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الملخص :
الطائف مدينة عريقة لها عمقها التأريخي ومكانتها بين مدن الحجاز  ،ارتقت وازدهرت بفضل موقعها
ووفرة خيراتها  ،نالت اهتمام المؤرخين والبلدانيين ألهميتها وتناولوها بشيء من التفصيل لما تميزت به
ارضها من وفرة الموارد االقتصادية والسيما مصادر المياه فقد كان لها االثر الكبير بارتقائها الى
مستوى مدينة متحضرة قائمة في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية  ،وقد تعاقبت عليها اقوام
واجيال مختلفة استقرت فيها وساهمت في إعمارها وتنظيمها  ،وقد أثبتت الشواهد التاريخية ذلك .
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Abstract
Al-Taaf is an ancient city has historical deep and position among Hijaz cities .
It grew up and prospered by its position and goods . It was obtained attention of
historians and Baldians for its importance and they talked about it in detail for
what its land characterized of economic resources ,especially water sources
which had a great impact in prospering it to the level of civilized city in the west
part of the Arabian Peninsula . Different generations and people followed ,
settled , participated in reconstruction and organized it and the historical
evidence has proved that.
المقدمة :
الطائف مدينة عريقة من مدن الحجاز لها تأريخها الطويل ومكانتها المهمة في شبه الجزيرة العربية
على مدى عصورها المختلفة  ،والكتابات والرسوم الموجودة على ما بقي من آثارها الشاخصة حتى
يومنا هذا تثبت عمقها التأريخي وما جرى فيها من فعاليات ونشاطات مختلفة على المستوى الحضاري ،
وقد ساعد موقعها والعوامل الجغرافية التي أثرت فيها ألن تنال أهمية ومنزلة رفيعة بين مدن الحجاز
آنذاك  ،وتعد من أغنى مدن الحجاز وأشهرها بسبب موقعها المناسب الذي كان محطة ومعبرا هاما
للقوافل التجارية من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب  ،كذلك جادت ارضها بالثروات
االقتصادية والخيرات والنعم والمساحات الزراعية الواسعة التي كان لها دور كبير في رفد اقتصادها ،
وقد وجهت هذه العوامل ابناءها إلمتهان الزراعة واستغالل ارضهم استغالال جيد حتى اصبحت بقعة
خضراء تجود بالعديد من الثمار نتج عنها عائدات مالية كبيرة  ،مما جعلها الن ترتقي من مستوى واحة
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الى مدينة متحضرة  ،والبحث يهدف الى دراسة مصادرها االقتصادية  ،وما ترتب على ذلك من بناء
عالقاتها الخارجية مع غيرها.
وقد قسمت البحث الى ثالثة محاور بعد المقدمة والحقتها بخاتمة وقائمة بالهوامش واخرى بالمصادر
والمراجع  ،تناولت في المحور االول الموقع الجغرافي واهميته  ،وفي المحور الثاني تناولت عناصر
السكان  ،والمحور الثالث تناولت فيه مصادر ثرواتها االقتصادية من مصادر مياه وزراعة  ،وثروة
حيوانية  ،ومعادن وصناعات حرفية  ،ثم التجارة  ،وقد اعتمدت في بحثي على عدد من المصادر
االولية والمراجع المهمة التي اغنت موضوع البحث في مقدمتها كتاب ( اخبار مكة ) لالزرقي  ،وكتاب
( صفة جزيرة العرب ) للهمذاني  ،وكتاب (معجم البلدان ) لياقوت الحموي  ،وكتاب ( المفصل) للدكتور
جواد علي  ،وكتاب ( جغرافية شبه جزيرة العرب ) لعمر رضا كحالة  ،وغيرها من المصادر
والمراجع التي ثبتها في نهاية البحث  ،وكان علينا وضع اسئلة وافتراضات في بحثنا هذا عسى ان نجد
لها اجابات في ثنايا المصادر منها  ،ما اهمية موقع الطائف ؟ هل كان لموقعها دور ألن تنال شهرة
ومكانة مهمة في الحجاز ؟ من هم عناصر سكانها ؟ ماهو تأثير المناخ والعوامل الجغرافية عليها ؟ هذه
االسئلة سنجد لها االجابة بين طيات البحث .
الموقع الجغرافي واهميته :
()1
الطائف مدينة قديمة سميت ( وج ) نسبة الى ( وج بن الوذ بن عمليق)  ،تقع الى الجنوب الشرقي
من مكة  ،على مسافة اثني عشر فرسخا عنها( ، )2في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية  ،ولما اقام
سكانها الحائط او السور حولها من اجل حمايتها من االخطار الخارجية سميت بالطائف  ،وقد افتخر بهذا
السور امية بن ابي الصلت ،وهو احد فحولة شعراء ثقيف قبل االسالم بقوله (: )3
نحن بنينا طائفا حصينا

يقارع االبطال عن بنينا

ترتفع الطائف ما يقارب ( )5000قدم عن مستوى سطح البحر( ،)4بين خطي عرض ( 22-20درجة)
وخطي طول (  42-40درجة )  ،تقع على ظهر جبل غزوان الذي يعد من ابرد جبال السراة  ،نحو
وادي القرى( ، )5بينها وبين عرفة وادي نعمان  ،وهي من الواحات المهمة في شبه الجزيرة العربية ،
تحيط بها المزارع والبساتين التي تمتد الى مسافة ثالثة او اربعة كيلومترات من المدينة  ،وصف موقعها
انه في اكناف الجنائن الغناء( ،)6وكانت مصيفا ألثرياء مكة  ،وقد اشار اليها المقدسي( ، )7بقوله انها ((
شامية الهواء باردة الماء ))  ،مناخها بارد شتاءا ومعتدل صيفا( ، )8ووصفها االزرقي( (( ، )9انها
مصيف اهل مكة ))  ،وقال الحميري( ،)10انها (( مدينة صغيرة متحضرة )) مياهها وهواؤها معتدل
وضياعها متصلة  ،وقد اجتذب موقعها هذا انظار وجهاء الحجاز وأثريائها وتجارها  ،وكانت محورا
لنشاط تجاري كبير ومهم حققت من خالله ارباحا كبيرة بسبب اهمية موقعها التجاري ،لكنها لم ترتق
الى مستوى مكة التجاري والسياسي بسبب اهمية مكة ومكانتها الدينية  ،وشكل موقعها ملتقى طرق نجد
واليمن والحجاز  ،ويضم محيطها الكثيرمن االودية التي تسيل فيها المياه في موسم االمطار( ،)11وهي
احدى بوابات الحجاز التجارية المهمة  ،تحيط بها االودية الكثيرة الغنية بخيراتها  ،وصفها ياقوت
الحموي(،)12انها بلدة صغيرة تقع على طرف واد  ،وهي محلتان احدى جانبيها يطلق عليه طائف ثقيف ،
والجانب اآلخر يقال لها الوهط  ،كما اوضح المقدسي( ، )13ان الطائف محلتان على جانبي وادي ( وج )
 ،يقع هذا الوادي الى الغرب منها ويمتد بين جبل (المحترق) و(االصيحرين) طوال  ،وبين جبل
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(المدهون ) و(أم السكارى) عرضا  ،وهو واد خصب تكثر فيه البساتين والمزارع والقرى وأبار الماء ،
وفيه قال الثقفي (، )14
وأحتله غيث دراك الثج
سقيا لوج وجنوب وج
وقال عنه رسول هللا (ص)  (( ،)15وج على ترعة من ترع الجنة )) ،فضال عن وادي ( وج ) هناك
العديد من االودية التي تحيط بالطائف  ،كوادي ( لية ) الى الشرق منها  ،وقد اشارت اليه المصادر
التاريخية( ،)16ان اعاله ( لثقيف ) واسفله ( لبني نصر بن معاوية من قبيلة هوازن)( ،)17ينحدر هذا الوادي
من قمة جبال السروات من بين جبال عالية خضراء  ،يلتقي بوادي ( نخب ) مكونين واديا واحدا  ،وقد
اشتهر وادي ( لية ) بكثرة الكروم  ،وعنه قال خفاف بن ندبة السلمي  ،وهو من قيس بن عيالن(: )18
سرت كل واد دون رهوة دافع

وجلدان أو كرم بلية محدق

وهناك اودية اخرى كوادي ( لقيم ) الغني بالمزارع والقرى  ،ووادي ( ركبة ) ووادي (الوهط) ووادي(
الخرار) ووادي (جفن ) الذي يقع على يمين الطائف لقبيلة ثقيف  ،ما بين الطائف ومعدن البرام  ،يسكن
هذا المعدن قوم من قريش وثقيف  ،ووادي ( مشرقين ) من قبلة الطائف يسكنه بنو امية من قبيلة قريش
 ،ووادي ( جلدان ) في شرق الطائف يسكنه بنو هالل وهم من بني عامر بن صعصعة من هوازن(، )19
()20

واشار ياقوت الحموي

الى واد بأرض الطائف يسمى (الشديق)  ،وهو مخالف من مخاليفها  ،ووادي

نعمان بينها وبين مكة  ،وضمت ارض الطائف ايضا عدة من القرى الغنية بخيراتها منها قرية (الوهط )
على بعد (فرسخ) اي ثالثة اميال من وادي ( وج)( )21وقرية ( عرج ) بالطائف بينها وبين يثرب مسافة
ثمانية وسبعون ميال  ،ويحيط بها عدة من البساتين والمزارع إذ تمتد الى مسافة () 4-3كلم  ،وعلى
جانبها من هذه المزارع يشكل جبل غزوان طوقا لها  ،في حين ينفتح سهل الطائف باتجاه مكة ،
مما سبق نستنتج اهمية موقع الطائف بالنسبة لمدن الحجاز االخرى  ،وخصوبة ارضها واحاطتها
بالعديد من االودية  ،وتمتعها بمناخ معتدل وموارد اقتصادية كبيرة  ،حتى عدت من اغنى مناطق الحجاز
بعد مكة واشهرها  ،وثاني مركز استيطاني في الحجاز بعد مكة  ،كما تعد مميزة لدى العرب بسبب
احاطتها بالبساتين واعتدال مناخها  ،فأصبحت محور نشاط سياسي واقتصادي كبير ،ومهم على مر
العصور .
عناصر السكان :
الطائف بالد ثقيف  ،جل اهلها من قبيلة ثقيف (احدى قبائل قيس عيالن من العدنانية)  ،ومعهم قوم من
حمير(من اليمن) وقوم من قريش وهوازن وهذيل بن مدركة (من القبائل العدنانية)( ، )22اما سكانها
االوائل فقد ورد ان اول من سكنها قبل الطوفان هم (بنو مهالئيل بن قينان)( ، )23من ساللة آدم (ع) ،
ويذكر انهم هم الذين عمروا الطائف وغرسوا ارضها واحيوا مواتها  ،سكنوها قبل الطوفان ولما وقع
الطوفان كانوا من جملة من هلك فيه ولم ينج من البشر اال من كان في سفينة نوح (ع)  ،ويذكر
ايضا( ،)24ان زمن الطائف يرجع الى (عمليق) ابي العماليق من احفاد نوح (ع) هم اول من سكنوها بعد
الطوفان  ،وجاءت بعدهم ثمود  ،منهم (بنو هانئ بن هذلول بن هوذلة بن ثمود) فعمروها من جديد
واستقروا فيها حتى جاءهم قوم من قبيلة االزد (من اليمن) على عهد ( عمرو بن عامر ) قاتلوهم
واخرجوهم منها وحلوا محلهم  ،فارتحلت ثمود الى وادي القرى  ،ففتحت االزد الطرق وبنوا القصور
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وحفروا اآلبار في الطائف وعمروها  ،وسكنها ايضا قوم من عاد االولى ( احدى القبائل البائدة ) هم (
بنو ضخم ) يذكر انهم هلكوا فيمن هلك من عاد االولى  ،ثم جاءت قبيلة مذحج (احدى قبائل اليمن)
واخرجت االزد بقوة السالح ونزلت فيها واستقرت الى ان تمكنت ثقيف من انتزاع (وج) من مذحج
حتى اصبحت الطائف لثقيف( ، )25ويذكر ان قبيلة (عدوان بن عمرو بن قيس عيالن) سكنت الطائف ،
ثم قاتلهم ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن) وغلبوهم بعد ان قدموا اليها من نجد
بسبب اهمية موقعها وكثرة خيراتها وطيب هواها  ،اذ كانوا يصيفون فيها ويشتون في ارضهم من نجد ،
وقد اشار عمر فروخ( ، )26ان بني عامر لم يستفيدوا من خصب ارض الطائف النهم كانوا بدوا ال
يميلون الى الزراعة  ،ثم تغلبت قبيلة ثقيف على بنو عامر بعد ذلك  ،مستغلة حالة الفوضى السياسية
السائدة بسبب الصراعات الداخلية فيها فتمكنت من السيطرة عليها بعد ان تغلبت على بنو عامر مما
ارغمتهم على النزوح الى تهامة  ،فأصبحت الطائف لثقيف ومستقرا لهم حتى نسبت اليهم لرسوخهم فيها
 ،كانوا والزالوا فيها وكانوا في رغد من العيش بين كل العرب ألنهم استقروا بارض غنية بخيراتها
واثبتوا جدارتهم باستغالل هذه الخيرات بالنحو الذي جعل من مدينتهم مدينة متحضرة  ،كما اشار
الباحثون( ، )27ان بني ثقيف اتفقوا مع بنو عامر على ان يأخذوها ويخرج بنو عامر منها مقابل ان تدفع
ثقيف لهم نصف ما يحصلون عليه من غالت  ،وقد اتفقوا واستمروا على ذلك امدا حتى تمكنت ثقيف من
الطائف من خالل تزايد قوتها واحكام مواضعها فتمردت على بنو عامر وامتنعت عن الدفع لهم ،
فأقتتلوا وانتصرت ثقيف واصبحت الطائف لها  ،والقارئ لتاريخ الطائف يدرك مدى تمسك ثقيف فيها
حتى يظن القارئ انهم اول من سكنوها  ،فبنوا االسوار لها وحصنوها كي يأمنوا على انفسهم وعلى
خيرات ارضهم من هجمات القبائل اذا ما حدثت  ،وقد ضرب بهم المثل لقوتهم وحرصهم عليها من
خالل قول ابو طالب بن عبد المطلب(:)28
كما امتنعت بطائفا ثقيف
منعنا أرضنا من كل حي
فحالت دون ذلكم السيوف
اتاهم معشر كي يسلبوهم
واشار السلمي( ، )29ان الطائف كان يسكنها في القرنين السابقين لإلسالم ثقيف وجماعات من حمير،
واآلوس والخزرج (من قبائل االزد ) وهوازن  ،ومزينة وجهينة (من قضاعة) وقريش واليهود والروم
وغوث (من اليمن)  ،واليهود كانوا يدفعون الجزية لساداتها بعد ان قدموا اليها من اليمن ومن يثرب ،
وفي االسالم كانت عالقة الطائف بالمسلمين عالقة سلبية قائمة على عدم الخضوع للمسلمين اول االمر ،
وقد هاجمهم المسلمون اال ان اهل ثقيف قد تحصنوا خلف اسوارهم واغلقوا ابوابهم ( ، )30وقاوموا
المسلمون مقاومة كبيرة حين حاولوا اقتحام مدينتهم  ،فعجز المسلمون عن ذلك مما اضطرهم الى
االنسحاب بعد ان الحقوا اضرارا ببساتين ثقيف إلرغامهم على فتح ابواب المدينة لكن دون جدوى  ،لكن
الحقا اضطرت ثقيف الى دخول االسالم في سنة (9هـ ) بعد ان ايقنوا ان مقاومة المسلمون ال جدوى
منها ،
ويذكر ان رجال ثقيف كانت لهم مكانة ورفعة بين وجهاء القبائل العربية  ،وساداتها كانت لهم منزلة ال
تقل شأنا عن سادات القبائل العربية االخرى وكانوا من االثرياء  ،فمن ساداتهم في الجاهلية (مالك بن
حطيط ) من بنو حطيط احدى بطون ثقيف الشهيرة  ،و(مسعود بن متعب الثقفي) وهو احدى زعماءها
وفرسانها وعلى قدر من السيادة والشرف  ،قاد قيس عيالن في حرب الفجار التي جرت احداثها قبل
االسالم ما بين قبيلة كنانة ومنها قريش وبين قبائل قيس عيالن في القرن السادس الميالدي  ،ومن
اعالمها ايضا (غيالن بن سلمة الثقفي) وهو من الشعراء المخضرمين فيها ( ،وابو محجن الثقفي) احد
شعرائها وفرسانها في االسالم  ،ومن شعرائهم ايضا ( امية بن ابي الصلت )  ،ومن فرسانهم في
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الجاهلية ( آوس بن حذيفة ) الذي ادرك االسالم واسلم  ،ومنهم ايضا (المغيرة بن شعبة) صحابي جليل
من دهاة العرب  ،ولد في الطائف  ،اسلم سنة (5هـ) كان واليا على البصرة في عهد الخليفة عمر بن
الخطاب (رض)  ،و( الحارث بن كلدة ) كان طبيبا آنذاك اسلم ومات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
(رض)( ، )31ومن رجالهم ايضا ( الحجاج بن يوسف الثقفي) والي العراق من قبل االمويين بحدود سنة
(75هـ)(، )32
اما عقيدتهم الدينية هي الوثنية  ،وكان لهم معبد يحجون اليه هو معبد ( الالت ) سدنته من بني ( عتاب
بن مالك ) من ثقيف  ،والعرب كانت تعظم (الالت) وتحج اليه وتطوف حوله  ،وكان له كسوة وواديا
محرما  ،وقد بقي قائما حتى هدم في االسالم عند فتح الطائف سنة ( 9هـ ) هدمه (المغيرة بن شعبة)
واحرقه بالنار ،وكانت تلبيتهم في موسم الحج (( لبيك اللهم ان ثقيفا قد اتوك واخلفوا المال وقد رجوك
))(. )33
مصادر الثروة االقتصادية :
تعد مصادر المياه المصدر االول واالهم من مصادر الثروة االقتصادية اينما وجدت  ،ال سيما في شبه
الجزيرة العربية  ،ورأس المال االكبر في حياة الشعوب  ،وفي الطائف وجدت هذه الثروة  ،ألنها كفيلة
بري االرض وانباتها كما انها كفيلة باستقرار السكان او ترحالهم من مكان آلخر بحثا عنها  ،وتنوعت
الثروة المائية ما بين عيون ماء عذبة وآبار كثيرة جعلت ارضها خصبة ومثمرة تغطيها النباتات المختلفة
 ،وكانت سببا مهما من اسباب ارتقائها الى مستوى مدينة متحضرة مهمة في الحجاز  ،وضمت ارضها
ايضا المياه الجارية من االودية التي تنصب منها الى تبالة الواقعة قرب الطائف على طريق اليمن من
مكة  ،وقد اشار ابن عبد الحق( ،)34الى الطائف انها ناحية ذات مزارع واودية  ،فضال عن األمطار التي
تتساقط عليها  ،اال انها كانت قليلة وقد اشار الى ذلك كحالة( ،)35بقوله ان الطائف ذات مياه عذبة باردة
وقليلة المطر نسبيا  ،وهذا يعني ان جل اعتماد سكانها كان على عيون الماء والينابيع واآلبار المتوفرة
بكثرة في اراضيها  ،كما اشار المستشرق الفرنسي سيديو( (( ، )36ان ربوع الطائف الغني حيث المناخ
المعتدل والمياه العذبة جعلته مصدرا من مصادر الثروة االقتصادية ))  ،واشار اليها ايضا برو( ،)37الى
انها واحة غنية بالمياه العذبة والتربة الخصبة  ،وبساتينها غنية بالفاكهة والثمار  ،حولها عيون ماء وآبار
كثيرة  ،وفيها عيون ماء جارية منها عين ماء ( السيل ) وعين ماء ( األزرق )  ،واكثر آبارها في وادي
( وج)  ،كما تكثر العيون والينابيع في وادي ( الخرار)( ، )38وفيها سدود الحتجاز المياه  ،ثم توجيهها
الوجهة الصحيحة باتجاه االراضي الزراعية لسقيها  ،فقد اشار ابن خميس( ، )39ان في الطائف سبعون
سدا الحتجاز المياه فيها وتدفع الى االودية والسهول فتسقي االرض  ،ويصف ابو الصلت والد امية
خصوبة ارض الطائف وغناها بالثمار قائال (،)40
منه ونعصره خال ولذانا
ويانع من صنوف الكرم عنجدنا
يمشي معا اصلها والفرع ابانا
قد ادهأمت وامست ماؤها غدق
فوما وقضبا وزيتونا ورمانا
الى خضارم مثل الليل متجئا
يشفي الغليل بها من كان صديانا
فيها كواكب مثلوج مناهلها
اما بالنسبة للزراعة فقد كانت الطائف مدينة زراعية  ،اذ ساعدت مصادر المياه المتوفرة الى
خصوبة االرض وقيام زراعة واسعة النطاق فيها  ،حتى عدت الزراعة المصدر االول من مصادر ثروة
سكانها االقتصادية  ،ومصدر غناهم وسببا في رفاهيتهم وعيشهم بمستوى اجتماعي رفيع بالنسبة للمدن
المجاورة لهم  ،فقد انعمت الطبيعة على الطائف بمصادر مياه وفيرة ساهمت بزراعة مساحات واسعة من
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االراضي  ،فكانت الزراعة الحرفة االولى لسكانها وموردهم االقتصادي االول  ،واثرت كثيرا في
تنمية اقتصادهم ورقي حضارتهم  ،حتى وصفت بانها ناحية ذات اعناب ونخيل ومزارع واودية  ،فهي
من المناطق الزراعية المهمة في الحجاز  ،فيها مساحات زراعية واسعة تفوق باقي مدن الحجاز  ،وقد
لقبت بمدينة البساتين لكثرة بساتين الفاكهة فيها  ،وصفها ابن حوقل( ،)41انها مدينة صغيرة كثيرة الشجر
والثمر واكثر ثمارها الزيت  ،ووصفها ياقوت الحموي والحميري ( ، )42بانها ذات مزارع واعناب ونخل
وموز وسائر الفواكه  ،وعنبها كان عذبا يضرب به المثل وزبيبها ضرب به المثل ( ، )43وبين الدكتور
جواد علي( ،)44ان سكان الطائف كانوا يميلون الى الزراعة  ،فقد غرسوا االشجار فيها واعتنوا باألرض
 ،واحاطوا مدينتهم ببساتين غنية بالثمار وعاشوا برغد من العيش ومستوى اقتصادي رفيع  ،حتى
توجهت اليهم انظار القبائل العربية للنيل من خيرات اراضيهم  ،لكنهم لم يتمكنوا منها بسبب قوة
تحصينات المدينة وشجاعة رجالها ،
واشار السهيلي( ،)45ان الطائف انفردت بالماء والشجر دون غيرها  ،االمر الذي حفز ابناءها على
زراعة أراضيها بصورة مكنها من تزويد المناطق المجاورة لها بالمنتجات الزراعية التي تحتاجها ،
وكانت تزود مكة بالفواكه  ،وقد اسهبت المصادر بذكر خيراتها وطيب هواها وكثرة مياهها واعنابها
وزبيبها وحبوبها واثمارها  ،فضال عن الخضار والفواكه التي انتجتها اراضيها  ،والعسل والتمور(،)46
وتعد الكروم من اهم مزروعاتها  ،ويذكر ان على عنب الطائف وصناعاته تقوم ثروة البلد االقتصادية
،وعدها الحميري(،)47انها اكثر بالد هللا عنبا  ،واشار ياقوت الحموي( ، )48ان على جانبي وادي (وج) في
اكناف بيوت المحلتين وعلى سفوح جبل غزوان تقوم مزارع الكروم  ،ومن المسلم به ان عملية الزراعة
كانت تتم بشكل منظم ودقيق من خالل االهتمام بوسائل الري وتوجيهها بشكل صحيح  ،فقد وجد فيها
سبعون سدا لخزن المياه كانت قد اسهمت بكثرة في سقي االراضي المزروعة  ،واشار السلمي( ، )49ان
ارض الطائف فيها النخل وارضها كانت تنتج االعناب والموز وسائر الفواكه ،ويكثر فيها الرمان والموز
والتين والفرسك (الخوخ )( ،)50والسفرجل والبطيخ والورود  ،وفي وادي ( لية ) يكثر الرمان الكبير
الحجم ( ، )51واشار دلو(  ، )52ان في نواحي الطائف العديد من القرى الزراعية الغنية بالكروم منها قرية
( وهط )  ،وذكر البلدانيون ( ،)53ان في قرية (وهط )غرس عمرو بن العاص الف الف اعود من الكرم
على الف الف خشبة كان قد ابتاع كل خشبة بدرهم  ،وتنبت في ( وهط ) ايضا العضاه والطلح والسمر
والعرفط وقد ساعد جو الطائف على نمو اشجار التنبت اال في المناطق ذات المناخ المعتدل  ،كالعرعر
والقريص والزيتون البري والتين البري والجميز فضال عن اشجار الفصيلة الوردية  ،والحشائش
المركبة والباذنجانية والجوز وشجر التين والخرنوب وحالب البوم وهو من انواع الحشائش( ، ،)54كما
زرع اهل الطائف الليمون والخوخ والتفاح والرمان والحبوب  ،والحنطة والشعير والدخن وعلى حنطة
الطائف كانت تعتمد مدن الحجاز  ،فقد اشار االزرقي( ،)55ان العير تأتي من السراة والطائف تحمل
الحبوب (الحنطة ) والعسل والسمن الى مكة ،
من جانب آخر شكلت الثروة الحيوانية مصدرا اضافيا من مصادر الثروة االقتصادية في الطائف  ،فقد
اعتنى سكانها بها لحاجتهم لها وحرصهم على توفرها في اراضيهم وقد اسهمت بذلك المراع الطبيعية
المتوفرة في بيئتهم  ،فضال عن استقرارهم في اراضيهم  ،فكانت حرفة الرعي مهمة بالنسبة لهم وهي
وسيلة للعيش والكسب المربح  ،ضمت اراضيهم االنعام ( كاالبل واالبقار واالغنام ) والحيوانات
االخرى من الماعز والبغال  ،وقد شكلت موردا اقتصاديا اضافيا لهم بعد الزراعة لما كانوا يحصلون
عليه منها من لحوم والبان وجلود وصوف ووبر لها دور مهم في تفاصيل حياتهم اليومية  ،فقد وفرت
هذه الثروة الحاجات االساسية لهم  ،وكانت في اراضي الطائف المراعي الجيدة التي تحتاجها الحيوانات
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كالنباتات الطبيعية التي يقتات عليها االبل  ،واالعشاب التي ساعدت على تربية الشاة والماعز  ،وقد
استخدموا الثيران في حرث االرض ( ، )56وكانوا يمارسون الصيد  ،كصيد الطيور في الغابات الموجودة
على سفوح جبل غزوان  ،ويذكر ان هذه المنطقة كانت ميدانا للصيد يأتيها الصيادون من الطائف ومكة
ومعهم كالب الصيد والبزاة لصيد الفهود والحيوانات(، )57
ومن المسلم به ان وجود مصادر المياه ووجود الزراعة والثروة الحيوانية في ارض الطائف قد ادى الى
تهيئة المواد االولية للصناعة والتي شكلت مصدرا اضافيا من مصادر ثروتها االقتصادية  ،فضال عن
وجود المعادن في اراضيها  ،كالرمل المركب من حديد (مؤكسد) ممزوج بقليل من النحاس  ،والحجر
الكلسي الشبيه بالبلور الصافي الصالح الستخراج الكلس النظيف الصافي اللون( ،)58الذي وجد في جبل
(الوهط)  ،فتهيأت بذلك الخدمات الالزمة والمناسبة للصناع والحرفيين لصناعة االدوات المختلفة  ،اذ
قدمت الزراعة النباتات التي استخرجت منها المواد التي ساهمت في الدباغة والعطور والخمور والنسيج
والطبابة  ،وفي مجال الصناعة ساهم الحديد في مجاالت عدة منها  ،فضال عن الثروة الحيوانية التي
ساهمت بنحو كبير في تعزيز الصناعات الحرفية عبر جلودها واصوافها ووبرها والبانها  ،وصناعة
المفروشات كالبسط والسجاد  ،وصنعوا النبيذ من التمور الذي توفر بكثرة في اراضيهم( ، )59وصنعوا
النبيذ من الزبيب  ،وكانوا يعصرون العنب بالمعاصر  ،وصنعوا العطور من الورود المتوفرة بكثرة في
اراضيهم السيما االودية  ،وكانت تباع على الحجاج في موسم الحج ( ،)60واشتهرت ايضا بصناعة
العسل
( ، )61الذي يعد من اشهى االطعمة  ،وهذا امر طبيعي ألن وفرة البيئة المناسبة للنحل من ماء والوان
مختلفة من الزهر التي تنبت على حواف الجبال وفي اعالها وفي االودية تؤدي الى تنامي النحل
باعتباره مصدر غذاء مهم له  ،ومن البديهي ان هذه الثروة كانت قد نالت اهتمامهم وعنايتهم من اجل
الحفاظ عليها باعتبارها ذات فائدة صحية وغذائية فضال عن كونها عمال تجاريا مربحا  ،وعدت تربية
النحل من االعمال المهمة التي عرف بها اهل الطائف  ،فكان العسل احد اهم مصادر ثروتهم  ،وكانوا
يؤدون الى رسول هللا (ص) من كل عشر قرب عسل قربة ( ، )62لكن بعد وفاته انقطعوا عن ادائها
فأمرهم الخليفة عمر بن الخطاب (رض) (ت 23-13هـ) بأدائها كما كانوا يؤدونها في زمن رسول هللا
(ص)  ،وكان عسل الطائف يهادي به في مكة  ،ويطلب في سائر انحاء بالد العرب ( ، )63فهو غذاء مهم
وعالج لألمراض ومصدر مهم من مصادر الدخل  ،ومن المسلم به انهم كانوا يجمعون العسل بخريطة
من أدم( ، )64تكون ضيقة من اعالها ومتسعة من اسفلها تسمى الخافة فيها مساب وهو لسقاء العسل ،
وكانوا يستخدمون االعواد الستخراج العسل  ،هذه االعواد كانت تسمى االخراص وهي ما كانت متبعة
آنذاك  ،كما شاعت في الطائف الصناعات الجلدية والدباغة وتميزوا بها  ،ويذكر انهم كانوا يميلون الى
الحرف اليدوية مثل الدباغة والتجارة والحدادة  ،وشغلوا رقيقهم بها  ،في الوقت الذي كان فيه سكان
الحجاز يستهجنون هذه الحرف  ،رغم ان هذه الصناعة ( اي الدباغة ) كانت تصدر روائح كريهة تعكر
جو الطائف اال انهم لم يتخلوا عنها( ، )65بل تخلصوا من فضالت عملية دبغ الجلود ومياهها من خالل
دفعها الى وادي ( وج) من اجل ابعاد تأثيرها عن بيئة مدينتهم والحفاظ على نقاء جوها  ،وقد تفنن اهل
الطائف بهذه الصناعة وتفوقوا بها وصدروا منها الى مدن الحجاز االخرى  ،وذكر ان جميع الصناعات
الجلدية التي كانت قائمة في الحجاز مصدرها الطائف ( )66وكان الهمذاني( ، )67قد نعتها ببلد الدباغ ،
يدبغ بها االهب  ،وكانت مدابغها كثيرة لسد حاجة الناس منها  ،كما اشار ابن المجاور( ، )68الى اهمية
حرفة دباغة االدم انها كانت ذات شأن عند القوم  ،والجلود التي كانت تدبغ هي جلود الغنم والماعز
والبقر والوحوش  ،تدبغ بواسطة القرظ واالرطي والسلم واآلآلء وغيرها  ،وصنع اهل الطائف من
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الجلود المدبوغة  ،الجفان والدالء والقرب  ،والنعال الذي قال عنه الحميري( ،)69ان النعل الطائفي
يضرب به المثل  ،وصنعوا االنطقة والسيور وبعض المواد المنزلية  ،ويذكر ايضا ان اهل الطائف كانوا
قد تعلموا من اهل اليمن صناعة العرادات والمنجنيق والصنبور  ،والدبابات وهي آلة تتخذ في الحصار
كانوا يدخلون في جوفها ثم تدفع في اصل الحصن فينقبونه في جوفها وهي من جلود البقر(، )70
وصنعوا االدوات الحديدية والنحاسية من المعادن التي توفرت في اراضيهم ،
اما التجارة فقد جاءت مكملة لنشاط الطائف االقتصادي وركنا اساسيا من اركان اقتصادها وموردا كبيرا
من مواردها  ،والتي كان لها دور كبير وفعال في تشكيل الواقع االقتصادي لها  ،فوجود الموقع المناسب
ووجود المنتجات المختلفة سواء كان انتاج زراعي ام حيواني ام صناعي كان قد ساعد على قيام نشاط
تجاري مهم كان له دور مهم في رفد اقتصادها وفي تنشيط االسواق المحلية والموسمية من خالل
عرض المنتجات المختلفة  ،فضال عن تزويد القوافل التجارية بما تحتاج اليه من سلع ومنتجات مما ادى
الى ارتفاع وتيرة االستثمار المالي وتوظيف المهارات المهنية المحلية فضال عن استقدام العبيد لتشغيلهم
بالحرف  ،وكان لموقعها المهم بالقرب من مكة وعلى خطوط تجارية تربطها بجنوب شبه الجزيرة
العربية وشمالها كان له دور كبير في انتعاش تجارتها وفي استقبال القوافل التجارية سواء كانت تلك
القوافل القادمة اليها لتفريغ حمولتها وبيعها باسواقها او االسواق المجاورة لها  ،او القوافل المارة من
خاللها الى وجهتها  ،وبكال الحالتين فأن الفائدة تعود لسكان الطائف من خالل الواردات التي تحصل
عليها  ،كما ان تجاوز انتاج الطائف الزراعي عن حاجة السكان الداخلية جعل لها فائض للتبادل التجاري
مع المدن المجاورة السيما مكة التي كانت تربطهما عالقات تجارية قوية واستثمارات من قبل اغنياء مكة
فيها بسبب اهميتها من حيث طيب المناخ وكثرة البساتين والمزروعات والمنتجات المختلفة فضال عن
الموقع  ،ونشأت بين المدينتين االسواق الكبرى كسوق عكاظ وذو المجاز ومنى ،
ويذكر ان رجاالت قبيلة ثقيف ووجهاءهم في الطائف كانوا يسيرون قوافلهم التجارية الى مكة  ،بل
ويعدون من ابرز الموردين اليها ( ، )71مما يعكس مدى تداخل توثيق العالقات بين الجانبين  ،والن مكة
كانت بحاجة كبيرة الى الموارد الزراعية لما عرف عنها انها بواد غير ذي زرع  ،كذلك كان اثرياء مكة
قد استثمروا اموالهم في الطائف في ملكية االراضي الزراعية وفي مجاالت تجارية واتخذوا المنازل لهم
فيها  ،فقد اشار البالذري( ،)72ان لعامة قريش امواال في الطائف يأتون بها من مكة فيصلحونها وكانت
لهم في الطائف تجارة واموال  ،وهو نوع من التحالف ما بين قريش والطائف حرصت فيه قريش على
تأمين احتياجات مكة من المحاصيل الزراعية  ،وقد اسهمت عالقات الجانبين هذه واستثماراتهم في
ازدهار التجارة والحرف الصناعية وتنشيط االسواق المختلفة  ،وذكر انه ال يوجد غني من اهل مكة اال
وله بستان في الطائف  ،وذكرت المصادر التاريخية ( ،)73ان للعباس بن عبد المطلب أرضا في الطائف
مزروعة بالكروم وللعاص بن وائل السهمي اموال ومزارع في قرية ( وهط ) تبعد عن ( وج ) ثالثة
اميال ومات وهو في شعب من شعابها  ،وكان لعمرو بن العاص ايضا في القرية ذاتها مزارع كروم
كثيرة  ،ومما يدل على عمق الصلة بين مكة والطائف ان قريشا كانت تشاور وجهاء الطائف فيما
يخصها من االمور احيانا ( ، )74وكان اثرياء قريش يعطون القروض لمن يحتاجها من اهل الطائف مقابل
ربا ( ، )75وهي سياسة ذكية من قبل رجال قريش للحفاظ على مصالحهم وممتلكاتهم في الطائف فقد
اقاموا بها اعماال خاصة بهم واخرى مشتركة  ،والستمرار وجودهم فيها  ،وربطوا حبالهم بحباله في
اعمال تجارية مربحة  ،وقد اشار البالذري( ،)76ان رجال قريش االغنياء قد حاولوا جهد امكانهم ان
يربطوا الطائف بمكة في كل شيء  ،فعدت التجارة من الحرف المهمة في الطائف وكانوا يتاجرون في
الزبيب والعسل والحنطة واالديم  ،وكانت قوافلهم تخرج كل يوم الى مكة محملة بهذه السلع  ،اما طرق
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التجارة التي كانت تربط الطائف بغيرها من المدن االخرى هناك طريقان  ،االول يبدأ من بئر ابن
المرتفع( ،)77ثم الى قرن المنازل ثم الى الطائف  ،يبلغ طوله ثالث مراحل  ،ويستغرق في المسير ثالثة
ايام ( ، )78والثاني يأتي على عرفة ثم بطن نعمان ومنها على عقبة حراء فيشرف على الطائف ثم يهبط
ويصعد عقبة خفيفة ويدخل الطائف  ،يسمى طريق العقيق  ،وهو اقصر من االول بمرحلة واحدة اي
يمكن قطعه بيومين( ، )79اما اهم السلع التي كانت تتاجر بها الطائف مع مكة ومدن الحجاز االخري هي
الفواكه بالدرجة االولى فضال عن الحنطة واالخشاب والكحول كانت تتاجر بها مع مكة ومدن الحجاز
االخرى  ،واشارت الروايات التاريخية ( ،)80ان مكة كانت تستورد من الطائف الفواكه والبقول ،
واالثمار والخضر وصدروا الزبيب ايضا وصناعاتهم الحرفية اليدوية السيما الصناعات الجلدية
والخشب ،بالمقابل كانوا يستوردون االشجار من بالد الشام  ،وكان للطائف عالقات تجارية مع يثرب اذ
كانت يثرب تستورد الفواكه من الطائف والحاصالت االخرى  ،وكانت لهم عالقات تجارية مع بالد
اليمن وصفت بالقوية (. )80

.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

.8

الخاتمة :
بعد ان وفقنا هللا في دراسة تاريخ مدينة الطائف بما وفرته لنا المصادر من معلومات يمكن ان نبين
النتائج التي توصلنا اليها من خالل دراستنا هذه  .وهي :
ان مدينة الطائف لم تكن وليدة العصور القريبة بل انها من المدن الموغلة في القدم  .هذا ما أثبتته
التنقيبات االثرية فيها  ،وهي احدى مدن الحجاز المهمة بعد مكة .
تقع الطائف جنوب شرق مكة  ،في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية  ،وهو موقع مهم
جدا وسببا بشهرتها ألنه ملتقى التجارات القادمة من بالد اليمن الى مكة وبالد الشام  ،فضال عن مناخها
المعتدل والذي كان عامل جذب ألثرياء مكة .
نعتت بالواحة واالرض الغناء والمدينة ونعتت بالقرية  ،وهي تسميات تدل على الخصب والنماء والخير
الوفير  ،اي كانت تزخر بالخيرات والنعم من بساتين واراضي زراعية ومصادر مياه وفيرة ومناخ مالئم
وموقع يتوسط بين بالد اليمن ومكة .
كانت منطقة مأهولة بالسكان  ،فقد سكنها العديد من االقوام والقبائل عبر تاريخها الطويل حتى استقر
االمر لقبيلة ثقيف التي تعد من اشهر القبائل العربية التي استقرت فيها  ،وكانت عامل جذب ألثرياء مكة
بسبب طبيعة مناخها المعتدل حتى عدوها مصيفا لهم  ،بعد ان توثقت العالقات بين الجانبين  ،والقائمة
على اساس المنفعة  ،وعد مجتمع الطائف مجتمعا حضريا مقارنة بغيرها من المدن المجاورة لها.
جادت اراضيها بمصادر مياه وفيرة ساعدت على خصوبة تربتها واستقرار سكانها فيها .
اشتغل اهلها بالزراعة بمختلف اصناف الثمار وقد ساهمت االودية الخصبة المحيطة بها بزراعة البساتين
والحقول .
وجاءت الصناعة والتجارة مكملة لنشاطها االقتصادي  ،بعد ان توفرت الظروف المناسبة لذلك  ،حتى
عدت الطائف من اغنى مدن الحجاز بعد مكة بسبب عائدية منتجاتها وتجارتها سواء كان مع مكة او
غيرها .
كان سكانها وثنيين اول االمر  .ثم اعتنقوا االسالم بعد ان عجزوا عن مقاومة المسلمين  ،ولم يرتدوا عن
الدين االسالمي بعد وفاة الرسول (ص) .
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( )43القزويني  ،آثار البالد واخبار العباد  ،ص 21؛ الحميري  ،الروض المعطار  ،ص. 379
( )44المفصل  ،ج ، 4ص113
( )45الروض االنف  ،ج ، 2ص301
( )46البالذري  ،احمد بن يحيى بن جابر بن داود ( ت 279هـ) ،فتوح البلدان  ،مكتبة الهالل  ،بيروت ،
 ، 1983ص 86؛ فروخ  ،تاريخ الجاهلة  ،ص114
( )47الحميري  ،الروض المعطار  ،ص 379؛ وينظر سالم  ،دراسات في تاريخ العرب  ،ج، 1
ص526
( )48معجم البلدان  ،ج ، 6ص240
( )49اسماء جبال تهامة  ،ص47-46
( )50ابن آدم  ،يحيى بن آدم القرشي (ت 203هـ )  ،الخراج  ،دار الشروق  ،القاهرة ، 1987 ،
ص 173؛ البالذري  ،فتوح  ،ص 58؛ المقدسي  ،احسن التقاسيم  ،ص 79؛ ياقوت الحموي ،
معجم البلدان  ،ج ، 6ص 243؛ ابن بطوطة  ،محمد بن عبدهللا بن محمد (ت779هـ)  ،رحلة
ابن بطوطة  ،تحقيق احمد العوارمي بك ومحمد احمد جاد المولى بك  ،المطبعة االميرية ،
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القاهرة  ، 1933 ،ص 132فما بعد ؛ حتي  ،مطول  ،ج 143 ، 1؛ ؛ ؛ الغالمي  ،جغرافية
جزيرة العرب  ،ص ، 18سالم  ،تاريخ العرب في عصر الجاهلية  ،ص. 324
( )51الغالمي  ،جغرافية جزيرة العرب  ،ص18
( )52جزيرة العرب قبل االسالم  ،ص86
( )53ابن الفقيه  ،ابو بكر احمد بن محمد (ت290هـ)  ،مختصر كتاب البلدان  ،تحقيق دي نمويه  ،ليدن ،
بريل  1302 ،هـ  ،ص22؛ ياقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج  ، 8ص ، 464والعضاه هو
كل شجر له شوك والطلح شجر كبير يستظل فيه الناس واالبل فيه شوك كثير  ،والسمر شجر
اوراقه صغيرة فيه شوك له بدمة صفراء  ،تميز خشبه بالجودة  ،والعرفط شجر مفترش على
االرض ذات ورق عريض  ،تصنع منه االريشة التي يستقي بها  ،تأكله االبل والغنم  ،وله
صمغ كثير  ،ينظر االنصاري  ،ابو زيد سعيد بن آوس (ت215هـ)  ،الشجر والكأل  ،تحقيق
انور ابو سويلم ومحمد الشوابكة  ،دار االبجدية  ، 1995 ،ص 64فما بعد ؛ الفيومي  ،احمد ،
بن محمد بن علي المقري (ت660هـ) المصباح المنير  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بيروت 2001 ،
 ،ص 109؛ ابن منظور  ،ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ)  ،لسان العرب ،
دار صادر  ،بيروت  ، 1956 ،ج ، 9ص 223؛ الفيروزابادي  ،مجد الدين ابو طاهر محمد بن
يعقوب (ت817هـ)  ،القاموس المحيط  ،دار الجيل  ،بيروت ( ،بالت)  ،ج ، 3ص. 336
( )54الزبيدي  ،محي الدين ابو الفيض السيد محمد مرتضى الحسن الواسطي (ت 1205هـ )  ،تاج
العروس من جواهر القاموس  ،المطبعة الحيدرية  ،مصر  1306 ،هـ  ،ج ، 5ص ( 243وهط
) ؛ كحالة  ،جغرافية  ،ص ، 196وعن عرعر والقريص والجمبيز والخرنوب وحالب البوم ،
ينظر معجم اسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي  ،جمع وتحقيق محمود مصطفى
الدمياطي  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة (بالم ) ، 1965 ،ص 36وص 51وص99
وص .125؛ جواد علي  ،المفصل  ،ج ، 4ص، 106
( )55اخبار مكة  ،ج ، 1ص 451؛ وينظر دلو  ،جزيرة العرب قبل االسالم  ،ص86
( )56جواد علي  ،المفصل  ،ج ، 7ص91
( )57سالم  ،تاريخ العرب في عصر الجاهلية  ،ص25
( )58كحالة  ،جغرافية  ،ص195ص196
( )59الجاحظ  ،ابو عثمان عمرو بن بحر(ت 255هـ )  ،الحيوان  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،مصر  ، 1940 ،ج ، 3ص348
( )60الغالمي  ،جغرافية  ،ص 18؛ حتي  ،مطول  ،ج ، 1ص143
( )61ابو يوسف  ،يعقوب بن ابراهيم (ت 182هـ )  ،الخراج  ،تحقيق د .احسان عباس  ،بيروت ،
 ، 1984ص55
( )62سالم  ،تاريخ العرب في الجاهلية  ،ص326
( )63المرجع نفسه والصفحة
( )64أدم  :الجلد المدبوغ  ،الفيومي  ،المصباح المنير  ،ص14؛ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج، 14
ص277
( )65المنس  ،دائرة المعارف االسالمية  ،مادة الطائف  ،صقر  ،نادية حسني  ،الطائف في العصر
الجاهلي وصدر االسالم  ،دار الشروق  ،بيروت  ، 1981 ،ص. 42
( )66وات  ،مونتجومري  ،محمد في مكة  ،نقله الى العربية عبدالرحمن عبدهللا الشيخ  ،الهيئة العامة
المصرية للكتاب  ،القاهرة  ، 1994 ،ص20
( )67صفة  ،ص260
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( )68جمال الدين النيسابوري (،ت690هـ)  ،تاريخ المستبصر  ،صفة بالد اليمن وبعض الحجاز ،
تصحيح اوسكر لوفرين  ،دار التنوير للطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبنان  ، 1986 ،ط ، 2ج، 1
ص120
( )69الروض المعطار  ،ص379
( )70القزويني  ،آثار  ،ص98
( )71دلو  ،جزيرة العرب قبل االسالم  ،ص146
( )72انساب االشراف  ،تحقيق حميد هللا  ،دار المعارف  ،مصر، 1959 ،ج ، 1ص56
( )73البالذري  ،انساب االشراف ،ج ، 1ص ، 57وص 139؛ ابن الفقيه  ،مختصر كتاب البلدان ،
ص28
( )74الشريف  ،احمد ابراهيم  ،دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين االول والثاني للهجرة
 ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ، 1968 ،ص24-23
( )75العلي  ،صالح  ،محاضرات في تاريخ العرب  ،مطبعة الرشاد  ،بغداد  ، 1968 ،ج ، 1ص377
( )76فتوح البلدان  ،ص68
( )77الحربي  ،ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم ( ت285هـ )  ،المناسك واماكن طرق الحج ومعالم
الجزيرة  ،تحقيق حمد الجاسر  ،منشورات دار اليمامة  ،بيروت  ، 1969 ،ص654
( )78ابن رسته  ،ابو علي احمد بن عمر (ت 310هـ )  ،االعالق النفيسة  ،مطبعة بريل  ،ليدن 1891 ،
 ،ص 184؛ قدامة  ،ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ( ت 321هـ )  ،نبذة من كتاب الخراج
وصنعة الكتابة  ،منشور في نهاية كتاب المسالك والممالك البن خرداذبة  ،ليدن ، 1889 ،
ص 187؛ الحربي  ،المناسك  ،ص، 654
( )79ابن الفقيه  ،مختصر  ،ص 31؛ ابن خرداذبة  ،ابو القاسم عبيدهللا (ت في حدود 300هـ ) ،
المسالك والممالك ( ،بالط) ( بالم )( ،بالت )  ،ص 134؛ الهمذاني  ،صفة  ،ص 303-301
؛ المقدسي  ،احسن التقاسيم  ،ص. 122
( )80االصطخري  ،ابو اسحاق ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخي (ت346هـ)  ،مسالك الممالك ،
تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني ( ،بالط)  ،القاهرة  ، 1961 ،ص 24؛ ابن حوقل ،
صورة االرض  ،ص 36؛ ياقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ، 6ص  242؛ الشريف  ،مكة
والمدينة  ،ص. 147
( )81عاقل  ،نبيه  ،تاريخ العرب القديم وعصر الرسالة  ،دمشق  ، 1968 ،ص 419؛ الشريف  ،دور
الحجاز  ،ص ، 59المنس  ،دائرة المعارف االسالمية  ،مادة الطائف .
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قائمة المصادر والمراجع :
اوال  :قائمة المصادر :
( : )1ابن آدم  ،يحيى بن آدم القرشي (ت 203هـ )  ،الخراج  ،دار الشروق  ،القاهرة 1987 ،
( : )2ابن االثير  ،عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم (630هـ)  ،الكامل
في التاريخ  ،الكامل في التاريخ  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،لبنان  ، 2006 ،ط، 4
( : )3االزرقي  ،ابو الوليد محمد بن عبدهللا بن احمد (ت223هـ )  ،اخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،
تحقيق عبد الملك بن عبدهللا بن دهيش  ،مكتبة االسدي ( ،بالم) 2003 ،
( : )4االصطخري  ،ابو اسحاق ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخي (ت346هـ)  ،مسالك الممالك  ،تحقيق
محمد جابر عبد العال الحسيني ( ،بالط)  ،القاهرة 1961 ،
( : )5االصفهاني  ،الحسن بن عبدهللا (ت 250هـ)  ،بالد العرب  ،تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي ،
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر  ،الرياض 1968 ،
( : )6ابن بطوطة  ،محمد بن عبدهللا بن محمد (ت779هـ)  ،رحلة ابن بطوطة  ،تحقيق احمد العوارمي بك
ومحمد احمد جاد المولى بك  ،المطبعة االميرية  ،القاهرة 1933 ،
(: )7البكري  ،ابو عبيد عبدهللا بن عبد العزيز (487هـ ) معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ،
تحقيق مصطفى السقا  ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،القاهرة 1945 ،
( : )8البالذري  ،احمد بن يحيى بن جابر (ت 279هـ )  - ،انساب االشراف  ،تحقيق حميد هللا  ،دار
المعارف  ،مصر1959 ،
 فتوح البلدان  ،مكتبة الهالل  ،بيروت 1983 ،( : )9ابن حبيب  ،ابو جعفر محمد (ت  245هـ )  ،المحبر  ،تحقيق إيلزة ليختن شتيتر  ،دار اآلفاق الجديدة
 ،بيروت ( ،بالت ) .
 :الحربي  ،ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم ( ت285هـ )  ،المناسك واماكن طرق الحج ومعالم
()10
الجزيرة  ،تحقيق حمد الجاسر  ،منشورات دار اليمامة  ،بيروت 1969 ،
 :الحميري  ،ابو عبد هللا  ،محمد بن عبدهللا بن عبد المنعم الصنهاجي(ت 727هـ )  ،الروض
()11
المعطار في خبر االقطار  ،تحقيق احسان عباس ( ،بالط)  ،لبنان ، 1975 ،
 :ابن حوقل  ،ابو القاسم بن حوقل النصيبي (ت 367هـ )  ،صورة االرض  ،شركة نوابغ الفكر
()12
 ،القاهرة ، 2009 ،
ابن خرداذبة  ،ابو القاسم عبيدهللا (ت في حدود 300هـ )  ،المسالك والممالك ( ،بالط)  ( ،بالم
()13
)( ،بالت )
 :ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد (ت 808هـ )  ،تاريخ ابن خلدون  ،دار الكتب العلمية ،
()14
بيروت  ،لبنان 2006 ،
 :ابن دريد  ،ابو بكر محمد بن الحسن (ت  321هـ )  ،االشتقاق  ،تحقيق عبد السالم محمد
()15
هارون  ،مكتبة خانجي  ،مصر 1958 ،
 :ابن رسته  ،ابو علي احمد بن عمر (ت 310هـ )  ،االعالق النفيسة  ،مطبعة بريل  ،ليدن ،
()16
. 1891
 :الزبيدي  ،محي الدين ابو الفيض السيد محمد مرتضى الحسن الواسطي (ت 1205هـ )  ،تاج
()17
العروس من جواهر القاموس  ،المطبعة الحيدرية  ،مصر 1306 ،
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 :السلمي  ،عرام بن االصبغ (،ت275هـ )  ،اسماء جبال تهامة وما فيها من القرى وما ينبت
()18
عليها من االشجار وما فيها من المياه  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون  ،مطبعة امين عبد الرحمن ،
القاهرة  1373 ،هـ
 :السهيلي  ،ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدهللا الخثعمي(ت 581هـ ) الروض االنف في شرح
()19
السيرة النبوية  ،تحقيق عبد الرحمن الوكيل  ،دار الكتب الحديثة (بالم – بالت )
 :الطبري  ،ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هـ )  ،تاريخ الرسل والملوك  ،تحقيق
()20
محمد ابو الفضل ابراهيم  ،دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،لبنان ،
، 2008
 :ابن عبد البر  ،ابو عمر يوسف بن عبد البر االندلسي (ت 463هـ)  ،القصد واالمم في
()21
التعريف بأصول انساب العرب والعجم  ،مطبعة السعادة  ،القاهرة 1350 ،م
 :ابن عبد الحق  ،صفي بن عبد المؤمن ( ت739هـ )  ،مراصد االطالع على اسماء االمكنة
()22
والبقاع  ،تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي  ،دار احياء الكتب العربية  ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،
( بالم) 1954 ،
 :ابن عبد ربه  ،ابو عمر احمد بن محمد (ت  327هـ )  ،العقد الفريد  ،تحقيق محمد سعيد
()23
العريان  ،مطبعة االستقامة  ،القاهرة ، 1940 ،
 :ابن الفقيه  ،ابو بكر احمد بن محمد (ت290هـ)  ،مختصر كتاب البلدان  ،تحقيق دي نمويه ،
()24
ليدن  ،بريل  1302 ،هـ
 :ابن فهد  ،جار هللا محمد بن عبد العزيز بن عمر (ت954هـ )  ،تحفة اللطائف في فضائل
()25
الحبر عبدهللا بن عباس ووج الطائف  ،تحقيق عبد الرزاق حسن اآللوسي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،
2012
 :الفيروز ابادي  ،مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب (ت817هـ)  ،القاموس المحيط  ،دار
()26
الجيل  ،بيروت ( ،بالت)
 :الفيومي  ،احمد  ،بن محمد بن علي المقري (ت660هـ) المصباح المنير  ،مكتبة لبنان
()27
ناشرون  ،بيروت ، 2001 ،
 :قدامة  ،ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ( ت 321هـ )  ،نبذة من كتاب الخراج وصنعة
()28
الكتابة  ،منشور في نهاية كتاب المسالك والممالك البن خرذادبة  ،ليدن 1889 ،
 :القزويني  ،زكريا بن محمد بن محمود (ت 682هـ )  ،آثار البالد واخبار العباد  ،دار صادر ،
()29
دار بيروت  ،بيروت 1960 ،
 :ابن الكلبي  ،هشام بن محمد بن السائب ( ت 204هـ )  ،االصنام ،تحقيق احمد زكي باشا ،دار
()30
الكتب المصرية . 1924 ،
 :المبرد  ،ابو العباس محمد بن يزيد (ت285هـ)  ،نسب عدنان وقحطان  ،تصحيح عبد العزيز
()31
الميمني  ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( ،بالم) 1936 ،م
 :ابن المجاور  ،صفة بالد اليمن  ،تصحيح اوسكر لوفرين  ،دار التنوير للطباعة والنشر ،
()32
بيروت  ،لبنان  ، 1986 ،ط2
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 :المقدسي  ،شمس الدين ابوعبدهللا محمد بن احمد (ت375هـ)  ،احسن التقاسيم في معرفة
()33
االقاليم  ،مطبعة بريل  ،ليدن . 1906 ،
 :ابن منظور  ،ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ)  ،لسان العرب  ،دار صادر
()34
 ،بيروت . 1956 ،
 :ابن هشام  ،محمد بن عبد الملك المعافيري (ت218هـ )  ،السيرة النبوية ؛ تحقيق مصطفى
()35
السقا وآخرون  ،دار المعرفة  ،بيروت  ، 2004 ،ط، 4
 :الهمذاني  ،الحسن بن احمد بن يعقوب ( ت 334هـ )  ،صفة جزيرة العرب  ،تحقيق محمد بن
()36
علي االكوع الحوالي  ،منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر  ،الرياض ، 1974 ،
 :الواقدي  ،محمد بن عمر بن واقد ( ت 207هـ )  ،كتاب المغازي  ،تحقيق ماريسون جونس ،
()37
مطبعة جامعة اكسفورد ( ،بالم) 1996 ،
 :ياقوت الحموي  ،شهاب الدين ابي عبدهللا ياقوت بن عبدهللا ( ت626هـ)  ،معجم البلدان  ،دار
()38
احياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان ، 2008 ،
 :اليعقوبي  ،احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (  292هـ )  ،تاريخ اليعقوبي  ،علق
()39
عليه خليل منصور  ،دار االعتصام ( ،بالم )  1425 ،هـ .

ثانيا  :قائمة المراجع :
(: )1اآللوسي  ،محمود شكري  ،بلوغ االرب في معرفة احوال العرب  ،عن بشرحه وتصحيحه محمد بهجة
االثري  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان  1314 ،هـ  ،ط2
(: )2جواد علي  ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم  ،مكتبة جرير ( بالم ) 2006 ،
(: )3حتي  ،فيليب  ،تاريخ العرب ( مطول )  ،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع  ،بيروت . 1961 ،
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