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 :الممخص
جنوب تمتعت حضرموت قديمًا بمكانة خاصة بيف ممالؾ 

الجزيرة العربية وبيف مناطؽ الشرؽ األدنى القديـ مف خبلؿ 
امتبلكيا لعدد مف الخصوصيات منيا الموقع الجغرافي عمى 
الطرؽ التجارية العالمية والظروؼ الطبيعية والمناخية 
المتنوعة وكذا اشتغاؿ أىميا بالحرؼ والميف التجارية التي 

بذلؾ رافد ميـ ساعدت عمى االزدىار االقتصادي الذي شكؿ 
لمتجارة إلى جانب ما كانت تستقبمو موانئيا مف مواد وسمع 
مف مناطؽ شبو القارة اليندية وأفريقيا وحوض البحر األبيض 

 .المتوسط
و خمص البحث إلى أف تفنف الحضارمة واستغبلليـ لمعوامؿ 
الطبيعية مف مياه وخصوبة األرض والمناخ المبلئـ، فضبًل 

المتمثمة في األيدي العاممة ووجود  إلى العوامؿ البشرية
مجتمع متحضر ومستقر نتج عنو نمو في التحضر والرقي 
والثراء لئلنساف الحضرمي القديـ فقامت المدف والمراكز 
التجارية، وازدىر النشاط االقتصادي وتنوعت الصناعات، 
فأدى ذلؾ إلى نمو قوتيا العسكرية واالقتصادية، وأصبحت 

   .لحضاراتتمعب دور كبير بيف ا
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Abstract: 

Hadramout in the past enjoyed a special place among the 

kingdoms of southern Arabia and the regions of the 

ancient Near East through its possession of a number of 

peculiarities, including the geographical location of 

global trade and the various natural and climatic 

conditions, as well as the work of its people in crafts and 

trade professions that helped the economic prosperity, 

which thus constituted an important tributary of trade 

besides What was received by its ports of materials and 

goods from the regions of the Indian subcontinent, 

Africa and the Mediterranean basin. 

The research concluded that the mastery of civilization 

and their exploitation of natural factors such as water and 

fertility of the land and the appropriate climate, in 

addition to the human factors represented in manpower 

and the existence of a civilized and stable society 

resulted in a growth in urbanization, sophistication and 

wealth for the old Hadrami man, so cities and the 

commercial center and the prosperity of economic 

activity, diversified industries, and trade grew This led to 

the growth of its military and economic power, and it 

played a major role among advanced civilizations..  
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 :المقدمة
، إذ تقع إلى الشرؽ تعد مممكة حضرموت إحدى أشير ممالؾ جنوب الجزيرة العربية

درجة كبيرة مف الرقي  حقبة وجودىاوقد بمغت في  مف اليمف عمى ساحؿ البحر العربي،
أت مممكة حضرموت واالزدىار وأصبحت تمعب دور ىاـ بيف المممؾ المعاصرة ليا، وقد نش

كنتيجة لمتجمعات القبمية وتضافر عدد مف العوامؿ أخذت ىذه التجمعات في الظيور والتمدف 
والرقي، فظيرت المدف ونشأت األنظمة االجتماعية والسياسية فاعتمدت في تفوقيا الحضاري 

كالزراعة والتجارة والصناعة،  ألنشطة االقتصاديةا عمى أساس اقتصادي تمثؿ في بعض
حرفة الرعي وتربية المواشي، وبفضؿ موقعيا المميز وما كانت تنتجو مف موارد  أف ضبًل عفف

اقتصادية وزراعية متنوعة شكمت رافدا ميما لمتجارة، أصبحت حمقة وصؿ بيف المحيط اليندي 
والبحر األبيض المتوسط والخميج والشاطئ األفريقي، فظيرت المواني الكبيرة ذات النشاط 

ات المتنوعة التي كانت تخدـ التجارة المحمية والدولية، األمر الذي أدى التجاري الواسع والخدم
 إلى تنامي تمؾ الحرؼ والميف ليزاوليا سكاف مدف المممكة لكسب عيشيـ.          

 أواًل: الزراعة:
ف اكتشافيا جاء بدافع نيا بسيطة وفطرية، وذلؾ ألإعرفت منذ أقدـ العصور، إذ 

 ،وغطتيا التربة ،شؼ البذور إذا سقطت باألرضتف يكأف القديـ الغريزة، إذ استطاع اإلنسا
نشاطًا مارسو اإلنساف لدرجة أنو  أضحتوتوالت عمييا األمطار تبدأ بالنمو والنضج إلى أف 

وقد شكمت الزراعة في جنوب شبو الجزيرة العربية عامة  (1)زرع ما يفيض عف الخزف والبيع
اء االقتصادي منذ المراحؿ األولى لمتطور الحضاري، القاعدة األساسية لمبن وحضرموت خاصةً 

كاف ذلؾ لمجموعة مف العوامؿ تمثمت في عوامؿ طبيعية كتوفر المياه البلزمة لسقي 
، وعوامؿ بشرية تمثمت في اليد العاممة لمعمؿ (0)األراضي، وخصوبة التربة والمناخ المبلئـ

مة ساعدت عمى االىتماـ ذلؾ وجود مجتمع مستقر وسمطة حاك فضبًل عفبالزراعة، 
ية مف أىـ داألو  دتعو  .(3)بالمشاريع التي كانت تقوـ الزراعة عمييا كالسدود والخزانات والقنوات

مناطؽ الزراعة في حضرموت، حيث تتوفر فييا الخصوبة والماء وخاصة في بطونيا 
) وادي ومصباتيا، ومف أودية حضرموت التي يتمركز فييا النشاط الزراعي الوادي الكبير 

الكسر( والشعاب المتفرعة عنو والتي تكثر في قيعانيا آبار المياه، بحيث يظير الماء عمى 
كما يعد وادي ميفعة مف األماكف التي تقوـ فييا  (.4)أبعاد متفاوتة عمى ىيئة عيوف وينابيع
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دي دوعف عمى آثار قنوات لمنشآت ري اوقد عثر أيضا في و  (،5)الزراعة وتنمو بيا األشجار
قديمة منتشرة عمى أرضية الوادي، ومنيا فتحات تصريؼ المياه، وآثار لقنوات رئيسية وفرعية، 

كشفت التنقيبات في محيط شبوة عاصمة و  .(6)نتشار الزراعة في ىذا الواديا ىمما يدؿ عم
تـ مف خبلليا  ،حيث وجد كثير مف الحقوؿ الميجورة( 7)المممكة عف شواىد لمشاريع الري

، كما أف حضرموت قد اعتمدت في أغمب (8)ساحات كانت مروية في القديـالتعرؼ عمى م
نشاطيا الزراعي عمى األرض التابعة ليا، كظفار التي تعد المنطقة الرئيسية المنتجة ألفضؿ 

 .(9)عمييا )بمد المباف( في الجزيرة العربية يوفأنواع المباف، حتى أطمؽ الكتاب الكبلسيك
 أساليب الزراعة ووسائميا:  

تندرج أساليب ووسائؿ الزراعة في مممكة حضرموت عمى مقومات كثيرة غاية في 
 :اآلتي اإلبداع والدقة والمعرفة في أنظمة الري وىندستيا تمثمت في

مف الطرؽ  : تعتمد الزراعة عمى مياه األمطارالزراعة عمى مياه األمطار – 8
فاوت األمطار مف منطقة إلى أخرى، وتكوف الزراعة في ، بحيث تتالمعروفة في حضرموت

فييا مياه األمطار، وتبقى المياه متجمعة فييا فترة  تجمعاألرض السيمية المنخفضة التي ت
 (12)محدودة، بحيث تتحوؿ تربتيا إلى طينية صالحة لمزراعة بعد جفاؼ المياه، فينثر الحب

بة تغرس في التربة ثـ تسحب ويوضع الحب س مدبأع البذور عف طريؽ آلة بسيطة ليا ر ر وتز 
 صيفي وربيعي.  (10)، وىناؾ موسماف مطيراف(11)في الحفرة
الساحمية منيا،  السيماعمى بعض مناطؽ مممكة حضرموت،  كما تيطؿ األمطار 

وتكوف في الغالب غزيرة وقصيرة األمد مكونة عند ذلؾ السيوؿ التي تكوف أحيانا مدمرة، 
استخداـ المدرجات )  طريقةستخدـ الحضارمة القدماء اىذه المياه وألجؿ السيطرة عمى 

المصاطب( لكبح مياه الفيضانات، بحيث يسقط الماء بمطؼ ويغوص جزء منو في األرض 
 .(13)مرسبا في طريقو بعض التراب واألنقاض التي حمميا معو

 ف ىما:ويمكف تقسيـ ىذا النوع مف الري إلى قسمي الزراعة عمى مياه السيول: - 0
: وقد دلت اآلثار عمى وجود العديد مف السدود في مختمؼ مناطؽ السدود
في مدينة حريضة بوادي عمد، فقد كشفت البعثات عف منشآت ري  السيماحضرموت، 

بني بعضيا مف الرمؿ أو الحصى أو الطيف، والبعض بني بالحجارة الكبيرة  (14)متنوعة
: سدود تحويمية اليدؼ مف إقامتيا رفع منسوب مياه يفعمى شكمىذه السدود كانت و الصمبة، 
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خر فيو عبارة عف سدود ما النوع اآلأالسيوؿ المتدفقة في المجرى عمى األراضي الزراعية، 
خزف وتصريؼ، تقاـ في أضيؽ مكاف مف الوادي، تيدؼ منو درء خطر السيوؿ التي تنيمر 

 بشدة لمنعيا مف ىدـ القرى والمزارع.
نوعاف سطحية عبارة عف شبكة مف القنوات التي تحفر عمى  : وىيالقنوات - 3

سطح األرض لتصريؼ مياه السيوؿ والعيوف واآلبار، وتمتد مسافة طويمة، مثؿ قنوات حريضة 
ويكوف مجراىا  (15)الذي تتفرع منيا قنوات فرعية حتى يتـ إيصاؿ المياه إلى جميع الحقوؿ

. أما النوع الثاني فيي القنوات (16)ر الماءموازيا لمجرى الوادي وعمى جانب قريب مف مصد
سمسمة مف اآلبار المتصمة ببعضيا بنفؽ تحت  الجوفية والتي تحفر في باطف األرض، أو

يستعمؿ لجر المياه مف مصادرىا في باطف األرض إلى األماكف التي تستعمؿ فييا  (17)األرض
 .(18)القرى والمدف

ية، وىي مف وسائؿ الحصوؿ عمى المياه : وىي مف مصادر المياه الجوفاآلبار - 4
ف اإلنساف الحضرمي توصؿ لحفرىا مف خبلؿ مشاىدتو ومبلحظتو فإمنذ القدـ، وعمى مايبدو 

وتطورت عممية حفر اآلبار عمى  (19)لممياه التي تتسرب إلى داخؿ التربة في بطوف األودية
لممياه الجوفية، كما  مدى العصور حتى تمكف اإلنساف الحضرمي إلى الوصوؿ ألعماؽ بعيدة

وكانت طريقة استخراج الماء يتـ بواسطة الدلو  (02)كانت تكتسي جدراف اآلبار وتبطف بالحجارة
 .(01)عف طريؽ النزح، ومازاؿ ىذا المفظ سائد في كثير مف مناطؽ حضرموت

: وىي عبارة عف مجاري مائية دائمة الجرياف، تعرؼ زراعتيا بالري الغيول - 5
ف تمؾ إعمى زراعتيا األشجار المثمرة كالنخيؿ وأشجار الفواكو بأنواعيا، حيث  الدائـ ويغمب

النباتات كانت دائمة الخضرة وتحتاج إلى روي دوري عكس زراعة األمطار التي تزرع 
ويتـ توزيع مياه الغيوؿ عمى المزارع عف طريؽ نظاـ ) المحاصصة  (00)وتحصد في فترة وجيزة

ارعوف عمى المياه حسب الحقؿ المزروع، كما يخضع الري ( الذي يقضي بأف يحصؿ المز 
 .(03)لؤلشراؼ

 ويمكننا تقسيميا إلى نوعيف رئيسيف ىما: المحاصيل الزراعية:
تنوعت ىذه المحاصيؿ في مممكة حضرموت، وأشارت  محاصيل استيالكية:أواًل: 

 ،مدف المممكة س بو مف تمؾ المحاصيؿ الزراعية التي يستيمكيا سكافأالنقوش إلى عدد ال ب
 ومنيا:
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أىـ  مثؿ: عرؼ المجتمع الحضرمي قديما العديد مف الحبوب التي تالحبوب - 1
ويأتي في مقدمتيا القمح الذي يحتؿ المرتبة األولى مف بيف الحبوب، ويزرع  (04)مصدر لمغذاء

بعد أف تحرث وتنكش األرض، ويحصد محصولو  (05)في بطوف األودية وعمى أطرافيا
. يأتي بعد القمح الشعير وكانت تعد (06)ما التبف منو فكاف يستخدـ عمفا لمحيواناتبالمنجؿ، أ

األرض لو كالقمح تماما، ويزرع في نفس األرض، كذلؾ نفس األوقات التي يزرع فييا 
وتعد مناطؽ شرؽ  (08)ويعد غذاء خاصة لمطبقات الفقيرة كونو أرخص وأقؿ قيمة (07)القمح

 .    حضرموت أشير مناطؽ زراعتو
التي ذكرىا اهلل في عدة مواضع مف القرآف  (09): والنخمة ىي شجرة التمرالنخيل – 0

، وتعد النخيؿ مف أكثر النباتات (32)((يدٌ ض  نَ  عٌ م  ا طَ يَ ل   اتٍ قَ اس  بَ  ؿَ خ  الن  الكريـ قاؿ تعالى )) وَ 
 .(31)انتشارا في ببلد العرب عموما وحضرموت خاصة، وتكثر زراعتو في وادي حضرموت

رئيسا نظرا ألنيا غنية بعناصر غذائية ودوائية، حتى  شكمت التمور لئلنساف الحضرمي غذاءً و 
أف القدماء قد نحتوا صورا لمنخيؿ عمى بعض الصخور، وفي الكثير مف نصوص المسند، كما 

، وتزرع النخيؿ عمى ضفاؼ السواقي (30)يعتقد أف وجودىا يعود إلى عصور ماقبؿ التاريخ
وعمى مر األزماف  (33)األحواض، وتنتشر زراعتو في وادي حضرموت وفروعوالرئيسية وفي 

 (34)مف رموز الصحراء، وأصبحت مضرب المثؿ في كثرة نخيميا شامخاً  ظمت النخمة رمزاً 
، ولمنخيؿ فوائد عديدة منيا (35)حتى أنو ظيرت رسوـ لمنخمة عمى النقود واألختاـ والفخار

سقوفيا، كما يستعمؿ سعفيا سقوفا لممنازؿ لوحماالت  استعماؿ جذوعيا كأعمدة لممنازؿ،
، (37)لؤلبؿ ، وصنعوا مف أليافيا األحباؿ وطعاماً  . واستخدمت سعفيا وقوداً (36)يضاأ

واستخدمت أخشابيا لصناعة السفف، وتعد النخمة مثاؿ لمجماؿ، وثروة ورأس ماؿ تدر عمى 
 ، وربح أصحابيا أموالً  ثرياً  ر غنياً حتى أصبح مف كاف لو نخؿ واف (38)صاحبيا ربحا وفيراً 

اشتغاليـ بزراعتيا، واليوجد مكاف في حضرموت خاصة والجزيرة العربية عامة فيو  جراءطائمة 
 .  (39)ماء إال والنخمة ىي سيدة المزروعات فيو

تميزت حضرموت منذ القدـ بإنتاجيا ألجود أنواع  محاصيل تجارية نقدية:ثانيًا: 
البخور والمواد العطرية التي أسيمت بصورة كبيرة في امتبلؾ أىميا ثروة اقتصادية كبيرة، 
سواء تمؾ الثروة الناتجة عف الزراعة والمنتجات المحمية التي تأتي عمى رأسيا البخور بأنواعو 

. وقد تعددت أنواع البخور (42)فيو حتكرىا اليمناأو تمؾ الناتجة عف الوساطة التجارية التي 
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: )) أربعة (40). قاؿ األصمعي(41)التي تنتجيا، وكاف أىميا وأكثرىا شيرة المباف)الكندر( والمر
 قد مؤلت الدنيا، وال تكوف إال في اليمف، الورس والمباف)الكندر( والخطر والعقيؽ((   

مف المواد العطرية التي ليا رواج واسع في بمداف العالـ  ديع المبان) الكندر(: - 8
 (43)القديـ،  ويستخرج مف شجر يعرؼ بشجر المباف، ويطمؽ عميو باليندية والفارسية )كندر(

. وتوصؼ شجرتو بأنيا شوكية ال تنمو أكثر مف (44)(  Boswelliaسمو في عمـ النبات )او 
جاء اسـ المباف في و . (45)ثمرىا حرارة عند المضغلو  ،ذراعيف ) عشرة أقداـ ( وليا أوراؽ

ودائمًا ما يطمؽ عميو أىؿ  (47)، وفي المعجـ السبئي بمعنى البخور(46)النقوش باسـ مبخرة
اليمف الكندر، وتضاؼ إليو صفات مختمفة مثؿ "لباف دكر" ولباف شحري وغيرىا مف األسماء 

. (49)ذا لوف أصفر ولو رائحة طيبة الزيت الطيار الذي يكوف فضبًل عف أف، (48)األخرى
وتشير كتب التاريخ إلى استمرار أىؿ حضرموت والميرة باالىتماـ بأشجار المباف والعناية 
نتاجو واحتكر الحضارمة زراعتو  البالغة بيا منذ القدـ وشجعيـ عمى السكف في مناطؽ نموه وا 

واؽ البخور )المباف( محتفظة . وظمت أس(52)الوقت الحاضر إلىوزراعة المر والصبر واالتجار 
ثـ أخذت تجارتو تتقيقر وتأخذ  (51)برواجيا عمى مدى عشرات القروف قبؿ زواؿ الوثنية

منتشرة في بعض مناطؽ الشرؽ في ظفار وجزيرة  زراعتو زالتومابالخفوت والتواري، 
شجرة المباف بأنيا صغيرة الحجـ ذات لوف أصفر وجذعيا  (53)وصؼ بمينيو  .(50)سقطرى

خمسة أذرع،  بحدودمتوي. كما وصفيا مؤرخ آخر بأنيا ليست طويمة، يبمغ ارتفاعيا م
. وذكر ىيرودوت أف (54)وأغصانيا كثيفة، وأوراقيا صغيرة الحجـ ذات لوف أخضر ومذاقيا مر

بينما أشار ديودورس إلى نمو  (55)ينتج المباف والمر والآلداف ذياليمف ىي البمد الوحيد ال
لمر في المنطقة التي تسمى العربية السعيدة  وذكر أنيا منطقة مبلئمة لنمو أشجار المباف وا

. كما ذكر بميني: أف (56)أجود أنواع البخور، نظرًا لتربتيا الخصبة، وجوىا الممي بالضباب
( وىي تسمية يونانية ومعناىا السر Astramitaeالمنطقة التي تنتج المباف تعرؼ باسـ )

في دليؿ البحر اإلريثري أف منطقة إنتاج المباف تقع بالقرب مف ، في حيف ورد (57)الغامض
مدينة شبوة عاصمة مممكة حضرموت، والتي كاف ينقؿ إلييا عبر الجماؿ كؿ ما تنتجو الببلد 

. (58)مف المباف، ليتـ تخزينو بيا، كما ينقؿ إلى ميناء قنا في قوارب ليتـ تصديره إلى الخارج
مباف، واعتمدت عمى إنتاجو كدعامة راسخة في بناء كيانيا وتعتبر ظفار المعقؿ الرئيس ل

االقتصادي، واحتكر أىميا إنتاج وتجارة المباف، واشتيرت مدنيا وموانييا بسبب التجارة بو، 
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لزراعة  اوأظيرت االكتشافات الحديثة وخاصة في ميناء خورروري أف المنطقة كانت مركز 
ميناء مناطؽ ظفار، وكاف مخصصًا  مثؿقوش ير في النو المباف، وأف الميناء سميـر المذك

كاف المباف محؿ تقديس لدى شعوب العالـ القديـ، فقد بدأ و  .(59)لتصدير المباف الظفاري
استخدامو عندما مارس اإلنساف التحنيط، ثـ استعمؿ عند تقديـ القرابيف لممعبودات، وفي 

نو أ، كما (62)ج الحكة والجربستخدـ في عبلاالطقوس الجنائزية وفي األعياد الدينية، كما 
، ومف استخدامات المباف األخرى أنو يجمو ظممة البصر (61)يعالج أمراض العيف وغير ذلؾ

ذا مضغ مع الصعتر طرد البمغـ ، فقد كاف (60)ويقطع نزيؼ الدـ مف أي موضع كاف، وا 
ؾ لمدة ويتر  يستخرج بشؽ الشجرة، فتسيؿ منيا العصارة التي تتجمد في الحاؿ أسفؿ الشؽ،

حوالي ثبلثة أسابيع، ثـ يعبأ المباف عند نقمو في صناديؽ خشبية مغطاة بالحصر المصنوع مف 
. وكاف محصوؿ المباف (63)السعؼ، وذلؾ ألنو مادة تميؿ إلى الجفاؼ ويخشى مف تيشمو

يجمع مرتيف كؿ سنة، نظرًا لمطمب عميو، وحتى يكوف المحصوؿ أكثر نقاًء كاف البد عند 
الشجرة وجب تسوية األرض وتنظيفيا، ووضع حصير مف سعؼ النخيؿ أسفميا جمع محصوؿ 

 .(64)لتتساقط عميو عصارة الشجرة
 المر: - 0
اشتير المر كثيرًا لدى اليوناف والروماف، حتى عرؼ لدييـ بالمر المعيني، وىو في  

كاف ينمو في المناطؽ الغربية مف مممكة حضرموت، وفي  إذحقيقة األمر غمة حضرمية، 
باب  إلى، كما كاف ينمو في بعض مناطؽ الشريط الساحمي الممتد مف عدف (65)جزيرة سقطرى

، (66)كميات قميمة جدًا مقارنة بما كانت عميو الحاؿ في حضرموت وظفار وسقطرىوبالمندب، 
سبلمية المتأخرة بكميات تجارية، بسبب وقد توقؼ استخراج المر في اليمف في العصور اإل

شجيرات المر ال تعمو أكثر مف ستة أقداـ، ويحتوي عمى و  (67)سعره وقمة اإلقباؿ عمى شرائو
: (69)ذكر بمينيف .(68)فروع شوكية، وأوراؽ صغيرة بيضوية الشكؿ تتساقط في فصؿ الخريؼ

عبارة عف عصارة تفرزىا  ( وىوstacteعديدة مف المر، أفضميا الذي يعرؼ باسـ ) اً أنواع
خر فيعرؼ باسـ المر المعيني ويشمؿ شجرة المر قبؿ موسـ جمع المحصوؿ، أما النوع اآل

األنواع كميا. وكاف المر أكثر انتشارًا في اليمف إلى جانب أنو ينمو في المنطقة الممتدة مف 
نمو كذلؾ في الركف الجنوبي الغربي مف شبو الجزيرة العربية، وحتى منطقة جيزاف، كما ي
. وامتازت (72)الجباؿ شماؿ منطقة عسير، والجوؼ وفي بعض السفوح الغربية لجباؿ السراة
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أنيا اشتيرت  السيماخبلؿ العيود الماضية بكونيا األرض التي تنتج المر،  ىجزيرة سقطر 
أو  (71)بنوع مف المر عرفت شجرتو باسـ )دـ األخويف( التي كاف يسمييا السقطريوف )عرايب(

والذي يبمغ  (70)مغ القاطر الذي اليوجد سواء في جزيرة سقطرى، ويسمى بالصبر السوقطريص
، وقد كانت مادة (73)محيط دائرة جذعيا حوالي ثبلثيف بوصة، وارتفاعيا خمسة وعشريف قدماً 

دـ األخويف تصدر بكميات كبيرة إلى ممالؾ وبمداف العالـ القديـ، بحيث كانت تستخدـ في 
جميؿ وفي تمويف األوعية وتمميعيا. كما يعتقد أىؿ جزيرة سقطرى أف شجرة دـ الصباغة والت

خر إلى يومنا، أحدىما مخصب واآل يفوال يزاؿ النوعاف موجود (74)األخويف نوعاف" ذكر وأنثى"
مجدب، والشجرة المخصبة تكوف ذات غصوف أطوؿ مف غيرىا، وحيف تكوف األشجار صغيرة 

و غياب الغصوف أإلى سف معيف تتضح الفروؽ بينيا في وجود تكوف متشابية، وعند وصوليا 
. ولممر العديد مف االستخدامات، والتي ال تزاؿ (75)المنتفخة التي تنمو منيا األوراؽ الشوكية

لديداف  دبعضيا باقية حتى زمننا الحاضر، منيا اتخاذه عمى أنو دواء السعاؿ )الكحة(، وطار 
. بؿ كاف لممر في أنحاء كثيرة مف اليمف (76)األمعاء، ومضاد فعاؿ لسموـ العقارب والثعابيف

ؿ بعض بقاياىا ظاىرة حتى يومنا، حيث تعمؽ عمى ميد المولود قطعة اتز ما شي مف القدسية، 
صغيرة ىرمية الشكؿ مصنوعة مف خميط مف المر والصبر والحبة السوداء، يعتقد أنيا تحمي 

لمولود مف الحسد ومف األرواح الشريرة، كماف كاف يغرس الصبر عمى قبور الموتى في ا
. وفي العالـ القديـ كاف لممر أىمية كبيرة، ويرجع ذلؾ إلى تعدد (77)بعض قرى اليمف

، كما (78)ستخدـ لمتعطير حيث يصدر عف حرقو دخاف أبيض لو رائحة زكيةااستخداماتو، ف
عابد، وكاف يدخؿ في عمميات التحنيط في مصر القديمة، كما كاف يستخدـ كالطيب في الم

استخدـ في الطب لعبلج االلتيابات ومداواة الجروح والتئاميا، أيضًا استخدـ كعبلج لبعض 
األمراض كالسعاؿ وفي تجفيؼ البمعـ وتنقية األعضاء الباطنية، كما أنو يمنع تساقط الشعر 

عمى ذلؾ أنو يستخدـ في وقتنا الحاضر في فضبًل ، (79)إذا ما خمط مع الآلداف ودىف اآلس
في قرى وريؼ  السيماصناعة الحبر وفي طرد الحشرات والثعابيف، إذا أحرؽ داخؿ المنازؿ 

. أما عف كيفية جمعو واستخراجو، فتراىـ يضربوف ساؽ الشجرة ثبلث ضربات (82)مصر
سائؿ لزج يترؾ لمدة شير  بالفأس في مواضع متباعدة، فيسيؿ في الشقوؽ التي أحدثيا الفأس

، وحيف يأتي الوقت المناسب لجمع محصوؿ شجرة (81)أو أقؿ حتى يتصمب عند أسفؿ الشؽ
المر، فأنو يتـ وضع حصير مف سعؼ النخؿ أسفؿ الشجرة، ومف ثـ يتـ وضعو في أكياس 
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ع ، كـ يتـ جم(80)مف الجمد، وذلؾ الحتوائو عمى نسبة كبيرة مف الزيت الذي يخشى مف جفافو
 محصولو مرتيف خبلؿ السنة.           

 ثانيًا: الصناعة:
تعد الصناعة مف أىـ وأبرز األسس في ازدىار النشاط االقتصادي، وىي تتطمب عدة 
عوامؿ أبرزىا المجتمع المستقر، واإلمكانيات المادية التي تساعد عمى قياـ تمؾ 

، واأليدي اال، كذلؾ توفر المواد الخاـ (83)الصناعات لعاممة، والخبرة إلتقاف تمؾ بلـز
دوات األيحتاجو اإلنساف في حضرموت القديمة مف  ، كما شممت الصناعة كؿ ما(84)الصناعة

وغيرىا. في حيف لـ تقتصر الصناعة في حضرموت  (85)لبسة، واألواني المنزلية البسيطةاألو 
التحضر والرقي يعكس مدى  كؿ أنواعيا آنذاؾ، وىو ماشممت  حد، بؿامى صنؼ و عقديما 

والثراء الذي تمتعت بو مدف حضرموت في تمؾ الفترة، رغـ احتقار العرب لمميف وكسب الرزؽ 
: (87)التي تتطمب بدورىا االستقرار الدائـ. وفي ذلؾ يقوؿ ابف خمدوف (86)عف طريؽ الصناعة

مف ليو إيدعو  ))والسبب في ذلؾ أنيـ أعرؼ في البدو، وأبعد عف العمراف الحضاري، وما
البحر الرومي أقوـ الناس  ةالصنائع وغيرىا، والعجـ مف أىؿ المشرؽ وأمـ النصرانية عدو 
اشتيرت الصناعات الحرفية و  ألنيـ أعرؼ في العمراف الحضري، وأبعد عف البدو وعمرانو((.

ومف  (88)في حضرموت بفنيا الراقي ونفوسيا المفعمة، ويعود ذلؾ إلى تراثيا الفني الطويؿ
 يمي: اعات في حضرموت القديمة نوجز مااشير الصن
 : نشطت صناعة الغزؿ والنسيج عند العرب في عصور ماالنسيجية الصناعات - 8

، إضافة (89)قبؿ اإلسبلـ، لتوفر الخامات األولية ليذه الصناعة، مف صوؼ وغنـ ووبر وماعز
لموسمية العامة إلى وجود القطف واأليدي العاممة ذات الخبرة، ونشاط األسواؽ المحمية، وا

ورواج التجارة، وقد ذكرت المصادر أنواعًا مف المنسوجات سمي كؿ نوع باسـ البمد الذي 
واشتيرت حضرموت بنسج الحمؿ والثياب الممونة والمزركشة كالخاؿ وىو ثوب ناعـ  (92)ينتجو

ضرب مف البرود والوصائؿ، إلى جانب ذلؾ راجت صناعة الخيـ والمبلحؼ واألغطية 
 .(91)د والبسط التي كانت تحاؾ مف صوؼ الغنـ وشعر الماعز ووبر الجمؿوالوسائ

الصناعة الفخارية مف التقاليد العريقة في المنطقة  دتع الصناعات الفخارية: - 0
قبؿ التاريخ، وقد تميزت كؿ جماعة بنوع خاص  العربية عامة وتمتد جذورىا إلى عصور ما
ومف الثابت  (90)والزخرفة والشكؿ وطريقة الصنعمف ىذه الصناعة، حيث اختمفت النوعية 
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تاريخيًا أف العرب مثميـ مثؿ غيرىـ مف األمـ استخدموا األواني الفخارية مف خبلؿ توفر المواد 
منتشرة في كؿ  البلزمة لصناعتيا ، كما كاف لدييـ الخبرة والمعرفة، وكانت صناعة الفخار

وكثرة إنتاج الحبوب، وظيور الحاجة لتخزيف تمؾ المناطؽ العربية، وقد ساىـ انتشار الزراعة 
. وتنوعت صناعة الفخار بيف منطقة وأخرى (93)الحبوب إلى ظيور األواني  واألوعية الفخارية

في كامؿ حضرموت، ففي منطقة حريضة وجد فخار سميؾ خشف ممزوج بالرمؿ، زخرؼ 
يضًا أأو األصفر، كما عثر بالخطوط المتموجة والتنقيط، يغمب عميو الموف األحمر أو البني 
 .(94)عمى فخار خشف ممزوج بالجر الصابوني ذات لوف اسود وأحمر

: اشتيرت شبو الجزيرة العربية وخاصة جنوبيا بالعديد مف الصناعات المعدنية - 3
المعادف التي استغمت منذ عيد مبكر، ومف بيف تمؾ المعادف الحديد والنحاس والذىب 

وكانت حاجة اإلنساف الحضرمي إلى المعادف ىي  (95)ية المختمفةوالفضة، والسبائؾ المعدن
الدافع األوؿ الستخداـ الحدادة في أمور الحياة اليومية، فاستفاد منيا في حياتو االقتصادية، 
وحوؿ تمؾ المعادف إلى أدوات نافعة، لذا ظيرت حرفة الحدادة وغيرىا مف الحرؼ المرتبطة 

ـ مف صناعة األسمحة واألواني المختمفة، كما سكوا العمبلت مكنتي (96)بشكؿ وتصنيع المعادف
العرب قديما باسـ  دوكاف الحداد يعرؼ عن (97)وصاغوا مف الذىب الحمي والمجوىرات

 يمي: ومف تمؾ الصناعات ما (98)القيف
: وتشمؿ ما يستخدمو اإلنساف في حياتو اليومية مثؿ صناعة األدوات واألواني – أ

ومقابض األواني واألكواب، وكانت ىذه األواني تصنع مف البرونز القدور والسكاكيف 
. ومف الصناعات المعدنية التي استخدميا أىؿ حضرموت الفأس والمجرات (99)والنحاس

والمنجؿ التي تستعمؿ في حرث األرض، كما صنعوا أدوات أخرى مختمفة مثؿ المنشار 
صنعوا الخناجر والسكاكيف والدروع  ، كما(122)والمحفرة والمنقار والتي تصنع مف الحديد

 .(121)والسيوؼ
عرؼ العرب بإنتاج األسمحة المعدنية التي شاع استخداميا صناعة األسمحة:  – ب

برعوا في صناعة الخناجر  ذيفحضرموت ال ومنيـ أىؿ قبؿ اإلسبلـ عصر ماطيمة حقبة 
محة في األسواؽ العربية صنعوه مف تمؾ األس والسكاكيف والسيوؼ والنباؿ، كما قاموا بعرض ما

 ( 120)منيا  بيا خاصة األسمحة الميمة الموسمية ليتاجروا
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راجت في جنوب الجزيرة العربية، وكانت صناعة دبغ الجمود  :يةالجمد ةصناعال – 4
والغنـ  قرمشيورة لدى الحضارمة لسد حاجات ومتطمبات الزراعة ووسائؿ الري، ومنيا جمود الب

بعد دبغيا في مختمؼ الصناعات التي احتاج ليا الناس في حياتيـ والماعز التي استخدمت 
كالدلو والقرب والنعاؿ والخياـ، كما صنعوا منيا المبلبس الجمدية والسروج  (123)اليومية
 .(124)والفرش

ىتـ العرب في العصور القديمة بالصناعات الخشبية ا صناعة الخشب: – 5
تمبية الحاجيات المنزلية، وأدوات  يااليدؼ مناىتماميـ بالصناعات األخرى، حيث كاف 

وقد ساعد عمى نمو مثؿ  (125)طمبو بناء المنازؿ والحظائرتالزراعة ووسائؿ الري والصيد، وما ي
ىذه الصناعات وفرة األشجار في المرتفعات وبطوف األدوية، إضافة إلى األخشاب المستوردة 

 مف أفريقيا، ومف تمؾ الصناعات:
: واستخدمت األخشاب في صنع األثاث لمبيوت، وقد رة والكراسيصناعة األس -أ 

 (126)تفننوا في صنعيا وىندستيا
ء ااشتيرت حضرموت قديما مثميا مثؿ بقية أجز  صناعة أعمدة الخيام واألوتاد: -ب 

جنوب الجزيرة العربية بصناعة الخياـ التي سكنوىا وأقاموا فييا، كما عرفوا صناعة األوتاد 
 .(127)ت لدؽ الخياـ وتثبيتيا في األرضالتي استخدم
وكانت تقفؿ  بداخمياواستخدمت لخزف األشياء  صناعة الصناديق الخشبية: -ج 

بقفؿ، وكانوا يقوموف بزخرفتيا وتموينيا، والحفر عمى أوجييا، خاصة الصناديؽ الثمينة التي 
يما، صناعة اشتيرت في حضرموت قدكما  .(128)تستعمميا الطبقات الراقية في المجتمع

اليوادج وىو المركب الخاص بالنساء، يحمؿ عمى ظيور اإلبؿ، وكاف يصنع مف العصي ثـ 
، كذلؾ (129)بستار يمنع الناس مف النظر إلى المرأة التي بداخمو ىيوضع فوقو الخشب ويغط

 .  (112)صناعة الحباؿ والسبلسؿ والحصر التي تصنع مف لحاء األشجار
زالت إلى يومنا، ماالصياغة مف الحرؼ المنتشرة، و  كانت صناعة الصياغة: – 6

حرفة رئيسية في معظـ مناطؽ حضرموت، وتقوـ تمؾ الحرفة عمى تحويؿ المعادف إلى  مثؿوت
لى تمؾ األواني المعدنية المصنوعة مف الذىب والفضة إضافة إلى  (111)قطع مف الحمي، وا 

الحمي التي تصنع مف الذىب والفضة التي تستخدميا النساء كزينة، ومنيا ما يعمؽ في صدر 
يوضع حوؿ الساؽ، ومنيا مايوضع في األيدي واألصابع، أو ما يعمؽ منيا  المرآة، ومنيا ما
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. (110)ؿفي أذني المرأة، أو عمى الجبيف، ومف اشير أنواعيا القبلدة واالسوارة واألقراط والخبلخ
استخبلصو  بطريقةويعد الذىب أكثر الحرؼ التي يزاوليا الحضارمة قديما، وعرؼ استخراجو 

مف الحصي والرماؿ وتميزت ىذه الطريقة بالبساطة وتبدأ بغسؿ الرماؿ بالماء الجاري الذي 
 يحمؿ معو المواد الخفيفة تاركا حبيبات الذىب الثقيمة في الوعاء ، أما الذىب الذي عمى شكؿ

كالرحى وأدوات  (113)عروؽ بطبقات صخرية فكانوا يستخرجونو عف طريؽ أدوات حفرية بدائية
 تنظيؼ ومصابيح.

ىتـ العرب قديما بتحضير األصباغ واأللواف لتمويف ا صناعة األصباغ والعطور: - 7
 األقمشة والثياب والجمود، وكانت ىذه األصباغ تستخرج مف النباتات البرية والمزروعة، وكاف
أىؿ حضرموت قديما يقوموف باستخراج األصباغ إما بنقع الخامات بالماء، أو بطبخيا عمى 

كما تعد صناعة العطور مف الصناعات الميمة  .(114)تمويفمالنار حتى يصبح مادة صالحة ل
والمشيورة في حضرموت قديما، وتستخرج الروائح والعطور مف األزىار والورود، كذلؾ الطيب 

جمع مف السواحؿ يالعنبر الذي و بو بمزج عدد مف العطور بالماء أو الدىوف. الذي يتـ تركي
 .(115)شيرىا العنبر الشحري، إضافة إلى المباف والصبر والقسط والرند وغيرىاأالحضرمية، و 

تسـ جنوب الجزيرة العربية عامة وحضرموت خاصة ا صناعة استخراج الممح: – 8 
وكانت شبوة العاصمة الحضرمية  (116)صدرا ىاما لمممحبكثرة السبخات الممحية التي كانت م

يا ) قنا ( حتى أنيا ئمممح والتي يصدر عبر مينال اً أكثر المدف في استخراجشكؿ أىـ و ت
 (117)امتمكت منجميف لمممح آنذاؾ

تعد صناعة السفف مف أىـ الحرؼ التي مارسيا  صناعة السفن والنجارة: – 9
السكاف منذ أقدـ العصور، وأصبحت ليـ فييا خبرة مكنتيـ مف تصميـ كؿ سفينة طبقا 
لممواصبلت التي تبلئـ ظروؼ استخداميا والغرض الذي استخدمت مف أجمو، وقد كاف 

جريد الحضارمة يصنعوف سفنيـ مف أخشاب بعض األشجار المحمية كجذوع األشجار و 
، كما يتـ استيراد أخشاب مف (118)النخيؿ المخيط بحباؿ أليافيا، والمغطى ىيكميا بمحائيا

أفريقيا واليند لبنا السفف مثؿ أخشاب العاج واألبنوس، وتكوف مف النوع القوي والتي يستخدـ 
 .(102)، إضافة إلى الجوز والعوسج والطمح والحـز(119)أيضًا في أعماؿ النجارة
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واليودج عبارة عف مركب خاص بالنساء يحمؿ عمى ظيور  ة اليوادج:صناع – 82
اإلبؿ ويصنع مف العصي ثـ يجعؿ فوقو الخشب، ويغطى بستار مف القماش تمنع الناس مف 

 .(101)النظر إلى المرأة التي بداخمو
استخدـ الحضارمة لحاء األشجار في  صناعة الحبال والحصر والسالسل: – 88

وكانت ىذه الصناعة تتـ بفتؿ  (100)وشباؾ صيد األسماؾ ،والغرابيؿ ،رصناعة الحباؿ والحص
وقد يفتؿ ويبـر عمى شكؿ مجموعات وتشد شدا حتى تقوى وقد  ،لكي يكتسب قوة لحاء الشجر

يضاؼ إلييا الجمد ، كما تصنع منيا أيضًا السبلسؿ والحصر والقفؼ لنقؿ المواد الغذائية 
النخيؿ أكياس خاصة بكبس التمور، وكمراوح  وخاصة التمور ، كذلؾ صنعت مف سعؼ

 ومكانس تستخدـ في المنازؿ.
 :التجارة: ثالثاً 

لقد ساىمت التجارة في ازدىار وثراء مممكة حضرموت بشكؿ كبير، وأدى ذلؾ إلى  
لى تطور الجانب  (103)نمو قوتيا العسكرية ، كما ارتبطت التجارة بالمواد االقتصاديوا 

رتكز عمييا ااالقتصادية األخرى كالزراعة والحرؼ والصناعة التي مثمت  الدعائـ الميمة التي 
سفنيـ  عبرعف طرؽ االتجار داخؿ المممكة وخارجيا، وذلؾ  (104)اقتصاد حضرموت القديمة

لى سواحؿ أفريقيا  ،يالشراعية التي كانت مممؤة بالبضائع والسمع غربا عبر المحيط اليند وا 
خاصة وأف التجارة تعد الحرفة الوحيدة التي لـ  (105)الشرقية، وشرقا صوب شواطئ فارس

وقد  (106)ينظر إلييا العرب نظرة استيجاف، بؿ اعتبرت مف اشرؼ الحرؼ وأرفعيا منزلة
رة عمى ممارستيا واالشتغاؿ بيا وجود الكثافة السكانية في مدنيـ، إلى جانب وف ىـساعد

المنتوجات الزراعية والصناعية وتصدير مايزيد منيا إلى األسواؽ األخرى، إضافة لموقع 
وتنوعت  (.107)حضرموت االستراتيجي عمى ممتقى التجارة البرية والبحرية بيف مركز الحضارات

البضائع والسمع التجارية التي كانت حضرموت تتاجر بيا برا وبحرا ومنيا منتجات وسمع 
ى خارجية كانت تستوردىا لغرض االستيبلؾ الداخمي، أو إعادة تصديرىا إلى محمية وأخر 

   (.108)مناطؽ أخرى
جنوب الجزيرة العربية بوجو عاـ، وحضرموت بوجو خاص  تتميز  :المحمية السمع

بإنتاجيا لمسمع الثمينة كالبخور والمواد العطرية التي أسيمت بصورة كبيرة في امتبلؾ أىميا 
 طريؽ الصبلتمف خبلؿ اىتماميـ بالزراعة والصناعة، أو عف  اءكبيرة، سو ثروة اقتصادية 
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الناتجة عف الوساطة التجارية بامتبلكيا أىـ الطرؽ التجارية البحرية والبرية، وتعددت أنواع 
 السمع المحمية ومف أىميا:

نبات مف فصيمة الزنبقيات، يشبو السوسف ويختمؼ عنيا بأف أوراقو  الصبر: – 8
عرض، ومنيا يستخرج سائؿ حمضي مر الطعـ، وينمو ىذا النبات في عدة مناطؽ، أطوؿ وأ

( الذي يعد مف أىـ وأبرز السمع  السقطري الصبر ) سقطرى، غير أف أجوده ينمو بجزيرة
 .(109)التجارية

: ويحتؿ الصدارة بيف أنواع العطور الجيدة، وأىـ مناطؽ وجوده سواحؿ العنبر – 0
 .   (132)سواحؿ سقطرىحضرموت، كما يوجد في 

استوردت حضرموت كؿ ماتحتاجو مف المنتجات األجنبية، وكاف السمع المستوردة: 
ميناء قنا الحضرمي يستورد أنواعًا مختمفة مف المنتجات والسمع مف مختمؼ مناطؽ العالـ 

:)) ويأتييا أي قنا مف مصر (131)القديـ، وقد ورد في كتاب الطواؼ حوؿ البحر األريتيري
يات مف القمح ومثميا مف النبيذ، وتأتييا األقمشة األرجوانية الناعمة والخشنة، والثياب كم

الموشاة سواء بنقوش بسيطة أو المطرزة بالذىب(( كما يرد إلى حضرموت النحاس والقصدير، 
كذلؾ القرفة، كما يحمؿ إلى المموؾ عادة الخيوؿ واألواني المصنوعة مف الذىب والفضة، 

ويجمب إلى حضرموت مف ببلد فارس المؤلؤ واألرجواف  (130)الية الثمف والتماثيؿواألقمشة الغ
، وتأتييا التوابؿ التي أشيرىا الفمفؿ اليندي، والكافور والزنجبيؿ (133)واألقمشة والتمر والعبيد

 .(134)والقرنفؿ مف شرؽ إفريقيا، إضافة إلى العاج وريش النعاـ والقرفة والرقيؽ
 والمراكز التجارية:رابعا: المدن 

استفادت مممكة حضرموت مف انتقاؿ تجارة البخور إلى البحر بوصفيا مممكة تمتد 
تجارية عمى السواحؿ الحضرمية،  ئحتى سواحؿ المحيط اليندي، فقد نمت مدف ومراكز وموان

وتميزت مدف مممكة حضرموت بأنيا أنسب مناطؽ الجزيرة العربية استيطانًا، ويرى بافقيو: أنو 
مف المحتمؿ أف تكوف حضرموت قد عرفت الحياة البشرية قبؿ أف تعرفيا  مناطؽ اليمف 

وتميز وادييا أيضا بمجراه الطويؿ الذي يشؽ اليضبة  (135)األخرى والتي تفتقد ميزاتو
الحضرمية ويقسميا إلى ىضبتيف، بينما يرى بامطرؼ أف بدايات وادي حضرموت تقع في 

. ويحمؿ الوادي  أسماء (136)ة في نقطة تقع بيف شبوة والعبرأطراؼ رممة السبعتيف الشرقي
شجع عمى قياـ  الذي مختمفة ىي الكسر والسرير والمسيمة، كما انو يتميز بوفرة المياه األمر
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المستوطنات مف مدف وقرى عمى مداه وفي فروعو، بعضيا ال يزاؿ يحمؿ أسماء قديمة ذكرت 
الموقع  ة، إضافة إلى أىمي(137)و بمد زراعيفي النقوش، كما امتاز وادي حضرموت بأن

، أما فروع وادي حضرموت فأبرزىا وادي عمد، ووادي دوعف، ووادي (138)الجغرافي القديـ
عدـ، ووادي العيف. إلى جانب ىذه األودية توجد أخرى فرعية ذات أىمية منيا وادي منوب 

القوافؿ منذ مدة موغمة في القدـ وتـ الكثير السيوؿ، ووادي ىينف ووادي دىر الذي شيد حركة 
. (139)فيو العثور عمى كتابات مصنوعة تسبؽ عصر الكتابات وعمى رموز ذات طابع ثمودي

 ومف ىذه المدف والمراكز نذكر: 
ساىـ في رواج تجارة البخور، وتقع شبوة في وادي  اً كبير  اً تجاري اً تعد مركز  :شبوة

 ىاف البدايات األولى لظيور أد األبحاث األثرية عرمة في الطرؼ الغربي مف حضرموت، وتؤك
رتبطت بتجارة اكمستقر سكاني كاف في بداية األلؼ الثاني قبؿ الميبلد، ويعتقد أف نشأتيا قد 

ذكر و  لجزيرة العربية.انحو شماؿ  ةمادة البخور، وتمر بيا عدد مف الطرؽ التجارية المتجي
سيرة ثمانية أياـ مف شبوة العاصمة الحضرمية، بميني بأف منطقة إنتاج المباف تقع عمى بعد م

وقد ( 142)كما ذكر أنو بعد جمع المباف كانت تنقمو الجماؿ إلى شبوة ثـ تفتح أحد بواباتيا لدخولو
اتخذىا مموؾ الدولة الحضرمية عاصمة ليـ ووجيوا تجارة المباف إلييا، خاصة بعد أف مدوا 

عمى  القوافؿ إجبار أصحابوة حتى ظفار، مع نفوذىـ إلى مناطؽ إنتاج المباف في شرقي شب
بالمدينة حتى تحولت إلى مركز تجاري رئيسي جعميا تستمر حتى القرف الرابع  المرور

 (141)الميبلدي
عمى  (140)وتمثؿ الميناء التجاري الرئيس لمممكة حضرموت ومدينة قنا: ءمينا

الساحؿ الجنوبي لشبو الجزيرة العربية، بالقرب مف بئر عمي حاليًا، وزادت أىميتيا التجارية 
موطف إنتاج المباف في ظفار وجزيرة سقطرى، وببلد الصوماؿ  فنتيجة لتوسطيا المسافة بي

والواردة مف اليند  (143)وبيف عواصـ ممالؾ اليمف القديـ، فمثؿ بذلؾ ممتقى لمسمع المختمفة
يا اىتمامًا كبيرا، فأقاموا فييا ئىتـ مموؾ حضرموت بمدينة قنا ومينااا ومصر، لذا يوشرؽ أفريق

 ( 144)حصنا كبيرا وبنوا حولو سورا مف الحجارة والصخر، وىو المعروؼ باسـ حصف الغراب
شيدت تحت سفح جبؿ يكاد و  (145)كمـ شرؽ مدينة شباـ 7تقع عمى بعد و عقران:

وجد بيا بقايا  ،صؼ دائري، وىي منطقة غنية باآلثار واألطبلؿ القديمةيحيط بيا عمى شكؿ ن
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 آلة (146)"سيف"لـ يبؽ منو إال أسسو الحجرية وىو عبارة عف مذبح لآللة  اً مبنى يمثؿ معبد

  مممكة حضرموت.
تؤكد المعطيات األثرية والنقشية عمى أف مموؾ حضرموت ىـ مف قاموا  ظفار:

كميف، اسـ أرض سابتأسيس مدينة ظفار، بعد أف مدوا نفوذىـ إلى ىذا األقميـ، وأطمقوا عميو 
وقد قاـ مموؾ حضرموت بنشاطات تجارية ىائمة كالتجارة مع  (147)المقصود بو أرض المباف

مة حامية حضرمية عسكرية مرابطة خارج سأكميف، حتى العالـ الخارجي، وحرصوا عمى إقا
 أضاؼ ليا أجزاءً فأف الممؾ الحضرمي العزيمط األوؿ قد قاـ بتوسيع منشآت مدينة سميـر 

قع ميناء سميـر الذي حدده مؤلؼ كتاب الطواؼ حوؿ البحر يوفي المدينة   (148)جديدة
ولو) فيما وراء قنا ينحسر البر كثيرا األريتيري بالموقع الذي يبدأ بعد ميناء قنا الحضرمي بق

يمتد إلى مسافة طويمة، واليواء شديد والجو ممبد بالغيـو بسبب  ويمي ذلؾ خميج عميؽ جدا
 االشجار التي تنتج المباف(

أبرز وأىـ مدف وادي حضرموت عمى اإلطبلؽ، ويعود ذلؾ إلى موقعيا  شبام :
زراعية ىامة، ويعزو اليمداني إنشاء مدينة  المتوسط بالنسبة لمدف الوادي، وتحكميا في منطقة

ليقيموا مدينة تتحكـ  (149)شباـ إلى مياجريف مف مدينة شبوة العاصمة الحضرمية بعد خرابيا
 . (152)في حركة التجارة في وادي حضرموت، وىو ما حدث فعبل عبر التاريخ

لقبيمة يرجع تكوينيا إلى ماقبؿ األلؼ الثاني لمميبلد، وكانت منازؿ  سيئون:
إلى كندة،  وف، وأغمب سكانيا ينتميفوعدناني يفحضرموت وكندة، وسكانيا خميط مف قحطاني

 .(151)لمدف وادي حضرموت اً وحاليا تشكؿ عاصمة ومركز 
وردت كممة ) ؾ س ر ف ( في نقش حميري يعود عيده إلى الممؾ سميفع الكسر: 

وىو عبارة عف صقع واسع مف  (150)( وتعني الكسر  CIH:621أشوع والموسوـ بالنقش)
الكسر مف أىـ مناطؽ  دويع( 153)أحسف ببلد حضرموت تربة، بؿ ىو أحسنيا عمى اإلطبلؽ

 ىووادي حضرموت التي دارت بو معظـ األحداث مف حروب وحمبلت ذكرتيا النقوش، بؿ 
تا عمد التي تشكؿ دل –العيف  –ممتقى األودية اليابطة شماال مف الجنوب مثؿ أودية دوعف 

نو يعتبر قمب وادي حضرموت أ. كما (154)جافة بعد تجمعيا المشترؾ بيف قعوضة والعجبلنية
 .(155)والمنطقة التي تكثر بيا النخيؿ بيف وادي بف عمي في الغرب ووادي شحـو في الشرؽ
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مف قرى تريـ وكانت مدينة عامرة، وقد أثبتت النقوش قدـ المدينة وأنيا كانت  دمون:
مف الحصوف األثرية، أبرزىا " حصف الغويضة " كما  رة تاريخية، وبيا كثيعامرة وذات قيم

 .(156)مف الزروع والنخيؿ والبساتيف اً ي كثير قكانت بدموف عيوف جارية تس
مدينة حضرمية تردد ذكرىا كثيرا في النقوش الحميرية ويجعؿ بافقيو موقعيا صوران: 

، في الجنوب (157)سر عند قرية المنبعثفي أحد فروع وادي عمد الخارجية الذي يصب في الك
مدينة صوراف  دوتع (158)الغربي مف مدينة ىينف في المكاف الذي أقيمت فيو قرية العادية اليوـ

وكاف دورىا بيف  (159)مف أىـ مدف وادي حضرموت عمى اإلطبلؽ، كما توجد بيا حامية ممكية
مدف وادي حضرموت كدور مدينة صرواح السبئية في اليضبة بالنسبة لمممكة سبأ، وفييا 
دارت أحداث ثورة أحرار ييبر الحضرمية عمى الممؾ العزيمط بف عـ ذخر ممؾ 

، كما أنيا المدينة التي تمقت أولى الضربات العسكرية الحميرية في ـ(078-072)حضرموت
 .(162)ضاء عمى المقاومة الحضرميةلقا مف أجؿ حربيا

تعد أىـ المراكز التجارية البحرية اليامة لمممكة حضرموت، وكاف موقعيا  سقطرى:
كسبيا أىمية كبيرة، إذ تمر بيا السفف المبحرة بيف اليند والسواحؿ العربية ااالستراتيجي قد 

 (161)مراحة والتزود بالمؤف والمتاجرةلواألفريقية 
ـ ىذه السوؽ في اوكانت تق (160)وعرفت بسوؽ الرابية الجنوبية رابية حضرموت:

وكاف يقوـ عمى حراستيا  (163)النصؼ مف ذي القعدة، ويحضرىا بعض القبائؿ مف العرب
 (164)ـ مع سوؽ عكاظ بيوـ واحد في النصؼ مف ذي القعدةانيا تقإوأمنيا بنوكندة، وقيؿ 

غمب قوت أىميا ألى سوؽ عكاظ، وكاف فيتوجو بعض العرب إلييا والبعض األخر يتوجو إ
ولـ يقتصر ىذا ( 165)التمر الف بيا نخبل كثيرا، إضافة إلى أنواع أخرى مف السمع التجارية

السوؽ عمى األمور التجارية فحسب، بؿ كانت عمى جانب مف الحياة الفكرية والثقافية، ولذلؾ 
وينشد فييا الشعراء قصائدىـ تنشد فيو األشعار، ويحصؿ فييا التفاخر  اً كانت تتخذه مكان

 (166)ويتفاخروف بقبائميـ كأخذ الثأر والدفاع عف الحمى، كما يتـ فييا التحكيـ بيف المنشديف
وقد جاء ذكر سوؽ الرابية في حفؿ زواج األشعث بنوقيس مف أـ فروة أخت أبي بكر رضي 

 اهلل عنو: قاؿ األعشى:
 .(167)ثـ قيتا في حضرموت المنيصؼ  *** وجمنداء في عماف مقيما 
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: موقعيا (168)) ر ط غ ـ ( وأورد بافقيو  .E: 32كما جاء اسميا في النقش  رطغة:
ختط بيا محمد باعباد ابالمكاف الذي توجد بو الغرفة حاليًا، وأصبحت مدينة حديثة بعد أف 

ينة في عصرنا أسماىا الغرفة، وأصبح ذا نفوذ كبير، وقد تعرضت المد اً ـ دار 1322سنة 
 الحديث لتنازع القبائؿ عمييا، خاصة بعد ضعؼ نفوذ باعباد، دوف سيطرة قبيمة معينة عمييا.  

مف المواقع اليامة في حضرموت القديمة، ويقع إلى الشماؿ مف وادي  العبر:
. يقوؿ اليمداني: مف أراد حضرموت مف (169)حضرموت، وتحديدًا شماؿ غرب العاصمة شبوة

، وىذا ما رأيناه خبلؿ الحمبلت العسكرية (172)والجوؼ ... ومأرب فمخرجة العبرنجراف 
 شكؿالحميرية التي كانت تنطمؽ مف الجوؼ باتجاه العبر ومنيا إلى مدف وادي حضرموت، وي

العبر بموقعو مركزًا ىاما عمى الحدود الشمالية الغربية لحضرموت فكاف محطة بيف مدف وادي 
 .(171)ة، ومدف حضرموت والجوؼ مف جية أخرىحضرموت ونجراف مف جي

بمدة قديمة بقي منيا أطبلؿ، وكانت ذات يـو عامرة، وكانت سيئوف تابعو مريمة: 
مدينة متصمة ببمدة مسيب التاريخية عمى الدرب مف بمد العر، وبيا حصف قديـ لو  تعدليا، و 

 . (170)ياء مدينة سيئوفمريمة عبارة عف حي مف أح صارتتاريخ سياسي حافؿ، أما اليـو فقد 
ويقع إلى الشرؽ مف  (173)مف أودية حضرموت التي ذكرت في النقوش )رخيت( رخية:

وادي دىر، وفي مدخؿ الوادي مف ناحية الشماؿ توجد مستوطنة بئر أحمد األثرية التي يعود 
ؿ قبؿ تاريخيا مف حوالي الربع األخير مف األلؼ الثاني قبؿ الميبلد، إلى حوالي القرف األو 

وىو اسـ لبئر حديثة عرفت بو المستوطنة خبلؿ زيارة البعثات االستكشافية  (174)الميبلد
 .(175)لموادي

 خامسًا: الرعي وتربية المواشي: 
الرعي أحد مقومات النشاط االقتصادي، ومف الميف التي مارسيا أىؿ  يمثؿ الرعي:

مف تربية  ذلؾ الجغرافية عمييـ، ومايتبعفرضتو فقد حضرموت في القدـ، ويعد مكمبل لمزراعة 
 والرعي عند أىؿ حضرموت نوعاف:( 176)الحيوانات وما يتطمبو مف البداوة والتنقؿ

: ويتـ بالقرب مف المستوطنات الحضارية في المدف والقرى والواحات، وفيو الثابت
غؿ في القرية ويعودوف دوف التو  يخرج الرعاة بالماشية صباحا إلى خارج المدينة أو

 .(177)الصحراء
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يشكموف الجزء األكبر مف  ذيف: وأصحابو البدو، مف سكاف الصحراء الالمتنقل
سكانيا، ويعتبر الرعي وتربية المواشي الحرفة الرئيسية ليـ، بؿ تعد مصدر رزقيـ، فكانت 

الماء  فالقبائؿ البدوية تعيش عيشة ترحاؿ دائـ مع قطعانيـ مف اإلبؿ واألغناـ بحثا ع
ويعد انتشار الواحات في  (178)والعشب، كما تشكؿ ىذه القطعاف مصدرا أساسيًا لمعيشتيـ

، وتكثر في المنحدرات الشرقية لممرتفعات لغذاء المواشي اً أسفؿ سفوح المرتفعات عامبل مساعد
وبخاصة في األودية الكبيرة التي يتجنب السكاف زراعتيا بفعؿ عظـ السيوؿ وشدة تدفقيا، 

 .(179)نبت األعشاب بكثافة في ىذه األودية حيث بمغت عمييا ىذا النوع مف الرعي )الثابت(وت
المواشي )الحيواف( ثروة ميمة لسكاف حضرموت القديمة،  دتع تربية المواشي:

ستعيض وخاصة المدف والقرى الفقيرة التي التممؾ صناعة وتكوف مواردىا الطبيعية محدودة، فت
 نات، ومف تمؾ الحيوانات:ذلؾ بتربية الحيوا عف

( 182)ويأتي في مقدمة المواشي التجارية في حضرموت والجزيرة العربية عامة :الجمل

ويعتبر مصدر غذاء لئلنساف البدوي، فمنو يشرب الحميب ويأكؿ المحـ، وىو الوسيمة لمتنقؿ 
والجمؿ ىو الذكر مف  (181)بيف المدف والقرى، ومف جمده ووبره يصنع مبلبسو ومسكنو وفرشو

وىو الحيواف الوحيد الذي يستطيع السير بكؿ صبلبة  (180)اإلبؿ، والناقة ىي األنثى مف اإلبؿ
يعد و  .(183)ؽ.ـ بقروف عديدة15فوؽ رماؿ الصحاري، وقد استأنس العرب الجمؿ قبؿ القرف 

قبؿ الجمؿ مصدر ثروة عظيمة عند العرب بوجو عاـ والحضارمة بوجو خاص خبلؿ فترة 
 (184)الستفادتيـ منيا في كثير مف أمور الحياة فعميو يحمؿ أثقاليـ وطعاميـ إذا جاعوا اإلسبلـ

وتعد لحوـ الجمؿ مف المحوـ الطيبة عند العرب، وكانت تنحر عند قدوـ الضيؼ، كما تنحر 
 .(185)تقربا إلى األصناـ وفي المناسبات الدينية

وىي مف الحيوانات التي ال تقدر عمى (186)ىسـ جنس يقع عمى الذكر واألنثا :األبقار
مف الحيوانات الكثيرة المنفعة، خمقو اهلل ذلواًل منقاذًا كما أنيا   ( 187)تحمؿ العطش مثؿ الجمؿ

في حرث األرض وفي سحب  اإلنساف وتربى في المناطؽ الزراعية، واستفاد منيا (188)لمناس
وتعد المناطؽ الشرقية مف مممكة حضرموت أكثر مف  (189)الماء مف اآلبار في جر العربات

اشتيرت بتربية األبقار، حيث تميزت بألبانيا ولحوميا، وكاف يصنع منيا السمف ذات الجودة، 
 .(192)الذي ال مثيؿ لو في العالـ انذاؾ بإجماع أىؿ تمؾ المناطؽ
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في كافة مناطؽ يأتي الغنـ في المرتبة الثانية بعد اإلبؿ، وتربى األغناـ  :األغنام
الجزيرة العربية ومنيا مناطؽ حضرموت كافة، ولحاجة األغناـ الدائمة لمعمؼ ولمماء، اختصت 

وتعد المناطؽ الشرقية مف المممكة أشير  (191)مناطؽ الحضر وأصحاب المراعي بتربيتيا
 مناطؽ تربية األغناـ.

ف( أغنـ ) الضويأتي في مرتبة تربية األغناـ بعد اإلبؿ، وىو خبلؼ ال :الماعز
مف لحوميا  وىاربى في المناطؽ الجبمية وعمى التبلؿ، واستفاد مربت (190)والماعز ذوات الشعور

أنواع تعيش في البراري عمى  امنيو صنع منو الخياـ السوداء، توألبانيا وجمودىا وشعرىا الذي 
 .(193)األعشاب وأوراؽ األشجار

ف الطبيعة إممكة حضرموت، حيث لـ تكف الخيؿ معروفة بشكؿ كبير في م :الخيل
الصحراوية التي تشمؿ معظـ المنطقة غير مبلئمة لتربية الخيوؿ، فالخيؿ ال تعيش في 

ىا عمى ؤ المناطؽ شديدة الحرارة، كما أف السطح الرممي ال يبلئـ حوافرىا، حتى اقتصر اقتنا
، ودلت الرسومات التي تركيا سكاف شبو الجزيرة العربية، (194)األبية والتفاخر في المجتمع

اقتصرت عمى بادية الجزيرة، ولـ تدخؿ إلى فوخاصة جنوبيا عمى وجودىا، أما مواطنيا 
وقد اتسمت الخيوؿ العربية بجماليا وقوتيا عمى تحمؿ  (195)فترة متأخرةفي حواضرىا إال 

خبلصيا لو ف أشير الخيوؿ التي تميزت بيا شبة الجزيرة ، وم(196)الشدائد، وتعمقيا بصاحبيا وا 
 .(197)العربية الخيوؿ العمانية، تمييا الخيوؿ البحرينية

: وىو أقدـ عيد مف الجماؿ والخيؿ، ورغـ أف الحمار كاف وسيمة نقؿ ال تمبي الحمير
عمى  اً وقاصر  اً في قطع المسافات الطويمة، خاصة في رماؿ البادية، لذا كاف استخدامو محدود

ماكف االستقرار، كدابة لركوب العواـ، وىذا ما جعؿ العرب يعتبرونو في مرتبة أدنى بكثير أ
        .(198)مف مرتبة الجمؿ، كما يظير في أشعارىـ

 :االحاالت
الشمري، طاىر ذباح، لمحة عف األحواؿ االقتصادية عند العرب قبؿ اإلسبلـ، مجمة مركز بابؿ  – 1
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