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الثقافة احلديثة يف مكة املكرمة
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ملخّص
ً
ً
وعلميا مع حركة التاريخ ،بسبب تفاعلابا اليبديد مبع
ثقافيا
مكة تكيفت
ّ
كل ّ
فج عميق.
المسلمين الوافدين علياا من
كمبا كاتبت هبال المدينببة المقدمبة عامبل تبوا ف ميامببا فبا مباحة ال ببال
اإلمالما أيام القالقل السيامية التا شبادتاا مراكبا الفالفبة .ومبع أف اء بوا
فياا تكاد تكوف علمية روحية بحتة لكناا كاتت ّ
تقض مضا ع المست مرين

لما كاتت تتضمنه تلك اء وا مبن م نويبات تل بل المسبلمين يستيب رعف ال ّبا
والكرامبة و ببببا الضبي  ،كمببا كباف لهببا التببيثير فبا تيببر ال لب والمببدا ع علب

ص يد ال ال اإلمالما .وكاف التطو الكبير الاي حدث فا مكة تيميس أعل
مطب ة منة  7121هب  .ث

ا الدمتو ال ثماتا ليكوف بداية عاد دخول الثقافة

الحديثة بل البلد الحرام.

كاف لموقع مكة المكرمة الدينا أثر فا

ل هال المدينة قبلة لل لمبا واءدببا

والمثقفين ،كما ها قبلة للمسلمين ،وهييت لها هال المكاتة أف تضيف بل تلربتاا
*  -باحث يمنا.
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التاريفيببببة دع ً ا ديب ًبببدا  ،أم بببا ف بببا تحدي بببد هويتا بببا اللدي بببد  ،بص بببفتاا ما بببب

ً
الوحا،ومولببد الرمببالة ،والبيببت البباي يحببج بليببه مببن امببتطاي مببن المسببلمين مبببيال،
وامبببتطاعت مك ببة المكرم ببة أف تب ببرا هببباا الب ببد ال ببدينا والروح ببا اللدي ببد ،وأف
يسببتبي أبنااهببا بلب تلببك التحببوهت التببا أمببامت فببا صبياغة صببو

مة يببة لمكببة

المكرمة وأبنائاا عل مر التاريخ.
عيلفببت اهتتبببال فببا تبباريخ مكببة المكرمببة تلببك المروتببة والقابليببة للتكيببف مببع
حركة التاريخ ،وما يستبد عليابا مبن أحبداث ،علب البك النحبو الباي امبتطاي مبن
خال لببه المكيبوف أف يحولببوا وادياب الملببدأ بلب أف يكببوف مركب ًباا أمامب ًبيا للتبببا
ال ببابر فببا ال ببال القببدي  ،وأف تببن كس المروتببة الاهنيببة فببا مببيطرتا عل ب مببا
يمكن أف يفدش صو بلدتا المقدمة ،أو أف يحيلاا بل أ وا متبيثر بالمنااعبات
الدينية أو اهقتصادية أو اه تماعية ،كما فا ميطرتا  ،وه القوم التبا  ،عل أف
تحببدث ثببو ا تماعيببة ه يمكببن أف يببد د أحببد مببداها لببو ل ب يفففببوا مببن غلببوا
التفاوت الطبقا الحاد الاي عاشته مكة المكرمة فبا اهليتابا ،ومقاومبة تفبر مبن
الو ول المكية لهباا الحبادث الباي يمكبن أف ي كبر علب البلبد المقدمبة هبدو ها
ومببكينتاا،بيف وض ب وا تاايببة للفقببر الحبباد ،بببيف أمبباموا لفقببرا مكببة فببا تلببا
اإليالف،ليكوف لكل مكا مامه فا تلك التبا التا تار ي اليمن شتا ،واليبام
ً
صيفا.
وحين دخلت مكة المكرمة بي م اا فا اإلمالم ،ب د صراي عقائدي ومياما
شديد ،ل تيي مكة لنفساا أف تغدو كبب ض اللابات فبا اللة يبر ال رييبة ،التبا
تمردت عل الفليفة اللديد ،ب د وفا الرمول صل اهلل عليه وآله ومل  ،أو ا تبدت
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عن الدين تفسه،فآثرت مكة المكرمة التا دخلبت فبا اإلمبالم ،ببيخر  ،أف ت بض
عليه بالنوا ا ،وأف تايئ تفساا ،أو عل اءقل أف يايئ أبنااها أتفسا لماام ميامية
وقياديببة قادمببة ،كبباف أبراهببا أف آلببت الفال فببة بلب مكببة وأبنائاببا حتب لببو كاتببت
ال اصمة السيامية للدولة اإلمالمية ها المدينة المنو .
ول يحل اتتقال الفالفة الراشد بل الكوفة ،ومبن ب بدها تحبول الفالفبة ،مبع
اءمويين،بل ملك عضوض ،دعف أف تتكيف مكبة المكرمبة والمكيبوف مبع تلبك
المرحلب ة السيامببية التببا أريببد لهبا أف يفببر أبنااهببا للتببرف ولل لب  ،فيمببا أهلاببا مببن
كلياما ،وكر ي شباياا من تب اما ،وكما عرفت أطرافاا ً
ألواتا من الترف والظرف

الحبببا ي اللطيببف ،فقببد عرفببت حصببياتاا أضب ً
بربا مببن الت مببق فببا الببدين وعلومببه،

فكاف ءبنائاا القياد الدينية التا تحددت مالمحاا فا برعا مد مة فقاية مكية،
تتمتع بغير قليل من المروتة الفكرية ،أمامت فا صياغة المدوتة الفقاية التبا ببدأت
ب بد اهلل ين عباع ( ضا اهلل عناما) ومبن تب به مبن تالميبال وحوارييبه كمباهبد
ين بر وطاعوع ين كيساف ومب يد يبن بيبر ومبليماف يبن يسبا وعكرمبة مبول
اين عباع ،ث مفياف ين عيينة ومل ين خالد وعمرو ين دينبا وعببداهلل يبن بريج
وعبببداهلل يببن أيب تلببي ( )7بلب أف تبببرا مال مب هلببه الد مببة الفقايببة المكيببة علب يببد
محمببد يببن بدر يببس اليبباف ا (صبباح المبباه اليبباير ) وأف يسببتمر عطببا مكببة
المكرمة فا تحولها،وقد خبا بش اعاا السياما،مع قدوم ال باميين ،بل مركا من
مراكا ال لوم ال ريية واإلمالمية التا ه تفطئاا ال ين حين تليل بصرها فا كت
التبباريخ والطبقببات والتببرا والسبير ،لتبببد أف مكببة المكرمببة غببدت ،بيبنائاببا عبمببن
ً
مقصدا ً
ماما ه
قصدها من علما الحباج وأدبائا  ،ومن آثر أف يلاع ييتاا ال تيق،
يكتمل عل ال لما به بةيا تبه« ،وكباف ال لمبا فبا ال صبو اءولب يقصبدوتاا مبن
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مختلبببف أقطبببا ال بببال اإلمبببالما ليبببردوا ً
كنبببا مبببن أ كببباف ديبببنا أداال ف ببرض،
وليضيفوا بل الك أمو ً ا من أهمابا التبةود ببااد ال لب والم رفبة ،فال بال يفبد بليابا مبن
أقص الميرق أو المغرأ فليتقا ب ال آخر من ببالد ب يبد عبن ببالدل فيحصبل مبن
هاا اه لتقا تقا أ وتفاه  ،وامتااد عل  ،وامتداد لروافد الم رفة ،واتتيا لألفكا
يين مختلف اءقطا اإلمالمية.)1( »..
ول ببل الببك أكسب مكببة المكرمببة مروتببة فببا تحديببد هو يببة مببن ينتسب بلياببا،
موا أكاف من أهلاا أو مبن باع فيابا مبن ال لمبا واءدببا  ،الباين يرلفبوف رباهر
ببدير بالتيمببل والنظببر ،كمببا فببا البخبباري صبباح اللببامع الصببحي  ،و ببا اهلل

الامخيببري صبباح الكيبباف ،والفيرع بببادي صبباح القبباموع واللببوينا ببب بمببام
الحرمين ب والصغاتا اللغبوي اليباير ،والباهبا صباح تباريخ اإلمبالم ،وايبن هيبام

اءتصاري النحوي ،والسبكا صاح عروع اءفراح فا شرح المفتباح ،والسبخاعي

صاح الضو الالمع  ،وغيره من ال لما واءدبا الاين كاتوا يلدعف فا مكبة
المكرمبة ومومببماا ال ظبي فببا الحبج فرصببة للقببا طائفبة مببن علمبا اءمببة البباين ه
تسن لهب الفرصبة للقبا والبد ع واه تمباي فبا مبوا مكبة المكرمبة ،علب البك
ّ
النحببو البباي تصببو ل كت ب الرحلببة ال ب الحببج ،التببا قلمببا خلببت،وفا أي عصببر مببن
عصو القو أو الض ف ،من بشا بل علما مكة المكرمة أو من وفد بليابا ،حا ً با
أو مباع ً ا ،وتغدو أروقة البيت ال تيق محل تظر وتفتيش وحصول عل اإل بااات فبا
مختلف ال لوم ال ريية واإلمالمية(.)3
ول بيس مببن شببك فببا أف للتقلب بات السيامببية التببا حببدثت فببا مراكببا الفال فببة
اإلمالمية فا بغداد والقاهر  ،وض ف السلطة السيامية ً
أثبرا فبا تبد توثيبق ابود
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علما مكة المكرمة وأدبائاا ،فل يحفظ لنا التاريخ موا بشا ات محدود لب ض
علمائاببا وأدبائاببا البباين رلببوا بل ب ببوا البيببت ال تيببق ،فببا حببين أف عب ً
بددا آخببر مببن
علمائاببا وأدبائاببا ص ب ّنفوا فببا عببداد أقببالي أخببر ا بسببب الهبببر بلياببا ،أو التلمببا
ل لمائاا ،أو الوفا فياا،مع أف هناد ً
تفرا من علما مكة المكرمة برع وا فبا ب بض
ال لوم ال ريية واإلمالمية ،عبفاصة الفقه واءصول والتفسير والحبديث والنحبو واللغبة
والتبباريخ والتببرا

 ،عيكفببا للتببدليل عل ب الببك اإللمبباح بل ب مح ب الببدين الطبببري

( 526 -576هببب) ،البباي كبباف مببن أكببابر علمببا الحببديث ،وعبببدالملك ال ص بباما
ّ
(7231-218هب)،التا أربت مرلفاتبه علب السبتين ،ولقب بفاتمبة المحققبين( ،)6وايبن
ً
عالف الصديقا (7561-225هب) ( ،)6فضال عن اءمر المكية التا اشتارت طائفة من
أبنائاببا يو اثببة ال لب كب ً
بابرا عببن كببابر ،كببالطبريين ،والنببويريين ،وآل رايببر  ،وآل
فاد(.)5
وأدت القال قببل السيامببية التببا شببادتاا مراكببا الفالفببة فببا أف تتحببول مكببة
المكرمببة بل ب عامببل تببوا ف فببا الكفببة السيامببية ،فغببدت محببل شببد و بباأ يببين
الفال فببة فببا بغببداد والقبباهر (،)1ومببن ثبب ب ببض المراكببا السيامببية اإلقليميببة فببا
اللةير ال رييبة ،وعلب اءخبل البيمن ،وكباف تصبي مكبة المكرمبة وأبنائابا مبن
الك التبااأ السياما اي اءب اد الرمةية الدينية ،أف أغدق علياا الفلفبا والملبود
والبوه البباين يفطببوف ودهببا ،بالمببال والصبالت واءوقبباف واللرايبات التببا ه يكبباد
يفلو تاريخ من تواريخ مكة المكرمة فا ال صو المتيخر مبن اإلشبا بليابا ،واتتظبا
المكيين والملبارعين لتلبك الهبدايا والصبدقات التبا تيبمل أمرا هبا عوهتابا وأعياتابا
وعامتاببا( ، )8ليسببا الببك فببا تفر يببم هببال المدينببة مببن دع هببا السيامببا ،اكتفببا
بمكاتتاببا الدينيببة التببا تببل القببرآف الكببري علياببا فببا قولببه ت بال  ب ّف أ ّعل ي ْيببت
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ّْ
كببة مبا ً
وضببع ل ّلنبباع ل ّلبباي يب ّ
كببا وهب ًبدا لل ببالمين( آل عمببراف  ،)25وهبباا مببا
أكببد ،عل ب طببول التبباريخ اإلمببالما ،صببو تاا النمطيببة تلببك ،مركب ًباا ً
مام با لل لببوم
ال ريية واإلمالمية ،وأف يل ل ب دها عن التقلبات السيامية الكبر ا لكا يفلل
طائفة من أبنائاا لل لب والبحبث والتبيليف والتبدريس ،وأف يحبتفظ مومب الحبج بلب
ييتا ببا ال تي ببق ي شب ب اعه البببدافد الم ببوحا ل ببدد م ببن علم ببا اءم ببة ع ببال السيام ببة
فياا،ب دد مبن التحبوهت فبا بلداتا ،عبفاصبة ب بد أف أحكب اهمبت ما اءعرعيب
هيمنته علب م ظب أ باا ال بال اإلمبالما ،ورلبت مكبة المكرمبة وحرمابا ا مبن
وعلمااهبا المقنتبوف ال باكفوف علب ال بباد والتبدريس والتببيليف محبل قلبق ب ببض
الحكومبببات اهمبببت مارية التبببا أقب ّ
ببض مضبببب اا أف ير بببع ب بببض أبنبببا البببدعل
اهمت مارية بل بالده  ،وقد حملبوا يبين بواتحا روح اللاباد والنضبال ،دعف أف
ينبس علما مكة المكرمة يبنت شفة فا السيامة أوغيرها ،ولكن هاا ما أوحبال
بليا حرماا ا من ومومماا اءكبر(.)2
والاي ّ
يتيمل فا تاريخ مكة المكرمة فا القرعف الفالية ،وحت ميا ف القبرف
الراببع عيببر الهبببري (ال يبرين الميالدي)،يببد د التببيثير البدينا للحببرم اليببريف فببا
ّ
الموضبوعات ال لميبة والفكريبة التبا تبوفر عليابا علمااهبا،وها فبا مبملابا حصببيلة
ال لوم اإلتساتية وما يفدماا مبن علبوم ا لبة كاللغبة والنحبو والمنطبق ،و بف لب ي بن
الك ّ
خلو تلك اء وا من اشتغال بال لوم الطبي ية والتطبيقيبة( ،)75بضبافة بلب الطب
والص يدلة ،وكباف لبب ض الد امبات ال لميبة فيابا مال مب ومنباهج ،عبفاصبة التباريخ
باتلاهاته ومااهبه ،والاي كاف للمكيين،منا قرعف ،م ال واضحة فبا تيصبيله،
بد ا باء قا ومرع ً ا بالفاكاا والطبري وال صاما ودحالف ،وحت الغا ي المكا
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ّ
المتوف فا منتصف القرف الهبري الماضا( ،)77والد امات النحوية واللغو يبة التبا لب
ً
يفل قرف من القرعف دعف اشبتغال المكيبين فياا،فضبال عبن الد امبات الدينيبة فبا
الفقه وأصوله والتفسير والحدث وعل الكالم والتصوف ،موا فا الحرم اليبريف
أو فا مدا ماا وأربطتاا ،عباهنية علميبة منفتحبة علب ا خبر ،ه تميبل بلب التيبدد أو
الماهبية( ، )71وكيف الك ب بض فيبوض مكبة المكرمبة وت بددها السبكاتا ،الباي
آل بل ب ت ببدد مبباهبا وثقببافا ،أكس ب أهلاببا ،عبفاصببة علما هببا مروتببة يص ب
و وها فا مراكا دينية وثقافية أخر ا.
وتيببير التببواريخ المكيببة بل ب أف النيبباا ال لمببا والتببيليفا فببا مكببة المكرمببة
حببافظ علب قوتببه وتمائببه ،عببر القببرعف الماضببية ،وحفلببت حصببيات الحببرم اليببريف
وأروقته بحلقات ال لما  ،فا الفقه والفرائض والحديث والتفسير واللغة والنحو ،التا
كاتت تلك الحلقبات ال لميبة مبن أرابر مال مب الحبرم اليبريف التبا ه يكباد يفلبو
منابا آتبا الليبل وأطبراف النابا  ،حتب أتابا بلغبت تحبو مئبة حلقبة ،فبا صبو تاريفيبة
ّ
مثلاا علما مكة وحرماا ،طوال قرعف خلت،ورلت ماكثة بل ما قبل عقود قليلبة
من الاماف ،كاف الحرم اليريف فياا ب فيما يقول هرخروتيبه ب ب ام بة يتخبرج فيابا
الطالأ وال لما مبن مختلبف أقطبا ال بال اإلمبالما ،ليمتبد اء ثبر ال لمبا والروحبا
لمكة المكرمة وعلمائابا بلب تلبك البلبداف ،مبوا مبن خبال ل تلمبا عبدد مبن قادتابا
وعلمائاا وأبنائاا ل لما الحبرم،أو مبن خبال ل البرحالت ال لميبة التبا قبام يابا تفبر مبن
علما مكة بل تلبك البلبداف ،لنيبر ال لب وتيمبيس المبدا ع والم اهبد والمرمسبات
اإلمببالمية ،ل ببل مببن أبراهببا مببدا ع تاض بة ال لمببا ي تدوتيسببيا .التببا كاتببت تببوا
ءكثر من أرب مائة مد مة وم اد عال(.)73
عيب ببدو أف خ ببرعج مك ببة المكرم ببة م ببن الفريط ببة السيام ببية ،ومحاول ببة المراك ببا
_______________________________
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السيامببية المتصببا عة علب كرمببا الفال فببة كسب وه هببا ،والببدعا للخليفببة مببن
علب منبرهببا فيخطب اللم ببة وال يببدين ،أمببا فببا تفريغاببا مببن ال مببل السيامببا،
عبلدا ً
وقص رها عل أف تكوف ييئة لل باد والدعا للخلفا والسالطينً ،
آمنا يقصدل
الفارعف بدينا عبيرواحا بليه ،فا أثنا الفبو ات السيامبية والدمو يبة ،ليحلابا كبل
الك بل مدينة ه تريد،وه ير يبد لهبا ا خبرعف أف تيبترد فبا اليبيف ال بام ،عبفاصبة
1

السياما *  ،ما أثر فا اإلتتاج التيليفا ل لمائاا ،وألقت قدمبيتاا ومكاتتابا الدينيبة
رال لها عل مبا يلقب فيابا مبن دروع ه تببرح فبا غالب اءحيباف اءتمباا التقليديبة
ليبروا اءدا والتلقببا فبا ال لببوم اإلمبالمية ،علب البك النحببو التبا تصببو ل كتب
الطبقات والترا

وفاا ع الر ال.

وامتمر ال طا ال لما والثقبافا لمكبة المكرمبة وعلمائابا علب منبوال واحبد فبا
الد ع والتيليف والتدريس ،وحفلت المكتبات المكية ب دد وافر من مرلفات علما
مكببة والملبباعرين فياببا ،فببا حركببة دلعبببة تيببطة لب يفببل مناببا قببرف مببن القببرعف
المتيخر  ،وكاف لتلك المرلفات دع فبا المحافظبة علب البروح التقليديبة فبا التبيليف
والبحث ،كما فا المتوف واليروح والحواشا والتامييات ،وكاف يقصد منابا،فا

الغال ،أف تكوف ً
دروما ت ليمية يتيحاا علما الحرم والمدا ع والةوايا لمن قصده

مببن الطببالأ والحببباج والم تمببرين ،وأكببدت تلببك المرلفببات والرمببائل ،عل ب مببدا
قب بببرعف ،مكاتب بببة علمب بببا مكب بببة وحرماب بببا ،و بحب ببباطتا بب بببيلواف مب بببن التببيب ببببل
واهحترام ،وهييت إلتتا ا ال لما أف يرعج فا مختلف بلبداف ال بال اإلمبالما(،)76
*  -يقصد الكات بكلمة السياما الصراي من أ ل السلطة ،أما السيامة بمفاوماا اإلمالما ،وها
عاية شؤعف اءمة ،فاا من صمي الد امات اإلمالمية كلاا بمكة وغيرها.ولالك كاتت مكة كما
ً
آتفا ّ
تقض مضا ع المست مرين (ثقافتنا).
قال الكات
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علب ب اءخ ببل ببة الهن ببد الي ببرقية ،وغ ببرأ بفريقي ببا .عيالح ببظ علب ب الفص ببائل
الموض ببوعية لتل ببك المرلف ببات وفااه ببا لمنام ببك الح ببج وال م ببر  ،حي ببث حظي ببت هات بباف
اليب يرتاف بطائفببة ضببخمة مببن المرلفببات والرمببائل والمتببوف ،التببا امببتبابت للم ن ب
الببدينا واهقتصببادي البباي رب ب علمببا الحببرم بببآهف الحببباج وال مببا  ،وفببا حيببا
علمية ربطبت أولئبك ال لمبا بسبمات خلقيبة وتبيت ياب عبن أف ييبغلوا أتفسبا بغيبر
ال بببباد والتبببدريس والتبببيليف ،وأضبببفت علبببيا صبببو ً ا م ببن حي ببا ال لم ببا الر ب بباتيين
الااهدين بما فا أيدي الناع.
ولب تقببف حركببة التببيليف والنيببر فببا مكببة المكرمببة عنببد حببدود الو اقببة التببا
كاتت ائلة فا أمباكن مختلفبة فيابا ،كمنطقبة بباأ السبالم التبا ت بود شبارتاا
«بلب قببرعف تسببق دخببول الطباعبة بلب مكبة المكرمببة ،فقبد كبباف موق ً با للببو اقين
والنساخ وكتاأ شاادات الحبج والة يبا للم تمبرين والحبباج»( ،)76ليفيبد علمااهبا
مما تتيحه الطباعة التا ا ت فا غير موقع من ال ال اإلمالما،فا تير مرلفباتا
التا رلت ّ
وفيه لوضع التبيليف والبحبث فبا ال صبو اإلمبالمية المتبيخر  ،وكباف أعل
عببال مكببا يقببوم بطباعببة مرلفاتببه هببو محمببد يببن عمببر أيبب عبببدالم طا النببوعي
اللاعي ،الاي قام بطباعة مرلفه فبت المليب بيبرح مختصبر الفطيب فبا مطب بة
يوه ق الياير بالقباهر  ،عبام 7115ه ب 7862م ،وأحمبد يبن محمبد يبن مضباف أيب
الفبوا المر وقببا الحسببينا ،البباي قبام بطباعببة عببدد مببن مرلفاتبه فببا مطب ببة شبباهين
بالقاهر عام 7111هب 7855م،وتير أحمد ينا دحالف ومحمد م يد بابصبيل وأيبو
بكر شطا وآخرعف ً
عددا من مرلفاتا فا مصر والهند وأتدوتيسيا(.)75
كاف عبام 7355ه ب 7881م ً
ً
مفصبليا فبا تباريخ مكبة المكرمبة ب ب والحبباا
عامبا

عامة ب حيبث كباف هباا ال بام بمبا يمثلبه مبن عتببة تبرب

تاايبة القبرف الثالبث عيبر،

_______________________________
711______________________________

ثقافتنا

●

الثقافة الحديثة فا مكة المكرمة

بمطلع القبرف الراببع عيبر الهببر يين فاتحبة عبدد مبن التحبوهت الثقافيبة والسيامبية
التببا مببتترد أثرهببا ال ميببق فببا مكببة المكرمببة وتفباببا الثقافيببة .وتر ببع أهميببة هبباا
ال ام بل تيميس أعل مطب ة فا الحباا ،وها الثاتية من توعاا فا اللةير ال ريية
ب بد مطب ببة الوهيبة التببا تيمسبت فببا صبن ا عببام 7121ه ب 7812م ،والتببا كاتببت
بحدا ثما والا مكة المكرمة عثماف توري باشا ،الاي تميات وهيتبه ي دخبال عبدد
من اإلصالحات عل الحباا .غير أف المطب ة الميرية ،و بف أمامت فا

ل مرلفات

ال لمببا المكيببين متببوافر  ،ف تاببا ببب كمببا يبببدو مببن القببوائ الطباعيببة لهببا ببب لب تفببرج
المرلفات المكية عن وض اا السايق ،الاي لما يةل ب حينااد ب يدع فا فلك اءوضاي
الثقافيببة والفكر يببة لل صببو اإلمببالمية المتببيخر ( ،)71عيغلبب علبب منيببو ات هبببال
المطب ة امتي اياا لضرع ات فقاية تت لق بمنامك الحج وال مر  ،با بف ما تيرته من
ً
كت ب التببراث كبباف قلببيال ،مقا تببة بالرمببائل والمتببوف التببا كات بت «تسببت مل فببا
حلقببات الببد ع التببا ت قببد فببا الحببرمين اليببريفين»( ،)78منسببببمة مبببع الطبي ببة
السكاتية لمكة المكرمة ،حيث شملت مرلفاتاا ،بضافة بل اللغة ال ريية ،التركيببة
واللاعية والمال يوية واء دية(،)72عوفية للموضبوعات الدينيبة النسبكية التبا كباف لهبا
المقام اءعل فا قائمة مطبوعاتاا(.)15
وعل الرغ مبن أف حركبة الطباعبة فبا مكبة المكرمبة لب تضبف موضبوعات
حديثة بل قائمة الموضوعات التا يتطرق بلياا علمبا مكبة المكرمبة ب ب فب ف حركبة
الطباعة تنامت فا السنوات اءخير مع الو ود التركا فبا مكبة المكرمبة ،حيبث
أمبا الملتمبع اءهلببا فبا تببدعي كبائا الطباعبة والنيبر ،فكاتببت مطب بة الترقببا
الما دية ،لصاحباا محمد ما د الكردي المكا اات أثر بيلاي فا بش ا النخ
__________________________________
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الثقافيببة التقليدي ببة بيهمي ببة الطباع ببة ،يبببل و بشب ب ا الملتمب بع المك ببا ،عام ببة ،بيهمي ببة
الطباعببة ،حيببث ببا فببا اإلعببالف عببن هببال المطب ببة التببا ت ب بيص بالها بل ب مكببة
المكرمة عل راو اللمال( ،)17أتاا تادف بل خدمة ال ل اليريف ،والوقوف عل
مرلفات علمبا الحبرمين ،والطلب بلب أبنبا البوطن التقبدم بلب صبناعة الطباعبة(،)11
ول تضف هال المطب ة  ،طوال ال ادين التركا والهاشما ،موضوعات حديثة بلب
قوائماا الطباعية ،يل غلبت علياا الموضوعات الفقاية والنسكية اات الصبلة ببالحج
ً
وال مر  ،و«ل ينل اإلتتاج اءدي أو التباريخ الحبديث شبيئا مبن عنايتابا»(،)13وهباا أمبر
طبي ا وقد خال النياا ال لما من وات تفتلف عما يوائ الطبي ة الدينية لمكبة
المكرمة ،وكيته ليس من تياا هال المدينة بب آتااد ب ب خبارج هبال الحبدود الدينيبة
ال ملية ،فكاف من السائم أف ترعج فا هاتين المطب تبين «كتب المنامبك واءدعيبة
والفتاوا اليرعية..تلياا فا اءهمية كت النحو والتبو يبد والتصبوف،ث متفرقبات
قليلة فا التاريخ والحديث والبالغة واءدأ»(.)16

عيبببدو أف هتيببغال المكيببين بفدمببة الحببباج وال مببا دع ً ا فببا اتصببراف علمببا

مكة المكرمة ،فا تلك اءثنا  ،عن الثقافة اللديد التا كاتت قد أطلت برأماا
فا غير موقع من ال ال اإلمالما ،والتا باتت ميغولة بيمئلة ديد تتصل بالهوية
وال القة ببا خر ،وكباف الصبراي يبين القبدي الباي يمثلبه التبراث ال ريب واإلمبالما
ً
والحديث الاي يمثله الوافد الغري ميبت ال يبين النخب الثقافيبة فبا مصبر واليبر ق
ال ري  ،وكباف البك حصبيلة قبرعف مبن حبرط السبلطة السيامبية المركة يبة مبوا
كاتت عبامية أو فاطمية أو عثماتية ،عل تفريم الملتمع المكا من يواد التحوهت
السيامية والثقافية واه تماعية ،وأ مخوا فا و داف المكيين أف مبدينتا ه ينبغبا
لها موا أف تدعو للخليفة السخا بدوام النصبر والتيييبد ،ولب يكبن البدع ال ثمباتا
_______________________________
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مببوا مرحلببة مببن بضببفا اليببرعية عل ب مببالطين آل عثمبباف ،البباين أغببدقوا عل ب
الحببباا وأهله،وقببد تببرد الببك ب ب فيمببا يقببول المببؤ خ المكببا الم اصببر أحمببد السببباعا
بلابببة متيلمببة «شب ر النبباع فببا الحببرمين أتاب ببباتوا ي ييببوف فببا كنببف آل عثمبباف
عيلدعف من ّبره ما يغنيا عن ال مل اللاد فا فا مبيل الحيا ،فامتكاتوا لهاا
الظل الوا ف وتوطنت تفوما عل احترام ال القة التا تربطا بآل عثمباف والرضبا
بتب يتا للدولة عباتوا فا أكثر المبدف ه ياتمبوف به بتلقبين أوهدهب حب السبالطين
من آل عثماف والدعا له بال ا والتمكين»(.)16

وه يمكببن بغفبببال أف لألتببراد ال ثمببباتيين يب ًببدا فببا بدخببال ألببواف مببن اإلصببالح

اإلداري والت ليما والصحا عل مكة المكرمة ،حيث أمس ال ثماتيوف،قبل بعالف
الدمتو  ،المد مة الرشدية التا كاتت فاتحة المدا ع الحديثة فا مكة المكرمبة،
ّ
غير أتاا ل تكن لتستبي به بل مطال الفئات التركية أو التا لها مصال م ابا،
فكبباف التببدريس فياببا باللغببة التركيببة ،حت ب قواعببد اللغببة ال رييببة كاتببت تيببرح
بالتركيببة ،ولهبباا لب يقبببل علياببا مببوا اء تببراد أو مببن لببه صببلة ياب  ،أمببا أبنببا مكببة
والملاعرعف فل يلتحقوا ياا( ،)15كما أدخبل البوالا التركبا عثمباف باشبا ً
عبددا مبن

اإلصببالحات فببا اإلدا المحليببة ،حيببث أمببس دا ً ا للحكومببة وتقطببة لليببرطة ،ودا ً ا

للصحة ،ومستيف  ،ومطب ة للحكومة ( ،)11لكبن الملتمبع المكبا كباف بحا بة
بل تحوهت حقيقية تي رل باتتمائه بل عصر مغاير لل صو السابقة.
كاف بعالف الدمتو ال ثماتا عام 7315هب 7258م فاتحة تحوهت أمبامت فبا
ً
ً
بدخال الثقافبة الحديثبة بلب مكبة المكرمبة ،عببث ً
ديبدا فبا أوصبال
ميامبيا
وعيبا
النخ الثقافية المكية ،حيث ا تب

دخول الصحافة بل مكبة المكرمبة ،بلب ال بام
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البباي أعلببن فيببه الدمببتو (7315هب ب 7258م) ،فكاتببت أولبب الصببحف الحبا يببة
«حباا» ،بنسختياا التركية وال ريية بب ت ً
بيرا عن المصبال التركيبة فبا هبال المنطقبة
البالغة اءهمية فا ال بال اإلمبالما ،وهبا و بف لب تسبا فبا بصبالح لغبة الكتاببة،
ف تاببا كاتببت عال مببة علبب تحببوهت عميقببة ،مببن شببيتاا بدخببال مكببة المكرمببة،
ً
ً
واقترابا من الهب السيامبا واإلداري ،فضبال
والحباا عامة ،بل مالم أكثر عصرية
عم ببا يمك ببن أف تحدث ببه الصبببحافة م ببن مناف ببا مغ بباير لط ببرق اهتص ببال الثق ببافا
التقليديببة،وتتبل المكاتببة المامببة للصببحافة ،فببا تلببك المرحلببة،أف شببادت مكببة
المكرمة ،وفا تحو عام واحد ( 7258ب 7252م) ،مولد مت صحف(.)18
وك بباف بع ببالف الدم ببتو مخ ًيببببا م ببال ال ببرأ الت ببا تحمبببس ع ببدد م ببن تف بببا

السيامبية لبه،حين لب يقب ً
عاتبا لو بوده ولغبتا  ،فببا حبين كباف الدمبتو فرصببة
لتكبريس الو بود التركبا واللغبة التركيبة فبا الوهيبات ال ثماتيبة ،التبا كباف مبن
ييناا الحباا .حيث افتت حاأ اهتحاد والترقا ً
فرعا له فا مكة المكرمة ،ليس له

ّ
مببن هب ّ مببوا بببث الدعايببة ءفكببا الدمببتوريين ،عبببر صببحيفته الرمببمية «حببباا»،

وفرض اللغة التركية عل لغة دواعين الدولة ،وما تبع الك من بحداث رل ا تماي
بحببث الطبقببات الببدتيا،حيث أدا فببرض ببال الدمببتو ضببريبة عل ب دفببن المببوت
ماعيبببة مبببن صبببمي اليبببار ي

لتصبببرف علب ب بصبببالح القببببو  ،بلب ب اشبببتغال ثبببو
ً
تاريفيا ،ببب«ثببو القبببوري»،التببا قادهببا شبيخ القبببوريين فببا
المكا،وهبا مببا تسببم ،
مكة المكرمة الاي التف حوله عدد من الناع وأعلنوا اللاباد فبا مببيل اهلل علب
الفليفة ال ثماتا ،والثو عل اءتراد ،وأدا اشتباكا مع الد د بل قتل تفبر مبن
الفريقين و رحا (،)12وكاتت ثو القبوري ً
بيااتا بيف تحوهت عميقة طرأت علب
ً
الملتمببع المكببا ،أخر تببه عببن مببكينته وهدوئببه ،و لتببه أكثببر اتصبباه بمفبباهي
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ميامية وا تماعية وثقافية مغاير لما كاتت عليه اءوضاي منا قرعف متطاولة.
وكمببا شبباد ال ببال 7315هبب 7258م بعببالف الدمببتو ال ثمبباتا،عوهد الصببحافة
ً
ميامبيا ً
ً
محليبا مبن
فا مكة المكرمة ،فب ف هباا ال بام قبد شباد بب كبالك بب حبدثا
شبيته أف ّ
يسبر ي مببن وتيبر تسبلل المفباهي الحديثبة فببا السيامبة والثقافببة بلب مكببة
المكرمة.حيث قاد تباطر شريف مكة علا ين عبداهلل فا بعالف الدمتو ال عاله
ً
من منصبه،وتولية اليريف عبداهلل ين محمد ين عوف بده منه ،الباي مبات قببل أف
يلا ماامه ب بل أف يتقلد اليريف حسين ين علا بما مكة المكرمة ،الاي م

،

منا وصوله بل الحباا ،ال أف يحافظ علب اهمبتقال ل التقليبدي لوهيتبه عبن الدولبة
ال ثماتيببة( ،)35وم ب

بل ب تقلببيل ماببام الببوالا التركببا الم ببين مببن السببلطنة( ،)37يببل

وفرض ملطته عل مناطق مختلفبة مبن اللةيبر ال رييبة( ،)31عببات مبن الواضب أف
اليريف حسين يرمن بما تنادي به الحركة اإلصالحية ال ريية ،من أف تكبوف أدا
الحك فبا الدولبة ال ثماتيبة «ه مركة يبة»(،)33وكباف موقفبه المتصبل مبن الهيمنبة
التركيببة والفضببوي للدمببتو مب ًبببا فببا تو يببه اءتظببا بليببه ،و بل ب مكببة المكرمببة
ً
مقصدا ل دد مبن السيامبيين والثبوا ال برأ الباين أمباموا
والحباا عامة،الاي غدا
9

فببا بلببو ميببرعي الثببو ال رييببة الكبببر ا * التببا اتطلقببت صاصببتاا اءول ب مببن
بطحا مكة المكرمة ،فا عام 7366هب 7275م،م لنة الثو علب اءتبراد ،وداعيبة
بل امتقال ل أقالي الميرق ال ري عن السلطنة ال ثماتية ،وامت اد ال رأ حقوقا
التاريفية والثقافية والسيامية وقياد أمو ه بيتفسا .

ً
كاتببت الثببو ال رييببة الكبببر ا بالنسبببة ال ب مكببة المكرمببة ،حب ًبدا فاصببال يببين

*  -بته ميرعي بريطاتا أريد منه ّر ال رأ بل حرأ ضد الفالفة ال ثماتية ،وتلحوا فا الك ،يينما عاد
شر ّ
ال رأ بففا حنين ،ب د أف مقطت الدولة ال ثماتيةّ ،
ّ
ممة ق( .ثقافتنا).
وتمة ق ال ال ال ري
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امنبين امببن الركببوف بلب الدعببة والسبكينة ،واهتصببراف عمببا يلببري مببن أحببداث،
عامن تحبول هبال المدينبة بلب أف تمسبك امبام المبباد والبدعو بلب امبتقال ل ال برأ
وتاوضببا  ،وأف تصببب محب أتظببا النخب السيامببية والثقافيببة الوطنيببة فببا مواقببع
مختلفبة مبن البوطن ال ر يب  .والماب بب م ً
كيبا وحبا ًيابب شب و أبنببا هبال المنطقبة بببيف
ً
التبباريخ قببد آثببر به أف ي ببود بلببيا  ،فكبباف هبباا الحببدث التبباريفا الما ب عببامال فببا
بحداث عدد من المفاهي اللديبد فبا البوطن والدولبة واءمبة ،لب تكبن اات رواج
فا المدوتة الثقافية فا مكة المكرمة ،قبل الك(.)36
أمببامت الثببو ال رييببة الكبببر ا فببا تحو يببل الحببباا مببن وهيببة تتبببع السببلطنة

ال ثماتيببة،بل أف يغببدو دولببة مسببتقلةّ ،
مسباا ب ببض المضببامين اإلصببالحية اللديببد ،
التببا ه تكببوف الدولببة دولببة به ياببا ،كايئببة الببوكال (مبلببس الببو ا ) ،ومبلببس
الييوخ( .)36وت ريف لغة اإلدا المحلية ،وتيميس عدد من المدا ع ال ريية الحديثبة،
عوكالبة الم ببا ف ،وصبحيفته الرمببمية «القبلبة» التببا مباعدت علب بخصباأ الببوعا
السيامبببا والثقبببافا فبببا مكبببة المكرمبببة ومبببدف الحبببباا اءخبببر ا ،مبببن خبببال ل
موضوعاتاا السبالية التبا يت باع عليابا عبدد مبن المفكبرين واليب را والسيامبيين
ال ببرأ كاليبباعر ال رع ي ب فببراد الفطي ب  ،ومح ب الببدين الفطي ب  ،بضببافة ال ب
المقبباهت والقصببائد الي ب رية التببا آثببر ياببا تفببر مببن ش ب را الميببرق ال ر ي ب والمابببر
اءمريكا صحيفة «القبلة» ،وعبر مضامين ديد عل النخ الثقافية فبا مكبة
المكرمة ،خاصة أتاا ّ
ترعج للقي القومية التا طالما صدح ياا عبدد مبن اإلصبالحيين
ال رأ فا بالد اليبام وال براق ،وأدخلبت هبال اللغبة الثقافيبة التبا بثبت فبا «القبلبة»
مالم فكرية مختلفةً ،
كليا ،عن أتماا الثقافة التا ري علياا علما هال المدينة
ومثقفوها منا قرف وقرعف.
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وعل ب الببرغ مببن أف الفلسببفة السيامببية للثببو ال رييببة الكبببر ا لبب تسببع بلبب

بحداث قطي ة يين الدين والسيامة ،كما توضب البك مبموعبة مبن وثائقابا ،فب ّف
ممببا يسببترعا اهتتبببال اتكببا لغتاببا السيامببية عل ب مضببامين مدتيببة ،فببا محاولببة
لتومبيع دائبر امبتقطاياا،خارج حبدود اللة يبر ال رييبة ،خاصبة أف ً
عبددا مبن دعبا
امببتقال ل ال ببرأ وتاوضببا ليسببوا مسببلمين ،وكاتببت كلمببة اليببريف حسببين التببا
تيببرتاا «القبلببة» «تحببن عببرأ قبببل أف تكببوف مسببلمين»( !)35بمنالببة بحببداث تحببول
ديد فا صو مكة المكرمة بالنسبة ال الوطن ال ري ،خاصبة أف هبال الكلمبة
كاتت «القبلبة» قبد تيبرتاا فبا عبدد مبن أعبدادها ،والتبا أكبدها ،ب بد البك ،فبا
مالته ال أبنا مورية التا با فيابا «وأتبا باا اكبرت أبنبا مبورية فبال أفبرق يبين
أحببد مببنا بمبباه أو غيببرل ،يببل كلا ب فببا تظببري مببوا  ،ءف وحببد القوميببة هببا
ام ببة التف بباه وتب ببادل المص ببال  .وطالم ببا قل ببت بف ال ببرأ ع ببرأ قب ببل أف يكوت ببوا
مسلمين أو مسيحيين أو مومويين ..ف اا كاف أحد قد أما فاب هبال الحقيقبة أو
تفاماببا فيكببوف قببد أمببا  ..بلب ال ببرأ البباين أثبببت تبباريفا أف اخببتالف الببدين ه
يمكبن أف يكبوف مب ًبببا لهضب حببق أو لحب ّ مبن كرامببة أو لغيبر الببك مبن مطالب
الحيا اه تماعية الهنيئة»(.)31

ل تحدث المضامين السيامية والثقافيبة للثبو ال رييبة الكببر ا ً
أثبرا فبا النخب

الثقافيببة التقليديببة فببا مكببة المكرمببة ،با تيببير قببوائ الكت ب الفاصببة بالمطب ببة
ً
الميرية ومطب ة الترقا الما دية ،المنيو فا البك ال ابد ،أف ه اخبتالف مطلقبا طبرأ
عل الموضوعات ال لميبة والبحثيبة لتلبك النخب  ،فمااالبت الموضبوعات القديمبة ،مبن
ّ
فقه ومنامك ولغة ،ها السائد ( ،)38فا حين امتطاعت الثو أف تلبا لمضباميناا
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اللديد فا اليبار ي اليب با المكبا الباي التبف حولهبا ،وأمبا فبا اشبت الها أوهد
الحا وطالأ المدا ع الاين ط موا لباتاا عل مقاعد الد ع.
« شبباعت فببا هببال المببدا ع روح الناضببة وحمامبباا .وكبباف تال مبباتاا يقببابلوف
الحسين فا أعيبادل الرمبمية ،واحتفباهتا المد مبية فيسبتمع بلب خطببا عينباقش
كلماتا »( ، )32وامتطاعت ا لة اإلعالمية والمرمسة التريوية للثبو أف تصبنع يلابا
الملتف حولها ،والمرمن بغاياتاا السيامية والثقافيبة ،قوامبه مبموعبة مبن شبباف مكبة
المكرمة و د والطائف الاين أوا فياا ما يحقق ص وده التاريفا ،خاصبة أتاب
الليل اءعل الاي ري علب مفاهيمابا وفلسبفتاا السيامبية والت ليميبة ،التبا ربطبتا
ب ببدد مببن اءفكببا الحديثببة فببا السيامببة والثقافببة واءدأ ،عو اببتا تو ًيابا ً
قوميبا
ً
خالصبببا  ،ك بباف م ببن يواعث ببه دح ببر الو ببود الترك ببا واللغ ببة التركي ببة م ببن دواع ي ببن
الحكومة ومرمساتاا التريوية ،و بحال ل اللغة ال ريية محلاا».
وكبباف إلدخببال د ع اللغببة ال رييببة ضببمن بببرامج الت لببي أثببر كبيببر فببا تو يببه
بحيحا.ع أا هبباا الببنش ً
الببنش تو ًيابا صب ً
لوتبا ديب ًبدا مببن الكببالم ه عاببد لهب بببه
وتفتحت له آفاق وام ة من اءفكا وا ا ما كاتت لتبيش بفواطره »(.)65
عبدا أف الثقافة الحديثة وما يتصل ياا مبن أدأ وفكبر أخبات تسبتاوي اء يبال
اللديد  ،فا الك ال اد ،وفا تطو توعا ل ت ادل مكة المكرمة وما اع ها من
مببدف ،حيببث كاتببت القيمببة ال لميببة والمكاتببة اه تماعيببة تقتببرف باتتسبباأ تف ب
المت لمبين ب لب ال لبوم الدينيببة التبا تتفبق مبع الطبي ببة الدينيبة لمكبة المكرمبة وا تببباا
م ظب ب الما ببن والحبببرف المكيبببة بيعمبببال تتصبببل ،فبببا اءمببباع ،يوربببائف دينيبببة
كالتدريس فا الحرم اليريف ،أو تطويف الحباج ،وهااما يركبدل أحمبد علبا،
وهو أحد أبنا الك الليل ،بقوله «أما ال ل الصحي الاي كاف الناع يرغبوف فيه
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فاو الدين وما يت لق بالدين ،ومقرل الحرم وحلقات درومه التا ينظبر بليابا الفباط
وال ا م ب ين اإل ال ل واهحترام ،وكباف المت لمبوف مبن الفاصبة يتمنبوف ع يبدعوف اهلل
أف يروا أبنبا ه علمبا يد مبوف فبا الحبرم ،وتكبوف لهب حلقبة كبيبر مثبل فبالف
وفالف»(.)67
ّأدت المضامين الفكرية التا ّرو تاا الثو ال ريية الكبر ا بلب تيبو يبل مبن
ً
روحبا ثور يبة مبترتا ثما هبا
اليباف الاين امتاوتا أفكا ها السيامية ،عبثبت فبيا
ب ببد حببين ،وكبباف لتلببك اءفكببا والمرمسببات التريو يببة التببا اتتمببوا بلياببا ،عبفاصببة
مدا ع الفالح التا تميات بالت لي المدتاً ،
مببا فا تكوين هاا الليل اللديد من
ببالثو

المثقفين فا مكة المكرمة و د  ،الاي و بد أف صب ودل التباريفا مبرتب
ً
كافي با إلحببداث
وفلسببفتاا،عباءفكا التببا تبثاببا صببحيفة «القبلببة» ،وكبباف الببك
تحببول تببوعا فببا السببياق الثقببافا والفكببري ،كبباف مببن تتائلببه اتفصببال النخ ب
اليابة عن أتماا الثقافة المسببدية التبا تبدع فبا فلبك ال لبوم اإلمبالمية وال رييبة،
واهتلببااأ بلب محببي التيببا ات السيامببية واءدييببة الاائ ببة فببا مواقببع مختلفببة مببن
قامومبا ً
ً
ثقافيبا
الببوطن ال ريب بببب آتببااد بببب عبفاصببة الفكببر القببوما ،عبببدأ واضب ًبحا أف
ً
ديدا بدأ يطل عل مكة المكرمة يغاير مفردات ثقافتاا ال تيد من فقه ومنامك

ولغ ببة وتح ببو ،لتحبببل محلا ببا مف ببردات أخ ببر ا تنتم ببا بلب ب عب ببدالرحمن الك ببواكبا

ّ
اللميببل ،وأدي ب بمببحاق ومببلي
وكتاييببه طبببائع اهمببتبداد» وأم القببر ا ،وأتطببوف
مب بببركيس  ،وش بببببلا شب ّ
ببببميل ،ولطفبببببا المنفلوطا،و بمب بببماعيل مظاب بببر ،والمابب بببر

اءمريكا( ،)61والتا كاتت النوا التا ألفبت الرعيبل اءعل مبن المثقفبين فبا مكبة
المكرمة والحباا عامة ،والاي مينضج وعيه اءدي والفكبري فبا السبنوات اءولب
لدخول الملك عبدال ةيا ال الحباا.
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وعل ب الببرغ مببن أف الثببو ال رييببة الكبببر ا ّيممببت و ااببا تحببو اليببمال ب ب بببالد
اليام عل و ه التحديد ب اتيغلت بطموح اليبريف حسبين يبن علبا بالوصبول بلب
مب ّبد الفالفببة ،ومنااعاتببه اإلقليميببة ،التببا حالببت دعف أف يحببدث تغييببر فببا الت ل بي
والمواصالت والصحافة ،وما شادل عصرل مبن تبو س مبن التحبديث‘ فب ف الطلي بة
المثقفة التا اتبثقت فا مكة المكرمة ومائر مدف الحباا ب عبفاصة د والطائف
بب فببا مطلببع حكب الملببك عبببد ال ة يببا ،أت فببا الثببو ال رييببة الكبببر ا ال تبببة التببا
ربطت الحباا بالثقافة الحديثة ،ول ل ال ود بل تقبوي عبدد مبن المثقفبين المكيبين
لما أحدثته من أثر ثقافا ي طا ً
ملمحبا عبن قيمبة البك التحبول ال ميبق الباي حصبل
آتااد .فقد فاق أثرها فا بيقاظ الحبا ي ب ب فيمبا يقبول أحمبد ال ريب ب ب «و باكبا
مواهبه وش و ل أثرها فا غيرل مبن أبنبا الببالد ال رييبة اءخبر»( ،)63وكاتبت صاصبة
الثببو التببا اتطلقببت مببن بطحببا مكببة المكرمببة بب فيمببا يقببول عبببداهلل عبببداللبا ببب
ً
ً
ديدا ً
قويا با ًدا ه عاطفة فيه ،أصب من ب ض الو بول عاطفبة حبا ،)66(»..
حافاا

فالثو الريية الكبر ا بب كما يقول ً
أيضا ب «ل تكن ..ثو ميامية وحس  ،و بتما
كات ببت ك ببالك ه ببا ا تماعي ببة أح ببدثت ف ببا الحب بباا ه ببا أديي ببة ،و بف كات ببت
متواضببب ة به أتا ببا كات ببت اات ت ببيثير ه يسبببتااف بببه م ببن الناحي ببة الفكر ي ببة اللغو ي ببة
وأمالي الت بير وطرق التصوير.
و باا كاف أدبا فتبر اهتتقبال قبد ع ثبوا عبن ال ابد التركبا تركبة أدييبة مثقلبة

ّ
والمحسبنات البدي يببة الباليبة ،عبفاصبة السبببع
بالموضبوعات التافابة والبالغببة ال تيقبة
ّ
ّ
بكتببباأ عصبببر الثبببو عبببن كثببب كاءمبببتااين فبببراد
المتكلبببف ،فببب ف اتصببباله
الفطي ومح الدين الفطي ثب الكتباأ ال برأ ا خبرين عبن طر يبق القبرا ،
عبفاصة أدبا مصبر واليبام ،وعلب اءخبل اءدببا الماببريين ،قبد ودهب بطاقبة
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فكرية ديد عااد أدي

ديد تفاعال فا تفوما مع روح الثو ال رييبة .وكباف

مببن تتيبببة هبباا التفاعببل مببيالد الثببو اءدييببة والثببو الفكر يببة ،ثببو اللديببد عل ب
القدي والحرية عل التقليد»(...)66
«أقببدم يببين يببدي القببارص الكببري صبببفحة فكر يببة و يبببا مببن شبب ر اليببببيبة
الحبا يببة وتثرهببا لهبباا ال اببد ،وءعل مببر فببا التبباريخ لهببال البببالد ،ب ببد فتببر طويلببة
وقرعف كثير قضا ياا مو الطالع لهال اءمة ولهاا الوطن أف يكبوف علب اءدأ
ً
فياا ً
غريبا واءدي مبتاه طريد اءمرا وأعواتا من الاين قالوا بتا علما .وكيف
ال ل عند القوم قيو من الفالفات الماهبيبة والفروضبات الفقايبة وت مبق فبا فاب
الفصومة القائمة والضرأ المستمر يين يد وعمرو ،وأما ما عدا الك من بقية ال لبوم
اءديية وغيرها فالغلو ياا واهتيغال ياا عبث!
أما قرض الي ر عروايته والنظر فا كت اءدأ ،فكاف اهشتغال ياا ممبا يليبق
والترفع عناا من الكرامة ،فل يكبن لل لب دع يلبد فيابا الطالب المبت طش طلبتبه
مببن ال لببب واءدأ اللاببب به مبببدا ع ابتدائيبببة ّ
ضببيق عليابببا الفنببباق ،ه تت بببدا حب ًببدا

ً
محدودا لها ،و به كتاتيب بسبيطة يفبك فيابا الطالب الحبرف ثب يتبرد حبلبه علب
غاربببه ييب ّبر ق أو يغب ّبرأ ،ول ب يكببن ي ب ّد ع فببا المسبببد الحببرام به طببرف مببن ال ل ب

يتلقال أتماا من اءهلين والملاعرين عل تية الفتوح والبركة له أو عل تية ال بيش
لم لميا  .عل البك تيبيت ببل اليببيبة وعلب مثبل البك درج آبااتبا واء بداد منبا
ّ
الك ال اد الاي ّ
واتبدكت فيبه صبروح
تادم فيه بنياف ال ل فا هاا ه بلد المقدع
اءدأ واءدبا »(.)65

وكاف الكتاأ فا صو ته اللماعية بلما ًحبا بلب أف هباا التحبول الباي طبرأ علب
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ً
ً
لغة الكتاببة ،والرليبة الفكريبة ،هبو تحبول يبل بكاملبه ،وحبال فاصبال يبين مرحلبة
ً
وأخر ا ،وترميخا لهموم مختلفة تنتما بل قباموع تمتلبد مفرداتبه بيبحنات اءمبة،
والوطن،والوطنية ،والدعو بل التحديث وال صرية ،والرغبة فا اتتيبال الحبباا مبن
وهدته التا عاش فياا ً
قروتا متطاولة ،والتومل بمفاهي فكرية وميامية تنتما بل
قببي الدولببة الوطنيببة الحديثببة وعصببر القوميببات كاءمببة والوطنيببة والي ب

 ،وهببا

ب ض فيوض الفكر السياما ال ري فا عصر الناضة.
ومببا بف يحببل عببام 7366هب ب 7215م حت ب يصببد عببن المكتبببة الحبا يببة بمكببة
المكرمة كتباأ خبواطر مصبرحة ،لمحمبد حسبن عبواد ب ب أحبد أدببا

بد اليبباف ببب

ليحدث هاا الكتاأ الاي وصبفه أحبد اءدببا المكيبين بيتبه «كباف أشببه بالقنبلبة
ً
حين قافاا با أحدث ً
دعيا هائال فا ميع طبقات اءمبة لمبا حبوال مبن تقبد لب تيلفبه

منتظبرا ءف اءفكبا الحبا يبة لب تكبن ّ
ً
تيهلبت ب بد ءف
اءمة ،وهباا البدعي كباف
ّ
تقايل أمثال الك»( ،)61عبالف ل كاف الك الكتاأ الاي افتتحه مرلفه باقتبامبين

أحدهما من القرآف الكري  ،وا خر للكات اليساري المصبري مبالمة مومب قنبلبة
1
هب ّبات مببا ألفببه الملتمببع مببن مببكينة ودعببة *  ،وكبباف لتومببله بببالروح الروماتسببية

الميبببوية أثرهببا فببا كتابببه ،والتببا أا فياببا عبببدالوهاأ آشببا ،وهببو يقب ّبدم لكتبباأ

اميلببه «أتل ب م ب ا وأمببر ي تتيبببة ءولئببك البباين ير يببدعف أف يحيببوا مببام النفببوع،
ّ
عيحركوا وامبد اءفكبا  ،عينطقبوا صبوامت اإلحسباع والو بداف ...لهبال كلابا
تبر ا اليببباأ الحبببا ي ّ
المتبيدأ باا كتب لألمببة ف تمببا يكتب بببيقالم مببن حديببد،

*  -ال ببال اإلمببالما كبباف بي م ببه بحا ببة بلب تلديببد ،ولكببن التبديببد الحقيقببا ينبغببا أف ينطلببق مببن
اع اءمة ومن هويتاا وثقافتاا .أما أف ينطلق من «القرآف» و«مالمة موم » ،فااا تلفيق التقاطا ،ه يبردي
بل تاضة حقيقية ،وهاا ما حدث ً
عمليا (ثقافتنا).
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ومداد من الغاا الفاتق عل صحائف من تا »(.)68
ول تكن اءوضاي الثقافية ال امة فا مكة المكرمبة ،حبين صبد فيابا كتباأ
خببواطر مصببرحة قببد اختلفببت عببن اءتمبباا الثقافيببة الم تبباد التببا عرفببت ياببا خببال ل
ً
قرعف مضت ،والتا كاتت ،حت الك ال اد ،محتفظة ياا،عاكسة بالك تيصبيال
ً
ً
وثقافيا لمد مة مكية فا ال لوم اإلمالمية وال ريية ،مركاها اءماما الحرم
علميا
اليريف ،ولهاا كاف صدع خبواطر مصبرحة فبا تلبك اءثنبا م ّبب ًرا عبن صبراي مبا
يببين مببوق ين ثقببافيين وا تمبباعيين مختلفببين ثقافببة مدتيببة حديثببة ائببدها اءدأ
الروماتسببا والفكببر الليبرالببا ،وثقافببة دينيببة كاتببت محببل تقببد محمببد حسببن عببواد
ً
بدفا لسبباامه ،وعبببر لغببة حب ّ
باد  ،هببا ب ببض فيببوض تببيثر أدبببا الحببباا بروماتسببية
وهب
ً
واضحا تيثر محمد حسن عبواد
ال قاد و براف خليل براف وميخائيل ت يمة ،وكاف
بتلك ال واصف الفكرية الحاد التا أعقبت الحرأ ال المية اءول  ،والتا كاف من
تتا ئلاا اتايا أفكا عوهد أخر ا ،عبفاصة ما لبه صبلة بالثقافبة ال رييبة واإلمبالمية
القديمة التا كاتت محل هاف مبن عبدد مبن التيبا ات الفكر يبة التبا و بدت فبا
اتايببا الدولببة ال ثماتيببة عال مببة عل ب اتايببا البقيببة الباقيببة ممببا تمثلببه مببن مببوا تتصببل
بالماضا ال ري واإلمالما ،ول ل مطال ة عدد من عنواتات مقاهت البك الكتباأ
ّ
مرشببر علب تلببك الببروح المتببيثر بالرليببات الفكريببة التببا شببكل مالمحاببا الفطبباأ
اهمتيراقا ،والتا وقع فا حبائلاا ومكائبدها عبدد مبن النخب الفكر يبة واءدييبة
فا الثقافة ال ريية الم اصر  ،بمبا تحملبه مبن مببال مبع المتبدينين،أو تظرتابا الدوتيبة
للغة ال ريية ،أو تقةيماا للثقافة ال ريية القديمة،مقابلة بالثقافة الغريية ،وهاا ما ف له
محمببد حسببن عببواد فببا تظرتببه ال ب البال غببة ال رييببة التببا ل ب يلببدها فببا عببدد مببن
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المدوتات ال ريية ،بما فياا من ش ر المتنبا الاي كاتت « ً
ينبوعبا يحباعل اهتفببا فبال

يسببتطيع» ،والتببا و ببدها «فببا تظببرات المنفلببوطا ً
عرومبا تبباف ولكببن بببال طبببول»!
ليبدها ً
أخيرا« ،فا كثير من ش ر وكتابة مسيحي لبنباف تسبلس عبن قيادهبا.ث
و ببدتاا فببا متر مببات هيغببو ومببوليير وشكسبببير عبببايرعف فقلببت ً
واهبا لملببد شب را

ال رأ!» (.)62

وه تقف فصول الثقافة الحديثة فا مكة المكرمة عند هباا الحبد ،فثمبة م بال

ّ
تللبببا المرايبببا الثقافيبببة علببب تنوعاا،وتي بباد علب ب تفاعلاا،بب بباف تل ببك المرحل ببة ،م ببع
ً
ميامبيا فبا المبرتمر اإلمبالما الباي
خطابات مختلفة ،فا ت ميق أحدث اءفكا ،
ً
ده وام ً ا حول مفاهي الفالفة والدولةً ،
وأدييا فا ت ميق القي واءشكال
شاد
اءديية اللديد  ،والتا أخر ت مكة المكرمبة مبن مبكينتاا التبا طالمبا أشبا بليابا

عببدد مببن مثقفياا،لتصببب محببل تلببااأ عببدد مببن اءفكببا والتيببا ات فببا الببدين
والقوميببة واللغببة ،عبصببو بالغببة اللار يببة لب تفببف علب بصببير طببه حسببين ،حينمببا
صد م ال اءدأ فا اللةير ال ريية فا مقال له ي ود 7233م ،حيث يقول

« وأغرأ من هاا أف دعو بل التبديد الفكري واءدي قد رابرت فبا الحبباا
منا أعوام بتيثير مبا يكتببه المصبريوف والسبوريوف .وهبال البدعو عنيفبة ًبدا ،فابا
ماخطة أشبد السبخ علب كبل قبدي فبا الحبباا علب الت لبي البدينا واءديب

وعل تظام الحك وعل الحيا اه تماعية ،وقوام هبال البدعو أف الحبباا يلب

أف يحيا حيا اءوطاف الحر المستقلة وأف يحتفظ مبن قديمبه بالبدين واللغبة عييخبا
عن اءعرعييين ب د الك ما امتطاي ،وأف يستفيد من بقبال المسلمين عليه للحبج فبال
يفن ببا ه ببو ف ببا المس ببلمين ،وأف ي ن ببا أهل ببه أش ببد ال ناي ببة ب ببالت لي الم ببدتا عب بباللغتين

اإلتكلية يببة والفرتسبببية ءف بحببداهما لغببة اهقتصبباد والتبببا واءخببر ا لغببة ال لببب

واءدأ»(.)65
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عبالف بببل فبب ف هببباا مببا تيبببير بليببه صبببحافة تلببك المرحلببة ،عبفاصببة «أم القببر ا»
و«صوت الحباا» ،وها الصحف التبا أمسبت فبا مكبة المكرمبة ،والتبا ت كبس
غبببة اءدبببا والمثقفببين بل ب الناببوض والتقببدم ،واءده ب

غبببة اء يببال الناشببئة فببا

اهتتساأ بل الثقافة اللديد التا كاتت أديية الطابع ،فا وضع يل لنا تيب ر بمبا
أحدثتبه هببال الثقافببة مببن تغييببر عميببق فببا الملتمببع المكببا ،البباي كاف،قبببل الببك
ب قببود ،ه يببر ا ال ل ب الصببحي فيمببا يقببول أحمببد علببا ببب به فببا «الببدين ومببا يت لببق
بالببدين ،ومقببرل الحببرم وحلقببات درومببه،)67( »...و بف كبباف الببك كلببه ل ب يفببرج
بالثقافة فا مكة المكرمة عن تيثيرها الروحا الاي ه يفف فا كتابة أبنائاا.

اهلوامش:
 7ب السباعا ،أحمد ،تاريخ مكة ،ا ( 5تادي مكة الثقافة7656،هب 7286م) ط .761 - 775 – 776
 1ب اللام ب ببر ،حمد،مقدمت ب ببه لتخليص ب ببه لرحلت ب ببا اي ب ببن عبدالسب بببالم ال ببببد عا المغري بببب ( ،دا الرف بببباعا،
7653هب 7283م) ،ط .71 - 77
 3ب ل ببل فارمببت ايببن خيببر اإلشبببيلا خيببر مببن ي بببر عببن مكاتببة مكببة وحرماببا اليببريف فببا تلقببا ال لببوم
والحصول عل اإل ااات من أبرا علما اءمة.
 6ب المحبا ،خالصة اءثر،81 3 ،الردادي؛ عائض ،الي ر الحبا ي فا القرف الحادي عير الهبري.756 7 ،
 6ب الردادي،عائض.776 7 ،
 5ب الردادي ،عائض.771 777 7 ،
 1ب السباعا ،أحمد ،تاريخ مكة ،ط .726
 8ب السباعا ،أحمد ،المر ع السايق ،ط .725
 2ب للتومببع ،ينظببر هرخروتيه،مببنود ،صببفحات مببن تبباريخ مكببة المكرمببة فببا تاايببة القببرف الثالببث عيببر
الهبري ،تر مة عل عود الييخ(،الرياض دا الملك عبدال ةيا7672 ،هب 7222م).
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 75ب اين نيد،يحيى محمود ،الحيا الثقافية فا مكة المكرمة فا القرف التامع عير المبيالدي( ،الريباض
مرمسة اليمامة الصحفية ب كتاأ الرياض ب 7611هب 1551م) ،ط . 62 - 65
 77ب الهمااتا،بنببد  ،المببناج التبباريفا لمببؤ خا مكببة المكرمببة فببا القببرف الحببادي عيببر الهبببري( ،الريبباض
مكتبببة الملببك فاببد الوطنيببة7678 ،هبب 7221م)؛ الهيلة،محمببد الحبيب ،التبباريخ والمؤ خببوف بمكببة مببن القببرف
الثالث الهبري ال القرف الثالث عير( ،لندف مرمسة الفرقاف للتراث اإلمالما7226 ،م).
 71ب أع د عبببدالوهاأ أيبو مببليماف تمبااج علب تسبام فقاببا مكبة المكرمببة فبا كتابببه الحبرم اليببريف،
اللامع واللام ة( ،تادي مكة الثقافا اءدي 7671 ،هب).
 73ب أيو مليماف ،عبدالوهاأ ،ط .75 - 76
 76ب أيو مليماف،عبد الوهاأ،الحرم اليريف ،اللامع واللام ة ،ط .87 ،85 ، 12
 76ب طاشكندي،عباع،الطباعة فا المملكة ال ريية الس ودية ،ط .11
 75ب اين نيد،يحيى،الحيا الثقافية ،ط .61 - 66
 71ب اليامخ ،محمد ،تيي الصحافة فا المملكة ال ريية السب ودية(،الريباض دا ال لبوم7651 ،هبب 7287م)
ط .75 - 76
 78ب الضبي  ،أحمد ،حركة بحيا التراث فا اللةير ال ريية،الدا (،رييع اءعل 7326هب 7216م) ،ط.63
 72ب طاشكندي ،عباع،المر ع السايق ،ط .61
 15ب أحص ب ب عبببباع طاشبببكندي ً 161
عنوات ب با أخر تبببه المطب بببة الميري بببة ،من بببا تيميس ببباا ،وحت ببب ع بببام
7332هب 7215م.
 17ب مغري ،محمد علا،أعالم الحباا ( ،د منيو ات تاامة7657 ،هب 7287م) ،ط .358
 11ب طاشكندي ،عباع ،ط .86
 13ب اليامخ ،محمد ،تيي الصحافة فا المملكة ال ريية الس ودية ،ط .11
 16ب الضي  ،أحمد ،يواكير الطباعة والمطبوعات فا بالد الحرمين اليريفين،الرياض (مكتببة الملبك فابد
الوطنية7658 ،هب 7288م) ،ط .61
 16ب تاريخ مكة،ط .656 -656
 15ب السباعا،أحمد،تاريخ مكة ،ط .685
 11ب السباعا ،أحمد ،تاريخ مكة،ط .626
 18ب اليامخ ،محمد مات الحا(،الرياض دا ال لوم) ،ط .758 - 758
 12ب السباعا ،أحمد ،تاريخ مكة ،ط .655
 35ب موم  ،مليماف،الحركة ال ريية(،ييروت ،دا الناا 7285 ،م) ،ط .62
 37ب موم ،مليماف،ط .67
 31ب موم  ،مليماف،ط .66 -61
 33ب ينظر مالة اليريف حسين بل أخيه تاصر بب عضو اءعياف فا بمطنبول ب حيبث يببدو موقفبه المتصبل
باا هاا الموضوي .موم  ،مليماف ،ط .68
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 36ب من الك المباكر التبا و اابا خمسبة وثال ثبوف عض ًبوا ً
عرييبا فبا مبلبس المب وثبات بليبه ،بقبرا ً ا ي ما تبه
ً
عل مكة،واعترافا برئامته الدينية عل ميع اءقطا ال ريية.موم ،مليماف ،ط .61
 36ب تصيف ،حسين،ماضا الحباا وحاضرل ،القاهر (مطب ة خضير7362 ،هب) ،ط .17 - 15
7335هب،الدعري ،عببال ةيا ،التكبوين التباريفا لأل مبة ال رييبة ،ا ( ،3ييبروت،
 35ب القبلة ،ي 17 ،711
مركا د امات الوحد ال ريية 7285م).116 ،
 31ب القبلة7331 7 6 ،هب  ،الدعري ،عبدال ةيا ،ط .116
 38ب ينظر القائمة التا أعدها عباع طاشكندي ،فا كتابه الطباعة فا المملكة ال ريية الس ودية.
 32ب السباعا،أحمد ،تاريخ مكة،ط .513
 65ب عببرأ ،محمببد عمببر ،التطببو ات التببا مبببقت تيببو اءدأ فببا الحببباا .الكتبباأ الفضببا للمنال ،ببد ،
.7255
 67ب علا ،أحمد ،اكريات( ،تادي الطائف اءدي 7321 ،هب) ،ط .16 - 16
 61ب عبداللبا  ،عبداهلل،التيا ات اءديية الحديثة فا قل اللةير ال ريية.36 1 ،
 63ب وح ببا الص ببحرا  ،ا  ( 1ببد مني ببو ات تاام ببة7653 ،ه ب ب 7283م) ،ب ص ببد ت طب تبببه اءولببب عبببام
7366هب،ط .716
 66ب عبداللبا  ،عبداهلل ،التيا ات اءديية الحديثة فا قل اللةير ال ريية( 6 1 ،مطبوعة با لة الكاتبة) .
 66ب المر ع السايق.36 1 ،
 65ب أدأ الحباا ،ط .6 - 3
 61ب غر يبال (محمبد مب يد عبدالمقصبود) ،اءدأ الحببا ي فبا أدوا ل التاريفيبة ببب  3ببب (،صبوت الحبباا13 ،
مببادا اءول ب 7363هب ب  3أغسببطس 7236م) ،الملموع بة الكاملببة ثببا اءدي ب الس ب ودي محمببد م ب يد
عبدالمقصببود خو ببة ،حسببين عبباتق الغريبا (،ببد عبدالمقصببود محمببد مب يد خو ببة ،كتبباأ اإلثنينيببة،
7611هب 1557م) ،ط .115
 68ب خواطر مصرحة ،ط .1 - 5
 62ب ط .13 - 11
 65ب ألواف(،القاهر  ،دا الم ا ف7285 ،م)،ط .68
 67ب اكريات ،ط .16
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