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الملخص 

دراسة المظاهر االجتماعیة لمنطقة زبید تلك المنطقة التي تعد واحدة من یتناول هذا البحث
أهم المناطق الیمنیة الواقعة في سهل تهامة الیمن المطل على البحر األحمر ، وفي حقبة تعاقب 

الدولة : ا على حكم المنطقة ثالث دویالت كانت شبه مستقلة عن الخالفة العباسیة هيخالله
/ ه٥٥٤–٤١٢(، ودولة الحبشة بني نجاح ) م١٠٢٠–٨١٩/ ه ٤١٢–٢٠٤(الزیادیة
، كانت خاللها ) م١١٧٤–١١٥٩/ ه ٥٦٩–٥٥٤(، ودولة بني مهدي ) م١١٥٩–١٠٢٠

وقصبة تهامة كلها ، وقد تمخض عن تلك الفترة تأثر المجتمع ببعض مدینة زبید تمثل عاصمة الیمن 
.العادات والتقالید التي اكتسبها نتیجة سیطرة تلك القوى بما تحمله من أفكار وتوجهات ورؤى 

ومن هنا فإن هذا البحث یتحدث عن جانب مهم من ممارسات وسلوك المجتمع آنذاك وقد 
-: تناولها البحث في نقاط كالتالي 

.السمات العامة والطباع للمجتمع في المنطقة-١
:االحتفاالت -٢
االحتفال بالمولد النبوي (و) االحتفال بیوم عاشوراء أي العاشر من محرم(االحتفاالت الدینیة / أ

االحتفال (و) تفال بلیلة النصف من شهر شعباناالح(و) االحتفال بلیلة اإلسراء والمعراج(و) الشریف
. )االحتفال بعید الفطر وعید األضحى(و) مباركبقدوم شهر رمضان ال

) .االحتفال بموسم حصاد ثمرة النخیل: (االحتفاالت الجماهیریة/ ب
الخطبة ، االنتقاء ،(الزواج بجمیع مراحله ومن ثم تتناول البحث العادات والتقالید األخرى وعلى رأسها 

أو النقوط ، والزواج باألجانب ، وأخیرًا ، ثم بعد ذلك تتناول ظاهرة الطرح) المهر ، مراسم الزفاف 
. المأكل والملبس 
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Social manifestations in Zabid region in Tihama,

Yemen(204 - 569 HD / 819 - 1174 AD)

Abstract

This research deals with the social aspects of the Zabid region in
Tihama, Yemen, which is one of the most important Yemeni areas located
on the Tihama plain overlooking the Red Sea, in a time period in which
three states that were semi-independent of the Abbasid Caliphate were:
And the State of Abyssinia (204-412 AH / 819-1020 AD), the state of
Abyssinia BaniNajah (412-554 AH / 1020 - 1159 AD), and the state of Bani
Mahdi (554 - 569 AH / 1159 - 1174 AD), during which the city of Zabid
represented The capital of Yemen and the capital of Tihama all. This
period resulted in the impact of society on some of the customs and
traditions it acquired as a result of the domination of these powers،
Hence, this research talks about an important aspect of the practices and
behavior of the society at the time and has been addressed in the research
points as follows:
1- The general characteristics and characteristics of the community in the
region.
2-Celebrations
( Celebrating the Night of Ashura, the tenth of Muharram), (celebrating
the birth of the Prophet), (Celebrating the Night of Isra and Miraj),
(Celebrating the night of the month of Sha'baan), (Celebrating the coming
of Ramadan) Al-Adha.
(B) Mass celebrations: (Celebration of the date of the fruit harvest season ).

The study then deals with other customs and traditions, first and foremost
marriage at all stages (selection, engagement, dowry, wedding
ceremonies), and then deals with the phenomenon of offering or marriage,
marriage with foreigners and finally food and clothing

Assist Lect . Nashwan Mohammed AliWaro

College of Arabic Language and Social Studies / University of
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٥١١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
المقدمة

تعتبر منطقة زبید واحدة من أهم المناطق الیمنیة التي مرت بالعدید من المراحل التاریخیة 
والحضاریة ، أدت بطبیعة إلى تكوین منظومة متكاملة من األعراف والقوانین ذات الصبغة 

لمجموعة العادات المحلیة المتأثرة بتیارات ثقافیة خارجیة مختلفة ، ساهمت في تمیز وتنوع
والتقالید المجتمعیة التي اتسم بها مجتمع منطقة زبید وٕالى حٍد ما بصفٍة خاصة، عن غیرها من 
العادات والتقالید داخل المجتمع الیمني بصفة عامة بل وربما أضافة إلیها جدیدًا، ومن هنا كان 

٥٦٩–٢٠٤(المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في الیمن " اختیار الباحث لهذا العنوان
وسوف یسلط هذا البحث الضوء على أهم المظاهر االجتماعیة التي )"م١١٧٤–٨١٩/ه

الفترة من تاریخ هذه المنطقة المهمة في بالد الیمن متناوًال في طیات كانت سائدة خالل تلك
كاالحتفال : دینیة(السمات العامة والطباع للمجتمع في المنطقة كاالحتفاالت بأنواعها (صفحاته 

راء أي العاشر من محرم ، واالحتفال بالمولد النبوي الشریف واالحتفال بلیلة اإلسراء بیوم عاشو 
واالحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ) والمعراج واالحتفال بلیلة النصف من شهر شعبان

كاالحتفال بموسم حصاد : واالحتفال بعید الفطر وعید األضحى وكذلك االحتفاالت الجماهیریة
ومن ثم تناول الباحث العادات والتقالید األخرى وعلى رأسها الزواج بجمیع مراحله ،) ثمرة النخیل

، ثم بعد ذلك تناول الظواهرة األخرى كالطرح أو ) االنتقاء ، الخطبة ، المهر ، مراسم الزفاف (
) . النقوط ، والزواج باألجانب ، وأخیرًا المأكل والملبس

-:السمات العامة والطباع : أوالً 
میز أهالي زبید عن بقیة أهالي الیمن ببعض الصفات والطباع العامة ، والتي ت

، وحالة الثراء الفاحش الذي عاشوا فیه لطبیعة الوضع االقتصادي المیسوراكتسبوها نظراً 
الحفاظ و ،وفي منازلهم وعملوا على تزیینها،)١(فحرصوا على االلتزام بالنظافة العامة في مالبسهم

حماماتهم أیضًا ، ومالوا أیضًا إلى االهتمام بجعل مساحة منازلهم واسعة اقهم ، و على نظافة أسو 
وكثرة الطیب والمركوب )٣(، فأضفى ذلك علیهم تمیزًا خاصًا ، وتحلوا بالخلق الحسن)٢(فسیحة

.الوطیئ 
وقد بالغ ابن المجاور كثیرًا حین ذكر میول طباع الرجال إلى طباع النساء واهتمامهم
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یتقصفون تقصف النساء األكل والشرب وحسب ، وأنهم یتحدثون ویتغانجون ویتمفطعون و كثرة ب
وهو شخصیة )٤(في الحدیث والحركة ، ناقًال هذه المعلومات عن عبد النبي بن علي بن المهدي

ُعرفتبعدائها ألهل زبید ، وهذا كله یفتقر إلى أدنى دلیل ، فكیف یعقل أن تكون مدینة العلم 
وهذا دأُب أهلها ؟ إال أن یكون ابن المجاور قد وجد من بعض أهلها ما ساءه ، مما والعلماء ، 

جعله یتحامل على أهلها ، ویدون في كتابه عنهم كل ما هو قبیح ، انتقامًا منهم ، بدلیل تناقض 
معلوماته مع ما أورده الرحالة ابن بطوطة ، الذي وصف أهل زبید بلطافة الشمائل وحسن 

. )٦(وهذا یقترب مع ما أورده المقدسي بأن لهم أدنى ظرف، )٥(األخالق

:العادات والتقالید- ٢

:االحتفاالت .أ
ونقصد بها تلك المراسم االحتفائیة التي تصاحب مختلف الفعالیات الدینیة واالجتماعیة 

-:وتتمحور حول النقاط التالیة 

-:االحتفاالت الدینیة وتشمل/ أوالً 

:االحتفال بیوم عاشورا -١
، لم یكن االحتفال بیوم العاشر من محرم بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة الرسول 

، وسار على منواله السلف ، لذا فإن جذور هذه المناسبة تعود إلى العهد وٕانما هو سنة سنها 
وجد یهود المدینة یصومون یوم عاشوراء فسألهم عن سبب فحین هاجر النبي {النبوي ، 

لیوم ، فأجابوه بأنه یوٌم أنجى اهللا فیه بني إسرائیل فصامه موسى علیه السالم ، صیامهم هذا ا
فقال نحن أحق بموسى منكم ، وصام العاشر من محرم ، و كسنٍة منه في مخالفة الیهود ، قال 

، فغدا الصیام سنة ، ثم )٧(}ألن بقیت إلى قابل أي إلى العام القادم ألصومن التاسع والعاشر
مون جمیعًا یحتفلون به ، فمنهم من یصومه ، بصفته سنه ، ومنهم من ال یصومه ، أصبح المسل

وخرجوا عن حقیقته التعبدیة بسبب احتفالهم به كمظهر من مظاهر االحتفاء الدنیوي الالهي من 
خالل إكرام وترفیه أوالدهم ، وزیارة العلماء واألهل واألقارب واألیتام ، والتصدق على الفقراء 



٥١٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
الطیب ، والتزام النظافة ، حتى نظم أحد العلماء بیتین یصف فیهما طبیعة االحتفاء واستخدام

ـ:بیوم عاشورا بقوله 
بها اثنتین ولها فضٌل نقلعشرًا تتصل              في یوم عاشوراء

)٨(رأُس الیتیم امسْح تصدق واغتسلزر عالمًا ُعد واكتحل          ِصلْ ُصم َصلِ 

ن أن مظاهره هذه واالحتفال به كان عادًة في الفترة موضوع البحث، طرأت أغلب الظو 
.   )٩(على المجتمع في زبید إبان السیطرة الصلیحیة الشیعیة مذهبیاً 

ـ:االحتفال بمولد النبي - ٢
عادة إسالمیة ظهرت مع وجود الدولة الفاطمیة في مصر یعد االحتفال بمولد النبي

تفاًال بهیجًا له مراسمه الخاصة و یحضره كل أرباب الدولة الفاطمیة في حیث كان یحتفل به اح
ث تذكر المصادر ، واستمر هذا االحتفال حتى في أیام الدولة األیوبیة في مصر حی)١٠(مصر

قیامهم بإحیاء مثل هذه المناسبة وأنه یصرف فیها مبالغ مالیه كبیرة قد تصل مشاركة األمراء و 
.)١١(ارإلى ثالثمائة ألف دین

یحتفل أبناء منطقة زبید بمولده لیلة الثاني عشر من ربیع األول من وتكریمًا لمولده 
كل عام وبعض األهالي یصومون هذا الیوم والذي یلیه ، وهناك من ال یصوم ، وتتم مراسیم 

صالة االبتهاج بمولده ، بالذكر والصدقة والترفیه على األبناء ،وتتم إقامة الذكر في المساجد بعد
، والدعاء واالبتهال في كل من الجامع المغرب ، وبعد صالة العشاء بقراءة شيء من سیرته  

. )١٢(الكبیر وجامع األشاعرة ، ویتوجهون إلى اهللا متضرعین بالدعاء واالستغفار
أغلب الظن أن مظاهر االحتفال بالمولد النبوي الشریف انتقلت إلىزبید في أیام سیطرة و 

الذین كانت تربطهم بمصر عالقات ) ه٤٨٥–ه ٤٥٢في الفترة بین (لى تهامةعالصلیحیین
. قویة آنذاك ، وأیضًا عن طریق العالقات التجاریة والتجار بین الیمن ومصر في هذه الفترة 

ـ:االحتفال بلیلة اإلسراء والمعراج - ٣
السابقة مع فارق المراسم االحتفالیة التي تتم في المناسبةویتم فیها نفس الطقوس و 

، حیث یتم استعراض مراحل اإلسراء بسیط باإلضافة إلى استعراض شيء من سیرته 
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، ویقام االحتفال بهذه المناسبة في لیلة السابع والعشرین من والمعراج التي قام بها النبي 
ة رجب من كل عام في المساجد و في الجامع الكبیر وجامع األشاعرة ، أضف إلى ذلك الصدق

.)١٣(والصیام والترفیه على األبناء

ـ:االحتفال بلیلة النصف من شعبان - ٤
یمارس الناس في زبید االحتفال بلیلة النصف من شهر شعبان من كل عام على نفس 
النمط االجتماعي في االحتفالین السابقین من الصیام والقیام والذكر والدعاء واالستغفار مع 

بتحویل القبلة من المسجد األقصى لة التي أوحى اهللا فیها إلى نبیه مراعاة خصوصیة هذه اللی
، وذلك في قوله سبحانه و تعالى﴿ َقْد َنَرى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء )١٤(إلى المسجد الحرام

َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیثُ 
بِِّهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَمُلوَن﴾ ، ونظرًا لهذه )١٥(الَِّذیَن ُأْوُتوْا اْلِكتَاَب َلَیْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ

المغرب ثالث مرات مع الخصوصیة فإنه تقرأ في هذه اللیلة سورة الفاتحة وسورة یس بعد صالة 
، وكانت ممارسة االحتفال بلیلة النصف من شعبان تتم أیضًا في مصر )١٦(الدعاء بعد كل مره
وكذا في أیام الصلیحیین في الیمن، ویبدو أنها أیضًا انتقلت إلى زبید في )١٧(على أیام الفاطمیین

.تلك الفترة 

ـ:االحتفال بعید الفطر وعید األضحى - ٥
من إغفال المصادر التعرض لطبیعة االحتفال بعید الفطر و عید األضحى في بالرغم 

زبید فإن هناك من المؤرخین المحدثین من رصد لنا تفاصیل مراسیم االحتفال بهاتین المناسبتین 
منذ االستعداد لهما قبل عشرین یومًا من قدومهما بتجهیز ثیاب العید ، واالستعداد بتوفیر الدابة 

ا إلى مصلى العید خارج زبید ویتم تجهیز الدابة بشرائها أو استئجارها ، ناهیك عن للذهاب علیه
األقارب ، وكثرة اإلنفاق وٕاخراج الصدقات للفقراء والمحتاجین ، وما یصاحب هرة زیارة األهل و ظا

أیام العید من مظاهر االبتهاج ، وٕاقامة السباقات خصوصًا سباق الخیل ، والتي تبدأ من بعد 
العصر و تستمر حتى المغرب طیلة أیام العید ، وما یتخلل ذلك من عقد االجتماعات صالة 

التي تضم األهالي من الرعیة واألعیان في دار والي المدینة ، وما یصاحب تلك االجتماعات 
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المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
من مذاكرة في العلم واألدب واالستماع إلى األناشید الدینیة ، وتبادل الزیارات بین المسئول 

. )١٨(بعض وجهاء الرعیة و بین أفراد الرعیة بعضهم مع بعضوالعلماء و 
أما في نواحي زبید فتقام والئم الضیافة لجموع المصلین بعد صالة العید ، وقد كانت 

.) ١٩("غالفقه "مثل هذه الظاهرة االحتفالیة تحدث في منطقة فرضة زبید 

ـ:االحتفال بشهر رمضان - ٦
تي بین أیدینا معلومات حول مظاهر االحتفال باستقبال لألسف لم تورد المصادر ال

، )٢٠(شهر رمضان في زبید  رغم تطرقها إلى هذا الموضوع في مناطق أخرى غیر زبید كعدن
بید أن هناك من المحدثین من أهتم برصدها في فترات الحقه للفترة موضوع البحث ، وربما أن 

ره إلى الفترة موضوع البحث إذ ال یعقل أن یحل على لها امتدادًا تاریخیًا ال یبُعد أن تكون جذو 
بل هو موسم دیني كبیر للتجارة الرابحة مع اهللا عز وجل إن -أهل زبید شهر كریم كرمضان 

دون أن یكون له تأثیر في نفوس أهل زبید وبهجة وممارسات خاصة تمیز زبید -صح التعبیر
. في هذه المناسبة عن المناطق األخرى 

ذه المراسم االحتفالیة في زبید الستقبال شهر رمضان منذ بدأ النصف الثاني تبدأ ه
بتردید إنشاد القصائد الدینیة ترحیبًا -أي قبل حلول الشهر بخمسة عشر یوماً -لشهر شعبان

لعواطف الجیاشة بالشوق بشهر الصیام و القیام ، و تختزن هذه القصائد في طیاتها شحنة من ا
) الجوامع( آن واحد لبلوغ شهر رمضان ، ونبعث أصداؤها من المساجد اللهفة فيوالفرحة و 

حتى حلول لیلة الشهر الكریم حیث یحل مكانها إقامة الصالة جماعات وفرادى أرساًال ،هذا على 
أما على المستوى المادي فإن منازل زبید بحلول شهر رمضان . )٢١(المستوى الدیني والروحي

وذلك من خالل قیام األهالي بتزیین منازلهم كل سنة قبل حلول شهر تراها ترتدي ُحلة جدیدة ، 
، وذلك )٢٢()الجیر أو الكلس المعروف في زبید ( رمضان ابتهاجًا به ، بمادة النورة البیضاء 

من خالل طالء جمیع المنازل والمساجد والمدارس والمحالت التجاریة بها ، فتبدو منازلزبید كمن 
. كصفاء قلوب أهلها یلبس ثوبًا أبیض صافٍ 

أما عن عادات أهل زبید خالل هذا الشهر فإن أهم ما یمیزها هو كثرة إقامة 
الجماعات للصالة خصوصًا فریضة العشاء ونافلة التراویح في كل من جامع األشاعرة والجامع 
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ها ، الكبیر بزبید حیث یرتفع النداء للصالة منها مرتین في اللیلة ، وخالل لیالي رمضان كل
إضافة إلى كثرة قراءة القران في المساجد والمنازل واألسواق والحوانیت ، وما یصاحبها من 

معمول بها في ، وهذه مظاهر ما تزال قائمة و )٢٣(مظاهر ختم القرآن في أواخر شهر رمضان
.زبید إلى الیوم 

شراف شمال زبید فإن مظاهر االحتفال بشهر رمضان یتولى اإل)٢٤(أما في المهجم
علیها عامٌل خاص بها ، ففي أیام دولة الحبشة في زبید كان القائد أبو محمد سرور الفاتكي یقیم 
في زبید إلى آخر یوم من شعبان ، ثم ینتقل عنها لیصوم رمضان في المهجم ، ویعمل على 
إصالح أحوالها ، ویتسع في اإلنفاق خالل الشهر الكریم حتى تبلغ مصروفاته الیومیة في 

، أي أن مجموع نفقاته خالل الشهر كاملة ثالثون ألف دینار )٢٥(ضان ألف دینار عن كل یومرم
.)٢٦(تقریباً 

- :االحتفاالت الجماهیریة/ ثانیاً 

: االحتفال بموسم النخل - ١
ثمرة التمر ، وذلك بتوافد ) حصاد(تبدأ مراسم هذا االحتفال مع بدایة موسم جني 

بساتین أشجار النخل غربي زبید ، ویمكثون هناك من إلى مزارعوالناس من مختلف أنحاء الی
مدة ثالثة شهور تقریبًا  یمارسون األلعاب والرقص خالل هذه المدة ویخرجون إلى مزارع النخیل 
في یومین فقط هما االثنین والخمیس ، إلى أن ینتهي موسم حصاد الثمار ، ثم یقیمون احتفاًال 

فرح واالبتهاج النتهاء هذا الموسم معبرین من خالله عن فرحتهم بما ختامیًا مصحوبًا بمظاهر ال
نفخ المزامیر في فر فیظهرون فرحتهم بضرب الطبول و كانوا قد حصلوا علیه من محصول وا

، ثم یعودون البحرانسجاٍم و تناغم موسیقي خاص كخصوصیة هذا االحتفال حتى یبلغوا
.)٢٧(ویدخلون مدینة زبید

أن خروج األهالي في الیومین السالفین قد تغیر ، وأصبح الخروج یتم في وعلى ما یبدو 
، فتغیر المسمى أو )٢٨(یوم السبت حتى ُأطلق على موسم جني ثمار النخیل اسم سبوت النخل

وهو ما ذهب إلیه الشجاع حین میز بین وجود عادتین مختلفتین في . المصطلح بتغیر الزمان 
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بأنها ترویٌح عن النفس بعد انتهاء الموسم ، والعادة األخرى الفرحة موسم النخیل األولى و صفها 

، فاألولى ما هي إال حفل ختامي للموسم وما تزال مظاهر الحفل ) ٢٩(بقدوم موسم النخیل
الختامي لموسم جني ثمار النخیل قائمة إلى الیوم ، ولكنها بالطبع بعیدة كل البعد عن المظاهر 

.)٣٠(مجاور من االختالط بین الرجال والنساءالسیئة التي ذكرها ابن ال

ـ :العادات والتقالید –ب 

:   الزواج 
هو عقد نكاح شرعي بین طرفین األول الزوج والثاني الزوجة ، وهو سمو وكمال یحقق 

به دوام العمران كونه من معالم الفطرة ، ومن سنن األنبیاء صفوة و )٣١(به اإلنسان أسمى الغایات
ـ :، وتبدأ مراحل هذا المشروع االجتماعي بـ )٣٢(الخلقالناس وأكمل

ـ :االنتقاء : أوًال 
أي انتقاء العروس أو العریس المناسب ، ویتم في الغالب األعم انتقاء العروس  وتتحمل 
مسؤولیة هذا االنتقاء في زبید األم بالدرجة األساس ، والتي یقع على عاتقها مهمة البحث 

على المستوى االجتماعي واالقتصادي واألخالقي والبیولوجي )٣٣(المناسبةوالتقصي عن الفتاة 
تنكح المرأة ألربع لمالها، { ، ویبدو أنهُم استمدوا ذلك من الحدیث النبوي حیث قال ) الجمال(

، وبعد أن توفق األم في عملیة )٣٤(}ولحسبها، وجمالها، ولدینها ، فاظفر بذات الدین تربت یداك 
ر والد العریس بذالك ، الذي بدوره یدعم اختیارها ، ثم تعود إلى أسرة الفتاة مع وفد البحث ُتشع

،مكون من أربعة نسوة تترأسه كبیرة نساء الحي ، بعد إشعار أسرة الفتاة رسمیًا بالوصول إلیهم
.)٣٥(وتحدید موعد الوصول لالتفاق النهائي على إتمام مشروع الزواج  وتحدید موعد الخطبة 

ـ :الخطبة : ًا ثانی
بكسر الخاء هي طلب الرجل الفتاة من أهلها للزواج بها ، وهي من األمور المهمة في 

وكان یتم في الخطبة بدایة إبداء الرغبة بالزواج من فتاة بعینها والتعرف أو التعریف )٣٦(الزواج
به بمؤتمر تشاوري بالخاطب وأهله لدى أهل الفتاة المراد خطبتها و كذلك العكس ، وهي بهذا أش
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أساس إلتمام مشروع الزواج ، خصوصًا مع استجابة الخاطب لشروط أهل الفتاة ، ومطالبهم في 
، فتصبح الخطبة بذلك -مقدمة ومؤجلة -األمور المادیة التكمیلیة كالكسوة والحلي والمهر 

لي األمر من رضا وقبول و )٣٧(إیذانًا بالعمل على استكمال مراسم ومراحل الزواج األخرى
، وقول )٣٩(امتثاًال لقوله عز وجل ﴿َ فانِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ ﴾)٣٨(بالزواج من جهة شرعیة

إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إًال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد { المصطفى 
.)٤٠(}عریض 

ماعیة أو فوارق طبقیة أو وأحیانًا تكون هناك معارضه من قبل ولي األمر ألسباب اجت
لفارق السن الذي یدفع ببعض أولیاء األمور إلى أن یشترطوا عند الخطبة رضا جمیع أقارب 

، ومثال ذلك ما حدث لجیاش بن نجاح حین تقدم لخطبة )٤١(المرأة المخطوبه من أعمام وأخوال
،، فوافق البعض، واشترطوا علیه قبول جمیع األقارب )٤٢(امرأة من الفرسانیین أهل موزع

ورفض البعض اآلخر ، خصوصًا بعد استشارتهم للقاضي الحسن ابن أبي عقامة ، والذي كان 
جیاش قد انتدبه لهذه المهمة ، فأشار علیهم بعدم صحة العقد إال برضاهم جمیعًا ، مما كان 

یاء جمیعًا هو وقد ُعللت مشورة القاضي بعدم الصحة إًال برضا األول. )٤٣(سببًا في قتله فیما بعد
.)٤٤(نظرة القاضي إلى عدم كفاءة جیاش

، في حین رأى )٤٥(وقد فسر أحد الباحثین أن المقصود بعدم الكفاءة هنا هو فارق السن
الخزرجي أن السبب في اإلشارة هو مخافة السبة علیهم ، كونهم عرب من تغلب ، و جیاش 

دفعهم إلى اإلصرار على االمتناع أصله عبٌد حبشي لذا لم یكن بالزوج الكفء لها ، مما 
، وكان أحیانًا یتم إعادة اتخاذ القرار )٤٧(، ومن العوائق أحیانًا الخالفات القبلیة واألسریة)٤٦(علیه

، وغالبًا ما تكون المرأة في هذه الحالة ثیب فیعود )٤٨(بقبول الشخص أو غیره إلى المرأة نفسها
نكح األیم حتى ُتستأمر وال تُنكح البكر حتى ُتستأذن قالوا ال تُ { أمر قبولها بالزواج إلیها لحدیث 

.)٤٩(}یا رسول اهللا و كیف أذنها ؟ قال أن تسكت 
وقد حدث مثل ذلك في دولة الحبشة فقد حدث تنافس بین القادة من النجاحیین على 

سرور والقائد زواج وردة جاریة الوزیر مفلح الفاتكي عقب وفاته ، فتقدم إلیها الوزیر إقبال والقائد 
إسحاق بن مرزوق ، والقائد علي بن مسعود صاحب حیس ، وقد دفعهم إلى خطبتها ممیزاتها 

فوعدت رسول كل واحد منهم وعدًا جمیًال ، ثم )٥٠(الخاصة كالجمال والصوت الغنائي الخالب
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استشارت منصور بن مفلح والشیخ حمیر بن أسعد فأشار علیها بالقائد أبي محمد سرور 

.)٥١(وعدم وجود زوجات له كغیره من المتقدمین لخطبتها فتزوجته،تهلكفاء
وكان في بعض المناطق التابعة لزبید ال یمكن للعریس النظر أو التعرف على عروسه 
بحال من األحوال إًال بعد أن یعقد نكاحها ، ویقطع مهرها ، ویسلم دفعها ، فتظهر عروسه بعد 

.)٥٢(ذلك بطبل وزمر على رؤوس األشهاد

ـ :المهر والزفاف : ثالثًا 
المهر هو رمُز لتكریم المرأة وواجٌب على الزوج لزوجته ، وقد شرعه اإلسالم لیشعر 

قال )٥٣(الزوج بكرامة الزوجة ، ورفعة قدرها ، ویجب علیه دفعه عطیة وهبة عن طیب نفس
ْنُه َنْفسًاَفُكُلوُه َهِنیئًا مَِّریئًا ﴾﴿َوآُتوْا النََّساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِطْبَن : تعالى ، )٥٤(َلُكْم َعن َشْيٍء مِّ

لذلك لم یحدد اإلسالم المهر ولم یجعل له قدرًا ، لذا نالحظ اختالفًا بینًا في تقدیر المهور لدى 
المجتمعات ، فهو یخضع لمعاییر اجتماعیة خاصة كالحالة االجتماعیة والمادیة للزوج ، وعادة 

تناسبًا مع مكانة األسرتین ویختلف مهر المرأة البكر عن الثیب ، والتي عادة ما یكون ما یكون م
. )٥٥(أقل–الثیب -مهرها 

كانت ظاهرة المغاالة في المهور منتشرة في الیمن عند السالطین واألمراء وزعماء 
وٕابداء مدى المكانة القبائل واألشراف واألثریاء بغیة إظهار األبهة والمقدرة والفخر بین الناس ،

االجتماعیة التي بلغوها فیدفعون ویطالبون بمبالغ ضخمه صداقًا في زیجاتهم قد ال یقدر علیه 
، ومن ذلك أن الملك علي بن محمد الصلیحي عندما خطب ابنة عمه  أسماء بنت )٥٦(اآلخرون

، فضًال عن شهاب اشترط علیه عمه وأمها في المهر ، وكانت أسماء بارعة الحسن والجمال 
أدبها وكمال عقلها ، مما دفعه إلى السعي في طلب المعونة من أصحاب الوجاهة والمال 

زیًال ، فكان أن دفع عنه المهر القائد فرج السحرتي الحبشي من زبید وأعطاه ماًال ج،والنفوذ
وجهز العروسین جمیعًا أحسن جهاز یحتفل الملوك به أضعاف ما التمس الصلیحي 

.)٥٧(لعقائلهم
ٕان لم تذكرها المصادر ، مثل هذه الظاهرة في زبید أیضًا و هذا الوصف دلیٌل على تفشي و 

وهذه المغاالة في المهور أدت إلى حصر الزواج من هذه الطبقة في إطارها االجتماعي فقط ، 
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، ونستدل على ذلك مما أورده ابن )٥٨(أما الطبقات األخرى فقد كان المهر عندها أقل من ذلك
هین (فتدخل على بعلها " ور عن زواج أهالي األعمال الشامیة لزبید  حین ذكر عبارة المجا
، وهذان مصطلحان شائعا االستخدام إلى الیوم في المنطقة یعبران عن البساطة )٥٩(")لین

.والتواضع
وكانت بعض نساء زبید ال یأخذن المهر من أزواجهن ، فقد كان أخذ المهر بالكامل 

یب كبیر، وأخذه یعتبر بمثابة رغبة المرأة في الطالق ، لذا كان ُیطلق على المرأة في مقدمًا ع
یشبه فعل المرأة هذا طلب الطالق أن زوجها فركها بمعنى طلقها ، و هذه الحالة مفروكة أي

الصریح و الزوج یقبله مكرهًا هنا ، وبسبب تصرفها هذا تقل رغبة الرجال فیها ، خوفًا من أن 
بدأ ، و زوج اآلخر بنفس التصرف ، وٕاذا رغب الزوج بالزواج بأخرى و كان معسراً تعامل ال

بإظهار قلة رغبته في زوجته مع تمسكه بها مخافة أن تطلبه بحقها من المؤخر ، فإن المرأة 
فال یلحقها بهذا التصرف العار ، بل )٦٠(عادة ما تدفع إلیه المهر هبة منها ، وتخرج من داره

داد المرأة مكانة ، وربما رغب فیها غیره ، أما سلوك المرأة في هذه الحالة فإنه على العكس تز 
أشبه بخلع المرأة لزوجها لتحفظ به نفسها وكرامتها ، ولذا كانوا یؤجلون بعض المهور إلى زمن 
غیر محدود ، ودفع جزء منه مقدمًا نوع من مساعدة الشباب وتشجیعهم لإلقبال على الزواج ، 

.)٦١(الحالخاصة معسرو
وكان یصاحب االحتفال بالزواج إقامة الضیافات والوالئم كُل حسب طاقته وقدرته 
والحالة االجتماعیة والمالیة التي یتمتع بها ، بدلیل ما أورده ابن المجاور حین ذكر عادات 

، األعمال الشمالیة لزبید من عادة احتجاب البنت ، وعدم ظهورها إًال بعد أن یعقد نكاحها 
ویقطع مهرها ، ویسلم دفعها   فتظهر العروس بطبل وزمر على رؤوس األشهاد بالمهامین 

ا علیها من والضیافات والطرح والتسلیم ، وقد علل ظاهرة إخفاء البنت عن األنظار مخافة أهله
یصاحب مراسم الزفاف التزین حیث ، و )٦٢(الخروج عن الطریق القویماالنحراف أو الشذوذ و 

روسان بالزینة المتداولة والمعروفة ، وقد ذكر ابن المجاور أیضًا في هذا السیاق یتحلى الع
.)٦٣(تخضیب الرجال أیدیهم وأرجلهم ، وحلق الرأس ، واستعمال الطیب
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ـ :الُطرح - ٢

بضم الطاء هي كلمة تفید معنى اإللقاء ، وهي عادة موجودة في الیمن وفي مجتمعات 
، وهو عبارة عن نوع من الهدیة المقدمة في مناسبات معینة كثیرة ، فال تشذ زبید عنهم

، ویتم ذلك من خالل مساعدة المدعوین للعرس أو أي )٦٤(كاألعراس والختان والوالدة وغیرها
مناسبة بمبالغ مالیه كل على قدر طاقته ، على أن یظل هذا المبلغ دینًا یتوجب إعادته في مثل 

ن كان في عرس ُأعید في عرس، أو في والدة ُأعید في والدة، أو المناسبة التي ُأعطيَّ فیها ، إ
، وقد )٦٥(في ختان ُأعید في ختان ، وال یجوز رد الشيء إًال في الوجه الذي كان منه وفیه بعینه

ساد كان الطرح یمارس في مجتمع النساء بصورة أوسع حتى أدى في بعض األحیان إلى إف
ف من أیدي الناس لحاجتها و سد ما علیها من دین الطرح التكفالمرأة واضطرارها للخروج ، و 

.)٦٦(فإذا حصلت على شيء سارعت لدفعه إلى أصحابه

ـ :الزواج باألجانب - ٣
لم تتحرج نساء زبید من زواج غیر الیمنیین، كالوافدین إلى المنطقة من خارجها ، 

اج باألجانب من غیر بلدهم ، والذین كان لهم مزیة خاصة عندهن ، لذا ُكن ال یتمنعن من الزو 
فإذا ما أراد الزوج السفر خرجت معه زوجته لوداعه ، وتتكفل هي عنه برعایة أبنائها إن كان 
لدیهما أوالد إلى أن یعود إن ُقدر له العودة ، وكان من بدیع كرمهن أنهن ال یطالبن الزوج بنفقة 

إلقامة واالستقرار عندها فهي تقنع منه عن أیام غیابه وال بكسوة وال سواها ، وٕاذا ُقدر للزوج ا
بالقلیل دون حرج ، و من الواضح جدًا أن المرأة في هذه المنطقة كانت متمسكة بموطنها بصورة 

.)٦٧(شدیدة ، فال یمكن أن تخرج عن بلدها أبدًا أیًا كانت أسالیب اإلغراء

ـ:المأكل والملبس - ٤

: أ ـ المأكل 
عي من منطقة إلى أخرى في الیمن ، واختالف البیئة نظرًا الختالف اإلنتاج الزرا

،  ففي منطقة )٦٨(المناخیة للمناطق الیمنیة ، اختلفت صناعة األطعمة من منطقة إلى أخرى
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٥٢٢

الدراسة الواقعة تحت نطاق المناخ الحار كان األكل مكونًا من منتجات البالد الزراعیة و على 
.)٦٩(و الشعیر في وادي فشال شمال زبید) طة ، البرالحن(رأسها الحبوب كالذرة والدخن والقمح 

ویتم صناعة الطعام بها من خالل عمل أقراص من الخبز بعد طحنها جیدًا و تدعى 
، ویرقق عجین الدخن بإضافة كمیة من " الفطیر"و" الكدر"أقراص الخبز هذه باللهجة المحلیة 

باللحوح ، والذي یدخل في صناعة نوع الماء لتصنع منه أقراٌص من الخبز المرقق نسبیًا تسمى 
، وقد حرفها ابن المجاور ، وذكرها باسم الخفوش و ربما أن ذلك من " الشفوت"من الطعام اسمه 

، ویصنع الشفوت من اللحوح مع إضافة اللبن الرائب المسمى باللهجة المحلیة )٧٠(النساخ
ثوم والنعناع ویصبح له مذاٌق وال)البسباس(فیصب علیه كمیة منه مع إضافة الفلفل" القطیب"

) وتسمى في زبیدبالدجرة(ویتكون من خلط القطیب مع حبوب اللوبیا )٧١(خاٌص ، والكبان
ضر ، ویقلب على النار حتى ینضج المطحون جیدًا والمخلوط مع الثوم والفلفل األحمر أو األخ

، " الملتح"لة یسمونها ، وهناك أك)٧٢(لونه أبیض وهو یشبه الحساء ، ویصبح له طعٌم مستساغٌ و 
وتتكون من قرص خبز مصنوع من الدخن اسمه الفطیر یؤكل مع اللبن والسمك ، وعرف أهل 

، )٧٣(المنطقة أیضًا الجبن والحلیب ، إضافة إلى أكلهم السمن المستخرج من مشتقات الحلیب
) .سلیط الجلجالن(ویسمى السلیط ) الجلجالن( وكانوا یأكلون زیت السمسم 

، أما اللحوم فقد عرفوا أكل السمك ، حیث )٧٤(على ذلك عرفوا طباخة الملوخیةوفضالً 
أن المنطقة قریبة من السواحل ، وكذلك أكل أهل زبید لحوم الغنم واإلبل والبقر كٌل حسب قدرته 
وحالته االجتماعیة والمالیة ، فقد كان األثریاء ورجال الدولة یقیمون الوالئم الكبار التي تغص 

ي على شرف الوزیر مفلح واع األطعمة ، فعلى سبیل المثال الولیمة التي أقامها عثمان الغز بأن
كانت تتكون من أربعة أسمطة في كل سماط ثالثون خروفًا مشویًا ، وثالثون جامًا من الفاتكي و 

الحالوة ، وبعض األسمطة كان طولها خمسون ذراعًا  وبالرغم من المبالغة التي ال تخلوا منها 
، فقد كانت مناطق تربیة الحیوانات )٧٥(لروایة إًال أن فیها مؤشرًا عن حالة الثراء البالغ في زبیدا

هرت أبقارها بین وادي رمع و وادي سهام حیث اشت" جبالن"تحیط بزبید من الشمال في منطقة 
اإلبل مجید حیث اشتهرت أیضًا األبقار و في الجنوب في منطقة بني المسماة الجبالنیة و 

.والبد أنهم عرفوا تربیة الغنم و الماعز خصوصًا مع وفرة مناطق الرعي )٧٦(المجیدیة
والقثاء والخیار ، ) العنباء(أما الفواكه فهناك البطیخ ویسمى البرطیخ والموز والعمب 
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المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
، "دباء حب حب كثیر الماء قلیل الًحب: "ویأكلون بطیخ الدباء مشویًا في التنور ، وینادي علیه

.)٧٧(-أي القرع-والدبا
-:وفیها الرمان والتین والبلس وشجر النارجیل القف والعنباء والباذان والتمر بألوانه

أصفر وأحمر وأخضر وأجهر وتوتي ومقصاب، واللیمون والنارنج الحلو والحامض والسنبر 
. )٧٨(واألترج األصفر

، ونبیذ الفضیخ ، وُیعمل من )٨٠(، وهو شراب قصب السكر)٧٩(أما األشربه فهناك القند
.)٨١(التمر والبر والرطب ، ویتم تحضیره و تجهیزه في یوم ولیله

أما الروائح العطریة أي أشجار الزینة والروائح الطیبة ، فمنها البعیثران وهو الشجر 
رم ، وتعبقاألبیض ، وثمر الحناء وهو الحنون ، والبنفسج ، وتعبق رائحته مع الرجال ، والب

، )٨٢(الحباق باللهجة المحلیة وهو الریحان ، ویطلق على ورده الحماحمرائحته مع النساء ، و 
ر الكاذي ، والفاغیه الحنون ، وزهر اللینوفر ، والفل األبیض  والیاسمین ، وزهر النارجیل ، وزه

.)٨٣(الوزابو 

ـ:الملبس –ب 
د خصوصًا ، وأهل تهامة عمومًا ُتعدُّ زبید من المناطق الحارة ، لذا لبس أهل زبی

) القبعات()٨٤(مالبس تالئم الطبیعة التي یعیشون فیها ، فعلى سبیل المثال لبسوا القلنسوات
المصنوعة من خوص النخیل ، اتقاًء لحرارة الشمس الملتهبة ، كما غطوا أجسادهم بالمالبس 

لتلطیف و ي حرارة الجسم ، ذات القدرة على امتصاص رطوبة الجسم لتحافظ على حالة التوازن ف
لبس األثریاء الحریر ا المالبس المصنوعة من القطن ، و حدة الحرارة على الجسم واستخدمو 

الخالص والمخلوط أحیانًا مع الكتان أو مع الكتان والقطن ، وعرفوا المالیات والجراب 
، وتمیز )٨٦(الرجلفي مناطق القرى الساحلیة كانوا یأتزرون بإزار واحد یلتف فیه و ،)٨٥(والفوط

بعض الحرفیین بلباسهم الخاص ، فكان لعمال معامل زیت السمسم في حیس زي خاص بهم 
، وعني أهل زبیدوأثریاؤها أكثر ما )٨٧(تنكر به الصلیحي قبل ظهور أمره في الیمن وتملكه لها

.)٨٨(عنوا بالمالبس النظاف ذات الجودة العالیة والجمال
تفوا بما یستر عوراتهم من المالبس القطنیة الخشنة ، واكتفوا أما أهل الریف فقد اك

بلبس إزاٍر واحد لستر الجزء السفلي من الجسم وحسب بالنسبة للرجال ، ولم یهتموا بجودتها وال 
بنظافتها لطبیعة عملهم في األرض ، والتي تجعل مالبسهم عرضة لالتساخ باألتربة بصورٍة 

. )٨٩(مستمرة
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الخاتمة
أهل زبید بصفات أخالقیة عالیة كالنظافة وحسن الخلق والمركب الوطيء والتطیب تمیز-١

.بأنواع الطیب نتیجة الثراء الفاحش الذي وصلوا إلیه 
رغم تجني بعض الكتب التاریخیة بوصف أهل زبید بأقبح الصفات إال أننا وجدنا هناك من -٢

هل زبید بغیة تشویه صورتهم ، ولذلك فإن أشاد بأهل زبیدداحضًا تلك االفتراءات التي نالت من أ
الباحث ینبه على ضرورة فرز ونقد المعلومات التاریخیة قبل الترویج لها على أنها من 

.المسلمات
رأینا أن أهل زبید مارسوا نوعین من االحتفاالت األول دیني شعائري تعبدي ، بینما الثاني -٣

.كان مراسم اجتماعیة 
دات وتقالید الشیعة كالمغاالة في االحتفال بیوم عاشوراء ورأینا كیف تأثر أهل زبید بعا-٤

خرجوا عن حقیقتها التعبدیة إلى جعلها مناسبة احتفالیة اختلطت بها مظاهر البذخ والترف 
.كالزیارات المتبادلة وانفاق االموال وغیر ذلك 

زبید في أیام سیطرة واتضح لنا أن مظاهر االحتفال بالمولد النبوي الشریف انتقلت إلى-٥
الصلیحیین على تهامة الذین كانت تربطهم بمصر عالقات قویة آنذاك ، وأیضًا عن طریق 

.العالقات التجاریة والتجار بین الیمن ومصر في هذه الفترة
أن ممارسة االحتفال بلیلة اإلسراء والمعراج ولیلة النصف من شعبان كانت هي األخرى من -٦

في مصر والتي انتقلت الى زبید في تلك الفترة خالل سیطرة الصلیحین على التأثیرات الفاطمیة
.تهامة 

تمیزت منطقة زبید في االحتفال بقدوم شهر رمضان بعدة مظاهر روحیًا ومادیًا فعلى -٧
المستوى الروحي كانت هناك االناشید الترحیبیة بالشهر الفضیل وتعدد إقامة الصلوات في لیالي 

ضًال عن اتساع قراءة القران لمختلف شرائح المجتمع ، وعلى المستوى المادي الشهر الفضیل ف
.رأینا تزیین البیوت واصال احوال الرعیة في اعمال زبید من قبل مسؤولوا الدولة كما في المهجم 

شكل االحتفال بحصاد ثمرة النخیل حدثًا جماهیریًا خاصًا تمیز بالعدید من المظاهر -٨
مة التي كانت تقام طوال موسم الحصاد وفي یومین من كل اسبوع هما االثنین االحتفالیة المنظ

والخمیس ، لیختتم المحتفلون ذلك بحفل ختامي ، وكان یواكب تلك االحتفاالت ممارسات نشطة 
لعملیات البیع والشراء فكان االحتفال مهرجانًا جماهیریًا كبیرًا ألبناء المنطقة یدر علیهم المال 

.واألرباح 
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المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
وتبین جلیًا أن عادات وتقالید المجتمع في األفراح في المنطقة كانت تتسم بالدقة والتدرج -٩

.من االنتقاء إلى عقد النكاح واتمام مراسم الزواج 
أن األم كانت تلعب دورًا محوریًا في انتقاء العروس سواٌء من حیث سنها او من حیث -١٠

.مادیة لكالهما مدى التقارب االسري او من حیث الكفاءة ال
كانت هناك نماذج للنساء التي تبدي رأیها في قبول الزوج او رفضه كما كان ألهل -١١

.العروس الحق في قبول الخاطب أو رفضه مهما علت مكانته ولو كان ملكًا متوجًا 
ان النظر إلى المخطوبة كان یتم بعد عقد النكاح ودفع المهر ولیس قبله وفي هذا مخالفة -١٢
عة لصوص الشریعة المطهرة التي تنص على النظرة الشرعیة قبل البدء بأي إجراء آخر في شری

.مشروع الزواج 
أن المغاالة في المهور كانت محصورًة على الوجاهات واألثریاء وكبار رجال الدولة في -١٣

ة المنطقة ، ولم تكن سائدة بین العامة إال بحسب استطاعت أهل الزوج وامكاناتهم المادی
.واالقتصادیة 

كان المجتمع یعتبر أخذ المهر مقدمًا وبالذات في زبید عیبًا كبیرًا كما ینبئ عن رغبة -١٤
الزوجة في الطالق بل وطلبًا صریحًا منها ، وكان یطلق علیها عبارة في حال ُطلقت بعد ذلك 

.، وكان هذا مدعاة لعدم اقبال الرجال علیها " مفروكة"
قوط كان من أهم العادات المرهقة للمرأة سواًء كان ذلك في مناسبات أن الطرح او الن-١٥

األفراح أو في مناسبات الوالدة وغیرها ، فقد كان یشكل عبئًا كلفها ان تستدین لسداده مخافة أن 
.یلحقها العار بسببه 

ا أن المرأة كانت تتمسك بموطنها بصورة شدیدة حتى لو تزوجت بأجنبي فإنها تبقى في بلده-١٦
.وتتكفل برعایة أوالدها طوال فترة غیاب الزوج 

تنوع المأكوالت بین الذرة واللحم والسمك واأللبان ومشتقاتها والزیوت المحلیة الصنع كان لها -١٧
دور في تمتع أهالي المنطقة بالصحة الجیدة والقوة الكافیة للقیام باألعباء واالعمال الشاقة 

.في فصل الصیف وتحمل حرارة الجو الملتهب وخاصة 
اختلف الناس فس لبسهم باختالف قدراتهم المادیة على الشراء المالبس وبحسب مكانتهم -١٨

مكانتهم االجتماعیة ، فاالثریاء لبسوا المالبس الجمیلة والنظیفة والغالیة األثمان المصنوعة من 
تتعدى ستر الحریر في حین اكتفى الفقراء والمزارعون بلبس الثیاب الخشنة التي كانت ال

.عوراتهم فقط 
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الهوامش
، )م١٢٢٨/ه٦٢٦. ت(ابن المجاور ، جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب الشیباني الدمشقي)١(

، ، اعتناء أوسكرلوفجرین٧٠الحجاز المعروف بتاریخ المستبصر، صصفة بالد الیمن ومكة وبعض
) . م١٩٨٦/ ه ١٤٠٧، ٢. دار التنویر ، بیروت ، لبنان ، ط(
٣٨٠. ت(المقدسي ، شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا الشامي البشاري) ٢(

، ٢. دار صادر ، بیروت ، ط(، ٨٥، ٨٤،  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم ، ص) م٩٩٠/ ه 
) .م١٩٠٦

، الرحلة المسماة تحفة ) م١٣٧٧/ ه٧٧٩. ت(ابن بطوطة ، أبي عبد اهللا محمد بن إبراهیم اللواتي)٣(
. ط ، د. دار صادر ، بیروت ، د(، ٢٤٨، ٢٤٧النظار وغرائب األمصار وعجائب األسفار ، ص

) .ت
.٧٠تاریخ المستبصر ، ص)٤(
.٢٤٧ابن بطوطة ، الرحلة ، ص)٥(
.٨٤المقدسي ، أحسن التقاسیم ، ص)٦(
، فتح الباري شرح صحیح البخاري ، )م١٤٤٨/ ه٨٥٢. ت(علي العسقالنيابن حجر ، أحمد بن ) ٧(

، ٣. دار السالم ، الریاض ، ط(، ٣٠٧، ٣٠٦/ ٤، ) ٢٠٠٤(باب صیام یوم عاشوراء ، حدیث رقم 
) .م٢٠٠٠/ ه ١٤٢٠

المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم (، ٤١٥الحضرمي ، عبد الرحمن عبد اهللا ، تهامة في التاریخ ، ص)٨(
) . م٢٠٠٥، ١. ، طاالجتماعیة ، صنعاء 

عمارة ، نجم الدین أبو محمد بن أبي الحسن علي بن : لالطالع أكثر عن الدولة الصلیحیة ینظر )٩(
، تاریخ الیمن المسمى المفید في أخبار ) م١١٧٤/ ه٥٦٩. ت(محمد بن زیدان الحكمي الیمني

محمد بن علي األكوع : ، تحقیق١٩١- ٩٤صنعاء وزبید وشعراء ملوكها وأعیانها وأدبائها ، ص 
؛ الهمداني ، حسین بن فیض اهللا الیعبري) م١٩٨٥، ٣. المكتبة الیمنیة ، صنعاء ، ط(الحوالي ، 

إصدارات وزارة (الحرازي ، الجهني ، حسن سلیمان محمود ، الصلیحیون والحركة الفاطمیة في الیمن ، 
) .  م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥ط ، . الثقافة والسیاحة ، الجمهوریة الیمنیة ، صنعاء ، د

/ ٣، صبح األعشى في صناعة االنشا ، ) م١٤١٨/ ه٨٢١. ت(القلقشندي ، أحمد بن علي)١٠(
، ١. دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط(نبیل خالد الخطیب ، : ، شرح وتعلیق٥٧٦–٥٧٠

) .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧



٥٢٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
قرأوغلي بن عبداللهر ، مرآة الزمان في سبط ابن الجوزي ، شمس الدین أبو المظفر یوسف بن )١١(

دار الرسالة (محمد بركات ، وكامل الخراط ، وعمار ریحاوي ، : ، تحقیق٣٢٥/ ٢٢تواریخ األعیان ، 
؛ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ) م٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ١. العلمیة ، دمشق ، سوریا ، ط

، كتاب البدایة والنهایة ، ) م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت(مشقيبن كثیر بن ضوٍّ بن كثیر القرشي البصروي الد
) .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار الحدیث ، القاهرة ، د ط ، (، تحقیق أحمد عبد الوهاب فتیح ، ١٥٨/ ١٣

.٤١٦-٤١٥الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)١٢(
.٤١٦، ٤١٥المصدر نفسه ، ص)١٣(
.٤١٦، ٤١٥الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)١٤(
صلى نحو بیت المقدس بعد ، وذكر في بعض األحادیث أن النبي ١٤٤سورة البقرة ، آیة )١٥(

.الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا وكان یحب أن یوجه إلى الكعبة فأنزل اهللا اآلیة المذكورة
.٦٦١/ ١، ) ٣٩٩(ابن حجر ، فتح الباري ، باب التوجه نحو القبلة ، حدیث رقم:انظر

، ٣٠١، عبده علي عبد اهللا ، الدر النضید في تحدید معالم وآثار مدینة زبید ، صهارون )١٦(
) . م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥ط ، . إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة ، صنعاء ، الجمهوریة الیمنیة ، د(
.٥٧٥-٥٧٠/ ٣القلقشندي ، صبح األعشى ، )١٧(
.٤١٨، ٤١٧الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)١٨(
.٢٤١، ٢٤٠ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)١٩(
.١٠١، ١٠٠المقدسي ، أحسن التقاسیم ، ص)٢٠(
.٤١٦الحضرمي ، تهامة في التاریخ  ، ص)٢١(
.٢٩٩- ٢٩٨هارون ، الدر النضید ، ص)٢٢(
.٤١٧-٤١٦الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)٢٣(
األف والالم ثم هاء ساكنة وفتح الجیم وسكون المهجم وهي مدینة سردد وضبطها بفتح المیم بعد)٢٤(

كم تقریبًا ، وكانت من أهم األعمال الشمالیة ٧٣المیم ، وتقع الیوم شمال شرق مدینة الحدیدة بحوالى 
. التابعة لزبید إداریًا 

، صفة جزیرة العرب ، )ه٣٤٤بعد . ت(بن أحمد بن یعقوبالهمداني ، لسان الیمن الحسن:انظر
١٤١٠، ١. مكتبة اإلرشاد ، صنعاء ، ط(محمد بن علي األكوع الحوالي ، : ، تحقیق١٣٤، ٩٧ص 

؛ الخزرجي ، شمس ١٨٤-١٧٩، ٧٥؛ عمارة ، المفید في أخبار صنعاء وزبید ، ص )م١٩٩٠/ ه
الدین أبي الحسن ، علي بن الحسن بن ابي بكر بن الحسن ، العسجد المسبوك فیمن وليَّ الیمن من 



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

نشوان محمد علي ورو.م.م

٥٢٨

إصدارات وزارة اإلعالم والثقافة ، صنعاء ، الجمهوریة العربیة الیمنیة ، مشروع (، ١٢٥الملوك ، ص 
) . .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢. الكتاب ، نسخة خطیة مصورة مطبوعة ، ط

.١٨٢عمارة ، المفید في أخبار صنعاء وزبید ، ص )٢٥(
السیاسیة ومظاهر الحضارة المصدر نفسه ، و الصفحة ؛ السروري ، محمد عبده محمد ، الحیاة)٢٦(

، ٦٨٣، ص) م١٢٢٨/ ه٦٢٦(–) م١٠٣٧/ ه٤٢٩(في الیمن في عهد الدویالت المستقلة
).م٢٠٠٤/ ه ١٤٢٥ط ، . إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة ، صنعاء ، الجمهوریة الیمنیة ، د(
.٨١-٧٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٢٧(
.٢٤٨، ٢٤٧، صابن بطوطة ، الرحلة ) ٢٨(
دار الفكر (١٩١، ١٩٠عبد الرحمن عبد الواحد ، الیمن في عیون الرحالة ، ص. الشجاع ، د)٢٩(

) .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩، ١. المعاصر ، بیروت لبنان ، ط
.٨١ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٣٠(
، هدیة السید ٢٧نة ، صالصابوني ، الشیخ محمد علي ، الزوج االسالمي المبكر سعادة وحصا) ٣١(

).هـ ١٤١٠دن ، اسطنبول ، د ط ، (حسن عیاش الشربتلي للعروسین ، 
.٣٧،٣٤الصابوني ، الزواج اإلسالمي ، ص)٣٢(
.٣٨٤الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)٣٣(
.أي التصقت بالتراب ) ٣٤(

.١٦٤، ١٦٣، ص٩مجـ،٥٠٩٠ابن حجر ، فتح الباري ، باب األكفاء في الدین ، حدیث رقم: انظر
.٣٨٤الحضرمي ، تهامة في التاریخ ، ص)٣٥(
.٥٥الصابوني، الزواج اإلسالمي ، ص) ٣٦(
المدرسة ( مكرد ، شائف عبده سعید ، الحیاة االجتماعیة في عهد الدولة الرسولیة ، ضمن كتاب ) ٣٧(

وثائق ندوة الحیاة العلمیة الیاقوتیة في عدن ، ودور المدارس اإلسالمیة في الیمن في نشر التعلیم ،
هـ ، دار ١٤٢٢، رجب ، ٢٩- ٢٨/ ٢٠٠١، أكتوبر ، ١٦-١٥والفكریة في عصر الدولة الرسولیة ، 

؛ ٦٧٦، صالحیاة السیاسیة ومظاهر الحضارة؛ السروري ،٥٩، ص) م٢٠٠٣جامعة عدن ، عدن ، 
ألحوالها السیاسیة و لطف ، محمد حسن منصوب ، الجهات الحیسیة في العصر الرسولي دراسة 

رسالة ماجستیر ، ( ، ١٤٩، ص) م١٤٥٤ــ ١٢٢٨/ هـ ٨٥٨ــ ٦٢٦(االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة 
) . م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩غیر منشورة ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة عدن ،

.٥٦الصابوني ، الزواج اإلسالمي ، ص)٣٨(



٥٢٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
. ٢٥سورة النساء ، آیة )٣٩(
، كتاب السنن الجامع المختصر من ) هـ٢٧٩ت(رمذي ، أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورةالت)٤٠(

معه الشمائلرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ومعرفة الصحیح و المعلول وما علیه العمل و السنن عن 
جاءكم من ترضون شفاء الغلل في شرح كتاب العلل ، باب إذاالمحمدیة و الخصائص المصطفویه و 

صدقي محمد جمیل : ، تحقیق٣٤٥، ٣٤٤/ ٢، ) ١٠٨٧، ١٠٨٦(فزوجوه ، حدیث رقم دینه 
هـ ١٤٢١ط ،. دار الفكر ، بیروت ، د(، یق عبد القادر عرفان العشا حسونهالعطار، تخریج و تعل

؛ المبارك كفوري ، اإلمام الحافظ أبي العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم  ) م٢٠٠١/
األخوذي شرح جامع الترمذي و معه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل ، إخراج تحفة): هـ١٣٥٣ت(

،  كتاب النكاح ، حدیث ) م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١، ١دار الحدیث ، القاهرة ، ط( عصام الصبابطي ، 
.٥٣٨، ٥٣٧، ص١٨٥، ١٠٨٤رقم
؛ ٦٧٦رة ، ص؛ السروري ، الحیاة السیاسیة ومظاهر الحضا٥٩مكرد ، الحیاة االجتماعیة ، ص)٤١(

.١٤٩لطف ، الجهات الحیسیة ، ص
بفتح الزاي وهو شاذ في القیاس وكانت تعتبر احدى المنازل على طریق القوافل من زبید : موزع)٤٢(

.كم جنوب غرب مدینة تعز ٨٠وغیرها إلى عدن على طریق تهامة وهي الیوم مدینة تقع على بعد 
، )م١٢٢٩/ هـ٦٢٦. ت(یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحمويالحموي ، شهاب الدین أبو عبد اهللا : انظر

، ؛ المقحفي ، إبراهیم أحمد) م١٩٩٥، ٢. دار صادر ، بیروت ، ط(، ٢٢١/ ٥معجم البلدان ، 
) .م١٩٨٥ط ، . منشورات دار الكلمة ، صنعاء ، د( ، ١٦٩معجم المدن والقبائل الیمنیة ، ص 

.١١٢، ١١١الخزرجي ، العسجد المسبوك ، ص)٤٣(
، قرة ) م١٥٣٧/ ه ٩٤٤. ت(ابن الدیبع ، أبي الضیاء عبد الرحمن بن علي الشیباني الزبیدي) ٤٤(

دار بساط ، (، محمد بن علي األكوع الحوالي: قیق، تح٢٤٧- ٢٤٦العیون بأخبار الیمن المیمون ، ص
) .م١٩٨٨/ ه١٤٠٩، ٢. بیروت ، ط

.٦٧٧، ص) ٢(، هامش رقم ٦٧٦الحضارة ، صالسروري ، الحیاة السیاسیة ومظاهر )٤٥(
.١١١الخزرجي ، العسجد المسبوك ، ص)٤٦(
.١٤٩؛ محمد حسن ، الجهات الحیسیة ، ص٦٧٧السروري ، الحیاة السیاسیة ، ص) ٤٧(
. ٨١الصابوني ، الزواج اإلسالمي ، ص)٤٨(
ب إال برضاهما ، حدیث رقم ابن حجر ، فتح الباري ، باب ال ینكح األب و غیره البكر و الثی)٤٩(

.٢٢١، ص ٩، مجـ٥١٣٦



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

نشوان محمد علي ورو.م.م

٥٣٠

.٦٧٧السروري ، الحیاة السیاسیة و مظاهر الحضارة ، ص)٥٠(
.١٧٩عمارة ، المفید في أخبار صنعاء وزبید ، ص)٥١(
. ٢٣٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٥٢(
.٩٣الصابوني ، الزواج اإلسالمي ، ص)٥٣(
.٤سورة النساء ، آیة)٥٤(
، الیمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قیام  دولة بني رسول ، قي ، عصام الدین عبد الرءوفألف)٥٥(

) .١٩٨٢، ١. م ، ط. دار الفكر العربي ، د(، ٣٠٣-٣٠٢ص
.٦٠مكرد ، الحیاة االجتماعیة في عهد الدولة الرسولیة ، ص)٥٦(
.٨٦، ٨٥صعمارة ، المفید في أخبار صنعاء وزبید ، )٥٧(
.٦٠مكرد ، الحیاة االجتماعیة في عهد الدولة الرسولیة ، ص)٥٨(
.٢٣٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٥٩(
. ٨٦، ٨٥المصدر نفسه ، ص )٦٠(
؛ السروري ، الحیاة السیاسیة ٦٠مكرد ، الحیاة االجتماعیة في عهد الدولة الرسولیة ، ص)٦١(

.٦٨٠ومظاهر الحضارة ، ص
.٢٣٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٦٢(
.٢٣٩، ٨٧- ٨٥ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٦٣(
.١٩٤-١٩٣الشجاع ، الیمن في عیون ، ص)٦٤(
.٨٦ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٦٥(
.١٩٤المصدر نفسه ، والصفحة ؛ الشجاع ، الیمن في عیون ، ص)٦٦(
.٢٤٨- ٢٤٧، صابن بطوطة ، الرحلة)٦٧(
.١٥٤؛ لطف ، الجهات الحیسیة ، ص٦٩١، الحیاة السیاسیة ومظاهر الحضارة ، صالسروري)٦٨(
؛ مكرد ، الحیاة االقتصادیة في الیمن لدى الجغرافیین العرب ٨٥المقدسي ، أحسن التقاسیم ، ص)٦٩(

راسات و البحوث مجلة دراسات یمنیة ، مجلة فصلیة تصدر عن مركز الد(في العصور الوسطى ، 
یولیو ، / هـ ١٤١١، صنعاء الجمهوریة الیمنیة ، محرم ، صفر ، ربیع األول ، ٤١الیمني ، العدد

.١٦٨، ١٦٧، ص ) م ١٩٩٠أغسطس ، سبتمبر ، 
.١٨٨؛ الشجاع ، الیمن في عیون ، ص٨٦ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٧٠(
.٨٦ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٧١(



٥٣١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
.١٨٩، ١٨٨الشجاع ، الیمن في عیون ، ص)٧٢(
.٨٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٧٣(
.١٦٨؛ مكرد ، الحیاة االقتصادیة في الیمن ، ص٨٧، ٨٦المصدر نفسه ، ص)٧٤(
.١٧٦، ١٧٥عمارة ، المفید ، تح األكوع ، ص)٧٥(
١٧٠مكرد ، الحیاة االقتصادیة في الیمن ، ص)٧٦(
/ ه١١٠٢. ت(؛ الدمشقي ، أبي بكر بن بهرام٨٧ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٧٧(

، ترجمه من التركیة العثمانیة ٧٤، جزیرة العرب في كتاب مختصر الجغرافیا الكبرى  ، ص) م١٦٩٠
؛ ) م٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧ن ، الریاض ، د ط ، . د(مسـعد بن سـویلم الشــامان ، . د: وحققه وعلق علیه

.١٦٨كرد ، الحیاة االقتصادیة في الیمن ، صم
. د: ، تحقیق٤٨ابن الدیبع ، الفضل المزید على بغیة المستفید في أخبار مدینة زبید ، ص)٧٨(

؛ مكرد ، الحیاة ) م١٩٨٣ط ، . مركز الدراسات والبحوث الیمني ، صنعاء ، د(یوسف شلحد ، 
. ١٦٨االقتصادیة في الیمن ، ص

.٧٦ر ، تاریخ المستبصر ، صابن المجاو )٧٩(
، ٣٤٤/ ١مجهول ، نور المعارف في نظم وقوانین وأعراف الیمن في العهد المظفریالوراف ، ) ٨٠(

المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعیة ، ( ، تحقیق محمد عبد الرحیم جازم ، ) ٢٤٧٨(هامش رقم
) .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤، ١صنعاء ، ط

.٧٩یخ المستبصر ، صابن المجاور ، تار )٨١(
. ٨٧المصدر نفسه ، ص)٨٢(
.٤٨؛ ابن الدیبع ، الفضل المزید ، ص٨١المصدر نفسه ، ص )٨٣(
.٦٨ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٨٤(
.٨٩ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص ) ٨٥(
یة ومظاهر الحضارة ، ؛ السروري ، الحیاة السیاس١٠٠، ٩٩المقدسي ، أحسن التقاسیم ، ص)٨٦(

.١٥٤؛ لطف ، الجهات الحیسیة ، ص٦٩٤ص
.٨٧عمارة ، المفید في أخبار صنعاء وزبید ، ص)٨٧(
.٧٠ابن المجاور ، تاریخ المستبصر ، ص)٨٨(
.١٥٤لطف ، الجهات الحیسیة ، ص)٨٩(
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المصادر والمراجع

-:القرآن الكریم : أوالً 
.سورة البقرة ـ١
.سورة النساء ـ٢

-:المصادر: ثانیاً 
، الرحلة المسماة تحفة ) م١٣٧٧/ ه٧٧٩. ت(ابن بطوطة ، أبي عبد اهللا محمد بن إبراهیم اللواتيـ ٣

) .ت. ط ، د. دار صادر ، بیروت ، د(النظار وغرائب األمصار وعجائب األسفار ، 
لمختصر من السنن ،كتاب السنن الجامع ا)هـ٢٧٩ت(الترمذي ، أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورةـ ٤

عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم و معرفة الصحیح و المعلول و ما علیه العمل و معه الشمائل 
صدقي محمد جمیل : المحمدیة و الخصائص المصطفویه و شفاء الغلل في شرح كتاب العلل، تحقیق

هـ ١٤٢١ط ،. ت ، ددار الفكر، بیرو (العطار، تخریج و تعلیق عبد القادر عرفان العشا حسونه ، 
) .م٢٠٠١/
، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ) م١٤٤٨/ ه٨٥٢. ت(ابن حجر ، أحمد بن علي العسقالنيـ ٥
) .م٢٠٠٠/ ه ١٤٢٠، ٣. دار السالم ، الریاض ، ط(
، ) م١٢٢٩/ هـ٦٢٦. ت(الحموي ، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي ـ ٦

) .م١٩٩٥، ٢. دار صادر ، بیروت ، ط(بلدان ، معجم ال
الخزرجي ، شمس الدین أبي الحسن ، علي بن الحسن بن ابي بكر بن الحسن ، العسجد المسبوك ـ ٧

إصدارات وزارة اإلعالم والثقافة ، صنعاء ، الجمهوریة العربیة الیمنیة ، (فیمن وليَّ الیمن من الملوك ، 
) .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢. ورة مطبوعة ، طمشروع الكتاب ، نسخة خطیة مص

في كتاب مختصر الجغرافیا ، جزیرة العرب ) م١٦٩٠/ ه١١٠٢. ت(الدمشقي ، أبي بكر بن بهرامـ ٨
ن، الریاض ، . د(مسـعد بن سـویلم الشــامان ، .د: ، ترجمه من التركیة العثمانیة وحققه وعلق علیهالكبرى
).م٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧د ط ، 

) :م١٥٣٧/ ه ٩٤٤. ت(دیبع ، أبي الضیاء عبد الرحمن بن علي الشیباني الزبیديابن الـ ٩
مركز الدراسات (یوسف شلحد ، . د: الفضل المزید على بغیة المستفید في أخبار مدینة زبید، تحقیقـ ١٠

) .م١٩٨٣ط ، . والبحوث الیمني ، صنعاء ، د
دار بساط ، بیروت ، (د بن علي األكوع الحوالي ، محم: قرة العیون بأخبار الیمن المیمون، تحقیقـ ١١
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المظاهر االجتماعیة بمنطقة زبید في تهامة الیمن
) .م١٩٨٨/ ه١٤٠٩، ٢. ط

سبط ابن الجوزي ، شمس الدین أبو المظفر یوسف بن قرأوغلي بن عبداللهر ، مرآة الزمان في ـ ١٢
دار الرسالة العلمیة ، (محمد بركات ، وكامل الخراط ، وعمار ریحاوي ، : تواریخ األعیان ، تحقیق

)م٢٠١٣/ ه١٤٣٤، ١. وریا ، طدمشق ، س
٥٦٩. ت(عمارة ، نجم الدین أبو محمد بن أبي الحسن علي بن محمد بن زیدان الحكمي الیمنيـ ١٣
، تاریخ المسمى المفید في أخبار صنعاء وزبید وشعراء ملوكها وأعیانها وأدبائها ، ) م١١٧٤/ ه

) .  م١٩٨٥، ٣. ، صنعاء ، طالمكتبة الیمنیة (محمد بن علي األكوع الحوالي ، :تحقیق
، صبح األعشى في صناعة االنشا ، شرح ) م١٤١٨/ ه٨٢١. ت(القلقشندي ، أحمد بن عليـ ١٤

) .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧، ١. دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط(نبیل خالد الخطیب ، : وتعلیق
البصروي بن كثیر القرشي ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوٍّ ـ ١٥

دار الحدیث ، (، كتاب البدایة والنهایة ، تحقیق أحمد عبد الوهاب فتیح ، )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت(الدمشقي
) .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨القاهرة ، د ط، 

١٢٢٨/ ه ٦٢٦. ت(ابن المجاور ، جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب الشیباني الدمشقيـ ١٦
دار (كة وبعض الحجاز المعروف بتاریخ المستبصر ، اعتناء أوسكرلوفجرین ، ، صفة بالد الیمن وم) م

) .م١٩٨٦/ ه ١٤٠٧، ٢. التنویر ، بیروت ، لبنان ، ط
مجهول ، نور المعارف في نظم وقوانین وأعراف الیمن في العهد المظفریالوراف، تحقیق محمد عبد ـ١٧

) .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤، ١االجتماعیة ، صنعاء ، طالمعهد الفرنسي لآلثار والعلوم ( الرحیم جازم ، 
٣٨٠. ت(المقدسي ، شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا الشامي البشاريـ ١٨
) .م١٩٠٦، ٢. دار صادر ، بیروت ، ط(،  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، )م٩٩٠/ ه 
، صفة جزیرة العرب ، ) ه٣٤٤بعد . ت(ن یعقوبالهمداني ، لسان الیمن الحسن بن أحمد بـ ١٩

.) م١٩٩٠/ ه١٤١٠، ١. مكتبة اإلرشاد ، صنعاء ، ط(محمد بن علي األكوع الحوالي ، : تحقیق
-:المراجع: ثانیاً 
المعهد الفرنسي لآلثار (، تهامة في التاریخ ، ) م١٩٩٣. ت(الحضرمي ، عبد الرحمن عبد اهللاـ ٢٠

) .م٢٠٠٥، ١. نعاء ، طوالعلوم االجتماعیة ، ص
السروري ، محمد عبده محمد ، الحیاة السیاسیة ومظاهر الحضارة في الیمن في عهد الدویالت ـ ٢١

إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة ، صنعاء ، (، )م١٢٢٨/ ه٦٢٦(–) م١٠٣٧/ ه٤٢٩(المستقلة
).م٢٠٠٤/ ه ١٤٢٥ط ، . الجمهوریة الیمنیة ، د
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دار الفكر (١٩١، ١٩٠عبد الرحمن عبد الواحد ، الیمن في عیون الرحالة ، ص. الشجاع ، دـ ٢٢
) .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩، ١. المعاصر ، بیروت لبنان ، ط

الصابوني ، الشیخ محمد علي ، الزوج االسالمي المبكر سعادة وحصانة ، هدیة السید حسن عیاش ـ ٢٣
).هـ ١٤١٠دن ، اسطنبول ، د ط ، (الشربتلي للعروسین ،

ألفقي ، عصام الدین عبد الرءوف ، الیمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قیام  دولة بني رسول ، ـ ٢٤
).١٩٨٢، ١. م، ط. دار الفكر العربي ، د(

): هـ١٣٥٣ت(المبارك كفوري ، اإلمام الحافظ أبي العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم  ـ ٢٥
،الصبابطيعصام: ، إخراجعه شفاء الغلل في شرح كتاب العللمتحفة األخوذي شرح جامع الترمذي و

) .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١، ١دار الحدیث ، القاهرة ، ط( 
منشورات دار الكلمة ، ( ، ١٦٩المقحفي ، إبراهیم أحمد ، معجم المدن والقبائل الیمنیة ، ص ـ ٢٦

) .م١٩٨٥ط ، . صنعاء ، د
إصدارات وزارة (النضید في تحدید معالم وآثار مدینة زبید ، هارون ، عبده علي عبد اهللا ، الدرـ ٢٧

) . م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥ط ، . الثقافة والسیاحة ، صنعاء ، الجمهوریة الیمنیة ، د
الهمداني ، حسین بن فیض اهللا الیعبریالحرازي ، باإلشتراك مع الدكتور حسن سلیمان محمود ، ـ ٢٨

، صنعاء ، فة والسیاحة ، الجمهوریة الیمنیةإصدارات وزارة الثقا(، یون والحركة الفاطمیة في الیمنالصلیح
) .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥ط ، . د

-:الرسائل العلمیة: ثالثاً 
لرسولي دراسة ألحوالها السیاسیة لطف ، محمد حسن منصوب ، الجهات الحیسیة في العصر اـ ٢٩

رسالة ماجستیر ، ( ، ١٤٩، ص) م١٤٥٤ــ ١٢٢٨/ هـ ٨٥٨ــ ٦٢٦(االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة 
). م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩غیر منشورة ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة عدن ،

- :المجالت العلمیة والندوات: رابعاً 
:مكرد ، شائف عبده سعیدـ ٣٠

المدرسة الیاقوتیة في عدن ،ودور ( الحیاة االجتماعیة في عهد الدولة الرسولیة ، ضمن كتاب -
اإلسالمیة في الیمن في نشر التعلیم ، وثائق ندوة الحیاة العلمیة والفكریة في عصر الدولة المدارس 

، هـ ، دار جامعة عدن،عدن١٤٢٢رجب ، ،٢٩- ٢٨/ ٢٠٠١، أكتوبر ، ١٦- ١٥الرسولیة ، 
) .م ٢٠٠٣

منیة ، مجلة دراسات ی(الحیاة االقتصادیة في الیمن لدى الجغرافیین العرب في العصور الوسطى ، -
، صنعاء الجمهوریة الیمنیة ، ٤١مجلة فصلیة تصدر عن مركز الدراسات و البحوث الیمني ، العدد

).م ١٩٩٠یولیو ، أغسطس ، سبتمبر ، / هـ ١٤١١محرم ، صفر ، ربیع األول ، 


