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 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 
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الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.
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ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 
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املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري 

ملخص الدراسة
كانت مدينة مكة املكرمة البوتقة التي �صهرت �صعوب العامل 

ميثلون  اأهلها  و�صار   ، املباركة  اأر�صها  رقعة  على  الإ�صالمي 

 ، ولبا�صهم   ، وعمرانهم   ، مبالحمهم  الإ�صالمية  ال�صعوب 

ومطعمهم وم�صربهم ، و�صائر �صوؤون حياتهم. اإن الهدف الذي 

نن�صد حتقيقه من هذه الدرا�صة هو ابراز مالمح ال�صخ�صية 

عر�س  خالل  من  املكرمة  مكة  ملدينة  الفريدة  احل�صارية 

اخل�صائ�س احل�صارية املادية وغري املادية يف املجتمع املكي 

من منظور جغرايف ، حيث �صيعنى البحث بابراز اثر متازج 

احل�صارات املختلفة على الالند�صكيب احل�صاري ملدينة مكة 

املكرمة من قبل البعثة النبوية وحتى وقتنا احلا�صر . 

الثنوغرايف  النوعي  املنهج  على  الدرا�صة  اعتمدت  لقد 

الوثائق، و  القائم على املالحظة بامل�صاركة وحتليل  التفاعلي 

ثقافة  وتف�صري  وحتليل  لو�صف  للبيانات  ال�صتقرائي  التحليل 

املجتمع املكي يف املا�صي واحلا�صر بالعتماد على املعلومات 

اإىل  اإ�صافة   ، والكتب  وال�صجالت  املحفوظة  بالوثائق  املدونه 

املعلومات امل�صتقاه من ال�صور الفوتوغرافية باعتبارها وثائق 

الت�صاوؤلت  اإجابة على  اإىل  للو�صول   ، الدرا�صة  مهمة يف هذه 

التالية : ملاذا ت�صكلت الثقافة املكية بهذا القالب احل�صاري؟ 

للتفاعالت  بيئة  اإىل  املكرمة  مكة  مدينة  حتولت  وكيف 

ذابت  التي  الأخرى  الثقافات  يف  واأثرت  تاأثرت  احل�صارية 

للمدينة  الفريدة  احل�صارية  ال�صخ�صية  مكونه  وان�صهرت 

املقد�صة ؟ 

  اأكدت مباحث الدرا�صة على عمق تاأثري الظروف التاريخية 

التي مر بها املجتمع املكي يف ت�صكيل النمط الثقايف ال�صائد ، 

فامل�صهد احل�صاري للمدينة حم�صلة موجات ثقافية مرتاكمة 

مكة  من�صاأها  الجتاه  ثنائية  املكاين  الإنت�صار  عمليات  من 

ونهايتها مكة وجمال تاأثريها العامل عمومًا والعامل ال�صالمي 

على وجه اخل�صو�س . 

على  ال�صوء  اإلقاء  يف  الدرا�صة  توفق  اأن  الباحثة  وتاأمل 

العنا�صر احل�صارية التي توؤكد عراقة احل�صارة املكية وثقافتها 

املتاألقة  ال�صورة  ابراز  وبالتايل   ، القدم  يف  املوغلة  العاملية 

 . اأمام احل�صارات العاملية الأخرى  حل�صارة بلد اهلل احلرام 

الكلمات املفتاحية : اجلغرافية احل�صارية ، العوملة ، القليم 

احل�صاري ، التكامل احل�صاري ، النت�صار احل�صاري ، البيئة 

احل�صارية .
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Abstract
The city of Makkah is the Melting Pot 

where the people of the Islamic world gath-
er, and her residents became the Islamic 
symbol that represented all people with 
their characteristics, inhabitance, clothing, 
food, and drinks, and all their life features.

This study aims to shed light on the unique 
features of Makkah’s culture by presenting 
the material and non-material cultural char-
acteristics of Makkah society from a geo-
graphical perspective and exploring how 
the merging of different cultures since the 
time of the Prophet’s call till today has im-
pacted the landscape of the city. This study 
uses a qualitative ethnographic interactive 
approach based on participant observa-
tion, analysis of documents, and inductive 
analysis of data to describe, analyze, and 
interpret past and present Makkah society. 
Specifically, the written records preserved 
in surviving documents and books will be 
evaluated to answer the following ques-
tions: Why did Makkah’s culture form as it 
did? How did the city of Makkah become a 
locus of cultural interaction that influenced 
and was influenced by other cultures, form-
ing traditions that melted and fused into the 
unique culture of the Holy City?

اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

 the study also showed the deep impact of 
the historical circumstances and events ex-
perienced by the Makkah community in the 
formation of the prevailing culture style in 
Makkah community. In fact, the Mekkain 
culture is the result of the accumulation of 
cultural waves from bi- directional spatial 
spreading processes begin in Makkah and 
ended up also in Makkah, And the influence 
of Makkah on the whole world and on the 
Islamic world in particular.

The aim of this study is to shed light on 
the cultural elements that comprise the leg-
acy of Makkah’s civilization and modern 
global culture.

Keywords: Cultural history, global culture, 
Holy City, social geography
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أواًل : المقدمة : 
جماع  يف  تراث  من  لالأمة  ما  واأخلد  اأنف�س  احل�صارة  تعد 

علومها واآدابها وفنونها .  فثقافة الأمة هي جمموع اجلوانب 

، ومدنيتها هي  لها  وال�صلوكية والأخالقية  والروحية  الفكرية 

الثقافة  جماع  هي  واحل�صارة   ، لها  املادية  اجلوانب  جمموع 

واملدنية معًا،والإنتاج احل�صاري هو خال�صة متازج اجلانبني 

)هورخرونيه،1999:23(.

تعترب اجلغرافية الثقافية Cultural geography فرعًا من 

فروع اجلغرافية الب�صرية وتعنى بدرا�صة جميع اأمناط احل�صارة 

العوامل  حتليل  اإىل  اإ�صافة  اجلغرافية،  وتوزيعاتها  الإن�صانية 

ال�صخ�صية  لتبلور  احلياه  واأمناط  اأ�صاليب  �صكلت  التي  املوؤثرة 

ح�صارية  مبعامل  معروفة  ومناطق  حمددة  لأماكن  احل�صارية 

خا�صة متيزها عن غريها وتعطيها �صخ�صيتها املتفردة. 

اأن تكون مكة املكرمة مهبطًا للوحي  لقد اقت�صت حكمة اهلل 

وتهفو  �صيء  ثمرات كل  اإليه  ، جتبى  اآمنًا  بها حرمًا  واأن يجعل 

اإليه اأفئدة امل�صلمني ؛ ويفد اإليه ماليني احلجاج كل عام لتاأدية 

مئات  ت�صتقطب  جعلها  مما  والعبادات؛  وال�صعائر  املنا�صك 

الآلف من احلجاج واملعتمرين �صنويًا على مدى ال�صنني والأيام.

امل�صجد  بع�س هوؤلء احلجاج على جماورة  ونظرًا حلر�س 

�صمت  فقد  ؛  العلم  طلب  اأو  للعبادة  مبكة  والبقاء  احلرام 

املدينة املقد�صة مزيجًا ح�صاريًا �صمل كل الأجنا�س الب�صرية 

من خمتلف اأنحاء العامل عمومًا والعامل الإ�صالمي على وجه 

ح�صارية  �صخ�صية  املقد�صة  املدينة  اأك�صب  مما  اخل�صو�س 

فريدة .

احلج  موا�صم  عرب  ال�صعوب  من  بكثري  الختالط  اأدى  لقد 

والعمرة اإىل متازج احل�صارات على اأر�س مكة املكرمة، حيث 

لتجد   ، والتقاليد  العادات  من  الكثري  احلنيف  ال�صرع  هذب 

الآخر.  نحو  دومًا  املنفتح  املكي  املجتمع  خارطة  على  مكانها 

فكانت اأم القرى البوتقة التي �صهرت �صعوب العامل الإ�صالمي 

ال�صعوب  ميثلون  اأهلها  و�صار   ، املباركة  اأر�صها  رقعة  على 

ومطعمهم  ولبا�صهم،  وعمرانهم،  مبالحمهم،  الإ�صالمية 

وم�صربهم، و�صائر �صوؤون حياتهم. 

 أ- أهداف الدراسة :
اإن الهدف الذي نن�صد حتقيقه من هذه الدرا�صة هو ابراز 

املكرمة  مكة  ملدينة  الفريدة  احل�صارية  ال�صخ�صية  مالمح 

من خالل عر�س اخل�صائ�س احل�صارية املادية وغري املادية 

البحث  �صيعنى  ، حيث  املكي من منظور جغرايف  املجتمع  يف 

الالند�صكيب  على  املختلفة  احل�صارات   متازج  اثر  بابراز 

وحتى  النبوية  البعثة  قبل  من  املكرمة  مكة  ملدينة  احل�صاري 

وقتنا احلا�صر .

واملكانية  الزمانية  احلدود  لإت�صاع  ن�صري  اأن  بد  ل  وهنا 

حد  ل  الثقايف  مكة  فتاأثري   ، ابعاده  وت�صعب  البحث  ملو�صوع 

اأثر التفاعالت احل�صارية للمجاورين يف الثقافة  له، وكذلك 

البحث  متدد  عليه  �صيرتتب  حيث   ، ح�صرها  ميكن  ل  املكية 

اأفقيًا و زيادة كم املعلومات املعرو�صة  فيه على ح�صاب عمق 

الدرا�صة على حتقيق  ، لذلك فقد مت ق�صر مو�صوع  التحليل 

الأهداف التالية :

1( درا�صة جمال ونفوذ التاثري احل�صاري ملكة املكرمة .

املقد�صة  املدينة  يف  والثقايف  احل�صاري  التفاعل  درا�صة   )2

واثره يف ت�صكيل املوروث الثقايف املكي . 

3( معرفة اأثر الوظيفة الدينية ملكة املكرمة يف �صناعة الثقافة 

املحلية . 

املناخ  الت�صاري�س،  املوقع،  الطبيعية  العوامل  اأثر  اإبراز   )4

ودورها يف ت�صكيل املظهر احل�صاري املكي. 

 / الهجرة  ال�صكاين/  النمو  الب�صرية  العوامل  اأثر  اإبراز   )5

التح�صر/ التعليم / الإقت�صاد / ال�صيا�صة املحلية يف �صناعة 

الثقافة املكية . 

ب- مشكلة الدراسة :   
ال�صخ�صية  اإبراز  يف  الدرا�صة  م�صكلة  حتديد  ميكن 

باحت�صان  حتظى  حيث   ، املكرمة  مكة  ملدينة  احل�صارية 

بيت اهلل احلرام الذي تهفو نفو�س ماليني امل�صلمني لزيارته 

التفاعالت  بها  تن�صط  ببيئة  املدينة  جعل  مما  وجماورته، 

بقاع  �صتى  من  الب�صرية  الأجنا�س  فيها  وتن�صهر  احل�صارية، 

العادات  ويتبادلوا  ويتفاعلون  الإ�صالمي،يتعاي�صون  العامل 

ت�صاوؤلت حول مدى  يثري  الذي  الأمر  والتقاليد،  وال�صلوكيات 

تاأثري هذه الختالفات يف بنية املجتمع املكي الذي تتجلى فيه 

عبقرية الإن�صان واملكان .حيث تركت  عبقرية  املكان  اأثرها 

على املكان وَمن حّل فيه. فمن هذا املو�صع انبثقت دعوة نبينا 

اإبراهيم - عليه ال�صالم - وا�صتقر ال�صكان بواد غري ذي زرع، 

املكان  �صخ�صية   ر�صم  يف  املحّرم  البيت  اإىل  احلج  و�صاهم 

و�صاكنيه، فاألفت مكة املكرمة الغرباء واألفوها، وانطوت منذ 

ن�صاتها على روح املدنّية  التي  لزمتها على مّر الع�صور، وكان 
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اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

لذلك اأثر يف �صخ�صية الإن�صان املّكي، فاملكّيون متتد اأ�صولهم 

اإىل كل عرق جتري فيه دماء الإ�صالم، ويتن�ّصمون هواء كل فج 

العتيق،فكانت  البيت  اإىل  احلجيج  قوافل  خالله  من  اجتهت 

مكة بحق خال�صة م�صغرة للعامل الإ�صالمي.  

 ج- منهج الدراسة :   
التفاعلي  الثنوغرايف  النوعي  املنهج  على  الدرا�صة  تعتمد 

فالبحث   ، الوثائق  وحتليل  بامل�صاركة  املالحظة  على  القائم 

 Inductive اعتمد يف معظم اأجزائه على املنهج ال�صتقرائي

وت�صجيله  للمدينة  احل�صاري  الواقع  لر�صد   Approach
احلقائق  جوهر  على  والإبقاء  التفا�صيل  وحذف  ومتحي�صة 

فيما يتعلق بو�صف وحتليل ثقافة املجتمع يف املا�صي واحلا�صر 

اعتمادًا على املعلومات املدونه بالوثائق املحفوظة وال�صجالت 

ملاذا   : مفادها  ت�صاوؤلت  على  اإجابة  اإىل  للو�صول  والكتب، 

ت�صكلت الثقافة املكية بهذا القالب احل�صاري؟ وكيف حتولت 

تاأثرت  احل�صارية  للتفاعالت  بيئة  اإىل  املكرمة  مكة  مدينة 

مكونه  وان�صهرت  ذابت  التي  الأخرى  الثقافات  يف  واأثرت 

ال�صخ�صية احل�صارية الفريدة للمدينة املقد�صة ؟

امل�صادر  على  بياناتها  جلمع  الدرا�صة  هذه  اعتمدت  لقد 

والر�صائل  والأبحاث  والدرا�صات  الكتب  يف  املتمثلة  املطبوعة 

عمومًا،  الثقافية  اجلغرافية  مو�صوع  عاجلت  التي  العلمية 

تراث  وثقت  التي  والدرا�صات  والكتب  امل�صت�صرقني  وكتابات 

التغريات  و�صجلت  الزمن  عرب  احل�صاري  املكرمة  مكة 

احل�صارية  )العمرانية والجتماعية والقت�صادية وال�صكانية 

،..( للعا�صمة املقد�صة . كما اعتمدت الدرا�صة على املراجع 

املعنية  اللكرتونية  املواقع  على  املن�صورة  والأبحاث  العلمية 

والثقافية  التاريخية  بالهوية  يتعلق  ما  كل  وتوثيق  بر�صد 

اإىل  اإ�صافة    . والجتماعية والقت�صادية ملدينة مكة املكرمة 

مالحظات الباحثة لو�صف وحتليل وتف�صري وتاأ�صيل مفردات 

وعنا�صر الثقافات املتمازجة يف البيئة املكية بغر�س الو�صول 

اإىل تف�صريات �صببية مدعومة باحلقائق املثبتة .

ثانيًا : مفاهيم في الجغرافية الحضارية :  
ف�صفا�س  وا�صع  الثقافية  اجلغرافية  درا�صة  ميدان  يعد 

مت�صعب اجلوانب متعدد املو�صوعات ، حيث يت�صمن درا�صة كل 

ما يت�صل مبا�صي الإن�صان وحا�صره وم�صتقبله . وقد ا�صارت 

 ،Cultural املعاجم العربية ملدلول كلمة الثقافة اأو احل�صارة

تقابل  و)حا�صرة(  )بداوة(  كلمة  تقابل  )ح�صارة(  فكلمة 

كلمة  اكت�صبت  فقد  الع�صراحلديث  يف  اأما   . )بادية(  كلمة 

احل�صارة دللة جديدة ومعنى مغاير ميتد اإىل و�صف املجتمع 

قيم  من  ال�صورة  هذه  حتمله  ما  بكل  والأعمال  والأفراد 

تعنى  احل�صارية  فاجلغرافيا  وعملية.  نظرية  واأمناط  و�صنن 

حيث  احل�صارية  املجموعات  بني  املكانية  التغريات  بدرا�صة 

بتغري  احل�صارية  املعطيات  تغري  وحتليل  و�صف  على  تركز 

ما  غالبَا  فاحل�صارة   .)3-2  :  2000  ، )ال�صرياين  البيئات 

ترتبط مبجموع الإجنازات املادية والفكرية ملجتمع ما ، بينما 

الالن�صان  على  والعادات  والقيم  الأفعال  تاأثري  تعني  الثقافة 

تاأثري  ،  فاحل�صارة تعني  به  وتاأثره  وتاأثري الأخري على غريه 

العقل الب�صري على الأفكار والقيم والبيئة الطبيعية وبالتايل 

يف  الأ�صياء  واإنتاج  الثقافة  اىل  ت�صعى  احل�صارية  فالأدوات 

وغالبًا   .)9  :  2008  ، املتكامل)الزوكة  اأو  الكامل  اإطارها 

الإعتبار  بعني  الأخذ  املكانية  التغريات  تف�صري  يتطلب  ما 

الن�صاط  اأوجه  تكامل  مراعاة  مع  احل�صارية  العوامل  جميع 

ميكن  ل  للمكان  احل�صارية  فاملعطيات   . مكانيًا  احل�صاري 

ف�صلها بل جندها مرتابطة ومت�صابكة يف املكان احل�صاري ، 

ال اننا لت�صهيل الدرا�صة �صندر�س بع�س املعطيات احل�صارية 

 ، ال�صحة   ، التعليم   ، اجلن�س   ، اللغة   ، كالدين  منف�صلة 

القت�صاد... الخ

حياة  اأ�صلوب  باأنها  الثقافة  اأو  احل�صارة  اأحمد  عّرف  لقد 

النا�س  من  جمموعة  تعي�صه  اأو  ممار�صته  يف  ت�صرتك  جامعة 

والأفكار  وال�صلوك  اللغة  يف  مكت�صبة  ت�صابهات  بينهم  تربط 

واملعتقدات واملعي�صة والتقنية والقيم واملجتمع . وبهذا املفهوم 

التباينات املكانية بني  فاإن اجلغرافية احل�صارية هي درا�صة 

املجموعات احل�صارية وكذلك الأداء املكاين للمجتمع ، ومن 

التي  والأ�صاليب  الطرق  وحتليل  و�صف  على  تركز  فاإنها  ثم 

بوا�صطتها تتغرياأوتختلف اللغة والدين وو�صائل النتاج ونظام 

دون  ثابتة  تبقى  اأو   ، اأخرى  ح�صارية  ظاهرة  اأية  اأو  احلكم 

تغيريمن مكان لآخر) اأحمد ، 2007 : 21(.

حتكمه  ب�صلوك  الإن�صانية  املجتمعات  تتمتع  ما  وغالبًا 

داخل  حتى  اآخر  اإىل  جمتمع  من  ن�صبيًا  تختلف  قد  معايري 

ثقافات  من  يتبعها  وما  العربية  )الثقافة  الواحدة  الثقافة 

فرعية تتاأثر ببع�س العوامل الإقليمية واجلغرافية كازدواجية 

الرببرية(،  والقبائل  العربية  القبائل  بني  اجلزائر  يف  اللغة 

املعرفة  م�صتوى  توؤثرعلى  اأخرى  معايري  حتكمها  اأي�صًا 
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كال�صتعماروالهجرات واحلروب ، فازدواجية اللغة مثاًل تلعب 

دورًا فاعاًل يف تاآلف الأفراد جمتمعيًا وثقافيًا كما هواحلال يف 

والفرن�صية.  العربية  نتت�صراللغتني  حيث  العربي  املغرب  بالد 

فيتمتع الإن�صان مبنظومة هذا ال�صلوك منذ ميالده بل ويتطور 

وينمو معه طاملا ظل يعي�س يف ذلك املجتمع.

ويعتمد اجلغرافيون احل�صاريون يف درا�صة التطورالب�صري 

عرب  التتابعية  التاريخية  النظرة  على  احل�صارية  للنظم 

الزمن ، والتي يت�صاوى فيها بعدا املكان والزمان . لقد اإتفق 

ارتكاز  على  احل�صارية  باجلغرافية  املهتمون  اجلغرافيون 

املو�صوعات  من  عدد  حول   احل�صارية  الدرا�صات  جميع 

املتداخلة وهي : 

 :Cultural Ecology أ- البيئة الحضارية
الإن�صان  واأثر  البيئي على احل�صارة،  التاأثري  تعنى بدرا�صة 

على املنظومة البيئية من خالل ح�صارته. وقد طّور اجلغرافيون 

عدد من املدار�س الفكرية عاجلت العالقة بني الإن�صان وبيئته 

 )Environmental Determinism(كمدر�صة احلتم البيئي

الإدراك  ومدر�صة   )Possibilism( الإمكانية  واملدر�صة 

احل�صي البيئي)Environmental Perception ( ) ال�صنيع 

.)17-16 : 1984،

: Cultural Diffusion ب- اإلنتشار الحضاري
والإبتكـارات  انت�صـارالأفكـار  احل�صـاري  بالإنت�صـار  يق�صد   

عن  عبارة  فحياتنا   ، معينة  منطقة  عرب  النظر  ووجهات 

مناطق  لتغطي  مراكزها  من  انت�صرت  مبتكرات  جمموعة 

اىل  املبتكرات  هذه  اأ�صـل  بع�س  يرجع  وقد   ، واأ�صـمل  او�صع 

 .)1( الن�صاأة  بع�صها حديث  يكون  قد  ال�صــنني يف حني  الآف 

 Torsten هقر�صرتاند  ال�صويدي  اجلغرايف  و�صف  لقد 

من  النت�صار(  )موجات  النت�صار  مراحل   Hagerstrand
خالل املراحل التالية : 

خاللها  يتم   :  primary stage األولية  المرحلة   -
اإن  بعد  اجلديدة  الطريقة  اأو  اجلغرافية  الظاهرة  انت�صار 

املرحلة  يبدو خالل هذه  وبالتايل  التبني  تاأ�صي�س مراكز  يتم 

التباين الوا�صح فيما يتعلق باأعداد املتبنني للفكرة اأو الطريقة 

اأو  املركز  عن  البعيدة  واملناطق  التبني  مراكز  بني  اجلديدة 

الوطن الأ�صلي للطريقة اجلديدة .

- االنتشار diffusion stage: حيث تتناق�س التباينات 
الإقليمية  لن�صب املتبنني للطريقة اجلديدة املنت�صرة .

املرحلة  هذه  ويف   :  condensing stage -التكثيف 
الخرتاع  اأو  اجلديدة  الطريقة  تبنوا  الذين  ن�صبة  تت�صاوى 

بعد  او  قرب  عن  النظر  بغ�س  املناطق  جميع  يف  اجلديد 

املناطق عن املوطن الأ�صلي .

وتتميز ببطء انت�صار   :saturation stage التشبع -
الطريقة اجلديدة،ويف هذه املرحلة تختفي التباينات الإقليمية 

يف جميع اأنحاء الوحدة اجلغرافية )قربة ،2016: 1(.

اجلغرافية  الدرا�صات  معظم  اأن  هنا  ذكره  يجدر  ومما 

الزمن  متغريي  بني  املتبادلة  العالقة  طبيعة  يف  بحثت  التي 

من  الكثري  توزيع  لفهم  الأ�صا�س  تعد  املكاين  واحليز 

اأنواع  نوعني من  التمييز بني  . وميكن  الظاهرات اجلغرافية 

 )Expansion Diffusion(النت�صار هما:الإنت�صار التو�صعي

الأ�صلي،وغالبا  مكانها  من  اجلغرافية  الظاهرة  انت�صار 

مت�صل�صل  انت�صار  اأو  �صريع،  انت�صار  النت�صار)2(  يكون  ما 

فهو  النت�صار  اأنواع  من  الخر  النوع  اأما  �صاليل.  انت�صار  اأو 

الإنت�صارالإنتقايل )Relocation  Diffusion( حيث ترتك 

الظاهرة اجلغرافية املنطقة التي ن�صاأت فيها وتظهر مبناطق 

الظاهرة  اأن  النت�صار  من  النوع  هذا  مامييز  واهم   ، جديدة 

املنت�صرة ل ي�صتمر تواجدها مبكانني خمتلفني يف وقت واحد 

اأو هجرة ال�صكان  مثل : هجرة ال�صكان من الريف اىل املدن 

الر�صول  ، هجرة  ال�صواحي  اإىل  الكربى  الأمريكية  املدن  من 

�صلى اهلل علية و�صلم وا�صحابة الكرام والدعاة الذين ين�صرون 

الدعوة ال�صالمية يف كل انحاء املعمورة.

احل�صارة  اإنت�صار  بني  الفرق  اإىل  الإ�صارة  هنا  املهم  ومن 

    transfer احل�صارة  وانتقال   Diffusion Cultural
الثاين  بينما  العرقية  بالتوزيعات  يرتبط  فالأول   ،Cultural
ح�صارية  جمموعة  لأي  احل�صارية  املمار�صات  بانت�صار 

مثل:الطراز املعماري والأطعمة ومنط اللب�س والإحتفالت مع 

1  لقد  تنوعت وتعددت البتكارات يف حياة املجتمعات الب�صرية  و�صاهمت كثريا يف ت�صهيل احلياه الب�صرية ومن المثلة على البتكارات القدمية 

ابتكار امل�صباح الكهربائي والهاتف وو�صائل النقل وغريها والعامل اليوم ي�صابق الزمن ل�صافة ابتكارات تقنية جديدة يف كافة جوانب احلياة .

2  النت�صارال�صريع Contagious Diffusion : انت�صار الظاهرة يف الأقاليم القريبة اأو املجاورة مثل : انت�صار الأمرا�س املعدية ، والإ�صاعات . اأما 

النت�صار املت�صل�صل  Hierarchical Diffusion: حتدث عملية النت�صار من املراكز العمرانية الكبرية احلجم اإىل املراكز العمرانية ال�صغرية احلجم 

مثل : انت�صار الأزياء اجلديدة ، وغالبًا يطلق على هذا النوع النت�صار ال�صاليل Cascade Diffusion  حيث تتم عملية النت�صارومن املراكز الكبرية 

اإىل املراكز ال�صغرية )قربة ، 2016: 2( .
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اإ�صافة بع�س التعديالت . وقد ُيالحظ اأن كثري من اخل�صائ�س 

ومالئمتها  جدواها  لعدم  تنت�صر  مل  انت�صارها  ميكن  التي 

للتطبيق يف البيئات اجلديدة فمثاًل معظم املهاجرون لأمريكا 

املنزل  نظام  اإىل  املتجمعة  القرى  نظام  عن  تخلوا  ال�صمالية 

املعزول ، ومع ذلك يظل الدين والعادات اأو الأعراف من اأكرث 

اخل�صائ�س احل�صارية التي تنتقل كاملة . 

 : Cultural Regions  ج-  األقاليم الحضارية
الإقليم احل�صاري هو املنطقة التي متتاز ب�صمات ح�صارية 

�صائدة يف �صكل ال�صكان ، منط التح�صر ، ال�صيا�صة ، اللغة ، 

الدين ، الإقت�صاد . وغالبًا ما يعتمد اجلغرافيون على اخلرائط 

لر�صد الت�صابهات والتباينات احل�صارية للتمييز بني اأنواع من 

الأقاليم احل�صارية املثمثلة يف : الأقاليم احل�صارية ال�صكلية 

Formal Culture( Regions ( وهي الإقليم الذي ي�صكنه 
اأنا�س ي�صرتكون يف �صفة / �صفات ح�صارية مميزة ،على �صبيل 

ح�صب  اأو  ال�صكان  لغات  ح�صب  املنطقة  توزيع  خريطة  املثال 

الن�صاط القت�صادي )�صناعة احلديد ، زراعة القطن( وقد 

بالكثري  ت�صرتك  منطقة  كاللغة  معينة  ح�صارية  �صفة  تف�صل 

من اخل�صائ�س احل�صارية الواحدة اإىل منطقتني مثل تركيا 

الوظيفية  احل�صارية  الأقاليم   اأي�صا  وهناك   .  )1( واليونان 

الإقليم  يقوم  حينما    )Functional Culture Regions(

وغالبًا  اجتماعية  اأو  اقت�صادية  اأو  دينية  اأو  �صيا�صية  بوظيفة 

ما يكون لهذا الإقليم حدود حمدده مما يجعله وحدة مكانية 

اطل�س  �صهول  اإقليم  م�صر،  يف  النيل  دلتا  مثل:اإقليم  مميزة 

يف املغرب، اإقليم جبال ال�صروات اأو اإقليم �صهول تهامة غرب 

اململكة العربية ال�صعودية.واأخريَا الأقاليم احل�صارية العامية 

Vernacular Culture Regions( (  وغالبًا ما يزخر هذا 
ا�صمًا  عليه  ويطلق  واحل�صارية،  التاريخية  بالدللت  الإقليم 

يف  ال�صعبي  القليم  مثل  اجلميع  ور�صاء  قبول  ينال  �صعبيًا 

الوليات املتحدة والذي يطلق عليه الديك�صي Dixie  ) اأحمد، 

 .)40-25 : 2007

  :Cultural Integration الحضاري   التكامل  د: 
يعك�س مو�صوع التكامل احل�صاري وعي واإدراك اجلغرايف اأن 

الأ�صباب املبا�صرة لوجود اأو ظهور بع�س الظاهرات احل�صارية 

والبيئة  الإن�صان  بني  فالعالقة  اأخرى.  هو ظاهرات ح�صارية 

التفرد  لإثبات  ت�صعى  التي  التقليدية   اجلغرافية  لب  هي 

املكاين، يقابل ذلك مفهوم العوملة والذي ي�صعى لنق�س ذلك 

من خالل جعل العامل قرية كونية �صغرية تندمج فيها جميع 

للهوية احل�صارية  اإذابة  الثقافات، وما يرتتب على ذلك من 

اأهمية الدرا�صات  تاأتي  التقليدية لهذه املجتمعات . ومن هنا 

املكانية  الهوية  بتاأكيد  تعنى  التي  احل�صارية  اجلغرافية 

الفلكلور  الأزياء،  امل�صكن،  منط  الغذاء،  )عادات  احل�صارية 

وعالقة  اإنتماء  توثيق  عليه  يرتتب  مما  الخ(  ال�صعبي.... 

الإن�صان بثقافته و وطنه.    

اإدخال  يتطّلب  الب�صرية  املكانية  الإختالفات  تف�صري  اإن 

العوامل احل�صارية يف العتبار ملعرفة كيف ترتبط  عدد من 

طاهرات  لتنتج  احل�صارية  الظاهرات  وتتناغم  وتتكامل 

ح�صارية اأخرى.  فاملعتقدات الدينية على �صبيل املثال غالبًا 

النتخابي  ال�صلوك  على  للتاأثري  والإمكانية  القدرة  متلك  ما 

واأمناط  الغذائية  العادات  على  للتاأثري  اإ�صافة   ، ما  ملجموعة 

اأن  فاملالحظ   . الجتماعي  والو�صع  التوظيف  ونوع  الت�صويق 

اإجتماعية  طبقات  اإىل  املجتمع  ت�صنف  الهندو�صية  الديانة 

وحتدد نوع املعي�صة املنا�صبة لكل طائفة ، اأي�صا نالحظ جتنب 

وتعاطي  اخلنزير  اأكل  ال�صالمية  الدول  جميع  يف  امل�صلمني 

اخلمور  والفطار يف نهار رم�صان .  لذا فاإن مو�صوع  التكامل 

بالقوى  اجلغرايف  واإدراك  وعي  يعك�س  ما  غالبًا  احل�صاري 

الختالفات  ت�صكيل   يف  �صاهمت  التي  املتداخلة  احل�صارية 

املكانية  . 

ثالثًا : البيئة  الحضارية لمكة المكرمة :
الثقافة هي كل �صي يتعلق ب�صلوك الإن�صان ومعتقداته، فكل 

حتكمه  الذي  ال�صلوك  من  مبنظومة  يتمتع  اإن�صاين  جمتمع 

داخل  حتى  اآخر  اإىل  جمتمع  من  ن�صبيًا  تختلف  قد  معايري 

ثقافات  بدرا�صة  الهتمام  تزايد  لقد   ، الواحدة  الثقافة 

ال�صعوب يف الونه الخرية خ�صو�صًا عندما تكون هذه ال�صعوب 

ت�صتقبل وتتعاي�س مع اأفراد ميثلون ح�صارات وثقافات خمتلفة 

على مدى عقود من الزمن مثل املجتمع املكي الذي ي�صتقبل 

ال�صنني  مدى  على  �صنويًا  واملعتمرين  احلجاج  من  املاليني 

والأيام .

1  يختلف الأتراك واليونانيون من حيث اللغة ولكنهم ي�صرتكون يف عدد من اخل�صائ�س احل�صارية كالدين ، العادات، الأكالت ال�صعبية. 
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للمدينة  فريد  ح�صاري  اإقليم  تكون  ذلك  على  ترتب  لقد   

فاملدينة   . املكان  عظمة  اأمام  تت�صاءل  فاحلروف  املقد�صة  

العتيق  البيت  هي  وت�صريفًا  تكرميًا  اهلل  زادها  التي  املقد�صة 

الركن  هي   ، وِحجره  وَحَجره  وحطيمه  وملتزمه،   ، ببابه 

اليماين، هي املقام وزمزم ، هي املطاف وامل�صعى ، هي ال�صفا 

امليامني  الغر  و�صحابته  العظيم  الر�صول  مولد  هي   ، واملروة 

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى  ا�ِس َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�صِ وَّ
َ
قال تعاىل )اإِنَّ اأ

ْلَعامَلِنَي( اآل عمران 96.  لِّ

عمرت املالئكة مكة ثم عمرها ابو الب�صر اآدم عليه ال�صالم 

وطاف بها كما طاف بها بنية من بعده حتى جاء طوفان �صيدنا 

نوح وهدم البيت ، ثم عمره �صيدنا ابراهيم عليه ال�صالم قال 

ِعْنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ ِبَواٍد  ِتي  يَّ ُذرِّ ِمْن  �ْصَكْنُت 
َ
اأ اإِينِّ  َنا  : )َربَّ تعاىل 

ا�ِس  النَّ ِمَن  ْفِئَدًة 
َ
اأ َفاْجَعْل  اَلَة  ال�صَّ ِلُيِقيُموا  َنا  َربَّ  

ِ
م امْلَُحرَّ َبْيِتَك 

َمَراِت َلَعلَُّهْم َي�ْصُكُروَن( ابراهيم37.  َتْهِوي اإَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ

وقد اعاد ابراهيم عليه ال�صالم بناء البيت لي�صبح مق�صدًا 

اأمره  النا�س من كل مكان خ�صو�صًا بعدما  اإليه  للقلوب تهفو 

ُتوَك 
ْ
َياأ جِّ  ِباحْلَ ا�ِس  النَّ يِف  ْن  ذِّ

َ
تعاىل)َواأ قال  للحج  بالنداء  اهلل 

ِتنَي ِمْن ُكلِّ  َفجٍّ َعِميٍق( احلج 27 .
ْ
اِمٍر َياأ ِرَجاًل َوَعَلى ُكلِّ �صَ

قال  املكرمة  مكة  عاملية  الكرمي  القران  اآيات  اأكدت  لقد 

َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِس  ِللنَّ َع  ُو�صِ َبْيٍت  َل  وَّ
َ
اأ )اإِنَّ  تعاىل: 

َدَخَلُه  َوَمن  اإِْبَراِهيَم  َقاُم  مَّ َناٌت  َبيِّ اآَياٌت  ِفيِه   )96( ْلَعامَلِنَي  لِّ

ا�ِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْصَتَطاَع اإَِلْيِه �َصِبياًل  ِ َعَلى النَّ
َّ

َكاَن اآِمًنا َوهلِل

 َغِنيٌّ َعِن اْلَعامَلِنَي ( )97( . فكلمة النا�س 
َ َّ
َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ اهلل

وكلمة العاملني تظهران عامية املكان وعاملية احلج اليه . وقد 

الزمان فا�صتمر  ال�صالم حواجز  اخرتقت دعوة اخلليل عليه 

البيت وتعاقبت عمارته من قبل العماليق ثم جرهم ثم ق�صي 

بن كالب - جد النبي �صلى اهلل علبه و�صلم- ثم قري�س . ثم 

انطلقت الدعوة ال�صالمية مببعث الر�صول اخلامت حممد بن 

تاأكيد على عاملية  املقد�صة ويف هذا  البقعة  عبداهلل من هذه 

منا�صبة  طيبة  كبيئة  املكان  هذا  وا�صطفاء  الر�صالة  هذه 

انطلقت منها الدعوة الإ�صالمية لكل اأنحاء الأر�س،حيث جاء 

اهلل  اإىل  بالدعوة  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  الإلهي  الأمر 

تعاىل)َوَكَذِلَك  قال  اأجمعني  للنا�س  اخلامته  الر�صالة  وتبليغ 

مَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتنِذَر َيْوَم 
ُ
ُتنِذَر اأ ا لِّ ْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُقْراآًنا َعَرِبيًّ

َ
اأ

ِعرِي( ال�صورى  ِة َوَفِريٌق يِف ال�صَّ نَّ ْمِع َل َرْيَب ِفيِه َفِريٌق يِف اجْلَ اجْلَ

. )7(

كان  ملا  مغايرة  بثقافة جديدة  املحمدية  البعثة  لقد جاءت 

بني  ال�صراع  ببدء  ايذانًا  هذا  وكان   ، املكي  باملجتمع  �صائدًا 

قيم  تغيري  اإىل  ليدعوا  الإ�صالم  جاء  لقد   ، والباطل  احلق 

املي�صر  ولعب  اخلمر  و�صرب  الأ�صنام  عبادة  ونبذ  اجلاهلية 

ومكانة ال�صادة والعبيد والبعث بعد املوت والربا ومكانة املراأة 

 ....... وال�صعوذة  وال�صحر  البنات  واأد  و  القبلية  والع�صبية 

اخلال�س  التوحيد  عقيدة  تاأ�صيل  حملها  ليحل   ، ذلك  وغري 

الأ�صماء  وتوحيد   ، والألوهية   ، الربوبية  )توحيد  وحده  هلل 

كما   ، الإ�صالمية  والأخالق  العليا  املثل  وغر�س  وال�صفات( 

�صرع الدين الإ�صالمي ال�صالة الإميان بالبعث واليوم الخر .

فوقفوا  وال�صالل  الكفر  اأئمة  اجلديدة  الدعوة  اأثارت  لقد 

�صد ر�صول اهلل يحاربونه ويعادونه ملا راأوه من تغيري اأفكارهم 

ذلك  ومع   . مكانتهم  على  تاثريها  عن  ف�صاًل  ومعتقداتهم 

متكن الر�صول الأعظم من هدم جمتمع مكة الوثني واإزالة كل 

الوحي  ، فغرّي  الإ�صالم وعدله  نور  اآثار اجلاهلية ليحل معها 

الإلهي ثقافة املجتمع املكي اجلاهلية اإىل ثقافة جديدة ات�صمت  

رقة،  اأكرث  فاأ�صبحوا  الدين  هذا  لأتباع  العام  ال�صلوك  تغري 

اأمانة ، �صدقًا، مروءة ، �صربًا، �صبطًا للنف�س واأكرث تفكرًا ، 

د�صتورهم  القران الكرمي الذي نظم اأمور دينهم ودنياهم .بل 

اأن اللغة العربية وهي لغة قري�س ا�صبحت اأكرث انت�صارَا لكونها 

لغة القران ويف هذا اإ�صارة �صمنية لف�صلها ومكانتها على بقية 

اللغات ال�صامية . 

الإ�صالمية،  الدعوة  �صدر  منذ  املكية  املراأة  دور  برز  لقد 

الجتماعية  ال�صعدة  كافة  على  دورها  املراأة  فمار�صت 

والقت�صادية وال�صيا�صية ، فها هي ال�صيدة خديجة بنت خويلد 

ر�صي اهلل عنها اأوىل النا�س ا�صالمًا بالر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم ، كما كان لل�صحابيات اجلليالت دورًا فاعاًل يف مراحل 

الدعوة ال�صرية واجلهرية ، بل اإن املراأة كان لها دورًا فاعاًل يف 

الهجرة للحب�صة و�صربهن على ال�صدة وحتمل معاناة الغربه 

الر�صول  ال�صبق يف مبايعة  للن�صاء  كان  .وقد  بلدهن مكة  عن 

�صلى اهلل عليه و�صلم يف بيعة العقبة الأوىل والثانية ، ومل يقف 

دور املراة عند هذه النقطة بل هاجرت امل�صلمات اىل املدينة 

ال�صالمي  املجتمع  بتا�صي�س  و�صاهمن  بدينهن  فرارًا  املنورة 

اجلديد بها . 

اإ�صعاعه  وم�صدر  وامل�صلمني،  الإ�صالم  قبلة  مكة  كانت  لقد 

مكة  مدينة  خلارج  الإ�صالمية  الدعوة  انت�صار  ومع  للعامل، 

القر�صية  البيوت  ابناء  من  وا�صعة  هجرات  ،خرجت  املكرمة 

املكية �صمن اجليو�س الفاحتة التي حملت لواء الإ�صالم خارج 
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والتابعني  ال�صحابة  تفرق  ذلك  اأعقب  و   ، العربية  اجلزيرة 

يف جميع الأم�صار الإ�صالمية يحملون راية التوحيد ويدعون 

زالت  وما  كانت  فمكة   ، القهار  الواحد  اهلل  لعبادة  النا�س 

اململكة  تلعب  حيث  ؛  العامل  يف  للم�صلمني  الروحية  املرجعية 

الإ�صالم  خدمة  يف  مهمًا  قياديًا  دورًا  ال�صعودية  العربية 

وامل�صلمني. 

�صكانها  الع�صور  مر  على  املكرمة  مكة  احت�صنت  وباملقابل 

انحاء  كافة  من  امل�صلمني  اإىل  اإ�صافة   ، قري�س  من  الأ�صليني 

العامل الذين قدموا لآداء فري�صتي احلج والعمرة وزيارة بيت 

احلرام  البيت  جماورة  ا�صتعذب  من  ومنهم   ، احلرام  اهلل 

للعبادة اأو طلب العلم)1( اأو العمل بالتجارة فبقوا يف املدينة 

املقد�صة ومل يعودوا لبالدهم م�صاهمني يف ت�صكيل ال�صخ�صية 

احل�صارية الفريدة للمدينة املقد�صة . وميكن اإجمال اأ�صباب 

الهجرة الوافدة اإىل مدينة مكة املكرمة يف ثالث اأ�صباب هي : 

للعبادة  كالإنقطاع  الوصول:  بمكان  تتعلق  أسباب   -

العلوم  يف  والتفقه  العلم  احلرام،وطلب  اهلل  بيت  وجماورة 

ال�صرعيه والعربية يف امل�صجد احلرام، ا�صافة للتجارة يف بلد 

ا�صواقة التجارية مفتوحة للجميع . 

الإ�صطرابات  ب�صبب  القدوم:  بمكان  تتعلق  أسباب   -

انهيار  بعد  الإ�صالمية  الدول  منها  عانت  التي  ال�صيا�صية 

الهولندي  الإ�صتعمار  ال�صعوب ملقاومة  وثورة  العثمانية  الدولة 

على  اخلناق  �صيق  مما  والرو�صي  والفرن�صي  والجنليزي 

ال�صكان فا�صطروا للهجرة  

الإقت�صادية يف بع�س  الأحوال  : تردي  - اسباب مساعدة 

بع�صًا من  ا�صطر  والهند مما  كاليمن  ال�صالمي  العامل  دول 

ابناءها لال�صتقرار مبكة ) ال�صرياين ، 1983م : 333- 334(.  

تعبريات  الوافدين  هوؤلء  على  املكيون  اأطلق  لقد 

ال�صيا�صية  لالأقطار  منها  الإثنوغرافية  للنواحي  اأقرب 

املغاربة،  ال�صوام،  اليمنيون،  البخارية،  اجلاوة،  كالهنود، 

الهجرات  توايل  ومع  وغريهم)2(.  امل�صريون،الرتك 

ال�صالمية للمدينة املقد�صة زاد �صكانها ب�صكل كبري. وميكن 

ت�صنيف مراحل ا�صتيطان الوافدين باملدينة املقد�صة يف �صوء 

 Invasion-Succession Theory والتعاقب  الغزو  نظرية 

اإىل ثالث مراحل هي : 

في�صتقرون  اجلالية  اأفراد  بو�صول  تبداأ   : األولى  المرحلة   -

موؤقتًا يف اأطراف الأحياء املعمورة حيث اليجارات املنخف�صة، 

مع مالحظة اأن املنطقة قد تكون ماأهولة من قبل اأنا�س اآخرين 

، وت�صتمر هذه املرحلة ما دام عدد املهاجرين اجلدد اأقل من 

10% من حجم ال�صكان .  

مع  اجلالية  ابناء  يتزايد  حينما  تبداأ   : الثانية  المرحلة   -

يف  امللجاأ  اجلديد  املهاجر  فيجد  الهجرات،  توايل  ا�صتمرار 

هذا املكان بني اأقاربه وبني جلدته خ�صو�صًا مع عدم اتقانه 

حتى  اجلالية  اأبناء  عدد  يزداد  وبهذا  وتقاليده،  املجتمع  لغة 

هذه  على  يطلق  ما  املنطقة،وغالبًا  �صكان  من  يبلغ%50-10 

.Infiltration املرحلة

 Concentration المرحلة الثالثة : وتعرف با�صم الرتكز -

�صكان  من   %50 من  لأكرث  اجلالية  اأفراد  ن�صبة  ترتفع  حيث 

التقليدية  كاملالب�س  احلياة  اأمناط  �صيادة  وتبدو  املنطقة 

واملطاعم التي تقدم الوجبات الوطنية لبناء اجلالية .

للمدينة  قدومها  يف  ال�صكانية  الهجرات  تدرجت  وهكذا 

املقد�صة وكل جالية منها اتخذت لها حي من اأحياء العا�صمة 

من  الثاين  اجلزء  اإىل  ينقلنا  وهذا   . فيه  تركزت  املقد�صة 

Succession وهو ينتج  نظرية الغزو والتعاقب وهو التعاقب 

عن تغري الالند�صكيب احل�صاري للمنطقة فتحل جالية حمل 

اأخرى . وقد حتدث عمليتي الدخول والتتابع جنبًا اإىل جنب يف 

نف�س احلي ، وهذا ما حدث يف كثري من اأحياء املدينة املقد�صة 

اأجياد  حي  من  القر�صيني  وبع�س  مكة  ا�صراف  رحل  حيث 

اأجياد  وا�صتقرت يف  كالهندية  به عدد من اجلاليات  لت�صتقر 

ال�صد والبخارية يف اأجياد امل�صايف وبئر بليلة . وكذلك احلال 

جنوب  من  القادمة  الأ�صر  به  ا�صتقرت  الذي  على  �صعب  يف 

ي�صكنها  كان  والتي  ال�صبيكة  .وهناك  واندوني�صيا  ا�صيا  �صرق 

من  ال�صر  بها  ا�صتقرت  ثم  واغنيائها  وامرائها  مكة  حكام 

1  كانت ملكة املكرمة الريادة يف التعليم ، فقد قام امل�صجد احلرام بوظيفته كموؤ�ص�صة  تعليمية اإىل جانب وظيفته كمكان للعبادة،. ومل يقت�صر العلم 
والتعليم على الرجال فقط، بل واكبت الن�صاء هذه النه�صة املباركة ، فكانت الكتاتيب التي تديرها �صيدات فقيهات من املعامل البارزة يف مكة املكرمة .

2  وقد كان منط التوزيع القبلي هو الذي يحدد منط التوزيع ال�صكني يف مدينة مكة ، فبعد اإعمار �صيدنا اإ�صماعيل عليه ال�صالم للمدينة املقد�صة كان 

ي�صكنها قبيلتان هما: : جرهم يف اأعايل مكة وقطورا يف اأ�صفلها . وا�صتمر هذا لتوزيع القبلي حيث كان ال عبداملطلب يف �صعب علي ، وبني خمزوم 

وبني متيم يف اأجياد ، وال �صيفي يف امل�صفلة، بينما ا�صتقر بنو ا�صد بن عبدالعزى يف ال�صوق ال�صغري وبني �صم�س يف املروة.
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الأ�صول اجلاويه )1(  وكذلك احلال يف �صعب علي والق�صا�صية 

وحارة الباب والنقا . اأما اجلالية الإفريقية فكانت اأول جالية 

مهاجرون  جاورها  ثم   ، الطندباوي  حي  يف  بكرثة  ا�صتقرت 

وجود  قلة  ذلك  يقابل   . وبرماوية  وهندية  مينية  اأ�صول  من 

العنا�صر القبلية املهاجرة من مناطق اململكة املختلفة ملدينة 

ل ال�صتيطان  مكة ، حيث مل تكن العنا�صر القبلية �صابقًا تف�صّ

يف مكة على الرغم من �صالتهم الوطيده بها، حيث يعي�صون يف 

اأطرافها البعيدة ويوؤجرون جمالهم يف موا�صم احلج وينقلون 

 .)341- 319 )ال�صرياين،1983:  مكة  اأ�صواق  اإىل  ب�صائعهم 

غري اأن �صيادة الأمن وال�صتقرار الذي �صهدته املدينة املقد�صة 

يف العهد ال�صعودي ، والتطور الكبري الذي �صمل كافة جمالت 

زيادة  �صاحبه   ، البرتول  اكت�صاف  بعد  خ�صو�صًا  احلياه 

اأعداد �صكانها وبالتايل زيادة الن�صاط الإقت�صادي  كبرية يف 

والتجاري والعمراين فيها ، ف�صعت احلكومة ال�صعودية لتو�صعة 

1  جاوه هي اإحدى جزر اإندوني�صيا ، ويطلق اأهل مكة م�صمى"اجلاوة" على كل من تعود به جذوره الأ�صلية اإىل دول �صرق اآ�صيا امل�صلمة �صواء من 

اإندوني�صيا اأو ماليزيا اأو تايلند .

جدول )1( ت�صنيف جمتمع مكة ح�صب الأ�صول ال�صكانية 1409هـ / 1989م

امل�صدر : اجلابري ، 1990م : 142.

%اأ�صول ال�صكان

ال�صكان ذوي اأ�صول قبلية

6.9قبائل مكة

5.6قبائل �صواحي مكة

7.2قبائل منطقة مكة

27.4قبائل مناطق اململكة الأخرى

47.21املجموع

ذوي الأ�صول العربية

12.2اليمنيون

5.4امل�صريون

1.8ال�صوام والعراقيون

2.8الليبيون واملغاربه

0.4ال�صودانيون

22.6املجموع

ذوي الأ�صول ال�صالمية 

غري العربية

11.1اجلاوه

11.1الهنود

5.2البخاريون والأفغان

2.8الأفارقة جنوب ال�صحراء

30.2املجموع

احلرم ال�صريف على عدة مراحل، مما ا�صتلزم ازالة العديد 

ال�صريف  باحلرم  املحيطة  القدمية  ال�صكنية  الأحياء  من 

وتوزع �صكانها على اأحياء املدينة؛مما �صاهم يف اإعادة ت�صكيل 

العنا�صر  تركز  ظهر  حيث  للمدينة  الإجتماعية  اخلريطة 

احلرام  بامل�صجد  املحيطة  املركزية  املنطقة  يف  الوافدة 

)تركزت كل جالية يف حي اأو جزء من حي( ، يف حني تركزت 

الرتكز  تال�صى  النتقالية،بينما  املنطقة  يف  القبلية  العنا�صر 

العنا�صر  جميع  من  خليط  �صمت  التي  الأطراف  مناطق  يف 

ال�صكانية باملدينة)جدول،�صكل1( )اجلابري،1994: 24(. 

ومع توايل م�صاريع تو�صعة امل�صجد احلرام وقرو�س �صندوق 

التنمية العقاري وتنفيذ عدد من امل�صاريع التنموية الطموحة 

باملدينة  الجتماعية  اخلريطة  ر�صم  اعيد  املقد�صة  باملدينة 

وفقا للم�صتوى الق�صادي لل�صكان .
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)�صكل 1 ( توزيع الأ�صول ال�صكانية على اأحياء مدينة  مكة املكرمة )1990 ( 

)�صكل 2 ( التوزيع الن�صبي جلن�صيات ال�صكان مبدينة مكة املكرمة 2015م

  امل�صدر : ) بت�صرف عن اجلابري ، 1994: 10(  

امل�صدر : ال�صكل من اإعداد الباحثة اإعتمادا على نتائج املوؤ�صرات احل�صرية ملكة املكرمة 2015م ، املر�صد احل�صري ملكة املكرمة : 75.

اأجزاء  اإزالة  مت  احلرام  امل�صجد  تو�صعات  توايل  ومع 

املدينة  عمران  اإمتد  املركزية،و  املنطقة  اأحياء  من  كبرية 

الإجتماعية  اخلريطة  وتغريت  اخلارجية،  لالأطراف 

للمدينة مع تغري التوزيع اجلغرايف جلن�صيات �صكان اأحياء 

الإقت�صادية  مل�صتوياتهم  تبعًا  واحلديثة  القدمية  املدينة 

والجتماعية ) �صكل2 و 3 ( . 
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)�صكل 3 ( التوزيع الن�صبي للغات الأم لل�صكان يف مدينة مكة املكرمة 2015م

امل�صدر : اإعداد الباحثة اإعتمادا على نتائج املوؤ�صرات احل�صرية ملكة املكرمة 2015م ، املر�صد احل�صري ملكة املكرمة : 89-87.

املكرمة  مكة  اأر�س  على  احل�صارات  متازج  اأدى  لقد 

للمدينة  كبرية  وباأعداد  واملعتمرين  احلجاج  وفود  وا�صتمرار 

املقد�صة ، حدوث عملية تفاعل ثقايف وتعددية ح�صارية جنم 

عنها تنقيح الكثري من العادات والتقاليد التي هذبها ال�صرع 

احلنيف، لتجد مكانها على خارطة املجتمع املكي املنفتح دومًا 

اخلري،  وحب  والو�صطية،  ال�صماحة،  من  بالكثري  الآخر  نحو 

اأم القرى البوتقة التي �صهرت العامل  وتبادل املنافع. فكانت 

ميثلون  و�صاراأهلها  املباركة،  اأر�صها  رقعة  على  الإ�صالمي 

ومطعمهم   ، ولبا�صهم   ، مبالحمهم  الإ�صالمية  ال�صعوب 

وم�صربهم، و�صائر �صوؤون حياتهم . اإنها مراآة العرب وامل�صلمني، 

متطلعنب  اأر�صها  على  يجتمعون  التي   ، واخلري  احلب  وموئل 

احلالة  جم�صدين   ، والدنيوية  الدينية  اأحالمهم  حتقيق  اإىل 

احل�صارية الواحدة لالأمة ال�صالمية ، قال تعاىل : )َواإِنَّ َهِذِه 

ُقون ( املوؤمنون 52 .  َنـا َربُُّكْم َفاتَّ
َ
ًة َواِحَدًة َواأ مَّ

ُ
ُتُكْم اأ مَّ

ُ
اأ

اإل  هو  ما  اأعيننا  اأمام  املاثل  املكي  احل�صاري  امل�صهد  اإن 

حم�صلة لرتاكم موجات ثقافية متنوعة من عمليات الإنت�صار 

وجمال  مكة  ونهايتها  مكة  من�صاها  الإجتاه  ثنائية  املكاين 

تاأثريها العامل عمومًا والعامل الإ�صالمي على وجه اخل�صو�س. 

حيث ت�صكل املدينة املقد�صة نظام جغرايف فريد ، جتتمع فيه 

والعاملية،  والإقليمية  املحلية  النظم  على  الإنفتاح  خا�صية 
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النمو  تاأثر  حيث  الطبيعية  اجزائها  ترابط  اإىل  اإ�صافة 

احل�صري للمدينة بعاملني هما : وجود احلرم املكي ال�صريف 

و�صط عقدة من اجلبال املحيطة به اإحاطة ال�صوار باملع�صم، 

مما طبع النمط العمراين للمدينة وتركيبها الداخلي بنمط 

وجميع  املكي  احلرم  على  تطل  املدينة  منازل  فجميع  مميز 

طرقاتها توؤدي اإليه ، اإ�صافة اإىل التكوين الفريد ل�صكان مكة 

البوتقة  يف  ان�صهر  منّوع   )عرقي(  اثني  خليط  من  املكّون 

وامل�صاهرة  باجلوار  فيها  النا�س  تقارب  التي   ،  )1( املكية 

قوامه  واحدًا  جمتمعًا  املكي  املجتمع  واأ�صبح  الفوارق  وذابت 

املواطن املكي الذي جمع اإىل طبعه وداعة الأنا�صويل، وعظمة 

الرتكي، وا�صتكانة اجلاوي، وكربياء الفار�صي، ولني امل�صري، 

و�صالبة ال�صرك�صي ولون احلب�صي )2( .  

أ - العالقات المكانية :      

التاأثري  يف  �صاركت  التي  املتغريات  اأهم  ح�صر  ميكن 

والعالقات احل�صارية ملكة  التفاعل  ال�صلبي على  اأو  الإيجابي 

املكرمة على النحو الآتي : 

-المرحلة األولى : برز امل�صهد احل�صاري املميز ملدينة مكة 

قبل ال�صالم من خالل عمليات التوا�صل والإت�صال التباديل 

عن طريق حركة النا�س والأ�صياء املادية واملعلومات بني نظام 

مكة املكاين من جهه والنظم املكانية داخل اجلزيرة العربية 

املتغريات  جميع  تفاعل  مت  اإذ  اأخرى،  جهة  من  وخارجها 

تلك  من  اأخذت  املكرمة  فمكة   . واحده  بوتقة  يف  و�صهرها 

وهذا  اأعطتها،  ما  قدر  العربية  وغري  العربية  املكانية  النظم 

 .  Maturity Stage التوازن  اأو  الن�صج  مبرحلة  يعرف  ما 

حركة  يف  املرحلة  لهذه  الكربى  الإت�صال  قنوات  متثلت  وقد 

احلجيج والزوار ال�صنوية ، اإ�صافة اإىل حركة التجار امل�صتمرة 

لالأ�صواق التجارية املعروفة مبكة وحولها جميع هذه القنوات 

�صاهمت يف ت�صكيل الالند�صكيب  احل�صاري للمدينة املقد�صة 

)الأ�صم، 2004: 21( .  

اأ�صارعلماء  حيث   . امل�صيف  املجتمع  يف  الوافده  اجلاليات  وذوبان  تاأقلم  على  عدة  م�صطلحات  والنرثوبولوجيا  والجتماع  اجلغرافيا  علماء  اطلق    1
الجتماع اإىل م�صطلح بوتقة الإن�صهار Melting Pot وي�صري اإىل اأن املدن اأ�صبه بوعاء متتزج فيه الأ�صياء ب�صورة جيدة ليتكون خليط متجان�س ميثل مادة 

جديدة ل حتمل خ�صائ�س الأ�صياء التي تكونت منها . وهناك اأي�صًا م�صطلح التاأقلم الثقايف Acculturation ، وهو م�صطلح ي�صري اإىل التغريات التي 

تطراأ على اجلاليات املختلفة حينما تعي�س معًا يف جمتمع واحد فتتغري املعطيات احل�صارية والثقافية لهذه املجموعات ) ال�صرياين ، 2006م ، 213( . 

2  اأملح عدد من الرّحاله الذين زاروا مكة املكرمة اإىل هذا املو�صوع وتاأثروا باأخالق اأهلها وطبائعهم ، ومن ذلك ما كتبه الرّحالة امل�صري حممد 

لبيب البتنوين يف رحلته ال�صهرية اإىل احلجاز عام 1326هـ - 1908م يف و�صف اأهل مكة : » ومن اختالط هذه الأجنا�س بع�صهم ببع�س بامل�صاهرة 

اأو املعا�صرة �صار �صواد اأهل مكة خليًطا يف خلقهم : فرتاهم قد جمعوا اإىل طبائعهم وداعة الأنا�صويل، وعظمة الرتكي، وا�صتكانة اجلاوي، وكربياء 

الفار�صي، ولني امل�صري، و�صالبة ال�صرك�صي، و�صكون ال�صيني، وحّدة املغربي، وب�صاطة الهندي، ومكر اليمني، وحركة ال�صوري، وك�صل الزجني، 

ولون احلب�صي " )الرحلة احلجازية ، البتنوين : 22-21(  .   

- المرحلة الثانية : بعد الإ�صالم ات�صع تاأثريالدور املكي من 

املكي  الالند�صكيب  يت�صكل  وبداأ  العاملي  اإىل  الإقليمي  الإطار 

ب�صكل جديد اأقوى مما كان �صابقًا لأنه اأ�صاف عن�صرًا جديدًا 

متمثاًل يف الدين الإ�صالمي مبتغرياته العديدة املميزة . حيث 

كانت كفة مكة هي الأرجح لأنها تتوا�صل مع العامل اخلارجي 

مب�صتوياته املختلفة فامتد منط الإنت�صار املكي ب�صورة متدديه 

ن  ليكوِّ بعدها  امتد  ثم   ، الإ�صالمي  العامل  ن  ليكوِّ للخارج 

اإىل الرتب املتدرجة  . ول بد من الإ�صارة هنا  اأخرى  كيانات 

الإنت�صار  فكفاءة   Hierarchical Diffusion لالإنت�صار 

واإليها تعتمد على كفاءة قنوات  لالأفكار واملعتقدات من مكة 

كانت  �صواء  العقبات  وجود  عدم  اأو  وجود  ومدى   ، النقل 

طبيعية ) البحار واجلبال ، تقلبات املناخ ، الأمطار ، ال�صيول، 

اللغة والعادات ، احلروب،  اأو ب�صرية )اختالف  ال�صواعق ( 

قطع الطريق ( ول �صك اأن حركة احلجاج واملعتمرين والتجار 

اأهم  كانت  والأيام  ال�صنني  مدى  على  املكرمة  ملكة  امل�صتمرة 

والعامل  والتبادل املعريف بني مكة  التداخل احل�صاري  قنوات 

العربي والإ�صالمي 

بداأ  الدورالذي  هذا  بدايات  تعددت    : الثالثة  المرحلة   -

وبقاءهم  املكرمة  ملكة  الإ�صالمية  الأقاليم  اأفراد  و�صول  مع 

دّر�س  فبع�صهم  علمائها،  مع  واملعارف  العلوم  لتبادل  فيها 

ي�صتمر  وهكذا  الق�صاء  ويّل  من  ومنهم   ، ال�صريف  باحلرم 

على  املعريف  والتبادل  احل�صاري  التداخل  با�صتمرار  التاأثري 

اأ�صبح  الإ�صالم  انت�صار  ا�صتمرار  ومع  والأزمان.  الع�صور  مر 

امل�صلمني يتوجهون للكعبة يف �صالتهم، اإ�صافة لالأجر العظيم 

 ، واملعتمرين  احلجاج  من  قا�صديها  يناله  الذي  والثواب 

وف�صل  و�صكناها،  بها  واملقام  م�صجدها   يف  ال�صالة  وف�صل 

البالد  اأبناء  من  الكثري  �صجعت  الأمور  كل هذه  زمزم  �صرب 

ال�صالمية على �صكنى مكة املكرمة وال�صتقرار بها . 
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اأما يف الوقت احلا�صر مع حت�صن و�صائط النقل والإت�صال، 

والإعمار  التنمية  م�صاريع  وتعدد  املكي،  الإقت�صاد  واإنتعا�س 

ال�صريفني  احلرمني  تو�صعة  م�صاريع  وتوايل  املقد�صة  باملدينة 

بامل�صاعراملقد�صة  احل�صارية  امل�صاريع  من  العديد  وتنفيذ 

احلجاج  من  كبرية  اأعدادًا  ت�صتقبل  املكرمة  مكة  اأ�صحت 

اأعداد كبرية من العمالة  اإ�صافة اإىل وفود  واملعتمرين �صنويًا 

الوافدة للم�صاركة يف اجناز م�صاريع التطوير والإعمار، مما 

بني  املزدوج  احل�صاري  التوا�صل  قنوات  وتكثيف  لتعدد  ادى 

املكيني وغريهم من �صعوب الأر�س ، ف�صاًل عن انت�صار و�صائل 

الإعالم املرئي وامل�صموع من مكة واإليها عرب العامل ، فالعامل 

املكانية  زالت كل احلواجز  ا�صحى قرية �صغرية حيث  اليوم 

والزمانية )1( ؛ فانعك�س ذلك على الوجه احل�صاري للمدينة 

املقد�صة . 

ب- المشهد الحضاري: 

تخ�صع  ل  خارقة  موا�صع  الدينية  للمدن  يكون  ما  غالبًا 

الإلهي  بالأمر  ُحدد  مكة  مدينة  فمو�صع   ، اجلغرايف  للمنطق 

حيث اأمر اهلل خليله �صيدنا اإبراهيم بناء البيت العتيق ، ومن 

ثم كان احلج لهذا البيت اأ�صا�صًا لن�صاأة  املدينة حيث اإ�صتقر 

البيئة  �صعوبة  مع  احلرام  البيت  ملجاورة  املكان  يف  النا�س 

امل�صجد احلرام،  فيها  يقع  التي  اجلغرافية اجلبلية اجلرداء 

احلرام  بامل�صجد  العمران  اإحاطة  ذلك  على  ترتب  وقد 

جبلية  �صال�صل  وجود  من  بالرغم  باملع�صم  ال�صوار  احاطة 

ارتفاعها  و�صذب  قدرامل�صتطاع  املكي  الإن�صان  مّهدها  وعره، 

امل�صجد  امل�صاكن متال�صقه تطل واجهاتها جميعا جتاه  لبناء 

1  لقد تخطت العوملة جمال ال�صيا�صة والقت�صاد لتدخل اإىل خ�صو�صيات املجتمع وثقافته ، وهذا ي�صكل حتديًا �صارخًا لأهم مقومات ال�صعوب الثقافية، 
لأن عوملة الثقافة تعني جتريدها من امل�صوؤولية الفردية بتحريرالإن�صان من الأخالق والعادات، ون�صر ثقافات دول معينة تروج لهذه القيم والثقافات، 

     ٰ نَثى 
ُ
َواأ َذَكٍر  ن  َخَلْقَناُكم مِّ ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ يَُّها 

َ
اأ : )َيا  ال�صعوب والأمم قال تعاىل  وهذا مناق�س متامًا ملا جاء به الدين الإ�صالمي الذي احرتم خ�صو�صيات 

 َعِليٌم َخِبرٌي( �صورة احلجرات )13(. والآية تدل التعارف والتعاون بني ال�صعوب 
َ َّ
ْتَقاُكْم ۚ اإِنَّ اهلل

َ
ِ اأ

َّ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل

َ
َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ اإِنَّ اأ

معطيات  الب�صر  بني  تن�صر  واأن  التعاوين  الإن�صاين  باحل�س  تت�صم  واأن  عادلة  وح�صارية  اإن�صانية  ظاهرة  العوملة  تكون  اأن  فاملفرت�س   . الندماج   ولي�س 

فيه خمتلف  �صاهمت  الذي  للب�صرية  العام  التطور  نتاج  باعتبارها  والت�صالتية  واملعلوماتية  واللكرتونية  والتكنولوجية  وال�صناعية  الزراعية  الثورات 

�صعوب وح�صارات العامل عرب التاريخ ، كما اإن تي�صري نقل الأموال وال�صلع والتكنولوجيا والتجارب والأفكار عرب الدول ينبغي اأن يكون هدفه �صد فجوات 

اخلالفات والتخلف القت�صادي يف الدول النامية ولي�س الهيمنة ال�صيا�صية والقت�صادية والتجارية والإعالمية من جانب والتدهور البيئي من جانب اآخر، 

وهو ما �صيوؤدي اإىل نقد ورف�س العوملة ال�صتغاللية الراهنة الواقعة حتت الهيمنة الغربية بعامة والأمريكية بخا�صة ) ظاهر ، 2010م :1( .

2  بلغ عدد امل�صاكن امل�صرح لها لإ�صكان �صيوف الرحمن مبكة املكرمة خالل حج عام 1438هـ  3808 مبنى، يبلغ عدد الغرف بها 357593 غرفة . 

3  م�صروع قطار احلرمني الدي يربط مدينة مكة املكرمة مبدن احلج )املدينة وجده( .

4  مت جتهيز العديد من املواقف متعددة الأدوار باملنطقة املركزية مبكة املكرمة . 

5  يوجد مواقف يف مداخل مكة لإيقاف �صيارات احلجاج ال�صغرية وتتوزع هذه املواقف على اأطراف مدينة مكة املكرمة كالتايل : طريق مكة جدة 

ال�صريع ، وموقف �صيارات طريق مكة املكرمة ، املدينة املنورة ال�صريع ، وموقف �صيارات طريق مكة الطائف ، وموقف �صيارات طريق مكة الليث ، 

وموقف �صيارات طريق مكة الطائف ال�صيل ، وقد زودت هذه املواقف باملرافق واخلدمات عامة من دورات مياه عامة للرجال والن�صاء ، ومالحق ، 

وا�صرتاحات مظللة للحجاج .

احلرام ، وحينما زادت م�صاحة احلرم ات�صعت املدينة واإمتدت 

الزيادات العمرانية خالل الأودية وال�صعاب . ي�صاف اإىل ذلك 

متيز مدينة مكة املكرمة باأن القبلة فيها دائرية فكل امل�صاجد 

بها تتجه نحو الكعبة وهي مركز الدائرة التي تكرب تدريجيًا 

مع البتعاد عن املركز، مما ترتب عليه اأن اأ�صحت البلوكات 

ال�صكنية تاأخذ نف�س الطابع الدائري حول امل�صجد احلرام يف 

حني اجتهت جميع طرق املدينة  الداخلية نحو امل�صجد احلرام 

واأحجام  اأ�صعار  على  امل�صجد  تاأثري  ويظهر   ، ا�صعاعي  ب�صكل 

قطع الآرا�صي يف املدينة جليًا فجميع قطع الأرا�صي ال�صكنية 

القريبة من امل�صجد احلرام تكون �صغرية جدًا وتكرب مع البعد 

عنه، يف حني تبلغ اأ�صعار املرت الواحد من الأر�س اأرقامًا كبريه 

جدًا مع ازدياد القرب من امل�صجد احلرام . 

العقبات  كافة  تذليل  اإىل  ال�صعودية  احلكومة  �صعت  لقد 

امل�صاربع  من  العديد  وتنفيذ  احلرام،  اهلل  بيت  حجاج  اأمام 

احل�صارية ال�صخمة لتوفري اخلدمات ال�صرورية للحجاج يف 

مكة املكرمة اأو امل�صاعر املقد�صة)2(. ومن ذلك م�صاريع تو�صعة 

احلرمني ال�صريفني وم�صاريع النقل واملوا�صالت باملدينة)3( 

والتي ا�صطدمت بالتكوين الطبوغرايف املعقد للمدينة فذللوا 

الدائرية  الطرق  ومد  اجل�صور  وبناء  الأنفاق  ب�صق  العقبات 

بيت  وحجاج  �صكانها  خلدمة  املدينة  حول  ال�صريعة  والطرق 

لل�صيارات  كمواقف  �صاحات  اإىل جتهيز  اإ�صافة  وعّماره.  اهلل 

الطرق  على  املدينة  مداخل  وعلى   ،)4( املركزية  املنطقة  يف 

الإقليمية املوؤدية ملكة املكرمة )5( ل�صتيعاب الأعداد الكبرية 

من احلجاج . كما مت ت�صكيل الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة 
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اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

1  تعنى الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�صاعر املقد�صة بتوفري جميع اخلدمات التي تخدم �صكان مدينة مكة املكرمة وزوارها وامل�صتثمرين  فيها ،  
مما يعطيها ميزة تناف�صية مقارنة باملدن الأخرى .

2  تعنى جلنة احلج العليا بتقدمي جميع الت�صهيالت حلجاج بيت اهلل احلرام ليتمكنوا من اأداء ن�صكهم بكل ي�صر وطماأنينة .  

3  تعددت املهن التي اخت�صت  مكة املكرمة ومنها : 

- مهنة الطوافة وهي تقدمي اخلدمات الإر�صادية والإعا�صية لزوار البيت العتيق منذ و�صولهم اإىل مكة املكرمة حتى مغادرتهم لها، وهي مهنة متوارثة 

يقوم بها اأ�صخا�س معروفون مبكة املكرمة. اأول ظهور للطوافة عام 884هـ على يد القا�صي اإبراهيم بن ظهرية حينما كلف بتطويف ال�صلطان قايتباي 

923هـ حيث خرجت اإىل الوجهاء، وكان اأمراء مكة املكرمة ي�صدرون ما يعرف  اأحد �صالطني ال�صراك�صة ، وظلت داخل قطاع الق�صاة حتى عام 

باإن�صاء موؤ�ص�صات  بالتقارير والتي يخ�ص�صون فيها مدنًا حمددة حلجاج معروفني، ثم �صدر قرار حكومة اململكة العربية ال�صعودية عام 1398هـ 

للطوافة ، ثم �صدر الأمر ال�صامي يف رم�صان 1440هـ بتحويل موؤ�ص�صات الطوافة اإىل �صركات م�صاهمة ) احللبي ، 2015م( . 

اآل ال�صيبي ومن مهامهم الحتفاظ مبفتاح الكعبة امل�صرفة وختمها  اأو احلجابة: وهي من اأ�صرف املهن واأنبلها التي اخت�س بها  - مهنة  ال�صدانة 

وغ�صلها وتنظيفها و اإ�صتقبال زوارها . 

- مهنة ال�صقاية :تقدمي ماء زمزم للحجاج ، وقد اخت�س بهذه املهنة  بني عبد مناف ثم تنقلت بني عدد من الأ�صر املكية التي توارثت �صقيا احلجيج، 

ثم  تاأ�ص�س مكتب الزمازمة املوحد عام 1403هـ ، وقد  انتقل ال�صراف على بئر زمزم الآن  اإىل الرئا�صة العامة ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد 

النبوي .

- مهنة الرفادة :  اإطعام احلجيج و كانت هذه املهنة لبني عبد مناف من قري�س . 

4  بلغ عدد القوى العاملة من ابناء اململكة العربية ال�صعودية التي �صهرت على خدمة �صيوف بيت اهلل احلرام يف حج عام 1438هـ ، 157.538 

�صخ�صًا )146.310 ذكر ، 11.228 انثى(  يف خمتلف القطاعات اخلدمية )ال�صحة ، النقل ، الإت�صالت واخلدمات العامة ( احلكومية والأهلية 

)الهيئة العامة لالإح�صاء ، اح�صاءات حج 1438هـ : 41(. 

وامل�صاعر املقد�صة )1( و جلنة احلج العليا )2 ( خلدمة �صكان 

املدينة وزوارها .

ج- التكامل الحضاري: 

تقع مكة املكرمة يف بطن وادي اإبراهيم ، اأحد اأودية تهامة 

املنحدرة من جبال احلجاز غرب اململكة العربية ال�صعودية . 

اآدم  اإختيار موقع مكة املكرمة بوحي من اهلل ل�صيدنا  لقد مت 

بت�صييد اأول بيت لعبادة اهلل قال تعاىل:

ْلَعامَلِنَي( َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّ ا�ِس َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�صِ وَّ
َ
) اإِنَّ اأ

وظيفة  املو�صع  لهذا  اأن  اإىل  ا�صارة  هذا  ويف   .96 عمران  ال 

هذه  تقت�صر  ومل   . الدنيا  بقاع  بقية  عن  بها  تفرد  دينية 

الوظيفة على م�صتوطني مكة بل �صملت النا�س كافة ، لأن احلج 

 . الإ�صالم  وبعد  املاألوفة يف اجلاهلية  العبادات  كان من  ملكة 

لقد انعك�صت هذه الوظيفة على الت�صنيف الوظيفي للمجتمع 

املكي يف ذلك الع�صر فهناك ال�صدانة اأو احلجابة ، الرفادة ، 

وال�صقاية والتي كانت �صمة من �صمات املكيني)3(. اأي�صا كان 

املدينة  كبريعلى  حيوي  تاأثري  الزمن  مر  على  والعمرة  للحج 

املقد�صة فا�صتقبال الأعداد ال�صخمة من احلجاج واملعتمرين 

يتطلب توفري ال�صلع الإ�صتهالكية وتنفيذ العديد من امل�صاريع 

ال�صرورية )الفنادق،املطاعم،  ال�صخمة واملرافق واخلدمات 

املوا�صالت ، امل�صت�صفيات وغريها من املرافق خلدمة احلجاج 

ا�صواق  لإنتعا�س  اإ�صافة   . ال�صنة(  اأيام  طوال  واملعتمرين 

التزود  على  حلر�صهم  واملو�صمية  الدائمة  التجارية  املدينة 

حاجتهم  عن  ف�صاًل  العمر  رحلة  لتوثيق  التذكارية  بالهدايا 

لالطعمة واخلدمات. وهذا بال �صك يوفرعددًا ل ي�صتهان به 

من الوظائف املو�صمية التي يعمل بها �صكان املدينة املقد�صة 

خلدمة حجاج بيت احلرام )4(. 

لقد انعك�صت الأهمية الدينية الأزلية للمدينة املقد�صة على 

تعدد اأ�صمائها فمن املعروف عند العرب اأن تعدد اأ�صماء املوقع 

البلد   ، بكة   : املكرمة  مكة  اأ�صماء  ومن   ، املكان  �صرف  دليل 

الأمني ، اأم القرى ، قرية النمل، احلاطمة، احلرم، العر�س، 

بره، �صالح، قطام، طيبة، معاد. لقد تعززت الأهمية الدينية 

ملكة املكرمة بعد الإ�صالم فهي مولد �صيد املر�صلني �صلى اهلل 

والتي  العامل  يف  امل�صلمني  وقبلة  الوحي  ومهبط  و�صلم  عليه 

واليها   ، ال�صالة  لآداء  اليوم  يف  مرات  خم�س  لها  يتوجهون 

اخت�س  اهلل  اإن  بل   . والعمرة  احلج  منا�صك  لآداء  يفدون 

بقية  عن  متيزها  بقد�صية  احلرام  بالبيت  املحيطة  املنطقة 

ال�صالم بعد  اإبراهيم عليه  الأر�س وقد حدد حدودها �صيدنا 

اأن عّرفه بها جربيل عليه ال�صالم  ف�صميت املنطقة املحيطة 

بالبيت احلرام " احلرم" وما عداها من الأر�س " احلل" وقد 

ثبت يف ال�صحيحني من حديث ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنه - 

اأن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- قال يوم فتح مكة: )اإن 

هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق ال�صماوات والأر�س فهو حرام 

لأحد  فيه  القتال  يحل  واإنه مل  القيامة،  يوم  اإىل  اهلل  بحرمة 

قبلي، ومل يحل يل اإل �صاعة من نهار فهو حرام بحرمة اهلل 
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ترتب على ذلك  وقد  وم�صلم(.  القيامة( )البخاري  يوم  اإىل 

حترمي   : منها  احلرم  منطقة  يف  اأمور  عدة  مراعاة  �صرورة 

اأو �صجرها  �صوكها  اأو ع�صد  اأو اختالء خالئها  فيها  الإقتتال 

ول ينفر �صيدها ول ترفع لقطتها ، اإ�صافة اإىل حترمي دخول 

غري امل�صلمني . 

د- المظهر الحضاري: 

حم�صلة هذه التفاعالت والعالقات احل�صارية ملكة املكرمة 

تداخل  من  ت�صّكل  الذي  الفريد  املكّي  احل�صاري  املظهر  هو 

النفطية  الطفرة  بعد  ا�صتجدت  متغريات عديدة )1( حديثة 

ومكة  عمومًا  ال�صعودية  العربية  اململكة  مدن  �صهدتها  التي 

تراكمات  من  املكّون  املكّي  املظهر  مع  فتفاعلت  خ�صو�صًا 

اإىل عر�س مناذج حية  الع�صور املا�صية ، وفيما يلي �صنعمد 

 ، املّكي  احل�صاري  للمظهر  املكونه  احل�صارية  العنا�صر  من 

وميكن ت�صنيف هذه العنا�صر اإىل ق�صمني هما : 

1-  عناصر حضارية مادية :    

ما انتجه الن�صان من اأ�صياء مادية ملمو�صة يف املجتمع املكي 

وتتمثل يف : 

ملكة  العمراين  الن�صيج  ات�صم   : المكّي  المعماري  التراث  أ- 

بالكثافة حيث تتال�صق املباين يف غري تن�صيق حميطة باحلرم 

للحرم  توؤدي  ما  وغالبًا  بال�صيق  �صوارعها  وتت�صف  ال�صريف 

وكانت   . ال�صكنية  داخل احلارات  اأزقة م�صدودة  و  لدروب  اأو 

البيوت  حولها  وترتكز  احلرم  حول  تتوزع  القدمية  الأ�صواق 

نحو  تدريجيًا  الإرتفاع  ويقل  املكيني  الطوابق لثرياء  متعددة 

الع�صور  عرب  مبكة  العمران  م�صاحة  تاأثرت  لقد   . الأطراف 

�صلبًا واإيجابًا وفق متغريات واأ�صباب تخ�س كل فرتة زمنية . 

لقد احاطت م�صاكن املكيني بامل�صجد احلرام احاطة ال�صوار 

به حر�صًا  املحيطة  �صفوح اجلبال  على  وامتدت  بل  باملع�صم 

ا�صتعمل  وقد   ،)4 )�صكل  احلرام  امل�صجد  من  القرب  على 

من  امل�صتقطع  اجلرانيتي  احلجر  م�صاكنهم  بناء  يف  املكيّون 

جبالها وكانت مادة البناء من الطني الذي جترفه اأوديتها . وقد 

متيزت البيوت املكية القدمية بب�صـاطة البناء وتعدد طوابقها 

التي ل تتجـاوز الثالثة طوابق)2( وتزين واجهاتها الروا�صـني 

باحل�صارة  املكية  العمارة  تاأثر  تعك�س  التي    )3( اخل�صـبية 

يف  اأي�صا  الأثر  هذا  ظهر  وقد   ،)5 )�صكل  عمومًا  الإ�صالمية 

الزخرفة  باأمناط  تاأثرت  التي  اخلارجية  الأبواب  ت�صميم 

الرتكية ) ال�صرياين، 1986: 54(. اأما طرق امل�صاة مبكة فقد 

كانت توؤدي اإىل حارات �صيقة متعرجة متقاطعة تتجه جميعها 

للم�صجد احلرام ، و كان عر�س هذه الطرقات يرتاوح من 4 

امتار لل�صوارع الرئي�صية التي تتجمع حولها اخلدمات التجارية 

وكان  الأحياء.  داخل  املو�صله  الداخلية  لالأزقة  و1.5-2مرت 

�صيق هذه الزقة �صرورة لتوفري احلماية ملرتاديها من اأ�صعة 

ال�صم�س احلارقة مع توفري التهوية املنا�صبة . لقد كانت قمم 

اهلل  بيت  زوار  وحماية  عنها  للدفاع  بالقالع  مدعمة  جبالها 

باب  املعاله،  باب  اأبواب  ثالثة  له  �صور  بها  ويحيط  احلرام، 

التي  اخلريية  الأوقاف  كانت  وقد   . ال�صبيكة  امل�صفلة،باب 

فكانوا  املكرمة  منت�صرة مبكة  امل�صلمني  املي�صورين من  يبنيها 

مل�صاعدة  وامل�صاكن  واملطاعم  وامل�صت�صفيات  املدار�س  يوقفون 

الأرامل واليتامى وال�صعفاء من حجاج البالد ال�صالمية .

مع  كثريًا  املكي  للعمران  التقليدية  ال�صورة  تغريت  لقد 

ال�صعودي  العهد  يف  النفطية  الرثوات  وتدفق  الأمن  ا�صتتباب 

فات�صعت املدينة وبداأت الأحياء احلديثة بالظهور يف اطراف 

املدينة خ�صو�صًا بعد ظهور ال�صيارات و�صق الطرق،فحل ال�صكل 

احلرم  حول  امللتف  املت�صام  النمط  مكان  املتناثر  ال�صعاعي 

اخلر�صانة  من  املبنية  احلديثة  امل�صاكن  و�صادت  ال�صريف، 

والواجهات الزجاجية، وا�صبح عمران املدينة املقّد�صة مواكب 

لكافة م�صتجدات العمارة الهند�صية الع�صرية،فتو�صعت طرقها 

احلرم  حول  امللتفة  الدائرية  الطرق  �صبكة  املدينة  واأحاطت 

ال�صريف على م�صافات متباعدة واملتقاطعة مع جمموعة من 

الطرق الإ�صعاعية املتجهه نحو احلرم بات�صاع متفاوت يزداد 

بالجتاه نحو الأطراف حيث الأحياء احلديثة املخططة . لقد 

1  -يف جمالت عدة منها : ال�صكان والعمران والن�صاط القت�صادي وال�صيا�صي والثقايف والإداري . 

2 - غالبًا ما ي�صم الطابق الر�صي للم�صاكن القدمية مبكة قاعة ا�صتقبال لل�صيوف ، اإ�صافة اإىل مدخل منك�صر ملنع روؤية داخل املبنى .

3  -اختلفت الأقوال يف امل�صدر الأ�صلي للرو�صان ، ويرى البع�س اأن اأ�صل الرو�صان من الهند ، فاأ�صل الكلمة الهندي هو " رو�صاندان " وتعني م�صدر 

اأ�صعة ال�صم�س وتعطي  اأو الفتحات العلوية قرب ال�صقف. امل�صنوعة من خ�صب التيك واملحاله بنقو�س بديعة تتخللها الن�صمات ومتنع حدة  ال�صوء 

بروزاتها اأ�صفل منها ظالًل للعابرين حتتها ، وغالبًا ما كانت الروا�صني ت�صنع من اخ�صاب القندل امل�صتوردة من �صواحل �صرق افريقيا اأو من اخ�صاب 

الغني التي جتلب من بالد املاليو )الفار�صي، 1984:62( .  والروا�صني مع كونها تلبي الطبيعة الإجتماعية والبيئية  والدينية للمدينة اإل اأنها تعك�س 

تاأثر العمارة املكية باحل�صارة الإ�صالمية عمومًا حيث وجد الرو�صان يف العديد من املناطق مثل : تركيا ، العراق ، �صوريا ، م�صر ، باك�صتان ، تون�س، 

الهند ، احلجاز واخلليج )حريري 1990: 185(.
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1   امتد عمران مدينة مكة املكرمة على امتداد حماور رئي�صية تتمثل يف : 

- حمور �صمايل �صرقي على طريق ال�صيل الطائف متمثاًل يف خمططات ال�صرائع، �صرائع املجاهدين، الع�صيلة، الرا�صدية ، واخل�صراء . 

- حمور �صمايل على جانبي طريق املدينة املنورة عرب خمططات وادي جليل ،حي التنعيم ، الة ، العمرة. 

- حمور جنوبي غربي على جانبي طريق الليث متمثاًل خمططات ال�صوقية ، الكعكية ، ويل العهد . 

- حمور جنوبي �صرقي على جانبي طريق الطائف متمثاًل يف خمططات العزيزية ، العوايل . 

- حمور غربي على طريق جده باجتاه حي احلمراء وام اجلود ، ا�صكان امللك فهد ، ال�صالمة ) اجلابري ، 2013م : 15( .

الأطراف يف حماور  للمدينة باجتاه  العمران احل�صري  امتد 

رئي�صية )1( �صهدت امتداد عمرانيا اكرث من غريها خ�صو�صًا 

بعد انطالق م�صاريع التطوير الكربى كم�صروع: تو�صعة امللك 

تطوير  وم�صاريع  احلرام،  للم�صجد  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

الطرق  ا�صتكمال  وم�صروع  باملدينة،  القدمية  الع�صوائيات 

ازالة  عنها  نتج  امل�صاريع  هذه  جميع  املدينة،  حول  الدائرية 

�صكل )4( الن�صيج العمراين امللتف  حول احلرم ال�صريف قدميًا

�صكل )5( الروا�صني منفذ ال�صوء والهواء اإىل البيوت املكية

/https://www.pinterest.com.mx/pin/398076054545009179 : امل�صدر

https://www.sayidy.net/article/105631 : امل�صدر

حركة  عنه  نتج  الذي  الأمر   ، املدينة  يف  العقارات  من  الآف 

الأرا�صي  من  كثري  ل�صغل  كبرية  ب�صرعة  زاحفة  واإعمار  بناء 

ال�صاغرة باملخططات ال�صكنية باأطراف املدينة.

من  خليط  فاأ�صبحت  مكة  اأهل  اأزياء  تنوعت   : األزياء  ب- 

اأزياء البالد الإ�صالمية، فرناها بالن�صبة للرجال جتمع الزي 

ذلك  غري  اإىل  والرتكي.....  وال�صامي  وامل�صري  الهندي 
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اأو  جميعها  الأزياء  هذه  ذابت  فقد  احلا�صر  الع�صر  يف  .اأما 

والغرتة  ال�صعودي  الأبي�س  اجللباب  يف  الزي  وتوحد   ، كادت 

�صمات  وجود  من  لمينع  هذا  اأن  اإل   . والعقال  )ال�صماغ(  اأو 

مميزه امتاز بها لب�س املكيني منها : لب�س العمامة احلجازية 

)1( واملالب�س البي�صاء الوا�صعة امل�صنوعة من الكتان الأبي�س 

اأو اجلبة ال�صوفية وال�صال ال�صوف يف  اأو البفته يف ال�صيف 

من  املن�صوج  احلزام  بلب�س  مكة  اأهل  عرف  اأي�صا   ، ال�صتاء 

احلرير ولب�س ال�صراويل امل�صغولة بطريقة خا�صة تعرف بن�صل 

الكوفية  بلب�س  املكيني  عامة  عرف  كما   ،  )6 )�صكل  الإبرة 

النوم  وقت  خ�صو�صًا  الفوطة  ولب�س  الراأ�س  ل�صرت  اجلاوية 

والراحة )2( . اأما اأزياء الن�صاء املكيات فهي جتمع بني الأزياء 

الهندية والرتكية وامل�صرية وال�صامية ولكن ا�صتهر منها الكرته 

والزبون  والثوب   ، ال�صغريات  للفتيــات  تكون  ما  وغالبًا   )3(

1  -العمه املكّية )تيجان العرب( : تعد العمة املكّية رمزاأ�صيل يعود اإىل اأيام اجلاهلية ، وهي من �صنن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وتختلف العمه من 

زمان لخريف نوعية القما�س وطريقة اللف. وقد متيزت العمه املكّية بلونها البيج او الربتقايل اأو الذهبي  وتختلف مواقع �صناعتها فمنها:الك�صمريي 

./http://www.al-madina.com/article/157383 واحللبي والهندي وال�صوري )العمامة املكية ،املدينة

2  - الفوطة: ازار اأهل الهند وجاوا، يلب�صوه يف ال�صوارع بينما يلب�صه اهل احلجاز للنوم والراحة فقط )مغربي،1982م: 98(. 

3  - الكرته وهو ا�صم هندي يطلق على الف�صتان مقفول ال�صدر ،يفتح ويغلق من الظهر بوا�صطة الطقطق )مغربي ،1982م :103(.

4  - ال�صروال عبارة عن بنطلون يغطي الن�صف الأدنى من اجل�صم وله دكة تربط يف الو�صط . وغالبًا ما يكون قما�س ابي�س فيه خطوط ملونة �صواداء 

اأو داكنه ، وقد ي�صمى القما�س "باب عايل " اأو "حلبي " اذا اح�صر من ال�صام ،وهناك نوع اخر يح�صر قما�صه من م�صر ي�صبه قما�صة قما�س القفاطني 

امل�صرية احلالية )مغربي ، 1982م :101( . 

5  - املاليه : قطعة من القما�س الأ�صود ت�صرت بها املراأه ج�صمها  فال يظهر منها اإل الوجه الذي يو�صع عليه الربقع وكانت ت�صتورد من جاوة يف 

املا�صي ثم حلت حملها املالية الرتكي يف اخلم�صينات ويقال انها وردت للحجاز من �صوريا ، وهي مكونة من قطعتني من القما�س الأ�صود احلريراملتني 

القطعة الأوىل تلف مثل الإزار على الن�صف الأدنى من اجل�صم والقطعة الثانية تو�صع فوق الر�س وتن�صدل لتغطي الن�صف الأعلى من اجل�صم وغالبًا 

ما ي�صتخدم معها البي�صة ) وهي قما�س ا�صود حريري خفيف لتغطية وجه املراأة )مغربي ، 1982م : 107( .

6 - ي�صم املطبخ املكي ت�صكيلة منوعة من املاكولت: ال�صيويه املدخنه، الهندية الغنية بالتوابل والبهارات، امل�صرية امل�صبكة ، الطواجن املغربية 

وامل�صاوي الرتكية وال�صامية .

وال�صــروال)4(،  وال�صيلة  واملحـرمة  واملدورة  وال�صــديرية 

واملالية)5( للكبريات. وقد تال�صى ا�صتخدام هذه الأزياء الآن 

املراأة  واأ�صبحت  ال�صعبية،  املنا�صبات  على  ارتدائها  واقت�صر 

املكية اليوم متابعة ذواقة لأرقى ما تقدمة دور الأزياء املحلية 

والإقليمية والعاملية.

ج- األطعمة والمشروبات : اإن كرثة اأ�صناف الأطعمة املكية 

للمطبخ  الثقايف  الرثاء  تعك�س  �صادقة  مراآه  ميثل  وتنوعها 

املكي)5( ، فتناف�صت اأ�صناف الأكالت العربية ال�صيلة كالرز 

اآ�صيا  �صهوب  من  القادم  اليغم�س  مع  ال�صليق  والرز  العربي 

امل�صاوي  وبينهما تربز   ، املاليو  القادم من بالد  والقادوقادو 

والكركم  امل�صرية  والفالفل  ال�صامية  والفطائر  الرتكية  

الهندي والك�صرة ال�صودانيه. وهناك اأي�صًا الأرز البخاري وله 

�صكل )6( الزي املّكي ال�صعبي

https://www.keralapool.com/photos/binzagar.html : امل�صدر
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1 - اليغم�س واملانتو : عبارة عن عجني حم�صو باللحم املفروم ،اأما التميز فهو نوع من اأنواع اخلبز الكبري اململوء بالثقوب . وجميعها  من الأكالت 

املعروفة اليوم مبكة )املغربي ، 1982: 223(.

2  - يعد الربياين اأحد اأقدم الأطعمة يف الهند. وثمة جدل كبري حول تاريخ الربياين الهندي و�صكله. وقد تعددت واختلفت الآراء حول اأ�صل الربياين 

ال�صمن قبل طهيه(، يرى  اأو  اإىل قلي الأرز يف الزيت  اإ�صارة  الفار�صية )ومعناها »يقلي«، يف   »beiryan« اإىل كلمة ويرجع املوؤرخني ن�صاأة الربياين 

اآخرون اأنه من الأكرث معقولية ن�صب اأ�صل الكلمة اإىل كلمة »birinj« ومعناها »اأرز«. واأتفق املوؤرخون على اأن هذا الطبق رمبا يكون اأتى من فار�س عرب 

اأفغان�صتان اإىل �صمال الهند ) ال�صرق الو�صط ، يونيو ، 2011م 

3 - تعد ال�صوبيا من امل�صروبات الرم�صانية ال�صعبية يف م�صر، ويرجع تاريخها اإيل عام 1920 يف حي املغربلني مب�صر، ثم انتقلت للحجاز فا�صاف 

عليها اهل احلجاز ا�صافاتهم اخلا�صة التي ميزت ال�صوبيا احلجازية عن ال�صوبيا امل�صرية .

4  - و�صفة م�صرية تعود اأ�صولها اإىل تركيا و يتكون هذا الع�صري من نقع قطع فواكة جمففة مثل التني وامل�صم�س والقرا�صية معا وت�صاف اإليها 

املك�صرات بانواعها يف طبق واحد وقد نقلت للحجاز مع احلجاج .  

5  - يرجع �صبب الت�صمية ن�صبة اإىل قرية يف بالد ال�صام ت�صمى" اأمر الدين". وكان اخلليفة عبدامللك بن مروان اأول من تناول م�صروب " اأمر الدين". 

ومت حتريف ال�صم حتى اأ�صبح الآن "قمر الدين" . 

6 -  يرجع اأ�صل احُلمراأو التمر الهندي اإىل اإفريقيا الإ�صتوائية، وقد ُعرف منذ القدم يف م�صر والهند، ثم انت�صر يف اأغلب دول العامل، ويعود الف�صل 

يف زراعة التمر الهندي اإىل الفراعنة يف الع�صور الو�صطى ، وقد انتقل امل�صروب مع احلجاج اىل احلجاز .

طريقه فنية يتقنها ابناء جمهوريات ا�صيا الو�صطى ، وقد �صمي 

بالبخاري ن�صبة ملدينة بخارى التي كانت اأهم مدن ترك�صـتان 

فيه  يبيعون  البخـــارية  زقاق  ي�صمى  زقاق  قدميــًا  وكـان مبكة 

الرز البخـاري واليغم�س واملنتو والتميز)1( واأي�صًا ا�صتهر مبكة 

الأرز الزربيـان والكـابلي والربياين)2( وهم من اأكالت املطبخ 

الهندي ال�صهرية . وهناك اكالت املطبخ اجلاوي التي يتقنها 

املكّيون ، والأكالت الرتكية منها املهلبية واحللقوم واحلالوة 

الرتكي، والأكالت ال�صوريه منها احلالوة الطحينية والكنافة 

كما  )مغربي،1982م:223-222(.  والب�صبو�صة  والبقالوة 

املميزة  الع�صائر  من  العديد  بتح�صري  املكي  املطبخ  ا�صتهر 

اخل�صاف)4(،   ،)3( ال�صوبيا   : اأهمها  من  رم�صان  �صهر  يف 

قمرالدين)5( ،  واحلمر)6( .

بلد  قدميا  املكرمة  مكة  كانت    : للسكاني  التركيب  د-  

من  وفدوا  الذين  ولون  جن�س  كل  من  املختلفة  اجلاليات 

لقد  البقاع.  واأطهر  اأقد�س  لي�صتقروا يف  العامل  بقاع  خمتلف 

تطلعاتهم  يدعمهم  املكي  املجتمع  يف  اجلاليات  اندجمت 

وبني  بينهم  قاربت  التي  الوظيفية  وعالقاتهم  لالإندمــاج 

مكانهم  لياأخذوا  تدريجيًا  فتاأقلموا   ، امل�صيف  املجتمع  اأبناء 

فالرجل  �صورالندماج  اأهم  الزواج  ويعد  املكي.  املجتمع  يف 

الذي يتزوج امراأة تربت مبكة ي�صبح مكيـًّا ويف اجليل الثاين 

اأو الثـالث تتال�صى �صلة الأ�صرة باأ�صولهــا القدمية، فين�صهر 

بوتقة املجتمع املكي. ومع  ال�صكاين تدريجيًا يف  هذا اخلليط 

اأ�صبحت  املختلفة  املجتمع  اأفراد  بني  التزاوج  حالت  توايل 

املختلفة  والأجنا�س  الألوان  من  اأخالطًا  ت�صم  املكية  الحياء 

الزمن  مرور  مع  جتددًا  ومتازجها  ان�صهارها  ي�صتمر  التي 

)هورخرونيه ، 1999: 316(.

عده  اأ�صول  من  املكي  املجتمع  تكون  من  الرغم  وعلى 

�صورة  يعك�س  اأنه  ال   ، العربية  اجلزيرة  خارج  من  بع�صها 

 : تعاىل  لقوله  املمتثل  املتما�صـــك  ال�صـالمي  للمجتمع  حية 

ْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا 
ُ
َواأ ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر  اإِنَّ ا�ُس  يَُّها النَّ

َ
اأ ﴿َيا 

مكة  اأبناء  تفاعل  لقد   .  13 احلجرات:   ﴾ ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل 

الأ�صيلة  املكية  العائالت  واأخالق  عادات  ومتازجت  املكرمة 

حرب  وفروع  احلجازية  بالقبائل  وال�صــادة  الأ�صـــراف  من 

)اليمنيون  العربية  واملهاجرون من جنوب اجلزيرة  املختلفة 

القــارة الهندية وجنوب  �صـــبة  واحل�صــارمه( والقادمون من 

�صـرق اآ�صـيا ومن بالد بخارى فتالقحت الثقـافـــات والعــادات 

التي �صكلت ال�صخ�صية املكّية الفريدة. وهذا ما يظهر جليـــًا 
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1  - كانت مكه ومازالت بوتقه ل�صهر جميع الأجنا�س حلكمه وا�صحه وهي اأن تبقى مكه عا�صمه لالإ�صالم  ، فاملواطن املكي هو املواطن العاملي احلق 

قبل العومله وهو مثال حيا حلكمه الدين ال�صالمي الذي األغى الع�صبيه القبليه واأقام العرق امل�صلم املوحد . لقد ا�صتقبلت مكة هجرات وافده من 

جميع بالد العامل ولكنها اأي�صًا خرجت منها هجرات جلميع  بالد العامل. غالب امل�صلمني الأوائل ومنهم خالد بن الوليد وعمر بن العا�س ومعاويه بن 

ابي �صفيان وعلي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنهم اأجمعني على �صبيل املثال هاجروا اإىل املدينة ومن ثم لبيوت اخلالفة يف دم�صق وبغداد ، كما �صاركت 

قبائل احلجاز يف الفتوحات الإ�صالمية واأ�صتقرابناءها بعد الفتح بالبلدان اجلديدة . وميكن عر�س مناذج على �صبيل العر�س ل احل�صر لأ�صماء 

عائالت هاجرت قدميا من اأم�صار العامل ال�صالمي ملكة وا�صتقرت بها منها : اآل اليماين، اآل باجابر، املح�صار، اآل اجلفرى، اآل ال�صقاف، اآل البار، 

اآل الباروم اآل العلوى، اآل احلداوى، اآل احلب�صى وهوؤلء قدموا من اليمن وح�صرموت ، وهناك اأي�صًا عوائل هاجرت من م�صر منهم : ال�صعراوي، ابو 

اجلدايل، البطيخ ، اجلمجوم، القزاز، الزقزوق، البيومي، ال�صربتلي، ال�صعيدي، الرتجي، البحراوي، الهنداوي . اأما اأ العوائل املهاجرة من املغرب 

العربي فهم:حميدان. وهناك اأي�صا عائالت تركية منها : الدرابزيل ، القرملي ، كو�صك ، اخل�صيفاين . وهناك اأي�صا املهاجرون من بالد املاليو 

ومنهم عوائل : البتاوي ، ال�صمباوا ، زيني ، املنكابو، الق�صتي، الفنتيانة، البوق�س، الفلمبان ، قد�س، �صم�س ، بننت ، فلمبان ، اجلاوي ، الفطاين ، 

األ فلفالن . اأما مهاجروا �صبة القارة الهندية فمنهم : بخ�س، الناقرو، الدهلوى ، النتو ، احلريرى ، ال�صباغ ، املفتي ، ال�صندي ، الطيب ، مالئكة ، 

�صم�س ، قطب، جالل، خوج، عبد اخلالق، حبيب، ج�صتنية، خوقري، البوقرية. وهناك اأي�صًا مهاجروا القارة الفريقية ومنهم: النجار، الك�صناوي، 

الربناوي، الهو�صاوي، الفالته . وهناك الكثري والكثري من الهجرات الوافدة من خمتلف بالد العامل ال�صالمي ومن البوادي املحيطة مبكة ل يت�صع 

املجال هنا حل�صرها، ان�صهروا وت�صاهروا وتعاي�صوا م�صكلني ال�صخ�صية الثقافية الفريدة املميزة للمجتمع املكي

)http://www.makkah-now.com/28561.html(
 . )http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=1971( 

2 -  مثل: املغربي، امل�صري، الهندي، ال�صيني، الأفغاين، الكردي، احل�صرمي، الربماوي، ، الرتك�صتاين، النق�صبندي،اليمني، الباك�صتاين. 

3  - مثل : الدمياطي ، التلم�صاين ، ال�صفاق�صي ، الكابلي ، ال�صتانبويل ، اجلداوي ، الدمنهوري، ال�صريازي ، الندجاين، الب�صناق .

4 -  مثل : الّلبان، القهوجي، الطباخ، ال�صّمان، الكاتب، القا�صي، مناديلي، نحا�س، جوهرجي، دهان، دباغ، �صباغ، جنار، حجار، العّطار، بندقجي، 

بيطار، زمزمي ، قناديلي، ال�صّراج ، بيت املال .

5 - الكعكي ، احللواين ، حبحب ، ابونار ، ابو زبيبة ، ابولنب ، الفكهاين ،ابو �صعرية ، ابو عد�س ، البطاطي ، الزيتوين ، الرماين ، ال�صكري ، الفّوال، 

الفّران . 

عا�صت  التي  ال�صـــهرية   املكية  العوائل  اأ�صــماء  با�صــتـعرا�س 

 .)1( املقد�صة  للعا�صمة  ال�صكانية  الرتكيبة  ت�صــكل  ومــازالت 

ول يفوتنا هنا الإ�صارة اإىل اأن ا�صماء بع�س العوائل املكية غالبًا 

اإ�صم  )2(اأو  املهاجرون  منها  قدم  التي  الدولة  ا�صم  حتمل  ما 

املدينة التي قدموا منها )3( اأو املهنة التي اإ�صتهرت مبمار�صتها 

العائلة )4( اأو نوع الطعام الذي متيزت ب�صناعته )5( .

اأبناء  ول يفوتنا هنا الإ�صارة اإىل ا�صتقبال املدينة املقد�صة 

اجلاليه الربماوية والتي يزيد عددهم عن ربع مليون مهـاجر، 

وفدوا ملكة املكرمة منذ 77 عامًا، هربًا من وطنهم ملا يعانوه من 

الروهينغية،  والديني من احلكومة  العرقي  التطهري  عمليات 

التي  املتتالية  ال�صكانية  للهجرات  حيًا  منوذجًا  هذا  ويعد 

اإندجمت يف الن�صـيج املكي وباتت ب�صمـتهم وا�صحة يف اأحياء 

العا�صمة املقد�صة ) العمري ، 2015: 1(. 

مكة  ملدينة  قدميًا  املهاجرة  املجموعات  بع�س  تركت  لقد 

التي  ال�صكنية  الأحياء  م�صميات  على  بارزة  ب�صمة  املكرمة 

تركزت بها مثل:حي ال�صليمانية، حي ال�صامية، بل امتد المر 

اإىل ت�صميات بع�س الزقة مثل: زقاق البخارية ، الكنكارية  يف 

جرول،  يف  املغاربة  دحلة  اأجياد،  حي  يف  بخ�س  ريع  امل�صفلة، 

هندي  وجبل  الطندباوي،  حي  يف  الربنو  �صوق  و  مين  حارة  

الذي ي�صرف على عدد من اأحياء املدينة املقد�صة . بل وامتد 

هذا التاثري اإىل الألعاب والفنون ال�صعبية التي ميار�صها �صكان 

املدينة  املقد�صة .

هـ- األلعاب والفنون الشعبية : تعد الألعاب ال�صعبية جزء 

اأ�صا�صيا من الرتاث ال�صعبي لأي جمتمع ، فهي نتاج التكوين 

الثقايف للمجتمع، واإحدى الو�صائل الرتبوية الرتفيهية الهادفة 

اإىل غر�س القيم وتنمية القدرات وتلبية الحتياجات الرتبوية، 

وت�صاعد على حتقيق التفاعل والن�صج الجتماعي جلميع فئات 

املجتمع .لقد زخرت مدينة مكة املكرمة بالعديد من الألعاب 

يلي  وفيما   ، جيل  بعد  جياًل  اأبناوؤها  توارثها  التي  ال�صعبية 

�صنعر�س لبع�س منها :

- لعبة المزمار: التي تعترب اأحد الفنون ال�صعبية الرتاثية التي 

يخت�س بها احلجازيون عمومًا واملكيون على وجه اخل�صو�س. 

ويق�صد  املالح.  والليايل  بالأفراح  املزمار  لعبة  اقرتنت  وقد 

التغني بال�صوت احل�صن. وهو  لعب �صعبي  اللغة  باملزمار يف 

تراثي م�صهور يف مكة املكرمة ذو معاٍن رجولية م�صتمدة من 

الرجال  املزمار  يلعب  و  احلجاز.   لأهل  الجتماعية  احلياة 

حتريك  من  خا�س  واإيقاع  بدنية  بحركات  وال�صباب  الكبار 

امل�صتخدمة  الإيقاعات  مع  وتتالءم  تتنا�صب  ع�صا  ولف  رجل 
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)�صكل 7( الألعاب والفنون ال�صعبية )املزمار (

�صكل )8( مناذج لبع�س الألعاب ال�صعبية املكّية

https://www.sayidy.net/article/105631 : امل�صدر

 Khatupkanh, Ismail Khalil Ismail )2015) wrote “An encyclopedia of the culture of the Makka  : امل�صدر

.society during about a century and a half,” nine volumes, the publisher wrote authors, Jeddah

فهناك  ال�صعبية  اللعبة  هذه  اأ�صل  عن  اأما   .)7 )�صكل  معها 

خالف حول ذلك فهناك من ين�صبها للجاليات الفريقية التي 

ا�صتقرت مبكة قدميًا ، وهي على كل حال من الألعاب الرتاثية 

ال�صعبية املوجودة يف يع�س البلدان العربية كم�صر و تون�س و 

http://makkawi.com/Articles/ ال�صام و املغرب واليمن

.Show.aspx?ID=341
-لعبة الُكبوش : ب�صم الكاف وهي لعبة �صعبية ي�صرتط ملن 

يريد ممار�صتها اأن يكون لديه ر�صيد من )مكرات( اخلياطة، 

يف  وي�صتخدم  باليد  م�صكه  ميكن  اجلهتني  من  اأمل�س  وحجر 

رمي املكرات، ويقوم الالعبون بر�صم دائرة يف الأر�س تو�صع 

بداخلها املكرات)�صكل 8(،ثم يبتعد الالعب الأول عن موقع 

الدائرة م�صافة 10م ويرمي املكرات باحلجر فاإن ا�صتطاع اأن 

يخرج اإحد املكرات خارج الدائرة فاإنها ت�صبح ملًكا له واإن مل 

ي�صتطع فيعطي الالعب الذي يليه وهكذا )كتبخانه،2015م ، 

املجلد الرابع : 142( .

من  عدد  لعبها  يف  ب�صارك  �صعبية  لعبة   : زغزغيه  لعبة   -

الأ�صخا�س ولها رموز معينة . ومتار�س هذه اللعبة من خالل 

جمموعة من الأ�صخا�س، حيث يقوم ال�صخ�س الأول بتغطية 

وجه الآخر، بينما يذهب الباقون لالختباء يف اأماكن مظلمة، 

ثم يطلق �صراح ال�صخ�س املغطى على وجهه ، ليقوم بالبحث 

عن الأ�صخا�س املختبئني ، ومن يعرث عليه يقوم بلم�صه ، ويبداأ 

لل�صخ�س الأول  هو يختبئ بينما الرجل الذي مت ك�صفه يعود 

ويقوم بتغطية وجهه ، لتبداأ اللعبة من جديد . 
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ال�صبيان،  األعاب  من  قدمية  لعبة  وهي   : المدوان  لعبة   -

�صجر  ت�صنع من  ال�صكل  عبارة عن قطعة خ�صبية خمروطية 

الزيتون اأو من ثمرة "الدوم" الإفريقية، وبعد تلوينها و�صبغها 

باأ�صكال خمتلفة، يغر�س يف طرفها م�صمار ق�صري، يثبت فيه 

احلبل  ي�صحب  ثم   ، املدوان  يدورعليه  اخليط  اأو  القيطان 

وي�صتمر  احلبل  من  ليفلت  خطافية  بحركة  ويقذف  ب�صرعة 

بالدوران بح�صب قوة الرمية.

- لعبة الِبربْر: ومتار�س اللعبة بالرجل اليمنى، وفيها اأن يتم 

كما  الأر�س،  يف  الفخار  من  م�صتديرة  �صغرية  قطعة  و�صع 

يتم حفر عدة حفر �صغرية يف اأماكن متفرقة من امللعب، ثم 

يدفع الالعب القطعة اإىل اإحدى احلفر بقدمه اليمنى مع رفع 

اإىل م�صتطيالت  الأر�س  يتم تخطيط  اأن  الي�صرى عاى  قدمه 

مت�صاوية، ثالثة م�صتطيالت خلف بع�س، ثم م�صتطيلني بجوار 

بع�س خلف الثالثة، ثم م�صتطيل خلف الثنني، ثم م�صتطيلني 

يف الأخري، وت�صتعمل فيها قطعة حجر، ويكون عدد الالعبني 

اثنني اأو اأكرث .

وُي�صتخدم  "اللقفة"،  اأو   : الُزقيطة  أو  الُسقّيطة  لعبة   -

لعبة  الأمل�س )احل�صى(، وهي  فيها خم�س قطع من احلجر 

حجارة  خم�صة  معه  يكون  منهما  واحد  كل  �صخ�صان،  يلعبها 

يده  باأ�صابع  يعمل  باأن  اللعب  الأول  ال�صخ�س  فيبداأ  �صغرية، 

احلجارة  الأر�س،وتكون  والإبهام(على  الي�صرى)ال�صبابة 

يف  فريميه  حجرًا  اليمنى  بيده  فيم�صك  اأمامه،  به  اخلا�صة 

الهواء ويلُقطه ب�صرعة باليد نف�صها ويدخله يف الكوبري الذي 

بقية احلجارة،  نف�صها  بالطريقة  ويكمل  الي�صرى،  بيده  عمله 

يعترب  واإّل  الأر�س  يف  منها  اأي  وقوع  عدم  جاهدًا  ويحاول 

. ) https://forum.sedty.com/t698078.html(  خا�صرًا

كامل  طوق  من  اللعبة  تتكون  والسيخ:  العجلة  لعبة   -

معدين  ب�صيخ  يثبت  الر�س  على  النزلق  ،�صهل  ال�صتدارة 

مزود بذراع طويلة ت�صتخدم لدفع العجلة )كتبخانه ، 2015م، 

املجلد الرابع : 150( .

- لعبة البرجون : والربجون عبارة عن قطعة حجر اأو زجـاج 

بالر�س  حفر  ثالث  عمل  خالل  من  الولد  بها  يلعب  كروية 

يف  الربجون  ادخــال  الالعب  يحاول  ثم  معينة  م�صـافة  بينها 

احلفر الثالث مرتني 

فريقني  تكوين  اللعبة يف  فكرة  وتتمثل   : الحبل  لعبة شد   -

مي�صك كل فريق طرف احلبل ويبدا يف ال�صحب ويكون هناك 

خط يف منت�صف امل�صافة بني الفريقني ويعد الفريق منت�صرًا 

اذا ا�صتطاع ان ي�صحب الفريق اخل�صم باجتاهه )كتبخانه ، 

2015م ، املجلد الرابع:170- 172( . 

- لعبة الدومينو : ت�صمى ال�صومنه ، وهي لعبة دخيلة �صاع 

والدامة قريبة  لعبة )الدامه(  املا�صي وكذلك  ا�صتعمالها يف 

من )ال�صطرجن( ولي�س لها م�صميات ال�صطرجن .

فيها  القما�س  على  ر�صوم  من  مكونه   : البشيس  لعبة   -

خانات مربعة ولها قطع مثل قطع اأحجار الدامة.

- لعبة الكوتشينا: ي�صميها اأهل مكة )الأ�صكانبيل( وتتكون 

من اأربع وخم�صني قطعة من الورق املقوى.

احلديثةاملعروفة  الدخيلة  الألعاب  من  الكيرم:  لعبة   -

 .)http://www.zahran.org/vb/showthread.php?t=2(

اأما الفنون ال�صعبية يف مكة املكرمة فيعد املج�س فن م�صارك 

لأهل احلجاز يف اأفراحهم وم�صراتهم وقد ليكتمل الفرح اإل 

ين�صر  الذي  العذب  الذي يطرب احل�صور ب�صوته  باجل�صي�س 

الفرحة يف كل مكان وهو لون تراثي عريق متيزه خ�صو�صية 

الأداء واملقام . وهناك اأي�صًا املزمار وهو من الألوان الفلكلورية 

واأ�صبح  التي ت�صتهر بها منطقة مكة املكرمة عمومًا  ال�صعبية 

يف الوقت احلايل ملت�صقا باملنا�صبات الفلكلورية والجتماعية 

ويعود تاريخه لأيام احلكم الفاطمي باحلجاز ومتيزه الأهازيج 

العلبة)1(،  مثل  ال�صعبية  الآلت  بع�س  وا�صتعمال  ال�صعبية 

املزمار  ي�صاحب  كما  ال�صدم)4(،  النقرزان)3(،  املرد)2(، 

بالأهازيج  م�صحوبًا  غالبًا  ويكون  بالزومال  معروف  غناء 

املنوعة )�صحيفة الوئام اللكرتونية، 2014م (.

وهناك اأي�صًا فن ال�صهبة وهي فن اأندل�صي ي�صتخدم يف غناء 

املو�صحات ، اأ�صاف له املكيون ب�صمتهم التي تعك�س روحانية 

�صغرية  طبلتني  فيه  ي�صتخدم  جماعي  ان�صاد  وهي   . املكان 

ي�صرب عليها بعيدان خ�صبية نحيله وق�صرية تتواءم مع �صوت 

على  ال�صهبة  اأحلان  تقوم  ما  .وغالبًا  اجلوقة  وغناء  الكف 

اأ�صا�س املقامات العربية ال�صبعة املعروفة يف ال�صلم املو�صيقي 

وال�صيكا  والدوكاه  والرا�صت  واملايه  واحلجاز  البياتي  وهي: 

واجلاركا وفروعها . وغالبًا ما تغنى ال�صهبة يف الحتفالت 

1 -  وهي مزهر جلدي باإطار خ�صبي كبري دائري ي�صرب عليه العازف بيديه وهو جال�س .
2 -  ملرد : دف كبري

3 -  النقرزان : طبلة جموفة من ال�صفيح ت�صرب بع�صاتني ر�صيقتني .
4 - ال�صدم : دف م�صتطيل ال�صكل.
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1  - قد ل يعرف الأبناء �صيئًا عن بالد اأجدادهم ومع ذلك يحر�س اآباءهم على تعليمهم لغة الأجداد فتجد بع�صًا من املكيني يتقنون اللغة الهندية 
والبع�س الأخر الباك�صتانية واملالوية والبخارية وغريها الكثري من اللغات املنت�صرة يف بالد العامل ال�صالمي املختلفة . 

دون  بالرجال  خا�صة  وهي   ، والأعياد  والجتماعية  الدينية 

الن�صاء . وغالبًا ما تكون طريقة اأداء ال�صهبة كالتايل : 

وتربط  واحد  معنى  ت�صم  ال�صعرية  اأبيات  وهو   : الدور   -

بينها قافية ووزن واحد. وغالبًا ما تكون الق�صائد املغناه يف 

زيدون  وابن  خفاجة  لبن  الندل�صية  املو�صحات  من  ال�صهبة 

وابن احلاجب وغريهم. 

ال�صهبة  يف  الأدوار  توؤدي  التي  املجموعة  هي   : الجوقة   -

وتتكون من " احلادي" الذي يحدو على نغم املقام ، ثم ياخذ 

اإىل  الدور  اإي�صال  يف  لي�صاعد   " "ال�صاوو�س  ذلك  بعد  الدور 

الرديدة فيكملوا الغناء مدة من الزمن دون توقف ) ال�صالح، 

2015م : 290-289(. 

2- عناصر حضارية غير مادية :  

املعارف  اأنواع  و�صائر  والأدب  الفنون  اأنواع  بذلك  ويق�صد   

واملعايري  والتقاليد  العادات  وكذلك   ، الن�صان  ينتجها  التي 

الجتماعية والقيم واملعتقدات ال�صعبية والرتاث ال�صعبي من 

ورث  لقد   . �صعبية  وفنون  واحلكايات  وا�صاطري  وحكم  اأمثال 

الكعبة  �صدانة  وهو  اأ�صالفهم  من  عظيمًا  ف�صاًل  مكة  اأهل 

والبيت احلرام منذ ق�صي بن كالب وحتى الآن . وقد اكت�صب 

اأهل مكة كثريًا من العلوم واملعارف واللغات

 ، الأخرى  الأمم  نتيجة اختالطهم بغريهم من  ؛  والخبرات 

 ، مكة  لأهل  املفتوحة  املدنية  الطبيعة  تكوين  يف  �صاهم  مما 

فت�صكلت العديد من ال�صمات املكية املميزة منها : 

أ- اللغة : اللغة هي اأداة الثقافة ووعاءها ، وقد كان لالأ�صواق 

الأدبية التي اأقيمت يف مكة قبل الإ�صالم اأثر عظيم يف اإثراء لغة 

قري�س )�صكان مكة يف ذلك الع�صر( و�صيوعها. وعندما جاء 

مكة غريها  اأهل  لهجة  �صادت  قري�س،  بلهجة  الكرمي  القراآن 

من اللهجات مبا كفل لها القوة والتفوق الذي يبدو ماثال بني 

دفات الكتب واآثار ثقافة العرب. ويعد تنوع الثقافات وتعددها 

وقد   ، املكرمة  مبكة  احل�صارية  التفاعالت  اأمناط  من  وجهًا 

جانب  اإىل  الأ�صلي  بل�صانها  حتتفظ  الوافدين  اأجيال  كانت 

والقوة(  ال�صعف  من  درجات  )على  العربية  باللغة  حتدثها 

والأحفاد  الأبناء  اأجيال  مع  الأمر  يختلف  ما  غالبًا  ولكن 

الأوىل  لغتهم  العربية  اللغة  وت�صبح  ي�صتعربون  الذين   )1(

التعامالت  لغة  العربية  اللغة  ولكون  اجلذور  لنف�صالهم عن 

اليومية ولغة العبادة والعلم والأدب . وقد يقابل �صيطرة اللغة 

العربية على بع�س اأبناء هذه اجلاليات تيار معاك�س وهو تيار 

تعاي�س اللغات الخرى مع العربية ولي�س الذوبان فيها ، ُتغِذّيه 

؛  املكرمة  ملكة  واحلجاج  املعتمرين  من  متوالية  اأعداد  وفود 

مما يوفر رافدًا متجددًا لطالة اعمارلغاتهم الأ�صلية ولو اإىل 

حني. ومن املتوقع اأن ي�صعف هذا الأمر م�صتقباًل يف ظل تزايد 

التجارة  لغة  فهي  عاملية،  كلغة  الآن  الجنليزية  اللغة  انت�صار 

المم  كافة  بني  والتوا�صل  التفاهم  ولغة  الع�صرية  واملعارف 

وال�صعوب الب�صرية. 

وتقاليدهم  عاداتهم  توثيق  على  مكة  اهل  حر�س  لقد 

تعد  التي  ال�صعبية  الأمثال  من  بالعديد  ومعاناتهم  وجتاربهم 

ت�صجياًل  لثقافة املجتمع وتاريخه وعاداته واحالمه وتطلعاته، 

وجتاربه باأب�صط العبارات 

واأقل الكلمات ، ف�صمت الأمثال ال�صخرية الالذعة واحلكمة 

املكية وا�صتحالة ح�صرها جميعها  الأمثال  ، ولكرثة  الرادعة 

�صنكتفي هنا بعر�س لنماذج منها وهي كالتايل :  

- اللي جتيبه الريح تروح به الزوابع ) امل�صتعجل يذهب كما 

جاء بعجلة( .

- حرامي مّزاح ل جاء ول راح ) من يت�صبه بفعل ال�صر ول 

يفعله(  

- خامت بف�صو وكل �صيء تر�صوا ) ينقال لالن�صان ايل ينقل 

الكالم ( .

بنظاقة  )اهتم  يخ�صوا  من  تدري  ما  ور�صوا  بيتك  كن�س   -

بيتك ممكن يجوك �صيوف من غري موعد(. 

- اللي ي�صوفني بعني ا�صوفوا بالثنتني ) اللي يحبني ويعزين 

احبه واعزه اأكرث ( . 

)يقال  العري�س  بيت  مع  نادر  العرو�صة  بيت  مع  داخل   -

لل�صخ�س ايل ينقل كالم بني النا�س( . 

- كل حبه م�صو�صه لها كيال اعور )كل �صاقط وله لقط (. 

- على قد زيتوا �صرج له ) ل تعطي النا�س اكرث من قدرهم(.

- دقة بدقة ولو زدنا كان زاد ال�صقا )كما تدين تدان(

- وري املجنون ُقر�صة يعقل )احلث على التفاهم(

- البي�صه ما تداق�س حجر ) ي�صرب املثل لتحذير ال�صعيف 

من مواجهة القوي (.

- بعد ما راح املقربة �صار يف فمه �صكره )ي�صرب يف مدح 

ال�صىء و التعلق به بعد ذهابه من اليد( .

اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة
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- ت�صبني يف زفة وت�صاحلني يف زقاق ) ي�صرب فيمن يعادي 

يف العالنية و ي�صالح يف اخلفاء( .

- جيت اأتاجر يف احلنة كرتت الأحزان ) ي�صرب يف احلظ 

العاثر( .

- خد علمه و حطه يف قارورة ) ي�صرب يف الكاذب اأي ا�صمع 

منه و احب�س ما �صمعته( .

اأي هدم جزء من  التلتني جايز )  التلت يف عمار  - خراب 

البناء يجوز يف اإ�صالح بقية الأجزاء ( .

- خ�صمك منك وان كان اعوج ) ي�صرب يف قريب ال�صوء ، 

فهو منهم مهما فعل ( .

يظهر  ملن  ي�صرب   ( اتندمت  تركوها  اأتعززت  خطبوها   -

الإباء اإذا طلب ل مر ثم اإذا تركه ندم (.

ملن  ي�صرب   ( تف�صح  و  تخرج  ول  القلب جترح  - خليها يف 

ي�صتعني بال�صرب كي ل ي�صمت به الآخرون( 

ا�صتح�صال خري  الواردين )ي�صرب يف  - اخلري على قدوم 

1  - من الظواهر البارزة يف اللهجة املكية العامية ميكن مالحظة : 
-عدم ا�صتخدام احلروف اللثوية كالثاء والذال ب�صكل �صحيح فالثاء تنطق �صينًا اأو تاء مثل: �صناء بدًل من ثناء عتمان بدًل من عثمان . - - نطق 

الذال زايًا مثل : قول زنب بدًل من ذنب، دئب بدًل من ذئب  . 

- قلب القاف غينَا مثل : غاَل بدًل من َقاَل . 

- احلاق الفعل امل�صارع حرف الباء مثل : بيكتب ، بياأكل ، بيلعب . 

- قلب ال�صني �صاد مثل : راأ�س بدَل من راأ�س ، وم�صمار بدًل من م�صمار ) ال�صالح ، 2015م : 178-176(. 

2  - ع�صان = تت�صابه مع ع�صان امل�صرية وم�صان ال�صامية قد تكون جمع بني: "على" و"�صاأن" ليكون الأ�صل على �صاأن، مبعنى: بخ�صو�س )كذا اأو 
كذا( ولكن تغري املعنى لحقا لت�صخدم مبعنى : "لأنه".

 - ا�صبك = مابالك - واأ�صلها اجلمع بني "اأي" اأو "و�س" و"�صيء" و"بك" ليكون اأ�صلها: اأي �صيء بك . 

 - اإِْيَوه = بك�صر اللف نعم باحلجازي وتتكون من "اإي" ومعناها "نعم" وت�صتخدم يف الف�صحى بعد الق�صم )احللف( فقط مثل يف "اإي و اهلل  ، اإي و 

ربي". ال�صق الثاين هو واو الق�صم "و" و ال�صق الثالث هو هاء ال�صكت وهي هاء �صاكنة ُيوؤَتى بها اإذا ُوِقَف على اآخر الكلمة.

- اي�س = ماذا - واأ�صل هذه اللفظة اجلمع بني لفظتني، هما: "اأي" و"�صيء" وهذا جمع تعرفه العرب من قدمي.

- احنا ونحنا = نحن - واأ�صلها نحن.

- ُهّما = هم - واأ�صلها هم.

- هادول = هوؤلء - واأ�صلها اجلمع بني "ها" و"دول" ودول غريت من اأ�صلها الذي هو: "ذا" وذلك ظنًا من النا�س مع مرور الزمن جواز جمع "ذا" 

ليقال: "ذو" والالم والألف يف "ل" زائدة. تت�صابه مع هاذول اأو هاذويل يف بع�س اللهجات البدوية.

- كمان = ا�صل هذا اللفظ من الكلمتني "كما" و"اإن" ليكون ا�صلها كمااإن وازيلت الهمزة ب�صبب �صرعة نطق النا�س بها، وت�صتخدم لي�س فقط يف 

87%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%84%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9  حا�صرة احلجاز بل يف م�صر وبالد ال�صام

 .)    8A%D8%A9%%AC%D8%A7%D8%B2%D9
ة ال�صغرية منها، ويكون اأ�صلها من الكلمة الرتكية Çanta - "ت�صانطه"   - ت�صتخدم كلمة �صنطه للدللة على احلقائب وبخا�صّ

 - وكلمة جزمة هي كلمة اأعجمية اأ�صلها Çizme والتي تعود اإىل عهد العثمانيذين - "ت�صيزمه" - تاأتي مبعنى حذاء.

 - �صنف الطعام الرتكي الأ�صل املعروف بالدول العربّية بال�صي�س طاووق، م�صتّق من اإ�صمها Şiş Tavuk معناه �صيخ دجاج.

 - الكلمة دوغري ويف ما معناه بالعربّية "على طول" اأ�صلها كلمة Doğru الرتكية.

 - دندرمة : معناها بالرتكية اي�س كرمي .

 - اإ�صتُّقت كلمة "طز" التي ت�صري يف الّلهجات العامّية العربّية اإىل الالمبالة من Tuz والتي تعني بالرتكّية ملح، حيث كان ي�صمح اجلنود  العثمانّيون 

امل�صيطرون على نقاط التفتي�س للعرب باإدخال اأكيا�س امللح دون تفتي�س، معلنًا ذلك بقوله "طز" اأي ل �صيء مهم، فريّد عليه    العربي بنف�س القول .

- كلمة ُبقجة التي ت�صتخدم يف م�صر للدللة على �صرة من الثياب م�صتّقة من Bohça الرتكية.

- كلمة �صاكو�س اأي املطرقة من الكلمة الرتكية للدللة على Çekiç الرتكية.

- الدرابزين اإىل ال�صياج على جانبي ال�صلم واأ�صلها تركي من الكلمة Tirabzan امل�صتّقة.

- بوية يف الّلغات العامية للدللة على الطالء وهي م�صتّقة من كلمة Boya الرتكية.

. http://yallafeed.com/21-klmh-arbyh-mn-asl-trky-tstkhdmha-fy-hyatk-alywmyh-6435(

عند قدوم الواردين ( . 

اأكل واتكى قال: ريحته م�صتكة )بعد ما ا�صتغنى    - بعدما 

عّيب فيك()عبداحلميد، 36-2009:11 (

والجتماعي  القت�صادي  للن�صاط  اأ�صواق مكة جمال  كانت 

للهجة  خ�صبة  مادة  اأ�صاف  مما  الآراء،  وتبادل  والفكري 

ال�صكاين  الختالط  اأثر  الع�صور  مر  وعلى   . للمكيني  العامه 

بالعامل  على  اأي مكان  مثيل يف  له  يوجد  ل  واقع  وهو  املكي  

فامتاز   . املقد�صة  املدينة  ل�صكان  اللفظي  اللغوي  القامو�س 

اللغة  اإىل  بع�صها  يرجع  التي  مفرداته  وتعدد  اللغوي   برثاءة 

العربية الف�صحى ، وبع�صها الخر اإىل لهجات ولغات اخرى 

بع�س  نطق  طريقة  تغري  يالحظ  ذلك  اإىل  اإ�صافة   . خمتلفة 

اللهجة  تكونت  وهكذا  الآخر)1(،  البع�س  وحُتِوير  الكلمات 

وامل�صرية  البدوية  اللهجات  ي�صم  خليط  من  احلجازية 

والرتكية والهندية ، بل وتقتب�س العديد من الألفاظ الفار�صية 

والرتكية والهندية )2( . 



اإ�صدار خا�ص يوليو  2021 2829

اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

احلجاج  مع  املكيني  واملطوفني  التجار  تعامل  لكرثة  ونظرًا 

واملعتمرين خالل موا�صم احلج والعمرة  ، فاإن الكثري من املكيني 

يحر�صون على الملام مبفردات التعامالت العامة لبع�س اللغات 

كالفار�صية والأردية والهندية وبع�س اللغات الغربية حتى ي�صهل 

التعامل التجاري مع �صيوف بيت اهلل احلرام . 

والمشروبات  والماكوالت  والمناسبات  اإلحتفاالت  ب- 

حياة  يف  والأعياد  الدينية  املنا�صبات  تتعدد   : بها  المرتبطة 

�صغوفون  زالوا  وما  املكييون  كان  لقد   . الإن�صانية   املجتمعات 

اأنهم ل يرتكون  الرّحالة  . فريوي عدد من  الدينية  باملوا�صم 

ويتفننوا يف تخ�صي�س  به،  اأن يحتفلوا  بهم دون  مو�صًما مير 

اأ�صناف من الطعام واحللوى بكل مو�صم ميّر بهم، وي�صوغون 

الرجبية  العمرة  وتعد   . والغناء  الإن�صاد  من  عجيبة  األواًنا 

التي  املنا�صبات  هذه  احد  املكرمة  مكة  يف  رم�صان  و�صهر 

عجيبًا  و�صفًا  فقدم  ال�صهرية  رحلته  يف  اجلبري  ابن  اأده�صت 

الرجبية  للعمرة  وا�صتعدادهم  املكيني  احتفال  فيه  لها و�صف 

قبل ايام حيث تبدو مكة يف �صهر رجب مدينة تع�صق احلياة، 

باأنواع  مك�صوة  الإبل،  على  م�صدودة  بهوادج  �صوارعها  فتمتالإ 

احلرير وغريها من ثياب الكّتان الرفيعة بح�صب �صعة اأحوال 

الهوادج  فتن�صاب   ، التنعيم  اإىل  فيخرجوا  ووفرهم،  اأربابها 

اأباطح مكة و�صعابها التي تكون قد اأخذت زينتها، وت�صعل  يف 

بني  ال�صموع  وت�صاء  للحرم،  املوؤدي  الطريق  بحافتّي  النريان 

اأيدي الإبل، التي حتمل عقائل الن�صاء  

                    .)http://makkawi.com/Articles/Show.aspx?ID=387(

ومن التقاليد املكيية القدمية يف رجب اأي�صًا الرّكب املّكي، 

م�صرية  ليبدوؤا  احلجاز  اهل  من  كبري  عدد  يخرج  حيث 

للمدينة املنورة لزيارة م�صجد الر�صول �صلى اهلل علية و�صلم 

اإذ كانوا  وهم ميتطون ظهور دوابهم يف مظهر جميل ورائع. 

يخرجون جماعات مق�صمني ح�صب حارات مكة الثنى ع�صر، 

وكان لكل جموعة �صيخ ركب و حامل الراية واملّزِهد وهو الذي 

اذ  ال�صفر  متاعب  عنهم  تذهب  التي  الق�صائد  للركب  ين�صد 

ت�صتغرق الرحلة قرابة الثالثة ع�صر يومّا . 

وهي  حديثة  قدمية  مكية  عادة  من  �صهر�صعبان  يخلو  ول 

ال�صعبنة او ال�صعبانية كما ي�صميها املكيني  تتمثل يف اإكثاراأهل 

القيالت فتجد  �صـعبان من  �صهر  اليـام الخرية من  مكة يف 

يف  او  مكة  خارج  اما  ماآدب  اقامة  يف  ي�صرتكون  جماعة  كل 

�صواحيها او يف بيت احدهم )اأبكر،2009م : 530-526(.

من  باألوان  و�صعائره  رم�صان  �صهر  املكيّيون  احاط  لقد 

الفرح، و�صربوا املثل الأعلى يف الحتفال بقدومه منذ القدم، 

 ، العّدة  لقدومه  اأعّدوا  وقد  والأهازيج،  بالأنا�صيد  في�صتقبلونه 

وما اإن تثبت روؤية هالله حتى تدوي املدافع والعيارات النارية 

اإعالًنا لدخول ال�صهر العظيم، وت�صارع الأ�صراملكية اإىل الأ�صواق 

الباعة يف  ، ويتفنّن  ال�صهر من الطعام وال�صراب  ل�صراء مئونة 

عر�س ما لديهم من تلك الأ�صناف ، والتغني بها ليزّينوا للنا�س 

ما يعر�صونه من طعام و�صراب .  اأما يف امل�صجد احلرام في�صرع 

 ، ماء زمزم  وتلميع طا�صات  املاء  دوارق  تنظيف  الزمازمة يف 

وجتدد ح�صرامل�صجد احلرام، وتزداد ال�صموع وامل�صاعل، ويحي 

املكييون الليل بالعبادة و�صالة الرتاويح يف عدة جماعات لتفّرق 

اأئمة املذاهب ال�صنية الأربعة واملذهب الزيدّي يف اأنحاء امل�صجد 

احلرام، حتى يكاد ل يبقى يف امل�صجد زاوية ول ناحية اإل وفيها 

باأ�صوات  احلرام  امل�صجد  ويرجّت  خلفه،  بجماعة  ي�صّلي  قارئ 

القراء يف كل نواحيه. وبعد اأداء �صالة الع�صاء والرتاويح ينطلق 

والأ�صدقاء  الأهل  زيارة  اأو  بالت�صّوق  ملمار�صة حياتهم   املكيون 

اأروقة  . يف حني كان طلبة العلم  يلتفون حول �صيوخهم داخل 

اأو احلديث  البيت احلرام يتتلمذون يف حلقات القراآن الكرمي 

ال�صريف اأو النحو اأو البالغة.   

من  بالعديد  حتفل  الرم�صانية  املكية  املائدة  كانت  وقد 

اأ�صناف الطعام وال�صراب واحللويات ، ومن اأ�صهرهذه الأطعمة 

ال�صمبو�صك )1( والفول)2( واللقيمات)3( واملقلقل)4(. 

1  - ال�صمبو�صة طبق معروف وماألوف لدى دول اأوا�صط و�صرق وجنوب �صرق اآ�صيا . نقله املهاجرون الهنود من موائد حكام الهند اإىل جميع اأنحاء 
العامل ب�صكل مبهر . ينطقه الهنود )�صامو�صا( ويح�صونه بالبطاط�س واخل�صروات. بينما يف ال�صعودية يتم ح�صوه غالبا باللحم املفروم اأو اجلنب 

ويزدهر هذا الطبق وينتع�س يف رم�صان دونًا عن بقية اأ�صهر ال�صنة. وينطق اأهل احلجاز الإ�صم �صمبو�صك. ويوجد نوًع اآخر من ال�صمبو�صك يزدهريف 

رم�صان ب�صمى )الّبف(، والبّف هو من ابتكارات اأهل املدينة املنورة حتديدًا يتم ح�صوه باللحم املفروم مع البي�س امل�صلوق والب�صل والبقدون�س ثم 

.  /http://3alyoum.com/article/106805  يقلى يف الزيت

2 -  الفول اأكلة اأ�صولها م�صرية دخلت احلجاز عن طريق احلجاج امل�صريني وا�صتقر يف احلجاز ل�صنوات ثم انت�صر لبقية مناطق اململكة 
  . http://www.bab.com/node/2960 

3  - اللقيمات اأو لقمة القا�صي يعود اأ�صلها اإىل اليونانني ، قد ظهرت بال�صكندية مب�صرلنت�صار اجلالية اليونانية فيها، ثم انتقلت ملكة مع احلجاج 
.54488/12/06/http://www.elyomnew.com/news/nostalgia/2016 امل�صريني

4 -  املقلقل اأو الندي هو طبق حجازي مميز مبكوناته الب�صيطة ، وجند بكل �صهولة اأطباق م�صابهة لهذا الطبق يف الكثري من بلدان العامل الإ�صالمي، 
اللحم  باإ�صتخدام  واإعداد وجبة رئي�صية  الأ�صحى  الفطر وعيد  الدينية مثل عيد  املنا�صبات  والإحتفال بدخول  الذبح  العادة جرت على  وذلك لأن 

 .  blog-post_14.html/07/http://ahmadmesawa.blogspot.com/2015 الطازج مبا�صرة �صواء بالطبخ اأو ال�صوي
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امل�صروبات  قائمة  ال�صــوبيا)1(  فتت�صدر  امل�صروبات  اأما 

وهنـاك   ، احلجاز  ومدن  املكرمة  مكة  يف  الرم�صانية 

اخل�صاف)2(  وقمر الدين )3(  واحلمر )4( . اأما احللويـات 

فمن ا�صنافها: الكنافة )5(  و القطايف )6(  و املهلبية )7(  

و التطلي )8(  .

الجتماعية  رم�صان  مظاهر  من  مظهًرا  امل�صِحر  كان  لقد 

وازقتها  مكة  �صوارع  يف  يجول  امل�صحر  فكان   ، املكرمة  مبكة 

البيت  رّب  اأ�صماء  ويذكر  باأهازيج  ويهزج  طبلة  ينقرعلى 

واختالفه  امل�صِحر  �صوت  يف  الأطفال  ويجد  الذكور،  واأبنائه 

الأخرية  الليايل  وال�صرور، ويف  الفرح  األواًنا من  اإىل حارتهم 

من هذا ال�صهر الف�صيل يزور هوؤلء امل�صّحرون بيوت املكيني، 

ك�صاء  اأو  مال  من  القادرون  به  يجود  مبا  ينفحون  وهناك 

)�صكل9(. وكان هناك قنديالن من الزجاج كبريان يرفعان 

اأعلى امل�صجد احلرام يراهما �صكان املدينة املقد�صة ل يزالن 

حط  الفجر  ظهورخيطي  قرب  فاإذا  الت�صحري.  مدة  َيِقدان 

الفكاهه  روح  امتزجت  لقد  بالأذان.  وبداأ  القنديلني  املوؤذن 

ما  مع  ـــ  الدينية  باملوا�صم  بالحتفاء  ب�صغفهم  املكيني  لدى 

�صهررم�صان  بتق�صيم  ـــ  مادية  اأعباء  من  المرعليهم  ي�صكل 

اإىل ثالثة اأق�صام:ع�صرة للجّزارين يف اأّوله، وع�صرة للقّما�صني 

يف منت�صفه، وع�صرة للخّياطني يف اآخره، وفيها يتهّيئون ملقدم 

العيد ال�صعيد ) بافقيه ، 2007م ( . 

1  ال�صوبيا من امل�صروبات الرم�صانية ال�صعبية يف م�صر ثم انتقلت للحجاز، ويرجع تاريخ ال�صوبيا ايل عام 1920 يف حي املغربلني مب�صر ، ثم ا�صاف 
https://rb.gy/xca7cn عليها اهل احلجاز ا�صافاتهم اخلا�صة التي ميزت ال�صوبيا احلجازية عن ال�صوبيا امل�صرية

2  اخل�صاف و�صفة م�صرية تعود اأ�صولها اإىل تركيا ، ويتكون هذا الع�صري من نقع قطع فواكة جمففة مثل: التمر و التني وامل�صم�س والقرا�صية معا. 
وت�صاف اإليها املك�صرات بانواعها يف طبق واحد وقد نقلت للحجاز مع احلجاج امل�صريني ) عبدالرحمن،2018: 1( . 

3  يرى بع�س املوؤرخني اأن الت�صمية ن�صبة اإىل قرية يف بالد ال�صام ت�صمى "اأمر الدين". وترجع �صناعة قمر الدين اإىل الع�صر الأموي. وكان اخلليفة 
https://n9.cl/a9de7 " عبدامللك بن مروان اأول من تناول م�صروب "اأمر الدين". ومت حتريف ال�صم حتى اأ�صبح الآن "قمر الدين

4 يرجع اأ�صل احُلمر اأو التمر الهندي اإىل اإفريقيا الإ�صتوائية، ولكنه عرف منذ القدم يف م�صر والهند، ثم انت�صر بعد ذلك يف اأغلب دول العامل ، 
ويعود الف�صل يف زراعة ع�صب التمر الهندي اإىل الفراعنة، يف الع�صور الو�صطى، وقد انتقل امل�صروب مع احلجاج اىل احلجاز .

5 ت�صريالروايات اإيل اأن اأول من قدم له الكنافة هو معاوية بن اأبي �صفيان عندما كان واليًا علي ال�صام، "كطعام ال�صحور"  لتمنع عنه اجلوع الذي 
كان ي�صعر به ، واأ�صبحت بعد ذلك من العادات املرتبطة ب�صهر رم�صان يف الع�صر الأيوبي واململوكي والرتكي واحلديث واملعا�صر، باعتبارها طعامًا 

لكل غني وفقري مما اأك�صبها طابعها ال�صعبي . )يو�صف ، 2014: 1( . 

عام  رم�صان  �صهر  فى  القطايف  حلوى  تناول  من  اأول  الأموى  امللك  عبد  بن  �صليمان  اخلليفة  فكان   ، الع�صرالأموى  بداية  اإىل  القطائف  تعود   6
98هجريًا ) ال�صرقاوي ،2017: 1( .  

7 تعددت الروايات عن اأ�صل ت�صمية "املهلبية"، ومن هذه الروايات اأنها �صميت ن�صبة ليزيد بن املهلب بن اأبى �صفرة، الذى كان يعي�س فى زمن الدولة 
الأموية، وكان قد اأمر اخلدم بت�صنيع حلوى مميزة لتخليد ا�صمه فى التاريخ )�صمري ، 2017 : 1( . 

8 تطلي كلمة اأ�صلها تركي "tatlı"  وتعني : حلو . 

ر) امل�صحراتي (عادة رم�صانية قدمية يف مدينة مكة املكرمة �صكل )9( امل�صِحّ

1/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679914  : امل�صدر



اإ�صدار خا�ص يوليو  2021 3031

اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

�صكل )10( مائدة الإفطاربعيد الفطر مبكة املكرمة

https://forum.makkawi.com/showthread.php?t=84095 -1امل�صدر : 
2- https://cookpad.com/sa/%D988%%D8%B5%D981%%D8%A7%D8%AA/520866-  
%D8%B7%D8%B1%D98%A%D982%%D8%A9-%D8%B9%D985%%D984-%
%D983%%D8%A8%D8%AF%D987-%%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D98%A%D987% .
3- https://cookpad.com/sa/%D988%%D8%B5%D981%%D8%A7%D8%AA/11223128-
%D985%%D8%B1%D8%A8%D989-%%D8%A7%D984%%D982%%D8%B1%D8%B9
4- https://www.aleqt.com/201219/08//article_684544.html
5- https://alma7loomah.blogspot.com/202001//How-to-make-zalabih-hijazia.html
6- https://al-ain.com/article/madina-el-monawara-the-witch-ramadan

مّر  على  رم�صان  با�صتقبال  املكية  احلفاوة  ا�صتمرت  لقد 

اأمناط  بتغري  ال�صتعدادات  هذه  تفا�صيل  اختالف  مع  الأيام 

احلياة يف الع�صر احلا�صر، خ�صو�صًا واأن مدينة مكة املكرمة 

خالل  املعتمرين  من  كبرية  اعدادًا  ت�صتقبل  باتت  اليوم 

�صهررم�صان للتمتع بهذه الجواء الروحانية الغامرة. 

ومن املنا�صبات التي عنى املكيون بالإحتفال بها عيد الفطر. 

به  ا�صتقبل  الذي  نف�صه  باحلما�س  العيد  ي�صتقبلون  فاملكيون 

�صهر رم�صان،اإبتداء بتحري روؤية الهالل يف امل�صجد احلرام 

املكيون  يف  يت�صابق  روؤيته  ويف حال   ، والع�صرين  التا�صع  ليلة 

ربات  وتن�صط  بالنا�س،  الأ�صواق  تزدحم  حيث  له  ال�صتعداد 

الإفطار  طعام  واإعداد  ال�صتقبال،  غرف  تزيني  يف  البيوت 

يحر�س  ما  وغالبًا   . مبا�صرة  العيد  �صالة  بعد  يبداأ  الذي 

املكيون على �صالة الفجر والبقاء ل�صالة العيد »امل�صهد«، ثم 

جتتمع ال�صر يف منزل كبريها  لتناول اأول اإفطار �صباحي بعد 

رم�صان )�صكل10 ( . 
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وغالبَا ما  متتاز مائدة الفطار بالتنوع لي�س فقط يف اأ�صناف 

الأطعمة ولكن يف اأ�صولها املقتب�صة من كل بقاع العامل لي�صبح 

الزيتون  البلدي وكذلك  لبلده فهناك اجلنب  كل طبق �صفريًا 

والأخ�صر،  الأ�صود  بني  األوانه  وتتباين  اأحجامه  تختلف  الذي 

 )1( الطحينية  واحلالوة  واملربيات  املخلالت  اأي�صا  وهناك 

والهري�صة(  ال�صامية  ال�صعرواحلالوة  )حالوة  بانواعها 

القا�صي)5(  ولقمة  والزلبية)4(  واللدو)3(   وال�ص�صني)2( 

والكباب املكاوي)6( والكبدة واللحم املقلقل والتقاطيع . ول 

الذي   )7( "الدبيازة"  بطبق  العيد  فطور  مائدة  تتوج  اأن  بد 

الطقو�س  من  وتعد  العيد  فطور  اأ�صهراأطباق  منازع  بال  يعد 

احلجازية بامتياز. ومن اجلميل ان ن�صري اإىل حر�س العديد 

من الأ�صر املكية على املحافظة على هذه الطقو�س احلجازية 

يف الحتفاء بالعيد اإىل يومنا احلا�صر. 

ي�صتغلون  املكيني قدميًا  كان معظم  فقد  الأ�صحى  اأما عيد 

بخدمة حجاج بيت اهلل احلرام ، ومع ذلك ل يخلو الأمر من 

وجود تقاليد مكّية لحتفال بعيد احلج تتمثل يف حت�صري اأطباق 

احللويات املتنوعة التي توارثتها الأجيال من اأجدادهم،مثل: 

النثرية )10( ومما يجدر  والغريبة)9(  وجتهيز  املعمول)8( 

ال�صاره له حر�س املكيني على املحافظة على معظم مظاهر 

املوروث  باعتبارها جزء من  الن  التقليدية حتى  الحتفالت 

منظومة  تطور  ومع  احلا�صر  الوقت  يف  اأما  ال�صيل.  املكي 

احلج يف ال�صعودية ب�صكل عملي ملمو�س، وزيادة �صكان املدينة 

لتقدمي  احلجيج  خدمة  يف  العمل  جمال  ات�صع  كبري،  ب�صكل 

اخلدمات املختلفة لهم على فئة كبرية من اأبناء املجتمع املكي 

دون  اأبدا  يحول  مل  هذا  ان  ال  الدولة.  قطاعات  خمتلف  يف 

حمافظة املكيني على طقو�صهم القدمية يف مو�صم احلج �صواء 

ملن حج منهم اأو مل يحج كجزء من املوروث ال�صعبي الذي ن�صاأ 

عليه اأبناء املدينة املقد�صة )�صكل11(. 

1  تعد الطحينة اأ�صهر منتجات ال�صم�صم ،وهي �صم�صم مطحون ي�صّنع ب�صورة ب�صيطة تعطيه قوام الطحينة املعروفة. ومع اأن تاريخ اعداد الطحينة 
لول مرة غري معروف ،اإل اأن الغالب اأن م�صدرها كان �صاميًا اأو تركيًا . وتق�صم الطحينة اإىل طحينة بلدي داكنة اللون وطحينة �صامي فاحتة اللون 

وتن�صب حالوتها ح�صب لونها اإىل حالوة طحينية )من الداكنة( وحالوة �صامية )الفاحتة واملعروفة على م�صتوى العامل العربي ) حوامتي ، 2012:1(. 

2  ال�ص�صني يتكون من قرع وكل�س و�صكرومك�صرات تبهر بالهيل ، ا�صل الكله هندي نقلت مع احلجاج الذين قدموا ملكة واقاموا فيها ثم انت�صرت اىل 
 https://plus.google.com/103892987226888801248/posts/9aZEczpp78g  باقي احلجاز مكة الطائف جده

3 اللدو اأو لدو هي نوع من انواع احللويات امل�صهورة يف الهند ، تعتمد على دقيق احلم�س والزبيب واللوز املقلي ودقيق احلم�س
 .https://n9.cl/s1205 

4 الزلبية طبق حلو موطنه الأ�صلي املغرب العربي وحتديًدا يف اجلزائروتون�س ، ثم انتقل لبالد الأندل�س ، وقد انت�صرالطبق ب�صكل كبري يف املطابخ 
الهندية خ�صو�صًا يف البنجاب وباك�صتان وبنغالدي�س http://andalushistory.com/ الزلبية، -حلوى-م�صرقية-اأندل�صّية. 

5 يعود اأ�صل لقمة القا�صي اإىل اليونانني ، وقد ظهرت "لقمة القا�صي" يف البداية بال�صكندية مب�صر، نظًرا لالنت�صار الكبري للجالية اليونانية فيها، 
ثم انتقلت ملكة مع احلجاج امل�صريني الذين يفدون اليها. 

6 ويعرف با�صم الكباب املريو ويقال ان ا�صل ال�صم تركي هو كباب املرية وهي اجلهة التي كانت تتلقى ال�صرائب �صابقا ، يختلف عن الكباب املتعارف 
 https://n9.cl/bzp4t عليه بال�صكل لنه على �صكل كرات حلم مقلية

7 الدبيازة : اأ�صل هذه احللوى التي اأ�صبحت مكاوية بامتياز غام�صًا بع�س ال�صيء، فهناك من ين�صبها اإىل الأتراك، والبع�س ين�صبها اإىل الهنود، 
ولكن ما من �صك اأنها "وجبة مكاوية" ت�صبه يف �صخ�صيتها املدينة املقد�صة التي ا�صتهرت بها اإىل حد كبري، فكما اأن مكة ت�صم خليطًا من الأجنا�س 

ان�صهرت جميعها يف بوتقة واحدة فاإن الدبيازة ل تعدو اأن تكون طبق املربى مت تطويره وحت�صينه واإ�صافة تف�صيل �صغري خمتلف يف كل مرة باأيد 

تركية، وهندية، وغريهما لي�صتقر على �صورته الأخرية امل�صماة الدبيازة ) ال�صبان ،ال�صرق الو�صط ، 2007م (.

8 املعمول: ُيعد الفراعنة اأول من عرف املعمول حيث كانوا ي�صنعونه وينق�صونه با�صكال ت�صبة ال�صم�س التي كانوا يعبدوها، اإل اأن انت�صار كعك العيد 
كان يف الع�صرالخ�صيدي924م مب�صر. وقد اأن�صاء يف الع�صر الفاطمي جهاز ل�صئون الكعك لنتاجه وتوزيعه على الفقراء يف العيد، وكان يوزع اأي�صًا 

على حجاج بيت اهلل قبل ذهابهم للحج .ثم طورالكعك وا�صبح يح�صى بالعجوة اأو الف�صتق )�صقر ، 2015: 1( 

9 الغّريبة : من احللويات املعروفة يف اأذربيجان ول�صيما يف تربيز، والغّريبة تعرف بالفار�صية قورابيه نوع من الب�صكويت ي�صنع من عدة ا�صناف من 
اللوز و الف�صتق و جوز الهند ) �صقر ، 2015: 1( .  

10 النثرية : تعود اأ�صولها لالتراك، وهي حلويات ذات األوان زاهية واأ�صكال متنوعة تتكون من : احلم�صية وحم�س احللوة وحم�س ملب�س ، ق�صامة، 
وحم�س اجلوهري، وفول �صوداين، واخلروم تخلط مع بع�صها ب�صكل من�صق، وتغلف بطرق مبتكرة بح�صب ما تطلب من البائع ، لالحتفال بعودة 

احلجاج بعد اأداء منا�صك الفري�صة ، وتعود اأ�صولها للحجاج التراك ، حيث تقوم ال�صيدات اأوالرجال بالقاء "نرث" احللوى على احلجاج بعد عودتهم 

http://3alyoum.com/article/46207/% من احلج، وقد كانت "النثرية" ت�صتخدم يف الحتفال مبن يحج لأول مرة ، اأو يزور املدينة للمرة الأوىل

87%D8%B1-%D8%A%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%86%D8%AB%D9%84%D9%D8%A7%D9
-8A%D8%A7%D8%AA%88%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%7%D9

8A- %81%D9 %8A%D8%A9-%D9 %84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9 %D8%A7%D9 %
.84%D8%AD%D8%AC%85-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%%D9

http://www.elyomnew.com/news/nostalgia/201654488/12/06/
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اأ . د /  نزهه يقظان اجلابري  جوانب من الجغرافية الحضارية 
لمدينة مكة المكرمة

ال�صنة الهجرية  لقد كان املكيون وما زالوا يحتفلون براأ�س 

)1( احللوة  والقهوة  احلليب  ب�صرب  في�صتفتحونها  اجلديدة 

تفاوؤًل باللون الأبي�س حتى تكون �صنتهم بي�صاء ل كدر فيها، 

ويف ظهر ذلك اليوم يطبخون امللوخية اخل�صراء تفاوؤًل باللون 

حر�س  اىل  اإ�صافة  خ�صراء،  ال�صنة  تكون  الأخ�صروحتى 

البع�س منهم على ارتداء مالب�س جديدة تفاوؤل بالتجديد يف 

العام اجلديد.

رالقهوة احللوه اأو القهوة البي�صاء ب غلي احلليب ودقيق الرز واللوز البجلي . 1  حت�صّ
ليلة  خا�س يف  ب�صكل  وتقدم  تعدٌّ  كونها  ال�صم  بهذا  ت�صميتها  ويعود  الرتكي  املطبخ  يف  امل�صهورة  ال�صاخنة  احللوة  الأطباق  احد  العا�صورية هي    2
عا�صوراء، ت�صنع حلوى العا�صوراء من احلنطة ب�صكل رئي�صي، وُت�صاف اإليها حبوب خمتلفة كاحلم�س، والفا�صولياء، وتغطى ب�صكل كامل باملك�صرات، 

كاجلوز واللوز والف�صتق والزبيب، وي�صاف اإليها بع�س اأنواع الفواكه متل: الرمان والربتقال اجلفري، 2015 :1( .

3  املعدو�س : هو رز بعد�س يطبخ مباء املطر وي�صاف له ال�صمن البلدي للتدفئة يف ف�صل ال�صتاء ومعه روبيان اأو وزف اأو �صمك مقلي اأو  �صمك مطبوخ 
بالطماطم والب�صل والفلفل الأخ�صر .

�صكل )11( الإحتفال بعيد الأ�صحى مبكة املكرمة

https://al-ain.com/article/soft-exotic-biscuits-different-recipes
2- - https://www.sayidaty.net/node/929861
3- https://www.google.com/search
4- https://www.thaqfny.com/535577/

امل�صدر : 

يوم  بها  الحتفاء  املكييون على  التي يحر�س  املوا�صم  ومن 

احلرام  للم�صجد  افطارهم  املكيون  يحمل  حيث  عا�صوراء 

بامل�صجد احلرام  يف اجواء  الإفطار  م�صاركة ال�صائمني لذة 

من  المر  يخلو  ل  وغالبًا  الرم�صانية،   الجواء  كثريًا  ت�صابه 

اإعداد طبق من احللو خا�س فقط بهذا اليوم من ال�صنة وهو 

طبق العا�صورية )2( .  

املكيني قدميا وحديثا،  للمطر مكانة خا�صة عند  وقد كان 

الذي  املعدو�س)3(  بطبخ  والأمطار  الغيم  باأيام  فيحتفلون 

الربية  الرحالت  بتنظيم  يعنوا  كما   ، املطر  مباء  يطبخ 

لال�صتمتاع باملطر والغيم .
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الجتماعية  باملنا�صبات  مظاهرالحتفال  اأي�صا  وهناك 

كعقود القران ومنا�صبات الأفراح حيث تخرج املعا�صر )وهي 

طاولت خ�صبية م�صغولة ومزخرفة بالأ�صداف والأحجار �صبه 

احلم�س  من  امل�صنوعة  اللدو  حلويات  فيها  تو�صع  الكرمية 

املزخرفة(  الأقم�صة  من  بقطع  مغطاة  واللبنية  الأ�صفر 

مع  املختلطة  الن�صاء  زغاريد  جتللها  الروؤو�س  فوق  حممولة 

�صوت اجل�صي�س الندي فيوزع ق�صم منها على ال�صيوف، فيما 

http://www.alarabiya. يبقى بع�صها خا�صًا ببيت العرو�س

.html.25250/30/06/net/articles/2006
باملولود  الحتفال  مكة  اهل  عند  اجلميلة  العادات  ومن 

اجلديد الذي غالبًا ما تكون ولدته يف منزل العائلة با�صراف 

الحتفال  يتم  للولدة  ال�صابع  اليوم  ويف   ، )القابلة(  الداية 

كبارالعائلة  لها  يدعى  وليمة  لذلك  وتعد  املولود،  بت�صمية 

وُيحمل املولود اىل كبريالعائلة الذي ي�صمي اهلل ويوؤذن ب�صوت 

منخف�س يف اذن املولود اليمنى ويقيم ال�صالة يف اذنه الي�صرى 

ويقدم  للمولود  عليه  التفاق  مت  الذي  بالإ�صم  ي�صرح  ثم   ،

بع�صهم  فيقدم  على احل�صور  املولود  ثم ميرر  للمولود  هدية 

يتناول املدعوون الطعام  ، ومن ثم  الهدية ح�صب مقدرته  له 

)العقيقة ( حيث يذبح خروفني اذا كان املولود ذكرًا وخروف 

والذي  والأطفال  الن�صاء  حفل  اأما   . انثى  املولودة  كانت  اذا 

لب�صني  والأطفال  الن�صاء  جتتمع  حيث   ، "الرحماين"  ي�صمى 

التي حتمل  الدايه  . وحت�صر  ال�صموع  املالب�س حاملني  جديد 

وم�صتغله  البي�س  بال�صتان  ملب�صه  قطنيه  مرتبة  على  الطفل 

وتدور والطفال خلفها وهي تقول : يارب يارحماين..........

بارك لنا يف الغالمي ..... الخ اذا كان املولود ذكر ، اأما اذا 

البنيه  يف  لنا  بارك  الربيه  يارب   : تقول  اأنثى  املولودة  كانت 

..... الخ ، ويردد الطفال من وراها ، وغالبًا ما تقوم �صيدة 

اأقارب املولود بر�س احلبه ال�صوده وامللح وكنا�صه العطار  من 

من  املولود  حلفظ  املكان  زوايا  يف  منه  وت�صع  الطفال  على 

احل�صد )ال�صالح ، 2015: 235(  .

اأبناءهم  ت�صجيع  املكيني  لدى  اجلميلة  العادات  من  اأي�صًا   

على حفظ القران، فاإذا اأمت الطفل قراءة جزء عم يقيم اأهله 

الطفل  فيلب�س  )ال�صرافة(  ي�صمى  املنا�صبة  بهذه  احتفاًل 

اأزهى الثياب ويطوف بال�صوارع مع زمالوؤة يف الُكّتاب يرددون 

الهازيج اإىل اأن ي�صلوا اإىل منزل الطفل فتق�صم عليهم حلوى 

كاماًل  القران  الطفل  ختم  اإذا  اأما   . وال�صريك)1(  البتا�صا 

اللحم  فيه  ويقدم  )القالبه(  وي�صمى  اأكرب  الإحتفال  فيكون 

والرثيد ويدعى له الأهل واجلريان ومعلم الطفل وزمالوؤة يف 

الكتاب )ال�صالح ،2015: 220-219( . 

ج- النشاط العلمي والثقافي : كانت ملكة املكرمة منذ القدم 

مكانة ثقافية مرموقة ؛ فهي حمط ال�صعراء والأدباء والعلماء، 

وحولها كانت تقام اأ�صواق العرب الكربى التي يفد لها اأ�صهر 

ال�صعراء . اأما بعد الإ�صالم  فقد �صكلت ح�صاوى احلرم املكي 

كان  فقد   . العامل  م�صتوى  اأول جامعة مفتوحة على  ال�صريف 

 ، واملعرفة  للعلم  مركزًا  الإ�صالم  �صدر  منذ  احلرام  امل�صجد 

منه انطلق �صعاع تعليم العلم ال�صرعي للعامل اجمع ابتداأ من 

وي�صرح  يجل�س  كان  حيث  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

الكرام  �صحابته  اإىل  واإمتدادًا  ودنياهم  دينهم  اأمور  للنا�س 

التالية  القرون  يف  الدين  علماء  من  تالهم  ومن  وتابعيهم 

انعك�س  وقد    . عليها  اأوالوافدين  مكة  علماء  كانوا من  �صواء 

الفكرية يف املدينة  العلمية والنه�صة  ذلك على ثراء احلركة 

الكتب  من  العديد  تاأليف  ذلك  ثمرات  من  وكان  املقد�صة 

واملوؤلفات واملعاجم يف خمتلف العلوم ال�صرعية والفقهية . لقد 

العلم  وطالب  العلماء  جتمع  احلرام  امل�صجد  �صاحات  كانت 

كافة  لتدري�س  الإ�صالمي  العامل  اأبناء  و�صائر  مكة  اأهل  من 

اأو  قيد  دون  للجميع  متاح  التعليم  كان  وقد  ال�صرعية.  العلوم 

�صرط، كما اتخذ علماء مكة منازلهم اأماكن لتدار�س العلوم 

التي    )2( الكتاتيب  فانت�صرت   ، والأدبية  وال�صرعية  الدينية 

كانت تعلم البناء والبنات علوم القران ، التجويد ، احل�صاب 

�صجل  لقد   . والخالق  النبوية  ال�صرية  المالء،   ، اخلط   ،

العديد  بادرت  اإذ  التعليم  على  املكية  املراة  حر�س  التاريخ 

عن  والفتيات  الن�صاء  بتعليم  مكة  يف  املقيمات  ال�صيدات  من 

طريق تخ�صي�س جزء من بيوتهن )حجرة وملحقاتها( لتكون 

1  البتا�صا :نوع من احللوى ي�صنع من ال�صكر والطحينة وال�صم�صم ، اأما ال�صريك فهو خبز ي�صنع من الدقيق الأبي�س وال�صكر واحلم�س . 
2  كان مبكة عام 1301هـ ثالثة وثالثون كتابًا بها )1150( طالبًا . ومن هذه الكتاتيب : ُكّتاب ال�صيخ علي عبداحلي يف حارة اأجياد ،  ُكّتاب ال�صيخ 
عبداهلل ال�صناري اأمام باب العمره ، ُكّتاب ال�صيخ ح�صني العبادي يف الفلق ، ُكّتاب ال�صيخ عبداهلل الكثاين يف اجلعفرية .... )اأبكر ، 2009م ، اجلزء 

الأول : 128 -129( . 
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النظامي  التعليم  بداية  كانت  ثم  الفتيات)1(.  لتعليم  مقرًا 

النظامي  للتعليم  مدر�صة  بان�صاء  مبكة  واحلكومي  الأهلي 

حممد  ال�صيخ  يد  على  ال�صامية  حي  يف  حمدودة  بف�صول 

 ، هـ   1285 عام  الهند  من  قدم  حينما  الهندي  اهلل  رحمت 

نواة  بامل�صعي  املقامه  اخلياط  ومدر�صة  املدر�صة  هذه  فكانت 

ان�صاء  �صنوات  باربع  وتالها  املكرمة.  مبكة  النظامي  التعليم 

املدر�صة ال�صولتية عام 1289هـ على يد �صولت الن�صاء وهي 

مب�صاعدة  خريي  كوقف  املدر�صة  ان�صات  الهند  اأمريات  من 

ال�صيخ حممد رحمت اهلل يف )اخلندري�صة( بحارة الباب وقد 

افتتحت املدر�صة للتدري�س عام 1291هـ . وكانت هذه املدر�صة 

تقوم على تربعات اأثرياء امل�صلمني يف الهند، وكانت حتت�صن 

اأبناء املهاجرين الهنود ليتلقوا بها العلوم الدينية والدنيوية ثم 

يعودوا للهند فيعلموا اأبناء امل�صلمني هناك ما تعلموه يف مكة 

املكرمة . وقد ا�صتمرت هذه املدر�صة اإىل وقت قريب كمنارة 

من منارات العلم يف البلد احلرام �صع نورها للكثري من اأقطار 

العامل . وتلى ذلك تاأ�صي�س مدر�صة الفالح عام 1330هـ على 

حت�صري  مدر�صة  تاأ�ص�صت  ثم   ، زينل  علي  حممد  ال�صيخ  يد 

البعثات عام 1355هـ لتاأهيل الطلبة ال�صعوديني من كل مناطق 

اململكة لالإبتعاث لكمال درا�صاتهم اجلامعية يف م�صر . وقد 

للنه�صة  بدابة  1345هـ  عام  املعارف  مديرية  تاأ�صي�س  كان 

ال�صعودي  العلمي  التي �صهدتها اململكة فان�صئ املعهد  العلمية 

وقد   . باملوظفني  احلكومية  الدوائر  وتزويد  املعلمني  لإعداد 

واملفكرين  العلماء  من  نخبة  املكية  املدار�س  هذه  من  تخرج 

ممن تقّلدوا العديد من املنا�صب الوزارية يف الدولة )اأبكر، 

160(. وقد ا�صتمرت مكة منارة للمعرفة ففي   -100  :2009

ال�صالمية  والدرا�صات  ال�صريعة  كلية  اإن�صاء  1396هـ مت  عام 

لتاأ�صي�س  نواه  و  باململكة  العايل  للتعليم  كبداية  املكرمة  مبكة 

امللك عبدالعزيز  كانت فرعًا جلامعة  التي  القرى  اأم  جامعة 

اأم  جامعة  اإ�صم  حتمل  م�صتقلة  كجامعة  ا�صتقلت  ثم   ، بجده 

1400هـ  �صعبان عام  ال�صادر يف  امللكي  لالأمر  تنفيذًا  القرى 

) ال�صرياين واخرون ، 1985: 134- 137(. وت�صم اجلامعة 

والنهي  باملعروف  لالأمر  ومعهدين  علمية  كلية  ع�صرين  الآن 

عن املنكر ومعهد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها)2(. 

الكرمي  القراآن  م�صابقة حفظ  �صنويًا  الآن  تقام يف مكة  كما  

اأرجاء  خمتلف  يف  النا�صئة  ت�صجيع  اإىل  تهدف  التي  العاملية 

العامل الإ�صالمي، على حفظ القراآن الكرمي وجتويده وترتيله 

من  العديد  العاملية  امل�صابقة  لهذه  وير�صد  علومه.  وتدار�س 

اجلوائز املالية الكبرية.

الأدبية  النوادي  من  العديد  مكة  مدينة  عرفت  لقد 

النوادي  من  الأدبي مبكة  النادي  ويعد   ، الثقافية  واملنتديات 

على  بناء  1395هـ  عام  تاأ�ص�س  وقد  باململكة  الرائدة  الأدبية 

اأدباء مكة املكرمة حيث تقدم كل من الأ�صاتذة حممد  رغبة 

ح�صن فقي، والأ�صتاذ اأحمد ال�صباعي والأ�صتاذ اإبراهيم فودة 

لإن�صاء ناد ثقايف يف مكة املكرمة وقد �صمت الهيئة التاأ�صي�صية 

 . املكرمة  مكة  يف  واملثقفني  املفكرين  كبار  من   25 للنادي 

وي�صدر النادي الأدبي مبكة  جملة باإ�صم البلد الأمني وي�صم 

وال�صدارات  والبحوث  الكتب  العديد من  مكتبة عامة حتوي 

العديد من  النادي  . كما عقد  النادي  اأ�صدرها  التي  العلمية 

اللقاءات الندوات الثقافية الدورية ) املوقع اللكرتوين لنادي 

http://www.makkahclub.org. الأدبي  الثقايف  مكة 

والأدب  بالفكر  القدم  منذ  املكيون  عني  لقد   .  )  /sa/main
والثقافة، وكثريًا ما كان هوؤلء الرواد يلتقون يف منازل العلماء 

وتقدمي  الفكروالأدب  ق�صايا  ملناق�صة  والأثرياء  والأدباء 

هذه  اثمرت  حتى   ، الثقافية  واملحا�صرات  العلمية  الندوات 

بالعا�صمة  الثقافية  املنتديات  من  عدد  ان�صاء  عن  اللقاءات 

املقد�صة ، ومن امثلة هذه املنتديات ما يلي : 

- الندوة ال�صنوية للوجيه حممد �صعيد عبداملق�صود خوجه، 

والتي يح�صرها كبار �صخ�صيات احلجاج يوم العا�صر من ذي 

احلجة   وا�صتمرت حتى وفاته عام 1360هـ . 

اأقامها كل من حممد عرب  - جمعية الأدب احلديث التي 

وكانت   ، فدا  وعبداهلل  اآ�صي  وعبدالوهاب  ال�صبان  وحممد 

ملتقى لأدباء املنطقة ومفكريها . 

1  من هوؤلء الن�صوة : كّتاب الفقيهة فاطمة البغدادي يف حي اأجياد ، كّتاب الفقيهة فاطمة الرتكية  يف حي اأجياد ، كّتاب الفقيهة خريية خوجة يف 
منطقة بئر بليلة  ، كّتاب الفقيهة اآمنة هامن البور�صلية الرتكية يف منطقة بئر بليلة ، كّتاب الفقيهة منرية ال�صليماين بالفلق ، كّتاب فاطمة املنديلية يف 

حي اأجياد ، كّتاب اآمنة رمبو اجلاوية يف زقاق املعاتيق ، كّتاب فاطمة الربوعي يف الطندباوي ، كّتاب حليمة عمر مرزوقي )اأم ب�صري ( يف الطندباوي، 

كّتاب حليمة وقرة كومبيجي يف احلفاير، كّتاب فاطمة داود اأم ح�صني اأبو اجلدائل يف الطندباوي ، كّتاب رحمة اأم عبد الهادي املطوع يف احلفاير، 

كّتاب فاطمة ال�صورية يف احلفاير،  كّتاب مرمي باناعمة يف جرول ) اأبكر، 2009م: 133-131(.

وال�صريعة  العربية  اللغة  لتعليمهم  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمني  لأبناء  �صنوية  درا�صية  منحًا  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  معهد  يقدم    2
الإ�صالمية وتزويدهم بقدر كاٍف من القراآن الكرمي حفظًا، وال�صنة امل�صرفة. 
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ال�صبان  حممد  واأ�ص�صها  اخلريية  الإ�صعاف  جمعية   -

وجمموعة من الأدباء، وكانت تقدم فيها املحا�صرات الأدبية 

والثقافية والتي تن�صر يف جريدة �صوت احلجاز . 

املعهد  اأع�صاء  يقيمها  التي  الأدبية  امل�صامرات  ندوة   -

عبداهلل  الأمري  برعاية  البعثات  ومدر�صة  العلمي  ال�صعودي 

الفي�صل رحمه اهلل

- منتدى اإبراهيم فودة ومنتدي عبدالرزاق بليلة الذان كان 

يرتادهما  ال�صعراء والأدباء املعا�صرون .

- منتدي عبداهلل با�صراحيل وقد نّظم املنتدى العديد من 

املحا�صرات والأم�صيات الأدبية ومت تكرمي العديد من الرواد . 

تاأ�ص�س  وقد  كاتب  عبداحلميد  لالأ�صتاذ  الأحبة  ملتقى   -

1424هـ ويقدم امللتقى العديد من املحا�صرات الثقافية  عام 

)ال�صالح ، 2015 : 171( . 

عدد  مببادرة  1424هـ  عام  تاأ�ص�س  الن�صائي  بكة  رواق   -

من املثقفات املكيات ورعاية الأمرية عادلة بنت عبداهلل بن 

ال�صعرية  الأم�صيات  من  عدد  الرواق  نّظم  وقد  عبدالعزيز، 

والثقافية والأدبية. وقد مت موؤخرًا تواأمة رواق بكة الن�صائي مع 

نادي مكة الثقايف الأدبي يف 1439/5/21هـ ، لي�صبح م�صماه 

قبلة  مكاوي-  )موقع  الأدبي  الثقايف  مكة  بنادي  بكة  رواق 

الدنيا :2018: 1( .  

الأخرى  املنتديات  من  العديد  هناك   : اأخرى  منتديات   -

منها ما توقف لوفاة موؤ�ص�صه مثل : منتدى علي اأبو العال ومنها 

ما هو م�صتمر مثل منتدى:الفا�صي، وفاء املزروع وعبدالعزيز 

�صرحان وغريهم )ال�صالح ، 2015 : 171( . 

رفع  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  ال�صحافة  اأن  فيه  ل�صك  مما 

م�صتوى الوعي الثقايف لدى اأفراد املجتمع ، ولهذا فقد حر�س 

اأول  وقد ظهرت  ال�صحف  اأبناء مكة على طباعة  الرواد من 

ادخل  حينما  1300هـ  عام  املكرمة  مبكة  باململكة  مطبعة 

 ( املريية  املطبعة  انذاك  احلجاز  وايل  با�صا  نوري  عثمان 

طباعة  متت  وقد   )1( احلجازية  ال�صالنامة  تطبع  وكانت 

خم�صة ا�صدارات( وتلتها مطبعة �صم�س احلقيقة )1327هـ(، 

الكتب  تطبع  املطابع  هذه  جميع  وكانت  املاجدية  مطبعة  ثم 

العربية وغري العربية . اإل اأن ظهور ال�صحف تاأخر حتى عام 

مكة  يف  تطبع  �صحيفة  اأول  حجاز  �صحيفة  كانت  1326حيث 

املكرمة وقد اأ�صدر منها 175 عدد حتى عام 1333هـ وكانت 

1327هـ ظهرت  ، ويف عام  والرتكية  العربية  باللغتني  ت�صدر 

جريدة �صم�س احلقيقة، ثم جريدة �صفاء احلجاز ، ثم جريدة 

القبلة ، ثم جريدة الفالح . اأما يف العهد ال�صعودي فقد اأمر 

1343هـ  املكرمة  مكة  قواته  دخول  بعد  عبدالعزيز  امللك 

با�صدار جريدة ام القرى املخت�صة مبتابعة  اأخبار احلكومة 

الداخلية  والإجنازات  التطورات  اأهم  وابراز  ال�صعودية 

)الرقيب ، 2015 : 1( . ويف عام )1377هـ( ظهرت جريدة 

الندوة التي اندجمت لحقًا مع جريدة حراء )عام 1378هـ( 

الندوة )2(، تالها ظهور جريدة عكاظ  باإ�صم  مع الحتفاظ 

يف  �صدر  فقد  املجالت  اأما  احلايل.  للوقت  ا�صتمرت  والتي 

وجملة  )1327هـ(  احلقيقة  �صم�س  منها  جمالت  عدة  مكة 

النداء ال�صالمي )1356هـ( وجملة مدر�صة جرول الزراعية 

https:// اللكرتونية،2011م  مكة  �صحيفة   ( 1338هـ  عام  

 . ) makkahnewspaper.com/article/39725
يف  الع�صور  عرب  الكبري  الأثر  العامة  للمكتبات  كان  لقد 

العلمي  التطور  عجلة  ودفع  املجتمعات  على  اليجابي  التاأثري 

من  العديد  بوجود  مكة  مدينة  حظت  وقد  فيها.  والثقايف 

املكتبات اخلا�صة منها مكتبة الأمري �صرف الدين )تاأ�ص�صت 

النا�صر  امللك  بن  علي  رباط  مكتبة  وهناك   ، 1367هـ(  عام 

باجياد ، وهناك اأي�صا مكتبات الأربطة والتي كانت يوقف لها 

اأ�ص�س علماء امل�صجد احلرام  الكثري من الكتب القيمة . وقد 

)1247هـ(  فهد  اآل  اأ�صرة  مكتبة  منها  املكتبات  من  العديد 

املن�صاوي  حممد  ومكتبة  )1262هـ(  بكرزرعة  ابو  ومكتبة 

)1314هـ( ومكتبة ح�صني احلب�صي ومكتبة علوي ال�صقاف. وقد 

قام �صالطني الدولة العثمانية بجمع الكتب من اأروقة احلرم 

وهناك   ، املكي  احلرم  مبكتبة  �صميت  عامة  مكتبة  يف  املكي 

اأي�صا املكتبة املاجدية )1328هـ( وهي من اأهم املكتبات مبكة 

حيث �صمت الكثري من نفائ�س الكتب - وقد كانت كتب هذه 

املكتبة نواة للمكتبة العامة مبكة - وهناك اأي�صًا مكتبة ال�صيد 

ال�صيخ حممد  اأمان ومكتبة  ال�صيخ يحي  علوي مالكي ومكتبة 

وال�صيخ  الغزاوي  اإبراهيم  الأ�صتاذ  ومكتبة  ال�صبان  �صرور 

1 -  ال�صالنامة كلمة فار�صية مكونة من مقطعني ، حيث كلمة »�صال« تعني ال�صنة ، و »نامة« تعني الكتاب اأو الكتيب، لذا يق�صد بها الكتاب ال�صنوي، 
وهي كتب �صنوية كانت ت�صدرها الدولة العثمانية، لتوثيق الكثري من املعلومات والبيانات والإح�صائيات والأرقام املهمة الدقيقة عن بلدان الوطن 

العربي، ف�صاًل عن ال�صوؤون ال�صيا�صية، جند فيها اأرقامًا دقيقة عن �صكان الوليات ، وما فيها من حمالت جتارية وم�صاجد، ومعلومات عن املهن 

واحلرف التي كان يعمل بها ال�صكان )غازي ، 2012: 1(

.)https://makkahnewspaper.com/about-us( 2 -  جريدة الندوة تغري اإ�صمها موؤخرًا اإىل جريدة مكة يف �صعبان 1434هـ
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علوي �صطا وال�صيخ عبدامللك اآل ال�صيخ وال�صيد ح�صن فدعق 

بعد  كتبها  �صمت  التي  اخلا�صة  املكتبات  من  الكثري  وغريها 

اأ�صحابها اإىل حمتويـات املكتبة العامة واآل بع�صـها اإىل  وفاة 

الورثة الذين ل يزالون حمـافظني عليها ) كتبي ، 2011: 1( .  

: كانت مكة قدميًا حمطة للقوافل  د- النشاط اإلقتصادي 

املدينة  جنحت  حيث  وجنوبها  العربية  اجلزيرة  �صمال  بني 

اإم�صاك زمام التجارة بني اأطراف اجلزيرة العربية وبني  يف 

من  مكة  اأفادت  وقد  والروم،  الفر�س  املتناف�صني  الطرفني 

 ، اأدبية  منتديات  باتخاذها  للتجارة  اأقامتها  التي  الأ�صواق 

مزاولتها  خالل  من  جيدة  اقت�صادية  بظروف  مكة  ومتتعت 

للتجاره الداخلية واخلارجية، ومتكن اأهلها من حتقيق ثروات 

كان  وقد  مبكة.  املحيطه  البيئة  فقر  عو�صتهم  منها  جيده 

جتارمكة حمايدين؛ مما �صاعدهم على اإن�صاء عالقات ح�صنة 

اقرتابها  من  م�صتفيدين  وامل�صريني  الأحبا�س  جريانهم  مع 

تعمل  جتارية  �صفنا  ا�صتخدموا  حيث  البحرالأحمر،  من 

حل�صابهم يف البحر، و�صريوا العديد من القوافل التجارية يف 

ها  اأهمِّ ال�صناعات  من  العديد  مكة  اأهل  اتقن  وقد  الرب)1(. 

و�صــكاكني،  ونبـال  ورماح  ودروع  �صيوف  الأ�صلحة من  �صناعة 

ف�صاًل  وقدور،  و�صحاف  اأباريق  من  الفخـار  �صناعة  كذلك 

التجاريَّة  ة  اأهل مكَّ الت  ول�صِ  ، والأرائك  ة  �ِصرَّ
َ
الأ عن �صناعة 

فهًما  ازدادوا  والبعيدة  القريبة  والأمم  والقبائل  بال�ّصـُعوب 

من  واقتب�صـوا عدد  فتاأثروا  والدولية  البينيَّة  التجارة  ة  باأهميَّ

من  عرفوهـا  التي  ة  والثقافيَّ ة  الجتماعيَّ احل�صارية  املظاهر 

الروم والفر�س )مقبل،2008: 1(     

كافة  على  املكية  املراة  دور  اإىل  ال�صارة  هنا  يفوتنا  ول 

فخديجة   ، وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  الأ�صعده 

بنت خويلد كانت متار�س التجارة وكانت على درجة عالية من 

الوعي التجاري وال�صيا�صي .كما كانت املطّوفة املكّية على مر 

يف  املطوف  اخيها  و  لزوجها  معني  خري  الآن  وحتى  الع�صور 

خدمة حجاج بيت اهلل احلرام ، تقدم لهم ال�صيافة والرعاية 

ليتمكنوا  والثقافية  الدينية  والتوعية  والجتماعية  ال�صحية 

املكّية  املراة  دور  ُعزز  وقد   . و�صهولة  بي�صر  ن�صكهم  اداء  من 

القطاعات  الفاعلة  يف  معظم  بامل�صاركة   الوقت احلايل  يف 

اخلدمية احلكومية والأهلية باملدينة املقد�صة . 

لقد �صكلت مدينة مكة املكرمة بيئة ح�صارية غنية متازجت 

من  للعديد  التجارية  واخلربات  والتجارب  احل�صارات  فيها 

التي  منطقته  وثقافة  منهم خربات  كل  مّثل  الذين  الوافدين 

القت�صادية  الأن�صطة  وتنوعت  فتعددت   ، اأ�صاًل  منها  وفد 

وانعك�س   . املقد�صة  باملدينة  واملطاعم  التجارية  واملوؤ�ص�صات 

عن  عربت  التي  التجارية  املحالت  اأ�صماء  على  الأمر  هذا 

ذلك  اأمثلة  ومن   ، معني  �صعب  اأو  بلد  اإىل  اأ�صحابها  انت�صاب 

ال�صنقيطي ، الداغ�صتاين، الدهلوي ، الهاو�صاوي ، الرتكي ، 

الكردي ، امل�صري ، احللبي ، البخاري اإىل غري ذلك ، وكاأن 

اأمم الأر�س جميعها قد اجتمعت يف بلد واحد . 

لقد ازدهر الن�صاط الإقت�صادي مبدينة مكة املكرمة كثريًا 

يغذي  م�صدرًا  الدينية  املوا�صم  فا�صحت   ، ال�صالم  بعد 

تعاىل:  قال  لذلك  الكرمي  القران  اأ�صار  وقد  املدينة  اقت�صاد 

ِتنَي ِمن 
ْ
اِمٍر َياأ ُتوَك ِرَجاًل َوَعَلى ُكلِّ �صَ

ْ
جِّ َياأ ا�ِس ِباحْلَ ن يِف النَّ ذِّ

َ
)َواأ

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق (احلج 27. كان هذا الإذن الإلهي دافعًا لرواج 

التجارة اأيام احلج ، فمن احلجاج من ي�صرتي الب�صائع املكية 

بالده  من  ب�صاعته  معه  يجلب  من  ومنهم  بالده  يف  ليبيعها 

ليبيعها يف اأ�صواق مكة املكرمة . وقد كان وما زال مو�صم احلج 

اأحد اأهم املوا�صم التي تن�صط فيها الأ�صواق مبكة املكرمة ومن 

اأهم الأ�صواق املكية القدمية : �صوق املدعى، ال�صوق ال�صغري، 

اأ�صواق مكة  اأما   . الليل  �صوق   ، ال�صامية  �صوق   ، امل�صعى  �صوق 

الأدوار  اأ�صبحت مراكز جتارية مكّيفة متعددة  احلديثة فقد 

احلجاز،  �صوق  البيت،  اأبراج  اأ�صواق   : الأ�صواق  هذه  ومن   ،

املجاز،  ذي  �صوق  املركزي،  العزيزية  �صوق  ال�صيافة،  �صوق 

و�صوق العتيبية ال�صعبي . وقد ترتب على ذلك م�صاركة العديد 

باحلج  املرتبطة  الن�صاطات  يف  املقد�صة  املدينة  اأبناء  من 

والعمرة ومن اأهم املهن التي مار�صها املكيون القدماء خلدمة 

حلمل  ال�صقادف  �صناعة   ، احلالقة   ، الطوافة  احلجاج: 

الزمازمة وباعة  ، احلّمارة واجلّمالني )2(  ال�صّقا   ، احلجاج 

امل�صاويك، ومن ال�صناعات التي كانت وما زالت قائمة مبكة 

�صناعة ال�صبح ، اخل�صف ، الفخار، التنجيد )تنجيد القطن( 

1  كان اأهل مكة يف املا�صي اأهل مهن و�صناعات وكانوا ين�صبون با�صماء احلرف التي ميار�صوها مثل : املوؤذن ،القبوري ، ال�صائغ ، الّلبان ، ال�صاعاتي، 
الزمزمي، اجلّزار، العطرجي، العّطار، الفّران، الرّوا�س، ال�صّمان، الطّباخ، اخل�صري، الزيتوين، املطبقاين، امل�صحراتي وغريها من املهن . ومن 

املهن امل�صهورة مبكة قدميًا مهنة بيع العقاقري الطبية النباتية حيث كانت قاعة ال�صفا وهي جمموعة من الدكاكني حلكماء هنود يعاجلون بالأدوية 

ال�صعبية بالطب اليوناين كالعقاقري والدهانات وال�صفوفات ) اأبكر، 2009م : 249-171(.

2  اأ�صحاب احلمري واجلمال الذين ينقلون احلجاج وب�صائعهم بني جدة ومكة واملدينة املنورة .
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واحلدادون  احلبوب  وباعة  واخل�صرية   للفكاهانية   اإ�صافة 

واحلالقون  والعطرجية  والدباغون  وال�صاغة  والبناوؤون 

فرتة  خالل  منتجاتهم  على  الطلب  يزداد  والذين  والفّرانون 

احلج )�صكل12(.

والعمرة  احلج  واقت�صاديات  بخدمات  الهتمام  تطور  لقد 

وحتى  عبدالعزيز  امللك  عهد  منذ  ال�صعودي  العهد  يف  كثريا 

متكاملة  ا�صرتاتيجية  اإعداد  يف  ذلك  ومتثل  احلايل  الوقت 

من  اأكرب  لعدد  الفر�صة  واإتاحة  احلج  منظومة   لتطوير 

امل�صلمني لتاأدية منا�صك احلج والعمرة ، وقد اأجنزت حكومة 

اململكة اأكرب تو�صعة للحرمني ال�صريفني يف التاريخ الإ�صالمي، 

فيما جاء تطويرامل�صاعر املقد�صة خطوة مهمة ل�صتيعاب هذه 

مليون  ل�صتيعاب30  خطة  و�صمن  �صنويًا  املتزايدة  العداد 

حاج ومعتمر يف ال�صنوات القادمة وفقًا لروؤية اململكة 2030. 

وي�صاف اإىل ذلك اإجناز �صبكة قطار امل�صاعر املقد�صة وم�صاريع 

ا�صكان وخيم احلجيج والنتهاء من تو�صعة واإن�صاء املطارات 

ال�صخمة ل�صتقبال �صيوف الرحمن وتوفري اإدارة اأمنية فاعلة 

ومنجزة ؛ للحفاظ على اأمن احلجاج وا�صتقرارهم ، يف ظل 

اإىل  اإ�صافة  حتديات الإرهاب وحماولة ت�صي�س �صعائر احلج. 

ت�صمل  التي  الرحمن  ل�صيوف  ال�صحية  اخلدمات  منظومة 

لرعايتهم  ال�صحية  الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفيات  جتهيز 

�صكل ) 12( الن�صاط الإقت�صادي يف مدينة مكة املكرمة

Khatupkanh, Ismail Khalil Ismail )2015) wrote “An encyclopedia of the culture of the Makka society during 
about a century and a half,” nine volumes, the publisher wrote authors, Jeddah./

امل�صدر : 

�صاملة  ونظافة  ومتوينية  وتوعوية  معلوماتية  خدمات  وتقدمي 

متقدمة  خدمات  مع  ال�صاعة،  مدار  على  امل�صاعر  يف  ودائمة 

امل�صاعر  يف  والإنارة  الت�صجري  وعمليات  ال�صحي  لل�صرف 

المر  اجلمرات،  جل�صر  م�صتمرة  تو�صعات  وتنفيذ  املقد�صة 

الذي يوؤكد اأهمية الدور الكبري الذي توليه اململكة حلجاج بيت 

املنظمة  النقل  بعملية  الإ�صاده  هنا  يفوتنا  ول  احلرام.   اهلل 

للحجاج ، من خالل جتهيز وزارة احلج 18 �صركة نقل �صعودية 

واأكرث من 18 األف حافلة لنقل احلجاج خالل تنقلهم بني مكة 

املكرمة واملدينة املنورة وامل�صاعر املقد�صة اأثناء اأداء املنا�صك 

مو�صمية تطرحها  وفني  �صائق  األف وظيفة  لتوفري24  اأدى  ما 

�صركات النقل لل�صباب ال�صعودي . 
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رابعًا : الخالصة : 
اأ�صهمت الظروف التاريخية والأحداث التي مر بها املجتمع 

والتي   ، املجتمع  يف  ال�صائدة  الثقافة  منط  ت�صكيل  يف  املكي 

ميكن ايجاز اأهم مالحمها يف النقاط التالية : 

- اأكدت الآيات القرانية على عاملية الإقليم احل�صاري ملكة 

َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِس  ِللنَّ َع  ُو�صِ َبْيٍت  َل  وَّ
َ
اأ )اإِنَّ   : تعاىل  قال  املكرمة 

ْلَعامَلِنَي( اآل عمران 96. فكلمة النا�س والعاملني  ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّ

توؤكدان على عاملية املكان وعاملية احلج . ثم انطلقت الدعوة 

املحمدية كتاأكيد على عاملية الر�صالة اخلامتة للنا�س اجمعني 

وهذا ما ورد يف الأمر اللهي للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال 

مَّ اْلُقَرى َوَمْن 
ُ
ُتنِذَر اأ ا لِّ ْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُقْراآًنا َعَرِبيًّ

َ
تعاىل: )َوَكَذِلَك اأ

خرجت  ذلك  على  وبناء   .  )7( ال�صورى   ) الية   .... َحْوَلَها 

القدم  القر�صية منذ  املكية  البيوت  اأبناء  هجرات عديدة من 

والتابعني  ال�صحابة  فتفّرق  الفاحتة  العربية  اجليو�س  �صمن 

يف الأم�صار الإ�صالمية ، وباملقابل ا�صتقبلت املدينة املقد�صة 

البيت  جماورة  ا�صتعذب  من  ومنهم  واملعتمرين  احلجاج 

احلرام فلم يعودوا لبالدهم و�صاهموا يف ت�صكيل ال�صخ�صية 

احل�صارية الفريدة ملدينة مكة املكرمة .

اإل  ماهو  اأعيننا  اأمام  املاثل  املكي  امل�صهد احل�صاري  اإّن   -

حم�صلة لرتاكم موجات ثقافية منوعه من عمليات الإنت�صار 

وجمال  مكة  ونهايتها  مكة  من�صاأها  الجتاه  ثنائية  املكاين 

تاأثريها العامل عمومًا والعامل ال�صالمي على وجه اخل�صو�س. 

البيت  مبجاورة  للمدينة  احل�صارية  البيئة  �صكل  ارتبط   -

احلرام ، فعلى الرغم من احاطة ال�صال�صل اجلبلية بامل�صجد 

على  العمران  امتد  فقد   ، باملع�صم  ال�صوار  احاطة  احلرام 

وتو�صعت  املدينة  اأحياء  ومنت   ، له  املقابلة  اجلبلية  ال�صفوح 

ب�صكل دائري حوله تقطعها �صوارع متتد ا�صعاعيًا منه باجتاه 

الأطراف . ويف الع�صر ال�صعودي الزاهر توالت م�صاريع تو�صعة 

الطرق  ومد  اجل�صور  وبناء  النفاق  و�صق  احلرام  امل�صجد 

وتو�صعها  املدينة  لمتداد  ادى  مما   ، املدينة  حول  الدائرية 

ب�صكل كبري باجتاه الطراف . 

- �صاهمت التفاعالت والعالقات احل�صارية ملكة يف �صياغة 

على  انعك�س  والذي   ، املكرمة  ملكة  الفريد  احل�صاري  املظهر 

الرتاث  يف  املتمثلة  احل�صارية  العنا�صر  من  العديد  �صورة 

املعماري املكي ، املتاحف ، الرتكيب ال�صكاين ، اللغة ، الأزياء 

الن�صاط   ، وامل�صروبات  الأطعمة   ، واملنا�صبات  الحتفالت 

القت�صادي . 

وهي   ، للمجتمع  امل�صرتكة  احلياة  طريقة  هي  الثقافة  اإن 

نتاج ب�صري خال�س يكت�صبه الن�صان من املجتمع الذي يعي�س 

ما  وعادة   . عليها  ينفتح  اأو  يعاي�صها  التي  واملجتمعات  فيه 

تنتقل الثقافة من جيل لخر على �صكل نظم وعادات وتقاليد 

ومعارف يتوارثها ال�صلف عن اخللف ، اإل ان هذا ل ينفي اأبدًا 

ت�صيفه  والتغيري مبا  للتعديل  قابلة  الثقافة متجددة  تكون  اأن 

وعادات  وقيم  واأدوات  خربات  من  اجلديدة  الأجيال  عليها 

الثقايف  الإت�صال  يلعب  ما  وغالبًا   ، متعدده  �صلوك  وامناط 

بني املجتمعات الب�صرية دورًا فاعاًل يف حدوث التغري الثقايف 

والجتماعي للمجتمع وما يرتتب على ذلك من تغريات مادية 

تاأثري  الآن من  نلم�صه  . وهذا ما  املجتمع  لثقافة  وغري مادية 

العوملة على تغيري القيم الثقافية للمجتمعات الن�صانية عمومًا 

واملجتمع املكي على وجه اخل�صو�س ، فتغريت ثقافة امل�صكن 

فظهر منط البنيان احلديث الذي يعك�س طرز البناء المريكي 

املو�صة  ثقافة  فانت�صرت  امللب�س  ثقافة  وتغريت   ، والوربي 

املتجددة ومتابعة جديد املاركات التجارية املعروفة ، وتغريت 

زيارة  على  الإقبال  وزاد  املجتمع  لبناء  ال�صحية  الثقافة 

منط  تغري  كما   ، والتقليدي  ال�صعبي  الطب  وتراجع  الطباء 

وانت�صرت  العاملية  املطابخ  انواع  على  ال�صكان  وانفتح  الطعام 

والهندي  اجلاوي  الطعام  تقدم  التي  املطاعم  من  الكثرب 

واملك�صيكي  واليطايل  والباك�صتاين  والتايالندي  وال�صيني 

على  الغربية  الثقافة  تاأثري  يت�صح  بل   . الخ   ..... والمريكي 

الثقافة املحلية يف انت�صار مطاعم الوجبات ال�صريعة المريكية 

 Macdonald's : امل�صهورة وا�صبحت لها وكالت حملية مثل

 , Hardees ,Pizza Hut ,Chili's ,Fridays, Starbucks,
اأنحاء املدينة .  Dunkin Donuts   بفروع متعددة يف كافة 
كما �صمل التغري اأي�صا و�صائل الرتفيه املحلية التي تال�صت عند 

فئة ال�صباب بالتحديد لتحل حملها العاب التن�س ، والبلياردو، 

واللعاب اللكرتونية ، بل وتعددت القنوات الف�صائية العاملية 

التي تنقل الغث وال�صمني ، وا�صبح من غري امل�صتغرب ق�صاء 

ال�صاعات الطويلة يف متابعتها للرتفية . 

اأي�صا كان ل�صتقدام ال�صر ال�صعودية العمالة الوافدة للعمل 

كمربيات وعامالت و�صائقني يف املنازل اأثرًا كبريًا على ثقافة 

عن  متاما  خمتلفة  ثقافات  ميثلون  لكونهم  املكي  املجتمع 

جميع  مع  وم�صتمر  مبا�صر  ب�صكل  ويتوا�صلون  املكي  املجتمع 

و�صائل  تطور  اإىل  الإ�صارة  هنا  يفوتنا  ول   . ال�صرة  افراد 

الإت�صال وتكنولوجيا املعلومات ودورها يف تي�صري الت�صالت 
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الثقافية بني املجتمع املكي وال�صعودي عمومًا والعامل اخلارجي 

بني  املتزايد  الثقايف  للتفاعل  نتيجة  جديدة  ثقافات  وظهور 

الثقافتني املحلية والعاملية ، خ�صو�صًا مع زيادة الإقبال على 

تعلم اللغة الجنليزية كلغة ثانية يف الدولة . 

    وخال�صة القول : تعد مكة املكرمة مدينة عاملية منذ القدم 

، فهي رائدة لن�صر العقيدة ال�صحيحة ، ومناره للعلم ومالذا 

للباحثني عن المن الفكري والروحي واجل�صدي ، و�صتظل اإىل 

الأبد باذن اهلل رائدة لالأمة ال�صالمية فكريًا وثقافيًا ودينيا ُ.
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