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من المدن  ؛ إذ إنهابأهمية كبيرة التي تمتعت مدينة صامطةبرزت أهمية الدراسة كونها تتحدث عن 

الجمهورية اليمنية؛ من الجهة الجنوبية مع  نطقةالبوابة الرئيسة للم دحيث تع ؛منطقة جازانالمهمة في 

وكانت محاطة بقرى كثيرة  ،هم الطرق في تهامة ومعبر للتجارة والحجاج والمعتمرينأمن  وأيًضا ألنها

وتجلت األهمية كونها الدراسة األولى التي درست المدينة من . إستراتيجيجعلها ذات بعد  مما ؛عامرة

 .الناحية التاريخية والحضارية

واستخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي في تناول األحداث التاريخية والحضارية لمدينة صامطة، 

 . في تلك الفترة التاريخية

تركز الدراسة على مدينة صامطة تاريخيًّا وحضاريًّا، وبيان أهمية موقعها الجغرافي، وإبراز أهميتها 

ومدى تأثرها  ،يز على هذه الفترة الزمنية للبحثة وأهم الحوادث التاريخية فيها، والتركستراتيجياإل

باالضطرابات السياسية واالقتصادية، وإظهار نمط الحياة االجتماعية فيها في ظل االضطرابات السياسية 

  .الحياة االجتماعية والعامة فيها فيواالقتصادية، وأثرها 

ا في منطقة جازان ومنها مدينة وتمحورت مواضيع الدراسة حول بداية اإلمارة اإلدريسية ونشأتههذا 

والحياة االقتصادية من حيث النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والنشاط التجاري والحرف صامطة، 

والصناعات والنقود والموازين والمقاييس المستعملة، والمعالم العمرانية في صامطة من حيث نمط البناء 

ار، إضافة إلى الحارات واألحياء والمقابر، وإبراز الحياة وأسلوب العمارة فيها واآلثار التاريخية واآلب

. االجتماعية في صامطة وتشكيالتها السكانية وفئاتهم ومظاهر الحياة االجتماعية واألوقاف والسبل الخيرية

النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومنها التعرف على الحياة االجتماعية في  أهم ثم ُختمت بالحديث عن

امطة ومعرفة األحوال السياسية والدينية واالضطرابات وتأثيرها في الحياة االجتماعية في منطقة مدينة ص

 .الدراسة، والتوصيات، أن منطقة الدراسة بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية تاريخية
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Abstract 

                    Samtah City 1327-1345 / 1908-1926 

(Historical and Cultural Study) 

The importance of the study is distinguished because it highlights Samtah City, which 

had a great importance. It was one of the important cities in Jizan. Thus, it was the main gateway 

to the region to the south with Republic of Yemen. Furthermore, it was also one of the most 

important roads in Tihama and the crossing for trade and pilgrims. It was surrounded by many 

abundant villages which made it a strategic dimension. The importance of the study 

demonstrated because of being the first study that examined the city's historical and cultural side. 

The study used the historical research method in dealing with the historical and cultural 

events of Samtah city in that historical period. 

The study aims at shedding light on the historical and cultural features of Samtah city, the 

importance of its geographical location, its strategic importance, and its most important historical 

events with taking into consideration the impact of political and economic problems during this 

period of time. Furthermore, the study demonstrates the pattern of social life in Samtah in light 

of the political and economic disturbance as well as its impact on social and public life in Samtah 

city.  

The topics of the study focused on the emergence of the Idrisid Emirate in Al-Mikhlaf 

Al-Sulaymani. These topics highlight its economic life in terms of agriculture, animal wealth, 

commercial activity, crafts, industries, money, and the used scales and measurements, the 

architectural features in Samtah in terms of building and architecture style, the historical 

monuments, and wells; in addition to the neighborhoods and cemeteries, the social life in 

Samtah, its population formations, their classes, aspects of their social life, endowments, 

charitable means. The study was concluded with the most important findings and 

recommendations of the study, including the study of social life in Samtah city and knowing the 

political and religious conditions and disturbances and their impact on social life in the study 

area, where it is recommended to conclude historical academic studies. 
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