ن واأع���الم منطقة ع�ض���ري ، واإمنا رج���ع اإىل عدد كبري من امل�ض���ادر 
واملراج���ع املتنوعة التي زادت من القيمة العلمية ملعجمه ، وهو بذلك ي�ض���هل على القارئ 
عملية الرجوع اإىل املعجم وا�ض���تخدامه يف �ض���هولة وي�ض���ر ، وذلك مب���ا اأورد من فهار�س 

علمية نفي�ضة يف اآخر كل جزء ، وكذلك يف نهاية الأجزاء الثالثة ")4(. 
واحلقيق���ة اأن كت���اب احلربي م���ن الأعمال الكب���رية والعظيمة ، ول�ض���يما اأنه يتعلق 
مبنطق���ة يك���رث فيها التداخ���ل بني الق���رى والأعالم اجلغرافي���ة الأخرى . كم���ا تتداخل 
القبائل والع�ضائر بع�ضها ببع�س)5(، وهذا يحتاج اإىل جهود م�ضاعفة ، واأهمها الدرا�ضات 

)1(    للمزيد انظر : علي احلربي ، املعجم اجلغرايف ، ج1، �س 16� 111 .
ذك���رت كلم���ة ) اإىل ح���د م���ا ( ، لأن احلربي اجته���د يف ترتيب املعجم عل���ى حروف الهجاء ، لكن���ه وقع يف بع�س   )2(
الأخطاء اأثناء الرتتيب ، حيث و�ض���ع بع�س الأمكنة يف غري ترتيبها الهجائي ال�ض���حيح . واأقول اإن معجم احلربي 

رائد يف مادته ، اإل اأنه يحتاج اإىل مراجعات وحتقيقات وت�ضحيح وترتيب اأف�ضل.
)3(    اأقول اإن الأ�ض���تاذ علي احلربي اجتهد ، وجزاه اهلل كل خري ، ولكن مازال هناك موا�ض���ع كثرية لها تاريخ وذكر 
وا�ضع يف بع�س كتب الرتاث الإ�ضالمي ، واأي�ضًا يف بع�س املراجع والدرا�ضات احلديثة . وناأمل اأن نرى اأحد طالبنا 
باأق�ض���ام درا�ض���ات التاري���خ واجلغرافيا يف برامج الدرا�ض���ات العليا يف جامعة امللك خال���د فيكون معجم احلربي 
عنوانًا لأطروحة املاج�ضتري اأو الدكتوراه من �ضتى اجلوانب اجلغرافية ، والتاريخية واحل�ضارية . ومن يفعل ذلك 

ف�ضوف يقدم لنا معا�ضر الباحثني معروفًا كبريًا .
انظ���ر تقدمين���ا للمعجم يف اجل���زء الأول ، ج1، �س 10�11. وه���ذه احلقيقة ، مع اأن���ه ورد يف املعجم بعد طباعته   )4(
اأخط���اء عدي���دة يف ترتيب الفهار�س وتطابقها مع متون الكتاب ، اأثناء طباعته مرة ثانية ، يف بريوت دون مراجعة 
م�ض���ودات الطباعة اجلديدة ، بل ا�ض���تعجلت املطبعة وطبعت الكتاب ون�ض���رته دون مطابقة الفهار�س مع ن�ضو�س 
الكتاب الرئي�ض���ية، اأما م�ضادر الكتاب ومراجعه فهي كثرية ومتنوعة، ومن ينظر اإىل حوا�ضي الكتاب واإىل قائمة 
امل�ض���ادر فاإنه يدرك اجلهد الكبري الذي بذله الباحث ، والذي يجعل عمله �ض���من  كوكبة الرواد اأمثال : اجلا�ضر 

، وعاتق البالدي ، والعبودي ، والعمروي ، وال�ضلوك ، والعقيلي . 
من خالل جتوايل يف منطقة ع�ضري خالل الثالثني عامًا املا�ضية ، مازلت اأعاين من متييز بع�س الأمكنة واملواطن   )5(
الع�ض���ائرية ، وذل���ك من �ض���دة  التداخل يف مواقع ال�ض���كان وامل���زارع والأدوية واجلبال وغريها . ولهذا فدرا�ض���ة 

جغرافية و�ضكان هذه البالد من املو�ضوعات ال�ضعبة وال�ضائكة .
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امليدانية الكثرية والدقيقة . ومازال الكتاب يعاين من بع�س اخللل والق�ضور ، مثل: )1( 
ال�ض���طراب يف الرتتي���ب املعجمي ، فمثاًل جند مادة يف حرف ال���واو ، اأو امليم ، ومكانها 
ال�ض���حيح يف ح���رف الألف اأو غريه . )2( وجود جمموعة م���ن املواد حتت مدخل واحد ، 
وم���ن الأوىل اأن تكون كل مادة ذات مدخل خا�س.)3( تعدد الأخطاء الإمالئية والنحوية 
، وعدم �ض���بط املادة ب�ض���كل �ض���حيح ، اأو ن�ضبة بع�س القرى اأو الع�ض���ائر اإىل ن�ضبها غري 
ال�ض���حيح .)4( مل ي�ضمل الباحث كل املوا�ض���ع والأعالم يف منطقة ع�ضري ، مع اأن جهده 
جي���د ومبارك ، لكن مازال هن���اك اأمكنة كثرية وكبرية مل تدرج �ض���من هذا املعجم )1(. 

)5( عدم تطابق الفهار�س مع ال�ضفحات احلقيقية يف منت الكتاب)2(. 

�صاد�صًا: �آر�ء ووجهات نظر: 
ما من �ضك اأن هذه املعاجم الآنف ذكرها يف هذه اجلزئية رائدة يف مو�ضوعها، . 1

واأ�ض���حابها رواد فيم���ا جمعوا ودونوا ون�ض���روا . والف�ض���ل الأول هلل عز وجل ثم 
لالأ�ضتاذ حمد اجلا�ضر الذي �ضاأل واجتهد وا�ضتقطب كفاءات علمية جيدة ، ثم 
دعم و�ضجع وراجع واأخريًا طبع ون�ضر هذه املعاجم اجلغرافية املهمة. ول نن�ضى 
الأ�ضتاذ على احلربي الذي جمع مادة كتابه مبفرده ثم دونها وطبعها ون�ضرها .

تع���د ه���ذه املعاجم نواة اأوىل يف درا�ض���ة الأع���الم اجلغرافي���ة يف جنوب البالد . 2
ال�ض���عودية ، وقد �ض���بقها معاجم وكت���ب جغرافية عامة لبع�س علماء امل�ض���لمني 
الأوائ���ل الذين دونوا يف كتبهم موا�ض���ع عديدة يف �ض���به اجلزيرة العربية . وكل 
هذه امل�ض���ادر واملراجع يجب ال�ض���تفادة منها ومراجعة موادها وحتقيقها ، ثم 
ال�ضتفادة من التقنية احلديثة يف ر�ضم خرائط دقيقة للموا�ضع يف جنوب اململكة 
العربي���ة ال�ض���عودية . واجلميل اأن���ه يوجد يف هذه الب���الد العديد من اجلامعات 
التي يوجد فيها اأق�ض���ام تاريخية وجغرافية ، ومراكز بحوث علمية ، وعلى هذه 
اجلامعات واأق�ضامها ومراكزها م�ضوؤولية كبرية يف خدمة جغرافية و�ضكان هذه 

الأوطان ، وحتديد معاملها اجلغرافية والتاريخية ب�ضكل دقيق .
اإن حتديد الأماكن يف جنوب اململكة العربية ال�ضعودية وحتريرها من الت�ضحيف . 3

كما ذكرت اأن الكتاب قيم ، وي�ض���تحق اأن يدر�س مرة ثانية وي�ض���اف عليه الناق�س من املوا�ضع ، ويحقق وي�ضوب   )1(
يف جميع مادته العلمية. 

ه���ذا اخلط���اأ كان غري موجود عند اإر�ض���ال الكتاب اإىل املطابع يف ب���ريوت ، لكن اإعادة الطباع���ة وعدم املراجعة   )2(
النهائية اأوقعت الكتاب يف هذه الأخطاء املهمة . وكما اأ�ضرت فالكتاب يحتاج اإىل اإعادة درا�ضة وترتيب وت�ضنيف 

وتدقيق، واآمل اأن نرى يف قادم الأيام من يقوم بهذا العمل.
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والتحري���ف، وبي���ان اأهميته���ا التاريخية والأدبي���ة واجلغرافية من املو�ض���وعات 
املهمة واجلديرة بالبحث والتق�ض���ي الدقيقني ، وكذلك درا�ضة دللت الأ�ضماء 
وا�ضتقاقاتها وبحث اأ�ضولها ، فبع�س الأعالم �ضواًء كانت مدينة اأو بلدة اأو قرية 
اأو جباًل ، اأو بئرًا ، اأو منهاًل مائيًا قد �ض���ميت با�ض���م من بنى املكان ، اأو نزله من 
القبائل وفروعها  ، اأو يكون �ض���فة للمكان ومظهره الطبوغرايف ، و�ضكل �ضخوره 
ورماله واألوانها ، اأو نوع املياه ال�ض���ائدة يف ذلك املكان ، اأو يكون قد �ضمي بنبات 

خم�ضو�س منت�ضر فيه، اأو حيوان معني يتواجد يف بع�س املوا�ضع)1(. 
يجب ال�ض���تفادة من اأ�ض���ماء الأعالم اجلغرافية العربية يف و�ضع امل�ضطلحات . 4

اخلا�ض���ة باأ�ض���كال �ض���طح الأر�س ، فالأ�ض���ماء تعرب غالبًا عن ظاهرة اأو �ضورة 
معينة . واللغة العربية لغة بيئية كتب بها العربي ما �ض���اهده بدقة. وميكننا من 
تتبع اأ�ض���ماء الأعالم اجلغرافية املتكررة ومدلولتها يف �ض���به اجلزيرة العربية 
واأن نك�ض���ف عن م�ض���طلحات عربية ميكن اأن ي�ض���تفيد منها الكتاب والباحثون 
املعا�ضرون في�ضتخدموها يف بحوثهم عن جغرافية املنطقة التي يدر�ضونها، ويف 
اعتقادي اأنهم لن يعجزوا عن و�ضع امل�ضطلحات املنا�ضبة لأ�ضكال �ضطح الأر�س 

اأو بع�س الظواهر اجلغرافية الأخرى. 
اإن اإ�ض���دار طبع���ات جدي���دة مراجع���ة وحمقق���ة وموثقة من كت���ب اجلغرافيني . 5

املتقدم���ني واملتاأخري���ن عم���ل مهم ويج���ب على اجلامع���ات ال�ض���عودية ومراكز 
البح���وث العلمي���ة اأن تتع���اون يف اإجناز ه���ذا امل�ض���روع . وهذه املعاج���م الوارد 
. وناأمل  ذكره���ا يف هذا الق�ض���م هي الأخ���رى بحاجة اإىل بحث ودرا�ض���ة وتق�سٍ
م���ن املوؤرخني واجلغرافيني اجلادين يف جامع���ات جازان ، وجنران ، والباحة ، 
وامللك خالد ، وبي�ضة اأن يبذلوا ق�ضارى جهودهم لعمل مثل هذه الأعمال املهمة 

واملفيدة لأر�س و�ضكان هذه الأوطان)2(. 

لحظت اأثناء تنقالتي و�ض���ريى يف مناكب بالد تهامة وال�ض���راة اأ�ض���ماء اأمكنة وموا�ض���ع عديدة وهي من�ضوبة اإىل   )1(
نبات اأو �ض���خور اأو اأ�ض���ماء اأ�ض���خا�س ، واأكرث ما �ض���اهدت كرثة القرى والهجر واأحيانًا املدن التي تن�ضب اإىل ا�ضم 
رجل اأو اأ�ضرة . وعندما اأ�ضاأل عن �ضبب تلك الت�ضميات ل اأجد اأي اإجابة وا�ضحة ، واإمنا ن�ضمع تخمينات واأقوال ل 
تقوم على اأ�ضانيد وبراهني قوية . واأقول اإن اأ�ضماء القرى واحلوا�ضر واجلبال والأدوية وبع�س اله�ضاب يف جنوب 
البالد العربية ال�ض���عودية جديرة بالدرا�ض���ات والتحقيق يف اأ�ض���ولها ، واأ�ضباب ت�ض���مياتها ، ودللتها . واعلم اأن 

درا�ضة مثل هذا املو�ضوع �ضعبة جدًا لكن الجتهاد واملحاولت اجلادة قد تو�ضلنا اإىل بع�س احلقائق العلمية.
لالأ�ض���ف لقد كررنا النداء لهذه اجلامعات التي ح�ض���رت جهودها داخل اأ�ضوارها ، مع اأن من واجباتها الرئي�ضية   )2(
اأن ت�ضاهم بقوة يف كل بحث وجهد علمي ي�ضب يف خدمة البالد والعباد ب�ضكل عام . واإذ مل تقم اجلامعات بهذه 

الواجبات فمن �ضيقوم بذلك ، وهي فعاًل املوؤ�ض�ضات املعنية مبثل هذه الأمور . 
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ــافعي �إىل �ليمن، وجنر�ن )در��صة تاريخية( بقلم  ثالثًا:رحلة �الإمام �ل�ص

د.ح�صن بن يحيى �ل�صوكاين �الأملعي)1(.
ال�سفحةاملو�سوعم

226املقدمةاأواًل:
228نبذة خمت�سرة عن حياة االإمام ال�سافعيثانيًا:
232رحلته اإىل اليمن ثالثًا:
240بع�س م�سايخ االإمام ال�سافعي واأعماله يف اليمنرابعًا:

244االإمام ال�سافعي يف جنرانخام�سًا:
251اخلامتة�ساد�سًا:
257قائمة امل�سادر واملراجع �سابعًا:

�أواًل : �ملقدمة: 
تعت���رب الرحلة العلمية من اأهم مكونات ال�ضخ�ض���ية العلمية لأي عامل اأو طالب علم، 
ولقد حر�س العلماء ال�ضابقون على الرحلة يف طلب العلم اإىل خمتلف اجلهات، وعدوا ذلك 
اأمرًا لزمًا، ومل يقعد عن الرحلة يف طلب العلم وال�ضتزادة منه اإل من �ضاقت به احلال، 
اأو ق�ضرت به الأ�ضباب عن الرحلة، ولقد كان العلماء امل�ضتهرون يف خمتلف اأ�ضقاع العامل 
الإ�ضالمي من �ضرقه اإىل غربه مق�ضدًا لطالب العلم، وهدفًا للتالميذ الذين يتج�ضمون 
عناء ال�ض���فر وم�ضقته للو�ض���ول اإىل اأولئك العلماء للتلقي عنهم، واملزاحمة يف حلقاتهم، 
وبق���در رح���الت طالب العل���م يف الأقطار، وح�ض���وره يف حلقات العلم���اء، ترتفع مكانته، 

)1(    ح�ض���ن ال�ض���وكاين م���ن مواليد رج���ال اأملع ، نال درج���ة البكالوريو����س يف التاريخ من فرع جامع���ة الإمام حممد 
بن �ض���عود الإ�ض���المية باأبها عام )1404ه� � 1405ه�( ، ودرجتي املاج�ضتري عام )1411ه�/2010م(، والدكتوراه 
عام )1421ه�/2000م( وح�ض���ل على درجة اأ�ض���تاذ م�ض���ارك يف كلية العلوم الإن�ض���انية بجامعة امللك خالد عام 
)1436ه����/2015م( . مار�س ومازال ميار�س مهنة التدري�س يف ق�ض���م التاريخ بجامعتي الإمام حممد بن �ض���عود 
الإ�ض���المية، فرع اأبها ، ثم جامعة امللك خالد. �ض���غل عددًا من املنا�ض���ب الإدارية مثل: وكالة ثم عمادة كلية اللغة 
العربية والعلوم الجتماعية ، وتوىل الإ�ضراف على كر�ضي امللك خالد للبحوث العلمية ، وهو اأمني عام جلائزة اأبها 
من���ذ ع���ام )1429 - 1438ه�/ 2008 - 2016م( حتى الآن . وهو ع�ض���و يف عدد من اللجان العلمية والجتماعية 
والإداري���ة يف اجلامع���ة ، كما ح�ض���ل على عدد من ال���دورات الفنية والعلمي���ة والإدارية ، وح�ض���ل على عدد من 
�ض���هادات ال�ض���كر والتقدير يف منطقة ع�ض���ري وخارجها. له عدد من البحوث العلمية املن�ضورة ، مثل: )1( الدولة 
املرينية يف عهد ال�ض���لطان يعقوب املريني )درا�ض���ة �ضيا�ضية ح�ضارية(. )2( جتارة الأندل�س يف الع�ضر الأموي) 
132�432ه�/755�1030م( . )3( ال�ضالت التجارية بني الأندل�س واجلزيرة العربية. )4( بنو �ضهيد ودورهم يف 
احلياة العلمية بالأندل�س خالل ع�ض���ر الإمارة الأموية. )5( امل�ض���ادر التاريخية يف كتاب املرقبة العليا للنباهي. 

)6( الأعراف والعادات القبلية املخالفة لل�ضريعة والأنظمة يف منطقة ع�ضري.) ابن جري�س( .
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ويعل���و مقام���ه، ويتكاثر الطلبة يف حلقته، ومن ثم ي�ض���بح بذاته مق�ض���دًا لطالب العلم، 
ول���ذا جعلوا "الرحلة" مناط الثقة بالعامل، ق���ال الإمام يحيى بن معني : "اأربعة ل توؤن�س 
منهم ر�ض���دًا – اأي ل تب�ض���ر منهم خريًا ول نفعًا – " حار�س الدرب، ومنادي القا�ض���ي، 
واب���ن املح���دث، ورجل يكتب يف بلده ول يرحل يف طل���ب احلديث")1( . وقال احلافظ ابن 
ال�ض���الح : "واإذا فرغ – الطالب – من �ض���ماع العوايل واملهمات التي ببلده، فلريحل اإىل 
غريه")2(، وقد اأوردها ب�ضيغة الأمر "فلريحل" وذلك ملا مل�ضوه من فوائد الرحلة واآثارها 
النافعة يف تكوين املواهب ال�ضخ�ض���ية، وتنمية املدارك العلمية، وتو�ضعة الآفاق الفكرية، 
والتطاعم بني العقول واملعارف واأهليها، فلذا اأقاموها مقام احلاجة ال�ضرورية ملن �ضلك 
طريق العلم والتح�ضيل، واعتربوها �ضرطًا لتوثيق العامل والثقة بعلمه)3(. فن�ضاأ من ذلك 
تلك الرحالت الوا�ض���عة، والأ�ض���فار ال�ضا�ض���عة وال�ض���نوات الطوال التي تق�ضي من اأعمار 
ه���وؤلء الراحلني، بعيدين عن الأهل والولد، والزوجة والبلد، متفرغني لتلقي العلم ولقاء 

العلماء، وم�ضافهتهم، وتعرف ما عندهم، والنت�ضاب اإليهم، والغرتاف من معينهم .
وقد �ضارت هذه الرحالت لدى العلماء ال�ضابقني جزءًا اأ�ضياًل من حياتهم العلمية، 
ورح���ل العلماء م���ن اأهل كل علم، فرحل املف�ض���ر واملحدث، والفقيه الأ�ض���ويل، واللغوي، 
والنحوي، والأديب، واملوؤرخ، والزاهد، والعابد، وال�ض���اب، وال�ض���يخ، والكبري، وال�ضغري، 
كما ظهر يف تراجم كثري من العلماء الكبار، ومنهم الإمام حممد بن اإدري�س ، الذي كانت 
له اإىل اليمن رحلة بل رحالت تناولها املوؤلفون بني مقت�ض���ب وم�ض���هب يف احلديث عنها، 
وتعددت الروايات حولها ، بل ت�ض���اربت ب�ض���كل يجعل القارئ يف حرية من اأمره حيالها ، 
فم���ا حقيق���ة تلك الرحلة ، اأو الرحالت ؟ ومتى كانت ؟ وما الأ�ض���باب الدافعة اإليها؟ وما 
اأثرها يف حياة المام ال�ض���افعي العلمية والعملية ؟ ثم ماهي النتائج التي اأف�ض���ت اإليها ؟ 
والتي اأدت يف نهاية الأمر اأن يحمل المام ال�ضافعي اإىل بغداد مقيدا باحلديد ، يف تهمة 
من اأخطر التهم التي ميكن اأن يتعر�س لها الن�ضان ، والتي جعلت المام ال�ضافعي يوقن 
باملوت؟ كل هذه الت�ضاوؤلت وغريها هي ما �ضوف يحاول هذا البحث الإجابة عليها ، و�ضرب 
غ���ور احلقيقة حولها، من خالل جمع الروايات واملقارنة بينها ، ثم التحليل وال�ض���تنتاج 

للو�ضول اإىل اأقرب نقطة للحقيقة بقدر ما ت�ضعف به امل�ضادر .

ابن ال�ضالح :علوم احلديث – املعروف مبقدمة ابن ال�ضالح، �س 246 .  )1(
مقدمة ابن ال�ضالح، �س247 – 248 .  )2(

هناك ع�ض���رات الكتب والدار�ض���ات والبحوث التي ف�ض���لت احلديث عن العلماء ورحالتهم يف طلب العلم . ونحن   )3(
يف اأم�س احلاجة اإىل درا�ضة علماء تهامة وال�ضراة خالل الع�ضور املبكرة والو�ضيطة ، والبلدان التي ارحتلوا اإليها 

طلبًا للعلم .) ابن جري�س(.
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ثانيًا: نبذة خمت�صرة عن حياة �ل�صافعي:

يعرف الإمام ال�ضافعي باملطلبي )1(، ن�ضبة اإىل بني املطلب القر�ضيني بني عم الر�ضول 
ملسو هيلع هللا ىلص، فهو حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �ضافع بن ال�ضائب بن عبيد بن عبد 
بن يزيد بن ها�ض���م بن املطلب)2(، وبذلك يكاد يجمع املوؤرخون على اأنه ذا ن�ض���ب قر�ضي 
مطلبي)3(، اإذ يلتقي مع ر�ض���ول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف عبد مناف،)4( "وا�ض���تهاره باملطلبي عند 
اخللفاء والعلماء وال�ض���عراء اأ�ضهر من �ضوء النهار عند الب�ضري" كما يقول البيهقي)5( . 
اأما والدته فهي اأزدية من قبائل الأزد اليمنية)6(، والذي يظهر يل اأنها كانت  من تبالة)7( 
اإذ يق���ول ال�ض���افعي" كان اأبي رجل من تبالة، وكان باملدين���ة فظهر فيها بع�س ما يكرهه 
فخرج اإىل ع�ضقالن فاأقام بها وولدت بها ")8(. وقد اتفقت الروايات على اأن ولدته كانت 
يف �ض���نة ) 150ه�/767م()9(، وبالقدر ذاته اختلفت امل�ض���ادر يف مكان ولدته، اإذ ت�ضري 
اأغلب امل�ضادر اإىل اأنه ولد بغزة من اأر�س فل�ضطني)10( حيث روي عنه قوله " ولدت بغزة 
�ضنة خم�ض���ني ومائة)11(، بينما قالت رواية اأخرى اأنه ولد بع�ضقالن)12(وت�ضري رواية ثالثة 
اإىل اأن ولدت���ه كان���ت باليم���ن، حيث روي عن���ه قوله : "ولدت باليم���ن، فخافت اأمي على 

ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س34، الذهبي: �ضري اأعالم النبالء ج10، �س6 .  )1(
اخلطيب: تاريخ بغداد، ج2، �س56 – 58، الذهبي، �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س5 ،ابن كثري : البداية والنهاية،   )2(

ج5 ، �س263.
واإن كان هناك من يقول اأنه قر�ضي بالولء ل بالن�ضب واأن جده كان موىل لأبي لهب، وقد ناق�س هذه الرواية الإمام   )3(
الفخر الرازي ب�ضكل م�ضتفي�س واأثبت عدم �ضحة هذه الرواية ) انظر : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س23 -28( .

اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد،ج2، �س56 – 58، ابن فرحون: الديباج املذهب، �س326 – 327   )4(
مناقب ال�ضافعي، �س81 .  )5(

الفخر الرازي : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س29، ابن كثري : البداية والنهاية، ج5، �س263 .  )6(
تبال���ة: بلي���دة تق���ع يف الطريق ما بني مك���ة واليمن، وتبعد ع���ن مكة اأربع���ة مراحل )احلم���ريي: الرو�س املعطار   )7(
����س129( . وق���د اأخطاأ احلموي حينما عدها من بالد تهامة )معجم البلدان، ج2، �س9( وهي تقع �ض���مال غرب 
حمافظة بي�ض���ة باململكة العربية ال�ض���عودية وتبعد عن بي�ضة حوايل )80كم(. )حممد عبداملتعايل: دليل الأ�ضماء 
القدمي���ة والهجر والأماكن العامة يف منطقة ع�ض���ري، حمافظة بي�ض���ة، ����س51 – 55( . للمزيد انظر، غيثان بن 
جري�س »تبالة واأهميتها التاريخية واحل�ضارية خالل القرون الإ�ضالمية  الأوىل » . بحث من�ضور يف مداولت اللقاء 
العلم���ي ال�ض���نوي الثامن جلمعية التاريخ والآث���ار بدول جمل�س التعاون، املنعقد يف مدين���ة املنامة بدولة البحرين 
ال�ض���قيقة )1428ه� / 2007م( ، �س 179�215.والبحث اأي�ض���ًا من�ض���ور يف كتاب ابن جري�س، درا�ض���ات يف تاريخ 

تهامة وال�ضراة )1431ه� /2010م( )اجلزء الثاين ( . �س 425�470 .  
ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س50 ، والذي يظهر اأنه ق�ضد والد اأمه – اأي اأنه كان من تبالة و�ضكانها من قبائل الأزد .  )8(

ابن اأبي حامت : اآداب ال�ضافعي �س17 – 18 ، اأبو نعيم حلية الولياء، ج9، �س67 .  )9(
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج2، �س56 .  )10(

البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج1، �س73 .  )11(
ابن كثري: البداية والنهاية، ج5، �س263 .  )12(
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ال�ضيعة فحملتني اإىل مكة" )1(، وقد حاول البيهقي اجلمع بني تلك الروايات، حيث قال 
اأن الإمام ال�ض���افعي ولد بغزة يف اأحد املوا�ض���ع التي ت�ض���كنها بطون من اليمن، ثم حملته 
اأمه منها اإىل ع�ضقالن وظل بها اإىل اأن بلغ �ضنتني من عمره ثم حملته من هناك اإىل مكة 

بعد ذلك بزمن)2( . 
دخل الإمام ال�ض���افعي اإىل مكة وهو �ض���غري ال�ض���ن، وكان فقريا معدما، وملا ترعرع 
دفعته اأمه اإىل الكتاب حلفظ القراآن الكرمي، وتعلم الكتابة، رغم قلة ذات اليد، فلم يكن 
ظ  عنده���ا م���ا تعطي املعلم اأجرة لتعليم ولدها، لذا ر�ض���ي املعلم اأن يخلفه اإذا قام فيحفرِّ
الطالب، ملا راأى منه من نباهة وقوة حفظ)3(، وقد ا�ض���تطاع حفظ كتاب اهلل تعاىل وهو 
يف �ض���ن �ض���غرية)4(، ثم اجته بعد حفظه لكتاب اهلل تعاىل اإىل ا�ض���تحفاظ حديث ر�ضول 
اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(، وكان يحفظ احلديث بال�ض���مع، ثم يكتبه على اجللود واخلزف والظهور)5(، 
التي يح�ضل عليها من الديوان. وجل�س يف حلق العلماء مبكة وكان من اأ�ضهر من اأخذ عنه 
مبكة �ضفيان بن عيينة)6(، وم�ضلم بن خالد الزجني مفتي مكة)7(. وغريهما من الأعالم 
الكب���ار مم���ن اأدركه هن���اك . ثم اجتهت رغبته اإىل التف�ض���ح يف العربية، وطلب ال�ض���عر 
والأدب واأيام العرب، لذلك جدَّ يف طلب هذه العلوم وخرج من مكة اإىل البادية وحتديدًا 
اإىل قبيل���ة هذي���ل، وكانت من اأف�ض���ح قبائل العرب، وظل بها ع�ض���ر �ض���نني)8( ويف رواية 
ع�ض���رين �ض���نة)9( ويف رواية ثالثة بقي هناك �ضبع ع�ضرة �ضنة،)10( لزمهم كل هذه املدة " 
يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم")11( وكانت ح�ضيلة تلك الرحلة العلمية بروزا يف العربية 

البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج1، �س72 – 75 .  )1(
البيهقي: مناقب ال�ضافعي، ج1، �س74 .  )2(

عيا�س: ترتيب املدارك، ج1، �س383 ، ابن اجلوزي : �ضفة ال�ضفوة، ج2، �س248 .  )3(
الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س11 .  )4(

الظهور املراد بها الأوراق الديوانية التي كتب يف باطنها وترك ظهرها اأبي�س، ومل يعد الديوان ينتفع منها )انظر:   )5(
اأبو زهرة: ال�ضافعي:  حياته – اآراوؤه الفقهية،  �س18،حا�ضية1(. 

�ض���فيان بن عيينة بن ميمون الكويف، حمدث احلرم، �ض���كن مكة وتويف بها �ضنة)198ه�(، انظر : الذهبي: ميزان   )6(
العتدال، مج2، �س170 -171.

م�ض���لم بن خالد بن م�ض���لم املعروف بالزجني من املوايل، كان اإمام اأهل مكة وقا�ضي مكة، اأ�ضله من ال�ضام، تويف   )7(
�ضنة 179ه� .)انظر: الزركلي : الأعالم، ج�7، �س222( .

ابن كثري، البداية والنهاية، ج 5  ، �س263 .  )8(
الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س12 . ابن كثري، البداية والنهاية، ج  5 ، �س263 .  )9(

احلموي: معجم الأدباء ج6، �س2395، النووي: تهذيب الأ�ضماء، ج1، �س46، اأبو نعيم: حلية الأولياء، ج9، �س70.  )10(
اخلطيب البغدادي : تاريخ بغداد، ج2، �س63 .  )11(
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وعلومها، ونبوغا يف حفظ اأ�ض���عار العرب واآدابها، حتى اأ�ض���بح مق�ضدا يف ذلك)1(. حتى 
ق���ال عنه الإمام اأحمد بن حنبل " كان ال�ض���افعي من اأف�ض���ح النا�س، وكان مالك تعجبه 
قراءته لأنه كان ف�ض���يحا" . وقال: "ما م�س اأحد حمربة ول قلما اإل ولل�ض���افعي يف عنقه 
من���ة". وق���ال اأيوب بن �ض���ويد : "خذوا عن ال�ض���افعي اللغ���ة")2( . وبالرغ���م مما اأحرزه 
ال�ض���افعي من قوة يف العربية وال�ض���عر والأدب فاإن ذلك مل يحقق ما يف نف�ض���ه من �ضغف 
للعلم ورغبة يف التح�ضيل، لذلك اجته لطلب الفكر والفقه، يقول النووي" كان ال�ضافعي 
يف بداي���ة اأمره يطلب ال�ض���عر واأيام العرب والأدب ثم اأخ���ذ يف الفقه")3(، ويقول الذهبي 
عنه " ثم حبب اإليه الفقه، ف�ضاد اأهل زمانه")4(، وراأى اأن ذلك ل يتحقق له يف مكة لذلك 
بداأ يف رحالته العلمية التي كانت بدايتها من املدينة املنورة، حيث كان ذكر الإمام مالك 
ب���ن اأن�س يدوي به���ا، وقد بلغ الآفاق، لذلك اجته الإمام ال�ض���افعي اإليه فجل�س يف حلقته، 
وتقول امل�ضادر اأنه قبل ذهابه اإىل الإمام مالك حفظ املوطاأ كامال، ورغب اأن يقراأه على 
�ضاحبه مبا�ضرة)5(، وقد اأعجب به الإمام مالك وبقدرته، وتنباأ له ب�ضاأن كبري يف م�ضتقبل 
اأيامه)6(، ولزم ال�ض���افعي الإمام مالك اإىل اأن تويف �ض���نة )179ه�/795م( ثم رحل عن 
املدينة املنورة وقد حاز علم مالك)7( . وتنقل الإمام ال�ضافعي بعد ذلك لطلب العلم فرحل 
اإىل اليم���ن، كما دخل بغداد مرات ومرات)8( فطلب املذهب احلنفي على يدي حممد بن 
احل�ضن ال�ض���يباين، تلميذ الإمام اأبي حنيفة النعمان ، وانعقدت بينهما مناظرات فقهية 
عظيم���ة، كما طل���ب العلم على اأيدي علم���اء اآخرين يف بغداد، التي كان���ت قبلة العلم يف 
حينها. قال ابن حجر " انتهت ريا�ض���ة الفقه يف املدينة اإىل مالك، ورحل ال�ض���افعي اإليه 
ولزمه، وانتهت ريا�ض���ة الفقه اإىل اأبي حنيفة، فاأخذ عن �ض���احبه حممد حمال لي�س فيه 

�ضيء اإل وقد �ضمعه عليه، فاجتمع له علم اأهل الراأي، وعلم اأهل احلديث")9( . 

احلموي : معجم الأدباء، ج6  ، �س2395   .  )1(
الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س47 .  )2(

تهذيب الأ�ضماء واللغات، ج1، �س 46 .  )3(
�ضري اأعالم النبالء، ج10، �س6 .  )4(

البيهقي: مناقب ال�ض���افعي، �س100 – 101، الفخر الرازي: مناقب الإمام ال�ض���افعي، �س38، 39،الذهبي: �ضري   )5(
اأعالم النبالء، ج10، �س11 .

اأبو حامت الرازي : مناقب ال�ضافعي، �س18   .  )6(
عيا�س : ترتيب املدارك، ج1، �س385 .  )7(

اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج2، �س68، 69 .  )8(
توايل التاأ�ضي�س، �س73  .  )9(
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واأثناء وجوده يف بغداد ات�ض���ل مبحمد بن احل�ض���ن ال�ض���يباين تلميذ اأبي حنيفة وقراأ 
كتب���ه وتع���رف على عل���م اأهل الراأي، ثم ع���اد بعدها اإىل مك���ة واأقام فيها نحوا من ت�ض���ع 
�ض���نوات لين�ض���ر مذهبه من خالل حلق���ات العلم التي يزدحم فيها طلب���ة العلم يف احلرم 
املكي ومن خالل لقائه بالعلماء اأثناء موا�ضم احلج. وتتلمذ عليه يف هذه الفرتة عدد كبري 
م���ن طلب���ة العلم كان من اأبرزهم الإم���ام اأحمد بن حنبل. ثم عاد م���رة اأخرى اإىل بغداد 
�ضنة )195ه�/810م(، وكان له بها جمل�س علم يح�ضره العلماء ويق�ضده الطالب من كل 
مكان. مكث ال�ض���افعي �ض���نتني يف بغداد األف خاللها كتابه )الر�ضالة( ون�ضر فيها مذهبه 
القدمي. ثم عاد الإمام ال�ض���افعي اإىل مكة ومكث بها فرتة ق�ض���رية غادرها بعد ذلك اإىل 
بغداد �ضنة )198ه�/813م( واأقام يف بغداد فرتة ق�ضرية ثم غادر بغداد اإىل م�ضر )1(.

قدم الإمام ال�ضافعي م�ضر �ضنة )199ه�/814م( ت�ضبقه �ضهرته، فنزل بالف�ضطاط 
ث���م بداأ باإلقاء درو�ض���ه يف جامع عمرو ب���ن العا�س فمال اإليه النا�س، وجذبت ف�ض���احته 
وعلمه كثريا من اأتباع الإمامني اأبي حنيفة ومالك. وبقي يف م�ضر خم�س �ضنوات ق�ضاها 
كلها يف التاأليف والتدري�س واملناظرة والرد على اخل�ض���وم . ويف م�ض���ر و�ض���ع ال�ضافعي 
مذهبه اجلديد وهو الأحكام والفتاوى التي ا�ض���تنبطها مب�ض���ر وخالف يف بع�ض���ها فقهه 
الذي و�ض���عه يف العراق، و�ضنف يف م�ض���ر كتبه اخلالدة التي رواها عنه تالميذه. وكان 
مذهبه و�ض���طا بني املدر�ض���تني ال�ض���ابقتني له وهما مدر�ض���ة الراأي، ومدر�ض���ة احلديث، 
وانت�ض���ر تالمي���ذه يف اأرجاء العامل الإ�ض���المي حاملني مذهبه وداعني اإلي���ه)2(. وقد حاز 
الإمام ال�ضافعي من خالل تلك الرحالت العلمية علما عظيما، واأحرز �ضهرة كبرية حتى 
"�ض���نف الكب���ار يف مناقب هذا الإم���ام قدميا وحديثا، ونال بع�س النا�س منه غ�ض���ًا فما 
ز  زاده ذل���ك اإل رفع���ة وجالل���ة، ولح للمن�ض���فني اأن كالم اأقرانه فيه به���وى، وقل من برَّ
يف الإمام���ة، وردَّ من خالفه اإل وعودي، .... و�ض���نف الت�ض���انيف، ودون العلم، ورد على 
الأئمة متبعًا الأثر، و�ضنف يف اأ�ضول الفقه وفروعه، وبعد �ضيته، وتكاثر عليه الطلبة")3( 
. قال ابن خلكان)4( : "وقد اتفق العلماء قاطبة من اأهل احلديث والفقه والأ�ضول واللغة 
والنحو وغري ذلك على ثقته واأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عر�ض���ه وعفة نف�ض���ه 
وح�ض���ن �ضريته وعلو قدره و�ض���خائه "مات ال�ضافعي )رحمه اهلل(، يف اآخر ليلة من رجب 
�ضنة )204ه�/ 819م(. وقد بلغ من العمر اأربعة وخم�ضني عامًا"، قال حممد بن عبداهلل 

ابن كثري، البداية والنهاية، ج5، �س263 – 264 .  )1(
عبدالغني الدقر: الإمام ال�ضافعي فقيه ال�ضنة الأكرب، �س151.  )2(

الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س8 .  )3(
وفيات الأعيان : ج4، �س166 .  )4(
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بن عبد احلكم امل�ض���ري : ))ولد ال�ض���افعي �ضنة خم�ض���ني ومائة، ومات يف اآخر يوم من 

رجب، �ضنة اأربع ومائتني، عا�س اأربعًا وخم�ضني �ضنة(( )1(.

ثالثًا: رحلته �إىل �ليمن :
1 �� تاريخ الرحلة : تثبت كثري من امل�ض���ادر رحلة ال�ضافعي اإىل اليمن، غري اأنها ل 
حتدد تاريخ بداية تلك الرحلة، اإذ مل اأجد يف امل�ض���ادر التي اطلعت عليها من اأ�ض���ار اإىل 
تاري���خ حمدد لبداية الرحلة، واإمنا يتوا�ض���ع املوؤرخون على اأن حمل ال�ض���افعي من اليمن 
اإىل بغ���داد كان يف �ض���نة )184ه�/800 م( )2(. وامل�ض���ادر ت�ض���ري اإىل اأنه عل���ى اأثر وفاة 
�ض���يخه الإمام مالك ترك ال�ض���افعي املدينة املنورة وعاد اإىل مكة اإل اأنه ا�ضتد الأمر عليه 
يف مك���ة فغادره���ا اإىل اليم���ن)3(. ويفهم من ه���ذا اأن رحلته لليمن كانت يف حدود �ض���نة 
)179ه�/795م(، ولعلها كانت بنهاية هذا العام. خا�ض���ة اإذا علمنا اأن الأرجح يف تاريخ 
وفاة الإمام مالك بن اأن�س كانت يف �ضهر ربيع الأول من عام )179ه�/795م()4(. ويع�ضد 
ذلك ما ذكره بع�س املوؤرخني الذين اأ�ضاروا اإىل اأن الإمام ال�ضافعي ق�ضى يف اليمن خم�س 
�ضنوات ويوؤكدون اأن خروجه من اليمن كان يف عام )184ه�/800م( وبذلك تكون بداية 

و�ضوله اإىل اليمن عام )179ه� /795م()5( .
وت�ض���طرب الرواي���ة يف �ض���اأن خ���روج الإم���ام ال�ض���افعي اإىل اليمن فف���ي حني تذكر 
امل�ض���ادر)6( اأن القا�ضي م�ض���عب الزبريي)7( الذي عني قا�ضيًا لليمن من قبل الر�ضيد)8( 
عن���د خروجه من مكة ا�ض���طحب مع���ه ال�ض���افعي اإىل اليمن ، وترد ل���دى احلموي رواية 
اأخرى تن�ضب اإىل م�ضعب الزبريي نف�ضه يقول فيها: " واأما طلبه العلم فحدث الزبري بن 
بكار عن عمه م�ض���عب بن عبداهلل الزبريي اأنه خرج اإىل اليمن فلقي حممد بن اإدري�س 

اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج2، �س70 .  )1(
احلم���وي: معجم الأدباء، ج6، �س2396، ابن حجر: توايل التاأ�ض���ي�س، �س69 ،ق���ال الذهبي قلت: »قد قدم بغداد   )2(
�ض���نة ب�ضع وثمانني ومئة« )�ضري اأعالم النبالء، ج�10، �س50( ومل يحدد ال�ضنة بعينها وهذا خالف ملا اأورده جل 

من ترجم لل�ضافعي حيث حددوا ذلك التاريخ ب�ضنة )184ه�( .
اأبو نعيم: حلية الأولياء: ج9،�س70 – 71، الفخر الرازي: مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39 .  )3(

ابن فرحون: الديباج املذهب، �س78. بل هناك رواية تفيد اأن وفاته كانت يف �ضهر رجب عام  179ه� .  )4(
)5(  اأبو حامت الرازي: اآداب ومناقب الإمام ال�ضافعي، �س25، الفخر الرازي: مناقب الإمام ال�ضافعي، �س71 .

تواىل التاأ�ضي�س ، �س69 ، الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج�10، �س85 – 86 .  )6(
م�ض���عب بن عبداهلل بن م�ض���عب بن ثابت بن عبداهلل بن الزبري بن العوام. كان عالمة ن�ض���ابة اخباريًا ف�ضيحًا   )7(
من نبالء الرجال واأفرادهم، تويف يف �ض���وال �ض���نة 236ه�/ 850م )انظر: الذهبي: �ض���ري اأعالم النبالء، ج�11، 

�س30 – 32(.
اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج11، �س112 – 114 .  )8(
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ال�ض���افعي وهو م�ض���تح�س)1( يف طلب ال�ض���عر والنح���و والغريب. قال : فقل���ت له: اإىل كم 
ه���ذا؟ لو طلبت احلديث والفقه كان اأمثل بك، وان�ض���رفت ب���ه معي اإىل املدينة، فذهبت 
به اإىل مالك ابن اأن�س واأو�ض���يته به ")2(. وهذا الن�س يوؤكد اأن م�ض���عبًا لقي ال�ضافعي يف 
اليمن، ومن ثمَّ خرج به اإىل املدينة املنورة وربطه مبالك بن اأن�س . وهذا عك�س ما اأوردته 

امل�ضادر من اأنه لقيه يف مكة ثم ا�ضطحبه اإىل اليمن .
ويفه���م من ه���ذا اأن رحلة الإمام ال�ض���افعي اإىل اليمن كانت قب���ل رحلته اإىل املدينة 
املنورة وطلبه العلم على يدي الإمام مالك بن اأن�س .كما يفهم اأي�ض���ًا اأن ال�ض���افعي خرج 
اإىل اليمن لطلب علوم العربية من ال�ض���عر والنحو وغريب اللغة، ول �ض���ك اأن اليمن كانت 
م�ض���درًا لتعل���م مثل تلك العل���وم، غري اأن الرواية الأكرث �ض���هرة اأن ال�ض���افعي طلب هذه 
العلوم عند قبيلة هذيل حيث كانت اأ�ضهر قبائل العرب يف حينها يف تلك العلوم، ومل تكن 
باليم���ن ب���ل كانت فيما جاور مكة املكرمة – كما �ض���ياأتي بيان���ه -. ورغم اأن هذه الرواية 
تخالف كثريًا من الروايات التي تفيد اأن رحلة ال�ض���افعي اإىل اليمن كانت بعد عودته من 
املدينة املنورة، اإل اأنها ت�ضند اإىل الزبري بن بكار وهو الراوية املوثوق)3(، والعلم املرموق، 
والقا�ض���ي الثبت، وهو ابن اأخي م�ض���عب الزبريي الذي روى عنه هذه الرواية. وبالتايل 
فال ميكن اإهمال هذه الرواية خا�ض���ة اإذا ما اأخذنا بالرواية التي تقول اأن حمل ال�ضافعي 
اإىل بغداد بعد اتهامه باخلروج مع الثوار �ضد الر�ضيد كان من مكة اأو احلجاز – كما قال 
اب���ن عبد ال���رب)4( ومل يكن من اليمن . وبالتاأمل واملقارنة يف ه���ذه الروايات ميكن لنا اأن 
نت�ض���اءل هل كان لل�ضافعي اأكرث من رحلة اإىل اليمن؟ الذي يظهر اأنه بالفعل كان له اأكرث 

من رحلة اإىل اليمن . وهذا ما �ضوف يتم اإي�ضاحه لحقًا .
2 ���� اأ�سب��اب الرحل��ة : ه���ل كان خ���روج الإمام ال�ض���افعي اإىل اليمن لطل���ب الولية 
وال�ض���عي وراء املنا�ض���ب واملهام، اأم كان ف���رارًا من العوز واحلاجة وبحث���ًا عن باب رزق 
يعو�ضه ووالدته �ضنك العي�س الذي يعي�ضانه يف مكة، اأم اأنه كان لطلب العلم وال�ضتزادة 
منه ؟ كل تلك الأ�ض���باب م�ض���روعة بال �ض���ك وهي مطلب للكثري من اأمثال ال�ضافعي، فاإن 

م�ضتح�س : اأي جمتهد .  )1(
معجم الأدباء: ج9، �س2394 .  )2(

ق���ال عنه اخلطيب البغدادي : »كان الزبري ثقة ثبتًا عاملًا بالن�ض���ب واأخب���ار املتقدمني« تاريخ بغداد،ج8، �س467.   )3(
وقال ابن حجر : »قال اأبو القا�ضم البغوي كان ثبتًا عاملًا ثقة« – تهذيب التهذيب ،ج1، �س623 - 624 . وقال عنه 

الذهبي : هو ابن بكار الإمام، �ضاحب الن�ضب قا�ضي مكة، ثقة من اأوعية العلم« ميزان العتدال :ج2، �س66 .
النتقاء يف ف�ضائل الثالثة الفقهاء، �س153 – 154 .  )4(
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كان���ت الولي���ة والإمارة فهو يرى يف نف�ض���ه ما يوؤهله لذلك، وميكنه م���ن النجاح فيما قد 
ي�ض���ند اإليه من مهام اإدارية اأو ق�ض���ائية اأو غريها، وقد �ض���هد بذلك الكثري ممن عا�ضره 
وعرفه)1(. واإن كان طلب التو�ضع يف الرزق والهرب من الفقر فهو منهج اإ�ضالمي �ضحيح 
فالتحرف لطلب الرزق والفرار من الفقر والعوز، وطرق اأبواب الرزق مندوب وال�ضافعي 
ي���درك ذلك متامًا وه���و الفقيه القدير، اأم���ا الثالثة وهي الأبرز األ وهي ال�ض���تزادة من 

العلوم واملعارف فال�ضافعي حري بذلك وجدير به . 
لكن ما العلم الذي ي�ض���عى ال�ض���افعي وراء حت�ض���يله يف اليمن خا�ضة واأنه يعي�س يف 
مك���ة املكرمة موطن العلماء وجممع الطالب واإليها ت�ض���د رح���ال طالبي العلم بكل فنونه 
واأق�ض���امه، ف�ض���اًل عن اأنه قد حاز م���ن العلوم ما ارتفع به كعبه وع���ال به قدره حتى حثه 
فقي���ه مكة م�ض���لم بن خالد الزجني- بعد عودته من املدين���ة املنورة -اأن يجل�س لالإفتاء، 
حي���ث قال له " اأفت يا اأبا عب���داهلل، واهلل قد اآن لك اأن تفتي")2(، وما كان لطالب علم - 
كائن���ًا م���ن كان - اأن يجل�س لالإفتاء يف مكة ويحثه الفقهاء عل���ى ذلك اإل اإذا كان قد بلغ 

مرتبة من الفقه توؤهله لذلك.
لقد تعددت املرويات التي ن�ضبت اإىل ال�ضافعي عن اأ�ضباب خروجه اإىل اليمن ولعلنا 
نب���داأ بالرواية التي وردت عن اأحد تالميذ ال�ض���افعي وه���و: "احلميدي")3( حيث قال : " 
ق���دم واٍل عل���ى اليمن – يعن���ي مكة – فكلمه بع�س القر�ض���يني يف اأن اأ�ض���حبه، ومل يكن 
عن���د اأمي ما تعطين���ي اأجتمل به،)4( فرهن���ت دارًا، فتحملت معه، فلم���ا قدمنا عملت له 
على عمٍل، فحمدت فيه فزادين")5(. والذي توحي به هذه الرواية اأن ال�ض���افعي خرج اإىل 
اليمن لطلب الولية والبحث عن عمل يف اليمن، وقد ا�ضتغل بع�س قرابة ال�ضافعي و�ضول 
وايل اليمن اإىل مكة فعر�ض���وا عليه اأمر ال�ض���افعي وما هو فيه من العوز والفقر واحلاجة 

اأوردت كثري من امل�ض���ادر التي تناولت �ض���رية الإمام ال�ض���افعي الكثري من ال�ض���فات مثل الفطنة والذكاء والهمة   )1(
العالية والعزمية وال�ض���خاء وغريها من ال�ض���فات التي متكنه من القيام مبثل هذه الأعمال، وقد اأ�ضري اإىل بع�س 
منها يف الرتجمة التي وردت يف مطلع هذا البحث. وللمزيد انظر )ال�ضريازي: طبقات الفقهاء، �س71 -73، ابن 

اأبي يعلى: طبقات احلنابلة، ج2، �س263 – 270( .
ابن اأبي حامت : اآداب ومناقب ال�ضافعي ، �س30، اأبو نعيم: حلية الأولياء، ج2، �س93  .  )2(

عبداهلل بن الزبري بن عي�ضى بن ُحميد العزي، الإمام احلافظ الفقيه، �ضيخ احلرم املعروف باحلميدي، ثقة كثري   )3(
احلديث، مات مبكة �ض���نة ت�ض���ع ع�ضرة وقيل �ضت ع�ض���رة ومائتني للهجرة . )انظر: ابن �ضعد : الطبقات الكربى، 

ج5،�س502، الذهبي: �ضري اأعالم النبالء، ج�  10 ، �س616 – 621( .
يبدو اأنه حتريف للكلمة ، ال�ضحيح » اأحتمل به “ كما يت�ضح من ال�ضياق .  )4(

ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س127 .  )5(
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اإىل جانب اليتم)1(، ول �ض���ك اأنهم قد بينوا لوايل اليمن ما ميتلكه ال�ض���افعي من قدرات 

ومواهب توؤهله لإجناح اأي مهمة يكلف بها، خا�ضة بعد ما برز من ذكائه وفطنته)2( .
وال�ض���وؤال الذي يتبادر اإىل الذهن، من هو هذا الوايل الذي قدم مكة من اليمن؟ ويف 
اأي �ضنة كان قدومه ؟ اأما عن �ضنة قدومه فبالعودة اإىل ما �ضبق ذكره يف تاريخ رحلة الإمام 
ال�ض���افعي اإىل اليمن يظهر اأن قدومه كان يف الن�ضف الثاين من �ضنة) 179ه�/795م()3( 
.اأما الوايل الذي ا�ض���طحب ال�ض���افعي اإىل اليمن فقد اأعر�ض���ت امل�ض���ادر عن ذكر ا�ضمه 
مبا�ض���رة، حيث اكتفت بقول: "اتف���ق اأن وايل اليمن قدم املدينة، فكلمه بع�س القر�ض���يني 
يف اأن اأ�ضحبه")4( . واقرتب البيهقي)5( �ضيئًا ما لتحديد الوايل حيث اأكد اأنه من املطلبيني 
بقوله : “ ثمَّ اأن رجاًل من املطلبيني ويل بع�س ناحية باليمن، فم�ضت اأمي اإىل بني اأعمامي 
و�ض���األتهم اأن مي�ضوا اإليه وي�ض���األوه ا�ضت�ضحابي ففعل ذلك “ . ويوؤكد ذلك ابن عبد الرب)6( 

بقوله : " وفد حممد بن اإدري�س على رجل من قومه باليمن، كان بها اأمريا" . 
وبالع���ودة اإىل امل�ض���ادر التاريخية الت���ي تناولت احلديث عن اليم���ن وولته يف تلك 
الفرتة الزمنية يت�ض���ح اأنها كانت فرتة ا�ض���طرابات �ض���ديدة، وثورات م�ض���تمرة من قبل 
العلوي���ني وغريه���م، وقد ا�ض���طرت اخلليفة هارون الر�ض���يد اأن يجري تغيريات �ض���ريعة 
ومتوالي���ة لل���ولة الذين يق���ودون اليمن، حي���ث يتبني اأن ه���ذه الفرتة املمت���دة من عام) 
179ه� اإىل عام 184ه�( �ضهدت ولية ت�ضعة ولة للعبا�ضيني اأي مبعدل �ضنة وب�ضعة اأ�ضهر 
فق���ط لكل واٍل. وهذا يدل على �ض���دة ال�ض���طراب يف اليمن)7(. ولع���ل اأقربهم اإىل ذلك 
ه���و  عبداهلل بن م�ض���عب الزبريي)8( حيث كان اخلليفة هارون الر�ض���يد ق���د عينه واليًا 

الفخر الرازي : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39 .  )1(
اأبو زهرة : ال�ضافعي: حياته وع�ضره واآراوؤه الفقهية، �س33 – 35 .  )2(

انظر: اأعالم ، �س6   .  )3(
الفخر الرازي : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39  .  )4(

مناقب ال�ضافعي، �س111    .  )5(
النتقاء، �س127    .  )6(

انظ���ر : اخلزرج���ي : الع�ض���جد امل�ض���بوك، �س28 – 29 ، اب���ن الديبع: قرة العي���ون ، �س115 – 118 ، الكب�ض���ي:   )7(
اللطائف ال�ضنية، �س32 - 34   .

عبداهلل بن م�ضعب بن ثابت بن عبداهلل بن الزبري ، والد م�ضعب بن الزبري كان من اأهل مدينة ر�ضول اهلل �ضلى   )8(
اهلل عليه و�ض���لم ومن رواة احلديث، كان جمياًل، �ض���ريًا، حمت�ضمًا، ف�ض���يحًا، مفوهًا، حممود الولية وله الر�ضيد 
اإمارة اليمن وزاد معها ولية عك وكانت عك اإىل وايل مكة ورزقه األفي دينار كل �ضهر. انظر:اخلطيب البغدادي: 

تاريخ بغداد، ج8،�س175،الذهبي:�ضري اأعالم النبالء، ج�10، �س517 .



الق�سم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات يف ع�سري ، وجنران، والباحة ، وجازان وما حولها  236
للمدينة واليمن)1( يوؤيد هذا ما روي عن ال�ضافعي حيث قال: " ثمَّ اأن رجاًل من املطلبيني 
ويل بع�س ناحية اليمن، فم�ض���ت اأمي اإىل بني اأعمامي، و�ض���األتهم اأن مي�ضوا اإليه وي�ضاألوه 

ا�ضت�ضحابي ففعل ذلك")2(.
ويظه���ر اأن ال�ض���افعي كان���ت تربطه به���ذا الوايل القر�ض���ي روابط �ض���ابقة، ومعرفة 
قدمية)3(، يوؤيد هذا ما اأخرجه احلاكم من طريق م�ضعب الزبريي قال : " قراأ ال�ضافعي 
اأ�ض���عار هذي���ل حفظ���ًا ثم قال يل ل تخ���رب اأحدًا، وكان ي�ض���مر مع اأبي م���ن اأول الليل اإىل 
ال�ض���باح يتذاك���ران")4( والرواي���ة هنا تفيد اأن ال�ض���افعي كان على �ض���لة وثيقة بعبداهلل 
الزبريي، واأنهما كانا ي�ضهران الليايل يف منادمة ال�ضعر وعلومه. فهل كان ذلك يف مكة؟ 
اأم كان يف اليمن اأثناء وجود ال�ض���افعي بها؟. هذا ما مل يت�ض���ح من امل�ضادر التي تناولت 
هذا املو�ضوع. لكن الذي يت�ضح ح�ضب هذه الرواية اأن ال�ضافعي خرج اإىل اليمن ب�ضحبة 
هذا الوايل حني خرج لطلب الولية، واأن الوايل قد ا�ض���تعمله يف اأعمال كثرية)5(. اأما يف 
املرة الثانية فكان الذي ا�ض���طحبه اإىل اليمن هو م�ض���عب الزبريي، روى اأبو نعيم)6( عن 
ال�ضافعي قال : "قال يل م�ضعب: اإن هارون الر�ضيد كتب اإيلَّ اأن اأ�ضري اإىل اليمن قا�ضيًا 

فتخرج معنا ... فخرج قا�ضيًا على اليمن وخرجت معه". 
اأما الرواية الثانية عن �ض���بب رحلة ال�ض���افعي اإىل اليمن فهي ترتبط بالرواية الأوىل 
اإىل حد بعيد غري اأنها تاأخذ منحى اقت�ض���اديًا بارزًا، حيث تذكر اأن ال�ض���افعي كان يعاين 
من العوز والفقر واحلاجة ، ويو�ض���ح ذلك الرازي)7( بروايته عن ال�ض���افعي حيث يقول : 
"ق���ال ال�ض���افعي، وملا مات مالك وكنت فقريا، اتفق اأن وايل اليم���ن قدم املدينة " ويوؤكد 
هذا العوز الذي عا�ض���ه ال�ض���افعي كثري ممن حتدث عن بداية ال�ض���افعي يف طلب العلم، 
فيذكر البيهقي رواية عن ال�ض���افعي ... ، فقال : "كنت يف حجر اأمي واأنا غالم فدفعتني 

الذهبي: تاريخ الإ�ض���الم ،ج5، �س90. درا�ض���ة تاريخ الأمراء)الولة(يف الطائف وال�ض���روات وبالد اليمن خالل   )1(
القرون الإ�ض���المية الأوىل من املو�ضوعات اجلديدة التي مل تدر�س، ناأمل اأن نرى اأحد طالب الدرا�ضات العليا يف 

ق�ضم التاريخ بجامعة امللك خالد فيتخذه مو�ضوعًا لر�ضالة ماج�ضتري اأو دكتوراه )ابن جري�س(.
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، �س111  .  )2(

ابن حجر: توايل التاأ�ضي�س، 127 .  )3(
ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س54 .  )4(

ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س54  .  )5(
حلية الأولياء، ج9، �س71  .  )6(

مناقب المام ال�ضافعي، �س39 .  )7(
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���اب ومل يكن عندها ما تعطي املعلم ومل يكن عند اأمي ما ت�ض���رتي به قراطي�س"  اأم���ي اإىل الُكتَّ
اإىل اأن يقول : "ثم قدم واٍل على اليمن فكلمه بع�س القر�ض���يني اأن اأ�ض���حبه، ومل يكن عند اأمي 
ما تعطيني اأحتمل به، فرهنت دارًا ب�ضتة ع�ضر دينارًا، واأعطتني، فتحملت بها معه")1(. ويروى 
اأي�ضًا عن ال�ضافعي اأنه قال : "طلبت هذا الأمر – اأي العلم – على �ضيق من ذات اليد")2( . 

ويفهم من هذه الروايات التي وردت لدى الكثري من املوؤرخني واملوؤلفني الذين تناولوا 
حياة ال�ضافعي اأنه كان يعاين من الفقر يف مكة، ورمبا وجد يف اخلروج اإىل اليمن خمرجًا 
من ذلك، وحترفًا من حال اإىل حال لعل اهلل اأن يفتح له باب رزق ي�ضد حاجته، ومن هنا 
وجد يف و�ض���ول وايل اليمن اإىل مكة فر�ض���ة لتحقيق ذلك " فكلمه بع�س القر�ضيني يف اأن 
اأ�ض���حبه")3( وخرج معه اإىل اليمن)4( . فا�ض���تعمله الوايل يف بع�س الأعمال التي مل حتدد 
- كما �ضبق بيانه - اإل اأنها فيما يبدو اأ�ضبحت م�ضدر رزق �ضمن لالإمام ال�ضافعي دخاًل 
يوؤم���ن حاجته، ويرفع ع���وزه، يوؤكد هذا ما ذك���ره كل من الفخر ال���رازي)5( والبيهقي)6( 
حي���ث ذكرا اأن ال�ض���افعي قدم" من �ض���نعاء اإىل مكة بع�ض���رة اآلف دين���ار")7(، وورد يف 
رواية اأخرى اأنه قدم ومعه "ع�ض���رون األف دينار")8(، وذكر ابن ع�ض���اكر)9( اأنه قدم مرة 
ومع���ه ثالثة اآلف دين���ار فدخل عليه بنو عم���ه وغريهم فجعل يعطيهم حت���ى قام ولي�س 
مع���ه �ض���يء . ومع اأن املبلغ الذي ذكر كبري جدًا وقد يك���ون مبالغًا فيه اإل اأنه يدل على اأن 
الإمام ال�ضافعي قد حت�ضنت حاله املالية يف اليمن، ورمبا يكون مرد ذلك لي�س اإىل عطاء 
الولية والأعمال الإدارية التي كلف بها، بل قد يعود اإىل اأنه كان يعمل يف جمالت اأخرى 

كالتجارة مثاًل؟  

البيهقي: مناقب ال�ضافعي، �س106، وانظر عن ذلك اأي�ضًا: ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س127 .  )1(
البيهقي، مناقب ال�ضافعي، �س111 .  )2(

الرازي : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39 .  )3(
ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س127 .  )4(

مناقب الإمام ال�ضافعي، �س355.  )5(
مناقب ال�ض���افعي، �س112، وانظر عن هذه الرواية كاًل من: اأبو نعيم :حلية الأولياء ،ج9، �س130. وابن ع�ضاكر:   )6(

تاريخ دم�ضق، ج51، �س267 .
ذكر الذهبي هذه الرواية غري اأنه قال : »قدم ال�ضافعي اليمن ومعه ع�ضرة اآلف دينار« �ضري اأعالم النبالء، ج�10،   )7(
�س38 والذي يظهر اأن هذه الرواية �ض���قط منها حرف اجلر )من( حيث الن�س »قدم من اليمن« اإىل مكة لتتفق 

مع باقي الروايات، ويف تاريخ دول الإ�ضالم قال:  »قدم ال�ضافعي �ضنعاء ف�ضربت له خيمة ... »، ج5 ، �س159 .
ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س123 .  )8(

تاريخ دم�ضق: ج 15 ، �س 219  ،و انظر ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س123 – 124 .  )9(
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ومتدنا امل�ض���ادر الت���ي تناولت رحلة ال�ض���افعي اإىل اليمن ب�ض���بب اآخر من اأ�ض���باب 
خروج���ه اإىل اليم���ن، وه���و يتعلق برغبت���ه يف طلب العلم وحت�ض���يله، ول غ���رو اأن يرحل 
ال�ض���افعي – وهو املغرم بالعلم، ال�ض���غوف بتح�ض���يله – اإىل الآفاق لال�ضتزادة من ف�ضل 
العلم وجمال�ضة اأ�ضاطينه رغم اأن البيئة التي خرج منها – مكة املكرمة – هي بيئة العلم 
والعلم���اء مبختلف فنونه وتخ�ض�ض���اته اإل اأنه يبدو اأن هناك ما كان يدفع ال�ض���افعي اإىل 
اليمن، فما هو العلم الذي �ض���عى ال�ض���افعي اإىل حت�ض���يله يف اليمن؟. ترد يف هذا الباب 
عدد من الروايات التاريخية املتباينة . فابن اأبي حامت ينقل عن احلميدي قول ال�ضافعي: 
"خرج���ت اإىل اليمن يف طلب كتب الفرا�ض���ة)1( ،  حت���ى كتبتها وجمعتها " )2( ويوؤكد ذلك 
كل م���ن اأب���ي نعيم الأ�ض���فهاين)3( والبيهقي)4( والذهب���ي)5(  وال�ض���فدي)6( وابن حجر)7( 
.فاإجماع هوؤلء الأعالم على تلك الرواية يوؤكد اأن ال�ضافعي كان عنيًا بطلب علم الفرا�ضة 
والنجوم وحري�ضًا على تعلمه واأنه تعلمه حتى برع فيه، ولذلك و�ضفه ابن القيم)8( بقوله: 
"وال�ض���افعي كان اأفر�س النا�س، وكان قد قراأ كتب الفرا�ضة وكانت له فيها اليد الطوىل" 
كما يوؤكد اأبو نعيم)10( ذلك مبا  وقال عنه : "وروى اأن ال�ض���افعي كان عاملًا بالنجوم)9(" ، 
يرويه عن ابن بنت ال�ض���افعي بقوله : "�ض���معت اأبي يقول: كان ال�ضافعي وهو حدث ينظر 
يف النج���وم، وم���ا ينظر يف �ض���يء اإل فاق في���ه ". ولعل هذا العلم – الفرا�ض���ة – يف زمن 
ال�ض���افعي كان ب���ارزًا رغم ما قد يك���ون حوله من اآراء فقهية خمتلفة)11( ، اإل اأن اإ�ض���رار 
ال�ض���افعي على تعلمه يدل على رواجه وانت�ض���اره، لذلك �ض���افر اإىل اليمن لتعلم الفرا�ضة 
وليتاأكد من مدى �ضحتها، فق�ضى يف اليمن ثالث �ضنوات يتعلم ذلك العلم حتى اأتقنه)12(. 

علم الفرا�ضة: علم من العلوم الطبيعية تعرف به اأخالق النا�س الباطنة من النظر اإىل اأحوالهم الظاهرة كالألوان   )1(
والأ�ض���كال والأع�ضاء. اأو هي ال�ض���تدلل باخللق الظاهر على اخللق الباطن )انظر: املو�ضوعة احلرة ويكيبيديا( 

.ar.wikipedia.org
)2(  ابن اأبي حامت : اآداب الإمام ال�ضافعي ومناقبه، ج2، �س96 .

)3(  حلية الأولياء، ج9، �س 77 – 78   .
)4(  مناقب ال�ضافعي، ج2، �س126 .

)5(  �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س40 .
)6(  الوايف بالوفيات؛ ج2 ، �س 123   .

)7(  توايل التاأ�ضي�س ، �س57     .
)8(  مفتاح دار ال�ضعادة، ج2، �س188 .

)9(  مفتاح دار ال�ضعادة، ج2، �س189    .
حلية الأولياء، ج�9، �س77  .  )10(

انظر عن ذلك : ابن القيم، مفتاح دار ال�ضعادة، ج2، �س219 - 222  .  )11(
ح�ضني يو�ضف : ن�ضاأة املذهب ال�ضافعي وتطوره التاريخي، �س50 .  )12(



239القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
ويب���دو اأن الإم���ام اأراد اأن يق���ف عل���ى مدى �ض���حة وفائ���دة هذا العلم وم�ض���داقية 
نظريات���ه، والتي يحكم اأ�ض���حابها من خاللها على من يتعاملون مع���ه، لذلك ويف طريق 
عودته من اليمن حدثت له ق�ض���ة غريبة كانت �ض���ببًا يف تاأكده من �ضحة ذلك العلم بعد 
اأن كاد اأن يح���رق كل الكت���ب التي كان ق���د جمعها يف اليمن عن ه���ذا العلم)1(. ورغم اأن 
بع�س امل�ض���ادر ت�ض���ري اإىل اأن ال�ض���افعي قد رجع عن ه���ذا العلم " فجعل على نف�ض���ه اأن 
ل ينظ���ر فيه اأب���دًا، ودفن تلك الكت���ب")2( . اإل اأن البع�س الآخر يروي اأن ال�ض���افعي ظل 
يهت���م بذلك العلم، ول���ه به دراية تامة اإىل اآخر حياته)3( . ويذكر اأن ال�ض���افعي تعلم على 
النجوم واحل�ض���اب بها وكان يقول : "�ض���يئان اأغفلهما النا�س، النظر يف الطب، والعناية 
بالنج���وم")4( . اأم���ا القفط���ي فذكر اأن ال�ض���افعي رحل اإىل اليمن لطل���ب العلم على يدي 
ع���امل اليمن "عبدالرزاق")5( ، وهو من علم���اء احلديث الكبار، والذي كان طالب العلم 
يق�ض���دونه من خمتلف اجلهات والأ�ضقاع ، حدث القفطي عن "الربيع بن �ضليمان قال: 
حدثن���ي حممد بن اإدري�س ال�ض���افعي قال: "رحلت اإىل اليمن لأ�ض���مع من عبدالرزاق")6( 
وعليه يكون هدف ال�ضافعي هو ا�ضتكمال درا�ضة علم احلديث على يدي هذا العامل الكبري 

عبدالرزاق ال�ضنعاين .
والغري���ب يف الأمر اأن امل�ض���ادر املتقدمة مل تعد عبدالرزاق ال�ض���نعاين يف م�ض���ايخ 
الإمام ال�ض���افعي الذين تلقى العلم عنهم، واإمنا ذكرت اأربعة من العلماء اليمنيني در�س 
عليه���م ال�ض���افعي مل يك���ن عبدالرزاق بن همام م���ن بينهم)7(. رغم اأن اب���ن حجر)8( قد 
عد له ما يقرب من ثمانني �ض���يخًا من اأكابر العلماء يف ع�ض���ره، ومل يعد ال�ض���نعاين من 
�ض���منهم . ويذكر ياقوت)9( رواية اأخرى تفيد اأن الإمام ال�ض���افعي خرج اإىل اليمن يطلب 

البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج2، �س134 .  )1(
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج2/ �س126، الذهبي : تاريخ الإ�ضالم . �س166 .  )2(

البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج2، �س136 .  )3(
اأبو نعيم : ج 9 ، �س78  .  )4(

عبدال���رزاق ب���ن همام بن نافع احلمريي، فقيه �ض���نعاء، ولد �ض���نة 126ه�، وتفنن يف طلب العل���م، وبرع فيه حتى   )5(
اأ�ض���بح مق�ض���دًا لطالب العلم، ودر�س مبكة املكرمة وغريها. تويف �ض���نة 211ه� وقيل 212ه� . انظر: )ابن �ضمرة 

اجلعدي: طبقات فقهاء اليمن، �س67 – 68( .

القفطي : املحمدون من ال�ضعراء، ج1، �س24  .  )6(
اخلطي���ب البغدادي: تاريخ مدينة ال�ض���الم، مج1، �س393 ، البيهقي: مناقب ال�ض���افعي، �س105 – 108 ،وانظر   )7(

الرازي : مناقب الإمام ال�ضافعي، �س44 ،.
)8(  توايل التاأ�ضي�س : �س62 – 71 .

معجم الأدباء، ج6، �س2394 .  )9(
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علوم اللغة من �ضعر ونحو حيث يقول : " واأما طلبه للعلم فحدث الزبري بن بكار عن عمه 
م�ض���عب بن عبداهلل الزبريي اأنه خرج اإىل اليمن فلقي حممد بن اإدري�س ال�ض���افعي وهو 
م�ضتح�س يف طلب ال�ضعر والنحو والغريب، قال فقلت له: اإىل كم هذا؟ لو طلبت احلديث 
والفقه كان اأمثل بك وان�ض���رفت به معي اإىل املدين���ة... " والن�س اأعاله يوؤكد اأن الإمام 
ال�ضافعي اجتهد يف طلب علوم العربية من �ضعر ونحو و�ضواها، وقد برع يف ذلك حتى كان 

يق�ضي الليل الطويل يف م�ضامرة عبداهلل الزبريي ومنا�ضدة ال�ضعر معه)1(.  
وتوؤك���د الرواي���ات التاريخية اأن ال�ض���افعي " كان يف ابتداء اأمره يطلب ال�ض���عر واأيام 
النا����س والأدب")2( . وكان ق���د "ق���راأ اأ�ض���عار هذي���ل حفظ���ًا")3(، وبذلك برز يف ال�ض���عر 
والرواية حتى بلغ الأمر اأن راجع الأ�ض���معي على �ضهرته عليه – اأ�ضعار هذيل ودققها من 
حفظ ال�ضافعي)4(. ول غرو يف ذلك فقد اأثر عن ال�ضافعي قوله : " اأقمت يف بطون العرب 
ع�ض���رين �ض���نة اآخذ اأ�ض���عارها ولغاتها")5(، والذي يظهر اأن ال�ض���افعي وهو يطلب اأ�ضعار 
العرب واأيامها ويتعلم الف�ض���حى من قبائل العرب ق���د اجته اإىل اليمن وطلب ذلك لدى 
القبائل اليمنية وحر�س عليه . وهي ل �ض���ك ممن ت�ض���تقى منها اللغة الف�ض���حى ، وكان 

ذلك يف بداية طلبه للعلم وهو حدث ال�ضن)6( .

ر�بعًا: بع�س م�صايخ �الإمام �ل�صافعي و�أعماله يف �ليمن:
ذكرت امل�ض���ادر)7( اأن الإمام ال�ضافعي تلقى العلم يف اليمن على اأيدي جمموعة   
ف بن مازن : وهو اأبو اأيوب  من العلماء وحددت عددًا من الأ�ضماء كان اأبرزها: )1(  مطرِّ
مط���رف بن مازن الكناين بالولء اليماين ال�ض���نعاين ويل ق�ض���اء �ض���نعاء وهو من اأهل 
الرواية واحلديث تويف �ض���نة )191ه�/806( )8(. واختلف يف روايته بني موثق له وجمرح 

ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س54 .  )1(
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، �س96 .  )2(

البيهقي : مناقب ال�ضافعي ، �س102 .  )3(
البيهقي : مناقب ال�ضافعي : ج2، �س44 ، النووي : تهذيب الأ�ضماء واللغات ج1، �س50 ، الذهبي : تاريخ الإ�ضالم ، �س154.  )4(

البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج2، �س42 ، الذهبي : تاريخ الإ�ضالم ، �س149 .  )5(
ابن �ضمرة اجلعدي : طبقات فقهاء اليمن، �س151 .  )6(

اخلطي���ب البغدادي : تاري���خ بغداد، ج2، �س56 – الفخر الرازي : مناقب الإمام ال�ض���افعي، �س44، ابن خلكان:   )7(
وفيات الأعيان، ج5، �س209 – 210. ابن حجر: توايل التاأ�ضي�س، �س62 – 71 .

ابن �ضعد : الطبقات الكربى، ج5، �س548، ابن حجر: توايل التاأ�ضي�س، ج5، �س211 .  )8(
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يف روايته ، وكان من اخلطباء املعدودين يف �ض���نعاء)1( وتتلمذ عليه ال�ض���افعي يف �ضنعاء 
يف رحلت���ه لطلب العلم وروى عنه)2(، واأكد ال�ض���افعي �ض���حبته واأخ���ذه عن مطرف حيث 
قال: "وقد كان من حكام الآفاق من ي�ضتحلف على امل�ضحف وذلك عندي ح�ضن، وقال : 
واأخربين مطرف بن مازن باإ�ضناد ل اأحفظه اأن ابن الزبري اأمر باأن يحلف على امل�ضحف، 
قال ال�ضافعي - ر�ضي اهلل عنه- " وراأيت ابن مازن – وهو قا�ضي �ضنعاء – يغلظ باليمني 
بامل�ض���حف ")3( ، وه���ذا يوؤك���د طلب���ه احلديث على مطرف ب���ن مازن .)2( ���� ه�سام بن 
يو�سف : وهو اأبو عبدالرحمن ه�ض���ام بن يو�ضف ال�ضنعاين، الإمام الثبت قا�ضي �ضنعاء 
 وفقيهها)4(. وهو من الأبناء، �ض���مع معمرًا وابن جريج، وهو من رواة ال�ضحيح مات �ضنة
) 197ه����/812م()5(. ذكره يف �ض���يوخ ال�ض���افعي كل من اخلطيب البغ���دادي)6( والفخر 
ال���رازي)7(، والذهب���ي)8( واجلندي)9( وغريهم . ويعد ه�ض���ام من اأق���ران عبدالرزاق بن 
همام ال�ض���نعاين – عامل اليمن – " لكنه اأجُل واأتقن")10( وكان من علماء اليمن الكبار 
يف الفق���ه واحلديث، اأ�ض���ار اإىل ذلك عدد من املوؤلفني، وتتلمذ عل���ى يديه عدد كبري من 
ط���الب العلم يف عهده)11(. وروى عنه الإمام ال�ض���افعي كما ذك���ر ذلك كل من املزي)12(، 
وال�ض���يوطي)13(، والذهبي)14(. مما يجزم معه اأن ال�ض���افعي تتلمذ عل���ى يديه، واأفاد من 
علمه. واأ�ض���اف لهما الفخر الرازي)15( اثنني اآخرين عدهما يف م�ض���ايخ الإمام ال�ضافعي 
من اأهل اليمن، وهما عمرو بن اأبي �ضلمة – �ضاحب الأوزاعي-، ويحيى بن ح�ضان)16( – 

الهمداين : �ضفة جزيرة العرب، �س83 – 84 .  )1(
الهمداين : �ضفة جزيرة العرب ، �س209 .  )2(
الهمداين : �ضفة جزيرة العرب، �س 210 .  )3(

الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج�9، �س580 – 582 .  )4(
ابن �ضمرة : طبقات فقهاء اليمن، �س67 .  )5(

تاريخ بغداد، ج2، �س56 .  )6(
مناقب الإمام ال�ضافعي، �س44 .  )7(

�ضري اأعالم النبالء، ج�10، �س7 .  )8(
ال�ضلوك يف طبقات العلماء وامللوك، ج1، �س138 - 139 .  )9(

الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج�9، �س580 .  )10(
انظر عنه ابن �ضعد: الطبقات الكربى : 548/7، ابن حجر : تهذيب التهذيب ، ج11، �س52 .  )11(

املزي ، تهذيب الكمال ، �س268 .  )12(
ال�ضيوطي : طبقات احلفاظ، ج1، �س150 .  )13(

الذهبي : العرب يف خرب من عرب، ج1، �س253 – 254 .  )14(
مناقب الإمام ال�ضافعي : �س44 .  )15(

وورد ا�ضمه عند اخلطيب البغدادي ب� )يحيى بن اأبي ح�ضان( وعده يف م�ضايخ ال�ضافعي )تاريخ بغداد، ج2، �س56( .  )16(
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�ض���احب الليث بن �ضعد . وبتتبع ترجمة العلمني امل�ضافني لدى الرازي يت�ضح اأنهما لي�ضا 
من اأهل اليمن، بل عمرو بن اأبي �ض���لمة دم�ض���قي رحل اإىل م�ض���ر وا�ضتقر بها)1(، ويحيى 
بن ح�ض���ان فهو ب�ضري رحل اأي�ض���ًا اإىل م�ضر ونزل تني�س فن�ض���ب اإليها)2(، وامل�ضادر)3( 
تذكر اأن ال�ضافعي روى عنهما ورمبا يكون تلقى منهما يف م�ضر اأو يف ال�ضام اأو غريهما . 
اإل اأنهما لي�ضا من اأهل اليمن فلعل الرازي وهم يف جعلهما من اأهل اليمن. بينما اأ�ضاف 
كل م���ن البيهقي)4(واب���ن �ض���مرة)5(،وابن حج���ر)6( والذهبي)7( علمًا اآخ���ر هو حممد بن 
خال���د اجلندي)8( وه���و من علماء اليم���ن املعروفني فيم���ن روى عنهم ال�ض���افعي وتتلمذ 

عليهم.
من خالل ا�ضتعرا�س امل�ض���ادر التي تناولت رحلة الإمام ال�ضافعي اإىل اليمن يت�ضح 
اأن���ه مار�س عددًا من املهام الإدارية والق�ض���ائية واملالي���ة خالل فرتات وجوده يف اليمن ، 
وذل���ك اإىل جانب طلبه للعلم ، فاأ�ض���ار كل من البيهق���ي)9(، والفخر الرازي)10( وغريهما 
اإىل اأن من اأ�ض���باب خروج الإمام ال�ض���افعي من مكة اإىل اليمن البحث عن عمل وتو�ض���ح 
رواية تلميذه احلميدي التي نقلها كل من املوؤلفني ال�ضابقني وكذلك ابن حجر)11( وغريهم 
اأن الإمام ال�ضافعي خرج مع وايل اليمن للعمل معه، واأنه حني قدم اليمن ا�ضتعمله الوايل 
قال : " فلما قدمنا – اأي اليمن –  ا�ضتعملني على عمل، فحمدُت فيه فزادين عملي")12(. 
ومل حتدد الرواية نوع العمل الذي توله الإمام ال�ض���افعي، ول مكانه اأي�ض���ًا. والذي يفهم 
م���ن ه���ذه الرواية اأن الوايل كلف���ه بعمل اأويل لعله ق�ض���د منه اختبار قدرات���ه واإمكاناته 
يف القي���ام بالأعمال الإدارية . ومعرفة مدى قدرته على ت�ض���يريها، ويظهر اأن ال�ض���افعي 

الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج�10/ �س127 .  )1(
الذهبي : �ضري اأعالم النبالء، ج�10، �س127، التهذيب، ج11، �س197 .  )2(

اخلطيب البغدادي : تاريخ بغداد، ج2، �س56، ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س68، 70 .  )3(
مناقب ال�ضافعي: ج2، �س313 .  )4(

طبقات فقهاء اليمن، �س66 -67 .  )5(
توايل التاأ�ضي�س، �س69 .  )6(

�ضري اأعالم النبالء، ج10، �س67 .  )7(
انظر ابن �ضمرة: طبقات فقهاء اليمن، �س66 -67 .  )8(

مناقب ال�ضافعي، �س106 .  )9(
مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39 .  )10(

توايل التاأ�ضي�س، �س 69 .  )11(
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، �س106 .  )12(
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حقق جناحًا يف عمله الذي كلف به، ومن ثم زاد الوايل من الأعمال التي كلف ال�ض���افعي 
بها، لذا قال الفخر الرازي نقاًل عن ال�ض���افعي : " وا�ض���تعملني  يف اأعمال كثرية، جهدت 
اأم���ا القفطي)2( فقال : " ا�ض���تخدم يف اأحد اخلدم الديواني���ة باليمن، فتوجه  فيه���ا)1(". 

واأقام متوليًا مدة " . 
ويف ظ���ل ه���ذا الإبهام من امل�ض���ادر يتعذر اجل���زم بتحديد املهمة الت���ي اأوكلت اإىل 
ال�ض���افعي يف اليم���ن خالل هذه الف���رتة، اإل اأنها من مه���ام الديوان . ومبا اأن ال�ض���افعي 
م���ن طالب العلم – والعلم ال�ض���رعي حتدي���دًا – فاإذا قرنا ذلك م���ع الرواية التي تقول 
اأن قا�ض���ي اليمن م�ض���عب الزبريي هو من ا�ضطحبه معه اإىل اليمن اأمكن القول اأن تلك 
املهمة كانت تتعلق بالق�ضاء واأموره، ولعلها تت�ضل ب�ضجالت الق�ضاء يف املحكمة)3( ، واأيًا 
كان���ت طبيع���ة العمل الذي كلف به فقد اأج���اد الإمام ال�ض���افعي اأداء العمل الذي كلف به 
ب�ض���كل جعل النا�س تتناقل �ض���ريته وعدله يف عمله، وتثني عليه يف ذلك ، حتى بلغ الثناء 
علي���ه مك���ة مع القادمني من اليمن. يقول ال�ض���افعي : "وفد النا�س يف �ض���هر رجب – اإىل 

مكة – فاأتوا عليَّ فطار يل به ذكر" )4( . 
وق���د و�ض���ل ذلك الثن���اء اإىل �ض���يوخه يف مكة املكرم���ة)5( ، ورغم �ض���رورهم بذلك، 
و�ضعادتهم مبا حققه تلميذهم، اإل اأن منهم من عاتبه على تركه لطلب العلم، ودخوله يف 
الأعمال الإدارية ونحوها، مما راأوا اأنه �ض���يكون عائقًا له يف التح�ض���يل العلمي فن�ضحوه 
بالبتع���اد عنها والتفرغ لطلب العلم وحت�ض���يله ملا راأوا من نبوغ���ه وقدرته، حيث قال له 
�ض���يخه �ض���فيان بن عيينة – حمدث مكة وعاملها – " قد بلغني ح�ض���ن ما انت�ض���ر عنك، 
وما اأديت كل الذي هلل عليك فال تعد")6(، اأما �ض���يخه م�ض���لم بن خالد الزجني – قا�ضي 
مكة – فقد زجره ووبخه ومل يرد ال�ضالم عليه وقال له: " اأحدهم يجيئنا حتى اإذا ظننا 
اأنه ي�ضلح اأف�ضد نف�ضه")7( ، وكان ذلك من حر�ضه ال�ضديد على اأن يوا�ضل ال�ضافعي طلب 

العلم والتفرغ له ملا عرف من نباهته وذكائه .

مناقب ال�ضافعي ، �س39 .  )1(
املحمدون من ال�ضعراء، ج1، �س40 .  )2(

ح�ضني يو�ضف: ن�ضاأة املذهب ال�ضافعي وتطوره تاريخيًا، �س52  .  )3(
ال�ضبكي : طبقات ال�ضافعية الكربى، ج2، �س120 ، ابن حجر توايل التاأ�ضي�س، �س127  .  )4(

البيهقي ، مناقب ال�ضافعي، ج1، �س106  .  )5(
البيهقي، مناقب ال�ضافعي، �س106 . ال�ضبكي: طبقات ال�ضافعية الكربى، ج2، �س122 .  )6(

اأبو نعيم : حلية الأولياء، ج9، �س75  .  )7(
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خام�صًا : �الإمام �ل�صافعي يف جنر�ن :

حقق الإمام ال�ضافعي جناحًا ومتيزًا يف الأعمال الديوانية التي كلف بها ، ولذلك   
راأى وايل اليم���ن اأن ي�ض���تفيد منه يف مه���ام اأعلى، لذلك وجهه اإىل جنران قا�ض���يًا يقول 
ال�ض���افعي : "ث���م ولرِّيت جنران وبها بن���و احلارث بن عبداملدان)1(، وم���وايل ثقيف، وكان 
ال���وايل اإذا اأتاهم �ض���انعوه، فاأرادوين على ذلك، فلم يج���دوا ذلك عندي، وتظلم عندي 
نا�س كثري")2(. وبا�ضر الإمام ال�ضافعي مهام عمله قا�ضيًا يف جنران. ومل تو�ضح امل�ضادر 
ال�ض���نة التي با�ض���ر فيها تلك املهمة بالتحديد اإل اأنه يظهر من �ضياق الن�ضو�س اأنه توجه 
اإىل جنران بعد مدة من الزمن ق�ضاها يف اخلدمة الديوانية . وحني و�ضل ال�ضافعي اإىل 
جنران واجه م�ضكلتان الأوىل متثلت يف وايل اليمن الذي اأ�ضارت بع�س امل�ضادر اأنه كان 
�ضيء ال�ضرية واأنه كان يرتكب املظامل -كما �ضياأتي بيان ذلك لحقًا. واأما امل�ضكلة الثانية 
فهي التي ذكرها ال�ض���افعي يف الن�س اأعاله . اإذ حاول ذوو النفوذ وامل�ضالح اخلا�ضة يف 
جنران م�ض���انعة ال�ض���افعي كما اعتادوا اأن يفعلوا مع بع�س من �ضبقه من الولة واحلكام 
يف بلدهم حتى ي�ض���تطيعوا الإبقاء على م�ض���احلهم)3(.، غري اأن �ض���عيهم ف�ضل، ومكرهم 
بطل، فلم يجدوا ذلك عند ال�ض���افعي، ول ا�ض���تجاب لإغرائهم وا�ضتمالتهم، و�ضمم على 

اإنفاذ احلق دون مواربة ول جماملة .
يبدو اأن �ض���غط اأولئك املتنفذين توا�ض���ل على ال�ض���افعي مما جعله يلجاأ اإىل طريقة 
خا�ض���ة لإج���راء الأح���كام والتاأك���د م���ن نزاهة ال�ض���هود يف الق�ض���ايا الت���ي تعر�س عليه 
وتوثيقهم لذلك، يقول ال�ضافعي وهو يبني تلك الطريقة التي جلاأ اإليها "فجمعتهم وقلت : 
حوه كان جمروحًا،  ُلوه كان عدًل، ومن َجرَّ اجتمعوا على �ضبعة منكم رجال عدول، من َعدَّ
فاجتمعوا على �ض���بعة منهم، فجل�ض���ت، وقلت للخ�ضوم : تقدموا، واأجل�ضت ال�ضبعة حويل 
فاإذا �ض���هد �ض���اهد التفت اإىل ال�ضبعة فقلت : ما تقولون يف �ض���هادته ... ")4( . وبذلك رد 

بن���و احلارث ب���ن عبد املدان: هم بنو احلارث بن كع���ب بن عمرو، قبيلة قحطانية ت�ض���كن جنران ، ومن بطونهم   )1(
بنو عبد املدان )انظر: ابن ال�ض���ائب الكلبي: ن�ض���ب معد واليمن الكبري، ج1، �س268 – 275. ابن حزم : جمهرة 

اأن�ضاب العرب �س416 – 417 ، كحالة : معجم قبائل العرب، ج1، �س231  .
البيهقي: مناقب ال�ضافعي، ج1، �س106 . ال�ضبكي : طبقات ال�ضافعية الكربى ، ج2، �س123.  )2(

للمزيد من التف�ض���يالت عن تاريخ الإمام ال�ض���افعي واليًا وقا�ض���يًا يف جنران . انظر: غيثان بن جري�س. جنران،   )3(
درا�ض���ة تاريخية ح�ض���ارية )ق1�ق14ه�/ق1 � ق10م( )الريا�س: مطابع احلمي�ضي، 1434ه�/2003م() الطبعة 

الثانية()اجلزء الأول(�س166� 169.
انظ���ر: اب���ن اأبي حامت : اآداب ال�ض���افعي ومناقب���ه، �س24 – 25 ، اأب���و نعيم : حلية الأولي���اء ، ج9، �س76 – 77 ،   )4(

البيهقي: مناقب ال�ضافعي، �س106 ، 107  . واأي�ضًا ابن جري�س، جنران، ج1،�س168.
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الإمام ال�ض���افعي الأمر اإىل الثقات منهم، وحملهم بذلك م�ض���وؤولية ال�ض���هادة وقبولها مع 
عدمه . ول ت�ض���عفنا امل�ضادر مبادة وا�ضحة لتحديد املدة الزمنية التي ق�ضاها ال�ضافعي 
متوليًا لق�ض���اء جنران، غري اأنه ميكن القول اأنه ق�ض���ى ما يقرب من خم�س �ض���نوات يف 
جممل هذه الأعمال من " اخلدمة الديوانية" اإىل ق�ضاء جنران، وذلك خالل املدة التي 
اتفق املوؤرخون اأنه ق�ض���اها يف رحلته هذه اإىل اليمن اأي من نهاية �ضنة )179ه�/795م( 

بعد وفاة الإمام مالك اإىل �ضنة حمله من اليمن وهي )184ه�/800م( )1(.
ورغم ح�ض���ن �ض���رية الإمام ال�ض���افعي يف اأداء الأعمال التي كلف بها يف اليمن �ضواًء 
يف الأعمال الديوانية اأم يف الق�ضاء والتي �ضهد له بها الكثري من اأهل اليمن حتى حتدث 
بها يف املوا�ض���م يف مكة و�ضلت اإىل م�ض���ايخه يف كل من مكة واملدينة، اإل اأن ذلك مل يرق 
لبع�س اأ�ض���حاب امل�ضالح اخلا�ضة الذين راأوا يف �ض���لوك الإمام خطرًا على م�ضاحلهم، 
ومن ثمَّ قرروا التخل�س منه، فتاأمروا عليه لدى الوايل الذي بدوره �ضعى به اإىل اخلليفة، 
وكان���ت التهمة املكرورة جاهزة لتل�ض���ق بالإمام ال�ض���افعي ، حيث كت���ب وايل اليمن اإىل 
اخلليفة يخوفه من بع�س العلويني ويذكر له �ض���اأن – ال�ض���افعي – ويقول" اإن رجاًل يقال 
له حممد بن اإدري�س)2( ، يعمل بل�ض���انه ما ل يعمل املقاتل ب�ضيفه، فاإن كانت لك باحلجاز 

حاجة حملهم منها ")3( . 
واأي تهم���ة اأخطر واأجل من امل�ض���ا�س باأمن الدولة وحماولة اخل���روج عليها، اأو امليل 
والتاأييد للخارجني �ض���دها، لذلك و�ض���ل الأم���ر اخلليفي العاجل اأن يحم���ل هوؤلء النفر 
جميع���ًا باأ�ض���رع وق���ت اإىل بغداد : "ف���ورد الكتاب فحمل���ت اأنا والطالب���ي وجماعة معنا، 
فاأدخلنا على هارون ع�ض���رة ع�ض���رة ... ")4( . وهذه الرواية تذكر اأن حمل ال�ض���افعي اإىل 
بغ���داد كان م���ن احلجاز ولي�س م���ن اليمن، ويوؤيد هذه الرواية ما ذك���ره ابن عبد الرب)5( 
حيث يروى ب�ض���ند عن املزين عن ال�ض���افعي قال: "رفع اإىل هارون الر�ضيد اأن مبكة قومًا 
من قري�س، ا�ض���تدعوا رج���اًل علويًا كان باليمن ث���م قدم مكة جم���اورًا، فاجتمع اإليه من 

عبدالغني الدقر : الإمام ال�ضافعي . �س93 – 97  .  )1(
اأي مع الثائر العلوي ومل تتفق امل�ض���ادر على ا�ض���م واحد لهذا الثائر فالبع�س يقول عبداهلل بن احل�ض���ن والبع�س   )2(
يقول يحيى بن عبداهلل احل�ضن، والبع�س يقول يحيى بن احل�ضني وهكذا، والفرتة ذاتها �ضهدت ا�ضطرابًا �ضديدًا 

وعددًا كبريًا من الثورات )انظر : اأبو نعيم احللية، ج9، �س86( .
البيهقي، مناقب ال�ضافعي، �س112 .  )3(
البيهقي، مناقب ال�ضافعي، �س112 .  )4(

النتقاء يف ف�ضائل الأئمة الثالثة الفقهاء، ج1، �س153 .للمزيد: انظر، ابن جري�س ، جنران،ج1، �س169 .  )5(
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قري����س فتي���ة جماعة يريدون اأن يبايعوه ويقوموا به، فاأمر الر�ض���يد ، اأن ُيكتب اإىل عامله 
مبكة: اأن يبعث اإليه من مكة ثالث مائة رجٍل، كلهم من قري�س مغلولة اأيديهم اإىل اأعناقهم 
قال ال�ض���افعي، فاأ�ضخ�ضت فيمن اأ�ضخ�س مغلول". كما يورد املوؤلف الرواية ذاتها ب�ضند 
خمتلف عن ال�ضابق واإن كان فيها اإيهام وتروى باملعنى. مفادها اأنه نقل من احلجاز)1( . 
وعلى هذا يكون موطن حمل ال�ضافعي اإىل بغداد من مكة اأو احلجاز، ولكن التهمة والكيد 
ب���ه اإمنا كان من قبل بع����س اأهل اليمن فقد تابعته التهمة وحر�س ح�ض���اد الإمام)2( على 

تتبعه لالإيقاع به واإن كان خارج اليمن .  
اأم���ا الرواي���ة الأخرى فتوؤكد اأن حمله اإىل بغداد كان م���ن اليمن حيث يوؤكد ذلك اأبو 
حامت الرازي)3(، كما يوؤكده اأبو نعيم)4( بقوله: "ذكروا اأن ال�ضافعي ملا اأح�ضر مع العلويني 
ويوؤكده اأي�ض���ًا كل من الفخر الرازي)5( والذهب���ي)6( وغريهما . وعليه فاإن  م���ن اليمن"، 
هذه الرواية هي الرواية الأقوى وذلك لكونها تعود اإىل م�ضادر اأقدم، وتوا�ضع عليها عدد 
كبري ممن كتب عن حمنة الإمام ال�ض���افعي . واإذا كانت امل�ض���ادر قد اختلفت يف موطن 
نقل ال�ض���افعي اإىل بغداد بعد اتهامه بتاأييد اخلارجني على اخلليفة فاإنها اتفقت على اأن 

نقله اإىل بغداد كان يف �ضنة )184ه�/800م()7( .
وتختلف امل�ض���ادر بعد ذلك يف حتديد امل�ض���وؤول املبا�ض���ر عن اتهام ال�ضافعي، فرتد 
رواي���ة مفادها اأن قا�ض���ي اليمن مطرف ب���ن مازن هو الذي كتب اإىل الر�ض���يد يقول له : 
"اإن اأردت اليم���ن ل تف�ض���د عليك فاأخ���رج عنا حممد بن اإدري�س" وه���ذه الرواية ذكرها 
اأبو نعيم)8( ونقلها عنه اآخرون من اأبرزهم الذهبي)9(، وابن حجر)10( وال�ض���بكي)11( واإذا 
�ضحت هذه الرواية فلعلها تكون من باب املناف�ضة بني الأقران، رغم اأن ال�ضافعي كان من 

ابن عبد الرب : النتقاء، �س154 .  )1(
اآداب ومناقب الإمام ال�ضافعي، �س25، 26 .  )2(

اآداب ومناقب الإمام ال�ضافعي، �س26   .  )3(
اأبو نعيم : حلية الأولياء، ج9، �س68  .  )4(

ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س54 .  )5(
�ضري اأعالم النبالء، ج1، �س86 .  )6(

)7(  ابن حجر : توايل التاأ�ضي�س، �س131 .
)8(  اأبو نعيم : حلية الأولياء، 70/9 .

)9(  �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س86 .
توايل التاأ�ضي�س، �س128 .  )10(

تاج الدين ال�ضبكي، طبقات ال�ضافعية الكربى، ج2، �س121، 122 .  )11(
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تالميذ مطرف ودر�س على يديه ، ويف ن�س الرواية ما يوحي ب�ضيء من الغرية التي رمبا 
�ضعر بها مطرف جتاه ال�ضافعي، وذلك لكرثة اجلال�ضني له، وبروز �ضخ�ضيته ب�ضكل جعل 
طالب العلم مييلون اإليه فيما يبدو حيث يقول ال�ضافعي " فلما �ضرنا اإىل اليمن وجال�ضنا 
النا����س كتب مط���رف بن مازن اإىل ه���ارون الر�ض���يد")1( . اأما الرواي���ة الأخرى فذكرت 
ب�ضيغة املجهول، ومل حتدد �ضخ�ضًا بعينه �ضعى بال�ضافعي حيث وردت مرة ب�ضيغة " ُرفع 
اإىل هارون الر�ضيد ..." )2(، ويف اأخرى " ثم اأن احل�ضاد �ضعوا بي اإىل هارون الر�ضيد")3(. 
ويظهر اأن اأ�ضحاب هذه الرواية اآثروا جتنب اخلو�س يف حتديد املت�ضبب املبا�ضر يف هذه 
املحنة لالإمام ال�ض���افعي نظرًا لكرثة الروايات املن�ض���وبة اإىل ال�ض���افعي ذاته واملت�ضاربة 

فيما بينها . 
اأما الرواية الأكرث بروزًا عند املوؤرخني وغريهم فهي التي جتعل املت�ضبب يف ذلك هو 
وايل اليمن حماد الرببري ، فقد روى البيهقي)4( قول ال�ض���افعي " وكان بها – اأي اليمن 
– من قواد هارون رجل يقال له حماد الرببري، فكتب اإليه يخوفه �ضاأن العلويني ويقول: 
اإن مع���ه رج���اًل يقال له حممد ب���ن اإدري�س، يعمل بل�ض���انه ما ل يعمل ب�ض���يفه..." . وذكر 
احلموي)5( رواية ترفع اإىل ال�ض���افعي قال: "ثم خرجت اإىل اليمن فارتفع يل بها ال�ض���اأن 
وكان بها واٍل من قبل الر�ض���يد، وكان ظلومًا غ�ض���ومًا....فكتب الوايل اإىل اخلليفة يقول 
اإن نا�ضًا من العلوية قد حتركوا واإين اأخاف اأن يخرجوا، واإن ها هنا رجاًل من ولد �ضافع 
املطلبي ل اأمر يل معه ول نهي، قال : فكتب اإليه هارون اأن احمل هوؤلء واحمل ال�ض���افعي 
معه���م، فقرنت معهم ". كما روى ابن حجر)6( ب�ض���ند اإىل الإمام ال�ض���افعي قوله : "كتب 
حماد الرببري اإىل الر�ض���يد : اإذا كانت لك حاجة قبلنا – يعني باليمن – فاحذر حممد 
بن اإدري�س فاإنه قد غلب على ما قبلي، ولو اأراد اخلروج مل يبق اأحد اإل اتبعه، قال فحملت 
اإىل الباب، واجتمع عليَّ اأ�ضحاب احلديث". واختالف الن�س يف هذه الروايات يظهر اأن 
ذلك الوايل قد كرر الكتابة اإىل اخلليفة يف �ض���اأن ال�ض���افعي عدة مرات ، وب�ضيغ خمتلفة 

الذهبي: �ضري اأعالم النبالء، ج10، �س86 .  )1(
ابن عبدالرب : الكتفاء، �س153 .  )2(

الفخر الرازي : مناقب ال�ضافعي، �س39 .  )3(
مناق���ب ال�ض���افعي، �س112 .حب���ذا اأن تدر�س حياة الإمام ال�ض���افعي يف جنران واليمن يف هيئة كتاب ،اأو ر�ض���الة   )4(

علمية، ومن يفعل ذلك  ف�ضوف ي�ضدي للموؤرخني والباحثني معروفًا كبريًا. ) ابن جري�س( .
معجم الأدباء، ج6، �س2396 .  )5(

)6(  توايل التاأ�ضي�س، �س129 .
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، وكلها تت�ض���من التحذير منه ، وقوة تاأثريه يف النا�س . وعلى هذا تكون هذه الرواية هي 
الأبرز والأظهر فيمن كان ال�ضبب يف اتهام ال�ضافعي وحمله مقيدًا من اليمن اإىل بغداد .
اأما عن �ض���بب هذه الو�ض���اية فقد وردت عدة روايات تن�ض���ب اإىل ال�ض���افعي تفيد اأن 
ذل���ك الوايل كان "ظلومًا غ�ض���ومًا، وكنت رمب���ا اأخذ على يديه واأمنعه م���ن الظلم" كما 
يقول ال�ض���افعي)1(، ولعل هذا ما اأوغر �ض���در ذلك الوايل، وقرر التخل�س من ال�ض���افعي 
من اليمن. ومبا اأن الإمام ال�ضافعي كان يظهر مودته وحمبته لآل البيت – كما هو منهج 
الأئم���ة – دون غل���و ول مغ���الة يف موالتهم)2(، فلعل الوايل - حم���اد الرببري - وجد يف 
ذلك مربرًا ي�ض���تطيع من خالله اأن يقنع اخلليفة ب�ض���رورة اإخراج ال�ض���افعي من اليمن، 

لذلك وجه اإليه تهمة موالة العلويني، واخلروج مع الثائر العلوي باليمن .  
وال���ذي يظهر من جممل الروايات يف هذا املو�ض���وع اأن الرغبة يف اإخراج ال�ض���افعي 
م���ن اليم���ن مل تك���ن لدى ال���وايل فح�ض���ب واإمنا كانت اأي�ض���ًا ل���دى بع�س الذي���ن كرهوا 
طريقة ومنهج ال�ض���افعي يف الق�ض���اء بنجران، ونتيجة لعدم ا�ض���تجابة ال�ض���افعي لهوؤلء 
الذين اأرادوا اأن ي�ض���انعهم، واأن يغ�س الطرف عن بع�س جتاوزاتهم، لذلك خرجوا من 
جنران واجتهوا اإىل مكة، واأخذوا يكيدون لل�ض���افعي ويدبرون له التهم . قال ال�ض���افعي : 
"فخرجوا اإىل مكة، وعملوا يف اأمري حتى رفعت اإىل العراق")3( . ولعل مكر و�ضعي اأولئك 
الناقمني على ال�ض���افعي يف جنران كان هو الأ�ض���د والأنكى، اإذ حر�ض���وا – فيما يبدوا- 
على اإيغار �ض���در الوايل من حني و�ضوله �ضد ال�ض���افعي ، واأخافوه منه، مما جعل الوايل 
يكتب يف �ض���اأنه اإىل اخلليفة، حيث الن�س يف هذا وا�ض���ح و�ض���ريح، ي�ضاف اإىل ذلك اأن 
حمادًا الرببري ويل اليمن يف ذات ال�ض���نة التي ُحمل فيها ال�ض���افعي اإىل بغداد وهي �ضنة 
)184ه�/800م( . مما يجعل العالقة مع ال�ضافعي ق�ضرية جدًا، بل لقد حدد الطربي)4( 
ال�ضهر الذي عني فيه الر�ضيد حمادًا على مكة واليمن وهو �ضهر جمادى الآخرة من �ضنة 
)184ه�( ، بينما حدد الفخر الرازي التاريخ الذي اأدخل فيه ال�ض���افعي اإىل بغداد "بليلة 
الثنني لع�ض���ر خلون من �ض���عبان �ض���نة اأربع وثمانني ومائة ")5(. وبذلك تكون الفرتة التي 

ياقوت : معجم الأدباء، ج6، �س2396، وابن حجر: توايل التاأ�ضي�س، �س129 .  )1(
انظر  املناق�ض���ة امل�ضتفي�ض���ة التي عقدها الفخر الرازي عن اتهام ال�ض���افعي بالت�ض���يع واإبطاله لتلك التهمة باأدلة   )2(

وا�ضحة )مناقب الإمام ال�ضافعي �س 35-39   (. للمزيد انظر: ابن جري�س، جنران،ج1، �س 168�169.
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، �س107 . ال�ضبكي، طبقات ال�ضافعية الكربى، ج2، �س120 .  )3(

تاريخ الأمم وامللوك، ج10، �س70 – 71. وكانت ولية حماد من 184 – 192ه� .  )4(
الفخر الرازي، مناقب ال�ضافعي، �س71 .  )5(
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عا�ض���ر فيها ال�ضافعي ولية حماد على اليمن ق�ض���رية جدًا ل تتجاوز الثالثة اأ�ضهر على 
اأط���ول حال، وهذا على افرتا�س اأن حمادًا قد توجه اإىل اليمن بعد تعيينه واليًا على مكة 
واليمن مبا�ض���رة دون املكوث يف مكة . واأيًا كان املت�ض���بب فقد حمل ال�ض���افعي من اليمن 
اإىل العراق نتيجة تلك الو�ض���اية التي دبرها �ض���ده اأعداوؤه وحا�ض���دوه، لي�ض���ل اإىل بغداد 
موثقًا يف احلديد، وميثل اأمام اخلليفة هارون الر�ض���يد الذي ا�ض���تجوبه عما اتهم به من 
تهم، فردها ال�ضافعي باأدلة دامغة جعلت اخلليفة ل يعفو عنه فح�ضب، بل ي�ضله ويكرمه، 

وي�ضبح من جل�ضائه ووعاظه)1(.
يذك���ر البيهقي)2( اأن اخلليفة هارون الر�ض���يد " طلب رجاًل يقوم ب�ض���دقات اليمن، 
فاأ�ض���ار عليه حممد بن احل�ض���ن بال�ض���افعي، وق���ال: هو رجل فقيه ع���امل، ويجمعه واأمري 
املوؤمن���ني عب���د مناف بن ق�ض���ي فقال الر�ض���يد: عليَّ ب���ه "، ثم ذكر خروج���ه اإىل اليمن 
واإقامت���ه به���ا حوًل كاماًل. ويبداأ البيهقي)3( هذه الرواية بقوله : "اأن الر�ض���يد بعدما عفا 
ع���ن ال�ض���افعي يف الك���رة الأوىل طل���ب رجاًل ... " وهذا ي�ض���ري اإىل اأن ال�ض���افعي كان قد 
حدث بينه وبني الر�ضيد �ضواًء من قبل واأن اخلليفة هارون الر�ضيد قد عفا عنه يف الكرة 
الأوىل" واأع���اده الآن اإىل اليمن جابيًا لل�ض���دقات من اأه���ل اليمن . ومل يبني البيهقي يف 
حديثه هذا ما هي الكرة الأوىل التي يعنيها بقوله: "قد عفا عنه يف الكرة الأوىل" ولعله 
يق�ض���د بذلك نقل ال�ضافعي اإىل الر�ض���يد متهمًا باخلروج مع اأحد الثوار العلويني وهو ما 
اته���م به يف املرة الأوىل كما �ض���بق بيان���ه . ويورد البيهقي)4( هذه الرواية ب�ض���يغة اأخرى 
حيث يقول :" اأراد هارون الر�ضيد اأمري املوؤمنني اأن يوجه جباة اأمناء اإىل اليمن، فجعلوا 
يطلبون اأمناء �ض���احلني فجمع �ض���تة نفر، و�ض���ممت عليهم واأنا اأ�ض���غرهم �ضنًا، فوجهنا 
اإىل اليم���ن يف جباية خراجه���ا، فجعلنا ناأخذ من اأغنيائها فرند على فقرائها ا�ض���تعمال 
حديث النبي – �ضلى اهلل عليه و�ضلم – حني بعث معاذًا اإىل اليمن". وقد اأم�ضى يف تلك 
املهمة حوًل كاماًل . وتوؤكد الرواية على اأن الإمام ال�ض���افعي �ضار يف جبايته خلراج اليمن 
ب�ض���رية معاذ بن جبل حينما بعثه النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم واليًا على اليمن)5(، حيث 

ابن عبدالرب : الكتفاء، �س153 – 154 ، الفخر الرازي : مناقب ال�ض���افعي، �س71 – 73 . انظر: ابن جري�س ،   )1(
جنران ، ج1، �س 169 .

مناقب ال�ضافعي، ج1، �س142 .  )2(

مناقب ال�ضافعي، ج1، �س142 .  )3(
مناقب ال�ضافعي، ج1، �س144 – 145 .  )4(

عن تعيني معاذ بن جبل – ر�ضي اهلل عنه – على اليمن انظر:خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س97.  )5(
ابن �ضعد:الطبقات الكربى، ج2، �س347 – 350 . ابن ه�ضام : ال�ضرية النبوية، ج4، �س590 – 591 .
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كان يجمع اخلراج م���ن الأغنياء ويفرقه على الفقراء، ونظرًا لكرثة الفقراء واملحتاجني 
فكان اخلراج ينفد يف اليمن ول يتبقى منه �ض���يء ير�ض���ل اإىل اخلالفة يف بغداد)1(. وهذا 
ما اأثار حفيظة بع�س املتنفذين يف بالط اخلليفة، ومن ثمَّ اتهموا ال�ضافعي ومن معه من 
اجلب���اة باأنهم ل يراعون ح���ق خزينة الدولة يف اخلراج، واأنه���م مل ينفذون اأمر اخلليفة 
كما اأمرهم ، و�ض���ككوا يف نزاهتهم، ورمبا ا�ض���تغلوا ذلك يف الطعن يف ولء اأولئك اجلباة 
للخالفة ." فقيل لأمري املوؤمنني: اإن اجلباة الذين بعثتهم ل يوجهون اإىل بيت املال �ضيئًا 
فاغت���اظ لذلك، وقال ي�ضخ�ض���ون اإلينا. فرددنا . فلما رجعت اأح�ض�ض���ت بالقتل، اأو باأمر 
عظيم ")2(. ولذلك حمل ال�ض���افعي ومن معه من اليمن اإىل بغداد وعر�ضوا على اخلليفة 
للتحقي���ق معهم يف الأمر . ورجح البيهقي اأن ال�ض���بب يف ذلك ه���و املال حيث قال : "واأن 

الغاية به وباأ�ضحابه كانت لأجل املال")3( . 
وتوؤك���د ه���ذه الرواية اأنه كان لل�ض���افعي رحلة اأخرى اإىل اليمن كعام���ل للخليفة على 
جباي���ة اخلراج، واإن كان���ت الرواية مل تبني متى كانت هذه الرحلة، اإل اأن ال�ض���ياق الذي 
بداأ به البيهقي الرواية يدل على اأن هذه الرحلة تالية لرحلة �ض���ابقة له اإىل اليمن بدليل 
قول���ه "يف الك���رة الأوىل" . وللجمع ب���ني الروايات املتباينة يف حمل ال�ض���افعي اإىل بغداد 
والتهم التي وجهت اإليه ميكن القول اأن الإمام ال�ض���افعي حمل متهمًا اإىل بغداد مرتني ، 
اأما املرة الأوىل فكانت بعد توليه مهمة الق�ضاء يف جنران ، وما ات�ضم به من �ضالبة وقوة 
اأمام اأهل الأهواء وامل�ض���الح الذين �ض���اوموه على تلك امل�ض���الح فلم يجدوا فيه مطمعًا، 
ومن ثمَّ اأخذوا يكيدون له بكل ما اأوتوا، و�ضاندهم يف ذلك الوايل الذي تعر�س هو الآخر 
لنق���د ال�ض���افعي علنًا ومنع���ه من الظلم واجلور . وهنا التقت م�ض���لحة ه���وؤلء جميعًا يف 
اإخراج ال�ضافعي من اليمن، ومن ثمَّ اتهموه بامليل اإىل العلويني، وطعنوا يف ولئه للخليفة 
العبا�ض���ي هارون الر�ض���يد، وبذلك حمل ال�ض���افعي يف هذه املرة �ض���واًء كان موطن حمله 
اليم���ن اأو كان ق���د غادره���ا اإىل احلجاز ومكة قبل اأن ي�ض���ل اأمر القب����س عليه، ومن ثمَّ 
قب�س عليه واأر�ضل مكباًل باحلديد اإىل بغداد بتهمة عظيمة جدًا كادت اأن توؤدي بحياته . 
ولعل هذه املرة هي التي اأ�ضار اإليها البيهقي)4( بقوله : "بعدما عفا عن ال�ضافعي يف الكرة 

ابن الديبع : قرة العيون، �س117 - 118 .  )1(
البيهقي : مناقب ال�ضافعي، ج1/�س142  .  )2(

مناقب ال�ضافعي: ج1، �س144 .  )3(

مناقب ال�ضافعي، ج1، �س142 .  )4(
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الأوىل". اأم���ا املرة الثانية التي حمل فيها ال�ض���افعي م���ن اليمن اإىل بغداد فقد كانت بعد 
اأن اختاره اخلليفة ليكون �ض���من اجلباة الذين كلفوا باخلروج اإىل اليمن جلباية اخلراج 
من اأهلها، وهنا ي�ض���طدم ال�ض���افعي مرة اأخرى باملتنفذين واأ�ضحاب امل�ضالح والأهواء 
الذين مل يرق لهم منهج ال�ضافعي ومن معه من اجلباة يف طريقة توزيع الأموال املح�ضلة 
من اخلراج – رغم اأنه �ض���عى يف ذلك باملنهج الذي اأمر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص – اإل اأن ذلك مل 
يوفر خلزينة الدولة ما كانت تتوقعه من خراج اليمن، ومن هنا يبداأ اأولئك النفر ال�ضعي 
بال�ض���افعي من جديد لدى هارون الر�ض���يد، وتك���ون التهمة يف هذه املرة مالية �ض���رفة " 
واأن الغاية به وباأ�ض���حابه كانت لأجل املال")1( ، واإن كان ل يبعد اأنها غلفت اأي�ضًا بجانب 

�ضيا�ضي، وعلقت على جانب امليل للعلوية هذه التهمة امل�ضتفزة للدولة ب�ضكل مثري جدًا .

�صاد�صًا: �خلامتة
يت�ض���ح من جمموع الروايات اأنه كان لالإمام ال�ضافعي ثالث رحالت اإىل اليمن،   
اأما الأوىل فكانت لطلب العلم حيث طلب خاللها علوم العربية واأ�ض���عار العرب كما طلب 
علم الفرا�ض���ة ، حتى جم���ع فيه كل ما وجده واأجاد فيه، كما در����س احلديث والفقه على 
اأي���دي عدد من علماء اليمن الذين �ض���بق ذكرهم من م�ض���ايخه باليم���ن والذي يظهر اأن 
ه���ذه الرحلة كان���ت يف فرتة مبكرة من عمر الإمام ال�ض���افعي، واأنه���ا كانت قبل خروجه 
اإىل املدين���ة املن���ورة ، يف هذه الرحلة اهتم بطلب ال�ض���عر وعلوم العربية وعلم الفرا�ض���ة 
. ث���م انتقل من اليمن اإىل املدينة املنورة ب�ض���حبة قريبه م�ض���عب بن عبداهلل الزبريي، 
يوؤيد هذه الرواية التي اأوردها احلموي)2( من اأن م�ضعب الزبريي خرج اإىل اليمن فلقي 
حمم���د بن اإدري�س ال�ض���افعي. ق���ال فقلت له اإىل كم هذا؟ لو طلب���ت احلديث والفقه كان 

اأمثل بك، وان�ضرفت به معي اإىل املدينة فذهبت به اإىل مالك بن اأن�س " . 
اأم���ا الرحلة الثاني���ة فقد كانت فرارًا من الفقر وطلب���ًا للولية والرزق وعمل خاللها 
يف عدد من الأعمال الديوانية، واإن مل حتدد تلك الأعمال ول مكانها من اليمن، ثم عمل 
بعدها قا�ض���يًا يف جنران فح�ضنت �ض���ريته بها، وظهر عدله وحر�ضه على الإن�ضاف بني 
املتحاكمني)3(. واإن كان ذلك مل ي�ضر بع�س املتنفذين واأ�ضر مب�ضاحلهم، ولذلك �ضعوا به 

البيهقي، مناقب ال�ضافعي، ج1، �س144 .  )1(
معجم الأدباء ج6، �س2394 .  )2(

الفخر الرازي، مناقب الإمام ال�ضافعي، �س39 . انظر: ابن جري�س ، جنران،ج1، �س168�169.  )3(
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اإىل وايل اليمن الذي �ضعى بدوره عند اخلليفة هارون الر�ضيد حتى حمل ال�ضافعي مقيدًا 
باحلدي���د اإىل بغ���داد بتهمة حماولة اخلروج على الدولة وتاأيي���د الثوار العلويني املناوئني 
للخالفة العبا�ض���ية . وقد ختمت تلك التهمة بالعفو عن الإمام ال�ضافعي من قبل اخلليفة 
حني بنّي له عدم �ض���حة تلك التهمة ، وكان لالإمام حممد بن احل�ضن ال�ضيباين دور كبري 
يف ت�ضحيح ال�ضورة عن الإمام لدى اخلليفة . اأما الرحلة الثالثة فكانت يف مهمة ر�ضمية 
بتكليف مبا�ضر من اخلليفة ، وذلك حينما اأراد اخلليفة اأن يعني جباة يتولون جمع اخلراج 
من اليمن، فكان الإمام ال�ض���افعي اأحد املختارين لهذه املهمة ، واأح�ضن ال�ضرية يف تنفيذ 
هذه املهمة ، حيث �ض���ار فيها وفق ما ر�ض���مه امل�ضطفى )ملسو هيلع هللا ىلص( ملعاذ بن جبل)ر�ضي اهلل 
عن���ه( . غري اأن ذلك ا�ض���تنفد كل اأم���وال اخلراج، وبالتايل مل يقي����س لهم ما ميدون به 
خزينة الدولة مما جعل الو�ض���اة يتهمون الإمام ال�ضافعي ومن معه بعدم موالتهم للدولة 
وميله���م عنها اإىل اأعدائها من العلوية، لذلك حمل ال�ض���افعي م���رة اأخرى من اليمن اإىل 
بغداد بتهمة التق�ضري يف جمع اخلراج وعدم الوفاء للخزينة مبا كانت تنتظره من اأموال 
اليم���ن،  ث���م قرنت مبيله اإىل العلويني �ض���د الدولة، تلك التهمة الت���ي كانت تثري حفيظة 

اخلليفة ب�ضكل كبري والتي ذهب يف اأتونها الكثري . 
ويت�ضح من جممل الروايات اأن ال�ضافعي كما طلب العلم يف اليمن وجل�س يف حلقات 
العلماء وامل�ضايخ الذين تتلمذ على اأيديهم يف اليمن، فهو اأي�ضًا كان يجل�س للنا�س، ويلقي 
الدرو�س واملواعظ، و مال اإليه النا�س واأحبوه، وكرثت اجلموع حوله . اإل اأن الأمر الغريب 
اأن امل�ضادر التي متكنت من الطالع عليها مل تذكر اأحدًا من تالميذ ال�ضافعي يف اليمن، 
كم���ا مل ت�ض���ر اإىل اأي من املوؤلفات التي ميكن اأن يك���ون قد كتبها خالل هذه الفرتة، ولعل 
ذلك يدعو اإىل القول اأن ال�ض���افعي يف هذه املرحل���ة ل زال يف بداية طلبه للعلم، ومل يكن 
ق���د بل���غ مرحلة التاألي���ف، رغم اأن امل�ض���ادر تذكر اأن ال�ض���افعي اأفتى مبكة وهو يف �ض���ن 
�ض���غرية. ورمب���ا يكون لرتكيز ال�ض���افعي اأثناء وجوده يف اليمن يف رحل���ة طلبه للعلم على 
تعلم علوم الفرا�ضة والنجوم ثم رجوعه عن ذلك واإتالفه ملا جمعه من كتبها – كما ذكر 
البع�س – دور يف ذلك الإعرا�س للم�ض���ادر . واأ�ض���ارت امل�ض���ادر اأي�ضًا اإىل اأن ال�ضافعي 
قدم من اليمن وهو يحمل مبالغ مالية كبرية، ع�ض���رة اآلف اإىل ع�ض���رين األف دينار)1( ، 
وكان ذلك يف مرات خمتلفة، ومبا اأن الأعمال الر�ضمية التي كلف بها ال�ضافعي يف اليمن 
مثل: الديوان ، والق�ض���اء ، لي�ض���ت مظنة جمع مثل هذه املبالغ الكبرية، واإىل جانب ذلك 

ابن اأبي حامت الرازي : اآداب ال�ضافعي ومناقبه، �س94  .  )1(
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اأكدت امل�ض���ادر اأن ال�ض���افعي كان قليل املال بل كان فقريًا معدما، كما كان �ضخيًا معطاًء 
اإذا توفر املال عنده، فاإن هذا يدعو للت�ض���اوؤل هل كان لل�ض���افعي م�ضدرًا اآخر للدخل، هل 
كان مثاًل يعمل يف التجارة خا�ض���ة واأنه قد ورد عن ال�ض���افعي قوله : " اأفل�ض���ت يف عمري 
ثالث اإفال�ضات، فكنت اأبيع قليلي وكثريي، حتى حليَّ ابنتي وزوجتي، ومل اأرهن قط")1(. 
وروى �ض���احب احللية)2( عن ال�ض���افعي قوله " اأفل�ضت يف دهري ثالث مرات، ورمبا اأكلت 
التمر بال�ض���مك" . ووردت لدى الذهبي)3( رواية ن�ض���ها " كان ال�ض���افعي اأ�ض���مح النا�س، 
���ناع الت���ي تطبخ وتعمل احللواء ... الخ " . ولع���ل يف هذا اإيحاء اأنه  ي�ض���رتي اجلارية ال�ضَّ
كان له م�ض���در رزق يعتمد عليه غري الوظائف والهبات، فالإفال�س ل يكون للفقري . غري 
اأن امل�ض���ادر مل ت�ض���ر ب�ضكل مبا�ضر اإىل �ض���يء من هذا وبالتايل ل ن�ضتطيع اجلزم بذلك 
. اإل اأن ذلك ل مينع من القول اأن ال�ض���افعي رمبا قرن خروجه اإىل اليمن لطلب العلم اأو 

الولية والعمل باأهداف اأخرى تخ�ضه .

�صابعًا: قائمة �ملر�جع :
)*(�مل�صادر :

البيهقي : اأبو بكر اأحمد بن احل�ض���ني ) ت 458 ه� (. مناقب ال�ض���افعي .حتقيق . 1
ال�ضيد اأحمد �ضقر ) مكتبة دار الرتاث ، القاهرة ، د.ت (.

اجلعدي : عمر بن علي بن �ضمرة اجلعدي ) بعد 586( . طبقات فقهاء اليمن.. 2
حتقيق فوؤاد �ضيد )دار القلم ، بريوت ، د.ت ( .

اجلندي: اأبو عبداهلل حممد بن يو�ضف بن يعقوب الكندي )ت 732 ه�(.ال�ضلوك . 3
يف طبقات العلماء وامللوك، حتقيق حممد بن علي الكوع ) ط1، مكتبة الإر�ضاد، 

�ضنعاء، 1414 ه� / 1993 م ( .
اب���ن اجلوزي : جم���ال الدين اأبو الفرج ) 597 ه�( . �ض���فة ال�ض���فوة . حتقيق: . 4

حممد اأبو خوري و حممد روا�س قلعه جي ) دار املعارف حلب 1970 م ( 
ابن حجر: احلافظ اأبو الف�ضل احمد بن علي الع�ضقالين )ت 852 ه�(. تهذيب . 5

التهذيب. باعتناء اإبراهيم الزئبق وعادل مر�ض���د ) موؤ�ض�ضة الر�ضالة ، بريوت ، 
د.ت (،

ابن اأبي حامت : اآداب ال�ضافعي ومناقبه، �س94 .  )1(
اأبو نعيم، ج9، �س133   .  )2(

�ضري اأعالم النبالء، ج10، �س39  .  )3(
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ابن حج���ر: احلافظ اأبو الف�ض���ل اأحمد بن علي الع�ض���قالين )ت852ه�( توايل . 6

التاأ�ضي�س ملعايل حممد بن اإدري�س ، حتقيق: اأبو الفداء عبداهلل  القا�ضي ) ط1 
، دار  الكتب  العلمية ، بريوت 1406ه� / 1986 م ( .

ابن حزم: حممد بن علي بن احمد بن �ضعيد الأندل�ضي ) ت 456 ه�( ، جمهرة . 7
اأن�ضاب العرب .دار الكتب  العلمية ، بريوت ، 1418 ه� / 1988 م ( .

احلم���وي : ياق���وت بن عبد اهلل احلم���وي الرومي )ت 626ه����( . معجم الأدباء . 8
.حتقيق: اإح�ضان عبا�س ، ) دار الغرب الإ�ضالمي، 1993م ( .

احلموي ، ياقوت. معجم البلدان) دار �ضادر ، بريوت، 1404ه�/ 1984م( .. 9
احلم���ريي: حممد بن عبداملنعم احلم���ريي )ت 727 ه����(. الرو�س املعطار يف . 10

خرب الأقطار.حتقيق ح�ضني العبا�س ) ط2 ، مكتبة لبنان ، بريوت ، 1984 م ( .
اخلزرجي: �ض���م�س الدين اأبو احل�ض���ن علي بن احل�ضن اخلزرجي ) ت 812 ه�( . 11

.الع�ض���جد امل�ض���بوك فيم���ن ويل  اليمن من املل���وك .)طبعة ثابتة م�ض���ورة من 
املخطوط  )1401 ه�/ 1981 م ( .

اخلطيب البغدادي : اأبو بكر اأحمد بن علي ) ت 463 ه�( . تاريخ بغداد اأو مدينة . 12
ال�ضالم ) دار الكتب    العلمية ، بريوت ، د.ت ( .

اب���ن خلكان:اأب���و العبا�س �ض���م�س الدي���ن اأحمد بن حممد بن اأب���ي بكر) ت 681 . 13
ه�(. وفيات الأعيان و اأنباء اأبناء الزمان .حتقيق اإح�ض���ان عبا�س ) دار �ضادر ، 

بريوت، 1397 ه� ، 1977 م ( .
اب���ن خياط: اأبو عمر خليفة بن خياط بن اأبي هبرية الليثي )ت 240ه�(. تاريخ . 14

خليف���ة بن خياط .حتقيق اأكرم �ض���ياء العمري )بريوت ، موؤ�ض�ض���ة الر�ض���الة ، 
1397 ه�، 1977 م ( .

اب���ن الديب���ع : اأبو ال�ض���ياء عبدالرحمن بن عل���ي الديبع ال�ض���يباين الزبيدي ) . 15
ت944(. قرة العيون باأخبار اليمن امليمون .حتقيق : حممد علي الأكوع ) ط1 ، 

مكتبة الإر�ضاد ، �ضنعاء ، 1427ه� / 2006 م ( .
الذهب���ي: اأبو عبداهلل حممد ب���ن اأحمد بن عثمان ) 784 ه�(. تاريخ الإ�ض���الم . 16

ووفيات امل�ض���اهري والأعالم . حتقيق: ب�ضار عواد )ط 1، دار الغرب ال�ضالمي، 
1424/ 2003م.( 

الذهبي، اأبو عبد اهلل. �ضري اأعالم النبالء .حتقيق: حممد ندمي العرقو�ضي) ط . 17
8 موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، 1412ه�/ 1992 م( .
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الذهب���ي ، اأب���و عبد اهلل. ميزان العتدال يف نق���د الرجال .حتقيق:  علي حممد . 18

البجاوي )دار املعرفة، بريوت، 1382ه�/ 1963 م ( .
الرازي : اأبو حممد عبدالرحمن بن اأبي حامت الرازي )ت 327(.اآداب ال�ضافعي . 19

ومناقب���ه، حتقي���ق: عبدالغني عبداخلال���ق ) ط1، دار الكت���ب العلمية، بريوت، 
1424 ه�/2003م(.

الفخ���ر ال���رازي: فخر الدين حممد ب���ن عمر بن احل�ض���ني )ت 606( . مناقب . 20
الإمام ال�ضافعي. ) ط1 ، القاهرة 1406 ه� / 1986 م ( .

ال�ضبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ) ت 771 ه� (. طبقات . 21
ال�ضافعية الكربى حتقيق : عبدالفتاح احللو ، حممود حممد الطناحي ( .

ابن �ضعد: حممد بن �ضعد )ت 230 ه�( . الطبقات الكربى )دار �ضادر، بريوت،  د.ت ( .. 22
ال�ضيوطي: جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر )ت 911 ه�( � طبقات احلفاظ.. 23

) ط1، دار الكتب العلمية، بريوت ، 1403ه� 1983 م (
ال�ض���ريازي: اأبو اإ�ض���حاق اإبراهيم بن علي بن يو�ض���ف ال�ض���افعي )ت 467 ه�(. . 24

طبقات الفقهاء. حتقيق: اإح�ضان عبا�س ) دار الرائد العربي ، بريوت د.ت (
الط���ربي : حممد بن جرير ) ت 310 ه� (. تاريخ المم و امللوك .) دار الفكر ، . 25

1399 ه� ، 1979 م ( .
 ال�ض���فدي : �ض���الح الدي���ن خليل ب���ن اأيبك ال�ض���فدي ) ت 764 ه���� (. الوايف 62. 

بالوفيات .حتقيق اأحمد الأرناووط وتركي م�ض���طفى) ط1 ، دار احياء الرتاث 
العربي،1420 ه� / 2000 م ( .

اب���ن ال�ض���الح : اأبو عمرو ب���ن عبدالرحمن ال�ض���هرزوري )ت 643 ه����(. علوم . 27
احلديث املعروف مبقدمة ابن ال�ض���الح ، حتقيق: نور الدين عرت )دار الفكر ، 

دم�ضق، 1406  ه� / 1980 م ( .           
اب���ن عبد الرب: اأبو عمر يو�ض���ف بن عبد الرب الأندل�ض���ي )436ه�(. النتقاء يف . 28

ف�ض���ائل  الأئم���ة الثالثة الفقه���اء، اعتنى به: عب���د الفتاح اأبو غ���دة، ط1) دار 
الب�ضائر الإ�ضالمية ، بريوت ، 1417ه�/1997م.( .

ابن ع�ض���اكر: احلافظ اأبو القا�ضم علي بن احل�ض���ن ابن هبة اهلل ال�ضافعي ) ت . 29
57 ه����( .تاري���خ مدينة دم�ض���ق ، حتقيق : عمر بن غرام���ة العمروي .) ط1 دار 

الفكر، 1418ه�/ 1997 م  ( .
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�  عيا�س : القا�ض���ي اأبو الف�ض���ل عيا�س بن مو�ض���ى اليح�ض���بي ) ت 544 ه� ( . 30

.ترتيب املدارك و تقريب امل�ض���الك ملعرف���ة اأعيان مذهب مالك .حتقيق : اأحمد 
بكري حممد ج1  ) دار مكتبة احلياة ، بريوت د.ت (

اب���ن فرح���ون : ابراهيم بن نور الدي���ن املالكي ) 799ه����(. الديباج املذهب يف . 31
معرفة علماء املذهب .درا�ض���ة وحتقيق : ماأمون حمي الدين اجلنان،)ط1، دار 

الكتب العلمية ، بريوت ، 1417ه�/ 1996م. (
ه����(. . 32  646 ت   ( يو�ض���ف  ب���ن  عل���ي  الدي���ن  جم���ال  احل�ض���ن  اأب���و  القفط���ي: 

املحم���دون م���ن ال�ض���عراء و اأ�ض���عارهم)حتقيق ح�ض���ن معم���ري، مراجعة حمد 
اجلا�ضر)1390ه�/1970م(.

اب���ن قي���م اجلوزية: �ض���م�س الدين اأبو عب���داهلل حممد بن اأبي بك���ر ) ت 751 ( . 33
.مفتاح دار ال�ضعادة و من�ضور ولية اأهل العلم و الإرادة .تقدمي و �ضبط : علي بن 
ح�ضن بن علي الأثري مراجعة : بكر بن عبداهلل اأبو زيد ) ط1، دار ابن عفان، 

اخلرب ، 1416ه� / 1996 م (
اأبو نعيم: احلافظ اأبو نعيم احمد بن عبداهلل الأ�ضفهاين )ت 430(. حلية الأولياء . 34

وطبقات الأ�ضفياء .) ط1، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1409 ه�/ 1988 م (
النووي: اأبو زكريا يحي الدين بن �ضرف )ت 676 ه�(. تهذيب الأ�ضماء و اللغات . 35

.) دار الكتب العلمية ، بريوت ، د.ت (
ابن ه�ض���ام: اأبو حمم���د عبدامللك بن ه�ض���ام احلمريي )ت 218 ه�(. ال�ض���رية . 36

النبوي���ة. حتقيق م�ض���طفى ال�ض���قا و ابراهيم البياري و عبداحلفيظ �ض���لبي ) 
موؤ�ض�ضة دار القران، بريوت ، د.ت (

الهمداين : احل�ض���ن بن اأحمد بن يعقوب الهمداين ) 344 ه�( . �ض���فة جزيرة . 37
العرب. حتقيق حممد بن علي الأكوع  )دار اليمامة، 1397ه�، 1977م(.

اب���ن اأبي يعلى: اأبو احل�ض���ني حممد ب���ن اأبي يعلى البغ���دادي احلنبلي ) ت 526 . 38
ه� (. طبق���ات احلنابلة. حتقيق: عبدالرحمن �ض���ليمان العتيبي )مكة املكرمة، 

1419ه�/ 1999م( .
الِكْب�ضي: حممد بن اإ�ضماعيل ) ت 1308ه�( اللطائف ال�ضنية يف اأخبار املمالك . 39

اليمنية. حتقيق: خالد اأبا زيد الأذرعي ) ط1،مكتبة اجليل اجلديد ، �ضنعاء ، 
1406ه�/ 2005 م ( . 



257القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر
اب���ن كث���ري: اأب���و الفداء احلافظ ب���ن كثري الدم�ض���قي ) ت 774 ه����(. البداية و . 40

النهاية، حتقيق: اأحمد اأبو ملحم ، علي جنيب عطوى ، فوؤاد ال�ضيد مهدي نا�ضر 
الدين ) ط1 ، دار الريان للذات ، القاهرة ، 1408 ه� / 1988م(

 الكلبي: اأبو املنذر ه�ضام بن حممد بن ال�ضائب الكلبي ت ) 204 ه�(. ن�ضب معد 14. 
واليمن الكبري .حتقيق : ناجي ح�ض���ن ) ط1 ، بريوت ، عامل الكتب ، 1408ه�/ 

1988 م(

)*( �ملر�جع
ابن جري�س: غيثان بن علي . درا�ض���ات يف تاريخ تهامة وال�ض���راة خالل القرون  . 1

الإ�ض���المية املبك���رة والو�ض���يطة )ق1� ق10ه����/ق7� ق16م ()الريا�س: مطابع 
احلمي�ضي،31�1432ه�/2010� 2011م( )اجلزء الثاين(.

ابن جري�س، غيثان. جنران:درا�ضة تاريخية ح�ضارية )ق1� ق4ه�/ق7 � ق10م(. . 2
)الريا����س : مطابع احلمي�ض���ي ، 1434ه�/2013م()الطبعة الثانية( )اجلزء 

الأول(.
 حيدر : اأ�ضد . المام ال�ضادق و املذاهب الربعة .) ط1، دار الكتاب ال�ضالمي، 3. 

1425ه� / 2004 م (.
الدق���ر: عبدالغن���ي . الإمام ال�ض���افعي فقيه ال�ض���نة الأك���رب .) ط6، دار القلم، . 4

دم�ضق، 1417ه� / 1996 م ( .
الزركل���ي : خري الدين الزركلي . الأعالم .) ط6 ،دار العلم للماليني ، بريوت ، . 5

1984 م (
اأبو زهرة : حممد .ال�ض���افعي حياته و ع�ض���ره ، اآراوؤه وفقهه .) ط2 ،دار الفكر . 6

العربي ،القاهرة ، 1367ه�/1948 م (
عبداملتعايل : حممد بن علي. دليل ال�ض���ماء القدمية للقرى و الهجر والأماكن . 7

العامة املتعارف عليها تاريخيا يف منطقة ع�ضري . ) اأبها 1433 ه� (  .
يو�ض���ف: ح�ضني عبد الأمري.� ن�ض���اأة املذهب ال�ض���افعي وتطوره تاريخيا.)املركز . 8

العلمي العراقي، بغداد، د.ت ( . 
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ــا مبنطقة  ــس و�دي �أبه ــو ـ بيئية حلو� ــات جي ــاء قاعدة بيان ــًا: بن ر�بع

ع�صري)در��صة جغر�فية(. بقلم د. فائز حممد �آل �صليمان ع�صريي)1(.
ال�سفحةاملو�سوعم

258مقدمة اأواًل:
267اخل�سائ�س الطبيعية حلو�س وادي اأبها ثانيًا:
286اخل�سائ�س احليوية واملوارد البيئية الطبيعيةثالثًا:
297اخل�سائ�س املورفوهيدرولوجيةرابعًا:

315التجمعات العمرانية وا�ستخدامات االأرا�سيخام�سًا:
321ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة بحو�س وادي اأبها�ساد�سًا:
326اخلامتة : النتائج والتو�سيات�سابعًا:
328امل�سادر واملراجع ثامنًا:

�أواًل: مقدمة: )2(. 
اإن الأن�ض���طة والفعاليات الب�ض���رية بالبيئات اجلافة و�ضبة اجلافة عادة ما ترتكز يف 
اأحوا�س الأودية ومناطق ت�ض���ريفها، وقد تتحكم البيئة و�ض���كل الأر����س بتلك الفعاليات 
والأن�ض���طة، اإل اأن العام���ل الب�ض���ري ب���دوره اأك���رث تاأثرًيا عليه���ا، وقد يكون ه���ذا التاأثري 
بال�ض���لب؛ كتدهور جمرى الوادي نتيجة للزحف العمراين عليه، وتدهور الغطاء النباتي، 

)1(     فائ���ز ب���ن حمم���د ب���ن م�ض���بب اآل �ض���ليمان ع�ض���ريي ، م���ن موالي���د قري���ة الأ�ض���الب بن���ي مالك ع�ض���ري عام 
)1385ه����/1965م( . در����س مراح���ل تعليم���ه الأوىل يف حا�ض���رة اأبها وتخ���رج يف ثانوية الفهد ع���ام )1403ه� � 
1404ه�/83� 1984م( . وح�ض���ل على درجة املاج�ض���تري من ق�ض���م اجلغرافيا ، كلية الآداب ، جامعة امللك �ضعود 
بالريا�س عام )1416ه�/ 1995م( ، والدكتوراه  من اجلامعة نف�ضها عام )1424ه�/2003م(. عمل يف عدد من 
الأعمال الإدارية والأكادميية  يف كلية املعلمني بالباحة واأبها ، ويف كلية العلوم الإن�ضانية بجامعة امللك خالد. كما 
عمل ع�ض���وًا ، واأحيانًا اأمينًا اأو من�ض���قًا يف عدد من املجال�س واللجان واجلمعيات داخل منطقة ع�ض���ري وخارجها 
، وح�ض���ل على عدد من ال���دورات العلمية والإدارية والفنية والتقنية داخل اململكة العربية ال�ض���عودية وخارجها . 
ون�ضر عددًا من الدرا�ضات والبحوث العلمية ، مثل: )1( »اأهمية نظم املعلومات يف تخطيط اأعمال الدفاع املدين  
املوؤمتر التا�ض���ع ع�ض���ر للدفاع امل���دين ، )جدة، 1423ه����(.  )2( التباينات التنموية ملدن منطقة ع�ض���ري � اململكة 
العربي���ة ال�ض���عودية . املوؤمتر اخلام�س ع�ض���ر للجغرافيا والتنمي���ة يف الوطن العربي . اإ�ض���دار خا�س ، جملة كلية 
الآداب ) جامعة الإ�ض���كندرية ، 2014م(. )3( ا�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 
يف تقييم موا�ضع ال�ضدود لتنمية ح�ضاد املياه يف    منطقة ع�ضري، جنوب غرب اململكة  العربية ال�ضعودية . جملة 
من�ضورات علوم جغرافية العدد )9(. املجلد )4( ) نوفمرب /2015م(. )4( نحو تنمية �ضياحية عن بعد . جملة 

كلية العلوم الإن�ضانية ، جامعة امللك خالد )2017م( )ابن جري�س ( .
هذه الدرا�ض���ة متخ�ض�ض���ة يف علم اجلغرافيا وتناق�س مو�ض���وعًا جي���دًا هو وادي اأبها ، وك���م نحن يف حاجة اإىل   )2(
درا�ضة العديد من الأودية واجلبال    وبع�س املعامل اجلغرافية يف جنوبي البالد ال�ضعودية ، وهذه م�ضوؤولية علماء 

واأ�ضاتذة اجلغرافيا يف اجلامعات املحلية .) ابن جري�س (.
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اأو بالإيجاب مثل: التخطيط مل�ض���اريع �ضياحية وزراعية �ضمن الأحوا�س، واإن�ضاء ال�ضدود 

واخلزانات لغر�س ال�ضتفادة الق�ضوى من طاقة املياه املخزونة يف الزراعة. 
)*( مو�س��وع الدرا�سة واأهميتها: تعد و�ض���ائل وتقنيات ال�ضت�ض���عار عن بعد ونظم 
املعلومات اجلغرافية اأداة فعالة وقوية يف درا�ض���ة امل�ضكالت البيئية ومراقبتها يف املناطق 
اجلاف���ة و�ض���بة اجلافة، ملا له���ا من مميزات وق���درات يف اإمكانية املراقبة والر�ض���د لهذه 
امل�ضكالت.  ويعد وادي اأبها اأحد النظم البيئية التي تعاين من كثري من امل�ضكالت الطبيعية 
والب�ضرية، لذا كان الهتمام ببناء قاعدة بيانات )جيوبيئية( عن الوادي، الذي يعد اأحد 
املواق���ع الطبيعية باعتباره متنف�ًض���ا ملدينة اأبها التي متثل العا�ض���مة الإدارية واحل�ض���رية 
ملنطقة ع�ض���ري، وكذلك الوجهة ال�ض���ياحية للمملك���ة العربية ال�ض���عودية واخلليج العربي. 
ويتعر�س وادي اأبها اإىل م�ض���كالت عدة �ض���واء اأكانت طبيعية اأم ب�ض���رية، ويعد ما يتعر�س 
ل���ه اجلانب الطبيعي )الطبوغ���رايف( حتديًدا من تدهور نتيجة ازدي���اد التمدد العمراين 
علي���ه - نظ���ًرا لكرثة ال�ض���كان وحمدودية الأرا�ض���ي– اأح���د اأكرث امل�ض���كالت التي يعاين 
منها الوادي. فقد نتج عن ذلك اأن تعر�س الوادي– املمر الوحيد والرئي�س ل�ض���بكة املياه 
ال�ض���طحية القادم���ة من غرب وجنوب غرب وجنوب املدين���ة - اإىل تدمري كبري، اإذ يعاين 
الوادي من تقل�س م�ض���احة جمراه؛ مما يوؤدي حتمًيا اإىل ظهور م�ض���كلة كربى، خا�ضة يف 
عمليات الت�ض���ريف املائي ملياه الأمطار وال�ض���يول القادمة من خارج املدينة، حيث يتوقع 
وجود في�ض���انات وغمر ملواقع عديدة من التجمع���ات العمرانية داخل الوادي الواقعة على 
م�ضافات قريبة من املجرى بعد حتويلها اإىل اأر�ٍس �ضكنية خا�ضة داخل مدينة اأبها. ناهيك 

ا نتيجة لتدهور الغطاء النباتي. )1(. عن تدهور الوظيفة ال�ضياحية بالوادي  اأي�ضً
ويعد توافر املعلومات الالزمة لدرا�ضة مثل هذه امل�ضكالت البيئية اخلطوة الأوىل للم�ضاهمة 
يف حله���ا. ولق���د وف���رت التقني���ة احلديث���ة اإمكانية كربى لدرا�ض���ة امل�ض���كالت البيئي���ة، اإذ تزايد 
ا�ض���تخدامها ب�ض���كل كبري يف الفرتة احلالية. ومتثل نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية ال�ضت�ضعار 
ع���ن بع���د اأحد تلك املنظومات التقني���ة التي تلعب هذا الدور، نظًرا ملا تقدمه من اأ�ض���اليب علمية 
دقيقة لبناء وحتليل البيانات املكانية والو�ضفية التي ت�ضتخدم يف الدرا�ضات اجلغرافية والبيئية.

)*(منطقة الدرا�سة: ميتد حو�س وادي اأبها بني دائرتي عر�س)00ً 10َ 18ْ - 35 
23ً 18ْ ْ( �ض���ماًل، وخطي طول )40 21َ42ً ْ - 31 39ً 42َ ْ( �ض���رًقا انظر: )�ضكل 1(، ويبلع 

ي���ا دكتور فائ���ز لي�س وادي اأبها الوحي���د الذي يعاين من هذه امل�ض���كلة واإمنا هناك اأودية وق���رى ومدن عديدة يف   )1(
منطقة ع�ض���ري تعاين من امل�ض���كلة نف�ض���ها، وهذا ناجت عن عدم الوعي عند املواطن ، وكذلك تق�ض���ري املوؤ�ض�ضات 

الإدارية املعنية باحلفاظ على البيئة مثل الأودية وغريها . )ابن جري�س ( .
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طوله )34،7(كم، واأق�ضى عر�س )25،9( كم ، ويغطي م�ضاحة بلغت )389،016كم2(، 
وميث���ل وادي اأبها اأحد الأحوا�س الفرعية حلو�س وادي بي�ض���ة، اإذ ي�ض���كل )1،83%( من 
اإجمايل م�ض���احة وادي بي�ضة. ويتميز حو�س وادي اأبها ب�ضدة ت�ضر�ضه، خا�ضة يف حو�ضه 
الأعل���ى، فاأعلى ارتفاع له يبلغ )2983م( فوق من�ض���وب �ض���طح البح���ر، واأقل ارتفاع فيه 
هو )1946م( فوق من�ض���وب �ض���طح البحر، ويع���د وادي اأبها اأحد املواق���ع الطبيعية التي 
متثل متنف�ضً���ا لأبه���ا، كما يت�ض���م مبدرجاته الزراعية الت���ي متثل قطًبا جاذًبا لل�ض���ياحة 
البيئية خا�ضة يف حو�ضه الأعلى، حيث منطقة ال�ضودة وحممية ريدة التي تتميز بغاباتها 

وغطائها النباتي الكثيف.

)*(�أهد�ف �لدر��صة: 
يتمثل الهدف الرئي�س من هذه الدرا�ض���ة يف بناء قاعدة بيانات )جيوبيئية( حلو�س 
وادي اأبها م�ضتعيًنا يف ذلك با�ضتخدام النمذجة الآلية القائمة على التكاملية بني برامج 
نظم املعلومات اجلغرافية وال�ضت�ض���عار عن بعد، والتحليل الإح�ض���ائي للبيانات املكانية 
والو�ض���فية املرتبطة باملواقع اجلغرافية ملنطقة الدرا�ضة ومع�اجلتها وحتليلها وعر�ضها، 
بهدف اإبراز دور التقنيات احلديثة يف جمال الدرا�ضات اجلغرافية والبيئية حلو�س وادي 
اأبها، وا�ض���تخراج معلومات ذات اأهمية كربى من اأجل احل�ض���ول على اإجابات منا�ض���بة 
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ميك���ن تخ�زينه���ا يف قاع���دة بيانات م�ض���احية وبيئية واجتماعية واقت�ض���ادية و�ض���ياحية 
وحتديثه���ا واإظهارها على خرائط رقمية ي�ض����هل التع�ام�ل م�عها ب�دق����ة واإدارت�ها لإجراء 
التحلي���الت املكانية املنا�ض���بة، م���ن اأجل حتديد امل�ض���كالت )اجليوبيئ���ة( التي يواجهها 
ال���وادي)1(، واإعادة بناء ال���وادي باعتباره اأحد املوارد الطبيعي���ة احليوية للمدينة واحلد 
من ا�ض���تنزافه، وو�ضع ا�ض���رتاتيجيات مالئمة ل�ض���تدامته باعتباره مورًدا طبيعًيا حيوًيا 
ملدين���ة اأبه���ا ال�ض���ياحية... ولتحقيق اله���دف العام ف���اإن هناك جمموعة م���ن الأهداف 
الفرعية �ضعت الدرا�ض���ة لتحقيقها هي: )1(درا�ضة اخل�ضائ�س الطبيعية )اجليولوجية 
والت�ضاري�ضية واملناخية واملياه اجلوفية(.)2( التعرف على اخل�ضائ�س احليوية )الرتبة 
والنب���ات الطبيعي واحلي���اة الربية( وموارد البيئة الطبيعية.)3( درا�ض���ة اخل�ض���ائ�س 
املورفوهيدرولوجي���ة حلو����س وادي اأبها. )4( درا�ض���ة الغطاء النباتي م���ن حيث التوزيع 
والكثافة، وما اأ�ض���ابه من تغري، وعالقته بنقاط الرتف���اع املختلفة خالل املدة )1972- 
2011م(. )5( التع���رف عل���ى من���ط توزيع مراك���ز العمران بال���وادي واأحجام �ض���كانها 
وا�ض���تخدامات الأرا�ض���ي.)6( اإمكانية ال�ض���تفادة من قاعدة البيانات )اجليوبيئية( يف 

تنمية قطاعات الزراعة وال�ضياحة وال�ضناعة والتجارة.
)*( ت�س��اوؤالت الدرا�س��ة وفر�سياته��ا: جاءت ه���ذه الدرا�ض���ة لالإجابة على عدة 
ت�ض���اوؤلت هي:)1( ما ال�ضمات الطبيعية املميزة حلو�س وادي اأبها؟ )2( ما اخل�ضائ�س 
املورفومرتي���ة حلو����س وادي اأبه���ا؟ )3( م���ا اخل�ض���ائ�س الهيدرولوجي���ة حلو�س وادي 
اأبه���ا؟ )4( ه���ل تعر�س الغطاء النباتي للتدهور خالل امل���دد املختلفة؟)2( )5( هل ميكن 
ال�ض���تفادة م���ن احلياة الفطري���ة باعتبارها اأح���د املقومات لتن�ض���يط ال�ض���ياحة البيئية 
بالوادي؟ كما جاءت الدرا�ضة للتحقق من بع�س الفر�ضيات وهي : )1( هناك تاأثري كبري 
عل���ى وظيفة ال���وادي الطبيعية والب�ض���رية.)2( هناك احتمالية تكرار حدوث في�ض���انات 
مدمرة يف الوادي. )3( يتعر�س الغطاء النباتي بالوادي للتدهور نتيجة للزحف العمراين 
والحتطاب النتقائي والقطع اجلائر لالأ�ضجار. )4( ميتلك وادي اأبها ثروة نباتية ميكن 

ا�ضتغاللها كمقوم لقيام �ضياحة بيئية بالوادي)3(. 

)1(   اأ�ضكرك يا دكتور فائز على هذا الطرح العلمي، وناأمل  من اأ�ضاتذة ق�ضم اجلغرافيا يف جامعتي امللك خالد وبي�ضة 
اأن يتعاونوا لدرا�ض���ة بع�س امل�ض���كالت التي تعاين منها منطقة ع�ضري، وهذه الدرا�ضة ، واحدة من الدرا�ضات التي 

ت�ضب يف خدمة هذه البالد . ) ابن جري�س ( .
)2(  لالأ�ضف اأن الغطاء النباتي يف عموم بالد تهامة وال�ضراة اأ�ضابه الكثري من التدمري، والإن�ضان هو ال�ضبب الرئي�ضي 
يف اإتالفه ، والواجب على اجلامعات والبلديات والإمارات اأن تبذل ق�ض���ارى جهودها حلماية  الغطاء النباتي يف 

جميع اأجزاء اجلنوب ال�ضعودي .) ابن جري�س ( .
)3(  كما اأن الرثوات احليوانية يف جميع اأنحاء منطقة ع�ض���ري تدهورت ب�ض���بب اعتداء الإن�ض���ان على الغطاء النباتي 

والق�ضاء على الكثري من احليوانات واحل�ضرات والنباتات النادرة . ) ابن جري�س ( .
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)*( املناهج واالأ�ساليب املتبعة: لتحقيق اأهداف الدرا�ض����ة ولالإجابة على ت�ض����اوؤلتها، 
فقد اعتمدت على املنهج الإقليمي باعتبار الوادي وحدة جيومورفولوجية م�ضتقلة، كما اعتمدت 
����ا- على املنهج الو�ض����في واملنهج التحليلي املبني على ا�ض����تخال�س البيانات  الدرا�ض����ة -اأي�ضً
الرقمية من املرئيات الف�ض����ائية ومنوذج الرتفاع الرقمي) DEM ( واخلرائط الطبوغرافية 
واجليولوجية والرتبة، كما اتبعت الدرا�ض����ة منهج النظم باعتبار الوادي نظًما بيئًيا مفتوًحا، 
كما مت ال�ضتعانة بالأ�ضلوب الإح�ضائي متمثاًل يف ا�ضتخدام جمموعة من الأ�ضاليب والقوانني 
الإح�ض����ائية ملعاجلة البيانات امل�ض����تخدمة يف الدرا�ض����ة، كما اعتمدت الدرا�ضة على الأ�ضلوب 

الكارتوجرافى لتمثيل البيانات الإح�ضائية، ور�ضم اخلرائط والر�ضوم البيانية. 
بيان���ات الدرا�ض���ة وطرق معاجلته���ا وحتليلها: تعددت البيانات امل�ض���تخدمة يف هذه 
الدرا�ض���ة، والتي مثلت م�ض���دًرا مهًما لبناء قاعدة بيانات )جيوبيئية( لوادي اأبها، حيث 
ا�ض���تملت عل���ى الآتي : )1( اخلرائ��ط: تطلب اإعداد قاعدة بيان���ات جيوبيئية عن وادي 
اأبه���ا الرج���وع اإىل جمموع���ة من اخلرائ���ط منها؛ اخلريط���ة اجليولوجي���ة مبقيا�س) 1: 
100000( ال�ض���ادرة عن وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية يف عام )1971م(، واخلريطة 
الطبوغرافية مبقيا�س)1: 250000( ال�ضادرة عن اإدارة امل�ضاحة اجلوية، وزارة البرتول 
وال���رثوة املعدنية عام )1402ه�(، وخرائط الرتبة مبقيا�س)1: 250000( ال�ض���ادرة عن 
وزارة الزراعة واملياه عام )1986م(، وقد اأفادت هذه اخلرائط يف التحقق من الت�ضحيح 
 )Scanner( الهند�ض���ي للمرئيات الف�ض���ائية. وقد مت اإدخال اخلرائط باملا�ض���ح ال�ضوئي
لت�ض���حيحها جغرافًيا )Geo Referencing( داخل برنامج )Arc Map(، ثم بناء قاعدة 
 Digitization( تلى ذلك القيام بعملي���ة الرتقيم ،)Arc Catalog( البيان���ات داخل بيئ���ة
Process (لتحويل اخلرائط من �ض���ورتها الورقية اإىل الرقمية وحتديد نظام الإ�ض���قاط، 
ث���م اإدخ���ال البيانات وتخزينها ب�ض���كل �ض���حيح ل�ض���مان نتائج علمية عن���د تطبيقها على 
Spa�( والإح�ضائية )Spatial( Analysis  اخلريطة، تلى ذلك اإجراء التحليالت املكانية
tial Statistics( داخ���ل بيئة )Arc toolbox( التي تخدم هدف البحث. وبعد النتهاء من 
عملي���ة معاجلة البيان���ات وحتليلها، مت اإخراج النتائج )Output Data( باأ�ض���كال خمتلفة 
 .)ARCGIS Ver.9.3( كاخلرائط والأ�ضكال البيانية واجلداول م�ضتعيًنا يف ذلك بربنامج
)2( املرئي��ات الف�سائي��ة: اعتم���دت الدرا�ض���ة على عدد من املرئيات الف�ض���ائية، 
ومن���وذج الرتف���اع الرقمي التي مت احل�ض���ول عليها من مدينة امللك عب���د العزيز للعلوم 
والتقنية بالريا�س وهي: مرئية ف�ض���ائية )MSS ( ع���ام )1972م(، بدقة متييز مكانية 
)60م(، ومرئية ف�ضائية )+ETM( عام )2002م( بدقة متييز مكانية )30م(، ومرئية 
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ف�ضائية)Spot_5( عام )2011م( بدقة متييز مكانية )2،5م( )�ضكل 2(، منوذج الرتفاع 
الرقمي )DEM( بدقة متييز مكانية )30م( )�ض���كل 3(.  وقد مت ال�ض���تفادة من منوذج 
الرتفاع الرقمي) DEM ( يف متثيل فئات الرتفاع عن من�ضوب �ضطح البحر، وح�ضاب زوايا 
النحدارات) Slope( واجتاهاتها )Aspect(، حيث مت ت�ضنيف فئات الرتفاع اإىل)11( 
فئة بفا�ضل كنتوري )100م(، كما �ضنفت النحدارات اإىل عدد من الفئات وفًقا لت�ضنيف 
ينج)Young (، كذلك مت ت�ضنيف اجتاهات النحدار اإىل ثمانية اجتاهات مبقدار )45ْ( 
���ا يف ا�ض���تخراج حو�س الوادي و�ض���بكة  لكل اجتاه. كما مت ال�ض���تفادة من )DEM( اأي�ضً
الت�ضريف املائي بالوادي م�ضتعيًنا يف ذلك بربنامج )ARCGIS Ver.9.3(. كما مت معاجلة 
املرئيات الف�ض���ائية بدًءا من ت�ضحيحها هند�ض���ًيا)Geometric Correction ( م�ضتعيًنا 
 يف ذل���ك باخلرائط الطبوغرافية واجليولوجية �ض���الفة الذكر، ثم عم���ل دمج للمرئيات
) Mosaic(، واأخ���رًيا عملي���ة قط���ع منطقة الدرا�ض���ة) Subset Image ( م���ن املرئيات 
امل�ض���تخدمة للقي���ام مبعاجلة بيان���ات منطقة الدرا�ض���ة وحتليلها فق���ط دون غريها من 

بيانات كامل املرئيات الف�ضائية)1(. 

)1(  اأ�ضكرك يا دكتور فائز على هذا الر�ضد العلمي وناأمل اأن توا�ضل بحوثك وجهودك يف درا�ضات مماثلة على مواقع 
واأمكنة عديدة يف حا�ضرة اأبها ، اأو يف منطقة ع�ضري ) تهامة و�ضراة ( . ) ابن جري�س(.



الق�سم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات يف ع�سري ، وجنران، والباحة ، وجازان وما حولها  264

)*(وق��د ت�سمنت عمليات معاجلة املرئيات الف�سائية ما ياأتي: )1( ا�ض���تخدام 
 )NDVI( متمثاًل يف تطبيق موؤ�ض���ر الختالف يف الغطاء النباتي )Indices( املوؤ�ض���رات
با�ض���تخدام برنام���ج ) ERDAS IMAGINE Ver. 9.1( لر�ض���د التغ���ريات يف الغط���اء 
النباتي خالل الفرتات املختلفة، والتي نتج عنها ال�ض���كل)4(، حيث ترتاوح قيم املوؤ�ض���ر 
م���ا ب���ني -1 و +1، وكلم���ا اجتهت القي���م اإىل +1 دل ذلك على اخ�ض���رار الغطاء النباتي 
وكثافته، فت�ض���ري القيم الت���ي تظهر باللون الأبي�س اإىل مناط���ق الكثافة النباتية والعك�س 
 )NDVI( ض���حيح بالن�ض���بة للقيم الداكنة، وقد مت ت�ضنيف اخلاليا النباتية طبقا لقيم�
اإىل ثالث فئات هي: )�أ( من �ض���فر لأقل م���ن )0،17( )ب( من 0،17لأقل من )0،40( 

)ج( )0،40( فاأكرث.
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)2( ر�ض���د التغري )Change Detection( يف الغط���اء النباتي خالل املدة )1972-
2002م( و)2002- 2011م( للتعرف على املناطق التي تعر�ضت للتدهور اأو حتولت اإىل 
ا�ض���تخدامات غري نباتية وتلك التي ا�ض���تحدثت مبنطقة الدرا�ضة. )3( اإجراء الت�ضنيف 
غ���ري املوج���ه) Unsupervised Classification( للمرئية الف�ض���ائية )Spot_5( بهدف 
التع���رف على املجموع���ات املوجودة مبنطقة الدرا�ض���ة بناء على خ�ضائ�ض���ها الطيفية، 
متهيًدا للقيام بعملية الت�ض���نيف املوجه)Supervised Classification( لت�ض���هيل اختيار 
مناط���ق التدري���ب امل�ض���تخدمة يف ت�ض���نيف اأمن���اط الغطاء الأر�ض���ي الرئي����س مبنطقة 
الدرا�ض���ة. وقد مت ت�ض���نيف املرئية اإىل اأربعة اأمناط للغطاء الأر�ض���ي يو�ضحها اجلدول 

رقم )1(.
جدول رقم )1( اأمناط الغطاء االأر�سي بحو�س وادي اأبها عام 2011م

غطاء االأر�ساملدلول الرقمي
كتل عمرانية1
غطاء نباتي2
مناطق �ضخرية وعرة3
اأرا�ٍس مك�ضوفة4

امل�ضدر: من ح�ضاب الباحث اعتمادا على معاجلة مرئية ف�ضائية Spot_5 عام 2011م.

Train�( العمل امليداين: مت خالل العمل احلقلي التاأكد من مناطق التدريب *()
ing Area( التي مت حتديدها بناًء على فئات الت�ضنيف غري املراقب للمرئية الف�ضائية، 
ا على العديد من امل�ضاهدات امليدانية للتعرف على اأجزاء  كما ا�ضتمل العمل امليداين اأي�ضً
املنطقة وما تعانيه من مظاهر التدهور خا�ض���ة التعرية املائية وحالة الغطاء النباتي من 
حيث تراجع م�ضاحته وتعر�س بع�س النباتات لالنقرا�س، كما مت اأخذ �ضبعة ع�ضرة عينة 
للرتب���ة من باطن الوادي ومدرجاته لتحليلها.)*( البيانات املناخية: مت العتماد على 
البيانات املناخية ملحطات بي�ضة وخمي�س م�ضيط واأبها بالإ�ضافة اإىل حمطة ال�ضودة التي 
تر�ضد عن�ضر املطر فقط. وقد مت تق�ضيم هذه الدرا�ضة اإىل خم�ضة مباحث، اأولها: يتمثل 
يف درا�ض���ة اخل�ضائ�س الطبيعية حلو�س وادي اأبها مت�ض���منًا اخل�ضائ�س اجليولوجية، 
والت�ضاري�ض���ية واملناخية واملياه اجلوفية. ثانيها: يتمثل يف درا�ض���ة اخل�ض���ائ�س احليوية 
)الرتبة والنب���ات الطبيعي واحليوانات الربية( واملوارد البيئي���ة الطبيعية، ثالثها: اهتم 
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بدرا�ضة اخل�ض���ائ�س املورفوهيدرولوجية وي�ضتمل على درا�ض���ة اخل�ضائ�س املورفومرتية 
والهيدرولوجية حلو�س الت�ضريف، والتحليل املورفومرتي ل�ضبكة الت�ضريف، ورابعما: فقد 
اهتم بدرا�ضة التجمعات العمرانية وحجم �ضكانها وتوزيعها وا�ضتخدامات الأرا�ضي مبنطقة 

الدرا�ضة، وخام�ضها: ا�ضتعر�س اإ�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة بحو�س وادي اأبها)1(.

ثانيًا: �خل�صائ�س �لطبيعية حلو�س و�دي �أبها
1� اخل�سائ�س اجليولوجية: ل ي�ض���كل وادي اأبها اإقليم���ًا جيولوجيًا منفردًا، بل هو 

جزء من منطقة ع�ضري التي هي جزء من التكوين اجليولوجي ل�ضبه اجلزيرة العربية.
وتعد منطقة ع�ض���ري ج���زًءا من املك���ون اجليولوجي الغربي ل�ض���به اجلزيرة العربية 
واملع���روف بال���درع العربي ال���ذي ميثل كتلة اأر�ض���ية قدمية تكونت من ال�ض���خور النارية 

واملتحولة التي تعود اإىل ع�ضر ما قبل الكمربى. 
وق���د م���ر الدرع العرب���ي بتاريخ تركيبي معقد �ض���ديد الطي والت�ض���دع والتداخالت 
الربكانية مع انحدار �ضديد نحو الغرب وخفيف باجتاه ال�ضمال وال�ضرق وال�ضمال ال�ضرقي. 
ومتكن هذا املكون اجليولوجي من مقاومة احلركات الباطنية باأ�ضكالها املختلفة ليت�ضكل 
نتيج���ة لذلك تلك النك�ض���ارات املتعددة مكونة ال�ضال�ض���ل اجلبلية النك�ض���ارية املندفعة 
الغربي���ة ل�ض���به اجلزيرة العربي���ة ومنها اململكة و�ض���رق اأفريقيا وبينهم���ا مكون الأخدود 
الأفريقي العظيم ول�ض���انه ال�ض���مايل البحر الأحمر. وخالل الزمن���ني الثالث والرابع نتج 
ع���ن احلركات الباطنية تغطية وا�ض���عة ل�ض���طح الإقليم بالالبا مكون���ة العديد من القمم 
الربكاني���ة التي تغطيها الكت���ل البازلتية واحلرات التي ت���ربز اأطرافها على هيئة جروف 
تختل���ف يف ارتفاعاته���ا تبًع���ا حلجم احلم���م الربكانية، كما ت�ض���كل العديد م���ن الفوالق 
والنك�ض���ارات، وكذلك العديد من الأودي���ة اجلبلية املتاآكلة التي تت�ض���م بالعمق وتغطيها 
الرتب���ة الوديانية احل�ض���وية والنت���وءات ال�ض���خرية، )وزارة الزراعة واملي���اه، 1405ه�، 
�س4(. ونتج عن الأحداث اجليولوجية الالحقة حدوث طيات وبروزات، وقد اأدت عوامل 
التعري���ة اإىل نحت الأر�س بال�ض���ورة التي هي عليها الآن؛ فظهر العديد من املنك�ض���فات 
ال�ض���خرية ذات املن�ض���اأ الناري كالبازل���ت واجلرانيت وغريها على معظ���م الإقليم، ويف 

مواقع اأخرى تظهر ال�ضخور املتحولة )حم�ضوب واآخرون، 1999م(. 

)1(  اأخي فائز اأرجو اأن توجهوا طالبكم لدرا�ض���ة مو�ض���وعات جغرافية حملية يف مناطق اجلنوب ال�ضعودي وبخا�ضة 
منطقة ع�ضري ، وهذه الأعمال من اأهم الواجبات التي يجب عليكم فعلها . ) ابن جري�س(.
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وتغطي ال�ض���خور الر�ض���وبية من حق���ب الباليوزوى، وكذلك ر�ض���وبيات الأودية التي 
تتكون من احلجر اجلريي واحلجر الرملي والطفل الدرع العربي ب�ضورة جزئية، و�ضاحل 
البحر الأحمر حيث العالقة بني ال�ض���خور يف هذه املنطقة �ض���ديدة التعقيد بفعل �ضدوع 
اأخدود البحر الأحمر. وتعد �ض���خور الدرع العربي يف معظم الأحوال �ضخورًا غري منفذة 
للماء، ومن ثم فهي ل متثل م�ضدًرا رئي�ًضا للمياه اجلوفية.  ومن درا�ضة ال�ضكل رقم )5( 
تبني اأن ال�ضخور القاعدية تغطى احلو�س الأدنى لوادي اأبها، حيث �ضكلت ن�ضبتها حوايل 
)22%( م���ن اإجمايل م�ض���احة الوادي، بينما تغطي ال�ض���خور الربكانية معظم م�ض���احة 

الوادي خا�ضة احلو�س الأو�ضط والأعلى مبا يقارب )88%( من م�ضاحة الوادي.

2ـ: �خل�صائ�س �لت�صاري�صية:
توؤث���ر اأ�ض���كال �ض���طح الأر����س يف النظ���م البيئية وظ���روف املناخ الف�ض���لي واحلياة 
النباتي���ة، وتعد اخل�ض���ائ�س الت�ضاري�ض���ية وما يرتت���ب عليها من وجود اأرا�ٍس م�ض���توية 
و�ض���فوح منحدرة ذات اأهمية كبرية يف توزيع الغطاء النباتي وتركيبة املجتمعات النباتية 
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داخل هذه النظم من خالل العوامل الطبوغرافية مثل: عامل الرتفاع عن م�ضتوى �ضطح 

البحر، ودرجة انحدار ال�ضطح، واجتاه النحدار. 

)*( طبوغر�فية �صطح �لو�دي:
يوؤثر تباين الرتفاع عن من�ض���وب �ض���طح البحر يف العنا�ض���ر املناخية، فمع الرتفاع 
عن م�ض���توى �ض���طح البحر تتغ���ري احلياة النباتي���ة نتيجة انخفا�س درجة ح���رارة الهواء 
واختالف نوع الرتبة، وا�ض���تداد الإ�ضعاع ال�ضم�ضي، وتزايد كمية مياه الأمطار، والرطوبة 
الن�ض���بية.  واعتم���اًدا على من���وذج الرتفاع الرقمي) DEM( اأمكن ا�ض���تخال�س خريطة 
الرتفاعات التي تو�ض���ح ت�ض���اري�س منطقة الدرا�ض���ة واملو�ض���حة باجلدول )2( وال�ضكل 
)6(، اإذ تتباين الت�ض���اري�س يف حو�س وادي اأبها من �ض���ماله اإىل جنوبه، ومن �ضرقه اإىل 
غربه من مرتفعات جبلية و�ض���هول ر�ضوبية داخلية. وتت�ض���ف ت�ضاري�س وادي اأبها ب�ضدة 
تعقيده���ا، حي���ث اأثرت بها كثرًيا من ال�ض���دوع الطولي���ة املتوازية الت���ي اتخذتها الأودية 
جم���ار له���ا؛ مما نتج عنه تتابع التحدب والتقعر من الغرب اإىل ال�ض���رق. ويبلغ متو�ض���ط 
ارتفاع �ض���طح حو�س وادي اأبها )2463م( فوق م�ضتوي �ضطح البحر، حيث يتدرج �ضطح 
حو�س الوادي من ارتفاع )1946م (فوق م�ض���توى �ض���طح البحر عند م�ض���ب الوادي يف 
ال�ض���رق حتى ارتفاع) 2983م( فوق م�ض���توى �ض���طح البحر يف الغرب. وتغطي املرتفعات 
التي يرتاوح ارتفاعها ما بني )2100: 2200م( حوايل ربع )24،7%( م�ض���احة احلو�س، 
بينم���ا ت�ض���كل املرتفعات التي ي���رتاوح ارتفاعها ما ب���ني )2200-2300م( فوق م�ض���توى 
�ض���طح البحر خم�س )19،3%( م�ضاحة احلو�س، مما يعك�س �ضدة ت�ضر�س حو�س الوادي 
وارتفاع من�ضوبها فوق م�ضتوى �ضطح البحر. وفيما ياأتي اأهم هذه الظاهرات الت�ضاري�ضية 

يف منطقة الدرا�ضة:
اأ ���� املرتفعات اجلبلية: ت�ض���كل املرتفعات اجلبلية اأح���د الظاهرات املميزة حلو�س 
وادي اأبها، اإذ تتدرج يف الرتفاع من ال�ضرق اإىل الغرب واجلنوب الغربي، وميكن تق�ضيم 
طبوغرافية حو�س وادي اأبها اإىل الآتي: )*(خط تق�سيم املياه )اجلرف االنك�ساري(: 
وهو �ضال�ض���ل جبلية حادة احلواف ترتفع ب�ض���ورة فجائية من اجلبال ال�ض���احلية، وتطل 
هذه احلافة ب�ض���كل م�ض���تقيم مبا�ضرة على ال�ضهل ال�ض���احلي للبحر الأحمر، وتعرف هذه 
احلافة بخط ال�ض���عاف النك�ض���اري، وتعد ه���ذه احلافة جرًفا مرتاجًع���ا يتميز بالوعورة 
وعدم ال�ضتواء ب�ضبب انحداره ال�ض���ديد وعمقه ال�ضحيق باجتاه الغرب، وتعر�ضه لتعرية 

مائية �ضديدة؛ نظًرا لغزارة الأمطار على هذه املرتفعات معظم العام.
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جدول رقم )2( نطاق االرتفاعات بحو�س وادي اأبها

%امل�ساحة كم2فئات االرتفاع باملرت
200013،4293،5 فاأقل 

2100 -200063،20216،2
2200 -210095،89624،7
2300 -220075،17419،3
2400 -230032،1988،3
2500 -240024،9796،4
2600 -250030،8967،9
2700 -260024،6896،3
2800 -270017،0674،4
280011،4863،0 فاأعلى

389،016100،0الإجمايل

.DEM امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتماًدا على منوذج الرتفاع الرقمي
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)*( املناط��ق اجلبلية الداخلية )مرتفعات ال�سروات(: ت�ض���كل اجلبال الداخلية 
كتاًل �ض���خرية بارزة ووعرة و�ض���ديدة الت�ضر�س ممتدة يف �ضكل نتوءات وحافات �ضخرية 
متباين���ة الرتفاع ومتقطعة ب�ض���بكة ت�ض���ريف ال���وادي، ل يتجاوز ارتفاعه���ا )2500م(، 
وتتميز بالنحدار نحو ال�ضرق وال�ضمال ال�ضرقي، حيث ت�ضرف مياه الأمطار على ال�ضفوح 
ال�ض���رقية جلبال ال�ضروات اإىل جمموعة الأودية الداخلية ومنها وادي اأبها، وت�ضكل جبال 
ال�ض���روات ومرتفعات احلافة النك�ضارية وحدة ت�ضاري�ضية تت�ضم ببع�س اخل�ضائ�س عن 
غريها من الوحدات الت�ضاري�ضية الأخرى باململكة العربية ال�ضعودية، مثل: عامل الرتفاع 
ووقوعه���ا يف مه���ب الرياح اجلنوبية الغربية املو�ض���مية؛ مما جعلها تتلق���ى كميات كبرية 
من الأمطار عملت على تغذية الأودية باملياه معظم �ض���هور ال�ض���نة، كما اأن لهذه الأمطار 
تاأث���ريات مهمة على ن���وع الغطاء النبات���ي الطبيعي وكثافته. ونتيجة للظ���روف الطبيعية 
جلبال ومرتفعات ال�ض���روات؛ فقد منحتها �ض���مة ل تتوفر يف بقية مناطق اململكة املختلفة 
م���ن حيث الن�ض���اطني الزراعي والرعوي، حيث قامت الزراع���ة التقليدية على املدرجات 
الت���ي اأقامها الفالحون على �ض���فوح اجلبال للحفاظ على الرتبة الطميية، كما �ض���اعدت 
الظروف املناخية - حتت تاأثري عامل الرتفاع - على وجود بيئة �ض���ياحية مالئمة، تتميز 

بتوافر اإمكانات تطور ومنو م�ضتقبلي)1(.
ب- ال�سه��ول الر�سوبي��ة الداخلية للوادي: متتد املناطق ال�ض���هلية يف حو�س وادي 
اأبه���ا ب���ني املناطق اجلبلية، وتبدو يف �ض���كل مدرج���ات، وتكون مت�ض���عة يف حو�س الوادي 
الأدنى والأو�ض���ط يف ال�ضرق وال�ضمايل ال�ضرقي ومناطق الثنيات يف الوادي اأكرث منها يف 
حو�س الوادي الأعلى يف الغرب. وت�ض���تغل هذه ال�ض���هول يف زراعة اخل�ض���روات والفاكهة 
واملحا�ض���يل والزراعات املحمية )ال�ض���وبات(، حيث تت�ضم بخ�ضوبة تربتها التي حتتوي 

على الغرين والطني. 
ج � االنح��دار Slope: يوؤث���ر انح���دار ال�ض���طح عل���ى احلي���اة النباتي���ة، فتوؤثر درجة 
النح���دار يف �ض���مك الرتب���ة ودرجة خ�ض���وبتها حيث تك���ون الرتبة رقيقة على ال�ض���فوح 
�ض���ديدة النحدار ب�ض���بب اجنرافها بفعل مي���اه الأمطار وغياب الغط���اء النباتي يف حني 

)1(  اإن ال�ض���ائح يف بالد ال�ض���روات املمتدة من الطائف اإىل اأبها يجد الت�ض���ابه الكبري يف املناخ والت�ضاري�س والرثوات 
الزراعي���ة واحليواني���ة. واأق���ول اإن  هذه البالد بحاجة اإىل درا�ض���ات تاريخية وجغرافية ولغوي���ة واأدبية، واجلميل 
اأن يتواج���د يف اأر�س ال�ض���روات م���ن الطائف اإىل ظهران اجلنوب حوايل ثالث جامع���ات والواجب عليها اأن تقوم 

بواجبها يف خدمة هذه البالد واأهلها . ) ابن جري�س(.
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اأن تربة الأودية واملنخف�ض���ات اأكرث �ضمًكا واأغنى بالعنا�ضر الغذائية؛ مما �ضاعد ال�ضكان 
على ا�ض���تغالل بطون الأودية يف الن�ضاط الزراعي. وبالعتماد على نتائج منوذج الرتفاع 
الرقم���ي) DEM( ، املو�ض���حة باجل���دول رقم )3( وال�ض���كل رقم )7( تبني اأن متو�ض���ط 
انح���دار �ض���طح ال���وادي) 68،9 ْ( ، مما ي�ض���ري اإىل ك���رثة اجلروف ال�ض���خرية مبنطقة 
الدرا�ض���ة. واعتماًدا على ت�ضنيف ينج )Young, 1972, P. 173( الذي يت�ضمن تف�ضياًل 
اأكرث ملناطق النحدارات املتو�ض���طة وال�ضديدة وهي الغالبة يف منطقة الدرا�ضة، واإن كان 

مدى الفئة اجلرفية وا�ضًعا اأكرث من غريها.
جدول )3( درجات االنحدار بحو�س وادي اأبها

%امل�ساحة كم2فئات االنحدار بالدرجات
0،7960،2من �ضفر لأقل من 2

2،3850،6من 2 لأقل من 5
9،6572،5من 5 لأقل من 10

17،7934،6من 10 لأقل من 18
23،7396،1من 18 لأقل من 30

51،97213،3من 30 لأقل 45
282،67472،7من 45 فاأكرث

389،016100،0اجلملة
68،9متو�ضط النحدار

.DEM امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتماًدا على منوذج الرتفاع الرقمي 
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وبتطبيق ت�ض���نيف ينج على منطقة الدرا�ضة تبني �ضيادة النحدارات اجلرفية التي 
تزي���د عل���ى) 45 ْ( ، اإذ �ض���كلت ح���وايل ثالثة اأرب���اع )72،7%( م�ض���احة احلو�س، بينما 
�ضكلت النحدارات ال�ض���ديدة جًدا حوايل) 13،3%( من اإجمايل م�ضاحة احلو�س، يليها 

النحدارات ال�ضديدة بن�ضبة )6،1%( من اإجمايل م�ضاحة احلو�س.
د ���� اجت��اه االنحدار Aspect: يوؤثر اجتاه ال�ض���فوح اجلبلية يف رطوبة الرتبة واجتاه 
الأمطار، حيث تتلقى املنح���درات الغربية واجلنوبية الغربية املقابلة جلهة هبوب الرياح 
كمي���ات اأك���رب من الأمطار مقارن���ة باملنحدرات ال�ض���رقية التي تقع يف ظ���ل الرياح؛ مما 
ينعك����س على كثافة الغط���اء النباتي الذي يتدرج من غطاء نبات���ي كثيف يف الغرب وتقل 
���ا كمية الأ�ضعة ال�ضم�ضية التي  كثافته بالجتاه �ض���وب ال�ض���رق. ويحدد اجتاه ال�ضفح اأي�ضً
يح�ض���ل عليه���ا موقع ما؛ مما يوؤثر عل���ى درجة حرارة الرتبة واله���واء املحيط والرطوبة 
الن�ض���بية و�ض���دة التبخ���ر، وبالتايل ينعك����س تاأثريه على ط���ول فرتة اجلفاف، فال�ض���فوح 
ال�ض���رقية واجلنوبية تتعر�س لقدر كبري من الإ�ض���عاع ال�ضم�ض���ي مقارنة بال�ضفوح الغربية 
وال�ض���مالية؛ مما ي���وؤدي اإىل ارتفاع درجة احلرارة الهواء والرتبة وقلة الرطوبة و�ض���يادة 
غطاء نباتي متفرق ومبعرث على تلك ال�ض���فوح )اأبو �ض���مور، 2005م، �س 104( ، كما اأن 
الختالف يف اجتاه ال�ض���فوح له تاأثري وا�ض���ح على الإنتاج الزراعي والرعوي، فال�ض���فوح 



الق�سم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات يف ع�سري ، وجنران، والباحة ، وجازان وما حولها  274
التي حتظى بكمية كبرية من الإ�ض���عاع ال�ضم�ضي تنا�ضبها املحا�ضيل التي تتحمل اجلفاف 
لرتفاع درجة حرارة تربتها، كما تتميز املحا�ض���يل التي تنمو فيها بالن�ض���ج املبكر بفعل 
اأ�ض���عة ال�ض���م�س، وهذا ينطبق على ال�ضفوح التي تنحدر �ضوب ال�ض���رق واجلنوب، بوادي 
ا لأ�ضعة ال�ضم�س؛ فتحتفظ تربتها بن�ضبة عالية من الرطوبة  اأبها، اأما ال�ضفوح الأقل تعر�ضً
لنخفا����س درج���ة احلرارة فتالئمها املحا�ض���يل الت���ي حتتاج اإىل كمية كب���رية من املياه 
)الزوكة، 1398 ه�، �س 106(. واعتماًدا على منوذج الرتفاع الرقمي) DEM( ، فقد مت 
ت�ض���نيف بيانات النموذج اإىل اجتاهني �ضمايل وجنوبي، وقد تبني اأن ن�ضيب املنحدرات 
ال�ض���مالية )54،8%( م���ن اإجمايل املنحدرات، ثم �ض���نفت بيانات النم���وذج الرقمي اإىل 
اجتاه���ني فقط �ض���رقي غربي، حيث كان ن�ض���يب املنح���درات ال�ض���رقية )60،9%(، من 
اإجمايل املنحدرات، وملقارنة اأو�ضع لجتاهات املنحدرات بحو�س وادي اأبها، مت ت�ضنيف 
اجتاه���ات النحدار اإىل اجلهات الأ�ض���لية والثانوي���ة بواقع )45 ْ( لكل اجت���اه، بدًءا من 
ال�ض���مال و�ض���رًيا مع عقارب ال�ض���اعة كما باجلدول رقم )4(، وال�ض���كل رق���م )8(، وقد 
تبني اأن املنحدرات ال�ض���مالية ال�ض���رقية ت�ض���كل) 18،8%(، يليها الجتاه ال�ضرقي بن�ضبة 
)16،9%( ، ث���م الجت���اه اجلنوبي ال�ض���رقي بن�ض���بة )11،4%(، وبذلك ت�ض���كل اجتاهات 

املنحدرات بالوادي التي تقع يف ظل املطر حوايل الن�ضف )%47،1(.
جدول )4( اجتاهات انحدار ال�سطح بحو�س وادي اأبها

%امل�ساحة كم2االجتاه
0،8940،2م�ضتوي
29،9837،7�ضمايل

72،98418،8�ضمايل �ضرقي
65،93016،9�ضرقي

44،59511،4جنوبي �ضرقي
41،87110،8جنوبي �ضرقي
41،92410،8جنوبي غربي

36،9419،5غربي
34،8969،0�ضمايل غربي

18،9984،9�ضمايل
389،016100،0اجلملة
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3ـ �خل�صائ�س �ملناخية:
�أ ــ �حلر�رة: 

ت�ضري بيانات اجلدول رقم )5(، وال�ضكل رقم )9( اإىل املتو�ضطات ال�ضهرية لدرجات 
احلرارة يف حمطة اأبها، حيث يتبني احلقائق الآتية: بلغ املتو�ضط ال�ضنوي العام لدرجات 
احلرارة يف منطقة اأبها نحو 19ْ م، ويالحظ ب�ضفة عامة ارتفاع درجات احلرارة خالل 
املدة بني �ض���هري مايو اإىل �ض���بتمرب، وت�ض���ل اأق�ض���اها يف �ض���هر يونيو الذي ت�ض���جل فيه 
حمطة اأبها اأعلى متو�ض���ط لدرجة احلرارة تبلغ 23،8 5م، بينما تت�ض���م درجات احلرارة 
بالنخفا����س واإن احتفظ���ت بقيمها املعتدلة خالل املدة بني �ض���هري نوفم���رب اإىل اإبريل، 

وت�ضل اأدناها خالل �ضهر يناير 13،6ْ م.
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جدول رقم )5( املتو�سطات ال�سهرية ودرجات احلرارة العظمي وال�سغرى يف 

حمطة اأبها خالل املدة 1985 - 2011م
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19،521،122،925،228،630،930،530،429،526،022،920،825،7العظمى
7،79،411،112،714،816،617،216،714،911،68،97،312،4ال�ضغرى
13،615،317،018،921،723،823،623،522،218،815،914،119،0املتو�ضط

11،811،711،812،513،814،313،313،714،614،414،013،513،3املدى

امل�ضدر: وزارة الدفاع والطريان، الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة. 

جدير بالذكر اأن متو�ض���طات درجات احلرارة ل تعك�س اأهمية جيومورفولوجية ذات 
مغ���زى كبري، كم���ا اأنها ل تدل على التطرف احلراري يف املنطقة، ومرد ذلك اأن الأهمية 
اجليومورفولوجية لعن�ض���ر احلرارة تكمن اأ�ضا�ض���ا يف التغري اليومي والف�ض���لي لدرجات 
احل���رارة اأو ما يعرف بالآماد احلرارية )Mean annual range ( التي ت�ض���ري اإىل الفرق 
بني النهايتني العظمى وال�ض���غرى ومن ثم اأق�ض���ى واأدنى ما ميكن اأن يكون له من تاأثري 

على جتوية اأ�ضكال ال�ضطح باملنطقة )املعداوى، 2005، �س38(. 
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يت�ضح من خالل حتليل املدى ال�ضهري لدرجات احلرارة يف حمطة اأبها)جدول رقم 
5(، اأن متو�ض���ط املدى احلراري ال�ض���نوي يف منطقة الدرا�ض���ة يبلغ نحو 13،3 ْم، وجتدر 
الإ�ض���ارة اإىل وج���ود تاأثري كبري لدرج���ة القارية على معدلت امل���دى احلراري يف منطقة 
الدرا�ضة، اإذ بتطبيق معامل القارية)1(. ، فقد بلغ )6( وهي قيمة ذات مدلول منخف�س، 
مما يدل على قارية منطقة الدرا�ضة، ويعزي ذلك اإيل البعد عن التاأثريات البحرية التي 

تعمل علي تقليل الفارق بني النهايتني العظمي وال�ضغرى. 
يظه���ر التاأثري اجليومورفولوجى لتغ���ري درجات احلرارة على ال�ض���خور يف منطقة 
الدرا�ض���ة من خالل التاأثري امليكانيكى والكيميائى، حي���ث انه مع تتابع ارتفاع وانخفا�س 
درج���ات احلرارة تت���واىل عملية التمدد والنكما�س املعدين لل�ض���خور بدرجات متفاوتة؛ 
مم���ا ي���وؤدي اإيل �ض���غوط جانبية كب���رية ت���وؤدى يف النهاية اإىل تك�ض���ر ال�ض���خور وتفتتها 
فيم���ا يعرف بالتجوي���ة امليكانيكية احلراري���ة، ويالحظ ذلك يف تفكك وانف�ض���ال الكتل 
ال�ض���خرية، وانفراط كت���ل اجلالميد ومظاهر التق�ض���ر يف ال�ض���خور بالنطاق اجلبلى، 
والت�ض���ققات الطينية والطميي���ة بقاع الوادي، كما اأن ارتفاع درج���ات احلرارة يوؤدى اإىل 

جفاف الرتبة وتفككها، مما ي�ضهل من عملية التذرية بفعل الرياح.
كما تعد احلرارة من العنا�ض���ر املهمة حلدوث التجوية الكيميائية، حيث اأن معدلت 
التجوي���ة الكيميائية تت�ض���اعف مع زي���ادة درجة احلرارة مبقدار 10 ْم مع �ض���رورة توفر 
الرطوب���ة )Brookfield, 2004, p.15(، كم���ا اأن ارتفاع درجات احلرارة يوؤدى اإىل زيادة 
طاق���ة التبخر و�ض���عود حمالي���ل الأمالح من الرتبة ث���م تبلورها مرة اأخ���رى فيما يعرف 

بالتجوية امللحية. 

ب ــ �لرطوبة �لن�صبية:
توؤث���ر الرطوبة الن�ض���بية باعتبارها اأحد العنا�ض���ر املناخية على عملي���ات التجوية، 
خا�ض���ة التجوية الكيميائية، وي�ض���ري اجلدول رقم )6(، وال�ض���كل )10( اإىل املتو�ضطات 

ال�ضهرية للرطوبة الن�ضبية يف حمطة اأبها حيث يت�ضح الآتي:

)1(  معامل القارية = الفرق بني متو�ضط حرارة �ضهري اكتوبر وابريل * 100 / املدي احلراري ال�ضنوي، وكلما اقرتب 
الناجت من القيمة �ضفر دل ذلك علي �ضدة القارية )حم�ضوب، 1992، �س195(. )فائز(.
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جدول )6( املتو�سطات ال�سهرية للرطوبة الن�سبية يف حمطة اأبها خالل املدة 
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69،966،661،759،051،239،345،351،638،242،260،366،154،3

امل�ضدر: وزارة الدفاع والطريان، الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة. 

يبلغ املتو�ضط ال�ضنوي للرطوبة الن�ضبية يف منطقة الدرا�ضة حوايل )54،3%(، وت�ضري 
البيانات اإىل ارتفاع معدلت الرطوبة الن�ضبية خالل املدة ما بني �ضهري دي�ضمرب وفرباير 
لت�ضجل متو�ضط )67،5%(، وت�ضل اأق�ضاها خالل �ضهر يناير مبعدل )69،9%(، يف حني 
ت�ض���جل املتو�ض���طات تراجًعا يف املدة ما بني �ض���هري يونيو واأكتوبر، وت�ض���ل اأدناها خالل 
�ض���هر �ض���بتمرب مبعدل )38،2%(؛ مما يدل على العالقة العك�ض���ية بني الرطوبة الن�ضبية 

ودرجات احلرارة. 
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يوؤدى ارتفاع ن�ضبة الرطوبة يف الهواء خا�ضة خالل ف�ضل ال�ضتاء اإىل ن�ضاط عمليات 
التجوي���ة الكيميائية رغ���م انخفا�س درجات احل���رارة، ويوؤدى ذل���ك اإىل تفعيل عمليات 
التحلل والإذابة يف ال�ض���خور فتن�ض���اأ عنها حفر الإذابة واأقرا�س ع�ضل النحل والكهوف، 
ومن ناحية اأخرى فمع انخفا�س معدلت الرطوبة الن�ض���بية خالل ف�ضل ال�ضيف وزيادة 
طاق���ة التبخ���ر يزيد معدل اجلف���اف؛ مما ينعك�س ب���دوره على تدهور الرتبة وتعر�ض���ها 
لعملي���ات التعري���ة ل�ض���يما التعري���ة الريحية، كما ينعك����س انخفا�س الرطوبة يف ف�ض���ل 
ال�ضيف على تراجع معدلت التجوية الكيميائية على الرغم من ارتفاع درجات احلرارة.

ج ــ �لرياح:
ت���وؤدي الري���اح دوًرا جيومورفولوجي���ا مهًما يف ت�ض���كيل ظاهرات ال�ض���طح باملنطقة، 
وتتح���دد اأهم اجلوانب املتعلقة بدرا�ض���ة الرياح يف حتليل ن�ض���ب هبوبه���ا من الجتاهات 

املختلفة و�ضرعاتها، ومن درا�ضة اجلدول رقم )7(، وال�ضكل رقم )11( يت�ضح الآتي: 
جدول )7( املتو�سطات ال�سهرية ل�سرعة الرياح يف حمطة اأبها )عقدة/ �س( خالل 

املدة 1985 - 2011م
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101297667667777،5

امل�ضدر: وزارة الدفاع والطريان، الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة. 
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د ــ �الأمطار:
ت�ض���ري بيانات اجلدول رقم )8(، وال�ضكل رقم )12( اإىل كمية الأمطار ال�ضهرية يف 

حمطة اأبها، حيث ميكن ا�ضتخال�س الآتي:
يرتفع املتو�ضط ال�ضنوي ملعدل هبوب الرياح اجلنوبية الغربية، حيث ت�ضكل )%36،8(، 
تليها يف املرتبة الثانية الرياح الغربية بن�ضبة )29،1%(، اأي اأن هذين الجتاهني ي�ضكالن 
حوايل ثلثي اإجمايل معدل هبوب الرياح بن�ضبة )65،8%(، وبا�ضتبعاد ن�ضبة ال�ضكون التي 
تبلغ )5،7%( فان معدل الهبوب لبقية الجتاهات ل يتجاوز )28،4%(، وي�ض���جل الجتاه 
ال�ضمايل ال�ضرقي اأدناها بن�ضبة )2،3%(، يف حني اأن الرياح ال�ضمالية ال�ضرقية واجلنوبية 

ال�ضرقية تكاد تنعدم خالل ف�ضل ال�ضيف.
جدول )8( كمية االأمطار ال�سهرية )مم( يف حمطة اأبها خالل املدة 1985 - 2011م
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17،513،745،846،023،88،016،925،36،23،05،24،7216،1

امل�ضدر: وزارة الدفاع والطريان، الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة. 
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تو�ض���ح املتو�ضطات ال�ضهرية ل�ض���رعة الرياح يف منطقة الدرا�ضة اأن �ضرعة الرياح ل 
تتجاوز)12( عقدة / �س، كما ل تقل عن )6( عقدة / �س، مبتو�ض���ط �ض���نوي ي�ض���ل اإىل 
)7،5( عقدة / �س، ويالحظ تزايد �ضرعة الرياح يف ف�ضل ال�ضتاء حيث ي�ضل متو�ضطها 
اإىل )9،7( عق���دة / �س، وتبلغ اأق�ض���اها يف �ض���هر فرباي���ر اإىل )12( عقدة / �س، بينما 
تقل �ضرعة الرياح ن�ضبيا خالل ف�ضل ال�ضيف حيث ي�ضل متو�ضطها اإىل )6،3( عقدة / 
�س، وتبلغ اأدناها اإىل )6( عقدة / �س يف �ض���هور مايو ويوليو واأغ�ض���ط�س و�ضبتمرب، ورمبا 
يرجع ذلك اإىل فقدان الرياح ال�ضمالية الغربية قدًرا كبرًيا من �ضرعتها عند و�ضولها اإىل 
منطقة الدرا�ض���ة ب�ضبب بعدها الن�ض���بي عن جمال تاأثريها. تقدر كمية الأمطار ال�ضنوية 
التي ت�ض���قط على منطقة الدرا�ض���ة بنحو 216،1مم / ال�ضنة، ويزيد من فاعلية الأمطار 
يف املنطقة عدة عوامل اأهمها: ارتفاع من�ضوب ال�ضطح، و�ضدة انحدار احلافات. بتطبيق 
معامل اجلفاف “دى مارتون")Aridity Index )1 فقد بلغ متو�ض���ط ناجت املعادلة بالن�ضبة 

معامل اجلفاف لدى مارتون = I = P / T + 10  حيث اأن I = معامل اجلفاف P = كمية املطر ال�ضنوي )مم(   )1(
T = املتو�ض���ط ال�ض���نوي لدرجات احلرارة )5م( . فاإذا قل ناجت املعادلة عن املعامل )5( تكون املنطقة �ض���من 

 .)Mabbutt, 1977, p.2( الإقليم ال�ضحراوي اجلاف
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ملنطقة الدرا�ض���ة نحو )21،4(. وترتكز الأمطار ب�ض���فة خا�ض���ة خالل ف�ضل الربيع، اإذ 
ت�ضتاأثر ال�ضهور من مار�س اإىل مايو بنحو 53،5% من كمية الأمطار ال�ضنوية ال�ضاقطة على 
منطقة الدرا�ض���ة، ويعد �ض���هر اأبريل اأكرث ال�ضهور مطًرا حيث ي�ضجل 46 مم ، بينما �ضهر 
اأكتوبر هو اأدنى ال�ضهور يف كمية املطر مبعدل 3 مم . يت�ضح اأثر فعل الأمطار من الناحية 
اجليومورفولوجية يف تعرية ال�ض���طح من خالل كل من الفعل امليكانيكي والكيميائي ملياه 
الأمطار ال�ض���اقطة، ويظهر التاأثري امليكانيكي من خالل عمليتني هما: التعرية التناثرية 
وتعنى التعرية ال�ض���طحية بفعل الرتطام املبا�ض���ر ملياه الأمطار، حيث اأن �ضغط قطرات 
املطر ميكن اأن يوؤدى اإىل رفع حبيبات الرتبة لعلو قدمني يف الهواء ونقلها مل�ض���افة خم�ضة 
اأقدام )�ض���المة، 1983، �س23(، كما ي�ضاهم اجلريان ال�ضطحي للمياه يف متزيق الكتل 
اجلبلي���ة بالأودية اخلانقية ال�ض���يقة �ض���ديدة النح���دار ذات اجلوان���ب اجلرفية، وعدم 
النتظام يف القطاعات الطولية لالأودية، وتكوين امل�ض���ارع وامل�ض���اقط املائية اأو اجلروف 
املعلقة، وامل�ضاطب ال�ضخرية اجلانبية، كما تن�ضاأ ال�ضواهد واجلزر ال�ضخرية التي متثل 
بقايا الكتل ال�ضخرية املقاومة للنحت املائي، كما اأن التباين الف�ضلي يف �ضقوط الأمطار 

يوؤثر �ضلًبا على الرتبة. 
ه� �� التبخر: ت�ض���ري بيانات اجلدول رقم )9( وال�ض���كل رقم )13( اإىل ارتفاع طاقة 
التبخر مبنطقة الدرا�ض���ة، حيث بلغ متو�ض���ط معدل التبخر يف حمط���ة اأبها نحو) 69،9 
مم/ الي���وم(، ويعزى ذل���ك اإىل وقوع املنطقة يف النطاق الداخلي الذي يت�ض���م بالرتفاع 

الن�ضبي لدرجة احلرارة، وزيادة درجة القارية. 
جدول )9( متو�سط التبخر ال�سهري )مم( يف حمطة اأبها خالل املدة 1970 - 1985م
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33،836،853،866،589،2108110،210490،464،345،736،669،9

امل�ضدر: اجلرا�س، 1988م، �س44.

Thronth�( التي اقرتحها )Precipitation Index( )1( ربتطبيق معادلة معامل املط
wait( لتقدير قيمة التبخر، فقد بلغ متو�ض���ط املعامل يف منطقة الدرا�ض���ة نحو )0،26( 

 =P  حي���ث اأن  Precipitation Index = P / E :(WoodCock, 1976, p.116) 1(  معادل���ة معام���ل املط���ر(
اإجمايل الت�ضاقط ال�ضنوي .E = اإجمايل التبخر ال�ضنوي.
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 ،)Rumney, 1968, p.105( وه���و يقرتب م���ن املعامل الذي ي�ض���ري اإىل النطاق اجل���اف
ويالحظ انخفا�س قيم التبخر خالل فرتة ف�ض���ل ال�ض���تاء من دي�ضمرب اإىل فرباير حيث 
ت�ض���جل متو�ض���ط )35،7 مم(، وت�ضل اأدناها خالل �ض���هر يناير الذي ت�ضجل فيه حمطة 
اأبها )33،8 مم(، بينما ترتفع القيم خالل فرتة ف�ض���ل ال�ضيف من يونيو اإىل اأغ�ضط�س 
وت�ض���جل متو�ض���ط )107،4 مم(،وت�ضل اأق�ضاها يف �ض���هر يوليو الذي ت�ضجل فيه حمطة 

اأبها )110،2(مم. 

4: �ملياه �جلوفية: 
يوجد باململكة العربية ال�ض���عودية نوعان من املياه اجلوفية اأولهما: مياه جوفية حتت 
ال�ض���طح) Sub Surface Water(، وه���ي املي���اه التي تختزن يف روا�ض���ب بط���ون الأودية، 
وتكون قريبة من �ضطح الأر�س، حيث يتجدد خمزونها كل عام ح�ضب كمية الأمطار التي 
ت�ضقط، وثانيهما: املياه اجلوفية العميقة)Water Deep Under Ground ( التي اختزنت 
يف ال�ض���خور الر�ضوبية على اأعماق بعيدة جدا من �ض���طح الأر�س اأثناء الع�ضور املطرية 
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يف الزمن اجليولوجي الرابع الذي �ضهدته اململكة )جنيم، 1420ه�، �س: 382(.)1(  وقد 
اأثبت���ت الدرا�ض���ات اجليولوجية اأنه ل توجد يف منطقة ع�ض���ري مي���اه جوفية عميقة؛ لعدم 
نفاذية �ض���خور املنطقة النارية للمياه؛ وقلة �ض���مك الإر�ض���ابات احلاملة للمياه، كما كان 
مليل الطبقات ال�ض���خرية له�ضبة ع�ضري نحو ال�ضرق ووجود اإر�ضابات ذات �ضمك كبري يف 
منطقة الدوا�ضر وما بعده�ا اأكرب الأثر يف ت�ضرب مياه الأمطار اجلارية يف اأودية ع�ضري اإىل 
تلك الإر�ضابات لت�ضتقر يف باط�ن الأر�س. اأما املياه اجلوفية يف وادي اأبها فهي مياه جوفية 
�ض���طحية، وقد تكونت هذه املياه بفعل ت�ضرب مياه الأمطار واملياه اجلارية يف الأودية من 
خالل طبقات الرمال واحل�ضى واحل�ضباء، اأو اإىل م�ضام بع�س طبقات �ضطح الأر�س اأو 
�ضقوقها اإىل اأن ت�ضتقر فوق طبقات �ضخرية �ضماء، ويقدر عمق الطبقات احلاملة للمياه 
بني ب�ض���عة اأمتار اإىل ب�ضع ع�ض���رات من الأمتار وفقا لعمق الطبقة ال�ضخرية غري املنفذة 
الت���ي تق���ع حتت تلك الطبقات اخلازنة للمياه )ال�ض���ريف، 1978م، �س: 99(، وتبقى املياه 
املت�ض���ربة يف هذه الطبقات القريبة من ال�ض���طح بعيدة عن التبخر والت�ضرب حتى يح�ضل 
عليه�ا عن ط�ريق حفر الآبار، وقد تظهر على ال�ضطح يف املناطق املنخف�ضة كبطون الأودية 
اأو �ض���فوح املنح���درات اجلبلية على �ض���كل عيون جارية، وتوجد املي���اه اجلوفية على امتداد 
مرتفعات ع�ضري حمتجزة يف ال�ضدوع ال�ضخرية غري املنتظمة من املواد املعر�ضة للعوامل 
اجلوي���ة، كم���ا توجد يف الإر�ض���ابات الطميية يف بطن الوادي، وه���ذه اخلزانات اجلوفية ل 
حتجز �ضوى كميات قليلة من املياه �ضرعان ما تن�ضب عن طريق ال�ضحب امل�ضتمر من الآبار 
اإن مل ت�ض���قط الأمطار على املنطقة لتعوي�س امل�ض���حوب من املخزون. ويوجد بحو�س وادي 
اأبها العديد من الآبار املحفورة بالطرق اليدوية ذات الأعماق القليلة التي ترتاوح ما بني 10 
و 26 مرًتا، ومعظمها حمفورة يف بطن الوادي اأو بالقرب منها �ض���من انك�ضارات ال�ضخور 
البازلتية، حيث تت�ض���رب مياه ال�ض���يول اإيل الطبقات الر�ضوبية اأو �ضقوق ال�ضخور ال�ضلبة. 
ورغم التفاوؤل بكمية املياه احلالية اإل اأن هذه املكامن اجلوفية العميقة للمياه يف املرتفعات 
حمدودة الكمية، حيث تتاأثر بكمية مياه الأمطار ومواقع احلفر، لذا حتظر وزارة الزراعة 
حفر الآبار الإرتوازية يف هذه املناطق خوًفا من ت�ضرب مياه الطبقة اجلوفية ال�ضطحية اإىل 

�ضقوق ال�ضخور يف الطبقات الباطنية. )2( 

)1(  من خالل جتوايل يف بالد تهامة وال�ضراة خالل الأربعني عامًا املا�ضية �ضاهدت ع�ضرات الآبار العميقة التي يعود 
تاريخها اإىل مئات ال�ضنني وكثري من هذه الآبار مازالت قائمة وتتواجد فيها مياه �ضاحلة لل�ضرب والزراعة. واأقول 

اإن املياه اجلوفية واأي�ضًا هذه الآبار جدير اإىل اأن ي�ضدر عنها عدد من البحوث العلمية ) ابن جري�س(.
اأثناء تنقالتي يف بلدان عديدة يف ال�ض���راة وتهامة �ض���معت كثري من اأهل البالد يتذمرون  وي�ضتكون من قلة املياه،   )2(
حت���ى اإن بع�س املوارد املائية امل�ض���هورة ، اأو بع�س الآب���ار القدمية املعروفة بغزارة مياهها جفت ون�ض���بت ، وهذه 

امل�ضكلة جديرة بالبحث والدرا�ضة. )ابن جري�س(.
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وترتك���ز الطبق���ة الوحيدة احلامل���ة للمياه يف مناطق ه�ض���بة ع�ض���ري يف التكوينات 
الطميية التي نقلت بوا�ض���طة املياه ال�ض���طحية من املرتفعات، وتر�ضبت يف اأودية اله�ضبة 
منذ الع�ض���ور املط���رية يف الزمن الرابع مثل: اأودية بي�ض���ة واأبها وتثليث. وت�ض���حب املياه 
اجلوفية من الوادي بامل�ض���خات، وكلما كان م�ضتوى املاء قريبًا من �ضطح الأر�س كالآبار 
العادي���ة املك�ض���وفة؛ زادت ن�ض���بة التبخ���ر نظ���ًرا لرتفاع املاء باخلا�ض���ية ال�ض���عرية اإىل 
ال�ض���طح، كما اأن مناط���ق املرتفعات التي تكرث بها الأمطار وتنت�ض���ر به���ا الغابات واأنواع 
النبات���ات والزراع���ة البعلية تتعر�س لفق���د كميات كبرية من املياه ع���ن طريق النتح من 
النباتات، ولهذا اأثره يف ا�ضته�الك جزء من املياه اجلوفية، ويف الوقت نف�ضه فاإن الينابيع 
وامل�ضتنقعات التي تكرث يف بطون الأودية، والعيون املتدف�قة من املرتفعات ت�ضحب كميات 
م���ن املياه اجلوفية .كم���ا اأن اعتماد املناط���ق املنزرعة املوجودة عل���ى روافد الوادي ويف 
بطن���ه على املي���اه اجلوفية باعتبارها م�ض���دًرا للري، وازدياد التو�ض����ع الزراعي يف كافة 
املن�اطق، بالإ�ض���افة اإىل التو�ض����ع العم���راين يف املنطقة، كل ذل���ك اأدى اإىل زيادة حجم 
ال�ض���تهالك من املياه اجلوفي�ة، لذا ينبغي درا�ضة مواقع ال�ضدود يف اأماكن جتمع الأودية 
يف احلو�س ملواجهة ا�ضتنزاف املياه والتو�ضع الزراعي. ويعتمد تعوي�س املخزون من املياه 
على عوامل منها كمية الأمطار وتوزيعها و�ض���مك الإر�ضاب ونوعية ال�ضخور وطبوغرافية 
الأر����س، فف���ي املناط���ق املرتفعة تكون ال�ض���خور الباطني���ة يف الوادي قريبة من �ض���طح 
الأر����س؛ مما يجعل طاقة التخزين قليلة يف الروا�ض���ب الطينية الرقيقة. بالإ�ض���افة اإىل 
نوعية ال�ض���خور، ومعظمها من ال�ض���خور اجلرانيتية واملتحولة غري امل�ض���امية، ولذا فاإن 
ال�ضيل الناجت عن املطر غالًبا ما ينح�ضر يف جمرى الوادي ك�ضيل �ضطحي، فيتم تعوي�س 
املخزون عن طريق املياه املت�ضربة خالل روا�ضب الأودية، وتزداد كمية املياه املت�ضربة اإىل 
باطن الأر�س عند م�ضبات الأودية، ويف مناطق ال�ضدود ال�ضخرية املحتجزة بها كميات 
من الإر�ض���ابات، كما تزداد ن�ضبة الت�ضرب كلما ا�ضتمرت الأمطار يف الهطول، وا�ضتمرت 
ال�ض���يول يف اجلري���ان يف الأودية لفرتة اأط���ول، وعندما تفي�س مي���اه الأودية على جوانب 
جمرى الوادي وتغرق املزارع، اأو تكون امل�ضتنقعات بالإ�ضافة اإىل ملء الأحوا�س الزراعية 
ا عما فقدته. مبياه ال�ضيول لريها، فاإن هذا يزيد من من�ضوب املياه اجلوفية ويعد تعوي�ضً

وخال�سة القول: اأن امل�ض���در الأ�ض���ا�س ملياه املنطقة ال�ض���طحية واجلوفية هو مياه 
الأمط���ار وتوزيعه���ا، فزيادة الإفراط يف �ض���حب املياه اجلوفية ي���وؤدي اإىل نق�س يف املياه 
املخزونة واملحدودة الكمية، ويكون ال�ض���حب اأكرب من التعوي�س، لذا فاإن احلاجة لإن�ضاء 
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ال�ض���دود يف جماري الأودية ي�ض���اعد على تعوي����س الفاق�د من املي���اه اجلوفية يف منطقة 
ع�ض���ري ب�ض���فة عامة. وعليه فاإن ال�ضيا�ض���ة املائي���ة للمملكة التي ح���ددت معاملها خطط 
التنمية عرب مناهج واأ�ض���اليب اإدارية متطورة تنطلق من اإدراك تام، باأنه مثلما اأ�ضبحت 
اأحوا����س املياه اجلوفية العميقة اأ�ضا�ض���ًا للتو�ض���ع الزراعي الهائل يف الب���الد فاإن التنمية 
القت�ضادية والعمرانية ال�ضاملة يف �ضتى اأنحاء مناطق الزراعة ذات امل�ضاحات ال�ضغرية 
يعد موردها املائي الرئي�س هو �ض���يول الأمطار، ومن هذا املنطلق تبنت ال�ضيا�ضات املائية 
للدولة فكرة اإن�ض���اء ال�ضدود ملعاجلة و�ضع هيدرولوجي تقل اأمطاره وتتذبذب وي�ضتد فيها 
التبخر؛ وذلك لال�ض���تفادة من مياه ال�ض���يول يف تغذية الآبار اجلوفية ال�ضطحية بدًل من 
اأن يظ���ل ه���ذا املورد املائي خط���ًرا مدمًرا لكثري م���ن القرى واملزارع ثم ي�ض���يل هدرًا يف 
الرم���ال البعيدة عن مناطق تكوينات املياه اجلوفية الثانوية. كما اأن بع�س ال�ض���دود التي 
مت اإن�ضاوؤها يف اأبها من قبل وزارة الزراعة واملياه، قد ثبت مفعولها بزيادة من�ضوب املياه 
اجلوفية يف الآب�ار الواقعة على �ض���فتي الوادي )ال�ضت�ضاري "اخلطيب وعلمي"، 1423- 
1424ه�(، ومن ثم ينبغي اإقامة بع�س ال�ض���دود املقرتحة يف وادي اأبها الأدنى والأو�ض���ط، 
وذل���ك لزي���ادة املياه اجل�وفية خا�ض���ة واأن هناك تو�ض���ًعا يف امل�ض���احات الزراعية، وهذا 

يتطلب كمي�ات كبرية من املياه.

ثالثًا: �خل�صائ�س �حليوية و�ملو�رد �لبيئية �لطبيعية
1- الرتبة:  تعد الرتبة الو�ض���ط ال���ذي تنمو فيه النباتات، فهي عامل مهم يف حياة 
النباتات وم�ضدًرا لغذائه، وعن طريقها يتم تثبيته، كما يتحدد على الرتبة كثافة الغطاء 
النباتي؛ فكلما زادت خ�ضوبة الرتبة كان الغطاء النباتي كثيًفا، وكلما قلت خ�ضوبة الرتبة 
يتعر����س النبات للتدهور. ومن حتليل خريطة الرتبة الت���ي اأعدتها وزارة الزراعة واملياه 
عام 1986م، تبني اأن حو�س وادي اأبها ينتمي اإىل نوعني للرتبة انظر: )�ضكل رقم 14(:

)اأ( تربة الرطميية ال�سحراوية )Torrifluvents( املتداخلة: تكونت تربة توري 
فلوفنت�س نتيجة تداخل الرتبة الفي�ض���ية ال�ض���حراوية حديثة التكوين مع تربة ح�ض���وية 
رملي���ة حديثة التكوين، ويغطي هذا النوع من الرتبة القطاع الأو�ض���ط حلو�س وادي اأبها 
بن�ضبة) 49% (، من اإجمايل م�ضاحة الوادي. ويت�ضم هذا النوع من الرتبة بقوامه الرملي 
اأو الطميي اأو احل�ضوي، كما تتميز بنفاذيتها املتو�ضطة وقدرتها العالية على حفظ املياه، 

كما تت�ضم باأنها تربة غري ملحية اإىل متو�ضطة امللوحة.
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)ب( الرتب��ة العادي��ة الكل�سية اأورثيد�س: تعد الأكرث انت�ض���اًرا يف منطقة ع�ض���ري 
ب�ض���فة عامة، وتغطي اأكرث من ن�ض���ف )51%( م�ض���احة حو�س وادي اأبها، وتظهر ب�ضكل 
ا يف �ضكل نطاق �ضغري ميتد اإىل  وا�ض���ح باحلو�س الأعلى والأدنى للوادي، كما تظهر اأي�ضً

اجلنوب من الرتبة الرطميية ال�ضحراوية. 

 اأما بالن�ض���بة للرتبات يف بط���ن الوادي؛ فتتكون من الإر�ض���ابات الغرينية والرملية، 
وقد تر�ضبت هذه الرتبات عن طريق مياه ال�ضيول املتدفقة من املرتفعات اجلبلية، وي�ضكل 
الطمي )Silt (ن�ض���بة كبرية من الإر�ضابات، والق�ض���م الأعلى من ر�ضوبات الطمي تتكون 
م���ن ذرات دقيقة من الرمال، والغرين، وميكن تق�ض���يم هذه الإر�ض���ابات اإىل ثالثة اأنواع 
)املديرية العامة لل�ض���ئون البلدية والقروية ملنطقة ع�ضري،) 2011م، �س44-43(: )*( 
اإر�ض���ابات ال�ض���هول الفي�ض���ية التي تعد من اأجود اأنواع الأرا�ض���ي الزراعية حيث تت�ضف 
بقدرتها العالية على الحتفاظ باملاء وانخفا�س حمتواها من الأمالح، وارتفاع حمتواها 
من العنا�ض���ر الغذائية الالزمة لنمو النباتات؛ مما يجعلها �ض���احلة لزراعة العديد من 
املحا�ض���يل الزراعي���ة، وتنت�ض���ر هذه الرتب���ة على جوان���ب الأودية؛ حيث تتك���ون املناطق 
 ) Sandy Loam (الزراعية منها، وتتاألف ب�ضورة رئي�ضية من الغرين، والرمال الطينية
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ب�ض���مك يرتاوح بني) 10 اأمتار اإىل 12 مرتًا(، ومتتد حتتها طبقة من الرمال واحل�ض���ى 
ب�ضمك )10 اأمتار اإىل 40 مرًتا(.)*( طمي امل�سيل: يوجد يف بطون الأودية، ويتكون من 
الرمل اخل�ض���ن، واحل�ضى مع اأحجار �ضغرية متفرقة و�ضخور، ويرتاوح �ضمكها بني املرت 
الواحد واملرتين اإىل اأكرث من )15 مرًتا(. )*(مدرج رمل وح�سباء: يقع فوق ال�ض���هول 
الفي�ضية، وميتد ب�ضورة متقطعة على امتداد جماري الأودية، و�ضمكه بوجه عام يقل عن 
)8 اأمتار(؛ وتتوقف كمية خمزون املياه يف اإر�ضابات الطمي على �ضمك هذه الإر�ضابات.  
وت�ض���كل الرتبة الغرينية ن�ضبة كبرية يف املناطق ال�ض���فلى من الأودية، مثل الأرا�ضي 
الزراعي���ة يف منطق���ة اأبها، ومن خ�ضائ�ض���ها اأنها روا�ض���ب ناعمة، ت�ض���تمل على الطمي 
والرم���ال وال�ضل�ض���ال، وم�ض���اميتها رقيقة جدا غ���ري منفذة للمياه، فتحج���ز مياه الري 
بدرجة عالية كافية لدفع الأمالح اإىل اأعلى. وتختلف ن�ض���بة الإر�ضابات يف الأودية ح�ضب 
ات�ض���اع الأودية وكرثة اأو قلة روافدها، وتت�ض���م الرتبة يف مناط���ق املجرى الأعلى حلو�س 
وادي اأبها بقلة �ضمكها، با�ضتثناء بع�س الأماكن املحدودة التي تت�ضم ب�ضمكها الكبري نوًعا 
ما، خ�ا�ضة يف املنح�درات ال�ض����رقية، وبطون اأوديتها، ويرتاوح �ضمك الإر�ضابات الطمية 
يف ال���وادي م���ا ب���ني)10-15 م���رًتا(، يف املناطق امل�ض���تغلة للزراعة، اأما خ���ارج احلقول 
الزراعية؛ في�ض���ل �ضمك الإر�ضاب اإىل �ض���تة اأمتار تقريًبا )Agricultural, p. 19(، ولذا 
فاإن خمزونها من املياه قليل جًدا، وذلك لت�ضاع م�ضاميتها وعدم قدرتها على الحتفاظ 
بالرطوبة وت�ضرب مياه الأمطار اإىل ال�ضقوق ال�ضخرية التحتية؛ مما جعل املنطقة تعاين 
من نق�س كبري يف املياه، وتتكون تربة ح�ض���ي�س املنح���درات من تكوينات دقيقة تتخللها 
بع�س الكتل ال�ض���خرية املنهارة من اأع��ايل اجلبال، وتعد تربات احل�ضي�س من اأخ�ضب 
ترب���ات املرتفع���ات )�ض���عودي، 1967 �س 81(، ويتغل���ب املزارعون على عقب���ة النحدار 
Terrac�  ال�ض���ديد على امتداد منحدرات اجلبال العالية باإن�ض���اء امل�ض���اطب )الركبان(
es واملدرج���ات الزراعية، وذلك حلماية طبقة الرتب���ة الرقيقة دون انهيارها من ناحية، 
والحتفاظ برطوبتها ملدة طويلة من ناحية اأخرى، ويرتاوح �ضمك طبقة تربة املنحدرات 
اجلبلي���ة من) 4-6( اأمتار )Agricultural , p. 19(. وتختلف �ض���الحية الرتبة للزراعة 
م���ن م���كان لآخر، وقد تبني من حتليل عينات الرتبة التي مت جمعها من الوادي – ما عدا 
الرتب���ة الغرينية – اأنها تفتقر اإىل الفو�ض���فور، والنرتوجني، والبوتا�ض���يوم اأحياًنا، وعلى 
الرغم من هذا فاإن ا�ض���تعمال الأ�ض���مدة مل ينت�ضر على نطاق وا�ضع بعد، ولكنها ت�ضتخدم 

ب�ضكل مكثف يف بع�س الأرا�ضي املروية، ومزارع اخل�ضر. 
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خال�س��ة الق��ول: اإن الرتبة باحلو�س الأو�ض���ط لوادي اأبها عام���ة، وببطون الروافد 
الرئي�ض���ية باحلو�ضني الأو�ضط والأدنى للوادي �ضاحلة لزراعة معظم املحا�ضيل واأ�ضجار 
الفاكه���ة واخل�ض���ر، كما توجد اأنواع من الرتبة خ�ض���بة جًدا مثل ترب���ة املناطق الغابية، 
وتوج���د على ارتفاع )3000 ( مرتا تقريًبا مثل منطقة ال�ض���ودة، حيث حتافظ الأ�ض���جار 
على قوامها بعد اجنرافها اإىل ال�ض���فوح الدنيا، وتزيد من خ�ض���وبتها املواد املتحللة من 
الأ�ض���جار، كم���ا حتتفظ هذه الرتبة بق���در من الرطوب���ة لكرثة �ض���قوط الأمطار يف تلك 
اجلهات، وتعر�ض���ها لل�ضباب ال�ض���اعد من تهامة دائما واملحمل بكميات من بخار املاء؛ 

ولذا فاإن الأ�ضجار والنباتات واملراعي دائمة اخل�ضرة طوال اأيام ال�ضنة.

2ــ  �لنبات �لطبيعي: 
تتمي���ز منطقة ع�ض���ري ع���ن بقية مناط���ق اململكة العربية ال�ض���عودية م���ن حيث تنوع 
البيئ���ة الطبيعية والت�ضاري�ض���ية واملناخية؛ الأم���ر الذي انعك�س بدوره على منو وانت�ض���ار 
غطاء نباتي يت�ض���م بكثافته على قمم اجلبال ويف بطون الأودية. ويرتبط انت�ض���ار الغطاء 
النباتي بالعوامل الطبيعية كاملناخ والت�ض���اري�س والرتبة، حيث تعد هذه العوامل من اأهم 
املح���ددات يف تن���وع النبات الطبيعي واخت���الف كثافته من اإقليم اإىل اآخر، حيث تنت�ض���ر 

النباتات ب�ضكل متجان�س مع الأقاليم املناخية.
اأ- توزيع الغطاء النباتي وكثافته: ت�ض���ري نتائج الدرا�ضة والتحليل ل�ضور الأقمار 
ال�ض���ناعية حلو����س وادي اأبها املو�ض���حة باجلدول رقم )10( وال�ض���كل رق���م )15( اأن 
ال���وادي يتعر����س اإىل تده���ور بيئ���ي متمثاًل يف انح�ض���ار الغط���اء النباتي؛ مم���ا اأدى اإىل 
انت�ض���ار الت�ض���حر، خا�ض���ة يف احلو�س الأعلى للوادي وحتديدًا يف الأجزاء اجلنوبية من 
الوادي. اإذ يالحظ اختالف كبري يف كثافة الغطاء النباتي يف عام )1972( مقارنًة بعام 
)2002م(، وكذلك بني عامي )2002(، )2011م(، اإذ �ض���كلت م�ض���احة الغطاء النباتي 
يف عام )1972م( )90.496كم2( بن�ض���بة تقرتب من ربع )23.4%( م�ض���احة الوادي، 
يف حني اأ�ض���بحت يف ع���ام )2002م( )86.426ك���م2( بن�ض���بة )22.3%(، بينما بلغت 
امل�ضاحة يف عام )2011م حوايل 51،805 كم2(، مبا متثل ن�ضبته )13،4%( من اإجمايل 
م�ض���احة حو����س وادي اأبها، وه���ذا يعني باأن كثري من املناطق قد فق���دت الغطاء النباتي 

والذي حتمًا �ضوف ي�ضهم يف بروز ظاهرة الت�ضحر يف الوادي. 
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جدول )10( م�ساحة الغطاء النباتي بحو�س وادي اأبهاخالل اأعوام )1972، 2002، 2011م(

م�ساحة الغطاء النباتي ال�سنة
% من م�ساحة احلو�سكم2

197290،49623،4
200286،42622،3
201151،80513،4

امل�ض���در: من اإعداد الباحث اعتمادًا على حتليل املرئيات الف�ضائية يف ال�ضنوات املذكورة با�ضتخدام 
 ARCGIS Ver.9.3 ،ERDAS Imagine Ver. 9.1 برناجمي
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اأم���ا فيم���ا يتعلق بكثافة الغطاء النباتي، فت�ض���ري قيم موؤ�ض���ر الخت���الف يف الغطاء 
النباتي املو�ضحة باجلدول رقم )11( وال�ضكل رقم )16( اإىل فقر الغطاء النباتي بوادي 
اأبها، حيث ي�ضود الغطاء النباتي قليل الكثافة الذي ي�ضغل اأكرث من ثالثة اأرباع )%75،6( 
م�ض���احة الغطاء النباتي بحو����س وادي اأبها، ولعل وقوع املرتفعات ال�ض���رقية التي تنحدر 
مياهه���ا اإىل حو����س وادي اأبها يف ظل املرتفع���ات الغربية التي ت�ض���تاأثر مبعظم الأمطار 
كان له اأكرب الأثر يف انخفا�س التغطية النباتية بوادي اأبها، اأما بالن�ض���بة مل�ضاحة الغطاء 
النباتي متو�ض���ط الكثافة فقد بلغت حوايل )12،514كم2(، مبا متثل ن�ض���بته حوايل ربع 
)24،2%( م�ض���احة الغطاء النباتي، بينما مل تتعد م�ضاحة الغطاء النباتي مرتفع الكثافة 
)0،3%( من اإجمايل م�ضاحة الغطاء النباتي عام )2011م(. ولعل ارتفاع م�ضاحة الغطاء 
النباتي منخف�س الكثافة يعطي موؤ�ض���رًا عل���ى تدهوره بالوادي كنتيجة لالجنراف املائي 
والرعي اجلائر والحتطاب الع�ضوائي والنمو ال�ضكاين املتزايد وما ترتب عليه من زحف 
عمراين على امل�ض���طحات اخل�ضراء بالوادي، مما ينذر با�ضتمرار تدهور الغطاء النباتي 
اإذا مل تتخ���ذ الإجراءات الالزمة والأ�ض���اليب املتع���ددة للحد من ه���ذا التدهور وتكثيف 

اجلهود حلماية وتنمية الغطاء النباتي بالأقاليم املهددة بالت�ضحر.
جدول )11( كثافة الغطاء النباتي بحو�س وادي اأبها طبقا لقيم موؤ�سر NDVI عام 2011م

NDVI كثافة الغطاء النباتي%امل�ساحة )كم2(مدى قيم
قليل الكثافة39،14675،6من �ضفر لأقل من 0،17
متو�ضطة الكثافة12،51424،2من 0،17لأقل من 0،40

مرتفعة الكثافة0،400،1450،3 فاأكرث
- 51،805100،0اإجمايل امل�ضاحة

امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتماًدا على نتائج حتليل مرئية ف�ضائية Spot�5 دقة مكانية 2،5م، عام 2011م.
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:)NDVI( ب ـ ر�صد �لتغري يف موؤ�صر �الختالف يف �لغطاء �لنباتي
ت�ضري بيانات اجلدول رقم )12( وال�ضكل رقم )17( اإىل امل�ضاحات امل�ضافة اأو املفقودة 
م���ن الغطاء النبات���ي بحو����س وادي اأبها خالل امل���دة )1972-2002م(، وامل���دة )2002- 
2011م(، اإذ تبني اأن م�ضاحة الغطاء النباتي املفقود خالل املدة الأوىل )اأي خالل 30 عام( 
بلغت )40،913 كم2( بن�ض���بة تقرتب من ن�ض���ف )45،2%( م�ضاحة الغطاء النباتي يف عام 
)1972م(، يف حني �ض���جلت امل�ض���احة امل�ض���افة للغطاء النباتي خالل نف�س املدة )36،844 
كم2(، اأي مبا متثل ن�ضبته )90،1%( من اإجمايل امل�ضاحة املفقودة من الغطاء النباتي، اأما 
خالل املدة الثانية )2002- 2011م(، فقد زادت م�ض���احة الغطاء النباتي املفقود عن املدة 
الأوىل- على الرغم من ق�ضر تلك املدة- اإذ بلغت )58،011 كم2( بن�ضبة بلغت حوايل ثلثي 
)67،1%( م�ض���احة الغطاء النباتي يف عام )2002م(، وهي م�ض���احة كبرية مقارنة بالفرتة 
ال�ضابقة، بينما مل تزد امل�ضاحة امل�ضافة للغطاء النباتي على )23،387كم2 ( ومبا متثل ن�ضبته 

حوايل خم�ضي امل�ضاحة املفقودة خالل املدة )2002- 2011م(.
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جدول )12( امل�ساحات امل�سافة واملفقودة من الغطاء النباتي بحو�س وادي اأبها 

خالل املدتني )1972-2002م(، )2002- 2011م(،
امل�ساحة امل�ساف كم2امل�ساحة املفقود كم2املدة

2002- 197240،91336،844
2011 -200258،01123،387

امل�ض���در: م���ن اإع���داد الباحث اعتماًد عل���ى حتليل املرئيات الف�ض���ائية يف ال�ض���نوات املذكورة 
 ARCGIS Ver.9.3 ،ERDAS Imagine Ver. 9.1 با�ضتخدام برناجمي
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ج ـ �لعالقة بني توزيع �لغطاء �لنباتي وعامل �الرتفاع فوق م�صتوى �صطح �لبحر:

بدرا�ض���ة اأث���ر الرتف���اع على توزيع الغط���اء النباتي )ج���دول 13( تبني اأن قيم موؤ�ض���ر 
الختالف يف الغطاء النباتي املوجبة توجد يف جميع فئات الرتفاع مبنطقة الدرا�ضة، ويرجع 
ذلك اإىل توافر قدر من الرطوبة يف بطن الوادي؛ مما اأتاح فر�ض���ة قيام زراعة ن�ض���طة على 
م�ض���اطب الوادي وبع�س املدرجات الزراعية التي مت ت�ض���ويتها على املنحدرات بالإ�ض���افة 
اإىل وجود جتمعات نبات طبيعي خا�ضة يف ثنيات الوادي ومناطق التحام روافده. واعتماًدا 
على قيم موؤ�ضر )NDVI( تبني وجود اختالف يف كل فئة من فئات الرتفاع، اإذ احتوت فئة 
الرتفاع )2600-2800( على اأعلى ن�ض���بة من م�ضاحة الغطاء النباتي )29،2%(، تليها فئة 
الرتفاع )2400 -2600م( بن�ضبة )28،6%( من اإجمايل م�ضاحة الغطاء النباتي، اإذ تظهر 
التغطي���ة النباتية يف �ض���كل غطاءات ممتدة، بينما تظهر يف �ض���كل مبعرث يف فئات الرتفاع 
الأدن���ى، يف ح���ني جاءت اأدنى ن�ض���بة للغطاء النباتي بالفئ���ة )1950- 2000م(، اإذ مل تتعد 
الن�ض���بة على )1،4%( من اإجمايل م�ض���احة الغطاء النباتي بحو�س وادي اأبها. اأما بالن�ضبة 
مل�ض���احة الغطاء النباتي من م�ض���احة كل فئة من فئات الرتفاع، فقد تبني اأن اأعلى الن�ض���ب 
جاءت بفئات الرتفاع التي تزيد على )2400م( فوق من�ض���وب �ضطح البحر، مما ي�ضري اإىل 
وجود عالقة طردية قوية بني الرتفاع ون�ض���بة التغطية النباتية بلغت قيمتها )0،88(، وقد 
�ض���كلت ن�ض���بة للتغطية النباتية اأعالها بالفئة )2600: 2800م(، اإذ ا�ض���تحوذت على اأكرث 
من ثلث )36،2%( م�ض���احة الفئة نف�ض���ها، وهي نف�س الفئة التي ا�ضتحوذت على اأعلى ن�ضبة 
من اإجمايل م�ض���احة الغطاء النباتي باحلو�س، تليها فئة الرتفاع )2800-3000م( بن�ضبة 
)28،7%( من م�ض���احة الفئة نف�ض���ها، بينما �ض���جلت اأدن���ى الن�ض���ب )5،5%( لفئة الرتفاع 

)1950-2000م( وهى اأقل فئات الرتفاع بحو�س وادي اأبها.
جدول )13( العالقة بني توزيع الغطاء النباتي وعامل االرتفاع فوق م�ستوى �سطح البحر

% من م�ساحة نطاق االرتفاعالغطاء النباتينطاق االرتفاعاالرتفاع باملرت %امل�ساحة كم2%امل�ساحة كم2
200013،4293،50،7321،45،5 فاأقل

2200-2000159،09840،98،92417،25،6
2400-2200107،37227،68،91817،28،3
2600-240055،87514،414،79828،626،5
2800-260041،75610،715،13629،236،2
280011،4863،03،2976،428،7 فاأكرث

389،016100،051،805100،013،3اإجمايل
امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتمادا على نتائج حتليل مرئية ف�ضائية spot دقة مكانية 2،5م، عام 2011م.
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د ـ �أنو�ع �لنباتات:

ينظ���ر اإىل الغطاء النباتي الطبيع���ي باعتباره ثروة طبيعية متج���ددة توفر احلماية 
والوقاي���ة للرتب���ة م���ن اجنرافها وتعريته���ا، ناهيك ع���ن اأهميته يف تنظي���م جريان املياه 
وتوزيعه���ا، وبالت���ايل يزي���د من خمزن مي���اه الرتبة ويحاف���ظ على رطوبته���ا. وقد بداأت 
الدرا�ض���ة اجلادة للغط���اء النباتي الطبيعي باململكة من ِقَبل ق�ض���م النب���ات بكلية العلوم 
جامعة امللك �ض���عود يف بدايات ال�ضبعينيات من القرن الع�ضرين، حيث مت تق�ضيم اململكة 
اإىل ت�ض���ع مناط���ق جغرافي���ة/ نباتية، ل���كل منها خوا�ض���ها النباتية املميزة، ثم �ض���نفت 
النباتات الطبيعية اإىل عدة اأ�ض���ناف )Classes( تتوافق مع الت�ضنيفات املتعارف عليها 
عاملًيا. ويندرج الغطاء النباتي الطبيعي مبنطقة ع�ض���ري ب�ض���فة عامة ووادي اأبها ب�ضفة 
خا�ض���ة �ض���من جمموعات النباتات �ضبة ال�ض���حراوية، التي متثل خليًطا من احل�ضائ�س 
وال�ض���جريات والأ�ض���جار املتناث���رة الت���ي تتداخل مع اأمن���اط مميزة من الغاب���ات دائمة 
اخل�ض���رة )وزارة الزراعة واملياه، 1422ه����( )1(.  ويتنوع الغطاء النباتي يف حو�س وادي 
اأبه���ا نظًرا لتاأثره بالعوامل الطبيعية، اإذ تنت�ض���ر نباتات الغاب���ات على ارتفاع )2000م( 
فاأكرث، حيث الظروف املناخية مالئمة بالن�ض���بة لغزارة الأمطار يف اأغلب ف�ض���ول ال�ضنة 
خا�ض���ة ف�ض���ل ال�ض���يف، اإذ متثل الأج���زاء الغربية منه -خط تق�ض���يم املي���اه- الواجهة 
اجلبلية املرتفعة التي ت�ض���طدم بالرياح املو�ض���مية الرطبة، بالإ�ض���افة لنخفا�س درجة 
احل���رارة وتكون ال�ض���حب. كما اأن الأ�ض���جار ت�ض���اعد بدورها على تلطي���ف البيئة املحلية 
وخف�س التبخر. وبح�ض���ب تق�ض���يم وزارة الزراعة واملياه للغطاء النباتي مبنطقة ع�ض���ري 
عام )1420ه�(، تبني اأن الغابات كثيفة اخل�ض���رة تنت�ض���ر ب�ضكل وا�ضح يف اأعايل الوادي 
مبنطقة خط تق�ض���يم املياه، وقد كانت لوعورة هذه املنطقة و�ض���عوبة الو�ضول اإليها اأكرب 
الأثر يف حمايتها من النقرا�س كما �ض���اعدت الغابات اأي�ضا على تثبيت الرتبة وحمايتها 
م���ن الجن���راف ناهيك ع���ن حت�ض���ينها خلوا�س الرتب���ة مبا تنتج���ه من مواد ع�ض���وية. 
وتتك���ون نبات���ات الغابات اجلبلية م���ن غابات العرع���ر والزيتون الربي والف�ض���تق الربي 
وبع�س ال�ض���نوبريات. وتنت�ض���ر اأ�ضجار هذه الغابات يف �ض���كل اأحزمة �ضيقة حيث الرتبة 
العميقة، كما تت�ض���م هذه الغابات بكثافتها عند خط تق�ض���يم املياه وتقل كلما اجتهنا اإىل 

)1(  من يتحول يف بلدان تهامة وال�ض���راة فاإنه �ض���وف ي�ض���اهد مئات الأنواع من النباتات املتفاوتة يف ال�ضكل والفوائد. 
وكتب الرتاث الإ�ضالمي ف�ضلت احلديث عن نباتات هذه البالد ، ويعد الدينوري من اأهل القرن الثالث الهجري 

) التا�ضع امليالدي( اأف�ضل من ف�ضل احلديث عن اأ�ضجار ونباتات بالد ال�ضروات. ) ابن جري�س(.
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ال�ض���رق لتنت�ضر النباتات ال�ض���حراوية التي تبدو يف �ضكل اأع�ضاب �ضوكية ون�ضف �ضوكية 
ا�ض���تطاعت اأن تتكيف مع الظروف البيئية من حيث درجات احلرارة وقلة الأمطار، ويعد 
ال�ضبار واللبان واأ�ضجار املر من اأكرث هذه النباتات التي ا�ضتطاعت التاأقلم مع الظروف 
البيئية عن طريق تقليل عمليات النتح وحتور اأوراقها اإىل اأ�ضواك ومد جذورها يف الرتبة 
للح�ض���ول على الرطوبة الأر�ض���ية. كما تنت�ض���ر بوادي اأبها الأع�ضاب الربية املعمرة ذات 
القيمة الرعوية العالية مثل نبات ال�ض���خرب والثمام العلفي واأع�ض���اب الثيل، و�ض���جريات 
ال�ض���باط، وال�ضنط التي تعد غالف حباتها غنية بالربوتني، وهو �ضروري لغذاء املا�ضية، 
وهي مرغوبة لرعي الإبل، كما تنت�ض���ر بع�س الأع�ض���اب احلولية اأو املو�ض���مية التي تنتهي 
دورة حياتها يف مدة ق�ض���رية بانتهاء مو�ض���م الرطوبة مثل: كف مرمي ونبات ال�ض���يكوريا 

)وزارة الزراعة واملياه، 1398ه� � 1422ه�(. 

3ـ �حلياة �لربية: 
اأ� احليوانات الربية: قرود البابون )الرباح(: تنت�ضر مبرتفعات ع�ضري قرود البابون 
)الرباح( باأعداد كبرية، وقد يت�ض���بب منها م�ض���اكل ل�ضكان املنطقة القريبني، بالإ�ضافة 
اإىل الأخطار التي تهدد حركة ال�ض���يارات بهذه املناطق. وقد اأكدت نتائج الدرا�ضات التي 
يقوم بها الفريق البحثي ال�ضعودي الياباين امل�ضرتك )جملة الو�ضيحي، 1421ه� -2002م، 
العدد: 15( على اأ�ض���جار العرعر من جبال ع�ضري وال�ضروات اأن بذور العرعر التي تتغذى 
عليها قرود البابون والطيور الربية، تتميز مبعدل خ�ضوبة مرتفع. وتنتقل قرود البابون من 
�ضجرة اإىل اأخري بحًثا عن الثمار التي تاأكلها، وتنتقل من منطقة لأخرى حيث تخرج هذه 
البذور مع ف�ضالتها، وبذلك هي تعد من اأهم و�ضائل النقل الطبيعي التي تزيد من اأعداد 
النباتات وتو�ضع من نطاق انت�ضارها. )*( النمر العربي: ينتمي النمر العربي اإىل عائلة 
القطط الكبرية التي تتعر�س خلطر النقرا�س، ب�ض���بب تناق�س اأعدادها نتيجة ال�ضيد، 

اأو لالجتار يف جلودها، ويعي�س يف املناطق الوعرة باجلزء الأعلى من الوادي. 
ب � احل�س��رات والزواحف: نتيجة لكرثة الزهور، والنباتات الربية املختلفة باألوانها 
ورائحتها، تنجذب اإليها اأنواع احل�ض���رات املختلفة كالفرا�ضات، وطيور ال�ضم�س التي تتخذ 
م���ن رحيق الزهور غذاء لها. ومن اأكرث امل�ض���اهد املوجودة يف حممية ريدة احلرباء، وهي 
من ال�ضحايل التي ت�ضمح لها عيونها املتحركة وليونة تكوينها بالتخفي بني فروع الأ�ضجار، 

وتغيري لونها ليقارب لون البيئة التي تعي�س فيها.
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ج � الطي��ور الفطري��ة: تعد بيئة غابات العرعر يف حممية ريدة بيئة منا�ض���بة حلياة 
كثري من اأنواع الطيور الفطرية التي تتخذ من هذه املواقع مالجئ لتكاثرها. وقد مت ت�ضجيل 
وج���ود اأكرث م���ن )98( نوًعا من الطيور الربية داخل نطاق املحمية، بالإ�ض���افة اإىل)25( 
نوًعا اأخرى يف حميطها، وهذه الأرقام تعني اأن حممية ريدة وحدها ت�ضم )25%( من تنوع 
الطيور يف اململكة )جملة الو�ضيحي، )1421ه� -2002م(، )العدد: 15( تلك الطيور التي 
انح�ض���ر وجودها يف نطاق حمدود من اجلبال اأو اجلزر، ومن اأهم تلك الأنواع امل�ض���توطنة 
من الطيور احلجل العربي اأحمر القدم، ونقار اخل�ضب العربي، وال�ضادي اليماين، وطائر 
اأبو قرن، والزرزور اأبي�س القرنني، وغريها. ول يقف الأمر عند الطيور امل�ضتوطنة، فهناك 
العديد من الطيور الأفريقية املهاجرة اجلميلة مثل حمام الزيتون. وبالإ�ضافة اإىل ما �ضبق 
هناك الطيور اجلارحة املوجودة يف املحمية، مثل البا�ضق؛ التي تتخذ من �ضغار الثدييات، 
وال�ض���حايل، والثعابني غذاء لها. واأي�ضا الن�ضر الأ�ضمر، ونقار اخل�ضب العربي، وال�ضاهني 
pica pica asiren� )املغربي. ومن الطيور اأي�ض���ا الغربان التي تتمثل يف العقعق الع�ض���ريي 
sis( الذي ميثل ال�ض���اللة العربي���ة للعقعق اأقارب الغربان، وتوجد هذه ال�ض���اللة فقط يف 
�ض���رق مكة املكرمة، ومتتد من جنوبها حتى جبال ع�ض���ي�ر، وتعي�س يف غابات العرعر على 

ارتفاع )2250م اإىل 2760م(.

4ـ �لبيئات �لطبيعية و�ملحميات:
�ضدر نظام املناطق املحمية مبوجب املر�ضوم امللكي رقم)12( يف تاريخ )26/ 10/ 
1415ه����( وقامت الهيئ���ة الوطنية حلماية احلياة الفطري���ة، واإمنائها مبجهودات كبرية 
منذ اإن�ضاءها للحفاظ على احلياة الفطرية يف بيئاتها الطبيعية عن طريق تطوير وتنفيذ 
خطط وم�ضاريع وتطبيق الأنظمة والتعليمات واإعالن املناطق املحمية يف اململكة. وتخت�س 
منطقة ع�ضري بن�ضيب كبري يف املحميات الطبيعية، وتعد حممية ريدة من املحميات التي 
يق���ع معظمها داخل حو�س وادي اأبها، وتبعد املحمية ع���ن مدينة اأبها بحوايل)20 كم(، 
ْ �ضرقا(،  ْ �ض���مال و 22´ 42 وتقع باحلد اجلنوبي جلبل ال�ض���ودة – باإحداثيات )21´ 28
وتنحدر من )3000م اإىل 1900م( فوق من�ضوب �ضطح البحر، وت�ضغل م�ضاحة حوايل)9 

كم2( )الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها، 1435ه�(.

ر�بعًا: �خل�صائ�س �ملورفوهيدرولوجية
يق�ض���د بالتحليل املورفوم���رتي)Morphometric Analysi( عملية التحليل الرقمي 
لظاه���رات �ض���طح الأر�س اعتم���ادا على البيانات امل�ض���تقاة من اخلرائ���ط الطبوغرافية 



الق�سم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بع�ض املوا�سع واملو�سوعات يف ع�سري ، وجنران، والباحة ، وجازان وما حولها  298
وال�ض���ور اجلوية واملرئيات الف�ضائية والدرا�ضات احلقلية )عا�ضور وتراب،1991م، �س: 
268(. وتعد درا�ضة التحليل املورفومرتي حلو�س وادي اأبها من الأهمية مبكان، نظرا لأنه 
يعتمد عليها يف الدرا�ضة الهيدرولوجية حلو�س الت�ضريف، مت التحليل املورفوهيدرولوجي 
حلو�س وادي اأبها بالعتماد على حتليل ال�ضور الف�ضائية ثم اإدخال �ضبكة الت�ضريف اإىل 

)Arc GIS( احلا�ضب الآيل وح�ضاب املتغريات با�ضتخدام برنامج

)1(�لتحليل �ملورفومرتي حلو�س �لت�صريف:  
يدل م�ض���طلح حو�س الت�ض���ريف )Drainage Basin( اإىل تلك املنطقة التي تغذى 
مياهها اجلارية جمرى مائًيا معيًنا، بحيث تن�ضاب مياهها ال�ضطحية من جميع الجتاهات 
املرتفع���ة املحيطة بها باجتاه املجرى الرئي�س الذي ل ي�ض���رتط في���ه تطوره اإىل نهر دائم 
بل رمبا يبقى على �ض���كل جمرى مائي موؤقت اأو ف�ض���لى ح�ض���ب الظ���روف الهيدرولوجية 

ال�ضائدة يف حو�س الت�ضريف )اأبو را�ضى، 1991م، �س: 335(. 
)�أ(�مل�صاحة و�الأبعاد �حلو�صية: تفيد درا�ضة امل�ضاحة والأبعاد احلو�ضية يف التعرف 
على اخل�ض���ائ�س العامة حلو�س وادي اأبها، وح�ض���اب املعام���الت املورفومرتية املرتبطة 
باخل�ض���ائ�س ال�ض���كلية والت�ضر�ض���ية حلو�س الت�ضريف و�ض���بكته، ويو�ضح اجلدول رقم 

)14( اخل�ضائ�س املورفومرتية حلو�س وادي اأبها.
جدول )14( اخل�سائ�س املورفومرتية حلو�س وادي اأبها

اخل�سائ�س ال�سكليةاخل�سائ�س امل�ساحية
امل�ساحة

كم2
الطول
)كم(

العر�س
)كم(

املحيط
)كم(

ن�سبة 
اال�ستطالة

ن�سبة 
اال�ستدارة

معامل 
ال�سكل

معامل 
االنبعاج

معامل 
االندماج

الطول / 
العر�س

398،01634،725،9132،50،360،280،320،771،91،3

 .Arc GIS Ver.9.3 امل�ضدر: من ح�ضاب الباحث اعتماًدا على املرئيات الف�ضائية با�ضتخدام برنامج 
)*( م�ساحة حو�س الت�سريف: تكمن اأهمية درا�ض���ة م�ض���احة حو�س الت�ض���ريف 
يف عالقته���ا الوثيقة بنظام �ض���بكة املجاري املائية، حيث اأنه يف حالة ت�ض���ابه كل العوامل 
املورفولوجية فاإن حجم الت�ض���ريف وقمته ترجعان اأ�ضا�ضًا اإىل م�ضاحة حو�س الت�ضريف 
)Morisawa, 1962, p.1042(، وقد بلغت امل�ضاحة الإجمالية حلو�س ت�ضريف وادي اأبها 
حوايل )398،016 كم2 (، ويرجع ذلك اإىل تاأثرهما بال�ضدوع املتعامدة التي اأ�ضهمت يف 
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زيادة المتداد الطويل ل�ض���بكة الت�ضريف. )*( اأكرب طول )Length(: ي�ضتخدم متغري 
اأكرب طول حلو�س الت�ض���ريف  يف ح�ض���اب بع����س املتغريات املورفومرتية املتعلقة ب�ض���كل 
احلو�س ودرا�ض���ة خ�ضائ�ضه الت�ضر�ضية، وقد بلغ اأكرب طول حلو�س ت�ضريف وادي اأبها 
)34،7ك���م(. )*( اأك��رب عر�س )Width(: مت ح�ض���اب اأكرب عر�س حلو�س الت�ض���ريف 
بالقيا�س املبا�ض���ر لأق�ض���ى اأجزاء احلو�س ات�ض���اًعا م���ن املرئيات الف�ض���ائية، حيث بلغ 

عر�ضه نحو )25،9 كم(.
)*(املحيط )Perimeter(: يدل حميط حو�س الت�ض���ريف علي طول خط تق�ض���يم 
املياه Water Divide بني حو�س ت�ض���ريف وادي اأبه���ا والأحوا�س املجاورة، وقد بلغ طول 
حميط احلو�س) 132،5كم(، مما يعك�س المتداد الكبري للحو�س وزيادة طوله وتعر�ضه 
للعملي���ات التكتونية التي ن�ض���طت على اأثرها عمليات التعرية املائية التي اأدت اإىل �ض���دة 

تعرج خط تق�ضيم املياه اخلا�ضة به وعدم التنا�ضق يف �ضكل احلو�س.
ــريف) Basin shape(: يت���م درا�ض���ة  ــس �لت�ص ــكلية حلو� ــائ�س �ل�ص )ب(�خل�ص
اخل�ض���ائ�س ال�ض���كلية حلو����س الت�ض���ريف على مقارنة �ض���كله بالأ�ض���كال الهند�ض���ية، 
وقيا����س العالق���ات الن�ض���بية بني متغ���ريات احلو�س، كذلك فاإن درا�ض���ة �ض���كل احلو�س 
له���ا اأهميته���ا التطبيقية حيث اأنها توؤثر على اجلريان ال�ض���طحي وقمة الفي�ض���ان. )*(
اال�ستطال��ة)Elongation(: وه���و نوع من القيا�س يو�ض���ح مدى اتخاذ احلو�س ال�ض���كل 
امل�ض���تطيل اأو القريب منه )كليو، 1988، �س64(، وكلما انخف�ض���ت القيمة واقرتبت من 
ال�ض���فر كان احلو�س اأكرث مياًل لال�ضتطالة والعك�س �ضحيح. وقد بلغت ن�ضبة ال�ضتطالة 
يف حو�س وادي اأبها )0،36( مما ي�ض���ري اإىل اقرتاب �ض���كل حو�س الت�ضريف من ال�ضكل 
امل�ض���تطيل؛ مم���ا يدل عل���ى اأن حو�س وادي اأبها قد ا�ض���تطاع اأن ينحت جم���راه تراجعًيا 
ب�ض���ورة �ضريعة على ح�ضاب الأحوا�س املجاورة، ومن ثم مالت جمارى الرتب الدنيا اإىل 
زيادة اأطوالها وتقليل اأعدادها؛ مما يوؤدى اإىل تاأخري و�ض���ول قمة الفي�ض���ان اإىل منطقة 
 :)Circularity( اال�ستدارة)*( .امل�ض���ب والتقليل من خطورة ال�ض���يول بحو�س الوادي
وه���و نوع من القيا�س يو�ض���ح درجة ت�ض���ابه حدود احلو����س اخلارجية بالدائ���رة )كليو، 
1988، �س62(، ويعد هذا املعامل معكو�ًضا مورفولوجًيا لن�ضبة ال�ضتطالة. وي�ضري املدلول 
اجليومورفولوج���ى للمعامل اإىل وجود عالقة طردية بني قيمة ن�ض���بة ال�ض���تدارة و�ض���كل 
احلو����س، فكلم���ا ارتفعت القيمة واقرتبت من الواحد ال�ض���حيح كان احلو�س اأكرث ميال 
لال�ض���تدارة والعك�س �ض���حيح. وقد بلغت ن�ض���بة ال�ض���تدارة حلو�س الت�ضريف )0،28(، 
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وتدل القيمة املنخف�ض���ة للمعامل على بعد �ض���كل حو�س وادي اأبها عن ال�ض���كل الدائري، 
وذلك ب�ض���بب عدم انتظام خطوط تق�ضيم املياه املحيطة به، ومن ثم طول جمارى الرتب 
الدنيا؛ مما ي���دل على انخفا�س احتمالية حدوث ال�ض���يول اجلارفة.)*( معامل ال�سكل 
)Form Factor(: بل���غ معامل ال�ض���كل حلو�س وادي اأبها )0.32( وهي قيمة منخف�ض���ة 
تدل على عدم التنا�ضق بني اأجزاء احلو�س حيث يربز ات�ضاع عر�س احلو�س عند املنابع 
و�ض���يقه عند امل�ض���ب وبالتايل يقرتب �ضكل احلو�س من ال�ض���كل املثلث )عا�ضور وتراب، 
1991، ����س315(. )*( معامل االنبعاج )Lemniscates Factor(: يدل معامل النبعاج 
علي العالقة بني مربع طول احلو�س اإىل اأربعة اأمثال امل�ض���احة، وهو يو�ضح مدى الت�ضابه 
بني �ض���كل حو�س الت�ض���ريف وال�ض���كل الكم���رثى نظ���رًا لأن معظم اأحوا�س الت�ض���ريف 
املتنا�ضقة متيل اإىل ال�ضكل الكمرثى ولي�س ال�ضكل الدائري متاًما، وقد بلغ معامل النبعاج 
يف وادي اأبها )0.77( وهي قيمة مرتفعة تدل على الزيادة يف ا�ضتطالة احلو�س و�ضيادة 
عملية النحت الراأ�ض���ي اأكرث من النحت اجلانبي وتو�ض���يع احلو�س، واقرتابه من ال�ض���كل 
الكم���رثي، واأن���ه ما ي���زال يف مرحلة الن�ض���ج يف دورته اجليومورفولوجي���ة. )*( معامل 
االندماج )Compactness Factor:يو�ض���ح معامل الندماج مدى التجان�س والتنا�ضق يف 
�ضكل حميط احلو�س مع م�ضاحته، ومدى انتظام خطوط تق�ضيم املياه اأو تعرجها، وبلغت 
قيم���ة املعام���ل يف حو�س الوادي )1.9(، مما ي���دل علي اإىل ارتفاع ن�ض���بة تعرج حميط 
 Length Width(ن�سبة الطول/ العر�س )*( .احلو�س وعدم تنا�ض���قه يف ال�ضكل العام
Ratio (: تهدف ن�ض���بة الطول / العر�س اإىل اإبراز مدى التنا�ض���ق يف �ضكل احلو�س، وقد 
بلغ���ت قيمة املعامل يف حو����س وادي اأبها )1.3(، ومن ثم يت�ض���م احلو�س بطول يقرتب 

مرة ون�ضف من عر�ضه، ومن ثم يتميز بتنا�ضقه يف ال�ضكل العام. 

 )ج(�خل�صائ�س �لت�صر�صية الأحو��س �لت�صريف:
تلقي درا�ض���ة اخل�ض���ائ�س الت�ضر�ض���ية حلو�س الت�ض���ريف ال�ض���وء على مدى �ضدة 
ت�ض���ر�س احلو�س ووعورته، التي تعد بدورها انعكا�ًض���ا ملدى ن�ض���اط العملي���ات التحاتية 
وتاأث���ري كٍل م���ن الظ���روف الليثولوجي���ة والبنيوي���ة ال�ض���ائدة، كم���ا اأنها تو�ض���ح املرحلة 
اجليومورفولوجية التي و�ضلت اإليها املنطقة، بالإ�ضافة اإىل اأهميتها التطبيقية يف تقدير 
خماطر ال�ضيول املحتملة. وت�ضري بيانات اجلدول رقم )15( اإىل اخل�ضائ�س الت�ضر�ضية 

حلو�س وادي اأبها حيث يت�ضح الآتي:
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القسم الرابع

بحوث لغوية وأدبية يف مناطق جازان و عسري وغريمها
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القسم الخامس

قراءات ، وتوثيق ، وخالصات لبعض الكتب ، والرسائل ، 
  ( عسري، جازان، الباحة، نجران ) والدراسات
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القسم السادس

اخلامتة :  النتائج والتوصيات







 








 





 












 







 








 


  

 



 


 

 



 


 


 








 







 











 




 

أوًال : ملحق الوثائق وفهرستها




 




          
          






         

           







   






         
 







 
      





          
    
























       

 
           







           















  
            






            
            









 










           


           












        















         
           
 
           












          














             



















        







   


















           
        






 














 



  













        





         
  





          
  





          
           
          





         
           







             






         



































   




















  

 
 





      









 


               





501القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ال�سراة،  �سهر  بني  ع�سائر  بع�ض  بني  /1304هـ(  )6/�سفر  بتاريخ  اتفاقية   :)2( رقم  ملحق 
قائمقام  وحمكمة   . الع�سائر  هذه  اأفراد  بني  فيما  الفو�سى  وحماربة  الأمن  توطيد  وم�سمونها 
النما�ض �سادقت على هذا التفاق . امل�صدر: مكتبة د . غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة 

)ق14هـ/20م( ، ج84، �س 1 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 502

جميع  اإىل  ع�سري  لواء  مت�سرف  وكيل  من  )10/رجب/1306هـ(  بتاريخ  اإعالن   :)3( رقم  ملحق 
مرتادي �سوق �سبت بني رزام يف �سراة ع�سري على اأن جمع الر�سوم وال�سرائب ممنوعة يف هذا ال�سوق، 
امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق   . للعقوبة  فاإنه معر�ض  الأمر  ومن يخالف هذا 

العامة )ق14هـ / 20م(،ج84، �س2.



503القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )4( : وثيقة عثمانية من ال�سدر العثماين الأعظم مع ترجمتها اإىل العربية، بتاريخ 
)22/رم�سان/1312هـ(، تن�ض على تطبيق احلجر ال�سحي يف بع�ض موانئ بالد ع�سري وما جاورها. 

امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84، �س3 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 504

ترجمة ملحق رقم )4( : 



505القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )5(: وثيقة بتاريخ )1314/12/20هـ( من مت�سرف لواء ع�سري اإىل علي بن اإ�سماعيل 
اأفندي يخربه بتعيينه قا�سيًا لبالد غامد ، ويو�سيه باجلد والجتهاد والعمل مبا ير�سي اهلل . امل�صدر 

: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج84، �س 5 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 506

ملحق رقم )6(: خطاب باللغة العثمانية ، مع ترجمته اإىل العربية ، بتاريخ )1315هـ( . اإىل علي اأفندي بن 
لحق ُي�سكر فيه على ما قدم من خدمات للدولة العثمانية يف ع�سري، وجمعه الر�سوم وال�سرائب يف قبائل مغيد 
وربيعة ورفيدة الع�سريية. امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج 84 

، �س 6ـ7 .



507القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )6( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 508

ملحق رقم )7(: وثيقة بتاريخ )15/رجب /1320هـ( بني بع�ض اأعيان اأبها، بوؤكدون فيها القدم 
امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية،  التاريخي حلي مناظر منذ نزول ابن مدحان فيها. 

الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84 ،�س8.



509القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )8( : برقية باللغة العثمانية بتاريخ عام )1320هـ( من قيادة اجلي�ض العثماين اإىل 
وحتث   ، والقحط  اجلوع  وانت�سار   ، جاورها  وما  ع�سري  بالد  يف  املعي�سة  غالء  تو�سح  العايل  الباب 
الوثائق  العلمية،  امل�صدر: مكتبة د.غيثان بن جري�س  امل�سكلة.  ال�سرعة يف حل هذه  الربقيه على 

العامة )ق14هـ/20م(، ج84 ، �س9ـ10. 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 510

ترجمة ملحق رقم )8( : 



511القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )9(: حطاب بتاريخ )12/�سفر1421/3/21هـ( من مت�سرف لواء ع�سري اإىل م�سائخ واأعيان 
بني مالك ع�سري يلزمهم باأخذ ر�سوم �سوق �سبت بني رزام ومن كل الب�سائع وال�سلع التي ترد ال�سوق واإر�سالها 
اإىل خزينة الدولة. امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84 ، 

�س11 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 512

اأهايل  اإىل  لواء ع�سري  الآخر/1321هـ( من مت�سرف  بتاريخ )ربيع  ملحق رقم )10( : خطاب 
التعاون معه  ، ويجب  اأن �سيخهم حممد بن �سليمان  ال�سراة  يو�سح لهم  قبيلة بني رزام يف ع�سري 
فيما يخدم البالد والعباد ، ويو�سي اأي�سًا ال�سيخ بتقوى اهلل . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س 

العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م( ، ج84، �س12 .



513القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ع�سري  يف  رزام  بني  قبيلة  اإعداد  من  الآخر/1321هـ(،  )ربيع  بتاريخ  وثيقة   :  )11( رقم  ملحق 
ال�سراة ، تن�ض على �سن اأنظمة واأعراف اجتماعية واقت�سادية واأمنية حول بع�ض الأ�سواق الأ�سبوعية 
يف املنطقة ، وكيفية اإقامتها وحمايتها. امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة 

)ق14هـ/20م(، ج84، �س13.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 514

ملحق رقم )12(: خطاب بتاريخ )6/ربيع الآخر/1322هـ( من قائد اجلي�ض اإىل قيادة اجلي�ض 
 ، البالد  الأو�ساع القت�سادية يف ع�سري، وارتفاع حدة اجلوع والقحط يف  العثماين يذكر فيه �سوء 
جري�س  بن  غيثان  د.  مكتبة  امل�صدر:  امل�سكلة.  هذه  ومعاجلة  الو�سع  تدارك  يف  بال�سرعة  ويو�سي 

العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م (، ج84،  �س14ـ15 .



515القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )12( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 516

يف  العثماين  اخل�سو�سي  املجل�ض  اأع�ساء  من  )1322/4/19هـ(  بتاريخ  تقرير   :)13( رقم  ملحق 
ا�سطنبول ي�سرحون فيه الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية يف ع�سري وبالد اليمن ، ويو�سون باتخاذ 
بع�ض احللول ال�سريعة حتى ل يتفاقم الو�سع يف هذه البالد . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية 

، الوثائق العامة )ق14هـ / 20م( ، ج84 ، �س 16ـ17 .



517القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )13( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 518

ملحق رقم )14( : وثيقة عثمانية يف نهاية العقد الثالث من القرن )14هـ/20م(، وهي �سكوى 
يف ب�سع ورقات من اأهايل اأبها اإىل الباب العايل وزارة احلربية يذكرون فيها ما حل بهم من تع�سف 
واإيذاء من مت�سرف لواء ع�سري )�سليمان �سفيق با�سا( ، ويطلبون العدالة والإن�ساف ورفع الظلم 
العلمية،  جري�س  بن  د.غيثان  مكتبة  امل�صدر:  وعقاراتهم.  حقوقهم  من  �سلب  ما  واإعادة   ، عنهم 

الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج84 ، �س 18ـ22 .



519القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )14( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 520

تابع ملحق رقم )14( : 



521القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )14( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 522

تابع ترجمة ملحق رقم )14( : 



523القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )15(: خطاب يف الثلث الأول من القرن )14هـ/20م( من مت�سرفية لواء ع�سري اإىل 
كافة قبيلة بني مالك ع�سري توؤكد عليهم حفظ الأمن يف بالدهم . واإجبارهم بدفع مبلغ من املال �سرق 
يف حميط اأر�سهم . امل�صدر: مكتبة د . غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( 

، ج84 ، �س23.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 524

ملحق رقم )16( : مذكرة بتاريخ )1326هـ( من حاكم اليمن العثماين اإىل وزارة الداخلية ي�سرح 
التهريب ) �سادرات وواردات( من واإىل موانئ البحر الأحمر املطلة على اليمن ، وجازان ، وع�سري، 
والقنفذة ، ويو�سي باتخاذ التدابري الالزمة وال�سارمة ملنع هذا التهريب . امل�صدر: مكتبة د. غيثان 

بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج84، �س 24ـ25 .



525القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )16( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 526

اأر�ض زراعية ، وذكر فيها  ملحق رقم )17( : وثيقة بتاريخ )19/ رجب/1328هـ( ، وفيها بيع 
الوثائق  العلمية،  جري�س  بن  د.غيثان  مكتبة   : امل�صدر   . وال�سهود   ، وامل�سرتي   ، والبائع   ، ال�سعر 

العامة )ق14هـ/20م(، ج84، �س26.



527القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

العثمانية  البحرية  وزارة  من  )25/�سفر/1329هـ(  بتاريخ  عثمانية  وثيقة   :)18( رقم  ملحق 
الأ�سلحة  بتهريب  تقوم  التي  الأجنبية  للبواخر  العثمانية  ال�سفن  ر�سد  حول  الداخلية  وزارة  اإىل 
العلمية،الوثائق  جري�س  بن  غيثان  د.  مكتبة  اليمن.امل�صدر:  وبالد  وجازان  ع�سري  �سواحل  يف  وغريها 

العامة)ق14هـ/20م(،ج84، �س 27ـ28 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 528

ترجمة ملحق رقم )18( : 



529القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )19(:وثيقة بدون تاريخ ، وهي تقريبًا يف الن�ســـف الأول من القرن)14هـ20م( وفيها 
مو�سوعات عديدة مثل: اأ�سعار بع�ض ال�سلع ، وفتاوى يف الوقف، وال�سرقة . امل�صدر: مكتبة د. غيثان 

بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ / 20م( ، ج84 ، �س 29 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 530

ملحق رقم )20( : خطاب باللغة العثمانية بتاريخ )1331/12/15هـ( من م�ست�سار ال�سدر الأعظم 
العثماين اإىل وزارة الداخلية يذكر فيه اأن وزارة املالية حولت مبالغ مالية ، عن طريق م�سر، اإىل وايل 
ع�سري حمي الدين با�سا. امل�صدر: مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، 

ج84 ، �س 30ـ31 . 



531القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ترجمة ملحق رقم )20( :



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 532

ملحق رقم )21(: �ســـك �ســـرعي بتاريخ )1433/3/3هـ( من حمكمة اأبها يو�ســـح فيه عملية بيع 
و�ســـراء وكل طـــرف من املتبايعني ح�ســـل على حقـــه. امل�صــدر: مكتبة د. غيثــان بن جري�ــس العلمية، 

الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج 84 ، �س 32ـ33 .



533القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )21( : 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 534

با�سا  الدين  بتاريخ )1336/12/6هـ( تذكر ظلم وايل ع�سري . حمي  ملحق رقم )22( : وثيقة 
لأهل رجال اأملع ، ثم خروج العثمانيني من البالد ، وظهور نفوذ الإدري�سي على بالد رجال واأجزاء 
من تهامة . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج84، 

�س 34.



535القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )23( : وثيقة بدون تاريخ ، وهي تقريبًا يف الثلث الأول من القرن )14هـ /20م( ، وهي 
من بع�ض اأعيان بني مالك ع�سري اإىل وكيل مت�سرف ع�سري يرجونه رفع ال�سريبة عن �سوق �سبت 
امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84،   . بني مالك 

�س 35.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 536

ملح��ق رقم )24(: زكاة غنم اآل ر�ســـيد �ســـهران يف �ســـهر ذي القعدة عام )1349هـ(. امل�صــدر : 
مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج69، �س104/104 .



537القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )25(: زكاة غنم بني بجاد �سهران يف ذي القعدة عام )1349هـ(. امل�صدر: مكتبة د. 
غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ / 20م(، ج69 ، �س 105/105 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 538

القحمة  من  الواردة  الب�سائع  ك�سف  تو�سح  )1352/8/21هـ(  بتاريخ  وثيقة   :)26( رقم  ملحق 
و�سبيا اىل رجال اأملع . امل�صدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( 

، ج 84، �س 36 .



539القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

بلل�سمر  قبائل  واأعيان  اأمري  اإىل  الهبات(   ( الرباوي  من  املن�سرف  جدول   :  )27( رقم  ملحق 
العلمية،  جري�س  بن  د.غيثان  مكتبة  امل�صدر:   . )1352هـ(  عام  ال�سيف  خر�ض  واأجرة   ، ال�سراة 

الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج69 ، �س 37/37.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 540

على  امل�ستوفاة  الر�سوم  بع�ض  تو�سح  القرن)14هـ/20م(  منت�سف  وثيقة يف  ملحق رقم )28(: 
بع�ض العقارات املباعة يف مدينة اأبها . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة 

)ق14هـ/20م( ، ج 84 ، �س 37.



541القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

عام  �سيف  يف  واخلدام  املعوزين  وبع�ض  بللحمر  قبائل   ) هبات   ( براوي  بيان   :  )29( رقم  ملحق 
)1353هـ( . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج69، �س 

46 ـ 46/46 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 542

تابع ملحق رقم )29( : 



543القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )30( : جدول رواتب ع�سكر بني �سهر ل�سهر �سفر)1355هـ( . امل�صدر: مكتبة د.غيثان 
بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج69، �س 41ـ 41/41.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 544

تابع ملحق رقم )30( :



545القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )31(: جدول يو�سح اأجرة دكاكني البلدية يف اأبها واأ�سماء امل�ستاأجرين يف �سهر �سعبان 
عام )1355هـ( . امل�صدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، 

ج84، �س 39.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 546

ملحق رقم )32(:بيان ر�سوم البلدية والأ�سواق يف اأبها، �سهر �سعبان )1355هـ(. امل�صدر: مكتبة 
د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ / 20م(، ج84 ، �س 40.



547القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )33(: خال�سة  واردات البلدية والأ�سواق باأبها يف �سهر ذي القعدة عام )1355هـ( 
. امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج84 ، �س 41.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 548

ملحق رقم )34(: اأ�ســـعار بع�ض ال�ســـلع يف �ســـوق اأبها يف )11، 16، 1359/7/17هـ(.  امل�صــدر : 
مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج 84، �س 43/42 . 



549القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )34(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 550

ملحق رقم )35(: وثيقة )بدون تاريخ( تو�سح اأن �سعر الريال الفران�سة ي�ساوي ريالني عربيني. 
امل�صدر: مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية،الوثائق العامة )ق14هـ /20م(، ج84 ، �س 44.



551القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )36(:اإجمايل خر�ض مزروعات قبائل �سعف �سهران يف ف�سل ال�ستاء عام )1362هـ( 
�س   ،  69 ج   ، )ق14هـ/20م(  العامة  الوثائق  العلمية،  جري�س  بن  غيثان  د.  مكتبة  امل�صدر:   .

. 106/106



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 552

ملحق رقم )37( : وثيقة يف منت�سف القرن )14هـ/20م( تو�سح اأ�سعار العمالت الأجنبية مقابل 
الريال ال�سعودي العربي . امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 

20م(، ج84، �س 45.



553القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )38( : خطاب وك�سف بتاريخ )1365/9/3هـ( من اأمري ع�سري وملحقاتها اإىل اأمري 
بي�سة يو�سح اأ�سماء بع�ض الب�سائع ال�سادرة من بي�سة اإىل �سراة عبيدة واحلرجة وظهران اجلنوب 
. امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84، �س 46ـ47 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 554

تابع ملحق رقم )38(:



555القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )39(: خطاب بتاريخ )1363/9/21هـ( من اأحد رجالت منطقة ع�سري اإىل اآخر يطلبه 
�سلفة )ع�سرون رياًل(، و�سوف يعيدها له عند جني حما�سيل مزارعه . امل�صدر : مكتبة د. غيثان بن 

جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج84، �س 48.



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 556

ال�سلع يف بع�ض  واأ�سعار عدد من  التجارة  تاريخ( تو�سح حركة  وثيقة )بدون  ملحق رقم )40(: 
العامة )ق14هـ / 20م(،  الوثائق   ، العلمية  امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س   . اأ�سواق ع�سري 

ج84 ، �س 49.



557القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )41(: خطاب وك�سوف بتاريخ )1365/8/4هـ( من اأمري رجال اأملع اإىل اأمري ع�سري 
وملحقاتها تو�سح ال�سلع الواردة اإىل رجال اأملع من )6/3/ اإىل �سهر رجب عام/1365هـ(. امل�صدر : 

مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/20م( ، ج84 ، �س 50ـ 56 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 558

تابع ملحق رقم )41(:



559القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )41(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 560

تابع ملحق رقم )41(:



561القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )41(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 562

تابع ملحق رقم )41(:



563القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )41(:



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 564

ملحق رقم )42(: خطاب وك�سف بتاريخ )1365/9/14هـ( من اأمري رجال اأملع اإىل اأمري ع�سري 
عام  �سعبان  �سهر  خالل  اأملع  رجال  واإىل  من  والواردة  ال�سادرة  الب�سائع  له  يو�سح  وملحقاتها 
)1365هـ(. امل�صدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14هـ/20م(، ج84 

، �س 57ـ 62. 



565القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )42(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 566

تابع ملحق رقم )42(: 



567القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )42(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 568

تابع ملحق رقم )42(: 



569القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

تابع ملحق رقم )42(: 



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 570

ملح��ق رقم )43( : خطاب بتاريخ )1367/6/19هـ(من بع�ـــض اجلمالة اإىل مدير مالية القحمة 
ي�ســـتكون فيه ماأمور رجال اأملع الذي يبخ�سهم اأثناء ا�ستالم وت�سليم املحروقات التي ينقلونها اإىل اأبها 
وغريها . امل�صــدر: مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 20م(، ج 84، �س 

. 63



571القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء الثالث ع�شر

ملحق رقم )44(: وثيقة بتاريخ )1368هـ(، يطلب اأحد الأعيان من اآخر �سلف مئة ريال ، و�سوف 
يعيدها له عند ح�ساد ثمرة اخلريف. امل�صدر: مكتبة د. غيثان ابن جري�س العلمية، الوثائق العامة 

)ق14هـ/20م( ، ج 84 ، �س64 .



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 572

ملحق رقم )45( :خطاب بتاريخ )1374/8/12هـ( من معتمد املعارف باأبها اإىل املفت�ض املركزي 
باأبها وبرفقه ثالثة ظروف بداخلها تعليمات واأ�سئلة واأجوبة لمتحانات ال�سهادة البتدائية مبدر�سة 
رجال اأملع عام )1374هـ(. امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق العامة )ق14هـ/ 

20م(، ج67، �س210.
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ملح��ق رق��م )46( : مذكرة بتاريــــخ )1438/7/25هـ( ، بقلم الدكتور قا�ســــم بــــن اأحمد عبد اهلل 
اآل قا�ســــم الأملعــــي . وهي قراءة لكتــــاب: القول املكتــــوب يف تاريخ اجلنوب ) اجلزء احلادي ع�ســــر (. 
امل�صــدر: مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، الوثائق اخلا�صــة عام )1438هـ()ق15هـ/ج/7/7(. 

�س 64ـ66 .
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تابع ملحق رقم )46(:
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تابع ملحق رقم )46(:
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ملحق رقم )47(: ا�ستكتاب بع�ض املثقفني عن بالد تهامة وال�سراة ، وبخا�سة من عرف هذه البالد 
الوثائق اخلا�صة، عام )1439هـ(  العلمية،  امل�صدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س   . فيها  اأو عا�ض 

)ق15هـ/ج 7/7( .�س67ـ69.
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تابع ملحق رقم )47(:



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 578

تابع ملحق رقم )47(:
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وهي   ، ال�سهري  عراد  اأبو  �سالح  اأ.د  بقلم  بتاريخ )1439/1/16هـ(  مذكرة  ملحق رقم )48(: 
قراءة يف كتابني هما: )1( القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )اجلزء الثاين ع�سر(. )2( �سرية كتاب 
. امل�صدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق اخلا�صة  ، لالأ�ستاذ حممد بن اأحمد معربرِّ

)1439هـ(، )ق15هـ/ج7/7( ، �س70ـ72.
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تابع ملحق رقم )48(:
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تابع ملحق رقم )48(:
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ملحق رقم )49(: كلمة رثاء من الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �سعيد بن م�سيط يف اأخيه ال�سيخ ح�سني 
بن �سعيد بن م�سيط ، موؤرخة يف )1437/10/15هـ(. امل�صدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية، 

الوثائق اخلا�صة عام )1437هـ( )ق15هـ /ج7/7( ، �س 73ـ75 .
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تابع ملحق رقم )49(:



الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة 584

تابع ملحق رقم )49(:
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اأوال : معلومات عامة 
اال�سم : غيثان بن علي بن عبداهلل بن 

               جــري�س اجلـبـريي ال�سـهــري

• مــن مواليــد حمافظـة النمـا�س بـالد بـنــي �سهــر عـام ) 1379هـ / 1959م (.	
• تلقـــى تعليمه االبتدائي واملتو�سط والثانوي يف حمافظة النما�س وتخرج 	

يف الثانوية عام )1396هـ / 1976م(.
• تلقى تعليمه اجلامعي يف مدينة اأبها بفرع جامعة امللك �سعود , ق�سم التاريخ, 	

وتخرج مبرتبة ال�سرف االأويل يف عام  )1400هـ / 1980م(.
• ذهــب اإلــى الواليـــات املتحـــدة االأمريكيـــة ودر�س درجــة املاج�ستري فــي جامعـــة 	

اأو�سنت تكـ�ســا�س )Austin Texas(, ثم اأنتقل اإلـــى جــــامــعـــة اإنديانا فــي مدينة 
بلومينجتون )University of Indiana( وتخرج فيها عام )1405هـ /1985م( .

• ذهـــب اإىل بريطانيـــا وح�ســـل على درجـــة الدكتوراه يف التاريـــخ االإ�سالمي 	
عام )1409هـ - 1410هـ/ 1989 -1990م ( 

• عاد اإىل جامعته يف اأبها وعمل يف العديد من االأعمال االإدارية  واالأكادميية 	
باالإ�سافة اإىل رئا�سة الق�سم حوايل ثالثة ع�سر عاماً.

• ح�سل على درجة اال�ستاذية يف نهاية عام )1417هـ / 1996م( .	

ثانيًا: ع�صوية املجال�س واملوؤ�ص�صات املحلية والعربية والعاملية :
• رئي�ـــس حتريـــر جملة بيادر ال�ســـادرة من نادي اأبهـــا االأدبي يف الفرتة 	

من عام )1415هـ - 1419هـ / 1995م - 1999م( .
• ع�سو اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية .	
• ع�سو احتاد املوؤرخني العرب بالقاهرة .	

• ع�سو اجلمعية ال�سعودية التاريخية .	
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• ع�سو جمعية التاريخ واالآثار بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.	
• اأول م�سرف لكر�سي امللك خالد للبحوث العلمية بجامعة امللك خالد.	

ثالثًا : املحا�صرات العامة، واملوؤمترات، والندوات، واحلوارات املحلية واالإقليمية 
والعاملية ، باالإ�صافة اإىل ح�صوله على بع�س اجلوائز والتكرمي :

• قـــدم حـــوايل ثمانني حما�سرة عامـــة , و�سارك وقـــدم اأوراقاً علمية يف 	
اأكرث من  )80( ندوة , اأو  موؤمتر , اأو لقاء علمي  .

• ح�ســـل على جائزة عبد احلميد �سومان على م�ستوى العامل العربي , 	
يف العلوم االإن�سانية عام )1417هـ / 1996م( .

• مت تكرميـــه مـــن قبـــل نـــادي اأبهـــا االأدبـــي يف )1418/2/5هــــ / 1997م( 	
وذلك مبنا�سبة ح�سوله على درجة االأ�ستاذية بتميز .

• مت تكرميه يف عدد من امللتقيات مثل ملتقى بني �سهر االأول يف الريا�س 	
عام )1433هـ/2012م(, وملتقى زهران العا�سر عام )1435هـ/2014م(.

• مت تكرميـــه �سمـــن �سوامخ املوؤرخني العـــرب يف موؤمتر احتاد املوؤرخني  	
العـــرب بالقاهـــرة عام 2013 م , وتاريخ هذا التكـــرمي كان يوم االأربعاء 

)2/حمرم/1435 هـ املوافق 6/نوفمرب/2013 م ( .
• مت تكرميه من قبل وزارة الثقافة واالعالم ال�سعودي يف معر�س الكتاب 	

الــــدويل الثامن بالريا�س عــــام )1435هـ/2014م(. وفاز كتابه : الوجود 
اال�سالمي يف ارخبيل املاليو بجائزة الوزارة يف ذلك العام ) 1435 هـ ( 

 رابعًا: النتاج  العلمي :
مت تاأليف وطباعة ون�سر اأكرث من  )40( كتاباً .                . 1
قام بتـحقيق ومراجعة وتقدمي العديد من الكتب واملجالت .. 2
ن�سر حوايل )95( بحثاً علمياً يف جمالت وكتب علمية , معظمها . 3

باللغة العربية وبع�سها باللغة االجنليزية .

تابع سيرة ذاتية مختصره
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