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  الحرف والسيؼ الرشاعية عشد العرب قبل اإلسالم مؼ خالل مجمة السذرق المبشانية
(8898-8947) 

                                     ساىرة نبيل حديؼم.م. 
 شاكــر مـجيـد كـاظـػأ.د.

كمية االداب –جامعة البررة 
 السمخص

التي كاف يسارسيا العخب قبل  الرشاعيةييجؼ ىحا البحث الى التعخؼ عمى الحخؼ كالسيغ   
التي  االقتراديةكالحخؼ مغ السػارد  الرشاعةكانت إذ  المبشانية،السذخؽ  ةحدب راي مجمب اإلسالـ

عػامل عمى ازدىار الحخؼ  ةكقج ساعجت عج اإلسالـ،ساىست في بشاء اقتراد تاريخ العخب قبل 
 مختمفةفي مشاشق  السشتذخةككحلظ كجػد االسػاؽ  الرشاعةفي  الجاخمة األكليةكال سيسا تػفخ السػاد 

 يالتي اشتسمت عمييا دراست اإلسالـعشج العخب قبل  الرشاعاتك كمغ الحخؼ  العخبية، الجديخةفي 
 أخخى.الى صشاعات  ةضافإكالسجػىخات كالحمي  كالشجارة كالحجادة كالفخارية الشديجية الرشاعةىي 
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Abstract 

This paper aims to identify the crafts and industrial professions that 

were practiced by the Arabs before Islam, as viewed by Al-Mashreq, the 

Lebanese magazine. The industry and crafts were among the economic 

resources that contributed to building the history of the economy of the 

Arabs before Islam. Several factors helped in the prosperity of the crafts, 

especially the availability of raw materials used in the industry and the 

presence of the markets spread across different regions in the Arabia. 

Among the crafts and industries of the pre-Islamic Arabs that were included 

in the study are: the textile industry, pottery, blacksmithing, carpentry, 

jewelry and ornaments, in addition to other industries. 
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 السقدمة 
السخاجع السيسة بل الشادرة التي تحّجثت عغ مغ ( ٜٚٗٔ-ٜٛٛٔ) ةالمبشانيمجمة السذخؽ تعج 

كىي مجمة سياسية اقترادية ديشية ثقافية تشاكلت في إصجارات ليا أبحاثًا ريخ العخب قبل اإلسالـ، ات
كما زالت الى اآلف  ـٜٛٛٔ . صجرت ىحه السجمة في سشة (ٔ)ميسة تتعمق بتاريخ العخب قبل اإلسالـ

ـ، ثع قممت أعجادىا ٜٚٓٔ، حتى عاـ (ٖ)عجداً  ٕٗبػاقع ، ككاف صجكرىا مختيغ بالذيخ (ٕ)ترجر
أعجاد بالدشة  ٛـ أصبحت أعجادىا ٜٗٔٔـ(، ما عجا سشة ٕٜٚٔ-ٜٛٓٔعجدًا في سشة ) ٕٔالى

 ٔٔـ( أصجرت السجمة ٖٖٜٔ-ٕٜٛٔ، في السجة بيغ عامي )(ٗ)كذلظ بدبب الحخب العالسية األكلى
ـ(، أما سشة ٜٖٜٔ-ٖٜٗٔالدشة مغ سشة )، فيسا بعج أصبحت ترجر أربع أعجاد في (٘)عجداً 

، أما سشة (ٚ)أعجاد في الدشة ٖـ أصجرت ٜٔٗٔ، كفي سشة (ٙ)ـ صجر عجديغ مغ السجمة فقطٜٓٗٔ
ـ بدبب الحخب العالسية ٖٜٗٔ، ثع تػقفت عغ اإلصجار سشة (ٛ)ـ صجر عجد كاحج بالدشةٕٜٗٔ

 .(ٜ)د بالدشةـ بػاقع أربع أعجاٜٚٗٔالثانية.اال أنيا عادت الى الرجكر سشة 
عمى أف سبب اختيارنا ليحا السجة كذلظ أف مجمة السذخؽ قجمت إيزاحات كمعصيات 
متشػعة غّصت تاريخ العخب قبل اإلسالـ كبحلظ اكتفيشا بيحا القجر مغ السقاالت. كمغ ضسغ ما 

ا، كقج تشاكلتو في مقاالتيا الستشػعة الحخؼ كالسيغ عشج العخب قبل اإلسالـ, لحاجتيع الزخكرية إليي
انتذخت الحخؼ في مشاشق متعجدة كاليسغ كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ كبكية مشاشق شبو الجديخة 

 .(ٓٔ)العخبية
 المبشانية عشد العرب قبل اإلسالم في مجمة السذرق  حرف والسيؼ الرشاعيةال

  :نعرة العرب الى الرشاعة
يخ سنداف، حتى ياإل التي تسثل كل عمع اك فغ قج يسارسوُ  ةالرشاعة: ىي الحخف

الحي يرشع  ، ك ىػالرانعَ  يستيغ الرشاعةكاشمق عمى الذخز الحي  ةكتربح لو حخف فيو،
مدتغميغ كجػد السػاد  الرشاعيةعخؼ العخب قبل اإلسالـ بعس الحخؼ كالسيغ ، ك قج (ٔٔ)بيجيو

، العاممةيجي ألمقػماتيا مثل األسػاؽ، كمػاد الخاـ، كافزاًل عغ ، الرشاعةالتي تجخل في  األكلية
صل الرشاعات يخجع الى زمغ البابمييغ القجماء حيث أ أفمػاؿ، كىشاؾ مغ يحىب الى القػؿ كاأل

بعسميات التخسيخ، ثع  ك قامػاالتسخ كالعشب كى مغ الفػاكو أخخ  أنػاعالشبيح مغ الذعيخ ك  ةصشاع عخفػا
فقج شيجت بالد الخافجيغ صشاعات  ،الديػت ةبغيا كصشاعدالجمػد ك  ةصشاعتيع الى صشاع تتصػر 
ال  ةندانيإ ةحاج السيشيةكنحغ ال نسيل الى ىحا الخأي الف الحخؼ كالرشاعات  .(ٕٔ)ةمختمفك  ةمتشػع

 ةصشاعمشيا الرشاعات كالحخؼ ك ب القجيسة . فقج عخفت مرخما ةبتجائيا الى جيا ندبةيسكغ 
 الديشةدكات أ ةصشاعكحلظ حاس كالحىب الش مثلالسعادف  باستعساؿ الحجخية كذلظدكات كاأل األسمحة
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 سخاتي في عيج االأي مالػجو القب البحخي( كمسمكة )الػجوالذساؿ  مسمكةفي عيج  كاألسمحة
أما الحخؼ الرشاعية فقج عخفتيا مجف كأقاليع العخب مشح القجـ، لػجػد السعادف كالحجيج  ،(ٖٔ)القجيسة

كالشحاس كالحىب كالفزة في الحجاز كاليسغ كغيخىا مغ السشاشق في صشاعة الحمي كمختمف 
. كلمعخب دكر بارز كميع في الشذاط االقترادي حيث كانػا يدتػردكف البزائع أحيانًا، (ٗٔ)األدكات
لكغ لجييع صشاعات خاصة بيع مغ حخفيع كإنتاجيع , كمشيا صشاعة الديػؼ مغ الحجيج في ككانت 

محخؼ الرشاعية في البيئة العخبية قبل اإلسالـ التي لالعشاصخ كالسقػمات  ، كتػافخت(٘ٔ)اليسغ كغيخىا
 .ساعجت عمى تصػر كتشػع الرشاعات عشج العخب

يشطخكف الى الحخؼ كاألعساؿ كالسيغ  -في بادئ االمخ  -كاف العخب قبل اإلسالـ لقج  
زدراء، ك يقممػف ا ةنطخ  ،لفالحة، كالشجارة، كالحجادة، كالحياكة، كالخياشة، كالرياغة كغيخىاكااليجكية 

ال تميق بالعخبي،  -بحدب نطخىع  –مثل ىحه األعساؿ  ألف مغ شأف الذخز الحي يعسل فييا،
لحلظ ما  اسب كالسحتـخ عشجىع فيػ العسل في التجارة،ألنيا مغ عسل العبيج كالخقيق، كأما العسل السش

ىع الحخؼ كالرشاعات اليجكية التي أ كأما . (ٙٔ)كانػا يذجعػف عمى العسل في الحخؼ كالرشاعات
يسكغ تػضيحيا ف المبشانيةلييا مجمة السذخؽ إت أشار التي  عشج العخب قبل اإلسالـسائجة كانت 

 :تيباآل
 :الرشاعات الشديجية -8

مجمة السذخؽ معمػمات عغ الرشاعات الشديجية التي عخفيا العخب قبل اإلسالـ أكردت 
لحاجتيع الزخكرية إلييا، فقج تحّجثت السجمة عغ معخفة البابمييغ لرشاعة نديج السالبذ كالثياب 
السمكية كالدجادات )الشسارؽ(، ككحلظ معخفتيع لمرشاعات الحخيخية، كأيزًا صشاعة الذاالت 

مجمة  . كقج أشارت (ٚٔ)ػش التي تػضع عمى أيجي الخجاؿ كالسرشػعة مغ الرػؼالسذيػرة بالشق
السذخؽ الى انتذار حخفة الرشاعة الشديجية في اليسغ كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ كمعطع مشاشق 

، حيث أخحت الرشاعات كالحخؼ في استغالؿ السػاد الستػفخة لجييع مغ (ٛٔ)شبو الجديخة العخبية
؛ كلقج اشتيخت بالد الذاـ في صشاعة األقسذة كالشديج كتعجد أنػاع (ٜٔ)كالقصغالرػؼ كالػبخ 

مجمة  كتشاكلت .(ٕٓ)القساش كالسيسا القصشي مشيا ذات األلػاف السختمفة ككحلظ صشاعة الحخيخ
األندجة كاألقسذة  صشاعةاحتكخت كقالت: إنيا  عخبيةالسذخؽ الرشاعات الحخيخية في البالد ال

الى ترجيخ الفائس مغ إنتاج  عخبيةالسجف ال كقج عسجت ،ؼ كالكتاف كالخدالرػ  السرشػعة مغ
الحخيخ مغ الريغ  كانت تدتػرد العخبيةكذكخت السجمة أيزًا أّف السجف ، الى الخارج السشدػجات
 عخبيةالسجف البو اشتيخت  الحيرجؼ األرجػاف ب ككانػا يعسمػف عمى صبغو ،عبخ تجمخ

 .(ٕٔ)الداحمية
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عخفت حخفة صشاعة األقسذة كالشديج كالحياكة كالسالبذ كالبخكد فقج أما في الجديخة العخبية 
مغ مختمف السػاد مشيا القصشية كالرػفية التي ترشع زر اليسانية ككحلظ القسراف كالدخاكيل كاأل

مشيا ك  سجف في الجديخة العخبيةمعطع النسا شسمت افقط ك  اليسغتمظ الحخؼ عمى  قترختكلع  .كالكتاف
التي صحار في ُعساف  كحلظ مجيشةك  ،خخةارشاعة السالبذ الفب اشتيختالتي في البحخيغ )ىجخ( 

كذكخ أف رسػؿ هللا  ،(ٖٕ)، كالسعخكفة باسع الثياب الرحارية(ٕٕ)اشتيخت بالثياب السشدػبة إلييا
 .(ٕٗ))صمى هللا عميو كآلو كسمع( كفغ بثػبيغ صحارييغ

الشباتية تجخل في مجاؿ الرشاعة كمشيا القصغ الحي  عمسًا أّف ىشالظ بعس السشتجات 
. كقيل إّف أصل (ٕ٘)يدتخجـ في صشاعة السالبذ كالسشدػجات كقج اشتيخت البحخيغ بإنتاجو أيزاً 

ؽ.ـ، ثع انتقل الى بالد العخب ك مشيا العخاؽ كالذاـ كمرخ  ٓٓٗالقصغ يخجع الى الريغ قبل 
مغ دراعة القصغ التي بشق الداحمية في اليسغ كخرػصًا حزخمػت اكقج تسيدت السش، (ٕٙ)كاليسغ

  :، كقاؿ جخيخ (ٕٚ)ىل اليسغ خبخة في صشاعة السشدػجات القصشيةأ كتدب خالليا ا
 (ٕٛ) كشػى الصخاُد مع الِكياِد بُصُػنيا          َشّي التجاِر ِبحَزَخمػت َبخُكَدا

حيث يخجع أصل نبات ، الحي يدرع في مختمف السشاشق العخبية الكتاف كسا أشيخ الى نبات
، كتتعجد َأزىار الكتاف الى (ٜٕ), كىػ يحتاج إلى تخبة رممية كرشبة في زراعتو، الكتاف الى األنباط

 . (ٖٓ)األبيس كاالزرؽ كالبشفدجي السعسخ
رست كتقػـ زراعة نباتات الػرس في اليسغ الحي يدتخجـ في صبغ السالبذ , كيقاؿ : ك 

. كعخؼ العخب ثياب الخيذ كىػ  ثػب رقيق الشديج مرشػع مغ (ٖٔ)الثػب كرِسًا بسعشى صبغتو
كأشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى أسساء السشدػجات السرشػعة في بالد الذاـ كالعخاؽ  . (ٕٖ)الكتاف

الفائق  كاليسغ، كذكخت زراعة الكتاف في مجف مشيا دمياط، حيث عسل أىميا في صشاعة نديج الذخب
كذكخت مجمة السذخؽ أف ثياب الذخب نػعاف . (ٖٖ)مغ الكتاف. ككحلظ اشتيخت عجف باليسغ بذخكبيا

قسذة كالعسائع مغ التصخيد، ككاف ُيرشع مشو األ محلبًا أك خالياً  األبيس كالسمػف، كقج يكػف مصخزاً 
البيزاء في مجيشة كقج ازدىخت صشاعة الثياب كالسالبذ السمػنة ك ، (ٖٗ)الفاخخة كالعرائب لمشداء

فقج شسمت الصشافذ مغ البدط )رير الشعاـ( كغيخىا مغ البدط التي أشارت إلييا مجمة ، (ٖ٘)دمياط
، حتى قيل كدػة الكعبة مغ األنصاع التي كداىا رسػؿ هللا )صمى هللا عميو (ٖٙ)السذخؽ في مرخ

لكعبة أبػ كخب أسعج كقيل إف أكؿ مغ كدا ا، (ٖٚ)بالثياب اليسانية السذيػرة آنحاؾ كالو كسمع(
كقج انتذخت ميشة الحياكة عشج العخب قبل  ،(ٖٛ)الحسيخي )ممظ حسيخ( مغ األنصاع كالبخكد اليسانية

فكانت تحاؾ . (ٜٖ)اإلسالـ لػفخة السػاد األكلية الجاخمة في صشاعتيا كالرػؼ كالػبخ كالقصغ كالكتاف
كاشتيخت اليسغ بأىميا العامميغ بحخفة ، (ٓٗ)السالبذ مغ السػاد )القصغ كالكتاف كالحخيخ كغيخىا(
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، كعخفت مجيشة الحيخة حخفة الشديج، حيث قامت بعسمية التصخيد بخيػط (ٔٗ)الحياكة كالبخكد كغيخىا
 : بغ كمثػـ كعسخ  ، كقج كرد ذكخ الرشاعات الشديجية في الذعخ الجاىمي مشو قػؿ (ٕٗ)الحىب

  (ٖٗ) ِبالَخَػرَنِق ِمغ َقيٍغ َكَنّداجِ  ِإذ ال ُتَخّجي ُسَميسى أف َيكػَف َليا         َمغ
أما ميشة الخياشة فيي مغ السيغ التي عخفيا العخب قبل اإلسالـ، كقيل إف أكؿ مغ امتيشيا  

، كذكخ أّف أىل مكة كانػا  يمبدػف الثياب السػردة كيقػمػف (ٗٗ) الشبي إدريذ )عميو الدالـ(
، كمسا نالحظ تعجد ميغ (ٙٗ)عة مغ الكتاف، ككحلظ الثياب السسذقة كىي ثياب مرشػ (٘ٗ)برباغتيا

 الشداجة كالحياكة كالخياشة عشج العخب.
 :الرشاعة الفخارية -2

أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى صشاعة الفخار الحي كاف سائجًا عشج العخب قبل اإلسالـ، 
ىشالظ أنػاعا الحي يرشع مغ الصيغ كىي السادة األساسية في عسل الخدؼ، كقج أكضحت السجمة أف 

عّجة مغ الصيغ كلكغ أفزمو كأحدشو لعسل الفخار ىػ الصيغ األحسخ كاألبيس، كاف الصيغ الخدفي 
، حيث يتع عخض (ٚٗ))األبيس( ىػ األشيخ في صشاعة الجخار الفخارية الخاصة لحفظ الساء البارد

عخب الجكالب في ، كلقج استخجـ ال(ٜٗ)، كتػضع في أفخاف حخارية(ٛٗ)الفخار عمى الذسذ بعج جفافيا
صشاعة  الفخار ك األلػاف في تمػيشيا، كقج عثخ عمى العجيج مشيا في مشاشق مختمفة مغ بالد العخب 

، ك صشعت العخب مغ الفخار أدكات متعجدة مثل الكػز كاألقجاح كاألكاني (ٓ٘)كمشيا البحخيغ
خ لتخديغ الصعاـ ، حيث بخع العخب في الرشاعات الفخارية إذ صشعػا الجخار الكبي(ٔ٘)السختمفة

كالحبػب كالديت كايزًا لحفظ الساء، كقج بخع أىل األنباط في صشاعة األكعية كأدكات الديشة كمػاد 
، كأشتيخ أىل الحيخة بالرشاعات الفخارية كاألكاني كالكػز كقج استخجمػا األلػاف (ٕ٘)التجسيل كغيخىا

باط تسيدت بالخدؼ األحسخ القخميجي ، كُذِكخ أف دكلة األن(ٖ٘)في شمييا كإضيارىا بالسطيخ الجسيل
السائل الى الحسخة، كما تقجمو في صشاعة األكاني كالكؤكس كالجخار كاألباريق باستخجاـ دكالب الفخار 

، كاشتيخت قخية ىجخ القخيبة مغ يثخب برشاعة القالؿ، في حيغ (ٗ٘)الحي يتع فيو صشاعة األشكاؿ
أصل كمسة )الِحب( أك الحابية فارسي معخب ك ىػ  ، كيبجك أف(٘٘)ُعِخؼ أىل الحجاز برشاعة القالؿ

 تبخيج الساء.، كقج تسيدت العخب برشاعتو ألجل (ٙ٘)الحي يزع العخب فيو الساء
كذكخ أىل اأَلخبار أف ميشة الرشاعة كالحخؼ عشج العخب قبل اإلسالـ اقترخت في بادئ 

سيغ كالحخؼ ، كلكغ مع مخكر بل كاف العخب يشتقجكف أصحاب ال عمى العبيج كالخـك كالييػد، األمخ
مغ امتياف  قجرتيعكقج مكشتيع  حقًا، بػازع الحاجة السمحة إلييا،الػقت تبجلت ىحه الشطخة ال

، فمع يّعج العسل في الحخؼ كالسيغ بعج ذلظ مغ مثالب (ٚ٘)الرشاعات فأصبح لمعخب أميات الرشائع
مارسيا سادات العخب ك مشيع أشخاؼ ، لحلظ (ٛ٘)السيغ كسا عجىا ابغ الكمبي في كتابو مثالب العخب
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، فكاف يبيع البـخ كىػ قجر مشحػت مغ (ٜ٘)مكة فقج اشتغل أمية بغ خمف في ميشة الفخارة
، ككاف الحكع بغ (ٔٙ)، كاشتغل العاص بغ كائل الديسي، كالدبيخ بغ العػاـ في الجدارة (ٓٙ)الحجارة

 .(ٕٙ)العاص حجامًا كحالقاً 
رشاعة ب عخب بالرشاعات الدجاجية كىي السعخكفةكأشارت مجمة السذخؽ الى معخفة ال

  القامػس ككرد في، (ٖٙ)تعجدةلػاف مأ ذاتالذفاؼ كاآلخخ  عمى صشفيغ الرشف، (الدجاج)السيشاء 
رشاعة االكاني الدجاجية . كقج اشتيخت اليسغ ب(ٗٙ) ىػ جػىخ الدجاجك أف السيشاء بالكدخ كالسج 

ستخخاج البمػر اىل اليسغ في أ  في حيغ عسل ،(٘ٙ)كالسرابيحس ؤك قجاح كالقشاديل كالككاأل كاألشباؽ
كقج يشقر كيصعع  ،(ٙٙ)صفخزرؽ كاألخزخ كاألسػد كاألمشيا األك ػاف لشقػش كاألالحجار ذات مغ األ

، كيطيخ مغ ذلظ أّف  العخب قج أبجعػا  في صشاعة الدجاج (ٚٙ)بالدخارؼ كالحجارة الكخيسة كالمؤلؤ
 باع في األسػاؽ.عخض كيُ يُ  ككاف ميساً  اقترادياً  يعّج مرجراً  بسختمف ألػانو كأشكالو، الحي

 صشاعة الحدادة -3
يع كانػا أن كذكختالعخب قبل اإلسالـ، الى ميشة الحجادة عشج  أشارت مجمة السذخؽ المبشانية

سج بغ أالظ بغ عسخك بغ يسج كمشيع الأمغ بشي عمى جساعة الحجادكف أي القيػف  يصمقػف لفظ
الديػؼ  لعسمو في صشاعة األدكات التي تيمظ اإلنداف مثلشمق عميو الحجاد اليالكي، أَ خديسة ك 
السادة  جالى مػاد كال سيسا معجف الحجيج الحي يع صشاعتيافي  ميشة الحجادة تحتاج، ك (ٛٙ)كغيخىا

 فكاف، (ٜٙ)الحجيج بسعجفاليسغ، شساؿ كاشتيخت قخية )رغافة( في صعجة  في عسل الحجادة، األساسية
. (ٓٚ)ليو الديػؼ القداسيةإسعجف الحجيج الحي يشدب بيخ تشا الحيلبشي نسيخ ( ) الحجاز جبل قداس

معجيج مغ الرشاعات كال سيسا صشاعة األسمحة التي كانت مػجػدة في لؽ مكة كتجارتيا اسػ أ كميجت
 تسيدتقج ك ، (ٔٚ)قخير في أسػاقيا السػسسية مغ عخكض الرشاعات السختمفة تكتػسع ،السشصقة

كمارس أشخاؼ مكة ميشة  ،مشيا الدكاكيغ كالشباؿ كالديػؼ كالجركعك مكة في صشاعات األسمحة 
 كذكخت مجمة السذخؽ  .(ٖٚ)كقج عخفت الصائف برشاعات الحجادة ،(ٕٚ)رتخباب بغ األ الحجادة مشيع

 حيغ استػدع، ك عشج العخب قبل اإلسالـ، كقج امتيشيا أىل الحيخةنتذارىا اتداع حخفة الحجادة ك ا
في كاف  كىػ مغ سادات العخب، ىاني بغ مدعػد الذيبانيعشج مالو  ممظ الحيخة الشُعساف بغ السشحر

شتيخ الشُعساف بغ السشحر بكتائب مجججة باألسمحة تعخؼ كقج ا ،لف شكة مغ الدالحأكديعتو 
 .(ٗٚ)بالذيباء كالجكسخ

كىػ مشفاخ يعسل عمى صيخ السعادف ككحلظ  (الكيخ)  :األدكات السدتخجمة في الحجادةمغ 
 كمغ .(٘ٚ)السبخد ككحا ،في شخؽ الحجيج كتعجيل السعادفك شعاؿ الشيخاف إفخاف التي تداعج عمى األ

 جسيعيا دتخجـالتي تالسحخاث كالسشجل كالفأس كالسعاكؿ التي تػفخىا ميشة الحجادة األدكات الدراعية 
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 خخى كاآلالت األصشاعة األدكات في  الذاقةلحجادة ا شةميكأيزًا أسيست  . (ٙٚ)في حخث األرض
نداف في حياتو مشيا اإل يدتفيج التي  كثيخ مغ اآلالتفزاًل عغ   ،مشيا السجارؼ كالجشازيخ لمخيلك 

 .(ٚٚ)اليػمية
  صشاعة الشجارة -4

نحتيا،  أي نجخىا نجخاً ك نحت الخذبة،  يعشينجخ  كانت كمسة الشجارة مأخػذة مغ لفظ
 ،شجخ الخذبكيقـػ بفالشجار ىػ مغ يعسل في أصشاؼ الخذب، ، (ٛٚ)الشجارة ةحخف صاحب كالشجار:
الحجيث عغ حخفة الشجارة عشج  كقج فّرمت مجمة السذخؽ المبشانية، (ٜٚ)مختمف الحاجات مشوكيرشع 

كمشيع أىل صيجا كصػر كانػا قج عسمػا في  العخبيةالعخب قبل اإلسالـ كذكخت أف أىالي السجف 
كذكخت  ،(ٓٛ)هبيت ييػ  ئوبشاعشج ( ميو الدالـحزار خذب األرز الى داكد)عإفي الشجارة كأسيسػا 

(، عشجما اراد ميو الدالـالى الشبي داككد)عاألرز رساؿ خذب بإ ( ىػ قاـحيخاـ)ممظ صػر  أف السجمة
 .أجػد أنػاع الخذبامتالكيع بيفتخخكف الفيشيقيػف كاف حلظ ب، ك بوسخائيل إتجسيل مجيشة بشي 

سخائيل، إاسيغ كنجاريغ في خجمة بشي ميشجسيغ كنحّ  كانػاالمبشانييغ  كأكضحت مجمة السذخؽ أف
كقج نّػىت مجمة  ،(ٔٛ)بشاء ليكل سميسافالى فمدصيغ ل العخبيةخذاب مغ السجف يشقمػف األككانػا 

تساثيل، القػاس ك الصشعػا ا الحيغالكمجاف كاالشػرييغ أياـ الى  حخفة الشجارة بأنيا تعػدـ جّ قِ السذخؽ ب
 في حخفة الشجارةقجيسًا بخعػا فقج ف القجماء ػ السرخي. أّما  كاف الخذب السفزل عشجىع الدشجيافلحا 

الكتابات السدسارية كالييخكغميفية  إليو تأشار ما كىػ  ، أعساؿ األبشية كالقرػركاتخحكىا كسيمة في 
(ٕٛ). 

حخفة الشجارة حيث مارسيا أىل البادية في صشاعة العسج كاألكتاد لخياميع العخب  عخؼكقج 
ككحلظ صشعػا مغ الخذب أدكات قتاليع مثل الخماح كالقدي كالدياـ ، كالحجكج )السخاكب( لطعائشيع

بػاب األ كغيخىا مغ األدكات، كاستخجـ أىل الحزخ االخذاب في سقف بيػتيع كعسمػا مشيا
كاعتسج العخب في حخفة الشجارة عمى الخقيق كالييػد كالخكـ كسا ىػ الحاؿ في يثخب ، (ٖٛ)كالكخاسي

ذلظ فقج مارس العخب ميشة الشجارة كأجادكىا في حقب ما قبل اإلسالـ حتى الخغع مغ عمى ، كمكة
 .(ٗٛ)بخعػا فييا مغ خالؿ عسل الشقػش كالتساثيل التي صشعػىا مغ األخذاب في اليسغ

ة ميسة عشج العخب لتمبية حاجاتيع كمدتمدماتيع اليػمية فيي تجخل في كانت ميشة الشجار 
في صشاعات كسائل الخي كالحخاثة مغ ك ، (٘ٛ)صشاعة السخاكب البحخية كمعجاتيا مغ السجاذيف

ثاث األلرشاعة خذاب ستعساؿ األافي  كبخع العخب، (ٙٛ)فؤكس كالسداميل كالسدحاة كالسصارؽ ال
 كأف كمسة، (ٚٛ)بسعشى متاع البيتالسشدلي  كالرشاديق الخذبية كعخكش السمػؾ، كلقج ذكخ االثاث 

كاني الخذبية لمصعاـ عشج صشاعة األ تنسا شسمإقترخ عمى ذلظ ك ت، كلع (ٛٛ)ستاعال معشاىا)رثج( 
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قياـ كأشارت مجمة السذخؽ الى ، (ٜٛ)رحاؼكالجفشة كالالقرعة مثل فخاح العخب في السأتع كاأل
 كسا استخجـ السرخيػف القجامى التػابيت لشقل السػتى كدفشيع،الشػاكيذ ) التػابيت (  الشجاريغ برشع

 .(ٜٓ)فيياحفظ الجثث في 
، أما األدكات (ٜٔ)كغيخىا الخماح السدششةك ريجدكات الأالشجارة في صشاعة  كاُتِخحت

جاد أ كقجخ كالسقابس الخذبية، يكالسشاش)فأس( كمشيا البمط  فيي متشػعةالسدتعسمة في الشجارة 
الدمع  كسا ذكخت مجمة السذخؽ أف مغ بيغ، (ٕٜ)العخب في عسل السثاقب القػسية كالسصارؽ الخذبية

يرجر عغ  إذ ،خخة كاألرز كالبصع كالعخعخاخذاب الفاألالى الخارج ىي سػرية  ىاترجر التي كانت 
كالبحخ األحسخ مقابل حرػليع عمى  كتجمخ نحػ جديخة العخب (بتخا)شخيق القػافل التجارية مغ 

المباف  :مغ جديخة العخبالتي تدتػردىا كثخ البزائع أكانت  ، كالبزائع األخخى مغ العخاؽ كاليشج
 :، كقاؿ االعذى(ٖٜ)كالجىػنات كالعصػر

  (ٜٗ) كال بج مغ جاٍر يجيُد سبيميا          كسا جّػز الّدّكى في الباب ُفيَتقَ 
يػ يشسػ محمي ف ككاف بعزياجارة عمى االخذاب التي تجمب مغ األشجار، شال تعتسج حخفة

تشتذخ في السشاشق الجافة كالرحخاكية كىحا ما يشاسب التي شجار الشبق مثل أالجديخة العخبية  في
كالجػز  الصمع ثلم األشجار األخخى ف يدتخجمػف اخذاب ك الشجار ككاف . (ٜ٘)شبو الجديخة العخبيةبيئة 
عمى تعجد  في صشاعات مشيا لياكل الخياـ كالدقػؼ، مسا يجؿّ ىا ستعسمػ كا، ثل كالدخككاأل

كأشارت مجمة السذخؽ الى استخجاـ  ،(ٜٙ)كغيخىا قجاح كالعجالتخذاب في صشاعة األستخجامات األا
لراج كاألبشػس كالرشجؿ الحي يجمب مغ اليشج كااالخذاب السدتػردة  الشجاريغ العخب بعس

يع أصحاب بأنمجمة السذخؽ حخفة الشجارة عمى الشرارى  قرختلقج ك ، (ٜٚ)كشخقي افخيكيا
بعج الشاس مغ الرشائع أف العخب إخمجكف:  ابغقػؿ  الىستشجت مجمة السذخؽ ا، فقج (ٜٛ)الرشاعة

كال سيسا صشاعة الخذبية لعخب في الرشاعات كلقج تألق ا، (ٜٜ)بعج مغ العسخاف الحزخي أنيع إك 
شخفة  كقج كرد ذكخ صشاعة الدفغ في الذعخ الجاىمي كقػؿ ،(ٓٓٔ)فاليسغ كالبحخيغ كُعسا فيالدفغ 

  :الً ئقا بغ العبج
 َخاليا َسفيٍغ ِبالَشػاِصِف ِمغ َددِ            َكَأفَّ ُحجكَج الساِلكيَِّة ُغجَكًة  

 (ٔٓٔ)َيُجػُر بو السالح شػًرا كييتجي        َعَجكليٌَّة أك ِمْغ َسِفيِغ ابغ َياِمغٍ 
القخائغ التأريخية أّف العخب كانػا أصحاب حخؼ كميارات متعجدة،  كالخاجح مغ خالؿ 

أسيست جسيعيا في بشاء حزارات عطيسة زالية امتجت لقخكف، مغ ذلظ ال نسيل إلى ما أثبتتو مجمة 
 السذخؽ معتسجًة عمى رأي ابغ خمجكف الحي زعع بأف العخب أبعج الشاس مغ الرشاعة.

 صشاعة السجؽىرات والحمي: -5 



 الصهاعية عهد العرب قبل اإلسالم مو خالل جملة املشرق اللبهانيةاحلرف واملًو 

(8181-8841) 

  مأ.د.شاكر جميد كاظ                                               سايرة نبيل حسني  م.م.

 

   م(2222كانوى االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  تااخييةجم 
219 219 

 

مجمة السذخؽ المبشانية الى صشاعة الحمي كالسجػىخات كالرشاعات الفزية عشج  أشارت
الشبي  العخب قبل اإلسالـ، كأكردت معمػمات تجؿ عمى أف تاريخ الرشاعات الحىبية يخجع الى عيج

 ككحلظ قاـ برشع ،الحىبب كشخزهكرشميع أبشاء بيت الخب في عشجما قاـ ب ،(ميو الدالـسميساف)ع
كنحغ ال نقبل ىحا الخأي كال نخكغ إليو ألف صشاعة الحىب  ، (ٕٓٔ)ب مغ الحىبريحابح كالساالسح

كالفزيات كاستخجاميا قج عخفتو الذعػب مشح القجـ كال يسكغ تحجيج تاريخ ضيػرىا كاستخجاميا 
 بذخز معيغ.

الحىب، حيث زعست أنُو ليأ  (ميو الدالـ)ع كقج أشارت التػراة الى استخجاـ الشبي سميساف
كذكخت مجمة السذخؽ أف ممػؾ  ،(ٖٓٔ)الف مغ الحىب كمميػف كزف مغ الفزة في بشاء بيت ييػهمئة 

فؤكس ذىبية كخشاجخ كقالئج كىي عبارة عغ  العخبيةالفخاعشة قامػا بإرساؿ اليجايا الى زعساء السجف 
 .(ٗٓٔ)كتساثيل 

 حيث ،عديخجباؿ أما السجػىخات عشج العخب فقج عخؼ الحسيخيػف مشاجع الحىب في 
السشقبػف في بالد اليسغ عمى تحف ذىبية  عثخ، ككحلظ (٘ٓٔ)في صشاعة السجػىخات استثسخكىا

معخفتيع الحىب كصشاعة حزارة العخب شيجت  قج ذكخ ىاليفي أفّ ك كفزية بيغ خخائب اليسغ، 
 اؿستعساعمى  في داللة كاضحة مؤكجة، (ٙٓٔ)ية القجيسة أيزاً اليسشالحمي كىػ ما أشارت أليو الشقػش 

  . كصياغتو  محىبلالعخب 
في ديار بشي سميع  اشتيخت فقجشبو الجديخة العخبية  فيأما َأبخز أماكغ تػاجج السعادف 

بير مغ مخاليف مشصقة الحىب في  كحلظ يػجج ،(ٚٓٔ)الحجاز بيغ مكة كالصائف بكثخة الحىب فييا
 .(ٜٓٔ)ثخبفي أدنى ياألحدغ بيغ اليسامة كحسى خخبة  كيػجج كحلظ في قخية، (ٛٓٔ)اليسغ

كلع تقترخ عمى الحىب كحجه بل عمى معجف الفزة السػجػد في جباليا، كيقاؿ إّف أىل 
 .(ٔٔٔ)في الحجاز كنجخاف كاليسغ كنججدف الحىب ا، ككحلظ مع(ٓٔٔ)اليسامة بغػا كقج مدخت معادنيا

فقج نالحظ تعجد السشاشق التي تػجج فييا السعادف في الجديخة العخبية كلع تقترخ عمى 
مشصقة معيشة، مسا يجؿ عمى تعجد ثخكات البالد العخبية كالتي استغميا العخب في صشاعة السجػىخات. 

مجمة  كأشارت، (ٕٔٔ)ترشع مغ الحىب كالفزة التيمشيا القالئج ك مشداء لالديشة ككانت أدكات 
عمى شكل كاالكاني التي كانت عشجىع تراغ القالئج  فكانت حمي ،الى الحمي كالسجػىخاتذخؽ الس

كأنػاع مدتجيخة . كتسيدت كحلظ بأنػاع مغ األساكر كالخمخاؿ شكل زىخة المػتذ  أك عمىكرقة ذىبية 
داللة ك  ،كاألقخاط كالجبابيذ الحىبية، كلع تقترخ عمى الحمي فقط ، بل شسمت صشاعة األكاني الحىبية

 .(ٖٔٔ)الحىب كفخةعمى ذلظ 
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الحمي كمشيا صشاعة ك السرػغات بتجمخ  كأشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى اشتيار
زيشة  في قبل اإلسالـعشج العخب التي كانت تدتخجـ جخاس شػاؽ كاألالخػاتع كالدالسل كاألصشاعة 
مغ السعادف الثسيشة، رشاعة الحمي بالعخب  ، كلع يكتفكالتي جدجتيا في الخسػـ كالتساثيلالشداء 

كسا ذكخت  غيخىا مغ األكاني،كػاب كالكؤكس ك األك لقػاريخ كا دكات الصعاـأرشاعة ب ػانسا تػسعإك 
قبل اإلسالـ بخع العخب ك  .(ٗٔٔ)مغ الحىب، كاقتشاىا أثخياء مكة كانياأل صشعػاىل مكة أ  السجمة أف

في صشاعة التيجاف التي تػضع فػؽ رؤكس السمػؾ كمشيا تاج ممظ الحيخة الشُعساف بغ السشحر 
س السديشة أكعرابات الخ  ائععسل العس، ككحلظ (٘ٔٔ)الدبخجج كالياقػت كالحىبمغ السرشػع 

  . (ٙٔٔ)بالحىب
كتشتذخ في بالد العخب األحجار الكخيسة كمشيا المؤلؤ الحي يتػفخ في مغاصات الخميج 

ككحلظ تسيدت صشاعة الحمي عشج العخب ، (ٛٔٔ)، كُعساف(ٚٔٔ)خبي، كتذتيخ بإنتاجو البحخيغ كاليسغالع
، كقج أشارت مجمة السذخؽ المبشانية (ٜٔٔ)قبل اإلسالـ بإضافة أحجار الدبخجج كالدمخ كالعقيق إلييا

الى استخجاـ العخب في صشاعة الحمي حجخ الياقػت الحي يعج مغ األحجار الكخيسة، كأكردت 
، كىػ ذك ألػاف مختمفة مشُو األحسخ سخنجيب معمػمات عشو بأف العخب كانػا يدتػردكنو مغ جديخة

امخؤ الكيذ  حيث ذكخه في الذعخ الجاىمي،كرد ذكخ الياقػت كقج . (ٕٓٔ)كاألصفخ كاألزرؽ كاألبيس
 و:قػلب

  (ٕٔٔ)َفقَّخاَغخاِئُخ في َكغٍّ َكَصػٍف َكِنعَسٌة            ُيَحمَّيَغ ياقػتًا َكَشحرًا مُ 
في يثخب ببيع الحمي كالسرػغات كالسجػىخات عشج العخب قبل سػؽ بشي قيشقاع  كقج اشتيخ

، مسا يعصيشا داللة كاضحة عمى تعجد السػاد (ٕٕٔ)مشو مذخاءلالشداء حيث كانت تأتي ، اإلسالـ
بأنػاع كالسػارد في صشاعة السجػىخات في بالد العخب كفزاًل عغ التفشغ في نقػشيا، كقج تكممت 

 متشػعة كمسيدة , ككاف ليا حزػرىا كشيختيا في أسػاؽ العخب قبل اإلسالـ كمجنيا .
 :الرشاعات األخرى  -6

مغ  أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى قياـ العخب برشاعة السذخكبات التي يرشعػنيا
مغ اليػناف حيث يخمصػف ماء  تعمسػا صشاعتياالعخب  فّ قائمة: إسجمة كأضافت ال ،الذعيخ كالحشصة

ككحلظ صشع العخب شخابًا آخخ أشمقػا ، (ٖٕٔ)عمى شخاب مدكخ االذعيخ كالشعشاع كالعدل حتى يحرمػ 
كسا صشع العخب ، (ٕٗٔ)كيعج شخابا مدكخاالذعيخ الحشصة ك ىػ شخاب يتخح مغ ك  (السدرعميو أسع )

)العشب( في الحجاز كاليسغ قبل اإلسالـ الخسػر مغ العشب، فقج اشتيخت زراعة الكخكـ 
مغ سػريا كمغ  الخسػر كذكخت مجمة السذخؽ المبشانية أف العخب كانػا يدتػردكف  .(ٕ٘ٔ)كالصائف
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لخسخة كا الشبيح ثلمكقج أكردت السجمة أسساء ليا كانػا يصمقػنيا عمى الخسخ؛  بأسعار مختفعة، العخاؽ
 .(ٕٙٔ)خةيكالخس

سخ، فيشالظ مغ حخميا عمى نفدو في عمسًا أف ليذ جسيع العخب كانػا يحتدػف الخ
حيث أكرد ابغ حبيب قائسة بأسساء مشيع: عبج السصمب بغ ىاشع، كشيبة بغ ربيعة، كالػليج ، الجاىمية

 :الحي يقػؿ فيياقيذ بغ عاصع السشقخي ك ، (ٕٚٔ)بغ السغيخة، كالعباس بغ مخداس الدمسي كغيخىع
  (ٕٛٔ)كال ُشخبة تدري بحي المبِّ كالفخخ ػَج الػّجىخ َخْسػَخةً ْحدػ يَ أفوهللا ال 

َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ  كقج حـخ اإلسالـ شخب الخسػر كنيى عشو كسا جاء في القخآف الكخيع كقػلو تعالى :
ْيَصافِ  ْغ َعَسِل الذَّ ـُ ِرْجٌذ مِّ َعمَُّكْع ُتْفِمُحػفَ َفاْجَتِشُبػُه لَ  آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ َكاْلَسْيِدُخ َكاأْلَنَراُب َكاأْلَْزاَل

(ٕٜٔ).  
كرد ذلظ في الشقػش العخبية قج ك  ،تجفيف التسػرالتي عخفيا العخب الرشاعات الغحائية  كمغ

 .(ٖٓٔ)عمى ترجيخىا الى اليشج  دأبػا)مدرـك التسخ(، كذلظ لػفخة التسػر حيث ػػػالجشػبية ب
الد العخب قبل ب كقج أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى إنتاج العدل مغ األزىار في

؛ (ٖٔٔ)مجاؿ األغحية، كذكخت أف )العدل( مغ الذخاب الحي ُيعج لعالج األمخاض اإلسالـ، كعجتو في
كقج اشتيخت مجيشة الصائف بإنتاج كسيات كبيخة مغ العدل الحي يحتل مختبة ميسة، كأغمب السشاشق 

السخمػؽ العجيب )الشحل( مادتي ، كيؤخح مغ ىحا (ٕٖٔ)التي يػجج فييا ىي الجباؿ كاألشجار كاألكدية
َيْخُخُج ِمْغ ُبُصػِنَيا ، كقج أشار القخآف الكخيع الى فػائج العدل الصبية , بقػلو تعالى (ٖٖٔ)العدل كالذسع

ِلَظ آَلَيًة لَِّقْػـٍ َيَتَفكَُّخكفَ  ِفيِو ِشَفاٌء ِلمشَّاس َشَخاٌب ُمْخَتِمٌف َأْلَػاُنوُ  ِإفَّ ِفي ذََٰ
حكخ أف كمغ الججيخ بال ،(ٖٗٔ)

، كذكخت مجمة (ٖ٘ٔ)مادة العدل تدتخجـ في الرشاعات األخخى كرشاعة الدكخ ك صشاعة األدكية
السذخؽ أف السشاشق التي يكثخ فييا إنتاج العدل عشج العخب قبل اإلسالـ ىي بالد الذاـ، كذلظ 

السجمة إلى ، كأشارت (ٖٙٔ)لكثخة األشجار كالشباتات كاالزىار في مختمف مشاشقيا مغ سيػليا كجباليا
 .(ٖٚٔ)أف الشباتات العصخية ىي غحاء الشحل إلنتاج مادة العدل

 الخاتسة
-ٜٛٛٔمغ خالؿ دراستشا لمحخؼ الرشاعية عشج العخب قبل اإلسالـ في مجمة السذخؽ المبشانية )

 ـ( تبيغ لشا نتائج أىسيا:ٜٔٗٔ
ج العخب قبل قجمت مجمة السذخؽ المبشانية مجسػعة معمػمات عغ تشػع الحخؼ كالرشاعات عش -ٔ

 اإلسالـ.
تصخقت مجمة السذخؽ الى الرشاعات الشديجية التي عخفيا العخب كانتذارىا في السجف كاليسغ  -ٕ

 كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ، كلع تقترخ عمى مجيشة كاحجة.
 الحطشا تػفخ السػاد األكلية التي تجخل في الرشاعات كالسيسا القصغ كالرػؼ كالػبخ كالكتاف. -ٖ
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مجمة السذخؽ مقاالت عغ الرشاعات الفخارية، ككجػد مادة الصيغ في صشاعة األكاني تزسشت  -ٗ
 لخدف الصعاـ كالحبػب.

جادة كصشاعة الديػؼ كاألسمحة كلع حتشاكلت مجمة السذخؽ اشتيار بالد العخب في صشاعة ال -٘
 تقترخ عمى األسمحة بل شسمت أدكات الحخاثة كالسحخاث السشجل كالفأس كغيخىا.

الرشاعة كانت مغ السيغ السيسة عشج العخب كذلظ لتمبية حاجتيع اليػمية في صشاعة أف ميشة  -ٙ
 السخاكب البحخية كصشاعة االثاث كاالبػاب كالكخاسي.

اشارات مجمة السذخؽ الى صشاعة الحمي كالسجػىخات في بالد العخب، بدبب كجػد السعادف في  -ٚ
 مشاشق متعجدة في بالد العخب.

 اليؽامش
                                                           

 ٗ٘ٗ، صٖ٘( يػسف داغخ، قامػس الرحافة المبشانية، صٔ
 ٖٕٙ، صٖ٘( يػسف داغخ، قامػس الرحافة المبشانية، صٕ
 ٗ٘ٔٔص - ٔ، صٜٛٛٔ( مجمة السذخؽ الدشة األكلى، ٖ
 ٕٜٛص - ٕٜٚ، صٕٜٚٔ، ٕٔ، عٕ٘( لػيذ شيخػ، عسل السذخؽ في ربع قخف، مجمة السذخؽ، الدشة ٗ
 ٜٓٛ-ٔ، صٖٖٜٔ، ٖٔ( مجمة السذخؽ الدشة ٘
 ٜٓٗٔ، ٖٛ( مجمة السذخؽ الدشة ٙ
 ٜٔٗٔ، ٜٖمجمة السذخؽ الدشة ( ٚ
 ٕٜٗٔ، ٓٗمجمة السذخؽ الدشة ( ٛ
 ٜٚٗٔ، ٔٗمجمة السذخؽ الدشة ( ٜ

 ٕٙ، صٕٜٔٔ، ٔ، عٜٔ، مجمة السذخؽ، الدشة الشرخانية كآدابيا( لػيذ شيخػ، ٓٔ
 ٕ٘٘/ٔ؛ السعجع الػسيط، ٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ/ٔالجػىخي، الرحاح، (  ٔٔ
 ٖٛٙ - ٖٚٙ/ ٕسامي سعيج األحسج، السجخل الى تاريخ العالع القجيع، (  ٕٔ
 ٛصك  ٚالفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات عشج قجماء السرخييغ، ص(  ٖٔ
؛ سميساف سعجكف البجر، مكاف ٖٖ٘ص - ٖٖٗ، صالقجيسةلصفي عبج الػىاب يحيى، العخب في العرػر (  ٗٔ

 ٖٔالخميج العخبي، ص
 ٜ٘؛ عبجهللا أحسج الثػار، ىحه ىي اليسغ، صٕٗٔدمحم بيػمي ميخاف، دراسات في تاريخ العخب، ص(  ٘ٔ
؛ محسػد أبػ العال، جغخافية جديخة العخب، ٚٓ٘ -٘ٓ٘/ ٚ، قبل االسالـ فرل في تاريخ العخبسجػاد عمي، ال(  ٙٔ
 ٕٕٓص
 ٔٛٙ، صٕٜٓٔ، ٘ٔ، ع ٘ثخ العخاقييغ كدكاثخ البابمييغ، مجمة السذخؽ، الدشة آبابميػف ماريشي، م(  ٚٔ
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 ٕٙ، صٕٜٔٔ، ٔ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٛٔ
 ٕٕٔكص ٕٕٓص، العخب ( محسػد أبػ العال، جغخافية جديخة ٜٔ
 ٕٗٔالبجري، محاسغ الذاـ، ص(  ٕٓ
 ٕٕٛ- ٕٓٛ، صٕٜٔٔ، ٕ، ع٘ٔغدتػف دككػسػ، تاريخ الحخيخ في بالد الذاـ، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٔ
 ٓ٘شاكخ مجيج كاضع، تاريخ مجيشة ندكى قبل اإلسالـ، ص(  ٕٕ
 ٕٚ٘، ٕٗ٘/ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٖٕ
؛ ٕٕٔ/ٖ؛ الصبخي، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ٘ٗٗ/ٔاليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ؛ ٕٛٗ/ٕالصبقات الكبخى، (  ٕٗ

؛ ابغ خمجكف، العبخ كديػاف السبتجأ ٕٛٔ/ٛ؛ ابغ كثيخ، البجاية كالشياية، ٕٗٗالسدعػدي، التشبيو كاألشخاؼ، ص
 ٙٔ٘/ٕٕ؛ السجمدي، بحار االنػار، ٕٙ٘/ٕكالخبخ، 

 ٜٕٗاليسجاني، صفة جديخة العخب، ص(  ٕ٘
 ٓ٘؛ عبجهللا أحسج الثػار، ىحه ىي اليسغ، صٕٗٗحامج البمقيشي، زراعة السحاصيل، ص(  ٕٙ
 ٖٙص ،ٖ٘أسسياف الجخك، دراسات في تاريخ اليسغ، ص(  ٕٚ
 ٕٖ/ ٛ؛ األصفياني، األغاني، ٖٗٔديػاف جخيخ، ص ( ٕٛ
 ٖٗٔ، صٖٖٔمؤلف مجيػؿ، مفتاح الخاحة، ص(  ٜٕ
 ٕٗ٘حامج البمقيشي، زراعة السحاصيل، ص(  ٖٓ
 ٕٗ٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ؛ ٜٛٛ/ٖالجػىخي، الرحاح، (  ٖٔ

 ٕٔٚالػرس: نبات يذبو الدعفخاف، كيكػف مػجػد باليسغ، الثعالبي، فقو المغة، ص
 ٖٚ، ٕٚ/ٗابغ سيجة، السخرز، (  ٕٖ
 ٖٛٔص-ٖٚٔ، صٜٚٗٔ، ٔ، عٔٗحبيب الديات، ثياب الذخب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٖ

دمياط: بكدخ الجاؿ السيسمة كسكػف السيع كياء مثشاة تحتية كالف كشاء ميسمة، كىي مجيشة قجيسة، تقع عمى البحخ  
الستػسط عمى الزفة الذخقية لمشيل، كقيل أنيا تبعج عغ البحخ الستػسط بفخسخيغ، فكانت تدسى أرض الذساؿ في 

سى )تامحيت(، كفي عيج الكبط تدسى)نامياتي( أك مرخ، كأشمق الخكماف عمييا أسع )تامياس(، كفي السرخية تد
)ناميات(، كأف دمياط مجيشة ساحمية التي تسيدت باليػاء الصيب، كزراعة الكتاف، كصشاعة ثياب الذخب الفائق، ياقػت 

؛ عبج الحق البغجادي، مخاصج ٚٔٔص-ٙٔٔ؛ أبي الفجاء، تقػيع البمجاف، صٕٚٗ/ٕالحسػي، معجع البمجاف، 
 ٛ؛ جساؿ الجيغ شياؿ، مجسل تاريخ دمياط، صٖٙ٘/ٕاالشالع، 

  ٖٛٔص-ٖٚٔ، صٜٚٗٔ، ٔ، عٔٗحبيب الديات، ثياب الذخب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٗ
 ٕٕٚثياب الذخب: ىػ نديج رقيق مرشػع مغ الكتاف، حيث يعسل ثياب الذخب، الثعالبي، فقو المغة، ص

  ٖٚٗ/ٕياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٖ٘
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؛ كأنطخ كحلظ الثعالبي، فقو ٚٗٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔالشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة لػيذ شيخػ، (  ٖٙ
 ٕ٘ٚالمغة، ص

  ٖٙالبالذري، فتػح البمجاف، ص(  ٖٚ
؛ ٕٔٙٔ/ٔاألنصاع: مغ الشصع كىػ بداط مغ الجمج كثع كداء بيت هللا مغ األنصاع، الفيخكزآبادي، القامػس السحيط، 

 ٖٜٓجع الػسيط، صمجسع المغة العخبية، السع
 ٛ، صلصائف السعارؼالثعالبي، ؛ ٖ٘ٓابغ مشبو، التيجاف، ص(  ٖٛ
 ٓٔٔبخىاف الجيغ دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، ص(  ٜٖ
 ٜ٘٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٓٗ
 ٜ٘٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٔٗ
 ٖٕٔالعمي، تاريخ العخب القجيع كالبعثة السحسجية، ص؛ صالح أحسج ٗٛص-ٖٛيػسف غشيسة، الحيخة، ص(  ٕٗ
، ص( ٖٗ  ٖٓديػاف عسخك بغ كمثـػ
 ٖٔٔدمحم سعيج القاسسي كآخخكف، قامػس الرشاعات الذامية، ص( ٗٗ
 ٜٕٙ/ٔالفاكيي، أخبار مكة في قجيع الدماف، ( ٘ٗ
 ٕٚٛ/ٔمجسع المغة العخبية، معجع الػسيط، ( ٙٗ
 ٕٕٓ، صٜٚٗٔ، ٕ، عٔٗلسذخؽ، الدشة مػريذ قشجيل، صشاعو الخدؼ، مجمة ا( ٚٗ
 ٛ٘/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٛٗ
 ٜ٘ىشخي ىػدجد، التقشية في العالع القجيع، ص( ٜٗ
 ٜٕٔصك  ٕٛٔسامي سعيج األحسج، تاريخ الخميج العخبي، ص( ٓ٘
 ٙٛٔ/ٕٔابغ مشطػر، لداف العخب، ( ٔ٘
 ٖٛٔنػرة الشعيع، الػضع االقترادي في الجديخة، ص( ٕ٘
 ٘ٛيػسف غشيسة، الحيخة، ص (ٖ٘
 ٙٗٔص-٘ٗٔحداف عباس، تاريخ دكلة االنباط، صإ( ٗ٘
 ٔٙ -ٓٙ/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٘٘

القالؿ: مفخدىا القمة كجسعيا القالؿ كىي الحب العطيع، كقج ذكخت بأنيا جخة عامة عشج العخب، كتعخؼ باألناء 
 ٕٛٛ/ٔٔالكبيخ، ابغ مشطػر، لداف العخب، 

 ٔٙ/ٛ؛ جػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ٕٚٙالجػاليقي، السعخب، ص( ٙ٘
 ٖٛٛ/ٖمحسػد شكخي األلػسي، بمػغ األرب، ( ٚ٘
 ٖٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٛ٘
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 ٙٚ٘ابغ قتيبة، السعارؼ، ص( ٜ٘
 ٕٜٖ/ٔابغ مشطػر، لداف العخب، ( ٓٙ
 ٖٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٔٙ
 ٙٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٕٙ

 ٚٛٚص-ٗٛٚ، صٜٔٓٔ، ٚٔ، عٗصشاعتيا، مجمة السذخؽ، الدشة ك ي السيشاء فيػسف غشاـ، (  ٖٙ
 ٜٙ٘ٔ/ٔبادي، آالفيخكز (  ٗٙ
 ٕٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٘ٙ
عمي معصي، ؛ ٜٕٔ؛ بخىاف دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، صٗٙ/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٙٙ

 ٖٛٔترادي، صتاريخ العخب االق
 ٜٕٔبخىاف دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، ص(  ٚٙ
  ٓ٘ٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٛٙ

القيغ: جسعيا القيػف كىي ميشة أشمق كل عامل بالحجيج)قيغ( عشج العخب في الجاىمية، كقج أشتيخ بشػ أسج بالقيػف 
 ٖٓ/ٖٙخديسة، الدبيجي، تاج العخكس،  كمشيع اليالظ بغ أسج بغ

اليالكي: كىػ لقب أشمق عمى الحجاد حتى جشح الحي أقبل عمى الذيء يعسمو بيجيو كحشى صجره عميو، فعسل بسيشة 
 ٕٔٗالحجادة اليالظ بغ عسخك بغ أسج، كأشتيخ بشي أسج بالقيػف، الجاحظ، البخصاف كالعخجاف كالعسياف، ص

؛ اليساني، مجسػع بمجاف ٖٓٔ، البمجاف اليسانية، صياقػت الحسػي ؛ ٖ٘/ٖمجاف، ياقػت الحسػي، معجع الب(  ٜٙ
  ٜٖٙ/ٔاليسغ، 

 ٖٙ؛ ابغ الفكيو، مخترخ كتاب البمجاف، صٖ٘ٗ/ ٗياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٓٚ
؛ محدغ خميل، في الفكخ االقترادي العخبي ٜٚٔعبج العديد صالح، تاريخ شبو الجديخة العخبية، ص (  ٔٚ

 ٘ٗاإلسالمي، ص
، محدغ خميل، في الفكخ االقترادي، العخبي، ٕٗٗص - ٖٕٗعػاشف سالمة، قخير قبل االسالـ، ص(  ٕٚ
 ٘ٗص

خباب بغ اآلرت: كىػ بغ جشجلة بغ سعج بغ خديسة بغ كعب بغ سعج بغ مشاة بغ تسيع، كأنو يكشى أبا عبجهللا، كسا 
ميف بشي زىخة، حيث كاف مػلى أـ أنسار بشت اسباع الخداعية، قيل أبػ دمحم كأبػ يحيى، كاف حجادًا في مكة كأنُو ح

ككاف يرشع الديػؼ، كدخل اإلسالـ، كاف مػالتو تقـػ بأخح الحجيجة السحساة كتزعيا عمى رأسو، كشكى الى الخسػؿ 
خ، أسج ق، ابغ األثيٖٚدمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( فقاؿ لُو: الميع انرخ خبابًا، كقيل تػفي في الكػفة سشة 

 ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔالغابة، 
  ٖٔٗ، قخير، صخميل عبج الكخيع(  ٖٚ
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 ٕٕٙ، صٕٜٔٔ، ٖ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٗٚ
ىاني بغ مدعػد الذيباني: ىػ مغ أبصاؿ العخب في الجاىمية الحي قاد العخب يـػ ذي قار ضج كدخى، كقج أنترخ 

؛ ٘ٛٔ؛ ياقػت الحسػي، السقتزب، صٕٖٗاالنجلدي، جسيخة أنداب العخب، ص العخب كأنيـد الفخس، ابغ حـد
 ٖٓٛ-ٜٖٚ/ٔابغ االثيخ، الكامل في التاريخ، 

 ٕٗ؛ جساؿ عامخ، الحخؼ كالرشاعات، صٜٛٔنػرة الشعيع، الػضع االقترادي في الجديخة، ص(  ٘ٚ
 ٔٗجساؿ سميساف عامخ، الحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة العخبية، ص(  ٙٚ
 ٜٗص - ٖٜ، قامػس الرشاعات الذامية، صكآخخكف يج القاسسي عدمحم س(  ٚٚ
 ٔ٘/ ٗٔابغ مشطػر، لداف العخب، (  ٛٚ
 ٛٚٗدمحم سعيج القاسسي، قامػس الرشاعات الذامية، ص(  ٜٚ
 ٜٛٗص -ٜٙٗ، صٕٜٛٔ، ٚ، عٕٙبصخس ركفائيل، أرز لبشاف، مجمة السذخؽ الدشة (  ٓٛ
، ٚ، عٕٙبصخس ركفائيل، أرز لبشاف، مجمة السذخؽ الدشة ؛ ٕٕ:ٗكؿ، ياـ األالكتاب السقجس، أخبار األ(  ٔٛ

 ٔٓ٘ص -ٜٙٗ، صٕٜٛٔ
 ٛٛص - ٙٛ، صٕٜٓٔ، ٕ، ع٘يػسف غشاـ، صشاعة الشجارة في السذخؽ، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٛ
   ٕٚٓ/ ٔابغ خمجكف، تاريخ ابغ خمجكف، (  ٖٛ
 ٚٗ٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٗٛ
 ٕٛٓ -ٕٚٓ/ ٔكف، تاريخ ابغ خمجكف، ابغ خمج(  ٘ٛ
 ٕٚٔ - ٔٚٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٙٛ
 ٖٙ/ٔ( الفيخكز آبادي، القامػس السحيط،  ٚٛ
 ٛٔٙ/ٔ( الفيخكز آبادي، القامػس السحيط،  ٛٛ
 ٖٕكاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ عشج العخب، ص(  ٜٛ
 ٛٛ، صٕٜٓٔ، ٕ، ع٘الدشة يػسف غشاـ، صشاعة الشجارة، مجمة السذخؽ، (  ٜٓ
 ٜٕ، التقشية في العالع القجيع، صدىشخي ىػدج(  ٜٔ
 ٖٛرثخ كػكؾ، الرشاعات كالرشاع، صآ؛ ٗٔٚالفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات، ص(  ٕٜ
  ٜٕٙ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘قترادية في سػرية، مجمة السذخؽ، الدشة حػاؿ األريشيو مػتخد، األ(  ٖٜ

األرز: ىػ شجخ عطيع مغ فريمة الرشػبخيات كدائع الخزخة، كترشع الدفغ مشو، كأشيخ أنػاعو األرز في لبشاف، 
  ٖٔ/ٔمعجع الػسيط، 

  ٔٙ/ٔالبصع: ىػ شجخ مغ فريمة الفدتكية، الحي يشبت في األراضي الجبمية كيػجج في بالد الذاـ، معجع الػسيط، 
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يػجج أنػاع كثيخة مشو في حزخمػت كُعساف كيتسيد بالرالبة كالقػة، العخعخ: ىػ نبات مغ جشذ الرشػبخيات، ك 
؛ جساؿ سميساف، ٜ٘٘/ٔ؛ السعجع الػسيط، ٙٔ٘كيدتخجـ لعجة أستعساالت، القدكيشي، عجائب السخمػقات، ص

  ٙٛٔالحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة العخبية، ص
في شخقي األردف كالتي ازدىخت في القخف الخابع  بتخا: كىي عاصسة بالد االنباط، تقع في جشػب غخبي كادي مػسى

قبل السيالد، كقج مارس أىميا التجارة كخرػصًا مع شخؽ اليسغ السػازية لمبحخ الستػسط كشخؽ مرخ كالذاـ عمى 
؛ ٚٓٔالبحخ الستػسط، أي أنيا تتػسط الصخؽ التجارية السيسة آنحاؾ، أحسج سػسة، العخب كالييػد في التاريخ، ص

؛ خالج الحسػري، مسمكة األنباط دراسة في األحػاؿ االجتساعية ٖٚ، صٜٕ، تاريخ دكلة االنباط، صإحداف عباس
 ٕٓ، صٜٔكاالقترادية، ص

المباف: كىي شجخة شػكية صسغية شػليا أكثخ مغ ذراعيغ كأشمق أسع الكشجر كىػ صسغيا، كيدتخجـ عالج لكثيخ مغ 
 ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕٔمشطػر، لداف العخب، ؛ ابغ ٕٕٔاألمخاض، القدكيشي، عجائب السخمػقات، ص

 ٖٕٕديػاف االعذى، ص(  ٜٗ
 ٔٔٚ( الفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات، ص ٜ٘
 ٔٚٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٜٙ

الدخك: ىػ نبات مغ فريمة الرشػبخيات، فقج يدتعسل ىحا الذجخ لمتدييغ، كيػجج في السشاشق الباردة، معجع 
 ٕٛٗ/ٔالػسيط، 

 ٕٓٚ؛ عمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، صٕٚالرسج، الرشاعات كالحخؼ، صكاضح (  ٜٚ
 ٛٗٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔة، مجمة السذخؽ، الدشآدابيالػيذ شيخػ، الشرخانية ك (  ٜٛ
 ٕٗٓ/ٔابغ خمجكف، تاريخ ابغ خمجكف، (  ٜٜ

عمي ، كأنطخ كحلظ ٖٖٓ، صٕٜٔٔ، ٗ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٓٓٔ
عمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ؛ كأنطخ كحلظ ٘ٚٔص-ٖٚٔتاريخ العخب االقترادي، ص ،معصي

 ٘ٚٔص-ٖٚٔص
 ٕٗديػاف شخفة، ص(  ٔٓٔ
 ٕٗٗص - ٖٕٗ، صٖٜٓٔ، ٙ، عٕٛعبج السديح زىخ، كفخة الحىب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٓٔ
 ٗٔ/ ٕٕكؿ، ياـ األُ خبار األأالكتاب السقجس، (  ٖٓٔ
 ٛٗٔ، صٚٗٔ، صٜٖٜٔ، ٕع، ٖٚالدشة  ،مجمة السذخؽ  ،كشد ججيج مغ مجػىخات قجيسة ،مػريذ شياب(  ٗٓٔ
 ٖٚ/ٔفميب حتي، تاريخ العخب السصػؿ، (  ٘ٓٔ
 ٓٓٔغػستاؼ لػبػف، حزارة العخب، ص(  ٙٓٔ
 ٕٚٙاليسجاني، صفة جديخة العخب، ص(  ٚٓٔ
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 ٕٛ٘/ ٔياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٛٓٔ
االسكشجري، األمكشة كالسياه ؛ ٜٚ، صالجػىختيغ العتيقتيغ؛ اليسجاني، ٖٖٛاألصفياني، بالد العخب، ص ةلغج(  ٜٓٔ

 ٖٚ/ٔ؛ عبج الحق البغجادي، مخاصج األشالع، ٕٕٛ؛ الحازمي، األماكغ، صٜٙ/ٔكالجباؿ، 
 ٕٗٔالحازمي، األماكغ، ص؛ ٜٖٛاألصفياني، بالد العخب، ص ةلغج(  ٓٔٔ
 ٜٚص-ٜٙ، صالعتيقتيغالجػىختيغ اليسجاني، (  ٔٔٔ
؛ جساؿ سميساف، الحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة ٖٕٓ-ٕٕٓ/ ٕكاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ، (  ٕٔٔ

 ٖ٘العخبية، ص
 ٘٘ٔ، صٛٗٔ، صٜٖٜٔ، ٕ، عٖٚمػريذ شياب، كشد ججيج مغ مجػىخات قجيسة، مجمة السذخؽ، الدشة ( ٖٔٔ
جػاد عمي، كأنطخ كحلظ ؛ ٖٔٓ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘الدشةحػاؿ االقترادية، مجمة السذخؽ، ريشيو مػتخد، األ( ٗٔٔ

 ٘ٙ٘ – ٗٙ٘/ ٚالسفرل في تاريخ العخب، 
 ٗٙ٘/ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٘ٔٔ
 ٖٕٛكليج الجادر، الحخؼ كالرشاعات اليجكية، ص( ٙٔٔ

 ٕٜٔصالقدكيشي، عجائب السخمػقات، ؛ ٕٖص - ٕٙحػاؿ الجػاىخ، صأكفاني، نخب الحخائخ في ابغ األ(  ٚٔٔ
 ٕٗٔ/ ٕ؛ كاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ، ٖٙص-ٖ٘ماسػيو، الجػاىخ كصفاتيا، ص ابغ(  ٛٔٔ
 ٕٓ، صاألحجار الكخيسة، عبج الخحسغ زكي(  ٜٔٔ
 ٕ٘ٚ، صٜٛٓٔ، ٓٔ، عٔٔحػاؿ الجػاىخ، مجمة السذخؽ، الدشة ألػيذ شيخػ، كتاب نخب الحخائخ في (  ٕٓٔ

 ٜٔٔ؛ البيخكني، الجساىخ في الجػاىخ، صٖٙص-ٖ٘يا، صماسػيو، الجػاىخ كصفات ؛ كأنطخ كحلظ ابغٖ٘ٚصك 
سخنجيب: بفتح أكلو كثانية كسكػف الشػف كداؿ ميسمة مكدػرة كياء مثشاة، كىي جديخة عطيسة في أقرى اليشج، كبمغ 

-ٕ٘ٔ/ٖفخسخًا، كتقع عمى بحخ اليشج، كقج يكثخ الياقػت األحسخ فييا، ياقػت الحسػي، معجع البمجاف،  ٓٛشػليا 
ٕٔٙ 
 ٜٗمخؤ الكيذ، صأديػاف (  ٕٔٔ
، جػامع الديخة، ص ٕٕٔ  ٗ٘ٔ( ابغ حـد
 ٕٓٗص-ٔٓٗ، صٜٜٓٔ، ٙ، عٕٔجانذ، مذخكب البيخة، مجمة السذخؽ، الدشة نشخؿ شػ (  ٖٕٔ
 ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٗابغ البيصار، الجامع لسفخدات األدكية كاالغحية، (  ٕٗٔ
 ٚٔٔالعخب، ص؛ بخىاف دلػ، جديخة ٗٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٕ٘ٔ
كأنطخ ؛ ٜٕٛص-ٜٕٚ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘السذخؽ، الدشة  ةقترادية، مجمحػاؿ األريشيو مػتخد، في األ(  ٕٙٔ
  ٙٚص-ٔٚاغشاشيػس غػيجي، محاضخات في تاريخ اليسغ، صكحلظ 
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، الخسخة كالخسيخة: يعشي شخاٌب مدكٌخ كسسي خسخًا ألنيا تخسخ العقل ألنو مرشػع مغ عريخ العشب السخسخ كغيخهُ  
 ٜٛٗ/ٔكيريب الخسخ صجاع مختسخىا، كأشمق عمى بائعيا الخسار، الفيخكز آبادي، القامػس السحيط، 

 ٖٕٛص-ٖٕٚالسحبخ، ص(  ٕٚٔ
 ٙٛ/ٗية اأَلرب، ا؛ الشػيخي، ني٘٘-ٙٗ/ٗٔاألصفياني، األغاني، (  ٕٛٔ
 ٜٓ آيةألقخآف الكخيع، سػرة السائجة، (  ٜٕٔ
 ٗٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٖٓٔ
 ٜ٘٘، صٕٜٔٔ، ٛ، ع٘ٔإسكشجر شػراف، العدل، مجمة السذخؽ، الدشة(  ٖٔٔ
 ٚٚكص ٙٚ، البالذري، فتػح البمجاف، صٓٚأبػ يػسف، الخخاج، ص(  ٕٖٔ
 ٖ٘، صٕٜٔٔ، ٔ، ع٘ٔإسكشجر شػراف، الشحل، مجمة السذخؽ، الدشة(  ٖٖٔ
 ٜٙألقخآف الكخيع، سػرة الشحل، آية (  ٖٗٔ
 ٚٓٛكص ٙٓٛص حامج البمقيشي، زراعة السحاصيل،(  ٖ٘ٔ
 ٖٜٚكص ٜٔٚ، صٜٜٛٔ، ٚٔ، عٕلػيذ شيخػ، الشحل كجشاىا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٙٔ
  ٚٚٓٔ، صٜٛٛٔ، ٖٕ، عٔأكغدت ىفشخ، الشبات كالذجخ لألصسعي، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٚٔ

 

 السرادر: -اوالا 
 القران الكريػ .8
 الكتاب السقدس )التؽراة( .2
 م( 8238 -ه 63٦دمحم بؼ دمحم الذيباني ) ثير، عز الديؼ ابؽ الحدؼ عمي بؼابؼ األ  .8
 بيخكت، لبشاف، ٔسج الغابة في معخفة الرحابة، طأ ،  ـ ٕٕٔٓ -ق ٖٖٗٔ، دار ابغ حـد
 دار الكتب العمسية، بيخكت، لبشاف، ٔي، طضالكامل في التاريخ، تحقيق ابي الفجاء عبج هللا القا ،

 ـٜٚٛٔ
 م ( 8867 -ه  568االسكشدري، ابي الفتح نرر بؼ عبد الرحسؼ ) ت .2
  ،األمكشة كالسياه كالجباؿ كاآلثار كنحػىا السحكػر في االخبار كاالسفار، تحقيق حسج الجاسخ

، دار السمظ عبج العديد، مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات اإلسالمية، الخياض، ٔط
 ـٕٗٓٓ -قٕ٘ٗٔالسسمكة العخبية الدعػدية، 

 م(967 -ه  356 ) ت صفياني، أبؽ الفرج عمي بؼ الحديؼ بؼ دمحماأل .3
 ـٕٛٓٓ، دار صادر، بيخكت، لبشاف، ٖغاني، تحقيق إحداف عباس، طاأل 

 م(629 -ه 7ميسؽن بؼ قيس  ) ت األعذى، .4
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  ،ـٜٓ٘ٔ، مرخ، القاىخةط، السصبعة الشسػذجية، ال.ديػاف االعذى، تحقيق دمحم حديغ 
 م(8348 -ه 749بؼ ساعد االنراري، ) ت إبراليػ، دمحم بؼ األكفانيابؼ  .5
  ط، السصبعة العرخية، القاىخة ، ال.حػاؿ الجػاىخ، تحقيق اندتاس الكخممي، أنخب الحخائخ في

 ـٜٖٜٔمرخ، 
 م(8488 -ه 894البدري، ابي البقاء عبدهللا بؼ دمحم ) ت .6
 ـٜٓٛٔ -ق ٓٓٗٔ، دار الخائج، بيخكت، لبشاف، ٔناـ في محاسغ الذاـ، طندىة األ 

 م(892 -ه279ي، ابي العباس أحسد بؼ يحيى بؼ جابر ) تر البالذ .7
  ،ق ٚٓٗٔفتػح البمجاف، تحقيق عبجهللا انيذ الصباع، ال.ط، مؤسدة السعارؼ، بيخكت، لبشاف- 

 ـٜٚٛٔ
 م(8٦48 -ه 44٦البيروني، ابي الريحان دمحم بؼ أحسد الخؽارزمي ) ت  .8
 ب نذخ التخاث السخصػط التابع لمذؤكف ، مكتٔالجساىخ في الجػاىخ، تحقيق يػسف اليادي، ط

 ـٜٜ٘ٔ، إيخافالثقافية االسالمية، شيخاف، 
 م(8248 -ه646السالقي ) ت  أحسدابؼ البيطار، ضياء الديؼ ابي دمحم بؼ عبدهللا بؼ  .9
 ـٕٜٜٔ -قٕٔٗٔلبشاف،  ،العمسية، بيخكت الكتب، دار ٔالجامع لسفخدات االدكية كاالغحية، ط 

 م(8٦38 -ه  429عبد السمغ بؼ دمحم بؼ إسساعيل )ت الثعالبي، ابي مشرؽر  .8٦
 الجار الشسػذجية، السصبعة العرخيةػ بيخكت، لبشاف، ٕفقو المغة، تحقيق ياسيغ االيػبي، ط ،

 ـ ٕٓٓٓق/ ٕٓٗٔ
 .لصائف السعارؼ، تحقيق ىػرث داني، ال. ط. د.ت 

 م(868 -ه255الجاحظ، ابي عثسان عسرو بؼ بحر )ت .88
 مصبعة السجني، مكتبة الخانجي، ٚعبج الدالـ دمحم ىاركف، ط البخصاف كالعخجاف، تحقيق ،

 ـٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، القاىخة
 م(728ه/88٦جرير، بؼ عطية الكمبي التسيسي )ت  .82
  ،ـٜٙٛٔق/ٙٓٗٔديػاف جخيخ، ال.ط، دار بيخكت، لبشاف 

 م(8846 -ه 54٦الجؽاليقي، ابي مشرؽر مؽىؽب بؼ أحسد بؼ دمحم بؼ الخزر ) ت .83
  دار القمع، ٔعجسي عمى حخكؼ السعجع، تحقيق ؼ. عبج الخحيع، طاألالسعخب مغ الكالـ ،

 ـٜٜٓٔ -قٓٔٗٔدمذق، سػريا، 
 م(8٦٦3 -ه393بؼ حساد )ت إسساعيلالجؽىري،  .84
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 دار العمع لمسالييغ، ٗالرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، تحقيق أحسج عبج الغفػر العصار، ط ،
 ـٜٚٛٔ -ق ٚٓٗٔبيخكت، لبشاف، 

 م(8888 -ه 584ؼ مؽسى بؼ عثسان بؼ مؽسى )ت الحازمي، دمحم ب .85
 ط، دار اليسامة ال.مغ األمكشة، تحقيق حسج الجاسخ،  ماكغ كما اتفق لفطو كافتخؽ مدساةُ األ

 ـٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ، ردمظ، الدعػدية، لمشذخ
 م(859 -ه245ابؼ حبيب، دمحم بؼ حبيب البغدادي )ت  .86
  ،الججيجة، بيخكت، لبشاف، د.ت.فاؽ ط، دار اآلال.السحبخ، تحقيق يمده ليختغ شتيتخ 

 م(8٦64 -ه 456ابؼ حزم، ابي دمحم عمي بؼ أحسد بؼ سعيد ) ت  .87
  القاىخة، مرخ، دار السعارؼ، ٘نداب العخب، تحقيق عبج الدالـ دمحم ىاركف، طأجسيخة ،

 ـٕٜٛٔ
  ط، دار ال.كخسذ رسائل اخخى، تحقيق احداف عباس كناصخ الجيغ االسج،  الديخةجػامع

 مرخ، د.تالسعارؼ، 
 م (84٦6 -ه  8٦8ابؼ خمدون، عبد الرحسؼ بؼ دمحم االشيبيمي السالكي ) ت  .88
  ،ط، مصبعة بيت االفكار الجكلية، ال.العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ، تحقيق ابػ صييب الكخمي

 ـ ٜٕٓٓعساف، األردف، 
 م(879٦ -ه  82٦5الزبيدي، دمحم مرتزى الحديشي )ت  .89
 ـٕٗٓٓ، مصبعة الكػيت، ٕي، طتاج العخكس، تحقيق عمي ىالل 

 م(844 -ه  23٦ابؼ سعد، دمحم بؼ سعد بؼ مشيع الزىري، ) ت  .2٦
 اكتػبخ، مرخ،  ٙ، الذخكة الجكلية لمصباعة، مجيشة ٔالصبقات الكبخى، تحقيق عمي دمحم عسخ، ط

 ـٕٔٓٓ
 م(8٦66 -ه  458، ابي الحدؼ عمي بؼ إسساعيل الشحؽي االندلدي )ت هابؼ سيد .28
  ،السكتب التجاري لمصباعة، بيخكت، لبشاف، د.تط، ال.السخرز 

 م( 923 -ه  38٦الطبري، دمحم بؼ جرير بؼ يزيد بؼ غالب ) ت .22
 ت.، دار السعارؼ، مرخ، دٕتاريخ الخسل كالسمػؾ، تحقيق دمحم ابػ الفزل إبخاليع، ط 

 م(8338 -ه  738عبد الحق البغدادي، صفي الديؼ عبد السؤمؼ )ت  .23
  دار الجيل، ٔاألمكشة كالبقاع، تحقيق عمي دمحم البجاكي، طمخاصج االشالع عمى اسساء ،

 ـٕٜٜٔ -قٕٔٗٔبيخكت، لبشاف، 
 م(569-ق.ه  55 بؼ العبد، طرفة بؼ سفيان بؼ سعد )تا .24
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  السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، ٕية الخصيب كاخخكف، طدر ديػاف شخفو بغ العبج، تحقيق ،
 ـٕٓٓٓبيخكت، لبشاف، ،

 م(8546 -ه972 دمحم بؼ اسحاق ابؼ العباس )ت الفاكيي، ابي عبد هللا .25
 دار خزخ، بيخكت، ٕخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو، تحقيق عبج السمظ بغ دلير، طأ ،

 ـٜٜٗٔلبشاف، 
 م(8338 -ه732ابي الفداء، عساد الديؼ إسساعيل بؼ دمحم بؼ عسر ) ت  .26
  ،ـٖٓٛٔت، لبشاف، ط، دار صادر، بيخك ال.تقػيع البمجاف، تحقيق ماؾ كػكيغ كيدالف 

 م(958 -ه 34٦بؼ دمحم اليسداني )ت  أحسدابؼ الفكيو، ابي بكر  .27
 ـ٘ٛٛٔ -ق ٕٖٓٔط، مصبعة يخبل ، ال. ،مخترخ كتاب البمجاف 

 ( 8485 -ه 887بؼ يعقؽب ) ت بادي، مجد الديؼ دمحمآالفيروز  .28
  ،ق ٜٕٗٔط، دار الحجيث، القاىخة، مرخ، ال.القامػس السحيط، تحقيق ابػ الػفا اليػريشي- 

 ـٕٛٓٓ
 م(889 -ه 276ابؼ قتيبة، أبي دمحم عبد هللا بؼ مدمػ ) ت  .29
 ـ.ٜٔٛٔ، دار السعارؼ، القاىخة، مرخ، ٗالسعارؼ، تحقيق ثخكت عكاشة، ط 

 م(8283 -ه 682القزويشي، زكريا بؼ دمحم بؼ محسؽد )ت  .3٦
 بيخكت،  ، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات،ٔعجائب السخمػقات كالحيػانات كغخائب السػجػدات، ط

 ـٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔلبشاف، 
 م(54٦-ق.ه  85 الكيس، امرؤ بؼ حجر بؼ حارث الكشدي )ت .38
 دار السعخفة، بيخكت، لبشاف، ٕديػاف امخؤ الكيذ، تحقيق عبج الخحسغ السرصاكي، ط ،

 ـ. ٕٗٓٓ
 م(8373 -ه 774ابؼ كثير، ابي الفداء إسساعيل بؼ عسر الدمذقي ) ت  .32
 ة، مرخ، د يجمصبعة ىجخ، ال ط،ال. بغ عبج السحدغ التخكي، البجاية كالشياية، تحقيق عبج هللا

 ـٜٜٚٔ
 م(82٦ -ه2٦4ابؼ الكمبي، ابي السشذر ىذام بؼ دمحم بؼ الدائب ) ت  .33
 مصبعة تسػزة، دمذق، سػريا، ٔمثالب العخب، تحقيق جاسع ياسيغ الجركير كسميسة كاضع، ط ،

 ـٕ٘ٔٓ
 م(6٦٦ -ق.ه 4٦بؼ كمثؽم ، عسرو ابؽ عباد بؼ مالغ ) ت  .34
 ـٜٜٔٔ، دار الكتاب العخبي، بيخكت، ٔديػاف عسخ بغ كمثػـ، تحقيق اميل بجيع يعقػب، ط 
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 م(923 -ه388لغدة االصفياني، الحدؼ بؼ عبد هللا ) ت .35
 مشذػرات دار اليسامة لمبحث كالتخجسة، ٔبالد العخب، تحقيق حسج الجاسخ كصالح العمي، ط ،

 ـٜٛٙٔ -ق ٖٛٛٔالخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، 
 م(857 -ه243، ابؽ زكريا يحيى ) ت ةابؼ ماسؽي .36
  ،ط، مؤسدة مصالعات، ايخاف، د.ت ال.الجػاىخ كصفاتيا، تحقيق عساد عبج الدالـ رؤكؼ 

 مجيؽل، مؤلف .37
 الكػيت، ٔمفتاح الخاحة ألىل الفالحة، تحقيق دمحم عيدى صالحية كإحداف صجقي، ط ،

 ـٜٗٛٔ-قٗٓٗٔ
 م(8699 -ه888٦السجمدي، دمحم باقر )ت  .38
 دار احياء التخاث العخبي، بيخكت، ٖبحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة االشيار، ط ،

 لبشاف، د.ت
 م(958 –ه 346السدعؽدي، ابي الحدؼ عمي بؼ الحديؼ بؼ عمي )ت  .39
  ،ـٖٜٛٔالتشبيو كاألشخاؼ، تحقيق عبجهللا إسساعيل الراكي، مكتبة السثشى، بغجاد، العخاؽ 

 م(636 -ه884بؼ مشبو بؼ كامل )ت ابؼ مشبو، وىب .4٦
  ّـ.ٜٜٚٔمخكد الجراسات كالبحػث اليسشي، صشعاء، ال.ط، خ، التيجاف في ممػؾ حسي 

 م(8388 -ه788ابؼ مشعؽر، دمحم بؼ مكرم بؼ عمي )ت .48
  حياء التخاث العخبي، بيخكت، لبشاف، أ، دار ٖميغ دمحم عبج الػىاب، طألداف العخب، تحقيق

 ـٜٜٜٔ
 م (8333 -ه 733يؼ أحسد بؼ عبد الؽىاب ) تالشؽيري، شياب الد .42
 دار الكتب  العمسية، بيخكتال.ط، رب في فشػف االدب ، تحقيق يػسف الصػيل، نياية اآل، 

 لبشاف، د.ت
 م(947 -ه 336اليسداني ، أبي دمحم الحدؼ بؼ أحسد ) ت .43
  ،دار الكتب ال.ط، الجػىختيغ العتيقتيغ السائعتيغ مغ الرفخاء كالبيزاء، تحقيق أحسج فؤاد باشا

 ـ.ٜٕٓٓكالػثائق القػمية، القاىخة، مرخ، 
 مكتبة االرشاد، صشعاء، اليسغ، ٔصفة جديخة العخب، تحقيق دمحم بغ عمي االكػع، ط ،

 ـٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ
 م(8225 -ه 622، شياب الديؼ ابي عبد هللا الرومي ) تي ياقؽت الحسؽ  .44
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 مؤسدة الخسالة، بيخكت، لبشاف، ، ٕالبمجاف اليسانية، تحقيق إسساعيل بغ عمي االكػع، ط
 ـٜٛٛٔ

  ،ـٜٚٚٔمعجع البمجاف، دار صادر، بيخكت، لبشاف 
 ـ.ٜٚٛٔ، الجار العخبية لمسػسػعات ، بيخكت ، لبشاف ، ٔالسقتزب، تحقيق ناجي حدغ، ط 

 م(897 -ه 284اليعقؽبي ، أحسد بؼ ابي يعقؽب بؼ جعفر ) ت  .45
 قٖٔٗٔعمسي، بيخكت، لبشاف، شخكة األ، ٔ، تحقيق عبج االميخ ميشا، طيتاريخ اليعقػب- 

 ـ.ٕٓٔٓ
 م(798 -ه 882ابؽ يؽسف ، يعقؽب بؼ إبراليػ ، ) ت .46
  ،ـٜٜٚٔ -قٜٜٖٔدار السعخفة، بيخكت، لبشاف، ال.ط، الخخاج 

 ثانياا: السراجع
 األحسد، سامي سعيد .47
  البرخة، تاريخ الخميج العخبي مغ أقجـ األزمشة حتى التحخيخ العخبي، ال.ط، مصبعة جامعة

 ـٜ٘ٛٔمشذػرات مخكد دراسات الخميج العخبي، جامعة البرخة، العخاؽ، 
  ،ـٖٜٛٔبغجاد،  ،ة الجامعةعمصبال.ط، السجخل الى تاريخ العالع القجيع العخاؽ القجيع 

 لؽسي، محسؽد شكري األ  .48
 مصبعة الخحسانية، مرخ، ٕخي، طثدمحم بيجة اال تحقيقحػاؿ العخب، أب في معخفة ر بمػغ اآل ،

 ـٕٜٗٔ
 البمقيشي، حامد محسؽد .49
 ـٜٜٗٔ، مصبعة العمػـ، مرخ، ٘زراعة محاصيل السرخية، ط 

 الثؽار، عبد هللا أحسد  .5٦
  ،ـ.ٜٜٙٔىحه ىي اليسغ، ال.ط، د.ط، صشعاء، اليسغ 

 الجادر، وليد .58
  ،مصبعة األديب البغجادية، ال.ط، الحخؼ كالرشاعات اليجكية في العرخ األشػري الستأخخ

 ـٕٜٚٔبغجاد، العخاؽ، 
 الجرو، أسسيان سعيد .52
  ،دار الكتاب الحجيث، حزخمػت، اليسغ، ال.ط، دراسات في التاريخ الحزاري لميسغ القجيع

 ـٖٕٓٓق/ ٖٕٗٔ
 حتي، فميب .53
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 ـٕٜ٘ٔبيخكت، لبشاف، ، ، دار الكذاؼٕتاريخ العخب السصػؿ، ط 
 الحسؽري، خالد .54
  ،بيت االنبار لمتأليف كالشذخ ط،ال.مسمكة األنباط دراسة في االحػاؿ االجتساعية كاالقترادية، 

 ـٕٕٓٓاألردف، 
 خميل، محدؼ .55
  ،دار الخشيج مشذػرات الجسيػرية العخاقية، بغجاد،  ال.ط،في الفكخ االقترادي العخبي االسالمي

 ـٕٜٛٔ
 داغر، يؽسف أسعد .56
  ـٜٛٚٔبيخكت، لبشاف،  ،السصبعة الكاثػليكية ط،.ال المبشانية، الرحافةقامػس 

 دلؽ، برىان الديؼ .57
 ـٕٚٓٓ، دار الفارابي، بيخكت، لبشاف، ٖجديخة العخب قبل االسالـ، ط 

 زكي، عبد الرحسؼ .58
 دار زىخاف، عساف، األردف، ٔاألحجار الكخيسة في الفغ كالتاريخ كالحزارة اإلسالمية، ط ،

 ـٕٔٔٓ
 سالمة، عؽاطف أديب .59
 لسرخي، قخير قبل اإلسالـ دكرىا الدياسي كاالقترادي كالجيشي، ال.ط، مصابع السكتب ا

 الخياض، الدعػدية، د.ت
 سؽسو، أحسد .6٦
 ـٖٜٚٔ، دمذق، سػريا، ٕالعخب كالييػد في التاريخ العخبي، ط 

 شيال، جسال الديؼ .68
 مكتبة الثقافة الجيشية، بػرسعيج، مرخ، ٔمجسل تاريخ دمياط سياسيًا كاقتراديًا، ط ،

 ـٕٓٓٓق/ٕٓٗٔ
 عبد العزيز  ،صالح .62
 القاىخة، مصبعة دمحم عبج الكخيع حداف،ال.ط،  ،القجيسة تاريخ شبو الجديخة العخبية في عرػرىا 

 ـٕٓٔٓ
 الرسد، واضح .63
 السؤسدة الجامعية لمجراسات، ٔالرشاعات كالحخؼ عشج العخب في العرخ الجاىمي، ط ،

 ـٜٔٛٔق/ ٖٓٗٔبيخكت، لبشاف، 
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 عباس، احدان .64
 ـٜٚٛٔ، دار الذخكؽ، عساف، االردف، ٔتاريخ دكلة االنباط، ط 

 محسؽد طوابؽ العال،  .65
 ـٜٚٚٔ ،، مكتبة االنجمػ السرخية، مرخٕجغخافية الجديخة العخب، ط 

 عمي، جؽاد  .66
 ـٖٜٜٔ، العخاؽ، ٕالسفرل في تاريخ العخب، ط 

 العمي، صالح أحسد  .67
 ـٖٕٓٓ، شخكة السصبػعات، بيخكت، لبشاف، ٕتاريخ العخب القجيع كالبعثة الشبػية، ط 

 شاطيؽسغغؽيدي، ا .68
  دار ٔ، تخجسة إبخاليع الدامخائي، طاإلسالـمحاضخات في تاريخ اليسغ كالجديخة العخبية قبل ،

 ـٜٙٛٔ، بيخكت لبشاف، الحجاثة
 القاسسي، دمحم سعيد واخرون  .69
 ـٜٛٛٔ، دار شالس، سػريا، ٔقامػس الرشاعات الذامية، ط 

 كاظػ، شاكر مجيد .7٦
  ـٕٙٔٓكالتػزيع، الشجف االشخؼ، العخاؽ، ، التسيسي لمشذخ ٔ، طاإلسالـتاريخ مجيشة ندكى قبل 

 كؽوك، أرثر .78
 ـٕٓٓٓمصبعة مرخ، ال.ط،  ،الرشاعات كالرشاع، تخجسة عػض جشجي 

 ، غؽستاف ن لؽبؽ .72
  ،ـٕٜٔٔمؤسدة ىشجاكي، مرخ، ال.ط، حزارة العخب، تخجسة عادؿ زعيتخ  

 لؽكاس، الفريد .73
  مكتبة مجبػلي، القاىخة،  ،ٔسكشجر، طأالسػاد كالرشاعات عشج قجماء السرخييغ، تخجسة زكي

 ـٜٜٔٔق/ ٔٔٗٔمرخ، 
 مجسع المغة العربية .74
 ـٕ٘ٓٓ، مكتبة الذخكؽ الجكلية، القاىخة، ٗالسعجع الػسيط، ط 

   ميران، دمحم بيؽمي .75
  ،د.تدار السعخفة الجامعية االسكشجرية، مرخال.ط، دراسات في تاريخ العخب القجيع ، 

 الشعيػ، نؽرة عبد هللا العمي .76
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  االقترادي في الجديخة العخبية مغ القخف الثالث قبل السيالد كحتى القخف الثالث الػضع
 ـٕٜٜٔق/ ٕٔٗٔ، دار الذػاؽ، السسمكة العخبية الدعػدية، ٔالسيالدي، ط

 ي شر ز، ىجىؽد .77
 ق/ ٛٓٗٔ، الجار العخبية، عساف، األردف، ٔير، طقالتقشية في العالع القجيع، تخجسة رنجه قا

 ـٜٛٛٔ
 الؽىاب  يحيى، لطفي عبد .78
  دار الشيزة ٖ، طاإلسالـالعخب في العرػر القجيسة مجخل حزاري في تاريخ العخب قبل ،

 ـٜٕٓٓالعخبية، بيخكت، لبشاف، 
 اليساني، دمحم بؼ أحسد الحجري  .79
 مكتبة االرشاد، اليسغ، ٘مجسػع بمجاف اليسغ كقبائميا، تحقيق إسساعيل بغ عمي االكػع، ط ،

 ـٕٔٔٓق/ٕٖٗٔ
 واالطاريحاا: الرسائل ثالث
 جسال سميسان عمي،  عامر .8٦
 كمية اآلداب، رسالة ماجدتيخشبو جديخة العخب قبل اإلسالـ،  الحخؼ كالرشاعات اليجكية في ،

 مرخ، د.ت، جامعة الدقازيق
 اا: الدوريات رابع
 البدر، سميسان سعدون  .88
  ق/  ٔٓٗٔ، السصبعة العرخية، الجغخافية قدعجامعة الكػيت،  ،ٗمكاف الخميج العخبي، العجد

 ـٜٓٛٔ


