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٣٣ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 
 

  عسري منطقة ازدهار يف رهاأو االجتامعية التطورات
  )م٢٠٠٥ − ١٩٨٢/ـه١٤٢٦ − ١٤٠٢( من الفرتة خالل

 

  
  لقحطاينا خاطر بن سعد بن سعيد

  
  ملخص

 اتارخيً لنفسها صنعت التي املجتمعات من عسري منطقة يف املجتمع يعد
 تازتام وقد املنطقة لسكان االجتامعية التطورات خالل من اًاجتامعي
 ما إىل باإلضافة البرشي وباالستيطان الكبرية السكانية بالكثافة املنطقة
 ثرواهتا تنوع أو اجلغرايف, موقعها من سواء احلياة مقومات من به تتمتع

 وعالقة بالفرد الدراسة وهتتم الثقافية أو االجتامعية حياهتم أو االقتصادية,
 التي التطورات ودراسة جتامعيةاال والعادات القبلية والبيئة وعشريته بأهله
 وشهدت عسري منطقة جمتمع يف االجتامعية احلياة جوانب مجيع عىل طرأت
 تطور الباحث يناقش وسوف االجتامعية بالتطورات ازدهار الفرتة هذه
 والعادات الفئات تلك بني االجتامعية والعالقات )املهني( املجتمع فئات

 باألعياد واالحتفاالت والزينة سةواأللب العرفية والقوانني والتقاليد
 يف املرأة رودو واألطعمة الرياضية واأللعاب واملأتم واخلتان والزواج
 .عسري بمنطقة االجتامعية احلياة
 

Abstract 
 

The community in the Asir region is considered one of the 
societies that made a social history for themselves through the 
social developments of the region’s inhabitants. The region has 

 ٦٢ــ٣٣ )٢٠٢٠ (٥٤املجلة التارخيية املرصية 



  
٣٤ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

been characterized by a large population density and human 
settlement in addition to what it enjoys from the elements of 
life, whether from its geographical location, the diversity of its 
economic wealth, or its social or cultural life and is interested in 
The study with the individual, the relationship with his family 
and his clan, the tribal environment, social customs, and the 
study of the developments that occurred in all aspects of social 
life in the community of the Asir region, and this period 
witnessed a flowering of social developments. Marriage, female 
genital mutilation, sports, food, and the role of women in social 
life in the Asir region. 

 

* 
*       * 

  يدـــــمته
 دائريت بني السعودية العربية اململكة من الغريب اجلنويب الطرف يف عسري إقليم يقع
 اجلنويب اجلزء عسري, منطقة بأن وذكر.)١(ًرشقا ٤٤−٤١و ًشامال ٢٢−١٧ عرض
 ًجنوبا اليمن حدود من ومتتد ،جازان منطقة عدا السعودية العربية اململكة من الغريب
 هتامة من وتتكون ًرشقا, وبيشة تثليث إىل ًغربا األمحر البحر ومن ًشامال زهران بالد إىل

 احلكومة )٢(ًرشقا الواقعة اهلضبات ثم ,الرساة جبال تليها ًغربا, األمحر للبحر املحاذية
 برحلته فيلبي هاري قام م١٩٣٢ − هـ١٣٥٣ عام ففي بعسري, اهتمت الربيطانية
 خريطة ورسمت عسري عن بحث بإعداد الربيطانية املخابرات كلفت عسري, ملنطقة
 إدارية مناطق مخس عسري بمنطقة حييط .)٣(والشمول الدقة من غاية يف عسري لقبائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدة عسري,ة منطق عىل تطبيقية دراسة واملفاهيم, األسس السياحة, :وآخرون مفرح حممد القحطاين, )١(
 .١٧٧ ,هـ١٤١٧ للطباعة العلم دار −

 /هـ١٤١٦ض الريا البالد, لتوحيد املشهورة عبدالعزيز امللك معارك :الصالح اهللا عبد, العثيمني )٢(
 .١٨٩ م,١٩٩٥

)٣( PHILBY HARRY St. JHON, The Arabian highlands, Washington, 1952. 



    
٣٥ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 مكة ومنطقة ًرشقا نجران ومنطقة الرشقي, الشامل جهة من الرياض منطقة هي
 األمحر البحر عىل املنطقة وتطل ًجنوبا جازان ومنطقة ًشامال, الباحة ومنطقة املكرمة

 حدود مع اجلنوبية حدودها يف تشرتك كام م,ك١٤٠ يبلغ بطول الغرب جهة من
 املرتبة حتتل املساحة وهبذه ,٢كم٧٨١٦٢ إىل تصل مساحة وتغطي .اليمينة اجلمهورية
  .)١(السعودية العربية اململكة مناطق إىل بالنسبة العارشة
 املقر( أهبا مدينة إىل باإلضافة حمافظة عشر أحدى عسري ملنطقة ويتبع
 حملافظات يتبع إذ املراكز من عدد حمافظة لكل ويتبع )عسري ملنطقة اإلداري
  .)٢()مركز١٠٦( عسري منطقة

  

 بني االجتامعية والعالقات عسري منطقة يف )املهنية( املجتمع فيئات :األول املبحث
 .الفئات تلك

 .والزينة األلبسة − العرفية القوانني − التقاليد −العادات :الثاين املبحث
 −اخلتان −الزواج − األعياد( الرياضية واأللعاب تفاالتاالح :الثالث املبحث

 .)واألرشبة مةاألطع − الرياضية األلعاب − املأتم
 .عسري بمنطقة االجتامعية احلياة يف ودورها املرأة :الرابع املبحث

 ثالث إىل قسمت عمراين وتطور حرضي نمو بمراحل السعودي املجتمع مر
  :هي رئيسة مراحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عام عسري ملنطقة رحلته نتاج كان والذي م٢٠٠٥ −ـ ه١٤٢٦ عام العبيكان مكتبة ترمجته= 
 .م١٩٣٢ −ـ ه١٣٥٣

 امللك مكتبة − الرياض عسري, منطقة السعودية, العربية اململكة موسوعة :سامل بن اهللا عبد لزهراين,ا  )١(
 .٥ ,١٤٢٨ العامة العزيز عبد

 .اإلدارية واملراكز واملحافظات للمناطق املوحد زالرتمي دليل ,واملحفوظات للوثائق الوطني املصدر )٢(
 .منشورة غري بيانات



  
٣٦ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

  م١٩٣٨ − ١٩٠٢/ـه١٣٥٨ − ١٣١٩ األوىل املرحلة
 من %٨٠ من أكثر ضم خالهلا تم حيث وتوحيدها, الدولة إنشاء مرحلة وهي«
 املرحلة, ههذ تعريف عىل واصطلح واحدة, قيادة حتت العربية اجلزيرة شبه منطقة
 .)١(»)النفط قبل ما( بمرحلة
 باملخاطر ةوفاملحف وبالطرق املنفصلة باألقاليم الوقت ذلك يف املنطقة اتسمت وقد
 وكان االجتامعية, ةاحليا أساس تشكل ونظمها القبلية احلياة وكانت األمن, وانعدام
 حول صغرية مدن يف يعيشون اكانو قلة عدا ,والرعاة الرحل البدو من السكان معظم

 .)٢(بالزراعة يعملون الواحات

  م١٩٦٩ -١٩٣٩/ـه١٣٨٩ − ١٣٥٨ الثانية املرحلة
 /هـ١٣٥٧ معا البرتول اكتشاف وشهدت الدولة نشأة أعقبت التي الفرتة وهي 

 بشكل األمن بواستتبا  ةالسياسي األوضاع باستقرار املرحلة هذه متيزت وقد م١٩٣٨
 أعداد هجرة يف ذلك ساهمو الشامل, يواالجتامع االقتصادي النمو يف تسارعو« .)٣(عام
 ذلك كان كام ,للعما وفرص ةالوفر حيث املدن, ونح والريف البادية سكان من كبرية
 .)٤(»املنطقة إىل واألجنبية العربية ةالعامل توافد يف ًسببا النمو

  م٢٠٠٥ − ١٩٧٠/ـه١٤٢٦ − ١٣٩٠ الثالثة املرحلة
 االقتصادي, رباالزدها اتسمت حيث التنمية, عملية يف أمهية األكثر املرحلة وهي«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 −١٩٨٨ من الفرتة خالل السعودية العربية اململكة يف التحرض مالمح« :حممود حممد الرسياين, )١(
 .١٣ ,١٩٩٠ الكويت ,٦٣ العدد العربية, واجلزيرة اخلليج دراسات جملة ,»١٩٠٢

 .٥٢ ,٣٥ :١ه, ١٤١٧ الرياض عبدالعزيز, امللك عهد يف الدعوة :نارص حممد الشثري, )٢(

 الطباعة رشكة −الرياض السعودية, العربية اململكة يف املدن ختطيط :وآخرون إبراهيم قايض, )٣(
 .٣٢ م, ١٩٨١ املحدودة

 .٨٩ ,سابق مرجع :قايض )٤(



    
٣٧ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 عىل أطلق وقد ملدن,ا ضبع يف الصناعة قواعد وإرساء الشامل, التخطيط مبدأ وظهور
 .)١(»والتخطيط ةاالقتصادي الوفرة مرحلة اصطالحا املرحلة هذه
 تغريات )هـ١٤٢٦ − ١٤٠٢( الدراسة فرتة خالل عسري منطقة شهدت ولقد 

 التنمية خطط اقتصار عدم أمهها من لعل املؤرشات, من جمموعة يف ذلك جتىل رئيسية,
 والثقافية االجتامعية التنمية لتشمل ذلك تعدت بل فحسب االقتصادية اجلوانب عىل
 وذلك الفيصل خالد عسري مريأ يف ممثلة عسري إمارة قبل من األمور زمام استالم وتم
 .هـ٢٣/٢/١٣٩١ تاريخ ٥٦/أ رقم امللكي األمر حسب عسري ملنطقة ًأمريا تعيينه بعد
 شاريعامل من عدد انجاز حتقق حتى احلثيثة, املساعي ويبذل اجلهود ليواصل برح فام

 دعم خالل من متطورة حديثة مدن إىل عسري منطقة ومدن قر فتحولت التنموية
 وسكان وأهايل العزيز عبد بن فهد امللك الرشيفني احلرمني خادم دعم الدولة,وكذلك

  .)٢(عسري منطقة
  

  األول املبحث
  عسري منطقة يف )املهنية( املجتمع فئات

  الفئات تلك بني االجتامعية والعالقات
 يف األزدي اهللا عبد بن الرصد حكمها فقد وبعده اإلسالم قبل عسري تاريخ متدا
 من الراشدين اخللفاء زمن ثور بن اهللا عبد حكمها ثم النبوية, للهجرة العارشة السنة
 −٢٥٤ عامي بني فالطولونيون فالعباسيون, فاألمويون, هجرية, ٣٤ − ١١ سنة
 استقر فالعثامنيون,حتى املامليك ثم يون,فاأليوب فالسالجقة, الفاطميون, هـ,ثم٣٩٣
 عام العزيز عبد امللك وحدها التي السعودية الدولة حكم حتت عسري يف األمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠ ,سابق رجعم الرسياين, )١(

 .هـ٢٣/٢/١٣٩١ عدد يوم االثنني − البالد جريدة )٢(



  
٣٨ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 إىل اإلسالم قبل ما فرتات يف املنطقة هلذه السكان أصول يرجع من هـ,وهناك١٣٥١
 م,السال عليهام إبراهيم بن أسامعيل نسل من هم فالعدنانيون وقحطان, عدنان أصوهلا
َّمعد بطوهنم وأشهر احلجاز, ومهدهم عدنان األكرب جدهم عىل ونسبهم  وأما ونزار, ُ

 أشهر ومن السالم عليه هود النبي هود,وهو بن قحطان نسل من فهم القحطانيون
  .)١(وكهالن ومحري سبأ بطوهنم

 إمجايل بلغ فقد م٢٠٠٤/ـه١٤٢٥ عام يف أجر الذي السكاين للتعداد ًووفقا«
 حوايل العدد هذا ويمثل نسمة, مليون ١,٩٦ حوايل عسري منطقة يف انالسك عدد

 بلغ وقد نسمة, مليون ٢٢,٧ حوايل بلغ الذي اململكة سكان إمجايل من )%٧,٤٥(
 هبا يوجد حني يف نسمة مليون ١,٤٣ حوايل عسري منطقة يف السعوديني السكان عدد
 املنطقة يف املشغولة ساكنامل عدد وبلغ السعوديني, غري السكان من نسمة ألف ٢٥٤

 .)٢(»سكنية وحدة ٢٨٧,٨٥٣

   :إىل الدراسة فرتة قبل عسري منطقة يف )املهنية( املجتمع فيئات تقسيم ويمكن
  اليدوية والصناعات احلرف الزراعة, الرعي, التجار,
 حيث املال, رأس من كبري نصيب عىل تستحوذ كانت التي الفئة وهم :التجار −

 السكانية الطاقة باعتبارها السكان كثافة عىل عسري منطقة يف جاريةالت احلركة اعتمدت
 وخصوبة جوها العتدال السكاين اجلذب مناطق من هي عسري ومنطقة املستهلكة,

 بسيطة املايض يف كانت أهنا مع التجارة ان ويالحظ)٣(املوسمية أمطارها وكثرة أرضها
 بدأت وعندما املال, وقلة املواصالت وصعوبة واألرض الدخل ملحدودية متواضعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣ −٣٢ والسياحة, واحلضارة التاريخ عسري :ملحمة بوأ )١(

 .١١ري,سع منطقة م,٢٠٠٧ االقتصادي التقرير )٢(

 الوطنية فهد امللك مكتبة −الرياض ,احلارضو املايض يف عسري تاريخ :سعيد بن هاشم ,النعيمي )٣(
 .١١٥ م,١٩٩٩



    
٣٩ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 وتوافر والكباري الطرق وشقت املطارات, وأنشئت مرشوعاهتا تنفيذ التنمية خطط
 وأن خمتلفة جماالت يف كبرية قفزة التجارة قفزت واملواصالت االتصاالت أدوات
 اإلليكرتونية, التجارة مرحلة إىل وصلت حتى بعيد حد إىل تطورت قد املهنة تلك

 أشكال من وغريها الدول مجيع من والتصدير واالسترياد واملعادن البرتول وجتارة
 .وغريه االقتصادي املجال يف واالزدهار احلديثة التجارة
 وكانت عسري, ومنها اجلنوبية املناطق كافة يف الرعي مهنة انترشت :الرعي −
 تلك يف األساسية السكان حرفة كانت ألهنا البدوية, املناطق يف مكثف بشكل
 حيث الزراعة, مهنة معها تقرتن عسري سكان بعض عند الرعي مهنة وكانت زاء,األج

 واملاعز واألبقار الضأن يمتلكون فرتاهم واحد, آن يف احلرفتني هذين يامرسون
 .)١(بالسهول سكنهم منطقة يف لريعوها

 بكثرة,أصبحت املايض يف موجودة كانت التي احليوانية الثروات هذه إن ويالحظ 
 طرأ حيث قبل, ذي من عليه كانت مما بكثري أقل بدرجة موجودة أو معدومة هشب اليوم
 أنحاء يف املهن من كثري عىل أثر مما البرتول تدفق ومنها كثرية, تغريات احلياة نمط عىل

 وااللتحاق مواشيهم بيع إىل الرعي مهن أصحاب غالبية سعوا حيث البالد,
 .وغريمها الصناعة أو لتجارةكا أخر بمهن عملوا أو احلكومية بالوظائف

 الزراعية األرايض لتوفر نظرا عسري منطقة يف الزراعة مهنة تواجدت :الزراعة −
 اهتامم من والواضح)٢(السهول يف وخاصة عسري منطقة من أجزاء بعض يف واملياه

 التي الكثرية واملساعدات املزارعني تشجيع عىل الدولة قيام منذ السعودية احلكومة
 املايض يف تستخدم كانت التي الزراعية والطرق األساليب هذه أن فنجد ,هلم قدمت

 األرايض وسقاية والزراعة احلرث يف احلديثة اآلالت حملها حلت اندثرت,وقد
 املياه وفرة لقلة وذلك احلالية الفرتة يف ذلك من يستفيدوا مل املزارعني لكن الزراعية,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,)٢٠ −١٩( اهلجريني عرش والرابع عرش الثالث القرنني خالل عمرو وبني شهر بني بالدد :جريس )١(
 .١٤٧ ,م١٩٩٣ الوطنية فهد امللك مكتبة −الرياض

 .١٤٧ سابق, مرجع :جريس )٢(



  
٤٠ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 االخر, واالعامل والتجارة للوظائف سكانال وانضامم الكبرية االقتصادية والتكلفة
 حولت قد وربام الزراعة من خالية غالبيتها نجد الزراعية املناطق إىل نناظر عندما بل
 .وجتارية عمرانية أرايض إىل

 عىل مزاولتها تم وقد كثرية احلرف هذه كانت :اليدوية والصناعات احلرف −
اخلزف صناعة لنجارة, ,اجللود غةدبا :احلرف هذه ومن واجلامعي الفردي املستو 
 ًمميزا عمال اليدوية الصناعاتو ى,الرح صناعة ,والصباغة واخلياطة النسيج ,والفخار
 بعض أن ويالحظ .)١(احلديثة الصناعات قيام قبل عسري منطقة يف األهايل به اشتهر
−١٤٠٢( الدراسة فرتة قبل عسري منطقة يف موجودة كانت التي احلرف
 سكان يعد فلم هذا, يومنا يف غالبيتها انقرض قد )م٢٠٠٥ − ١٩٨٢/هـ١٤٢٦
 والثقايف والعمراين والصناعي احلضاري التقدم حيث اليوم, هلا بحاجة عسري منطقة
 الصناعات هذه من ينتج كان فام السكان, غالبية وحرف وعادات طباع من غري

 إنتاج تستطيع لتيا املتطورة والورش واآلالت األجهزة حملها حل اليدوية بالطريقة
 بمبالغ اخلارج من استريادها يتم بعضها بل عالية, وبكفاءة بسيط وقت يف كثرية أشياء
 هذه بعض يف تعمل التي األرس من القليل اال يبقى ومل عناء, وبدون تكلفتها من أقل

 .املنتجة لألرس الدولة وتشجيع احلرف
 

 /ـه١٤٢٦ − ١٤٠٢( الدراسة فرتة خالل عسري منطقة يف )املهنية( املجتمع فئات
  ).م٢٠٠٥ − ١٩٨٢

 السعودية ةالدول قيام قبل ما الفرتة يف سائدة كانت التي العامة األوضاع كانت         
 من املحلية البيئة تنتجه ما وعىل يوالرع الزراعة عىل تعتمد وبدائية, بسيطة كانت احلديثة,
 .)٢(مواد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦ ,الرياض الوطني, احلرس لرتاث,ا من ومفردات حرف :سليامن عبداهللا اجلبايل, )١(

ع املجتم يف الشعبية والفنون والتقاليد العادات تطور :الصمد عبد حممد صالح سبأ, )٢(
 :اآلردن منشورة, غري دكتوراه رسالة ,)م٢٠٠٥ −١٩٥٠( بني ما الفرتة يف املعارص السعودي
 .٢٢ م,٢٠٠٦ األردنية اجلامعة



    
٤١ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 تشجيع عىل السعودية العربية ملكةامل وموحد مؤسس العزيز عبد امللك عمل لقد«
 أو اهلجر إقامة خالل من وذلك االستقرار, حياة عىل مملكته يف القبائل رجال

 السيايس, اهلدوء وترية إدامة التوطني من اهلدف وكان ,توطينهم بغرض املستوطنات
 من احتياطي توفري جانب إىل القبائل, بني القتال وذرائع املنازعات عىل والقضاء

 أن ويالحظ .)١(»الدولة نفوذ وبسط التوحيد مسرية الستكامل ,الوالء ذوي رجالال
 )م٢٠ − ـه١٤( القرن هناية حتى السعودية العربية اململكة قيام منذ عسرييال املجتمع

 كانت حيث ,واملعييش واالجتامعي االقتصادي نسيجه يف متقارب حضاري نمط يف
 متارس البدوية جتمعاته بعض كانت حني يف الرعي, أعامل متارس الزراعية جتمعاته
 يصنعون كانوا واحلرفني ,التجارية أعامهلم يف والتجار ,معينة فرتات يف الزراعة حرفة

 هبويته احتفظ جمتمع كل أن إال بأنفسهم عملهم وأدوات املنزلية, حوائجهم
 كل نجاح بسبب ,اتاملجتمع من ألي هنائية سيادة حتدث ومل املميزة, وخصائصه

 من الدراسة فرتة يف املهنة وتعد ,وإمكانياهتا منطقته ظروف مع التعايش يف منهام
 واملامرسة, اخلربة ومن بالتعلم ويكتسبها بالفرد ترتبط التي األساسية اخلصائص

 يف ًبارزا ًمكانا حيتل أنه حيث مهام ًهيكليا ًجانبا العمل لقوة املهني الرتكيب ويعترب
 وقد واالقتصادية االجتامعية التنمية متطلبات ملواجهة رشيةالب املوارد ختطيط عملية

 /ـه١٤٢٦ −١٤٠٢( الدراسة فرتة يف )املهنية( املجتمع فئات وتنوعت تطورت
 بارزا ًمكانا الدراسة فرتة يف املهنية البيانات حتتل ولذا السابق عن .)م٢٠٠٥ −١٩٨٢

 التعداد حسب عسري منطقة لسكان املهنية الرتكيبة وتوضح التخطيط, عملية يف
 هبا يعمل التي املهنية اخلصائص من العديد )ـه١٤٢٥ − ١٤١٣( لعامي السكاين
 .السابق عن وتطورت تنوعت وقد عسري بمنطقة املجتمع

 حيث الدراسة فرتة خالل عسري منطقة يف )املهنية( املجتمع فيئات تقسيم ويمكن
 التخطيط بوزارة لعامةا اإلحصاءات مصلحة طرف من العمل قوة أفراد تصنيف تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢ م, ١٩٨٢ الدمام العثيمني, عبداهللا ترمجة السعودية, عربيةال اململكة توحيد :املانع,حممد )١(



  
٤٢ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 :ـه١٤١٣ تعداد خالل أعامهلم أنواع حسب
 −١٤١٣ عامي لتعداد املهنة حسب العاملة القو توزيع التالية اجلداول وتوضح

 .عسري بمنطقة ـه١٤٢٥
   )١(ـه١٤١٣ عام خالل املهنة حسب العاملة القوى توزيع يبني جدول

  املهن
 املهن
 العلمية
  والفنية

 املديرون
 ونواالداري
 ومديرو
  األعمال

 العاملون
 باملهن
  الكتابية

 العاملون
  البيع مبهن

 العاملون
 مبهن
  اخلدمات

 العاملون
 بالزراعة
 وتربية
 احليوانات
  والدواجن

 عمال
 اإلنتاج
 وعمال
 التشغيل
 والنقل
  ليهمإ ومن

  اموع

  ١٥٥٢٦٥  ١٠٢٩٤  ٢٦٥٩٢  ٧٤٦٢٤  ٤٧٥٥  ١٠٨٠٢  ٢٤٨٠  ٢٥٦٦٩  العدد
    ٦,٦  ١٧,١  ٤٨,١  ٣,١  ٧,٠  ١,٦  ١٦,٥  النسبة
 يف واملساكن للسكان العام للتعداد التفصيلية النتائج واملعلومات، العامة اإلحصاء مصلحة والتخطيط، االقتصاد وزارة :املصدر
  .١٣٨ ص ـه١٤١٣ عام عسري منطقة

 

   )٢(ـه١٤٢٥ عام خالل املهنة حسب العاملة القوى توزيع يبني جدول

 املهن
  الرئيسية

االختصا
 يف صيون

 املواضيع
 العلمية
 والفنية
  واالنسانية

 يف الفنيون
  املواضيع
 العلمية
 والفنية
  واالنسانية

 املديرون
 واالداريون
 ومديرو
  األعمال

 العاملون
  البيع مبهن

 العاملون
 باملهن
  الكتابية

 العاملون
 مبهنة
  اخلدمات

 العاملون
 بالزراعة
 وتربية
  احليوانات

 مهن
 العمليات
 الصناعية
 يةوالكيميائ
والصناعا

  الغذائية ت

 املهن
 اهلندسية
 االساسية
  املساعدة

  اموع

  ٢٤٤٨٨٥  ١٨٥٦١  ١٠٨٢٤  ١٨٨٠١  ٢٨٤٦٥  ٣٩٤٦٢  ١٤٧٩٨  ٢١٢٥٤  ٦٣٤٦٠  ٢٩٢٣٠  العدد

  %١٠٠  ٧,٥٨  ٤,٤٢  ٧,٦٨  ١١,٦٣  ١٦,١٢  ٦,٠٤  ٨,٦٨  ٢٥,٩٢  ١١,٩٤  النسبة
 عام واملساكن للسكان العام للتعداد التفصيلية النتائج ات،واملعلوم العامة اإلحصاء مصلحة والتخطيط، االقتصاد وزارة :املصدر
  ٧٣ص عسري مبنطقة )٢٠٠٤( ه١٤٢٥

  
 تظهر عسري بمنطقة للمجتمع املهن بيانات أن اعاله اجلداول دراسة من يالحظ

 مهن يف الواضح الرتاجع خالل من )ـه١٤٢٥ −١٤١٣( عام تعداد بني املقارنة يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتعداد التفصيلية النتائج واملعلومات, العامة اإلحصاء مصلحة والتخطيط, االقتصاد وزارة )١(
 .١٣٨ ,ـه١٤١٣ عام عسري منطقة يف واملساكن للسكان العام

 .١٣٨ سابق, مرجع والتخطيط, االقتصاد وزارة )٢(



    
٤٣ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 هناك أن يتضح احليوانات وتربية بالزراعة ملونوالعا اخلدمات, بمهن العاملون
 من ويتضح ,)ـه١٤٢٥( عام يف اإلمجايل العدد عن املذكورة املهن يف كبري تراجع
 .)ـه١٤٢٥( عام يف اإلمجايل العدد يف التالية املهن يف كبري ارتفاع املقارنة خالل
 يف لفنيونا مهن )ـه١٤٢٥( لعام املجتمع هلا انضامم االكثر املهن ترتيب أتى
 باملهن العاملون ثم ,%)٢٥,٩٢( بنسبة )٦٣٤٦٠( واالنسانية والفنية العلمية املواضيع
 العلمية املواضيع يف االختصاصيون مهن ثم ,%)١٦,١٢( بنسبة )٣٩٤٦٢(الكتابية
 اخلدمات بمهن العاملون ثم ,%)١١,٩٤( بنسبة )٢٩٢٣٠( واالنسانية والفنية

 )٢١٢٥٤( األعامل ومديرو داريونواإل ملديرونا ثم ,%)١١,٦٣( بنسبة )٢٨٤٦٥(
 بنسبة )١٨٨٠١( احليوانات وتربية بالزراعة العاملون ثم ,%)٨,٦٨( بنسبة

 ثم ,%)٧,٥٨( بنسبة )١٨٥٦١( املساعدة ساسيةاأل اهلندسية املهن ثم ,%)٧,٦٨(
 الصناعية العمليات مهن ثم ,%)٦,٠٤( بنسبة )١٤٧٩٨( البيع بمهن العاملون
 املهن ترتيب تم وقد %)٤,٤٢( بنسبة )١٠٨٢٤( الغذائية والصناعات ئيةوالكيميا

 −١٤٠٢( عام من الفرتة إن الباحث وير .األعىل يف األعىل حسب )ـه١٤٢٥( لعام
 السابق عن الدراسة فرتة يف )املهنية( املجتمع فئات وتنوعت تطورت قد )ـه١٤٢٦

 عسري, منطقة يف الدراسة رتةف قبل كانت التي السابقة املهن من كثري تغريت قدو
 سكان من ًكبريا ًإقباال احلديثة املهن وشهدت التقلص يف املهن بعض وأخذت
 عسري منطقة يف للمجتمع حدثت التي الكبرية للتطورات ًنظرا وذلك عسري منطقة

 وبتزايد املجاالت شتى يف احلديثة احلياة وتطور السعودية العربية اململكة ومناطق
 املهن وتنوعت املنطقة يف الطموحة اإلنامئية الربامج مع لتزامنبا وذلك واضح
 العربية اململكة مناطق انحاء يف كذلك كانت كام فرعية مهن ويتبعها الرئيسية
  .السعودية

  



  
٤٤ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

  الثاين املبحث
  والزينة األلبسة −العرفية القوانني −التقاليد −العادات

 بكل الرتاث بمواد ًزاخرا اًموقع بكوهنا العربية اجلزيرة شبه منطقة اتصفت
 يف األكرب األثر فيها البيئي ولالختالف الكبرية, اجلغرافية ملساحتها وكان تفاصيله,

 املجتمع عنارص وبني جانب, من جمتمعاهتا بني املعيشة وأنامط احلياة أساليب تنوع
 سيايس لكيان ينتمي الذي ذلك الواحد باملجتمع وأقصد آخر, جانب من الواحد
 يف خمتلفة جمتمعات والبادية واملدينة الريف فمجتمعات واحدة, ولدولة موحد
 اتصفت فقد ذلك جانب إىل .السيايس اإلطار يف واحدا جمتمعا متثل أهنا إال تركيبتها
 ,الساحل جمتمع فهناك الرتاثية, اخلصوصية من بيشء العربية اجلزيرة شبه جمتمعات
 .جلبالا وجمتمع الصحراء, وجمتمع الريف, وجمتمع
 اجلزيرة شبه يف الرتاثية للمنظومة تنتمي التي خصوصيته السعودي للمجتمع وإن
 .)١(الوقت هذه إىل يامرس معظمها ومازال جيل بعد جيال توارثها والتي ًأيضا, العربية

 غري أو حمسوسة نفسية ًضغوطا الفرد عىل والتقاليد العادات متارس الغالب ويف«
 يثري السعوي املجتمع يف زرقاء غرتة بلبس شخص قيام املثال سبيل فعىل حمسوسة,
 العادات هذه ملثل قانوين عقاب يوجد ال انه حيث الناس, من كثري استهجان
 خمالفة من الفرد يمنع ًنفسيا ًضغطا يمثل للمخالف املجتمع استنكار أن إال والتقاليد,
 .)٢(»املجتمع يف عليها املتفق والتقاليد العادات
 احلياة تسيري يف املجتمعات من جمتمع أي يف والتقاليد العادات تلعب :العادات −١

 يف البرشي والسلوك األفعال نامذج ومتثل االجتامعية, السنن لب وتشكل االجتامعية,
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١ سابق, رجعم :سبأ )١(

 −الرياض عسري, إقليم يف واألعراف والتقاليد العادات :عائض بن عبداهللا بن الرمحن عبد حامد, آل )٢(
 .٣٠٣ ,ـه١٤٢٦ الوطنية فهد امللك مكتبة



    
٤٥ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 ًمؤخرا بالتاليش بدأ قد العادات تلك مظاهر بعض أن وحيث .املجتمعات هذه
 العادات تلك ممارسة عىل حيرصون األهايل يعد مل إذ الكرب, املدن يف خاصة

 العالقات لفتور أو وامتدادها, والقر املدن اتساع إىل يعود ذلك ولعل بحذافريها,
 احلياة بمطالب اجلميع وانشغال املعيشة ظروف بسبب ,السكان بني االجتامعية
 والقنوات كاهلاتف احلديثة االتصال وسائل تأثري عن فضال الوقت, وشح العرصية
 أوقات ملء يف أسهمت التي االجتامعي التواصل ومواقع األنرتنت وشبكة الفضائي
 من االنتقال إىل احلاجة دون تواصلهم عىل وساعدت الناس من الكثري لد الفراغ
 حيث,واالعتيادية واملعيارية العرفية اجلامعة أساليب بأهنا تعرف كام.)١(آخر إىل مكان
 إىل تؤدي التي العملية ذلك البالغة, تهاأمهي هلا جمتمعية قوة االجتامعية العادات تعد

 التي الصغرية األفعال لبعض الدائم التكرار يف تنحرص االجتامعية العادات تكوين
 .)٢(بالذات معينة مواقف يف املجتمع أفراد من ًجدا كبري عدد عن تصدر

 وتوارثها املجتمع ارتضاها التي السلوكيات من جمموعة هي العادات أن ويالحظ 
 وأن الرسمية وغري التلقائية صفة وهلا وأهدافه غاياته بتحقيق وترتبط جيل بعد جيال
 عىل ويدل وتقاليدهم بعاداهتم متمسكون كانوا الدراسة فرتة قبل عسري منطقة سكان
 واكرامهم واملسافرين واحلجيج الضيوف واستقبال لألقارب املتكررة الزيارات ذلك
 اإلسالمية األخالق عىل تقوم السكان بني تامعيةاالج احلياة وألن هبم, واحلفاوة هلم

 القديمة العادات أن كام اإلسالم أقرها التي الكريمة العربية والعادات احلميدة,
 بام املنطقة سكان التصال نتيجة الدراسة فرتة يف التقلص يف بدأت القدم منذ املوروثة
 يف أوجد مما بينهم التعليم وانتشار هلم, بالزائرين أهلها واختلط إليهم أتى أو جاورهم

 العادات هذه يف تطور يف فكرهم ساهم الذين املثقفني من كبري عدد املنطقة هذه
 وثقافة وحضارة تعليم وتطور فيه يعيشون الذي العرص روح مع يتامشى بام والتقاليد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨ اجلوف, منطقة يف االجتامعية احلياة :محاد صالح ,يالعنز )١(

)٢( PAUL B.HORTTOM-chester Hunt "Sociology" 2nd. Ed. Me Grawhill Book co- 1968. 



  
٤٦ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 قلت املثال سبيل فعىل الرضوري من العادات بتلك التمسك يعد فلم املنطقة سكان
 استقبال حفاوة وقلت املتعددة االتصال وسائل وجود بسبب لألقارب تالزيارا

 .الدراسة فرتة يف تقلصت التي العادات من وغريها السابق عن واملسافرين الضيوف
  :ييل ما الدراسة منطقة يف املوجودة العادات بعض نستعرض

 منطقة يف سائدة زالت وال كانت التي العادات من وهي :الضيف إكرام −
  .)١(الكرم طريقة اختلفت دراسة,وأنال

 وفق تتم بأهنا عسري منطقة يف القران عقد مسألة وتتميز :القران عقد عادات −
 .)٢(األرض مسلمي لكل بالنسبة احلال هو كام اإلسالمي املنهج
 يكون أن عام, بشكل السعودي املجتمع يف العادة درجت :احلجيج استقبال −
 .)٣(ديارهم إىل عودهتم لحا للحجيج خاص استقبال هناك
 ومن .العسريي املجتمع عليها نشاء التي العادات من وهي :التعاون عادة −
 جماالت يف والتعاون الزواج جمال يف والتعاون الزراعة, جمال يف التعاون :هامظاهر

  .)٤(خرأ
 املال من مبلغ مجع وهو .التكافل أنواع من :اجلامعة صندوق أو الوضيع أو الفرقة −
 أحد دية دفع مثل إليه, احلاجة قيام عند أو مسبق بشكل سواء اجلامعة, لصالح

 فأصبح احلايل الوقت يف تطور وقد ,بأرضار أصيب من تعويض أو األشخاص,
 .)٥(رصفه وأوجه املال مجع كيفية حيكم نظام له للجامعة, تكافيل صندوق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوطنية فهد امللك مكتبة − الرياض بالد, وجغرافية تاريخ يف الشارق :حممود بن حممد ,شبييل آل )١(
 .١٦٨ م,٢٠٠١

 .٣٣٩ م, ١٩٨١ للنرش الثقافة دار -القاهرة العائيل االجتامع علم :اخلرجيي,عبداهللا )٢(

 .١٩٥ م,٢٠٠ الشباب, ونشئ وكالة رفحا, :عايد بن مطر العنزي, )٣(

 .١٦٧−١٦٦ سابق, مرجع :شبييل آل )٤(

 .٥٤١−٤٥٥ سابق, مرجع :حامد أل )٥(



    
٤٧ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 تعرب التي العادات من وهي ,عسري منطقة يف الشائعة العادات من وهي :الرفدة-
 الناس بني سائدة عادة الرفدة ُوتعد املحتاج, ومساعدة االجتامعي, التكافل عن
 .)١(هناك
 عسري منطقة جمتمع يف املألوفة العادات من وهي الليلية اجللسات وهي :التعلل −

 يف الوقت هذا إىل قائمة العادة هذه ان ويالحظ.)٢(عام بشكل السعودي املجتمعو
 أخبار أحاديثهم يف السامر يتناول حيث آخر, ًبعدا أخذت قد أهنا إال راسةالد جمتمع
 والسباحة, الرياضية االلعاب بعض وممارسة والعائلية العملية حياهتم وشئون الساعة
 يف وتكون العامة اإلجازات يف أو األسبوع هناية عطل يف عادة اجللسات تلك وتكون

  .واملزارع والشاليهات االسرتاحات
 أو هلا صديقة تزور أن تريد عندما فاملرأة النساء, هبا اختص عادة وهي :املزاورة −
 حلمل واخلوص النخيل سعف من مصنوعة »مغلفة« معها تأخذ أن عىل حترص قريبة

 احلبوب, أو الرب أو األرز من القليل فيها ًحاليا,وتضع الشنطة تشبه وهي فيها, األشياء
 .)٣(عسري منطقة يف االجتامعية احلياة لتطور نتيجة تاندثر تكون قد العادة هذه ولكن
 إىل ًسعيدا خربا ينقل من إىل تقدم عينية أو مالية هدية عن عبارة :البشارة −

 .)٤(وناقله اخلرب أمهية بحسب مقدارها وخيتلف .الشأن صاحب
 كل يف وأنسابه أقاربه بجمع أرسة كل كبري يقوم :لألقارب الدوري االجتامع −
 .)٥(العامة شئوهنم يف ويتشاورون اخلالفات من بينهم ما وحيل كرمهمفي سنة,
 املال األهايل من املورسون يدفع حيث املالية, املساعدات وهي« :القطة −

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٤ هـ,١٤١٤ سعود امللك جامعة مطابع −الرياض الربيعية, :راشد العزيز عبد السنيدي, )١(

 .٢٠٦ سابق, مرجع :يالسنيد )٢(

 .١٧٠ سابق, مرجع :شبييل آل )٣(

 .٥٤١−٤٥٥ سابق, مرجع :حامد أل )٤(

 .٥٤١−٤٥٥ ,سابق مرجع :حامد أل )٥(



  
٤٨ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 تكاليف أو دية أو دين جراء له, مالية ضائقة حدوث حال يف عنه للتخفيف للمحتاج
 والتكافل الرتابط دالالت من وهي العانية اسم عليها ويطلق وخالفه, زواج

  .)١(»املجتمع يف االجتامعي
 عسري بمنطقة القبائل لد معروفة كانت التي العادات من وهي :الفزعة −
 كأن مصاب, به حل ملن إغاثة وتعد عام, بشكل السعودية العربية اململكة وقبائل
 من نوع ألي تعرض أو السيل, دمهه أو البعض, قبل من لغزو تعرض قد يكون
 .)٢(الرضر
 واجلرب,وهي اإللزام بصفة تتصف اجتامعية اصطالحات عن عبارة« :التقاليد −٢
 العادية باألحوال تتصل أخر حياناأو للجامعة األساسية باملقومات ًأحيانا تتصل

 متفق أنامط إال هي ما التقاليد أن القول ويمكن )٣(»االجتامعية احلياة يف والروتينية
 البرشية اجلامعة ترتضيه ما خمالفة أو باتباع البرشية اجلامعة أفعال ردود من عليها

 غري والسلطة القهر إىل أو القوة إىل أحيانا اللجوء تستدعى معينة بقيم الرتباطها
 كنتيجة تنشأ وأهنا بالتلقائية, يمتاز كليهام أن يف العادات مع التقاليد وتشرتك الرسمية,
 مكتوبة, غري أهنا كام البرشية, تمعاتاملج وظهور اإلنسانية اجلامعات لتكوين حتمية

 بعد جيال يتوارثها املجتمع أبناء وعقول قلوب يف منقوشة فهي ذلك من وبالرغم
 يرتبطان ألهنام البطيء والتغيري النسبي اجلمود من بدرجة يتميزان أهنام جيل,كام

 .ميةالعمو من عالية درجة هلا أن كام اجتامعية, مطالب وحيققان اجتامعية برضوريات
  :العرفية القوانني −٣

 الديك كعرف زينته, أسباب من يكون وقد املخلوق, يف البارز اليشء هو :العرف
 يتعمق وهو مجاعي, سلوك العرف أن البعض وير ذلك, شابه وما الفرس عرف أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠ سابق, مرجع :مطر العنزي, )١(

 .٧٨ سابق, مرجع :سبأ )٢(

 .٢٣٥ االجتامعي, الضبط :اخلرجيي )٣(



    
٤٩ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 .)١(هبا األمر أو األعامل بعض حتريم يف ويتمثل املجتمع, ضمري يف
 العادات هذه توارث ويتم اإلنسان, وتقاليد داتبعا العرفية القوانني وترتبط«
 وعملت.)٢(»املجتمعات هويات حتدد العادات هذه خالل ومن جيل, بعد جيال

 وما األخرين, عىل لالعتداء نتيجة املعتدي ردع إىل عسري جمتمع يف العرفية العقوبات
 فقد رة,املجاو بحكم األخر القبائل او القبيلة أفراد بني رصاع من ذلك عن ينجم
 ١٤٠٢ عام من الدراسة فرتة خالل انه إال اململكة تأسيس قبل مستفحال األمر كان

 عسري منطقة ومنها اململكة مناطق مجيع عىل النظام ُفرض هجرية ١٤٢٦ إىل هجرية
 أجل من واملحكمة واألمارة كالرشطة الدولة مؤسسات مع واألعيان املشايخ وتعاون
 وتعلم للدولة الرشعية القنوات خالل من ومعاقبتهم املعتدين وردع الفتن حماربة
 مع حيصل يمكن ال التي القبلية واالعراف القوانني تطور من حد املنطقة سكان وثقافة

 .)٣(اإلنسان حلياة وازدهار تطور وجودها
 من يمكن التي والسامت العنارص من والزينة األلبسة تعترب :والزينة األلبسة −٤
 الذي املادي الرتاث فروع من تعد كام الشعوب, وحضارات قافةث عىل التعرف خالهلا
 بام ألهنا الزمن, من فرتة خالل ما منطقة أو جمتمع يف السائدة احلياة نمط من نوع يظهر
 قبل املنطقة به مرت ملا ونتيجة ,الطبيعية البيئة صميم من نابعة وزخارف زينة من حتوية
 مالبسهم عىل هذا وانعكس السكان, معيشة عىل أثر اقتصادي وضع من اململكة توحيد
 .)٤(أغنامهم من تؤخذ كانت التي املدبوغة واجللود الصوف من تكونت والتي التقليدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٦ ,١٩٩٣ عسري يف والتقاليد العادات :جريس )١(

 مكتبة - اضالري ,»وعادات تقاليد وحضارة تاريخ« عبيدة رساة حمافظة :سعد سعيد سحيم, آل )٢(
 .٢٩٩ هـ,١٤٢٥ فهد امللك

 .٤٩٢ عسري, يف سابق مرجع والتقاليد, العادات :جريس )٣(

 دراسة − عسري منطقة يف وزخارفها التقليدية واملنتجات املالبس :الرمحن عبد بنت ليىل الشهري, )٤(
 ,٢٠٠٦ بالرياض, الفنية رتبيةوال املنزيل لالقتصاد الرتبية كلية :الرياض منشورة, غري ماجستري رسالة ,−ميدانية
٨١. 



  
٥٠ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 )١(»الدوت« قامش من املصنوعة الثياب يلبسون الرجال كان :الرجال مالبس −١

 يف أو الزراعة يف العمل سهولة لضامن الركبة حتت ما إىل يصل طوله اللون ابيض وهو
 الصوف من املصنوع اللحاف كتفه عىل الرجل يضع وكان الصخرية, اجلبلية املناطق
 يضيف وقد املدبوغ, اجللد من بنعال ويمشى اجلنبية وبه باحلزام وسطه ويربط اخلفيف
 .)٢(الربد من للحامية ًمثال احلاجة, حسب أخر ًأنواعا البعض
 تكفي التي األلبسة من العديد متتلك الغنية األرس كانت :النساء مالبس −٢
 القليلة باملالبس تكتفي كانت والفقرية املتوسطة األرس بينام أفرادها, حلاجة

 رجل وهو »الصانع« لد ختاط النساء مالبس وكانت العورة, تسرت التي والبسيطة
 كانت النساء بالرجال,ألن خاصة املهنة هذه كانت حيث اخلياطة, مهنة امتهن

 األسود الثوب وكان .)٣(واألطفال باملنزل واالهتامم والرعي عةبالزرا مشغوالت
 من أكثر متلك املرأة تكن ومل عسري, منطقة يف النساء لزي املميزة العالمة هو املشغول
 ,»بالتحديد أهبا يف امليسورة األرس ذلك من ويستثني« واحدا ثوبا يكن مل أن ثوبني
 وأما حمظوظة, تعد الشتاء يف وأخر الصيف يف بثوب تكسى التي املرأة وكانت
 التي الرساويل صنعت القريب املايض يف ولكن قديام تعرف فلم الداخلية املالبس
 −١٤٠٢( الدراسة فرتة ويف الثوب, تطريز طريقة بنفس أطرافها عىل أيضا طرزت
 عىل اخلري فاض اهلجري عرش اخلامس القرن من االوىل العقود الثالثة يف )هـ١٤٢٦
 الكثرية, اخلريات من البالد أهل عىل وتعاىل سبحانه اهللا أنعم ما سببب الناس
 وكثرة األسواق واتسعت النساء مالبس يف املتخصصة واملحالت األسواق ففتحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقت ذلك يف ريال عرش أحد منه اللفة قيمة وتبلغ واليمن, الشام من املستورد القطن قامش نوع هو )١(
 .مربما ًحمليا ويسمى

 العربية اململكة من ةاجلنوبي املنطقة »أهبا« عسري بالد :وأخرون سعود, بن حممد بنت نورة الرمحن, عبد )٢(
 .١٢٨ السعودية,

 .٨١ ,عسري منطقة يف وزخارفها التقليدية واملنتجات املالبس :الشهري )٣(



    
٥١ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 .)١(وموديالهتا بأنواعها والزينة اللباس يف معروضاهتا
 فالولد منطقته, حسب كل زهيم يف أهلهم األطفال يقلد :األطفال مالبس −٣

 الطفشة, أو رأسه بالعاممة يغطي وقد احلزام, يف اجلنبية ويضع األبيض الثوب بسيل
 املشغول غري الثوب فتلبس الفتاة وأما الغالب, يف يشء رجليه يف ينتعل يكن ومل

 مما يالحظ .)٢(احلاجة عند بالطفشة وتغطيه الرأس عىل األمحر أو الربتقايل واملنديل
 الشكل, يف وساترة متواضعة مالبس يرتدون كان سةالدرا فرتة قبل املجتمع ان سبق

 الرجال من السن كبار لبعض احلناء عىل حمصورة املايض يف الزينة أدوات وكانت
 يف التغري بدأ ولقد للنساء, والرحيان والكحل واحليل للرجال, السالح ولبس والنساء,
 عن عبارة وهو اململكة أنحاء بعض يف واحدا الرجال زي واصبح تدرجييا, الزي
 واملالبس والعقال »الشامغ« احلمراء أو البيضاء والغرتة امللون او األبيض الثوب

 − ١٩٨٢/هـ١٤٢٦ − ١٤٠٢( الدراسة فرتة ويف .والنعال الرجالية والعباءة الداخلية
 وأدوات املالبس شهدت )م٢١ − هـ١٥( القرن من األوىل العقدين ويف )م٢٠٠٥
 وحصل ًوضوحا, كثرأ النساء زي يف التغري وكان كبريا تغريا عسري منطقة يف الزينة
 غري ألبسة ونشاهد والنساء, الشباب يرتدوهنا التي املالبس خاصة املالبس يف تغري
 االحتفاالت يف وبخاصة النساء جمتمعات وأما الشباب, عند للجسد ساترة

 ةاملعروض املوضات وحسب ساترة غري مالبس فريتدون االجتامعية واملناسبات
 مع االحتكاك أو الفضائية القنوات طريق عن سواء املجتمع عىل والدخيلة باألسواق
 وتعددت واجلينز البناطيل من انواع لبس وكذلك املنطقة خارج من القادمات النساء
 املناسبات يف يرتد املعروف السعودي اللباس والزال والنساء, للرجال الزينة أنواع

 فرتة من األخرية السنوات ويف .احلكومية االداراتو العبادات واماكن واحلفالت
 العرصية املوضة مالبس ارتداء عىل الفتياتو الشباب من ًمتزايدا إقباال دشه الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢ ,سابق مرجع ,»أهبا« عسري بالد :وأخرون الرمحن عبد )١(

 .١٣٢ ,سابق مرجع ,»أهبا« عسري بالد :وأخرون الرمحن عبد )٢(



  
٥٢ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 الزينة وأدوات وأشكاهلا املالبس أنواع تتعددو .عسري بمنطقة االسواق غزت التي
 واالجتامعي لثقايفا االنصهار وبسبب ,اململكة مناطق ببقية أسوة عسري منطقة يف

 حد إىل متقاربة وتصميامهتا الزينة وأدوات املالبس وأشكال اللباس عادات أصبحت
 مجيع من األقمشة أنواع بمختلف األسواق أغرقت فقد .اململكة أرجاء مجيع يف كبري
 من املتزايد اإلقبال ظل ويف كبرية, بكميات اجلاهزة املالبس وتدفقت ,العامل أنحاء

 طرق مفرتق أمام نفسه التقليدي السعودي الثوب جيد العرصية, األزياء عىل الشباب
 للجنسني, املوضة عامل يف جديد هو ما لكل احلايل اجليل يميض بينام ,االندثار او للبقاء
 ,عسري منطقة وقر مدن اكثر يف لالندثار تعرضت البالد يف التقليدية األزياء إن حيث
 اخلارجي العامل وتطبيق املوضة وجماراة املجتمع عىل طرأ الذي الرسيع التطور بسبب
 قليل عدد يوجد والزال ,جماالت عدة يف حصل الذي التطور بسبب املجتمع وانفتاح

 هتامة مناطق هيو التقليدي واجدادها أباءها وتراث برتاثها حتتفظ الزالت املناطق من
 وحيتفظون أطول, لفرتة تراثهم عىل حيافظون فسكاهنا نائية, كوهنا اجلبلية واملناطق
 .الشعبية بمالبسهم

  
  الثالث املبحث

  عسري بمنطقة املجتمع الرياضية واأللعاب االحتفاالت
  )م٢٠٠٥ − ١٩٨٢/ـه١٤٢٦ − ١٤٠٢( الفرتة يف

 منها االحتفاالت من عديدة نواعأ بوجود املناطق من كغريها عسري منطقة متيزت
 عىل يعتمد ما منها والتي املختلفة, ةاملحلي الرياضية واأللعاب والزواجات األعياد
 يرتبط وما االحتفاالت وتعد الفردية, األلعاب عىل يعتمد ما ومنها اجلامعية األلعاب

 منطقة يف للتغري تعرضت التي االجتامعية األنامط أكثر من وممارسات طقوس من هبا
 »السلخ« ةبطريق اجلامعي اخلتان عملية مثل يامرس يعد ومل بعضها اختفى فقد عسري,
 أبناء من بغريهم واختالطهم املنطقة, أبناء بني الوعي مستو الرتفاع نتيجة وذلك



    
٥٣ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 حفالت وكذلك املناطق خمتلف يف للسكان الداخلية اهلجرة نتيجة األخر املناطق
 التي األنامط أكثر الزواج احتفاالت وتعد وغريها, العيدين واحتفاالت الزواج

 غري طابع ذات الزواج حفالت أصبحت فقد لتغري,ا من النوع هذا ملثل تعرضت
 أكثر أصبحت أهنا كام منها, كثري يف الشعبية الفنون متارس تعد فلم تقليدي,

 من ًمظهرا منها كثري اصبح التي األخر, االحتفاالت من ًعددا ذلك يف كلفة,ومثلها
 .)١(واإلنفاق البذخ يف االجتامعي التفاخر مظاهر
  :املثال سبيل عىل االتاالحتف تلك أنواع من
 والتزاور للتقارب فرصةو مناسبة عسري بمنطقة األعياد متثل :األعياد −١

 خالهلا من يقدم ما خالل من الفرحة عن للتعبري جماال متثل كام العائلة, شمل والجتامع
 لألطفال بالنسبة الكثري اليشء متثل مناسبة أهنا إىل إضافة ووالئم شعبية فنون من

 إال العام طيلة يتكرر ال قد خمتلف, وشعور بإحساس األعياد فرتة ايشونيع الذين
 .)٢(فقط مرتني

 للمجتمع بالنسبة الرئيسني العيدين الفطر وعيد املبارك األضحى عيد ويعد 
 تعاليم به جاءت ما مع توافقا م,هل أخر أعياد من وليس عسري, بمنطقة
 .)٣(اإلسالم

 العيد فيتميز للرتاث وإحياء وفرح تواصل هو عسري منطقة يف العيد أن ويالحظ 
 والتقاليد والعادات الرتاث من يستمده الذي واملميز اخلاص بطابعه عسري منطقة يف

 االبتسامة فيها لتتجىل الكبرية العيد بفرحة املنطقة تراث يمتزج العيد أيام ففي باملنطقة
 وتتميز صورها, مجلأ يف ءواإلخا السامحة وروح القلوب بني واأللفة الناس شفاه عىل
ال الفرحة كانت نأو أكرب بشكل فيها العيد مظاهر بتجيل مدهنا عن عسري منطقة قر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٤ ,١٤٢٨ الوطنية فهد امللك مكتبة −الرياض عسري, منطقة السعودية, العربية اململكة موسوعة )١(

 .٤٣ سابق, مرجع سبأ, )٢(

 .٢٦٧ ,١٩٨٥ العلم دار − جدة واملدينة, القرية يف الشعبي الرتاث :فالح سعيد الغامدي, )٣(



  
٥٤ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 رؤية بعد عنه اإلعالن يتم حيث جدا كبرية فرحة قديام للعيد كانو.مدهنا عن تغيب
 الناس اعتاد الفطر عيد صباح ويف بالبنادق بالرمي به باالحتفال الناس ويقوم اهلالل
 حتى املصىل من خيرجون ال الصالة أداء وبعد الصالة قبيل الفطر زكاة إخراج عىل

 ذلك بعد واملحبة التآلف روح وتسود اخلالفات إهناء هبا ويتم اآلخر هممن كل يصافح
 الوجبات تقديم بعدها وتبدأ منزل تلو منزال القرية منازل مجيع إىل اجلميع خيرج

 يقوم من وكذلك .األعياد خالل اجلنوبية املنطقة هايلأ اعتاد والتي األرس بني بالتناوب
 إىل وتقسيمها أضحيته بذبح بيته وأهل األب يقوم االضحى عيد يف االضاحي بنحر
 اجلميعو تتغري, مل بالعيد الفرحة أن وحيث ألرسته و هدية و صدقة كان ما أقسام ثالثة
 منها الكثري واختفى تغريت باالحتفال املتمثلة والتقاليد العادات ولكن ملقدمه يفرح
 وصلة الزيارات تبادلو باملنازل االضاحي وذبح العيد يوم هالل رؤية عند الرمي مثل

 ًتبعا تغريت لألعياد املبكرة واالستعدادات واألصدقاء اجلريانو األهل بني الرحم
 عرب التهاين تبادل أو اهلاتفي االتصال العادات هذه حمل ليحل العرص ملجريات
 إظهار يف املتمثلة االجتامعية العادات بانقراض ينذر مما .اجلوال ورسائل نتاألنرت
 واشتياق حنني ًدائام للعيد يبقى ذلك ورغم وإطاللته العيد بفرحة املشاعر حرارة
  .املايض ذكريات إىل يأخذنا

 للدين, تكملة يعد فهو السعودي, املجتمع يف بالغة أمهية للزواج :الزواج −٢
 أهداف من وكان .الرجولة سن إىل الشاب وصول عىل وداللة ,للرشف وصيانة
 لألرسة, االقتصادي النشاط دعم يف تساعد عاملة أيد إضافة املايض يف الزواج

 القوة عىل عالوة لألرسة, ومكانة هيبة من اإلنجاب يشكله ما إىل باإلضافة
 يف األساسية ائزالرك من عسري منطقة سكان عند الزواج مسألة وتعد)١(هلا االقتصادية
 واالجتامعية واالقتصادية الدينية العوامل من لعدد أمهيته وتعد االجتامعي, نظامهم

 نقلية عدم عىل ًحرصا األقارب بني يتم عسري إقليم يف عام بشكل والزواج والسياسية,
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩ سابق, مرجع :فالح سعيد الغامدي, )١(



    
٥٥ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 وجود ينفي ال كان وأن اإلرث, طريق عن أخر عائالت إىل الزراعية األرايض ملك
 القبائل كانت ولذا املجاورة, القبائل أو نفسها القبيلة من أو الفخذ من زواج حاالت
 يف القبيلة, نفس من املتزوج كان إذا قليلة املهور تكون بحيث بينها, فيام املهور حتدد
 خارج من اخلاطب كان إذا ًكبريا ًمهرا يطلب أن الفتاة أمر لويل احلرية تتاح حني
 − ١٤٠٢( الدراسة فرتة يف العادة تلك حرستان قد أهنا والواضح .)١(القبيلة
 وتطور الزواج, أمر حول العامة املفاهيم لتطور نتيجة )م٢٠٠٥ − ١٩٨٢/هـ١٤٢٦
 األمر كان كام مبكرة سن يف زوجتت تعد مل الفتاة أن إىل إضافة وثقافته وتعلمه املجتمع

 وقد أفضل كلبش للحياة وإعدادها تعليمها بمسألة أهلها الهتامم نظرا السابق, يف
 اجلوانب يف تطورال هامن .كثرية تطور بعوامل عسري منطقة يف والتقاليد العادات تأثرت

 من كثري تغري يف ذلك أثر واهلجرة االتصال ووسائل والفكرية واالجتامعية القتصاديةا
 يف لتقاليده بالنسبة جذري تغيري حيدث فلم الزواج فأما القديمة, والتقاليد العادات

 ولكن الدين, مع تتعارض رأمو فيها يكن مل الزواج ظاهرة ألن ًنظرا لدراسة,ا فرتة
 زادت كام التزايد يف الزواج وتكاليف املهر يف الغلو بدأ االقتصادية الظروف لتغري ًنظرا
 اهلدايا أنواع منها العريس عىل الزواج تكاليف وزادت ,النمو يف االقتصادية احلالة
 من يتبعها وما االفراح وقرص واحلفالت وأقارهبا للعروس جالزو يقدمها التي الثمينة
 الشعبية القنوات وإحضار النساء لقسم املفتوحة والبوفيهات الذبائح من املال يف هدر

 اململكة خارج والسفر الضخمة الفنادق ويتبعها للنساء واملطربات واملطربني والشعار
 .زائدة نفقات من يتبعه مما

 عسري, منطقة يف املهمة املناسبات من التطهري أو الطهارة وأ اخلتان :خلتانا −٣
 ًمعينا ًسنا يبلغوا حتى الصبيان ختان يؤخر كان املنطقة أجزاء من عدد يف ألنه وذلك
 إىل عرشة سن من الصبي ختان يتم كان املناطق بعض ففي أخر, إىل جزء من ختتلف
 بعض تصل وقد بلوغهم, بعد إال ختاهنم يتم ال أخر نواحي ويف عاما, عرشة مخسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٣ سابق مرجع :حامد لآ )١(



  
٥٦ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 .اجتامعية ظاهرة احتفال, من يتبعه وما اخلتان وطريقة .)١(سنة العرشين إىل أعامرهم
 أكرب بسلخ املختن أو املطهر قيام وهي تطاق, ال قاسية صورة يأخذ اخلتان كان ًقديامف

 ويلوال .األمل وشدة العذاب من فيها ملا للغاية سيئة العادة وهذه الرغلة, من جزء
 يف أحدمها بخنجرين الطهري يمسك التشجيع باب ومن ذلك, يتحمل ال ملن والعار
 احلارضين أمام شجاع أنه ويظهر يتحمل لكي اليرس اليد يف واآلخر اليمنى اليد

 ذلك فإن األمل شدة من بكى أو ذلك غري حدث ما فإذا النساء, من وقريباته أمه ومنهم
 يرفض ما وغالبا ضعيف, بأنه يصفونه حيث اله,وأخو أرسته وعىل عليه ًعارا يعد

 أسس عىل تقوم العادة هذه كانتو الرجال مبلغ بلغ ما إذا الفتى من الزواج الفتيات
 وتتجمع الوالئم, وتقام الشعبية والرقصات احلفالت هلم تقام ختنهم املراد فاألوالد

 يف ختنهم املراد الشباب ويكون اخلتان ملشاهدة املجاورة القبائل بعض وربام القبيلة فيه
 السابق يف موجودا كان فقد الفتيات, خلتان بالنسبة أما الناس, مجيع يشاهده بارز مكان
 األمر يتم كان ما وغالبا الذكور, ختان حالة يف املعتادة املظاهر يأخذ يكن مل أنه إال

 .)٢(فقط أسبوعا الفتاة بلوغ عند األرسة وسط يف داخليا
 اخلتان, هي قديام عسري منطقةب ميزت التي والتقاليد العادات زأبر من أن ويالحظ 
 وحمرجة سيئة عادة كان اخلتان ,أقل أو أكثر عرش اخلامسة يف كبري, سن يف وتتم

 الزواج, من أكثر اخلتان فتكاليف ,واألقرباء األهل عىل اقتصاديا ومكلفة للشاب,
 الطقوس من الكثري تاناخل عملية تصاحب وكانت ,ذلك سبيل يف الديون ويتحملون
 العالج مرحلة وتبدأ ,اخلتان احتفال وينتهي .أيام ثالثة ملدة تستمر قد التي ,االحتفالية

 ويف )م٢٠ − هـ١٤( القرن من االخري العقد منذ وأنه طويلة, مدة تستغرق قد التي
 العادات تكون فتكاد ًووعيا, ًفهام أكثر عسري بمنطقة املجتمع أصبح الدراسة فرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ,١٤٢٨ الوطنية فهد امللك مكتبة −الرياض عسري, منطقة السعودية, العربية اململكة موسوعة )١(
٣٥٢. 

 .٦٦ ,١٩٩٢ الشباب ئونش وكالة − الرياض ثقيف, بالد :عيل يوسف الثقفي, )٢(



    
٥٧ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 استعامهلا عيل درجت التي السلخ عادة ومنعت ًمتاما, اختفت الرشع مع متفقة الغري
 اخلتان عملية تصاحب كانت التي االحتفاالت وتقلصت عسري, منطقة يف القبائل
 يف حصل الذي والتطور وتعلمه املجتمع ثقافة تطور مع وذلك ًمتاما, اختفت حتى
 الدراسة منطقة يف تام اختفاء اختفت قدف العادة هلذه الدولة ومنع الصحي املجال
 واملستشفيات الصحية املراكز طريق وعن عمره من مبكر سن يف الطفل خيتن وسار

 التي احلفالت واندثرت اجلراحة يف متخصصني اطباء بأرشاف واالهلية احلكومية
  .املناسبة هبذه تقام كانت
 السعودي املجتمع يف والدفن املوت بشأن اخلاصة العادات ختتلف :املأتم −٤
 نأو احلالة, تلك مع التعامل يف اخلاص أسلوهبا هلا منطقة فلكل العادات, من كغريها
 وكيفية اجلنازة وصالة بالغسل املتعلق الديني اجلانب خيص فيام الطقوس اتفقت
 العادات تتغري ومل كافة اإلسالمية املجتمعات عليه تتفق رشعي أمر وهو الدفن

 أهل يقيمها كان التي الوليمة اختفاء يف يظهر التغري ولكن بالوفاة, ةاخلاص االجتامعية
 اندثرت ثم ومن ,يشء يف الدين من ليست بدعة هذه أن املنطقة أهل عرفو امليت,
 .)١(الدراسة منطقة يف العادة هذه
 أنواعهاب عسري منطقة يف الشعبية األلعاب عددتت :الرياضية األلعاب −٥

 واألهازيج الرقصات − الرياضية األلعاب −الشعبية لعاباأل − :ومنها وأشكاهلا
  .)٢(»الفروسية« اخليل سباق − »اهلجن« األبل سباق − الشعبية
 سبيل عىل املنطقة اهب متيزت التي الشعبية األكالت ومن :واألرشبة األطعمة −٦
 ,اخلرضاء الذرة دقيق من وتصنع الذرة,العصيدة خبز من صنعوت العريكة :املثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرعية, جملة عسري, يف االجتامعية احلياة تطور من مالمح :حممد بن إسامعيل البرشي, )١(
 م,١٩٩٩ يناير −م١٩٩٨ نوفمرب/هـ١٤١٩ شوال −رجب والرابع, الثالث العددان األوىل, السنة
٢١٦. 

 .٣٤٨ :٥,»وعسري أهبا « اجلنوب تاريخ يف املكتوب القول :جريس )٢(



  
٥٨ ن سعد بن خاطر القحطاينسعيد ب

 العدس خليط من مصنوع خبز وهو املربوث الرب, من تصنعو واحلسوة ملرضوفةا
 البصل مرقة من يصنع املعرق الرب, من تصنع الرغافني املرمودة, املبثوث, ,)١(والرب

 .)٢(وتؤكل اجلمر عىل تشو الذرة عذق هي احلميص اللحم, قطع مع والطامطم
 .)٣(العصائر واحلليب, ناللب ,الزنجبيل الشاي, القهوة, :املرشوبات −٧

  
  الرابع املبحث

  عسري بمنطقة االجتامعية احلياة يف ودورها املرأة
  

 نصف متثل أهنا يف عسري بمنطقة االجتامعية احلياة يف املرأة دور أمهية تعود«
 املجتمع صحة عىل دليل العمل وجمال نطاق داخل السيدات نسبة املجتمع,وزيادة

 .)٤(»متكامل بشكل البرشية قواه يستغل املجتمع أن عىل لودلي ًواجتامعيا, ًاقتصاديا
 عىل الرتكيز السعودية العربية باململكة التنمية خلطط العامة األهداف تضمن وقد
 ومشاركتها العمل جمال بتوسيع التنمية عملية يف للمشاركة النسائي العنرص

 /ـه١٣٩٩ − ١٣٩٥( الثانية التنمية خطط يف البنات تعليم اعتمد كام االجتامعية,
 وحمو معلامت ومعاهد وثانوي ومتوسط ابتدائي العام التعليم عىل )م١٩٧٩ − ١٩٧٥
 وقد.)٥(للمراءة املناسبة باملهن تتعلق جديدة ختصصات إضافة فني, وتعليم أمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢ ,١٤١٥.سعود امللك جامعة مطابع شهر, بني تنومة كتاب :عيل صالح الشهري, )١(

 املأكل السعودية, العربية اململكة يف الشعبي الرتاث موسوعة :زيد حممد عباس العيسى, )٢(
 .١٩ :١٩٩٨,٥ واملتاحف اآلثار وكالة −رياضال واملرشب,

 .١٧٠,»أهبا« عسري بالد :وأخرون الرمحن عبد )٣(

 السيايس املرأة دور مؤمتر أبحاث السعودية, العربية اململكة يف املرأة عمل :عائشة اجلدايل, أبو )٤(
 .٢٩٢ ,٢٠٠١ مايو ٣−٢ من البحوث مركز العصور, عرب واحلضاري

 السعودية, العربية اململكة هـ,١٤٠٠/هـ١٣٩٥ الثانية, التنمية خطة التخطيط,و االقتصاد وزارة )٥(
٤٢٣ −٣٤. 



    
٥٩ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 عىل واملحافظة األوالد تربية عىل البالد توحيد قبل عسري منطقة يف املرأة دور اقترص
 واجلبن, األلبان تصنيع وكذلك الوقود, يف الستعامهلا شاباألخ وجلب بيتها

 بيوت وبتصنيع بالرعي قيامها إىل باإلضافة واحلصاد, الزراعة يف الرجل ومساعدة
 للبيت الستخدامها اليدوية الصناعات ببعض تقوم كانت كذلك اخليام, أو الشعر

 −١٤٠٢( ةالدراس فرتة يف عسري منطقة يف حدث الذي التطور ومع ولألرسة,
 الذي التدريس يف عسري بمنطقة املرأة عمل برز فقد )م٢٠٠٥ − ١٩٨٢/ـه١٤٢٦
 يف األكرب النصيب ذو القطاعان ومها الصحي القطاع يف العمل يليه املقدمة يف أتى
 ونتيجة اخلاصة, األعامل ثم االقتصاد ثم االجتامعية الشؤون قطاع ثم املرأة عمل

 .)١(ليهاإ وكلت أو هبا قامت التي املهن يف كفاءهتا ثبتأ ميلالع امليدان يف املرأة مسامهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢ ,عسري يف االجتامعية احلياة تطور من مالمح :البرشي )١(
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  ـــعــاملراج
  

 السيايس املرأة دور مؤمتر أبحاث السعودية, العربية اململكة يف املرأة عمل عائشة, اجلدايل, أبو −١
 .م٢٠٠١ مايو ٣−٢ من البحوث مركز العصور, عرب واحلضاري

 عسري − اجلنوب بمجلة مقال والسياحة, واحلضارة التاريخ عسري سعيد, بن اهللا عبد ملحمة, أبو −٢
  .م١٩٩٩ بأهبا, الصناعية التجارية بالغرفة السياحية اللجنة عن صدر السياحة,

 السنة الدرعية, جملة عسري, يف االجتامعية احلياة تطور من مالمح حممد, بن إسامعيل البرشي, −٣
  .م١٩٩٩ يناير −م١٩٩٨ نوفمرب/هـ١٤١٩ شوال −رجب والرابع, الثالث العددان األوىل,

  .م٢٠٠٧ ,SAGIC لالستثامر العامة اهليئة :الرياض عسري, منطقة االقتصادي, التقرير −٤
 .م١٩٩٢ الشباب, شئون وكالة :الرياض ثقيف, عيل,بالد يوسف الثقفي, −٥
 .م١٩٩٨ الرياض والثقافة, للرتاث الوطني املهرجان نشاطات سليامن, اجلبايل,عبداهللا −٦
 .هـ٢٣/٢/١٣٩١ االثنني يوم عدد − البالد جريدة −٧
 عرش والرابع عرش الثالث القرنني خالل عمرو وبني شهر بني بالد عيل, بن غيثان جريس, −٨

 .هـ١٤١٣ مازن, مطابع :أهبا اهلجريني,
 ب,جالعر جملة :الرياض الوثائق, خالل من عسري يف والتقاليد العادات عيل, بن غيثان ,جريس −٩ 

 للبحث الياممة دار م,١٩٩٣ )غسطسأ −يوليو/(متوز −ـه١٤١٤ صفر/حمرم ,٢٨س ,٨ ,٧
 .والنرش والرتمجة

 :الرياض ,٥ج ,»وعسري الباحة« اجلنوب, تاريخ يف املكتوب القول عيل, بن غيثان ,جريس −١٠
 .م٢٠١٣ الوطنية, فهد امللك مكتبة

 عسري, إقليم يف واألعراف والتقاليد اداتالع عائض, بن عبداهللا بن الرمحن عبد حامد, آل −١١
  .ـه١٤٢٦ الوطنية, فهد امللك مكتبة الرياض,

 .م١٩٨٢ ,٢ط للنرش, رامصان :جدة االجتامعي, الضبط اهللا, عبد اخلرجيي, −١٢
 .م١٩٨١ للنرش, الثقافة دار :القاهرة العائيل االجتامع علم اخلرجيي,عبداهللا, − ١٣
 .م١٤٢٨ العزيز, عبد امللك مكتبة السعودية, العربية اململكة عةاهللا,موسو عبد لزهراين,ا −١٤
 السعودي املجتمع يف الشعبية والفنون والتقاليد العادات الصمد,تطور عبد حممد صالح سبأ, −١٥

 اجلامعة :اآلردن منشورة, غري دكتوراه رسالة ,)م٢٠٠٥ −١٩٥٠( بني ما الفرتة يف املعارص
  .م٢٠٠٦ األردنية,



    
٦١ التطورات االجتامعية وأثرها يف ازدهار منطقة عسري

 مكتبة :الرياض ,»وعادات تقاليد وحضارة تاريخ« عبيدة رساة حمافظة سعد, سعيد يم,سح آل −١٦
 .هـ١٤٢٥ فهد, امللك

 −١٩٠٢ من الفرتة خالل السعودية العربية اململكة يف التحرض مالمح حممود, حممد الرسياين, −١٧ 
 .م١٩٩٠ الكويت ,٦٣ العدد العربية, واجلزيرة اخلليج دراسات جملة ,م١٩٨٨

 .هـ١٤١٤سعود, امللك جامعة مطابع الرياض, الربيعية, راشد, العزيز عبد السنيدي, −١٨ 
 فهد, امللك مكتبة :الرياض بارق, بالد وجغرافية تاريخ يف الشارق حممد, بن حممود شبييل, آل − ١٩

 .م٢٠٠١
 .هـ١٤١٧ األول,الرياض اجلزء , زالعزي عبد امللك عهد يف الدعوة نارص, حممد الشثري, −٢٠
 العامة الرئاسة شهر, بني تنومة )٤٦( بالدنا هذه سلسلة عواد, أبو عيل بن صالح الشهري, −٢١

 .م١٩٩٤الشباب, لرعاية
 − عسري منطقة يف وزخارفها التقليدية واملنتجات املالبس الرمحن, عبد بنت ليىل الشهري, −٢٢

 والرتبية املنزيل لالقتصاد ةالرتبي كلية :الرياض منشورة, غري ماجستري رسالة ,− ميدانية دراسة
 .بالرياض الفنية

 املجروش, الرمحن, عبد بن حممد اجلوهرة العنقري, سعود, بن حممد بنت نورة الرمحن, عبد −٢٣
 ).ت.د.(السعودية العربية اململكة من الغربية اجلنوبية املنطقة »أهبا« عسري بالد حممد, مدحية

 ).٢(ط الرياض, البالد, لتوحيد املشهورة عبدالعزيز مللكا معارك , الصالح عبداهللا العثيمني, −٢٤
  .م٢٠٠١األوىل, الطبعة الشباب, شئون وكالة رفحا, عايد, بن مطر العنزي, −٢٥
 ماجستري رسالة العرشين, القرن خالل اجلوف منطقة يف االجتامعية محاد,احلياة صالح العنزي, −٢٦

 .م٢٠٠٢ األردن عامن, األردنية, اجلامعة منشورة, غري
 املأكل السعودية, العربية اململكة يف الشعبي الرتاث موسوعة زيد, حممد عباس العيسى, −٢٧

 .م١٩٩٨ ,٥ ج واملتاحف, اآلثار وكالة :الرياض واملرشب,
 .م١٩٨٥ جدة العلم, دار واملدينة, القرية يف الشعبي الرتاث فالح سعيد الغامدي, −٢٨
 الطباعة الرياض,رشكة السعودية, العربية اململكة يف دنامل ختطيط :وآخرون إبراهيم قايض,−٢٩

 .م١٩٨١ املحدودة,
 منطقة عىل تطبيقية دراسة واملفاهيم, األسس السياحة, :وآخرون مفرح حممد القحطاين, −٣٠

 .هـ١٤١٧ جدة للطباعة, العلم دار عسري,
 الدمام األوىل الطبعة مني,العثي عبداهللا ترمجة السعودية, العربية اململكة ملانع,حممد,توحيدا−٣١ 

 .م١٩٨٢
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 الثقافية, للنشاطات العامة اإلدارة الرياض, نجران, ,جابر بن :حممد صالح مريح, آل −٣٢
  .م١٩٩٢

 واملراكز واملحافظات للمناطق املوحد زالرتمي دليل .واملحفوظات للوثائق الوطني املصدر −٣٣
 .منشورة غري بيانات .اإلدارية

 الوطنية, فهد امللك مكتبة الرياض, عسري, منطقة السعودية, العربية اململكة موسوعة −٣٤
 .هـ١٤٢٨

 فهد امللك مكتبة :الرياض واحلارض, املايض يف عسري تاريخ سعيد, بن هاشم النعيمي, −٣٥
  .م١٩٩٩ الوطنية,

 .ةالسعودي العربية اململكة هـ,١٣٩٥/١٤٠٠ الثانية, التنمية خطة والتخطيط, االقتصاد زارةو −٣٦
 للتعداد التفصيلية النتائج واملعلومات, العامة اإلحصاء مصلحة والتخطيط, االقتصاد وزارة −٣٧

  .هـ١٤١٣ عام عسري منطقة يف واملساكن للسكان العام
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