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احلمد وال�شك��ر ملن خلق ف�أب��دع، وجعل 
القب�ئ��ل وال�شع��وب املتب�ينةف��ك�ن الر�ش��ى 
الفط��ري واالعت��زاز املعنوي كل مب��� ُق�شم له، 
مع الكثري من الفخ��ر واالطمئن�ن، كيف وقد 
ك�ن ل�شع��وب وقب�ئل هذا البلد االآمن ن�شيب 
االأ�ش��د دين���ً ودولة، موقع���ً، واإن�ش�ن���ً؟! واأمر 
ب�لتع���رف ال��ذي م��ن اآلي�ته التوثي��ق املوؤرخ 
ل�شيء من اخل�شو�شي���ت واملع�مل واالأعالم، 
عن جزء م��ن ذلك البن���ء ال�ش�مخ على حد 
غري م�شبوق ويقع �شمن علم الت�ريخ واحل�ش�رة 
واالجتم�ع، فهو خري م�ش�ف ملكتبة االأجي�ل، 

كغرين� من اأبن�ء هذا الوطن الغ�يل.

موؤ�شر  الدور  بذلك  االإ�شه�م  يف  والق�شور 
م�  مع  فيه،  نكون  اأن  نحبذ  اأو عجز ال  نق�ص، 

منتلكه من املقوم�ت.

 وعلي��ه وبن�ء على م��� مت تداوله يف اإحدى 
من��شب���ت بلق���رن ب�لري����ص عندم��� ط��رح 

املقدمـــــــة
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العمي��د/ عبداله���دي بن عبداهلل الق��رين فكرة كت�ب��ة ت�ريخ بلقرن يف 
امل��ش��ي واحل��شر، وقوبل ب�لرتح�ب، ووقع اختي�ر َمْن هم اأقدر مني على 
تكليف��ي ب�الإ�شراف على م� يجمع يف هذا ال�شدد، ف�عتذرُت ورغبت اأن 
ين��ري لذلك من هو اأكرث تفرغ�ً، ف�أُلزمت بذلك، وجرى تكليف �شفوة 
م��ن االإخوة للتع�ون، ف�قرُتح اال�شتف�دة من الدكتور/ عبدالفت�ح ح�شن 

اأبو عليه اأ�شت�ذ الت�ريخ احلديث واملع��شر بج�معة االإم�م.

وبداأن� جميع�ً على بركة اهلل، وتوالت االجتم�ع�ت، وكَتبُت جلميع 
�شيوخ القبيلة يف ال�شراة وته�مة اأكرث من مرة، وكذا بع�ص املخت�شني، 
الذين رغبت اإليهم اإف�دتي مب� لديهم مم� يرثي الكت�ب، كم� طلبُت اأ�شم�ء 
القرى واالأودية واالآث�ر، وقد جت�وب اجلميع م�شكورين، كم� متت زي�رة 
املواقع على الطبيعة يف ال�شراة وته�مة، وجرت مراجعة م� مت جمعه ثم 
اعتذر بع�ص االإخوة، ووا�شل الب�قون،.وبتدار�ص م� توافر قمُت مع بع�ص 
االإخوة بتمحي�شه وتدقيقه، وب�إلق�ء نظرة اأخرية على خال�شة اخلال�شة مل 
اأكن را�شي�ً عنه� وال �شيم� م� يتعلق بت�ريخ القبيلة يف امل��شي، بعد ا�شتبع�د 
بع�ص م� هو موثق وي�شب يف م�شلحة القبيلة جتنب�ً الإث�رة النعرات القبلية 
املقيتة، اإلى ج�نب عدم التطرق ملن ك�ن لهم م��ص م�شرف من علم�ء، 
و�شيوخ، وفر�ش�ن، و�شعراء القبيلة لئال يثري حفيظة اأحد، وحتى ال يتبخر 
م� مت من جهد، والأن م� ال يدرك كله ال يرتك جله، فقد ف�شلُت اإخراج م� 
جمع، ولعله يكون ح�فزاً لالآخرين من املتمكنني من القبيلة وهم كرث – 
بحمد اهلل – للتو�شع اأكرث، فه� هو االإ�شدار االأول لكت�ب )بلقرن ت�ريخ 
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وح�ش�رة( بني اأيديكم معتذراً عن اأي ق�شور اأو خلل، ومرحب�ً ب�أي نقد 
بن�ء لتاليف ذلك يف الطبع�ت الق�دمة – اإن �ش�ء اهلل.

مقدم�ً �شكري لالأ�شت�ذ الدكتور عبدالفت�ح اأبو عليه، والدكتور ال�شيخ 
عو�ص بن حممد القرين، والدكتور �شعد بن �شعيد القرين والرائد �ش�مل 
ابن حممد بن م�شعد القرين، وكل من اأ�شهم من مثقفي القبيلة و�شيوخه�، 
وجميع من اأح�شن بي الظن من اأفراده�. و�شيكون ريعه – اإن �ش�ء اهلل – 

للجمعي�ت اخلريية املرخ�شة من الدولة، يف )بلقرن( �شراة وته�مة.

اأمة توحدن�  اأنن�  اململكة ع�مة  بلقرن خ��شة وقب�ئل  قبيلة  اأذكر  اأخريا 
بف�شل اهلل �شبح�نه وتع�لى ثم بعزمية وت�شميم والد اجلميع امللك عبدالعزيز 
-رحمه اهلل- حتت راية التوحيد عندم� علم اهلل �شدق نيته ف�أع�نه ون�شره 
رغم ال�شعوب�ت املعلومة، وقد ت�شلم اأبن�ءه الراية ف�ش�رت ال�شفينة على هذا 
النهج حتى وقتن� احل��شر عهد خ�دم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وويل عهده االأمني االأمري �شلم�ن بن عبدالعزيز وويل ويل العهد 
الن�ئب الث�ين لرئي�ص جمل�ص الوزراء االأمري مقرن بن عبدالعزيز، - وفقهم 
اهلل و�شدد على دروب اخلري خط�هم- وح�شل التوا�شل واالن�شج�م، ووق�ن� 
اهلل من االأحزاب التي مل جتر ل�شعوبه� اإال التن�حر  والتط�حن والفرقة، 
ولكني اأقوله� ومبنتهى املرارة، اإنني كواحد منكم يهمن� جميع�ً ا�شتمرار 
هذه ال�شفينة الأن ذلكم يف م�شلحتن� وم�شتقبل اأجي�لن�، اأنني اأ�شبحت 
اأتخوف اأن يعمد االأعداء اإلى بث الفرقة من خالل اإذك�ء افتخ�ر القبيلة 
بنف�شه�، واالإنتق��ص من حق القبيلة االأخرى، اأو املنطقة االأخرى وك�أنه ال 
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جمد وال م��ٍص م�شرف اإال له�، وهذا �شرب من اجل�هلية الذي اإن ا�شتمر 
بهذا االإندف�ع وهذا احلم��ص وهذا الرتويج من بع�ص ال�شعراء يف احلفالت 
ال�شعبية اأو املن��شب�ت واالأفراح ونحو ذلك، ومن خالل م� يبث يف بع�ص 
م�  )اأو  االجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل  وعر  ال�شعبية  الف�ش�ئية  القنوات 
ي�شمى ب�الإعالم اجلديد(، ف�إن ذلك �شيعيدن�  ال - �شمح اهلل  - اإلى جتديد 
م� اندثر بعد توحيد هذه  البالد مم� ك�ن اأ�شبه ب�أعم�ل اجل�هلية االأولى التي 
جعلت ذلك اجل�هلي لغروره و�شلفه وانتق��شه للقبيلة االأخرى يت�شبب 
ب�لدخول يف  حرب ط�حنة طويلة ملجرد اأن ق�ل كلمته امل�شهورة )بوؤْ ب�ش�شع 
نعل كليب( مم� جعل خ�شمه العنيد يطلب تقريب مربط النع�مة منه الأن 

قتل الرج�ل ب�ل�ش�شع غ�يل.

يثري كلم�ت جوف�ء غري حم�شوبة  بينن� من  اأو  من�  اأن يكون   النريد 
فيكون معول هدم -ال �شمح اهلل- يف جدار هذا الكي�ن العظيم.

اأرجو من جميع قب�ئل من�طق اململكة عدم املب�لغة يف التمجيد القب�ئلي 
مب� ينعك�ص �شلب�ً اأو يتحول اإلى اجلهويه اأو املن�طقية وكلم� زاد ال�شيئ عن 
حده انقلب اإلى �شده و)بنو العم فيهم رم�ح( واْلكل من اجلنوب اإلى 
اإلى الو�شط يف خندق واحد خدمة  اإلى الغرب  ال�شم�ل ومن ال�شرق 

لدينن� ومقد�ش�تن� ووحدتن� وقي�دتن� وتراب اأر�شن�،  واهلل املوفق.

امل�شرف على ما مت جمعه

عبداهلل بن جمدوع اآل جمدوع القرين

الريا�ض 1435/7/1هـ
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ت�صوير: حممد من�صور القرين
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خالل  من  واأهميته�  بلقرن  قبيلة  بالد  موقع  معرفة  ميكن 

معرفة موقع اململكة العربية ال�شعودية ال�ش�مل واأهميته؛ الأن 

موقع بالد بلقرن ي�شكل جزءاً من بني اأجزاء اململكة العربية 

ال�شعودية املتعددة. ومن ال�شروري جداً اأن يرتبط هذا االأمر 

�شلة  ذات  بلقرن  بالد  الأن  وع�شري؛  احلج�ز  موقعي  مبعرفة 

اإدارية مب��شرة بهم�، على مر حقب الت�ريخ، خ��شة يف حقبة 

اجلغرافية  ال�شلة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  واملع��شر،  احلديث  الت�ريخ 

الرابطة بينه� جميع�ً. ومن ال�شروري االإ�ش�رة هن� اإلى اأن بالد 

بلقرن تكت�شب اأهميته� من اأهمية اململكة العربية ال�شعودية، 

واأن اعتبارها منوط باعتبار اململكة.

ت�شكل  بلقرن  بالد  اأن  وهي  ب�الهتم�م  جديرة  م�ش�ألة 

�شواء،  حّد  على  مك�نية  جغرافية  ووحدة  �شك�نية  وحدة 

وته�مة،  راة  ال�َشّ من  بلقرن يف كل  الرغم من وجود  على 

ف�شك�ن بلقرن ي�شكلون قبيلة واحدة ودي�رهم واحدة.

بلقرن احلدود اجلغرافية
والأق�ضام الطبيعية والت�ضاري�س 

والتنظيمـات الإداريــــة
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فهو  املميز،  الطبيعي  ب�متداده  ال�شعودية  العربية  اململكة  موقع  يتميز 
الربع  �شحراء  ي�شمل  اجلنوب  ومن  ال�ش�م،  ب�دية  يحت�شن  ال�شم�ل  من 
ال�شرق على  وا�شع يف  امتداد  ال�شعودية  العربية  وللمملكة  ك�ملة.  اخل�يل 
الغرب  يف  اأو�شع  امتداد  وله�  منه،  الغربي  اجلزء  العربي،  اخلليج  �ش�حل 
على �ش�حل البحر االأحمر. ويتميز موقع اململكة بظ�هرة توازن اجلن�حني 
ال�ش�حليي جن�ح اخلليج العربي وميتد من حدود اململكة العربية ال�شعودية 
مع الكويت �شم�اًل حتى حدوده� مع قطر جنوب�ً. وي�شكل اجلن�ح ال�شرقي 
للمملكة منفذه� الطبيعي اإلى بالد ال�شرق، وميتد جن�حه� الغربي، جن�ح 
البحر االأحمر من خليج العقبة عند احلدود  مع اململكة االأردنية اله��شمية 
�شم�اًل حتى احلدود مع اليمن جنوب�ً، وي�شكل هذا منفذاً للمملكة العربية 

ال�شعودية على ق�رتي اآ�شي� واأفريقي� وح�ش�رة �شك�نهم�.

ت�شكل اململكة العربية ال�شعودية الق�شم االأو�شع واالأكر من �شبه جزيرة 
العرب التي تكون �شكاًل رب�عي�ً متوازي االأ�شالع غري منتظم، ي�شل طوله 
)1200كم(  حوايل  اإلى  عر�شه  وي�شل  تقريب�ً،  )2200كم(  حوايل  اإلى 
تقريب�ً. وي�شمي جغرافيو العرب وعلم�ء البلدان منهم بالدهم ب��شم �شبه 
�شحيحة  ولي�شت  دقيقة  لي�شت  ت�شمية  الواقع  يف  وهي  العربية،  اجلزيرة 
جه�ته�،  كل  من  به�  يحيط  ال  امل�ء  الأن  اجلغرافية؛  للم�شمي�ت  ب�لن�شبة 

موقع اململكة العربية ال�ضعودية واأهميته
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نواحيه� ف�ش�روا فيه�  ب�لبح�ر واالأنه�ر من كل  اأنه� حم�طة  لكنهم اعتروا 
مثل اجلزيرة من جزائر البحر)1(، اأي اأنهم عّدوا اجلزء ال�شم�يل من جزيرة 
العرب حم�ط�ً مب�ء نهر الفرات الذي ينبع من م�ش�رف اجلب�ل املطلة على 

البحر املتو�شط قريب�ً من حلب ال�ش�م لي�شب يف اخلليج العربي)2(.

)1( احلموي، ي�قوت بن عبداهلل احلموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، يف مو�شوع و�شف جزيرة العرب. املجلد 
الث�ين، �ص137، دار �ش�در، بريوت: 1375ه� - 1956م.

)2( العدوي، حممد خملوف، ت�ريخ بني عدي: حتقيق ودرا�شة )د.م( 1410ه�/1990م، �ص103.
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من ال�شروري قبل اأن ندخل يف م�ش�ألة حتديد بالد بلقرن اأن ن�شري هن� 
واملح�فظ�ت يف  املن�طق  اإم�رات  اأَنّ حتديد حدود  وهو  مهم،  اأمٍر جد  اإلى 
بني  ر�شمية  حدود  حتديد  طريق  عن  يت�أتى  ال  ال�شعودية  العربية  اململكة 
تلك املن�طق، واإمن� يت�أتى عن طريق احلدود الطبيعية واجلغرافية ذات ال�شفة 
الع�مة �شمن اإط�ر احلدود الر�شمية للمملكة العربية ال�شعودية. وبن�ًء عليه 
ف�إن احلدود بني من�طق اململكة تعتمد على املع�مل الطبيعية واالإحداثي�ت 

اجلغرافية ونط�ق االإ�شراف االإداري.

رئي�شني هم�:  ق�شمني  اإلى  االإدارية  الن�حية  بلقرن من  تنق�شم بالد 
راة)1( وبلقرن ته�مة، االأول يتبع يف اأي�من� احل��شرة اإداري�ً اإم�رة  بلقرن ال�َشّ

منطقة ع�شري.

حتديد بالد بلقرن جغرافيًا

راة هي االأر�ص اجلبلية الواقعة بني الط�ئف وجنران، وهي عدة �شروات ن�شبة اإلى القب�ئل التي ت�شكنه�، ومنه�  )1( ال�َشّ
�شراة بلقرن، راجع: ال�شج�ع، عبدالرحمن عبدالواحد، ت�ريخ اليمن يف االإ�شالم حتى نه�ية القرن الرابع الهجري، 

دار الفكر املع��شر، �شنع�ء، 1996م، �ص30.
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خريطة بالد بلقرن
الدفاع  وزارة  الع�صكرية،  للم�صاحة  العامة  الإدارة  امل�صدر: 

والطريان، اململكة العربية ال�صعودية
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والث�ين يتبع اإداري�ً اإم�رة منطقة مكة املكرمة. وقد فر�شت طبيعة املنطقة 
اإحداثي�ت  على  مبني�ً  بحت�ً  ت�ش�ري�شي�ً  جغرافي�ً  تق�شيم�ً  بلقرن  بالد  على 
اأق�ش�م طبيعية: �شراة بلقرن  اإلى ثالثة  جغرافية ق�ئمة ق�شمت بالد بلقرن 

وته�مة بلقرن، واالأ�شدار.

بي�شة  املمتدة من جنوب غربي  ب�ملنطقة  بلقرن  بالد  حدد عمر كح�لة 
راة يف ع�شري، وحدده� اأي�ش�ً مب� يحيط به� من البالد  حتى اأع�يل �شل�شلة ال�َشّ
فمن ال�شم�ل يقيم �َشْمران وَخْثَعم، ومن ال�شرق يقيم �شهران وبع�ص بني 
�شهر وبع�ص بني عمرو، وب�دية بلح�رث، ومن اجلنوب يقيم بنو عمر وبنو 
�شهر، ومن الغرب يقيم بلعري�ن وغ�مد)1(. وحدده� عبدالرحمن ال�شريف 
ب�ملنطقة الواقعة اإلى ال�شم�ل من بالد بني عمرو، وذلك يف حو�ص وادي 
تب�لة االأعلى)2(. وحدده� احلريري ب�أنه� البالد الواقعة يف الغرب من بي�شة 
عر ال�شال�شل اجلبلية ب�جت�ه االنحدار اإلى البحر، يحدهم �شم�اًل �شمران 

وخثعم، و�شرق�ً �شهران وبني �شهر، وجنوب�ً بنو عمرو وبنو �شهر)3(.

)1( كح�لة، عمر ر�ش�، معجم قب�ئل العرب، ج1، �ص 103-104، ط1، املكتبة اله��شمية بدم�شق، 1368ه� - 1949م، 
جزيرة العرب يف القرن الع�شرين لفوؤاد حمزة، �ص36-44، ط3، دار االآف�ق العربية، الق�هرة: 1420ه� - 2000م. 

- حمزة: فوؤاد، قلب جزيرة العرب، �ص 298، ط2، مكتبة الن�شر احلديثة، الري��ص، 1388ه� - 1968م.
االأر�شيف  ترنت�ص، طبعة  ريت�ش�رد  العربية، ج3، حترير  القب�ئل  م� ورد يف كت�ب دليل  التحديد مع  يتط�بق هذا   -
 Archive Editions، Gazetteer of« ب�الإجنليزية  وعنوانه  �ص16،  1996م،  لع�م  الريط�ين 

.» .16 .p ،1996 ،3 .Arabian Tribes، vol
- البالدي، ع�تق بن غيث، بني مكة واحلج�ز: رحالت وم�ش�هدات، دار مكة، مكة املكرمة، 1402ه�/ 1982م، 

�ص31.
)2( ال�شريف، عبدالرحمن، جغرافية اململكة العربية ال�شعودية، ج2، اإقليم غرب اململكة، دار املريخ للن�شر، 404ه�/ 

1984م، �ص336.
)3( احلريري، حممد بن علي بن ح�شني، قبيلة االأزد من فجر االإ�شالم اإلى قي�م الدولة ال�شعودية االأولى، اإ�شدارات 

ن�دي اأبه� االأدبي، 1422ه�/ 2001م، �ص20.
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كم� ت�شم بالد بلقرن من ن�حيته� ال�شم�لية حو�ص وادي قنون� االأعلى، 
اإلى وادي  ال�شم�ل  بلقرن نحو  امتداد دي�ر  الب�حثني يف ر�شم  اأكرث  ويزيد 
اجلزء  من  الغربي  اجلزء  يف  الواقعة  ب�ملنطقة  اأبن�وؤه�  وحدده�  بطاط)1(. 
وبنو  خ�لد،  بنو  ال�شم�ل  من  يحده�  العرب،  جزيرة  من  الغربي  اجلنوبي 
وا�ص، و�شمران، وعلي�ن وبنو املنت�شر، وبلعري�ن، والعوامر، وغ�مد. ويحده� 
خ�لد  بنو  ال�شرق  من  ويحده�  وحرب.  �شهر  وبنو  عمرو  بنو  اجلنوب  من 
عي�شى  وبنو  حرب  الغرب  من  ويحده�  �شهر.  وبنو  عمرو  وبنو  وبلح�رث 
�شمران  بالد  �شم�اًل  فتحده�  بلقرن،  لبالد  اآخر  حتديد  وهن�ك  وغ�مد)2(. 
وُعلي�ن، والعوامر، ومن اجلنوب بالد بني عمرو، ومن ال�شرق ب�دية بلح�رث، 

ومن الغرب بالد �شمران وبلعري�ن يف ته�مة)3(.

ويرى امل�شرف على م� مت جمعه من خالل معرفته، ومن واقع حدوده� 
وغ�مد، ومن  وعلي�ن وخثعم  �شمران  ال�شم�ل  اأن حدوده� من  الطبيعية- 
اجلنوب: بنو عمرو وبنو �شهر، ومن ال�شرق: بلح�رث و�شهران وبنو عمرو، 

ومن الغرب غ�مد وبنو عي�شى وحرب.

)1( القرين، اأحمد فالح، بالد بلقرن: تراجم ودرا�ش�ت مع��شرة، )د. م( 1423ه�، �ص18.
)2( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص24.

�ص(  )د.  الري��ص،  والن�شر،  والرتجمة  للبحث  اليم�مة  دار  من�شورات  وزهران،  غ�مد  �شراة  حمد:  اجل��شر:   -
�ص483.

)3( القرين، عبداهلل حممد بن عبدالرحمن، �شبت العالية، الرئ��شة الع�مة لرع�ية ال�شب�ب، االإدارة الع�مة للن�ش�ط�ت 
الثق�فية، الري��ص، 1415ه�/ 1995م، �ص18.
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Philby، St. John، Arabia High Lands، New York، 1952، p. 370 )1(
 -Twitchell، k.، Water Sources of Saudi Arabia، Geog. Review، vol.  34،

July، 1944، p. 65.
 - Bunker، D.G، The South – west Boundaries of the Rub Al Khali، Geog،

Jour، vol 119، Des، 1953، pp. 220-230.
- عدد من الب�حثني، ع�شري تراث وح�ش�رة، �شركة العبيك�ن، الري��ص، 1407ه�/ 1987م، �ص154.

)2( توجد يف وادي بي�شة قرابة �شتني قرية. ارجع اإلى: موري�ص ت�ميزيه، رحلة يف بالد العرب، احلملة امل�شرية على ع�شري 
1249ه�/ 1834م، ترجمة حممد بن عبداهلل اآل زلفة، ط1، 1414ه�/ 1993م، �ص153.

)3( احلربي، علي اإبراهيم ن��شر، املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�شعودية: منطقة ع�شري، اجلزء االأول، )د. م( 1417ه�/ 
1997م، �ص52.

تنق�سم بالد بلقرن طبيعيًا اإلى ثالثة اأق�سام: ال�سراة، وتهامة، 
والأ�سدار.

اأوًل: �صراة بلقرن:
ت�شمى �شراة بلقرن اأو حج�ز بلقرن، وتقع �شمن �شل�شلة جب�ل ال�شروات، 
وهي اأر�ص جبلية مرتفعة ووعرة جداً خ��شة يف م�ش�لكه�، تتخلله� اأودية. 
اجلزيرة  غرب  يف  روات  ال�َشّ جب�ل  من  جزءاً  ت�شكل  هذه  بلقرن  و�شراة 
العربية املمتدة من مدينة العقبة االأردنية �شم�اًل اإلى اليمن جنوب�ً. وجب�ل 
ال�شروات ع�دة تنحدر ب�شدة ب�جت�ه الغرب، وتنحدر ب�شكل تدريجي ب�جت�ه 
اإلى  غرب�ً  بع�شه�  ينحدر  اأودية  عدة  ال�شروات  جب�ل  وتتخلل  ال�شرق)1(. 
ته�مة ثم اإلى البحر االأحمر، ومنه� م� يتجه اإلى ال�شم�ل وال�شم�ل ال�شرقي 
اإلى وادي بي�شة )2(، نذكر من هذه االأودية وادي غ�ش�ر ووادي ثم�ء ووادي 
الهدارة ووادي عفراء ووادي تب�لة)3(. و�شراة بلقرن هي اإحدى ال�شروات، 

اأق�ضام بالد بلقرن الطبيعية
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من  مب��شرة  ال�شم�ل  اإلى  خثعم  و�شراة  �شمران  و�شراة  بلقرن  �شراة  وتقع 
�شراة احلجر واإلى اجلنوب من �شراة غ�مد وزهران)1(.

املنطقة،  به� يف  ق�م  اأثن�ء رحلة  ال�شروات يف  من  الهمداين عدداً  ذكر 
ال�شراة مل  وم�ش�كنهم يف هذه  بلقرن  اإق�مة  بلقرن. وظلت  �شراة  بينه�  من 

يرحوه�. كم� بني الهمداين اأنه خ�لط بني قرن يف ال�شراة هذه)2(.

راة تقع يف اجلزء ال�شم�يل من منطقة ع�شري، مم� اأك�شبه�  اإن بالد بلقرن ال�َشّ
موقع�ً جم�وراً الأكرث من منطقة يف ع�شري، ف�شم�اًل تلتقي مع منطقة الب�حة، 
ال�شرق  ومن  ع�شري،  ملنطقة  الت�بعة  النم��ص  اجلنوب حتده� حم�فظة  ومن 
الت�بعة  القنفذة  الغرب على حم�فظة  بي�شة، وتطل من  تلتقي مع حم�فظة 
ال�شرقي. وبالد  املج�ردة من اجلنوب  املكرمة، وعلى حم�فظة  ملنطقة مكة 
راة الك�مل، وهي ملتقى  اإقليم ال�َشّ �شراة بلقرن تغطي م�ش�حة وا�شعة من 
الطرق الرئي�شة التي تربط اأبه� ببي�شة والط�ئف. جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن 
حم�فظة بلقرن هي اإحدى حم�فظ�ت منطقة ع�شري، ومدينة �شبت العالية 
البحر �شمن  تقريب�ً عن �شطح  ارتف�ع )2000م(  له�، وهي تقع على  مقٌرّ 

مرتفع�ت جب�ل احلج�ز )�شراة احلج�ز(.

)1( متتد �شراة احلجر من بالد بلقرن �شم�اًل اإلى املن�طق القريبة من اأبه� جنوب�ً، وفيه� قب�ئل اأربع: بنو عمرو، وبنو �شهر، 
الع�شور  خالل  وال�شراة  ته�مة  ت�ريخ  يف  درا�ش�ت  جري�ص،  بن  علي  بن  غيث�ن  اإلى  ارجع  وب�الأحمر،  وب�الأ�شمر، 

االإ�شالمية املبكرة والو�شيطة، ج1، طبعة اأولى: 1424ه�/ 2003م، �ص138.
الري��ص،  اليم�مة للبحث والن�شر،  العرب، من�شورات دار  اأحمد بن يعقوب، �شفة جزيرة  الهمداين، احل�شن بن   )2(

اململكة العربية ال�شعودية، )د. �ص(، �ص197.
- ملزيد من املعلوم�ت، ارجع اإلى: 

- اجل��شر، يف �شراة غ�مد وزهران، �ص483.
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)1( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص12.
- الرزقي، عبداهلل ح�شن حن�ص، الوجيز يف ته�مة بلقرن و�شمران وخثعم، العر�شية اجلنوبية، 1413ه�، غري من�شور، 

ورقة 17.
)2( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص66.

)3( احلربي، املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�شعودية، ج1، �ص321.

ثانيًا: تهامة بلقرن:

هي البالد الواقعة اإلى الغرب من �شراة بلقرن، وتقع غرب االأ�شدار، 
وادي  فروع  وبع�ص  ويبه،  قنون�  وادي  اأ�شدار  من  كبرياً  جزءاً  وحتتل 

االأح�شبة االأولى)1(.
جبل  غربي  ته�مة  �شهول  اإلى  غرب�ً  تنحدر  االرتف�ع،  متو�شطة  جب�له� 
ثرب�ن، وهو جبل مرتفع جداً يحت�شنه وادي يبه من ال�شرق واجلنوب، ويقع 
هذا اجلبل يف اجلنوب الغربي من بالد ته�مة بلقرن. واملعروف اأن اجلزءين 
ال�شم�يل وال�شم�يل الغربي منه لبلقرن، والب�قي منه لبني �شهر. فيه حيوان�ت 
مفرت�شة كثرية من منور واأ�شود و�شب�ع وذئ�ب وغريه�، ب�الإ�ش�فة اإلى بع�ص 

احليوان�ت والطيور مثل الوبر واحلجل وغريهم�)2(.

يف  وت�شب  وقنون�،  واالأح�شبة  يبه  وادي  ترفد  اأودية  بلقرن  ته�مة  ويف 
البحر االأحمر جنوبي القنفذة مكونة اأر�ش�ً زراعية خ�شبة تزرع فيه� اأ�شج�ر 
النخيل واحلبوب وغريهم� من املزروع�ت االأخرى املن��شبة، ويعمل �شك�نه� 
يف الزراعة يف املق�م االأول، ويف رعي امل��شية، وعالقتهم حميمة جداً مع 

جم�عتهم يف �شراة بلقرن.
وته�مة بلقرن �شميت بذلك اال�شم ن�شبة اإلى �شك�نه� من بلقرن الذين 
�شكنوا التهم)3(. ومن املعروف اأن الوادي ي�شكنه عدة قب�ئل اأو فروع من 
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قب�ئل، وهم يهجرون االأودية اإذا غ�ر م�وؤه�)1(.
يف�شل ته�مة بلقرن عن �شراة بلقرن منحدرات جبلية، حيث تنحدر 
اجلب�ل ب�شكل ح�د ب�جت�ه الغرب، يتخلله� طرق قدمية للراحلة واملوا�شي، 
وفيه� عدة اأودية �ش�جرة، واأحي�ن�ً فيه� اأ�شج�ر �شحراوية مثل �شجر الطلح 
اجلنوبية.  للعر�شية  االإداري  املركز  هي  ثريب�ن  بلدة  ب�أن  علم�ً  وال�شدر، 
اأم� املركز االإداري للعر�شية ال�شم�لية فبلدة منرة، ويتبعه من اأه�يل ته�مة 
�شهيم  وبني  الوهوب  ُبحري  وبني  العب�دلة،  ُبحري  بني  من:  كل  بلقرن 

وبع�ٍص من بلح�رث)2(.

)ثريب�ن(،  ومركزه�  املكرمة،  مكة  اإم�رة  اإداري�ً  بلقرن  ته�مة  وتتبع 
وهي بلدة كبرية فيه� مركز اإداري، وعدد من الدوائر احلكومية، ويق�م 
ال�شعف الذي ي�شل  به� �شوق يف يوم اجلمعة، ويخرتقه� طريق عقبة 
بني �شراة بلقرن وته�مته�، ب�الإ�ش�فة اإلى طريق عقبة اآل الزارية الذي 
ثريب�ن قبل ذلك  ثريب�ن. وك�نت  ف�لظهرة ونخ�ل حتى  ب�للحمتني  مير 
ت�بعة اإداري�ً لبي�شة، ثم حتولت اإلى حم�فظة القنفذة الت�بعة الإم�رة مكة 

املكرمة.
اأ�شهر  ومن  بلقرن،  من  قب�ئل  )ثريب�ن(  اجلنوبية  العر�شية  يف  توجد 
يف  وتوجد  واجلوف،  و�ش�حل،  ط�رق،  واآل  ك�مل،  واآل  احلجرة،  قراهم: 

 Tesiger، Wilfred، A Journey Through The Tihama، The Asir and The Hijaz )1(
pp :100 ،Mountains، The Geographical Journal. 188-200.. ترجم هذا البحث عبداهلل 
�شعود  بن  االإم�م حممد  االجتم�عية، ج�معة  العلوم  كلية  ودرا�ش�ت،  بحوث  من�شور �شمن كت�ب  الوليعي،  ن��شر 

االإ�شالمية، الري��ص: 1406ه�/ 1986م، �ص67.
)2( القرين، املعجم، �ص31.
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)1( الرزقي، عج�لة عن العر�شية، �ص2. االأملعي، يحيى اإبراهيم، رحالت يف ع�شري، ج1، مط�بع دار االأ�شفه�ين، جدة 
)د. �ص(، �ص187.

)2( م� ذكره يل الع�رفون ب�ملنطقة يف اأثن�ء زي�رتي له� يوم 1431/7/16ه�.

وال�شرب،  قري�ص،  قرن  قراهم:  ومن  عم�رة  قب�ئل  اجلنوبية  العر�شية  بالد 
وال�شعبة، وغريه�)1(.

واالأثل  ال�شدر  �شجر  مثل  الكثرية  االأ�شج�ر  بلقرن  ته�مة  يف  تتوافر 
نب�ت�ت  وفيه�  كثري،  وغريه�  والقر�ص  والب�ش�م  وال�شي�ل  وال�شمر  واالأراك 
وال�شح�ء  واحلراق  والرواء  والقطف  واحلدق  والعرفج  الرين  نب�ت  مثل 
واحلرمل وغريه�. ويوجد يف ته�مة بلقرن عدد من املراعي التي ترعى فيه� 
قطع�ن االأبق�ر وامل�عز واالإبل، مثل مراعي: الظهرة ويبه وامل�شقوي ونقمة 
الق�ئمة  املراعي  من  وغريه�  والغرين،  وطنب  ومع�شوقة  وبلح�رث  و�شعب 

على االأودية وفروعه�، وهي جد خ�شبة.

ا�شتهرت  وقد  الف�شة.  معدن  وخ��شة  مع�دن،  بلقرن  ته�مة  يف  يوجد 
الف�شة يوجد يف  واإلى ج�نب معدن  ويبه.  قنون�  الف�شة يف منطقة  �شن�عة 
ته�مة بلقرن معدن� الر�ش��ص والنح��ص. وفيه� جب�ل �شخرية وا�شعة ي�شنع 
خزنة  جبلي  يف  االإ�شمنت  م�دة  وتتوافر  للبن�ء،  الالزم  االإ�شمنت  منه� 
العري واجللب)2( مم� يعطي بالد ته�مة بلقرن اأهمية خ��شة من حيث موقعه� 
فيه�  اأقيم  وقد  الوا�شعة  ته�مة  ملنطقة  ب�لن�شبة  ومع�دنه�  واآث�ره�  وح�ش�رته� 

م�شنع لالإ�شمنت )اأكر م�شنع يف ته�مة( وهو م� يوؤكد م� ذكر.

ته�مة  بالد  �شكنية يف  غ�ر( حجرية  )جمع  وغريان  كهوف  ُوجدت  وقد 
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بلقرن، مم� يدل على قدم اال�شتيط�ن الب�شري يف املنطقة، فهي ع�مرة ب�شك�نه� 
منذ زمن طويل، كيف ال وهي تقع على الطرق التج�رية املهمة.

ثالثًا: اأ�صدار بلقرن:

بلقرن  �شراة  بني  تقع  �شيقة  منطقة  وهي  ُدْر،  �شُ جمع  هي:  االأ�شدار 
االأ�شدار  وتعد  غرب�ً،  ته�مة  اإلى  املنحدرة  اجلب�ل  و�شط  يف  بلقرن  وته�مة 
م�شتى ومرعى للقرى املطلة عليه� من ال�شراة، حيث ينتقل اإليه� اأهله� يف 
ال�شت�ء بحث�ً عن الدفء؛ الأن درجة احلرارة فيه� دافئة �شت�ًء. ويوجد به� 
قرى �شغرية متن�ثرة ت�شمى كل واحدة منه� حلة)1(. كم� اأن ن�شبة الرطوبة 
يف االأ�شدار قليلة �شت�ًء، ودرجة حرارته� معتدلة اإلى حد كبري، حيث تنزل 
االأمط�ر عليه� بغزارة، وتربته� خ�شبة، وتوجد يف �شفوحه� مدرج�ت زراعية. 
ويربى يف تلك ال�شفوح النحل يف داخل جذوع بع�ص االأ�شج�ر التي تقطع 

وجتوف لهذا الغر�ص)2(.

يف  اأنه�  اإال  بلقرن  لبالد  الطبيعية  التق�شيم�ت  هذه  من  الرغم  وعلى 
مدلول  ف�إن  عليه  وبن�ًء  �ش�ملة،  مك�نية  جغرافية  وحدة  ت�شكل  جمموعه� 
م�شمى بالد بلقرن يظل �ش�ماًل الأق�ش�مه�، ولهذا يكتفى بذكر بالد بلقرن 
املك�ن  ل�شمولية  ته�مة  وبلقرن  راة  ال�َشّ بلقرن  م�شمى  لذكر  احل�جة  دون 

و�شمولية االإن�ش�ن.

)1( القرين، املعجم، �ص26.
)2( عدد من الب�حثني، ع�شري تراث وح�ش�رة، �شركة العبيك�ن للطب�عة والن�شر 1407ه�/ 1987م، �ص58.
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)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص36.
)2( القرين، علي حمدان، التغيريات املج�لية للخدم�ت الع�مة يف بالد بلقرن، بحث جغرايف مقدم جل�معة امللك �شعود، 

فرع اأبه�، كلية الرتبية، ربيع الث�ين، 1405ه�/ 1985م، �ص4.
)3( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص37.

ت�صاري�س بالد بلقرن:

مم� ال �شك فيه اأن بالد بلقرن جغرافي�ً ت�شكل رقعة اأر�شية وا�شعة من 
خور، تعرف ب�لدرع العربي – النوبي اأو م� يعرف ب�لف�لق االآ�شيوي  ال�شُّ
 Rift العظيم()1(  االأفريقي  االآ�شيوي  )االنهدام  العظيم  االأفريقي 
اله��شمية  االأردنية  اململكة  من  العربي  الدرع  �شخور  ومتتد   .Valley

التي  العربي  الدرع  �شخور  هن�  ويهمن�   .)2( جنوب�ً  اليمن  �شم�اًل حتى 
تت�شكل منه� �شخور بالد بلقرن، فهي �شخور بلوتونية وبع�ص الغط�ءات 

الرك�نية اأو الر�شوبية)3(.

وب�ملق�بل ف�إن ت�ش�ري�ص ته�مة بلقرن ذات ط�بع مميز، ففيه� جب�ل �ش�هقة 
م�شهورة مثل جبل حظوظى يف االأ�شدار الذي ي�شل ارتف�عه اإلى حوايل 
)1850م( وفيه الكثري من احليوان�ت املفرت�شة ك�لنمور والفهود واالأ�شود 
طنب  جبل  وهن�ك  الداجنة.  غري  الرية  احليوان�ت  من  وغريه�  والذئ�ب 
الواقع بني جمموعة قرى نخ�ل، ب�الإ�ش�فة اإلى �شل�شلة جب�ل ثميدة املمتدة 
من وادي اأبي�ن �شم�اًل حتى جبل ثرب�ن جنوب�ً. واجلزء ال�شم�يل من جبل 
ثرب�ن، يقع يف بلقرن، واجلزء اجلنوبي يف بني �شهر، وت�شب �شفوحه� الغربية 

يف وادي قنون�، واأم� �شفوحه� ال�شرقية فت�شب يف اأودية كروان.

تتمتع ته�مة بلقرن برتبة خ�شبة �ش�حلة للزراعة، تتوافر فيه� املي�ه، خ��شة 
طول  على  ج�رية  االأودية  ومي�ه  وفروعه  وقنون�،  وفروعه،  يبه  وادي  مي�ه 
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ال�شنة، ومع هذا كله ف�إن هذه املنطقة حتت�ج اإلى عن�ية زراعية وحتت�ج اإلى 
ت�شجيع املزارعني على  اال�شتقرار يف اأر�شهم والعمل على زراعته� بداًل من 

هجرهم الزراعة يف منطقة ذات تربة خ�شبة ومي�ه وفرية.

تربة  توجد  ال  اأنه  على  معظمه�.  يف  زراعية  تربة  بلقرن  بالد  تربة  اإن 
متج�ن�شة يف املن�طق اجلبلية، بل توجد عدة اأنواع من االأتربة التي ج�ءت 
اأ�شاًل من حتلل �شخور اجلرانيت وال�شخور املتحولة وغريه� من ال�شخور 
االأخرى التي ت�شكل تربة املنطقة. وتكون الرتبة يف املرتفع�ت غنية ب�ملواد 
املن�طق  ا�شتغالل  بلقرن  مزارعو  وا�شتط�ع  للزراعة.  ال�شرورية  الع�شوية 
وندى  االأمط�ر  مي�ه  على  تعتمد  مدرج�ت  �شكل  على  فزرعوه�  اجلبلية 

ال�شب�ب وت�شمى عرثي)1(، مم� اأك�شب املنطقة جم�اًل وفوائد اقت�ش�دية.

توجد يف بالد بلقرن تربة �ش�حلة للزراعة يف من�طق االأودية التي يح�شل 
ال�شيول جرف�ً  ت�شبب  م�  ب�شمك كبري. وكثرياً  تر�شب�ت طموية  فيه� ع�دة 
ب�لرتبة يف مثل  اإلى االهتم�م  مم� يحت�ج معه  تعرية،  للرتبة اجليدة كع�مل 
هذه املن�طق. وتوجد تربة ر�شوبية خمتلطة يف ته�مة بلقرن م�شدره� الودي�ن 
املنحدرة من اجلب�ل الع�لية واملتجهة اإلى الغرب وهي غنية مبي�هه� املنحدرة، 
فتعمل على ت�شكيل �شهول وا�شعة بعد خروجه� من منطقة اجلب�ل برت�شيبه� 
ترب�ً طموية، وتعد مثل هذه املن�طق من امل�ش�ح�ت الزراعية املهمة يف تلك 

-Sigar Walter، A Journey through the Tiham، The Asir and the Hijaz Mou  )1(
.tains، Geog. Jour، vol. 110، April، 1984، pp. 177-200
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)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص68-67.

املنطقة؛ الأن تربته� غنية ب�ملواد الع�شوية واملعدنية )1(.

الب�زلتية  ال�شخرية  والقواطع  ال�شدود  راة  ال�َشّ بلقرن  بالد  يف  تكرث 
والعروق الكوارتزية، وهي �شخور متحولة. كم� تكرث فيه� ال�شخور الرملية 
اإلى طبق�ت االأر�ص، وهي م�شدر الرم�ل  التي تت�شرب املي�ه من خالله� 
بالد  وتتخلل  والعمران،  للبن�ء  الالزمة  الطوب  �شن�عة  عليه�  تقوم  التي 
بلقرن ال�شدود الرتابية ك�شد اآل �شريح، و�شد جفنة، و�شد مغنب، وال�شدود 
االإ�شمنتية التي حتب�ص املي�ه ك�شد وادي ثم�ء، و�شد غ�ش�ر، مم� ي�ش�عد على 

رفع م�شتوى املي�ه يف االآب�ر.

اإن تعدد ت�ش�ري�ص بالد بلقرن ال�ش�ملة جعل منه� منطقة �شي�حية �شيف�ً 
ف�إلى ج�نب املرتفع�ت ذات اخل�شرة الدائمة واعتدال احلرارة يف  و�شت�ًء، 
الطبيعة  ذات   - اأ�شلفن�  كم�   - الدافئة  االأ�شدار  منطقة  هن�ك  ال�شيف، 
واحلنيك،  الزارية  واآل  �شلمة،  واآل  �شليم�ن،  اآل  �شفوح  �شيم�  اجلميلة، ال 
واحل�شنة، واآل بني ح�شن، واآل عمران، واآل يزيد و�شعف بلقرن. والأن بالد 
بلقرن جبلية يف معظمه�، خ��شة يف منطقة ال�شراة، فتكرث فيه� احليوان�ت 
غري االأليفة اأو م� تعرف ب�حليوان�ت الرية مثل النمور والذئ�ب، وال�شب�ع 
والثع�لب والقردة والغزالن واالأرانب والوبر واللي�ص وغريه�. وهن�ك اأنواع 
والغرب�ن  واحلداأة  الري  واحلم�م  واحلجل  والن�شور  ك�ل�شقور  الطيور  من 
واحلرب�ء  ك�الأف�عي  الزواحف  اإلى  ب�الإ�ش�فة  احلقول،  وع�ش�فري  والبوم 
والعق�رب وغريه�، وهي حيوان�ت وطيور وزواحف معروفة يف كل البالد 

ذات الت�ش�ري�ص اجلبلية واملن�طق الرية.
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ويف االإجم�ل ف�إن بالد بلقرن ذات ت�ش�ري�ص متنوعة، جبلية و�شهلية 
ويقل  ال�شروات،  جب�ل  من  جزء  اجلبلية  ف�ملرتفع�ت  ومنحدرات. 
حم�فظة  حدود  اإلى  تنتهي  حتى  �شرق�ً  اجتهن�  كلم�  تدريجي�ً  االرتف�ع 
بي�شة. وت�شكل �شهول بالد بلقرن يف معظمه� جزءاً من ته�مة. وهن�ك 
منحدرات تقع م� بني �شراة بلقرن وته�مة بلقرن ت�شمى االأ�شدار، وبه� 

من�ظر طبيعية �شي�حية خالبة.

مناخ بالد بلقرن:

ويوؤثر على  الطبيعة،  ت�أثرياً يف ظروف  العوامل  اأكرث  املن�خ ع�دة من  يعد 
اإمك�ن�ت االإنت�ج االقت�ش�دي، ويوؤثر  ت�أثرياً كبرياً؛ الأنه يحدد  حي�ة االإن�ش�ن 
اأي�ش�ً يف م�شتوى قدرات االإن�ش�ن وف�عليته. ويت�أثر من�خ بالد بلقرن ب�لكتل 
الهوائية الق�دمة من البحر املتو�شط اأحي�ن�ً. اإن ارتف�ع ت�ش�ري�ص بلقرن جعله� 
يف مواجهة الري�ح اجلنوبية الغربية الرطبة؛ الأن بالد بلقرن واقعة يف من�طق 
االأحمر  البحر  من  ن�شبي�ً  والقريبة  جداً  املرتفعة  العربية  اجلزيرة  �شبه  غرب 
الذي يتجه من اجلنوب ال�شرقي اإلى ال�شم�ل الغربي قريب�ً من نه�ية حو�ص 

البحر املتو�شط، وك�أنه اأ�شبح امتداداً لهذا البحر)1(.

ثم اإن درج�ت احلرارة يف بالد بلقرن هي درج�ت احلرارة نف�شه� يف 
راة بلقرن يف ف�شل ال�شيف  جنوب غرب اململكة، فتقل احلرارة يف �َشّ
عن )20ْ (. نه�راً، ويف اأم�كن اأخرى ت�شل احلرارة اإلى )30ْ ( نه�راً. 

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص43.
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ويف   )  ْ15( نحو  اإلى  فت�شل  لياًل  املن�طق  تلك  يف  احلرارة  وتنخف�ص 
النه�ر )20ْ (. وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن درج�ت احلرارة تنخف�ص يف 
ف�شل ال�شت�ء، فت�شل يف املرتفع�ت اإلى حدود )5ْ ( لياًل. ويف النه�ر 
ت�شل احلرارة يف املن�طق اجلبلية �شت�ًء اإلى )15ْ (. اأم� يف ته�مة بلقرن 
( تقريب�ً. ويعتدل  اإلى حدود )40ْ  فرتتفع درجة احلرارة حيث ت�شل 

جوه� يف ف�شل ال�شت�ء، فت�شبح م�شتى لرواده�)1(.

للرتويح،  واأم�كن  ي�شتف�د منه� كم�ش�ئف  بلقرن غ�ب�ت  توجد يف بالد 
 Junisperus العرعر  اأ�شج�ر  فيه�  تكرث  التي  بلقرن  �شراة  يف  خ��شة 
الذي   ،Olea Chrysophylla العُتم  اأي  الري  والزيتون   .Procera

الديدوني�  واأ�شج�ر  وغريه�،  امل�شمى  ووادي  و�شيب�نة  جرب،  يف  يتك�ثر 
املنطقة  يف  وتكرث  اجللود.  لدب�غة  ت�شتعمل  التي   Dodonea )ال�شث( 
 Tamarix واالأثل  والطلح  ال�شوكية  ن�شف   Acasia االأك��شي�  اأ�شج�ر 
واالأراك Salvadora Persic a وال�شدر )النبق( Zezyphonus وغريه� 
من االأ�شج�ر التي تكرث يف �شفوح الودي�ن االأكرث حرارة واالأكرث جف�ف�ً، اأي 

عندم� تقل ارتف�ع�ت اجلب�ل يف ال�شرق والغرب)2(.

وبتنوع  احلرارة،  املعتدل  اجلميل  ب�شيفه  بلقرن  بالد  موقع  ميت�ز 
الع�لية  اجلبلية  ف�ملرتفع�ت  و�شهول.  ومنحدرات  جب�ل  من  ت�ش�ري�شه 
هي جزء من جب�ل ال�شروات التي تنحدر ب�شدة نحو الغرب، وتنحدر 

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص44-43.
)2( ملزيد من املعلوم�ت عن النب�ت الطبيعي يف بالد بلقرن وبالد جنوب غرب اململكة، ارجع اإلى ال�شريف، جغرافية 

اململكة، ج2، �ش�ص79-69.
- ملعرفة املزيد عن النب�ت�ت ال�شجرية يف بالد بلقرن، ارجع اإلى: القرين، �شبت العالية، �ص 42-36.
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تدريجي�ً نحو ال�شرق. ومم� يزيد هذا املوقع اجلبلي جم�اًل اخرتاق االأودية 
له، مم� اأك�شب بالد بلقرن جم�اًل �شي�حي�ً، واأك�شبه� توافراً يف املي�ه كم� 
تكرث ال�شهول يف منطقة ته�مة بلقرن، وتتخلله� االأودية التي تتجه اإلى 

الغرب نحو البحر االأحمر.

م�صادر املياه يف بالد بلقرن:

اأم� عن م�ش�در املي�ه يف بالد بلقرن فت�أتي عن طريق االأمط�ر التي تزداد 
مع ارتف�ع الت�ش�ري�ص وتنخف�ص مع انخف��شه�، علم�ً ب�أن كمية االأمط�ر يف 
بالد بلقرن تختلف من مك�ن اإلى اآخر، وتختلف اأي�ش�ً يف املك�ن الواحد 
من �شنة اإلى اأخرى. وت�شقط معظم االأمط�ر يف ف�شل الربيع. وب�الإجم�ل 
ف�إن االأمط�ر ال�شيفية تقل يف الع�دة يف ال�شم�ل وال�شرق من من�طق ع�شري 
دائمًة  ع�شري  اإقليم  يف  االأمط�ر  اأن  اجلغرافيني  بع�ص  ويرى  ع�م.  ب�شكل 
اإلى هبوب  ويعود ذلك  ال�شت�ء،  منه� يف  ال�شيف  اأكرث هطواًل يف  ولكنه� 
البحر  على  مروره�  بعد  ع�شري  من�طق  اإلى  ت�شل  التي  املو�شمية  الري�ح 
االأحمر وهي حمملة ب�لرطوبة، وعندم� ت�شطدم هذه الري�ح بجب�ل ع�شري 

الع�لية تنزل االأمط�ر بغزارة )1(.

اأمط�ر �شتوية ت�شقط يف ف�شل ال�شت�ء، خ��شة يف االأجزاء اجلبلية  هن�ك 
املتو�شط  االأبي�ص  البحر  الق�دمة من  اجلوية  ب�ملنخف�ش�ت  لت�أثره�  ال�شم�لية 

)1( �ش�كر، حممود، ع�شري، �ص 20-19.
- اأبو العال، حممود طه، جغرافية �شبه جزيرة العرب، ج1، اململكة العربية ال�شعودية، مطبعة جلنة البي�ن العربي، 

الق�هرة، 1965م، �ص116.
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يف  يتكون  نب�تي�ً  غط�ًء  ف�إن  ع�م  وب�شكل  االأحمر)1(.  البحر  عر  واملتحركة 
اجلب�ل ويف م�ش�ح�ت وا�شعة من جراء كمية االأمط�ر ال�ش�قطة على املن�طق 

اجلبلية، كم� توجد يف تلك املن�طق زراعة مطرية ق�ئمة على االأمط�ر.

هن�ك موارد م�ئية �شطحية متمثلة مبي�ه الودي�ن)2(، ففي بالد بلقرن ودي�ن 
مهمة تتوافر فيها املياه، وخا�سة بعد امتالئها باملياه يف اأعقاب �سقوط الأمطار 
على املنطقة. وعلى الرغم من اأهمية الودي�ن اجل�رية، ف�إنه� يف اأحي�ن كثرية 
الزراعية،  اجلبلية  املدرج�ت  جترف  التي  في�ش�ن�ته�  ح�ل  يف  مدمرة  تكون 
اأ�شج�ر  م� يف طريقه� من  الرتبة وجترف معه� كل  نف�شه جترف  الوقت  ويف 

وحيوان�ت وبيوت ال�شعر والنب�ت�ت املزروعة وغريه�.

اأم� عن املوارد امل�ئية اجلوفية ف�إن �شطح بالد بلقرن يف معظمه مكون من 
ن�فذة  العربي، وهي �شخور غري  الدرع  ق�عدة  متبلورة هي �شخور  �شخور 
وغري ق�درة على ت�شريب املي�ه اأو تخزينه�. وقد حتدى ال�شك�ن ذلك ف�أق�موا 
املدرج�ت اجلبلية التي ت�ش�عد اإلى حد كبري على زي�دة �شمك الرتبة، وب�لت�يل 
تزداد معه� قدرته� على تخزين املي�ه خلدمة الزراعة العرثية )البعلية(. كم� 
ق�م الفالحون بحفر االآب�ر لتخزين املي�ه ال�شتعم�له� يف االأغرا�ص الزراعية 

واملنزلية و�شق�ية احليوان�ت، وم� اأكرث االآب�ر يف املنطقة)3(.

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص50.
)2( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت املف�شلة عن اأودية بالد بلقرن و�شع�به�، ارجع اإلى م� كتبه الدكتور مزهر بن حممد القرين 
يف جملة العرب، ج1، 2�ص 14 رجب/ �شعب�ن �شنة 1399ه�، حزيران/ متوز، يونيو يوليو �شنة 1979م، كذلك )ج3 
و 4�ص 14 رم�ش�ن/ �شوال �شنة 1399ه�( اآب اأيلول – اأغ�شط�ص �شبتمر �شنة 1979م، كذلك )ج9 و 10 �ص 14 

ربيع1، 2 �شنة 1400هـ/ �سباط / اآذار – فراير/ م�ر�ص �شنة 1980م(.
)3( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص55.
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اأودية بالد بلقرن:

يوجد يف بالد بلقرن عدد كبري من االأودية التي تتخلل املرتفع�ت اجلبلية 
يف ال�شراة، نذكر منه� وادي تب�لة ووادي العني ووادي �شيب�نة ووادي م��شرة 
�شق�م  ووادي  دغمة  ووادي  عفراء  ووادي  امل�شمى  ووادي  غ�ش�ر  ووادي 
ووادي العرينة ووادي احلقو ووادي دحيم ووادي اآل عمران ووادي اآل بني 

ح�شن ووادي اآل �شريح، ووادي ثم�ء.

وب�ملق�بل ف�إن هن�ك عدداً من االأودية يف ته�مة بلقرن، نذكر منه�: اأودية: 
وكله�  واجلوف،  ونخ�ل،  وامل�شقوي،  والغرين،  وجفن،  والنظر،  وقنون�،  يبه، 
اأودية تقع يف اجلزء اجلنوبي من ته�مة بلقرن، وت�شب جميعه� يف وادي يبه. 
وتوجد اأودية لبلقرن يف اجلزء ال�شم�يل من ته�مة بلقرن، منه�: اأبي�ن، ورحم�ن، 
واخلوانق، وعنق�ن، علم�ً ب�أن معظم الزراع�ت يف بالد ته�مة بلقرن تقوم على 

�شف�ف االأودية، فتجد تلك ال�شف�ف خم�شرة يف املو�شم الزراعي)1(.

اأهمية بالد بلقرن:
نط�ق  يف  ال�شعودية  العربية  للمملكة  ب�لن�شبة  بلقرن  بالد  اأهمية  ترز 
اأر�شه� ب�أنه� من املن�طق ال�شي�حية الفريدة املفتوحة لل�شعوديني واملقيمني 
على حد �شواء، وهذا بدوره ي�ش�عد يف البن�ء احل�ش�ري والتنمية ال�ش�ملة يف 

اململكة، وهي ذراع من اأذرع الدعم يف بن�ء الوطن ال�شعودي الكبري.

كم� ترز اأهمية بالد بلقرن يف ال�شراة من خالل كونه� ت�شكل جزءاً �شم�لي�ً 
رئي�ش�ً من منطقة ع�شري الواقعة يف جنوب غرب اململكة العربية ال�شعودية. 

)1( زرت تلك االأدوية من خالل رحلة علمية ميدانية قمت به� لبالد ته�مة بلقرن يف 1431/7/17ه�.
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ويخرتق بالد بلقرن طريق الط�ئف – اأبه�. وت�أتي بالد بلقرن على م�ش�فة 
متق�ربة من م�ش�ئف اجلنوب، حيث تبعد �شم�اًل عن مدينة اأبه� يف حدود 
بلقرن  بالد  وتتميز  )320كم(  حدود  يف  جنوب�ً  الط�ئف  وعن  )220كم( 
ال�شراة بوقوعه� على الطريق الرئي�ص اأبه� – الط�ئف الذي يتق�طع يف �شراة 
بلقرن مع الطريق الرئي�ص املو�شل اإلى بي�شة وبن�ًء عليه ف�إن موقع بالد بلقرن 
ب�جت�ه ال�شم�ل اإلى احلج�ز، ومفت�ح�ً ب�جت�ه اجلنوب  ال�شراة ي�شكل مفت�ح�ً 

اإلى اأبه� ومن�طق اجلنوب.

وتتمتع بالد ته�مة بلقرن ب�أر�ص �شهلية خ�شبة تتخلله� االأودية الكثرية 
ذات الرتبة اخل�شبة التي ي�شتف�د منه� يف الزراع�ت املو�شمية، مم� جعل بالد 
ته�مة بلقرن تزخر ب�لقرى الزراعية املتق�ربة. ويف الوقت نف�شه ف�إن املنطقة 
املعنية ت�شكل م�شتى ملن�طق ال�شراة، وخ��شة �شراة بلقرن التي تت�شل بته�مة 
بلقرن عن طريق عقبتني هم�: عقبة ال�شعف وعقبة اآل الزارية، وهم� طريق�ن 
رئي�ش�ن لتوا�شل اأه�يل بلقرن �شراة وته�مة. ف�أهل ال�شراة ي�شتون يف ته�مة، 

واأهل ته�مة ي�شيفون يف ال�شراة من خالل ه�تني العقبتني احلديثتني.

الطريق  على  لوقوعه�  مهمة  ا�شرتاتيجية  منطقة  بلقرن  ته�مة  ت�شكل 
الرئي�ص الذي يربط منطقة مكة املكرمة مبنطقتي ع�شري وج�زان. وتعد هذه 
واملج�ردة  ته�مة  اإلى  املو�شل  الطريق  وملتقى  القوز  مثلث  ملتقى  املنطقة 
نه�ية نط�ق االإ�شراف االإداري الإم�رة مكة املكرمة،  اأي�ش�ً  والقنفذة، وهي 
اأ�شف اإلى هذا كله اأن بالد ته�مة بلقرن ع�مرة ب�الآث�ر املهمة التي م� زالت 

بح�جة اإلى تنقيب ودرا�شة.



36

ارتباط بالد بلقرن باحلجاز:

مم� ال �شك فيه اأن الكثري من القب�ئل العربية االأزدية القحط�نية مب� فيه� 
بلقرن ارحتلت من دي�ره� االأ�شلية يف اليمن بعد خراب �شد م�أرب الذي 
عد يف زم�نه من عج�ئب الع�مل القدمي مل� فيه من عمق فني ح�ش�ري ق�ئم 

على اأ�ش��ص علمي مدرو�ص)1(.
ف�أغرق  اإهم�لهم،  ب�شبب  احلمرييني  عهد  اأواخر  يف  م�أرب  �شد  انه�ر 
القحط�نية، ومنه�  العربية  القب�ئل  املحيطة، وت�شبب يف هجرات  االأرا�شي 
ال�شراة  منطقة  �شم�اًل  اإثر هجرته�  �شكنت على  التي  االأزدية  بلقرن  قبيلة 
غري  جديداً  �شكن�ً  واخت�رته  جغرافي�ً  حج�زية  قبيلة  ف�أ�شبحت  احلج�زية، 
�شكنه� االأ�شلي يف اليمن. ومل تكن قبيلة بلقرن وحده� يف الهجرة هذه، 
اأق�مت  التي  االأخرى  االأزدية  القب�ئل  من  عدد  رحيل  رحيله�  رافق  واإمن� 
هي االأخرى يف منطقة ال�شراة احلج�زية، ومن اأمثلة ذلك قب�ئل بني �شهر، 
�شف�فه�)2(.  وقطنوا  املنطقة  اأودية  يف  توغلوا  وقد  وغريهم.  وزهران،  وغ�مد 
ب�أن ال�شراة موزعة ح�شب �شك�نه� مثل: �شراة قحط�ن و�شراة ع�شري  علم�ً 
و�شراة  بني م�لك  و�شراة  و�شراة غ�مد وزهران  و�شراة خثعم  بلقرن  و�شراة 

)1( ورد و�شف هذا ال�شد يف القراآن الكرمي ق�ل تع�لى: زب ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍرب  وانظر: ي�قوت احلموي يف كت�به معجم البلدان، �ص34-38، ج5، دار بريوت 1376ه� -1957م.
- الكميم: عبداهلل علي، هذا هو ت�ريخ اليمن، ج1، �ص873، ط1، 2009، مكتبة مدبويل، الق�هرة.

- �سرف الدين، اأحمد ح�سني، اليمن عرب التاريخ، ط3، 1400ه�/ 1980م )د. م( �ص �ص 129-127.
املج�ور  اجلزء  جت�وزن�  واإذا  اجلنوب.  ب�جت�ه  منه�  كم(   60( بعد  وعلى  الط�ئف،  جنوبي  من  ال�شراة  اأزد  بالد  تبداأ   )2(
لبي�شة فكله� من ال�شراة. ارجع اإلى القطب، �شمري عبدالرزاق، اأن�ش�ب العرب، الدار العربية للتوزيع والن�شر، عّم�ن، 

1989م، �ص34، وكذلك �ص46، وم� بعده�.
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 – العثم�ين، 1289  اأحمد هريدي، ع�شري حتت احلكم  اإلى: علي، �شالح  )1( ملعرفة املزيد عن قب�ئل ع�شري، ارجع 
1336ه�/ 1872 – 1914م، دار املعرفة اجل�معية مب�شر: 1995م، �ص71.

)2( اجلرايف، الق��شي عبداهلل بن عبدالكرمي، املقتطف يف ت�ريخ اليمن، بريوت، من�شورات الع�شر احلديث: 1407ه�/ 
1987م، �ص 97، 98.

بلح�رث و�شراة بني �شعد وغريه�)1(.
من املعروف مت�م�ً اأن ال�شراة مب� فيه� �شراة بلقرن تعد معراً رئي�ش�ً)2( لكل 
ق�دم من اليمن اإلى احلج�ز والعك�ص، لي�ص يف جم�الت التج�رة وال�شفر 
القوات  عبور  حركة  يف  اأي�ش�ً  واإمن�  فح�شب،  الب�شرية  والهجرات  والتنقل 
املح�ربة من احلج�ز اإلى اليمن ومن اليمن اإلى احلج�ز، وهذا يف حد ذاته 
يقرر القيمة الت�ريخية لل�شراة على مر حقب الت�ريخ العربي واالإ�شالمي. 
وهن�ك هجرات قبلية عربية اأخرى ج�ءت من اليمن على �شكل موج�ت 
ب�شرية اإلى �شم�ل اجلزيرة العربية واأوا�شط اأفريقي� وبالد ال�شرق االأدنى بعد 

خراب �شد م�أرب.

والظروف،  االأحوال  كل  يف  احلج�ز  مع  وطيدة  عالقة  بلقرن  والأه�يل 
خ��شة العالق�ت ذات الط�بع التج�ري االقت�ش�دي، والعالق�ت ذات الط�بع 
االجتم�عي وال�شي��شي، لي�ص ح��شراً فقط، واإمن� منذ زمن بعيد، مم� اأحدث 
بلقرن  اإداري و�شي��شي بني جمتمع  احتك�ك�ً ح�ش�ري�ً وعالق�ت ذات ط�بع 
يف  تب�دل  وعلى  اجلم�عي،  االأمن  توافر  على  �ش�عد  احلج�زي،  واملجتمع 
الطع�م  الزواج ويف  ت�ش�به كبري يف حفالت  اإلى  واأدى  والتق�ليد،  الع�دات 
بني  والت�آخي  الرتابط  عالم�ت  من  عالمة  ذاته  حد  يف  وهذا  وال�شراب، 
جمتمع بلقرن وجمتمع احلج�ز. واإن عمق هذا االت�ش�ل متوغل يف القدم، 
تبعية  ت�بعة  االإ�شالم  �شدر  يف  ك�نت  بته�مة  وخم�ليفه�  ال�شراة  اإن  حيث 
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مب��شرة ملكة املكرمة)1(. الكثري من اأهل ال�شراة ينت�شرون يف حوا�شر احلج�ز. 
وهن�ك طرق معروفة ومطروقة بني ال�شراة ومدن احلج�ز. وك�نت جم�ع�ت من 
ال�شراة ت�أتي اإلى مدن احلج�ز حج�ج�ً ومعتمرين اأو جت�راً اأو غري ذلك)2(. كم� 
اأن العثم�نيني مدوا نفوذهم اإلى املن�طق ال�شروية يف ع�شري على الرغم من 

مق�ومة االأمراء املحليني وال�شك�ن لهذا االمتداد)3(.

و�شي��شية  وت�ريخية  وجغرافية  مك�نية  دالالت  له  املوقع  عمق  اإن 
الق�ئمة بني  اأمر ينطبق على ال�شلة اجلغرافية واالإدارية  واجتم�عية، وهذا 
ت�ريخ  عن  احلديث  عند  ب�حل�شب�ن  يوؤخذ  اأمر  وهو  واحلج�ز،  بلقرن  قبيلة 
نفرق  اأن  جداً  ال�شروري  ومن  و�شي��شة.  وتق�ليد  وع�دات  �شك�ن�ً  بلقرن: 
ومنيز بني م�ش�ألتني مهمتني يف التبعية: امل�ش�ألة االإدارية، وامل�ش�ألة اجلغرافية 

واالإقليمية، والفرق بينهم� �ش��شع يف االأحداث والنت�ئج.

واملعروف اأن التجربة االإدارية يف احلج�ز ظلت جتربة كبرية وممتدة وحتتذى؛ 
الأن اإدارة احلج�ز ومنطقته حظيت ب�هتم�م مميز من الدول االإ�شالمية التي 
تع�قبت على حكمه مل� له من مك�نة دينية مرموقة. فعلى �شبيل املث�ل ال 

)1( ابن خرداذبة، امل�ش�لك واملم�لك، حتقيق اأم. دي. غوي، ليون، مطبعة بريل، 1309ه�/ 1889م، �ص 134.
)2( ابن جبري، حممد بن اأحمد، رحلة ابن جبري، ليون، مطبعة بريل، 1852م، �ص 120، 132.

)3( راج��ع: 
- اجلميعي: عبداملنعم اإبراهيم الد�شوقي، ع�شري خالل قرنني 1215 – 1408ه�/ 1800-1988م، درا�شة يف �شوء 

الوث�ئق والن�شو�ص الت�ريخية الع�شريية وامل�شرية وغريه�، �ص 4-5، ط1، ن�دي اأبه� االأدبي 1411ه�/ 1990م.
- اآل ح�مد: عبدالرحمن بن عبداهلل، الع�دات والتق�ليد واالأعراف يف اإقليم ع�شري درا�شة وث�ئقية موازنة، �ص 973 

و 985، ط1، ن�دي اأبه� االأدبي، 1426ه�/ 2005م.
ت�أ�شي�ص  امل��شي واحل��شر، �شدر مبن��شبة االحتف�ل مبرور م�ئة ع�م على  ت�ريخ ع�شري يف  النعمي، ه��شم بن �شعيد، 

اململكة العربية ال�شعودية، 1419ه�/ 1999م، �ص15، 16.
وكذلك، ع�شريي، علي اأحمد عي�شى، ع�شري: 1249ه�/ 1833 – 1289ه�/ 1872م، درا�شة ت�ريخية، �ص341-

346، ط1، ن�دي اأبه� االأدبي، 1407ه�/ 1986م.
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)1( لورن�ص، ت.اأ. اأعمدة احلكمة ال�شبعة، املكتبة االأهلية، بريوت، 1968م، �ص11.
- ال�شب�عي، اأحمد، ت�ريخ مكة: درا�ش�ت يف ال�شي��شة والعلم واالجتم�ع والعمران، ن�دي مكة املكرمة االأدبي، مكة، 

1404ه�، �ص �ص 594 – 595.
)2( مر�شوم ملكي �شعودي رقم: 2716 بت�ريخ: 1351/9/17ه�.

- ملعرفة تف�شيالت االإدارة ال�شعودية يف احلج�ز، ارجع اإلى: العتيبي، اإبراهيم بن عوي�ص الثعلي، تنظيم�ت الدولة 
يف عهد امللك عبدالعزيز، مكتبة العبيك�ن، الري��ص، 1414ه�/ 1993م، �ص112.

)3( حمزة، فوؤاد يف ربوع ع�شري، الق�هرة، مطبعة دار الك�تب العربي، 1951م، �ص 85.
- �ش�كر، حممود، �شبه جزيرة العرب، ع�شري، بريوت، املكتب االإ�شالمي، 1401ه�/ 1981م، �ص85.

- النعمي، ت�ريخ ع�شري، �ص16.
)4( النعمي، ت�ريخ ع�شري، �ص16.

)5( النعمي، ت�ريخ ع�شري، �ص 17-16.
)6( الزركلي: خري الدين، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج2، دار العلم للماليني، بريوت، 1997م، �ص30.

)7( الهمداين، االإكليل، ج1، الدار اليمنية للن�شر والتوزيع، حتقيق حمب الدين اخلطيب )د. م( 1407ه�/ 1987م، 
�ص292.

عهد  ويف  كبرية)1(.  عن�ية  واإدارته  احلج�ز  ب�أمر  العثم�نيون  اعتنى  احل�شر 
الدولة ال�شعودية احلديثة )اململكة العربية ال�شعودية( التي اأ�ش�شه� امللك 
عبدالعزيز اآل �شعود اهتمت هذه الدولة وم� زالت تهتم ب�أمر احلج�ز بعد 
اأن وحدته يف بوتقة الدولة ال�شعودية احلديثة، واأُعلن قي�م اململكة العربية 

ال�شعودية يف 21 جم�دى االأولى 1351ه�/ 22 �شبتمر 1932م)2(.

ارتباط بالد بلقرن بع�سري:
من  م�شتق  ع�شري  ا�شم  اأن  يرون  واجلغرافيني  املوؤرخني  من  الكثري  اإن 
الع�شر ل�شعوبة م�ش�لك املنطقة ووعورته�)3(. وع�شري بالد �ش�خمة مرتامية 
اأن  احلفظي  املوؤرخ  ويرى  وعرة،  جّد  وم�ش�لك  اأودية  تتخلله�  االأطراف 
من  وهو  ع�شري  وا�شمه  القدم�ء  �ش�كنيه  اأحد  اإلى  من�شوب  ع�شري  ا�شم 
بن  غ�لب  بن  �شح�رة  بن  عب�ص  بن  ع�شري  هو  هذا  وع�شري  العدن�نيني)4(. 
عبداهلل بن عك بن عدن�ن)5(. ويرى الزركلي اأن املك�ن �شمي ب��شم القبيلة 
ويرى  ب��شمه�)6(.  ت�شمى  البالد  ف�ش�رت  ع�شري،  قبيلة  وهي  �شكنته  التي 
الهمداين اأن ع�شري قبيلة مي�نية اأ�شاًل ثم تنزرت ودخلت عنز)7(، كل ذلك 

يظل اآراًء واأفك�راً مل تتو�شل اإلى نت�ئج ح��شمة.
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ولعل م�شمى ع�شري ج�ء من �شعوبة املنطقة اجلبلية، وهو اأمر يتفق عليه 
الكثري. واأورد الرح�لة الغربيون يف كت�ب�تهم ) 1( اإ�ش�رات عن ع�شري دون اخلو�ص 
 Domingo Badia« يف التف�شيالت، نذكر منهم الرح�لة دومنغو ب�دي� اإي لبخ
 John« العب��شي، وجون لوي�ص بوركه�رت Ay Lebich« امل�شمى بعلي بك 

Burckhardt«، وك�ر�شنت نيبور »Carsten Nibuhr« وغريهم.

الريط�نية  ال�شلط�ت  اإعداد  ع�شري  قب�ئل  خريطة  على  نظرة  األقين�  اإذا 
ع�شري  دليل  كت�ب  يف  والواردة  االأحمر،  البحر  منطقة  يف  البحرية 
»Handbook of Asir« املر�شومة �شنة 1335ه�/ 1916م خالل احلرب 
اأن امتداد ع�شري �شم�اًل ي�شمل دي�ر غ�مد وزهران  الع�ملية االأولى، نلحظ 

وبلقرن وخثعم و�شمران)2(.

و�شعت  عندم�  االأحمر  البحر  منطقة  يف  الريط�نية  ال�شلط�ت  ولعل 
خريطة قب�ئل ع�شري ك�نت قد اعتمدت على التنظيم�ت االإدارية العثم�نية 
املعمول به� يف مت�شرفية ع�شري، علم�ً ب�أن دي�ر القب�ئل ث�بتة مل تتغري، وكل 
م� يحدث م� هو اإال تغيريات اإدارية فقط. وال اأحد ينكر اأن هن�ك ارتب�ط�ت 

)1( من كت�ب�تهم: 
 Domingo Ay Lebich، Travels of Ali Bey، 2 vols، Londonx 1816.
Burckhardt، John، Notes on the Bedouins and Wahabys،1830.

 Neibur، Carestn، Travels through Arabia and Other Countries in the East،

Beirut، 1974.
)2( اأخذت هذه املعلوم�ت من خريطة توزيع قب�ئل ع�شري كم� وردت يف كت�ب دليل ع�شري املحفوظ �شمن وث�ئق حكومة 

.»1916 ،India Office، No t21500« :الهند الريط�نية بلندن حتت رقم
- اأبو علية، االإ�شالح االجتم�عي يف عهد امللك عبدالعزيز، مطبوع�ت دارة امللك عبدالعزيز، طبع على نفقة وزارة 

التعليم الع�يل ال�شعودية، 1396ه�/ 1976م، �ص78، 81.
- النعمي، ت�ريخ ع�شري، �ص195 وبعده�.

Cornwalls، Sir Kinahan، Asir Before World War 1، England، pp. 48-50، p. 121، 122.
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)1( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص29.
ر�شيف العثم�ين ب�إ�شت�نبول، وث�ئق �شورى دولة، دفرت نومرو 36/1111، �ص13، علم�ً ب�أن وث�ئق �شورى دولة بال رقم  )2( االإ
اإر�شيفي، ولذلك ال ميكن معرفة م� حتويه هذه الوث�ئق غري املرقمة من املعلوم�ت؛ الأنه ال ميكن اإخراجه� من االأر�شيف 
لعدم وجود رقم له�، وقد عرف تلك املعلومة من خالل عب�رة واردة ب�ش�أنه� يف الدفرت املذكور. وهن�ك الكثري من الوث�ئق 

يف االأر�شيف العثم�ين على هذا احل�ل.
)3( الرك�تي، �شرف بن عبداملح�شن، الرحلة اليم�نية، 1912م، �ص123، ط2، املكتب االإ�شالمي للطب�عة والن�شر، بريوت، 
1384ه�. )- ملزيد من املعلوم�ت عن عدد ال�شك�ن يف منطقة ع�شري ينظر: املو�شوعة اجلغرافية للع�مل االإ�شالمي، 
ال�شعودية يف جداول متعددة، �ص186-166،  العربية  ال�شك�ين يف اململكة  النمو  الق�شم االأول،  الث�ين،  املجلد 
اإ�شدار ج�معة االإم�م حممد بن �شعود االإ�شالمية ب�لري��ص، مبن��شبة مرور مئة ع�م على ت�أ�شي�ص اململكة، 1419ه�.

)2( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص276، 277.

حتدث عن التغيريات االإدارية ك�أن تكون منطقة م� ت�بعة اإداري�ً اإلى اإدارة 
ف�إن مثل هذه االإجراءات االإدارية قد  م�، ثم يحدث تعديل على ذلك، 
االقت�ش�دية يف  واحلي�ة  االجتم�عية  الظواهر  بعد على كثري من  فيم�  توؤثر 

منطقة التغري.
�شمن  التق�شيم�ت  هذه  يف  االإدارية  الن�حية  من  غدت  بلقرن  وبالد 
البوتقة االإدارية الع�شريية، وك�نت قبل ذلك يف البوتقة االإدارية احلج�زية. 
ت�بعة الإم�رة منطقة ع�شري، وق�شمه�  راة  ال�َشّ ف�إن بلقرن  اأي�من� احل��شرة  ويف 
الرك�تي  ب�أن  علم�ً  املكرمة)1(،  مكة  منطقة  اإم�رة  يتبع  بلقرن  ته�مة  االآخر 
حدد عدد �شك�ن بلقرن التقريبي ع�م 1330ه�/ 1912م بحوايل اأربعني 
األف ن�شمة »40.000 ن�شمة«)2(. وهو اإح�ش�ء قدمي جداً قبيل اندالع احلرب 
الع�ملية االأولى. وتذكر الوث�ئق العثم�نية، وث�ئق �شورى الدولة املحفوظة يف 
اإر�شيف الب�ب الع�يل ب��شت�نبول اأن بلقرن ك�نت ت�بعة لق�ش�ء غ�مد دون اأن 
حتدد زمن�ً لذلك)3(. وقد حددت مت�شرفية ع�شري يف العهد العثم�ين بلقرن، 
واملنطقة  اجلبلية  املنطقة  وت�شمل  واليمن،  غ�مد  بالد  بني  الواقعة  ب�ملنطقة 

ال�ش�حلية حتى البحر، �ش�ملة اله�شبة والودي�ن)4(.
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ويقدر عدد ال�شك�ن ح�لي�ً ب�أكرث من م�ئة األف ن�شمة.

التنظيمات الإدارية يف بالد بلقرن:

اأواًل: بلقرن ال�رساة:
متثل بالد بلقرن ال�شراة جزءاً كبرياً من حم�فظة بلقرن التي هي اإحدى 
املح�فظ�ت الكبرية الت�بعة الإم�رة منطقة ع�شري، وح��شرته� االإدارية مدينة 
1367ه�/  �شنة  ت�أ�ش�شت  والتي  املح�فظة،  مقر  هي  التي  العالية  �شبت 
1947م، مب�شمى اإم�رة حج�ز بلقرن. ويوجد يف �شراة بلقرن عدد من املراكز 
�شليم�ن،  ب�آل  ال�شف�  ومركز  عفراء،  ومركز  �شلمة،  اآل  مركز  االإدارية هي: 

ومركز �شعف بلقرن.
ثانيًا: بلقرن تهامة:

املراكز االإدارية  اأقدم  بلدة ثريب�ن، وهو من  الِعر�شية اجلنوبية يف  مركز 
ت�أ�ش�ص �شنة 1343ه�/ 1924م، وهو يتبع حم�فظة العر�شي�ت  يف ته�مة، 
الت�بعة الإم�رة منطقة املكرمة، وهن�ك مركز العر�شية ال�شم�لية يف بلدة منرة، 

ويتبع هو االآخر حم�فظة العر�شي�ت.
بني  بلقرن، وهم من  قبيلة  املركز هم من  لهذا  الت�بعة  القب�ئل  واأغلب 

ُبحري العب�دلة وبنو بحري الُوُهوب وبنو �ُشهيم وفروع من قبيلة بلح�رث)1(.

فروع  فيه�  ته�مة  وبلقرن  ال�شراة  بلقرن  بالد  اأن  اإلى  هن�  االإ�ش�رة  جتدر 
للدوائر احلكومية التي تقوم بت�شيري اأمور االأه�يل وتدبري �شوؤونهم الداخلية. 
ع�مة،  ومب�حث  �شجون،  ووحدات  مرور،  و�شعب  �شرطة،  مراكز  ففيه� 
وم�شت�شفي�ت وم�شتو�شف�ت حكومية، ودوائر لالأحوال املدنية واجلوازات، 

)1( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص29 – 31.
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ومراكز  للكهرب�ء،  ووحدات  للنقل،  واإدارات  واملي�ه،  للزراعة  واإدارات 
االأمر  لهيئة  وفروع  اله�تف،  ومراكز  املدين،  للدف�ع  واإدارات  �شحية، 
والتعليم،  للرتبية  واإدارة   ، �شرعية،  املنكر، وحم�كم  والنهي عن  ب�ملعروف 
تلك  ت�شل  و�شريعة  معبدة  برية  بطرق  وته�مة  �شراة  بلقرن  بالد  وترتبط 

البالد مبدن اململكة وبلداته� وقراه�، ومن اأبرز هذه الطرق واأهمه�:

الط�ئف  مبدينة  راة  ال�َشّ بلقرن  وقرى  مدن  يربط  الذي  اجلنوب  طريق 
�شم�اًل مروراً ب�لب�حة، وي�شله� مبدينة اأبه� جنوب�ً مروراً مبح�فظة النم��ص، 

وعدد كبري من قرى ع�شري.

املكرمة  مكة  مبنطقة  بلقرن  ته�مة  الطريق  هذا  ويربط  الِعر�شية  طريق   
�شم�اًل، ومنطقة ع�شري ومنطقة ج�زان جنوب�ً.

راة مبح�فظة بي�شة، ثم يتجه  ال�َشّ  طريق بلقرن بي�شة، وهو يربط قرى 
عر  م�شيط جنوب�ً  ببلدة خمي�ص  القرى  تلك  ويربط  الري��ص،  اإلى 

حم�فظة بي�شة.
 طريق عقبة ال�شعف �شم�ل بلقرن، وهو يربط �شراة بلقرن بته�مته�.

 طريق عقبة اآل الزارية ويربط �شراة بلقرن بته�مته� وكذلك العك�ص.
 ب�الإ�ش�فة اإلى عدد اآخر من الطرق املعبدة وغري املعبدة ت�شل قرى بالد 

بلقرن بع�شه� بع�ش�ً.
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اأهمية الن�صب عند العرب:

القراآن  لغة  العربية  لغته�  واحدة،  اأمة  العرب  اإن 
اللهج�ت  من  الكثري  اللغة  هذه  �شهرت  وقد  الكرمي، 
اجلغرايف،  العرب  توزيع  بف�شل  ن�ش�أت  التي  العربية 
واأ�شبحت اللغة العربية داللة على وحدة الع�مل العربي 
لغة  العربية  اللغة  الأن  جغرافيته.  تنوعت  مهم�  ب�أ�شره 
�شكنوا  الذين  القوم  على  عربي  كلمة  وتدل  القراآن، 
�شك�نه�  ينطق  بالد  من  ج�وره�  وم�  العربية  اجلزيرة 
ب�لعربية)1(. كم� اأن كلمة العرب ال تنطبق على البدوي 
العربي وحده، واإمن� تنطبق اأي�ش�ً على العربي احل�شري 
ك�ن  عرب  ا�شم  اإن  وقيل  العربية.  املنطقة  يف  الق�طن 
تيمن�ً ب�شخ�ص َيْعرب بن غطف�ن بن عب�ص بن �ش�لح بن 
اأرفخ�ش�د بن �ش�م بن نوح – عليه ال�شالم)2(. وقد ح�فظ 

العرب على حريتهم ومثلهم العلي� وتراثهم اخل�لد.

ن�ضب قبيلة َبْلَقْرن

)1( علي، جواد، املف�شل يف ت�ريخ العرب قبل االإ�شالم، ج1، بغداد، )د. �ص(، �ص2.
- دي�شو، رنيه، العرب يف �شوري� قبل االإ�شالم، ترجمة عبداحلميد الدواخلي، دم�شق، 

�شوري�، )د. �ص(، �ص3.
- ال�شم�ص، م�جد عبداهلل، يف اأ�شول العرب وموطنهم، من�شورات دار عالء الدين 

)د. م( )د. �ص(، �ص22.
بريوت،  املع�رف،  مكتبة  العربية،  اجلزيرة  لغز  لورن�ص  لويل،  ن�تنج  اأنتوين  ثوم��ص،   )2(

1407ه�/ 1987م، �ص35.
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على  كبري  حد  اإلى  واالإخب�ريون  واملوؤرخون  االأن�ش�ب  علم�ء  يتفق 
تق�شيم العرب اإلى ثالثة اأق�ش�م اأ�شبحت معروفة لدى اجلميع، واأ�شبحت 
من قبيل امل�شلم�ت التي ال جدال حوله�، علم�ً ب�أن هوؤالء العلم�ء و�شعوا 
نظ�م�ً مف�شاًل ودقيق�ً يبني اأ�شل االأمة العربية، موؤكدين على اأن العرب اأمة 
ال جم�عة ينحدرون من جدين رئي�شني هم� قحط�ن وعدن�ن على الرغم من 

تب�عدهم� يف القرابة، واالأق�ش�م الثالثة هي)1(:

1- العرب الب�ئدة: هم العرب القدم�ء الذين �شكنوا اأر�ص اجلزيرة العربية، ثم 
ب�دوا قبل ظهور االإ�شالم، وهم ط�شم وجدي�ص وع�د وثمود واإرم واأميم وقطورا 
وُجْرَهم وغريهم، وهم العرب احلقيقيون، اأو م� يعرفون ب�لعرب اخلل�ص من 

ولد اإرم بن �ش�م بن نوح -عليه ال�شالم- وقد ب�دوا ودر�شت اآث�رهم.

2- العرب الع�ربة: ويعودون بن�شبهم اإلى جدهم قحط�ن، وهم اأقرب اإلى 
ال�شف�ء العرقي العربي من ن�شل عدن�ن. وقد �شكنوا اليمن، واأق�موا 
اأو م� يعرف  اأبن�ء قحط�ن تفرعت القب�ئل القحط�نية  فيه� مم�لك ومن 
لدى الن�ش�بة واملوؤرخني ب�لقب�ئل اليم�نية ن�شبة اإلى موطنهم االأ�شلي 

اليمن، مهم� تب�عدوا جغرافي�ً.

جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأمر مهم جداً وهو اأن العرب الع�ربة لي�شوا من ن�شل 
العرب الب�ئدة، وت�أ�شي�ش�ً عليه فقد اأورد الن�ش�بة اأبو حممد بن علي بن اأحمد 

)1( ال�شريفي، اإبراهيم ج�ر اهلل بن دخنة، التحفة الذهبية يف اأن�ش�ب اجلزيرة العربية، الكويت، 1996م، �ص13 وم� بعده�.
- ع�قل، نبيه، حم��شرات يف ت�ريخ العرب واالإ�شالم، ج�معة دم�شق، دم�شق، 1963 – 1964م، �ص �ص17-16.

- اإبراهيم، ح�شن، ت�ريخ االأمة االإ�شالمية، ج1، م�شر 1964م، �ص1.
- ال ندو، روم، االإ�شالم والعرب، ترجمة منري بعلبكي، بريوت، 1962م، �ص13.

- العدوي، حممد خملوف، ت�ريخ بني ُعدي، )د. م( 1990م، �ص17.
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ابن �شعيد بن حزم الظ�هري االأندل�شي يف كت�به جمهرة اأن�ش�ب العرب اأنه 
ال يوجد اأحد على وجه االأر�ص ميكنه اأن يثبت اأنه من ن�شل القب�ئل العربية 
الب�ئدة، العرب العرب�ء، العرب احلقيقيون. ويف راأيي اأن هذا يعّد جواب�ً ق�طع�ً 
اأجداد  هم  االأ�شليني  الب�ئدة  العرب  اأن  يتوهم  من  على  حزم  ابن  فيه  يرد 

العرب الع�ربة الذين خلفوهم وتوارثوهم يف احلكم واملك�ن اجلغرايف.

3- العرب امل�شتعربة: هم العرب العدن�نيون اأو ال�شم�ليون، ويعودون بن�شبهم 
اإلى عدن�ن من ولد اإ�شم�عيل بن اإبراهيم – عليهم� ال�شالم – �شكنوا 

�شم�ل اجلزيرة العربية، واأخذوا اللغة العربية عن العرب الع�ربة.

�شك�ن  وخ��شة  عموميتهم،  العرب يف  ب�أن  �شك  اأدنى  يراوده  اأحد  ال 
الن�شب  مببداأ  الت�ش�ق�ً  وال�شعوب  االأمم  اأكرث  هم  منهم،  العربية  اجلزيرة 
املفهوم  هذا  ت�أ�شل  وقد  واأعراقهم.  ب�أن�ش�بهم  يتب�هون  وهم  به،  واهتم�م�ً 
لديهم، حتى غدا الرج�ل والن�ش�ء منهم يرتفعون يف احل�الت الع�دية عن 

الزواج من ع�ئالت واأ�شر هي اأقل ن�شب�ً منهم.

وا�شحة  داللة  تعد  وانت�ش�ره�  كرثته�  على  العربي  الن�شب  م�ش�در  اإن 
زخرت  وقد  له.  واحرتامه  ب�لن�شب  العربي  االإن�ش�ن  اهتم�م  مدى  على 
اأن�ش�ب  تن�ولت  التي  العربية واالأجنبية بكتب علم�ء االأن�ش�ب  املكتب�ت 
القب�ئل العربية واأ�شوله� ومواطنه�، واأ�شبح من ال�شروري لب�حث االأن�ش�ب 
اإلى تلك امل�شدرية، وهي م�شدرية كبرية ومتنوعة  اأن يرجع  اأو املهتم به� 
العن�وين ومت�شعبة املو�شوع�ت، علم�ً ب�أن علم االأن�ش�ب العربي ال يخلو من 
اال�شطراب، وهذا اأمر يحدث لغريه من العلوم االإن�ش�نية االأخرى، وهو اأمر 

يعرتف به الن�ش�بة واملوؤرخون العرب بال جدال.
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اأ�صل قبيلة بلقرن ون�صبها:
اإن قبيلة بلقرن يف �شموليته�، اأعني �شراة بلقرن وته�مة بلقرن على حد 
�شواء، قبيلة عربية اأزدية قحط�نية )1( متتد بجذوره� واأ�شله� اإلى العرب الع�ربة 
الذين خلفوا العرب الب�ئدة والذين هم من ذرية اإرم بن �ش�م بن نوح عليه 
ال�شالم. وقد حل العرب الع�ربة حمل العرب الب�ئدة الذين عرفوا ب�لعرب 
احلقيقيني ال ين�زعهم اأحد يف هذا ال�شرف الن�شبي. وينت�شب العرب الع�ربة 
الذين منهم قبيلة بلقرن اإلى جدهم قحط�ن بن ع�مر الذي ميتد ن�شبه اإلى �ش�م 
ابن نوح – عليه ال�شالم – والعرب الع�ربة �شكنوا يف الزاوية اجلنوبية الغربية 
من اجلزيرة العربية. وقد ح�رب العرب الع�ربة قبيلة ع�د االأولى وتغلبوا عليه�، 
وخلفوه� يف احلكم والرئ��شة. وعرف العرب الع�ربة بهذا اال�شم متييزاً لهم عن 
العرب امل�شتعربة الذين ا�شتعربوا وتكلموا اللغة العربية فيم� بعد وهم من ولد 

اإ�شم�عيل بن اإبراهيم اخلليل – عليهم� ال�شالم.

بدرا�ش�ت  واملهتمني  واملوؤرخني  الن�ش�بة  موؤلف�ت  يف  بلقرن  كت�بة  وردت 
القب�ئل العربية على عدة اأوجه كله� ت�شب يف كلمة واحدة ومعنى واحد. 
اإلى  ن�شبة  ب�لقرن، وبلقرن، ويف اجلميع واحدهم قرين  بنو قرن، وقبيلة  َفَوَرَد 
قرن)2(، وكل االأوجه �شحيحة لفظ�ً وكت�بة. ويبدو يل اأن )بلقرن( على ح�له� 
هذا هي االأكرث �شيوع�ً، وخ��شة يف كتب الن�ش�بة واملوؤرخني الذين تن�ولوه�، 
واملع��شر. وقد وردت على ح�له� احلديث  الت�ريخ احلديث  خ��شة يف فرتة 

)1( الهمداين، احل�شن بن اأحمد بن يعقوب، �شفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن علي االأكوع، دار اليم�مة للبحث 
والرتجمة والن�شر، الري��ص: 1394ه�/ 1974م، �ص119.

)2( اجل��شر، حمد، معجم قب�ئل اململكة العربية ال�شعودية، الق�شم الث�ين )ع – ي( من�شورات دار اليم�مة للرتجمة 
والن�شر، الري��ص، اململكة العربية ال�شعودية )د. �ص(، �ص650.

- مو�شوعة ال�شلط�ن ق�بو�ص الأ�شم�ء العرب، ج�معة ال�شلط�ن ق�بو�ص، مكتبة لبن�ن، 1411ه�/ 1991م، �ص 742.
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هذا يف اخلرائط التي اأعده� ور�شمه� ق�شم اال�شتخب�رات البحرية الريط�نية، 
 Arab Bureau املكتب العربي ب�لق�هرة Naval Intelligence Division

وذلك ال�شتعم�الت البحرية الريط�نية يف منطقة البحر االأحمر)1(.

اإن ن�شب قبيلة بلقرن املتوغل يف االأجداد االأزديني القحط�نيني)2(، داللة 
ق�طعة على عمق ن�شب القبيلة املمتد بجذوره اإلى عرب قحط�ن. فينت�شب 
بن  بن عبداهلل  بن كعب  احل�رث  بن  بن كعب  َقْرن  اإلى جدهم  َقْرن  بنو 
م�لك بن ن�شر، وهو �شنوءة بن االأزد بن الغوث بن نبت بن م�لك بن زيد 
ابن كهالن بن �شب�أ بن َي�ْشُجب بن َيْعُرب بن قحط�ن بن ع�بر النبي هود 
اأرفخ�شد بن �ش�م بن نوح بن مللك بن  – بن �ش�لخ بن  ال�شالم  – عليه 
متو�شلخ بن اأخنوخ )النبي اإدري�ص – عليه ال�شالم( بن يرد بن مهالئيل 

ابن قين�ن بن اأنو�ص بن �شيث بن اآدم – عليه ال�شالم)3(.

 Arab Bureau، Cairo، Handbook of asir، Indiaoffice Library، London، No. )1(
 T21500، His Majesty>s Stationary Office.

 Historical Section office، Foreign office، Handbook of Arabia، no. 61،
Arabia، His Majestys Stationary Office، 1920

 Naval Intelligence Division، Geographical Handbook Series for use
only، Western Arabia and the Red Sea، June، 1946.

)2( احلريري، حممد بن علي بن ح�شني، قبيلة االأزد من فجر االإ�شالم اإلى قي�م الدولة ال�شعودية االأولى، اإ�شدارات 
ن�دي اأبه�، 1422ه�/ 2001م، �ص20.

)3( ال�شريفي، التحفة، �ص13.
- ابن حزم، جمهورة اأن�ش�ب العرب، بريوت، لبن�ن، 1403ه�/ 1983م، �ص375.

م�شر  اخل�جني،  موؤ�ش�شة  ه�رون،  حممد  عبدال�شالم  و�شرح  حتقيق  اال�شتق�ق،  احل�شن،  بن  حممد  بكر  اأبو  دريد،  ابن   -
1958م، �ص 489.

- الطري، حممد بن جرير، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج1، �ص609.
- ابن االأثري، الك�مل يف الت�ريخ، ج1/ �ص44-45، ط4، دار الكت�ب العربي، بريوت: 1403ه�/ 1983م.

لبن�ن، 1425ه�/  والن�شر، بريوت،  للطب�عة  الوافدين  دار  العربية،  قب�ئل اجلزيرة  اأن�ش�ب  ن��شر،  الزبيدي، م�جد   -
2004م، �ص105.

- القطب، �شمري عبدالرزاق، اأن�ش�ب العرب، الدار العربية للتوزيع والن�شر، جدة، 1989م، �ص33.
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ن�شل  من  ب�أنهم  القحط�نيني  االأزديني  من  كغريهم  قرن  بنو  ويفتخر 
قحط�ن، ويرجعون اإليه، وهم فخورون بذلك كل الفخر. وقد اأكد ذلك ابن 

املج�ور يف اأوائل القرن ال�ش�بع الهجري، الث�لث ع�شر امليالدي)1(.

اإن قب�ئل االأزد القحط�نية كم� راأين� اآنف�ً تنتمي اإلى االأزد بن الغوث بن 
نَْبت بن زيد بن كهالن بن �شب�أ بن َي�ْشُجب بن َيْعُرب بن قحط�ن الذي ي�شل 
ن�شبه اإلى �ش�م ابن نوح – عليه ال�شالم – وين�شب االإخب�ريون بيت�ً من 

ال�شعر اإلى ال�ش�عر ح�ش�ن بن ث�بت قوله عن االأزد مفتخراً ب�لن�شب)2(:

ونحن بنو الغوث بن نَْبت بن مالك         ابــن زيـد بـن كهـالن اأهـل املفاخـر

ويعلق املوؤرخ العراقي جواد علي على هذا البيت من ال�شعر ق�ئاًل: »رمب� 
اأن الن�ش�بني واأهل االأخب�ر و�شعوا هذا البيت على ل�ش�ن ح�ش�ن بن ث�بت 
ملك�نته و�شدقه وحبه لليمن واليم�نيني«. واأورد جواد علي بيت�ً من ال�شعر 

لل�ش�عر اأ�شعد تبع)3(:

ومعـــي مقــاوُل حميــر وملوكهــا         والأزد اأزد �شنـــــوءة وُعمـــــــان

بن  ع�ئ�ص  الدكتور  االإ�شالمي  املفكر  والب�حث  العالمة  ال�شيخ  يقول 
عبداهلل القرين يف هذا ال�شدد، اأعني الن�شب )4(: لي�ص املق�شود الرتفع على 

)1( ابن املج�ور، جم�ل الدين يو�شف، �شفة بالد اليمن ومكة وبع�ص احلج�ز، امل�شمى ت�ريخ امل�شتب�شر، حتقيق لو فغرين، 
مطبعة بريل، ليون، 1951-1954م، �ص37.

)2( علي، جواد، املف�شل يف ت�ريخ العرب قبل االإ�شالم، ج4، دار العلم للماليني، بريوت، 1980م، �ص434.
- ديوان ح�ش�ن بن ث�بت، �ص387-388، حتقيق د. �شيد ح�شني حنفي، دار املع�رف، الق�هرة، بدون ت�ريخ.

)3( علي، جواد، املف�شل، ج4، �ص435.
)4( ورد ذلك يف تقدمي للدكتور ع�ئ�ص القرين لكت�ب بالد بلقرن: تراجم ودرا�ش�ت مع��شرة، ملوؤلفه اأحمد بن فالح 

القرين )د. م( ط1، 1423ه�/ 2002م، �ص9.
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)1( ديوان ح�ش�ن بن ث�بت، �ص297، حتقيق �شيد حنفي ح�شني، دار املع�رف، الق�هرة، بدون ت�ريخ.
)2( ملعرفة املزيد من الرواي�ت عن االأزد انظر: علي: جواد، املف�شل، ج4، �ص433- 446، ط3، دار العلم للماليني، 

بريوت، 1980م.
- عبداهلل بن علي م�شفر، ال�شراج املنري يف �شرية اأمراء ع�شري، �ص 20-21، موؤ�ش�شة الر�ش�لة، دم�شق، 1398ه�/ 

1978م.
)3( علي، جواد، املف�شل، ج4، �ص434، 435.

)4( الزبيدي، اأن�ش�ب قب�ئل اجلزيرة العربية، 105، 106.
اإبراهيم ن��شر، املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�شعودية، منطقة ع�شري، ج3، )د. م( 1417ه�/  - احلربي، علي 

1997م، �ص1206.

�ش�ئر القب�ئل، اأو التع�يل على بقية الع�ش�ئر، فعندهم اأن�ش�ب حم�شوبة، واآث�ر 
مكتوبة، وكم� ق�ل املثل: »يف كل واٍد بنو �شعد« فكل ع�شرية فيه� علم�ء 
و�شعراء وكرم�ء وحكم�ء، واهلل يقول: زبژ   ژ   ڑ  ڑرب، 

لكن ذلك بط�قة تعريف ملن �ش�أل عن� »عن االأزد« كم� ق�ل ح�ش�ن)1(:

اإما �شاألـــت فاإنـــا مع�شــــر جنــب         الأزد ن�شبتنـــــا واملـــــــاء غ�شـــان 

�شــم الأنــوف لهــم جمـد ومكرمة          كانـت لهـم كجبـال الطــور اأركـان

و�شل  القب�ئل  من  كبرية  االأزد جمموعة  اأن  االإخب�ريني  رواي�ت  تذكر 
عدده� م� بني �شت وع�شرين قبيلة اإلى �شبع وع�شرين قبيلة جتمعه� جميع�ً 
ب�الأن�ش�ب؛  اعتنوا كثرياً  العرب يف ج�هليتهم  اأن  ينكر  اأحد  وال  االأزد)2(. 
الأنه� موطن قوتهم يوم اأن ك�نت ب�ديتهم بال دولة وبال حدود. واالأزد من 
اأعظم القب�ئل العربية واأمده� فروع�ً. وتق�شم االأزد)3( كم� هو معروف ومعلوم 
– اإلى اأزد �شراة اليمن ومنهم اأزد �شنوءة)4(. ومن هوؤالء االأزد ي�أتي بنو قرن. 
وال فرق بني اأزد �شنوءة واأزد ال�شراة، اأ�شف اإلى هذا كله اأزد ُعم�ن، واأزد 
غ�ش�ن عند م�ء ال�شرب غ�ش�ن وهو م�ء يف احلج�ز �شكنه اأزد غ�ش�ن قبل اأن 
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يرحلوا اإلى ال�ش�م. وهم الذين �شكنوا بالد ال�ش�م، وكذلك االأو�ص واخلزرج 
يف املدينة املنورة )1(. وخزاعة يف مكة املكرمة وم� حوله�، ومن املفيد اأن ن�شري 
هن� اإلى اأن من اأهم ميزات قحط�ن جّد القحط�نيني، ومنهم بلقرن اأنه اأول 

من تكلم اللغة العربية التي اأخذت يف االأ�شل عن العرب الب�ئدة.

جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن االأزديني اأبن�ء احل�رث بن كعب نزلوا احلج�ز 
راة. وك�نت قبيلة بلقرن من جملة االأزديني الذين ثبتوا جذورهم اأواًل  وال�شَّ
االأزدية  القب�ئل  الهمداين  وي�شف  و�شكن�ً.  جغرافي�ً  و�شراته�  احلج�ز  يف 
اإال  اأنزفوه، وال بكالأ  اإال  نزلوا مبك�ن �ش�ق بهم«، وال ميرون مب�ء  »اإذا  ب�أنهم 
�شحقوه، مل� فيهم من العدد والُعدد واخليل واالإبل وال�ش�ة والبقر، وغريه� 
روية  وام«)2(. وعلى اأي ح�ل ف�إن اأغلب اأه�يل املن�طق ال�َشّ من اأجن��ص ال�َشّ

راة)3(. هم من اأزد �شنوءة ويعرفون ب�أزد ال�َشّ

اأود اأن اأركز هن� قلياًل على اأزد �شنوءة ومنهم قبيلة بلقرن، ف�َشُنوءة بفتح 
ن�أة وتعني  ال�شني و�شم النون وهمزة بعد الواو واآخره� ه�ء، م�أخوذة من ال�َشّ
راة وخزاعة، وهو م� رجحه  البغ�ص والتب�غ�ص، اأي اأن ُبغ�ش�ً وقع بني اأزد ال�َشّ
الق�مو�ص املحيط ودائرة مع�رف الب�شت�ين)4(. و�شنوءة لقب عبداهلل بن كعب 

ال�سورية، ط1،  اجلمهورية  رئا�سة  العربية،  املو�سوعة  هيئة  )اأزد(، �ص9-8،  م�دة  الث�ين،  املجلد  العربية،  املو�شوعة   )1(
2000م.

)2( الهمداين، �شفة جزيرة العرب، �ص207.
)3( ابن م�شفر، اأخب�ر ع�شري، �ص18.

)4( الق�مو�ص املحيط، ودائرة مع�رف الب�شت�ين، م�دة اأزد.
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)1( ابن االأثري، عز الدين اأبي احل�شن بن علي بن حممد بن حممد، اللب�ب يف تهذيب االأن�ش�ب، ج3، عن ن�شخة اخلزانة 
التيمورية بدار الكتب امل�شرية، ن�شر مكتبة القد�شي، الق�هرة، 1357ه�، �ص31.

)2( ابن املج�ور، �شفة بالد اليمن، ج2، �ص233.

ابن عبداهلل بن م�لك بن ن�شر بن االأزد، وهو من اأجداد بني قرن. والن�شبة 
اإليه �شن�ئي اأو �شنوي. ومنهم ال�شح�بي�ن اجلليالن �شفي�ن بن زهري ال�شن�ئي 

 .
وزهري بن عبداهلل ال�شن�ئي)1(

كم� جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن قبيلة بلقرن تقوم تركيبته� ال�شك�نية على 
البالد  ا�شتوطنت  فروعه�  مبختلف  االأزدية  القب�ئل  واأن  القبيلة،  اأ�ش��ص 
الته�مية حتى  الواقعة بني ج�زان وجنران حتى الط�ئف، وكذلك املن�طق 
مكة املكرمة. واأمر ي�شتحق االنتب�ه وهو اأن اختالط�ً م� حدث بني القب�ئل 
املجمل  يف  لكن  بعيد،  زمن  منذ  املنطقة  هذه  يف  والعدن�نية  القحط�نية 
 يف املنطقة 

الع�م يظل عدد العدن�نيني اأقل بكثري من عدد القحط�نيني)2(
املذكورة، كم� اأن العزلة التي ع��شته� ك�فة قب�ئل بلقرن على قمم اجلب�ل 
ن�شبهم  بعراقة  االحتف�ظ  على  �ش�عدتهم  والوه�د  االأغوار  ويف  و�شفوحه� 

واأ�شولهم العربية.

اأود اأن اأنوه هن� اإلى اأمر جد مهم ب�لن�شبة للن�شب وهو اأن الن�ش�بة ق�شموا 
اإلى  اإلى اجلد قحط�ن، واإم�  اإم�  اإلى طبق�ت: اجَلْذم وهي االأ�شل  العرب 
اجلد عدن�ن. وهن�ك اجلم�هري اأو م� تعرف ب�جلم�ع�ت، وهن�ك ال�شعوب التي 
جتمع القب�ئل، والقبيلة هي دون ال�شعب وهي جتمع العم�ئر، والعم�ئر جتمع 
جتمع  والع�ش�ئر  الع�ش�ئر،  جتمع  واالأفخ�ذ  االأفخ�ذ،  جتمع  والبطون  البطون، 
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الف�ش�ئل، والف�شيلة هي اأهل بيت الرجل، والرهط اأ�شرته)1(. ومعروف اأن 
االأ�شرة هي نواة التق�ء اجلن�شني لبدء ا�شتمرار النوع وبق�ئه. والربع هم �شند 
الفرد وعزوته اجتم�عي�ً. واحلمولة تدفع الدية وتتحمل م�شوؤولية الدم، كله� 
مب�دئ ت�شكل ق�نون البداوة واأطر احلي�ة االجتم�عية للقبيلة. ومن خالل 
هذا الق�نون مت�شكت القب�ئل مبجتمع�ته� اإلى حد كبري؛ الأن ق�نون البداوة 
فيه من املب�دئ التي حتمي الفرد الذي يعد نواة القبيلة، وعليه تبع�ت مهمة 
جت�ه قبيلته وجت�ه القب�ئل املتح�لفة مع قبيلته. اإن ق�نون الب�دية يدفع االأخط�ر 

عن الفرد والقبيلة، خ��شة يف ح�ل انعدام ال�شلطة املركزية اأو �شعفه�.

نبذة عن مفهوم قرن وم�صطلحه:
ورد يف معجم البلدان )2( اأن قرن�ً ب�لفتح ثم ال�شكون واآخره نون، معن�ه 
يف اللغة اجلبل ال�شغري. والقرن معروف لدى املوؤرخني ب�أنه م�ئة �شنة، وغري 

ذلك من التف�شريات اللغوية واال�شطالحية للقرن.

وردت  نف�شه  الوقت  ويف  الأعالم،  ا�شم�ً  قرن  وردت  فقد  اأي ح�ل  وعلى 
اأ�شم�ء ملوا�شع كثرية يف اجلزيرة العربية، وخ�رجه�، وهو اأمر اأ�شندته لن� موؤلف�ت 
نو�شح هن� م�ش�ألة  اأن  موؤلف�ت اجلغرافيني)3(. وعلين�  الن�ش�بة، وكذا احل�ل يف 

)1( القطب، اأن�ش�ب العرب، �ص37-32.
- حوراين، األرت، ت�ريخ ال�شعوب العربية، نقله اإلى العربية كم�ل خويل، حققه و�شبط حوا�شيه اأنطوان. ب. نوفل، 

بريوت، )د. �ص(، �ص132.
)2( احلموي: ي�قوت، معجم البلدان، ج4، �ص 331 - 334.

)3( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن هذا املو�شع، راجع:
- ابن دريد، اال�شتق�ق، �ص489

- الهندي، حممد بن ظ�هر، املغني يف �شبط اأ�شم�ء الرج�ل ومعرفة ُكنى الرواة واألق�بهم واأن�ش�بهم، �ص203، 208، 
دار الكت�ب العربي، بريوت: 1402ه�، 1982م.

- القلق�شندي، نه�ية االأرب يف معرفة اأن�ش�ب العرب، �ص397، ط2، دار الكت�ب امل�شري، الق�هرة، 1400ه�، 1980م.
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)1( احلموي: ي�قوت، معجم البلدان، ج4، �ص 333-332.
- الهندي، املغني، �ص203.

)2( القرين، اأحمد بن فالح، بالد بلقرن: تراجم ودرا�سات معا�سرة )د. م( ط1، 1423ه�/ 2002م، �ص56.
)3( خمطوط لأندرو وازيانا الإيطايل، ورقة 58، معهد املخطوط�ت العربية، الق�هرة، رقم 1103، �ص40، 41. 

- املو�شوعة العربية الع�ملية، جملد 3، �ص446، ط2، موؤ�ش�شة اأعم�ل املو�شوعة، الري��ص، 1419ه� - 1999م.
)4( هو اأبو عمر اأوي�ص بن جزء بن م�لك بن عمرو بن �شعد بن ع�شوان بن قرن بن ردم�ن بن ن�جية القرين املرادي 

اليم�ين. ملعرفة املزيد عن هذا الت�بعي الزاهد راجع:
ج  - الذهبي، االإم�م �شم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثم�ن، �شري اأعالم النبالء، ج4، اأ�شرف على حتقيقه وخَرّ

اأحاديثه �سعيب الأرنوؤوط، وحققه ماأمون ال�ساغرجي، موؤ�س�سة الر�سالة )د. م( )د. �ص(، �ص19.
- االأ�شفه�ين، احل�فظ اأبي نعيم اأحمد بن عبداهلل، حلية االأولي�ء وطبق�ت االأ�شفي�ء، ج2، املكتبة ال�شلفية )د. �ص(، 

�ص79.
- ابن ع�ش�كر، احل�فظ اأبي الق��شم علي بن احل�شن بن هبة اهلل عبداهلل ال�ش�فعي، ت�ريخ مدينة دم�شق، ج9، الفكر 

للطب�عة والن�شر )د. �ص( �ص455-408.
- يذكر ابن ع�ش�كر يف ت�ريخ مدينة دم�شق، ج1، دار الفكر للطب�عة والن�شر، �ص408، ن�شب اأوي�ص، فهو اأوي�ص بن 

وان ُع�شْ
-  ا بن قرن بن ردم�ن بن ن�جية بن مراد وهو يح�مر بن م�لك بن اأُدد بن مذحج، ويق�ل اأوي�ص بن عمرو بن حمدان بن 
ُع�شوان، ويق�ل اأوي�ص بن عبداهلل اأبو عمر املرادي القرين، من ت�بعي اأهل اليمن، اأدرك حي�ة النبي -]- ومل 

يره، ووفد على عمر بن اخلط�ب.
- اأبي الفوز، حممد اأمني البغدادي ال�شويدي، �شب�ئك الذهب يف معرفة قب�ئل العرب، �ص121 و134، دار الكتب 

العلمية، بريوت )ن. �ص(. ط1، 1406ه� - 1986م.==

مهمة وهي اأن بني قرن ينت�شبون اإلى جدهم قرن ولي�ص اإلى مك�ن يدعى قرن، 
والفرق بينهم� وا�شح جلي. كم� اأن بني قرن هم اإخوة لغ�مد وزهران)1(.

الزاهد  القدوة  القرين  اأوي�ص  ن�شب  على  هن�  نعرج  اأن  املن��شب  ومن 
�شيد الت�بعني يف زم�نه، فهن�ك خالف يف ن�شبه، حيث قيل اإنه َقْرين اأزدي 
بي�شة)2(. وقد  املرتفعة غرب منطقة  �شل�شلة اجلب�ل  بني قرن يف  اإلى  ن�شبة 
»و�سارت  ن�سه:  ما  ال�سيباين  دغفل  الن�سابة  �سرية  عن  خمطوط  يف  ورد 
اأوالد َقْرن .. ابن عبداهلل بن االأزد بن الغوث، فنزلوا بظواهر اليمن، ومنهم 
اأوي�ص القرين«)3(. وهن�ك كرث يقولون اإنه قرين مرادي ن�شبة اإلى بني قرن من 
اأن�ش�بهم  اأن الن��ص موؤمتنون على  مذحج)4(. وعلى اأي ح�ل ف�لقول الف�شل هو 
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كم� ج�ء يف االأثر. واأن الف�شل الذي الأوي�ص هو يف ميزان ح�شن�ته، والواقع 
اأن جميع قب�ئل االأزد هم اأبن�ء عمومة. واملراد من عر�ص �شرية اأوي�ص وغريه 
من ال�شلف ال�ش�لح الطمع يف االقتداء بهم واتب�ع منهجهم القومي عماًل 

وعلم�ً )1(. يقول اأحد اأبن�ء بلقرن �شعراً:

وكفــى الفخــر اأن جــدي اأويــ�س 
ذلك املجتبـــــى النقــي الطهــور)2(

يقول الدكتور ال�شيخ ع�ئ�ص القرين: »اإن اأوي�ص القرين من قرن مراد 
من االأزد، وهو ا�شم القبيلة، وقد اأ�شرت اإلى ذلك يف اأبي�ت قلت:

واأويــــ�س جدنــــــا مـــن َقــــــَرٍن  
 اأو مـــا تلمــــح جمـــداً يف البنــــّوه

نحـــن اأزد اهلل يف يــــوم الــــردى
ه  قــد و�شعنـا الكفـر يف �شبعني ُهَوّ

- الزركلي: خري الدين، االأعالم، ج2، �ص32، ط5، دار العلم للماليني، بريوت: 1980م.
- اجل��شر: حمد: معجم قب�ئل اململكة العربية ال�شعودية، الق�شم الث�ين، �ص650-651، من�شورات دار اليم�مة، 

الري��ص، بدون ت�ريخ.
االأردن، عم�ن، 2002م، �ص1766- والتوزيع،  للن�شر  اأ�ش�مة  دار  العرب،  قب�ئل  الوايلي، عبداحلكيم، مو�شوعة   -

.1767
- املقحفي، معجم البلدان والقب�ئل اليمنية )ع –ي(، �ص1266.

- ال�شمع�ين، االإم�م اأبي �شعد عبدالكرمي بن حممد بن من�شور التميمي، االأن�ش�ب، ج4، موؤ�ش�شة الكتب الثق�فية، 
توزيع �شركة الفجر العربي، بريوت، لبن�ن )د. �ص(، �ص481.

)1( القرين، بالد بلقرن، �ص57.

)2( القرين، بالد بلقرن، �ص83.
- روى االإم�م اأحمد يف الزهد وم�شلم يف �شحيحه واحل�كم يف امل�شتدرك وابن �شعد يف طبق�ته عن عمر – ر�شي 
اهلل عنه – اأن ر�شول اهلل -]- ق�ل: »ي�أتي اإليكم اأوي�ص بن ع�مر مع اأمداد اأهل اليمن من مراد ثم من قرن 
ك�ن به بر�ص فرئ منه اإال مو�شع درهم، له والدة هو به� بر لو اأق�شم على اهلل الأبره ف�إن ا�شتطعت اأن ي�شتغفر لك 

ف�فعل«، ارجع كذلك اإلى:
- اليم�ين، حممد بن اأحمد احلجري، جمموع بلدان اليمن وقب�ئله�، دار احلكمة، �شنع�ء، حتقيق اإ�شم�عيل االأكوع، 

1416ه�/ 1996م، �ص649.
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)1( معلوم�ت اأر�شله� اإيل ال�شيخ الدكتور ع�ئ�ص القرين.
)2( القرين، بالد بلقرن، �ص67 – 314.

والبيت االأخري اإ�ش�رة اإلى اأبن�ء عمومتن� االأو�ص واخلزرج االأزديني. فقبيلة 
بلقرن كم� �شلف من اأزد �شنوءة ومن اأبن�ء عمومتن� الغ�ش��شنة، ق�ل ح�ش�ن:

اإن تـ�شاألينـا فاإنــــا مع�شــر جنــب 
الأزد ن�شبتنا واملــــــاء غ�شــــان)1(

اأعالم من بلقرن ا�شتهروا يف فرتة �شدر االإ�شالم وبعده�، نذكر  هن�ك 
منهم ال�شح�بي اجلليل اأبو �شعيد �شعد بن م�شعود الرزقي القرين، والق��شي 
خ�لد بن يزيد القرين، والق��شي ع�فية بن يزيد القرين اأحد ق�ش�ة بغداد 
يف عهد اخلليفة املهدي، وابن ال�شربدار حممد بن ح�شن بن عبداهلل بن 

�شليم�ن القرين ال�ش�فعي الواعظ وغريهم.

امل�شهورين  املع��شرين  القرنيني  واالأعالم  العلم�ء  يوجد عدد من  كم� 
واالإر�ش�د  ك�لدعوة  املتنوعة  العلوم  جم�الت  يف  وتخ�ش�شهم  علمهم  يف 
والق�ش�ء والطب وعلم الف�ش�ء والهند�شة واالأدب والفكر والت�ريخ واالآث�ر 
وال�شح�فة  الع�شكرية  واملج�الت  واالإ�شت�ش�رة،  واالإدارة،  التقنية،  والعلوم 

واالإعالم ومع�رف اأخرى، وهم كرث يف تلك املج�الت العلمية)2(.

قبيلة بلقرن: اأق�صامها وفروعها:
اأق�ش�مه� وفروعه� الكثرية واملت�شعبة، تنق�شم  له�  بلقرن قبيلة كبرية 
اإلى اأربعة بطون مرتبة هج�ئي�ً وهي: دحيم، وبني رزق، واآل �شليم�ن، 

واآل م�شيب.
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1- ُدَحـــــــْيم:

ي�شكنون ال�شراة وهم: البظ�ظة، واآل �شلمة، ووادي ُدَحيم، واآل ُعلي�ن، 
ُعَبْيد.  واآل  لْعالء،  واآل  والكرع�ن،  عي�شى،  واآل  والعمريني،  واحلرجة 
ولكل  االأ�شدار،  يف  حلل  �شلمة  والآل  بلقرن،  �شراة  �شك�ن  من  وهم 
اآل عي�شى  اأن  اإلى  االإ�ش�رة هن�  فروعه. وجتدر  االأق�ش�م  ق�شم من هذه 
ثم  هب ك�نوا بدواً  والكرع�ن واآل لعالء واآل عبيد ويطلق عليهم ال�شُ

ا�شتوطنوا عفراء)1(.

2- بنـو ِرزق:
هم:  ال�شراة  ي�شكنون  والذين  بلقرن،  وته�مة  بلقرن  �شراة  ي�شكنون 
ب�حري،  بنو  بلقرن فهم:  ته�مة  ي�شكنون  الذين  واأم�  ال�شعف واحلميد، 
واآل  �شعد  واآل  فرية  اآل  واأفخ�ذهم:  الُوُهوب،  بحري  بنو  فرع�ن:  وهم 
ر واآل ال�شواهرة  حم�شون، واآل ح�شن واآل ع�طف واآل حمدي واآل مب�ِشّ
واآل  واآل �شعيد  �ش�ئقة  ُمرِيّع  واآل  واآل عم�ر  واآل جروين  ُمه�و�ص  واآل 
ي�شلم واآل خليفة والقيف، وبنو بحري العب�دلة من اأفخ�ذهم: اآل عط�ء 
واآل ُدغم�ن واآل بن �شعيد، وبني رزق النبيعة، وبني رزق ثريب�ن وهي 

موؤلفة من ثريب�ن، وب�دي وم�شرف واآل ط�رق ونقمة وخم�شو�شة.

3- اآل �صليمان:
ي�شكنون �شراة بلقرن وته�مة بلقرن، ف�أم� الذين ي�شكنون ال�شراة فهم: 
اآل �ُشريح، واآل بني ح�شن، و�شبت حج�ب، واآل عمران، واآل يزيد، 

)1( القرين، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، �ص20.
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واحل�شنة، واحلنيك، والعقيق. واأم� الذي ي�شكنون ته�مة فهم: نخ�ل، 
واجلوف، وبلح�رث، وعم�رة. علم�ً اأن هن�ك قبيلة يف ته�مة هم:

)ح�صنة براد بعب�س(:

وهم: من بلقرن ال�شراة، ه�جر جدهم اإلى ته�مة، ويرجع اأ�شل ن�شبهم 
اآل �شليم�ن. ويف ته�مة �شكنت  بلقرن من  ب�شراة  امليلي  اإلى ح�شنة 

ح�شنة براد يف وادي عب�ص يف اثنتي ع�شرة قرية، وهي: 

به�  يوجد  براد حيث  وادي  لقرى  الرئي�ص  املركز  وتعتر  احلبيل  قرية   -1
ج�مع قبيلة احل�شنة القدمي وهي مقر مركز االحتف�الت قدمي�ً.

2- قرية العنقة.

3- قرية الدرموح.

4- قرية الدخول.

5- قرية الغ�ش�ء.

6- الربة مقرن.

7- قرية احلدب�ت.

8- قرية ال�شرب.

ثانيًا: قرى الطحلة:

1- قرية املن��زل.

2- قرية ال�شالم.
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ثالثًا: قرية خربة.

رابعًا: قرى البي�صاء:

1- قرية �ش�دعة.
2- قرية األقري.

وانت�ش�رهم  اجلغرايف  براد  بالد ح�شنة  موقع  وبحكم  قرنيون  وجميعهم 
يف قرى وادي براد وقرى الطحلة وقرى البي�ش�ء وقرية خرية، ثم التحقت 

اإداري�ً بقب�ئل بني �شهر)1(.

4- اآل م�صــــيب:

ارية  وهم: العالية وامل�ش�ئعة وثم�ء، واآل روح�ن واآل طلحة واآل عبيد واآل الَزّ
اة، والآل الزارية حلل يف االأ�شدار. وثعنبة واملن�خرة وي�شكنون ال�شَرّ

بنو �صهيم من بلقرن:

غ�مد  �شم�اًل  ويحده�  بلقرن  من  الغربي  ال�شم�يل  اجلزء  ته�مة  يف  تقع 
الزن�د والعوامر وجنوب�ً بني املنت�شر و�شرق�ً بلعري�ن وبني املنت�شر وغرب�ً بني 

بحري وغ�مد الزن�د.

ومن اأ�سهر القرى يف قبيلة بني �سهيم ما يلي:
)املدرات، اجلعيدة، العالي�، اآل م�ش�عث، اخلليف، �ش�ظي، وا�شعة، ال�شبغ�ن، 

القرن، جيف�ن، اآل عب��ص، اآل يعال، اآل عفراء، منهوج�ن، الغراء(.

ومن اأ�سهر اجلبال يف بني �سهيم: 
1- جبل )جبحة( ويقع يف اجلنوب ال�شرقي من بني �شهيم.

اآل �شعيد احل�شني من قرية احلبيل بوادي براد من  اإيل االأخ عزيز بن بطح�ن بن حممد  اأر�شله�  )1( هذه املعلوم�ت 
احل�شنة.
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)1( امل�شدر: ال�ش�عر واملربي االأ�شت�ذ حم�شن علي ال�شهيمي القرين.
)2( ن�ش�ر، ح�شني، درا�شة يف قبيلة االأزد، جملة العرب، اجلزء االأول، ال�شنة اخل�م�شة، رجب 1390ه�/ اأيلول )�شبتمر( 

1970م، �ص803. وارجع اإلى: القلق�شندي، نه�ية االأرب، �ص91.

2- جبل )ظلم�ن( ويقع يف ال�شم�ل ال�شرقي من بني �شهيم، ويعتر ث�ين 
اأطول جبل يف العر�شية ال�شم�لية.

3- جبل )االأخدع الغربي( ويقع غرب بني �شهيم.

4- جبل )االأخدع ال�شرقي( ويقع و�شط بني �شهيم.

وادي  رحم�ن،  )وادي  ومنه�:  اأودية،  عدة  �شهيم  بني  قبيلة  ويتخلل 
دميران، وادي بط�ط�(.

وُعرفت الكت�تيب يف بني �شهيم يف قرية )وا�شعة(، ويف قرية )اآل عفراء()1(.

�صمات قبيلة بلقرن:

تتمتع قبيلة بلقرن بعدة مزاي� انعك�شت كله� على اأفراد القبيلة وجمتمعه�، 
من هذه ال�شم�ت، نذكر االآتي:

1- يت�شم ن�شب قبيلة بلقرن ب�الأ�ش�لة جذوراً وموطن�ً، وهو اأمر يعتز به كل 
اإن�ش�ن من اأفراد قبيلة بلقرن. وقد دونت كتب االأن�ش�ب يف متونه� اأ�ش�لة 
هذا الن�شب وامتداد جذوره. فهم من االأزد، ومعروف اأن االأزد هم من 

اأعظم القب�ئل العربية واأكرثهم بطون�ً وفروع�ً، واالأزد اأ�شل العرب)2(.

2- يرتبط ت�ريخ قبيلة بلقرن وجذور ح�ش�رته� وتراثه� ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�لقب�ئل 
الفتوح�ت  يف  امل�ش�ركة  يف  طويل  ب�ع  له�  التي  القحط�نية  االأزدية 
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االإ�شالمية املبكرة، وم�ش�همته� يف الرتاث احل�ش�ري االإ�شالمي الوا�شع. 
ومن �شف�تهم اأنهم ال يفرون يف القت�ل، فهم �شجع�ن ال يجبنون، وقد 
اأبي  بن  ومع�وية  الرا�شدون  واخللف�ء   -[- الر�شول  عليهم  اعتمد 
ال�ش�عر  فيهم  ق�ل  و�شج�عتهم،  الأم�نتهم  واالإدارة  القي�دة  يف  �شفي�ن 

�ص بن دومي النهدي: ُم�شِرّ

اإذا احلرب �شالت لقحاً وحتّدمت            راأيت وجــوه الأزد فيها تهلـــــل

حيــاًء وحفظـاً وا�شطباراً واإنهـــم            لها خلقـوا وال�شرب للموت اأجمل

وهم ي�شمنون اجلار من كل حادث           ومي�شـون م�شـي الأ�شد حني تب�ّشل

يـــرى جارهــم فيها منيعــاً مكرمـاً           على كـل مـا حال يُحـب ويو�شـل

اإذا �شيم جار القوم خ�شفاً فجارهم            عزيـــــز حمــاه يف عمايــة يعقــل

و�ش�هموا مع  العرقي،  ب�ل�شف�ء  اإخوانهم  قرن كغريهم من  بنو  ات�شف   -1
اإق�مة مم�لك قدمية يف  القحط�نية االأخرى يف  القب�ئل االأزدية والقب�ئل 
ان�ش�حوا  التي  الدي�ر  العربية يف  اللغة  ن�شر  و�ش�هم اجلميع يف  اليمن. 
فيه�. ولبني قرن م�ش�ركة ف�علة يف التنمية ال�شعودية احل��شرة ع�مة ويف 

تنمية منطقتهم وتطويره� خ��شة.

2- ظل بنو قرن متم�شكني ب�ل�شف�ت القبلية املتوارثة اأب�ً عن جد ك�ل�شج�عة 
طيبة  جد  �شف�ت  وهي  الغري،  وم�ش�عدة  الذهني  وال�شف�ء  والكرم 
وحتتذى. كم� اأن جمتمع بلقرن ظل حم�فظ�ً على مت��شكه وت�آلفه وحبه 
خلدمة الوطن الكبري، اململكة العربية ال�شعودية. والكرم ع�دة مت�أ�شلة 
لدى اأه�يل بلقرن، فهم يذبحون الذب�ئح لل�شيف، ويدعوه اأهل القرية 
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)1( النجدي، حممد الب�ش�م التميمي، الدرر املف�خر يف اأخب�ر العرب االأواخر، حتقيق �شعود بن غ�من اجلمران العجمي، 
الكويت، �ص71.

)2( ملزيد من املعلوم�ت ارجع اإلى:
- ن�ش�ر، درا�شة يف قبيلة االأزد، �ص808.

1405ه�  بريوت،  املع�رف،  موؤ�ش�شة   ،370 و  �ص209  ج1،  واالأدب،  اللغة  يف  الك�مل  العب��ص،  اأبو  املرد:   -
-1985م.

)1( القرين، اأحمد بن فالح، بالد بلقرن، �ص21.

اأ�شح�ب �شه�مة وحزم وت�شميم  فينتقل من بيت الآخر. وهم  جميع�ً 
يف الهيج�ن، مكرم �شيفهم يف ذراهم، اآمن�ً من مت�شك بعراهم)1(. ومم� ال 
�شك فيه اأن قب�ئل جنوب اململكة العربية ال�شعودية يت�ش�بهون اإلى حد 

كبري يف كثري من الع�دات العربية االأ�شيلة.

3- امت�ز االأزد ومنهم قبيلة بلقرن بظ�هرة النطق ب�لف�شحى، حتى عّدهم 
اخلليل بن اأحمد من اأف�شح الن��ص. وعدهم اأبو عمرو بن العالء اأف�شح 
ال�شعراء ل�ش�ن�ً واأعذبهم �شعراً )2(. واملق�شود ب�لف�ش�حة هن� مدى قربه� 

وت�ش�بهه� من لغة القراآن الكرمي ولغة قري�ص.

الف�علة يف  وامل�ش�ركة  والتدين  والتقوى  ب�ل�شالح  قرن  بنو  ات�شف   -4
الطيبة  االجتم�عية  ال�شف�ت  من  الكثري  ولديهم  املجتمع.  خدمة 
تتع�ر�ص  ال  التي  القبيلة  واأعراف  ب�لدين  ك�رتب�طهم  واحل�شنة 
التك�فل  مبداأ  يف  رواداً  جعلهم  مم�  االإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحك�م  مع 
االجتم�عي والتع�ي�ص بينهم من جهة وبينهم وبني جريانهم من جهة 
اأخرى. والتدين يف جمتمع بلقرن ظ�هرة وا�شحة، فهم حري�شون على 
اأداء ال�سالة يف امل�ساجد، حتى اإن �ساحب البيت عندما يوؤجره ي�سرتط 
على امل�شت�أجر اأن يح�فظ على ال�شالة موؤدي�ً اإي�ه� يف م�شجد القرية)3(.



66

5- ا�شتهواين م� كتب عن بع�ص �شم�ت بلقرن يف جملة اململكة)1(، اأقتطف 
منه م� يلي: 

»يق�ل اإن لطبيعة االأر�ص ت�أثرياً على حي�ة اأهله�، وبالد مثل بلقرن، حيث 
كرم ال�شم�ء، واأر�ص العط�ء، و�شحر اجلن�ن، واجلب�ل ال�شم الروا�شي، ال بد 
اأن جند هذا منعك�ش�ً على طبيعة اأهله�، فهم من اأكرم الن��ص واأجودهم، كم� 
اأن فيهم �شموخ اجلب�ل و�شالبة �شخوره�. يف بالد بلقرن جتد العط�ء العربي 
ال�شخي، والكرم احل�متي الذي ال يخ�شى الفقر، ك�ل�شجرة تعطي اأكرث مم� 

ت�أخذ وال عجب فهم من اأعرق الن��ص ن�شب�ً واأكرمهم اأ�شاًل«.

بينهم،  فيم�  �ش�ئداً  زال  م�  الذي  )املحمود(  القبلي  النظ�م  ظل  »ويف 
والف�شل  حدثت،  اإن  من�زع�تهم  حلل  القبيلة  �شيخ  اإلى  يرجعون  جندهم 
الوالء  يعلنون  ذلك  مع  وهم  ر�شيدة،  وحكمة  �شديد  براأي  ق�ش�ي�هم  يف 
ت�آلفهم  يعي�شون حي�ة اجتم�عية مت�آلفة مرتابطة، ومم� زاد يف  اأمرهم،  لوالة 
مزاي�  وتعمق  تركز  التي  االجتم�عية  والتق�ليد  الع�دات  تلك  وترابطهم 
ال�شي�فة  وتق�ليد  املو�شمية،  والزي�رات  بينهم،  امل�شرتك  والتع�ي�ص  التع�ون 

العربية، والنخوة، والفزعة، وحفالت الزواج« )2(.

6- وداللة على عمق �شم�ت بلقرن االجتم�عية، ف�إنهم م� زالوا يح�فظون 
على تراثهم ال�شعبي االأ�شيل مثل العر�شة واللعب واخلطوة وامل�شرية، 
االأفراح،  اأوق�ت  ويف  املن��شب�ت  يف  ال�شعبية  الفنون  هذه  توؤدى  حيث 

)1( زووم املتحدة لالإعالم املتخ�ش�ص، اململكة، عدد جم�دى االآخرة، 1425ه�، �ص17.
)2( جملة اململكة، عدد جم�دى االآخرة، 1425ه�، مرجع �ش�بق. اآل ح�مد: عبدالرحمن، الع�دات والتق�ليد واالأعراف 

يف اإقليم ع�شري، �ص 563 – 579، من اإ�شدار الن�دي االأدبي ب�أبه�.
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)1( الفتح الرب�ين يف ترتيب م�شند لالإم�م ال�شيب�ين، ج23، �ص237 – م�شند اأحمد عن اأبي هريرة – ر�شي اهلل عنه.

وتقاليدهم  بعاداتهم  بلقرن  قبيلة  اأهايل  ارتباط  مدى  على  هذا  ويدل 
وتراثهم االأ�شيل. كم� اأن مت�شكهم برتاثهم ال�شعبي يبدو جلي�ً وا�شح�ً يف 
اأن��شيدهم وق�ش�ئدهم ال�شعبية ويف االأه�زيج والق�ش�ص ال�شعبية املتن�قلة 
واملتوارثة عن االآب�ء واالأجداد، مم� يزيد يف حُلمة املجتمع القرين وتع�ي�ص 

اأفراده امل�شرتك، وهي خ�ش�ل وف�ش�ئل جميلة ومك�رم اأخالق.

7- اإن موقع بالد بلقرن ومقوم�ته اجلغرافية اجلذابة، حيث الطبيعة اخلالبة 
املميزة والبنية االقت�ش�دية اجليدة، جعل اأه�يل بلقرن يرتبطون مبوقعهم 
وبالدهم اأ�سد ارتباط، وهم يتفانون يف الدفاع عنها بكل �سجاعة واإكب�ر، 
وجميعه� اأمور تقوي �شلتهم ب�أر�شهم وبالدهم. وورد يف حديث الر�شول 
-]- عن االأزد ومنهم بلقرن: »نعم القوم، االأزد: طيبة اأفواههم، برة 

اأمي�نهم نقية قلوبهم«)1(.

8- و�شرف �شجل لالأزديني ومنهم قبيلة بلقرن اأنهم �ش�هموا ب�شكل ف�عل 
يف مت�شري البالد التي �ش�ركوا يف فتحه� يف اأثن�ء الفتوح�ت االإ�شالمية؛ 
الأنهم يف االأ�شل اأهل مدن وا�شتقرار وح�ش�رة، ولهم متيز يف جم�الت 
احل�ش�رة والتح�شر مم� مييزهم عن غريهم من القب�ئل الق�ئمة على البداوة 
والرتح�ل والتنقل طلب�ً للكالأ وامل�ء واملت�جرة مع �شك�ن املدن. اإن هذه 
بن�ء  جم�الت  يف  ف�عاًل  دوراً  اأك�شبتهم  بلقرن  ومنهم  لالأزديني  امليزة 
احل�ش�رة االإ�شالمية خ��شة يف جم�الت التح�شر والتم�شري واال�شتقرار.

9- ومن �شم�ت قبيلة بلقرن كغريه� من القب�ئل االأزدية اأن له� دوراً ف�عاًل 
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يف الفتوح�ت االإ�شالمية يف بالد ال�ش�م والعراق وم�شر و�شم�ل اأفريقي�، 
و�ش�همت تلك القب�ئل االأزدية مبد القوات االإ�شالمية الف�حتة ب�لرج�ل 

والقي�دات، وهي اأمور دونته� لن� اأمه�ت كتب الت�ريخ االإ�شالمي)1(.

اإلى  اأ�شري هن�  اأن  اأحب  بلقرن  قبيلة  اأختم كالمي عن ن�شب  اأن  قبل 
وته�مة  راة  ال�َشّ غري  اأخرى  اأم�كن  يف  انت�شرت  قد  ك�نت  بلقرن  قبيلة  اأن 
مثل  منه  اجلنوبية  املن�طق  يف  خ��شة  العراق،  يف  وجود  فلهم  واحلج�ز، 

الكوفة والب�شرة وغريهم�)2(.

قرية  بلقرن. وهن�ك  ُعرف مب�شجد  الكوفة  قرن م�شجداً يف  بنو  �شيد  وقد 
بالد  يف  وجود  قرن  ولبني  قرن.  ت�شمى  العراق  و�شط  يف  بغداد  من  قريبة 

)1( للتو�شع انظر: 
الف�شل  اأبو  وامللوك، ج3، �شفح�ت: )394، 402، 405، 406(، ت: حممد  االأمم  ت�ريخ  ابن جرير،  الطري:   -

اإبراهيم، دار املع�رف، م�شر، 1962م.
املع�رف،  البلدان، �شفح�ت: )353، 476(، 479، 488، 522، 544، 576، 608(، موؤ�ش�شة  فتوح  البالذري،   -

بريوت: 1407ه�/ 1987م.
- ابن �شعد: الطبق�ت الكرى، وفود القب�ئل االأزدية اإلى الر�شول ×، ج1، �شفح�ت: )324، 335، 337 – 338، 

345-348، 352-353( دار �ش�در، بريوت، 1380ه�/ 1960م.
- ابن عثم الكويف: اأبو حممد اأحمد، �شفح�ت: )80، 87، 94، 96، 117، 137-138(، املجلد االأول، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1406ه�/ 1986م.
- ابن كثري، البداية والنه�ية، ج7، �ص4-8، ط2، مكتبة املع�رف، بريوت، 1394ه�/ 1974م.

حزم،  ابن  دار  ط1،   )168  ،161  ،159  ،142  ،94  ،88( �شفح�ت:  الرا�شدة،  اخلالفة  عبداملنعم،  اله��شمي:   -
بريوت، 1423ه�/ 2002م.

- ابن حجر: االإ�ش�بة يف متييز ال�شح�بة، ج5، �ص60-61، مكتبة ابن تيمية، الق�هرة، 1414ه�/ 1993م.
1418ه�/  بريوت،  املعرفة،  دار  ط1،  ���ص487-485،   ،2 جملد  ال�شح�بة،  معرفة  يف  الغ�بة  اأ�شد  االأثري،  ابن   -

1997م.
- ابن االأثري: الك�مل يف الت�ريخ، )ج2، �ص207، 252(، و)ج3، �ص21، 221(، و)ج4، �ص40-41(، ط4، دار 

الكت�ب العربي، بريوت، 1403ه�/ 1983م.
)2( انظر: 

ابن االأثري، الك�مل يف الت�ريخ، )ج3، �ص221( و)ج4، �ص41-40(.
ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج7، �ص6.

العمروي: عمر بن غرافة، قب�ئل اإقليم ع�شري يف اجل�هلية واالإ�شالم، ج1، �ص108-112، ط2، مكتبة دار الطح�وي، 
الري��ص، 1420ه�.
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ال�ش�م، خ��شة يف �شورية. ولهم وجود يف ُعم�ن قرب مدينتي م�شقط ونزوى، 
وهن�ك بع�ص منهم يف االإم�رات العربية املتحدة. وان�ش�ح بنو قرن يف �شم�ل 
اأفريقي� من خالل موج�ت الفتوح�ت االإ�شالمية يف تلك املن�طق، فلهم وجود 
واإن ك�ن ب�شكل حمدود يف بالد املغرب العربي. ووجود يف البالد امل�شرية، 

خ��شة يف ال�شعيد امل�شري، ومنهم املفكر الدكتور / عزت القرين.

اإن االمتداد احل�ش�ري احلديث لبني قرن يف جم�الت الدعوة والق�ش�ء 
والعلم احلديث م� هو اإال نت�ج العقل القرين املمتد عر االأجي�ل التي تعلمت 
وتقدمت وبنت ح��شره� من خالل م��شيه� ور�شمت م�شتقبله� من خالل 
ح��شره�، وهي حركة علمية دوؤوبة ومتوا�شلة تزداد مع الزمن، اإن بني قرن 
فيهم الكثري من الط�ق�ت والقدرات قدمي�ً وحديث�ً، ولكن هذا كله ظل ك�من�ً 
ال حراك فيه لعدم تدوينه ون�شره، وهو اأمر تنبه اإليه بنو قرن. وعلى اأي ح�ل 
ف�إن االأمثلة التي ذكرته� اآنف�ً هي على �شبيل املث�ل ال احل�شر، ف�لبالد مليئة 
ب�أبن�ئه� املخت�شني يف كل جم�الت العلوم وتخ�ش�ش�ته�، وهم يف من��شب 

ووظ�ئف علي� يف الدولة وغريه� من املوؤ�ش�ش�ت ال�شعودية االأهلية. 

ق�درين  ب�شف�ت جعلتهم  بلقرن حتلوا  قبيلة  �شيوخ  اأن  فيه  ومم� ال �شك 
على اإدارة �شوؤون قبيلتهم من جهة، وق�درين على القي�م بدور االإ�شالح بني 
القب�ئل كي ي�شود االإ�شالح االجتم�عي يف املنطقة. وبن�ًء عليه ف�إن قبيلة 
بلقرن �ش�همت ب�شكل وا�شح يف ارتق�ء اأمن املنطقة وا�شتقرار اأو�ش�عه�)1(، 

)1( القرين، عبداهلل اأحمد حمزي، تراجم لبع�ص �شخ�شي�ت بالد بلقرن الته�مية الت�بعة ملنطقة مكة املكرمة خالل القرن 
الرابع ع�شر الهجري )الع�شرين امليالدي( بحث مقدم لنيل درجة البك�لوريو�ص يف الت�ريخ ق�شم الت�ريخ بكلية اللغة 
العربية والعلوم االجتم�عية واالإدارية بج�معة امللك خ�لد، 1422 – 1423ه� / 2001-2002م، �ص31، 36، 38، 

55، 58، 77، 78، وغريه�.
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راة وته�مة. وق�مت القبيلة بجهد كبري يف اإ�شالح ذات البني ب�لتع�ون  يف ال�َشّ
مع والة االأمر على مر الع�شور.

�صجرة ن�صب بلقرن:

 اآدم عليه ال�شالم.
 �شيث.
 اأنو�ص.
 قين�ن.

 مهالئيل.
 يرد.

 اأخنوخ )النبي اإدري�ص – عليه ال�شالم(.
 متو�شلخ.

 مللك.
 نوح – عليه ال�شالم.

 �ش�م.
 اأرفخ�شد.

 �ش�لخ.
 ع�بر )النبي هود عليه ال�شالم(.

 قحط�ن.
 يعرب.

ت�صوير: من�صور حممد القرين ي�شجب.
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 �شب�أ.
 كهالن.

  زي��د.

  م�لك.

 نبت.

 الغوث.

 االأزد.

 �شنوءة.

 عبداهلل.

 كعب.

 احل�رث.

 كعب.

 ق���رن)1(.

)1( انظ�ر:
- ابن االأثري، الك�مل يف الت�ريخ، ج1، �ص45-28.

- ابن دريد، اال�شتق�ق، �ص489، مكتبة املثنى، بغداد، ط2، 1399ه�/ 1979م.
- ابن حزم، جمهرة اأن�ش�ب العرب، �ص375، 473، دار املعارف، م�سر، ط3، 1391ه�/ 1971م.

- الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج1، �ص609.
- ال�شريفي: اإبراهيم ج�ر اهلل بن دخنة، التحفة الذهبية يف معرفة االأن�ش�ب العربية، �ص260، ط1، الكويت: 1416ه� 

/ 1995م.
- الزبيدي، م�جد ن��شر، معجم اأن�ش�ب قب�ئل اجلزيرة العربية، �ص105-106، دار الرافدين للطب�عة والن�شر، بريوت، 

ط2، 1431ه�/ 2010م.
- ال�شمع�ين: اأبو �شعد عبدالكرمي بن حممد من�شور التميمي ، ج10، �ص115، ط1، بريوت، 1401ه�/ 1981م.

- الط�ئي: عبدالرحمن بن حمد بن زيد املغريي الالمي، املنتخب يف ذكر اأن�ش�ب قب�ئل العرب، �ص490-491. ت: 
د. اإبراهيم حممد الزيد، ط1، الري��ص: 1404ه�/ 1994م.

ت�صوير: من�صور حممد القرين
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نتن�ول يف هذا الف�شل درا�شة ت�ريخ بلقرن يف الع�شور 
والق�رئ  والدار�ص  الب�حث  يتعرف  حتى  االإ�شالمية 
مر  على  القبيلة  لتلك  الت�ريخية  االأحداث  �شري  على 
لبي�ن  �شروري جداً  اأمر  وهو  املتع�قب،  ت�ريخه�  حقب 
بلقرن من جهة، ومعرفة �شري  لقبيلة  الت�ريخية  التجربة 

االأحداث ذات ال�شلة بهم من جهة اأخرى.

قبيلة َبْلَقرن والقبائل الأزدية قبل ظهور 
الإ�صالم:

ه�جرت القب�ئل االأزدية تدريجي�ً من موطنه� االأول 
اليمن، وان�ش�حت يف من�طق اجلزيرة العربية وخ�رجه�، 
وتوزعت فيه�. والذي يهمن� يف هذا املق�م قبيلة بلقرن 
روية،  ال�َشّ املن�طق  من  جزءاً  ا�شتوطنت  التي  االأزدية 
ا�شتوطنت  التي  االأخرى  االأزدية  القب�ئل  ج�نب  اإلى 
اأجزاء اأخرى من ال�شروات. وب�شكل ع�م ف�إن ق�شم�ً من 
�شك�نية  وحدة  �شكلوا  اليمن  من  امله�جرين  االأزديني 
اأن  اإلى  اأزدية. ب�الإ�ش�فة  روات يف غ�لبه� قب�ئل  ال�َشّ يف 
اإق�مة وحدة  روية متكنت من  ال�َشّ والقب�ئل  بلقرن  قبيلة 
روات  ال�َشّ من�طق  بذلك  واأعني  له�،  مك�نية  جغرافية 

الواقعة بني مكة املكرمة �شم�اًل واليمن جنوب�ً.

تاريخ بالد َبْلَقْرن يف الع�ضور الإ�ضالمية
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قبيلة  اأن �شبب هجرة  البلدانيون والرح�لة واملوؤرخون  يبني اجلغرافيون 
بلقرن، والقب�ئل االأزدية من دي�رهم االأولى اليمن مل تكن ب�شبب القحط 
واجلدب والدم�ر الذي حل مبوطنهم االأول فقط، واإمن� اأي�ش�ً ب�شبب ركود 
العمل يف التج�رة، حيث اإن التج�ر االأزديني ع�مة ك�نوا يحملون احلبوب 
من بالدهم اليمن اإلى اأ�شواق مدن احلج�ز الرئي�شة ك�لط�ئف ومكة املكرمة 
واملدينة املنورة، ثم يعودون حمملني ب�ل�شلع التي يحت�جه� االأه�يل يف بالد 
اليمن)1( ، ف�ش�د ك�ش�د اقت�ش�دي كبري يف البالد اليمنية، وهذا اأمر و�شحه 
لن� الهمداين، فذكر اأن االأزديني اأقوام كثرية العدد واحليوان�ت ارحتلوا من 
االأزديني  وا�شف�ً  وال�شبل يف بالدهم،  االأم�كن  بهم  اليمن عندم� �ش�قت 
العدد  فيهم من  مل�  اإال �شحقوه  اأنزفوه، وال بكالأ  اإال  مب�ء  ميرون  بقوله: »ال 

والُعدد واخليل واالإبل وال�ش�ة والبقر وغريه� من اأجن��ص ال�ّشوام«)2(.

بن�ًء على اأعداد االأزديني الوفرية والكثرية – ومنهم اأه�يل قبيلة بلقرن 
– ف�إنهم اقتنعوا ب�أنهم لن ي�شتطيعوا اأن ينزلوا جمتمعني يف مو�شع واحد مع 
اأنهم من اأ�شل واحد، عرب اأزديون قحط�نيون مي�نيون، ف�شلك بنو احل�رث 
ابن كعب ومنهم قبيلة بلقرن الطريق ال�شم�يل، ونزلوا يف مك�نهم يف ال�شراة، 
راة قب�ئل بلقرن وغ�مد وب�رق ودو�ص وغريهم من  ومن بني الذين نزلوا ال�َشّ
ب�ل�شك�ن  واختلطوا  اجلديد،  موطنهم  هوؤالء يف  وظل  االأزد،  بن  ن�شر  بني 

)1( ابن جبري، حممد بن اأحمد، رحلة ابن جبري، ليدن، مطبعة بريل، 1852م، �ص132.
)2( الهمداين، احل�شن بن اأحمد بن يعقوب، �شفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن علي االأكوع، من�شورات دار اليم�مة، 

الري��ص )د. �ص(، �ص207.
- ارجع كذلك اإلى: �شرف الدين: اأحمد ح�شني، اليمن عر الت�ريخ، درا�شة جغرافية، ت�ريخية، �شي��شية �ش�ملة، 

)د. م(، 1400ه�/ 1980م، �ص137.
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االأ�شليني اأهل البالد وع��شوا معهم. وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن هجرة هوؤالء 
االأزديني وانتق�لهم مل تكن يف زمن واحد، واإمن� يف عدة اأزم�ن، وعلى هجرات 

�شك�نية اأزدية متع�قبة، ال ُيعرف ت�ريخ كل هجرة منه� على حدة)1(.

بلد  ف�ليمن  القدم،  يف  موغلة  اليمنية  احل�ش�رة  اأن  فيه  �شك  ال  ومم� 
ذات  اليم�نية  االأزدية  والقب�ئل  بلقرن  قبيلة  ف�إن  عليه  وبن�ًء  ح�ش�ري، 
العربية  القب�ئل  ح�ش�رة  من  اأرقى  �شك  بال  وهي  مده�شة  قدمية  ح�ش�رة 
بطبيعتهم ح�شر،  واالأزديون  راة،  ال�َشّ التي ج�ورته� يف موطنه� اجلديد يف 
وغريه  الع�مل  هذا  ولعل  واال�شتقرار،  الراقي  التح�شر  ب�أ�ش�ليب  واأخذوا 
ك�ن من اأ�شب�ب تغلب هوؤالء على جريانهم يف موطنهم اجلديد، على الرغم 
اإلى املوطن اجلديد الذي  اأثن�ء هجرتهم  انت�بهم من ت�شتت ومع�ن�ة يف  مم� 
حّلوا به. وعلى الرغم من كل ذلك متكنت قبيلة بلقرن والقب�ئل االأزدية 
االأخرى من التع�مل بجدارة مع اأهل البالد االأ�شليني، تلك البالد التي 
ا�شتوطنوه� بعد هجرتهم اإليه�. كم� اأنهم ع��شوا مع هوؤالء بروح من املودة 

واملحبة يف اإط�ر ق�نون القب�ئل وع�داته� وتق�ليده�.

اأورد ال�ش�عر االأزدي)2( اأ�شم�ء املوا�شع التي نزل فيه� االأزديون بعد انهي�ر 
�شد م�أرب )�شيل العرم( وخرابه اإثر هجرتهم من اليمن، نقتطع منه� عدداً 
قب�ئل  هن�ك  ب�أن  علم�ً  القب�ئل،  تلك  برحيل  ال�شلة  ذات  االأبي�ت)1(  من 

)1( ن�ش�ر: ح�شني، درا�شة يف قبيلة االأزد، جملة العرب، اجلزء االأول، ال�شنة اخل�م�شة، رجب 1390ه�/ اأيلول )�شبتمر( 
1970م، �ص805، 808.

روية. )2( ُجم�عة الب�رقي من قبيلة ب�رق االأزدية ال�َشّ
)3( �شرف الدين، اليمن عر الت�ريخ، �ص138-137.

- اأورد حممد بن علي بن ح�شن احلريري هذه االأبي�ت يف كت�به قبيلة االأزد منذ فجر االإ�شالم اإلى قي�م الدولة 
ال�شعودية االأولى، اإ�شدارات ن�دي اأبه�، 1422ه�/ 2001م، �ص13.
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اأخرى مي�نية غري اأزدية ه�جرت من اليمن اإلى ال�ش�م بعد ت�شدع �شد م�أرب 

ولي�ص بعد خرابه:

ـــروات حّلــت الأزد بعد ماأربهـا الفـور                   فـــاأر�س احلجــاز فال�شَّ

وم�شـــت منهـم كتائـب �شدق                    منجدات تخو�س عر�س الفالة

فــات فاأنافــت علــى �شيــوف لط�شـم                   وجدي�ٍس لدى العظـام الُرّ

ـت تـــوؤم قافية البحريـن                   باخلــــور بيــن اأيــــدي الرعــاة واتالأبـَـّ

فاأقــــرت قرارهــــــا بُعمـــــــان                   فُعمـــــاٌن حمــــل تلــك احلمـــاة

واأتـــت منهــــم اخَلَوْرنَـق اأ�شــد                   فاحتووا ُمْلَكها وُمْلك الفــرات

َمــــَرات و�شمـت منهم ملوك اإلى ال�شــام                   علـــــى التَّبينيـــة املُ�شْ

واملقيمــون باحلجازيــن منهـــم                    اأرغموا عنهــم اأنـــوف العـــداة

ملكـــوا الطـــود مـن �شــــــروم                    اإلى الطائف بالباأ�س منهم والثبات

واحتوت منها خزاعتها الكعبة                    ذات الر�شـــــــــوم والآيـــــات

اأخرجت ُجْرَم بن ي�شجب منها                   عنوة بالكتائــــــب املُْعَلَمـــــات

نحن اأهل الفخار من ولد الأزد                   واأهل ال�شيــــاء والظلمــــــات

ك�نت هجرة االأزد من اليمن، واأعني هجرتهم امل�شهورة على اأثر خراب 
�شد م�أرب يف حدود ع�م 450م، بقي�دة �شيدهم ثعلبة بن عمرو، متوجهني 
االأو�ص  ومنهم  اأواًل،  املدينة  ال�شكن يف  على  مركزين  احلج�ز،  اأر�ص  اإلى 
منطقة  وخ��شة يف  احلج�ز،  اأر�ص  �شكنت  اأزدية  وهن�ك جم�عة  واخلزرج. 
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)1( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن هجرات القب�ئل االأزدية، انظر:
ب�لري��ص،  والتوزيع  للن�شر  ال�شالم  دار  ط1،  �ص17،  املختوم،  الرحيق  الدين،  �شفي  ال�شيخ  املب�ركفوري،   -

1418ه�.
- ال�شويدي، �شب�ئك الذهب يف معرفة اأن�ش�ب العرب، �ص134، 293.

الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج1، �ص609.
اجل��شر: حمد، يف �شراة غ�مد وزهران: م�ش�هدات وانطب�ع�ت، �ص201-224، دار اليم�مة، الري��ص، 1391ه�/ 

1971م.
- البالذري، فتوح البلدان، �ص25، موؤ�ش�شة املع�رف، بريوت، 1407ه�/ 1987م.

)2( الهمداين، �شفة جزيرة العرب، �ص70.

مكة يف وادي ف�طمة، ك�نوا بقي�دة �شيدهم ح�رثة بن عمرو املعروف بخزاعة، 
نزلت  اأزدية  �ش�هم هوؤالء يف طرد اجلراهمة من مكة. وهن�ك جم�عة  وقد 
اأر�ص ُعم�ن وا�شتوطنته� حتت قي�دة �شيدهم عمران بن عمرو، وبهذا يكون 
جم�عة من االأزديني ا�شتقروا يف ُعم�ن، ومنه� انت�شروا يف االأر�ص اخلليجية 
على مر حقب ت�ريخ القب�ئل االأزدية. وهن�ك قب�ئل اأزدية ا�شتقرت ب�الأر�ص 
الته�مية، واأزديون اآخرون �شكنوا يف احلج�ز عند م�ء غ�ش�ن، ومن احلج�ز يف 

م�ء غ�ش�ن توجه هوؤالء �شوب بالد ال�ش�م، ويعرفون ب�لغ�ش��شنة)1(.

يذكر الهمداين عدداً من ال�شروات التي ا�شتوطنته� القب�ئل االأزدية، 
و�شراة  عنز،  و�شراة  بلقرن،  �شراة  ا�شتوطنوا  اأنهم  فذكر  بلقرن،  قبيلة  ومنه� 
احلجر، و�شراة )احل�ل( ال�شكر، و�شراة ب�رق، و�شراة غ�مد وزهران وغريه� 

روات)2(. من ال�َشّ

راة مع �شك�ن مكة املكرمة القر�شيني  ارتبط بنو قرن واالأزديون يف ال�َشّ
راة وته�مة يبيعون وي�شرتون الب�ش�ئع  بروابط ح�ش�رية وجت�رية. وك�ن اأزد ال�َشّ
من جت�ر مكة املكرمة، وك�نت قبيلة بلقرن وبع�ص قب�ئل االأزد االأخرى ت�أخذ 
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ال�شرائب واملكو�ص التج�رية على الب�ش�ئع التي متر من بالده� مق�بل تعهد 
ث�بت منه� بحم�ية التج�رة واملح�فظة على اأرواح التج�ر وغري ذلك، وهذا 
اأمر لي�ص بغريب ف�إن جميع القب�ئل امل�شيطرة على طرق القوافل التج�رية 
متر  التي  التج�رية  القوافل  على  اأت�وات  ت�أخذ  ك�نت  دي�ره�  يف  متر  التي 
ق�ئمة على  قري�ص  ب�شك�ن  االأزد  قب�ئل  تكن عالقة  نفوذه�. ومل  دائرة  يف 
التج�رة بينه� فح�شب، واإمن� ك�نت هن�ك م�ش�هرات قبل ظهور االإ�شالم بني 
اأبي �شفي�ن  رويني والقر�شيني، كم� هو احل�ل ب�لن�شبة لزواج  االأزديني ال�َشّ

بع�تكة بنت اأبي اأزيهر الدو�شي وغريه من رهط قري�ص)1(.

دخول قبيلة بلقرن وقبائل اأزد ال�صراة يف الإ�صالم:
مل يت�أخر بنو قرن واالأزديون عن الدخول يف االإ�شالم، بل ك�ن دخولهم 
الهجرية،  ال�ش�بعة  ال�شنة  ك�ن يف  ولعله  ن�شبي�ً،  مبكراً  مب�دئه  واعتن�ق  فيه 
راة �شبق�ً يف هذا  وهو اأمر يثلج ال�شدر، كم� اأعطى بلقرن واالأزديني يف ال�َشّ
املج�ل اإذا م� قورنوا بغريهم من �شك�ن من�طق اجلزيرة العربية التي دخله� 

االإ�شالم مبكراً.

فقبيلة بلقرن االأزدية اأجدادهم اأزد �شنوءة ك�نوا قد وفدوا على ر�شول 
اهلل - ] -  يف حديث روي عنه - ] - بعدم� �شمع من الوفد ح�شن 

كالمهم فق�ل: »حكم�ء علم�ء ك�دوا من فقههم اأن يكونوا اأنبي�ء«)2(.

)1( احلريري، قبيلة االأزد، �ص 35، 36.
)2( ابن القيم، �سم�ص الدين، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط وعبدالقادر الأرنوؤوط، �ص541-

543، 587، ط3، موؤ�ش�شة الر�ش�لة، بريوت، 1419ه�/ 1998م.
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)1( ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، حتقيق م�شطفى ال�شق� واآخرون، جملد 2، ج2، بريوت، دار العلم )د.�ص(، �ص24-23.
)2( ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، جملد1، ج2، �ص24.

االإ�شالمية  اجلم�عة  اإلى  وان�شم  االإ�شالم  دخل  اأزدي  رجل  اأول  اإن 
االأولى هو الُطفيل بن عمرو الدو�شي الزهراين زعيم قبيلة دو�ص االأزدية 
راة، والث�بت اأن ذلك ك�ن قبل الهجرة النبوية من مكة املكرمة اإلى  ب�ل�َشّ
اقت�ش�دي�ً.  ه��شم  لبني  قري�ص  مق�طعة  ف�شل  بعد  وحتديداً  املنورة،  املدينة 
روات  وعلى الرغم من دخول الطفيل يف االإ�شالم وعودته اإلى موطنه يف ال�َشّ

داعي�ً اإلى االإ�شالم، اإال اأنه مل يوؤمن به يف البداية غري اأهل بيته)1(.

اإلى مكة املكرمة مرة ث�نية، والتقى  راة  ع�د الُطفيل من موطنه يف ال�َشّ
فيه� الر�شول الكرمي -]- ث�نية، وتزود الطفيل ب�إر�ش�دات الر�شول الكرمي 
- ] - وتوجيه�ته، ثم ع�د اإلى موطنه داعية لالإ�شالم فيه، ويف هذه املرة 
متكن الطفيل اأن ي�شتميل عدداً من جم�عته ك�نوا يف حدود ثم�نني بيت�ً، 
راة، وحلقوا ب�لر�ش���ول - ] -  يف  ه�جر ه��وؤالء معه من موطنهم ال�َشّ
روية  ال�َشّ االأزدية  القب�ئل  ف�إن  وهكذا  7ه�)2(،  �شنة  املحرم  يف  خير  غزوة 
اأمر يعتز به االأزديون ويفخرون به،  اأخذت تعتنق االإ�شالم تدريجي�ً، وهو 
�شب�قني يف دخول  ك�نوا  الذين  االأوائل  االأزديني  بدع�تهم  يفتخرون  كم� 

االإ�شالم، كم� هو ح�ل الطفيل بن عمرو الدو�شي.

راة، واأ�شبح دوره موؤثراً على  ك�ن الطفيل اأول رجل يعتنق االإ�شالم يف ال�َشّ
راة ودعوتهم للدخول يف االإ�شالم، واأق�شد بذلك لي�ص �شراة غ�مد  �شك�ن ال�َشّ
روات االأخرى ومن بينه� �شراة بلقرن اإخوان غ�مد  وزهران فح�شب، واإمن� ال�َشّ
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لبع�شهم البع�ص. فقد �شع نور االإ�شالم على  وزهران، واأقرب القب�ئل ن�شب�ً 
تلك املن�طق، و�ش�ر الأهله� يف امل�شتقبل دور كبري يف بن�ء الدولة االإ�شالمية 
ع�شكري�ً و�شي��شي�ً وح�ش�ري�ً، وقد ك�ن هذا اجلهد جهداً تدريجي�ً، وعلى �شكل 
جم�ع�ت حمدودة، حتى غدت الدعوة االإ�شالمية على نط�ق �شعبي وا�شع 

مع مرور الزمن، ومع تقدم عملي�ت الفتوح�ت االإ�شالمية.

زارت وفود االأزديني - ومنهم وفد بني قرن-  الر�شول -]- يف الع�مني 
الت��شع والع��شر الهجريني، و�شمي الع�م الت��شع الهجري بع�م الوفود لكرثة 
العربية  اجلزيرة  من�طق  اأرج�ء  من  املنورة  املدينة  اإلى  ج�ءت  التي  الوفود 
اإلى املدينة  مب�يعة الر�شول الكرمي، خ��شة بعد فتح مكة املكرمة. فج�ءت 
راة، ووفد ب�رق، ووفد خثعم،  وفود من االأزديني، منهم وفد قبيلة بلقرن ال�َشّ
راة. كم� وفد على الر�شول -  ووفد �شراة احلجر وغريه� من وفود من�طق ال�َشّ
] - �شم�د االأزدي وهو من اأزد �شنوءة الذين منهم قبيلة بلقرن )1(. وقد 
اأو�شع بعد فتح مكة  وعلى نط�ق  وانت�شر االإ�شالم �شريع�ً  تعمق هذا االأمر 
املكرمة، اأي اأن الفرتة التي �شبقت فتح مكة وحتديداً الع�م ال�ش�بع الهجري 
قب�ئل  من�طق  تدريجي وحمدود يف  وب�شكل  االإ�شالم  انت�ش�ر  بداية  ك�نت 
راة االأزدية. وحطم االأزديون م� عندهم من اأ�شن�م كم� فعل الطفيل بن  ال�َشّ
عمرو الّدو�شي االأزدي واأ�شح�به يف بالد غ�مد ودو�ص، فحطموا �شنم عمرو 
بن حممة الدو�شي املعروف بذي الكفني)2(. وكذلك فعل جرير بن عبداهلل 

حلب  الوعي،  دار  قلعجي،  روا�ص  وحممد  ف�خوري  حممود  حتقيق  ال�شفوة،  �شفة  الدين،  جم�ل  اجلوزي،  ابن   )1(
1389ه�/ 1969م، �ص64.

- املب�ركفوري، عبدالرحمن، الرحيق املختوم، دار الفكر، بريوت، 1408ه�/ 1988م، �ص131.
)2( ملعرفة املزيد عن الوفود التي قدمت اإلى الر�شول الكرمي -]-، ارجع اإلى:  ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج1، دار 

�ش�در، بريوت، 1405ه�/1985م، �ص320.
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)1( ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج1، �ص348.
)2( ن�ش�ر، درا�شة يف قبيلة االأزد، �ص810-809.

البجلي وجم�عته ب�شنم ذي اخلل�شة يف بالد خثعم بعد فتح مكة)1(.

ت�شري م�ش�در الت�ريخ االإ�شالمي اإلى اأنه يف ال�شنة الع��شرة الهجرية، وفد 
رد بن عبداهلل االأزدي مع جم�عة من قومه االأزديني على الر�شول -] -  �شُ
رداً على جم�عته، واأر�شله  ف�أ�شلموا بني يديه. ف�أمرَّ الر�شول الكرمي -]- �شُ
داعي�ً اإلى قومه واالأقوام املج�ورة، ومنه� قوم بلقرن، وجم�هداً �شد امل�شركني. 
رد وقومه  التي دخله� االإ�شالم عن طريق الداعية �شُ وك�ن من بني البالد 
بالد ُجر�ص، وقد ذهب وفد منه� اإلى الر�شول الكرمي -]- للوقوف بني 

يديه واإعالن اإ�شالمهم، ولي�شتمعوا اإلى توجيه�ته واإر�ش�داته الكرمية )2(.

وبعد فتح مكة املكرمة قويت �شوكة امل�شلمني، و�شعفت قري�ص وانه�رت 
وك�ن  فيه.  للدخول  م�شرعيه  على  االإ�شالم  ب�ب  وُفتح  و�شي�دته�،  قوته� 
الر�شول الكرمي -]- يو�شي الوفود ب�شه�دة اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً 
اهلل  بيت  وحج  رم�ش�ن،  و�شوم  الزك�ة،  واإيت�ء  ال�شالة  واإق�م  اهلل،  ر�شول 

احلرام، ون�شح امل�شلمني، وط�عة اأويل االأمر يف غري مع�شية اهلل.

عمت بالد بلقرن وبالد ال�شراة االأخرى حركة وا�شعة يف مق�ومة ال�شرك 
والوثنية وحم�ربة امل�شركني واإزالة مظ�هر ال�شرك يف كل البالد، والعمل على 
ن�شر االإ�شالم بني االأه�يل ب�لرفق واحلكمة. وقد اأ�شعفتن� امل�ش�در الت�ريخية 
اإ�شالمه� بني يديه  الر�شول الكرمي -]- تعلن  التقت  التي  الوفود  عن 
ن�شر  يف  امل�شلمني  هوؤالء  دور  عن  وا�شحة  �شورة  اأعطتن�  كم�  الكرميتني 
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االإ�شالم يف بالدهم وتطبيق مب�دئه والعمل على اإزالة مظ�هر ال�شرك)1(.

اإن دخول قبيلة بلقرن االإ�شالم ك�ن مبكراً ن�شبي�ً كغريه� من القب�ئل 
الدولة  اأن�شطة  يف  بلقرن  قبيلة  �ش�همت  كم�  راة.  ال�َشّ يف  املقيمة  االأزدية 
االإ�شالمية،  الفتوح  جم�الت  يف  خ��شة  وبن�ئه�،  االأولى  االإ�شالمية 
االأزدية  القب�ئل  وتعّد  والتح�شر.  ك�لتم�شري  احل�ش�ري  البن�ء  وجم�الت 
يف  التح�شر  جم�الت  يف  الوا�شعة  جتربته�  بحكم  املج�ل  هذا  يف  رائدة 

موطنه� االأول اليمن.

وب�شورة موجزة ف�إن وفد االأزد االأول الذي وفد على الر�شول -]- 
الإعالن اإ�شالمه بني يديه، ن�ل اإعج�ب الر�شول -]- وق�ل فيهم الر�شول 
قواًل ح�شن�ً: »مرحب�ً بكم، اأح�شن الن��ص وجوه�ً، واأ�شدقهم لق�ًء، واأطيبهم 
بن  �شويد  وفد  وعندم�  منكم«)2(.  واأن�  مني  اأنتم  اأم�نة،  واأعظمهم  كالم�ً، 
االأزدي  الوفد  رئي�ص  االأزدي، وهو  �شويد  بن  زيد  بن  احل�رث جد علقمة 
الث�ين على ر�شول اهلل -]-، ق�ل اأُعجب الر�شول الكرمي مب� �شمعه من�، 
فق�ل الر�شول -]-: »من اأنتم«؟ قلن� موؤمنون، فتب�شم وق�ل: »لكل �شيء 
ع�شرة خ�شلة، خم�ص  قلن� خم�ص  واإمي�نكم«؟  قولكم  فم� حقيقة  حقيقة، 
منه� اأمرتن� به� ر�شلك اأن نعمل به�، وخم�ص اأمرتن� اأن نعمل به�، وخم�ص 

)1( ملعرفة املزيد عن هذه الوفود، ارجع اإلى: 
- ابن القيم، زاد املع�د، �ص543-542، 587.

- ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، ج4، �ص229-230، ط1، دار الكت�ب العربي، بريوت: 1408ه�، 1987م.
- الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج1، �ص130.

- ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج1، �ص359-291.
)2( للمزيد ارجع اإلى: 

- ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج1، �ص338-337.
- ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، ج2، �ص33.
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)1(  ابن القيم: زاد املع�د، ج3، �ص587.
-ملزيد من املعلوم�ت، ارجع اإلى: ال�شهري، علي البكري، ت�ريخ بالد بني �شهر، �ص33-32.

)2( ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، ج2، �ص51.

فق�ل  �شيئ�ً.  منه�  تكره  اأن  اإال  االآن عليه�،  فنحن  اجل�هلية،  به� يف  تخلقن� 
به�«؟  توؤمنوا  اأن  ر�شلي  به�  اأمرتكم  التي  اخلم�ص  »وم�  الر�شول -]-: 
قلن�: اأن نوؤمن ب�هلل ومالئكته وكتبه ور�شله والبعث بعد املوت. ق�ل الر�شول 
الكرمي -]-، »وم� اخلم�ص التي اأمرتكم اأن تعملوا به�«؟ قلن�: ال اإله اإال 
احلرام  البيت  ونحج  رم�ش�ن،  ون�شوم  الزك�ة،  ونوؤتي  ال�شالة،  ونقيم  اهلل، 
من ا�شتط�ع اإليه �شبياًل. ق�ل الر�شول الكرمي: »م� اخلم�ص التي تخلقتم به� 
يف اجل�هلية«؟ فقلن�: ال�شكر عند الرخ�ء، وال�شر عند البالء، والر�ش� مبر 

الق�ش�ء، وال�شدق يف مواطن اللق�ء، وترك ال�شم�تة ب�الأعداء.

الر�شول  الديني بني وفد االأزد والر�شول -]- ق�ل  اللق�ء  بعد هذا 
ق�ل:  ثم  اأنبي�ء«.  يكونوا  اأن  فقههم  ك�دوا من  علم�ء،  -]-: »حكم�ء، 
تقولون: فال  اإن كنتم كم�  فتم لكم ع�شرون خ�شلة  اأزيدكم خم�ش�ً  »واأن� 
جتمعوا م� ال ت�أكلون، وال تبنوا م� ال ت�شكنون، وال تن�ف�شوا يف �شيء اأنتم 
عنه غداً تزولون، واتقوا اهلل الذي اإليه ترجعون، وعليه تعر�شون، وارغبوا 

فيم� عليه تقدمون وفيه تخلدون«)1(.

اإلى  واملعراج  االإ�شراء  ليلة  ع�د  الر�شول -]-  عندم�  اأن  ومعلوم 
ذلك  ومن  الأ�شح�به  الليلة  تلك  �ش�هده  م�  ي�شف  اأخذ  املكرمة  مكة 
و�شوله اإلى ال�شم�ء ال�ش�د�شة، حيث عّرفه جريل - عليه ال�شالم -على 
مو�شى- عليه ال�شالم- فق�ل: هذا اأخوك مو�شى فوجده اأ�شبه برج�ل اأزد 

�شنوءة)2( �شكاًل وقوة.
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راة الأزدية يف اأحداث الرّدة: قبيلة بلقرن وقبائل ال�صَّ

مم� ال �شك فيه اأن حركة الردة ك�نت من اأخطر م� واجهته الدولة االإ�شالمية 
االأولى بعد وف�ة الر�شول -]-، وت�شّلم اأبو بكر اخلالفة االإ�شالمية، معلن�ً 
اأو مواربة، وج�ء ذلك يف  موقفه ال�شريح من الردة واملرتدين دون مه�دنة 
لق�تلتهم  اهلل -]-  لر�شول  يوؤدونه  ك�نوا  عق�اًل  منعوين  لو  »واهلل  قوله: 

عليه .. واهلل الأق�تلن من فرق بني ال�شالة والزك�ة«.

اإن حركة الردة حركة ع�مة يف الدولة االإ�شالمية االأولى، ومل تقت�شر 
على اإقليم بعينه وال جم�عة بعينه�، واإمن� �شملت الكثري من املن�طق الت�بعة 
بعد  االإ�شالمية  للدولة  الت�بعة  االإ�شالمية  البالد  من  راة  ال�َشّ وبالد  له�. 
اعتن�ق �شك�نه� االإ�شالم، واإعالن الوالء له. ومن املعروف بداهة اأن حركة 
االإ�شالمية مل تكن على وترية واحدة يف جميع من�طق  الدولة  الردة يف 

الدولة، كم� مل تكن على م�شتوى واحد من احلدة اأو ال�شعف.

راة االأزدية بني احلج�ز واليمن �ش�هم يف كبح  يف اعتق�دي اأن موقع ال�َشّ
راة، وقلل من �ش�أنهم الأنهم ا�شطدموا ب�جليو�ص التي  جم�ح املرتدين يف ال�َشّ
روية، كم�  اأر�شله� اخلليفة اأبو بكر ملح�ربة املرتدين يف املن�طق اليمنية وال�َشّ
اإلى املق�ومة املحلية  لتلك اجليو�ص، ب�الإ�ش�فة  �شكلت تلك املنطقة معراً 
من  وجميعه�  عنه،  ترتد  ومل  دينه�  على  ظلت  التي  اجلم�ع�ت  قبل  من 

االأمور التي قللت من �ش�أن حركة الردة يف ال�شروات واإ�شع�فه�.

متكن تكتل اأزدي �شروي بزع�مة جرير بن عبداهلل البجلي من حم�ربة 
هذا  وك�ن  �شملهم،  وت�شتيت  وهزميتهم  الب�رقي  حمي�شة  بزع�مة  املرتدين 
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روية، وخ��شة يف  العمل قد اأ�شعف قوى املرتدين يف املن�طق االأزدية ال�َشّ
راة )1(. و�شط ال�َشّ

مثل �شراة بلقرن و�شراة خثعم و�شراة �شمران و�شراة بني عمرو و�شراة 
روية. كم� اأن اجليو�ص  بني �شهر وب�لل�شمر وب�للحمر وغريه� من املن�طق ال�َشّ

االإ�شالمية املق�تلة للمرتدين يف املنطقة متكنت من قهر املرتدين.

هريرة  اأبو  ق�ل  ب�لكرثة،  يكونوا  مل  االأزدية  راة  ال�َشّ اأهل  من  واملرتدين 
راة  -ر�شي اهلل عنه-: »مل يرجع رجل واحد من دو�ص وال من اأهل ال�َشّ
راة االأزدية ب�الإ�شالم، بل  كله�«)2(.  وهذا يدل على مدى مت�شك قب�ئل ال�َشّ
اإن قواتهم فرقت �شمل املرتدين يف جه�ت كثرية. وقد اأبدت املجتمع�ت 
له  مع�ر�شته�  وك�نت  العن�شي،  لالأ�شود  �شديدة  مع�ر�شة  روية  ال�َشّ االأزدية 

بكل الو�ش�ئل الدينية والفكرية والع�شكرية واالقت�ش�دية.

الفتوحات  روية يف  ال�صِّ دور قبيلة بلقرن والقبائل الأزديــة 
الإ�صالمية:

البالد االإ�شالمية يف  الرّدة وا�شتقرار االأو�ش�ع يف  انته�ء حروب  بعد 
اأن  االإ�شالمية  الدولة  على  لزام�ً  اأ�شبح  ال�شديق،  بكر  اأبو  اخلليفة  عهد 
ت�شرع يف ن�شر االإ�شالم خ�رج اجلزيرة العربية، خ��شة يف البالد املج�ورة 
له�، كم� هو احل�ل ب�لن�شبة لبالد ال�ش�م والعراق، فك�ن ال بد من اإعالن 
اجله�د �شد الروم والفر�ص يف مطلع االأمر، تنفيذاً الأمر الر�شول -]- 

)1( الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج3، �ص321 وم� بعده�.
- احلريري، قبيلة االأزد، �ص58.

)2 احلريري، قبيلة االأزد، �ص59.
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فقد ورد يف خط�ب اأبي بكر ال�شديق لل�شح�بة م� ي�شري �شراحة اإلى اأن 
بالد  يف  االإ�شالم  لن�شر  امل�شلمني  يوجه  اأن  يريد  ك�ن   -[- الر�شول 
ال�ش�م، لكن املنية وافته قبل اأن ينفذ ذلك، فعزم اأبو بكر ال�شديق على 
تنفيذ م� راآه الر�شول الكرمي -]- يف توجيه جند امل�شلمني اإلى بالد 
ال�ش�م)1(. وك�ن الروم والفر�ص من اأ�شد خ�شوم الدولة االإ�شالمية وقتذاك. 
وك�نت القي�دة االإ�شالمية واعية ومت�أكدة من مدى قوة الروم وقوة الفر�ص 
على حد �شواء، لذلك ك�ن من ال�شروري على الدولة االإ�شالمية اأن تعد 
يف  للم�ش�ركة  جنده�)3(  ت�شتنفر  اأن  عليه�  وك�ن  حلربهم�،  الالزمة  العدة 
احلرب ب�الأنف�ص واالأموال)2(. حتى اأن اجلم�ع�ت التي ارتدت ورجعت 
اإلى االإ�شالم �شمح له� ب�مل�ش�ركة يف اجله�د �شد االأعداء بعد اأن اأعلنوا 
التوبة، وامتثلوا الأوامر االإ�شالم، وط�عة ق�دته، واأ�شبح لهوؤالء دور ف�عل 

يف احلروب �شد االأعداء.

روية ا�ستعداد وافر لالنخراط  كان لدى قبيلة بلقرن وقبائل الأزد ال�َسّ
و�شوب  ال�ش�م  بالد  �شوب  املتجهة  االإ�شالمية  القوات  �شفوف  يف 
العراق م�ش�ركني يف اجلبه�ت االإ�شالمية، خ��شة وقد ا�شتنفر اخلليفة اأبو 
بكر اجلميع لاللتح�ق ب�لقوات االإ�شالمية التي اأمر بتوجهه� اإلى بالد 

)1(  الواقدي، اأبو عبداهلل عمر، فتوح ال�ش�م، ج2، بريوت، دار اجليل )د. �ص(. �ص5.
- �شج�ع، عبدالرحمن، اليمن يف �شدر االإ�شالم، دم�شق، دار الفكر، 1408ه�، �ص27.

)2( البالذري، اأحمد بن يحيى، فتوح البلدان، حتقيق ر�شوان حممد ر�شوان، بريوت، دار الكتب العلمية، 1403ه�/ 
1983م، �ص128، 129.

- الواقدي، فتوح ال�ش�م، ج1، �ص6-4.
)2( الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج3، �ص388 وم� بعده�.

- االأزدي، حممد عبداهلل، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، حتقيق عبداملنعم ع�مر، الق�هرة، دار مط�بع �شجل العرب، 1969م، 
�ص9-8.
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)1( االأزدي، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، �ص6.
)2( البالذري، فتوح البلدان، �ص128.

- االأزدي، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، �ص6-5.

اإلى  م�لك  بن  اأن�ص  مع  اأر�شل كت�ب�ً  قد  ال�شديق  بكر  اأبو  ال�ش�م وك�ن 
راة ي�أمرهم فيه ب�جله�د، وقد اأدى اأن�ص  القب�ئل واالأقوام االأزدية يف ال�َشّ
للن��ص وعلمهم واجب�ت  ابن م�لك مهمته على خري وجه حني �شرح 
اجله�د يف �شبيل اهلل ب�الأنف�ص واالأموال، وهو فري�شة واجبة، ف�إم� الهداية 
واإم� الفتح وت�أدية اجلزية. وقد لقي اأن�ص بن م�لك ترحيب�ً من الن��ص يف 

راة، وق�لوا له: »اإن� �ش�ئرون«)1(. ال�َشّ

راة  غ�در رج�ل قب�ئل االأزد ومنهم قبيلة بلقرن ح�شراً وبدواً بالدهم ال�َشّ
على �شكل كت�ئب ع�شكرية اإ�شالمية م�شتعدة للجه�د، متوجهني اأواًل اإلى 
املدينة املنورة، الع��شمة االإ�شالمية االأولى للدولة االإ�شالمية)2(، وا�شتقبلهم 
امل�شلمني  جند  طالئع  فهم  واالحرتام،  ب�لرتحيب  املنورة  املدينة  اأه�يل 
مع  قرن  بنو  �ش�رك  وهكذا  ال�ش�م.  بالد  الروم يف  االأعداء  �شد  املح�ربني 
راة يف الفتوح�ت االإ�شالمية االأولى، وك�ن لهم  االأزديني واإخوانهم يف ال�َشّ
دور ف�عل يف تلك الفتوح�ت. ويعد اأزد �شنوءة ومنهم بنو قرن من اأوائل 
الذين لبوا دعوة اجله�د التي اأطلقه� اخلليفة اأبو بكر ال�شديق -ر�شي اهلل 

عنه- �شد الروم يف بالد ال�ش�م، وك�نوا من ال�شب�قني يف ذلك.
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معركة  يف  روية  ال�َصّ ــة  الأزدي والقبائل  بلقرن  قبيلة  م�صاركة 
الريموك:

اإن م�ش�ركة قبيلة بلقرن يف الفتوح�ت االإ�شالمية ومنه� معركة الريموك 
راة االأزدية التي ك�ن له� دور  ت�أتي من خالل امل�ش�ركة الك�ملة لقب�ئل ال�َشّ
ق�دة  اإمرة  حتت  والقي�دة  العدد  حيث  من  املعركة،  يف  امل�ش�ركة  يف  ف�عل 
اجلراح،  بن  عبيدة  واأبو  �شفي�ن،  اأبي  بن  يزيد  ال�ش�م،  بالد  يف  امل�شلمني 
و�شرحبيل بن ح�شنة، وعمرو بن الع��ص وغريهم من ق�دة امل�شلمني الذين 
توجهوا اإلى ال�ش�م ملح�ربة الروم فيه�. وك�ن من بني االأزديني عدد كبري من 
اأزد �شنوءة )1( ومنهم بنو قرن )اأزد بلقرن(. وقدر عدد االأزديني امل�ش�ركني يف 
معركة الريموك من األف اإلى األفي مق�تل ك�نوا حتت اإمرة الق�ئد ه�ش�م بن 
عتبة بن اأبي وق��ص حتت لواء اأبي عبيدة ابن اجلراح وقي�دته)2(. ولعل تدفق 
حتى  ومتالحق�ً  تب�ع�ً  ك�ن  الروم  لقت�ل  ال�ش�م  على  االأزديني  املج�هدين 
اكتمل)3(. ويبدو يل اأن عدد القوات االأزدية ك�ن عدداً معقواًل ب�لن�شبة اإلى 
راة، كم� اأن �شج�عتهم يف القت�ل جعلت لهم  عدد ال�شك�ن االأزديني يف ال�َشّ

دوراً ف�عاًل يف معركة الريموك.

واإمن�  فقط،  الريموك لي�ص جنداً  بنو قرن االأزديون يف معركة  اإن م� قدمه 
ك�نوا رج�اًل ق�دة لهم خرتهم يف القت�ل وتخطيط احلروب، وخ��شة يف جم�ل 
الفرو�شية وحتمل اأعب�ء القت�ل �شد اأعدائهم، واعتب�ر ذلك جه�داً ديني�ً يبذله 
امل�شلم يف �شبيل اهلل دف�ع�ً عن االإ�شالم وامل�شلمني. ونذكر من هوؤالء الق�ئد 

)1( الواقدي، كت�ب املغ�زي، حتقيق م�ر�شالن جون�ص، بريوت، ع�مل الكتب )د. �ص(، �ص722-721.
)2( االأزدي، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، �ص159.

راة، �ص62. )3( ابن جري�ص، درا�ش�ت يف ت�ريخ ته�مة وال�َشّ
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راأ�ص خي�لته االأزديني يف معركة الريموك،  قي�ص بن هبرية الذي ك�ن على 
الوليد، وكذلك  بن  الع�م خ�لد  الق�ئد  مب��شر مع  ات�ش�ل  والذي ك�ن على 

عمرو بن الطفيل الّدو�شي، وُجندب بن عمرو بن حممة الّدو�شي وغريهم�.

روات يف  اأزد ال�َشّ اأ�ش�د املوؤرخ االأزدي يف كت�به ت�ريخ فتوح ال�ش�م بدور 
القت�ل و�شج�عتهم فيه�)1(، ك�ن هوؤالء من قبيلة بلقرن وزهران وب�رق و�شالم�ن 
وغريهم. وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن الق�ئد امل�شلم �شرحبيل بن ح�شنة اأحد 
اإلى االأزد.  الت�ريخية  ق�دة معركة الريموك االأربعة ين�شبه عدد من امل�ش�در 
وك�ن من بني الق�دة االأزديني الذين اأ�شيبوا يف معركة الريموك الق�ئد ُجندب 
روية ك�نت  بن عمرو الّدو�شي)2(، داللة وا�شحة على اأن القب�ئل االأزدية ال�َشّ

قد �ش�ركت بثقل يف معركة الريموك.

معروف اأن القب�ئل ذات االأ�شول اليمنية ب�شورة ع�مة ك�نت وجهته� يف 
تتجه �شوب  امل�شرية فك�نت  القب�ئل  اأم�  وال�شرق،  ال�ش�م  اإلى بالد  القت�ل 
العراق، حتى اإن عمر بن اخلط�ب -ر�شي اهلل عنه- ق�ل: »اأرح�مكم اأر�شخ 
اأن  واأود  ال�ش�م«)3(.  اأهل  من  اأ�شالفن�  تذكر  ال  م�شر  ب�ل  م�  اأرح�من�،  من 

)4( ملزيد من املعلوم�ت عن ب�ش�لة اجلند االأزدي يف معركة الريموك، ارجع اإلى: 
- االأزدي، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، �ص218.

راة، مو�شوع دور اأهل ته�مة وال�شراة يف مي�دين الفتوح�ت االإ�شالمية  - ابن جري�ص، درا�ش�ت يف ت�ريخ ته�مة وال�َشّ
املبكرة يف �شدر االإ�شالم، �ص 66-63، 86-85.

- االأزدي، ت�ريخ فتوح ال�ش�م، �ص218.              - ابن ه�ش�م، ال�شرية النبوية، ج1، �ص355، ج3، �ص315.
- ابن �شعد، الطبق�ت الكرى، ج4، �ص127.     - ابن حجر، االإ�ش�بة يف متييز ال�شح�بة، ج5، �ص60.

- ابن االأثري، الك�مل يف الت�ريخ، ج3، �ص278، 282، 283، 284.
- ابن االأثري: اأ�شد الغ�بة يف معرفة ال�شح�بة، ج2، �ص419.

- ابن القيم: زاد املع�د يف هدي خري العب�د، �ص541، 542، 546، 578، 585، 586، 587..
)1( الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك،  ج3، �ص402، 406.

- اآل ح�مد: عبدالرحمن، الع�دات والتق�ليد واالأعراق يف اإقليم ع�شري، �ص22-20.
)2( الطري،  ت�ريخ االأمم وامللوك، ج3، �ص487.
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اأ�شري هن� اإلى اأمرين، االأول: هو اأن امل�شلمني ك�نوا ينخرطون يف اجليو�ص 
االإ�شالمية على �شكل جم�ع�ت ال على �شكل اأفراد، وهو اأمر ينطبق على 
م� يف  قبيلة  نتتبع  اأن  جداً  الع�شري  من  الث�ين:  روية.  ال�َشّ االأزدية  القب�ئل 
الفتوح االإ�شالمية الأن املوؤرخني مل يعنهم اأن يذكروا ا�شم من ا�شرتك من 
القب�ئل يف كل معركة، علم�ً ب�أن امل�شرتكني امل�شلمني يف املع�رك االإ�شالمية 
ظلوا يح�فظون على جتمع�تهم وقب�ئلهم، وهذا اأمر ينطبق على قبيلة بلقرن 

روية االأخرى. والقب�ئل االأزدية ال�َشّ

روية االأخرى  من خالل م� بذله رج�ل قبيلة بلقرن والقب�ئل االأزدية ال�َشّ
من �شج�عة واإقدام يف حرب الريموك نتو�شل اإلى االآتي:

1- اإن بالد ال�ش�م هي جبهة القب�ئل االأزدية ال�شروية املف�شلة، حيث اإن 
لهم جذوراً ن�شبية يف تلك البالد، ومن هوؤالء الغ�ش��شنة وغريهم من 

القب�ئل اليمنية االأزدية.

رويون بقوات اأزدية كبرية يف حروب بالد ال�ش�م،  2- �ش�رك االأزديون ال�َشّ
وخ��شة يف معركة الريموك. وك�ن ق�دة الريموك من امل�شلمني يركزون 
قت�ل  يف  واإخال�شهم  ب�شج�عتهم  منهم  قن�عة  االأزديني  اجلند  على 

عدوهم الروم، وركز هوؤالء الق�دة على فئة الفر�ش�ن )اخلي�لة( منهم.

3- ظهر عدد من الق�دة الع�شكريني االأزديني ال�ّشرويني، ج�ءوا يف ال�شف 
ومن  االأوائل،  الق�دة  اإال  الع�شكرية  القي�دة  يف  ي�شبقهم  ومل  االأول 
هوؤالء عمرو بن الطفيل الّدو�شي االأزدي وُجندب بن عمرو بن حممة 
االأزدي وعمرو بن يزيد بن اجُلر�ص وعرفجة بن هرثمة الب�رقي االأزدي 
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و�شرة بن �شيم�ن االأزدي وغريهم.

معركة  القت�ل يف  يف  كبري  من جهد  رويون  ال�َشّ االأزديون  بذله  م�  اإن   -4
ع�شكريني  وقي�ديني  اأ�ش�و�ص  حم�ربني  يكونوا  الأن  هي�أهم؛  الريموك 
خمططني يف املع�رك االإ�شالمية التي وقعت بعد الريموك. وقد خدم 
يف  �شفي�ن  اأبي  بن  مع�وية  االأموي  اخلليفة  قوات  يف  هوؤالء  من  ق�شم 
اأنهم  رويني  ال�َشّ االأزديني  ميزة  ومن  الثغور.  على  الروم  �شد  حروبه 

�ش�ركوا مع غريهم يف الفتوح االإ�شالمية منذ بدايته�.

رويني ك�نوا  م�ش�ألة جديرة ب�الهتم�م، وهي اأن الكثري من االأزديني ال�َشّ
مرور  ومع  ال�ش�م،  بالد  اإلى  توجهوا  عندم�  معهم  ع�ئالتهم  ا�شطحبوا  قد 
الزمن زاد عدد هوؤالء واأ�شبح لهم من�زل كثرية، وتنقلوا يف جنب�ت بالد 
ال�ش�م: �شورية وفل�شطني واالأردن، وهذا يف�شر لن� وجود الكثري من االأزديني 
رويني وغريهم يف تلك البالد يف هجرة اأزدية ث�نية بعد الهجرة االأزدية  ال�َشّ
االأولى الق�دمة من اليمن، وكذلك ك�نوا يف العراق وال�شرق عموم�ً. ويف 
روات،  ال�َشّ من�طق  من  ج�ءت  الث�نية  االأزدية  الهجرة  ف�إن  ال�شي�ق  هذا 
واأ�شبح لالأزديني �ش�أن يف العهد االأموي ف�ش�روا كتلة قبلية مي�نية ذات �ش�أن 
يف احلي�ة ال�شي��شية، وذات �ش�أن يف احلي�ة احل�ش�رية، اإذ ك�ن للقب�ئل االأزدية 
دور وا�شح يف التح�شر والبن�ء واال�شتقرار يف مواطنهم اجلديدة. واإن الهجرة 
قبيلة  ومنهم  االأزدي  الوجود  لن�  تف�شر  ال�ش�م  بالد  اإلى  روية  ال�َشّ االأزدية 
بلقرن يف تلك البالد جنوداً، ثم اأ�شبحوا مقيمني مع اأ�شرهم هن�ك، ع�ملني 

يف جم�الت التم�شري والتح�شر الزراعي والعمراين واالقت�ش�دي.
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م�صاركة قبيلة بلقرن والقبائل الأزدية ال�صروية يف قتـال 
الفر�س:

انفتح معه�  مي�دينه�  االإ�شالمي وتعددت  الفتح  ات�شعت حركة  عندم� 
ب�ب اجله�د االإ�شالمي على م�شراعيه. وك�ن اأهل اليمن يرغبون يف التوجه 
اإلى ال�ش�م، واأهل م�شر يرغبون يف التوجه اإلى العراق. وح�ول اخلليفة عمر 
الوقت  للقت�ل، وح�ول يف  املتوجهة  االأطراف  يوازن بني  اأن  ابن اخلط�ب 
ملق�تلة  منهم  غفرية  اأعداداً  هيوؤوا  الفر�ص  اأن  فراأى  ويوجه،  يوؤثر  اأن  نف�شه 
امل�شلمني الذين توافدوا على العراق تب�ع�ً. وراأى اخلليفة عمر بن اخلط�ب 
ك�فية  وق��ص غري  اأبي  بن  �شعد  قي�دة  هم حتت  الذين  امل�شلمني  اأن عدد 

لالنت�ش�ر على الفر�ص واإنه�ء كي�نهم ال�شي��شي.

يرغب  اأن  بن اخلط�ب  اخلليفة عمر  املرتكزات ح�ول  تلك  وبن�ًء على 
الفر�ص، حتى  العراق ملق�تلة  التوجه �شوب بالد  االأطراف االإ�شالمية يف 
اإنه رغب الكثري من القب�ئل االأزدية وغريه� للتوجه �شوب اجلبهة العراقية 
ملق�تلة الفر�ص، ومن ثم ك�شرهم واال�شتف�دة من ملكهم وثرواتهم. وبذلك 
الفر�ص  لقت�ل  امل�شلمني  اأعداداً غفرية من  بن اخلط�ب  اخلليفة عمر  وجه 
القوات  يق�شم  بن اخلط�ب  اخلليفة عمر  ك�ن  واأحي�ن�ً  العراق.  اأر�ص  على 
العراق  من  كل  اإلى  بدوره�  تتوجه  جم�ع�ت  اإلى  من��شفة  االإ�شالمية 

وال�ش�م)1(.

روية، ومنه� جم�عة قبيلة بلقرن للم�ش�ركة  توافدت اجلم�ع�ت االأزدية ال�َشّ
يف  ال�شيب�ين  ح�رثة  بن  املثنى  الع�م  الق�ئد  قي�دة  حتت  الفر�ص  حرب  يف 

)1( الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج2، �ص484.
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من�طق جنوب العراق، وك�ن املثنى بح�جة م��شة اإلى قوات اإ�شالمية حت�رب 
اإلى ج�نبه �شد الفر�ص. فلبى بنو قرن مع االأزديني ال�شرويني نداء اجله�د 
حتت اإمرة الق�ئد جرير بن عبداهلل البجلي الذي توجه مع قواته اأواًل اإلى 
واأمره  فيه�،  ا�شتقبله  الذي  اخلط�ب  بن  اخلليفة عمر  ملق�بلة  املنورة  املدينة 
ب�ل�شري مع قواته االأزدية ال�شروية اإلى العراق، خ��شة واأن قوات املثنى بن 
قوات  انك�ش�ر  بعد  اإلى دعم ع�شكري  بح�جة  اأ�شبحت  ال�شيب�ين  ح�رثة 
امل�شلمني يف معركة اجل�شر اأم�م القوات الف�ر�شية، وا�شت�شه�د الق�ئد امل�شلم 

اأبي عبيد الثقفي.

توجهت جم�ع�ت من قب�ئل االأزد حتت اإمرة ق�ئدهم عرفجة بن هرثمة 
الب�رقي الذي يعد من الق�دة االأزديني املهمني، وله دور ع�شكري ف�عل يف 
اجلبهة االإ�شالمية يف حروب املرتدين يف ُعم�ن، ويف غزو الفر�ص بحراً من 
اخلليج العربي، فتوجه الق�ئد االأزدي عرفجة وجم�عته اإلى العراق مل�ش�عدة 
االأزديون يف  وا�شرتك  الفر�ص.  ال�شيب�ين يف حروبه �شد  املثنى بن ح�رثة 
الق�ئد  وك�ن  الفر�ص)1(،  على  امل�شلمون  فيه�  انت�شر  التي  البويب  معركة 
االأزدي عرفجة من امل�شت�ش�رين الع�شكريني للمثنى بن ح�رثة ال�شيب�ين، 
مع�رك كثرية �شد  املثنى يف  �ش�ركوا  الذين  الع�شكريني  الق�دة  وك�ن من 

الفر�ص يف بالد العراق.

تولى الق�ئد امل�شلم امل�شهور �شعد بن اأبي وق��ص قي�دة القوات االإ�شالمية يف 
العراق يف عهد اخلليفة عمر بن اخلط�ب، وك�ن من بني قواته عدد من االأزديني 

)1( ملزيد من املعلوم�ت عن مع�رك امل�شلمني يف العراق �شد الفر�ص، ارجع اإلى: الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج2، 
�ص370 وم� بعده�.
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�ش�ركوا يف  وكلهم  وب�رق وغريهم،  واأملع  وزهران  وغ�مد  بلقرن  رويني من  ال�َشّ
معركة الق�د�شية. وك�ن اأبو �شرير حنيفة بن عبداهلل بن عوف االأزدي ال�شروي 
قد  اجلراح  بن  ع�مر  عبيدة  اأبو  الق�ئد  ك�ن  رويني  ال�َشّ االأزديني  راية  يحمل 

اأر�شلهم اإلى العراق لدعم املج�هدين امل�شلمني هن�ك �شد الفر�ص)1(.

رويون بالًء ح�شن�ً يف مق�رعة  وقد اأبلى بنو قرن مع اإخوانهم االأزديون ال�َشّ
الفر�ص، وك�نوا جم�عة واحدة يف املع�رك. كم� اأن االإمدادات الع�شكرية االأزدية 
وال�شروية تالحقت على العراق من قب�ئل بلقرن وغ�مد ودو�ص وب�رق وخثعم 
وغريهم، وكلهم قدموا خدم�ت ع�شكرية قت�لية ممت�زة يف مع�رك امل�شلمني �شد 

رويني)2(. الفر�ص. وقد امتدح �شعد بن اأبي وق��ص بالء االأزديني ال�َشّ

الع�شكري  العمل  على  االأزدية  والقب�ئل  بلقرن  قبيلة  دور  يقت�شر  ومل 
وامل�ش�ركة اجله�دية يف مع�رك الفتوح�ت االإ�شالمية، واإمن� ك�نوا اأداة تعمري 
وحت�شر يف البالد ال�ش�مية والبالد العراقية على حد �شواء بعد انته�ء املع�رك 
رويني  فيهم�، وهو اأمر يقدر لهذه القب�ئل. كم� اأن الكثري من االأزديني ال�َشّ
ومنهم اأزد بلقرن بقوا يف املدن العراقية ك�لب�شرة والكوفة واملو�شل وغريه�. 
واأ�شبح لهم يف مدن العراق بيوٌت وم�ش�جد وتراٌث ح�ش�رٌي، كم� هو احل�ل 

روي يف املدن ال�ش�مية. ب�لن�شبة للح�شور االأزدي ال�َشّ

روية يف  يرى احلريري اأنه على الرغم من اأن ا�شرتاك القب�ئل االأزدية ال�َشّ
الفتوح�ت االإ�شالمية ك�ن قوي�ً، اإال اأنهم »اجتهوا فيم� بعد اإلى حركة علمية 

)1( البالذري، فتوح البلدان، �ص257-256.
)1( ملزيد من املعلوم�ت، ارجع اإلى:

- الطري، ت�ريخ االأمم وامللوك، ج3، �ص575 – 580.
- ابن جري�ص، ته�مة وال�شراة، �ص 74 - 78
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)1( احلريري، قبيلة االأزد، �ص66.
)2( ن�ش�ر، درا�شة يف قبيلة االأزد، �ص 815.

- البالذري، فتوح البلدان، �ص430.

فكرية ن�شطة، لقد ق�ل خطيبهم اأم�م اخلليفة عبدامللك بن مروان يف العهد 
االأموي بعد اأن تكلم عدة خطب�ء من القب�ئل، فلم� انتهى الكالم اإلى خطيب 
االأزد ق�ل: قد علمت العرب اأنن� حي فع�ل ولي�ص بحي مق�ل، واأن� جنزى 
بفعلن� عند اأح�شن قولهم. واأن ال�شيوف لتعرف اأكفن�، واأن املوت لي�شتغب 

اأرواحن�. وقد علمت احلرب الزبون اأن� نقرع جم�حه� .. ثم جل�ص«)1(.

اإن تعدد جبه�ت القت�ل االإ�شالمية وتب�عده� اأدى ب�شكل ف�عل اإلى نزوح 
رويني اإلى عدة بالد اإ�شالمية منه� اجلبهة  القرنيني وغريهم من االأزديني ال�َشّ
ال�شم�لية ال�ش�مية، واجلبهة ال�شرقية املمتدة من العراق اإلى الهند وال�شني، كل 
ذلك يف معظمه ك�ن يف عهد اخلليفة عمر بن اخلط�ب -ر�شي اهلل عنه- وقد 
رويني يف مدينة الب�شرة يف جنوب  تركزت جم�ع�ت اأزد بني قرن واالأزد وال�َشّ
العراق يف عهد اخلليفة عمر بن اخلط�ب واأوائل خالفة مع�وية بن اأبي �شفي�ن)2(. 
رويون من اأوائل من �شكن الب�شرة يف عهد اخلليفة عمر  ويعد االأزديون ال�َشّ
راة الذين �شكنوا يف الب�شرة واأق�موا فيه�  ابن اخلط�ب. كم� اأن قب�ئل اأزد ال�َشّ
هم جم�ع�ت من قب�ئل اأزدية �شروية مثل: بلقرن وب�رق وغ�مد ودو�ص وبني 
عمرو وبني �شهر و�شراة احلجر وغريهم. وك�ن هوؤالء ي�أتون جميع�ً حتت راية 
راة، وبنوا مع غريهم من العرب امل�شلمني مدينة الب�شرة اجلديدة التي  اأزد ال�َشّ
روية  مت�شرت وحت�شرت بف�شل جهودهم. وقد حدد وجود اجلم�ع�ت االأزدية ال�َشّ
يف الب�شرة ب�شنة 17ه�. وقد ولى اخلليفُة عمُر بن اخلط�ب الق��شي كعب بن 
اأزدي �شروي  روي الق�ش�ء يف الب�شرة، مم� يدل على وجود  ال�َشّ �شور االأزدي 
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)1( ملعرفة املزيد عن هذا االأمر، ارجع اإلى:
- عدد من الب�حثني، ع�شري تراث وح�ش�رة، الري��ص، �شركة العبيك�ن للطب�عة والن�شر، 1407ه�/ 1987م، �ص 

.22-19

وا�شح يف الب�شرة يف عهد اخلليفة عمر بن اخلط�ب ممن �ش�ركوا يف الفتوح�ت 
رويني. االإ�شالمية يف بالد العراق، وممن توالدوا فيه� من االأزديني ال�َشّ

روية �ش�ركت ب�شكل ف�عل  وعموم�ً ف�إن قبيلة بلقرن والقب�ئل االأزدية ال�َشّ
يف االأحداث االإ�شالمية الالحقة يف موقعة اجلمل، ويف اخلالف الدائر بني 
علي ومع�وية، ولهم مواقف من خالفة عبداهلل بن الزبري، ولهم دور ب�رز يف 
الفتوح�ت االإ�شالمية املو�شعة يف بالد امل�شرق وغريه� من االأحداث املهمة 
م�شر  يف  االإ�شالمية  الفتوح�ت  يف  وخ��شة  االإ�شالمية،  الدولة  ت�ريخ  يف 
رويون يف اجلي�ص  و�شم�ل اأفريقي� واأوله� فتح ليبي�، اإذ �ش�رك االأزديون ال�َشّ
الذي اأر�شله عبداهلل بن �شعد بن اأبي ال�شرح وايل م�شر لهذه الغ�ية. ومن 

ليبي� امتدت الفتوح�ت االإ�شالمية اإلى بالد املغرب يف �شم�ل اأفريقي�.

راة حلكم الدول االإ�شالمية  خ�شعت بالد بلقرن كغريه� من قب�ئل اأزد ال�َشّ
املتع�قبة، ومل تكن قب�شة تلك الدول قوية على املنطقة، ولهذا �ش�د البالد 
ح�ل من اال�شطراب واأحي�ن�ً ح�ل من الفو�شى يف فرتات �شعف الدول 
الدويالت  وظهور  العب��شية  الدولة  �شعف  فرتات  يف  خ��شة  االإ�شالمية، 
االإ�شالمية االأ�شغر واالأقل �ش�أن�، كم� هو احل�ل ب�لن�شبة لعهود الطولونيني 
واالإخ�شيديني والف�طميني واالأيوبيني وغريهم. وك�ن لقبيلة بلقرن والقب�ئل 
االأزدية ال�شرورية دور كبري يف مق�ومة حركة القرامطة، وا�شرتكوا جميع�ً يف 

مع�رك �ش�رية �شدهم، حتى متكنوا من دحرهم)1(.
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)1( انظر: ر�ش�لة �شالح الدين اإلى وايل اليمن يف توحيد البالد من اأجل اجله�د �شد ال�شليبيني:
- �شليم�ن: د. نعم�ن الطيب، منهج �شالح الدين االأيوبي يف احلكم والقي�دة، �ص209، 215-216، ط1، مطبعة 

احل�شني االإ�شالمية، الق�هرة: 1411ه�/ 1991م.
- عدد الب�حثني، ع�شري تراث وح�ش�رة، �ص21.

�ش�رك بنو قرن مع قوات االأزد يف جيو�ص امل�شلمني التي ق�ده� البطل 
امل�شلم �شالح الدين االأيوبي �شد ال�شليبيني، فك�نت خري معني له على 
ك�نت  فقد  القد�ص،  راأ�شه�  وعلى  امل�شلمني  بالد  من  ال�شليبيني  اإخراج 
ع�شري حتت حكم الدولة االأيوبية املمتدة جنوب�ً اإلى اليمن، حيث حتققت 
الوحدة االإ�شالمية التي مكنت �شالح الدين االأيوبي من حتقيق انت�ش�راته 

على ال�شليبيني بف�شل اهلل �شبح�نه وتوفيقه)1(.

ت�صوير: �صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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ت�صوير: حممد من�صور اآل حنيف القرين



103

متهيد:
للع�مل  ب�لن�شبة  احلديث  الت�ريخ  ا�شطالح  يحدد 
ومنه�  من�طق  اإلى  العثم�ين  احلكم  بو�شول  العربي 
اأهم  عن  �شورة  نعطي  اأن  ونود  العربية.  اجلزيرة 
ت�ريخه�  يف  بلقرن  قبيلة  به�  مرت  التي  االأحداث 
يف  العثم�ين  احلكم  اأحداث  اأبرزه�  ومن  احلديث، 
ب��ش�،  علي  حممد  حكم  اأحداث  وكذلك  املنطقة، 
ال�شيخ  دعوة  االإ�شالحية،  ال�شلفية  الدعوة  ظهور  ثم 
حممد بن عبدالوه�ب وانت�ش�ره� يف املن�طق الع�شريية 
حتت راية الدولة ال�شعودية االأولى والث�نية، ثم توحيد 
املنطقة الع�شريية يف بوتقة الدولة ال�شعودية احلديثة، اأو 

م� يعرف ب�ململكة العربية ال�شعودية.

بلقرن والعثمانيون:
ال�شلط�ن  العربي يف عهد  الوطن  العثم�نيون  دخل 
املم�ليك  على  انت�شر  الذي  االأول  �شليم  العثم�ين 
ال�شورية،  حلب  مدينة  �شم�ل  دابق  مرج  معركة  يف 
والتي قتل فيه� ال�شلط�ن اململوكي قن�شوة الغوري ع�م 
923ه�/ 1516م، وبعده� متكن ال�شلط�ن �شليم االأول 
ال�ش�م كله� وطرد املم�ليك  العثم�ين من دخول بالد 

تاريخ بلقرن احلديث
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على  ف�نت�شر  امل�شرية،  الدي�ر  �شوب  مب��شرة  ذلك  بعد  توجه  ثم  منه�، 
اأثره�  على  ودخل  1517م،  923ه�/  ع�م  الريدانية  معركة  يف  املم�ليك 
الق�هرة، واأمر ب�شنق ال�شلط�ن طوم�ن ب�ي اململوكي الذي ح�ول الفرار ه�رب�ً 
امل�شرفة من  الكعبة  مف�تيح  االأول  �شليم  ال�شلط�ن  ت�شلم  وقد  الدلت�.  اإلى 
امل�شلمني  على  خليفة  نف�شه  اأعلن  ذلك  اإثر  وعلى  احلج�ز،  يف  االأ�شراف 
بعد تن�زل اآخر خلف�ء بني العب��ص اخلليفة العب��شي املتوكل على اهلل عن 

اخلالفة، وحمل على اإثره� اأ�شرياً اإلى ا�شت�نبول)1( .

اإن وجود االأم�كن االإ�شالمية املقد�شة يف احلج�ز ك�ن قد جذب اأنظ�ر 
الدولة العثم�نية اإلى اأر�ص �شبه اجلزيرة العربية، بعد اأن اأ�شبح العثم�نيون 
ي�شكلون القوة االإ�شالمية الكرى املع��شرة اآنذاك بعد الق�ش�ء على اخلالفة 
اململوكية. واأ�شبحت دولتهم ترنو اإلى �شم املن�طق االإ�شالمية االأخرى يف 

كل من ق�رتي اآ�شي� واأفريقي�.

ال�شريفني(  احلرمني  )خ�دم  ال�شريفني  احلرمني  ح�مي  لقب  واأ�شبح 
وقد جتمع كل  اأي�ش�ً.  مغزاه  له  امل�شلمني  لقب خليفة  اأن  مغزاه، كم�  له 
لل�شي�دة  احلج�ز  تبعية  احلج�ز  �شريف  برك�ت  ال�شريف  اإعالن  يف  ذلك 
ب�إر�ش�ل  وذلك  القهري،  الوالء  ال  ال�شلمي  الوالء  طريق  عن  العثم�نية 
مف�تيح الكعبة مع ابنه اإلى ال�شلط�ن �شليم االأول وهو يف م�شر داللة على 

التبعية للدولة العثم�نية)2(.

)1( موؤمن، م�شطفى، ق�شم�ت الع�مل االإ�شالمي املع��شر، دار الفتح، دم�شق، 1394ه�/ 1974م، �ص36.
)2( النهروايل، قطب الدين حممد بن اأحمد، الرق اليم�ين يف الفتح العثم�ين، دار اليم�مة، الري��ص، 1967م، �ص28.
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)1( اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، العثم�نيون وبنو خ�لد يف االأح�ش�ء، بحث من�شور يف املجلة الت�ريخية املغربية، ال�شنة 
الع��شرة، العدد 29-30، يوليو 1982م، تون�ص.

اإن الوجود العثم�ين يف احلج�ز اأواًل، واإن ك�ن يف مراحله االأولى، يعد 
جميع  على  العثم�نية  الدولة  نفوذ  مد  يف  ج�دة  �شي�دية  عثم�نية  مرحلة 
لوجوده� يف احلج�ز  العربية كجزء مكمل  ل�شبه اجلزيرة  الغربي  ال�ش�حل 
من جهة، وخطة دف�عية عن املنطقة بعد ازدي�د ال�شغط االأوربي الرتغ�يل 
على البحر االأحمر ومن�طقه من جهة اأخرى)1(. كم� اأن العثم�نيني تطلعوا 
الإحالل �شي�دتهم ونفوذهم حمل النفوذ اململوكي الذي تداعى، وراأت الدولة 
تتعر�ص  التي  االإ�شالمية  البالد  عن  الدف�ع  الديني  واجبه�  من  العثم�نية 
للهجوم الرتغ�يل، وبخ��شة البالد الواقعة على ال�شواحل ومنه� منطقة �ش�حل 
البحر االأحمر، وراأى العثم�نيون �شرورة املح�فظة على وحدة البحر االأحمر 
حتت �شي�دتهم الك�ملة عن طريق ربط راأ�شه ال�شم�يل يف ال�شوي�ص بق�عدته 
اجلنوبية يف عدن، وتكون الدولة العثم�نية بذلك قد اأمنت حم�يته� للمنطقة، 

واأبعدت والية م�شر عن اخلطر االأوروبي الرتغ�يل.

ي�شكل  فهو  وا�شرتاتيجي�ً،  جت�ري�ً  االأحمر  البحر  اأهمية  ينكر  اأحد  ال 
ملتقى ق�رتي اآ�شي� واأفريقي� من جهة، ويربطهم� ب�لبحر املتو�شط واأوروب� 
من جهة اأخرى. وبن�ًء عليه ف�إن املنطقة الغربية من �شبه اجلزيرة العربية 
منطقة مهمة جداً ب�لن�شبة للدولة العثم�نية وغريه� من دول الع�مل الأنه� 
واقعة على البحر االأحمر ال�شري�ن احليوي للموا�شالت والتج�رة، فهو 
بوابة مفتوحة على البح�ر االأخرى، كم� اأن الوجود العثم�ين يف ال�ش�حل 
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الغربي للجزيرة العربية ك�ن قد عزز النظرية الع�شكرية العثم�نية الرامية 
اإلى مد نفوذ الدولة العثم�نية اإلى ال�ش�حل ال�شرقي من اجلزيرة العربية، 
اجلزيرة  �شبه  �ش�حلي  على  العثم�نية  ال�شي�دة  يف  توازن�ً  يحدث  قد  مم� 

العربية الغربي وال�شرقي على حد �شواء.

العثم�نية على  الوالي�ت  يحدد  ب�أ�شره مل  العثم�ين  العهد  اأن  معروف 
واحلج�ز  ع�شري  ومنه�  الوالي�ت  ظلت حدود  واإمن�  �شي��شية،  �شكل حدود 
حتديداً  حتديده�  يكن  مل  ع�شري  منطقة  اأن  حتى  اأكرث،  ال  اإدارية  حدوداً 
اأطلق عليه�  اأنهم كونوا مت�شرفية فيه�  وا�شح�ً يف عهدهم على الرغم من 
االإ�ش�رة  وجتدر  العثم�ين،  االإداري  التنظيم  ح�شب  ع�شري  مت�شرفية  ا�شم 
اأن االأ�شراف يف احلج�ز ك�نوا يدعون تبعية بع�ص من�طق ال�شراة  اإلى  هن� 
الع�شريية املج�ورة للحج�ز، كم� اأن اأمراء جند اأي�ش�ً ك�نوا يدعون اأحي�ن�ً تبعية 

بع�ص املن�طق الع�شريية ال�شرقية)1(.

بلقرن  بالد  ومنه�  العربية  اجلزيرة  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  ت�شكل 
ال�شراة  ومن�طق  ال�شريف�ن،  احلرم�ن  فيه  ف�حلج�ز  للعثم�نيني،  مهمة  منطقة 
وته�مة ومنه� �شراة بلقرن وته�مته� ت�شكل حلقة و�شل بني احلج�ز واليمن 
من جهتي الداخل واخل�رج، واليمن من املن�طق املهمة لل�شي�دة العثم�نية 
الدولة  ف�إن  هذا  ومع  العربية،  اجلزيرة  �شبه  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  يف 

العثم�نية اهتمت ب�شكل اأكر ب�حلج�ز ملوقعه الديني.

)1( وهبة، ح�فظ، جزيرة العرب يف القرن الع�شرين، مطبعة جلنة الت�أليف والن�شر، الق�هرة، 1378ه�/ 1967م، �ص33.
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بلقرن يف الإدارة العثمانية:

 ت�شري الوث�ئق العثم�نية)1( اإلى اأن بالد بلقرن وبالد �شمران ك�نت� ت�بعتني 
ف�شل  العثم�نيون  قرر  وقد  ملت�شرفية ع�شري.  الت�بع  غ�مد  ق�ش�ء  اإلى  اإداري�ً 
بالد بلقرن وبالد �شمران اإداري�ً عن ق�ش�ء غ�مد و�شكلوا لهم� ق�ش�ًء خ��ش�ً 

بهم�، وذلك لعدة اأ�شب�ب ارت�أته� الدولة العثم�نية، من اأهمه�)2( :

1- اأن امل�ش�فة بني ق�ش�ء غ�مد وبالد بلقرن و�شمران طويلة، مم� يعيق �شري 
مع�مالت اأه�يل بلقرن و�شمران على حد �شواء.

2- اإن اأه�يل بالد بلقرن و�شمران هم على ح�ل من البداوة ال بد من توفري 
اإدارة نظ�مية لهم تقوم ب�إ�شالح�ت يف تلك البالد.

3- مل ي�شتطع جب�ة الزك�ة العثم�نيون حت�شيل الزك�ة ال�شنوية من االأه�يل، 
فتبقى يف ذممهم اأموال للدولة العثم�نية ب�شبب ُبْعد ه�تني املنطقتني عن 
مركز ق�ش�ء غ�مد، وقد ت�شل تلك االأموال اإلى حوايل )1400 قر�ص( 

عثم�ين �شنوي�ً.

4- الأن ه�تني املنطقتني: بلقرن و�شمران فيهم� )92 قرية( ت�شتحق اأن تدار 
يف ق�ش�ء خ��ص بهم�.

5- م� قدمه روؤ�ش�ء املنطقتني واملتنفذون فيهم� من عرائ�ص يط�لبون فيه� 
بف�شل بالدهم عن ق�ش�ء غ�مد.

)1( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، وثيقة رقم: S.D 2262/20 موؤرخة يف 16 رجب 1313ه�/ 31 ك�نون االأول: 
الوثيقة رقم  العثم�نية، وكذلك  الداخلية  نظ�رة  اإلى  اليمن ومر�شلة  اإدارة والية  1310 رومي، �ش�درة عن جمل�ص 
S.D. 2262/20 موؤرخة يف 16 حمرم 1313ه�/ 27 حزيران 1311رومي، من وايل اليمن وق�ئده� الع�م اإلى 

وك�لة �شورى الدولة.
)2( وردت هذه االأ�شب�ب يف الوثيقتني العثم�نني االآنفتي الذكر.
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روية يف ع�شري،  روية وغري ال�َشّ مل يهتم العثم�نيون كثرياً ب�أمر القب�ئل ال�َشّ
االإدارية  بتنظيم�ته�  االأحي�ن  من  كثري  يف  العثم�نية  الدولة  ت�شملهم  ومل 
الع�شريية  والقب�ئل  بلقرن  قبيلة  فظلت  والق�ش�ئية،  البلدية  وجم�ل�شه� 
اأو�ساعها، وظل ارتباط هذه  الأخرى على حالها دون اإحداث جديد يف 

القب�ئل ب�لدولة العثم�نية ارتب�ط�ً �شعيف�ً.

راة وته�مة  وبن�ًء عليه ف�إن حظ من�طق ع�شري وقب�ئله� مب� فيه� قب�ئل ال�َشّ
اهتم�م  وظل  قلياًل،  ك�ن  العثم�ين  االهتم�م  من  بلقرن  قبيلة  ومنهم 
الدولة العثم�نية مركزاً على ت�أمني �شالمة موا�شالته� اإلى اليمن، وت�أمني 
وت�أمني  العربية،  اجلزيرة  من  الغربي  اجلنوبي  اجلزء  يف  جت�رته�  �شالمة 
عملية جمع الزك�ة من االأه�يل، حتى اإن الدولة العثم�نية اأق�مت الكثري 
من املع�قل يف املنطقة الع�شريية بعد قي�م احلركة االإدري�شية ب�عتب�ره� 
حركة دينية �شي��شية �شده�)1(. وت�شري الوث�ئق العثم�نية اإلى اأن احلركة 
ويرى  املنطقة،  يف  ال�شك�ن  قبل  من  �ش�غية  اآذان�ً  وجدت  االإدري�شية 
العثم�نيون اأن ال�شيد االإدري�شي ي�شمم اأفك�ر الن��ص ويف�شده�، ويعمل 
على اإقن�عهم ب�أن الدولة العثم�نية غري �ش�دقة يف وعوده� جت�ه م� تقوله 
اإليه املنطقة من  اآلت  عن االإ�شالح�ت يف ع�شري، وحتمله م�شوؤولية م� 

فو�شى وفنت وعدم ا�شتقرار)2(.

)1( النعمي، ه��شم �شعيد، ت�ريخ ع�شري يف امل��شي واحل��شر، موؤ�ش�شة الطب�عة وال�شح�فة والن�شر )د. �ص(، �ص10.
)2( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم: DH. WV. 1-2/22، رقم 22، موؤرخة يف 20 �شعب�ن 1327ه�/ 
23، يوليو 1325رومي، وكذلك وثيقة MV. 156، رقم 457، موؤرخة يف 14 رم�ش�ن 1327ه�/ 25 اأغ�شط�ص 

1325رومي.
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 6 يف  موؤرخة  برقية  ال�شفرة،  مكتب   ،DH. MUI. 1-5/36 رقم  الوثيقة  ب�إ�شت�نبول،  الع�يل  الب�ب  اأوراق   )1(
117Y/308 .MTB، موؤرخة يف 20 ربيع االأول: 14326ه�/  الوثيقة رقم  اأغ�شط�ص 1325رومي، وكذلك 

8 اأبريل 1324رومي.
)2( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم Y. MTV. 261/111 القي�دة الع�شكرية، قلم املكتوبي، خ�شو�شي، 

موؤرخة يف 21 ربيع االآخر: 1322ه�/ 22/ حزيران، ينويو 1321رومي.
رم�ش�ن 1325ه�/ 24  موؤرخة يف 22   ،DH. MUI. 1-3/43 رقم الوثيقة  ب�إ�شت�نبول،  الع�يل  الب�ب  اأوراق   )3(

�شبتمر 1323رومي.

عهد ال�صطرابات والفو�صى:
الفو�شى واال�شطراب  اأن كثرياً من ح�الت  العثم�نية  الوث�ئق  ورد يف 
ك�نت حتدث وب�شكل م�شتمر يف قب�ئل ع�شري. لذا جل�أ العثم�نيون اإلى القوة 
الع�شكرية ملع�جلة تلك االأو�ش�ع املتدهورة من خالل ع�ش�كرهم املوجودة 
يف ع�شري، وا�شتع�نت الدولة العثم�نية بقواته� املوجودة يف والية احلج�ز)1(، 
ب�لثوار  للتنكيل  ع�شكرية  اأوامر  لديه�  ك�نت  العثم�نية  القوات  ب�أن  علم�ً 
وفر�ص االأمن والنظ�م ب�لقوة، ومع هذا ف�إنه يف كثري من االأحي�ن مل ينجح 
الع�شكر يف ذلك. وك�نت القوات العثم�نية املوجودة يف ع�شري غري ك�فية، 
اأو من واليتي  ا�شتدع�ء قوات عثم�نية من والية احلج�ز  وك�ن ال بد من 
احلدث،  عن  البعيدة  العثم�نية  الوالي�ت  من  وغريهم�  وطر�شو�ص  اأ�شنة 
مت�شرفية  مين�ء  القنفذة  اإلى  العثم�نية  القوات  ُتر�شل  اأن  الع�دة  وجرت 
ع�شري)2(، ومنه� توزع على اجله�ت الث�ئرة الإجب�ره� على اخل�شوع ب�لقوة اإذا 

متكنت من ذلك.

العثم�نية  الدولة  �شد  ع�شري  اأه�يل  ثورات  اأن  العثم�نية  الوث�ئق  تذكر 
ك�نت قد عمت من�طق القب�ئل ال�ش�حلية واجلبلية على حد �شواء، وك�نت 
املت�شرفية)3(.  مركز  اأبه�  ومدينة  القنفذة  مين�ء  بني  تنقطع  املوا�شالت 
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وح�ولت الدولة العثم�نية اأن ت�شرت�شي الزعم�ء املحليني وعلى راأ�شهم اآل 
ع�ئ�ص)1( قن�عة منه� ب�أن هوؤالء بيدهم احلل والربط – مل� لهم من نفوذ على 
تريده  م�  اإلى  العثم�نية  الدولة  ت�شل  – ومع هذا مل  قب�ئلهم وجم�عتهم 
من ب�شط ال�شي�دة واالأمن والنظ�م على املن�طق الع�شريية ب�شكل حمكم، 
للعثم�نيني  ب�لن�شبة  فيه�  احلروب  تعد  والتي  منه�  اجلبلية  املن�طق  خ��شة 
اأي  وعلى  واملوا�شالت.  والعت�د  واالأموال  الرج�ل  يف  عملية مكلفة جداً 
ب��ش�  ح�ل فقد �شكلت قب�ئل ع�شري م�شدر قلق للعثم�نيني وملحمد علي 
– على حد �شواء – منذ اأن نزلت القوات العثم�نية وكذلك قوات حممد 
من  كثري  يف  القب�ئل  تلك  وظلت  العربية،  اجلزيرة  اأر�ص  على  ب��ش�  علي 
االأوق�ت تخ�شع للقوات العثم�نية وقوات حممد علي ب��ش� خ�شوع�ً ا�شمي�ً 

وتبعية ا�شمية ال اأكرث وال اأقل.

مكة  يف  االأ�شراف  بع�ص  بنواي�  كثرياً  تثق  ال  العثم�نية  الدولة  ك�نت 
املكرمة ق�ئلة: فيهم: »اإنهم يحبون لذة الرئ��شة الراكزة يف اأدمغتهم، وهم 
يعملون على حتريك االأه�يل واالأتب�ع والقب�ئل بثورات يف ع�شري �شده�«، 
و�ش�عدهم على ذلك قلة عدد الع�شكر العثم�ين املرابط هن�ك، ب�الإ�ش�فة 
اإلى م� اأ�ش�ب القوات العثم�نية من �شعف وترٍدٍ يف العت�د وال�شالح وو�ش�ئل 

املوا�شالت وعدم توافر املهنيني املخت�شني يف امليكنة )2(.

)1( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم I.DH. 199467. موؤرخة يف 4 �شعب�ن 1309ه�/ 20 �سباط/ فرباير 
1307رومي.

)2( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم DH. MUI. 1-36/5، موؤرخة يف 18 ذي  القعدة 1327ه�/ 18 
ت�شرين الث�ين/ نوفمر 1325رومي.
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)1( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم CEVDET BAYSUN un Evraki.، موؤرخة يف 10 
رجب 1305ه�.

)2( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة 263، ع�بدين، وثيقة رقم: 211، وهي ك�شف ب�لغرام�ت املفرو�شة على بع�ص 
القب�ئل يف �شم�ل ع�شري ومنه� قبيلة بلقرن.

 – بلقرن  اأه�يل  – ومنهم  ع�شري  اأه�يل  اأن  اإلى  الرتكية  الوث�ئق  ت�شري 
ق�م منهم  العثم�نيني، وخ��شة من  امل�شوؤولني  اإدارة  يع�نون من �شوء  ك�نوا 
ب�رتك�ب اأعم�ل واأفع�ل وخيمة و�ش�ئنة خم�لفة للنظ�م والق�نون العثم�ين 
الزك�ة من  اأثن�ء عملي�ت جمع  االإ�شالمية، وخ��شة يف  ال�شريعة  واأحك�م 

االأه�يل)1(.

ت�أزم  العثم�ين �ش�عدت على  العهد  ال�شيئة يف ع�شري يف  االأو�ش�ع  اإن 
بع�ص  به  يقوم  ك�ن  م�  هذا  اإلى  اأ�شف  فيه�،  واالقت�ش�دي  امل�يل  الو�شع 
قبل  من  وخ��شة  الدولة،  الأموال  اختال�ص  من  العثم�نيني  امل�شوؤولني 
م� ك�ن يحدث مثل هذا االأمر دون  امل�لية، وكثرياً  الع�ملني يف املج�الت 
اأن يع�قب ف�عله. وهي �شورة وا�شحة تبني مدى مع�ن�ة االأه�يل من احلكم 
العثم�ين و�شوء اإدارته. وهن�ك الكثري من الوث�ئق التي تبني مدى فداحة 
الظلم الذي حلق مبعظم القب�ئل الق�طنة يف حدود منطقة ع�شري ال�شم�لية 
املج�ورة للحج�ز. وتبني الوث�ئق كرثة الغرام�ت التي ك�نت الدولة العثم�نية 

تفر�شه� على ال�شك�ن)2(.



112

مت�صرفية ع�صري العثمانية:
بعد كثري من الثورات الع�شريية �شكل العثم�نيون يف ع�شري مت�شرفية 
اأطلقوا عليه� ا�شم مت�شرفية ع�شري ع�م 1288ه�/ 1872م، تقوم ب�أداء مهمة 

االإ�شراف على �شوؤون ع�شري، وجعلت مدينة اأبه� مركزه�.

وظلت االإدارة العثم�نية يف ع�شري ن�ق�شة ومل ت�شتطع التع�ي�ص مع االأه�يل 
الذين عدوه� اإدارة و�شلطة غري حملية. فركز االأه�يل على م�شروع ال�شلطة 
اأن الدولة العثم�نية ظلت تعني  املحلية وال�شي�دة املحلية، على الرغم من 
على ع�شري مت�شرفني عثم�نيني يعرفون اللغة العربية جيداً، ب�الإ�ش�فة اإلى 
لغتهم الرتكية االأم، ويعرفون كذلك الع�دات والتق�ليد العربية ومن هوؤالء 
املت�شرف �شليم�ن �شفيق كم�يل ب��ش�)1(. وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن مت�شرفية 
ع�شري ك�نت تتبع والية اليمن ح�شب التنظيم�ت االإدارية العثم�نية. كم� 
اأن اخللل االإداري والع�شكري العثم�ين يف من�طق ع�شري وقب�ئله� ك�ن قد 
قوى الزع�م�ت املحلية، وقوى م�ش�ألة ا�شتقالل ع�شري عن الدولة العثم�نية. 
وظلت القب�ئل يف ع�شري توؤيد بوجه خ��ص زع�مته� املحلية على الرغم مم� 

يعرتي هذه الزع�م�ت من جوانب اخللل االإداري.

والأهمية ع�شري ك�أداة ربط بني احلج�ز واليمن، والأنه� مركز ثقل عثم�ين 
يف اجلزيرة العربية يف الق�شم الغربي منه�، ولكرثة الثورات القبلية)2( التي 

)1( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول الوثيقة رقم DH. MUI. 1-43/3، نظ�رة الداخلية، مكتب ال�شفرة، موؤرخة يف 22 
اأيلول / �شبتمر 1325رومي. ملعرفة املزيد من املعلوم�ت التف�شيلية عن �شليم�ن �شفيق بن علي كم�ل ب��ش� �شويلمز 
اأوغلو Soylemez Oglu، راجع: اأبو علية، عبدالفتاح ح�سن، درا�سة حول املخطوط الرتكي حجاز �سياحتنامة 

�شي، دار املريخ للن�شر، الري��ص 1983م، �ص17-14.
)2( الب�شرى، اإ�شم�عيل بن حممد، احلملة العثم�نية على اإم�رة اأبو عري�ص وال�شواحل اليمنية، 1849/ 1265م، مكتبة 

العبيك�ن، 1423ه�/ 2002م، �ص49 وم� بعده�.
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ر�ش�لة م�ج�شتري غري  – 1336ه�/ 1872-1918م،  العثم�نية يف مت�شرفية ع�شري 1288  االإدارة  �شعيد،  )1( مفرح، 
من�شورة، كلية االآداب، ق�شم الت�ريخ، ج�معة امللك �شعود، الري��ص، 1417ه�، �ص23.

)2( �شفوة، جنده فتحي، �شرية ال�شيخ اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم، اأمري القنفذة ووكيل مكة وع�شري واأمري منطقة 
الب�حة )د. �ص( )د. م(، �ص81.

ق�م به� اأهل املنطقة وغريهم �شد الدولة العثم�نية، قرر العثم�نيون اأن تكون 
قبيل  ب�إ�شت�نبول ع�م 1328ه�/ 1910م  مب��شرة  مرتبطة  مت�شرفية ع�شري 
اندالع احلرب الع�ملية االأولى، ولكن بعد فوات االأوان. ومعروف اأن ربط 
مهمة  املت�شرفية  هذه  اأن  معن�ه  مب��شرة  ب�إ�شت�نبول  عثم�نية  مت�شرفية  اأي 

للغ�ية ب�لن�شبة ال�شرتاتيجية الدولة العثم�نية، وهي مت�شرفية ممت�زة.

اإن�ش�ء مت�شرفية ع�شري اأن تك�شب ود زعم�ء  ح�ولت الدولة العثم�نية منذ 
مع�ون  كوظيفة  للمت�شرفية  الع�مة  االإدارة  يف  ب�إ�شراكهم  واملتنفذين  القب�ئل 
الط�بع  ذات  االإدارية  الوظ�ئف  من  وغريهم�  املت�شرف)1(،  ووكيل  املت�شرف، 
املدين. وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن وكيل املت�شرف ك�ن مي�ر�ص مهم�ت املت�شرف 
يف اأثن�ء غي�به اأو مر�شه اأو الأي اأ�شب�ب اأخرى. ومن اأمثلة ذلك تعيني االأمري 

ح�شن بن علي بن ع�ئ�ص مع�ون�ً ملت�شرف ع�شري �شليم�ن �شفيق كم�يل ب��ش�)2(.

املوقف العثماين جتاه بلقرن والقبائل الع�صريية:
الدولة  بلقرن، فقد عينت  قبيلة  الع�شريية ومنه�  القب�ئل  اأمر  يهمن� هن� 
حك�م�ً  بلقرن-  قب�ئل  �شيوخ  -ومنهم  الع�شريية  القب�ئل  �شيوخ  العثم�نية 
اإداريني ومديرين يف نواحيهم، واأ�شبحوا بذلك موظفني عثم�نيني مدنيني 
�شيوخ  ود  ك�شب  منه  يراد  اأمر  وهو  ع�شري،  يف  العثم�نية  لل�شي�دة  ت�بعني 
القب�ئل الع�شريية واملتنفذين فيه�. كم� اأن الدولة العثم�نية ك�نت ترى اأن 
هوؤالء ال�شيوخ ي�شكلون اأداة �شغط على اأفراد قب�ئلهم ليكونوا مطيعني له�؛ 
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الأن كلمتهم م�شموعة عند اأتب�عهم وهي مقدرة ومط�عة، فك�شب ود �شيوخ 
القب�ئل يعد مك�شب�ً للدولة العثم�نية من خالله ميكن توطيد دع�ئم االأمن 
الدولة  اأن  تع�ون هوؤالء معه�. كم�  اإذا  املن�طق  تلك  وال�شي�دة يف  وال�شلم 
العثم�نية ك�نت تعني على املح�كم ال�شرعية ق�ش�ة من علم�ء البالد، واأحي�ن�ً 
من علم�ء املن�طق االأخرى املج�ورة ملن�طقهم، علم�ً ب�أن الكثري من الق�ش�ي� 
االجتم�عية واخلالفية املحلية ك�نت حتل وفق االأحك�م ال�شرعية وال�شلح 
ووفق ق�نون القب�ئل واأنظمته� اأحي�ن�ً، ووفق االأعراف القبلية ال�ش�ئدة، وهو 

م� ك�نت مت�ر�شه قبيلة بلقرن يف بالده�.

على الرغم من التنظيم�ت االإدارية العثم�نية التقليدية يف ع�شرييف �شوؤون 
االإدارة وامل�لية والق�ش�ء واخلدمة الع�شكرية واخلدم�ت املدنية االجتم�عية، 
اإال اأن اأه�يل ع�شري ظلوا ال يثقون ب�حلكم العثم�ين واأدواته، وظلوا يعملون 
يف  العثم�ين  الوجود  �شعف  ذلك  يف  �ش�عدهم  وقد  ا�شتقاللهم،  على 
بف�ئدة  االأه�يل غري مقتنعني  فيه�، وظل  االأمن  ا�شتتب�ب  وقلة   ،)1( املنطقة 
من  قللت  قد  العثم�نية  الدولة  ك�نت  ف�إذا  بالدهم.  يف  العثم�ين  الوجود 
روات ومن�طقهم، ف�إنه� يف الوقت نف�شه اهتمت كثرياً  اهتم�مه� ب�أه�يل ال�َشّ
ب�ملوانئ ال�ش�حلية يف ته�مة ع�شري الأهمية ذلك يف جم�ل املرافق التج�رية 
واالت�ش�الت البحرية، م�شتفيدة بذلك من الر�شوم اجلمركية التي ت�أخذه� 

على التج�رة يف موانئ ع�شري)2(.

�شبتمر  اأيلول/   22 يف  موؤرخة   ،43/3-1  .DH. MUI رقم  الوثيقة  ب�إ�شت�نبول  الع�يل  الب�ب  اأوراق   )1(
1325رومي.

)2( املعبدي، مبارك حممد، الن�ساط التجاري مليناء جدة خالل احلكم العثماين 1256-1325ه�/ 1840-1916م، 
من�شور الن�دي االأدبي، جدة، 1413ه�/ 1993م، �ص 396، 397.



115

اأنهم قب�ئل خ�رجة  اأه�يل ع�شري على  ظلت الدولة العثم�نية تتع�مل مع 
عنه�، ومل جتد يف نظره� حاًل لذلك اإال احلل الع�شكري، مم� زاد هوة اخلالف 
بني الدولة العثم�نية وقب�ئل املنطقة، علم�ً ب�أن قب�ئل ع�شري ومنه� قبيلة بلقرن 
هي قب�ئل زراعية م�شتقرة يف القرى، وال ت�شكل البداوة �شوى خم�ص ال�شك�ن 
والقب�ئل  بلقرن  قبيلة  و�شكلت  متوارثة.  دقيقة  قبلية  اأنظمة  فقط، وحتكمهم 

االأخرى وحدة �شك�نية وجغرافية واقت�ش�دية ذات روابط م�شرتكة.

على الرغم من اأن ال�شلطة ال�شي��شية العثم�نية ك�نت ت�أخذ الزك�ة من 
االأه�يل، اإال اأن قبيلة بلقرن وقب�ئل ع�شري االأخرى ك�نت جتمع ع�شر االإنت�ج 
الزراعي، وت�شعه يف بيت م�ل خ��ص لكل قرية من قراه�، يوزعه اأع�ش�ء 
املحت�جني يف  �ر على  ب�لع�َشّ اأو من يخت�ره االأه�يل ويعرف  القرية  جمل�ص 
القرية، وي�شتخدم كذلك يف دفع الدي�ت وكف�لة االأرامل وم�ش�عدة الفقراء 
و�شراء ال�شالح الالزم للدف�ع عن القرية وغريه� من جم�الت االأعم�ل ذات 
امل�شلحة امل�شرتكة، ك�إقراء ال�شيف وم�ش�عدة ابن ال�شبيل وبن�ء الطرق يف 
االأم�كن الوعرة وت�شييد امل�ش�جد واالإنف�ق على زوج�ت الغزاة واأوالدهم 
اأثن�ء قي�مه ب�لغزو)1(، وكله� جهود خ��شة لي�ص للدولة العثم�نية  وبن�ته يف 
على  ع��شية  اأ�شبحت  الع�لية  اجلبلية  من�طقهم  اأن  كم�  فيه�.  تدخل  اأي 
الدولة العثم�نية ومل متكنه� من اإخ�ش�ع االأه�يل حلكمه�، بل ظلت قبيلة 
ب��شتقالله� املحلي وخ�شو�شيته�  تنعم  الع�شريية االأخرى  بلقرن والقب�ئل 

املتوارثة، وهو اأمر دافعت عنه القب�ئل بكل ط�ق�ته� وقدراته�.

امللك  الرتبية، ج�معة  كلية  البحوث،  مركز  اإ�شدارات  منطقة ع�شري،  الدورية يف  االأ�شواق  اإبراهيم،  اأرب�ب، حممد   )1(
�شعود، فرع اأبه� 1418ه�/ 1997م، �ص19. 

- اآل زلفة، حممد بن عبداهلل، درا�سات من تاريخ ع�سري احلديث، ط1، 1412ه�/ 1991م، �ص16.
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)1( ابن غن�م، ح�شني، رو�شة االأفك�ر واالأفه�م ملرت�د ح�ل االإم�م وغزوات ذوي االإ�شالم )ت�ريخ ابن غن�م( ج2، املكتبة 
االأهلية، الري��ص، 1368ه�/ 1949م، �ص4.

- ابن ب�شر، عثم�ن، عنوان املجد يف ت�ريخ جند، ج1، طبعة وزارة املع�رف ال�شعودية )د. �ص( الري��ص، �ص21، 22.
- اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، حم��شرات يف ت�ريخ الدولة ال�شعودية االأولى، دار املريخ للن�شر، الري��ص، 1422ه�/ 

2002م، �ص 23-19.
)2( اأ�شري، اأفندي �شقري، قبيلة الع�شرييني، جملة اجلن�ن، بريوت، عدد 8، �ص 261.

- ابن هذلول، �شعود، ملوك اآل �شعود، الري��ص )د. �ص(، �ص216.

�شعود  بن  االأمري حممد  بني  الق�ئم  الدرعية  اتف�ق  اأن  فيه  �شك  مم� ال 
وال�شيخ حممد بن عبدالوه�ب ع�م 1157ه�/ 1744م بعد انتق�ل ال�شيخ 
انت�ش�ر دعوة  بداية  الدرعية، ك�ن  اإلى  الُعيينة  حممد بن عبدالوه�ب من 
ال�شيخ، وبداية ظهور دولة �شعودية ق�ئمة على اأ�ش��ص مب�دئ الدعوة ال�شلفية 
االإ�شالحية، وهي الدولة ال�شعودية االأولى وق�عدته� الدرعية. واأ�شبح على 
الدولة ال�شعودية االأولى اأن تن�شر مب�دئ الدعوة االإ�شالحية يف جند اأواًل، 

ثم ربوع اجلزيرة العربية ث�ني�ً، ثم خ�رج اجلزيرة العربية ث�لث�ً )1(.

انت�شرت دعوة ال�شيخ حممد بن عبدالوه�ب يف ع�شري يف حدود ع�م 
1215ه�/ 1800م، و�ش�عد على ن�شره� يف ربوع املنطقة الع�شريية كل من 
مب�دئ  ووجدت  عبدالوه�ب)2(.  واأخيه  املتحمي  اآل  من  ع�مر  بن  حممد 
الدعوة االإ�شالحية ال�شلفية قبواًل وارتي�ح�ً بني اأه�يل قبيلة بلقرن والقب�ئل 

الع�شريية االأخرى.

موقف اأهايل بلقرن والقبائل الع�ضريية
من دعوة ال�ضيخ حممد بن عبدالوهاب
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اأفراده�،  بني  مب�دئه�  ن�شر  على  وعملت  الدعوة،  بلقرن  قبيلة  اأيدت 
وك�نت قبيلة بلقرن من بني اأوائل املوؤيدين والن��شرين له�، وهذا اأمر يقدر 
لبني قرن وغريهم من القب�ئل الع�شريية التي اأيدت الدعوة وعملت على 
ن�شر مب�دئه� يف املنطقة الع�شريية. وقد تزامن امتداد ن�شر الدعوة يف ع�شري 
مع امتداده� يف كثري من من�طق اجلزيرة العربية. وال اأحد ينكر م� للقب�ئل 

الع�شريية ومنه� قبيلة بلقرن من جهد يف ذلك)1(.

يهمن� هن� اأن نبني اأن بع�ص قب�ئل ته�مة وعلى راأ�شه� قب�ئل ته�مة بلقرن 
من  الرغم  وعلى  غ�لب،  ال�شريف  وزير  عثم�ن  بن  اأبوبكر  لقوات  ت�شدوا 
املق�ومة  يف  جدارته�  اأثبتت  اأنه�  اإال  القب�ئل)2(  بتلك  حلقت  التي  الهزمية 
وال�شمود يف وجه ال�شريف غ�لب وقواته، وظلت موؤيدة للدولة ال�شعودية 
االأولى ومب�دئ دعوته� االإ�شالحية، وهو موقف يقدر لقب�ئل ته�مة بلقرن 
بلقرن  ته�مة  قب�ئل  مق�ومة  وتكون  االأخرى.  الته�مية  القب�ئل  من  وغريه� 
غ�لب  ال�شريف  اأخرى �شد  قبلية  مق�وم�ت  اأم�م  الطريق  فتحت  قد  هذه 
وقواته، وهي داللة على رف�ص قب�ئل ته�مة حلكم ال�شريف غ�لب يف ته�مة 

ع�شري، وهذا بدوره �ش�عد على تركيز النفوذ ال�شعودي يف تلك اجله�ت.

)1( غرابية، عبدالكرمي حممود، ت�ريخ العرب احلديث، االأهلية للن�شر والتوزيع، بريوت، 1984م، �ص91.
)2( اآل ف�ئع، اأحمد بن يحيى اأحمد، دور اآل املتحمي يف مد نفوذ الدولة ال�شعودية االأولى يف ع�شري وم� ج�وره�: 1215 

�ص134-133. 2006م،  1427ه�/  ط،  1800-1818م،  – 1233ه�/ 



118

مقاومة اأهايل بلقرن والقبائل الع�صريية لقوات حممد علي با�صا:
ت�شدت قوات بلقرن مع قوات القب�ئل الع�شريية االأخرى لقوات حممد 
الدولة  �شي�دة  ك�نت حتت  التي  ع�شري  من�طق  ه�جمت  عندم�  ب��ش�  علي 
ال�شعودية االأولى وحتت قي�دة االأمري ط�مي بن �شعيب)1(، الذي عينه االإم�م 
�شعود بن عبدالعزيز بن حممد بن �شعود -االإم�م الث�لث من اأئمة الدولة 
ال�شعودية االأولى- اأمرياً على ع�شري ليخلف االأمري عبدالوه�ب بن ع�مر 
اأبو نقطة املتحمي، وذلك ع�م 1224ه�/ 1809م. وال بد من االإ�ش�رة هن� 
للعثم�نيني وواليهم حممد علي  اأن ع�شري وقب�ئله� ظلت م�شدر قلق  اإلى 

ب��ش�، وظلت تبعية املنطقة للعثم�نيني تبعية ا�شمية يف اأكرث االأحي�ن.

واإذا تتبعن� االأحداث احلربية التي وقعت بني قوات حممد علي ب��ش� وقوات 
الدولة ال�شعودية االأولى حتت قي�دة االأمري ال�شعودي في�شل بن �شعود الكبري 
قبلية  ع�شكرية  عدة جندات  اأن  ع�م 1228ه�/ 1813م، جند  تربة  معركة  يف 
على  كبرياً  ن�شراً  حققت  التي  ال�شعودية  القوات  مل�ش�عدة  بي�شة  من  ج�ءت 
قوات حممد علي ب��ش� يف هذه املعركة، التي ك�ن يقوده� م�شطفى بك رئي�ص 
الفر�ش�ن وال�شريف راجح)2(، ومب� اأن قبيلة بلقرن اإحدى القب�ئل املنجدة لقوات 

الدولة ال�شعودية االأولى، لذا ال بد واأن يكون له� دور ف�عل يف تلك املعركة.

اأبو  اأ�شراف  ق�د االأمري ط�مي بن �شعيب مق�ومة القب�ئل الع�شريية �شد 
عري�ص، وق�ده� كذلك �شد قوات حممد علي ب��ش�. وا�شتط�ع هزمية قوات 
حممد علي ب��ش� يف معركة القنفذة التي تكبدت فيه� قوات حممد علي 

)1( عب��ص، ال�شيد اأحمد مر�شي، الع�شكرية ال�شعودية يف مواجهة الدولة العثم�نية، دار الزهراء للن�شر والتوزيع، الري��ص، 
1416ه�/ 1995م، �ص85-84.

)2( الرافعي، عبدالرحمن، ع�شر حممد علي، الق�هرة، 1950م، �ص77.



119

ب��ش� خ�ش�ئر ف�دحة بني جنوده�، ويف جم�ل اأ�شلحته� وذخ�ئره�. وهرب من 
جن� من قوات حممد علي اإلى جدة)1(. وح�ولت قوات حممد علي اأن حتتل 
ال  الع�شريية  القوات  هزمية  اأن  علي  حممد  واأيقن  ف�شلت،  لكنه�  القنفذة 
ت�أتي عن طريق ته�مة، واإمن� عن طريق الداخل من تربة ورنية وبي�شة. ومتكن 
حممد علي من اإر�ش�ل قوات وذخ�ئر واأ�شلحة كثرية اإلى املنطقة الداخلية، 
ا�شتط�ع من خالله� ك�شر قوات ط�مي بن �شعيب وا�شطر االأمري ط�مي اأن 
ين�شحب اإلى منطقة املخالف ال�شليم�ين، وقيل اإن االأمري احل�شن بن خ�لد 
احل�زمي وزير ال�شريف حمود اأبو م�شم�ر ا�شتدع�ه اإلى �شبي�، لكن احل�زمي 
�شلمه لقوات حممد علي ب��ش� والذين بدورهم بعثوا به اإلى الوايل حممد 
علي ب��ش� يف اأثن�ء وجوده يف احلج�ز)2(، ثم اأر�شل اإلى الق�هرة، ومنه� اإلى 

ا�شت�نبول، وهن�ك اأعدم ع�م 1230ه�/ 1814م)3(.

)1( ابن ب�شر، عثم�ن، عنوان املجد يف ت�ريخ جند، ج1، مكتبة الري��ص احلديثة، الري��ص )د. �ص(، �ص166، 179.
اأبو عري�ص يف 6 �شفر 1224ه�/ 1818م، مكتبة  اإم�رة  اإ�شم�عيل بن حممد، حملة خليل ب��ش� على  - الب�شري، 

العبيك�ن، 1423ه�/ 2002م، �ص12-11.
- املخت�ر، �شالح الدين، ت�ريخ اململكة العربية ال�شعودية يف م��شيه� وح��شره�، ج1، دار احلي�ة، بريوت، )د.�ص( 

�ص144.
)2( ابن ب�شر، عنوان املجد، �ص183.

- الب�شري، حملة خليل ب��ش�، �ص15-14.
)3( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حم�فظ بحر برا، حمفظة )4( وثيقة رقم 138، موؤرخة يف 15 �شفر 1230ه�/ 27 ين�ير 

1815م.
- مر�شي، اأحمد، الع�شكرية ال�شعودية، الري��ص، 1995م، �ص60.

- عبدالرحيم، عبدالرحمن عبدالرحيم، الدولة ال�شعودية االأولى، دار الكت�ب اجل�معي، مطبعة اجلبالوي، �شرا، 
1979م، �ص327.

- اجلرتي، عبدالرحمن، عج�ئب االآث�ر يف الرتاجم واالأخب�ر، ج4، �ص300.
- من املفيد الرجوع اإلى وث�ئق حممد علي يف دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة: حمفظة اأبح�ث رقم )96( احلج�ز، وثيقة 
دفرت رقم )16( معية تركي، ورقم )40( بت�ريخ 18 ذي احلجة 1238ه�، وكذلك وثيقة دفرت )14( معية تركي رقم 

)21( بت�ريخ 12 رجب 1238ه�، وغريهم� من الوث�ئق ذات ال�شلة.
Stookey، R. W، Yemen، politics of Yemen Arab Republic، Colorado، 1978، p. 156..
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غريه�  مع  ا�شرتكت  بلقرن  قبيلة  قوات  اأن  الت�ريخية  امل�ش�در  تذكر 
رنية �شوب  من  ب��ش�  علي  مق�ومة زحف حممد  روية يف  ال�َشّ القب�ئل  من 
املحلية  القب�ئل  مق�ومة  من حدة  الرغم  وعلى  زهران،  قبيلة  اأودية  اأ�شفل 
واأ�شرت على  العثم�نيني،  واأ�شي�ده  ب��ش�  رف�شت حكم حممد علي  التي 
بلقرن  و�شيوخه� من  الع�شريية  القب�ئل  زعم�ء  اإليه  دع�  الذي  اال�شتقالل 
متكن  فقد  وغريه�)1(،  عمرو  وبني  �شهر  وبني  وبلل�شمر  وبللحمر  و�شهران 
اإلى  بقواته  بعده�  توجه  ثم  ب�لقوة،  املنطقة  ب��ش� من احتالل  حممد علي 
واأتب�عه  الذي هزم هو  �ُشكب�ن  ابن  بقي�دة  القب�ئل  قوات  ف�عرت�شته  بي�شة 
يف املعركة. ثم توجه حممد علي ب��ش� اإلى تب�لة)2(، فدافعت عنه� القوات 
املحلية من اأه�يل بلقرن و�شمران وغريهم، علم�ً ب�أن تب�لة تبعد عن اأرا�شي 
اإلى  ب��ش�  علي  حممد  توجه  تب�لة  ومن  كيلومرتاً.   50 حدود  يف  بلقرن 
بي�شة فدخله� اأي�ش�ً. وتب�لة وبي�شة)3( هم� مفت�ح الطريق اإلى من�طق ع�شري 

الداخلية ثم اإلى املن�طق اليمنية الداخلية)4(.

ج�ء يف الوث�ئق العثم�نية اأن القب�ئل الع�شريية ال�ّشروية الق�طنة يف املنطقة 
الواقعة بني بي�شة وحدود اليمن ك�نت موؤيدة يف االإجم�ل للدولة ال�شعودية 

)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )8( بحر برا، من الزعيم الع�شريي ابن جمثل اإلى ال�شيد حممد عقيل العلوي 
حول موقف القب�ئل الع�شريية من عملي�ت حممد علي ب��ش� الع�شكرية يف ع�شري وموقفه من االأمري علي بن جمثل، 

موؤرخة يف ربيع الث�ين: 1238ه�/ 19 دي�شمر 1822م.
)2( ابن ب�شر، عنوان املجد، ج1، �ص182.

)3( ت�مزيه، رحلة يف بالد العرب، �ص153.
1978م،  1398ه�/  دم�شق،  الر�ش�لة،  موؤ�ش�شة  ع�شري،  اأمراء  �شرية  يف  املنري  ال�شراج  علي،  بن  عبداهلل  م�شفر،   )4(

�ص19.
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�شد الوجود العثم�ين يف املنطقة. وقد و�شف العثم�نيون هوؤالء ب�أنهم غري 
والئهم  على  االعتم�د  ميكن  ال  وب�لت�يل  والرف�هية،  الراحة  على  معت�دين 
قوات  و�شكلوا  ال�شعودية،  للدولة  موالني  ظلوا  الأنهم  العثم�نية؛  للدولة 
موؤيدة له�، علم�ً ب�أن قبيلة بلقرن ك�نت من بني القب�ئل الع�شريية الراف�شة 
للوجود العثم�ين يف منطقتهم من جهة، ولهم دور ف�عل يف احلروب �شدهم 

بحكم موقع بالدهم املتو�شط من جهة اأخرى)1(.

املنطقة ظلت  قب�ئل  بلقرن وغريه� من  قبيلة  اأن  اإلى  هن�  االإ�ش�رة  جتدر 
ترف�ص احلكم االأجنبي بكل �شدة على الرغم من ويالت احلرب ونت�ئجه� 
ال�شلبية وظلت قبيلة بلقرن والقب�ئل االأخرى تثور على قوات العثم�نيني 
من  الرغم  على  لهم،  الفر�شة  �شنحت  كلم�  ب��ش�  علي  حممد  وقوات 
النج�ح�ت التي ك�نت حتققه� القوات العثم�نية وقوات حممد علي ب��ش� 

عليهم)2(.

وظلت بالد بلقرن ومن�طق ع�شري االأخرى تع�ين من ويالت احلروب 
التي مل تهداأ اأبداً طيلة احلكم العثم�ين ممثاًل بحكم حممد علي ب��ش� يوم 

اأن ك�ن ت�بع�ً لل�شي�دة العثم�نية ويوم اأن ك�ن م�شتقاًل عنه�.

)1( اأوراق الب�ب الع�يل ب�إ�شت�نبول، الوثيقة رقم HATl 36021/762 موؤرخة يف 9 حمرم 1232ه�.
 Stookey، Robert W.، Yemen: The Politics of Yemen Arab Republic  )2(

..156 .p ،1978 ،Colorado Westview press
- العقيلي، حممد بن اأحمد، ت�ريخ املخالف ال�شليم�ن، ج1، الق�شم الث�ين، الري��ص، 1378ه�/ 1958م، �ص522-

.523
- اجل��شر، حمد، معجم القب�ئل، ق2، دار اليم�مة، الري��ص، 1301ه�/ 1981م، �ص263-262.

- اجلرتي، عبدالرحمن، عج�ئب االآث�ر يف الرتاجم واالأخب�ر، الق�هرة، 1322ه�/ 1904م، �ص323.
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)1( الزركلي، خري الدين، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج1، دار العلم للماليني، بريوت، 1997م، �ص247.
)2( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )251( ع�بدين، وثيقة رقم )70( من ال�شريف حممد بن عون اإلى حممد علي 

ب��ش�، موؤرخه يف 3 �شفر 1251ه�.
)3( ان�شحبت قوات حممد علي ب��ش� من منطقة ع�شري يف 5 جم�دى االأولى 1256ه�/ 1840م، وق�م االأمري ع�ئ�ص 
بن مرعي بحم�يته� وحرا�شته� ب�ال�شرتاك والتع�ون مع القب�ئل الع�شريية التي متر تلك القوات يف دي�ره�، وهذا يبني 
مدى اأهمية القب�ئل الع�شريية ومنه� قبيلة بلقرن يف ال�شراع الدائر بني القوات املحلية والزع�م�ت املحلية يف ع�شري 
من جهة وبني قوات حممد علي ب��ش� والقوات العثم�نية يف املنطقة من جهة اأخرى، راجع: اجلميعي: د. عبداملنعم 
اإبراهيم الد�شوقي، ع�شري خالل قرنني: )1215-1408ه�(، �ص )14-17 و 78-80(. ط1، ن�دي اأبه� االأدبي، 

1411ه�/ 1990م.
)4( غرايبة، ت�ريخ العرب احلديث، �ص88.

موقف اآل عائ�س وقبيلة بلقرن والقبائل الع�صريية من حممد 
علي با�صا:

اإم�رة ع�شري  االأمري علي بن جمثل يف  االأمري ع�ئ�ص بن مرعي  خلف 
راة ع�م 1249ه�/ 1834م)1( وهو من اأهل ريدة من اآل يزيد من بني  ال�ِشّ
ع�شري  من  القبلية  القوات  جتيي�ص  على  ع�ئ�ص  االأمري  عمل  وقد  مغيد. 
ملح�ربة  وغريه�)2(  وخثعم  و�شمران  وزهران  وغ�مد  وبلقرن  احلجر  ورج�ل 
قوات حممد علي ب��ش� الذي اأ�شبح منف�شاًل عن الدولة العثم�نية، واأ�شبح 
يعمل يف اجلزيرة العربية ل�ش�حله اخل��ص ال ت�بع�ً له�. وظل هذا االأمر م�ثاًل 
حتى مع�هدة لندن ع�م 1256ه�/ 1840م)3( ال�شنة التي ان�شحبت فيه� 
قوات حممد علي ب��ش� من اجلزيرة العربية كله�، وقد مثل هذا االن�شح�ب 

الكامل �سقوط حممد علي با�سا وكان هذا يف حد ذاته معجزة )4(.

�ش�ر االأمري ع�ئ�ص بن مرعي وقب�ئله على املنهج ال�شلفي الذي اأ�شبح 
د�شتور اإم�رته، التي ا�شتمرت مدة اأربعة وع�شرين ع�م�ً، وات�شعت اإم�رته 
ويف  جنوب�ً.  اجلنوب  ظهران  حتى  �شم�اًل  وزهران  غ�مد  بالد  لت�شمل 
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عهد حكومة اآل ع�ئ�ص، خ�ش�ص لكل قبيلة من القب�ئل اجلنوبية �شع�ر 
اأثن�ء تنظيم القوات املح�ربة. وو�شل عدد  يرمز له�، ومتع�رف عليه يف 
ال�شع�رات هذه اإلى اثنني وع�شرين �شع�راً )لواء( ومنه� �شع�ر )�شه�ب(، 

وهو �شع�ر قبيلة بلقرن.

هزم االأمري ع�ئ�ص قوات حممد علي ب��ش� يف عدة مع�رك موؤيداً ومدعم�ً 
من  وغريه�  و�شمران  عمرو  وبني  �شهر  وبني  بلقرن  قب�ئل  رج�ل  قبل  من 
القب�ئل الذين عدوا حكم حممد علي ب��ش� حكم�ً اأجنبي�ً ال ميكن التع�مل 
معه وط�عته. وظلت قبيلة بلقرن والقب�ئل االأخرى توؤيد مب�دئ دعوة ال�شيخ 
حممد بن عبدالوه�ب، ويعّد هذا ق�عدة اأ�ش��شية يف ت�أييد حك�م اآل �شعود. 
وظهر هذا وا�شح�ً يف التع�ون الق�ئم بني اآل ع�ئ�ص واالإم�م في�شل بن تركي 
يف عهد الدولة ال�شعودية الث�نية �شد النفوذ العثم�ين، وك�ن هم الطرفني – 
اآل �شعود واآل ع�ئ�ص – عدم ط�عة الدولة العثم�نية، واملح�فظة على احلكم 
الوطني املحلي ب�أي ثمن. وقد دعم هذا املطلب كل من اأه�يل جند واأه�يل 
ع�شري على حد �شواء. و�ش�رك بنو قرن ب�شكل ف�عل يف تلك االأحداث)1(.

حكومة  �شد  الع�شريية  الثورة  اأحداث  �شري  العثم�نية  الوث�ئق  تبني 
احلج�ز ممثلة يف �شي�دة حممد علي ب��ش�، وهي داللة وا�شحة من دالالت 

)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )262( ع�بدين، وثيقة رقم )88( حمراء بت�ريخ 6 �شفر 1253ه�/ 12 م�يو 
1837م، وكذلك وثيقة حمفظة )261( رقم )322( بت�ريخ 13 جم�دى االأولى 1253ه�/ 14 �شبتمر 1838م، 
 14 بت�ريخ 19 حمرم 1254ه�/  )261( حمراء،  للوثيقة  )ح�(  العربي  املرفق  ع�بدين،   )264( وكذلك حمفظة 
اأبريل 1838م. للمزيد ارجع اإلى: اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، درا�شة يف اأهم م�ش�در ت�ريخ اجلزيرة العربية احلديث 

واملع��شر، دار املريخ للن�شر، الري��ص، 2004م، �ص69 وم� بعده�، مو�شوع حم�فظ ع�بدين.
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)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، وثيقة حمفظة )251( حم�فظ ع�بدين، يف �شفر 1251ه�.
)2( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة 266، ع�بدين، موؤرخة يف ربيع االآخر: 1255ه�.

رف�ص حكم حممد علي ب��ش� من قبل اأه�يل من�طق �شبه اجلزيرة العربية، 
وج�ء هذا الرف�ص على �شكل مق�ومة م�شلحة ال عن طريق املع�ر�شة ذات 
الط�بع ال�شلمي. وقد جتلت تلك الثورة يف عهد االأمري ع�ئ�ص بن مرعي، 
وقد ت�شدت له� قوات حممد علي ب��ش� حتت قي�دة اأحمد ب��ش� يكن حم�فظ 
ب�أن حممد علي ب��ش� ك�ن قد نهج �شي��شة دعم قب�ئل غ�مد  احلج�ز، علم�ً 
وزهران وبلقرن و�شهران وبني �شهر �شد اآل ع�ئ�ص لكنه مل يوفق يف ذلك؛ 
روات مل تعمل مب�شورة حممد علي ب��ش�، واإمن� ظلت تعمل  الأن قب�ئل ال�َشّ

بن�ًء على م�شورة اأمرائه� و�شيوخه�، وهذا اأمر اأثبتته الوث�ئق العثم�نية)1(.

�شيقت حكومة حممد علي ب��ش� على قب�ئل بلقرن و�شمران، ففر�شت 
قب�ئل  لكن  احلج�ز،  حم�فظ  ب��ش�  اأحمد  لقوات  القمح  يبيعوا  اأن  عليهم 
بلقرن و�شمران اعتذروا عن ذلك، وك�ن ردهم اأن القمح املوجود لديهم ال 
يك�د يكفيهم وي�شد ح�جتهم. ومع هذا ف�إن اأحمد ب��ش� فر�ص على القب�ئل 
املذكورة م� مقداره خم�شم�ئة اإردب من القمح، وطلب من ق�ئده علي بك 
املوجود يف بالد بلقرن اأن يح�شل على هذه الكمية من القمح خالل ثالثة 
اأي�م. وكتب اإلى �شيوخ القب�ئل ر�ش�ئل فيه� تهديد ووعيد اإن هم مل يفعلوا 
ذلك)2(. وك�ن اأحمد ب��ش� يجمع اجلم�ل من القب�ئل، خ��شة من قحط�ن 
وبي�شة لهذا  رنية  واملوؤن، وظل فرتة طويلة يف  العت�د  نقل  ال�شتخدامه� يف 
الغر�ص قبل الهجوم على القب�ئل، وقد و�شع ن�شب عينيه اأن تكون �شبت 
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العالية من مراكز جتمع قواته داللة على ا�شرتاتيجية موقعه� الع�شكري.

ت�شري الوث�ئق العثم�نية اأن جند اأحمد ب��ش� – املوجودين – يف �شبت 
اأو  اثنني  موؤلفة من  على �شكل جمموع�ت  �شراً  يهربون  – ك�نوا  العالية 
اأن  الهروب، حتى  ي�ش�عدون اجلند على  بلقرن  اأه�يل  بع�ص  ثالثة. وك�ن 
اأحد رج�ل بلقرن ق�م مب�ش�عدة بع�ص الع�ش�كر على الهرب، فق�م اأحد ق�دة 
حممد علي ب��ش� يف املنطقة ب�شلبه يف ال�شوق االأ�شبوعي – �شوق �شبت 
العالية – مم� دفع اأخ� املقتول اإلى قتل اأحد ع�ش�كر اأحمد ب��ش�، واختفى 

من وجه الع�شكر ومل ُيعرث عليه)1(.

عمرو  وبني  و�شهران  وبللحمر  وبلل�شمر  وغ�مد  بلقرن  بالد  ث�رت 
وقد  ب��ش�،  علي  ملحمد  الت�بعة  احلج�ز  حكومة  �شد  وغريهم  و�شمران 
ت�شدى هوؤالء ب�ل�شالح لقوات اأحمد ب��ش� التي اأمعنت تخريب�ً يف قرى 
القب�ئل وبيوته�. وقد ع�مل اأحمد ب��ش� يكن الثوار بكل ق�شوة وعن�د )2(، 
وقد جتلى ذلك يف �شدة الغرام�ت الب�هظة التي فر�شه� اأحمد ب��ش� على 
العنف  وا�شتمر  روات)3(.  ال�َشّ قب�ئل  و�شمران وغريهم� من  بلقرن  قب�ئل 

)1(  دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة 266، ع�بدين، وثيقة رقم 125 حمراء، موؤرخة يف 20 �شفز 1255ه�
      - دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، تقرير مرفق ب�ملحفظة 266، منرة 5/6، بدون ت�ريخ، من اأحد ق�دة اأحمد ب��ش� يف �شبت 

العالية اإلى اأحمد ب��ش� ي�شرح فيه� اأحداث رنية.
)2( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )250( ع�بدين، من �شليم�ن اأفندي حم�فظ جدة اإلى حممد علي ب��ش�، موؤرخة 

يف جم�دى الث�نية 1250ه�/ 5 اأكتوبر 1835م.
- دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )251( ع�بدين، وثيقة رقم )70( من حممد عون اإلى حممد علي، بت�ريخ 3 

�شفر 1251ه�/ 31 م�يو 1835م.
)3( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، وثيقة حمفظة )269( ع�بدين، �شفر 1454ه�.

)4( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )251( حم�فظ ع�بدين، وثيقة رقم )70( من ال�شريف حممد بن عون اإلى 
حممد علي ب��ش�، يف 3 �شفر 1251ه�/ 31 م�يو 1835م.



126

�شد الثوار واأمريهم ع�ئ�ص بن مرعي، وازدادت الثورة حم��ش�ً وا�شتع�اًل، 
ولكن قوات حممد علي ب��ش� ت�شدت للثوار وهزمتهم)4(، على الرغم من 
الثورة  وا�شتمرت  املحلية  زع�م�ته�  �شف  القب�ئل)1( ووقوفه� يف  حت�لف�ت 
مدة طويلة وهي يف حرب �شج�ل �شد قوات حممد علي ب��ش�. وكلفت 
هذه الثورة حممد علي ب��ش� وقواته الكثري من اخل�ش�ئر الف�دحة يف اجلند 
وانهكت  القب�ئل  واأتعبت  ط�ئل)2(،  دون  واالأموال  والعت�د  وال�شالح 
القت�ل يف  ا�شتف�دت خرة يف  بلقرن  قبيلة  ف�إن  نف�شه  الوقت  قواه�، ويف 
مواجهة العثم�نيني على الرغم مم� تكبدته من خ�ش�ئر ب�شرية واقت�ش�دية، 
بلقرن من جهة، ومن  نفو�ص قبيلة  مم� عمق �شعور االنتم�ء واملواطنة يف 
جهة اأخرى ف�إن بالدهم ذات املوقع اال�شرتاتيجي لعبت دوراً مهم�ً يف 

مق�ومة العثم�نيني.

ج�ء يف خط�ب »من اأحمد ب��ش� يكن اإلى حممد علي ب��ش� اأن ال�شقي 
ع�ئ�ص قد اأ�شبح على ا�شتعداد، و�شرع�ن م� يزحف اإلى االأم�م اإذ جمع حوله 
من الرج�ل )3000( من �شراة ع�شري، و)3000( من رج�ل اأملع، و)1500( 
من رفيدة، و)2000( من �شهران، و)1500( من عبيدة وبني ب�شر، و)500( 
من ته�مة، و)1000( من بي�شة، و)2000( من بلقرن، و)1000( من �شمران، 
 )18000( حوايل  فجمع  االأخرى،  القب�ئل  من  جمعه  م�  على  ب�الإ�ش�فة 

)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )261( ع�بدين، وثيقة رقم )322( من اأحمد �شكري اإلى حممد علي ب��ش�، يف 
13 جم�دى االأولى 1253ه�/ 14 �شبتمر 1837م.

- دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )262( ع�بدين، 88 حمراء، يف 6 �شفر 1253ه�/ 12 م�يو 1837م.
)2( دي غوري، جريالد، حك�م مكة، ترجمة حممد �شه�ب، مكتبة مدبويل، الق�هرة، 1420ه�/ 2000م، �ص269، 

.270
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رجل. و�شيقوم ابن ع�ئ�ص ومعه حوايل )20.000 مق�تل( ب�لزحف على 
القنفذة، وقد اأخطرن� جمعة اأغ� بذلك، واأمرن� املري لواء عثم�ن بك ب�لقي�م اإلى 

هن�ك على وجه ال�شرعة«)1(.

يتجمع  الذي  املركز  بلقرن ك�نت  اأن بالد  اإلى  العثم�نية  الوث�ئق  ت�شري 
فيه الثوار بزع�مة االأمري ع�ئ�ص بن مرعي، حيث ك�نت القوات تتوجه منه� 
حلرب قوات حممد علي ب��ش� يف القنفذة. ومن هن� ف�إن بالد بلقرن ك�نت 
قوات حممد  �شد  مرعي  بن  ع�ئ�ص  االأمري  لتنفيذ خطط  ع�شكري�ً  مهمة 
اخل��ص،  حل�ش�به  يعمل  والذي  العثم�نية  الدولة  عن  امل�شتقل  ب��ش�  علي 
وهذا يدل اأي�ش�ً على مدى اإ�شرار الثوار على اإخراج القوات االأجنبية من 
و�شهران  بلقرن  قب�ئل  من  حت�لف�ً  اأي�ش�ً  العثم�نية  الوث�ئق  وتبني  بالدهم)2(. 
وغ�مد  بي�شة  قب�ئل  مب�ش�عدة   – عمرو  وبني  وبلل�شمر  وبللحمر  و�شمران 

وزهران وغريهم – ت�شكل �شد قوات حممد علي ب��ش�)3(.

تذكر الوث�ئق العثم�نية اأن اتف�ق�ً قبلي�ً ت�شكل برئ��شة االأمري ع�ئ�ص بن 
مرعي �شد حكومة حممد علي ب��ش� يف احلج�ز التي يراأ�شه� اأحمد ب��ش� 

)1( ال�شهري، احلروب الرتكية يف املنطقة اجلنوبية، �ص205-204.
)2( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حم�فظ ع�بدين، حمفظة )262(، 88 حمراء، من اإبراهيم توفيق اإلى حممد علي ب��ش�، 

يف 6 �شفر 1253ه�/ 12 م�يو 1837م.
- دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، وثيقة حمفظة )261( ع�بدين، جم�دى االأولى 1253ه�.

- ملعرفة املزيد عن هذا املو�شوع ارجع اإلى مق�ل ه��شم، �ش�لح عون، موقف غ�مد وزهران من قوات حممد علي ب��ش�: 
1253 – 1256ه�/ 1837 – 1840م، درا�شة وث�ئقية، 1994م، غري من�شور.

اإلى حممد علي ب��ش�، يف 13  )3( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حم�فظ ع�بدين، حمفظة )390(، من اأحمد �شكري 
�شوال 1253ه�/ 10 ين�ير 1838م.

دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حم�فظ ع�بدين، حمفظة )263(، وثيقة رقم )174(، حمراء، من اأحمد �شكري اإلى 
حممد علي ب��ش�، يف 22 �شفر 1254ه�/ 17 م�يو 1838م.
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)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة )262( ع�بدين، وثيقة رقم )88( حمراء، من اإبراهيم توفيق اإلى حممد علي 
ب��ش�، موؤرخة يف 6 �شفر 1253ه�/ 12 م�يو 1837م. وكذلك حم�فظ ع�بدين، حمفظة )290( من اأحمد �شكري 
اإلى حممد علي ب��ش�، موؤرخة يف 13 �شوال 1253ه�/ 12 م�يو 1838م. وكذلك حم�فظ ع�بدين، حمفظة )263( 

وثيقة رقم )174( حمراء، من اأحمد �شكري اإلى حممد ب��ش�، موؤرخة يف 22 �شفرة 1254ه�/ 17م�يو 1838م.

يكن، ويت�ألف هذا االتف�ق من قب�ئل بلقرن و�شمران وي�م وغ�مد وزهران 
وغريهم، وك�ن هدفهم الرئي�ص من وراء ذلك مه�جمة قوات حممد علي 
ب��ش� يف القنفذة عن طريق بالد بلقرن مركز جتمع القوات القبلية املتح�لفة. 
وقد و�شلت اأخب�ر هذا التح�لف القبلي عن طريق املرا�شالت اإلى االإم�م 
للثورات  واملوؤيد  الداعم  الث�نية  ال�شعودية  الدولة  اإم�م  تركي  بن  في�شل 
القبلية يف ع�شري �شد حكومة حممد علي ب��ش�، ومع هذا فقد عدل االأمري 
ع�ئ�ص بن مرعي هذه اخلطة وقرر الهجوم على حكومة حممد علي ب��ش� يف 

احلج�ز مب��شرة الإ�شق�طه� وطرده� من املنطقة )1(.

الدولة  وقوات  الع�شريية  القب�ئل  قوات  بني  ط�حنة  مع�رك  حدثت 
ذلك  متثل  وقد  ب��ش�،  علي  حممد  نفوذ  انح�ش�ر  بعد  ع�شري  يف  العثم�نية 
بقواته  ا�شتط�ع  الذي  مرعي  بن  ع�ئ�ص  الع�شريي  االأمري  عهد  يف  بجالء 
القبلية – ومن �شمنه� قوات بلقرن – ك�شر قوات الدولة العثم�نية ع�م 
1269ه�/ 1852م، وك�ن لالأمري ع�ئ�ص بن مرعي �شالت قوية مع حكومة 
اأئمة الدولة ال�شعودية الث�نية،  اأ�شهر  جند يف عهد االإم�م في�شل بن تركي 
من  قواته  غنمته�  التي  الغن�ئم  من  جزءاً  اأر�شل  ع�ئ�ص  االأمري  اإن  حتى 

القوات العثم�نية اإلى االإم�م في�شل بن تركي مع بع�ص الهداي�.
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يقول ال�ش�عر علي بن احل�شن احلفظي )1( يف ق�شيدة له:

ونادى باأعلى ال�شوت ب�رشى لفي�شل        ويف ن�شـــل �شــادات امللوك م�شـــدد

االإم�م  عهد  منذ  �شعود  الآل  وال�شعبي  القبلي  الوالء  هذا  بداأ  وقد 
ال�شعودية  الدولة  اأئمة  من  الث�ين  االإم�م  �شعود  بن  بن حممد  عبدالعزيز 
واأ�شبحت  الث�نية،  ال�شعودية  الدولة  الوالء يف عهد  وا�شتمر هذا  االأولى، 
احلديثة  ال�شعودية  الدولة  من  جزءاً  بعد  فيم�  برمته�  الع�شريية  املنطقة 

)اململكة العربية ال�شعودية(.

م�صاركة بلقرن يف وقعة املطلى:

كم�يل  �شفيق  �شليم�ن  والية  عهد  اإلى  بجذوره�  متتد  املطلى  وقعة  اإن 
راة يطلب منهم  ال�َشّ اأر�شل لقب�ئل ع�شري  العثم�ين الذي  املت�شرف  ب��ش�، 
اأبه�  بني  طريق  فتح  على  الوايل  هذا  وعزم  العثم�نية،  للدولة  الزك�ة  دفع 
والنم��ص وبلقرن والقنفذة وبي�شة والط�ئف، لت�شهيل مهمة تنقل القوات 
العثم�نية، وجبي الزك�ة، واإخ�ش�ع االأه�يل للحكم العثم�ين، وت�أمني حترك 

القوات العثم�نية اإلى تلك املن�طق.

رف�ص �شيوخ بني عمرو دفع الزك�ة للدولة العثم�نية؛ الأنهم ك�نوا قد 
اأعطوه� لل�شريف ح�شني بن علي اأمري مكة املكرمة عن طريق مندوبه يف 

ن�شقه  احلفظي،  اآل  اأ�شالف  ق�ش�ئد  �شعر يف  ديوان  ع�شري،  من  نفح�ت  الع�بدين،  زين  اإبراهيم  بن  احلفظي، حممد   )1(
واأخرجه عبدالرحمن بن اإبراهيم بن زيد الع�بدين احلفظي، مط�بع ع�شري، اأبه� 1393ه�/ 1974م، �ص129-129.
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ن�شقه  احلفظي،  اآل  اأ�شالف  ق�ش�ئد  �شعر يف  ديوان  ع�شري،  من  نفح�ت  الع�بدين،  زين  اإبراهيم  بن  احلفظي، حممد   )1(
واأخرجه عبدالرحمن بن اإبراهيم بن زين الع�بدين احلفظي، مط�بع ع�شري، اأبه� 1393ه�/ 1974م، �ص129-126.

)2( ملزيد من املعلوم�ت ارجع اإلى:
- ال�شهري، عبداله�دي بن عبداهلل بن م�شيب، احلروب الرتكية يف املنطقة اجلنوبية 1228-1337ه�/ 1813 – 

1918م، مط�بع االإين��ص لالأوف�شت، الري��ص، �ص321-307.
- العمري، عو�ص بن ظ�فر، اأدب وت�ريخ من بني عمرو، مط�بع �شحر، جدة، 1398ه�، م� بعد �ص90.

بي�شة )1(، وعنده� بداأت من�و�ش�ت بني العثم�نيني وبني عمرو ال�شم�ليني 
ب�شبب  الذين طلبوا من االإدري�شي امل�ش�عدة لكنه مل يقدم لهم �شيئ�ً 
عجزه. ومع هذا ق�م بنو عمرو مبه�جمة القوات العثم�نية يف النم��ص، 
وهكذ اأخذت احلرب يف التطور �شيئ�ً ف�شيئ�ً بني العثم�نيني وبني عمرو 

ال�شم�ليني. ت�ش�ندهم قب�ئل بلقرن وبني �شهر.

واأبي  زيد  ووادي  خ�شرم  قرى  يف  العثم�نيني  عمرو  بني  مق�تلو  ب�غت 
قبي�ص وقتلوا منهم ت�شعة جنود، ونهبوا اأ�شلحتهم وفر العثم�نيون اإلى ته�مة 
غرب�ً واإلى النواحي ال�شرقية. كم� اأن قوات عثم�نية و�شلت اإلى قرى حلب�ء 

�شم�اًل.

يوليو   18 1332ه�/  �شعب�ن   25 يف  الطرفني  بني  قوية  معركة  بداأت 
1914م، وك�نت الغلبة للعثم�نيني اأواًل، وقتل من بني عمرو ومن معهم من 
مق�تل،   )300( حدود  – يف  وغريهم  �شهر  وبني  – بلقرن  املوؤيدة  القب�ئل 
ومن العثم�نيني حوايل م�ئة ع�شكري. وتراجع بنو عمرو اأم�م قذائف املدفعية 
وال�شهوة حتى  العدوة  قرى  يف  العدو  وا�شتدرجوا  ال�شم�ل،  ب�جت�ه  العثم�نية 
ا�شتنفدوا ذخريتهم، وانه�ل بنو عمرو ومن معهم من بلقرن وبني �شهر على 
القوات العثم�نية ب�ل�شالح االأبي�ص واجلن�بي، وفر العثم�نيون ت�ركني كل �شيء، 

اجلثث واالأ�شلحة والذخ�ئر)2(، وك�نت هزمية منكرة مني به� العثم�نيون.
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العثم�نيني  وحم�ربة  املطلى  اأحداث  يف  بلقرن  اأه�يل  من  عدد  �ش�رك 
فيه� مع قب�ئل بني عمرو، و�ش�ركوا يف هزمية العثم�نيني يف املعركة امل�شهورة 
اآخرون. ومم�  اأن��ص وجرح منهم  راة، وقتل منهم  ال�َشّ اأه�يل  واملعروفة لدى 
قيل يف ذلك من �شعر واأقوال �ش�هدة عي�ن على ذلك. ق�لت م�شعدة زوجة 
ابن �شبيلي �شيخ تنومة �شعراً يف هذه الوقعة التي قتل فيه� زوجه� واأر�شل 
اإلى الب��ش� العثم�ين يف بلدة حم�يل، ممتدحة بلقرن وبني عمرو، نقتطف 

من �شعره�:

يا م�شعده �شدي �شعونك وحلي                حلي معا بلقرن وال بنـي عمـرو

يروي بع�ص املعمرين من بلقرن اأن رج�ل بلقرن وبني عمرو جمتمعني 
عدد  اأ�شم�ء  وذكروا  املطلى.  جبل  يف  وك�شروهم  العثم�نيني  غزو  �شدوا 
ممن قتلوا يف املعركة من بلقرن، منهم ع�ي�ص بن م�ش�عد القرين، وبرك�ن 
القرين، وحممد بن �شعد اآل �شح�ب، وع�ي�ص بن جروان من اآل �شلمة، 
ومن اآل الزارية حممد بن اأحمد اآل بو�شملة القرين، ويحيى بن حممد 
بن  ح�فظ  بن  وعلي  �شليم�ن،  اآل  �شريح  اآل  من  ق�فعة  قرية  من  القرين 
علي القرين من قرية احلت�ر من اآل �شريح اآل �شليم�ن، وحممد بن مهدي 
قت�ل  يف  قرن  بني  من  عدد  و�ش�رك  م�شيب.  اآل  الزراية  اآل  من  القرين 
اآل  جمدوع  بن  ع�ئ�ص  ال�شيخ  منهم  عمرو،  بني  ج�نب  اإلى  العثم�نيني 
قرية  من  القرين  زامل  بن  وعو�ص  �شليم�ن،  اآل  �شريح  اآل  من  جمدوع 
احلت�ر من اآل �شريح اآل �شليم�ن، ومرعي بن ح�فظ من قرية احلت�ر، ومن 
القرية نف�شه� كل من �شعد بن عبداهلل اآل ف�شة القرين، ومذكر بن عبداهلل 
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ن  احل�شْ قرية  ومن  القرين،  ف�شة  اآل  عبداهلل  بن  وظ�فر  القرين،  ف�شة  اآل 
اآل �شريح اآل �شليم�ن متعب بن ف�ر�ص القرين وع�شكر بن ف�ر�ص القرين، 
ومن قرية اآل بني ح�شن اآل �شليم�ن ظ�فر بن حممد، وعلي بن ظ�فر من 
القت�ل �شد  بلقرن يف  الكثري من رج�ل  و�ش�رك  �شليم�ن.  اآل  اآل عمران 

العثم�نيني يف هذه الوقعة)1(.

هب وه�جم  اأغ�ر على ال�شُ اأن اجلي�ص العثم�ين  اإلى  جتدر االإ�ش�رة هن� 
ن�شبوا  عليهم  ب�لهجوم  االأه�يل  اأح�ص  ومل�  احلال.  ي�شمى  مك�ن  عفراء يف 
االأه�يل على  وانت�شر  الغول،  ي�شمى  مك�ن  العثم�نيني يف  لالأتراك  كمين�ً 

القوات العثم�نية يف مك�ن ي�شمى درج خيل)2(.

الدولة ال�صعودية احلديثة ت�صم بلقرن:
قوى)3(  جمموعة  العربية  اجلزيرة  �شبه  من  اجلنوبية  املنطقة  ت�شدرت 
الع�ملية  احلرب  بعد  املنطقة، خ��شة  الف�عل يف  دوره�  وله�  ق�درة  �شي��شية 
والأدار�سة  احلجاز  اأ�سراف  هوؤلء  من  العثمانية،  الدولة  و�سقوط  الأولى، 
راة،  ال�َشّ ع�شري  يف  ع�ئ�ص  واآل  ال�شليم�ين(  )املخالف  ع�شري  ته�مة  يف 
واآل حميد الدين يف اليمن وك�ن للقب�ئل املحلية و�شيوخه� دور ف�عل يف 
املحلية.  والنزاع�ت  واحلروب  االأمن  ا�شتتب�ب  املنطقة يف جم�ل  اأحداث 
ومل يكن اخلالف بني هذه القوى ال�شي��شية املحلية �شي��شي�ً فقط، واإمن� ك�ن 

)1( هذه املعلوم�ت نقاًل عن املعمر علي بن م�شيح، من اآل �شلمة، بت�ريخ/ 1431/7/2ه�، ب�آل �شلمة، وعن املعمر ح�فظ 
ابن علي اآل دايل من قرية احل�شن من اآل �شليم�ن، وبريك بن �شعد اآل ف�شة من قرية احلت�ر من اآل �شليم�ن، بت�ريخ: 

1431/7/4ه�، يف قرية احلت�ر.
)2( معلوم�ت من ع�ئ�ص بن حممد بن م�شعود بن عثم�ن اآل ه�شبول القرين.

)3( العقيلي، املخالف ال�شليم�ين، ج1، �ص567-563.
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خالف�ً فكري�ً كم� هو احل�ل ب�لن�شبة ملوؤيدي ال�شوفية االإدري�شية وال�شلفية 
واالأ�شراف  وفكره�  والزيدية  ال�شلفي  ب�لفكر  يعرف  م�  اأو  االإ�شالحية 
اأن  دون  هوؤالء  بني  والئه�  يف  ال�شك�ن  جم�ع�ت  توزعت  وقد  وفكرهم. 
ب��شتثن�ء  املن�طق  هذه  جميع  توحيد  قبل  فكرية  �شي��شية  وحدة  جتمعهم 

اليمن يف بوتقة احلكم ال�شعودي احلديث )اململكة العربية ال�شعودية(.

راة يف  اإن م� يهمن� هن� وب�شكل مب��شر اإم�رة اآل ع�ئ�ص امل�شتقلة يف ع�شري ال�َشّ
ظل حكم االأمري ح�شن بن ع�ئ�ص الذي اتخذ من مدينة اأبه� ق�عدة الإم�رته 
على  ق�دراً  ع�ئ�ص  بن  االأمري ح�شن  يكن  ومل  راة.  ال�َشّ ب�إم�رة  تعرف  م�  اأو 
روية حكمه حكم�ً ج�ئراً وم�شتبداً.  ك�شب والء قب�ئله، بل عدت القب�ئل ال�َشّ
واختلف مع عدد من القب�ئل يف اإم�رته. يقول الزركلي وا�شف�ً حكم االأمري 

ح�شن بن ع�ئ�ص »ك�ن حكمه م�شتبداً ظ�مل�ً نفرت منه القب�ئل«)1(.

بلقرن  قبيلة  راة ومنهم  ال�َشّ قب�ئل  ت�ريخية بني  اأن هن�ك عالقة  معروف 
واأ�شالف امللك عبدالعزيز واأجداده حك�م الدولة ال�شعودية االأولى والدولة 
ال�شعودية الث�نية، وك�ن لهوؤالء احلك�م �شي�دة على تلك املنطقة الع�شريية، 
امللك  اأن  �شلفيون. حتى  اأهله� �شوافع، ومنهم حن�بلة  الكثري من  اأن  كم� 
عبدالعزيز موؤ�ش�ص اململكة العربية ال�شعودية ن�شح االأمري ح�شن بن ع�ئ�ص 
وروؤ�ش�ء قحط�ن وزهران ب�مل�ش�ملة والرجوع اإلى م� ك�ن عليه اأجدادهم من 
العمل بكت�ب اهلل و�شنة ر�شوله. وبعث امللك عبدالعزيز اإلى احل�شن بن 
ع�ئ�ص �شتة علم�ء من اأه�يل جند الإ�شالح ذات البني، لكن االأمري ح�شن 

)1( الزركلي، �شبه اجلزيرة، ج1، �ص249.
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)1( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن ابن م�ش�عد، ارجع اإلى: 
- ح�سن ح�سن �سليمان، الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد، ماآثره واأعماله، الريا�ص، ط 1400ه�، )د. م( )د. �ص(. ن�شخة 

خ��شة يف مكتبة امللك عبدالعزيز الرئي�شية يف الري��ص بق�عة امللك عبدالعزيز.
- الزركلي: خري الدين، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج1، �ص85، 492، ط7، دار العلم للماليني، بريوت، 

1997م.
)2( ملزيد من املعلوم�ت عن هذه احلرب، راجع:

- الزركلي، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج1، �ص247-252، ط7.
- الريح�ين اأمني: ت�ريخ جند وملحق�ته، �ص300، ط4، دار الريح�ين، بريوت، 1972م.

الق�هرة: 1420ه� -  العربية،  االآف�ق  دار  الع�شرين، �ص41، 284، ط3،  القرن  العرب يف  - وهبة، ح�فظ، جزيرة 
2000م.

بريوت،  الر�ش�لة،  موؤ�ش�شة  ع�شري، �ص121-131، ط1،  اأمراء  �شرية  املنري يف  ال�شراج  علي،  بن  عبداهلل  م�شفر،   -
1398ه� -1978م.

- حمزة، فوؤاد، قلب جزيرة العرب، �ص360-363، ط2، مكتبة الن�شر احلديثة، الري��ص: 1388ه� - 1968م.

رف�ص فكرة امللك عبدالعزيز، ورد الوفد رداً قبيح�ً. فجهز امللك عبدالعزيز 
جي�ش�ً من األفي مق�تل حتت اإمرة االأمري ال�شعودي عبدالعزيز بن م�ش�عد 
بن جلوي)1( ع�م 1338ه�/ 1921م، فق�ومهم االأمري ح�شن بن ع�ئ�ص يف 
حجال الواقعة بني مدينتي اأبه� وخمي�ص م�شيط، وانت�شر ابن م�ش�عد على 
قوات ح�شن بن ع�ئ�ص ودخل اأبه�. وا�شت�شلم ح�شن بن ع�ئ�ص وابن عمه 
حممد بن ع�ئ�ص، واأر�شل ابن م�ش�عد االثنني مع�ً اإلى الري��ص، فعف� امللك 

عبدالعزيز عنهم�)2(.

راة �شيوخ�ً واأفراداً جت�ه االأمري  وداللة على النفور الذي اأبداه اأه�يل ال�َشّ
ح�شن بن ع�ئ�ص وعدم ط�عتهم له، ف�إن امللك عبدالعزيز اآل �شعود عر�ص 
راة والعودة اإلى اأبها ب�سرط  على الأمري ح�سن بن عائ�ص اإمارة ع�سري ال�َسّ
اأن يكون ت�بع�ً للدولة ال�شعودية احلديثة، واأن يكون معه� كم� ك�ن اأ�شالفه 
من قبل يف عهد الدولتني ال�شعوديتني االأولى والث�نية، ف�عتذر احل�شن بن 
ع�ئ�ص، ق�ئاًل: »ع�دين� الن��ص، ونخ�شى اإذا عدن� اإلى االإم�رة اأن يقوموا علين�، 
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ولكن� �شنكون مع�ونني ملن تولونه االإم�رة اأيدكم اهلل. وال تق�شروا علين� من 
جهة الدني�. فقبل امللك عبدالعزيز عذره، واأع�ده وابن عمه اإلى بالدهم� بعد 

اأن منحهم� )65 األف( ري�ل، وخ�شهم� واأهلهم� مب�ش�عدات م�لية )1(.

مل يدم والء احل�شن بن ع�ئ�ص طوياًل، بل جل�أ اإلى طلب العون �شراً من 
ال�شريف ح�شني بن علي يف مكة املكرمة ط�لب�ً منه امل�ش�عدة، فزوده ال�شريف 
اآل  عبدالعزيز  امللك  ا�شتدعى  مم�  عبدالعزيز،  امللك  ملح�ربة  وامل�ل  ب�لعت�د 
اأبه�.  اأن ا�شتولى ابن ع�ئ�ص على  اإر�ش�ل حملة ع�شكرية بعد  اإلى  �شعود 
وك�نت احلملة موؤلفة من ع�شرة اآالف مق�تل ك�نوا حتت قي�دة االأمري في�شل 
ابن عبدالعزيز اآل �شعود ع�م 1340ه�/ 1922م، وقد متكن االأمري في�شل 
من االنت�ش�ر ودخول مدينة اأبه� يف �شفر 1341ه�/ 1922م )2(. ومع اأن 
االأمري احل�شن بن ع�ئ�ص حت�شن يف بلدته َحْرَمَلة اجلبلية احل�شينة، اإال اأن 
قوات االأمري في�شل دخلته�، وفر احل�شن بن ع�ئ�ص منه� متوجه�ً اإلى مدينة 
بن  ب�ل�شريف ح�شني  ث�نية  وا�شتنجد  ع�شري.  ته�مة  ال�ش�حلية يف  القنفذة 
علي، و�شكل هن�ك قوات ملح�ربة القوات ال�شعودية لكنه مل يفلح يف حتيق 
الهدف. وهكذا انتهى حكم اآل ع�ئ�ص ليحل حمله حكم الدولة ال�شعودية 
ع�ئ�ص الإع�دة  بن  االأمري ح�شن  الرغم من كل حم�والت  احلديثة، على 
راة جزءاً  راة. وهكذا اأ�شبحت منطقة ع�شري ال�شَّ اإم�رته يف بالد ع�شري ال�َشّ
راة  من من�طق اململكة العربية ال�شعودية. واأ�شبح جميع �شك�ن ع�شري ال�َشّ

)1( عط�ر، اأحمد عبدالغفور، �شقر اجلزيرة، ج3، �ص467-480، ط3، مطبعة احلرية، بريوت، 1392ه�-1972م.
- الزركلي، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج1، �ص252-249.
)2( الزركلي، �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز، ج1، �ص251، 252.
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)1( القرين، بالد بلقرن، �ص153.
اأرق�م  توجد  ال  بلقرن،  مبح�فظة  اخلري  عهد  يف  اإجن�زه  مت  وم�  ال�شي�حة  �شو�شة،  اأبو  عبدالرحمن  بن  �شعد  القرين،   )2(

�شفح�ت للمق�ل.
- وانظر للمزيد عن هذه احلرب:

- العتيبي: غ�لب عو�ص، اململكة العربية ال�شعودية م�شرية دولة و�شرية رج�ل، �ص119-120، ط1، مكتبة املع�رف، 
بريوت، 1419ه�.

بدون   ،1968 بريوت،  ط1،   ،166-161  ،66 �ص  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ملك  في�شل  منري،  العجالين:   -
ن��شر.

- �شعيد: اأمني، في�شل العظيم، �ص43-44، ط2، وزارة التعليم الع�يل، الري��ص، بدون ت�ريخ طبع.
)3( م�شهد وقع عليه كل من ال�شيخ حممد بن حنيف القرين وال�شيخ �شعيد بن م�شلي بن �ش�لح القرين وال�شيخ �شرح�ن 

بن حممد القرين وال�شيخ عبداهلل بن ع�ئ�ص بن جمدوع القرين وال�شيخ حممد بن علي اآل م�شعد القرين.
http:// :4( ملتقى القب�ئل العربية، الع�مري ال�شمراين الذي ق�تل مع اأفراد قبيلته �شد االأتراك: موقع اإلكرتوين(

www.moltaqal.com/vb/printthread.php?t=29382 .

هن�  االإ�ش�رة  وجتدر  ال�شعودية.  العربية  اململكة  �شك�ن  من  يتجزاأ  ال  جزءاً 
اإلى اأن قبيلة بلقرن اأر�شلت وفداً ميثله� ملق�بلة االأمري في�شل بن عبدالعزيز 
بعد دخوله مدينة اأبه� 1341ه�/ 1922م، مهنئني ومب�يعني، وقد ف�شلت 
عدم ذكر االأ�شم�ء التزام�ً مب� قطعته على نف�شي يف مقدمة الكت�ب لئال اأثري 

حفيظة اأحد.

ك�نت قبيلة بلقرن يف �شفوف القوات ال�شعودية التي �ش�ركت يف 
وقعة الرغ�مة قرب مدينة جدة، كم� �ش�ركت القبيلة يف حرب اليمن 
 1352 ع�م  واليمن  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  اندلعت  التي 
عبدالعزيز  بن  في�شل  االأمري  قي�دة  1934م)1(.  حتت  1353ه�/   –
واحلديدة  واحلجرة  وحمي�شة  الفر�ص  يف  حربية  مواقع  يف  �شعود  اآل 
و�شعدة)2(. و�ش�ركت القبيلة يف جتهيز الرك�ئب والرج�ل والعت�د والزاد 
االأمري  م�شمع  على  ق�شيدة  بلقرن  �شعراء  اأحد  األقى  وقد  وغريه�)3(. 

في�شل بن عبدالعزيز اآل �شعود اأث�رت حمية اجلند ال�شعودي)4(.
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ومن املعروف اأن ح�ل بالد بلقرن ال يختلف عن ح�ل البالد االأخرى 
اأمنية  وم�شكالت  قبلية  نزاع�ت  فهن�ك  العثم�ين،  العهد  يف  ع�شري  يف 
احلكم  لت�أييد  الن��ص  هي�أ  هذا  كل  اآمنة،  غري  جت�رية  وقوافل  وانق�ش�م�ت، 
اآل �شعود الذي وحد من�طق  ال�شعودي احلديث بقي�دة امللك عبدالعزيز 

الدولة ال�شعودية احلديثة �شي��شي�ً واإداري�ً واجتم�عي�ً واقت�ش�دي�ً.

عرفت قبيلة بلقرن االأمن واال�شتقرار يف عهد الدولة ال�شعودية احلديثة. 
�شي�دة  خالل  من  واجتم�عي�ً  اقت�ش�دي�ً  بالدهم  بن�ء  يف  االأه�يل  وان�شغل 
الدولة ال�شعودية احلديثة التي ر�شخت قواعد االأمن واال�شتقرار)1( والبن�ء 

احل�ش�ري يف ع�شري ويف جميع من�طق الدولة.

وهكذا تغريت تدريجي�ً اأو�ش�ع بالد بلقرن، كم� تغريت اأو�ش�ع من�طق 
اململكة جميع�ً، و�شمل هذا التغيري املن�حي االقت�ش�دية والتعليمية واالأمنية 
واالإدارية وغريه�. ف�شهدت بالد بلقرن اإجن�زات عمرانية وزراعية و�شي�حية 

وتعليمية و�شحية ويف النقل واملوا�شالت يف العهد ال�شعودي.

)1( ك�ن امللك عبدالعزيز اآل �شعود يلزم �شيوخ بلقرن وغريهم من �شيوخ القب�ئل بحم�ية االأمن يف دي�رهم كل يف حدود اأرا�شي قبيلته، ويقوم 
امللك مب�ش�عدة هوؤالء ال�شيوخ، معلن�ً لهم اأن قب�ئلهم ملومة وموؤاخذة يف اأي عمل يرتكبه اأحد اأبن�ئه� اإذا مل تقم ب�لواجب واالإبالغ عن 

الف�عل. من وث�ئق دارة امللك عبدالعزيز ب�لري��ص، مركز الوث�ئق، وثيقة رقم )193( موؤرخة يف 41355/3ه�.
- العتيبي، اإبراهيم بن عوي�ص الثعلي، االأمن يف عهد امللك عبدالعزيز، مطبوع�ت مكتبة امللك عبدالعزيز الع�مة، الري��ص: 1417ه�/ 

1996م، �ص57-55.
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م�صاركة بلقرن يف حرب فل�صطني عام 1367هـ/ 1948م:
لع�م  فل�شطني  تق�شيم  م�شروع  رف�شوا  العرب  اأن  مت�م�ً  املعروف  من 
1366ه� - 1947م، وقرار التق�شيم هذا يعني تق�شيم فل�شطني العربية اإلى 
ق�شمني عربي ويهودي، وي�شكل هذا التق�شيم دولتني منف�شلتني عربية 
ا�شتنكرته  كم�  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ا�شتنكرته  اأمر  وهو  ويهودية، 
اإثر قرار التق�شيم هذا  الدول العربية جميعه� حكوم�ت و�شعوب�ً. وعلى 
اأعلنت حكومة بريط�ني� �ش�حبة االنتداب على فل�شطني، والداعم االأول 
على  الريط�ين  لالنتداب  حد  و�شع  على  عزمه�  ال�شهيوين  للكي�ن 
هذا  اأثر  وعلى  1948/5/15م.  املوافق  1367/6/5ه�  يف  فل�شطني 
االإجراء الريط�ين ت�شدعت االأو�ش�ع يف فل�شطني، وظهر موقف عربي 
م�شرتك حكومي و�شعبي داعم�ً للفل�شطينيني ع�شكري�ً وم�دي�ً. واندلعت 
حرب فل�شطني ع�م 1367ه� - 1948م �ش�همت فيه� احلكومة ال�شعودية 
وقتذاك،  العربية  للدولة  الع�شكري  املوقف  نط�ق  ع�شكرية يف  م�ش�همة 
و�ش�هم ال�شعب العربي ال�شعودي ب�لترع�ت، ومنهم من تطوع للجه�د 

�شد اليهود ال�شه�ينة املغت�شبني الأر�ص فل�شطني.

�ش�رك بنو قرن يف اجله�د �شد اليهودية ال�شه�ينة يف حرب فل�شطني ع�م 
1367ه�/ 1948م، من خالل قوات اجلي�ص العربي ال�شعودي)1( الذين 

)1( احلريري، �ش�لح جم�ل، اجلي�ص ال�شعودي يف فل�شطني، �ص92-106، دارة امللك عبدالعزيز، الري��ص، 1422ه� - 2001م.
- عب��ص، اإبراهيم فوؤاد، اململكة وفل�شطني، جدة، 1427ه�/ 2006م، �ص239، 243، 251.

- النت�شة: رفيق، فل�شطني ت�ريخ�ً وق�شية، �ص 281-300، ط2، 1408ه�-1988م.
- عليوة: د. ال�شيد: امللك في�شل والق�شية الفل�شطينية، �ص63-81، موؤ�ش�شة دارة امللك عبدالعزيز، الري��ص، 1402ه� 

- 1982م.
- العتيبي: اأحمد بن زيد: ال�شعوديون ودورهم يف ق�شية فل�شطني، �ص 119-129، ط1، 1414ه�-1993م.

- القرين، �شبت العالية، �ص68.
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ديني،  جه�دي  كعمل  فيه�،  ال�شه�نية  اليهود  لقت�ل  فل�شطني  اإلى  ذهبوا 
ال�شه�ينة  اليهود  اعتدى  الذين  فل�شطني  عرب  الإخوانهم  وعون  ودعم 
العظمى  الدول  مب�ش�عدة  منه�  كبرياً  جزءاً  واحتلوا  بالدهم  وعلى  عليهم 
)بريط�ني� وفرن�ش� ورو�شي� ال�شوفيتية والوالي�ت املتحدة االأمريكية( وغريه� 
من دول الع�مل. ويقدر الت�ريخ لبني قرن جهودهم وجهود غريهم يف جم�ل 
اجله�د االإ�شالمي ون�شرة االأ�شق�ء الفل�شطينيني. واإليك ق�ئمة ب�أ�شم�ء من 
�ش�ركوا من قبيلة بلقرن يف هذه احلرب)1(، منهم من ا�شت�شهد فيه�، ومنهم 
من اأ�شيب، ومنهم من اأ�شر، وبع�شهم م� زال على قيد احلي�ة، وقد ق�بلت 
منهم االأ�شري ظ�فر بن علي الع�مري القرين، و�شعيد بن جمدوع القرين، 
وجمدوع بن ف�يز اآل جمدوع القرين،  وعبداهلل بن �شمح�ن القرين، وحممد 

ابن معي�ص القرين، وذلك يف �شهر رجب من ع�م 1429ه�.

)1( تن�ولت بع�ص املوؤلف�ت م�ش�ركة اململكة العربية ال�شعودية يف حرب فل�شطني ع�م 1367ه� - 1948م، وفيه� قوائم 
- ب�أ�شم�ء ال�شهداء واجلرحى ال�شعوديني وامل�ش�ركني يف احلرب، نذكر من هذه الكتب: 

- امل�رك: فهد ، �شجل ال�شرف، بريوت، موؤ�ش�شة املع�رف،1385ه�- 1965م، فقد ذكر فيه ب�لتف�شيل:
- اأ�شم�ء ال�شهداء، �ص38-19.

- اأ�شم�ء اجلرحى وامل�ش�بني، �ص46-39.
- اأ�شم�ء الذين منحوا اأو�شمة من قي�دة اجلي�ص ال�شوري، �ص53-47.

- اأ�شم�ء املتطوعني، �ص77-55.
- اأ�شم�ء املترعني، �ص81-328، وهو كت�ب ح�فل ب�ملعلوم�ت، وموؤلفه اأحد الق�دة امل�ش�ركني يف حرب 1948م.==

- امل�شند: ع�ئ�شة، اململكة العربية ال�شعودية وق�شية فل�شطني 1357 – 1368ه� - 1939 – 1948م، دار املريخ 
للن�شر، الري��ص، 1412ه� - 1992م، �ص273-265.

1993م،   / 1414ه�  الفردو�ص،  وك�لة  فل�شطني،  ق�شية  يف  ودورهم  ال�شعوديون  زيد،  بن  اأحمد  العتيبي،   -
�ص129-119.

- ق�ئمة ب�أ�شم�ء املج�هدين من قبيلة بلقرن يف كت�ب اأحمد بن فالح القرين، تراجم ودرا�ش�ت مع��شرة، 1423ه�/ 
2002م، �ص50-47.
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اأ�صماء امل�صاركني من قبيلة بلقرن
يف حرب فل�صطني 1367هـ/ 1948م

حالتهالقرية اأو القبيلةاملجاهـــــــــد م

-اآل �شليم�ناأحمد بن حي�هلل القرين1
م�ش�ب

�شهيد
-

-

-

-

�شهيد

-

اآل �شليم�ن

ته�مة بلقرن
اآل الزارية

اآل الزارية
ثم�ء

البظ�ظة
اآل �شليم�ن
اآل �شلمة

تركي بن حممد القرين
جراد القرين

ح��شر بن عمر القرين

ح�شني بن ه�دي القرين
دغ�ص �شعد مقبل القرين

�شعد بن طفيل القرين

�شعد بن ع�ئ�ص القرين
�شعد بن مرعى القرين

2
3

4

5
6

7
8

9
�شهيداآل روح�ن�شعدي بن علي بن م�نع القرين10

-

م�ش�ب
والزال حي�ً

�شهيد

-

اآل روح�ن

اآل �شليم�ن

ثم�ء

اآل الزارية

�شعدي بن خمفور بن �شويلح القرين

�شعيد بن جمدوع القرين

�شعيد �شعد هنيدي القرين

�شعيد حممد كليل القرين

11

13

14

15

- اآل �شليم�ن �شعيد بن تومي القرين 12
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حالتهالقرية اأو القبيلةاملجاهـــــــــد م

-

-

م�ش�ب

-

-

اآل الزارية

اآل الزارية

اآل يزيد

ثم�ء

البظ�ظة

ظ�فر بن علي اآل ن��شر القرين

ع�ئ�ص بن اأحمد القرين

ع�ئ�ص بن عبداهلل بن خمفور القرين

عبداخل�لق بن ع�ئ�ص القرين

عبدالرحمن بن حممد بن جروان القرين

16

18

19

20

21

اآل �شليم�ن ظ�فر بن علي الع�مري القرين 17

اأ�شري بقي 
يف ال�شجون 
االإ�شرائيلية 
�شبعة اأ�شهر
والزال حي�ً

-اآل �شليم�نعبداهلل بن خفري بن خمفور القرين22
- احلرجة عبداهلل بن �شعد بلهي�ص القرين 23

- اآل �شليم�ن عبداهلل بن �شمح�ن القرين 24

اآل �شليم�ن عبداهلل بن ه�شب�ن القرين ك�ن اأحد ق�دة 25
الكت�ئب اجله�دية 

يف اجلبهة  

-

-

-

ال�شعف

اآل عبيد

البظ�ظة

علي بن �ش�لح بن علي القرين

علي بن ف�ئز القرين
علي بن حممد بن ري�شة القرين

26

27

28
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)1( قدم هذه املعلومة ال�شيخ �شعد بن ح�شن بن ج�ر النبي يف 1431/8/7ه� ب�آل عبيد.

)2( قدم هذه املعلومة ال�شيخ �شعد بن ح�شن بن ج�ر النبي يف 1431/8/7ه� ب�آل عبيد.

حالتهالقرية اأو القبيلةاملجاهـــــــــد م

- اآل عبيد )1(

اآل �شليم�ن

علي ف�ئز بن ج�ر النبي القرين

جمدوع بن ف�ئز جمدوع القرين

- احلرجة ف�ئز بن �شم�ن بن خفري القرين 30

29

�شهيد ال�شعف ف�ئز بن علي بن ع�ش�ف القرين 31

32-

-اآل �شلمةحم�شن بن حبنى القرين33

- احلرجة – اآل م�شيب حممد بن رقع�ن القرين 34

- اآل عبيد)2( حممد بن �شعد ظ�فر القرين 35
�شهيد اآل �شليم�ن حممد بن �شعيد بن ن�جم القرين 36

- البظ�ظة حممد بن �ش�لح بن ث�مر القرين 37

- اآل �شلمة حممد بن �ش�لح بن جروان القرين 38

- ال�شعف حممد بن ع�يل بن فرحة القرين 39

اآل روح�ن حممد بن عبداهلل القرين 40-

- اآل طلحة حممد بن عبداهلل بن ظلعن القرين 41

- اآل �شليم�ن حممد بن عو�شة القرين 42

- ال�شعف حممد بن حم�شن بن م�نع القرين 43

)م� زالت به اآث�ر 
كثرية الإ�ش�ب�ت 
القت�ل والزال 

حي�ً(

اآل يزيد حممد بن معي�ص القرين 44
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حالتهالقرية اأو القبيلةاملجاهـــــــــد م

�شهيدثم�ءحممد �شعد هنيدي القرين45

-
-
-

-

-
-

ال�شعف

احلرجة

احلرجة

اآل �شليم�ن

اآل �شلمة

اآل الزارية

حممد علي بن مفرح القرين

حممد علي بن حوي�ص القرين

مرعى بن ن�ي�ص بن حممد القرين

مهدي بن �شعيد القرين

مهدي بن حممد بن علي القرين

ن��شر �شعيد اآل ف��شل القرين

46

47

48

49

50

51

من  لع�سكر  الف�سي  اجلدارة  نوط  اأو�سمة  امل�سرية  احلكومة  قدمت 
القوات ال�شعودية الذين �ش�ركوا يف حرب العدو ال�شهيوين يف فل�شطني، 
اأو م� يعرف يف الت�ريخ بحرب فل�شطني ع�م 1367ه�/ 1948م. نقدم هن� 
املقدم  »الو�سام  التالية،  العبارة  النوط  على  كتب  فقد  ذلك،  على  مثاًل 
للع�سكر: رئي�ص اجلمهورية حممد جنيب، اأنعم بنوط اجلدارة الف�سي على: 
العريف حممد بن معي�ص القرين من القوات ال�شعودية، تقديراً مل� اأباله 
حتريراً  القتال،  م�سرية  يف  العزم  و�سدق  القلب  ورباط  النف�ص  م�ساء  من 
بق�شر اجلمهورية يف 5 ذي احلجة 1372ه�/ 15 اأغ�شط�ص 1953م، موقع 
من قبل وزير الق�شر«، وقد اطلعت على هذا الو�ش�م بنف�شي والزال ح�مله 

على قيد احلي�ة وهو من اآل يزيد ب�آل �شليم�ن.
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ت�صوير: �صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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�ضكــان بــالد بلقــرن

)1( ابن املج�ور، جم�ل الدين يو�شف، �شفة بالد اليمن ومكة وبع�ص احلج�ز امل�شمى ت�ريخ 
– 1954م،   1951 هولندا،  ليدن،  بريل،  مطبعة  اأولوفغرين،  حققه  ج1،  امل�شتب�شر، 

�ص37.
)2( ال�شريف، عبدالرحمن �ش�دق، جغرافية اململكة العربية ال�شعودية، ج2، دار املريخ 

للن�شر، الري��ص، 1404ه�/ 1984م، �ص81.

�صكان بالد بلقرن:

ج�وؤوا  قحط�نيون)1(،  اأزديون  بلقرن  بالد  �شك�ن  اإن 
من بالد اليمن على �شكل هجرات ب�شرية عربية قبلية 
روات وته�مة، خ��شة يف املن�طق  ا�شتقرت يف جب�ل ال�َشّ
ال�ش�حلة للزراعة، وم�ر�شت العمل الزراعي الذي يعد 

اأ�ش��ش�ً لال�شتقرار، وا�شتغلت املن�طق الع�شبية وامل�ئية.
وهكذا �شكل جمتمع بلقرن يف غ�لبيته بوتقة قروية 
زراعية، واأخرى رعوية بدوية متكنت من املح�فظة على 
دي�ره�، بل فدته� ب�الأرواح وبكل مقوم�ت الدف�ع عنه�، 
يف  حت�شل  ك�نت  كثرية  قبلية  غزوات  من  الرغم  على 
الزراعية  االأر�ص  على  اال�شتحواذ  اأجل  من  املنطقة 
املنطقة،  يف  القوية  القب�ئل  قبل  من  الرعوية  واالأر�ص 

حمققة انت�ش�رات على القب�ئل ال�شعيفة)2(.

اإن جمتمع بلقرن عمل ج�هداً وبقوة على ا�شتنب�ت 
اليمن  بعد هجرة م�شنية من  فيه�  واال�شتقرار  االأر�ص 
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�شلكت فيه� القبيلة الطريق اجلبلي يف حركة هجرة بطيئة، متفقدة االأر�ص 
مقوم�ته�  يف  موازية  وتكون  واال�شتقرار،  لالإق�مة  ت�شلح  التي  امل�أهولة  غري 
مقوم�ت الوطن االأول يف اليمن. وتثبيت�ً مللكيتهم اجلديدة فقد �شموا اجلب�ل 
الغ�لب  يف  و�شكلوا  ب�أ�شم�ئهم،  املي�ه  ومواقع  والبلدات  والقرى  والودي�ن 

جمتمع�ً ح�شري�ً م�شتقراً ق�ئم�ً على اأ�ش��ص قبلي يف موقعهم اجلديد.

اإلى  اأدى بطبيعة احل�ل  اأر�شه� وعلى ترابه�  اإن مكوث قبيلة بلقرن يف 
اال�شتك�نة يف الوطن اجلديد فيم� ي�شبه االنغالقية يف هذا املك�ن داللة على 
حم�فظة القبيلة ومت�شكه� ب�أ�شوله� وثوابته� االجتم�عية. كم� اأن اال�شتقرار يف 
املك�ن وثب�ته على مر الع�شور ن�ش�أ عنه بق�ء االأ�شم�ء على املوا�شع واملن�طق 
والقرى ث�بتة؛ الأن الرتح�ل والتنقل ين�ش�أ عنه و�شع جديد يحدث بدوره 

اأ�شم�ء جديدة للموا�شع والقرى ومواقع املي�ه وغري ذلك.

بحكم  الغري  على  انفت�ح�ً  اأكرث  ظلوا  ال�شواحل  �شك�ن  ف�إن  وب�ملق�بل 
عوامل االت�ش�ل بينهم وبني اخل�رج عن طريق االت�ش�ل اخل�رجي متمثاًل 
الختالط  عليهم  �سهل  مما  وغريهما،  التنقل  وحركات  باملالحة  ذلك 
ب�أجن��ص ب�شرية خمتلفة ومتنوعة، خ��شة مع ال�شعوب االأفريقية املطلة على 
البحر الأحمر، ويزداد هذا الختالط يف البنادر ومراكز التجمع ال�سكاين. 
بعيدين  وظلوا  ن�شبهم  نق�وة  على  حم�فظني  بلقرن  �شك�ن  ظل  عليه  وبن�ًء 
قدر الإمكان عن النخراط مع غريهم، وظلوا حمافظني قدر الإمكان على 

عن�شرهم االأول االأ�شلي املتوارث اأب�ً عن جد.

راة هجرة اإرادية من ن�حية  ك�نت هجرة �شك�ن بالد بلقرن اإلى من�طق ال�َشّ
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)1( احلربي، علي اإبراهيم ن��شر، املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�شعودية، ج1، 1417ه�، �ص26.
)2( اله��شمي، عز الدين عبدالعزيز فهد، غ�ية املرام ب�أخب�ر �شلطنة البلد احلرام، ج2، حتقيق فيهم �شلتوت، مط�بع �شركة 

مكة للطب�عة والن�شر، مكة، 1409ه�/ 1989م، �ص275.
- الع�ش�مي املكي، عبداهلل بن ح�شني، �شمط النجوم العوايل يف اأنب�ء االأوائل والتوايل، ج4، الق�هرة، املطبعة ال�شلفية 

)د. �ص(، �ص367، 369.

اختي�ر املك�ن، ويف الوقت نف�شه هجرة قهرية من موطنه� االأول ب�شبب م� 
�شد  خراب  جراء  من  وجف�ف  دم�ر  من  اليمن  يف  االأولى  بدي�رهم  حل 
م�أرب وتغري الظروف االقت�ش�دية التي اأ�ش�بت البالد اليمنية برمته�. وقد 
اأق�موا  و�شكنوا موطن�ً جديداً  الظروف  بلقرن كل هذه  قبيلة  اأه�يل  حتدى 
الهجرة  م�شوار  يف  وحده�  بلقرن  قبيلة  تكن  ومل  واال�شتقرار.  االأمن  فيه 
راة، واإمن� ك�نت هن�ك قب�ئل اأزدية قحط�نية مي�نية اأخرى. ويعّد ثب�ت  اإلى ال�َشّ
اأفراده�  وحتمل  القبيلة  قوة  على  داللة  ته�مة  ويف  راة  ال�َشّ يف  بلقرن  قبيلة 

متطلب�ت الثب�ت القبلي يف الوطن اجلديد.

يتمركز �شك�ن بالد بلقرن يف قرى زراعية �شغرية ن�شبي�ً ومتب�عدة، وهي 
قرى زراعية متن�ثرة يف اأحوا�ص الودي�ن وجم�ريه�، وفوق اأع�يل اجلب�ل، 
حيث �شكل اأه�يل بلقرن وحدات �شك�نية اأ�شرية حول املرتفع�ت، حيث 
ك�نوا يحتمون به� من االأعداء، وهي موردهم االقت�ش�دي االأول، وبن�ًء 
عليه ف�إن تلك االأ�شر جتد �شعوبة يف التخلي عن م�ش�كنه� فوق اجلب�ل 
اإلى ال�شهول)1(. ويعتمد �شك�ن بلقرن يف زراعتهم على الري  والنزول 

ومي�ه االأمط�ر)2(.
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)1( امل�شدر: ال�شيخ عبدالرحمن بن عو�ص بن �شيفي يف 1431/7/14ه� ب�لبظ�ظة.

قرى بالد بلقرن:
قمت ب�لكت�بة ل�شيوخ القب�ئل ملواف�تي ب�أ�شم�ء قراهم ف��شتج�ب معظم 
�شيوخ ال�شراة، وت�أخرت اإج�بة �شيوخ ته�مة وعنده� ا�شتعنت مب� لدى بع�ص 
تداخل  اأو  اأي خط�أ  عن  واعتذر م�شبق�ً  ته�مة،  والتعليم يف  الرتبية  رج�ل 

مرحب�ً ب�أي ت�شحيح لتالفيه يف الطبعة الق�دمة اإن �ش�ء اهلل.

ونركز هن� على توزيع ال�شك�ن يف قرى بالد بلقرن ح�شب اأق�ش�م القبيلة، 
اإلى اأخرى،  اإلى اآخر، ومن قرية  حيث تتف�وت كث�فة ال�شك�ن من مك�ن 

مق�شمة اإلى قرى ال�شراة وقرى ته�مة.

اأوًل: قرى ال�صراة:

اأ- قرى دحيم:

قرى البظ�ظة)1(:
البظ�ظة الرئي�شية.

احل�ش�ية.
اخل�لدية.

الظرب االأ�شفر.

خمطط االأوامر ال�ش�مية.
خمطط املنطقة ال�شن�عية.

خمطط ذوي الدخل املحدود.
قرى احلرجة:

ت�صوير: حممد بن من�صور اآل حنيف القرين
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تتكون من ثم�ين قرى للعمريني من دحيم وثالث قرى حلميد احلرجة 
من بني رزق وثالث قرى للمن�خرة من اآل م�شيب وهي ك�لت�يل:

القرى التابعة للعمريني:  
احل�شن.
العرق.

املح�جنة.
اآل ح�دية.

العجمة.
�شعبة الروؤ�ش�ء.

الكعوب )م�شرتكة(.
اجلبلني.

القرى التابعة حلميد احلرجة:  
اآل عمرية.
اآل هدية.

اآل �شعيد.

ت�صوير: عبداخلالق بن م�صلح بن ح�صن القرين
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)1( امل�شدر: ال�شيخ ح�شن بن حممد بن حم�شى يف 1431/7/14ه�، ب�آل �شلمة.

القرى التابعة للمناخرة:  
اآل قراد.

عرق املن�خرة.

تب���������لة.

:
)1(

قرى اآل �شلمة

اآل بي �ش�مل.

اآل راجح.

عميم.

معراة.

اآل جممل.

اآل زامل ال�شدران وت�شمى الكدوة وهي القرية الوحيدة التي تقع يف 

ته�مة وقد تفرع من هذه القرى جمموعة اأحي�ء وقرى جديدة هي:

حي الرقمة.

حي ال�شالمة.

حي ال�شعب�ن.

ت�صوير : عبداخلالق بن م�صلح بن ح�صن القرين
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حي ال�شعبة.

حي ال�شعف.

حي القرا.

حي القرع�ء.

حي املنتزه.

حي جبل امليف�.

حي اجلن�حني.

حي رهي�ن.

حي وادي املن�مة.

قرية ال�شور.

قرية الف�ية.

قرية املرتفع.

قرية عرق من�ع.

قـرى وادي دحيــم:  
اآل علي�ن – يف حج�ب.

احلبيل.

ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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)1( امل�شدر: �شيوخ قب�ئل ال�شهب: حممد بن علي اآل م�شعد و�شعد بن دخيل بن جم�هد وحممد بن دخيل بن برا�ص 
وعلي بن �شعد اآل ن�لة وت�شديق رئي�ص املركز.

احلدب.

احلمراء.

ال�شفق.

الق�بل.

القزعة.

املحي�.

امللح�.

من�شورة.

:
)1(

قـــرى عفـــراء  
االأبراج.

االأخ�شر.

الرد.

بويجر.

اجلتبة.

اجلالبة.
ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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احل��شر.

احل�ش�وة.

احل�ش�ة.

احلليفة.

اخل�ن���ق.

الداي�شة.

ردم اخلطوط.

ال����رزاز.

زمي����م.

�ش���ق�م.

ال�شلف.

�شلف احلب�ل.

�شعبة ال�شب�ي�.

ال�شرف.

�شبيني.

ال�شيف�ن.

العزي�����ال.

عطف احل��شر.
ت�صوير : عبداخلالق بن م�صلح بن ح�صن القرين
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عطف م�شلط.

اآلعظة.

العقيقة.

العلب.

الفر�ش�ن.

الفر�ص.

اللفوي.

املجدرة.

املجمعة.

املراء.

امل�شبح.

مط�ء.

مغنب.

املقحوزة.

امليتورين.

ميدع�ن.

نبل.
ت�صوير :�صالح بن حممد بن �صالح القرين )اأبو في�صل(
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قــرى بنـي رزق:

احلميد: قراه�:

اآل الدار.

اآل جرادة.

اآل مليط.

اآل هدية.

اآل هيثم.

اليم�ين.

ال�شعف: قراه�:

اآل ق�بل.

اآل م�شلم.

اآل هلج�م.

احل�شنني.

ذا اللحي�ن.

ال�شوق�ن.

ال�شع�ق.

الطوف.

ين
قر

ن ال
ح�ص

ن 
ح ب

�صل
ن م

ق ب
خلال

دا
عب

ر : 
وي

�ص
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الن��شحة.

النزل�����ة.

نوال������ة.

ولقبيلة ال�شعف )حالل(

يف )الأ�شدار( هي:

1- االأطه�ر 

2- الظهرة.

1-�شيتة.

4-  املددة.

5- النظر ال�شم�يل.

اآل �صليمان وهم :

اآل �شريح: قراها:

اآل دالل.

حي غب�رة.

حي خراب زامل.

حي ال�شفح.

ت�صوير : عبداخلالق بن م�صلح بن ح�صن  القرينج�فعة.
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احلت�������ر.

احل�ش����ن.

حي ال�شّد.

حي ال�شف�.

حي �شعبة اآل يحران.

�ش������حب�ن.

�ش������ّرة.

العرينة )بجرب(.

غب�������رة.

الق�����رى.

القْلقلي����ة.

املاَيرة. ولهم حالل يف الأ�شدار وهي:

1- عدف��������ة.

2- احلريق������ة.

3- احل�ش�����ن.

4- رجمة.

5- ال�شّلة.

اآل بني ح�شن: قراها:

اآل بني ح�شن.

�شبي�ن.

الفلج.
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1- الظهر ب�الأ�شدار.

2- القرَيّة.

�شبت حجاب: قراها:

اآل حمقن.

خليدة.

دار ال�شف�.

اآل عمران: قراها:

اآل حزام.

تره����م.

احلت�����ر.

احل�������دب.

احلر�ش��������ء.

ذي خ������ري.

راأ�ص امل�شجد.

الرو�ش����ة.

ال�ش�����ربة.

�ش�����عيدة.
ت�صوير : عبداخلالق بن م�صلح بن ح�صن  القرين
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ال�ش����المة.

ال�ش����عب.

غب��������رة.

عي������الء.

قرى ح�ش�ن.

ح�صو�صا بالأ�صدار. وحتتوي 
على جمموعة حالل هي:

1- وتي������دن.

2- امللع�����ب.

3- القه�����رة.

4- املراغ�����ة.

5- ال�ش������ط.

6- الوه�����دة.

احل�سنة: قراها:
اآل م�ش��لي.

الغي������ّ�ق.

�شرة.
ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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اآل مكدم.

ولهم )يف الأ�شدار(:

ذي الع�شرية.

اْحب������.

احلنيك: قراه�:

اآل �شمود.

اآل �شعيفة.

اآل �شمدل.

اآل خمت�ل.

املرا�شدة.

مع�شيل.

املوجعة ولهم حالل يف االأ�شدار هي:

ال�شلعة.

النحرة .

وط��������رة.

الذراع���ني.

ت�شمى  االأ�شدار  يف  حله  ولهم  العقيق 
الوليه.
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قرى اآل يزيد وهي:

اآل يزيد.

اآل خثيم.

ولهم حالل يف الأ�شدار هي:  
امللح������.

العط���ف.

الق���ر�ص.

قرى اآل م�صيب:

�شبت العالية: قراها:

اآل �ش�عن.

اآل ك�مل.

اآل مدة.

اآل مروان.

اآل م�شلم.

اخل�لدية.

ال�شوق.

املن�خره.
ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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ثماء: قراها:

اآل ج�بع.

اآل دوا�ص.

اآل عب�دل.

اآل فريع�ن.

اآل يغيدل.

احلوزة.

الطويلة.

الق�ع.

قري�ص.

الوبلة.

ال�شد.

اآل روحان واآل طلحة: قراها:

اآل روح�ن.
اآل طلحة.

اآل الزارية: قراها:

اآل نعيمة.
اآل حزيب.

ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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اآل درع�ن.
اآل �شعد.

اآل ع�زب.
اآل فلت�ن.

احللقية.

القل�ص.
املخ��شة.

 ولهم حالل يف الأ�شدار هي:

الطوف.
رهوة القع�دة.

اخلذف��ة.
بظه�هه.

ال�شيح�نة.
ال�شنقه.

زي اخلريه.
ال�شربة.

امل�شائعة: قراها:

اآل �شند.

الق�شف.
امل�ش�ئعة.

ت�صوير :�صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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قرى اآل عبيد:

الرجمه.

احليفه.

قلمني.

ثانيـًا: قــــرى تهامــــة:

قرى بني رزق يف الِعْر�صية اجلنوبية

يف تهامة بلقرن:

قرى مركز ثريبان:

ثريب�ن )ق�عدة املركز(.

اآل ط�رق.

اآل ع�طف.

ب�دي.

�مة. الب�شَّ

اجلرب�ص.

جيلح.

حبلج.
ت�صوير: حممد بن من�صور اآل حنيف القرين



175



176

حدبة املقا�شى.

احلفنة.

اآل حوي��ل.

اخلدع�����ء.

اخلرب������ء.
اخل������ص.

خ�شم اخلدع�ء اجلنوبي.
خ�شم اخلدع�ء ال�شم�يل.

الرحب�ت.
ال�شرب.
�شليطة.
الغريرا.
غليفة.

الفري�شة.
الفيف�.

قرن احلريان.
الق�شر.

الكدي��د.
الكتيده.
املح�شل.

ت�صوير: زايد بن حممد بن مقرن القرين
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املخلفة.
املربد.

م�شرف.
امللحة.

املرينب.
نقمه.

الو�ش�ع.
ي��شينة.

قرى النبيعة:

اآل حويل.
اآل عم�ر.

الّراق.
اجلحيث�ت.

اجلرب�ص.
اخلي�ل )اآل حممود/ اآل عمر(.

ال�شحيمية.
خ�شم ال�شرير.

العينة.
الق�شية.

خم�شو�شة.
املنقب.

ت�صوير: عبداملح�صن بن �صالح بن ح�صن القرين
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من قرى وادي )قنونا( يف تهامة بلقرن:

البوان����ة.

اجلع�ف����ر.

اجلوف������ء.

حداب القر�شة )مو�شع �شوق حب��شة(.

حدبة الغراء.

حدبة حجران.

احُلم�شة.

خريق الوب�لة.

ذران.

ذرح�.

ال�شمرة.

ال�شويد.

ال�شخرة.

�شق�رن.

الغ����رف.
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���ب. غري�ِّ

الف�ئج���ة.

ف�ئجة اآل حجر.

املربعة بح�شرة.

املرّجب�ت.

املريبى.

امل�شلمة.

م�شوي.

معلمه.

النجيل.

من قرى اآل �صليمان يف تهامة بلقرن:

1- قرى وادي نخ�ل:

اآل ك�مل.

اآل ي��شر.

احلج�رة.

احلداب.
ت�صوير: �صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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احلق��و.

احلل���ة.

اآل حي� اهلل.

اخلي�شة.

رح�ب الوادي.

�ش�حل االأ�شفل.

�ش�حل االأعلى.

ال�شواد.

ال�شرى.

ال�شيغ�ء.

الُعرف.

احلمراء.

عرق عمران.

قرن اخل�لدية.

قرى �شورة.

اللحمتني.
امل�شقوي.

حي املجد.
منرة.

ت�صوير: �صعيد بن �صامل بن �صعيد القرين
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الوعلة.
الوجلة

ب- قـــرى اجلــــوف:
الع���رق.

ثمران اجلوف.
اجلوف.

حدبة العينة.
احلقو اآل زامل.

زغب اجلوف.
االأنف��ة.

ال�شق�يف.
�شوق العرق اجلوف.

�شعب الرهوة.
الط�نف.

العينة بقر�شبيل.
قر�شبيل.

القرى.
القيل.
املتنه.
ت�صوير: �صعيد بن �صامل بن �صعيد القريناملرفد.
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امل�شرقة.
املليح.

ن�شبة ب�جلوف.
الهديف.

قرى وادي يبه:

االأبط�ح.
اأبي�ن.

االأقرف.
االأنفة.

البي�ش�ء.
حداب الواديني.

احلدبة.
حدبة اآل مدة.

حدبة احلمراء بحلفن.
احلقو.

حقو اخل�ش�ري.
احلواري.

اخلبرية اآل مالمح.
اخلد.

ت�صوير: عبداملح�صن بن �صالح بن ح�صن القريناخل�شم.
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خريية.
الدهن�ء.

راف.
�ش�حل.

�شعب بلح�رث.
ال�شعبة.

ال�شدرة.
طلعة.

العطرين.
الغرين.

الفية.
القحدة.

قرن قري�ص.

قرن هذيل.
القرون.

قنون�.

الكدي�ص.

املرجب�ت.

ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرينمع�شوقة.
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قرى عمارة:

االإبط�ح.
اأثلة.

االأجلح.
االإحي�شر.
االأ�شع�ب.

االأطرقة بكروان.

االأغوار ب�لفر�ص.
االأقرف.

اآل ظف�رة.
البدلة ال�شفلى.

البدلة العلي�.

البدلة بدلوة.
بطح �شرمي.
بك� بنعمة.

ثلوث عم�رة.
ثمران.

جبجب.
جبل الكحل.
جبل �شعران.

ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرين
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جبل ثرب�ن )وهو جبل �ش�هق ي�ش�هي يف ارتف�عه جب�ل ال�شروات( اجلزء 
اجلنوبي منه لقبيلة بني �شهر، واجلزء الغربي ال�شم�يل منه لقبيلة )بلقرن( 
وي�شكنه اآل ف�يد والقردة، ويف قمته اأرا�ص زراعية وقرى ول�شعوبة ت�ش�ري�شه 
وعدم تعبيد طرقه نزل بع�ص �شك�نه اإلى عم�رة يف ال�شهل وعلى �شف�ف 
وادي »يبه«، كم� يوجد �شرق وادي »يبه« يف ثميدا )يف ته�مة بلقرن( اأكر 

م�شنع لالإ�شمنت.

اجلبيهة بكروان.

اجلح�ر بثميدة.

اجلفرة بدلوة.

احلب�ب.

احلبيل.

احلجري.

حدبة االإبراية.

حدبة احلمراء.

حدبة الرواز.

حدبة ال�شيد.

حدبة الع�شر.

احلدرة.

احل�ش�رة.
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احل�شة.
حقو اخل�ش�ري.

حقو الر�شعة.
حقو امل�شبع بدلوة.

حقو �شي�ل.

احلورة.
اخلب�ر.
اخلبى.
اخلرب�ء.

اخلر�شوع.
اخلل.

خليعة.
اخلمة.

اخلي�لة.
الدهن�ء بثميدة.

ذرب.
ذنبة.

الراحة ب�آل ف�يد.
الراحة بدلوة.

الربة.
الرتق بحلفن.
الرخ�ه بدلوة.
ردم الكحلة.

الركح.

رهوة الهندية.

الزغل �شرق اجلمتني.
ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرين
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ال�شبطة.
ال�شبطل.

ال�شر.
ال�شر ب�لظهرة.

�شر غالب.
ال�شراية.
ال�ش�رقة.

�شرفة مغلوث.
�ش�شع.

�شعب ال�شلم بدلوة.
�شعب املعني.

�شعب املم�شوخ.
�شعب بن قطران.

�شعب عيدة.
ال�شعبة.
�شعنب.

ال�شقرة.
ال�شقرة بكروان.

ال�شوك�ية.
ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرين�شر ن�شبة.
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ال�شلف�ء.
ال�شمرية.

اخلرم. �شيق 
القنعة. �شيق 

العدينة.
العرنقوة.
العلوب.

لعينة. ا
ب�لفر�ص. العينة 

الغريف.
الف�ئجة.

حم�مة. ف�يجة 
الفر�ص.

االأعلى. الفر�ص 
الفواغر.

ال�شرقية. القحدة 
الغربية. القحدة 

امل�ء. قرن 
حلوة. قرن 

م�ش�عد. ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرينقرن 
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ثميدة. غرب  القن�ع�ت 

لقهيب�ت. ا

ك�فه.

اجلوز. كروان 

كري�ن.

كند.

الكيلة.

احل�شرج. بكروان  املثملة 

املحراج.

املخرم.

احلر�ص. خم�شر 

بكروان. ال�شهل  خم�شر 

ال�ش�ب. خم�شر 

الظهي�ن. خم�شر 

بحلفن. املخ�شر 

املريخ.

بثميدة. امل�شيلة 

. م�شبعة

ب�لويد. م�شقر 

ب�لفر�ص. امل�شع 

بدلوة. امل�ش�ف 
املط�عنة.
مغلوث.

. مغيليث
بدلوة. امللح�ء 
بدلوة. امللقطة 

املليح.
ميهدة.

ن�شد.
نعم�ن.

هيجن.

وا�شل.

وادي اأ�شفل  الو�شيل 
       كروان احل�شرج.

ال�شمرية. و�شيل 

بحلفن. الو�شيل 

وعلة.

االأعلى. الويد 
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ت�صوير: حممد بن من�صور بن حنيف القرين
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الروابط بني �صكان بلقرن:
القبلية  ب�لروابط  بلقرن  البدو يف بالد  ال�شك�ن احل�شر وال�شك�ن  يرتبط 
الواحدة؛ الأن �شك�ن احل��شرة و�شك�ن الب�دية يف بالد بلقرن هم من قبيلة 
واحدة  �شخ�شية  يف  واحداً  جمتمع�ً  م�شكلني  بلقرن،  قبيلة  وهي  واحدة، 
م�شتقلة ذات �شالت طيبة وحميدة وقوية مع املجتمع�ت القبلية االأخرى 
الفئة  بلقرن هو  القبلي يف بالد  العربي  العن�شر  والبعيدة. ويبقى  املج�ورة 

االجتم�عية االأولى يف البالد.

من�طق  يف  الق�طنة  االأزدية  العربية  القب�ئل  اأن  اإلى  هن�  االإ�ش�رة  وجتدر 
روات ت�شكل جمتمع�ت قبلية م�شتقلة)1( يف ذاته�، وله� كي�نه� اخل��ص  ال�َشّ
بني  وح�شنة  ودية  عالق�ت  اإق�مة  من  متنع  مل  اخل�شو�شية  هذه  واإن  به�، 
املجتمع�ت االأزدية املتج�ورة. كم� اأن هذه املجتمع�ت القبلية يراأ�شه� �شيوخ 
ب�أمر مل  من كب�ر القدر وال�شن، ومن ذوي العقول والفطنة، واإذا حكموا 
اأو كبري هو امل�شوؤول عم� يحدث  اأ�شرة عميد  يخ�لفهم فيه اأحد)2(. ولكل 
اأو عم� يراد عمله يف االأ�شرة، ي�شت�ش�ر يف كل �شيء، ويحرتم من قبل كل 
�شيخ  اأن  الع�شرية. ومعروف  اأو  القبيلة  �شيخ  منزلة  ك�أنه يف  االأ�شرة،  اأفراد 
تذمر  بلغ  مهم�  من�شبه  عن  التن�زل  يقبل  وال  ال�شلطة  مطلق  ك�ن  القبيلة 

االأفراد منه. ويتوارث ال�شيوخ امل�شيخة اأب�ً عن جد يف اأكرث االأحي�ن)3(.

)1( ابن املج�ور، �شفة بالد اليمن، ج1، �ص37، 38.
- خ�شرو، ن��شر، �شفر ن�مة، ترجمة من الف�ر�شية اإلى العربية، حققه اأحمد خ�لد البديل، ج�معة امللك �شعود، الري��ص، 

1983م، �ص142.
)2( ابن املج�ور، �شفة بالد اليمن، ج1، �ص26.

)3( النعمي، ه��شم، ت�ريخ ع�شري يف امل��شي واحل��شر، موؤ�ش�شة الطب�عة وال�شح�فة والن�شر )د.�ص(، �ص5.
- حوراين، األرت، ت�ريخ ال�شعوب العربية، نقله اإلى العربية كم�ل خويل وحققه اأنطوان نوفل، بريوت )د. �ص(، �ص132.



201

وقد اأدرك امللك عبدالعزيز اآل �شعود اأهمية نفوذ �شيوخ القب�ئل وبطونه� 
التي  قب�ئلهم  اأفراد  وبني  بينه  الو�شل  حلقة  فجعلهم  واأفخ�ذه�  وع�ش�ئره� 
يراأ�شونه�، حم�فظ�ً على نفوذهم ودورهم االجتم�عي يف من�طقهم من خالل 

اإط�ر امل�شوؤولية العلي� للدولة. كم� كلفهم بحم�ية االأمن يف دي�رهم)1(.

اإن جمتمع بلقرن جمتمع ع�ش�ئري ب�لدرجة االأولى، وهو جمتمع م�شتقر 
ال�شك�ن.  خم�ص  تتج�وز  ال  ن�شبي�ً  قليلة  فيه  والبداوة  الزراعة،  يف  يعمل 
وي�شكل النظ�م القبلي – املتوارث يف حد ذاته – مظهراً �شي��شي�ً واقت�ش�دي�ً 
واجتم�عي�ً تتوافر فيه الوحدة اجلغرافية، واالنتم�ء، وامل�ش�لح امل�شرتكة بني 
ال�شك�ن)2(. ظلت القبيلة تنظم ال�شوؤون االجتم�عية واالقت�ش�دية الأفراده� 

خ��شة يف جم�ل مع�مالت البيع وال�شراء )االأ�شواق( والعالق�ت الع�مة.

اإن قبيلة بلقرن له� كي�نه� بني املجتمع�ت القبلية املحيطة، وهي تنق�شم 
اإلى بطون يراأ�ص كل بطن �شيخ. وتنق�شم البطون اإلى اأفخ�ذ، واالأفخ�ذ اإلى 
ع�ش�ئر والع�ش�ئر ت�شكن قرية واحدة اأو اأكرث من قرية. ويراأ�ص كل قرية غ�لب�ً 
ن�ئب ي�ش�عده عدة اأ�شخ��ص ميثلون االأ�شرة الكبرية فيه�، وي�شمون خم�شة 
اجلم�عة اأو �شتة اجلم�عة اأو �شبعة اجلم�عة، اأو ثم�نية اجلم�عة، وهم جمل�ص 
اأعي�ن القرية يراأ�شه الن�ئب الذي بيده اإدارة �شوؤون القرية داخلي�ً)3(. وا�شتهر 

)1( الزامل، عبداهلل العلي املن�شور، اأ�شدق البنود يف ت�ريخ عبدالعزيز اآل �شعود، املوؤ�ش�شة التج�رية للطب�عة والن�شر، بريوت، 
1392ه�/ 1973م، �ص193م.

)2( اآل زلفة، حممد، درا�ش�ت يف ت�ريخ ع�شري احلديث، مط�بع ال�شريف، الري��ص، 1412ه�/ 1991م، �ص152.
 - Land and Water Surveys in the Wadi Jizan in Saudi Arabia، vol. 1.، General
 Report، United Nation، Development program، food and Agriculture

Organization، 1966، Harvard University Library، No، 6403-223..
)3( اآل زلفة، حممد بن عبداهلل، درا�سات من تاريخ ع�سري احلديث، ط1، 1412ه�/ 1991م، �ص153.
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اأبن�ء قبيلة بلقرن ب�الإب�ء وال�شمم، وهم يخت�رون �شيخهم ويخل�شون له، وهو 
االطمئن�ن  ي�شود  حتى  ا�شتتب�به  على  ويعمل  االأمن  �شوؤون  يرعى  بدوره 

والعدالة وامل�ش�واة بني اأفراد القبيلة.

اإلى  جداً  طبيعي  وب�شكل  تلق�ئي�ً  تنق�شم  القبيلة  اأن  فيه  �شك  ال  ومم� 
ع�ش�ئر، قد تتطور هذه الع�ش�ئر لت�شبح بدوره� قب�ئل ق�ئمة بذاته� مع م�شي 
البداوة  اأن  من  الرغم  وعلى  وازدي�دهم.  اأفراده�  عدد  لنمو  نتيجة  الزمن 
تعني الرتح�ل والتجوال وعدم اال�شتقرار يف مك�ن ث�بت طوال الع�م، اإذ 
�شعي�ً  اآخر  اإلى  اإق�مته� من حني  تغيري من�طق  اإلى  قبلية  ت�شطر جم�ع�ت 
التج�رية)1(.  للمب�دالت  اأو  املي�ه  وموارد  للمرعى  انتج�ع�ً  اأو  الغذاء  وراء 
والواقع اأن جمتمع بلقرن اأكرث ا�شتقراراً واأكرث حت�شراً، اإذ ت�شكل اجلم�ع�ت 

امل�شتقرة فيه ن�شبة ع�لية ارتبطت ب�الأر�ص والزراعة اأواًل.

اإن القبيلة يف بالد بلقرن ت�شكل الوحدة االجتم�عية الكرى، وت�شكل 
الع�ئلة الوحدة ال�شغرى يف جمتمع بلقرن. واأفراد بلقرن يرتبطون ارتب�ط�ً 
قوي�ً ب�لع�ئلة والقبيلة)2(، ويتمثل ذلك يف ال�شلة والروابط الق�ئمة بني اأفراد 
وع�داته�  القبيلة  واأعراف  الع�ئلة  اأعراف  يحرتمون  الذين  بلقرن  جمتمع 
من�ذج  من  منوذج  هو  بلقرن  يف  الفرد  ووالء  مطلق�ً)3(.  احرتام�ً  وتق�ليده� 

)1( جمعة، رابح لطفي، ح�لة االأمن يف عهد امللك عبدالعزيز، مطبوع�ت دارة امللك عبدالعزيز )23( الري��ص 1402ه�/ 
1982م، �ص163، 164.

- حممود، العقيد جميل حممد علي، هجرة الب�دية اإلى املدن واأثره� على االأمن يف اململكة العربية ال�شعودية، بحث مقدم 
اإلى معهد الق�دة، اأك�دميية ال�شرطة، الدورة )332( ين�ير 1979م، مكتبة االأك�دميية، الري��ص.

 Royal Embassy of Saudi Arabia، The Kingdom of Saudi Arabia،  )2(
.14  .Washington D. C. p

)3( وهبة، ح�فظ، خم�شون ع�م�ً يف جزيرة العرب، مطبعة م�شطفى الب�بي احللبي، الق�هرة، 1961م، �ص41.
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والءات االأفراد لقب�ئلهم،  وهي وحدة متم��شكة قوية ال تتجزاأ )1( ويعّد هذا 
النوع من الرتابط نوع�ً من التك�مل االآيل كم� حدده علم�ء االجتم�ع يف 
الع�شر احلديث، وهذا التك�مل يعد ع�ماًل قوي�ً من عوامل وجود جمتمع 
الدوؤوبة،  املجتمع�ت  من  بلقرن  جمتمع  ويعّد  الكلمة.  مبعنى  متم��شك 
الوطن  خالل  من  منطقتهم  بن�ء  يف  دورهم  ولهم  جداً،  ن�شطون  واأفراده 

الكبري، اململكة العربية ال�شعودية.

)1( حتي، فيليب، العرب ت�ريخ موجز، دار العلم للماليني، بريوت، 1954م، �ص22-21.
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متهيد:

هذه  حظ  ح�شن  ومن  كثري،  خري  بلقرن  بالد  يف 
راة واأخرى يف ته�مة  ال�َشّ اأر�ش�ً يف  اأنه� ت�شمل  البالد 
جغرافية  طبيعة  البالد  اأك�شب  مم�  مع�ً،  تلت�شق�ن 
متنوعة، وميزات اقت�ش�دية واجتم�عية رحبة، ب�الإ�ش�فة 
اإلى ن�ساط اقت�سادي �سكاين اأو�سع فيه تنوع لالأن�سطة 
الب�شرية. وقد �ش�عد هذا كله على تنوع م�شدر الرزق 
يف بالد بلقرن، وتنوع املواد التج�رية فيه�. وقد اأثر هذا 
بدوره على اقت�ش�د بالد بلقرن برمته. و�ش�همت و�ش�ئل 
النقل التقليدية واملتطورة اإيج�ب�ً على �شري العملي�ت 
طرق  بتطور  مدعومة  البالد،  يف  والزراعية  التج�رية 

املوا�شالت واالت�ش�الت املحلية والدولية.

الأن�صطة القت�صادية ل�صكان َبْلَقْرن:
يعتمد الن�ساط القت�سادي ال�سكاين يف بالد بلقرن 

على عدد من الوظ�ئف االقت�ش�دية، ومن اأهمه�:

الن�ساط الزراعي:

يعتمد الن�ساط الزراعي يف بالد بلقرن على تنوع 
مظ�هر ال�شطح يف البالد، وعلى املن�خ وكمية االأمط�ر 
على  القرين  الفرد  قدرة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  ال�ش�قطة، 

الن�ساط االقت�سادي ل�سكان بالد َبْلَقْرن
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امتالك االأر�ص الزراعية، وعلى الظروف البيئية احل��شرة يف املنطقة. وبن�ًء 
املناطق  على  الزراعي  بلقرن  �سكان  ن�ساط  تركز  فقد  الثوابت  هذه  على 
ال�شهلية، وعلى �شف�ف االأودية، وعلى املدرج�ت اجلبلية ال�ش�حلة للزراعة 
التي تتوافر فيه� مي�ه االأمط�ر ال�شنوية واالآب�ر التي تتوافر فيه� املي�ه. ومن 
الوا�شح اأن هذه املوا�شف�ت تنطبق على معظم املنطقة اجلنوبية الغربية من 
راة وع�شري ته�مة، واملنطقت�ن  اجلزيرة العربية، ونعني بذلك منطقة ع�شري ال�َشّ
تكمالن بع�شهم� بع�ش�ً يف املج�الت االقت�ش�دية وال�شك�نية واالجتم�عية 
التي تعّد بالد بلقرن جزءاً منه�. ومم� يثلج ال�شدر اأن يف بالد بلقرن اأرا�شي 
بلقرن،  اأر�ص بالد  وا�شحة عن طبيعة  روؤية  يعطين�  زراعية ع�مرة)1(، وهذا 

تربة ومي�ه�ً.
اإن ال�شهل اجلنوبي الغربي يف اململكة العربية ال�شعودية له اإمك�ن�ت كبرية 
يف تطوير الزراعة وزي�دة املح��شيل الزراعية، وتوفري زراع�ت جديدة، واإن كل 
من يبحث عن الو�شول اإلى االكتف�ء الزراعي الذاتي ال بد واأن ينظر بعني 
االعتب�ر اإلى هذا ال�شهل املكون من الطمي الذي يرت�شب من مي�ه الودي�ن. 
وتعّد الزراعة املروية من مي�ه الودي�ن اأهم بكثري من الزراعة البعلية العرثية 
يف املنطقة، علم�ً ب�أن ال�شك�ن يبدوؤون بتهيئة اأر�شهم للزراعة قبل �شيل املي�ه 
يف جم�ري الودي�ن، وك�نوا يحولون مي�ه جم�ري الودي�ن اإلى االأر�ص التي 
هيوؤوه� للزراعة عن طريق عمل ذاتي وهو بن�ء �شدود رملية حتويلية)2(. اإن 

الري��ص، 1422ه�/  للن�شر،  املريخ  دار  ال�شعودية، ج1،  العربية  اململكة  �ش�دق، جغ�رفية  عبدالرحمن  ال�شريف،   )1(
2002م، �ص239.

)2( ع�شة، اأحمد، معجزة فوق الرم�ل، املط�بع االأهلية اللبن�نية، بريوت، 1971م/ 1972م، �ص653.
1987م،  1407ه�/  الري��ص،  والن�شر،  للطب�عة  العبيك�ن  �شركة  وح�ش�رة،  تراث  ع�شري:  الب�حثني،  من  عدد   -

�ص58.
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مثل هذا الو�شع اجلغرايف الدقيق �ش�عد �شك�ن ته�مة بلقرن على االإف�دة 
منه يف زراعة �شهولهم التي هي جزء من �شهول ته�مة، وب�لت�يل فهو مفيد 
ل�شراة بلقرن الق�شم الث�ين من بالد بلقرن، علم�ً ب�أن �شهول ته�مة م�شهورة 
بخ�شوبة تربته�، وميكن اال�شتف�دة منه� يف اأربع ح�شدات يف مو�شم واحد. 
وتزرع فيه� احلبوب والف�كهة واخل�شروات وال�شم�شم، وفيه� اأ�شج�ر ال�شدر 
واالأثل واالأراك، وبع�ص هذه االأ�شج�ر ت�شكل مواد ت�شتخدم يف البن�ء منذ 

زمن طويل)1(.

تنت�شر يف بالد بلقرن امللكية الزراعية املتو�شطة، وكذلك امللكية الزراعية 
الزراعية  االأر�ص  وتعرف  املحدودة.  ال�شيقة  الزراعية  امللكية  اأو  ال�شغرية 
لدى اأه�يل بلقرن ب��شم البالد، وتق�شم البالد اإلى اأق�ش�م ي�شمى كل ق�شم 
اأو�شدة  منه� ودن وركيب وحقنة، وت�شمى حواف الودي�ن واأطرافه� ب��شم 

ومفرده� و�ش�د، وجميعه� اأرا�ص زراعية �ش�حلة للزراعة وب�شكل جيد.

ظلت الزراعة والوظيفة الزراعية يف بالد بلقرن تقليدية متوارثة اإلى اأن 
اأ�شبحت املنطقة جزءاً موحداً يف بوتقة الدولة ال�شعودية احلديثة )اململكة 
العربية ال�شعودية( التي اأ�شندت �شوؤون الزراعة اإلى وزارة الزراعة واملي�ه 
اأو�ش�ع  حت�شني  بغية  واحليواين  الزراعي  االإنت�ج  بزي�دة  اهتمت  التي 
خراء  من  بعون  الوزارة  وعملت  والب�دية.  الريف  �شك�ن  بني  املعي�شة 
1385ه�/  ع�م  منذ   )F.A.O( الف�و  الدولية  والزراعة  االأغذية  منظمة 
الهيدرولوجية  املع�مل  اأ�ش��ص  اململكة على  تق�شيم من�طق  1965م على 

)1( عدد من الب�حثني، ع�شري: تراث وح�ش�رة، �ص58.
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على  املزارعني  �شجع  اأمر  وهو  امل�ئي،  امل�شح  ذلك  يف  مب�  والطبوغرافية 

العمل الزراعي االأكرث احرتاف�ً واالأكرث اإنت�ج�ً، وخ��شة مع تقدم االآلي�ت 

الزراعية احلديثة.

جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن الزراعة يف بالد بلقرن تعتمد اأ�ش��ش�ً على املطر 

مي�ه  من  القرين  املزارع  وي�شتفيد  البغرة،  وقته�  وي�شمى  االأولى  ب�لدرجة 

االآب�ر يف غري موا�شم املطر.

اإن الن�ساط الزراعي يف بالد بلقرن كان يف املا�سي ي�سكل ع�سب احلياة 

االقت�ش�دية ب�لن�شبة ل�شك�ن بلقرن. وتعّد الزراعة يف بالد بلقرن اأهم وظيفة 

�شك�ن  اهتم  ولهذا  معي�شتهم،  اأ�ش��ص  وهي  ال�شك�ن،  مي�ر�شه�  اقت�ش�دية 

بلقرن ب�لزراعة اهتم�م�ً كبرياً؛ الأنه� م�شدر رزقهم. وقد �ش�عدهم على ذلك 

م� تتمتع به بالدهم من تربة زراعية خ�شبة حتت�ج منهم اإلى عن�ية واهتم�م؛ 

الأن مثل هذه الرتبة اجليدة معر�شة لعوامل التعرية ب�شبب ال�شيول اجل�رفة 

يهتم  اأن  القرين  املزارع  فعلى  الرتبة عن��شر خ�شوبته�)1(.  يفقد  مم�  للرتبة، 

ب�لرتبة الزراعية ويع�لج م�شكالته� حتى تظل الزراعة اجليدة ذات املردود 

الوافر ق�ئمة يف بالدهم التي هي جزء من املنطقة اجلنوبية الغربية من اململكة 

العربية ال�شعودية امل�شهورة جداً بزراعة احلبوب واملح�شوالت الغذائية.

)1( حوراين، األرت، ت�ريخ ال�شعوب العربية، نقله اإلى العربية كم�ل خويل، حققه و�شبط حوا�شيه اأنطوان نوفل، بريوت 
)د. �ص(، �ص125.
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الزراعة يف �َصراة بلقرن:

عن  عب�رة  بلقرن  �شراة  يف  الزراعية  االأرا�شي  اأغلب  اأن  املعروف  من 
واخل�شروات  ب�أنواعه�  احلبوب  زراعة  يف  تخ�ش�شت  جبلية  مدرج�ت 
والفواكه. وتعتمد يف زراعته� على مي�ه االأمط�ر ومي�ه االآب�ر. وك�ن الري يتم 
ح�شب الطرق التقليدية التي تعتمد ع�دة على االإبل والبقر، قبل دخول 

و�ش�ئل الري احلديثة اإلى املنطقة.

وبلقرن تقل فيه� البداوة وتخلو من املدن الكبرية، وتزخر ب�لقرى التي 
يعتمد �شك�نه� على الزراعة، كم� هو احل�ل يف بع�ص االأودية، فقد ا�شتغل 
مزارع بلقرن مي�ه االأودية على مدار ال�شنة. ومم� �ش�عد مزارع بلقرن على 
اأن  ب�لذكر  واجلدير  ال�شدود.  بن�ء  من  الزراعة  وزارة  به  ق�مت  م�  الزراعة 
املزارع من اأهل بلقرن يعتمد على االأنواء يف معرفة موا�شم الزراعة ونزول 

املطر، منه�: الرثي� واجلوزاء واملرزم و�شهيل وغريه�.

اأم� عن ال�شقي واأدواته فهو اإم� ب�لغيل، واإم� من البئر، اأو من مي�ه االأمط�ر. 
اأم� عن طرق �شقي املزرعة فهي: طريقة العقم وهو م� يحمله ال�شيل اإلى 
املزرعة، وطريقة الفلج وهو الذي ينتقل عره م�ء الغيل اإلى املزرعة، وطريق 
ال�شدادة  وطريقة  املزرعة،  اإلى  البئر  من  امل�ء من خالله�  نقل  وهو  الع�دة 

وهي تتبع الفلج والبئر وتتو�شط املزرعة)1(.

)1( من مق�ل اأعده اأحمد بن مو�شى بن مب�رك القرين، متو�شطة وث�نوية الف�ئجة، عن بني بحري الوهوب، غري من�شور. 
وللمزيد عن اأ�ش�ليب الري يف منطقة ع�شري ارجع اإلى: حدير: اأحمد حممد، اجلغرافية الزراعية ملنطقة ع�شري، �ص 

200-226، ط1، مطبوع�ت، ن�دي اأبه� االأدبي: 1407ه�/ 1987م.
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كثرياً  اهتموا  بلقرن  مزارعي  ف�إن  الغذائية  احلبوب  زراعة  ج�نب  اإلى 
ال�شوكي،  والتني  والعنب  والرم�ن واخلوخ  املثمرة ك�للوز  االأ�شج�ر  بزراعة 
واهتموا كذلك بزراعة اخل�شروات املتنوعة ك�لبندورة )الطم�طم( والبطيخ 
وال�شم�م واأنواع اخل�شراوات االأخرى. وك�ن اإنت�ج بالد بلقرن من املزروع�ت 
املتنوعة يزيد عن ح�جة ال�شك�ن، في�شدر الف�ئ�ص منه� اإلى اأ�شواق البالد 

االأخرى يف اأوق�ت املوا�شم)1(.

متيز  بلقرن  بالد  الطبيعي يف  النب�تي  الغط�ء  اأن  اإلى  هن�  االإ�ش�رة  جتدر 
بتنوعه واختالفه نظراً لتنوع البيئة الطبيعية، فنجد فيه� الغ�ب�ت ال�شجرية 
م�ش�ح�ت  جند  وتلك  هذه  وبني  ال�شوكية.  والنب�ت�ت  واالأع�ش�ب  الرية 
عن  الن�جت  الرتبة  اجنراف  �شدة  ب�شبب  نب�تي  غط�ء  اأي  من  خ�لية  جرداء 
االنحدارات ال�شديدة يف املن�طق اجلبلية، اأو ب�شبب �شدة اجلف�ف وملوحة 
الرتبة يف بع�ص املن�طق ال�شهلية. ومتت�ز بالد بلقرن برثوته� الغ�بية والع�شبية 

مم� اأدى اإلى تك�ثر الرثوة احليوانية )2(.

راة ي�أتي �شجر العرعر  اإن من اأهم النب�ت�ت الطبيعية يف بالد بلقرن ال�َشّ
عن  ارتف�عه�  يزيد  التي  املن�طق  يف  موجود  وهو  اجلف�ف،  يتحمل  الذي 
اأ�شج�ر  اأن  ومب�  كثيفة.  غ�ب�ت  بلقرن  �شراة  يف  العرعر  ويكّون  )1000م(. 
ب�الأ�شج�ر.  مظللة  �شي�حية  املنطقة  لتظل  قطعه�  مينع  ف�إنه  حر�شية  العرعر 

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص347.
)2( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج2، �ص69.

- الطح�وي: عن�ي�ت، اقت�ش�دي�ت �شبه اجلزيرة العربية، دار الن�شهة العربية، الق�هرة، )د.�ص( �ص19-18.
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ب�لُعتم وهو يتحمل  اأ�شج�ر الزيتون الري املعروف  ويوجد يف بالد بلقرن 
وجم�ل  ال�شي�حة  يف  منه  ي�شتف�د  اأخ�شر  و�شجره   – اأي�ش�ً   – اجلف�ف 
ع�دة يف  وتوجد  )النبق(،  ال�شدر  اأ�شج�ر  بلقرن  بالد  ويوجد يف  الطبيعة. 
بلقرن  الذي ي�شتخدمه �شك�ن  املرتفع  االأثل  االأودية. ويوجد �شجر  بطون 
اأوراقهم�  يف �شقف املن�زل. وهن�ك �شجر ال�شث والقرظ اللذان ت�شتخدم 
يف دبغ جلود احليوان�ت، ب�الإ�ش�فة اإلى �شجر ال�شب�رقي االأخ�شر اجلميل، 
وكذلك �شجر النيم وهو �شبيه ب�شجر ال�شب�رقي اإذ توجد يف كليهم� حب�ت 

توؤكل، و�شجر الطلح وال�شمر والت�لب وال�شقب والب�ش�م، والتني وغريه�.

اخلو�شع  �شجرية  مثل  راة  ال�َشّ بلقرن  بالد  يف  �شغرية  �شجريات  هن�ك 
)اإكليل اجلبل( ذات الرائحة الطيبة، واخلروع وهو نب�ت م�شهل، وال�شذاب 
اأطراف  على  ينمو  الذي  والُعرْثُب  طبية،  ك�أع�ش�ب  وت�شتخدم  والذفراء 
االأودية وترع�ه االإبل، واحلرمل وهو نب�ت اأخ�شر اأوراقه كثيفة خ�شراء دائم�ً، 
والعرَفْج وله اأزه�ر �شفراء جميلة، ب�الإ�ش�فة اإلى �شجريات احللف والطب�ق 
و�شيوف الريح�ن وخبزة الرعي�ن. وهن�ك نب�ت�ت له� روائح طيبة مثل: نب�ت 
الرك والريح�ن وال�ش�ر والورد البلدي والنعن�ع واحلبق وغريه�، ب�الإ�ش�فة 
اإلى احل�ش�ئ�ص واالأع�ش�ب مثل: ال�شكب، وال�شو�شي وال�شث والع�شرق، 

واحلمي�شى وال�شيمران وال�شن�ء وال�شيح، وغريه� كثري.

اإن كثرياً من االأ�شج�ر وال�شجريات والنب�ت�ت املوجودة يف بالد بلقرن 
ال�ّشراة ت�شتخدم ك�أدوية يف عالج عدد من االأمرا�ص، كم� هو احل�ل ب�لن�شبة 



214

للخروع وال�شذاب والنعن�ع والريح�ن واحلبق وغريه�. وهن�ك نب�ت�ت خ��شة 
ب�لزينة مل� له� من روائح طيبة. وهن�ك اأ�شج�ر تك�شب الطبيعة جم�اًل، كل 
راة التي حب�ه� اهلل طبيعة جغرافية  هذا وغريه ميثل طبيعة بالد بلقرن ال�َشّ
نزلت  ف�إذا  مك�ن،  امل�شط�فون من كل  اإليه�  يتق�طر  م�ش�ئف  منه�  جعلت 

االأمط�ر ت�شبح بالد بلقرن خ�شراء يف غ�ية اجلم�ل.

يقول الهمداين عن نب�ت ال�شراة الطبيعي: »بني رو�ص و�شجر طبيعي 
وع�ش�ة مطعمة وع�ش�ة �شوكة وح�ش�ئ�ص وزهور، ف�أم� احل�ش�ئ�ص ففيه� اأكرث 
اأهله� البدوية ال يعرفونه�، واإمن� يعرفه� احلكيم من  ح�ش�ئ�ص العق�ر ولكن 
الن��ص من اأهل �شن�عة الطب« )1( وخري و�شف لف�ئدة االأ�شج�ر الطبيعية 
اأ�شج�ر  اأنهم »يعتمدون على  راة ومنهم �شك�ن بلقرن  ال�َشّ ب�لن�شبة ل�شك�ن 
بالدهم ونب�ت�ته� يف اأكرث م� يحت�جون اإليه يف �شوؤون حي�تهم، فمن بع�ص 
االأ�شج�ر ي�أكلون، ومن تلك االأ�شج�ر يتخذون اأ�شلحتهم ك�لق�شي والنب�ل 
وجذوعه�  ورقه�  ومن  بيوتهم،  و�شقوف  ورح�لهم  و�شربهم  اأكلهم  واأواين 
م� ي�شلحون به قربهم، ومن نب�ت�ته� م� يتخذون منه اأدوية ملر�ش�هم اأو �شم�ً 
لقتل اأعدائهم من الوحو�ص الك��شرة والطيور اجل�رحة«)2(. علم�ً ب�أن بع�ص 
اأهل القرى يف بالد بلقرن يربون النحل جلني الع�شل الذي ي�شتخدم اأفراد 

االأ�شرة منه م� يكفيهم ويطعم �شيفهم.

)1( الهمداين، احل�شن بن اأحمد، �شفة جزيرة العرب، حتقيق حممد بن علي االأكوع احلوايل، الري��ص، من�شورات دار 
اليم�مة، 1397ه�/ 1977م، �ص276.

)2( اجل��شر، حمد، �شراة غ�مد وزهران، من�شورات دار اليم�مة للبحث والرتجمة والن�شر، الري��ص، )د. �ص(، �ص372.
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ك�ن املزارعون يعملون يف حقولهم، وقد يتع�ونون مع�ً يف اأوق�ت احل�ش�د 
وجني املح�شول. وك�ن احل�ش�د يتم عن طريق املح�ص، وخ��شة القمح وكل 
ال�شكني  ت�شبه  احلديد  من  قطعة  عب�رة عن  واملح�ص  �ش�كلته.  على  نب�ت 
اإلى اجلرين  النب�ت املح�شود  الع�دة ير�شل  وله مقب�ص من اخل�شب. ويف 
ويدا�ص عليه بزوج من احليوان�ت التي جتر حجراً كبرياً ي�شمى مدو�ص عن 

طريق حبل جمدول ي�شنع حملي�ً.

كثرياً  اهتمت  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  اأن  فيه  �شك  ال  مم� 
ب�لتنمية الزراعية يف كل اأرج�ئه� مب� يف ذلك بالد بلقرن. وتقوم فروع وزارة 
زي�دة  بهدف  للمزراعني  والن�شح  االإر�ش�د  بتقدمي  بلقرن  بالد  يف  الزراعة 
الأنه�  به�؛  واالعتن�ء  عليه�  واالإ�شراف  ال�شدود  وبن�ء  الزراعي،  االإنت�ج 

مفيدة جداً للزراعة.

املن�طق  اأ�شهر  من  تعد  التي  اجلميلة  بغ�ب�ته�  ت�شتهر  بلقرن  بالد  اأن  مب� 
املخت�شة  احلكومية  اجله�ت  اهتمت  فقد  املنطقة،  يف  ال�شيفية  ال�شي�حية 
ب�الأم�كن ال�شي�حية وح�فظت على االأحرا�ص فيه�. فعممت على اجلميع 
اأن  كم�  ذلك.  يخ�لف  من  ومع�قبة  احلر�شية  اخل�شراء  االأ�شج�ر  قطع  منع 
ال�ش�حلة  بلقرن  بالد  يف  املواقع  من  عدد  بت�شجري  ق�مت  الزراعة  وزارة 
منه� يف دعم  م�ش�عدة  للت�شجري  الالزمة  ال�شتالت  وقدمت  لال�شطي�ف. 
املن�طق ال�شي�حية، ب�الإ�ش�فة اإلى االإر�ش�دات والن�ش�ئح الزراعية ال�شرورية 

للمزارع يف بالد بلقرن.
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اأق�مت احلقول  الت�شجري، بل  الوزارة عند حد  مل تقف عملي�ت دعم 

الزراعية النموذجية لتعليم مزارعي بلقرن الزراعة املنظمة، كم� تقدم الوزارة 

القرو�ص  اإلى  ب�الإ�ش�فة  احل�شرية،  االآف�ت  ومبيدات  البذور  للمزارعني 

اإلى ج�نب  الزراعي،  البنك  مدفوع�ت  ت�شرف عن طريق  التي  الزراعية 

اآالت احلراثة وحفر االآب�ر ومد االأن�بيب  عدد من اخلدم�ت االأخرى من 

وغريه� كعملية ت�شجيع للمزارع ودعم لوظيفته االقت�ش�دية. ومم� ال �شك فيه 

الزراعي والتنموي،  اأهم عوامل االزده�ر  توافر االأمن واال�شتقرار من  اأن 

الذي  والقحط  اجلراد  واجتي�ح  واالأوبئة  الطبيعية  الكوارث  ف�إن  وب�ملق�بل 

للن�ساط القت�سادي يف كل  �سلبية  الفينة والأخرى هي عوامل  يقع بني 

زم�ن ومك�ن)1(. 

الزراعة يف تهامة بلقرن:

اإن الزراعة يف ته�مة بلقرن جزء ال يتجزاأ من بالد بلقرن، فهي جزء 

من اأر�ص ته�مة التي ت�شكل منطقة ال�شهول الواقعة على طول �ش�حل 

البحر االأحمر )2(.

ومتت�ز تربة ته�مة بلقرن بوجود طبقة طينية على �شطحه� يف اجلزء القريب 

روات، وهي تربة متت�ز بوجود كمي�ت من الطمي على جوانب  من جب�ل ال�َشّ

)1( ال�سيف، عبداهلل بن حممد، الن�ساط الزراعي يف اجلزيرة العربية يف الع�سر العبا�سي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، 
دارة امللك عبدالعزيز، الري��ص 1427ه�، �ص47-36.

)2( �ش�كر، ع�شري، �ص14-13.
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االأودية، وهي ر�شوبية منقولة عن طريق مي�ه االأودية الن�زلة من املرتفع�ت. 
وتوجد يف ته�مة بلقرن اأرا�ص رملية كلم� اقرتبن� من ال�ش�حل.

يعمل �شك�ن ته�مة بلقرن )1( ب�لزراعة، وك�نت الزراعة ولزمن قريب جداً 
هي الوظيفة االقت�ش�دية االأولى ب�لن�شبة ل�شك�ن ته�مة بلقرن، وهي امل�شدر 
املعي�شي لهم. وتعرف االأرا�شي الزراعية الوا�شعة ب�حلوزة مثل حوزة النظر 
�شف�ف  على  ع�دة  الزراعة  وتقوم  الفرعة.  وحوزة  اخلدم  وحوزة  ال�شرف 

االأودية: وادي الغرين، وادي امل�شقوي، وادي نخ�ل، وادي النظر وغريه�.

والدخن  ك�لذرة  التقليدية  الزراعية  املح��شيل  بلقرن  ته�مة  يف  تكرث 
ن�شبي�ً. وهن�ك اخل�شروات  قليل  ب�شكل  النخيل  اأ�شج�ر  وتوجد  وغريهم�، 
ك�لبندورة )الطم�طم( والكو�شة والب�مية وال�شفة ب�ذجن�ن والبط�ط� واخلي�ر 
والفلفل والفجل والبقدون�ص والكراث والب�شل واخل�ص وغريه�، ب�الإ�ش�فة 
والعنب  ك�لرم�ن  بلقرن  �شراة  بالد  فواكه  مع  تتك�مل  التي  الفواكه  اإلى 

واخلوخ والتف�ح وامل�شم�ص والتني وال�شفرجل واأنواع الفواكه االأخرى.

اإلى ج�نب م� تتمتع به ته�مة بلقرن من زراعة �ش�حلية، فهي اأي�ش�ً بالد 
كونه�  بني  فهي جتمع  املختلفة،  احليوان�ت  لرتبية  ال�شرورية  ب�ملراعي  غنية 
اأرا�شي رعوية، ويف هذا احل�ل، تتك�مل مزروع�ت  اأرا�شي زراعية وكونه� 
من  نوع�ً  بلقرن  بالد  يعطي  مم�  بلقرن،  �شراة  مزروع�ت  مع  بلقرن  ته�مة 

التك�مل الزراعي الذي يوؤدي بدوره اإلى تك�مل اقت�ش�دي.

)1( ارجع اإلى: القرين: عبداهلل حمزي، تراجم لبع�ص �شخ�شي�ت بالد بلقرن الته�مية، �ص17-12.
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بعد  الث�ين  الرزق  م�شدر  وهو  ب�لرعي  يعمل  من  ال�شك�ن  من  هن�ك 
الزراعة، وهو مرتبط به� اإلى حد كبري، ويعتمد ال�شك�ن على الرعي نظراً 
لتوفر مي�ه االأودية يف املنطقة كمي�ه جري�ن الغيول ووادي يبه ووادي قنون� 
يف  املي�ه  توافر  ج�نب  اإلى  امل�شقوي  ووادي  احليف�ن  ووادي  النظر  ووادي 
قليل  املنطقة  التي ترعى يف  ال�شطحية واالرتوازية. ومن احليوان�ت  االآب�ر 
اأم�كن خ��شة للمراعي  من االإبل وكثري من البقر واملعز وال�ش�أن. وهن�ك 
مثل وادي يبه ووادي قنون� وروافدهم�، وهن�ك اأم�كن رعوية اأخرى كمراعي 
جبل القف، والظهرة، واحلدب، ودب�ة، والفر�ص، و�شعب اأم �ش�مل، وطنب، 

واأر�ش�ن و�شعب، واجلوه وغريه�.

من عالم�ت الت�آخي والرتابط بني املزارعني يف �شراة بالد بلقرن وته�مته� 
اأن الكثري منهم يتن�ولون فطورهم مع�ً، خ��شة من يعمل منهم يف حقل واحد 
اأو حقل جم�ور. وي�شمى هذا الفطور )ف�ل اأو فكوك(. وتعّد وجبة الفطور ع�دة 
يف املن�زل، ثم تر�شل اإلى املزارع بعد اإعداده�. ويكون الفطور ع�دة من اأقرا�ص 

القمح والذرة والدخن ت�شوى يف اأفران خ��شة موجودة يف كل منزل.

الرعي والثـروة احليوانية يف بالد بلقرن:

تتوافر يف بالد بلقرن االأرا�شي ال�ش�حلة للرعي وتربية احليوان�ت. وي�أتي 
ل�شك�ن  الوظيفة االقت�ش�دية  الث�نية يف  املرتبة  وتربية احليوان�ت يف  الرعي 
بلقرن بعد الزراعة الوظيفة االقت�ش�دية االأولى؛ الأن �شك�ن بلقرن وخ��شة 
علم�ً  احليوان�ت،  وتربية  الرعي  على  كبرياً  اعتم�داً  يعتمدون  منهم  البدو 
ب�أن معظم م�ش�حة اململكة العربية ال�شعودية مراٍع منتجة، وال بد يف هذه 
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احل�لة من اأن تكرث تربية احليوان�ت يف مثل هذه البيئة الرعوية على الرغم 
مم� اعرتى البيئة الرعوية من تدهور يف الغط�ء النب�تي خالل العقود امل��شية 

لدرجة اأن م�ش�حة كبرية من البيئة الرعوية فقدت نب�ت�ته�)1(.

مم� ال �شك فيه اأن الغط�ء النب�تي الطبيعي الرعوي يت�أثر ب�نحب��ص املطر، 
وتكرار �شنوات اجلف�ف، وت�آكل الرتبة، وازدي�د ن�شبة ملوحته�، وقطع االأ�شج�ر 
وال�شجريات ال�شتخدامه� يف الوقود، والرعي اجل�ئر. ومن املعروف مت�م�ً اأن 
جب�ل ال�شروات متثل املركز االأول من بني من�طق الرعي يف اململكة العربية 
ال�شعودية؛ الأنه� متت�ز بكث�فة غط�ئه� النب�تي، حيث توجد فيه� م�ش�ح�ت 
على  وي�ش�عدهم  ال�شك�ن  على  يي�شر  مم�  الرعوية  ب�الأع�ش�ب  غنية  وا�شعة 

تربية حيوان�تهم من جهة واملت�جرة به� من جهة اأخرى.

اإن من ع�دة املجتمع�ت التي تقوم على اأ�ش��ص قبلي اأن تهتم برتبية ق�شم 
كبري من احليوان�ت االأليفة، وي�شهم املزارعون امل�شتقرون يف اقتن�ء ق�شم اآخر 
من احليوان�ت يف مزارعهم، ويقتني �شك�ن القرى والبلدات ال�شغرية يف بالد 
بلقرن اأعداداً من احليوان�ت يف بيوتهم ويعتنون به� كثرياً. ومن احليوان�ت 
االأليفة التي يقوم �شك�ن بلقرن برتبيته�: امل�عز وال�ش�أن، واالأبق�ر، واالإبل. 
وتعّد بالد ع�شري ب�شموليته� من اأهم من�طق اململكة ب�لرثوة احليوانية. وت�شري 
اإح�ش�ئي�ت ع�م 1414ه�/ 1994م اإلى اأن ع�شري احتفظت ب�ملرتبة االأولى 

يف تربية احليوان�ت من م�عز و�ش�أن واأبق�ر واإبل وهي بن�شبة اأقل)2(.

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج1، �ص218.
)2( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج1، �ص219-218.
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اعرتاهم�  قد  بلقرن  بالد  يف  احليوان�ت  وتربية  الرعي  اأن  املالحظ  من 
البدو من  الن�شبي، وب�شبب حتول الكثري من  النق�ص ب�شبب فقر املراعي 
مهنة الرعي اإلى مهن اأخرى، ويكون البدو بذلك قد هجروا حي�ة البداوة 
كل  واخل��ص  الع�م  القط�عني  يف  والعمل  اال�شتقرار  حي�ة  اإلى  والتنقل 

ح�شب قدرته وط�قته.

وقد ت�أقلم عدد من ال�شك�ن البدو مع جمموعة التحوالت االجتم�عية 
واالقت�ش�دية التي �شهدته� من�طق اململكة العربية ال�شعودية.

االأ�شدار ك�الأ�شود  األيفة خ��شة يف  بلقرن حيوان�ت غري  توجد يف بالد 
والنمور وال�شب�ع، والثع�لب، والذئ�ب، ب�الإ�ش�فة اإلى الظب�ء والوعول واالأرانب 
والني�ص والزواحف واالأف�عي وهي تكرث يف املرتفع�ت اجلبلية واالأ�شدار، ومع 
هذا كله ف�إن هذه احليوان�ت غري االأليفة اأخذت تتن�ق�ص ب�شكل ملفت ب�شبب 
ازدي�د اأعداد ال�شك�ن وال�شيد وتغري املن�خ وامتداد العمران تدريجي�ً، مم� اأدى 

اإلى قلة اأعداد احليوان�ت غري االأليفة يف بالد بلقرن.

التجارة يف بالد بلقرن:

يلعب موقع اأي بلد دوراً اأ�ش��شي�ً يف احلركة التج�رية لهذا البلد، فموقع 
بالد بلقرن يتو�شط بني منطقتني جت�ريتني مهمتني هم� منطقة مكة املكرمة 
اأن قبيلة بلقرن تتو�شط القب�ئل ال�شروية، االأمر الذي  ومنطقة ع�شري، كم� 
يعطي اأهمية ا�شرتاتيجية جت�رية لبالد بلقرن وله� امتداد مع بي�شة اأك�شبه� 

اأهمية يف امل��شي واحل��شر.

م�ر�ص �شك�ن بالد بلقرن العمل التج�ري منذ زمن بعيد متدرج�ً ذلك 
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مع الع�شور الت�ريخية املتع�قبة التي مرت به� املنطقة الع�شريية ب�شكل خ��ص 
ومناطق اجلزيرة العربية الأخرى ب�سكل عام. وظل ن�ساط �سكان بلقرن التجاري 
ن�ش�ط�ً ع�دي�ً يف �شورته املحلية، متم�شي�ً ذلك مع متطلب�ت جمتمع بلقرن من 

ال�شلع، وم� لديهم من ب�ش�ئع هم بح�جة اإلى بيعه� يف خ�رج منطقتهم.

من ال�شروري االإ�ش�رة هن� اإلى اأن احلكوم�ت التي تع�قبت على حكم 
املنطقة قبل العهد ال�شعودي احلديث مل تتدخل كثرياً يف ال�ش�أن التج�ري 
املحلي لبالد بلقرن وغريه�، ومن تلك احلكوم�ت ت�أتي الدولة العثم�نية التي 
اكتفت بفر�ص �شي�دته� و�شلطته� الع�شكرية وال�شي��شية ت�ركة لالأه�يل حرية 
العمل �شمن موؤ�ش�ش�تهم املحلية، كم� تركت لهم حرية االحتف�ظ بع�داتهم 
وتق�ليدهم وثق�فتهم ولغتهم دون التدخل املب��شر يف ذلك. واأعتقد اأن هذا 
االأمر اأبقى على تراث تلك املجتمع�ت يف املج�الت املتعددة االجتم�عية 
بلقرن  العثم�ين يف بالد  ب�أن احلكم  نقر  والثق�فية واالقت�ش�دية، مم� يجعلن� 
وغريه� ك�ن حكم�ً ا�شمي�ً على الرغم من وجود ت�شكيل اإداري عثم�ين يف 
املنطقة، ي�أتي على راأ�شه مت�شرف ع�شري يع�ونه عدد من املوظفني، ب�الإ�ش�فة 
اإلى م�شوؤولي�ت �شيوخ القب�ئل جت�ه قب�ئلهم. فمن املعروف جيداً اأن ال�شيوخ 
التبعية  النواحي كنوع من  واملديريني يف  االإداريني  بدور احلك�م  يقومون 

القبلية للدولة العثم�نية.

ودور ال�شيوخ يك�د ينح�شر يف جمع الزك�ة من اأفراد قب�ئلهم، وحل 
نزاع�ت القب�ئل التي تن�ش�أ فيم� بينه� من جهة وبينه� وبني الدولة العثم�نية 
من جهة اأخرى، ب�الإ�ش�فة على اأمور اأخرى حت�ول الدولة العثم�نية من 
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القب�ئل هم  اأن �شيوخ  ال�شك�ن، وهي تعرف  نفوذه� على  ب�شط  خالله� 
اأقدر من غريهم على ب�شط االأمن الداخلي يف من�طق القب�ئل الواثقة ب�أن 

�شيوخه� لن يخذلوه� بل هم من يح�فظون على حريته� وا�شتقالله�.

التج�ري  ن�ش�طه�  ع�مة  بلقرن  بالد  التج�رية يف  احلركة  مييز  م�  اأهم  اإن 
الن�شبي، فبالد بلقرن واقعة على اأهم الطرق التج�رية، وواقعة كذلك على 
طرق قوافل احلجيج. وهي قريبة ن�شبي�ً من املرافئ التج�رية البحرية الواقعة 
على البحر االأحمر، كل ذلك �ش�هم اإلى حد كبري يف رواج احلركة التج�رية 

يف بالد بلقرن منذ زمن بعيد. ومن اأهم الطرق ت�أتي:

الطرق الداخلية الق�ئمة يف ربوع بالد بلقرن، وهي كثرية ومت�شعبة، 
وهي يف واقع االأمر طرق قدمية حل حمله� طرق حديثة يف وقتن� احل��شر. 
البع�ص،  ببع�شه�  ال�شك�نية  التجمع�ت  تربط  اأنه�  الطرق  تلك  ميزة  ومن 
وتربط تلك التجمع�ت ب�الأ�شواق التج�رية املنت�شرة، وهي يف غ�ية االأهمية 

لف�ئدته� املرورية والتج�رية وغريه�.

بالد  �شوب  متجه�ً  واحلج�ز  اليمن  بني  الرابط  التج�ري  الطريق 
ال�ش�م، وهو م� ورد ذكره يف القراآن الكرمي، رحلة ال�شت�ء وال�شيف التج�رية 
واإي�ب�ً، وهو طريق جت�ري م�شهور  القر�شيون يف جت�رتهم ذه�ب�ً  م�ر�شه�  التي 
ومعروف على نط�ق وا�شع، وهو مواٍز ل�ش�حل البحر االأحمر وي�شكل طريق�ً 

�ش�حلي�ً مهم��ً)1(.

)1( احل�شيل، اإبراهيم بن اأحمد، غ�مد وزهران وانت�ش�ر االأزد يف البلدان، ج2، )د. ( 1418ه�/ 1997م، �ص53.
- العم�دي، حممد ح�شن، التج�رة وطرقه� يف اجلزيرة العربية بعد االإ�شالم حتى القرن 4ه�، موؤ�ش�شة حم�دة، اإربد، 

1997م، �ص84-83.
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الطريق التج�ري الوا�شل بني �شنع�ء و�شعدة وجنران وُجر�ص وبي�شة 
وتربة والط�ئف ومكة املكرمة. وهو طريق ك�ن م�شتخدم�ً قبل ظهور االإ�شالم، 
احلج�ز  اإلى  اليمن  من  خرج  عندم�  ا�شتخدمه  احلب�شي  اأبرهة  اأن  ويذكر 
ع�م 571م، املعروف بع�م الفيل بق�شد هدم الكعبة امل�شرفة، وهو طريق مير 
ب�ملن�طق الداخلية. ويعد هذا من الطرق اجلبلية الرئي�شة الوا�شلة بني احلج�ز 
واليمن، وقد ورد ذكره يف كتب الرح�لة امل�شلمني)1( الذين اهتموا ب�لبلدان 
ك�لهمداين واملقد�شي واالإدري�شي وغريهم كرث، وقد ا�شتف�د منه اأه�يل بلقرن 

خ��شة يف جم�الت التج�رة وغريه�، حيث ال يبعد كثرياً عن بالدهم.

وع�شري  الب�حة  مبنطقتي  املهمة  احلج�ز  مدن  ي�شل  طريق  هن�ك 
حم�فظة  ي�شل  اآخر  طريق  وهن�ك  بلقرن.  بالد  ومنه�  روية  ال�َشّ ب�لبالد 
اإلى  الط�ئف مبح�فظة بي�شة، مروراً مبح�فظة رنية، وي�شتمر الطريق جنوب�ً 
اإلى  بي�شة  حم�فظة  من  غرب�ً  منه  فرع  ويتجه  م�شيط،  خمي�ص  حم�فظة 
حم�فظة بلقرن، وهذا م� يخ�ص ال�شراة)2(. اأم� ب�لن�شبة لته�مة بلقرن فهن�ك 
الطريق ال�شريع الذي يربط منطقة مكة املكرمة مبنطقتي ع�شري وج�زان 
مروراً مبح�فظة القنفذة، ويتفرع منه عدة طرق تخدم بالد ته�مة بلقرن، 

)1( الهمداين، �شفة جزيرة العرب، �ص18، وم� بعده�
اأم. دي. غوي، ليون، مطبعة  اأبو عبداهلل، اأح�شن التق��شيم يف معرفة االأق�ليم، حتقيق  - املقد�شي، �شم�ص الدين 

بريل، 1877م، م� بعد �ص110.
- االإدري�شي، حممد بن حممد، نزهة امل�شت�ق يف اخرتاق االآف�ق، ج1، بريوت، ع�مل الكتب، 1409ه�/ 1989م، 

م� بعد �ص145.
)2( ابن جري�ص، غيث�ن، بالد بني �شهر وبني عمرو خالل القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني )د.م( 1413ه�، 

�ص116-115.
 - CornWalls، Sir Kindhan، Asir Before World War 1، New York and

Cambridge، 1976، pp. 134، 154، 155.
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القوز  ومركز  القنفذة  حم�فظة  ب�جت�ه  غرب�ً  ته�مة  حدود  نط�ق  ب�أن  علم�ً 
الواقعت�ن على �ش�حل البحر االأحمر، تبعدان عن ته�مة بلقرن يف حدود 

خم�شة وثالثني كيلومرت تقريب�ً.

الته�مية  ب�ملن�طق  روية  ال�َشّ البالد  ت�شل  عقب�ت  املنطقة  يف  توجد 
وعقبة  �شع�ر  وعقبة  �ش�قني  وعقبة  �شن�ن  عقبة  مثل  ال�شرقية  واملن�طق 
التج�رية  احلركة  جم�الت  يف  جداً  مفيدة  ممرات  وهي  وغريه�.  �شلع 
القوات  على  �شهلت  العقب�ت  هذه  اأن  كم�  والتنقل.  النقل  وحركة 
يف  ع�شري  من�طق  اإلى  الو�شول  ب��ش�  علي  حممد  وقوات  العثم�نية 
ح�الت احلرب وح�الت ال�شلم، وعن طريقه� ك�نت ت�أتي االإمدادات 
الع�شكرية والتموينية اإلى مدينة اأبه� مركز الدولة العثم�نية يف ع�شري 
الطرق من حم�يل  �شقوا عدداً من  قد  العثم�نيون  وك�ن  الداخلية)1(. 
التي  املن�طق  اإلى  اإمداداتهم  لو�شول  �شع�ر  وادي  اإلى  والنم��ص 
والقالع  احل�شون  وبنوا  االآب�ر  حفروا  اإنهم  حتى  ع�شري،  يف  يريدونه� 

الع�شكرية)2(. على اجلب�ل الأغرا�شهم 

جم�ل  من  الدواب  على  تقوم  الع�دة  يف  ك�نت  النقل  وو�ش�ئل 
وبغ�ل وحمري. وك�نت الب�ش�ئع ع�دة تنقل ب�جلم�ل على �شكل قوافل 

حجاز  الرتكي  املخطوط  و�ساحب  ع�سري  مت�سرف  با�سا  كمايل  علي  بن  �سفيق  �سليمان  مذكرات  يف  ذلك  ورد   )1(
�شي�حتن�مه �شي، وقد حقق اأبو علية اجلزء اخل��ص بظهور الدعوة والدولة ال�شعودية، دار املريخ للن�شر، 1403ه�/ 

1983م.
)2( ابن جري�ص: غيث�ن علي، ع�شري درا�شة ت�ريخية يف احلي�ة االجتم�عية واالقت�ش�دية، �ص163-166، ط1، 1415ه�/ 

1994م.
- املوا�شالت واالت�ش�الت يف اململكة، خالل م�ئة ع�م، درا�شة توثيقية )1319- 1419ه�/ 1903-1999م(، ج1، 

�ص54، اإ�سدار وزارة املوا�سالت، جمموعة من املوؤلفني، ط1، 1419ه�/ 1999م.
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)1( ك�نت العري )االإبل( الو�شيلة املهمة لنقل التج�رة الرية، وقد اأطلق اأهل ال�شري والت�ريخ لفظة العري على ق�فلة قري�ص 
التي ك�ن يراأ�شه� اأبو �شفي�ن. ارجع اإلى: العم�دي، التج�رة وطرقه�، �ص87. 

العثم�نية يف  اال�شرتاتيجية  االأح�ش�ء من  اأه�يل  ملوقف  ت�ريخية  درا�شة  بعنوان  علية، عبدالفت�ح ح�شن، بحث  اأبو   )2(
نه�ية القرن الت��شع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين امليالديني، جملة الدارة، العدد الرابع، ال�شنة االأولى، ذو احلجة 

1395ه�/ دي�شمر 1975م، �ص120-119.
)3( املوا�شالت واالت�ش�الت يف اململكة، ج1، �ص54.

- القرين، عبداهلل حممد بن عبدالرحمن، �شبت العالية، �ص52-57، ط1، الرئ��شة الع�مة لرع�ية ال�شب�ب، الري��ص: 
1415ه�/ 1995م.

جت�رية)1( حممية ب�حلرا�ص وحممية اأي�ش�ً من قبل القب�ئل التي متر القوافل 
ك�ن  مهم�  القوافل  حرا�ص  الأن  معروفة؛  م�لية  اإت�وات  مق�بل  دي�ره�  يف 
قبلية  دي�ر  يف  متر  التي  القوافل  حم�ية  ي�شتطيعون  ال  و�شالحهم  عددهم 
التي  التج�رية  القوافل  على  وتنطبق  ت�ريخي�ً،  معروفة  اأمور  وهذه  كثرية، 
ك�نت متر قدمي�ً مبن�طق اجلزيرة العربية: �شم�له� وجنوبه�، �شرقه� وغربه�)2(. 
بلقرن  بالد  حم�فظة  مركز  العالية  �شبت  مدينة  اأن  هن�  املالحظ�ت  ومن 
روية االآتية من ال�شم�ل وال�شرق واجلنوب.  ال�شراة تلتقي فيه� الطرق ال�َشّ

وهي بذلك ملتقى للموا�شالت الرية.

مم�  وجريانه�  مبحيطه�  وطيد  ات�ش�ل  على  امل��شي  يف  بلقرن  بالد  ظلت 
االت�ش�الت من  تلك  وقد حتققت  وموؤثرات كبرية.  ت�أثريات  معه  اأحدث 
له�  والبحرية  الرية  الطرق  اإن  حيث  املتب�دلة  التج�رية  العالق�ت  خالل 
�ش�أن اأ�ش��شي فيه�، مم� زاد يف رواج جت�رة بالد بلقرن. ويف الوقت نف�شه ف�إن 
لدى  مب�  يت�جرون  ك�نوا  واإمن�  فقط،  م�شتوردين  يكونوا  بلقرن مل  بالد  جت�ر 

االأه�يل من منتوج�ت زراعية وحيوانية )3(.

البندر  اإلى  اأو  بي�شة  اإلى  يذهبون  ك�نوا  بلقرن  اأه�يل  من  والكثري 
)القنفذة( جللب التمر وبع�ص ح�ج�تهم االأخرى، وذلك عن طريق ال�شراء 
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اأو املق�ي�شة؛ الأن التمر عند اأه�يل بلقرن يعتر من االأغذية الرئي�شة. وك�ن 
اأه�يل بلقرن ي�أخذون الدقيق اإلى بي�شة لي�شتبدلوا به التمر هن�ك. وك�نت 
تقوم هدنة بني القب�ئل مدة مو�شم التمر وهي حوايل اأربعة اأ�شهر لكي ي�شود 
االأمن وال�شالم يف هذا املو�شم الغذائي املهم جداً ب�لن�شبة للمنطقة برمته�. 
ب�الأو�ش�ع  اإلى حد كبري  ت�أثرت  بلقرن  التج�رية يف بالد  ب�أن احلركة  علم�ً 
ال�شي��شية يف املنطقة، خ��شة يف اأوق�ت احلروب التي ق�دته� القوى املحلية 

�شد العثم�نيني.

الأ�صواق ال�صعبية الأ�صبوعية القدمية واحلديثة يف بالد بلقرن:

فيه�.  التج�رة  حركة  ت�شهل  بلقرن  بالد  يف  االأ�شبوعية  االأ�شواق  اإن 
بلقرن  بالد  يف  لي�ص  بعيدة  اأزم�ن  منذ  معروفة  هذه  التج�رية  واالأ�شواق 
املن�طق  من  وغريه�  العربية  اجلزيرة  من�طق  يف جميع  اأي�ش�ً  واإمن�  فح�شب، 
العربية االأخرى قبل ظهور االإ�شالم وبعده، وك�نت تلك االأ�شواق منت�شرة 

يف كل االأرج�ء.

اأوًل: الأ�صواق يف �صراة بلقرن:
متهيد:

تكرث االأ�شواق ال�شعبية املحلية يف �شراة بلقرن، وهي تعقد على طول اأي�م 
االأ�شبوع، مم� يعطي داللة على حركة جت�رية حملية ن�شطة وحي�ة اجتم�عية 
اأفراد  بني  االجتم�عي  الرتابط  ظ�هرة  م�شتتب من خالل  واأمن  م�شتقرة، 
واحليوانية  الزراعية  املنتوج�ت  توافر  على  ذلك  يدْل  كم�  بلقرن،  قبيلة 

وال�شلع يف البالد.
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اإن قيمة اأ�شواق بالد بلقرن ال�شعبية ال تقت�شر على الف�علية االقت�ش�دية 
جمل�ص  يعقد  ال�شوق  ففي  االجتم�عية،  القيمة  اإلى  تعدته  واإمن�  لل�شوق، 
القبيلة الإبداء الن�شح وامل�شورة وحل اخلالف�ت والنزاع�ت التي تن�شب بني 
اأفراد القبيلة من جهة وبينه� وبني القب�ئل املج�ورة  - اإن حدث ذلك - من 
جهة اأخرى، ب�الإ�ش�فة اإلى االأمور االجتم�عية االأخرى ذات ال�شلة ب�لقبيلة. 
ويتوافر االأمن يف ال�شوق، واالأمن عالمة من عالم�ت جن�ح ال�شوق، وي�ش�عد 

على ارتق�ئه واإجن�ح دوره االقت�ش�دي واالجتم�عي.

امل�شوؤولون  ويتحمل  اآمن�ً،  مك�ن�ً  تعد  بلقرن  بالد  اأ�شواق  اأن  والواقع 
ال�شوق  ال�شلم يف  يتوافر  اأي  و�شلع�ً،  واأفراداً  جت�راً  ال�شوق،  من يف  حم�ية 
من طلوع ال�شم�ص اإلى غروب الوقت الذي ينف�ص فيه ال�شوق. ومن اأهم 
وظ�ئف ال�شوق البيع وال�شراء اإلى ج�نب اإر�ش�ء دع�ئم املحبة وامل�ش�حلة بني 
املتن�زعني، فال نزاع يف ال�شوق وال قت�ل فيه. بل على العك�ص مت�م�ً ك�نت 
يقرر ال  القبلي  والق�نون  العرة.  اجلرائم الأخذ  ال�شوق عقوب�ت  تطبق يف 
قت�ل يف االأ�شواق، وهو اأمر يقره القبليون بكل حب واقتن�ع. ويظل ال�شوق 
اآمن�ً منذ م�ش�ء يوم قبله حتى م�ش�ء يوم بعده، فيكون ال�شوق قد انف�ص. 
ويوجد يف ال�شوق جمل�ص حكم حملي يكون من ثم�نية اأع�ش�ء من القب�ئل 
ترفع  )ب�مل�ش�ح(  ال�شوق مك�ن يعرف  القبلي. ويف  الق�نون  تنفيذ  مهمتهم 
ق�م  ملن  عنه  ينوب  من  اأو  القبيلة  �شيخ  قبل  اأبي�ص من  قم��ص  قطع  عليه 

بعمل ح�شن )بي�ص اهلل وجه فالن(.
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ولالأ�شواق يف بالد بلقرن قيمة ثق�فية وا�شحة من خالل ن�ش�ئح العلم�ء 
املج�الت  واالإر�ش�د يف  للوعظ  ال�شوق  يوؤّمون  الذين  واملر�شدين  والوع�ظ 
الدينية واالجتم�عية، كم� ي�أتي ال�شعراء فيلقون �شعرهم ويتب�دلون الق�ش�ئد 
وينظمون االأخب�ر واحلكم ال�شعرية، وخ��شة الق�ش�ئد الدينية وق�ش�ئد الفخر 

واالعتزاز ب�لقبيلة.

�صوق �صبت العالية:

العالية  ال�شبت يف مدينة  ي�أتي �شوق يوم  بلقرن  اأ�شواق بالد  اأبرز  من 
ح��شرة بالد بلقرن، )ال�شراه( وهو �شوق اأ�شبوعي رائد لي�ص يف بالد بلقرن 
روية والته�مية على حد �شواء.  فح�شب، واإمن� ب�لن�شبة للمن�طق الع�شريية ال�َشّ
ومن املعروف لدى اجلميع اأن العالية اأطلق عليه� ا�شم �شبت العالية ن�شبة 

اإلى �شوقه� الذي يعقد كل يوم �شبت من كل اأ�شبوع.

يعّد �شوق �شبت العالية من اأهم االأ�شواق يف بالد بلقرن، وهو يعر عن 
مدى التطور والتقدم االقت�ش�دي الذي �شهدته بالد بلقرن م�ش�حب�ً ذلك 
ن�شبي�ً يف  تقع  العالية  اإن �شبت  املق�م االأول، حيث  دوره االقت�ش�دي يف 
و�شط بالد بلقرن حم�طة ب�لقرى. ي�أتي اإلى �شوقه� اأه�يل بلقرن وغريهم من 
اأه�يل قب�ئل خثعم و�شمران وعلي�ن بلح�رث وبني �شهر وبني عمرو وغريهم 
للبيع وال�شراء، حيث تتوافر يف ال�شوق كمي�ت من الب�ش�ئع وال�شلع املحلية 

واخل�رجية.

وقد ازدهر ال�شوق ومن� ب�شكل كبري عندم� ازداد حجم الب�ش�ئع فيه من 
امل�شنوع�ت املحلية التي توافرت فيه مثل امل�شنوع�ت اجللدية واالأدوات 
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الزراعية واالأ�شلحة وكل متطلب�ت ال�شك�ن من امل�شنوع�ت اال�شتهالكية. 
ومب� توافر فيه من احلبوب والتمور وال�شمن والع�شل والنب والهيل واالأ�شلحة 
القدمية واالأدوات الزراعية واالأغن�م واالأبق�ر واالإبل. واأ�شبح �شوق �شبت 
العالية مزدحم�ً مب� فيه من ب�ش�ئع)1( حتى اإن جت�راً من احلج�ز وجند ك�نوا 

ي�أتون اإلى �شوق �شبت العالية ل�شراء احلبوب وبيعه� يف بالدهم.

�صوق البظاظة:

هي بلدة كبرية واقعة على طريق اجلنوب الع�م، �شم�ل �شبت العالية 
على بعد نحو )7كم(، وهي ح��شرة قب�ئل ُدحيم، يق�م فيه� �شوق �شعبي 
يدعى خمي�ص  االأ�شبوع  اأي�م  من  يوم خمي�ص  يعقد كل  اأ�شبوعي�ً  حملي 

البظ�ظة، وهو من اأكر االأ�شواق يف �شراة بلقرن.

�صوق �صبت حجاب:

�شرق  حج�ب  قرى  يف  يقع  بلقرن،  من  �شليم�ن  اآل  لقبيلة  �شوق  وهو 
الطريق الع�م الط�ئف اأبه�. يعقد يف يوم ال�شبت من كل اأ�شبوع.

�صوق اثنني اآل �صلمة:

وهو �شوق لعدة قرى تتبع اآل �شلمة، من دحيم يف اأق�شى جنوب بالد 
�شراة بلقرن. يعقد فيه� �شوق �شعبي حملي كل يوم اثنني من كل اأ�شبوع 

يف قرية ُعَمْيم ب�آل �شلمة. ويخرتقه طريق الط�ئف – اأبه�.

)1( القرين، �شبت العالية، �ص57-55.
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�صوق اثنني عفراء:

�شوق اأ�شبوعي يق�م يف عفراء يف �شراة بلقرن، يف يوم االثنني من كل 
الب�عة وامل�شرتين. يقع يف  اأعداد غفرية من  يوؤمه  اأ�شبوع، وهو �شوق كبري 
ال�شم�ل ال�شرقي من �شراة بلقرن على الطريق الع�م املو�شل بني حم�فظتي 

بلقرن وبي�شة.

ثانيًا: الأ�صواق يف تهامة بلقرن:

توجد اأ�شواق �شعبية حملية يف ته�مة بلقرن، وهي بدوره� تكمل اأ�شواق 
�شراة بلقرن اقت�ش�دي�ً، وت�شكالن مع�ً اأ�شواق بالد بلقرن يف �شموليته�، وهي:

�صوق ُحبا�صة.. اأبرز معامل وادي قنونا)1(:

عندم� تتجه �شوب وادي قنون� ع�براً بالد بني بحرياأ وبالد بلح�رث جتد 
حولك مع�مل ت�ريخية كثرية من مع�مل الرتاث يف الع�شر اجل�هلي والع�شور 
الالحقة له تلفت نظرك وت�شد من انتب�هك فهي منت�شرة انت�ش�راً وا�شع�ً يف 

)1( امل�شدر فيم� �شي�أتي االأ�شت�ذ واملربي والب�حث االأثري عبداللله بن حمد الرزقي القرين.
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الوادي الذي ميتد اإلى �شواحل البحر االأحمرو يعتر هذا الوادي من اأ�شهر 
االأودية يف اململكة العربية ال�شعودية ويحوي اآث�راً كثرية . ومن اأبرز املع�مل 
التي الزالت اآث�ره� ب�قية يف وادي قنون� معلم �شوق حب��شة ال�شهري الذي 
ب�حلجيج  املوؤدي  الطريق  عن  تبعد  التي  احلواري  قرية  يف  ب�لتحديد  يقع 
اأ�شهراأ�شواق  من  ال�شوق  هذا  ويعد   ، تقريب�ً  10كيلومرت  م�ش�فة  مكة  اإلى 

العرب يف اجل�هلية بعد �شوق عك�ظ 
وذي املج�ز و�شوق جمّنة وق�ل عنه 

االأزرقي 

من  وهو  االأزد  �شوق  »ُحب��شة 
مكة م�ش�فة �شت لي�ل« ويعتر �شوق 
اجل�هلية  االأ�شواق  اآخر  هو  حب��شة 
القرن  يف  وُخّربت  ُدّمرت  التي 
الث�ين للهجرة ومن اأ�شهر االأ�شواق 
يف ته�مة واأعظمه�، وبينه وبني �شوق 
�شنه  �شبعني  ال�شهري حوايل  عك�ظ 
كم�ذكر الب�حث عبداهلل اأبو داه�ص 
»وهو اأكر اأ�شواق ته�مة، وك�ن يقوم 
ثم�نية اأي�م يف ال�شنة، من اأول �شهر 
رجب متوالية،ق�ل حكيم بن حزام 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  راأيت 
بّزاً  فيه�  و�شلم يح�شره�، وا�شرتيت 
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من بّز اجل�هلية« »معجم م� ا�شتعجم« للبكري.«، وُحب��شة ب�ل�شم، وال�شني 
معجمة، واأ�شل احلب��شة هم اجلم�عة من الن��ص لي�شوا من قبيلة واحدة ، 
وحب��شة �شوق من اأ�شواق العرب يف اجل�هلية، ذكره يف حديث عبد الرزاق 
عن عمر عن الزهري ، ق�ل :مل� ا�شتوى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 
وبلغ اأ�شّده، ولي�ص له كثري م�ل ا�شت�أجرته خديجة اإلى �شوق حب��شة ، وهو 
�شوق بته�مة ، وا�شت�أجرت معه رجاًل اآخر من قري�ص، ق�ل ر�شول اهلل �شلى 
من  خرياً  اأجري  �ش�حبة  من  راأيت  م�  عنه�:  وهويحدث  و�شلم،  عليه  اهلل 
خديجة، م� كّن� نرجع اأن� و�ش�حبي اإال وجدن� عنده� حتفة من طع�م تخبئه 
»معجم  ي�قوت احلموي  ُحب��شة........((  �شوق  :فلم� رجعن� من  ق�ل  لن� 
البلدان« عند م� تذهب لهذا املك�ن الذي يقع يف �شدر وادي قنون� جتد اآث�راً 
متبقية لهذا ال�شوق العظيم كم� �شم�ه الب�حثون، فقد زار هذا املك�ن بع�ص 
اآخر  وك�ن  الفقيه  ح�شن  الب�حث  اأمث�ل  ال�ش�أن  بهذا  املهتمني  الب�حثني 
الزي�رات لهذا ال�شوق زي�رة االأ�شت�ذ الدكتور عبد اهلل اأبو داه�ص الب�حث 
وج�معة  �ش�بق�ً  خ�لد  امللك  بج�معة  واالأك�دميي  العربية  اجلزيرة  اأدب  يف 
االإم�م حممد بن �شعود ح�لي�ً ، والذي ي�شدر �شنوي�ً  كت�ب »حولي�ت �شوق 
حب��شة« الذي يتحدث عن هذا ال�شوق واالآث�ر املتبقية فيه والق�ش�ص التي 
ويعمل  االآن  اإلى  ع�شرة حولّية  اأربع  اأ�شدر  اأنه  ذكر  حدثت حوله حيث 
ح�لي�ً على اإ�شدار حوليته اخل�م�شة ع�شرة، وق�م الب�حث اأبوداه�ص بزي�رة 
موقع ال�شوق يف ال�ش�د�ص من �شهر �شوال لع�م1429ه� ليت�أكد من �شحة 
االأقوال التي ذكرت ب�أن �شوق حب��شة يقع يف �شدر وادي قنون� واأن ال�شوق 
يبعد عن مكة م�ش�فة �شت لي�ٍل. وت�أكد الدكتور اأبوداه�ص من خالل زي�رته 
امليدانية وح�شوله على بع�ص االآث�ر كقطع الفخ�ر واحلج�رة املنقو�شة وبع�ص 
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املق�بر واحلظ�ئر التي تدل داللة وا�شحة على �شحة موقع ال�شوق، واأثبت 
اأن هذا املك�ن فعاًل هواملك�ن ال�شحيح لل�شوق مهم� اختلفت االآراء حوله 
، واأي�ش�ً من االأدلة التي توؤكد �شحة املوقع هواإطالق اأه�يل القرى املج�ورة 
لل�شوق لفظ« رهوة ال�شوق« على املوقع املعني اإلى وقتن� احل�يل، وقد ط�لب 
الب�حث عبد اهلل اأبوداه�ص ب�الهتم�م والعن�ية بهذا املعلم الت�ريخي من قبل 
امل�شوؤولني واجله�ت املخت�شة يف املح�فظة التي ينتمي اإليه� ال�شوق حيث 

ق�ل ال بد اأن يتم ت�شوير هذا املعلم حتى ينجو من العبث والتخريب الذي 
يح�شل دائم�ً لالأم�كن االأثرية، ومن يزور وادي قنون� يجد كثرياً من االآث�ر 
التي تتعلق ب�مل��شي القدمي حيث يوجد نقو�ص كثرية قبل مئ�ت ال�شنني 
ومق�بر قدمية والعديد من احل�شون االأثرية اإ�ش�فة اإلى جم�ل الوادي الذي 
الزالت االأغ�دير جتري بني ب�ش�تينه والعيون تتدفق وتن�ش�ب بني خم�ئله ، 
كرت قنون� يف ال�شعر العربي القدمي من قبل بع�ص ال�شعراء املتقدمني  وقد ُذُ
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حيث ق�ل ال�ش�عر كثرّي عّزة يرثي خندق االأ�شدي:
عــداين اأن اأزورك غري بغــــ�س

مقامك بني م�شفحة �شـــــــداِد
واإين قائـــل اإن مل اأزرهـــــــــــم 

�شقت دمي ال�شواري والغوادي
بوجــه اأخي بني اأ�شـــد قنونــــا 

اإلى يبــــة اإلى بـــــرك الغمــــاد
مقيــــم باملجــــازة من قنـــــونا

 واأهلك بالأجيفـــر فالثمــــــاد
فال تبعـــد فكل فتـــى �شــــياأتي

عليه املوت يطـرق اأو يغــــادي
وكل ذخــــرية ل بــــد يومــــــا 

واإن بقيت ت�شـــري اإلى نفــــــاِد
فلو فوديت من حـــدث املنايــا 

وقيتـــك بالطريف وبالتــــــالِد
يعز علي اأن نغــــــدو جميعـــــا 

وت�شبح بعدنــــا رهنــا بــوادي
لقد اأ�شــمعت لو ناديـت حــــيا 

ولكن ل حيـــاة ملـن تنـــــــادي
وقد ك�ن خندق االأ�شدي �شديق�ً حميم�ً لكثرّي، وك�ن خندق ين�ل من 
ال�شلف وي�شُبّ اأب�بكر وعمر ر�شي اهلل عنهم� جميع�، فق�ل ذات يوم: لو اأين 
وجدت رجاًل ي�شمن يل عي�يل بعدي لقمت يف هذا املو�شم وتكّلمت فق�ل 
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كثري : فلله علّي عي�لك من بعدك، ق�ل : فق�م خندق االأ�شدي و�شّبهم� ، 
فم�ل الن��ص عليه و�شربوه �شرب�ً ق��شي�ً اأف��شوه اإلى املوت ، فحمل اإلى منزله 
ب�لب�دية ودفن مبو�شع يق�ل له »قنون�«، فق�ل ال�ش�عر كثري يرثي اأي�ش�ً �شديقه 

خندق االأ�شدي :

حلفُت على اأن قد اأجنّتَك حفرًة              ببطن قنـــونا لونعي�س فنلتقــِي
لألفيتني للوِدّ بعدك راعيـــــــــــاً              على عهدنا اإذ نحـن مل نتفــّرِقِ

واإين جلاٍز بالذي كان بيننـــــــــــا              بني اأ�شد رهط ابن مّرة خنّد ِقِِ
وخ�شـــٍم اأبابكٍر األٌدّ اأبـــــــــــاته ُ              على مثل طعم احلنظل املتفّلـِقِِ

ومم� مّييز وادي قنون� كرثة النخيل املنت�شره فيه واأ�شج�ره وارفة ال�شالل 
ومي�هه املتدفقة وطبيعته اخلالبة التي ت�شر الن�ظرين وقد قيل ب�أن) قنون�( 
م�أخوذة من القّن و القّن هو العذق الذي يعلو النخلة وقيل اأي�ش�ً �شميت 

بهذا اال�شم لكرثة القنوات اجل�رية يف الوادي.
اللغة: »حب�ص له، يحُب�ص حب�ش�ً: جمع له. يق�ل: حب�ص الأهله  يف 
ك�شب لهم م� يحت�جون اإليه، واحُلب��شة: كل م� جمع«)1(، ومن هن� ف�إن 
�شوق ُحب��شة �شوق للك�شب والبيع والتج�رة منذ زمن قدمي. وترز اأهمية 
جت�رة  يف   -[- الكرمي  الر�شول  ح�شره  �شوق�ً  كونه  يف  ال�شوق  هذا 
النبوية وقبل دخوله  البعثة  ال�شيدة خديجة بنت خويلد قبل  حل�ش�ب 
به�. ويقع هذا ال�شوق يف بالد ته�مة بلقرن، وهو معروف ب�شوق االأزد. 
ومل يعقد هذا ال�شوق ع�دة يف اأ�شهر احلج وموا�شمه، واإمن� يف �شهر رجب 
من كل �شنة. واملعروف عن هذا ال�شوق اأنه الأزد ته�مة بلقرن، حتى اإن 

235

)1( املعجم الو�شيط، م�دة )حب�ص( ج1، �ص152، ط2، جممع اللغة العربية، الق�هرة، 1392ه� - 1972م.
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دي�رهم  هوؤالء يف  وظل  قنون�ً  �شكنت  فروع  له�  بلقرن  قب�ئل  من  بع�ش�ً 
�ُشهيم،  وبني  بحري  وبني  احل�رث  بني  من  احل��شرة،  اأي�من�  حتى  هذه 
وكل مواقع �شكن هوؤالء حتيط ب�شوق حب��شة، وهو اأكر اأ�شواق ته�مة، 
يعقد ثم�نية اأي�م يف ال�شنة يف �شهر رجب من كل ع�م)1(، وهو �شوق قدمي 

خرب واأ�شبح معلم�ً واأثراً ت�ريخي�ً.

)1( ملزيد من املعلوم�ت عن �شوق ُحب��شة، ارجع اإلى: 
- االأزرقي، اأخب�ر مكة، ج1، �ص191.

- احلموي: ي�قوت، معجم البلدان، ج2، �ص210.
- البكري اأبو عبيد، املعجم، ج2، �ص418.

متخ�ش�ص،  �شنوي  كت�ب  �ص10،  ع10/  �ص5،  حب��شة،  �شوق  حولي�ت  حممد،  بن  عبداهلل  داه�ص:  اأبو   -
1427/1426- 2005/ 2006م.

- الرك�ين: �شرف بن عبداملح�شن، الرحلة اليم�نية، الرك�تي: �ص23، ط2، املكتب االإ�شالمي، بريوت، 1384م.
)2( ي�قوت احلموي، معجم البلدان، ج2، �ص210.

)3( البكري، املعجم، ج2، �ص418.

ُحب��شة  اأن  معجمه  يف  ي�قوت  اأورد 
ب�ل�شم وال�شني معجمة، واأ�شل احلب��شة 
قبيلة  من  لي�شوا  الن��ص  من  جم�عة 
اأ�شواق  من  �شوق  وحب��شة  واحدة، 

العرب يف اجل�هلية)2(.

اأورد البكري يف معجمه اأن احُلب��شة 
وزن  على  املعجمة  وال�شني  اأوله  ب�شم 
ُفع�لة �شوق للعرب، وهو اأكر االأ�شواق 
يف  اأي�م  ثم�نية  تقوم  ك�نت  ته�مة،  يف 
راأيت  حزام  بن  حكيم  ق�ل  ال�شنة. 

الر�شول حممداً -]- يح�شره�)3(.
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ذكر ال�شح�بي حكيم بن حزام بن خويلد ابن اأخي ال�شيدة خديجة 
بنت خويلد، من اأ�شراف قري�ص ووجوهه� يف اجل�هلية واالإ�شالم اأنه �شهد 
الر�شول حممداً -]- قبل البعثة يف �شوق ُحب��شة. وك�ن حكيم من 
اأ�شدق�ء الر�شول -]- قبل االإ�شالم، وك�ن الر�شول -]- يوده ويحبه 
بعد البعثة. وحلكيم مواقف حممودة مل� ك�ن بنو ه��شم وبنو عبداملطلب يف 
عب. اأهدى حكيم وهو م�شرك الر�شول الكرمي حلة، ف�أخذه� الر�شول  ال�ِشّ

-]- ب�لثمن، ثم لب�شه� ثم اأعط�ه� الأ�ش�مة بن زيد)1(.

وخال�صة القول:
ب�أن �شوق حب��شة ب�شدر قنون� يف موقعه الذي حققه واأ�ش�ر اإليه الب�حث 

املوؤرخ االأ�شت�ذ/ ح�شن فقيه:
قبل  ال�شوق  هذا  اإلى  و�شل  قد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  اأن 
البعثة وفق�ً للطري يف ت�ريخ االأمم وامللوك املجلد االأول الطبعة االأولى 
�شهود  بخ�شو�ص  ن�شه  م�  رقم 522/521  �شحيفة  1422ه�/ 2001م 
الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم �شوق حب��شة قوله: حدثني احل�رث ق�ل: 
معمر  ق�ل: حدثن�  بن عمر  ق�ل: حدثن� حممد  �شعد  بن  حدثن� حممد 
وغريه عن ابن �شه�ب الزهري - وقد ق�ل ذلك غريه من اأهل البلد- اأن 
اإمن� ك�نت ا�شت�أجرت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  خديجة ر�شي اهلل عنه� 

و�شلم ورجاًل اآخر من قري�ص اإلى �شوق حب��شة بته�مة.
كم� اأن ال�شنفرى ك�ن من الرواد لذين و�شلوا قنون� وحب��شة، وجدير 
املذكور  ال�شوق  برتميز  ق�مت  واالأث�ر  لل�شي�حة  الع�مة  الهيئة  اأن  ب�لذكر 

وا�شتلمت اأر�شه على الطبيعة .

)1( ملزيد من املعلومات عن حكيم بن حزام، راجع: املو�سوعة العربية العاملية، املحلد العا�سر، ط1 ، �ص 185.
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�صوق اجلمعة:

ل�شوق اجلمعة م��ص عريق، فمك�نه يف )ثريب�ن( بني رزق مركز العر�شية 
ب�أعداد  االأه�يل  ي�أتيه  االأر�ص  من  وا�شعة  م�ش�حة  ال�شوق  ويغطي  اجلنوبية. 
والعر�شية  اجلنوبية  العر�شية  اأه�يل  ومن  ثريب�ن  داخل  من  للت�شوق  كبرية 
ثريب�ن. وال�شوق  ال�شوق يف �شم�ل غرب  راة وغريهم. ويقع  وال�َشّ ال�شم�لية 
من اأقدم واأو�شع االأ�شواق يف العر�شي�ت اجلنوبية وال�شم�لية. ويرتبط ت�ريخه 
بت�ريخ قب�ئل االأزد الق�طنة يف العر�شية اجلنوبية �ش�حبة ال�شوق وقد اأن�ش�أته 

للبيع وال�شراء.

والع�شل  وال�شمن  احلبوب  ال�شوق:  يف  تتوافر  التي  املنتوج�ت  ومن 
فري، واحللوة،  واملوا�شي واحلن�ء والب�رود واالأقم�شة، ومتور بي�شة ب�أنواعه�: ال�شّ
والرين، واخل�شري، واملقفزي، ب�الإ�ش�فة اإلى اخل�شروات واأنواع من الف�كهة. 

اإلى ج�نب عدد من املج�لب مثل جملبة االإبل والبقر وجملبة الغنم.

مم� ال �شك فيه اأن �شوق جمعة ثريب�ن يظل �شوق�ً معروف�ً يف املنطقة كغريه من 
االأ�شواق املهمة، على الرغم مم� دخل عليه من اإ�شالح�ت واإ�ش�ف�ت حديثة 
يتطلبه� الواقع احل�ش�ري والواقع التنموي االقت�ش�دي، والزحف العمراين 

وازدي�ده وتطوره، كله� عوامل اأثرت على ال�شوق يف فرتات متع�قبة.

�صوق ربوع نخال:

�شوق ربوع نخ�ل يعقد يف كل يوم اأربع�ء من اأي�م االأ�شبوع يف قرية احلجرة 
بنخ�ل/ اآل �شليم�ن: واحلجرة قرية واقعة على وادي نخ�ل يف ته�مة بلقرن، 

�شم�ل جبل طنب.
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�صوق الثالثاء بعمارة:

�شوق يعقد ب�شكل دوري يف كل يوم ثالث�ء من اأي�م االأ�شبوع يف قرية 
الن�ئلة يف وادي يبه لقبيلة عم�رة من اآل �شليم�ن بلقرن. وقد انتقل ال�شوق 

حديث�ً اإلى اجلهة ال�شرقية من موقعه ال�ش�بق على الطريق القدمي.

�صوق خمي�س اجلوف:

يعقد �شوق اجلوف من اآل �شليم�ن يف كل يوم خمي�ص من اأي�م االأ�شبوع 
الطريق  على  انتقل حديث�ً  قد  ال�شوق  ب�أن  بلقرن، علم�ً  بته�مة  يف اجلوف 

املو�شل منطقتي مكة املكرمة وع�شري.

�صوق بني �صهيم:

عليه�  يطلق  حملة  يف  اأ�شبوع  كل  من  االثنني  يوم  يف  ال�شوق  يق�م 
منرة  �شم�ل  اجلديد  موقعه  اإلى  انتقل  وقد  قدمي  وال�شوق  املدارات  ا�شم 

ب�ملدارات.

ال�صلع والب�صائع يف اأ�صواق بلقرن:

اأ�شواق  يف  التج�رية  ال�شلع  بني  من  اأن  اإلى  الوث�ئقية  امل�ش�در  ت�شري 
بلقرن احلبوب والتمور والنب وامل��شية واالأقم�شة والعطور واجللود واحلبوب 

واالأ�شلحة وغريه�.

االأحي�ن  اأغلب  يقوم يف  امل��شي  بلقرن يف  وال�شراء يف بالد  البيع  ك�ن 
على تب�دل ال�شلع اأو م� يعرف بعملية املق�ي�شة. وك�نت طريقة املق�ي�شة تتم 
ب�أن يب�دل ت�جر �شلعته ب�شلعة ت�جر اآخر، ويكون كالهم� يف ح�جة اإلى �شراء 
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ت�جر  يب�دل  ك�أن  االآخر،  الت�جر  يريده�  التي  ب�شلعته  ب�دله�  التي  ال�شلعة 
�شمنه بع�شل ت�جر اآخر، اأو اأن يتم التب�دل ب�شلع اأخرى مثل تب�دل القم��ص 

ب�لع�شل اأو ال�شمن اأو احلبوب اأو اجللود اأو امل��شية وغريه�.

للبيع يف  �شلعهم  ال�شوق الإعداد  اإلى  بقوافلهم  يتق�طرون  التج�ر  وك�ن 
مك�ن جيد من اأمكنة ال�شوق. وك�ن جت�ر ال�شوق ع�دة من احل��شرة والب�دية 
قريبني اأو بعيدين، همهم االأول واالأخري اأن يبيعوا ب�ش�ئعهم قبل اأن يغلق 
ال�شوق اأبوابه عند الغروب يف جو اآمن حت�فظ عليه القب�ئل والع�ش�ئر وحتميه، 

بل وتع�قب كل من يخل ب�أنظمة ال�شوق، اأو من يثري اال�شطراب�ت فيه.

حدث يف بالد بلقرن ازده�ر اقت�ش�دي �شريع يف اأي�من� احل��شرة اأثر بدوره 
على ازده�ر احلركة التج�رية يف بالد بلقرن برمته�. كم� زاد يف ال�شوق حجم 
ال�شلع املعرو�شة للبيع بف�شل الرخ�ء االقت�ش�دي الذي عم البالد ال�شعودية 
بعد اكت�ش�ف البرتول فيه�. كم� اأن ح�جة ال�شك�ن للمواد التج�رية زادت 
عم� ك�نت عليه يف امل��شي. ون�شط دور الت�جر يف بالد بلقرن، ف�أخذ ي�شتورد 
كل م� يحت�جه ال�شك�ن، واأ�شبح املعرو�ص يف ال�شوق من ال�شلع والب�ش�ئع 

اأوفر مم� ك�ن عليه من قبل.

هن�ك جمموعة من العوامل املوؤثرة على جت�رة بلقرن �شراة وته�مة اإيج�ب�ً 
على  �ش�عد  مم�  فيه�  الب�شرية  االأن�شطة  تنوع  االإيج�بي�ت  بني  ومن  و�شلب�ً، 
تنوع م�ش�در العي�ص، وتنوع املواد التج�رية املت�أثرة اإلى حد كبري ب�لطبيعة 
اجلغرافية للمنطقة والعمل ال�شك�ين فيه�، وهذا بدوره يوؤثر على االقت�ش�د 
الع�م يف بالد بلقرن. كم� اأن توافر الطرق وتوافر املوا�شالت وو�ش�ئل النقل 
�ش�عدت اإيج�بي�ً على جن�ح احلركة التج�رية وتطوره� يف املنطقة، خ��شة بعد 
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تطور و�ش�ئل النقل وانتق�له� من اجلم�ل والبغ�ل واحلمري اإلى موا�شالت 
اآلية ك�ل�شي�رة والطي�رة وال�شفن املتطورة.

احلركة  تعيق  ك�نت  التي  ال�شلبي�ت  من  هن�ك جمموعة  ف�إن  ب�ملق�بل 
التج�رية مثل االأوبئة)1( كمر�ص الط�عون ومر�ص الكولريا ومر�ص احلمى 
يف  تنت�شر  ك�نت  التي  املعدية  االأمرا�ص  من  وغريه�  واجلدري  املالرية 
�شلبية على  اآث�راً  الفينة واالأخرى، وقد خلفت تلك االأوبئة  املنطقة بني 
تن�ق�ص  على  وا�شح  ب�شكل  اأثر  ذلك  الأن  التج�رية؛  واحلركة  املجتمع 
الط�قة الب�شرية الف�علة، مم� اأثر بدوره �شلبي�ً على احلركة التج�رية يف املنطقة 
برمته�. وقد دون املوؤرخ النجدي عثم�ن بن ب�شر �شيئ�ً عن هذا فيقول: 
»ا�شتد البالء والقحط على الن��ص يف جند وم� يليه�، و�شقط كثري من اأهل 
ع�شري وم�ت اأكرث اإبلهم واأغن�مهم. بلغ الر ثالثة اآ�شع ب�لري�ل، وبلغ التمر 

�شبع وزن�ت ب�لري�ل« )2(.

هن�ك ع�مل �شلبي اآخر م�شدره اجلف�ف والقحط وم� يلحق بهم� من غالء، 
حتى اإن اأعداداً من ال�شك�ن ك�نت ته�جر من موطنه� االأ�شلي اإلى بالد 
قريبة واأحي�ن�ً اإلى بالد بعيدة هرب�ً من القحط واجلف�ف واأمرا�ص الط�عون 
والكولريا وغريه�، اأ�شف اإلى هذا كله م� ك�ن ينت�ب الطرق التج�رية من 

)1( قدم لن� غيث�ن بن جري�ص درا�شة وافية عن التج�رة يف بالد ته�مة وال�شراة يف الع�شور االإ�شالمية الو�شيطة، علم�ً ب�أن 
تلك الدرا�شة قدمت يف ندوة احت�د املوؤرخني العرب، الق�هرة يف الفرتة من 25-27 �شبع�ن 1421ه�- 21 نوفمر 

2000م.
)2( ابن ب�شر: عثم�ن،  عنوان املجد يف ت�ريخ جند، ج1، مكتبة الري��ص احلديثة، الري��ص )د. �ص(، �ص135. حوادث 

�شنة 1221ه�.
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عملي�ت اعتداء على القوافل التج�رية وقوافل احلجيج، مم� اأدى ب�لقب�ئل 
اإلى ت�أمني �شالمة تلك الطرق، وهو موقف يحمد لقبيلة بلقرن وغريه� من 
قب�ئل املنطقة. وقد يزاد اأمن الطرق كلم� ك�نت احلكومة املركزية قوية، وهو 
الطرق  ال�شعودية، فغدت  العربية  اأمر مل�شه اجلميع يف ظل �شي�دة اململكة 
ب�لب�ش�ئع وال�شلع التي يحت�جه� ال�شك�ن.  اآمنة واالأ�شواق م�شتقرة ومليئة 
وقد انت�شرت تلك االأ�شواق يف ربوع بالد بلقرن يف اأي�م اجلمعة وال�شبت 

واالثنني والثالث�ء واالأربع�ء واخلمي�ص.

الأوزان واملكاييل واملقايي�س:

الع�شر  قبل  قدمية  ومق�يي�ص  ومك�ييل  اأوزان�ً  بلقرن  اأه�يل  ا�شتخدم 
احلديث، ف��شتعملوا املد يف وزن احلبوب، وهو يف اأغلب االأحي�ن ي�ش�وي 
ن�شف �ش�ع ويف بع�ص احل�الت ربع �ش�ع. وقد ا�شتخدم املد يف كثري من 
من�طق اجلزيرة العربية)1(. وت�شتخدم بالد بلقرن الفرق وهو ي�ش�وي ثالثة 

اأ�شواع اأو اثني ع�شر مداً )2(.

يف  بق�ئه�  على  حت�فظ  كي  القوي  اخل�شب  من  منحوتة  املك�ييل  وهذه 
ح�لة ح�شنة ملدة طويلة جداً من جهة، والأن اخل�شب خفيف و�شهل احلمل 
من جهة اأخرى)3(. واأم� االأوزان واملك�ييل يف وقتن� احل��شر فهي ق�ئمة على 

)1( جملة العرب، ال�شنة الث�لثة، عدد، 8، �ص 395. 
- اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، النقود واملوازين واملق�يي�ص يف �شنجق احل�ش� يف العهد العثم�ين: 1871 – 1913م، 

قدم هذا البحث للموؤمتر الع�ملي االأول للجنة العربية العثم�ينة )A. C. O. S(، تون�ص 20-26 ين�ير 1984م.
- العن�قرة، احلي�ة االقت�ش�دية يف احلج�ز يف ع�شر دولة املم�ليك، االأوزان واملك�ييل واملق�يي�ص، �ص109.

الع�شلي،  ك�مل  االأمل�نية  عن  ترجمة  املرتي،  النظ�م  يف  يع�دله�  وم�  االإ�شالمية  واالأوزان  املك�ييل  ف�لرت،  هنت�ص،   -
من�شورات اجل�معة االأردنية، عم�ن، 1970م، �ص74.

)2( لورمير، ج. ج. دليل اخلليج، الق�شم اجلغرايف، ج2، �ص849، طبعة جديدة معدلة ومنقحة اأعده� ق�شم الرتجمة 
مبكتب �ش�حب ال�شمو اأمري دولة قطر، الدوحة.

)3( جملة العرب، عدد8، ال�شنة الث�لثة، ربيع االأول 1332هـ/ �سباط/ فرباير 1914م، �ص395.
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وت�شتخدم  وغريه�.  والكيلوغرام  الغرام  مثل  دولية  وزن  وحدات  اأ�ش��ص 
اليوم املوازيني الدقيقة ذات الط�بع الدويل.

اأم� وحدات القي��ص امل�شتخدمة قدمي�ً يف بالد بلقرن فهي الذراع والب�ع، 
وهم� لقي��ص القم��ص. وا�شتخدمت الهندا�شة لقي��ص االأقم�شة، وهي وحدة 
القم��ص  به  يق��ص  الذي  احلديدي  املرت  �ش�كلة  على  رفيعة  حديد  قي��ص 

اليوم، لكن طول الهندا�شة �شبعون �شنتيمرتاً )1(. 

واأنوه هن� اإلى اأن بالد بلقرن وغريه� �شهدت ا�شتخدام املق�يي�ص الدولية 
يف ظل احلكم ال�شعودي احلديث.

العمـــــالت )النقــــود(:

ك�ن �شك�ن بالد بلقرن كغريهم ي�شتخدمون نقد الفران�شة )اأبو طرية( كنقد 
رئي�ص و�ش�ئع اال�شتعم�ل لي�ص يف بالد بلقرن وحده�،  واإمن� يف كثري من من�طق 
اجلزيرة العربية وغريه� من البالد العربية االأخرى. وهو م�شكوك من الف�شة، 
وحجمه ي�ش�وي حجم قطعة اخلم�ص �شلن�ت االإجنليزية، ووزنه اأون�ش� واحداً من 
الف�شة، وي�ش�وي ثالثة قرو�ص عثم�نية، ويع�دل )1.25( من الروبية الهندية. 
يف  خ��شة  ع�ملي�ً،  امل�شتخدمة  املهمة  العمالت  من  وقتذاك  الفران�شة  وك�ن 
اأوروب� ومن�طق ال�شرق االآ�شيوي، ب�الإ�ش�فة اإلى من�طق اخلليج العربي والبحر 

االأحمر، وهو عملة م�شتعملة يف الوالي�ت العثم�نية.

)1( ع�شريي، درا�شة ت�ريخية، �ص412-41.
- ابن جري�ص: غيث�ن علي، ع�شري درا�شة يف احلي�ة االجتم�عية واالقت�ش�د: )1100-1400ه�(، �ص189-187، 

ط1، 1415ه�/ 1994م.
- اآل ح�مد: عبدالرحمن، الع�دات والتق�ليد واالأعراف يف اإقليم ع�شري، �ص 867-865.
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ك�ن العثم�نيون يف ع�شري قد حددوا  �شعر �شرف الفران�شة حتى ال يتالعب 
اأحد يف اأ�شع�ر العمالت. وقد عممت الدولة العثم�نية �شعر �شرف الفران�شة 
توؤجر  التي  القب�ئل  خ��شة  بلقرن،  بالد  قرى  ومنه�  راتية،  ال�َشّ القرى  على 
جم�له� للعثم�نيني، فورد يف وثيقة عثم�نية)1( م� ن�شه: »لقد اأعلمن� جمل�ص جدة 
ب�أن اأه�يل القرى التي هي )العالية( وم� ج�وره� اأخذت الفر�ش�ن )الفران�شة( 
التي �شرفت اأجوراً للجم�ل ومل�شروف�ت اأخرى �شبعة وع�شرين قر�ش�ً واأكرث. 
فكتب لن� املجل�ص املذكور مبوجب خال�شة اأن تكون الفران�شة ب�شعره� الرائج 
وهو �شيء وا�شح؛ الأن القر�ص امل�شري)2( القدمي ي�أخذه العربي فيم� بينهم 
بقر�شني جديدين. والفران�شة ب�ثني ع�شر قر�ش�ً قدمي�ً، واأربعة وع�شرين قر�ش�ً 

جديداً حتى ب�أكرث من ذلك«.

هن�ك عمالت ك�نت ت�شتخدم يف بالد بلقرن متداولة على نط�ق �شيق 
مثل عملة الثلث اأبو حوتة Thilth Abu Hautah امل�شنوعة من النيكل، 
وت�ش�وي ن�شف قر�ص عثم�ين. وانت�شرت يف بالد بلقرن العمالت العثم�نية 
مثل الب�رة العثم�نية واللرية العثم�نية. كم� اأن هن�ك عملة تعرف ب�أبي خي�ل 
Abu Khayyal وك�نت منت�شرة يف املنطقة اأكرث مم� هي عليه اللرية العثم�نية، 

)1( دار الوث�ئق القومية ب�لق�هرة، حمفظة رقم )269( ع�بدين، ملخ�ص الوثيقة )161( حمراء، عدد )15( موؤرخة يف 
13 جم�دى االآخرة 1255ه�.

)2( ورد يف وث�ئق فرن�شية اأن القر�ص امل�شري ك�ن م�شتخدم�ً يف املنطقة ويف احلج�ز خ��شة يف مدينة جدة، مين�ء احلج�ز 
/40-18 .E- Lev :اإلى وث�ئق االأر�شيف الدبلوم��شي، كيه درو�شية، ب�ري�ص، وثيقة فرن�شية رقم االأول. ارجع 
Arab – Hedj/33، بت�ريخ 8 فرباير/ �سباط 1927م، ارجع اإلى: امللك عبدالعزيز اآل �شعود �شريته وفرتة 

حكمه يف الوث�ئق االأجنبية، جملد )17( الدائرة للن�شر والتوثيق 1419ه�/ 1999م، �ص215-241.
..137 .Geographical Section of Naval Intelligence Division، p )273( -

- اأبو علية، النقود واملوازين واملق�يي�ص يف �شنجق احل�ش�.
-)274( Geographical Section of Naval Intelligence Division، p. 137..
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وهي عملة اإجنليزية، ب�الإ�ش�فة اإلى اجلنيه االإجنليزي الذهبي وهو منت�شر ب�شكل 
وا�شع يف من�طق اجلزيرة العربية، خ��شة يف اال�شتخدام�ت التج�رية)1(.

اأم� اليوم ف�إن العمالت)2( امل�شتعملة يف بالد بلقرن هي عمالت اململكة 
العربية ال�شعودية. ومن املعروف اأن امللك عبدالعزيز موؤ�ش�ص اململكة العربية 
ال�شعودية ك�ن قد ا�شتف�د من العمالت املتداولة وامل�شتعملة يف البالد التي 
وحده� �شمن بوتقة دولته بعد ا�شرتداده الري��ص ع�م 1319ه�/ 1902م، 
وكل م� فعله وقتذاك اأنه دمغ عليه� كلمة »جند«، ومن اأهمه� الت�لر النم�ش�وي 

والري�ل الفرن�شي والروبية الهندية، والب�رة العثم�نية والقرو�ص امل�شرية.

اأ�شدر امللك عبدالعزيز اأمره لبلدية مكة املكرمة ب�شك كمية من النقود 
1926م  1343ه�/  ع�م  القر�ص  وربع  القر�ص  ن�شف  فئة  من  النح��شية 
عندم� اأمر امللك عبدالعزيز اآل �شعود ب�شك نقود من فئة القر�ص ال�شعودي 
)نح��ص  والنيكل  الكوبر  م�دة  من  القر�ص  وربع  القر�ص  ون�شف  الواحد 
ب�إلغ�ء  اآل �شعود ع�م 1346ه�/ 1928م  واأمر امللك عبدالعزيز  ونيكل(. 
يف  م�شتعملة  ك�نت  التي  واله��شمية  العثم�نية  النقود  بجميع  التع�مل 

العهدين العثم�ين واله��شمي.

)1( ملعرفة املزيد عن العمالت املتداولة يف اأ�شواق ع�شري املتعددة قبل حتديثه� ارجع اإلى:
- اآل ح�مد: عبدالرحمن، الع�دات والتق�ليد واالأعرا�ص يف اإقليم ع�شرية، �ص851-864، طرق البيع وال�شراء يف 

اأ�شواق اإقليم ع�شري.
- ابن جري�ص: غيث�ن علي، ع�شري درا�شة ت�ريخية يف احلي�ة االجتم�عية واالقت�ش�دية )1100-1400ه�( �ص181 

1994م. 1415ه�/  ط1،   ،187 –
)2( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن العمالت ال�شعودية، ارجع اإلى:

ث�نية منقحة، 1421ه�/  ال�شعودية، طبعة  العربية  للمملكة  الت�ريخي  االأطل�ص  الري��ص،  امللك عبدالعزيز،  - دارة 
2000م، �ص232-230.

- حم�دة، عب��ص متويل، م�ش�هداتي يف احلج�ز، الق�هرة، 1374ه�/ 1937م، �ص49.
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اإن اأول ري�ل �شعودي طرح يف االأ�شواق للتداول ك�ن ع�م 1346ه�/ 
1928م، جرى �شكه من الف�شة، ويف ال�شنة نف�شه� اأ�شدر امللك عبدالعزيز 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  ال�شعودي يف  للنقد  تنظيم خ��ص  بو�شع  اأمره 
واأ�شبح التع�مل ب�لري�ل ال�شعودي اإلزام�ً على اجلميع، وترك التع�مل ب�أي 

نقود اأخرى.

كم� طرح يف ال�شوق اأول نقد �شعودي حمل ا�شم الدولة ال�شعودية بعد 
توحيده�، وك�ن ذلك ع�م 1354ه�/ 1935م. و�شكت فئ�ت الري�ل اجلديد 
من الكوبر نيكل ع�م 1356ه�/ 1937م. واأعيد �شك الري�ل الف�شي وفئ�ته 
عدة مرات يف �شنوات خمتلفة. والأول مرة �شك يف العهد ال�شعودي اجلنيه 
االإجنليزي  اجلنيه  يط�بق  وهو  ع�م 1370ه�/ 1951م،  ال�شعودي  الذهبي 

وزن�ً وقطراً، اأم� ت�شميمه فمط�بق مت�م�ً للري�ل الف�شي ال�شعودي.

ت�أ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 
على  للعمل  1471/7/25ه�،  يف   )30/4/1046( رقم  ملكي  مبر�شوم 
اإ�شدار النقد ال�شعودي ودعمه وتوطيد قيمته وحتديد �شعره داخل البالد 
وق�مت  امل�شريف.  القط�ع  على  والرق�بة  ب�الإ�شراف  والقي�م  وخ�رجه�، 
فئة  وكذلك  1953م،  1372ه�/  ع�م  ري�الت  ع�شرة  فئة  بطبع  املوؤ�ش�شة 
اململكة  حكومة  قبل  من  النقدية  االإ�شدارات  وتوالت  ري�الت.  خم�شة 

العربية ال�شعودية )1(.

)1( للمزيد ارجع اإلى: االأطل�ص الت�ريخي للمملكة العربية ال�شعودية، ن�شر دارة امللك عبدالعزيز، �ص232-230.
- اآل ح�مد: عبدالرحمن بن عبداهلل بن ع�ئ�ص، الع�دات والتق�ليد واالأعراف يف اإقليم ع�شري، �ص874-831، 

ط1، ن�دي اأبه� االأدبي: 1426ه�/ 2005م. 
- للمزيد ارجع اإلى كت�ب: تطور النقود يف اململكة العربية ال�شعودية مبن��شبة مرور مئة ع�م على ت�أ�شي�ص اململكة، 

ط1، 1419ه�، �ص19، 45، 49، 54، 121، 124.
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احلرف اليدوية:

املق�م  ب�ملحلية وهي تهدف يف  بلقرن  اليدوية يف بالد  ات�شفت احلرف 
�شلع  ت�شنع حملي�ً، وهي  التي  ال�شلع  ال�شك�ن من  �شد ح�جة  اإلى  االأول 
يدوية م�شنعة يقوم به� اأن��ص ا�شتهروا بت�شنيعه�. وظلت تلك ال�شن�ع�ت 
احلرفية الب�شيطة ت�شد ح�جة ال�شك�ن مدة طويلة من الزمن ب�شبب ب�ش�طة 
حي�ة ال�شك�ن و�شعف قدرتهم ال�شرائية ب�شكل ع�م. وظل االأمر كذلك 
حتى اكت�شف البرتول يف البالد العربية ال�شعودية، وقد وفر اإنت�ج البرتول 
اأموااًل �شخمة مكنت ال�شك�ن من ا�شترياد امل�شنوع�ت اال�شتهالكية من 
اخل�رج، مم� جعل ال�شن�ع�ت املحلية يف اأرج�ء البالد ال�شعودية ع�جزة عن 
انقر�شت،  كثرية  اإن حرف�ً  االأجنبية، حتى  ال�شن�ع�ت  غزو  اأم�م  ال�شمود 

وحرٌف اأخرى تك�د اأن تنقر�ص.
وب�شبب هذا اأ�شبح الذين يعملون يف احلرف ال�شن�عية يف بالد بلقرن 
قليلني جداً من رج�ل ون�ش�ء، ومن اأهم تلك ال�شن�ع�ت واحلرف اليدوية 
�شن�عة العب�ءات ال�شوفية والب�شط وال�شج�د ب�شبب توافر ال�شوف نتيجة 
التي  والبقر واالإبل وغريه� من احليوان�ت  تربية االأغن�م وامل�عز  الوفرة يف 

ي�شتف�د من �شوفه� ووبره� وجلده�.

طويلة،  ملدة  الري  ال�شمن  فيه�  يحفظ  التي  الِعك�ك  �شن�عة  وهن�ك 
)هندول  وامليزب  وال�شعن  والقطف  قربة،  ومفرده�  امل�ء  قرب  و�شن�عة 
ال�شتخراج  ال�َشْكوة  وت�شنع  احليوان�ت.  جلود  من  ت�شنع  وهي  االأطف�ل( 
الزبد واللنب من احلليب بعد خ�شه، وت�شنع الدالء ومفرده� )دلو( التي 

ت�شتخدم يف ا�شتخراج امل�ء من االآب�ر.



248

املن�شرة  مثل  النخيل  �شعف  على  ق�ئمة  حرفية  م�شنوع�ت  هن�ك 
وغريه�.  واملك�ن�ص  واحل�شر  وال�شفر  واملب��شر  واملح�فر  واملط�حن  واخل�شفة 
وهن�ك �شن�ع�ت خ��شة ب�الأدوات الزراعية مثل امل�شح�ة واملحراث والف�أ�ص 
ال�شن�ع�ت  جمموعة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  وغريه�،  والقدوم  والعطيف  واملح�ص 
اأدوات  وهي  واحلكرة  وال�شرحة  والقدح  والزلفة  ال�شحفة  مثل  اخل�شبية 
مك�ييل،  اأدوات  وهي  واملك�لة  املد  �شن�عة  وكذلك  الطع�م،  فيه�  يقدم 
واللومة وال�شحب والعجلة والدراجة واملدم�شة وهي اأدوات حراثة، والقتب 
والنوافذ  االأبواب  �شن�عة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  االإبل،  على  تو�شع  والب�ش�مة 
ودعم�ت البيوت، كله� ت�شنع من خ�شب اأ�شج�ر الغ�ب�ت املتوافرة يف بالد 

بلقرن. وتكون االأبواب والنوافذ مزخرفة وعليه� نقو�ص جميلة.

يقول عبدالرحمن ال�شريف عن ال�شن�عة احلرفية يف بالد ع�شري ال�ش�ملة 
ومنه� بالد بلقرن: »اإنه� ت�شد ح�جة اال�شتهالك املحلي، وال�شلع امل�شنعة 
مثل: �شن�عة العبي والب�شط وال�شج�د من ال�شوف، ون�شيج ال�شعر ك�شن�عة 
املن��شر وبيوت ال�شعر و�شن�عة االأواين الفخ�رية، وتعدين االأحج�ر واجل�ص، 
واملراوح  والقفف  ال�شالل  و�شن�عة  احلجرية،  الغالل  طواحني  وعمل 
واالأقف��ص من جريد النخل و�شعفه، و�شن�عة احلب�ل من األي�فه، وال�شن�عة 
والنوافذ  االأبواب  ل�شنع  االأثل  اأو  والطلح  النخيل  جذوع  من  اخل�شبية 
وال�شروج وال�شواقي، وال�شن�ع�ت اجللدية كدب�غة اجللود و�شن�عة النع�ل 
والدالء والقرب، و�شن�عة احللي من الذهب والف�شة، و�شن�عة االأدوات 
النح��شية ك�لدالل والقدور، وبع�ص ال�شن�ع�ت احلديدية ك�ل�ش�ج و�شنع 

االأدوات الزراعية)1(.

)1( ال�شريف، جغرافية اململكة، ج1، �ص290.
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قليلة  �شك�نية  فئة  ي�شكلون  اليدوية  احلرف  جم�الت  يف  الع�ملني  اإن 
واخلن�جر،  واجلن�بي  ال�شيوف  ّن�ع )�شن�ع  ال�شُ فئة  بلقرن، وهم  يف جمتمع 
و�شن�ع احلديد ب�أ�شك�له(، وكذلك فئة اخلرازين، و�ش�نعي الفخ�ر، ورب�بي 
بعرق  تك�شب  الفئة  وهذه  بينهم.  فيم�  اإال  يت�ش�هرون  ال  وهم  النح��ص. 

جبينه� وتزداد مع زي�دة ال�شك�ن والعمران )1(.

م�ر�ص ال�شن�ع واحلرفيون يف بالد بلقرن عدداً من ال�شن�ع�ت واحلرف 
ب�لطب  العالج  وال�شب�غة، ومنهم من م�ر�ص  والن�شيج  مثل مهنة اخلي�طة 
ال�شعبي والكي وخلع االأ�شرا�ص واخلت�ن وجتبري الك�شور واحلج�مة وغريه� 
تن�ق�شت  واليوم  للمجتمع.  �شرورة  وهي  يومي�ً  مت�ر�ص  التي  املهن  من 
انت�ش�ر االآالت احلديثة وتقدم  هذه احلرف بتن�ق�ص الع�ملني فيه� ب�شبب 

جم�الت الطب احلديث وال�شيدلة وغريه�.

جمالت عمل اأخرى:

من الوا�شح اأن توجه اأه�يل بلقرن للعمل يف الزراعة والرعي قد قل)2( يف 
راة  اأي�من� احل��شرة. كم� اأن البداوة قلت اأي�ش�ً. وقد توجه ال�شك�ن يف بلقرن ال�َشّ
وبلقرن ته�مة اإلى العمل الوظيفي احلكومي، يف القوات امل�شلحة، ويف الوظ�ئف 
احلكومية املدنية والقط�ع اخل��ص م�ش�ركة منهم يف بن�ء وطنهم الكبري، ولذلك 
واملوؤ�ش�ش�ت  واالإدارات  الوزارات  يف  يعملون  بلقرن  رج�ل  من  الكثري  جند 

)1( حمزة، فوؤاد، يف بالد ع�شري، مكتبة االأجنلو امل�شرية، مطبعة دار الكت�ب العربي، الق�هرة، 1951م، �ص105.
)2( ارجع اإلى: ال�شهراين، ع�ئ�ص �شعد، الهجرة من الريف اإلى احل�شر واأثره� يف التكيف االجتم�عي مله�جري الريف، 
متطلب للح�شول على درجة امل�ج�شتري، ج�معة امللك عبدالعزيز، كلية االآداب والعلوم االإن�ش�نية، ق�شم االجتم�ع، 

جدة 1417ه�/ 1999م، �ص34-32.
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�شه�دات  على  وح�شلوا  ج�معي�ً  تعليم�ً  هوؤالء  ن�ل  اأن  بعد  املختلفة  احلكومية 
البك�لوريو�ص وامل�ج�شتري والدكتوراه. ب�الإ�ش�فة اإلى من�طق اململكة االأخرى.

�ش�عد التعليم رج�ل بلقرن على �شغل الوظ�ئف احلكومية وغري احلكومية، 
رج�ل  ومن  احلرة.  واالأعم�ل  االأهلية  وال�شرك�ت  املوؤ�ش�ش�ت  يف  ك�لعمل 
بلقرن من يتبواأون مراكز حكومية علي� بعد اأن ح�شلوا على موؤهالت ع�لية 
اأهلتهم ل�شغل تلك الوظ�ئف برواتب ع�لية ومك�نة اجتم�عية مرموقة. وقد 
يعود هوؤالء يف امل�شتقبل اإلى بالدهم بلقرن يف ح�ل اإح�لتهم على املع��ص 
اأو يف ح�الت اأخرى؛ الأن بني قرن يع�شقون بالدهم وتظل هجرتهم منه� 

هجرة موؤقتة ال هجرة دائمة.

بلقرن  ملجتمع  ب�لن�شبة  االأهمية  غ�ية  يف  م�ش�ألة  اإلى  هن�  اأنوه  اأن  اأود 
ي�أتي  اأحداث،  من  يدور حولهن  مب�  ت�أثرن  بلقرن  ن�ش�ء  اأن  وهي  الن�ش�ئي، 
يف مقدمته� انت�ش�ر تعليم البن�ت يف كل ربوع اململكة العربية ال�شعودية. 
مم� اأت�ح الفر�شة لن�ش�ء بلقرن للدخول يف املدار�ص واجل�مع�ت، ثم العمل 
واأ�شبحت  وغريه�،  واالإدارة  واالآداب  والطب  التدري�ص  جم�الت  يف 
واإمن�  وحده،  بلقرن  جمتمع  يف  لي�ص  ف�عاًل  ع�شواً  بلقرن  بالد  يف  املراأة 
الن�ش�ئي  املجتمع  نواة  واأ�شبحن  برمته،  ال�شعودي  املجتمع  م�شتوى  على 
الن�ش�ئية  املج�الت  يف  م�ش�ركتهن  اإلى  ب�الإ�ش�فة  التعليم،  جم�الت  يف 
اخلريية واالجتم�عية. وغدت ن�ش�ء بلقرن يلعنب دوراً ف�عاًل يف بن�ء املجتمع 
خدم�ت  ليقدمن  اأم�مهن  مفتوح�ً  الطريق  زال  وم�  ال�شعودي.  الن�ش�ئي 

اأو�شع ملنطقتهن وللوطن ال�شعودي الكبري.
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اإن انخراط اأعداد كبرية من اأهايل بلقرن يف القوات امل�سلحة، والوظائف 
احلكومية املدنية، ووظائف املوؤ�س�سات الأهلية، وكذلك انخراط ن�ساء بلقرن 
اأه�يل  قبل  من  ف�علة  م�ش�ركة  يعّد  واالجتم�عية،  التعليمية  االأعم�ل  يف 
واأ�شبح لهم دور  ال�شعودية،  العربية  ال�ش�ملة يف اململكة  التنمية  بلقرن يف 

ف�عل يف البن�ء احل�ش�ري للوطن االأم.

كم� اأن هذا اجلهد رفع من م�شتوى حي�ة الن��ص يف جمتمع بلقرن بف�شل 
م� يتق��ش�ه هوؤالء من رواتب، مم� ح�شن اأو�ش�عهم االجتم�عية واحلي�تية، حتى 
اإن الكثري منهم بنوا بيوت�ً يف اأم�كن عملهم اجلديد وا�شتقروا فيه�. ومنهم من 

بنى بيوت�ً وعمره� يف بالد بلقرن، مم� ح�شن العمران فيه�.

من املعروف مت�م�ً اأن هن�ك اأ�شب�ب�ً تدفع الفرد يف بلقرن وغريه� اإلى اأن يه�جر 
اإلى منطقة يف بالده متثل مك�ن�ً لتحقيق تطلع�ته الوظيفية وامل�شتقبلية، وهو م� 
يعرف لدى علم�ء االجتم�ع مب�ش�ألة الطرد )1( واجلذب، خ��شة يف املجتمع�ت 
الريفية التي تكون فيه� الهجرة ب�جت�ه املدن اأمراً وا�شح�ً، ومنهم من يقتنع ب�أن 
حي�ة املدن اأف�شل واأرقى واأكرث نفع�ً م�دي�ً واأكرث خدم�ت ومرافق وموؤ�ش�ش�ت 

علمية و�شن�عية وو�ش�ئل ترفيهية اأخرى.

اأبو بكر ب�ق�در، دار  )1( كو�شتللو، فين�شت فران�شي�ص، علم االجتم�ع احل�شري: التمدين يف ال�شرق االأو�شط، ترجمة 
العلم، بريوت، 1980م، �ص78.
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احلياة الجتماعية يف بالد َبْلَقْرن

متهيد:

اإن جمتمع بلقرن من اأ�شول قبلية مت�ر�ص فيه القوانني والع�دات والتق�ليد 
واالأعراف القبلية، وهذا اأمر مفروغ منه. وقد تن�ق�شت �شرامة هذه القوانني 
تعر�ص  عندم�  خ��شة  الزمن،  مرور  مع  واالأعراف  والع�دات  واالأنظمة 
جمتمع بلقرن لتغريات اجتم�عية وو�ش�ئل ح�ش�رية جديدة. فال بد معه� 
من تراجع حدة تطبيق االأنظمة القبلية والعمل به�، خ��شة مع تطور نظم 
احلي�ة االجتم�عية ومدى تقبله� ال�شتيع�ب التطورات احل�ش�رية، من اأهمه� 
ت�أثريات و�ش�ئل االنفت�ح ممثلة ب�ملوا�شالت واالت�ش�الت واالإعالم والثق�فة، 
اإلى ج�نب م� طراأ على املجتمع�ت املج�ورة واملجتمع�ت االأبعد جم�ورة من 
عالم�ت ح�ش�رية ك�فية للتبديل والتغيري. وعلى الرغم من هذه املح�ذير 

ف�إن هذا كله ال يعطل التنظيم القبلي والعمل به بني قب�ئل بلقرن.

العن�صر يف جمتمع َبْلَقرن:
اإن العن�شر العربي القبلي هو العن�شر الط�غي واملهيمن يف بالد بلقرن، 
م� يف  اإلى حد  ت�ش�رك  العدد  قليلة  اأخرى  عن��شر  الرغم من وجود  على 
االأعم�ل، لكن لي�ص له� ت�أثريات اجتم�عية ذات قيمة يف احلي�ة االجتم�عية 

برمته� يف تلك البالد.

تتمتع بالد بلقرن بعن�شر عربي خ�ل�ص، ه�جر هذا العن�شر من بالد 
قبل ظهور  الغ�برة  الت�ريخية  العهود  منذ  اخُلل�ص  العرب،  بالد  اليمن، 
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قبلي  جمتمع  بلقرن  جمتمع  ف�إن  االأ�ش��ص  هذا  على  وبن�ًء  االإ�شالم. 
متح�شر تقل بني اأفراده البداوة، وتكرث فيهم عالئم التم�شر والتح�شر 
االقت�ش�دية  ووظ�ئفه  و�شكنه  اإق�مته  يف  ح�ش�ري�ً  جمتمع�ً  جعلهم  مم� 

وا�شتقراره يف دي�ره.

التنظيمات الجتماعية القبلية يف جمتمع بلقرن:

من املعروف بداهة اأن التنظيم االجتم�عي القبلي الع�م يقوم يف االأ�ش��ص 
على ت�شل�شل اجتم�عي، وهو اأمر ينطبق على قبيلة بلقرن، ف�شيخ القبيلة اأو 
رئي�شه� ي�أتي على راأ�ص ال�شلم االجتم�عي يف القبيلة. وهو �ش�حب الراأي 
وم�شدر االأمر والنهي يف القبيلة، متوافق�ً ذلك مع م�شلحة اأفراد القبيلة ال 
مع�ر�ش�ً لهم. وكلم� ك�نت م�شلحة القبيلة مقدرة، كلم� ك�ن ال�شيخ مقدراً 
لدى اأفراد قبيلته وموؤازراً من قبلهم، ومن هن� ت�أتي اأهمية القبيلة وت�أثريه� يف 

املجتمع القبلي املحيط به�، خ��شة يف جم�الت االإدارة والنظ�م.

اإن رئ��شة �شيوخ القب�ئل يف بلقرن تقوم يف االأ�ش��ص على جمموعة القيم 
القبلية والع�ش�ئرية املتوارثة، جمتمعة مع جمموعة االآراء القومية واالأعم�ل 
على  داللة  قب�ئلهم  الأفراد  القب�ئل  �شيوخ  يقدمه�  التي  والطيبة  اجليدة 
ال�شديدة  ال�شيخ  روؤية  ع�دة  وتت�شح  ت�شرفهم.  وح�شن  عقولهم  رج�حة 
قبيلته،  اأفراد  بني  تن�ش�أ  م�شكالت  من  يعرت�شه  م�  الراجح يف كل  وعقله 

وامل�شكالت الق�ئمة بني قبيلته والقب�ئل املج�ورة له� اأو اإحداه�.

ال�ش�ئبة  �شيوخه�  مواقف  توؤيد  بلقرن  قب�ئل  اأن  جلي�ً  املعروف  من 
وت�ش�ندهم الأنه� تدرك حق�ً اأنهم يعملون ل�ش�حله� يف املق�م االأول، ويحر�شون 
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على م�ش�حله� واإدارة �شوؤونه�)1(. ويرى �شليم�ن �شفيق كم�يل ب��ش� مت�شرف 
ع�شري وقت ذاك اأن ال�شيوخ دائم�ً اإلى ج�نب قب�ئلهم ال مت�شلطني عليه�، 
واأن اأرا�شي القب�ئل تكون ع�دة مق�شمة ب�لت�ش�وي قدر االإمك�ن، فال يوجد 
�شيخ ميلك األف فدان، وال يوجد فقري معدم لي�ص له ملج�أ ي�أوي اإليه )2( . 
واأعتقد اأن هذا القول ي�شري على غ�لبية �شيوخ القب�ئل، لكنه يف الوقت 
نف�شه ال ي�شري على كل ال�شيوخ، فال مطلقية يف هذا االأمر، ومهم� يكن 
من اأمر ف�إن غ�لب اأفراد قب�ئل بلقرن ي�أبون الظلم مهم� ك�ن م�شدره ونوعه، 

كم� اأنهم هم عم�د القبيلة وحم�ته�.

جمل�س القبيلة:
واأعي�نه�)3(. ويحق الأفراد  القبيلة  بلقرن من �شيخ  قبيلة  يت�ألف جمل�ص 
قبيلة بلقرن ح�شور املجل�ص الذي يق�م اأ�شاًل الإدارة �شوؤون القبيلة واملح�فظة 
على جميع �شوؤونه� االجتم�عية واالقت�ش�دية واالإدارية وغريه� من االأمور 
هو  القبيلة  �شيخ  يكون  اأن  الطبيعي  ومن  ب�لقبيلة.  املب��شرة  ال�شلة  ذات 
رئي�ص املجل�ص. وجمل�ص القبيلة له بع�ص ال�شالحي�ت التي ال تتع�ر�ص 

مع اأحك�م ال�شريعة االإ�شالمية واأنظمة الدولة املرعية.

)1( اجل��شر، حمد، يف �شراة غ�مد وزهران، دار اليم�مة للطب�عة والن�شر، الري��ص 1391ه�/ 1971م، �ص 102.
– 1289ه�/ 1872م، ر�ش�لة م�ج�شتري يف الت�ريخ  - �شريي، علي اأحمد عي�شى، ع�شري من 1249ه�/ 1833م 
احلديث، ق�شم الت�ريخ، كلية العلوم االجتم�عية، ج�معة االإم�م حممد بن �شعود االإ�شالمية، 1404ه�/ 1984م، 

�ص73-72.
)2( مذكرات �شليم�ن �شفيق كم�يل ب��ش�، جملة العرب، الري��ص، جملد )5(، ج9، ربيع االأول 1391ه�، �ص862.

)3( ع�شريي، ع�شري، �ص74.
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واتخ�ذ  درا�شة  اإلى  حتت�ج  اأمور  ت�شتخدم  عندم�  القبيلة  جمل�ص  يعقد 
جمل�ص  اجتم�ع  ويف  الطوارئ.  ح�شب  اأي�ش�ً  ويعقد  حي�له�،  القرارات 
على  املعرو�شة  امل�ش�ئل  جميع  وتن�ق�ص  القبيلة  �شوؤون  تبحث  القبيلة 
البحث، ويتخذ املجل�ص قرارات تنفيذية جت�هه� بعد درا�شته� درا�شة مو�شعة 
م�ش�ورات  هن�ك  تكون  وقد  علنية،  الع�دة  املن�ق�ش�ت يف  وتكون  ومعمقة. 
ج�نبية لتذليل ال�شعوب�ت التي تن�ش�أ عن الق�ش�ي� اخلالفية؛ الأن امل�ش�ورات 
اجل�نبية تخدم امل�شلحة الع�مة للقبيلة، وت�ش�عد على حل اخلالف�ت على 
اأ�ش��ص من العدل وامل�ش�واة واإر�ش�ء اجلميع)1(. ومن بني الق�ش�ي� التي تطرح 
على جمل�ص القبيلة ملن�ق�شته�، نذكر على �شبيل املث�ل ال احل�شر: ق�ش�ي� 
حدود القبيلة اأو م�ش�ئل النزاع بني القبيلة، وغريه� من القب�ئل، ب�الإ�ش�فة 
اإلى امل�ش�ئل القبلية املهمة مثل حم�ولة ال�شلح يف ق�ش�ي� القتل وغريه� من 

امل�ش�ئل املهمة دون اإكراه.

ولء اأفراد قبيلة َبْلَقْرن لقبيلتهم:

من املعروف بداهة اأن اأفراد قبيلة بلقرن يف كليتهم هم نواة جمتمع بلقرن 
برمته. واأفراد قبيلة بلقرن هم دع�مة القبيلة واحل�مون له� واملدافعون عنه�، 
وهو اأمر واجب على كل فرد ب�لغ ع�قل من اأفراد القبيلة. وك�ن يتلقن الفرد 
من اأهله منذ �شب�ه ع�دات القبيلة وتق�ليده� وت�ريخه� ونظ�مه� القبلي، كم� 
ك�ن ال�شبي يتعلم منذ �شب�ه حمل ال�شالح وا�شتخدامه للدف�ع عن قبيلته، 
ترعى  بدوره�  والقبيلة  واأمنه�.  وحدوده�  اأر�شه�  حفظ  جم�ل  يف  خ��شة 

)1( ع�شريي، ع�شري، �ص75.
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�شوؤون اأفراده�، وهي اخليمة الكبرية التي ي�شتظل الفرد بظالله� يف ح�ل 
وقوعه يف م�شكلة كبرية ت�شتدعي وقوف القبيلة اإلى ج�نبه من خالل مبداأ 

التك�تف القبلي والتك�فل االجتم�عي يف القبيلة.

اأهميته يف عالق�ت  بلقرن لقبيلتهم والء كبري وله  اأفراد قبيلة  اإن والء 
وهم  للقبيلة.  ووالئهم  االأفراد  عالقة  ويف  البع�ص،  ببع�شهم  القبيلة  اأفراد 
يقرون وينفذون م� اأقره اأغلبية االأفراد. ويتمتع اأفراد قبيلة بلقرن ب�ل�شج�عة 
والكرم واالأنفة والوف�ء وحب قبيلتهم. ومن ميزتهم اأنهم يتم�شكون بكل 
القب�ئل  اأفراد  به�  مت�شك  �شف�ت  وهذه جميعه�  الكرمية،  وال�شف�ت  القيم 

العربية، وهي قيم و�شف�ت يعتزون به� جميع�ً.

مل تكن القب�ئل على وف�ق ت�م دائم�ً، واإمن� اعرتاه� ح�الت من احلزازات 
الوق�ئع  كرثة  ذلك  على  وداللة  واهية.  تكون  اأحي�ن�ً  الأ�شب�ب  والعداوة 
واحلروب بني القب�ئل مم� تطلب معه قي�م القب�ئل ببن�ء عدد كبري من القالع 
واحل�شون يف اأر�شه� وعلى حدوده� مع القب�ئل االأخرى خ��شة يف الوقت 
الذي تكون فيه ال�شلطة املركزية �شعيفة يف املنطقة، كم� هو احل�ل يوم ك�نت 
بالد ع�شري حتت احلكم العثم�ين وقد تغري االأمر كثرياً يف الوقت احلديث 
عندم� اأ�شبحت البالد �شمن بوتقة الدولة ال�شعودية احلديثة. ف��شتط�عت 
املن�طق  اأن تر�شي قواعد االأمن وال�شلم االجتم�عي يف ك�فة  الدولة  هذه 
ف�ش�هم ذلك  القبلية،  والعداوات  مم� كفل معه اال�شتقرار ووقف احلروب 
يف ا�شتقرار القب�ئل يف دي�ره�، و�ش�هم اأي�ش�ً يف تنظيم العالق�ت القبلية يف 
القب�ئل،  بني  اخلالف�ت  �شوت  قبلية  تع�هدات  هن�ك  واأ�شبح  بل  املنطقة، 
ونظمت �شبل العالقة بينه�. وظلت القب�ئل حتر�ص كل احلر�ص على ب�شط 
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�شي�دته� على دي�ره�)1(.

حر�شت قبيلة بلقرن كل احلر�ص على اإق�مة عالق�ت ودية مع القب�ئل 
مع  وحت�لف�ت  اأحالف  له�  ك�ن  كم�  اجلوار،  بحقوق  توؤمن  الأنه�  املج�ورة؛ 
القب�ئل املج�ورة، ويف الوقت نف�شه تقدم امل�ش�عدة والعون للمتح�لفني اإذا 
املتح�لفة،  القب�ئل  بني  الرعي  عملية  وت�شهل  م�شرتك،  خطر  داهمهم  م� 
وت�ش�عدهم على حل اأي خالف قد ين�شب بينهم)2(. وهذا االأمر يف طبيعته 
يبني مت�شكهم ب�الأ�شول القبلية وحقوق اجلوار، وهذا بدوره ي�شعف جذوة 

اخلالف�ت القبلية التي ك�نت حتدث ب��شتمرار بني القب�ئل.

الزواج يف جمتمع بلقرن:
الزواج هو االأ�ش��ص يف تكوين االأ�شرة. وتكون اخلطوة االأولى يف الزواج 
يف جمتمع بلقرن وغريه من املجتمع�ت القبلية والعربية البحث عن الفت�ة 
�شروري  االختي�ر  وح�شن  الزواج،  يريد  الذي  لل�ش�ب  املن��شبة  ال�ش�حلة 
وقد  الفت�ة.  منه�  التي  االأ�شرة  اختي�ر  واإمن�  فقط،  الفت�ة  اختي�ر  لي�ص  جداً 
اهتم العرب ب�ملع�يري التي يتم من خالله� اختي�ر الفت�ة. ومن حق الفت�ة 

)1( ملزيد من املعلوم�ت عن العالق�ت القبلية يف ع�شري، ارجع اإلى:
 - Geographical Section of the Naval Intelligence Division، Staff Admiralty،

A handbook of Arabia، vol 1، p. 130.
- االأملعي، رحالت يف ع�شري، �ص75.

- النعمي، ت�ريخ ع�شري، �ص180.
 - Cornwalls، Sir Kindhan، Asir Before World War 1، A handbook،

Cambridgoe، p. 75.
)2( ملزيد من املعلوم�ت عن التح�لف�ت القبلية ب�شكل ع�م، ارجع اإلى:

 - Pellyis visit to the Wahabee Capital، Arabia، Proceeding fo Royal
Geographcial Soceity، 2nd Series، vol 14، 1892، p. 157.

- اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، الدولة ال�شعودية الث�نية، 1256-1309ه�/ 1840 – 1891م، دار املريخ للن�شر، 
الري��ص، 1421ه�/ 2001م، �ص155-154.
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اأن تتم�شك ب�ملع�يري التي يتم�شك به� الرجل، ف�إذا رغب ال�ش�ب من بلقرن 
الزواج من فت�ة م� اأر�شل و�شيط�ً يقوم مبهمة االت�ش�ل بني اأهل الفت�ة واأهل 
ال�ش�ب  ويكون  ب�خلطبة.  االأمر  هذا  ويعرف  الزواج،  يريد  الذي  ال�ش�ب 
اأو اخل�طبة التي  اأو اإحدى قريب�ته  اأو اأخته  اأمه  قد عرف الفت�ة عن طريق 
تقوم ب�ملهمة. واأحي�ن�ً يتعرف ال�ش�ب على الفت�ة من خالل ال�شوؤال عنه�. 
وعندم� يح�شل على معلوم�ت عن الفت�ة وتكون مقبولة لديه تذهب اأ�شرته 

خلطبته� من ويل اأمره�، ويكون الرد عنده اإم� ب�ملوافقة اأو ب�لرف�ص.

توجد طريقة اأخرى للخطبة قد ال تختلف عن الطريقة ال�ش�بقة، تقوم 
اأو غريهم من  اأق�ربه  اأو  اأو اأخيه االأكر  اأ�ش��ص ات�ش�ل والد اخلطيب  على 
على  وافق  ف�إذا  اخلطيبة،  اأمر  بويل  اخلطيب  فيه�  يقيم  التي  االأ�شرة  اأفراد 
الزواج بعد ا�شت�ش�رة املخطوبة من ال�ش�ب املتقدم لزواجه� تكون اإجراءات 
اخلطبة قد متت. وميكن لل�ش�ب اأن ينظر اإلى الفت�ة التي يريد خطبته� نظرة 
�شرعية بح�شور اأحد حم�رمه� من الرج�ل اإذا عرف اأهل الفت�ة �شدق نيته. 

وبعد اقتن�ع الطرفني يحدد يوم معني ملرا�شيم اخلطبة.

يدفعه  الذي  املهر )ال�شداق(  واأهل اخلطيبة على  اأهل اخلطيب  يتفق 
اخلطيب خلطيبته ك�سداق لها، بالإ�سافة اإلى ال�سروط الأخرى قبل ح�سور 
امل�أذون ال�شرعي. علم�ً ب�أن الكثري من اأه�يل بلقرن ال يغ�لون يف املهور، وهو 
اأمر طيب ي�شجع على الزواج وي�ش�هم يف اإمت�مه بي�شر وراحة، وهو اأمر مقدر 

لدى الكثري من اأه�يل قبيلة بلقرن)1(.
)1( اأورد ابن جري�ص ن�شو�ش�ً لوث�ئق قبلية حتدد املهور يف بع�ص الع�ش�ئر والقب�ئل الع�شريية، راجع كت�ب: بالد بني �شهر 

وبني عمرو، �ص95-94.
- ملعرفة املزيد عن ع�دات وتق�ليد الزواج ارجع اإلى: اآل ح�مد: عبدالرحمن، الع�دات والتق�ليد واالأعراف يف اإقليم 

ع�شري، �ص421-413.
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امل�أذون  ب�إح�ش�ر  كذلك  ويقوم  بدفعه،  اخلطيب  يقوم  املهر  حتديد  بعد 
ليعقد له على خطيبته. والعقد ع�دة يعّد اأهم خطوة يف مرحلة اإمت�م الزواج، 
تثبت من خالله حقوق كل طرف على االآخر. وبعد عقد القران ت�شبح 
اخلطيبة زوجة للخطيب. وت�شمى هذه العملية ب�مللكة، ويقدم الزوج لزوجته 

حقيبة مالب�ص وذهب وعطور وغري ذلك.

الزوج  بدعوة  الدخلة  بيوم  يعرف  م�  اأو  الزواج  مرا�شم  تتم  ك�نت 
الأفراد قبيلته واأ�شدق�ئه ومع�رفه للذه�ب معه اإلى بيت الزوجة ويكون 
واأقرب�وؤه  وجم�عته  الزوجة  والد  وي�شتقبلهم  الع�شر.  �شالة  بعد  ذلك 
ومع�رفه م�شطفني، ثم يدخل اأهل الزوج بيت اأهل العرو�ص ويتن�ولون 
القهوة ووجبة خفيفة )الَلَّطْف( من الطع�م من خبز و�شمن وع�شل ومتر 
ومع�شوبة، وم�شغوث ب�ل�شمن والع�شل ثم ين�شرفون ويعودون بعد �شالة 
الع�ش�ء مرة اأخرى يتن�ولون فيه� وجبة الع�ش�ء من اأرز وحلم وف�كهة. وهو 
م� يعرف ب�لزف�ف اأو الرواح. وتدخل العرو�ص بيته� وهو ع�مر ب�الأث�ث 

والفر�ص واالأدوات وغريه�)1(.

اليوم  �شب�ح  يف  والده�  بيت  من  عرو�شه  العري�ص  ي�أخذ  الع�دة  ويف 
الت�يل ترافقه� اأمه� وبع�ص قريب�ته� وت�شتقبلهن اأم العري�ص واحل��شرات 
تقوم  ثم  للجميع،  االإفط�ر  القهوة وطع�م  وتقدم  ب�لرتحيب.  الن�ش�ء  من 
الن�ش�ء ب�لرق�ص واللعب و�شرب الدف احتف�ًء ب�ملن��شبة، ومتتدح العرو�ص 

)2( القرين، �شبت العالية، �ص65.
- القرين، بالد بلقرن: تراجم ودرا�ش�ت مع��شر، �ص37، 38.
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�شعراً من قبل الن�ش�ء ال�ش�عرات، ويبقى البع�ص منهن يف منزل العري�ص 
العري�ص  الأقرب�ء  ب�لن�شبة  احل�ل  وكذلك  والع�ش�ء،  الغداء  طع�م  لتن�ول 
ويقدمون  نف�شه،  اليوم  يف  الع�ش�ء  لتن�ول  ي�أتون  واأ�شدق�ئه  وجم�عته 
الزواج  اأعب�ء  لتخفيف  ب�لرفدة  تعرف  للعري�ص  رمزية  م�لية  م�ش�عدات 

التي يتحمله� العري�ص.

واأحي�ن�ً بعد م�شي اأ�شبوع من الزواج يقيم الزوج حفلة اأو وليمة الأهل 
زوجته، خ��شة الرج�ل منهم يتن�ولون فيه� وجبة الغداء اأو الع�ش�ء، وذلك 
والعرو�ص،  العري�ص  اأ�شرتي  بني  والرتابط  والتع�رف  القربى  اأوا�شر  لزي�دة 
والتعرف على بيت الزوجة اجلديدة. وقد ي�ش�فر العرو�ش�ن اإلى مكة املكرمة 
الأداء العمرة اأو اإلى املدينة املنورة لل�شالة يف م�شجد الر�شول -]-، اأو 

اإلى مدن اأخرى من مدن اململكة وغريه�.

اإن الزواج يف جمتمع بلقرن يت�ش�به كثرياً مع الزواج الق�ئم يف القب�ئل 
واحدة،  اأ�شول  من  الأنه�  كبري؛  حد  اإلى  والته�مية  ال�شروية  الع�شريية 
هذه  وم�  القبلي،  ب�لنظ�م  اأ�شاًل  املرتبطة  والتق�ليد  الع�دات  يف  وتت�ش�به 
الع�دات القبلية اإال امتداد طبيعي للع�دات القبلية القدمية املتوارثة. ومن 
الوا�شح اأن ع�دات الزواج وتق�ليده يف جمتمع بلقرن ق�ئمة على اأ�ش��ص 
ال�شريعة االإ�شالمية، وعلى اأ�ش�ص اجتم�عية قوية ت�شود فيه� قيم الرتابط 
والتع�ون وامل�ش�عدة، مم� يجعل الزواج زواج�ً ن�جح�ً اإلى حد كبري. وجتدر 
االإ�ش�رة هن� اإلى اأن معظم االأ�شر يف جمتمع بلقرن تف�شل اإق�مة العر�شة 

يف حفالت الزواج.
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يف  وت�ش�رك  ومكرمة،  معززة  بلقرن  جمتمع  يف  املراأة  ف�إن  احل�ل  بطبيعة 
احلي�ة االجتم�عية واالقت�ش�دية والتعليمية يف جمتمعه�، وهي ظ�هرة ذات 
ميزة وعليه ف�إن للمراأة يف جمتمع بلقرن دوراً ب�رزاً يف اأن�شطة جمتمع بلقرن.

تهتم ن�ش�ء بلقرن ب�لزينة كغريهن من الن�ش�ء، ومن اأدوات زينتهن اخلوامت 
الذهبية والف�شية، والطوق الف�شي ويلب�ص ع�دة حول العنق ويكون مطعم�ً 
ب�خلرز امللون، واحلجل الف�شي الذي تلب�شه ن�ش�ء بلقرن يف املع�شم، واملف�رد 
وهي خرز منظوم يف خيط ي�شمى ظف�ر يو�شع على ال�شدر ويف اليد، ب�الإ�ش�فة 
اإلى الثي�ب ذات اللون االأ�شود املطرزة ب�حلرير االأحمر واالأخ�شر واالأ�شفر 
تكون اإم� ب�ل�شغل الك�مل اأو ن�شف ال�شغل اأو ربع ال�شغل، ويق�شد بذلك 
ويكون  قلياًل،  اأو  متو�شط�ً  اأو  كثرياً  يكون  اأن  اإم�  الثوب  يف  احلرير  تطريز 
التطريز ع�دة على ال�شدر واليدين، وتقوم خي�ط�ت خمت�ش�ت بتطريز هذه 
الثي�ب. اأم� يف اأي�من� احل��شرة ف�إن ن�ش�ء بلقرن يلب�شن مالب�ص الع�شر وحليه، 

وهي ظ�هرة ت�شمل كل ن�ش�ء اململكة العربية ال�شعودية.

الأ�صرة يف جمتمع َبْلَقْرن:
اإن االأ�شرة يف جمتمع بلقرن هي امتداد طبيعي الأ�شرة بلقرن يف امل��شي، 
وتتكون ع�دة من الزوجني واالأبن�ء والبن�ت وهي االأ�شرة ال�شغرية االأ�ش��ص 
اأ�شرة  فت�شبح  االأبن�ء  زواج  بعد  االأ�شرة  هذه  وتتو�شع  بلقرن،  جمتمع  يف 
اأكر موؤلفة من اجلد واجلدة واالأبن�ء والبن�ت وزوج�ت االأبن�ء واأحف�دهم 
بيت  من  املتزوجون  هوؤالء  خرج  واإذا  واحد)1(.  بيت  يف  هوؤالء  بقي  اإن  

1( مغربي، حممد علي، مالمح احلي�ة االجتم�عية يف احلج�ز يف القرن الرابع ع�شر الهجري، جدة، 1402ه�/ 1982م، 
�ص14-13.
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االأ�شرة الكبري في�شكلون اأ�شراً اأ�شغر. واالأ�شرة يف حد ذاته� نظ�م اجتم�عي 
من  وهي  وترعرعه،  الطفل  لن�ش�أة  عنه  غنى  طبيعي ال  واأ�ش��ص  �شروري، 
اأقدم اجلم�ع�ت االأولية االأ�ش��شية يف املجتمع، وهي حجر الزاوية يف البن�ء 

االجتم�عي ملجتمع بلقرن وغريه من املجتمع�ت العربية االأخرى.

والكر،  ال�شغر  يف  تتق�رب  واأ�شر  اأفراد  من  يتكون  بلقرن  جمتمع  اإن 
منه  الذي  والته�مي  ال�ّشروي  املجتمع  على  ينطبق  ذاته  حد  يف  وهذا 
جمتمع بلقرن. وتقوم حي�ة االأ�شرة على الرتابط والتع�ون بني اأفراد االأ�شرة 
الواحدة يف مم�ر�شة اأعم�لهم وك�شب �شبل معي�شتهم من خالل م� مي�ر�شونه 
الع�دة  اأو رعي وغريه�. ويف  اأو جت�رية  يدوية  اأو �شن�عة  زراعية  اأعم�ل  من 
اأفراده�  وي�شت�شريه  عنه�  م�شوؤواًل  يكون  له�  عميد  اأو  لالأ�شرة  كبري  يوجد 
اأفراد  عند قي�مهم ب�أي عمل. وهو كبري حمرتم له هيبته وتقديره من كل 
االأ�شرة كبرية ك�نت اأم �شغرية. ويف اعتق�دي اأن االأ�شرة يف جمتمع بلقرن 
وغريه من جمتمع�ت القب�ئل هي �شورة م�شغرة عن القبيلة، وهي اأب�شط 
وحدة اجتم�عية فيه�، وي�شبه كبريه� يف مهم�ته اإلى حد كبري �شيخ القبيلة 

اأو الع�شرية اإن مل تكن اأكرث.

ال اأحد ينكر اأن االأ�شرة يف جمتمع بلقرن هي من�خ �شحي ين�ش�أ فيه طفل 
بلقرن ن�ش�أة �ش�حلة، وهي ن�ش�أة متوارثة وعريقة يف القدم تتحكم فيه� القيم 
الدينية واالإن�ش�نية والع�دات القبلية والتق�ليد املتوارثة يف جممتع بلقرن. 
بقية  ارتك�ز  نقطة  وهي  اجتم�عية،  وحدة  هي  بلقرن  جمتمع  يف  واالأ�شرة 
بلقرن  الوحدات االجتم�عية يف هذا املجتمع. وحتتل الطفولة يف جمتمع 
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املك�نة االأولى كم� هو احل�ل يف كل جمتمع �شليم مع�فى. فطفل اليوم هو 
رجل الغد الذي يقوم على ك�هله بن�ء املجتمع االإن�ش�ين املتح�شر. والطفل 
يف كل زم�ن ومك�ن هو �شفحة بي�ش�ء نقية، ولديه ا�شتعداد فطري طيب 
ليكون مثاًل طيب�ً يف احلي�ة، فال بد من توجيهه نحو اخلري من خالل تربيته 

تربية دينية واجتم�عية ق�ئمة على �شلوكي�ت وع�دات وتق�ليد خرية)1(.

مم� ال �شك فيه اأن اأ�شرة بلقرن احل��شرة اختلفت اإلى حد م� عن اأ�شرة 
بلقرن يف امل��شي لي�ص يف القيم والع�دات والتق�ليد، واإمن� يف جوانب من 
االآلي�ت االأ�شرية ف�أ�شرة بلقرن يف امل��شي ك�ن اإذا تزوج االأبن�ء فيه� بقوا 
اإال يف  بعد زواجهم مع االأ�شرة يف بيت واحد، ال ينف�شلون عن االأ�شرة 
من  ولعل  امل��شي.  يف  االأ�شرة  ات�ش�ع  معه  ا�شتوجب  مم�  ن�درة،  ح�الت 
اأ�شب�ب ذلك اأن جمتمع بلقرن جمتمع زراعي يحت�ج اإلى عمل م�شرتك 
من قبل اأفراد االأ�شرة الوا�شعة رج�اًل ون�ش�ًء، �شغ�راً وكب�راً، ب�الإ�ش�فة اإلى 
قلة املوارد ب�لن�شبة لل�ش�ب املتزوج، فدخله امل�دي ال ي�ش�عد على اخلروج 
الذي  الكثري  ال�شيء  منه  يتطلب  ذلك  الأن  الكبرية؛  االأ�شرة  بيت  من 

ي�شعب عليه حتقيقه)2(.

)1( ملعرفة املزيد عن االأ�شرة ارجع اإلى: مقبل، فهمي توفيق، العمل االجتم�عي ودوره العالجي داخل املوؤ�ش�ش�ت 
االإ�شالحية يف املجتمع العربي، موؤ�ش�شة �شب�ب اجل�معة، االإ�شكندرية )د. �ص(، �ص10 وم� بعده�.

الري��ص،  �شعود،  امللك  ج�معة  مط�بع   ،)16( رقم  ال�ش�ب  لرع�ية  الع�مة  الرئ��شة  البدائع،  امل�نع،  عبداهلل  العبيد،   )2(
1408ه�، �ص64-63.

ال�شب�ب،  لرع�ية  الع�مة  الرئ��شة  بالدن�،  هذه  �شل�شلة  العالية،  �شبت  عبدالرحمن،  بن  حممد  عبداهلل  القرين،   -
الري��ص، 1415ه�/ 1995م، �ص64.
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عوامل الوحدة والتما�صك يف جمتمع َبْلقرن:
اإن البن�ء االجتم�عي يف جمتمع بلقرن ق�ئم على اأ�ش��ص قبلي، والقبيلة 
الوحدة  هي  االأ�شرة  اأو  والع�ئلة  بلقرن،  جمتمع  يف  الكرى  الوحدة  هي 
ب�الأ�شرة)1(.  قوي�ً  ارتب�ط�ً  يرتبطون  بلقرن  بالد  يف  واالأفراد  فيه.  ال�شغرى 
الوحدة  �شكلت  دموية  بروابط  ترتبط  بلقرن  جمتمع  يف  االأ�شرة  اأن  كم� 
االجتم�عية االأكر، وهي القبيلة. واأن هذا اخلط الرتابطي اجل�مع بني اأفراد 
جمتمع بلقرن يعطين� �شورة واقعية عن مدى قوة العالقة االجتم�عية بني 
اأفراده. ومب� اأن االأ�شرة يف جمتمع بلقرن مت�ش�منة ف�إن القبيلة كتلة مت�ش�منة 
اأي�ش�ً يحرتم االأفراد فيه� قوانينه� وع�داته� احرتام�ً مطلق�ً عر عنه احرتام 

الفرد الك�مل واملطلق لقبيلته و�شيوخه�)2(.

مبتدئ�ً  بينهم،  الواحدة  القبيلة  اأفراد  يج�شده  الذي  القوي  والرتابط 
ب�أفراد االأ�شر، ي�شكل نوع�ً من التك�مل االآيل كم� حدده علم�ء االجتم�ع 
مت��شك  عوامل  من  قوي�ً  ع�ماًل  يعّد  التك�مل  وهذا  احلديث.  ع�شرن�  يف 
جمتمع القب�ئل ومنهم جمتمع بلقرن. واإن مت��شك جمتمع بلقرن اأدى اإلى 
من��شرة االأفراد بع�شهم بع�ش�ً، وقد ت�أ�شل هذا احلق والواجب ف�أ�شبح حق�ً 
دائم�ً  اهلل  يخ�فون  بطبيعتهم  والقبليون  قبيلتهم،  من��شرة  يف  االأفراد  على 
فهم مي�لون اإلى اخلري. فال يحلف القبلي ق�شم�ً ك�ذب�ً مهم� ك�نت الظروف، 

وهذا ع�مل يوؤدي اإلى مت��شك املجتمع القبلي.

 Royal Embassy of Saudi Arabia، The Kingdom of Saudi Arabia  )1(
Washington D.C، p14..

)2( وهبة، ح�فظ، خم�شون ع�م�ً يف جزيرة العرب، مطبعة م�شطفى الب�بي احللبي، م�شر، 1380ه�/ 1960م، �ص41.
- اأبو علية، عبدالفت�ح ح�شن، االإ�شالح االجتم�عي يف عهد امللك عبدالعزيز، �ص115.
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ومن عالم�ت مت��شك جمتمع بلقرن اأن اأهله م�شلمون �شنة واأغلبهم ك�ن 
على املذهب ال�ش�فعي قبل توحيد اململكة العربية ال�شعودية، فكلهم من 
ويف  واحد.  م�شرتك  وت�ريخ  واحد  وعن�شر  واحدة  وح�ش�رة  واحدة  ثق�فة 
اعتق�دي اأن هذه العوامل ال تنطبق على جمتمع بلقرن وحده، واإمن� تنطبق 
على كثري من جمتمع�ت اململكة العربية ال�شعودية. وتعد هذه املرتكزات 
اأهم عوامل مت��شك جمتمع بلقرن الذي م� زال  واملقوم�ت االأ�ش��شية من 
حم�فظ�ً على وحدته ومت��شكه وترابطه. كم� اأن وحدة الوظيفة االقت�ش�دية 
االأ�ش��شية الأفراد قبيلة بلقرن ممثلة يف الزراعة والرعي وهم� غ�لبية الوظيفة 
ح�شراً  بلقرن  جمتمع  وحدة  يف  كثرياً  �ش�همت�  بلقرن  الأه�يل  االقت�ش�دية 
الوا�شع  االقت�ش�دي  الع�مل  ي�شكالن  والرعي  الزراعة  اأن  ب�عتب�ر  وبدواً، 

لدى اأفراد قبيلة بلقرن يف امل��شي.
ومن عالم�ت وحدة جمتمع بلقرن التك�فل االجتم�عي والتع�ون الق�ئم 
بني اأفراده، نذكر على �شبيل املث�ل ال احل�شر تع�ون اجلم�عة يف بالد بلقرن 
ع�مة  خريية  مب�شروع�ت  القي�م  على  وتع�ونهم  والعجزة،  االأيت�م  رع�ية  يف 
وخ��شة مثل تع�ونهم يف بن�ء بيوتهم، وم�ش�عدة ال�شديق ل�شديقه، واإكرام 
�شيف القبيلة، وترعهم ملن اأ�ش�بته ن�ئبة، ودفع دية املقتول وال �شيم� اإذا 

ك�ن القتل غري متعمد )1(.
قوات  ي�شكلون  ك�نوا  رج�له  اأن  بلقرن  جمتمع  مت��شك  عالم�ت  ومن 
القبيلة وقت احلرب اإذا م� داهمه� عدوه�، فكلهم يلبون نداء الدف�ع عن 

)1( النعمي، ت�ريخ ع�شري يف امل��شي واحل��شر، �ص57-56.
- امل�رك، فهد، ملح�ت من التطور الفكري يف جزيرة العرب يف القرن الع�شرين، مط�بع زيدون، دم�شق، 1382ه�/ 

1962م، �ص36-34.
- اأبو علية، االإ�شالح، �ص120.
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القبيلة؛ الأن الفرد ملزم ب�لدف�ع عن قبيلته ووطنه. يقول الفريق العثم�ين 
ع�طف ب��ش�: »الع�شرييون معروفون ب�لقت�ل حتى اإن اأطف�لهم مق�تلون«)2(، 
وا�شح  ب�شكل  برز  اأمر  وهو  االإمك�ن،  قدر  اأ�شلحتهم  تطوير  يح�ولون  وهم 
يف قت�ل القب�ئل الع�شريية �شد قوات الدولة العثم�نية و�شد قوات حممد 
بلقرن  اأه�يل  �ش�رك  وقد  م�.  اإلى حد  ومتوا�شل  ملفت  ب�شكل  ب��ش�  علي 
م�ش�ركة ف�علة يف تلك احلروب التي ج�شدت قوتهم ومت��شكهم �شد من 
اعتروهم اأعداًء لهم، علم�ً ب�أن القب�ئل الع�شريية �شراة وته�مة ك�نت تق�تل 
على �شكل جم�ع�ت وكت�ئب قبلية، ت�شكل كل قبيلة منه� كتيبة واحدة 

جمتمعة، وت�ش�رك يف جبهة قت�لية معينة موحدة.

املوروث من العادات والتقاليد يف جمتمع بلقرن:

اإن ع�دات اأي جمتمع وتق�ليده هي الرتاث االجتم�عي لهذا املجتمع. 
مقبواًل يف معظمه  اجتم�عي�ً  تراث�ً  واأ�ش��شه  اأ�شله  والرتاث االجتم�عي يف 
لدى جمتمعه على الرغم من وجود هن�ت فيه اأحي�ن�ً. ف�لرتاث االجتم�عي 
املوروث تراٌث ال ميكن التخلي عنه اأو تغيريه يف وقت ق�شري، بل يحت�ج اإلى 
وقت طويل ي�ش�حبه تغري يف طريقة احلي�ة يف ظل و�ش�ئل جديدة ووظ�ئف 
اجتم�عية واقت�ش�دية وتعليمية وفكرية وات�ش�التية جديدة، تلك التغريات 
ن�شهده� يف  ك�لتي  كبرية  اجتم�عية  تغريات  الزمن  مرور  مع  حُتدث  التي 
ع�شرن� احل��شر. وعلى الرغم من ذلك ف�إن اأي جمتمع من املجتمع�ت له 
ع�داته وتق�ليده، ويظل هذا املجتمع يتم�شك به� قدر االإمك�ن، ومن هن� 

)2( الفريق ع�طف ب��ش�، مين ت�ريخي، �ص150.
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ج�ء مفهوم التقليدية االجتم�عية التي تتبلور تدريجي�ً فيبقى منه� ال�ش�لح 
واملن��شب، ويذهب اجل�نب االآخر ال الأنه غري طيب وغري مفيد، واإمن� الأنه 

اأ�شبح غري من��شب لع�شره وواقعه.

وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن الع�دات والتق�ليد االجتم�عية تبقى زمن�ً طوياًل 
جداً يتوارثه� جيل بعد جيل ويعمل به� اجليل الالحق وهو يف ح�ل م�شرتيح، 
مقتنع�ً بف�ئدته�؛ الأنه� تعر عن جمموعة االأفع�ل واالأعم�ل التي م�ر�شه� اأهله 

وجمتمعه يف امل��شي، وم� زالت اجلم�عة احل��شرة مت�ر�شه� وتقبله�.

والع�دات املتوارثة م� هي اإال قواعد �شلوكية ومع�مالت اجتم�عية فردية 
وبني االأفراد واجلم�ع�ت.  وجم�عية، وعالق�ت بني االأفراد بع�شهم بع�ش�ً 
وال�شي�فة وغري ذلك من  والزي�رات والطع�م  اآداب احلديث  تتن�ول  وهي 
ال�شلوكي�ت االجتم�عية. اأم� اإذا تن�ول االأمر قواعد ال�شلوك اخل��شة بجم�عة 
اأو طبقة م�، ف�إن ذلك يعني التق�ليد. والفرق بني الع�دات والتق�ليد فرق 
قليل يف املج�الت ذات ال�شفة االجتم�عية. ومن بني ع�دات جمتمع بلقرن 

وتق�ليده، نذكر االآتي:

الكـــرم:

اإن الكرم لدى اأفراد قبيلة بلقرن مت�أ�شل فيهم، وهو من الع�دات العربية 
قبل  بعيد جداً،  برمته منذ زمن  العربي  العن�شر  واملت�أ�شلة لدى  االأ�شيلة 
ظهور االإ�شالم وبعد ظهوره. ويتجلى الكرم يف ا�شتقب�ل ال�شيف يف كل 

زم�ن ومك�ن.
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لل�شيف  العربي  الكرم  ب�أحداث  ح�فل  واالإ�شالمي  العربي  والت�ريخ 
نبين� حممد -]-: »من ك�ن يوؤمن ب�هلل واليوم  وح�شن ا�شتقب�له. ق�ل 
واالآخر فليكرم �شيفه«)1(. ف�لعربي ي�شتقبل �شيوفه بكل حف�وة وترحيب 
وب�ش��شة ال حرج فيه� وال اإحراج. وهو ج�هز ومهي�أ لذلك يف كل وقت يف 

النه�ر اأو يف الليل.

اإن الكرم االأ�شيل طبع من طب�ع اأفراد جمتمع بلقرن، ويت�شح ذلك يف 
اإكرام �شيوفهم فرادى وجم�ع�ت، �شيف على الفرد القرين اأو �شيف على 
القبيلة. ويف كل الظروف ف�إن اأه�يل بلقرن ي�شتقبلون �شيوفهم ب�لرتحيب 
ال�شيف  معه  ي�شعر  مم�  �شيوفهم،  مبقدم  ابته�جهم  على  داللة  والب�ش��شة 
اأهله. وهذه احلف�وة واالإكرام لل�شيف من قبل  ب�لراحة وال�شرور واأنه بني 

اأفراد قبيلة بلقرن تلتقي مع م� ورد يف بيت ال�شعر الق�ئل:

  يا �شيفنـــا لـو زرتنـــا لوجدتنـــا           نحن ال�شيوف واأنت رب املنزل

وقول ال�ش�عر االآخر:

 ا�شاحك �شيفي قبل اإنزال رحلــه         ويخ�شب عندي واملحل جديب

وكم ي�شر ال�شيف عندم� ي�شمع عب�رات الرتحيب به، حي�كم اهلل عدد 
اأو  �شتني،  اأو مرحب�ً  اأو مرحب�ً ح�ش�ب ال�شيل  اأرحب،  اأو  م� م�شيتم عليه، 
اأهاًل ي� اأعز ال�شيوف، اأو اأهاًل ي� اأعز من لفى، كله� عب�رات احتف�ء ب�ل�شيف 
والرتحيب به بوجه مبت�شم تغمره الب�ش��شة، كل ذلك يروح على ال�شيف 

ويخفف عنه عن�ء ال�شفر، خ��شة اإذا ج�ء من مك�ن بعيد.

)1( متفق عليه.
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والأن الكرم من طبع بلقرن ف�إن القرين الذي ال ميلك من امل�ل م� يكرم 
ومن  ذلك.  كلف  مهم�  ال�شي�فة  بواجب�ت  ليقوم  ي�شتدين  ف�إنه  �شيفه  به 
مل�ش�ركة  واجلريان  االأق�رب  بدعوة  امل�شيف  يقوم  اأن  ال�شيف  اإكرام  ع�دة 
مك�نة  واإظه�ر  جهة،  من  معه  احلديث  وتب�دل  الطع�م  تن�ول  يف  ال�شيف 
ال�شي�فة.  واجب�ت  من  جميعه�  وهذه  اأخرى،  جهة  من  ومنزلته  ال�شيف 
كم� اأن االأق�رب واجلريان وهم بطبعهم كرم�ء يح�ولون ا�شت�ش�فة ال�شيف 
بعد ا�شتئذان امل�شيف؛ الأنه �شيف على اجلميع، وهي داللة من دالالت 

التع�ون والرتابط والتك�فل بني اأفراد جمتمع بلقرن بكل فئ�ته.

املن��شب�ت  اأق�ربه وغريهم يف  يدعو  ك�ن  بلقرن  اإن�ش�ن  اأن  الع�دة  جرت 
املختلفة ال�شتقب�ل املدعوين، في�أتي املدعوون وهم يحملون بن�دقهم )قبل 
يكون  مك�نه  اأو  امل�شيف  قرية  من  يقرتبون  وعندم�  البن�دق(  حمل  منع 
االأعرية  الطرف�ن  فيتب�دل  بن�دقهم،  يحملون  وهم  انتظ�رهم  يف  الداعون 
اإطالق  الهواء تعبرياً عن املحبة واملودة واالطمئن�ن)1(. وينتهي  الن�رية يف 
الر�ش��ص هذا عندم� يقرتب املدعوون من مك�ن الداعي وتكون امل�ش�فة 
بينهم وبني الداعني قليلة، فيتوقف اإطالق الن�ر، ويتب�دل الطرف�ن عب�رات 

الرتحيب ومتطلب�ت اال�شتقب�ل.

ومثل هذه الدعوات واحلفالت تكلف اأموااًل كثرية قد ال يكون �ش�حب 
الدعوة يف قدرته دفعه�، لكنه ي�شطر لتحمل الديون وي�شر يف �شبيل اإكرام 
املدعوين مهم� كلف ذلك من م�ل، وقد يتحمل جم�عته ج�نب�ً من االإنف�ق 

)1( العقيلي، حممد بن اأحمد، مذكرات �شليم�ن �شفيق ب��ش�، مت�شرف ع�شري، ن�دي اأبه� االأدبي، 1405ه�/ 1984م، 
�ص90.
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عون�ً للداعي ودعم�ً له، وهذا اأمر يف طبعهم وقد يتعر�شون ملثل هذا املوقف 
م�،  حد  اإلى  قل  قد  الت�شرف�ت  هذه  زخم  اأن  ويبدو  االأي�م.  من  يوم  يف 
ب�شبب ظروف احلي�ة احل��شرة وتغري االلتزام�ت االجتم�عية، ومع هذا ف�إن 
الكرم يبقى من طبعهم اأغني�ء ك�نوا اأم فقراء، بل على العك�ص مت�م�ً يح�ول 
الفقري اأن يثبت مك�نته ووجوده بني جم�عته وع�شريته واأنه ال يقل عنهم يف 

اإكرام ال�شيف والقي�م بواجبه مهم� كلفه ذلك.

العونة، والرفدة:

ب�لع�دات  يتم�شكون  اأنهم  وميزتهم  بلقرن  جمتمع  اأفراد  �شف�ت  ومن 
اأفراد  بني  ب�لتع�ون  يعرف  م�  اأو  العونة  بينه�  من  ت�أتي  والن�فعة،  احل�شنة 
قرن  بني  من  جم�عة  ت�ش�عد  اأن  التع�ون  هذا  اأمثلة  ومن  بلقرن.  جمتمع 
اأحد اأه�يل القبيلة يف حفر بئر له اأو بن�ء م�شكن له اأو العمل معه يف اأي�م 
احل�ش�د ودو�ص املح�شول اأو م�ش�عدته يف الزواج وغريه� من االأمور التي 
حتت�ج اإلى م�ش�عدة فردية اأو جم�عية على حد �شواء. وت�أتي الرفدة من اأهم 
عالئم التع�ون بني اأفراد جمتمع بلقرن، وهي تقدمي مبلغ من امل�ل م�ش�عدة 
و�شرورية، خ��شة  مفيدة  جّد  ع�دة  وهي  وتك�ليفه،  عر�شه  الإجن�ز  للعري�ص 

وقت غالء املهور.

بلقرن  اأفراد جمتمع  تعد عونة �شرورية جداً ظل  العري�ص  اإن م�ش�عدة 
على  امل�ش�عدة  مقدار  ويعتمد  ا�شتمراره�.  على  ويعملون  عليه�  يحر�شون 
مدى ح�جة العري�ص له�، وعلى دخل مقدم امل�ش�عدة، وعلى مدى �شلته 
وقرابته املب��شرة ب�لعري�ص. ومن الطبيعي اأن ينتهي العمل بعونة م� وي�شتغنى 
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عنه� يف ح�ل ظهور بدائل اأو و�ش�ئل حديثة ميكن من خالله� اإمت�م عمل 
م�، فمثاًل عملية حفر االآب�ر تقوم ح�لي�ً على اأدوات حديثة، وكذلك احل�ل 
هذا  مثل  ف�إن  ح�ل  اأي  وعلى  وغريه�.  واحل�ش�د  امل�ش�كن  لبن�ء  ب�لن�شبة 
التع�ون يف املج�الت ذات ال�شفة االجتم�عية عالمة من عالم�ت التع�ون 
بني اأه�يل قبيلة بلقرن، وهي متثل وحدتهم ومت��شكهم واأ�ش�لتهم، وهي يف 

الوقت نف�شه �شرورة ملحة يف وقته� وعند احل�جة له�.

واأن  بينهم  فيم�  التع�ون  به يف جم�الت  يقومون  م�  بلقرن  الأهل  يقدر 
وهو  بينهم،  فيم�  ال�ش�دق  التع�ون  بلقرن  اأه�يل  به  يتحلى  م�  اأجمل  من 
اأمر مت�أ�شل فيهم، وكم يكون االأمر جمياًل عندم� يهب بنو قرن مل�ش�عدة 
�شخ�ص من اأبن�ئهم حلت به ن�زلة. وكم من املفيد والطيب اأن يتع�ون بنو 
قرن يف اإكرام �شيوفهم ب�شكل تع�وين. وكم يبتهج ال�شيف عندم� ي�شتقبله 
كبري القبيلة ومعه الوجه�ء يرافقونه مرحبني به. اإن مثل هذا التع�ون الف�عل 
يرتبط ب�شكل كبري مع �شف�ت اأخرى يتحلى به� اأه�يل بلقرن ك�ل�شج�عة 
وثبات اجلاأ�ص، وهذا ما دفع الكثري من اأبناء بلقرن اإلى النخراط يف �سفوف 

اجلي�ص العربي ال�شعودي.

الك�صوة والعيدية:

حر�ص امل�ش�فر من بني قرن اإذا ع�د اإلى بلده بعد �شفر اأن يك�شي اأفراد 
اإلى جم�عته.  الع�ئد  امل�ش�فر  واأق�ربه، وهي عب�رة عن هدية يقدمه�  اأ�شرته 
امل�ش�لح  م�شتوى  على  وتكون  القرابة،  درجة  ح�شب  تتف�وت  والك�شوة 
ت�شتحقه  مم�  ذلك  وغري  القم��ص  وقطع  والثوب  والغرتة  والعق�ل  ال�شوفية 



275

تقدم  عندم�  اأقل  �شكل  على  الهداي�  وتكون  هداي�.  من  واالأخ  االأخت 
لالأق�رب االآخرين. ومعروف اأن الهدية على مقدار مهديه�. وهي رمز من 
رموز املحبة واملودة واالحرتام. واملعروف اأن قيمة الهدية قيمة معنوية اأكرث 
من كونه� قيمة م�دية حتى ال ت�شكل الهدية عبئ�ً على االأفراد. اأم� العيدية 
فهي عب�رة عن مبلغ من امل�ل يقدمه الرجل لقريب�ته من الن�ش�ء مهم� ك�ن 
عددهن مبن��شبة عيد الفطر. والعيدية يف حد ذاته� داللة على املحبة وزي�دة 
االألفة بني االأق�رب، وتدخل اأي�ش�ً يف م�ش�ئل التك�فل االجتم�عي والرتابط 
بني اأفراد املجتمع الواحد، االأق�رب منهم اأواًل. كم� اأن هن�ك ع�دة اأخرى 
هي اأنه اإذا حل �شيف اأو �شيوف من بلقرن على قبيلة اأخرى من بلقرن اأو 
غريه�، وك�ن هن�ك ن�ش�ء منهم تزوجن من تلك القبيلة، ف�إنهم ير�شلون لهم 
ثم تطورت هذه  االأمور �شحيحة  من وليمتهم عندم� ك�نت  مطبوخ�ً  حلم�ً 

الع�دة ب�إر�ش�ل مب�لغ لهن.

موروثات اأخرى:

بع�داتهم  التم�شك  على  احلر�ص  كل  يحر�شون  بلقرن  بالد  اأه�يل  اإن 
ط�بع  فيه�  الأن  الأبن�ئهم؛  تعليمه�  على  حري�شون  االآب�ء  واإن  وتق�ليدهم، 
ال�شعبية  الفنون  تلك  ت�آلفهم  يف  زاد  ومم�  والعون.  واملودة  واالألفة  املحبة 
التي م� زالوا مي�ر�شونه� ويتم�شكون به� ك�لعر�شة واللعب واخلطوة وامل�شرية 
ت�أدية تلك العرو�ص ال�شعبية ب�لطرق  اأه�يل بلقرن على  وغريه�. ويحر�ص 
التقليدية املوروثة واملتوارثة عر االأجي�ل. ويهتم اأه�يل بلقرن بلب�ص الزي 
املحلي يف اأثن�ء ت�أدية العرو�ص مثل اخلن�جر واجلن�بي وا�شتخدام ال�شيوف 



276

العرو�ص  والفتيل. ومتت�ز هذه  ب�لب�رود ك�ملقمع والهطف  القدمية  والبن�دق 
ب�حلرك�ت االإيق�عية واحلم��شة وقرع الطبول.

من الع�دات الطيبة واملوروثة لدى اأه�يل بلقرن اأنهم ي�شعلون الن�ر عندم� 
الكثيفة  الن�ر  بلقرن  بالد  يف  االأه�يل  في�شعل  رم�ش�ن.  هالل  روؤية  تثبت 
فوق اأ�شطح من�زلهم وفوق جب�لهم متالزم�ً ذلك مع �شم�ع دوي الطلق�ت 
الن�رية اإعالم�ً ببدء دخول �شهر رم�ش�ن، �شهر ال�شوم، وكذا عند ثبوت عيد 
اإعالم الن��ص بدخول ال�شهر  �شهر رم�ش�ن وهي ع�دة قدمية املق�شود منه� 
ال�شهر  حلول  بنب�أ  يعمم  حتى  هذه  االإ�شع�ل  عملية  وت�شتمر  الف�شيل. 
ب�لتوجه  جمموعة  يقوم  كم�  وبلداتهم  قراهم  يف  االأه�يل  لكل  الف�شيل 
)احِلالل( جمع  ل�ش�كني  الن�ر  الإطالق  االأ�شدار  على  املطلة  للمرتفع�ت 
)حلة( الذين ي�شكنون مبوا�شيهم يف ف�شل ال�شت�ء وغريه الإعالمهم كذلك 
االأولى  الن�ر اخلطوة  اإ�شع�ل  وتعّد عملية  رم�ش�ن وخروجه.  �شهر  بدخول 
من خطوات اال�شتعداد ل�شهر رم�ش�ن، وهي و�ش�ئل متنوعة �شدت م�شد 

االإعالم يف امل��شي.

ويكون  الرتاويح،  �شالة  بعد  االأ�شرية  الزي�رات  رم�ش�ن  �شهر  تكرث يف 
بلقرن  اأه�يل  اعت�ده�  ت�شلية  و�ش�ئل  وهي  و�شعر،  واأدب  وذكر  تذاكر  فيه� 
يف املا�سي وحتى يف احلا�سر، يروحون بها عن النف�ص، وهي منط من اأمناط 

الت�شلية الع�ئلية ال�ش�ئعة املب�حة.

اخلتـــــــان:

يحر�ص اأه�يل بلقرن على خت�ن اأبن�ئهم امتث�اًل ل�شنة الر�شول حممد-]-. 
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ويليه عملية اإق�مة الوالئم واحلفالت التي مي�ر�ص فيه� الرق�ص والفنون ال�شعبية 
التقليدية املوروثة.

وقد و�شف ويلفر �شيجر اخلت�ن من خالل م� �ش�هده يف اأثن�ء رحلته عر 
ته�مة، فذكر اأن االأه�يل ك�نوا يحتفلون احتف�اًل بهيج�ً مبن��شبة اخلت�ن وقد 
�ش�هد ذلك ب�أم عينه، ودون ملحوظ�ته على ذلك ومن اأهمه� اأن اخلت�ن ك�ن 

جم�عي�ً وتق�م الوالئم واالحتف�الت بهذه املن��شبة)1(.

املاآتــــــــم:

يف ح�ل مر�ص فرد من اأفراد قبيلة بلقرن، ف�إن اأقرب�ءه واأفراد قبيلته يكونون 
اإلى ج�نب املري�ص وعلى مقربة منه، حيث يرتددون على زي�رته ومراقبته 
وال�شهر عنده يف اأثن�ء الليل ملوا�ش�ته والتخفيف عليه حتى �شف�ئه اأو وف�ته. 
وت�شييع  وتكفينه  غ�شله  بعد  امليت  بدفن  القبيلة  ورج�ل  االأقرب�ء  ويقوم 
جن�زته اإلى املقرة لل�شالة عليه. واإن مثل هذه االأمور حتدث ويعمل به� يف 

كل املجتمع�ت العربية، وهي اأمور تتوافق مع مب�دئ ال�شريعة االإ�شالمية.

يف  االجتم�عي  النواحي  على  ف�عاًل  ت�أثرياً  يوؤثر  جداً  مهم  اأمر  يبقى 
االأخرى  والقب�ئل  امليت  منه�  التي  القبيلة  اأه�يل  اأن  وهو  بلقرن  جمتمع 
ي�أتون جم�ع�ت ملوا�ش�ة اأهل امليت، ويف اأغلب االأحي�ن يقوم اأهل القبيلة 
ب�إعداد وجب�ت طع�م الأهل امليت مت��شي�ً مع ال�شنة املحمدية التي تو�شي 

)1( ارجع اإلى: ث�شيجر، وبلفرد، رحلة عر ته�مة وع�شري وجب�ل احلج�ز، ترجمة عبداهلل ن��شر الوليعي، وردت الرتجمة 
�شمن كت�ب بحوث ودرا�ش�ت يف العلوم االجتم�عية، كلية العلوم االجتم�عية، ج�معة االإم�م حممد ابن �شعود 

االإ�شالمية، 1406ه�/ 1986م، �ص71.



278

بزي�رة اأهل امليت وعمل طع�م لهم وم�ش�عدتهم يف م�أ�ش�تهم. فقد ورد عن 
الر�شول -]- اأنه ق�ل: »ا�شنعوا الآل جعفر طع�م�ً فقد اأت�هم م� ي�شغلهم« 
ج�ء ذلك يف نعي جعفر بن اأبي ط�لب الذي ا�شت�شهد يف غزوة موؤتة)1(. 
فمن الواجب على اأفراد املجتمع امل�شلم قبلي�ً ك�ن اأو ح�شري�ً اأن ي�ش�عدوا 

اأهل امليت وي�شنعوا الطع�م لهم.

الطعام وال�صراب:

اعتمد اأه�يل قبيلة بلقرن يف االأ�ش��ص على ثم�ر زراعتهم ب�عتب�رهم زراع�ً 
يف املق�م االأول. ومن منتوج�تهم الزراعية القمح وال�شعري والذرة والدخن 
والعد�ص واخل�شروات والفواكه، وع�دة م� تكون يف املن�طق اجلبلية. ويح�شر 
واملع�شوب  ك�لع�شيد  املنتوج�ت،  تلك  من  وطع�مهم  م�أكوالتهم  االأه�يل 
ك�مل��شية  احليوان�ت  يربون  وك�نوا  وغريه�.  واحل�ش�ء  واالأقرا�ص  والهري�ص 
التي  والزبدة  و�شمنه�  وحليبه�  حلمه�  من  ي�شتفيدون  وغريه�،  والبقر 
ي�شتخرجونه� من احلليب. ويعتمد �شك�ن الب�دية وكذلك �شك�ن االأ�شدار 
على منتوج�ت حيوان�تهم من األب�ن وزبدة و�شمن وحلم. ويحدث يف الع�دة 
تب�دل جت�ري بني الب�دية واحل��شرة، كل يت�جر مب� عنده من مواد يريد بيعه�، 
وب�ملق�بل ي�شرتي م� يحت�جه من مواد غذائية، وهو اأمر ي�شري على احل��شرة 
والب�دية على حد �شواء يف امل��شي. اأم� اليوم فكل �شيء موجود يف االأ�شواق 
بكرثة من االأطعمة واالأ�شربة واملواد الغذائية امل�شنعة واالأدوات الكهرب�ئية 

احل�فظة لالأطعمة واالأ�شربة وغريه� من لوازم احلي�ة احلديثة.

)1( ال�شوك�ين، حممد بن علي، نيل االأوط�ر، ج4، بريوت، دار الكتب، 1403ه�/ 1983م، �ص97.
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اإن الن�ش�ء ع�دة م� يح�شرن الطع�م يف من�زلهن، والع�دة اأن ي�أكل رج�ل 
االأ�شرة اأواًل اإذا ك�ن الطع�م ع�شيداً اأو هري�ش�ً اأو مع�شوب�ً، ثم ت�أكل الن�ش�ء 
بعد ذلك، وتكون االأم قد اأعدت طع�م�ً ك�في�ً للرج�ل والن�ش�ء، وهي الع�دة 
املتبعة يف تن�ول الطع�م لدى اأ�شر قبيلة بلقرن وغريه� من القب�ئل االأخرى. 
واإذا حل على رب االأ�شرة �شيف اأو �شيوف فيقدم الطع�م لهم وي�أكلون 
عن  ال�شيوف  قي�م  وبعد  االأكل.  يف  البيت  �ش�حب  ي�ش�ركهم  اأن  دون 

الطع�م ي�أكل اأفراد االأ�شرة.

اأن يغ�شل االإن�ش�ن يديه قبل تن�ول الطع�م،  اآداب تن�ول الطع�م  ومن 
يده  م�شتعماًل  دائري،  الطع�م على �شكل  االأر�ص حول  يجل�ص على  ثم 
اليمنى يف تن�ول الطع�م بعد ذكر ا�شم اهلل، ثم حمده على نعمه بعد الفراغ 
الدهون  بذلك  ويفرك  بع�ش�ً،  بع�شه�  يديه  مي�شح  من  وهن�ك  الطع�م.  من 

ب�ليدين لعل ذلك يخفف جف�ف االأيدي، خ��شة لدى الزراع والرع�ة.

االأغن�م  حلوم  فهي  القب�ئل  اأفراد  لدى  املف�شلة  امل�أكوالت  عن  اأم� 
)ال�ش�أن( وامل�عز مع املرق. وكذلك طع�م الع�شيد امل�شنوع من القمح اأو 
الذرة مع ال�شمن. ويحبون �شرب لنب االإبل واالأغن�م وامل�عز، وهن�ك من 
وي�شرب  التمر  يغلي  من  ومنهم  اللحم،  مرق  )ال�شوربة(  احل�ش�ء  يف�شل 
م�ءه. وقد تطورت امل�شروب�ت يف اأي�من� احل��شرة، واأ�شبحت جميع اأنواعه� 

متوافرة من قهوة و�ش�ي وع�شريات .. اإلخ.

ويف العيدين: الفطر واالأ�شحى يطبخ اأه�يل بلقرن اأطعمة متنوعة جتمع 
الواحدة  القرية  املتج�ورون من �شك�ن  الن��ص  في�أكل  يف مك�ن خ��ص، 
مع�ً، وجرت الع�دة اأن ي�أكل الفرد لقمة من كل �شحن قدم فيه طع�م 
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بلقرن  اأه�يل  ويتب�دل  ويردد اجلميع عب�رة: ع�د من هو عيده.  لالأكل، 
حلم االأ�ش�حي.

املطبخ عند اأهل بلقرن:
اأفراد  معي�سة  اأمناط  من  منطاً  تعّد  بلقرن  بالد  ال�سعبية يف  الأكالت  اإن 
جمتمع بلقرن واأ�شره. وتعتمد االأكالت يف مواده� على م� يزرعه اأه�يل بلقرن 
يف اأر�شهم، وعلى اإنت�جهم الزراعي واحليواين، وهذا اأمر يف غ�ية االأهمية 
اأر�شه  يف  موجود  هو  م�  على  و�شرابه  طع�مه  يف  م�  جمتمع  يعتمد  عندم� 

وبالده، خ��شة عندم� ت�شد املواد الغذائية ح�ج�ت املجتمع الغذائية.

مع  تت�ش�به  وقد  ال�شعبية،  االأكالت  بلقرن  جمتمع  مطبخ  يف  تكرث 
اأكالت االأ�شر يف جمتمع�ت القب�ئل الع�شريية وغريه�. ومن اأهم االأكالت 
اأو  القمح  ت�شنع من  منه� ع�شيد، وهي  والكثري  ْيَدة  الَع�شِ اأكلة  ال�شعبية: 
ال�شعري والذرة اأو الدخن خملوطني مع�ً، واملع�شوبة، التي ت�شبه الع�شيدة 
العجني  من  �شغرية  قطع  وهي  مراقيق  جمعه  واملرقوق:  كبري،  حد  اإلى 
الن�ر  القدر على  العجينة يف  اليد على �شكل دائرة، تو�شع  براحة  تفر�ص 
اأو  والعي�ص  القمح،  دقيق  من  ي�شنع  والُقْر�ص،  وال�شمن،  اخل�شروات  مع 
واحلوي�شة  ب�للنب،  مطبوخ�ً  الذرة  دقيق  من  ويتكون  ب�مل�شغوث،  يعرف  م� 
دق�ئق،  ع�شر  ملدة  الن�ر  على  املطبوخ  ال�شعري  حب  من  وهي  )ال�شويقة( 
والكب�شة، وهي م�شنوعة من اأرز وحلم. والرواكة )الفرقة( وهي عب�رة عن 
طحني ذرة ممزوجة باللنب، والعبيلة، وهي �سراب خملوط من املرق واللنب، 
والعريكة، وهي ت�شنع من خبز الر املفروك، وتقدم مع ال�شمن والع�شل، 
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والفتة، التي ت�شنع من خبز الر وال�شمن والع�شل اأو ال�شكر وحليب الغنم، 
وتخلط مع بع�شه� البع�ص.

من الوا�شح مت�م�ً اأن املواد الغذائية التي ت�شنع منه� االأكالت ال�شعبية 
يف بالد بلقرن يف اأغلبه� قمح و�شعري وذرة ودخن و�شمن وع�شل اإلى ج�نب 
اأن  كم�  للج�شم.  مفيدة  زراعية  مواد غذائية  فكله�  والفواكه،  اخل�شروات 
مثل هذه االأكالت قد تكون مكلفًة يف ح�ل ا�شتخدام اللحوم وال�شمن 
ال�شعبية يف بالد بلقرن جزءاً  والع�شل واحلليب وغريه�. وتظل االأكالت 
من تراث جمتمع بلقرن املتوارث يف الطع�م وال�شراب على الرغم من مرور 
قرون عليه، وعلى الرغم من تطور الأكالت يف ع�سرنا احلديث واختالط 
ذلك ب�ملط�بخ العربية التي قد تختلف عن الطبخ يف بالد بلقرن اإلى حٍد 
كبري. وقد يحدث مطبخ متنوع من خالل تب�دل االأكالت ال�شعبية واالأخذ 
عنه�، ولكن تبقى االأكالت ال�شعبية الأي جمتمع م�ثلة فيه وجزءاً من تراثه 

ال�شعبي يف الطع�م وال�شراب.

اللبا�س والزي واحُللي لدى رجال ون�صاء بلقرن:
ك�ن الرج�ل يف قبيلة بلقرن يلب�شون ثي�ب�ً مميزة، وهي اأن الثوب الواحد له 
كم�ن طويالن ي�شالن اإلى العقبني ي�شمى ثوب مذيل. واأ�شبح هذا الثوب 
اليوم من الزي الرتاثي يلب�شه بع�ص الرج�ل يف املن��شب�ت واالحتف�الت 
االآب�ء  تراث  على  حم�فظ�ً  بلقرن  بالد  يف  اجتم�عي  كرتاث  االجتم�عية 
والغرتة  امل�ألوف  االأبي�ص  الثوب  الرج�ل  فيلب�ص  اليوم  اأم�  واالأجداد. 
وال�شم�غ  امللون  ال�شوف  من  امل�شنوع  الثوب  ويرتدون  �شيف�ً.  والعق�ل 
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هو  اللب��ص  وهذا  �شت�ًء،  ال�شويف  امل�شلح  اأو  واجل�كيت  والعق�ل  االأحمر 
ال�ش�ئع يف جميع ربوع الوطن ال�شعودي. واللب��ص الذي ي�شتخدمه الرج�ل 
اأن  يف الغ�لب يت�أثر ب�لقدرة امل�لية للرج�ل اأو االأ�شرة. ومن الطبيعي جداً 
لب��ص الفقراء ال ي�ش�هي لب��ص االأغني�ء من حيث اجلودة واحلي�كة وحتى 

النوع وال�شكل.

ي�شنع اأه�يل بلقرن مالب�ص من جلود حيوان�تهم واأ�شوافه� ال�شتخدامه� 
م� هو م�شتورد من اخل�رج، خ��شة من بالد  الب�رد، ومنه�  ال�شت�ء  اأي�م  يف 
جلود  جت�رة  وهن�ك  احلج)1(.  مو�شم  اأثن�ء  يف  التج�رة  هذه  وتزدهر  احلج�ز. 

واأقم�شة ومالب�ص ت�أتي من البالد اليمنية.

الطويل  الثوب  يلب�شن  فهن  بلقرن  بالد  يف  الن�ش�ء  لب��ص  عن  اأم� 
العب�ءة  وتلب�ص  االأ�شود،  ب�خلم�ر  راأ�شه�  املراأة  وتغطي  االألوان.  املتعدد 
ال�شوداء عند اخلروج من املنزل. وقد يكون حج�ب املراأة الذي ترتديه 
من األوان: االأ�شود واالأ�شفر واالأخ�شر)2(، وقد ا�شتخدم احلج�ب امللون 
األب�شة  تبدلت  وقد  االأ�شود،  احلج�ب  في�شتخدم  اليوم  اأم�  امل��شي،  يف 
الن�ش�ء يف اأي�من� احل��شرة وتعددت يف اأ�شك�له� واألوانه� واأنواعه� وم�رك�ته� 
بف�شل حت�شن االأحوال االقت�ش�دية، وتطور احلي�ة االجتم�عية وم� اأتت 
به املو�شة، خ��شة ب�لن�شبة للبن�ت غري املتزوج�ت والن�ش�ء املتزوج�ت، 

خ��شة املتزوج�ت منهن حديث�ً.

)1( ابن جري�ص، بالد بني �شهر وبني عمرو، �ص90.

)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر وبني عمرو، �ص91.
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ك�نت الن�ش�ء املتزوج�ت وكبريات ال�شن يلب�شن اأقبية ت�شنع من اجللد 
حملي�ً، تلب�ص على الظهر لتقي الن�ش�ء من الرد. وتلب�ص الن�ش�ء اأحزمة فوق 
الثوب منه� ال�شبتة والن�شعة واالأحزمة الف�شية التي تلب�ص يف املن��شب�ت 
يف حفالت الزواج وغريه� من املن��شب�ت واحلفالت الن�ش�ئية. اأم� االأحذية 
ك�نت  النخيل  خو�ص  من  م�شنوعة  اأحذية  ومنه�  اجللد،  من  فم�شنوعة 
اجللود)1(.  من  م�شنوعة  االأحذية  فمعظم  اليوم  اأم�  امل��شي،  يف  ت�شتخدم 
من  والف�شية  الذهبية  للُحلي  ا�شتخدامهن  وزينتهن  الن�ش�ء  ُحلي  ومن 
خرزية  عقود  وهن�ك  ف�شية.  واأحزمة  وع�ش�ئب  وعقود،  وخوامت،  اأ�ش�ور، 
جميلة ت�شمى الظف�ر ن�شبة اإلى مدينة ظف�ر اليمنية. وتتزين الن�ش�ء ب�حلن�ء 

والريح�ن والعطور الن�ش�ئية املتنوعة)2(.

وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن احللي)3( يف بالد بلقرن تلقى اهتم�م�ً ف�ئق�ً من 
لدن ن�ش�ء بلقرن ومن لدن ن�ش�ء منطقة ع�شري على حد �شواء. واحللي يف 
بالد بلقرن تعّده� الن�ش�ء مقتني�ت، وهن يحر�شن عليه� الأنه� تكمل مظهر 
االجتم�عي  امل�شتوى  على  داللة  ت�شكل  احللي  اأن  كم�  اخل�رجي،  املراأة 

واالقت�ش�دي الأ�شرة املراأة.

مهر  وحلي  احللي.  املراأة  فيه�  تقتني  من��شبة  اأهم  يعد  املراأة  مهر  اإن 
وزوج  امل�شك،  من  وزوج  م�شفح،  حزام  عن  عب�رة  ع�دة  تكون  العرو�ص 

)1( اأبو داه�ص، عبداهلل بن حممد بن ح�شني، احلي�ة الفكرية واالأدبية يف جنوبي البالد ال�شعودية: 1200-1351ه�/ 
1785 – 1932م، اأبه�، الن�دي االأدبي، 1406ه�/ 1986م، �ص27، 28.

- ابن جري�ص، بالد بني �شهر وبني عمرو، �ص90.
)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر وبني عمرو، �ص93.

)3( القحط�ين، دليل بنت مطلق بن �ش�يف، احللي الن�ش�ئية التقليدية مبنطقة ع�شري، الري��ص، 1421ه�، �ص55-50.
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للمراأة يف  ب�لن�شبة  اأ�ش��شية  فكله� حلي  اخلوامت،  وزوج من  االأو�ش�ح،  من 
احللي  من  نوع  وهي  الر�ش�وة  حلي  وهن�ك  الع�شريية.  واملراأة  بلقرن  بالد 
يقدمه� الزوج لزوجته تر�شية له� عندم� يريد الزواج ب�أخرى. وهن�ك هدية 
الوالدة، وهي من احللي التي يقدمه� الزوج لزوجته بعد مرور اأربعني يوم�ً 
على والدة زوجته، ب�الإ�ش�فة اإلى م� يقدم للمراأة من حلي يف املن��شب�ت 

ك�الأعي�د وال�شف�ء من املر�ص وغريهم�.

واخل�شر  وال�شدر  اجليد  بلقرن، كحلي  بالد  �ش�ئعة يف  الف�شية  واحللي 
والكف واملع�شم والع�شد والرجل وم� فوق املالب�ص وغريه�)1(.

اأم� عن حلي االأنف فت�شمى يف بالد ع�شري ب�لزميم، ومنه� زميم قطرة 
الع�سل، وزمام م�سم�ص، وزمام اأبو ف�ص. واأما حلي الأذن فهي الأقراط اأو 
مثل خر�ش�ن  للخر�ش�ن  اأنواع  عدة  وهن�ك  بخر�ش�ن.  ع�شري  تعرف يف  م� 
وخر�ش�ن  �شم�ص  وخر�ش�ن  فواني�ص  وخر�ش�ن  مثلثة  وخر�ش�ن  لة،  ُمَنَخّ

م�شل�شلة اأو مدند�شة )2(.

اأم� عن حلي اجليد فمنه� ال�شعريية واملرتع�شة واللبة والطوق وغريه�. 
وهن�ك حلي ال�شدر وتلب�ص وتعلق يف الرقبة ب�شكل متديل وت�شل اأحي�ن�ً 

اإلى اخل�شر)3(.

)1( ملزيد من املعلوم�ت عن احللي يف ع�شري، ارجع اإلى: 
- القحط�ين: دليل، احللي الن�ش�ئية، �ص50 وم� بعده�، ف�لكت�ب �ش�مل للحلي يف ع�شري وفيه� لوح�ت كثرية متثل 

احللي ب�أنواعه� وا�شتخدام�ته�.
)2( القحط�ين: دليل ، احللي الن�ش�ئية، �ص57، 58.

)3( القحط�ين: دليل ، احللي، �ص75-68.
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)1( ابن جري�ص، بالد بني �شهر وبني عمرو، �ص92، 93.

من االأ�شي�ء التي يتزين به� الرج�ل لب�ص ال�شالح، ك�ل�شيوف واخلن�جر 
مع  اأو  الثي�ب  اأكم�م  يف  الريح�ن  اأغ�ش�ن  ي�شتخدم  وبع�شهم  والبن�دق 
الرج�ل  من  ال�شن  وكب�ر  يكتحل.  من  ومنهم  الراأ�ص(  )لب��ص  العم�مة 
يتبدل  م�  ومنه�  املنطقة.  يف  م�ألوفة  اأمور  وهي  ب�حلن�ء)1(،  حل�هم  ي�شبغون 
عالم�ت  من  �ش�حبه�  وم�  احل��شرة  اأي�من�  يف  خ��شة  الزمن،  مع  ويتغري 
التغيري والتطور. وا�شتهر اأه�يل بلقرن بت�أنقهم يف امللب�ص، وتنوع مالب�شهم 

خ��شة لدى الفئ�ت املي�شورة واملتو�شطة.



ت�ضوير: عبداخلالق بن م�ضلح بن ح�ضن القرين286
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متهيد:

لكل جمتمع من املجتمع�ت االإن�ش�نية تراث ح�ش�ري يعتز به اأفراده، 
ويح�ولون قدر اإمك�نهم املح�فظة عليه، بل وتنميته على الرغم من التغريات 
االجتم�عية التي حتدث بني الفينة واالأخرى. واإن جمتمع بلقرن ميثل ح�لة 
اأ�شياًل م� زال الكثري  اأفراده تراث�ً ح�ش�ري�ً  من هذه احل�الت، فقد توارث 

منه م�ثاًل وح��شراً. وج�ء تراث بلقرن متنوع�ً و�ش�ماًل.

الألعاب ال�صعبية:
اأفراد  قبل  من  مت�ر�ص  التي  الت�شلية  واألع�ب  ال�شعبية  االألع�ب  ت�أتي 
الرتاث  مقدمة  يف  الفراغ  واأوق�ت  واحلفالت  االأعي�د  اأي�م  يف  بلقرن 
وق�ش�ء  الت�شلية،  وحب  النف�ص،  عن  الرتفيه  منه�  والغر�ص  ال�شعبي، 
ري��شة اجل�شم، ويف  �شعبية مفيدة يف جم�الت  األع�ب  مم�ر�شة  الوقت يف 
الوقت نف�شه تقوي اأوا�شر املحبة والرتابط واالألفة بني اأفراد جمتمع بلقرن، 
علم�ً ب�أن االألع�ب ال�شعبية هذه له� قوانينه� واأوق�ته�، وهي األع�ب �شعبية 
متوارثة، وم� زالت مت�ر�ص على الرغم من وجود االألع�ب الري��شية احلديثة 

والو�ش�ئل الري��شية املتطورة.

العر�صــــة:
من�طق  يف  غريهم  ومي�ر�شه�  بلقرن،  رج�ل  مي�ر�شه�  �شعبية  رق�شة  وهي 
اأخرى من من�طق اململكة العربية ال�شعودية. وهي رق�شة �شعبية م�شهورة 

الرتاث ال�ضعبي لبالد َبْلَقْرن
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اأخرى. ويف  اإلى  منطقة  تختلف من  وقد  وا�شع،  نط�ق  ومت�ر�ص على  جداً 
من  وغريهم�  الزواج  وحفالت  االأعي�د  اأوق�ت  ويف  تكون جم�عية  الع�دة 
من��شب�ت االأفراح الع�مة. وي�شطف الرج�ل يف �شف طويل دائري يرددون 
والبطوالت  احلرب  تعر عن  �شعرية  ق�ش�ئد  من  عليهم  �ش�عرهم  يلقيه  م� 
واالفتخ�ر ب�لن�شب واالأهل وال�شج�عة والكرم وغريه� من اأغرا�ص ال�شعر 
ذات ال�شف�ت النبيلة وامل�ألوفة. وح�لي�ً يعّر �ش�عرهم عن امتداح ملوكهم، 
و�شدق والئهم لدولتهم، وال�شكر على م� اأنعمه اهلل عليهم به يف ظل هذه 

القي�دة احلكيمة من اأمن وا�شتقرار وحت�بب بني جميع القب�ئل .. اإلخ.

اخلطوة )اللعب(:

رق�شة �شعبية ب�خُلطى ومفرده� خطوة، ترق�ص ع�دة يف �شهرات االأفراح، 
االأول  ال�شف  يرفع  متق�بلني،  فيه� على �شكل �شفني  امل�شرتكون  ويكون 
�شوت�ً من اللحن الطويل ثم يتلوه ال�شف االآخر. ويف اأثن�ء الرق�ص يرجع 
الركبة  تنثني  اللحن  الوراء، ويف و�شط  اإلى  الرق�شة خطوة  امل�شرتكون يف 
ثم  الو�شط،  اإلى  ترفع  ثم  اليمنى،  الركبة  تتلوه�  مف�جئ  ب�شكل  الي�شرى 
تعود ث�نية وب�شرعة. وقد �شميت هذه الرق�شة ب�خلطوة؛ الأن الذين يرق�شون 

فيه� ي�شتخدمون اخلطوة عند رجوعهم اإلى الوراء.

القميـــزا:

تت�ألف لعبة القميزا من فريقني مت�ش�بقني فيم� بينهم�، تكون وجهة كل 
فريق مغ�يرة للفريق االآخر. ويبداأ الفريق�ن بعمل اأكوام رملية على االأر�ص 
يف اأم�كن خمتفية يف جهة م� يفرت�ص اأال يعرث عليه� اأفراد الفريق املن�ف�ص. 
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وبعده� يتجه اأفراد الفريق الواحد اإلى مك�ن عمل الفريق املن�ف�ص، ويبداأ 
االآخر. ويف ح�ل  الفريق  اأق�مه�  التي  الرمل  اأكوام  مب�شح  فريق  اأفراد كل 
�شوتهم  ب�أعلى  يقولون  املن�ف�ص،  الفريق  اأكوام  كل  ت�شوية  من  االنته�ء 
»انقطع اخلط االأحمر« اأي �شوت كل اأكوام الفريق املن�ف�ص. ويذهب كل 
فريق ملعرفة م� دمره للفريق املن�ف�ص، والفريق الذي يبقى له عدٌد اأكرث من 

االأكوام غري املدمرة يكون هو الف�ئز يف اللعبة.

اأبو ت�صع )املقطار(:

هي لعبة تت�ألف من ثالثة مربع�ت متداخلة تر�شم على االأر�ص يتب�رى 
فيه� العب�ن فقط، مع كل منهم� ت�شع ح�شي�ت اأو ت�شع عجم�ت من التمر، 
ولذلك �شميت اللعبة ب�أبي ت�شع. ف�ل�شخ�ص الذي يتمكن من و�شع ثالث 
املناف�ص.  الطرف  من  حبة  يربح  فاإنه  م�ستقيمة،  نقاط  ثالث  يف  عجمات 

وي�شتمر اللعب حتى الق�ش�ء على كل حب�ت الطرف االآخر.

اأبو ثالث )ال�صوق(:

ثالث  منهم�  �شخ�ص  مع  يكون  �شخ�ش�ن،  اللعبة  هذه  يف  يتن�ف�ص 
ح�شي�ت، ويكون مع ال�شخ�ص الث�ين ثالث عجم�ت من التمر. وير�شم 
الطرف�ن مربع�ً متق�طع القطرين، يح�ول كل واحد من املتن�ف�شني و�شع م� 
معه من حب�ت على خط واحد، علم�ً ب�أن الطرف االآخر يح�ول منعه من 
ذلك. وعليه ف�إن ال�شخ�ص الذي ي�شع احلب�ت على اخلط اأواًل يكون هو 
الف�ئز، ويح�شب له نقطة واحدة. ويظل االأمر يتكرر حتى ينزل ال�شخ�ص 

منهم� كل م� معه من حب�ت.
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النبالة )النبيال(:

النب�لة عب�رة عن قطعة من اخل�شب القوي اأو ق�شيب حديد على �شكل 
رقم )7( يربط يف كل طرف من طريف القطعة اخل�شبية اأو احلديدية ب�شري 
من املطاط الطري املتجاوب، ويو�سل الطرفان الآخران من املطاطني بقطعة 
جلد من طرفيه�. وعند الت�شويب على الهدف يو�شع حجر �شغري يف قطعة 
اجللد، ثم ي�شد املط�ط�ن اإلى اخللف ويقذف احلجر ب�جت�ه الهدف. والنب�لة 
هذه م�شهورة يف جميع البالد العربية وله� اأ�شم�وؤه�، فعلى �شبيل املث�ل ال 
احل�شر ت�شمى يف بالد جند النبيطة، ويف فل�شطني مقالع�ً، ويف االأردن نق�فة، 

وغريه� من م�شمي�ت اأخرى لكن ال�شكل واالأداء يبقى واحداً.

املعيــــــــل:
يلعب يف هذه اللعبة عدد من ال�شب�ب يف الليل حيث الظالم. ويتجمع 
خمتفية،  اأم�كن  يف  جميع�ً  ينت�شرون  ثم  دائري،  خط  داخل  يف  ال�شب�ب 
ال�شب�ب  ب�لبحث عن  ويقوم�ن  املك�ن،  ال�شب�ب حلرا�شة  اثن�ن من  ويبقى 
ال�شب�ب اخلطة دون  اإلى اخلطة. ومن يدخل من  الدخول  قبل  و�شربهم 
تقع  فعليهم  ي�شربون  الذين  اأم�  يعفى من حرا�شة اخلطة،  ف�إنه  ي�شرب  اأن 
اإن  ذلك.  من  متكنوا  اإذا  و�شربهم  ال�شب�ب  والتفتي�ص عن  اخلطة  حرا�شة 
هذه اللعبة منت�شرة يف معظم البالد العربية، كل ي�شميه� كم� ي�ش�ء، لكن 

اللعبة واحدة من حيث ال�شكل واالأداء.

الــــــــــرن:
يلعبه� فريق�ن يقف كل منهم� على م�ش�فة واحدة من كوم من احلج�رة 
ال�شغرية ي�شل عدده� اإلى �شبعة اأحج�ر مكومة فوق بع�شه� يقذف الفريق 
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الكرة  اأ�ش�بته�  ف�إذا  الت�شعة،  االأحج�ر  كوم  على  ال�شغرية  الكرة  االأول 
بوا�شطة  الإم�ش�كهم  الث�ين  الفريق  بهم  حلق  احلج�رة  من  بع�ش�ً  واأنزلت 
التي  احلج�رة  ي�شف  اأن  االأول  الفريق  يح�ول  نف�شه  الوقت  ويف  الكرة، 
�شقطت لتكون كم� ك�نت عند البداية، ف�إذا مت �شف احلج�رة قبل �شربهم 

ب�لكرة عنده� يفوز الفريق الذي �شف احلج�رة.

اخلطة )احليدة(:

اللعبة عب�رة عن م�شتطيل مق�شم اإلى �شتة اأق�ش�م مت�ش�وية، واإلى ج�نب 
منه  اليمني  وعلى  الع�م(  امل�شتطيل  من  االأول  )الق�شم  االأول  امل�شتطيل 
الث�لث  )الق�شم  الث�لث  امل�شتطيل  ويكون  املنث�ل،  يدعى  �شغري  مربع 
يحق  ال  الرابع  وامل�شتطيل  فيه.  لال�شرتاحة  خ��ش�ً  الع�م(  امل�شتطيل  من 
اأي�ش�ً، واإذا وقع احلجر املرمي  اأن يقع احلجر فيه  اال�شرتاحة فيه وال يحق 
فيه خ�شر �ش�حبه اللعبة. ويلعب يف هذه اللعبة �شخ�ش�ن، فريمي اأحدهم� 
األ يقع على اأحد خطوط  حجراً �سغرياً بيده يف امل�ستطيل الأول ب�سرط 
امل�شتطيل وال يتج�وز حدود امل�شتطيل واإال فقد دوره، واإذا جنح فعليه اأن يقفز 
على رجل واحدة ويهبط على احلجر، ثم يدفع ب�حلجر خ�رج امل�شتطيل، 
ثم يلتقط احلجر ويرميه يف امل�شتطيل الث�ين، ويقوم بقفز امل�شتطيل االأول 
اإلى الث�ين ويهبط على احلجر، ثم يدفعه اإلى حيث بداأ، ثم ي�شع احلجر يف 
امل�شتطيل الث�لث، وله حق اال�شرتاحة فيه على الرجلني ثم ي�شع احلجر 
ُيعمل يف  وهكذا  عليه،  يقفز  ثم  )املنث�ل(  املربع  به يف  ويرمي  قدمه  على 
امل�شتطيالت الب�قية: الرابع واخل�م�ص، وال�ش�د�ص، واإذا جنح يف كل ذلك 

ح�شبت له جولة واحدة وا�شتمر يف اللعبة.
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القحيم واملراق�صة:

تقوم لعبة القحيم على اأ�ش��ص �شفني متق�بلني من الرج�ل يف كل �شف 
جمموعة من الرج�ل مم�شكني بع�شهم بع�ش�ً ب�الأيدي. ولعبة القحيم ت�شبه 
اأم� عن  اأ�شرع يف االأداء منه�.  اإلى حد كبري لعبة اخلطوة، ولكن القحيم 
لعبة املراق�شة، فهي من الرق�ش�ت ال�شعبية التي توؤدى على الزير، فريق�ص 
الث�نية.  املجموعة  لرتق�ص  املجموعة  تقف هذه  ثم  الرج�ل،  من  جمموعة 

وجتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن الرق�ش�ت ال�شعبية املحلية له� اأه�زيجه�.

وهن�ك األع�ب �شعبية يلعبه� الرع�ة يف اأثن�ء رعيهم، منه�: �ش�ري والبعية 
من  الرعي  قطيع  يقرتب  عندم�  يلعبون  الرع�ة  وك�ن  )الوثب(.  والقحم 
اأن تهجم  من  الذئ�ب مراقبة �شديدة خوف�ً  يراقبون  دائم�ً  البيوت، وك�نوا 

على الغنم.

مم�ر�شتهم  قدمي�ً  بلقرن  �شب�ب  لدى  املف�شلة  الري��شية  االألع�ب  ومن 
اأثر  على  الودي�ن  يف  املتبقية  واملي�ه  االآب�ر  ومي�ه  الرك  مي�ه  يف  ال�شب�حة 
من  القفز  ال�شب�ب يف  ويتب�رى  ب�حلي�د.  يعرف  م�  وهو  وال�شيول،  االأمط�ر 

اأعلى البئر اإلى اأ�شفله.

وبالد بلقرن بك�مله� غنية ب�الألع�ب ال�شعبية التي تعّد من املم�ر�ش�ت 
الرتويحية التي مي�ر�شه� �شب�ب بلقرن يف اأوق�ت فراغهم، وهي األع�ب �شعبية 
ع�مة مي�ر�شه� االأه�يل منذ عدة قرون �ش�بقة، مع العلم اأن بع�شه� قد اندثر. 
وك�نت االألع�ب ال�شعبية الري��شية البدنية مت�ر�ص ع�دة يف داخل املن�زل، 
واأخرى يف املي�دين الف�شيحة حول البيوت، اأو يف اجلب�ل واالأودية وغريه�. 
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ومن االألع�ب التي ك�ن مي�ر�شه� الرج�ل خ�رج املن�زل، ال�شب�ق على االإبل 
اأو اخليل اأو االأقدام، حيث حتدد امل�ش�فة ويحدد املت�ش�بقون، واأحي�ن�ً يكون 

هن�ك جمهور من امل�ش�هدين، وحك�م لل�شب�ق.

هن�ك ري��شة الرم�ية ب�لر�ش��ص، حيث ك�نت حتدد عالمة على م�ش�فة 
فيه�  التي  االألع�ب  وت�شمى مثل هذه  اإ�ش�بته�،  الرم�ة يف  يتب�رى  معلومة 
تلك  تكون  واأحي�ن�ً  ب�لن�شع،  الهدف  واإ�ش�بة  البن�دق  ا�شتعم�ل  مم�ر�شة 

الري��شة ب�حلج�رة ال ب�لر�ش��ص)1(.

وه�ت�ن  املق�مزة،  الث�نية  وت�شمى  النفت  االأولى  ت�شمى  لعبت�ن  هن�ك 
اللعبت�ن لهم� عالقة ب�لقفز. ف�لنفت عب�رة عن حم�ولة للقفز من ج�نب جدار 
اإلى ج�نبه االآخر. اأم� املق�مزة فتكون ب�لتن�ف�ص بني جمموعة من ال�شب�ب 

للقفز اأطول م�ش�فة ممكنة من مك�ن مرتفع اإلى اأر�ص ترابية ن�عمة)2(.

وفيه�  امل�ش�هدين،  بع�ص  اأم�م  تتم  ك�نت  التي  امل�ش�رعة  ري��شة  هن�ك 
كله�  هذه  وغريهم�)3(.  املع�ركة  اأو  املرا�شعة  اللعبة  هذه  وت�شمى  حكم، 
حديثة  ري��شية  األع�ب  حمله�  حلت  متوارثة  قدمية  رج�لية  �شعبية  األع�ب 
الط�ئرة وغريه�. وم� زالت  اأو كرة  اليد  اأو كرة  ال�شلة  اأو كرة  القدم  ككرة 
االألع�ب الري��شية ال�شعبية القدمية حمببة لدى اأه�يل بلقرن، فتم�ر�ص يف 

حفالت االأعي�د واالأفراح واملن��شب�ت الع�مة وغريه�.

)1( ال�شدح�ن، عبداهلل بن ن��شر، الرتويح يف املجتمع ال�شعودي يف عهد امللك عبدالعزيز، كت�ب الدارة، الكت�ب الرابع 
ع�شر، الري��ص، 1428ه�، �ص108.

)2( ال�شدح�ن، الرتويح، �ص108.
)3( ابن جري�ص، غيث�ن بن علي، ع�شري: درا�شة ت�ريخية يف احلي�ة االجتم�عية واالقت�ش�دية 1100-1400ه�/ 1688-

1980م، جدة، دار البالد للطب�عة، 1415ه�، �ص108.
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البالد  من�طق  يف  تنت�شر  ال�شعبية  االألع�ب  هذه  مثل  اأن  الوا�شح  من 
واملعي�شية  االجتم�عية  للظروف  من��شبة  األع�ب  وهي  ال�شعودية،  العربية 
ظلت  فقد  تن�ق�شه�،  من  الرغم  وعلى  املن�طق،  تلك  ال�ش�ئدة يف  والبيئية 
مت�ر�ص ولكن على نط�ق اأ�شيق، حيث حل مك�نه� األع�ب قد تكون م�ش�بهة 

له�، لكنه�، ارتدت ثوب�ً حديث�ً.

انت�شرت يف بالد بلقرن امل�ش�بح احلديثة املتوافرة يف بيوت  واليوم وقد 
ال�شب�ب يف  لرع�ية  الع�مة  الرئ��شة  اأن�ش�أته�  التي  الع�مة  واالأندية  ال�شب�ب 
ذلك  كل  االأهلية،  ال�شب�حة  �ش�الت  اإلى  ب�الإ�ش�فة  بلقرن،  بالد  من�طق 
االألع�ب  من  وهي  ال�شب�حة  بلقرن  �شب�ب  ملم�ر�شة  من��شب�ً  جواً  اأوجد 

الري��شية التي حث االإ�شالم على تعلمه� ومم�ر�شته�.

جوانب من الأدوات الرتاثية ال�صعبية:
ت�شكل  اليوم  زالت  وم�  قدمي�ً،  ا�شتخدموه�  اأدوات  بلقرن  اأه�يل  �شنع 
بع�شه�  زال  م�  التي  الرتاثية  االأدوات  �شعبي�ً، ومن هذه  تراث�ً  يف معظمه� 

م�شتخدم�ً يف اأي�من� احل��شرة نذكر على �شبيل املث�ل ال احل�شر:

اأ( اأدوات تراثية خا�صة باملاء:

وهي اأدوات تراثية �شعبية كثرية ومتنوعة، منه�:

الدلــــو:

�سنع الدلو ل�ستخراج املياه من الآبار، وهو م�سنوع من اجللد اأو املطاط 
اأ�شفل  اإلى  ي�شل  طويل  بحبل  الدلو  يربط  التنك.  من  واأحي�ن�ً  املقوى، 
البئر، فينزل الدلو يف البئر حتى ميتلئ، ثم يرفع الدلو ب�ليد اإلى اأعلى البئر 
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وقد امتالأ ب�مل�ء. والدلو اأداة �ش�ئعة اال�شتخدام يف كل القرى العربية التي 
تتوافر فيه� االآب�ر ال�ش�حلة لل�شرب.

الَغـــْرب:

الغرب دلو كبري ي�شنع ع�دة من اجللد، وي�شتخدم يف ا�شتخراج املي�ه 
من االآب�ر بوا�شطة حيوان�ت ال�شقي. له فتحة كبرية تدخل منه� مي�ه البئر 
اإلى الغرب حتى ميتلئ في�شحبه� احليوان اإلى اأعلى، ويخرج امل�ء منه� اإلى 
احلو�ص عن طريق فتحة �شغرية. ويوجد يف اأ�شفل الغرب حجر ليزيد وزنه، 
ويكون وزن احلجر ع�دة اأكرث من )3 كغم( ي�شمى الثقل، ف�ئدته ي�ش�عد 

على غط�ص الغرب يف م�ء البئر.

الر�صـــاء:

البقر،  جلود  من  ع�دة  ي�شنع  وقوي،  مفتول  �شميك  حبل  الر�ش�ء 
وي�شتخدم يف رفع الدلو من البئر اإلى اأعلى.

العراجـــي:

الَغْرب  فتحة  يف  يو�شع�ن  اخل�شب  من  عودين  عن  عب�رة  العراجي 
الكبري يو�شع فيهم� احلبل الذي ي�شحب بوا�شطته الدلو اإلى اأعلى البئر 

وهو مملوء ب�مل�ء.

القربـــة:

ت�شنع من اجللد، وخ��شة من جلود االأغن�م املدبوغة. وت�شتخدم يف 
والن�ش�ء على ظهورهم.  الرج�ل  ويحمله�  البيت،  اإلى  البئر  امل�ء من  نقل 

وت�شتخدم القربة يف تريد امل�ء عندم� تو�شع يف مك�ن مير فيه الهواء.
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ب( اأدوات احلبوب والتنقية والطحن:

املن�سـرة:
ت�شنع من �شعف النخيل، وت�شتخدم لن�شر احلب ا�شتعداداً لتنقيته.

املُْنُخـــْل:
دائري ال�شكل، وله ح�فة مرتفعة من اخل�شب، ويف اأ�شفل احل�فة �شبك 

من املعدن الذي ال ي�شداأ، ي�شتعمل لتنقية احلب من ال�شوائب.

الرحــى:
فوق  اأحدهم�  يو�شع  القوي،  احلجر  قر�شني من  م�شنوعة من  وهي 
االآخر. وتكون يف القر�ص العلوي فتحة يف و�شطه تو�شع فيه� احلبوب املراد 

طحنه�، وبه مقب�ص من اخل�شب يدار ب�ليد عند الطحن.

اجلريــن:
اجلرين م�ش�حة كبرية من االأر�ص املبلطة ب�لطني، يتم فيه ت�شفية احلب 
وي�شفى  جوانبه.  وعلى  اجلرين  و�شط  يف  ع�دة  تو�شع  التي  �شن�بله  من 
الرفة  عن  احلب  عزل  وهي  الذراء  عملية  ت�أتي  ثم  من��شبة  بطريقة  احلب 
)بق�ي� �شن�بل القمح( عن طريق الذراء يف الهواء. ثم ت�أتي مرحلة النخ�لة، 
وهي نخل احلب وتخلي�شه من ال�شوائب، ويف الع�دة تقوم الن�ش�ء بذلك 
بوا�شطة املنخل وهن ج�ل�ش�ت على االأر�ص. ويعب�أ احلب النقي يف اأكي��ص 
ثم يخزن. اأم� م� تبقى من �شوائب فتخزن اأي�ش�ً يف خمزن املوا�شي الإطع�مه� 
هذه  مثل  اأن  اإلى  هن�  االإ�ش�رة  وجتدر  ب�ل�شفل.  املخزن  هذا  وي�شمى  منه، 
الطرق اخل��شة بتنقية احلبوب هي طرق قدمية متوارثة، وقد تن�ق�ص العمل 
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به� بعد ا�شتخدام الفالح اأدوات واآلي�ت حديثة يف تنقية احلبوب.

املطحــــن:
ي�شنع املطحن ع�دة من �شعف النخل، ويكون على �شكل دائري مقعر 
االأغرا�ص  بع�ص  لنقل  املطحن  ي�شتخدم  الليف،  من  حلقت�ن  اأعاله  ويف 

ك�حلب وغريه.

املهـــرا�ض:
وهو عب�رة عن قطعتني من النح��ص، اإحداهم� على �شكل حفرة يو�شع 
فيه� ال�شيء املراد طحنه، واالأخرى عب�رة عن مدق يدق فيه ال�شيء املراد 
اأو ب�لنجر، وهو م�شنوع  طحنه. وي�شمى املهرا�ص يف بلدان اأخرى ب�له�ون 

من معدن النح��ص، ومنه م� هو م�شنوع من اخل�شب القوي.

ج( اأدوات تراثية ت�صتخدم يف احلرث:

اللومــة )املحراث(:
ي�شنع من اخل�شب واحلديد، مم�شكه العلوي من اخل�شب و�شفرة احلرث 
من  به  اأم�شك  قد  الفالح  ويكون  املحراث  البقر  جتر  القوي.  احلديد  من 
اأعاله، فتحرث االأر�ص قبل زراعته�. وي�شتخدم هذا املحراث يف من�طق 
اآالت  ا�شتخدام  قبل  واالإ�شالمي، خ��شة  العربي  الع�مل  اأنح�ء  كثرية يف 

احلرث احلديثة.

املجرنـــــة:
عملية  عند  البقر  من  جوزين  رق�ب  على  يو�شع  الذي  الع�ر�ص  وهي 

احلرث، وهو م�شنوع من اخل�شب.
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امل�سحـاة:
اأو مثلث، له� فتحة  وهي قطعة حديدية ح�دة تكون على �شكل مربع 

تو�شع فيه� يد خ�شبية قوية، ت�شتخدم ع�دة يف حفر االأر�ص.

املدم�ســة:
وهي عب�رة عن قطعة من اخل�شب طوله� مرتان ف�أكرث قلياًل وعر�شه� من 
املزارع،  ويعتليه�  البقر  ت�شحبه�  �شنتيمرتاً  اإلى خم�شني  �شنتيمرتاً  اأربعني 

ي�شتخدمه� الفالح لتم�شيط االأر�ص وت�شويته� بعد االنته�ء من حرثه�.

د(  اأدوات تراثية خلزن املواد وحفظها:

الُقْطـــف:
ي�شنع من اجللد، ويخزن فيه النب والزجنبيل )احلواية( والهيل وغريه�.

الُعكـــــة:
ت�شنع من اجللد، ويخزن فيه� ال�شمن.

ال�سـّحارية:
ويكون  الثمينة،  االأ�شي�ء  فيه  تو�شع  احلديد  اأو  اخل�شب  من  �شندوق 

ال�شندوق يف الع�دة مزخرف�ً وعليه نقو�ص جميلة.

هـ( اأدوات تراثية من لوازم الدواب:

الب�ســامة:
وتكون  ذلك،  وغري  واخل�شب  احلطب  حلمل  اجلمل  ظهر  على  تو�شع 

ع�دة م�شنوعة من اخل�شب.
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القتـــب:

ي�شنع من اخل�شب، ويو�شع على ظهر اجلمل حلمل العلف واحلب.

احِلْلـــ�ض:
الراكب،  لراحة  الدواب  ويو�شع على ظهر  اخلي�ص،  قم��ص  ي�شنع من 

وهو يف الوقت نف�شه يحمي الدابة.

املناجــل:
الُعتم  عليه�  ليحمل  احلم�ر  ظهر  على  وتو�شع  اخل�شب،  من  ت�شنع 

واحلطب وغريهم�. وهي تو�شع اأي�ش�ً على ظهر اجلم�ل حلمل احلج�رة التي 

ت�شتخدم يف البن�ء.

الُرحـــلة:
ت�شنع من �شعف النخل، وتو�شع على ظهر اجلمل اأو ظهر احلم�ر لتحمل 

فيه� االأغرا�ص وخ��شة املنتوج�ت الزراعية.

اخُلــــْرج:
ي�شبه الكي�ص، وي�شنع من ال�شوف ويزخرف، ويو�شع على ظهر احلم�ر 

لتحفظ فيه االأغرا�ص املنقولة.

املحفـــرة:
ت�شنع من �شعف النخل، وهي دائرية ال�شكل جموفة، ت�شتخدم يف 

نقل ال�شم�د.
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و( اأدوات تراثية خا�صة بالطعام:

ال�شحف��ة:
العي�ص  اأكلة  ت�شمى  �شعبية  اأكلة  فيه  تو�شع  الَغْرب،  وع�ء من خ�شب 
ْحفة م� يت�شع لذبيحة كبرية  )امل�شغوث( وال�شحفة غ�لية الثمن. ومن ال�شَ
من الغنم. وله عروت�ن من حديد مثبتت�ن يف ج�نبه ُيْحمل منهم�. وت�شتعمل 
نوعه وعلى  اأحج�م �شغرية من  العربية، ومنه  ال�شحفة يف من�طق اجلزيرة 

هيئته، وكله� ت�شتعمل لتقدمي الطع�م)1(.

املغـــراف:
ي�شتخدم لغرف الطع�م بداًل من امللعقة ح�لي�ً.

التــــــورة:
وع�ء ي�شبه القدر، م�شنوع من الطني، ي�شتخدم للطبخ على الن�ر مب��شرة، 

تطبخ فيه طبخة العي�ص اأو الرواكة.

القـــــدح:
ي�شتخدم ل�شرب امل�ء واللنب، وهو م�شنوع من اخل�شب.

امل�ســـواط:
اأداة كبرية لتحريك الدقيق يف طبخة الع�شيدة اأو العي�ص عند الطهي، 

وهو م�شنوع من اخل�شب وطوله� يف حدود املرت الواحد.

ال�ســعن:
ي�شتخدم خلزن احلبوب، وهو م�شنوع من �شعف النخل.

)1( ابن جنيدل، �شعد بن عبداهلل، معجم الرتاث، الكت�ب الرابع، االأطعمة واآنيته�، دارة امللك عبدالعزيز، الري��ص، 
1428ه�، �ص29-28.
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ال�ش��كوة:
ت�شنع من جلد الغنم املدبوغ، وت�شتخدم خل�ص اللنب وحفظه.

الزنبي��ل:
حتمل فيه بع�ص االأغرا�ص، وهو م�شنوع من �شعف النخيل، وي�شمى القفة.

اجلح��ل:
ي�شتخدم للعجن والطبخ، وي�شنع من الفخ�ر.

اخلم��رة:
ت�شتخدم للقهوة العربية.

العدل��ة:
ت�شتخدم خلزن احلبوب، وهي م�شنوعة من �شعف النخل.

امِل�ْش���ه�:
ي�شنع فيه اخلبز، ويعرف ب�ل�ش�ج.

امِل�ش��وفة:
ت�شتخدم بداًل من املروحة، يغطى به� االأطعمة، وت�شنع من �شعف النخل.

املن�ش���فة:
يو�شع فيه� اخلبز والتمر.

املخ��و�ص:
ي�شتخدم لتحريك العي�ص يف اأثن�ء خبزه.

امليف�����ي:
ي�شتخدم ل�شنع اخلبز ب�أنواعه.
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البناء والعمران يف بالد بلقرن:

متهيــــــد:
يدخل البن�ء والعمران يف جم�ل الدرا�ش�ت الت�ريخية احل�ش�رية الأي 
نوع  ك�ن  مهم�  الب�شرية،  املجتمع�ت  من  جمتمع  الأي  اأو  االأمم  من  اأمة 
البن�ء والعمران، ومهم� ك�ن �شكله وفنه ومواد البن�ء امل�شتخدمة فيه. ومن 
املعروف اأن الت�ريخ احل�ش�ري يدّون اأن�شطة االأمم وال�شعوب واملجتمع�ت 
يف جم�الت االجتم�ع واالقت�ش�د والعمران والعلم والثق�فة وغريه�. ومن 
اأن يت�أثر البن�ء والعمران يف منطقة م� بطبيعة تلك املنطقة  الطبيعي جداً 
املنطقة وقدرتهم االقت�ش�دية  تلك  اأهل  واإمك�ن�ت  وجغرافيته� من جهة، 

والب�شرية من جهة اأخرى.

والعمران  املن�زل  بن�ء  على  بلقرن  بالد  والعمران يف  البن�ء  يقت�شر  مل 
املدين فقط، واإمن� �شمل جم�الت اأخرى مثل: العمران الديني، والعمران 
الع�شكري، والعمران اخل��ص ب�ملوؤ�ش�ش�ت التعليمية واالقت�ش�دية وغريه�، 
وهي اأمور متوافرة يف نت�ج احل�ش�رات االإن�ش�نية برمته�. وال بد من وجود 
والعمران  والبن�ء  املدن  يف  الق�ئم  والعمران  البن�ء  بني  واختالف  تب�ين 
الق�ئم يف القرى. ونحن هن� ال نكتب عن اإن�ش�ء املدن والقرى، فقد ت�شدى 
تلك  والعمران يف  البن�ء  نكتب عن  واإمن�  لذلك،  واجلغرافيون  البلدانيون 
املدن والقرى، وخ��شة البن�ء والعمران الق�ئم ولي�ص البن�ء والعمران الذي 

اأ�شبح اآث�راً ت�ريخية مدرو�شة.
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البيوت ال�صكنية يف بالد بلقرن:

الوحدة  هي  والقرية)1(  قرويون،  زراع  بلقرن  بالد  �شك�ن  معظم  اإن 
ال�شكنية االأولى يف بالدهم، اإذ تقل املدن يف هذه البالد ب�شكل ملفت. 
ب�شك�نه�.  وع�مرة  ممتد،  طويل  ت�ريخ  له�  ال�ّشراة  بلقرن  بالد  يف  والقرية 
راة ومنه� قرى بالد بلقرن متق�ربة  ويذكر لن� ابن املج�ور اأن قرى بالد ال�َشّ
واأ�شك�له ومواده. وت�شكن  البن�ء  واأنواع  ال�شغر والكر  جداً، من حيث 
من  فخذ  اأو  القبيلة  بطون  من  بطن  قبل  من  القرى  هذه  من  قرية  كل 

اأفخ�ذه�، ف�لقرية مقيمة ب�أهله� )2(.

من الطبيعي جداً اأن تكون اأزقة القرية �شيقة وملتوية، وهي اأمور ملحوظة 
العربي،  الوطن  قرى  معظم  واإمن� يف  فقط،  بلقرن  يف  لي�ص  القرى  كل  يف 
ب��ش� مت�شرف ع�شري  �شفيق كم�يل  �شليم�ن  اأ�ش�ر  وقد  القدمية.  بل ومدنه 
راة، فو�شفه� ب�ل�شيق ال�شديد وااللتواء وعدم  العثم�ين اإلى اأزقة قرى ال�َشّ
اال�شتق�مة. كم� اأن مب�ين القرية متال�شقة جداً، وهي تكّون مع االأزقة هذه 

خط�ً دف�عي�ً اأ�شبه ب�شور واق �شد هجم�ت االأعداء )3(.

)1( ال�سريعي، اأحمد البدوي، اأمناط ال�سكن الريفي مبنطقة ع�سري )درا�سة( جغرافية، معهد البحوث والدرا�سات العربية، 
�شل�شلة الدرا�ش�ت اخل��شة، الق�هرة، 1992م، �ص12-9.

لل�شح�فة، جّدة،  املدينة  موؤ�ش�شة  واملف�هيم  االأ�ش�ص  ال�شي�حة:  واآخرون،  �شبلي  بن  بن مفرح  القحط�ين، حممد   -
1417ه�/ 1997م، �ص239.

امل�شتب�شر، ج1، حتقيق  ت�ريخ  امل�شمى  اليمن ومكة وبالد احلج�ز،  يو�شف، �شفة بالد  الدين  املج�ور، جم�ل  ابن   )2(
اأو�شكر لوفغرين، ليدن، مطبعة بريل، 1951م، �ص37، 38.

1405ه�/  االأدبي،  اأبه�  ن�دي  ع�شري،  مت�شرف  ب��ش�،  �شفيق  �شليم�ن  مذكرات  اأحمد،  بن  حممد  العقيلي،   )3(
1984م، �ص96.
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اإن الو�شف الذي ذكره �شليم�ن �شفيق كم�يل ب��ش� ينطبق على القرى 
وحتى على املدن العربية القدمية، علم�ً ب�أن و�شف �شليم�ن �شفيق كم�يل 
وهذا  القدمية،  العربية  واملدن  القرى  ن�ش�أة  من  طويلة  قرون  بعد  ج�ء  ب��ش� 
تدريجي،  ب�شكل  حتدث  والعمرانية  االجتم�عية  التغريات  اأن  لن�  يو�شح 
الواحدة  القرية  مب�ين  قرب  اأن  كم�  الزمن.  من  طويلة  مدة  اإلى  وحتت�ج 
فيه�، يجتمعون  املقيمني  القرية  اأبن�ء  تك�فل  يعني  م�  اإلى حد  وتال�شقه� 
فريد  منط  وهو  كبرية،  واحدة  بع�ئلة  اأ�شبه  ك�أنهم  ويت�ش�مرون  ويتع�ونون 
عن  اخلطر  ودفع  واملحبة  التعاون  على  القائم  والتجاور  املعاي�سة  اأمناط  من 

اجلميع.

اأو  راة تنت�شر على التالل املنب�شطة  اإن موا�شع قرى بالد بلقرن ال�َشّ
على ال�شفوح املنحدرة اأو على جوانب االأودية وال�شهول الق�شرية. اأم� 
يف ته�مة بلقرن فنجد اأن موا�شع القرى فيه� تقع �شمن ال�شهول الفي�شية 
لالأودية، مرتفعة قلياًل عن جم�ري ال�شيول وم�شتندة اإلى املنطقة اجلبلية 

يف ال�شرق)1(.

روات  من الطبيعي اأن تكون القرية يف بالد بلقرن وغريه� من بالد ال�َشّ
ق�ئمة بني املزارع يف كتلة عمرانية جمتمعة. وتنت�شر القرى يف من�طق الودي�ن 
حم�شنة  القرى  تكون  م�  وع�دة  ال�شهلية،  واالأر�ص  واجلب�ل  واله�ش�ب 
بح�شون يف حميطه� اخل�رجي فوق املن�طق املرتفعة، خ��شة واأن بالد بلقرن، 

)1( القحط�ين واآخرون، ال�شي�حة، �ص245.
)2( دو�شت�ل، والرت، مالمح من الثق�فة التقليدية ملنطقة ع�شري )درا�شة اإثنوغرافية( ترجمة يو�شف خمت�ر االأمني وحممد 

بن عبدالعزيز الرا�شد، موؤ�ش�شة الرتاث، 1422ه�، �ص104-103.
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راة بالد جبلية �ش�هقة االرتف�ع، لذلك تتوافر فيه� احلج�رة)2( التي متثل  ال�َشّ
عم�د البن�ء والعمران يف تلك البالد.

بنيت بيوت قرى بالد بلقرن ب�حلج�رة املتوافرة يف املنطقة، والقليل منه� 
ب�حلج�رة وفوق ذلك طني، وهذا منط حمدود جداً يف قرى  اأ�ش��شه  مبني 
راة. ومن�زل القرى تتكون ع�دة من ط�بقني اأو ثالثة طوابق،  بالد بلقرن ال�َشّ
املن�زل  غرف  وتطلى  بذاته�.  ق�ئمة  بقلعة  اأ�شبه  متق�ربة  البيوت  وتكون 
ب�جلري، ومن�ظر البيوت جميلة جداً، وهو م� اأ�ش�ر اإليه �شليم�ن �شفيق كم�يل 
ب��ش� يف مذكراته. وهذا الو�شف ينطبق مع م� اأورده كل من �شرف الدين 

الرك�تي يف رحلته وال�شري كينه�ن كورنوالي�ص يف موؤلفه)1(.

من خ�ش�ئ�ص مب�ين املن�زل ال�شكنية يف بالد بلقرن اأنه� تتميز ب�ت�ش�ع 
غرفه� ال�شكنية. وجرت الع�دة على اأن يخ�ش�ص الط�بق العلوي يف البن�ء 
وللحيوان�ت.  للتخزين  منه  ال�شفلي  الط�بق  ويخ�ش�ص  واالإق�مة،  لل�شكن 
وتتميز املب�ين ب�لنقو�ص على اجلدران واالأبواب والنوافذ، وهو ط�بع بن�ئي 
قدمي. وعلى الرغم من انت�ش�ر املب�ين احلديثة اإال اأنه� م� زالت ت�أخذ ط�بع 

العمران القدمي)2(.

امل��شي  يف  وخ��شة  بلقرن،  قبيلة  اأفراد  من  ال�شك�ن  من  الكثري  هن�ك 
وك�نوا  بيوتهم،  بن�ء  مل�ش�عدتهم يف  قبيلتهم  اأفراد  من  العون  يطلبون  ك�نوا 
يجدون الكثري من الن��ص الذين يقدمون لهم امل�ش�عدة والعون داللة على 

)1( الرك�تي، �شرف الدين بن عبداملح�شن، الرحلة اليم�نية، بريوت، املكتب االإ�شالمي، 1384ه�، �ص132.
- Sir Corn Wallis، Kinahan، Asir Before World War 1، New York 1976، p. 32.

الرتبية،  تطبيقي، كلية  بلقرن، بحث جغرايف  الع�مة يف بالد  للخدم�ت  املج�لية  التغريات  القرين، علي حمدان،   )2(
ج�معة امللك �شعود، فرع اأبه�، 1405ه�، �ص10.
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التع�ون الق�ئم بني االأفراد يف القبيلة، وك�ن مبداأ العونة هو ال�ش�ئد يف حي�ة 
اأهل بلقرن، وم� زال هذا املبداأ التع�وين االأ�شيل ق�ئم�ً بني اأبن�ء قبيلة بلقرن 

�شراة وته�مة.

من الطبيعي جداً اأن جند تب�ين�ً يف البيوت واالأث�ث بني الن��ص الع�ديني 
والن��ص االأغني�ء اأو الوجه�ء. ف�لن��ص الع�ديون يكون اأث�ثهم ب�شيط�ً م�شتوحى 
واالأغني�ء  ال�شيوخ  اأث�ث  اأم�  الب�ش�طة.  عليه�  ويغلب  املحلية  بيئتهم  من 
واملي�شورين فكثري ومتنوع ب�شبب ح�شن اأو�ش�عهم امل�لية واالقت�ش�دية. وهم 
ي�شرتون االأث�ث من اأهل الب�دية ك�ملالحف والو�ش�ئد واجلب�ب، وي�شرتون 
واالألب�شة  وال�شج�د  الب�شط  اإلى  ب�الإ�ش�فة  واحل�شر)1(،  الفر�ص  ته�مة  من 
فك�نوا ي�شرتونه� من اأ�شواق البالد املج�ورة اأو من اأ�شواق املدن الكبرية يف 

احلج�ز واليمن)2(. وي�شتخدم ال�شك�ن االأواين النح��شية والفخ�رية.

راة  ومهم� يكن ف�إن ط�بع البيوت ال�شكنية التقليدية يف بالد بلقرن ال�َشّ
يف القدمي ك�ن يقوم يف الط�بق االأول على بن�ء جمموعة من الغرف تفتح 
على حو�ص �شيق ن�شبي�ً. وع�دة م� تكون الغرف �شيقة ومبنية من احلج�رة 
يف  مظلمة  فتظل  نوافذ،  فيه�  توجد  وال  العرعر،  اأ�شج�ر  بفروع  وم�شقوفة 
لعلف  وخم�زن  للحيوان�ت  حظ�ئر  الدور  هذا  ي�شتخدم  م�  وغ�لب�ً  النه�ر. 

احليوان�ت وحطب الوقود)3(.

)1( احل�شر جمع ح�شري وهي فرا�ص يعمل من خو�ص النخيل، يفر�ص يف املن�زل، منه الكبري ومنه ال�شغري، ومنه م� 
يخ�ش�ص لل�شالة. ارجع اإلى: ابن جنيدل، �شعد بن عبداهلل، معجم الرتاث، بيت ال�شكن، دارة امللك عبدالعزيز، 

الري��ص، 1427ه�، �ص91.
)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر، �ص86.
)3( دو�شت�ل، مالمح، مرتجم، �ص109.

ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن تق�شيم البيت الع�شريي، ارجع اإلى: اآل زفة، حممد بن عبداهلل، ملح�ت عن العم�رة 
التقليدية يف منطقة ع�شري، الري��ص، 1414ه�/ 1994م، �ص27-23.
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)1( دو�شت�ل، مالمح، مرتجم، �ص107.

هن�ك دور ث�ن فوق الدور االأول ي�شعد اأفراد الع�ئلة اإليه عن طريق �شلم 
حجري �شيق ن�شبي�ً. وتوجد يف هذا الدور غرف تفتح اأبوابه� على العري�ص 
مبنية من احلج�رة، وداخله� م�شقول بنوع خ��ص من الطني االأبي�ص املتوافر 
راة ع�دة  ال�َشّ بن�ء بيوت بلقرن  البن�ء امل�شتخدمة يف  يف املنطقة؛ الأن مواد 
م� تكون من مواد البن�ء املتوافرة يف بيئة بالد بلقرن وجغرافيته�. وع�دة م� 
تكون الغرفة مربعة ال�شكل، ومنه� م� هو م�شتطيل ال�شكل وغ�لب�ً م� تكون 
وا�شعة، ويوجد فيه� ك�نون ن�ر لوقود احلطب، وبج�نبه مك�ن �شغري ي�شمى 
املحطبة يو�شع فيه احلطب الالزم لال�شتعم�ل يف النه�ر والليل، ب�الإ�ش�فة 
الالتي  الن�ش�ء  عليه  جتل�ص  الك�نون  ج�نب  اإلى  يكون  مرتفع  مك�ن  اإلى 
ي�شمى  العرعر  خ�شب  من  قوي  عمود  الغرفة  ويتو�شط  الطع�م.  يطبخن 
الدعمة، وتنتهي الدعمة من اأعلى بعمود طويل ي�شمى الكربة حلمل عدد 
من االأعمدة)1( التي حتمل خ�شب ال�شقف )البطن(. ويو�شع فوق ال�شقف 
جريد، ثم طبقة من النم�ص ملنع �سقوط الطني الذي ي�ستخدم يف ت�سقيف 
البيوت، ويكون ال�شقف م�شتوي�ً مع بع�ص املب�ين لت�شريف مي�ه االأمط�ر 
عن طريق مزراب خ��ص. ويوجد يف ال�شقف فتحة ت�شمى قرتة يخرج منه� 

الدخ�ن.

قليل،  الغرف  الع�دة ك�نت كبرية، وعدد  االأ�شر يف  اإن  القول:  وميكن 
وعدد اأفراد االأ�شرة الواحدة التي ت�شكن البيت الواحد كثري، وقد تال�شى 
ذلك تدريجي�ً بف�شل حت�شن الو�شع االقت�ش�دي، وانتق�ل اأ�شر اإلى من�طق 
اأخرى كهجرة موؤقتة للعمل اأو غريه. كم� اأن اأفراد االأ�شر اأخذ ي�شغر، ومن 
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االأ�شر م� عدلت بيوته� فزادت عدد الغرف وتو�شعت. ومنه� م� خ�ش�ص 
فيه  ت�شتقبل  الذي  املجل�ص  وهن�ك  للنوم.  م� خ�ش�ص  ومنه�  لال�شتقب�ل، 

االأ�شرة �شيوفه�. وهو موؤثث ب�ل�شج�د واملخدات امل�شفوفة على اجلدران.

ا�شتهر يف ته�مة بلقرن البن�ء ب�حلجر فهو موجود يف من�طق ته�مة بلقرن 
منذ عهد قدمي جداً يعود اإلى قب�ئل العرب الع�ربة، عرب اجلنوب، فبنوا 
يف  ج�ءوا  الذين  العرب  ذلك  وتوارث  احلج�رة،  من  واأ�شواقهم  بيوتهم 
بن�ء  على  وال�شواهد  ب�خل�شب،  واالأ�شواق  املن�زل  هذه  و�شقفت  اأعق�بهم. 
املن�زل ب�حلجر كثرية، فك�نت تلك املن�زل تبنى ع�دة فوق قمم اجلب�ل وفوق 
التالل واالأم�كن املرتفعة ن�شبي�ً هرب�ً من ال�شهول، وذلك ل�شدة احلرارة يف 

ال�شيف وهروب�ً من املن�طق املنخف�شة.

عب�رة عن  االأول  الدور  يكون  دورين  من  غ�لب�ً  احلجرية  املن�زل  بنيت 
وهن�ك  اأخرى.  من�فع  اإلى  ب�الإ�ش�فة  التخزين،  واأم�كن  لال�شتقب�ل  مك�ن 
درج مبني من احلج�رة يو�شل اإلى الدور الث�ين املوؤلف من جمل�ص لالأ�شرة 
لكب�ر  ا�شتقب�لهم  عند  الزل  عليه  يفر�شون  من�شة  ومفرده  ب�ملن��ص  يعرف 
اأو  ب�ل�شبل  تعرف  اأخرى  القع�يد. وهن�ك غرف  اأطرافه�  ال�شيوف، وعلى 

ال�شرحة وغرفة العلو وهي غرفة النوم.

حلفظ  موؤخراً  ا�شتخدمت  وقد  اأمنية،  الأ�شب�ب  احل�شون  بن�ء  هن�ك 
على  وهي  االأمنية.  وظيفته�  فقدت  م�  بعد  فيه�  احلراثة  ومواد  احلبوب 
اأمت�ر.  ارتف�عه� من )6-5(  )اأدوار( ي�شل  اأ�شك�ل خمتلفة، وعلى طوابق 

ويوجد يف ته�مة بلقرن عدد كبري منه�.
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راة  اأم� عن البيوت يف منطقة االأ�شدار الرعوية ال�شيقة الواقعة بني ال�َشّ
عن  عب�رة  ف�إنه�  غرب�ً،  ته�مة  �شوب  املنحدرة  اجلب�ل  اأوا�شط  يف  وته�مة 
املنطقة وجغرافيته�. واحلالل  بيئة  تتن��شب مع  بيوت �شكنية  حالل. وهي 
احللة  تت�ألف  م�  وغ�لب�ً  املنطقة،  تنت�شر يف  م�  اإلى حد  �شكنية �شغرية  مب�ن 
راة، خ��شة من  ال�َشّ بلقرن  اأفراد من  يبنيه�  من ط�بق واحد قليل االرتف�ع، 
اإلى  ينزلون  اأغن�م وم�عز وغريهم� من احليوان�ت االأليفة،  لهم يف االأ�شدار 
من  مبنية  االأ�شدار  وبيوت  حاللهم.  لرعي  ال�شنة  اأ�شهر  بع�ص  يف  املنطقة 
من  مكونة  االأ�شدار  وبيوت  االأ�شدار.  واأودية  اجلب�ل  من  املجلوب  احلجر 
غرف �شكنية �شغرية ومتق�ربة تعرف ب�ل�شق�ئف)1(، ومفرده� �شقيفة، ويطلق 
على الوحدات ال�شكنية التي هي يف مك�ن واحد ا�شم احِللة اأو املحلة. وقد 
تن�ق�شت قيمة هذه احلالل وقل �ش�أنه� عندم� تن�ق�شت وظيفة الرعي يف تلك 
املن�طق، فرتكت تلك احِللل واأهملت وهدم بع�شه� وهجر البع�ص االآخر)2(.

ظلت بالد بلقرن قبل عهد التطور والتقدم الذي واكب النه�شة ال�ش�ملة 
يف البالد العربية ال�شعودية تقوم يف بن�ئه� على احلجر وال�شجر والق�ص وبيوت 
ال�شعر التي يقيم فيه� البدو. فقد تغري كل ذلك ف�أ�شبح الكثري من البيوت 
مبنية على اأ�ش��ص هند�شي معم�ري، وق�ئم على مواد احلج�رة واالإ�شمنت 
املنظمة  احلكومية  املب�ين  وانت�شرت  الطوابق،  تعددت  كم�  واحلديد. 
واملدار�ص، كل هذا غري من �شكل البن�ء التقليدي املتوارث يف املنطقة. وزاد 
اأن�بيب  اإلى البيوت، ومدت  االأمر جم�اًل وح�شن�ً عندم� و�شلت الكهرب�ء 

)1( القحط�ين واآخرون، ال�شي�حة، �ص253.
- اآل زلفة، ملح�ت عن العم�رة التقليدية يف منطقة ع�شري، �ص17.

)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر، �ص84، 85.
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�ش�عد  اأك�شبت بيوته� وقراه� جم�اًل خالب�ً  املي�ه)1(. واإن طبيعة بالد بلقرن 
ذلك على تطوير مرفق ال�شي�حة يف تلك البالد، خ��شة يف �شراة بلقرن.

املن�صاآت ذات الطابع احلربي:

انت�شرت احل�شون والقالع يف ربوع بالد بلقرن. وقد اأقيمت هذه احل�شون 
والقالع الأغرا�ص حربية دف�عية، ولتكون قواعد مراقبة ع�شكرية يرى من 
الهجوم  العدو  يق�شد  التي  القرى  اأو  القرية  �شوب  العدو  تقدم  خالله� 
عليه�. ولهذا فقد بنى االأه�يل احل�شون والقالع الدف�عية يف مواقع مطلة 
يف اجلب�ل واله�ش�ب وعلى �شف�ف الودي�ن حلم�ية القرى يف تلك املنطقة. 
اإلى  ب�الإ�ش�فة  املتج�ورة،  القب�ئل  بني  واحلروب  املن�زع�ت  حتدث  فك�نت 
احلروب التي ك�نت ت�شنه� ال�شلطة املركزية العثم�نية و�شلطة حممد علي 
ب��ش� على من يثور عليه�. وك�نت احل�شون واالأبراج والقالع ت�شمى ب�أ�شم�ء 

البطون واالأفخ�ذ والع�ش�ئر التي ت�شكنه�.

اأفراد  اأن احل�شون والقالع و�ش�ئل دف�ع عن قرى بالد بلقرن، فك�ن  مب� 
القرية اأو اأه�يل القرى القريبة يتع�ونون جميع�ً يف بن�ء احل�شون والقالع؛ الأنه� 
مراكز دف�ع وحم�ية لهم �شد اأعدائهم)2(. وك�نت احل�شون واالأبراج والقالع 
تبنى ب�حلج�رة الكبرية والقوية لتوؤدي الهدف من بن�ئه� من جهة، ولتق�وم 
العوامل الطبيعية واجلغرافية ال�شعبة من جهة اأخرى. ومم� ال �شك فيه اأن 

احل�شون والقالع واالأبراج املق�مة يف بالد بلقرن قد اأدت وظيفته�)3(.

)1( القرين، �شعيد بن عبداهلل اآل زايد، املعجم اجلغرايف لبالد بلقرن، الدار ال�شعودية للن�شر والتوزيع، جدة، 1423ه�/ 
2002م، �ص33.

)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر، �ص82.
)3( احلربي، علي، املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�شعودية، منطقة ع�شري، ج3، �ص1206.
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من الطبيعي جداً اأن ت�شبح القالع واحل�شون واالأبراج اآث�راً �ش�هدة على 
اأن الكثري من هذه احل�شون وملحق�ته�  احلوادث احلربية يف املنطقة. كم� 
اأخذ يف ال�سقوط والنهيار عندما اأهملت وفقدت وظيفتها الأ�سا�ص، وتظل 
بل  به�،  االعتن�ء  من  بد  ال  اإذ  امل��شي،  على  و�ش�هدة  ق�ئمة  االآث�ر  هذه 
وترميمه� لت�ش�عد على زي�دة اأعداد ال�شي�ح وامل�شط�فني الذين ي�أتون لزي�رة 
اآث�ره�، وال �شك  وم�ش�هدة  الطبيعية  ومن�ظره�  بجوه�  واال�شتمت�ع  املنطقة 
اأن االآث�ر يف بلد م� ت�شتقطب الزوار وال�شي�ح، وهو اأمر يريده اأه�يل بلقرن 

لتوؤدي بالدهم دوراً ف�عاًل يف نه�شة البالد العربية ال�شعودية.

مل� اأ�شبحت بالد بلقرن كغريه� من بالد الوطن ال�شعودي الكبري تنعم 
ب�الأمن واال�شتقرار والرخ�ء، اأ�شبحت تلك احل�شون اآث�راً)1(. وظل الكثري 
من هذه احل�شون �ش�خم�ً لكنه خ�ل من اأي �شيء. وهي ح�شون ت�ريخية 
�ش�هدة على احلوادث الت�ريخية التي حدثت يف املنطقة، وخ��شة يف حقب 
الت�ريخ املحلي والعثم�ين. كم� وردت �شور حل�شون اأخرى)2(، وهي من�ذج 
من احل�شون امل�ثلة التي تروي اأحداث احلروب يف املنطقة كجزء من الت�ريخ 

الع�شكري واحلربي لبالد بلقرن.

)1( االأملعي، رحالت يف ع�شري، �ص107.
- ابن جري�ص، بالد بني �شهر، �ص82.

)2( ابن جري�ص، بالد بني �شهر، �ص83.
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دور العبـادة:

اهتم اأه�يل قرى بلقرن وغريهم ببن�ء امل�ش�جد يف قراهم، وقد يكون يف 
القرية الواحدة م�شجداً واحداً واأحي�ن�ً اأكرث. ويقع مبنى امل�شجد يف و�شط 
اأن  ومعروف  اأوق�ته�.  يف  �شلواتهم  الأداء  بي�شر  اجلميع  ي�شله  لكي  القرية 
امل�شجد خ��شة يف القرية يكون مك�ن عب�دة اإلى ج�نب كونه مدر�شة ومك�ن�ً 
يلتقي فيه االأه�يل يت�ش�ورون ويتب�حثون يف �شوؤون قريتهم. وم�ش�جد قرى 
راة، واأم� يف ته�مة بلقرن  بلقرن مبنية من احلج�رة وهي متوافرة بكرثة يف ال�َشّ
فتبنى امل�ش�جد يف اأ�ش��ش�ته� ب�حلج�رة واأعلى جدرانه� من الطني، ويف اأحي�ن 
قليلة تبنى امل�ش�جد واجلوامع ك�ملة من احلجر. ويت�ألف م�شجد القرية يف 
ف�إن  القرية،  اأه�يل  بعدد  كثرياً  ترتبط  وم�ش�حته  واحد،  ط�بق  من  الع�دة 
ك�نوا كثريي العدد فهم يحت�جون اإلى م�شجد وا�شع. وت�شبه هذه امل�ش�جد 
تتطور  اأن  الطبيعي جداً  القدمية. ومن  االإ�شالمية  امل�ش�جد  اإلى حد كبري 
امل�ش�جد يف ط�بع بن�ئه� وات�ش�عه� يف ظل االأو�ش�ع احل��شرة، ويف ظل ازدي�د 
عدد ال�شك�ن يف القرى وحت�شن اأو�ش�عهم امل�لية واالقت�ش�دية، اإلى ج�نب 

توافر الكهرب�ء واملي�ه وو�شولهم� اإلى بيوت اأه�يل بلقرن وم�ش�جدهم.

روات ال�ش�ملة، من حيث  يجد الب�حث توافق�ً يف البن�ء يف منطقة ال�َشّ
اجلغرافية  والطبيعة  واملعي�شة  احلي�ة  وظروف  الع�م  وال�شكل  البن�ء  م�دة 
الذي  التوافق االجتم�عي  اإلى  احل�ل  بطبيعة  يوؤدي  مم�  والطق�ص وغريه�، 
يقود اإلى املحبة والتع�ون والت�آلف والتك�فل، اأ�شف اإلى هذا كله حق اجل�ر 

واملج�ورة، وب�ملق�بل ف�إن م�ش�جد ته�مة ال�ش�ملة مت�ش�بهة اإلى حٍد م�.
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البناء يف جمالت اأخرى:

بن�ء  غري  بلقرن  بالد  يف  العمراين  البن�ء  من  اأخرى  اأنواع  هن�ك 
املدرج�ت  بن�ء  وهو  واالأبراج،  واحل�شون  والقالع  وامل�ش�جد  البيوت 
على  احلج�رة  من  �شال�شل  القرين  املزارع  ف�أق�م  اجلبلية)1(.  الزراعية 
مم�  الزراعة،  يف  منه�  لال�شتف�دة  واملرتفع�ت  اجلب�ل  يف  الك�ئنة  اأر�شه 

اأك�شب املنطقة جم�اًل، و�ش�هم يف جلب امل�شط�فني والزوار اإليه�.

اجلغرافية  الطبيعة  فر�شته�  راة  ال�َشّ بلقرن  بالد  الزراعية يف  واملدرج�ت 
القرين  املزارع  ويقوم  البالد.  يف  وبكرثة  منت�شرة  فهي  اجلبلية،  للمنطقة 
بزراعة تلك املدرج�ت التي هي �شمن اأر�شه املحددة واملعروفة، مع وجود 
يعرف  التي  الزراعية  املدرج�ت  من  غريه�  وبني  بينه�  حدودية  فوا�شل 
املزارع القرين حدوده� بكل دقة دون االعتداء على اأمالك الغري. ومعروف 
اأن طول ال�شال�شل احلجرية املق�مة ي�شل اإلى املرت واملرتين ارتف�ع�ً، ح�شب 

طبيعة االأر�ص ومتطلب�ت الرتبة املراد زراعته�.

تلك  اأر�ص  زراعة  اأهمه�:  من  كثرية،  الزراعية  املدرج�ت  ف�ئدة  اإن 
املدرج�ت، وحفظ الرتبة من االجنراف التي ت�شببه� ال�شيول ال�ش�قطة من 
اأن  �شديدة. كم�  بري�ح  امل�شحوب  ال�شديد  املطر  اأي�م  اجلب�ل، وخ��شة يف 
ن�جحة لتحديد  املنطقة جم�اًل خالب�ً، وهي عملية  املدرج�ت هذه تك�شو 
تك�شو  هذه  املدرج�ت  اأن  كم�  كرث،  مزارعون  ميلكه�  التي  املزارع  حدود 

)1( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن املدرج�ت الزراعية يف بالد ع�شري، ارجع اإلى: 
اإقليم  يف  واأهميته�  ال�شك�ين  وتوزيعه�  الزراعية  املدرج�ت  اأ�شك�ل  عبدالرحمن،  بن  علي  بن  �ش�لح  ال�شمراين، 
ع�شري جنوب غرب اململكة العربية ال�شعودية، مركز بحوث العلوم االجتم�عية، ج�معة اأم القرى، مكة املكرمة، 

1416ه�/ 1995م، �ص17، وم� بعده�.
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فر�شة  املزارع  تعطي  اأر�ص حمدودة  زراعة  اأن  كم�  املنطقة جم�اًل خالب�ً، 
الإتق�ن وظيفته الزراعية، واحل�شول على مردود زراعي جيد.

اإن املدرج�ت الزراعية اجلبلية يف بالد بلقرن، م� هي اإال اأ�شلوب زراعي 
منذ  متوارث�ً  زراعي�ً  تقليداً  واأ�شبح  وا�شع،  ب�شكل  املنطقة  يف  به  معمول 
زمن بعيد؛ الأن طبيعة االأر�ص ب�قية، وح�الت الطق�ص ق�ئمة، وال تغيري 
يذكر يف العوامل اجلغرافية والبيئية واملك�نية، وعليه ف�إن ظ�هرة املدرج�ت 
الزراعية ظ�هرة معمول به� وال زالت م�شتمرة، وهي تراث زراعي الأهل 

بلقرن وغريهم.

الالزمة  االآب�ر  وهو حفر  وغريه�  بلقرن  بالد  ق�ئم يف  بن�ئي  معلم  هن�ك 
لل�شرب والري و�شقي احليوان�ت وا�شتخدام�ت البيوت، وهي منت�شرة يف 
قرى بالد بلقرن. والواقع اأن حفر االآب�ر ع�دة م� يكون جم�عي�ً اإذا ك�ن البئر 
يخدم اأه�يل القرية اأو قرى اأخرى جم�ورة؛ الأن عمق هذه االآب�ر قد ي�شل 
اإلى خم�شني مرتاً اأو يزيد، وقبل اأن ت�شل اآالت احلفر احلديثة اإلى املنطقة، 
ومن هن� ك�ن ال بد من التع�ون اجلم�عي يف حفر االآب�ر. ويعتني اأ�شح�ب 
االآب�ر به� اإن ك�نوا فرادى اأو جم�عة، وخ��شة يف م�ش�ئل نظ�فته� وحم�يته� 
هذه  من  ون�شتخل�ص  البئر)1(.  داخل  يف  الق�ذورات  ونزول  االأو�ش�خ  من 

الدرا�شة عن البن�ء العمراين يف بالد بلقرن االآتي:

1- اإن الع�دات والتق�ليد املتوارثة توؤثر ب�شكل كبري على البن�ء العمراين 
من  التقليد ردح�ً  ويظل هذا  اأي منطقة ك�نت.  اأويف  بلد ك�ن  اأي  يف 

راة، ج1، �ص224. )1( ابن جري�ص، ت�ريخ ته�مة وال�َشّ
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الزمن على ح�له، وقد يتغري ببطء وب�شكل تدريجي يف ظل حدوث 
متغريات موؤثرة تلزم االأه�يل على تطوير البن�ء �شكاًل وم�دة وجوهراً. 
ف�شملت يف  بلقرن،  بالد  العمراين يف  البن�ء  على  ينطبق  االأمر  وهذا 

اأنحائها اأمناط بناء قدمي، واأمناط بناء جديد ومتجدد.

اأن جتد  بلقرن  العمراين يف بالد  البن�ء  الظواهر املحببة يف عملية  2- من 
ومع  البن�ء،  اإجن�ز  وي�ش�عدون غريهم يف  ويتوا�شلون  يتع�ونون  االأه�يل 
اأه�يل بلقرن  اأنه� تدل على مدى مت�شك  اإال  اأن هذه الظ�هرة متوارثة 
ب�لع�دات والتق�ليد الن�فعة، مم� يقوي العالق�ت بني اأفراد جمتمع بلقرن، 

ويظل الفرد منهم حممي�ً من قبل اجلميع.

اأكرث  من  وهو  االأول،  املق�م  تقليدي يف  قبلي  بلقرن جمتمع  3- وجمتمع 
كل  مرتبط�ً  واالت�ش�ل  والتع�ون  التك�فل  مبب�دئ  الت�ش�ق�ً  املجتمع�ت 
ذلك ب�لدين والع�دات والتق�ليد، وكله� تعمل على تن�شيق العالق�ت 
التك�فل  مبداأ  اإن  بلقرن.  قبيلة  اأفراد  بني  واالجتم�عية  الع�ئلية 
االجتم�عي يقره الدين االإ�شالمي، وتقره االآداب واالأخالق العربية؛ 

الأنه ملت�شق بحي�ة الفرد واأمنه.

وحتظى  ب�خل�شو�شية،  متت�ز  بلقرن  اأه�يل  بيوت  اأن  الب�حث  يلحظ   -4
وقد حث  واالإ�شالمي،  العربي  املجتمع  كبرية يف  ب�أهمية  اخل�شو�شية 
هذه  عن  يعر  بلقرن  بالد  يف  التقليدي  املنزل  واأن  عليه�.  االإ�شالم 
اأو  البيت  حرمة  كلمة  واأن  اجلميع.  قبل  من  حترتم  التي  اخل�شو�شية 
حرمة الدار تعر عن مفهوم اخل�شو�شية وعمقه�، ويتم�شك به� اجلميع 

ويعملون به�.
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انعك�ص هذا على ت�شميم  بلقرن من كرم معهود  اأه�يل  به  يتمتع  5- وم� 
وكذلك  ال�شيوف،  لدخول  يكون  البيت  يف  مدخاًل  فنجد  بيوتهم، 
ال�شقف  وارتف�ع  ب�ل�شعة  املجل�ص  ويت�شف  لل�شيوف،  جمل�ص  يوجد 
القهوة  اأواين  اأن  الراحة. كم�  �شبل  لل�شيف  يهيئ  مم�  النوافذ،  وكرثة 
مظ�هر  كله�  املجل�ص،  اأرك�ن  اأحد  يف  الن�ر  وموقد  ال�ش�ي  واأكواب 

ترحيب ب�ل�شيف.

القرية  حم�ية  خالل  من  االأمنية  احلم�ية  بلقرن  بيوت  يف  توافرت   -6
والطرق  والبواب�ت  االأ�شوار  وحم�ية  اجلرية  وحم�ية  احلي  وحم�ية 
امللتوية وغري الن�فذة، كله� عن��شر اأمن �ش�عدت يف الدف�ع عن االأه�يل 
وحم�يتهم من غ�رات االأعداء والل�شو�ص وغريهم�. اإن هذه احلم�ية 
اأ�شوار  زالت  فم�  احل��شر،  يف  وكذلك  امل��شي،  يف  متوافرة  االأمنية 
لتنوير  ب�لن�شبة  احل�ل  وكذلك  للبيت،  اأمني�ً  عن�شراً  ت�شكل  البيوت 
الطيبة،  واجلرية  والكبرية،  القوية  احلديدية  البواب�ت  واإق�مة  ال�شوارع 

كله� عالم�ت اأمن �شرورية لل�شك�ن.



320



321



322



323

التعليم يف بالد بلقرن:

مبرحلتني  بلقرن  وته�مة  بلقرن  �شراة  اأعني  بلقرن،  بالد  يف  التعليم  مر 
تعليميتني خمتلفتني يف اأ�شلوب التعليم، ويف مواده، وهو م� يعرف حديث�ً 
تفيد  اأن  �ش�أنه�  من  التي  والتدري�ص  الدرا�شة  وخطط  التعليمية  ب�ملن�هج 
الط�لب، ويف الوقت نف�شه تتن��شب مع �شنه وقدراته الع�مة كتلميذ ن��شئ. 
واملرحلت�ن التعليميت�ن هم�: مرحلة التعليم يف امل�ش�جد والكت�تيب، وهي 
املرحلة التعليمية التقليدية القدمية، وقد انق�شى عهده�، ثم املرحلة التعليمية 
ويف  وم�شتمرة  �ش�ئرة  وهي  احل��شر،  عهدن�  يف  وال�ش�ئرة  الق�ئمة  النظ�مية 

حركة دائمة من التغيري والتطوير ال�ش�مل يف اململكة العربية ال�شعودية.

التعليم التقليدي:

بلقرن  بالد  يف  القدمي  التقليدي  التعليم  على  نتعرف  اأن  املفيد  من 
الإعط�ئن� �شورة داللية وا�شحة عن التعليم القدمي املتوارث يف بالد بلقرن، 
اأو على االأقل فهي تعطين� �شورة جيدة عن التعليم التقليدي القدمي فيه�، 
وهي الفرتة التي مر به� التعليم يف بالد بلقرن قبل ن�ش�أة التعليم احلكومي 
الق�ئمة يف  والتعلم  التعليم  املنظم، وهي بال �شك تعرف مبرحلة  واالأهلي 

امل�ش�جد والكت�تيب واأحي�ن�ً يف بيوت بع�ص املعلمني.

ك�ن التعليم يف هذه املرحلة القدمية املتوارثة تعليم�ً يقوم على الطريقة 

احلياة العلمية والفكرية يف بالد َبْلَقْرن
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التعليمية القدمية، فك�ن املعلم اأو اإم�م امل�شجد يعلم ال�شبية حفظ القراآن 
املدر�شة هذه  وك�نت  احل�ش�ب.  ومب�دئ  العربية،  الهج�ء  الكرمي، وحروف 
ُت�شمى عند االأه�يل ب�ملعالمة، واملعلم ب��شم اجلد اأو الفقيه، وللمعلم منزلة 
اأمر  وهو  وتقديرهم،  اجلميع  ب�هتم�م  يحظى  حيث  االأه�يل  عند  كبرية 
ي�شتحقه املعلم الف��شل الذي يدر�ص اأبن�ءهم. وك�ن املعلم يتق��شى اأجره 

من اأولي�ء اأمور التالميذ امللتحقني.

ك�نت الدرا�شة يف امل�شجد والكت�تيب على فرتتني: االأولى يف ال�شب�ح 
الب�كر، وتنتهي قبل �شالة الظهر، والث�نية تبداأ بعد �شالة الع�شر وتنتهي 
مب��شرة عند اآذان املغرب، ويوم اجلمعة يوم عطلة. وك�ن لكل دار�ص لوح 
يكتب عليه وتتم الكت�بة ع�دة بقلم من اأ�شج�ر احللف، اأم� احلر فم�شنوع 
يدوي�ً من دخ�ن امل�ش�رز ومفرده� م�شرزة خملوط�ً ب�ل�شمغ ليبقى لزج�ً. وقد 
وتعليمهم  الكرمي،  القراآن  من  �شوراً  التالميذ  حتفيظ  على  التدري�ص  تركز 
نطق  يرددون  التالميذ  وك�ن  وكت�بته�،  ُنطقه�  مع  هج�ئي�ً  العربية  احلروف 
فوق  نقطتني  نقطة حتت )ت(  عليه )ب(  �شيء  )اأ( ال  ك�الآتي:  احلروف 
)ث( ثالث نقط فوق )ج( نقطة حتت )ح( ال �شيء عليه، )خ( نقطة فوق 
..اإلخ. كم� ك�ن املعلم يعلم تالميذه طريقة اأبجدهوز، حطي كلمن .. اإلخ.

اإلى اآخر  اأم� عن تعليم القراآن الكرمي، فك�ن املعلم يبداأ ب�شورة الن��ص 
جزء عم، واإذا و�شل التالميذ اإلى �شورة العنكبوت يكرم التلميذ، حيث 
ميوت«  كب�ص  فيه�  العنكبوت  »�شورة  مقولة  التالميذ  األ�شنة  على  يتداول 
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اأي ذبح كب�ص لالحتف�ء ب�لتلميذ عندم� ي�شل يف حفظه اإلى هذه ال�شورة، 
اأو ع�مني،  ب�أن مدة الدرا�شة ك�نت حوايل �شبعة اأ�شهر، واأحي�ن�ً ع�م�ً  علم�ً 
وبعده� تبداأ دورة تعليمية جديدة، وك�نت حلق�ت التعليم ع�دة تعقد يف 
امل�شجد، ويكون لكل تلميذ لوح ي�شتعمله يف امل�شجد والبيت مع�ً ويبقى 
للتلميذ طيلة مدة الدرا�شة. وبعد انته�ء مدة الدرا�شة يقوم  اللوح مالزم�ً 

الط�لب مب�ش�عدة اأهله يف االأعم�ل التي يكت�شبون منه� لقمة عي�شهم.

من الوا�شح اأن هذا النمط من التعليم القدمي، هو منط تقليدي متوارث 
يت�ش�به اإلى حد كبري مع اأ�شلوب التعليم ومواده الك�ئنة يف بالد بلقرن ويف 
بالد ع�شري، وهو يت�ش�به كثرياً مع التعليم القدمي املتوارث يف من�طق اجلزيرة 
يف  متوارثة  تعليمية  ثق�فة  فهي  االأخرى،  العربية  البالد  ومن�طق  العربية 
املجتمع�ت العربية واالإ�شالمية، وهي ر�ش�لة تعليمية من ر�ش�ئل امل�ش�جد 

لالأمة االإ�شالمية.

ونقطة جديرة ب�الهتم�م وهي اأن تالميذ الكت�تيب منهم من ي�شتمر يف 
التعلم من خالل ارحت�له اإلى بالد اأخرى فيه� علم�ء وق�ش�ة وفقه�ء ميكن 
مكة  خ��شة  احلج�ز  ملدن  ب�لن�شبة  احل�ل  هو  كم�  اأيديهم  على  يدر�ص  اأن 
املكرمة واملدينة املنورة، ومدن اليمن، وخ��شة �شنع�ء وبيت الفقيه و�شعدة 
وزبيد وغريه�. وك�ن هوؤالء الطالب يرحتلون ق��شدين تعلم علوم العقيدة 
االإ�شالمية، وعلوم ال�شريعة االإ�شالمية، وعلوم اللغة العربية وغريه�. وك�ن 
هوؤالء الطالب عندم� ينهون درا�شتهم يح�شل كل واحد منهم على �شه�دة 
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من معلمه تبنّي اأنه ق�در على التدري�ص. ومن ال�شه�دات م� ت�شري اإلى قدرة 
وتدري�ص  والق�ش�ء  واالإر�ش�د  والوعظ  التعليم  مبهمة  القي�م  على  �ش�حبه� 

علوم اللغة العربية وغريه�.

جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن بع�ص العلم�ء واملعلمني ي�أتون من خ�رج بلقرن، 
امل�ش�ئل  من  وغريه�  الق�ش�ء  وتويل  واالإر�ش�د  للوعظ  واإم�  للتدري�ص  اإم� 
العلمية والتعليمية، وجميعهم علم�ء جم�زون، وك�نوا قد قراأوا من م�ش�در 
معه  بكتبه  ي�أتي  بع�شهم  وك�ن  اأخرى.  وعلمية  لغوية  كتب  ومن  �شرعية 

ليدر�ص منه�.

وتقليدي�ً  بدائي�ً  تعليم�ً  ك�ن  اأنه  مع  القدمي  التعليم  ف�إن  اأي ح�ل  وعلى 
ف�عاًل يف حم�ربة  اأدى دوراً  اأنه  اإال  وحمدود اجلوانب التعليمية والفكرية، 
اجلهل واالأمية من خالل تخريج الطالب الذين اأخذوا على ع�تقهم تعليم 
غرِيهم، علم االآخرين، وهكذا �ش�هم اجلميع يف خدمة جمتمع�تهم ووطنهم. 
ويكون هوؤالء قد �ش�هموا يف بن�ء الق�عدة التعليمية التي ق�م عليه� التعليم 

احلكومي واالأهلي املنظم يف بالد بلقرن.

الدين  مبب�دئ  التزم  قد  بلقرن  بالد  القدمي يف  التعليم  اأن  الوا�شح  من 
وهي  املتوارثة،  العربية  والع�دات  ب�لقيم  التزم  كم�  احلنيف،  االإ�شالمي 
ع�دات يتم�شك به� جمتمع بلقرن، كم� يتم�شك به� غريه من املجتمع�ت 
العربية، ومن اأهم تلك الع�دات: املح�فظة على الروابط القبلية واالأ�شرية، 
هو  ذاته  العلم يف حد  ف�إن  اأي ح�ل  وعلى  والكرم.  والنجدة  والتع�طف، 

ثق�فة املجتمع.
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التعليم احلكومي املنظم يف بالد بلقرن )بنني(:
1367ه�/  ع�م  بلقرن  بالد  يف  للبنني  املنظم  احلكومي  التعليم  ظهر 
1947م)1(. وقد افتتحت اأول مدر�شة ابتدائية للبنني يف ثريب�ن يف الِعْر�شية 
اجلنوبية )ته�مة بلقرن( ع�م 1367ه�/ 1948م، �شميت مبدر�شة ثريب�ن)2(. 
العالية ع�م 1369ه�/  للبنني يف �شبت  املنظم  التعليم احلكومي  ودخل 
العالية. وك�ن عدد  �شبت  االأولى يف  ابتدائية ك�نت  1950م يف مدر�شة 
مدر�شة  وهي  القدمي،  ال�شوق  يف  ومقره�  ط�لب�ً(،   30( حدود  يف  طالبه� 
هذه  وظلت  وقتذاك.  ال�شعودية  املع�رف  لوزارة  ت�بعة  منظمة  حكومية 
ج�دة  م�ش�همة  خريجوه�  �ش�هم  وقد  طالبه�.  من  دفع�ت  تخرج  املدر�شة 
يف التدري�ص يف املدر�شة نف�شه� ويف مدار�ص اأخرى غريه�، واأ�شبح لهوؤالء 
ت�أثري كبري يف جمتمع بلقرن، ومنهم من ت�شلم وظ�ئف مرموقة يف خمتلف 

القط�ع�ت احلكومية يف اململكة العربية ال�شعودية.

�شبت  يف  فقط  واحد  بف�شل  للبنني  متو�شطة  مدر�شة  اأول  ت�أ�ش�شت 
العالية يف الع�م الدرا�شي 1387 – 1388ه�/ 1967-1968م، �شمت 
حيث  من  كبرية  ب�شرعة  تزداد  اأخذت  ثم  االأمر،  اأول  يف  طالب  ع�شرة 
راة،  ال�َشّ بلقرن  بالد  مركز  العالية  �شبت  الأن  الطالب؛  واأعداد  الف�شول 
اأدى  وقد  اجلنوبية.  العر�شية  يف  ثريب�ن  ملدار�ص  ب�لن�شبة  احل�ل  وكذلك 
تو�شع متو�شطة �شبت العالية اإلى ت�أ�شي�ص اأول مدر�شة ث�نوية للبنني فيه� 
الرتبية  الإدارة  الت�بع  بلقرن  مبح�فظة  الرتبوي  االإ�شراف  مركز  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ال�شعودية،  العربية  اململكة   )1(

والتعليم مبح�فظة بي�شة، بي�ن ب�أعداد طالب وط�لب�ت مدار�ص حم�فظة بلقرن يف احلج�ز وته�مة )العر�شيتني(.
)2( بي�ن ب�أعداد طالب وط�لب�ت مدار�ص حم�فظة بلقرن يف احلج�ز وته�مة )الِعْر�شيتني( موزعني على املراحل التعليمية 
الثالث: االإبتدائية واملتو�شطة والث�نوية، كم� ورد عن مركز االإ�شراف الرتبوي مبح�فظة بلقرن الت�بع الإدارة الرتبية 

والتعليم مبح�فظة بي�شة.
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ع�م 1395ه�/ 1975م، وكذلك احل�ل ب�لن�شبة للمدار�ص يف ثريب�ن مركز 
ته�مة بلقرن.

وافتتح اأول معهد الإعداد املعلمني الذين يوؤهلون لتدري�ص الطالب يف 
املرحلة االبتدائية ع�م 1401ه�/ 1981م، وظل هذا املعهد ق�ئم�ً حتى ع�م 
1410ه�/ 1990م، بعده� اأقفل ومت اال�شتغن�ء عنه عندم� اكتفت املنطقة 
انت�شرت  وهكذا  االبتدائية.  املرحلة  طالب  يدر�شون  الذين  ب�ملعلمني 
مدار�ص البنني يف بالد بلقرن �شراة وته�مة ابتدائية ومتو�شطة وث�نوية ومع�هد 
بن  حممد  االإم�م  جل�معة  الت�بع  ال�شراة  ببلقرن  العلمي  واملعهد  معلمني، 
�شعود االإ�شالمية الذي تخرج منه العديد من الق�ش�ة واملدر�شني وال�شعراء 
والوع�ظ،  ومدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي ب�الإ�ش�فة اإلى مدار�ص حمو االأمية 
وتعليم الكب�ر يف املدار�ص الليلية املعدة لتدري�شهم، وعلى مراحل الدرا�شة 
الثالث: ابتدائية ومتو�شطة وث�نوية، رغبة يف زي�دة املعرفة وحت�شني الو�شع 
راة من بالد بلقرن  الوظيفي ملن ف�تهم التعليم، علم�ً ب�أن تعليم البنني يف ال�َشّ
تعليم  على  ي�شرف  بلقرن  ته�مة  ويف  تربوي.  اإ�شراف  مركز  عليه  ي�شرف 

البنني مركز اإ�شراف تربوي يف منرة، ومركز اإ�شراف تربوي يف ثريب�ن.

التعليم احلكومي املنظم يف بالد بلقرن )بنات(:

وقد  بلقرن.  بالد  يف  للبن�ت  املنظم  احلكومي  التعليم  دخول  ت�أخر 
تن�شيط  على  بلقرن  بالد  يف  للبنني  املنظمة  التعليمية  التجربة  �ش�عدت 
ابتدائية  مدر�شة  اأول  واأن�شئت  ب�لبن�ت.  اخل��ص  املنظم  التعليم  حركة 
راة يف �شبت العالية ع�م 1388ه�/ 1968م.  للبن�ت يف بالد بلقرن ال�َشّ
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اأم� يف ته�مة بلقرن فقد اأن�شئت اأول مدر�شة ابتدائية للبن�ت يف ثريب�ن ع�م 
1392ه�/ 1972م)1(. ثم توالى افتت�ح املدار�ص االبتدائية للبن�ت حتى 
تطورت  وقد  ال�ش�ملة.  بلقرن  بالد  يف  منت�شرة  املدار�ص  تلك  اأ�شبحت 
احلركة التعليمية اخل��شة ب�لبن�ت يف بالد بلقرن، حيث ت�أ�ش�شت املدار�ص 
املتو�شطة والث�نوية يف قرى بالد بلقرن. كم� اأن�شئ معهد الإعداد املعلم�ت 
الالتي يدر�شن ط�لب�ت املرحلة االبتدائية. ثم كلية للبن�ت، ثم فرع جل�معة 
امللك خ�لد، و�ش�همت املراأة يف بالد بلقرن م�ش�همة ج�دة يف التدري�ص، 

كم� �ش�ركت يف خدمة الوطن االأم.

هن�ك مدار�ص ملحو االأمية خ��شة ب�لبن�ت الالتي ف�تهن ركب التعليم، 
الدينية  والعلوم  احل�ش�ب  علم  ومب�دئ  والكت�بة  القراءة  مب�دئ  تعلم 
ت�أ�ش�شت ع�م  التي  ببلقرن  البن�ت  تعليم  اأ�شرفت مندوبية  والت�ريخ. وقد 
اأم� تعليم  1390ه�/ 1970م على اجله�ز االإداري التعليمي يف ال�شراة. 
ثريب�ن  يف  البن�ت  تعليم  مندوبية  عليه  فت�شرف  بلقرن  ته�مة  يف  البن�ت 

واأخرى يف منرة)2(.

ب�لرغم من تعلم البن�ت يف بالد بلقرن تعليم�ً حديث�ً منظم�ً، اإال اأن املراأة 
يف بالد بلقرن �ش�همت م�ش�همة مهمة جداً يف ت�أمني االحتي�ج�ت الغذائية 
واالقت�ش�دية للع�ئلة، كم� ك�ن له� دور اجتم�عي ب�رز، فهي تعمل يف منزله� 
كل متطلب�ت املنزل املعروفة، وتقوم بتح�شري الطع�م وتربية االأبن�ء، واأحي�ن�ً 
املراأة  تغزل  الب�دية  ويف  وبن�ت.  بنني  من  االأ�شرة  اأفراد  مالب�ص  تف�شل 

)1( بي�ن من مركز االإ�شراف الرتبوي مبح�فظة بلقرن.
)2( اأخذت هذه املعلوم�ت من مندوبية تعليم البن�ت ببلقرن.
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ال�شوف وتخيط الثي�ب، وتعتني ب�حليوان�ت)1(. ف�ملراأة يف بالد بلقرن امراأة 
ف�علة وت�ش�هم يف تنمية جمتمعه�.

اإلى اأن جميع قرى بالد بلقرن توجد فيه� مدار�ص  وجتدر االإ�ش�رة هن� 
مدار�ص  فيه�  توجد  م�  فمنه�  القرى،  احتي�ج�ت  والبن�ت ح�شب  للبنني 
م�  ومنه�  ومتو�شطة،  ابتدائية  مدار�ص  فيه�  توجد  م�  ومنه�  فقط،  ابتدائية 
ذكوراً  والث�نوية  واملتو�شطة  االبتدائية  املراحل  لكل  مدار�ص  فيه�  توجد 
واإن�ث�ً. والكثري من خريجي املدار�ص الث�نوية ينخرطون يف اجلي�ص العربي 
ال�شعودي، والكثري منهم من ي�شجل يف اجل�مع�ت ال�شعودية، ومنهم من 
يبتعث اإلى اخل�رج. وبن�ء عليه ف�إن قبيلة بلقرن تفخر ب�أبن�ئه� وهم يح�شلون 
على ال�شه�دات اجل�معية و�شه�دات الدرا�ش�ت العلي�، وي�ش�همون ب�شكل 
ف�عل يف تطوير منطقتهم ويف تنمية وطنهم يف كل جم�الت التنمية كعمل 

تنموي تطويري.

بنني  وته�مة  �شراة  بلقرن  يف  والكلي�ت  املدار�ص  بلغت  فقد  وب�جلملة 
وبن�ت يف هذا العهد الزاهر ب�ملئ�ت، ويدر�ص به� ع�شرات االآالف.

اللهجة املحلية لأهايل بلقرن:

اأفراد قبيلة بلقرن هي اللهجة ال�ش�ئدة يف  اللهجة الع�مية املحلية لدى 
روات ومنهم بلقرن هم  بالد ع�شري و�ش�ئر قب�ئل اجلنوب. علم�ً ب�أن اأه�يل ال�َشّ

)1( الفوال، �شالح م�شطفى، علم االجتم�ع البدوي، الق�هرة، 1974م، �ص183، 184.
ت�ريخية  اآل �شعود: درا�شة  امللك �شعود بن عبدالعزيز  التعليم يف عهد  الهاليل،  الزهراين، ح�شة بنت جمع�ن   -

وث�ئقية، دارة امللك عبدالعزيز، الري��ص 1427ه�/ 2006م، �ص156.
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)1( ابن خمي�ص، عبداهلل، املج�ز بني اليم�مة واحلج�ز، من�شورات دار اليم�مة للبحث والرتجمة والن�شر، الري��ص )د. 
�ص(، �ص276.

روات، ومنهم بنو قرن وغريهم اإلى  اأف�شح الن��ص)1(. وتعود ف�ش�حة قب�ئل ال�َشّ
اأنهم بعيدون عن الختالط بالأجنا�ص الأخرى اإلى حد كبري، مما �ساهم 
يف �شف�ء لغتهم وخلوه� من العجمة. ومل تطل عملية انحب��ص القب�ئل يف 
ظ�هرة  تغيري  �ش�هم يف  مم�  والتق�ليد،  والع�دات  والبيئة  واجلغرافي�  االأر�ص 
بف�سل  الأخرى  بالأجنا�ص  الختالط  طريق  عن  ما  حد  اإلى  الف�سحى 
منه�،  واالت�ش�الت  املوا�شالت  وخ��شة  احلديثة،  احل�ش�رة  و�ش�ئل  تطور 
وهذا �شبب بعداً قلياًل عن الف�شحى. كم� اأن االنحب��ص الذي دام طوياًل 
لقبيلة  والن�شبية  العرقية  االأ�شول  على  املح�فظة  يف  كبري  اإلى حد  �ش�هم 

بلقرن.

واالتب�ع  والقلب  االخت�ش�ر  اإلى  لهجتهم  يف  ع�دة  بلقرن  اأه�يل  مييل 
والنحت واالإبدال، ففي جم�ل االخت�ش�ر، ت�أتي كلمة جبته، وهي يف االأ�شل 
جئت به. ويف جم�ل القلب يقولون عن الزواج جواز. ويف جم�ل النحت 
يقولون ع�ش�ن اأو عل�ش�ن واملق�شود بهم� الأجل فالن، وكذلك كلمة بلقرن 
زرامي،  فيقولون حرامي  االإتب�ع  اأم� يف جم�ل  قرن.  بنو  االأ�شل  وهي يف 
ف�الأولى معروفة والث�نية هي على ظ�هره� اإتب�ع ال معنى له�، وكذلك احل�ل 
ب�لن�شبة لكلمة خبيث لبيث، وحالل بالل، اأم� يف جم�ل االإبدال فيقول 
اأه�يل بلقرن: ي�بر؛ بداًل من كلمة ج�بر، اأي قلب اجليم ي�ًء. وكذلك قلب 
الق�ف جيم�ً فيقولون: العجيج، وهي كلمة العقيق، واآل م�رج بداًل من اآل 

م�رق، وتري وهو ا�شم لوادي ترج وغريه�.
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نثني  »اأم  ال�شعبي:  ال�ش�عر  يقول  ثم،  مبعنى  اأم  بلقرن  اأهل  وي�شتعمل 
راة«. وي�شتعمل اأه�يل بلقرن اأم بداًل عن  ال�شالم فنخ�ص به يف �شليم�ن ال�َشّ
ال التعريف، فيقولون: اأم �شيف وتعني ال�شيف، واأم جنبية وتعني اجلنبية. 
م�  ف��شرب  اللحم  ف�تك  الظرفية مثل: ال  اإذا  واإلى مبعنى  وي�شتعملون ال 
املرق، اأي اإذا ف�تك اللحم ف��شرب املرق. ويقول اأه�يل بلقرن عند االإج�بة 
عن �شوؤال: اأين حممد؟ وك�ن يف احلج اأو العمرة مثاًل؟ يجيبون ب�يحج اأو 

ب�يعتمر.

اأبدل يف هذه  يقول اأه�يل بلقرن عند نطق كلمة اجلبل: »اميبل« وقد 
اليمن،  بالد  يف  حمري  لغة  احلمريية،  اأم  وهي  ب�أم،  التعريف  ال  الكلمة 
واأبدلت اجليم ب�لي�ء، وقد نطق به� ر�شول اهلل -]- عندم� �ش�أله اأعرابي: 
»هل من امر ام�شي�م يف ام�شفر« ف�أج�به الر�شول -]-: »لي�ص من امر 
رِيّ�ص  ويقولون  اأي�ش�ً.  مبعنى  وهي  زاد  كلمة  ويقولون  ام�شفر«  ام�شي�م يف 
ويقولون:  تدبريه.  يحكم  ال  الذي  هو  العربية  يف  والرّي�ص  انتظر  مبعنى 
ب�يلعب عن يلعب اأي زيدت الب�ء واالألف قبل الفعل الذي يبداأ ب�لي�ء، 

وكذلك يقولون: ب�يدر�ص اأي يدر�ص وغري ذلك.

جتدر االإ�ش�رة هن� اإلى اأن الكثري من الكلم�ت الع�مية التي ي�شتخدمه� 
اأه�يل بلقرن هي م�شتعملة يف من�طق عربية داخل اجلزيرة العربية وخ�رجه�. 
كم� اأن ات�ش�ع ات�ش�الت اأه�يل بلقرن مع غريهم يف الوقت احل��شر، وانت�ش�ر 
و�ش�ئل احل�ش�رة احلديثة، وكذلك و�ش�ئل االإعالم واالت�ش�الت املتطورة، 
كله� �ش�عدت وت�ش�عد على تقلي�ص ا�شتخدام اللهجة املحلية الع�مية، وبن�ًء 
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الن��ص دون  الكثري من  ال�ش�ئدة لدى  الكلم�ت  ي�شتخدمون  اأخذوا  عليه 
الرتكيز على اللهجة املحلية ال�شعبية ال�ش�ئدة لدى اأه�يل بلقرن.

الأمثال ال�صعبية امل�صتخدمة لدى اأهايل بلقرن:

مع  فيه�  ت�شرتك  واإم�  به�  خ��شة  اإم�  �شعبية  ب�أمث�ل  بلقرن  قبيلة  حتفل 
كلم�  ف�ئدة  وذات  قيمة  ذات  تبقى  ال�شعبية  االأمث�ل  اأن  واحلقيقة  غريه�. 
�شلبية، حمببة  اأو  اإيج�بية  الكلم�ت  تلك  ك�نت  مهم�  بكلم�ته�  احتفظت 
النطق اأم غري حمببة. فهي تعر عن جتربة االأه�يل وال�شك�ن يف منطقة م�، 
وهي جتربة طويلة ي�شتفيد منه� اأه�يل االأمث�ل كم� ي�شتفيد منه� غريهم اإن 

هم اأرادوا ذلك.

وي�شبح  وحده�،  القبيلة  على  مقت�شر  خ��ص  ط�بع  ذات  اأمث�ل  وهن�ك 
فيم� بعد مثاًل معروف�ً عندم� تنتفي عنه اخل�شو�شية، ومن االأمث�ل اخل��شة 

ب�أه�يل بلقرن، نذكر بع�ش�ً منه�:

ذا مريه حنطة يغني م�شرتيح.

هب�به� كف�فه�.

�شله� مبلولة.

حب ياب�ص يف لوط ياب�ص.

هن�ك اأمث�ل م�شرتكة بني القب�ئل، وبينه� وبني غريه� من العرب، نذكر 
على �شبيل املث�ل ال احل�شر:
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�َشَبْل بال َحب، ويق�شد به الزرع عدمي الف�ئدة.

يه َمْتَلفة، يطلق املثل على الواقع يف �ش�ئقة. يه ن�ر ومِنّ ِمِنّ

�شحيح ذا م� يعرف ال�شقر ي�شويه.

اأفلحن� وال احن� ب�لعق�بة.

اأعني  »اإي�ك  الق�ئل:  املثل  يعنيه  م�  وهو  اجلمل،  يعرف  العيبة  ا�شرب 
وا�شمعي ي� ج�رة«. والعيبة وع�ء كبري م�شنوع من اجللد املدبوغ يو�شع 

فيه التمر اأو احلبوب وغري ذلك.

اإذا �شفت �ش�حبك ع�شل فال تلح�شه كله، يعني من ي�شتغل ال�شداقة 
مل�شلحته اخل��شة.

اإذا طعنت فُجْر.

اأراد يكحله� ف�أعم�ه�. يعني عدم االإمل�م مبعرفة ال�شيء اإمل�م�ً ك�في�ً.

اإذا غ�ب الب�ص العب ي� ف�ر، ي�شرب املثل للذي يعمل م� يريد يف غي�ب 
�ش�حب ال�شلطة والهيبة.

َبِدّ الَقر�ص قبل الَفر�ص، اأي االأكل قبل ال�شالة يف ح�ل اجلوع.

بع اجلمل مب� حمل، اأي التخل�ص من عن�ء ال�شيء، وكذلك املثل الق�ئل 
بع الب�شل مب� ح�شل.

ثور اهلل يف بر�شيمه، اأي ال�شخ�ص الذي ال ي�أبه ل�شيء.
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جزاء املعروف �شبعة كفوف، يق�بل يف عمل اخلري ب�شده.

ح�ميه� حراميه�، ي�شرب لل�شخ�ص الذي تبدر منه خي�نة.

�شيد القوم خ�دمهم، للذي يقوم على خدمة جم�عته.

احلركة فيه� بركة، اأي اأن العمل وال�شعي له فيه بركة.

احلالل م� ي�شيع، يعني فقدان ال�شيء ثم العثور عليه.

انطبع عليه،  تطبع على �شيء  اأي من  الطب�يع،  تزول  تزول اجلب�ل وال 
والطبع يغلب التطبع.

خريه� يف غريه�.

طريق ال�شهل ولو ط�ل، اأي عليك ب�لطريق ولو ط�ل.

ذنبك على جنبك.

راحت البل )االإبل( يف عط�ه�، عدم اال�شتف�دة من بع�ص االأعم�ل.

�شيء بال�ص ربحه بنّي، ف�إن ال�شيء املج�ين وبدون مق�بل فهو اأف�شل، 
ويقولون البال�ص كرث منه.

�شعرة من جلد اخلنزير ف�يدة، ي�شرب لبع�ص الن��ص ممن ال خري فيهم.

�ش�حب �شنعتني كذاب؛ الأنه يتقن واحدة ويق�شر يف االأخرى.

ال�شب�ح رب�ح، اأي يف ال�شب�ح تق�شى احل�ج�ت.
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العم�ص وال العمى، اأي اأن بع�ص ال�شيء اأهون من بع�ص.

ال�شيف يف حكم امل�شيف.

غر ي� ثور على راأ�شك، اأي االإن�ش�ن الذي ال ي�شمع الن�شيحة يتحمل ذلك.

الف��شي يعمل ق��شي.

قلبك دليلك، اأي اأن القلب قد يرى م� ال تراه العني.

القلوب عند بع�شه�، داللة على م� يكنه ال�شديق ل�شديقه من حمبة ووف�ء.

قلن� ثور ق�ل احلبوه، اأو قلن� تي�ص ق�ل احلبوه، والثور والتي�ص ال يحلب�ن، 
يق�شد به من هو غري ف�هم لالأمور.

ب�شديق  ي�أتي �شخ�ص  ق�ل ذنبي، عندم�  بلح�شني  ي�  �ش�هدك  ق�ل من 
ي�شهد له.

�ش�يع وف�يع، عندم� يكرث الهرج واملرج.

كل ق�شري ب�شري، يق�ل هذا املثل دف�ع�ً عن الق�شري.

كل يروح يق�شم طبيخته، اأي كل اإن�ش�ن يذهب ل�ش�أنه ويف ح�ل �شبيله.

فيه  ك�ن  �شيء  عمل  من  االنته�ء  اأي  م�تت،  وغ�شب�ً  ذبحن�ه�  غ�شب�ً 
تعب وم�شقة.

اللي عقد رو�ص احلب�ل يحله�، عندم� يقع االإن�ش�ن يف م�شكلة ع�شيبة 
وي�شبح مهموم�ً.
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ال تقل لغ�يب و�ص األه�ك، اأي الغ�ئب حجته معه.

من ج�ء بال من�دي يقعد بال فرا�ص، اأي من ي�أتي يف وليمة بدون دعوة فال 
ينتظر االحتف�ء به، اأو تعيني موقع يجل�ص فيه.

ال تقل ُبر حتى توكي عليه، ال تتكل على �شيء لي�ص يف متن�ول اليد.

م� ميدح ال�شوق اإال من ربح فيه، اأي اأنك تثني على من اأكرمك.

بغين� اإبلهم ف�أخذوا غنمن�، معنى ذلك اأن ي�أخذ �شخ�ص من �شخ�ص اآخر �شيئ�ً 
ك�ن ال�شخ�ص االآخر يريد ح�جة منه.

مثل احلبة يف املقلى، يعني ال�شخ�ص الذي فيه ح�لة من قلق �شديد.

م� ي�شحك ب�لن��ص اإال اأخ�ص الن��ص، اأي من ي�شخر ب�لن��ص ف�إنه اأقل منهم.

م� تخلف الن�ر اإال الرم�د، ي�شرب هذا املثل لل�شخ�ص الذي ال ي�شبه اأب�ه وال 
ي�شتف�د منه.

من غ�ب غ�ب ق�شمه، اأي من يتغيب عن الق�شمة فن�شيبه احلرم�ن منه�.

م� كل بي�ش�ء �شحمة، اأي االأمور ال ت�أتي على م� يراه االإن�ش�ن.

م� معه اإال مف�تيح الرفة، مبعنى �شخ�ص ال ي�شتف�د منه.

املرتقب  ال�شخ�ص  يعني يف ح�ل قدوم  قريب،  اإال وهو  الذيب  ينطري  م� 
الذي ج�ء ذكره.
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ول  النهاية،  يف  ال�سالمة  يعني  �سالمة،  اآخره  كان  �سرط  اأوله  كان  ما 
يح�شل اإ�شك�ل.

ال ي�أتي علم من حتت �شف�، اأي ال بد لكل خر من م�شدر.

الن�ر وال الع�ر، الع�ر �شني وال تقبله النف�ص االأبية.

م� يعرف كوعه من بوعه، ي�شرب للج�هل الذي ال يعرف �شيئ�ً.

وقع الف��ص يف الرا�ص، عندم� ت�شيب م�شيبة �شخ�ش�ً بعينه.

مي�ص الذب�ب ع�شرين م�شة، ي�شرب املثل للبخيل املقرت على نف�شه.

يد م� ت�شرق م� تخ�ف، اأي اأن الريء ال يخ�شى من التهمة.

العني ب�شرية واليد ق�شرية.

يجعل من احلبة قبة، اأي يكر االأمور ويب�لغ فيه�.

الرمح على اأول َزْرقة.

يخ�ف من خي�له، ي�شرب لل�شخ�ص امل�شهور ب�جلنب.

ينقل  ف�إنه  �شخ�ص  اأخب�ر  ينقل  للذي  يق�ل  عليك،  مّن  لك  مّن  من 
اأخب�رك كذلك.

م� يحك لل�ش�ة اإال قرنه�، م� ينفع ال�شخ�ص اإال اأق�ربه.

�ش�يب وع�يب، جمع قبح االأخالق وقبح اخلليقة.

�ش�يل الدني� على راأ�شه، يعني اأن هذا االإن�ش�ن يدخل اأنفه يف كل �شيء.
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ال�شر يعم واخلري يخ�ص، اتق�ء �شر ال�شفه�ء حتى ال تعم النقمة.

�ش�حب احلق �شلط�ن، قوة احلق.

راعي احل�جة من ق��ش�ه�، اهتم�م املرء ب�شوؤونه اخل��شة.

ال�شب�ح رب�ح، للرتيث والتفكري يف االأمر.

الن��ص،  العالق�ت بني  امل�دة على  ت�أثري  املبني،  العدو  املخ�شر  ال�شديق 
واخلري لل�شديق اأال يثقل على اأ�شدق�ئه.

ال�شج�عة  األق�ب  من  ي�ش�ء  م�  لنف�شه  يدعي  حميدان،  ي�  امليدان 
والكرم والعلم.

�شربني وبكى و�شبقني و�شك�، ي�شرب للمعتدي الذي يدعي اأنه مظلوم.

ال�شعيف  اأو  اجلريح  ي�شرب يف  ملن  ي�شرب  حرام،  امليت  ال�شرب يف 
الذي ال خوف منه.

املكتبات اخلا�صة:
قريب  وقت  حتى  بلقرن  بالد  يف  موجودة  الع�مة  املكتب�ت  تكن  مل 
تكون  العلم،  واأهل  والق�ش�ة  ب�لعلم�ء  هن�ك مكتب�ت خ��شة  ولكن  جداً، 
اإلى  فردية وحمدودة  املكتب�ت  تلك  ظلت  فقد  هذا  مع  بيوتهم،  ع�دة يف 
وعلوم  والفتوى  الق�ش�ء  تخ�ش�شوا يف  الذين  بلقرن  علم�ء  وك�ن  م�،  حد 
اللغة العربية وغريه� يذهبون اإلى مواطن العلم ك�ليمن واحلج�ز وغريهم� 
وير�شلون من هن�ك كتب�ً متخ�ش�شة اإلى دي�رهم �ش�همت يف قي�م مكتب�ت 

فردية اأو اأ�شرية.
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وك�ن لدى بع�ص االأ�شرة كتب كثرية ومنوعة وال يزال بع�شه� موجود 
رغم م� مر به� من عوامل انقرا�ص كثرية منه� اإحراق جزء من الكتب بحجة 
خوف االإثم ب�مته�نه�، وكذلك م� اأر�شل منه� اإلى مكة املكرمة لتو�شع يف 
�شقوف  املطر من  م�ء  نزول  ب�شبب  انقر�ص  م�  ومنه�  املكي،  احلرم  مكتبة 
اإتالف  اإلى كرثة الدخ�ن يف البيوت الذي ت�شبب يف  البيوت، ب�الإ�ش�فة 

كثري من الكتب.

العلوم  والع�ئلية حتوي كتب�ً يف خمتلف  الفردية  املكتب�ت  ك�نت كتب 
ال�شرعية من حديث وتف�شري وفقه، اإلى ج�نب كتب اللغة العربية والرتاجم 
املخطوط�ت  من  عدداً  املكتب�ت  هذه  حتوي  واأحي�ن�ً  وغريه�.  واملع�جم 
والوث�ئق التي تهم ت�ريخ البالد. ول�شدة االهتم�م بتلك الكتب فقد جلدت 
وحفظت. وقد توارثه� اأبن�ء االأ�شر عن اآب�ئهم واأجدادهم. ومم� ال �شك فيه 

اأن مثل هذه املكتب�ت �شدت فراغ�ً علمي�ً اإلى حد م� يف الزمن القدمي.

ال�صعر يف بالد بلقرن:

يحتل ال�شعر منزلة كبرية لدى املجتمع�ت العربية قدمي�ً وحديث�ً، خ��شة 
يف املجتمع�ت القبلية كمجتمع بلقرن. ومعروف مت�م�ً اأن ال�شعراء ك�نوا قدمي�ً 
ل�ش�ن قب�ئلهم، يقولون فيهم �شعراً يف كل املن��شب�ت ال�شلمية واحلربية، ويف 
الن�شب واحل�شب وال�شج�عة واملروءة، والكرم واملدح والذم والهج�ء والرث�ء 

وغريه� من اأغرا�ص ال�شعر امل�ألوفة ب�لف�شحى والع�مية على حد �شواء.

وقد يتذوق االأه�يل ال�شعر ال�شعبي املحلي اأكرث من تذوقهم اأي �شعر 
اآخر ولهذا زادت مك�نة ال�شعراء ال�شعبيني يف نفو�ص االأه�يل؛ الأن ال�شعر 
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ال�شعبي يعر عن �شعورهم واإح�ش��شهم ومكنون�ت �شدورهم. وحب اأه�يل 
بلقرن �شم�ع �شعر عدد من ال�شعراء امل�شهورين يف منطقتهم الذين يقر�شون 
ال�شعر عن هواية دون احرتاف، ويعود ذلك حلبهم لل�شعر وهوايته، وهو م� 

ي�شبع رغب�تهم ونزع�تهم االأدبية.
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خ��شة،  راة  ال�َشّ منطقة  ال�شي�حية يف  املن�طق  اأهم  من  بلقرن  بالد  تعّد 
الدرجة  من  �شي�حية  بالد  فهي  ع�مة.  ال�شعودية  العربية  اململكة  ومن�طق 
االأولى بف�شل م� منحه� اهلل من طبيعة خالبة. وينتظره� م�شتقبل �شي�حي 

واعد، حيث تتوافر فيه� مقوم�ت ال�شي�حة الن�شطة )1(.

مقومات ال�صياحة يف بالد بلقرن:

تتميز بالد بلقرن بتنوع طبيعته� اجلغرافية، ففيه� اجلب�ل ال�ش�هقة، وهي 
اله�ش�ب  وفيه�  البحر.  �شطح  عن  جداً  املرتفعة  روات  ال�َشّ جب�ل  من  جزء 
منحدرات  وفيه�  ته�مة.  �شهول  من  ت�شكل جزءاً  التي  وال�شهول  واالأودية 
راة وته�مة، وعلى الرغم من �شيق منطقة  جبلية ت�شمى االأ�شدار تقع بني ال�َشّ
االأ�شدار، اإال اأنه� ت�شكل يف حد ذاته� من�ظر جغرافية وطبيعية خالبة، علم�ً 
ب�أن ال�شي�حة يف بالد بلقرن ومنطقة ع�شري الزمت خطى التنمية ال�ش�ملة يف 
اململكة العربية ال�شعودية. فرزت ال�شي�حة كخدمة اجتم�عية �شرورية مل� فيه� 
من جمالت الرتويح عن النف�ص وتخفيف ل�سغوط العمل، بالإ�سافة اإلى ما 

يف ال�شي�حة من فوائد �شحية وا�شت�شف�ئية)2( قد تكون الزمة و�شرورية.

ال�ضياحة والآثار يف بالد َبْلَقْرن

)1( للمزيد عن هذا الف�شل ارجع اإلى: اخلثعمي: م�شفر بن �شعد بن حممد، مو�شوعة االآث�ر والرتاث واملع�مل ال�شي�حية 
يف منطقة ع�شري درا�شة توثيقية، ج5، بلقرن، ج�معة امللك خ�لد ب�أبه�، 1429ه�.

واملف�هيم،  االأ�ش�ص  ال�شي�حة:  علي،  عبداملنعم  واإبراهيم:  اإبراهيم،  واأرب�ب: حممد  �شبلي،  بن  مفرح  القحط�ين:   )2(
موؤ�ش�شة املدينة لل�شح�فة، جدة 1417ه�، �ص149، 150.
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)1( �شركة زووم )اململكة(، عدد خ��ص عن حم�فظة بلقرن، من كلمة االأ�شت�ذ �ش�مل بن حمدان املحريق، حم�فظ بلقرن، 
)د. �ص( )د.م( �ص5.

ت�شكل بالد بلقرن بت�ش�ري�شه� اجلغرافية املتنوعة م�شيف�ً وم�شتى للزوار 
ي�أتي  املعتدلة  احلرارة  حيث  ال�شيف  ف�شل  ففي  البالد.  واأهل  وال�شي�ح 
جب�ل  يف  لال�شطي�ف  بلقرن  �شراة  اإلى  مك�ن  كل  من  وال�شي�ح  الزوار 
تك�شوه� اخل�شرة الدائمة، وجتري فيه� �شالالت املي�ه، وتكرث فيه� االأودية.

اإن ع�دات اأه�يل بالد بلقرن وتق�ليدهم واأخالقهم جتذب ال�شي�ح والزوار 
لزي�رة بالدهم واالإق�مة فيه� والتمتع بجم�ل الطبيعة يف جو معتدل ومن��شب 
وح�شن  ب�ل�شف�ء  ويتمتعون  �شخ�ة،  كرم�ء  بلقرن  ف�أهل  والزي�رة.  لل�شي�حة 
االأخالق والن�شب االأ�شيل، وكله� عوامل جذب لل�شي�ح والزوار. وا�شتهر 
االأعي�د  اأي�م  يف  املن��شب�ت  يف  توؤدى  التي  ال�شعبية  ب�لفنون  بلقرن  اأه�يل 
ومن��شب�ت االأفراح واالحتف�الت، وظل اأه�يل بلقرن يح�فظون على الفنون 
ال�سعبية العريقة املرتبطة بعاداتهم وتقاليدهم واأمناط حياتهم ذات الأ�سل 
الداخلي.  ال�شي�حي  اجلذب  مقوم�ت  من  جله�  يف  وهي  املمتد،  القبلي 
كم� �ش�عد انت�ش�ر التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية على زي�دة الوعي 
ال�شي�حي لدى اأفراد املجتمع العربي ال�شعودي، وم� رافق ذلك من ارتف�ع 

يف متو�شط دخل الفرد ال�شعودي، وزي�دة يف النمو ال�شك�ين)1(.

ب�شفة  تق�م  التي  ال�شعبية  التج�رية  االأ�شواق  بلقرن  بالد  يف  تتوافر 
اأي�ش�ً  اأ�شواق�ً جت�رية اقت�ش�دية بحتة، واإمن� له�  اأ�شبوعية، فهي لي�شت  دورية 
االأن�شطة  اإلى  ب�الإ�ش�فة  وق�نونه�.  القبيلة  بثق�فة  يرتبط  ب�رز  اجتم�عي  دور 
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ال�شيفية من خالل برامج جلنة التن�شيط ال�شي�حي يف بالد بلقرن، حيث 
ت�شعى اللجنة الإعط�ء امل�شط�ف املعلوم�ت واالإر�ش�دات ال�شي�حية املتوافرة 
يف كل بالد بلقرن، وت�ش�هم اللجنة بدور اإيج�بي يف حث رج�ل االأعم�ل 

على توفري اأكر قدر من امل�شروع�ت ال�شي�حية.

لدن  من  كبرياً  دعم�ً  لقيت  ال�شعودي  العربي  الوطن  ال�شي�حة يف  اإن 
احلكومة ال�شعودية، التي اأن�ش�أت هيئة علي� لل�شي�حة على م�شتوى اململكة 
ك�ن يراأ�شه� �ش�حب ال�شمو امللكي االأمري �شلط�ن بن عبدالعزيز ويل العهد 
ن�ئب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدف�ع والطريان واملفت�ص الع�م – رحمه 
اهلل – وُعني �ش�حب ال�شمو امللكي االأمري �شلط�ن بن �شلم�ن بن عبدالعزيز 
اأمين�ً ع�م�ً له�، وهو ع�مل م�ش�ند وم�شجع ومدعم لل�شي�حة يف جميع ربوع 
البالد العربية ال�شعودية، فغدت ال�شي�حة الداخلية من املوارد االقت�ش�دية 
املهمة، وم�شدر من م�ش�در الدخل الوطني الذي ي�ش�هم يف رف�هية املواطن 
ال�شعودي وي�شجعه على التوا�شل من خالل ال�شي�حة الداخلية )1(. وعلى 

روات. اأي ح�ل ف�إن بالد بلقرن تعد لوؤلوؤة فوق جب�ل ال�َشّ

ال�شعودية  العربية  اململكة  ال�شي��شي يف  واال�شتقرار  االأمن  �ش�هم  وقد 
على رواج ال�شي�حة الداخلية، حيث متت�ز اململكة بدرجة ع�لية من االأمن 
واال�شتقرار مم� يتيح للفرد التنقل وال�شفر من مك�ن الآخر وهو مطمئن على 
متطلب�ت  اأهم  من  واال�شتقرار  االأمن  ف�إن  عليه  وبن�ًء  وم�له،  واأهله  نف�شه 

ال�شي�حة الداخلية يف اململكة.

. www.plqarn.ent 1( موقع منتدي�ت بلقرن على االإنرتنت(
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املتنزهات يف بالد بلقرن:

تتوافر يف بالد بلقرن عدد من املتنزه�ت، نذكر منه�:

ويقع  كلم(   3( العالية حوايل  �شبت  مدينة  عن  ويبعد  �شيب�نة،  متنزه 
هذا املتنزه على م�ش�حة كبرية جداً من االأر�ص ت�شتوعب مئ�ت الع�ئالت 
مع�ً. وي�شتقطب متنزه �شيب�نة اأعداداً كبرية من امل�شط�فني والزوار وال�شي�ح 
امللكي  ال�شمو  زاره �ش�حب  املتنزه  الع�ئالت منهم. والأهمية هذا  خ��شة 
ع�م  �ش�بق�ً  ع�شري  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  الفي�شل  بن  خ�لد  االأمري 

1423ه�/ 2002م، وافتتح عدداً من امل�شروع�ت ال�شي�حية فيه.

واالأ�شج�ر  الطبيعية  احلي�ة  فيه�  ت�ش�هد  التي  عفراء  متنزه�ت  وهن�ك 
الرية واملعمرة من ال�شدر والطلح، وفيه� الهواء النقي، والودي�ن الف�شيحة 
املمتدة، والرمل االأبي�ص النقي، والطيور الرية، واجلو املعتدل على مدار 
ال�شنة، وهي اأمور تتطلبه� ال�شي�حة. ومن متنزه�ت عفراء: الرحبة والعزيال، 

والفر�ص وم�شحذ و�شق�م ووادي عرعرة ووادي عفراء.

وتوجد متنزه�ت يف اآل �شلمة التي تعد بوابة بالد بلقرن من اجلنوب، 
االأ�شج�ر  ذات  الطبيعية  املتنزه�ت  فيه�  وتكرث  ته�مة،  اأر�ص  على  وتطل 

واخل�شرة والنب�ت�ت التي ت�شفي على هذه املتنزه�ت جم�اًل �ش�حراً.

ومن متنزه�ت اآل �شلمة: الر�شي�ص واملن�مة والظهور، وتكرث فيه� اأ�شج�ر 
تلك  تزين  ونب�ت�ت  الرية وغري ذلك من خ�شرة  والزهور  والعرعر  الطلح 
املتنزه�ت، وكذا متنزه�ت اآل الزارية واآل �شليم�ن، ومنه� ال�شف� املطل على 
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ته�مة، والبطيح�، و�شرة، والغيق، وامللي�ش�، والك�دن، ودغمة، وجرب الغني 
ب�أ�شج�ر الزيتون، وكذا متنزه�ت ال�شعف من بني رزق ومتنزه�ت البظ�ظة 

من دحيم وغري ذلك.

ال�شي�حي  اجلذب  مقوم�ت  توفري  على  ال�شعودية  احلكومة  حر�شت 
ووفرة  املن�خ  وتنوع  الت�ش�ري�ص  كتنوع  الطبيعية  املقوم�ت  مع  لتتك�مل 
اخل�شرة والرم�ل الذهبية، ب�الإ�ش�فة اإلى م� تتمتع به املن�طق ال�شي�حية من 
راة،  ال�َشّ �شي�حية يف منطقة  بلقرن قطعة جم�ل  واأم�ن. وت�شكل بالد  اأمن 
فقد منحه� اهلل طبيعة �ش�حرة يق�شده� الزوار وامل�شط�فون للتمتع ب�لراحة 

ومن�ظر الطبيعة والرحالت الرية.

ومن واجب اأه�يل بلقرن فرادى وجم�ع�ت اأن يطوروا ال�شي�حة الوطنية 
هذا  يف  كبري  عبء  منهم  االأعم�ل  ورج�ل  االأغني�ء  وعلى  بالدهم،  يف 
ال�ش�أن؛ الأن القط�ع اخل��ص ي�ش�عد القط�ع الع�م ويدعمه عن طريق اإن�ش�ء 
م�شروع�ت تنموية تخدم ال�شي�حة الوطنية املحلية، م�شتفيدة من االإمك�ن�ت 
�شي�حة  بلقرن  بالد  ال�شي�حة يف  وتعّد  بلقرن.  بالد  املتوافرة يف  ال�شي�حية 
متوازنة وملتزمة تهتم ب�جلوانب الروحية وامل�دية لالإن�ش�ن، وتركز يف الوقت 
وثق�فته  مبجتمعه  الفرد  وتربط  ال�شعبية،  والثق�فة  الرتاث  اإثراء  على  نف�شه 

وتنمي فيه حب الوطن.

اإن اهلل عز وجل منح بالد بلقرن من�ظر �شي�حية خالبة ق�بلة ال�شتقط�ب 
ت�شربه�  البالد وعدم  اأموال  املح�فظة على  اإلى  يوؤدي  بدوره  الزوار، وهذا 
اإلى اخل�رج، وبكمي�ت كبرية جداً، وم� ي�ش�حب ذلك من حركة تنموية 
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كبرياً  اقت�ش�دي�ً  مورداً  احل�لة  هذه  مثل  يف  ال�شي�حة  وت�شبح  ح�ش�رية. 
توؤدي  اأخرى  اجتم�عية  جوانب  اإلى  ب�الإ�ش�فة  ال�شي�حية،  املن�طق  الأبن�ء 
اإلى التع�رف والت�آلف وحب الوطن، واإن املوارد االقت�ش�دية ذات ال�شلة 
يف  انخف��ص  من  فقدته  عم�  البالد  تعو�ص  قد  بلقرن  بالد  يف  ب�ل�شي�حة 
البالد،  على  اإيج�بية  ت�أثريات  له  ي�شبح  وب�لت�يل  فيه�،  الزراعة  م�شتوى 
البحث عن  بق�شد  اأخرى  من�طق  اإلى  ال�شك�نية  الهجرة  وقد يخفف من 

العمل.

اإليه�، وذلك عن  تتهي�أ بالد بلقرن جلذب ال�شي�ح والزوار وامل�شط�فني 
واالت�ش�الت،  وال�شحة،  واالإطف�ء،  واالأمن  للطوارئ،  اال�شتعداد  طريق 
وم�كين�ت  وبنوك  العالية  �شبت  يف  الزيتون  ن�دي  مثل  ترفيهية  ومراكز 
�شهرة  ج�نب  اإلى  ت�شوق،  ومراكز  �شفر  ووك�الت  جم�عي  ونقل  �شرف 

بلقرن ب�لفنون ال�شعبية العريقة مثل العر�شة واللعب واخلطوة.

معامل اأثرية يف بالد بلقرن:

ودوره  البلد  هذا  ح�ش�رة  على  وا�شحة  داللة  بلد  اأي  يف  االآث�ر  تعد 
الت�ريخي حملي�ً وخ�رجي�ً. وبالد بلقرن ع�مرة ب�آث�ره� الت�ريخية يف ق�شميه�: 
�شراة بلقرن وته�مة بلقرن، وهي م� زالت ق�ئمة وح��شرة، داللة على حقب 
ت�ريخ بالد بلقرن قدمي�ً وحديث�ً. فهي بالد قب�ئل االأزد وتراثهم احل�ش�ري، 
وهي بالد مليئة ب�لقالع الت�ريخية املحلية والقالع العثم�نية، قالع احلم�ية 
والدف�ع عن القرى والبلدات يف بالد بلقرن. وهي يف الوقت نف�شه تتمتع 

ب�حل�شون الت�ريخية القدمية واحلديثة.
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)1( ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن بني هالل، ارجع اإلى:
- البالدي، ع�تق، بني مكة واليمن: رحالت وم�ش�هدات، دار مكة للن�شر والتوزيع )د. �ص( �ص223-222.

- احلقيل، حمد بن اإبراهيم، كنز االأن�ش�ب )د. �ص(، �ص209.

مع�مل ح�ش�رتهم،  وبق�ي�  بني هالل)1(  ب�آث�ر  مليئة  بلقرن  �شراة  بالد  اإن 
كبئر بني هالل، بئر اأبي زيد الهاليل، وجمل�ص اأبي زيد، وط�ي� اأبي زيد، 
وهي اآث�ر م� زالت ب�قية. ويوجد يف �شبت العالية كم� يروي االأقدمون قر 
علي�ء زوجة اأبي زيد الهاليل. ويف �شراة بلقرن توجد ديرة ح�شن بن �شرح�ن 
رئي�ص قبيلة بني هالل، وخندق خريق بن �شرح�ن. ولقطة اأبو زيد يف �شف� 
اآل �شليم�ن ونحن هن� ل�شن� ب�شدد درا�شة اآث�ر بالد بلقرن تف�شياًل، واإمن� اأردن� 
هن� اأن نبنّي اأن بالد بلقرن غنية ب�آث�ره� املتنوعة يف حقبه� الت�ريخية، وهي 
م� زالت �ش�هدة على ذلك، ك�الأبنية القدمية والقرى الت�ريخية وامل�ش�جد 
واجلوامع ودور املوؤ�ش�ش�ت احلكومية والكت�ب�ت والنقو�ص والر�شوم القدمية 

وغريه� من االآث�ر، وهي اأمور �شرورية لل�شي�حة.

االآث�ر  علم�ء  قبل  من  عن�ية  اإلى  يحت�ج  اأثري  ت�ريخ  بلقرن  ولته�مة 
مفت�ح  هي  االآث�ر  ب�أن  علم�ً  املنطقة،  اآث�ر  الكت�ش�ف  والكت�ب  واملوؤرخني 
والر�شوم�ت  النقو�ص  من  عدد  بلقرن  ته�مة  يف  يوجد  وب�لفعل  الت�ريخ. 
الب�ئدة، كم� دلت على  العرب  اإلى عهد  الكثري منه�  ت�ريخ  االأثرية يعود 
ذلك البحوث االآث�رية. ومن بني االآث�ر توجد مق�بر اأثرية قدمية يف منطقة 
عم�رة، ب�الإ�ش�فة اإلى عدد من احل�شون املتن�ثرة يف اجلب�ل وعلى �شف�ف 
االأودية. ومت ك�شف عدة اآث�ر بته�مة بلقرن تركزت على الر�شوم والنقو�ص 
القدمية، وخمرب�ش�ت ثمودية و�شفوية، ونقو�ص مك�شر �ش�رة بثميدة، �شعب 
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بلح�رث وهي اإم� نبطية اأو م�شندية. وهن�ك ر�شوم تعود لعهد العرب الب�ئدة. 
بلح�رث، ور�شوم  بوادي �شعب  الوعول والغزالن  وهن�ك ر�شوم لعدد من 

لعدد من الثريان الوح�شية يعود ت�ريخه� اإلى ع�شر ال�شي�دين االأوائل.

وتوجد بته�مة بلقرن نقو�ص يعود ت�ريخه� اإلى �شدر االإ�شالم مثل نق�ص 
احلمد بجبل خ�شم يعود ت�ريخه اإلى القرن االأول الهجري، ون�شه: »احلمد 
ويوجد  الع�ملني«.  رب  هلل  والره�ن  والكري�ء  والعظمة  واجلاللة  واملجد 
نق�ص ال�شه�دتني، ون�شه: »ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل«، ولعل ت�ريخه 
يعود اإلى القرن الت��شع الهجري. وهن�ك نق�ص االأغوار بقرية الفر�ص، ولعل 

ت�ريخه يعود اإلى القرن الث�لث الهجري)1(.

و بالد بلقرن ال�ش�ملة �شراة وته�مة فيه� الكثري من املع�مل االآثرية املتنوعة 
والكثرية جنده� موزعة على م�ش�حة بالد بلقرن داللة ق�طعة على م� تتمتع 
به هذه البالد من ت�ريخ مديد وح�ش�رة ع�مرة وراقية. ونقول بحق اإن مثل 
الب�حثني، وخ��شة  هذه االآث�ر وغريه� حتت�ج على درا�شة وحتليل من قبل 
اآث�ر اململكة العربية ال�شعودية يف خمتلف  االآث�ريني منهم، وهي جزء من 

من�طقه�)2(.

)1( اخلثعمي: م�شفر بن �شعد بن حممد، مو�شوعة االآث�ر والرتاث واملع�مل ال�شي�حية يف منطقة ع�شري – درا�شة توثيقية، 
بلقرن، ج5، �ص88، ج�معة امللك خ�لد، اأبه�، 1429ه�.

)2( اخلثعمي، مو�شوعة االآث�ر .. بلقرن، ج5، �ص89-52.
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