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جىاوة مه احلٍاج االجتماعٍح يف تالد احلجاز

كما دووها الرحالح شارل دٌذٌٍه مه خالل رحلته املىسىمح
تـ"رحلح إىل رحاب الشرٌف األكرب شرٌف مكح املكرمح

يف الىصف الثاوً مه القرن التاسع عشر املٍالدي 4281م "
د/وهلح تىد شحاخ عمر حمثد

أستاذ التاريخ الحديث كالمعاص -المشارؾ
كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية جامعة طيبة
المدينة المنورة
امللخص :

تيعد رحمة المستشرؽ الفرنسي شارؿ ديدييو المعنكنة بػ ػ "رحمة إلى رحاب الشريؼ األكبر
ميما
نا
شريؼ مكة المكرمة في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر الميالدم ُْٖٓـ"
مصدر ن
ميما لجكانب الحياة االجتماعية لبالد الحجاز في تمؾ الفت ةر الزمنية التي قىًدـ فييا شارؿ ديدييو
كم ن
ي
لزيارة الشريؼ عبد المطمب الذم كاف يقيـ آنذاؾ في مدينة الطائؼ ,كمف الجكانب االجتماعية
التي تعرض ديدييو لذكرىا في كتابو؛ الحديث عف سكاف مدف الحجاز التي زارىا كتركيبتيـ

السكانية ,ثـ األلبسة التي كانكا يرتدكنيا ,ككذلؾ األطعمة كاألشربة التي كاف يتناكليا أىؿ
الحجاز ,كما تعرض ديدييو لمحديث عف المسكف الحجازم كبعض مف تفصيالتو المعمارية,

كشذرات مف العادات كالتقاليد االجتماعية.

الكممات المفتاحية :شارؿ ديدييو ,الشريؼ عبد المطمب ,الحجاز ,الكجو ,ينبع ,جدة,

الطائؼ ,السكاف ,األطعمة كاألشربة ,المباس ,السكف ,العادات كاالحتفاالت.
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Abstract:
Charles Didier’s journey was considered an inspiring and
important source for many aspects of the social life of the country at

that time, when Charles came to visit Al-Sharif Abdulmutalib, who was
staying in Taif. One of the social aspects that Charles has mentioned
in his book was about the people of AL-Hijaz cities, and way they

used to dress, as well as describing the food and drink in that area.
Charles also talked about the Hijazi housing and its architectures.

Keywords: Charles Didier, Al-Sharif Abdulmutalib, Al-Hijaz,

Alwajh, Yanbu, Jeddah, Taif, Food and drink, clothing, housing,
Traditions and celebrations.
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املقذمح :

داعب يحب المغام ةر كالترحاؿ مػي ىخيمةى كثير مف المستكشفيف المستشرقيف األكركبييف؛ فدفعيـ
حب المغام ةر لمسفر إلى أماكف كثي ةر لـ يشاىدكىا مف قبؿ ,كلـ يدر بػً ىخمد بعض منيـ الكصكؿ إلييا.
كرغـ أننا نجزـ بأف غالبية ىؤالء المغامريف مف األكركبييف كانكا مندفعيف بدكافع عدة؛ دينية
طي
صرح بيا بعضيـ ,كأخفاىا البعض اآلخر كظمت في ى
كسياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية ى
ً
عددا منيـ قدمكا يي ىػحًفيزيىـ حب المعرفة كشغؼ االطالع.
السر كالكتماف ,إال إف ذلؾ ال ينفي أف ن
كالبحث ال يػمعد بصدد الحديث عف رحمة الرحالة الفرنسي شارؿ ديدييو المكسكمة بػ ػ "رحمة
إلى رحاب الشريؼ األكبر شريؼ مكة المكرمة في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر
الميالدم ُْٖٓـ" ,كالتي لبى صاحبيا دعكة صديقو البريطاني القس ىاممتكف Abb
 Hamiltonفي مشاركتو ىذه الرحمة إلى بالد الحجاز(ُ).
كلػمػا كانت ىذه الرحمة تتناكؿ بيف طيات أكراقيا معمكمات كأخبار عف حياة مجتمع
الحجاز ,فقد برزت أهمية دراسة الموضوع لألسباب اآلتية:
 عدـ كجكد دراسة عممية مستقمة -في حد عممي كبحثي -تناكلت الجانب االجتماعي فيرحمة ديدييو لممدف التي زارىا في بالد الحجاز مجتمعة.
 القيمة العممية لرحمة ديدييو في تناكليا لجك وانب مف األكضاع االجتماعية لبالد الحجاز مثؿ :
السكاف ,المسكف ,األطعمة ,األلبسة كاألزياء ,العادات كالتقاليد ,كاالحتفاالت التي دكنيا في كتابو.
 معاينة صاحب الرحمة لألحداث التي دكنيا في كتابة؛ كخاصة مايخص الجكانب االجتماعية منيا. دقة الكصؼ كشمكليتو كمكضكعيتو في بعض الجكانب التي تناكليا ديدييو في رحمتو. إلقاء نظرة عمى جكانب مف حياة المجتمع في تمؾ الفت ةر الزمنية التي كانت بالد الحجازتنضكم تحت لكاء الحكـ العثماني.
وتنقسم خطة البحث إلى :المقدمة؛ التي تتضمف أىمية المكضكع كأسباب
اختياره ,كمبحثيف كخاتمة.
المبحث األول  :التعريؼ بالرحالة شارؿ ديدييو كأىمية رحمتو .
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِٗ ,كفي ذلؾ يقكؿ الناشر الفرنسي لمرحمة" :لقد طمب المؤلؼ-يقصد شارؿ -أربع كعشريف
ساعة لمتفكير ,كلكف ميكلو لمترحاؿ دفعو التخاذ قرار عاجؿ ,فمـ تمض ساعة حتى كاف مكافقا عمى ماعرضو
عميو البريطاني".
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المبحث الثاني  :جكانب الحياة االجتماعية في بالد الحجاز كما كصفيا الرحالة ديدييو
كيتضمف المحاكر التالية-:
أوال :السكان والتركيبة السكانية.
ثانيا :السكن والمرافق االجتماعية.
ثالثا :األطعمة واألشربة.
رابعا :األزياء والمالبس.
خامسا :العادات والتقاليد.
سادسا  :االحتفاالت والمناسبات.
الخاتمة  :كتتضمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.
املثحث األول  :التعريف بالرحالة شارل ديدييه وأهمية رحمته .
(أ) التعريف بالرحالة شارل ديدييه :
مز مف رمكز األدب الفرنسي ,كما أنو أحد
ييعد شارؿ ديدييو  Charles Didierر نا
رجاالت الصحافة كاإلعالـ ,يكلد ىذا األديب كالشاعر كالصحفي المنحدر مف أصكؿ فرنسية
في مدينة جنيؼ سنة َُِِىػَُٖٓ/ـ ثـ تجنس بالجنسية السكيسرية ,كتمقى تعميمو في معاىد
العمـ كمراكز الثقافة بجنيؼ؛ فدرس عمـ النبات كالرياضيات كالقانكف ,ثـ عاد إلى عاصمة بالده
باريس كاستقر فييا (ُ).

دكر في شؤكف السياسة كاإلدارة؛ فأكفدتو حككمة فرنسا سنة
كقد لعب شارؿ ديدييو نا
ُِٔٔىػُْٖٖ/ـ في ميمات رسمية إلى بكلندا كألمانيا ,فاكتسب خبرة كدراية بأحكاؿ تمؾ
البالد(ِ).

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُٓ مقدمة المترجـ ؛جريس ,القكؿ المكتكب ,ج(ُّ) ,صُٓ؛ يم ىعبر ,الرحالت ,ج(ُ),
صُّٕ؛الرفاعي ,ينبع,صِٖٖ؛ آؿ زلفة ,الطائؼ ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
؛م ىعبر ,الرحالت ,ج(ُ) ,صُّٕ ؛الرفاعي ,ينبع ,صِٖٖ؛ آؿ زلفة,
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُٓ مقدمة المترجـ ي
الطائؼ ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
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اىتماما بحب الترحاؿ كالسفر ,كدفعو شغفو بالرحمة إلى زيا ةر عدد مف
أظير شارؿ ديدييو
ن
البمداف العربية كاآلسيكية كاألفريقية كاألكركبية؛ فزار المغرب العربي سنة ُِْٗىػُّّٖ/ـ ,كتنقؿ
في أرجاء بالد مصر ,كما كصؿ إلى ًسنار(ُ) بالسكداف ,كفي أكربا تنقؿ بيف بالد إيطاليا
كأسبانيا ثـ دفعو حبو لالكتشاؼ كالمغام ةر لزيا ةر شبو الجزي ةر العربية سنة َُِٕىػُْٖٓ/ـ(ِ) .
ىع ًمؿ ديدييو في ميداف الصحافة الفرنسية ,فأنشأ سنة ُِٗٓىػُّْٖ/ـ صحيفة ,l,etat
كما أشرؼ ديدييو عمى صحيفة لكككرييو دكلماف Le courier du Le man؛ كىي صحيفة
سياسية كأدبية ,كما تعاكف مع الركائية الفرنسية جكرج صاند ُُِٗ) George Sandىػ-
ُِّٗىػُٖٕٔ-َُْٖ/ـ) في إصدار جريدة العالميف .)ّ(les deux mondes
صيدا مف المؤلفات كالكتابات كاف مف أبرزىا مذكرات رحالتو كمنيا" :سنة في
ترؾ ديدييو ر ن
يكما في الصحراء" ,ك"خمسمائة فرسخ
إسبانيا" ك"حممة عمى ركما" ك"جكلة في المغرب" ك"خمسكف ن
عمى النيؿ" "كليالي القاىرة"" ,كرحمة إلى رحاب الشريؼ األكبر"التي تمركز ىذا البحث حكؿ
كتابا سماه "زيا ةر لدكؽ بكردك" une visite M. le
جكانبيا االجتماعية(ْ) ,كما أصدر ديدييو ن
.)ٓ(Duc de
تيكفي شارؿ ديدييو سنة ُُِٖىػُْٖٔ/ـ في باريس بعد أف أقدـ عمى االنتحار ,ككاف قد
أصيب بالعمى كفقد بص هر (ٔ) ,كقد صرح بذلؾ أثناء مغادرتو لمطائؼ قائالن " :إف نظرم الذم
أكاد أفقده تماما لحظة إمالء حكاية آخر رحالتي كاف و
حينئذ في أسكء حاؿ"(ٕ)؛ مما يدلؿ عمى
ن
أف شارؿ قد أممى رحمتو كلـ يكتبيا بنفسو.
(ُ) سنار:مدينة في كسط جميكرية السكداف عمى النيؿ األزرؽ ,كانت عاصمة لمممكة الفنج اإلسالمية كنجح
حكاميا مف الفنج في مد حدكدىا مف عطب ةر حتى النيؿ األبيض في القرف ُٔـ ثـ انيارت في القرف ُٕـ
فضمتيا مصر ليا سنة ُِّٕىػُُِٖ/ـ .يبنًي عمى مقربة مف سنار سد عمى النيؿ األزرؽ ليركم أراضي
الجزيرة(.غرباؿ,المكسكعة العربية,ج(ُ) ,صَُُٖ؛ حسيف ,السكداف ,ج(ُ) ,صّٖ.ٕٖ,
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُٔ مقدمة المترجـ ؛جريس,القكؿ المكتكب ,ج(ُّ) ,صُٓ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٖٖ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُٔ مقدمة المترجـ .
؛م ىعبر,الرحالت,ج(ُ),صُّٕ .
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُٕ مقدمة المترجـ ي
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُٔ مقدمة المترجـ ؛الرفاعي,ينبع,صِٖٖ.
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صُٕ مقدمة المترجـ؛الرفاعي,ينبع,صِٖٖ؛آؿ زلفة,الطائؼ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صِّٔ  .كقد أعرب ديدييو عف مدل تقدي هر لتعاطؼ الشريؼ عبدالمطمب معو حكؿ كضعو
الصحي كعبر عف ذلؾ بقكلو":كقد أظير لي األمير بأصدؽ العبارات تمنياتي بصحة أفضؿ كأعرب عف
تعاطفو معي"صِّٔ .
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(ب) أهمية رحمة شارل ديدييه:
بدأ شارؿ ديدييو رحمتو بتاريخ ُٔيناير ُْٖٓـ(ُ) مف مصر ,ككاف شارؿ أثناء كجكده
بمصر يي ًعد عدتو لمعكدة إلى أثينا كمنيا إلى بالده ,كلكف صديقو البريطاني ىاممتكف اقترح عميو
أف يصحبو في رحمتو إلى الحجاز فكافقو الرأم كخرج معو(ِ).
تميزت بعض كتابات شارؿ ديدييو بمالمسة جكانب حضارية كاجتماعية؛ بالتعمؽ في دراسة
أحكاؿ السكاف في المناطؽ التي زارىا ,ككص ً
ؼ شيئان مف أنماط أحكاليـ المعيشية؛ متناكالن عاداتيـ
ى ٍ
في الطعاـ كالشراب كالمباس كاالحتفاؿ ,ككاف ديدييو قد طبؽ ىذه الكتابة الكصفية في كتابو
"خمسمائة فرسخ عمى النيؿ" حيث أفاض في الحديث عف مشاىداتو في الخرطكـ كسنار ,كلو
صكر حيةن عف الحياة السياسية كاالجتماعية في
نا
ركاية "ركما تحت األرض" أيضا قدـ فييا
إيطاليا(ّ).
كيستمر ىذا القمـ الكصفي لديدييو في كتابو "رحمة إلى رحاب الشريؼ األكبر "...فيجد
القارلء المتمحص بيف ثنايا صفحاتو صك ةرن حيةن لممجتمع الحجازم في المدف الحجازية التي
بدءا بميناء الكجو فينبع ,كمرك انر بجدة ,كانتياء بمدينة الطائؼ التي كانت ىدؼ رحمتو
زارىا؛ ن
و
متجاىؿ الدركب كالطرؽ التي
األسمى ,حيث كاف ييقيـ فييا شريؼ مكة عبدالمطمب؛ غير
معطيا كالن منيا
قطعيا ,كالقرل كاألرياؼ التي مر بيا ,كالمحطات التي تكقؼ لالستراحة عندىا
ن
نصيبو مف السرد كالكصؼ كالمعاينة متفاكتان بيف اإلطالة كالتفصيؿ ,كاالقتضاب كاإليجاز ,مما
قادر عمى استخراج مادة عممية عف السكاف كأصكليـ التي ينتمكف إلييا,
جعؿ القارئ كالباحث نا
كأصناؼ األطعمة كاألشربة التي يتناكلكنيا ,كاأللبسة التي كاف يرتدييا عامة أبناء المجتمع
كخاصتيـ مف الرجاؿ كالنساء ,ثـ إف ىناؾ إشارات داخؿ سطكر الرحمة عف تفاصيؿ المسكف
الحجازم كتقسيماتو ,كلـ ىيغفؿ قمـ شارؿ ديدييو عف تسطير بعض الشذرات عف عادات كتقاليد
المجتمع الحجازم كجك و
انب مف االحتفاالت التي كاف يقيميا أبناؤه.
كسيجد القارئ ال يػمتمعف خالؿ الصفحات القادمة في ىذا البحث حص انر كتنقية لمجكانب
االجتماعية كاستبعاد مما عداه مف الجكانب السياسية كاالقتصادية كالثقافية التي تضمنتيا الرحمة
مما ىك ليس مجاؿ الحديث عنو.
(ُ) تكافؽ َُُِٕٔ /ْ /ىػ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُُ مقدمة المترجـ ؛آؿ زلفة,الطائؼ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُٖ مقدمة المترجـ.
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كحتى يتسنى لمقيراء اإلحاطة بتمؾ الجكانب االجتماعية ,فقد جاءت الدراسة مقسمةن إلى عدد مف
المحاكر التي تجمع ما تفرؽ في صفحات الرحمة عند كؿ عنصر مف عناصر الحديث عف الحياة
االجتماعية ,كبمعنى أدؽ فقد آثر البحث أف يجمع ما كتبو ديدييو عف السكاف في رحمتو في جميع المدف
التي زارىا أثناء دخكلو لمحجاز كآراءه كأقكالو .ثـ ينتيج المنيج نفسو كالطريقة ذاتيا في بقية الطرح.
كتجدر اإلشا ةر إلى أف السيد دككيو  M . Dequieقد رافؽ ديدييو في رحمتو مف جدة إلى
الطائؼ -كىك يمترجـ لمقنصمية الفرنسية في جدة كمكثؽ العقكد فييا -ككاف القنصؿ الفرنسي في
جدة قد طمب مف دككيو أف ينكب عنو في مرافقة شارؿ بسبب مرضو ,كقد أبدل دككيو استعداده
كمد يد العكف كالمساعدة(ُ) ,كما رافقو صديقو البريطاني ىاممتكف كلكنو لألسؼ
ألداء الخدمات ى
لـ يقدـ لشارؿ ماقدمو دككيو مف العكف كالخدمة(ِ).
املثحث الثاوً :جوانب الحياة االجتماعية في بالد الحجاز كما وصفها الرحالة ديدييه.

أوال :السكان والتركيبة السكانية:

لً يكؿ مجتمع مف المجتمعات المدنية سمات كخصائص تمي هز عف غي هر مف المجتمعات ,كلمػا
ضـ الحرميف الشريفيف؛ فقد تنكعت الفئات البشرية التي تعيش بداخميا مابيف
كانت بالد الحجاز تى ي
سكانيا األصمييف الذيف تشبثت جذكرىـ في ىذه األرض المباركة ,كمابيف الكافديف الذيف آثركا
اإلقامة في ىذه الرحاب الطاىرة ,فقد اجتذب الحرماف الشريفاف قمكب المسمميف كعقكليـ مف كافة
أنحاء المعمك ةر لنيؿ شرؼ المجاك ةر بيا كمف أبرز العناصر البشرية التي ذكرىا ديدييو في رحمتو:
أ -القبائل العربية:
شكمت القبائؿ العربية القاعدة العريضة في مثمث ىرـ التركيبة السكانية لشبو الجزي ةر العربية عامة
كمجتمع الحجاز خاصة ,كلذلؾ اعتيبرت شبو الجزي ةر مكطنان لمعناصر العربية األصيمة التي لـ تحاكؿ
االختالط بغيرىا مف العناصر الخارجية بؿ حافظت عمى مالمحيا كصفاتيا ,ككانت كؿ قبيمة تستحكذ
عمى منطقة مف األرض تحرص أف تككف قريبة مف مكارد الماء كالكأل كاليشاركيا غيرىا فييا ,كيذكذ
أبناء القبيمة عنيا بأركاحيـ كأمكاليـ؛ كلذا كانت الحركب كالمنازعات تقكـ حكؿ مايمكف اعتبا هر مقكمات
ككثير ما يقع تحالؼ بيف
الحياة الرئيسة ,ككثي انر ما أيبيدت قبائؿ أك فىنًيت خالؿ تاريخ تمؾ الصراعات ,ان
قبيمة كأخرل لمسيط ةر عمييا أك تنضكم قبيمة تحت جناح قبيمة أخرل أقكل منيا(ّ).
(ُ)ديدييو ,رحمة ,صُِٔ .
(ِ)ديدييو ,رحمة ,ص ُٗ. ُّٔ,ِٗ,ِْ,
(ّ) الشريؼ ,جغرافية المممكة ,ج(ِ) ,صُٖ,؛ السيؼ,الحياة االقتصادية,صُِٗ؛ الشريؼ ,مكة كالمدينة,
صَّ ِٓ,؛ العمي ,الحجاز ,صُٕٕ.
- 435 -



جملح املؤرخ العرتً– العذد (  – )82اجمللذ الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــ د .وهلح تىد شحاخ عمر

ككاف قىىكياـ اقتصاد قبائؿ بادية الحجاز قائمان عمى الرعي الذم ييعد مصد انر رئيسان ألغمب منتجاتيـ
الغذائية مف األلباف كمشتقاتيا؛ كالجبف كالسمف كالزبد كاألقط ثـ المحكـ .كقامت عمى الثركة الحيكانية
كقرب الماء ك ً
صناعات محمية بسيطة مثؿ الصناعات الجمدية كاألحذية كاألحزمة ً
الدالء (ُ).
كلمػا كاف ديدييو قد تصدل في كتابو ىذا لذكر أحكاؿ مجتمع الحجاز فقد تحدث عف بعض
الك ٍجو(ِ) أكؿ مناطؽ اليابسة التي كطأتيا أقداـ ديدييو في بالد
قبائؿ الحجاز؛ فكانت مدينة ى
الحجاز ,ككاف سكانو -كما ذكر -أعرنابا مف قبيمة ىبمً ٌي(ّ).
كبعد أف تحركت السفينة التي كانت تيًقؿ ديدييو كرفاقو مف الكجو سارت بيف أمكاج البحر
األحمر حتى تكقفت عند ميناء ىيٍنيبػع(ْ) ,فكاف لشارؿ كتابات عنيا أبرزت جانبان مف مالمح حياتيا
االجتماعية ,فقد أشار ديدييو إلى أف قبيمة يجيىٍيىنة (ٓ) كانت تشكؿ الغالبية العظمى مف سكانيا,
(ُ) الشريؼ ,جغرافية المممكة ,ج(ِ) ,ص ُِٖٖ,؛ نكاب,كتب الرحالت ,صُّٗ.ِّٔ,َِّ,
(ِ) الكجو :مدينة حجازية عمى ساحؿ البحر األحمر ,تقع شماؿ مدينة ينبع كشماؿ مصب كادم إضـ ,كقد كردت
عدة أقكاؿ في تسميتيا بالكجو منيا :أف أرضيا منبسطة كمرتفعة عف سطح البحر ,كمنيا أف الكجو أكؿ مايكاجو
الحجاج القادميف مف مصر كأفريقيا مف أرض الحجاز ,ككاف ميناء الكجو يقكـ تصدير األغناـ كالسمف كالفحـ
لمصر في السابؽ ,كقد أنشأت فييا حككمة المممكة العربية السعكدية سنة ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـ محطة لتحمية مياه
البحر ,كما عممت حككمة المممكة عمى تزكيدىا بكافة الخدمات شأنيا شأف غيرىا مف المدف السعكدية التي
ىحفتىيا يد اإلصالح كالنيضة الشاممة مف مدارس كمستشفى كمحكمة كمطار جكم كمساكف حديثة ,كذلؾ
عممت عمى ترصيؼ الشكارع كانارتيا ,كتعد اليكـ الكجو محافظة مف محافظات منطقة تبكؾ تبعد عنيا ثالثمائة
كيؿ(.البالدم,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ٗ) ,صَُُِّٗ,؛ الركيثي ,المكانىء السعكدية ,صَِْ.ُِْ,
ن
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُُٔ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة,صّٗ ,كبمي :كالنسبة الييـ ىبمىًكم ,كتنتشر ديارىـ شماؿ
الحجاز حكؿ بمدة الكجو ,كتمتد شرقنا حتى مدينة العال كنكاحييا ,كفي أطراؼ ح ةر العكيرض ,كليما ًج ٍذماف
كبيراف ىما :ىم ٍخمىد ,كخزاـ(.الجاسر ,معجـ قبائؿ المممكة ,صِِ؛ أكبنيايـ كآخركف ,البدك ,ج(ِ) ,صَٔٓ.
(ْ) ينبع  :تقع محافظة ينبع في منتصؼ الشاطئ الشرقي لمبحر األحمر ,غرب المممكة العربية السعكدية ,مع ميؿ
نحك الجنكب الغربي ,فكؽ بقعة مف األرض يمتقي فييا سيؿ تيامة بالبحر األحمر ,كىي منطقة ساحمية
محصك ةر بيف شرـ ينبع في الشماؿ كمصب كادم الفيىرعة في الجنكب ,كتتبع إدا نريا منطقة المدينة المنك ةر التي
تبعد عنيا (َِْ) كيالن في الجنكب (.بكر ,المالمح الجغرافية ,صُُْ؛ عامر ,حكاية اسـ (ينبع),صْٔ؛
األحمدم ,مدينة ينبع ,صِْ؛ البالع ,السياحة في ينبع,صْٗ.
(ٓ) جيينة  :قبيمة عربية ؛ قحطانية النسب مف قبائؿ قضاعة اليمنية ,كينسبكف لجيينة بف زيد بف ليث بف سكد بف
أسمـ بف الحاؼ بف قضاعة ,كىي قبيمة كبي ةر تسكف الحجاز حكؿ كادم إضـ الذم يصب في البحر األحمر,
كبكاط كالحكراء ككداف ,كتمتد قرل الجينييف المستقريف مف ينبع النخؿ حتى يعمؽ المناطؽ
كقد تفرقكا بينبع كبدر ي
خمفيا ,كيعمؿ كثير مف أبناء جيينة في صيد األسماؾ كالمؤلؤ ,كليـ بقايا في مصر ,كقد عرؼ منيـ عدد كبير
مف صحابة الرسكؿ ﷺ(.أكبنيايـ كآخركف ,البدك ,ج(ِ) ,صُُْٓٓٓ,؛ ىيئة التحرير بمجمة العرب,
جيينة ,صَِِ.ُِٕ, ُِٗ, ِِِ,ُِِ,
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ككاف شيخ قبيمة جيينة يسكف في إحدل قرل ينبع النخؿ(ُ)؛ كالتي بمغ عددىا حيف زار
شارؿ ديدييو ينبع اثنتي عشرة قرية(ِ).

أيضا أثناء رحمتو مف ينبع
كمف فئات القبائؿ العربية التي تحدث عنيا شارؿ ديدييو ن
إلى جدة أفراد مف بني يزىبٍيد (ّ) مف حرب كىـ -كما ذكر -ممف عدلكا عف حياة التنقؿ
كالترحاؿ كمالكا إلى حياة التحضر كاالستقرار؛ فعممكا بالصيد كالمالحة كرككب البحر ,مما

جعؿ مكانتيـ االجتماعية تيبط في نظر غيرىـ مف القبائؿ العربية (ْ).

بعضا
كقد أجاد ديدييو في كصؼ أحد الصيادييف الزيدييف الميرة الذم عرض عمييـ ن

مف السمؾ الذم اصطاده إال إف ديدييو كأفراد قافمتو تعذر عمييـ شراؤه مقايضة بما كاف

يطمبو صاحبو مف القمح كالتبغ كىك مما لـ يكف متكفر معيـ(ٓ).

(ُ) ينبع النخؿ  :يطمؽ ىذا االسـ عمى جية كاسعة تقع عمى الجانب الشرقي مف ينبع البحر ,كىي في شكؿ عقد
مف القرل ينتظـ مف الشماؿ الشرقي نحك الجنكب الغربي .كىذه القرل عام ةر بالسكاف كعيكف المياه كالبساتيف
كأشجار النخيؿ ,كمف أشير العيكف بيا الجابرية كالبثنة كخيؼ حسيف كغيرىا ,كينبع النخؿ تتبع إما ةر منطقة
متخمال
المدينة المنك ةر التي تبعد عنيا َِٖكيالن مرتبطة معيا بطريؽ إسفمتي يمر بينبع البحر كينبع الصناعية
ن
كادم الصفراء .كقد كانت ينبع النخؿ تمثؿ محطة ميمة مف محطات طريؽ الحاج المصرم .ثـ مرت بفت ةر
رككد بعد تحكؿ الطريؽ إلى ينبع البحر ,كقد شممتيا النيضة الحضارية بالمممكة العربية السعكدية؛ فأينشأت بيا
المدارس الحككمية بمختمؼ مراحميا كالمراكز الصحية كفركع لمدكائر الحككمية( .صبرم باشا ,مرآة جزيرة
العرب ,صُُِّٓٓ,؛ بكر ,المالمح الجغرافية ,صَُْ؛ ؛ النزاكم ,ينبع النخؿ ,صَُ.ُِ-
كعرؼ مف استقر منيا
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِٖ .كقد انتشرت قبيمة جيينة عمى الساحؿ الشمالي لمبحر األحمر ,ي
في ينبع باسـ المستكطنيف أك الينبعا كييف( .بكركيارت,ترحاؿ,ج(ِ) ,صَِٗ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٓٗ؛
محبت ,ينبع,صٓٓٓ.
(ّ) زبيد  :كالنسبة إلييـ زبيدم ,قبيمة مف ىم ٍسركح مف حرب تسكف ساحؿ البحر األحمر جنكب جدة ,كتنقسـ زبيد
العىزىةر كزبيد الشاـ ,كيسكنكف المنطقة المحيطة برابغ إلى قرب بدر شماالن كمنيـ آؿ يمىبٍيريؾ كالغكانـ ,ثـ
اليكـ إلى ي
العتٍباف في أسفؿ كادم يغىزاف مما يمي يخمىٍيص( .الجاسر,
القسـ الثالث الصحاؼ كالنسبة إلييـ صحفي كمنيـ ي
معجـ قبائؿ المممكة ,صُُْ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُّْ ,كقد أشار أكبنيايـ إلى أف كثي انر مف أبناء قبيمة زبيد يعممكف بصيد األسماؾ ,كلذلؾ
تعتبرىـ بقية حرب أدنى مكانة(.البدك,ج(ِ),صّٕٓ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُّْ. ُّٓ,
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كفي جدة التقى ديدييو باألمير خالد بف سعكد(ُُِِٕٓٓٓ-ىػُُْٖ-ُّٖٖ/ـ)
(ُ) بعد القضاء عمى حكمو في نجد عمى يد عبد اهلل بف ثنياف كاستمر بجدة حتى كفاتو
سنة ُِٕٔىػُٖٓٗ /ـ(ِ).
كخالؿ إقامة األمير خالد في جدة كاف ىيًفد عميو أفراد مف قبيمة اليكاجر(ّ) المناصريف لو
كلحكمو ,كلذلؾ يسر ديدييو برؤية ىؤالء األعراب (األقحاح)؛ إذ إف أغمب مف شاىدىـ في جدة ىـ
مف األتراؾ كالينكد كاليكناييف ,ككاف لو رغبة ممحة في رؤية العرب ,كقد تردد ديدييو عمى لقاء
خالد ,كما اجتمع معو في منزؿ السيد دككيو(ْ).
كمف القبائؿ العربية التي كرد ذكرىا ضمف رحمة شارؿ قبيمة يعتىٍي ىبة(ٓ) التي كانت
كانت تسكف كتنتشر في الجباؿ الممتدة جنكب الطائؼ حتى المدينة المنكرة ,كاتصؼ
بشدة مراسيا كحبيا لمقتاؿ؛ غير إنو أثناء مركر ديدييو كمرافقيو عند ريع الزاللة (ٔ)
الذم
(ُ) خالد بف سعكد  :بف عبد العزيز بف محمد بف سعكد أمير مف أمراء الدكلة السعكدية األكلى ,نشأ في مصر,
كلمػا اشتد أمر اإلماـ فيصؿ بف تركي في نجد أرسؿ لو محمد عمي باشا كالي مصر قكة عسكرية بقيادة خالد
سنة ُِِٓىػُّٖٔ/ـ لقتالو ,فدارت بينيما معارؾ عدة انتيت باستسالـ اإلماـ فيصؿ في رمضاف سنة
ُِٓٓىػُّٖٖ/ـ كارسالو لمصر ,ككانت ىذه فت ةر حكمو األكلى ,فحكـ األمير خالد نجد حتى ثار عميو
األمير عبد اهلل بف ثنياف بف إبراىيـ بف ثنياف بف سعكد فرحؿ خالد إلى المنطقة الشرقية سنة ُِٕٓىػُُْٖ/ـ
ثـ إلى الككيت كمنيا إلى مكة المكرمة ,كتكفى بجدة محمكمان(.ابف بشر ,عنكاف المجد ,ج(ِ) ,أحداث ُِْٓىػ
إلى ُِٕٔىػ؛ الحنبمي ,مثير الكجد ,صُِٕ.ُِٖ ,
(ِ) ديدييو ,رحمة ,ص ُٕٓ.
(ّ) اليكاجر(:بنك ىاجر) ,كمفردىا ىاجرم :قبيمة قحطانية اشتير أفرادىا بالكرـ كالنخكة ,كىي بطف مف عبيدة كانت
منازليـ بالقرب مف يسراة عبيد ثـ انتقمكا إلى سافمة نجد كمنيا إلى األحساء ,كما تفرؽ عدد منيـ في قطر
كالككيت كبقية بمداف الخميج العربي ,كينقسمكف إلى آؿ مخضبة كآؿ محمد كآؿ يزيد(.الجاسر,معجـ قبائؿ
المممكة,ج(ُ),صَّْ.ِّْ-
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُُٕٕٕٔ,؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صٕٗ.ٖٗ-
(ٓ) عتيبة :مف أشير قبائؿ شبو الجزي ةر العربية كأكثرىا بطكنان كأفخاذان؛ تمتد مساكنيا مف جباؿ الطائؼ الجنكبية حتى
كسىناـ في نجد ,كيرجح أنيـ يرجعكف إلى بني سعد؛ كىـ بطف مف بطكف ىكازف كاليزالكف
حتى أـ ي
الغطى يغط ى
ً
كبٍرقا ,كديارىـ اليضاىييا
فحة ى
كش ٍممي ى
يعرفكف بيذا االسـ حتى اليكـ ,كمف فركع عتيبة بالحجاز بنك سعد كالط ى
ديار قبيمة أخرل لسعتيا ككبر رقعتيا ,كيجاكرىـ مف الشماؿ كالغرب ثقيؼ كىذيؿ كمطير كحرب ,كمف الجنكب
كسبيع كقحطاف نجد(,الزيدم ,قبائؿ الطائؼ ,صٖٔ.ٔٗ,
كالشرؽ بمحارث ك ي
البقكـ ي
(ٔ) ريع الزاللة :كىك الريع الذم تخرج فيو مف السيؿ الكبير إلى الطائؼ ,كىك أكؿ المناقب مما يمي مكة المكرمة,
كالسيؿ الكبير ىك المكضع الذم يحرـ منو النجديكف مف قرف المنازؿ( .البالدم ,معجـ معالـ الحجاز,
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كانت عتيبة تياجـ فيو مف ىي يمر يُ بو لـ يتعرضكف ألم أذل منيـ(ُ).

كعند كصكؿ ديدييو كأفراد قافمتو إلى قمة جبؿ ىك ىار (ِ) أرسؿ ليـ الشريؼ
عبدالمطمب(ّ) اثنيف مف األشراؼ الستقباليـ إلكراميـ كضيافتيـ ,ككاف أحد ىؤالء

الشريفيف ىك الشريؼ سميـ الذم قدـ الستقباليـ كمعو ستكف رجالن مف أبناء قبيمة
يى ىذٍيؿ(ْ) الذيف يعرؼ عنيـ صفات البطكلة كالشجاعة؛ كلذا أقبمكا كىـ متسمحكف

ج(ْ),صُّٕ.
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِّٕ.
(ِ)جبؿ الك ار  :بالفتح كالقصر ؛ جبؿ ضخـ يصعده المتجو مف مكة المكرمة إلى الطائؼ كاف طريقان كعر المسالؾ
ال تصعده إال الحمير كالجماؿ المدربة ,حتى تـ تذليؿ عقباتو كتعبيده في العيد السعكدم سنة ُّٖٓىػُٗٔٓ/ـ
لتسير عميو السيارات ,تسيؿ منو صدكر كادم نعماف كفي رأسو مما يمي الطائؼ فىرعة تسمى اليدأة ,كىي اليكـ
الكٌر كمنو ينحدر كادم الكر ككادم ىعمىؽ(,البالدم,
مف أجمؿ مصائؼ المممكة العربية السعكدية ,كبأسفمو قرية ي
معجـ معالـ الحجاز ,ج(ٕ) ,صَِٕ.َِٖ,
(ّ) الشريؼ عبدالمطمب بف غالب :بف مساعد الحسني مف أمراء مكة المكرمة كلد بيا سنة َُِٗىػُْٕٗ/ـ تكلى
إما ةر مكة لثالث فترات كاف مجمكعيا ثماف سنكات امتدت الفت ةر األكلى خمسة أشير مف سنة ُِّْىػ/
ُِٕٖـ ,تكجو بعدىا إلى إستانبكؿ كمكث بيا حتى سنة ُِٕٔىػُُٖٓ/ـ ,حيث بدأ فت ةر حكمو الثانية حتى
سنة ُِِٕىػُٖٓٔ/ـ كقعت خالليا فتنة بمكة المكرمة كاف سببيا عدـ بيع الرقيؽ ,كتكجو أيضان بعد عزلو
لمم ةر الثانية لإلقامة في إستانبكؿ إلى أف شيدت سنة ُِٕٗىػَُٖٖ/ـ إعادتو لإلما ةر لمم ةر الثالثة حتى
ُِٗٗىػُِٖٖ/ـ ,حيث فيصؿ عنيا .تكفي بمكة َُّّىػُٖٖٓ/ـ(,دحالف ,تاريخ أشراؼ الحجاز,
صّّٕٔ ,َٔ ,ْٔ ,ْْ ,ّْ ,َْ ,ّٗ ,ّٖ ,؛جارشمي,أمراء مكة ,صُُٗٓٔٔ-؛ غكرم ,حكاـ
مكة,صُُّ.ُّّ-
(ْ) ىذيؿ  :كاحدىـ يى ىذلي تنتمي إلى ىذيؿ بف مدركة بف اليأس بف مضر بف نزار ,كىذيؿ بالدىا حكؿ مكة
الج ٍعىرانة ,كفي كادم فاطمة كجبؿ كبكب كفي عرفات
المكرمة كالطائؼ في كادم نخمة اليمانية كالشامية كفي ى
كرٍىجاف كضيـ كرفاؽ إلى ىيمى ٍممىـ الس ٍعًدية ,كمنيـ مف يسكف سراة الطائؼ ,كما أشرؼ منيا غربان
كأكدية ىن ٍع ىماف ى
ً
كمايساؿ مف أكديتيا إلى تيامة ,كليذا تيقسـ ىذيؿ باعتبار منازليا إلى ىذيؿ الشاـ ,كىذيؿ اليمف ؛ فاألكلى تقع
ي
ديارىـ شماؿ مكة المكرمة كشرقيا كالثانية ينتشركف جنكب عرفات كادم نعماف ,كمنيـ ىذيؿ الطائؼ ,كقد
اشتيرت ىذيؿ بفصاحتيا ككضكح بيانيا ككث ةر شعرائيا؛فكانت باديتيا منتجعان لألدباء كالفقياء كطالب
المغة(,الجاسر ,معجـ قبائؿ المممكة ,صّْٓ ,ابف سركر ,قبائؿ الطائؼ ,صّٓ؛الزيدم,قبائؿ
الطائؼ,صْٖ.
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بالخناجر كالرماح كالبنادؽ ذات الفتيمة ,كلعؿ ىذا المنظر المييب ليـ جعؿ ديدييو

يصفيـ بأنيـ أمير رماة الصحراء ,كقد أظيركا التقدير كاالحتراـ لشارؿ كرفاقو(ُ).
ؼ(ِ) التي كانت تشكؿ غالبية سكاف
كعند كصكؿ ديدييو إلى الطائؼ ,تحدث عف قبيمة ثىًقيً ٍ
الطائؼ الذيف ترؾ غالبيتيـ حياة التنقؿ كالترحاؿ ,كامتينكا بعض الميف التي عرفيا أىالي المدف؛
كالصناعة كالتجا ةر فأصبح ليـ باعه في صناعة األسمحة؛ كالسيكؼ كاألحزمة الخاصة بيـ كصناعة
الجمكد ,كالسجاد المغزكؿ مف كبر الجماؿ ,كبعض المجكىرات التي تتزيف بيا نساؤىـ(ّ).
(ب) الموظفون العثمانيون:
دخمت بالد الحجاز تحت حكـ الدكلة العثمانية سنةِّٗىػُُٕٓ/ـ؛ كذلؾ عندما نجح
السمطاف سميـ األكؿ (ُِٖٗٗٔ-ىػَُِٓ-ُُِٓ/ـ) مف تقكيض أركاف دكلة المماليؾ كاعالف
السيادة العثمانية عمى البالد العربية التي كانت تحت السيادة الممككية ,كلػما كانت بالد الحجاز
تتبع تمؾ السيادة ,فقد بادر شريؼ مكة المكرمة آنذاؾ بركات الثاني بف محمد(َّٗ-
ُّٗىػُِٓٓ-ُْٕٗ/ـ) بقبكؿ الحكـ العثماني ,فدخمت الحجاز سممان في كنؼ الدكلة العثمانية؛
التي بادرت بتنظيميا إدارنيا عبر بعض اإلجراءات اإلدارية التي تنظـ شؤكنيا الداخمية؛ فإلى جانب
اإلبقاء عمى منصب شريؼ مكة المكرمة ,أكجدت منصب الكالي العثماني في جدة ,كما حرصت
الدكلة العثمانية عمى نشر حاميات عسكرية ترابط في القالع كالثكنات المخصصة ليا ,كتنتشر في
األماكف التي ستدعي كجكدىا فييا لحفظ األمف ,كتعييف شيكخ الحرـ كالقضاة كاألئمة كالمفتيف,
كعدد مف مكظفي اإلدا ةر كالمالية مثؿ الدفتردار كالمكتكبجي كمدير البريد كغيرىـ ,كالشؾ أف ىؤالء
المكظفيف العثمانييف كانكا يحتمكف جزنءا مف قطاع المجتمع الحجازم(ْ) .كقد التقى ديدييو ببعض
ىؤالء المكظفيف ,كتحدث عف بعضيـ اآلخر في ثنايا رحمتو ككاف ممف أشار إلييـ :
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِّّ ,كقد كصفيـ أكبنيايـ بأنيـ غزاة مكىكبكف قدمكا فرسانيـ إلى ساحات الكغى في حركب
الدكلة السعكدية األكلى(.البدك,ج(ِ),صٗٓٓ .
(ِ) ثقيؼ  :قبيمة عربية ,إحدل قبائؿ قيس بف عيالف المعركفة بالقبائؿ القيسية ,كنسبيا إلى ثقيؼ بف منبو بف بكر
بف ىكازف حتى ينتيي إلى قيس بف عيالف بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف ,كمف أشير فخكذىا عكؼ
كبنك مالؾ كالحمدة كبنك يسفياف كطيكيرؽ كالنمكر كبنك سالـ كغيرىـ ,كانت ثقيؼ تقيـ منذ عصكر ماقبؿ اإلسالـ
في الطائؼ كماحكليا مف المناطؽ غرب شبو الجزي ةر العربية ,كقد أسمـ كفد الطائؼ مف ثقيؼ في السنة التاسعة
مف ىج ةر المصطفى ﷺ(,الطيب,مكسكعة القبائؿ ,مج(ٓ) ,صٖٓٗ؛ أكبنيايـ ,البدك,ج(ِ),
صّْٔٓٓٔ,؛ الزيدم ,قبائؿ الطائؼ ,صْٔ.ْٕ,
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صِّٓ .
(ْ) أنيس ,الدكلة العثمانية ,صُُِِْٗ,؛ يكسؼ ,الحجاز ,صٕٓٔٗ-؛ الخالدم ,اإلدا ةر العثمانية ,صْٔ-
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رجاؿ الحامية العسكرية العثمانية التي شكمت جزنءا مف المجتمع الحجازم آنذاؾ ,فعند نزكؿ
ديدييو كأفراد قافمتو إلى بمدة الكجو ,كاف في استقباليـ بعض أفراد جنكد الحامية العثمانية ,ككاف
أحد ىؤالء الجنكد يجيد التحدث بالمغة الفرنسية ,كىك األمر الذم جعؿ ديدييو يبدم شيئان مف
االرتياح بؿ كالسعادة لكجكد مف يتخاطب معو دكف الحاجة إلى كسيط؛ كىذا مادفعو إلمضاء
سكيا؛ السيما أف ىذا الضابط العثماني قدـ ألفراد الرحمة
بعض مف الكقت معو كتناكؿ القيكة ن
خدمات كتسييالت عند نزكليـ ميناء الكجو(ُ).
كعندما كصؿ ديدييو كرفاقو إلى ميناء ينبع التقى بعدد مف أفراد الحامية العثمانية الذيف
حاكلكا إظيار شجاعتيـ كبراعتيـ القتالية بحمميـ لمغدرات(ِ) الطكيمة ,ككاف أفراد تمؾ الحامية
مف عناصر عدة؛ فمنيـ الباشي بكزؽ(ّ) كاألرناؤكط(ْ) كاألكراد ,كأما حاكـ بمدة ينبع ,فكاف
أيضا مف األتراؾ العثمانييف ممف يحممكف لقب أفندم(ٓ) .كأما الحامية العسكرية العثمانية في
ن
جدة ,فقد كانت تيقيـ في الثكنة العسكرية التي بناىا محمد عمي باشا(ٔ) بالقرب مف باب
ْٖ؛ المطكع ,إما ةر المدينة ,صّٗ.ْٗ,
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُُٔ .
(ِ) الغدرات :الغدارة :لفظ فارسي ىندم؛ كىك سالح عمى شكؿ حربة تشبو السيؼ إال إنيا عريضة كثقيمة ,ط أر
عمييا بعض التحكير في المعنى ,فأصبحت تطمؽ عمى سالح نارم يعرؼ بالطبنجة ,كىك بيف المسدس
كالبندقية(.الخطيب ,معجـ المصطمحات ,صَّّ .
(ّ) الباشي بكزؽ  :لفظ تركي أطمؽ عمى القكات غير النظامية (الجيش الشعبي أك المميشيات) ,تطكعكا أثناء الحرب
كعيد إلييـ بالحفاظ عمى األمف داخؿ المدف كفي الكاحات كمرافقو محمؿ الحج
ثـ التحقكا بالجيش النظامي ي
كجباية الضرائب ,كمف أشير قادة باشي بكزكؽ ؛ محمد عمي باشا كالي مصر (َُُِِِْٔ-ىػ-َُٖٓ/
ُْٖٖـ)الذم تكجو لمصر عمى رأس جيش باشي بكزكؽ إلخراج القائد الفرنسي نابميكف بكنابرت منيا.
(صاباف ,المعجـ المكسكعي ,ص ٔٓ.
(ْ) األرناؤكط:أك األرناؤكد  :كأصؿ الكممة أرناؤكس كىي كممة يكنانية حرفت إلى التركية أرناؤكط ,كىك اسـ يطمؽ
عمى سكاف ألبانيا ,كبعد الفتح العثماني لمبالد العربية سنةِّٗىػُُٕٓ/ـ ىاجر كثير مف األرناؤكط إلى
الكاليات العربية كاستقركا بيا كاندمجكا مع بقية عناصر السكاف ,كالتزاؿ بعض العائالت في بالد الشاـ كالعراؽ
كمصر كالحجاز كبالد المغرب تحتفظ بيذا االسـ (.مكفاكك ,األلبانيكف,صٕٕٔ.ِٖٔ,
(ٓ) ديدييو ,رحمة صُُّ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٖٗ .كاألفندم :كممة ذات أصكؿ بيزنطية تسربت إلى األتراؾ,
فاندمجت في التركية ,كقد أطمقيا العثمانيكف في القرف ٗىػُٓ/ـ عمى المتعمـ كحمت محؿ كممة جمبي ,كفي
القرف ُّىػُٗ/ـ أطمقت عمى األمراء العثمانييف كالمكظفيف كصغار ضباط الجيش ,كفي أكاخر العيد العثماني
كانت تضاؼ إلى االسـ لالحتراـ كالتبجيؿ ,كاليزاؿ ىذا التعبير مف األلفاظ الدارجة عمى ألسنة الناس في بالد
الشاـ( ,الخطيب ,معجـ المصطمحات ,صّٔ؛ المصرم ,معجـ الدكلة العثمانية ,صّْ.ّٓ ,
(ٔ) محمد عمي باشا :بف إبراىيـ أغا بف عمي المعركؼ بمحمد عمي الكبير ,مؤسس آخر دكلة ممكية بمصر ,مف
أصؿ ألباني ,كلد في بمدة قكلة التي تتبع الدكلة العثمانية ,كىي تتبع اليكناف حاليان ,كذلؾ سنة ُُْٖىػَُٕٕ/ـ,
اليا
جاء لمصر ككيالن لرئيس قكة مف المتطكعة مف قكلة تساعد في اعتداءات الفرنسييف عمى مصر ,أصبح ك ن
عمى مصر سنة َُِِىػَُٖٓ/ـ ,انتدبتو الدكلة العثمانية لمحاربة الدكلة السعكدية األكلى ,كشارؾ في حرب
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المدينة المنكرة(ُ) خالؿ حربو مع الدكلة السعكدية األكلى(ُُُِّّٕٓ-ىػ-ُْْٕ/
ُُٖٖـ) ,ككاف قائد ىذه الثكنة عند زيارة شارؿ ديدييو ىك إسماعيؿ بؾ؛ كىك بنباشي (ِ)
تركي أثنى ديدييو عمى كرـ أخالقو كضيافتو لو بالقيكة كالشيشة(ّ).
كبالقرب مف ىذه الثكنة ,كانت تكجد أماكف لسكف الجنكد غير النظامييف ,كقد كانت عبا ةر
عف طكاحيف بناىا محمد عمي لقكاتو ثـ أصابيا اإلىماؿ بعد رحيمو(ْ).
كمف الشخصيات العسكرية البار ةز التي شاىدىا ديدييو في جدة السنجؽ(ٓ) كرد عثماف آغا؛
كىك قائد لمخيالة غير النظامية التي كانت تعسكر عمى طريؽ مكة المكرمة عمى بعد فراسخ(ٔ)
مف جدة ,ككاف عدد ىؤالء الخيالة يصؿ إلى ألؼ فارس أك يزيد إلى ألؼ كمئتي ,كرغـ أنو يعيد
إلييـ بحفظ األمف في مدينة جدة كماحكليا إال إنيـ كانكا يقكمكف بإثا ةر الفكضى كالشغب
المكرة ,كاستكلى عمى سكرية كلكف الدكلة العثمانية انتزعتيا منو بعد أف جعمت لو حكـ مصر كراثيا سنة
ُِٕٓىػُُْٖ/ـ ,كاعتزؿ أمكر الحكـ البنو إبراىيـ ُِْٔىػُْٖٖ/ـ ,كأقاـ باإلسكندرية إلى أف تكفي بيا
سنة ُِٓٔىػُْٖٗ/ـ ,كدفف بالقاىرة(,الزركمي ,األعالـ ,ج(ٔ) ,صِِٖٗٗٗ,؛ العجالني ,تاريخ البالد
العربية,ج(ْ) ,صَُِّّٖ-؛ عمر ,دراسات في تاريخ مصر ,ص ُْٗ.ِِٓ,ُِٓ,ُِّ,َِٖ,ُٗٔ,
فجر كتيغمؽ بعد صالة العشاء لحماية
(ُ) باب المدينة المنك ةر  :أحد أبكاب سكر جدة الطيني الثمانية التي كانت تيفتح نا
حاراتيا الثالث ,كىي حا ةر اليمف في الجزء الجنكبي ,كحا ةر الشاـ في الجزء الشمالي كحا ةر المظمكـ بينيما ,ككاف
باب المدينة يقع في حا ةر باب الشاـ كيستخدـ لمكصكؿ إلى الثكنة العسكرية ,كما كاف ىذا الباب ييستخدـ لدخكؿ
العربات المحممة بالحجا ةر مف المناقب المستخرجة مف شماؿ جدة ,كالطيف المستخرج مف بحي ةر األربعيف لبناء
البيكت(,جدة التاريخية ثمانية أبكاب تحمي حاراتيا الثالثة ,جريدة الشرؽ األكسط ,األحدِٓرجب ُِْٓىػ/
ِٓمايكَُِْـ ,العددُِِٔٗ.
(ِ) بنباشي (بيكاشي)  :كممة تركية كتعني رأس األلؼ ,كىي رتبة عسكرية في الدكلة العثمانية ,استخدمت كذلؾ
في البالد العربية ثـ استبدلت بيا رتبة مقدـ ,كالتزاؿ تستخدـ في الجيش التركي حتى الكقت الحالي(.دىماف,
معجـ األلفاظ ,صّٕ؛ صاباف ,المعجـ المكسكعي,صٔٔ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُْٓ .
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُْٓ .
( )5السنجق :كممة تركية فارسية تعني العمـ أك الراية,كيعرؼ حامؿ السنجؽ بحامؿ العمـ أك الراية,أصبح في العصر
أعالما تميزىـ عف
العثماني يطمؽ عمى منطقة إدارية؛ باعتبار أف حكاـ المناطؽ كانكا يتخذكف رايات أك
ن
طر تغيير عمى التقسيـ اإلدارم لمدكلة
بعضيـ ,ثـ أطمؽ لفظ سنجؽ عمى المنطقة التي يحكمكنيا ,كقد أ
العثمانية ,فبعد أف كاف السنجؽ ىك الكحدة اإلدارية الرئيسة عقب فتح القسطنطينيةٕٖٓىػُّْٓ/ـ أصبحت
السنجقية كحدة إدارية تابعة لمكالية ,كالسنجؽ مكظفا إدا نريا يأتي في األىمية بعد الكالي كيحمؿ لقب السنجؽ
بؾ( .الخطيب ,معجـ المصطمحات,صِٗٓ؛حالؽ كعباس صباغ:المعجـ الجامع صَُِ.
(ٔ) فراسخ:الفرسخ :لفظ فارسي أصمو فرنسؾ ,كىي مسافة معمكمة اتفؽ عمى تقديرىا بأنو إذا مشاىا الرجؿ قعد
كاستراح ,قيدرت عند البعض بػٔ أمياؿ كقدرىا الفقياء المسمميف بػّ أمياؿ ,كالميؿ ثالثة اآلؼ ذراع ىاشمي.
(الخطيب ,معجـ المصطمحات ,صّّٕ.
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كاضطراب األمف إذا تأخر صرؼ الركاتب ليـ(ُ) ,كلحفظ األمف ,كاف ىناؾ رئيس لمشرطة في
جدة التقى بو شارؿ ديدييو أثناء كجكده بيا كىك عبداهلل آغا(ِ).
كيظير أنو انتشرت في جدة خالؿ تمؾ الفت ةر التي زارىا ديدييو الفرؽ العسكرية غير النظامية
مف المتطكعيف أك المرتزقة(ّ) ,فنجد شارؿ ديدييو يشير إلى رئيس فرقة متطكعة في جدة كىك
تاجر ثرنيا مف أصكؿ ىندية ,ثـ خمع ثكب التجا ةر كاكتسى
أحمد بيؾ ,ككاف ىذا الرجؿ في األصؿ نا
ثكب الحرب ,كاستطاع أف يجمع تحت إمرتو ألؼ رجؿ مف المتطكعيف يأتمركف بأمره ,كما إنو قاـ
مممكءا بترسانة كاممة مف
بتسميحيـ بأنكاع األسمحة المختمفة ,كما كاف ىك نفسو يرتدم حزامان
ن
األسمحة كسيؼ تركي محدب ,كقد أبدل أحمد بيؾ كفرقتو العسكرية استعدادىـ لممشاركة في
حرب الدكلة العثمانية – كما ذكر ديدييو.)ْ(-
كلعؿ ماجعؿ ديدييو يستفيض في الحديث عف أحمد بيؾ كفرقتو المتطكعة؛ أف مسكنو كاف
بالقرب مف مسكف شارؿ ,ككاف شارؿ بدافع الفضكؿ -كما ذكر -يراقب تحركاتيـ كأفعاليـ
كاحتفاالتيـ العسكرية التي يصاحبيا أصكات طمقات البنادؽ(ٓ).
أيضا رجاؿ الجمارؾ العثمانييف الذيف شكمكا عنص انر مف عناصر
كمف المكظفيف العثمانييف ن
المجتمع في ينبع ,كقد أشار إلييـ شارؿ ديدييو في معرض حديثة عف سكاف ينبع مف الجينييف

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُٔٔ .
(ِ) ديدييو ,رحمة صُٕٓ؛ اليافي ,جدة ,صْٓ .
(ّ) كاف ظيكر الجند المرتزقة أك المتطكعة -كىـ الذيف كانكا يتقدمكف لمخدمة العسكرية مقابؿ مبمغ مف الماؿ -بسب
فساد نظاـ الجند السباىية (الفرساف) كالجند اإلنكشارية (المشاة) ,كلذا اعتمد بعض حكاـ الكاليات العثمانية عمى
ىذا النكع الثالث مف الفرؽ العسكرية بؿ كحتى بعض األمراء المحمييف ,ككانكا يتجمعكف حكؿ شخص يسمى
بكباشي كينخرطكف في سمؾ الجيش ,كعندما سنت الدكلة العثمانية نظاـ التجنيد اإلجبارم ,ألغت نظاـ التطكع.
(ياغي ,الدكلة العثمانية,صُٗ؛ أكزتكنا ,مكسكعة اإلمبراطكرية العثمانية ,ج(ّ) ,صَْٗ.
(ْ) ديدييو ,رحمة صُِٕ ,كيشير ديدييو ىنا إلى الحرب التي جرت بيف الدكلة العثمانية كدكلة ركسيا ,كالتي عرفت
عرفت بحرب القرـ ,ككاف سببيا رفض السمطاف عبدالمجيد األكؿ(ُُِِٕٕٓٓ-ىػَُٖٔ-ُّٖٗ/ـ) حؽ
حماية ركسيا لمنصارل المقيميف في الدكلة العثمانية ,فقامت ركسيا بإعالف الحرب عمى الدكلة العثمانية كاحتالؿ
جزء مف أراضييا ,كلـ تنتو الحرب إال بعد كساطة الدكؿ األكربية (فرنسا إنجمت ار النمسا بركسيا) كعقد معاىدة
باريس ُِِٕىػُٖٓٔ/ـ كالتي تخمت فييا ركسيا عف األراضي التي احتمتيا( ,حميـ بؾ,تاريخ الدكلة العثمانية,
صُُِِْٓ,؛ ياغي ,الدكلة العثمانية ,صُّْ.ُّٓ,
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُِٕ .
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الذيف كانكا يعممكف بالمالحة كالتجا ةر مع مكانىء القصير كالسكيس المصرية كيقعكف في خالفات
مع مكظفي الجمارؾ في ينبع بسبب تيريبيـ لبعض السمع كالبضائع(ُ).
وكذلك الباشا العثماني في جدة(ِ) ,ككاف يرسؿ مف إستانبكؿ كيقيـ في جدة؛ لكجكد
ىاما مف المكارد االقتصادية في بالد الحجاز ,ككقت زيا ةر ديدييو
الجمارؾ التي كانت تمثؿ مكرندا ن
كاف أحمد عزت باشا(ّ) ىك نائب جدة ,كقد ذىب ديدييو لزيارتو في منزلو فاستقبمو استقباالن حسنان
كأكرـ ضيافتو بتقديـ الشام كالقيكة كالشراب كالحمكيات كالشيشة ,كأجمسو في غرفة مطمة عمى
البحر تتكفر فييا كسائؿ الراحة مف السجاد كالكسائد(ْ).
ككاف لكالي مصر عباس باشا(َُُِِْٕٔ-ىػُْٖٓ-ُْٖٗ/ـ) (ٓ)قائـ بأعمالو
كتجارتو في الحجاز كىك أميف بؾ عينو محمد عمي باشا كأبقاه عباس باشا في منصبو ,ككاف
ككلكنيؿ(ٔ) سابؽ في المدفعية كىك عمى عالقة ليست بكفاؽ مع شريؼ مكة المكرمة (ٕ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَُّ ؛ الفايدم ,ينبع ,صُّٕ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٕٗ ,ِٗٗ,كقد أشار بكركيارت لذلؾ
قبؿ ديدييو (.ترحاؿ ,ج(ِ),صُِِ؛ محبت ,ينبع ,صٓٔٓ .
(ِ) طبقت الدكلة العثمانية سنة َُِٔىػُْْٖ/ـ في بالد الحجاز نظاـ ثنائية الحكـ كالذم يجعؿ السمطة مقسمة
بيف الكالي في جدة كالشريؼ في مكة المكرمة كذلؾ لمحد مف نفكذ األشراؼ كتكسيع نفكذ الكالي العثماني
كسمطتو(,اليزيدم,عكامؿ اليجرات,صُّٕ؛الخالدم,اإلدا ةر العثمانية,صّٕ.ٕٕ,ْٕ,
(ّ) أحمد عزت باشا  :كاف أمي انر لقافمة الحاج الشامي كمف أصدقاء الشريؼ عبدالمطمب ,كلذا تحايؿ الشريؼ لعزؿ
الباشا السابؽ (آقة باشا) كاستصدار أمر سمطاني بتعييف أحمد باشا سنة ُِٗٔىػُّٖٓ/ـ ,كقد بنى أحمد باشا
دا انر بالزاىر في مكة كجعميا متنزىان لو ,ثـ لـ يمبث أف اختمؼ الشريؼ عبدالمطمب مع أحمد باشا فأصدر
السمطاف أم انر بعزلو كتكلية كامؿ باشا في رجب مف سنة َُِٕىػُْٖٓ/ـ(.السباعي,تاريخ مكة,ج(ِ),
صََٔ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٔ. ُّٔ,
(ٓ) الخديكم عباس باشا :بف طكسكف بف محمد عمي  :ثالث الكالة مف أس ةر محمد عمي بمصر ,كلد بجدة سنة
ُِِٖىػُُّٖ/ـ كنشأ بمصر ,كتكلى الحكـ بعد كفاة عمو إبراىيـ باشا أكاخر سنة ُِْٔىػُْٖٗ/ـ ,أنشئت
في أيامو المدرسة الحربية في القاىرة ,قتؿ سنة َُِٕىػُْٖٓ/ـ عمى يد مممككيف أرستميما عمتو نازلي بنت
محمد عمي مف إستانبكؿ لخالؼ بينيما عمى اإلرث( ,الزركمي ,األعالـ,ج(ّ) ,صُِٔ.
(ٔ) ككلكنيؿ(:(colonelجنراؿ ( )generalرتبة عسكرية رفيعة المستكل مف رتب ضباط ىيئة األركاف العامة
بالقكات المسمحة تكازم أك تعمك رتبة الجنراؿ حسب الدكلة المانحة لمرتبة ,كقد شاع استخداميا في ركسيا كككريا
الشمالية(.كيكبيديا ,المكسكعة الحرة,استرجع بتاريخَُْْٖ/ُِ/ىػَُِٗ/ٖ/ٗ-ـ .
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صُٗٔ.َُٕ,
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كما كاف يستقر بجدة طبيب عسكرم مف إستانبكؿ يدعى عطا بيؾ ربطت بينو كبيف ديدييو
عالقة طيبة السيما كأف ىذا الطبيب كاف يتحدث الفرنسية(ُ).
(ج) القناصل (ِ):
خالؿ فت ةر إقامة شارؿ ديدييو في جدة ,كاف ىناؾ القنصؿ الفرنسي ركشيو ديريككر Roch
 et D'hericourtالذم تكفي بعد فت ةر قصي ةر مف الكقت في ٗمارسُْٖٓـ كشارؾ ديدييو في
أيضا ككيالن تجارنيا لشركة اليند
مراسـ دفنو ,كالقنصؿ البريطاني ككؿ  M. Coleالذم كاف ن
الشرقية؛ كىي الكظيفة التي تطمب كجكدىا لكث ةر عدد المكاطنيف البريطانييف مف الينكد المقيميف في
جدة ,ككاف منزؿ ديدييو مالصقنا لمنزؿ ككؿ مما جعمو يذىب لزيارتو كيقدـ لو رسالة مف بيرتكف.
.
كما ذكر ديدييو كجكد عدد كبير مف الينكد الذيف ىـ مكاطنكف بريطانيكف في جدة (ّ)

(د)عامة السكان :

تفردت بالد الحجاز عف أنحاء شبو الجزي ةر العربية بمكانة دينية مرمكقة؛ فقد حكت أرضيا
المسجد الحراـ في مكة المكرمة كالمسجد النبكم الشريؼ في المدينة المنكرة ,كلما كانت قمكب
حبا كشكقنا ,حجا كعم ةرن كزيا ةرن ,فقد آثر عدد كبير مف أبناء المسمميف
بيما ن
المسمميف قد تعمقت ن
ممف قدمكا لبالد الحرميف الشريفيف لغرض أك الحج أك العم ةر أك الزيا ةر أك لممتاج ةر كطمب العمـ
البقاء بيا كالعيش فييا ,كلما كانت مدينة جدة تمثؿ ميناء الحجاز األىـ ,فقد رغب بعض مف
الكافديف إلييا اإلقامة الدائمة بيا ,فال عجب أف يضـ المجتمع كافة األجناس كاألعراؽ ,كبمركر
الكقت كزيادة عدد الكافديف ,أصبحكا يشكمكف شريحة كبي ةر مف شرائح المجتمع(ْ).

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُٕٓ؛ اليافي ,جدة ,صْٓ.
(ِ) عرفت بالد الحجاز التمثيؿ السياسي األجنبي سنة ُُِٔىػَُُٖ/ـ حيف كصؿ أكؿ قنصؿ بريطاني إلى جدة
دار خاصة رفع فكقيا راية البريطانييف,كلـ يكتمؿ القرف ُّىػُٗ/ـ حتى
لمباش ةر أعماؿ القنصمية ىناؾ ,فاتخذ نا
تعدد التمثيؿ السياسي األجنبي في جدة ,كأصبح ىناؾ قناصؿ لفرنسا كركسيا (.السباعي,تاريخ
مكة,ج(ِ),صِٓٓ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُِِٕٓ,ُٓٔ,ِّ,؛آؿ زلفة,الطائؼ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
(ْ) اليزيدم ,عكامؿ اليجرات ,صَْٗٓ,؛الخالدم ,اإلدا ةر العثمانية ,صَُّّ,؛محبت,الحياة االجتماعية,
صِٓٓ.
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كبعد انتقاؿ ديدييو إلى جدة كتنقمو بيف أحيائيا كشكارعيا كأسكاقيا ,قدر عدد سكانيا ما بيف
تصكر دقيقنا عف التعدد العرقي الذم ينتمي إليو
نا
ُٓ إلى َِ ألؼ نسمة(ُ) ,كأعطى شارؿ
مجتمع جدة ,كخاصة عند ارتياده لسكؽ جدة التجارم الذم يحاذم البحر كيمكج بالنشاط التجارم
كحركة البيع كالشراء ,فقد آكل ىذا السكؽ عمالة مف جنسيات مختمفة مف أىؿ النكبة كأىؿ
حضرمكت كمف العبيد األفارقة ,ككذلؾ مف القكقازييف(ِ) ,كتجار البص ةر كمسقط كالشاـ كتركيا
كمصر كاليند كاليكناف بؿ كحتى الماليزييف كاليابانييف(ّ).
كبحكـ المكقع الجغرافي لمدينة جدة كميناء حجازم عمى ساحؿ البحر األحمر كلقربيا مف
كز تجارنيا مرمكقنا في قدكـ التجار إلييا مف شتى أنحاء األرض مما
مكة المكرمة؛ فقد تبكأت مر نا
جعميا سكقنا رائجةن لمختمؼ السمع كالبضائع؛ كلذلؾ عندما شاىدىا ديدييو ألكؿ كىمة ذكر بأنيا
جدي ةر عمى كؿ المستكيات أف تحمؿ االسـ الذم تعرؼ بو كىك "ميناء مكة" (ْ) ,كقد أفصح
ديدييو عف ىذا التنكع البشرم لسكاف جدة بقكلو" :إف أغمب سكاف جدة مف أصكؿ أجنبية كىـ
نشيطكف كخبراء" (ٓ).
أسيـ أبناء اليمف مف الحضارمة في رسـ مالمح مجتمع مدينة جدة التي امتزجت فييا ألكاف
بشرية متعددة أخرجت لكحة فنية متعددة األلكاف كاألجناس جمعتيـ المصالح المتبادلة ,ككاف
غالب ىؤالء الحضارمة الكافديف قادميف بدافع العمؿ في التجا ةر كم ازكلة البيع كالشراء في أسكاؽ
جدة كمتاجرىا التي بمغت شأكان بعيدان في المجاؿ التجارم ,كبمركر الكقت ,ككنت تمؾ الجالية
الحضرمية عنص انر مف عناصر المجتمع ,كأصبحكا يسيطركف عمى التجا ةر (ٔ) ,كلذا جاء كصؼ
(ُ) ديدييو ,رحمة ,ص ُّٖ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صَُِ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,ص ُّٗ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,ص ُّٗ؛ مؤمنة ,األىمية التاريخية ,صِِٓ ,ككاف مكريس تاميزييو الذم زار الحجاز سنة
ُِْٗىػُّْٖ/ـ مرافقان لحممة محمد عمي باشا عمى عسير قد أشار ليذا التنكع البشرم الذم يعيشو المجتمع
في جدة (.انظر :رحمة في بالد العرب ,صٔٗ.َُّ,َُِ,
(ْ)ديدييو ,رحمة ,ص ُّٕ.
(ٓ)ديدييو ,رحمة ,ص ُّْ.
(ٔ)تعددت الدكافع التي جعمت بعض أبناء الشعب اليمني مف الحضارمة يياجركف مف بالدىـ في العصر الحديث,
الحديث ,كمنيا أسباب اقتصادية لمبحث عف لقمة العيش ؛ كالسيما إذا شيدت البالد أزمات كالحركب األىمية
كالمجاعات ,كمنيا النشاط التجارم ليؤالء الحضارمة عبر مؤانئيـ الرئيسة مثؿ  :قنا كالشحر ,كالتي أغرت
بعض تجار الحضارمة باإلقامة الدائمة في البالد التي يتاجركف معيا مثؿ شرؽ أفريقيا كجزر أندكنسيا كبالد
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معبر عف ىذا االحتكار كتمؾ السيط ةر بقكلو " :يكاد الحضارمة كالينكد عمى كجو
كصؼ ديدييو نا
الخصكص يسيطركف عمى التجا ةر في جدة؛ الحضارمة شعب متزمت ,لكنو ًحرفي" (ُ).

أيضا عف شريحة أخرل مف الشرائح التي ككنت مجتمع جدة
كقد أفصحت عبا ةر ديدييو ىذه ن
في القرف ُٗـ كىـ الينكد الذيف شاطركا الحضارمة العمؿ في التجا ةر حتى بمغكا درجة عالية مف
نادر أف تجد ثركة أحد الينكد
الثراء كالغنى ,كلذا نجد شارؿ يعبر عف ىذا الثراء بقكلو " :كليس نا
بمغت ثالثة أك أربعة مالييف فرنؾ"(ِ) ,كيكاد يككف أغناىـ التاجر فراج يكسؼ الذم امتمؾ عشر
سفف ذكات حمكالت كبيرة(ّ) .
كعمى النقيض مف ىؤالء الينكد األثرياء الذيف بمغكا ماىـ فيو مف الثراء ً
بجدىـ كمثابرتيـ في
مجاؿ التجارة ,كاف ىناؾ عدد مف أبناء جمدتيـ ممف يشكمكف عالة عمى أفراد المجتمع في جدة؛
فقد آثر ىؤالء الينكد ,ككاف غالبيـ مف الحجاج الذيف قدمكا ألداء فريضة الحج كنفذ ماكاف معيـ
مف الماؿ حب التسكؿ كطمب الماؿ دكف جيد بدالن مف العمؿ ككسب الرزؽ ,ككاف منظرىـ
عجا لمناظريف إلييـ ,كيصؼ ديدييو ىؤالء بقكلو ":كلـ يزعجني إال المتسكلكف الذيف انتشركا في
مز ن
جميعا مف الينكد قدمكا مف أكطانيـ لمحج ,كتقطعت بيـ سبؿ
كؿ أحياء المدينة كيكادكف يككنكف ن
العكدة لنقص الماؿ ,كلمػا لـ يكف ليـ أم مكارد فإنيـ ظمكا عالةن عمى الناس"(ْ).
غير إف ىذه النظ ةر القاتمة لحجاج الينكد عند ديدييو ككصفيـ بالكسؿ كالعيش عمى اليبات
تبدلت حيف عمد إلى أحد الخياطيف البارزيف القادميف مف كشمير في جدة مما جعمو ينصؼ في
الحجاز ,التي حقؽ فييا الحضارـ نجاحات كبي ةر في المجاؿ التجارم ,كقد عرؼ عف الحضارـ ً
الجد كالمثاب ةر
كالصبر ؛ فيبدأكف حياتيـ ببعض األعماؿ المنزلية أك العمؿ عند أصحاب المحالت التجارية ثـ يتقنكا ميا ةر
كبيرا ,كأصبحت الجالية
اء ن
العمؿ إلى أف يصبحكا ىـ أصحاب المحالت التجارية ,كقد حققكا بذلؾ ثر ن
ماديا ن
عمميا
الحضرمية في بالد الحجاز ذات نفكذ اقتصادم مرتفع كمكانة اجتماعية مرمكقة ,كما تفكؽ بعض أبنائيـ ن
بؿ كأصبح ليـ تأثير في تكجيو مسار الحكـ كالسياسة(.الجكىي ,الحضارـ ,صُّ.ِِٔ,ُِٔ,ّٖ,
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُْٕ .
(ِ) فرنؾ :أقدـ كحدة نقدية في فرنسا حيث تـ اعتماده سنةّٕٔىػَُّٔ/ـ كاستخدـ الذىب عيار ِْ في صناعتو,
ككاف كزنو ّٖٖ,غراـ ,كقد ظؿ الفرنؾ العممة الرسمية لدكلة فرنسا حتى عاـَُِْىػُٗٗٗ/ـ ,تاريخ العممة
الفرنسية ,مكسكعة كزم كزم http://www.wezwezi.com ,تاريخ االسترجاع َُُِْْ/ُِ/ىػ-
َُِِِٗ/ٖ/ـ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُْٕ .
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِْ .
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عبا ةر أخرل ىذه الفئة الجادة بقكلو " :إال إف بعضيـ -يقصد الينكد -كىـ قمة قميمة يمتينكف مينان
حضرية مختمفة"(ُ)
تماما مف ىؤالء الحجاج الينكد المتسكليف الذيف مالكا إلى حياة الكسؿ كالقعكد
كعمى النقيض ن
عف طمب الرزؽ ,كاف ىناؾ أشباىيـ مف الحجاج القادميف مف مصر كالنكبة؛ كالذيف أقعدىـ
كذلؾ ًقؿ ذات اليد عف العكدة لبالدىـ ,كلكف لـ يفعمكا ما فعمو حجاج اليند ,بؿ دأبكا عمى التكسب
كجمع الماؿ لمعكدة إلى بالدىـ(ِ).
كيمتد التنكع البشرم في جدة ليشمؿ جماعات مف أىالي النكبة الذيف استقركا خارج مدينة
جدة عمى الطريؽ إلى مكة المكرمة(ّ).
 نساء المجتمع :لمػا كانت المرأة تمثؿ نصؼ المجتمع كشريكة الرجؿ في سائر شؤكف الحياة االجتماعية؛
فكاف مف البدييي أف يدكف ديدييو مالحظاتو عمى نساء المجتمع الحجازم ,كاف كانت كتابتو عف
افر مف الكصؼ كالحديث ,كلعؿ لشارؿ مايبرر قمة كتابتو عف نساء
نصيبا كحظنا ك نا
المرأة لـ تنؿ
ن
المجتمع الحجازم؛ كىك قمة مف رأل منيف في األماكف العامة كىذه الظاى ةر التي لفتت أنظا هر أثناء
تكاجده في ميناء ينبع ,فخالؿ الساعات التي كانت تسبؽ إبحا هر مف ينبع إلى جدة ,كاف يقضي
كقتو في أحد مقاىييا الكاقعة في أكثر شكارع ينبع ازدحامان بالمارة ,كيراقب الما ةر مف الغاديف
معبر عف ذلؾ بقكلو " :كقد سنحت لي
كالرائحيف ,فكاف يمر الما ةر أمامو مف الرجاؿ دكف النساء نا
بذلؾ الفرصة ألرل أماـ عيني ,خالؿ عدة ساعات مركر كؿ السكاف الذككر كلـ أر أيةى امرأة"(ْ)
(هـ) العبيد والجواري(ٓ):

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُّْ .
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِْ .
(ّ)ديدييو ,رحمة ,ص ُْٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صَُّ .
(ٓ)ترجع جذكر العالقات االقتصادية بيف بالد الحبشة كالنكبة كبالد الحجاز إلى العيكد السابقة لإلسالـ ,كقد ازداد
نشاط ىذه التعامالت التجارية بعد اإلسالـ حيف أذف الرسكؿ  لبعض صحابتو رضكاف اهلل عمييـ باليج ةر إلى
الحبشة ,فكثرت الطرؽ التجارية بينيما مف طرؽ بحرية تربط بالد األحباش بمكانئ الحجاز مثؿ جدة كالجار
اجا بيف البمديف تجا ةر الرقيؽ ؛ الذيف
كالشعيبي كطرؽ برية مف خالؿ بالد اليمف ,كمف أشير السمع التي لقيت رك ن
يباعكف في أسكاؽ الحجاز(.جريس ,العالقات ,صَِْ.ِِْ-
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قسما ال يستياف بو مف شرائح مجتمع جدة ,كلذا التفت إلييـ شارؿ بقممو؛ فذكر
شكؿ العبيد ن
ذككر كاناثنا ,ككاف
أعدادا مف العبيد مف ميناء مصكع(ُ) نا
أف ىناؾ بعض السفف التي حممت
ن
أطفاال ما بيف الرابعة إلى الثامنة ما عدا فتاة حبشية بمغت مف العمر ثالثة عشر أك أربعة
غالبيـ ن
عاما عرضت لمبيع في السكؽ(ِ).
عشر ن
كرغـ مكقؼ ديدييو مف الرؽ المتعارض مع حرية الفرد إال إنو أشاد بكرامة المعاممة التي
كانت تمقاىا تمؾ الجاريات داخؿ مجتمع جدة ,كمف أرباب األس ةر التي تمتمكيا حتى أف األمر
يصؿ بإحداىف إلى أف تصبح أحد أفراد األسرة ,كيبمغ األمر مداه مف إكراـ ىذه الجارية كعمك
شأنيا حيف ينجب منيا سيدىا أبناء ,فتصبح حرة(ّ)؛ كاذا كاف عامة الناس في بالد الحجاز قد
حرصكا عمى اقتناء العبيد كالجكارم لمقياـ بأعباء الخدمة كادا ةر شؤكف بيكتيـ كمعاكنتيـ في شؤكف
حياتيـ اليكمية؛ فإف ىذا الحرص كاف أدعى عند الخاصة مف عمية السكاف ككبار أعيانيا الذيف
كانت دكرىـ كسائر أمالكيـ تى يعج بالخدـ كالعبيد لألغراض ذاتيا مع ماتتطمبو الحاجة مف مرافقو
سيدىـ في تحركاتو كتنقالتو كتشكيؿ فرقة مف حرسو الخاص ,فعند زيا ةر ديدييو لباشا جده في بيتو
كاف العبيد كالخدـ ينتشركف في مدخؿ البيت كعمى الدرج(ْ).
كتتفاكت أعداد ىؤالء الخدـ كالعبيد كفقان لمكانة سيدىـ الذم يقتنييـ االجتماعية ككضعو
االقتصادم؛ فحيف حؿ ديدييو ضيفان عمى الشريؼ عبدالمطمب في الطائؼ أشار لمعدد الكبير مف
العبيد كالجكارم الذيف كانكا ينتشركف داخؿ قص هر حتى كصؿ عدد كؿ منيما قرابة الستيف عبدان
كجارية؛ كىك بال شؾ داللة عمى المستكل االقتصادم كالمادم المرمكؽ الذم كاف يتمتع بو
الشريؼ ,كلمثراء الذم يعيش فيو ذلؾ الشريؼ مامكنو مف اقتناء ىؤالء العبيد مف الخصياف كغيرىـ
مف الخدـ الذيف يقكمكف بأعماؿ مختمفة(ٓ) ,كقد أرجع ديدييو ثراء الشريؼ عبدالمطمب لثركة كالده
كالده الشريؼ غالب ,كالى المنحة السنكية التي كانت ترسؿ لو مف عاصمة الدكلة العثمانية كالتي
تجاكزت ََْ ألؼ فرنؾ ,أما المصدر الثالث لثركة الشريؼ غالب -فكفقان لما ذك هر شارؿ -أف
المطؿ عمى قا ةر أفريقيا مف الجية الشرقية ,كتقع
(ُ)مصكع  :ميناء عمى ساحؿ البحر األحمر مف جيتو الغربية ي
حاليا في أرتيريا شرؽ مدينة أسم ةر التي تبعد عنيا ََُ كيالن ,كتعد مدينة مصكع مف المدف الصناعية
مصكع ن
البف ,كما تكجد بيا مصانع لمنسيج(.أحمد كحساـ الديف
في البالد كخاصة في صناعة المكاد الغذائية كالحبكب ك ي
عثماف,المكسكعة الجغرافية,ج(ْ),صُٕٕ .
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُُٓ. ُِٓ,
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُّٓ. ُْٓ,
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُّٔ .
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صِْٓ .
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الشريؼ عبدالمطمب عند إعادة بناء قصر كالده الذم ىدمو محمد عمي باشا كجد بئ انر مميئة
بالذىب كاف قد أخفاه جده الشريؼ مساعد داخؿ البئر (ُ).

كيؤكد ديدييو في مكضع آخر عمى ىذا العدد الكبير مف الخدـ الذيف يعج بيـ قصر الشريؼ عبدالمطمب؛
فعند دخكليـ القصر كاف في استقباليـ ككبير الخدـ كبقية العامميف في قصر الشريؼ(ِ).

ثانيا  :السكن والمرافق االجتماعية:

غمب عمى الطابع العمراني لمدف بالد الحجاز بساطة البناء ,كمحدكدية أدكات البناء كالعما ةر
التي كانت متكاجدة غالبان في البيئة المحمية مف الحجا ةر كالطيف كاألخشاب ,كلكف ذلؾ لـ يمنع مف
كجكد بعض المباني العمرانية التي تجمت فييا فخامة البناء كاتساع مساحتو كالسيما دكر األش ارؼ
كقصكرىـ ,كقد أشار ديدييو في رحمتو لكال النمطييف المعمارييف لممباني كالدكر كالمرافؽ العامة.
(أ) الدور والمنازل:
مالمحا
رغـ إف بمدة الكجو كانت أكلى البمداف الحجازية التي نزؿ بيا ديدييو إال إنو لـ يرسـ
ن
لممساكف في بمدة الكجو ,كلـ يعط تفصيالت عف النظاـ العمراني السائد ىناؾ ,ككؿ ماذك هر في
أسطر رحمتو كجكد قصر يحمؿ اسـ الكجو عمى بعد فرسخ أك فرسخيف إلى داخؿ البمدة(ّ) ,كلكف
ذاكر
عندما زار ديدييو ينبع كتجكؿ في شكارعيا أفاض نكعان ما كصؼ البناء العمراني لمساكنيا نا
بأف تمؾ المساكف قد اعتراىا الخراب كتىيىيديـ بعض أجزائيا دكف أف يعير أصحابيا ىذا األمر
اىتماما منيـ بمحاكلة ترميميا كاصالحيا ,كىي في ذلؾ تتشابو مع بعض مدف البالد العربية التي
ن
زارىا ديدييو مثؿ :مصر كطرابمس الغرب كالمغرب كسكريا ,كالشؾ إف لمنظر ىذه المنازؿ تأثيره
السمبي ,في إضفاء منظر كئيب عمى الناظر إلييا(ْ).
كقد بمغت عما ةر بيكتات ينبع الميناء حدا مف السكء جعمت ديدييو ييفضؿ عمييا بيكت ينبع
النخؿ التي بنيت بالحجا ةر الصمبة(ٓ) ,كىي عمى حد قكلو" :إف صح التعبير أحسف بناء مف
بيكت المدينة نفسيا -يقصد ينبع البحر-كلكف ليس بدرجة كبيرة"(ٔ) ,كلكف ديدييو حيف تطرؽ
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِْٓ .
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صِْٔ .
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُُٔ .
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٓ؛ الفايدم ,ينبع ,صُُّّٕٓ,؛ الرفاعي ,ينبع ,صِْٗ؛ عبدالحميد ,األكضاع
االقتصادية ,صُْٓ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
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لمحديث عف بيت حاكـ ميناء ينبع جاء كصفو لو مغاي انر عف كصؼ بيكت العامة مف السكاف التي
عبر عف تكاضعيا كرداءتيا ,أما بيت الحاكـ ,فقد عده شارؿ بأنو أجمؿ بيت في المدينة أقيـ في
مكاف متميز قرب البحر(ُ).
كحيف تحدث عف ينبع النخؿ ذكر أف األغنياء مف السكاف يحرصكف عمى اقتناء مساكف
شير في السنة كقت مكسـ التمر(ِ).
ريفية ليـ كحدائؽ يسيركف إليو بالحمير كيقضكف فييا نا
انتاب ديدييو شعكر بالدىشة كاالنبيار حيف كقع ناظريو عمى مدينة جدة ألكؿ كىمة ,فقد رسـ
ديدييو في مخيمتو مف خالؿ ما تردد عمى مسامعو في القاى ةر أف جدة ال تعدك أف تككف حيا
صغيرا ,كلذا عبر عف ىذه الدىشة بقكلو ":كانت دىشتي كبي ةر عندما كجدتيا عمى العكس مدينة
ن
جميمة مكينة البناء جيدة التأسيس تعج بالسكاف نابضة بالحياة"(ّ) ,كحيف تجكؿ ديدييو في جدة,
مغاير لكصفو لمساكف ينبع كبساطة بنائيا ,ككانت تمؾ البيكت
أعطى كصفنا لمساكنيا كبيكتيا نا
تنتظـ كسط أحياء متعددة كاف أكبرىما حي الشاـ ,كىك يقع عمى الشماؿ في الطريؽ إلى بالد
الشاـ ,كحي اليمف كيقع في الجنكب باتجاه المتجو إلى اليمف؛ فقد جاءت بيكت جدة قكية البنياف
متينة األركاف متعددة الطكابؽ ,كأبكاب الدكر مبنية مف الحجر عمى شكؿ أقكاس ذات مظير
جميؿ ,كيكتمؿ جماؿ الفف العمارم لمبيت الحجازم في جدة بكجكد تمؾ النكافذ الكاسعة ذات الغطاء
الخشبي المقسـ إلى فراغات تسمح بدخكؿ اليكاء كالضكء إلى داخؿ البيت(ْ) ,كلتضفي
خصكصية تتناسب مع تعاليـ الشريعة اإلسالمية بالحفاظ عمى مف بداخؿ البيت مف النساء مف
أف يراىف مف بخارج الدار مف الرجاؿ غير المحارـ ,في حيف أف تمؾ النكافذ تمكف مف بداخؿ
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُِّ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُّٕ ,كقد كصؼ عما ةر جدة تاميزييو كأعجب بسعة كتخطيط شكارعيا كنظافتيا(.رحمة في
بالد العرب,صُٗ.ِٗ,
(ْ) يعًرؼ ىذا النكع مف األعماؿ الخشبية التقميدية باسـ الركاشيف ,كانتشر استخدامو بكث ةر في بالد الحجاز في
كيقصد بيا الكتمة الخشبية التي
القرنيف ُُّْ-ىػ ,ككممة ركشاف فارسية كأصميا ركزنة بمعنى منفذ الضكء ,ي
تيغطي فتحة كاسعة في جدار البيت نافذة أك شرفة لتسمح بدخكؿ اليكاء كالضكء إلى داخؿ البيت ,كلتحجب
رؤية مف بداخؿ البيت ,ككاف مف أىـ كظائؼ الركشاف تكفير الخصكصية ألىؿ البيت ,كقد أبدع المعماريكف
المسممكف في زخرفة ىذه الركاشيف بأشكاؿ كطرؽ متعددة منيا األشكاؿ النجمية المتشابكة كزخرفة المفرككة
العدلة كزخرفة الطبؽ النجمي ذم الثماني كندات كالزخارؼ النباتية ؛ كزى ةر السكسف كأشكاؿ سعفة النخؿ بطرؽ
التجميع كالتفريغ كالتعشيؽ كالحفر كالخرط كالسدائب (.خطابي,األعماؿ الخشبية,صُٔٗ .
- 454 -



جملح املؤرخ العرتً– العذد (  – )82اجمللذ الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــ د .وهلح تىد شحاخ عمر

البيت مف رؤية مف بخارجو كالنظر إلى الشارع ال يػمطؿ عميو الدار ,كقد شبو ديدييو نكافذ تمؾ
البيكت بشرفات القاى ةر كمشربياتيا(ُ).
قاصر
نا
كتجدر اإلشا ةر إلى أف نظاـ الركاشيف انتشر في بيكتات المدف الحجازية ,كلـ يكف
عمى جدة كالسيما في مكة المكرمة كالمدينة المنك ةر كالطائؼ كبعض البالد العربية ,كذلؾ لذات
الفكائد التي كاف يحققيا ذلؾ الركشاف ألىؿ البيت القاطنيف بو ,يضاؼ لذلؾ أف بعض ىذه
شرب الماء بيا ليصبح الماء بارندا بدخكؿ
الركاشيف حكت بركزات خارجية بيا فتحات لكضع ًا
اليكاء إليو ,كما إف بعض ىذه الركاشيف أيضيؼ ليا أرفؼ مف أعالىا لتخفيؼ ح ار ةر الشمس
الساقطة عمييا في الصيؼ كحمايتيا مف المطر في الشتاء ,كما إف بعضيا حكل مرازب لتصريؼ
مياه األمطار  .كقد استمر ىذا التقميد المعمارم في بالد الحجاز إلى كقت قريب كعاد في العصر
الحديث بشكؿ جمالي كتقميد تراثي في بعض البيكت الحديثة التي بنيت في مدف الحجاز حديثنا,
كما أضيؼ ليا بعض قطع الزجاج الممكف (ِ) ,كقد أشار ديدييو إلى أف تمؾ النكافذ الخشبية قد
طيميت بألكاف زاىية تتناسؽ مع المكف األبيض الذم طيميت بو جدراف البيكت(ّ).
كيتعمؽ ديدييو في كصؼ تمؾ الحكاجز الخشبية التي امتدت لتحيط بأسكار بعض أسطح
البيكت في جدة شأنيا شأف النكافذ الخشبية ,ككانت النساء تصعد لتمؾ األسطح الستنشاؽ اليكاء
الطمؽ دكف أف يقع نظر أحد غريب عمييف ,كضرب شارؿ مثاالن عمى تمؾ األسطح بالمنزؿ الذم
كاف يسكنو أحد أشراؼ مكة المكرمة(ْ).
كخالؿ إقامة ديدييو في جدة أقاـ في منزؿ قريب مف باب المدينة في منطقة مرتفعة مف حي
كسكنا
نا
الشامي  :كىك منزؿ أقاـ فيو قبؿ ذلؾ قنصؿ فرنسا السابؽ ,كلكنو يبدك أنو أصبح
ميجكر ن
لمعصافير كما ذكر ديدييو ,كىذا المنزؿ يمتمكو أحد الرجاؿ المقيميف بمكة المكرمة كتـ استئجا هر
مف خالؿ ككيمو في جدة ,كقد تمكف ديدييو كرفاقو مف االنتفاع بغرفتيف منو لإلقامة بيا مستغميف
ما كاف معيـ مف فرش كسجاد؛ أما الطباخ المرافؽ ليـ (غاسبارك) فقد عمد إلى االستفادة مف
المطبخ المكجكد في سطح المنزؿ في حيف اختار الخدـ المكاف المناسب لإلقامة منو(ٓ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُّٖ؛ إسماعيؿ ,جدة ,صٓٓٓٔ,؛كقد أكردت المؤلفة تاريخ قدكـ ديدييو لجدة ُُِّىػ
كالصكاب َُِٕىػ؛ اليافي ,جدة ,صْْ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صَُِ.َُّ,
(ِ) لمتكسع في ىذا المكضكع انظر:خطابي,األعماؿ الخشبية,صُٔٓ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُّٖ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صَُّ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُّٗ ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صَُّ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُْٗ.
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كعمى مقربة مف سكف ديدييو كاف ىناؾ منزؿ إلقامة عمماء كاف غالبيـ مف األفارقة
السكدانييف القادميف إلى أداء فريضة الحج ,ككانكا يؤدكف طقسيـ بشيء مف األغاني المكسيقية
مثؿ الطبمة كالنام(ُ).
كعمى الجانب اآلخر مف إعجاب ديدييو بتمؾ البيكت الحجازية في جدة ,كعمى بعد مسافة
قصي ةر منيا خارجيا كباتجاه باب مكة(ِ) ,دكف شارؿ كصفان معاكسان لما شاىده مف األككاخ
المصنكعة مف القش كسعؼ النخؿ كجذكعو كالتي انتشرت عمى طكؿ الطريؽ الصحراكم ,كقد
اتخذىا أىالي النكبة سكنان ليـ ممف يعممكف في الميناء كالسكؽ كيشاركيـ في ذلؾ بعض األسر
الفقيرة ,كالنساء الفقيرات كىي تتشابو مع األككاخ التي رآىا في السكيس كالطكر كينبع(ّ).
أما الطائؼ ,فقد عرفت فخامة البناء كالعما ةر الذم تجسد في قصر الشريؼ عبدالمطمب مما
جعؿ ديدييو يستفيض في كصفو كصفنا دقيقنا ألغمب تفصيالتو ابتداء مف المدخؿ الذم ييرتقى إليو
بسبع أك ثماف درجات(ْ) ,ثـ الدخكؿ إلى مجمس صغير فيرش بالسجاد النفيس كاألرائؾ
المصنكعة مف الحرير األخضر المكشح بخيكط الذىب؛ كىي تتشابو مع المكجكد في منزؿ التاجر
صعا باألحجار الكريمة أىداه
محمد شمس الديف ,كقد يعمؽ عمى أحد جدرانو سيفنا تر ن
كيا مر ن
السمطاف لمشريؼ(ٓ).
ثـ أشار ديدييو لنمكذج آخر مف فخامة البناء اتضح في منزؿ شريؼ مكة السابؽ ابف
قصرا(ُ).
عكف(ٔ) كالذم كاف تخطيطو المعمارم مقارنة بغي هر مف المنازؿ يرتقي ألف يي ىسمى ن
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَُٓ.
كيعد بكابة جدة
(ِ) باب مكة المكرمة :أحد أبكاب سكر جدة الثمانية يقع في كسط جدة (منطقة جدة التاريخية) ى
الشرقية ,كاف معب انر لمجنائز المتجية إلى مقب ةر شيخ األسد في تمؾ الناحية خارج السكر( .باب مكة
المكرمة,كيكبيديا المكسكعة الحرة,استرجع بتاريخَُُِْْ/ُِ/ىػَُِٗ/ٖ/ِِ-ـ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُْٓ ,كذلؾ أشار مكريس تاميزييو سابقان إلى رداءة بناء ىذه األككاخ ,كعدـ مالئمتيا لسكنى
بني البشر(.رحمة في بالد العرب,صُّٕ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صِْٔ.
(ٓ) ديدييو,رحمة ,صِْٔ.
(ٔ) ابف عكف :محمد بف عبدالمعيف بف عكف بف محسف ,مف أمراء مكة كأشرافيا مف بني الحسف ,كىك جد األشراؼ
األشراؼ مف ذم عكف كلد بمكة المكرمة سنة َُِْىػَُٕٗ/ـ كنشأ بيا ,كانتقؿ لإلقامة بمصر زمف كالية
محمد عمي باشا عمييا فتشفع لو عند السمطاف العثماني ليكليو إما ةر مكة المكرمة فتـ لؾ سنة
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كعند خركج ديدييو كأفراد قافمتو مف الباب المقابؿ(ِ) لمباب الذم دخمكا منو ,كىك باب الريع
أشاد بقصر شب ار التاريخي(ّ) كىك مثؿ اسـ قصر خالد باشا الذم يبعد عف القاى ةر ثالثة
أبيضا تحيط بو حدائؽ خضراء كثي ةر األشجار(ْ).
قصر
أمياؿ ,ككاف كما كصفو نا
ضخما ن
ن
كعندما عقد شارؿ مقارنة بيف بيكت مكة المكرمة كالطائؼ كتجكؿ بالمنزؿ الذم نزؿ فيو كىك
منزؿ شمس الديف ذكر أف ىناؾ تشابينا في األنماط المعمارية لدكر كمتا المدينتيف إال إف بيكت
ً
ص
الطائؼ كانت أكثر ركنقنا كمتانةن ,كيتألؼ البيت الذم سكنو ديدييو مف ثالثة طكابؽ؛ يخص ى
الطابؽ األكؿ الستقباؿ الزكار كالطابقاف اآلخراف لسكف الحريـ كالخدـ ,كأما السطح ,فقد التؼ
حكلو جدار عمى شكؿ داربزيف(ٓ) يطؿ عمى المدينة بأسرىا(ُ) ,كىك ىنا يتشابو مع أسطح
منازؿ جده التي ذكرىا ديدييو آنفان عند زيارتو ليا .
ُِّْىػُِٖٕ/ـ ,ثـ عزؿ عنيا كعاد إلييا فاستمر بيا حتى سنة ُِٕٔىػُُٖٓ/ـ كعزؿ فتكجو إلستانبكؿ
لإلقامة بيا حتى سنة ُِِٕىػُٖٓٔ/ـ ؛ حيث أصدر السمطاف العثماني مرسكمان بإعادتو لشرافة مكة كبقي
بيا حتى كفاتو سنة ُِْٕىػُٖٕٓ/ـ (.رفعت باشا ,مرآة الحرميف,ج(ُ)ّٔٔ ,؛غكرم,حكاـ مكة,
صَُّ.َّّ-
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَِٓ.ُِٓ,
(ِ) ذكر مترجـ الرحمة أف اسمو باب الحزـ كىك الباب الذم يؤدم لقصر شبرا(.صَِٕحاشية رقـ (ُ) ,ككاف
لمطائؼ ثالثة أبكاب باب الريع كباب الحزـ كباب ابف عباس.
(ّ) قص ار شب ار  :يقع قصر شب ار التاريخي خارج سكر الطائؼ القديـ ,إلى الشماؿ الشرقي منو ,كشب ار ىي المنطقة
الممتدة عمى شكؿ مستطيؿ يفصميا مف الناحية الشمالية حي الفيصمية ,الطريؽ الممتد بيف المطار كشارع
الجيش ,كحدىا الجنكبي يطؿ عمى ميداف باب الحزـ كقصر النيابة ,أما الحد الشرقي فيبدأ بالمرتفعات المقابمة
لحي الفيصمية مف الجية الجنكبية ,كمف الجية الغربية فإف شارع شب ار الرئيسي يفصؿ حي العقيؽ كحي
العزيزية ,ككاف اختيار مكقع القصر آنذاؾ يعكد إلى خصكبة األرض المحيطة بو كتكسطو بيف بساتيف شب ار,
كامتاز القصر بمقربة مف ثالث أبيار :بئر المقداد كبئر الزبير كبئر عكرمة ,كاف قصر شب ار أحد القصكر التي
سكنيا الممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد رحمو اهلل إلدا ةر شؤكف الحكـ مف ىذا القصر أثناء اقامتو لمكسـ الصيؼ ثـ
اشتراه الممؾ فيصؿ يرحمو اهلل فأصبح مف أمالؾ الدكلة ,كىك اآلف تابع لييئة السياحة ليككف مق انر لمتحؼ
اآلثار في محافظة الطائؼ ,يتككف القصر مف طابؽ قبك تعمكه أربع طكابؽ إضافة لمالحؽ خارجية كحدائؽ
كيضـ حكالي َُٓ غرفة ,كما يضـ القصر متحفان يحكم أيضان عمى مجمكعة مف القطع الحجرية كالفخارية
كلكحات مف النقكش كالكتابات الصخرية(.القثامي,تاريخ الطائؼ,صٖٔ؛ مقاؿ "بالصكر قص ار شبرا ,صحيفة
المكاطف االلكتركنيةَُِٓ/ٕ/َُ ,ـ http:www.almowaten.net ,استرجع بتاريخ ُُُُْْ/َُ/ىػ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٕ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صَُٖ.
(ٓ) داربزيف :لفظ فارسي يطمؽ عمى الحاجز المصنكع مف قضباف الحديد المثبتة بشكؿ متعامد عمى أطراؼ الساللـ
(الدرج) كالشرفات كحاجز كقائي(,الخطيب ,معجـ المصطمحات ,صُٕٕ.
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كيبدك مف خالؿ كصؼ ديدييو لبقية منازؿ الطائؼ أف ىيد اإلىماؿ كالخراب قد أعممت فييا؛
كبنيت حكؿ ساحة مربعة تخترقيا
فيي كما ذكر مئات مف البيكت ليست ضخمة كنصفيا ميدـ ي
شكارع ضيقة غير منظمة(ِ).
في قرية ىس ٍكلة(ّ) كىي مف المحطات التي تكقفت عندىا قافمة ديدييو كاف منزؿ الشريؼ
حامد ,كلما كاف الشريؼ حامد أحد مرافقي تمؾ القافمة ,فقد استضافيـ في منزلو الذم كاف ىي ٍخميد
بعيدا عف أعباء العمؿ في مكة المكرمة كيأنس باالسترخاء فيو لفت ةر مف الكقت ,كقد أعطى
إليو ن
ديدييو تفاصيالن كاضحةن لمنزؿ الشريؼ حامد الذم كاف أشبو ما يككف بعدد مف البيكت المنفصمة
التي تفصؿ بينيا جدراف كأفنية خصص أحد ىذه البيكت لمحريـ ,كاآلخر لمخدـ مف الرجاؿ
كالثالث ,كاف بمثابة ديكاف لجمكس رب األسرة فيو في النيار كاستقباؿ الضيكؼ كالزائريف كىك
المكاف الذم اختا هر شارؿ لممبيت فيو ,ككاف يتألؼ مف غرفة في الطابؽ األكؿ كمصطبة فكقيا,
كحكؿ الغرفة ديكاف لمجمكس ,كىناؾ قطع مف البكرسميف كالزجاج األبيض في طاقات محفك ةر في
الحائط ,كخمسة عشر سجادة مفركشة(ْ).
كفي اليى ىدا (ٓ) نزلت قافمة ديدييو في منزؿ كاف قد قاـ ببنائو أحد الضباط الركس(ٔ) ,كقد
أبدل ديدييو غرابتو مف بساطة البناء العمارم ليذا البيت الذم لـ يحاكؿ بانيو أف يظير فيو تأثير
العما ةر األكربية ,كقد استخدمت الحجا ةر في بنائو ,ككانت مساحتو صغي ةر التتجاكز عدد مف

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَِٓ؛ البقاعي ,قراءة في رحمة ,صُّٗ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صَِٓ.
(ّ) سكلة :كتنطؽ اليكـ بفتح السيف الميممة؛ عيف جارية بأسفؿ كادم نخمة اليمانية ,كسكانيا مف الزكاى ةر بطف مف
كجؿ ممكيا لألشراؼ( ,البالدم ,معجـ معالـ الحجاز ,ج (ْ) ,صِْٓ.
زبيد مف حرب دخؿ في ىذيؿ ,ي
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صِّٖ.
(ٓ) اليدا :الىيى ىدأةي  :مف اليدكء ,فرعة كاسعة عمى ظير السراة بيف مكة المكرمة كالطائؼ ,تبعد عف الطائؼ ُٖكيالن
غربان ,كتشتير اليدا بجماؿ جكىا ؛ فصيفيا بارد كشتاءىا قارس ,كلذا تعد مف أجمؿ مصائؼ المممكة ,كتشيد
اليكـ نيضة عمرانية متكاكبة مع نيضة البالد مف تعبيد لمطرؽ كانارتيا كانشاء المدارس كالمستكصفات كالفنادؽ
كالحدائؽ كالمنتجعات السياحية كالعديد مف الخدمات األخرل ,كليا إما ةر تابعة لمطائؼ كسكانيا مف ثقيؼ
كقريش( .البالدم ,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ٗ) ,صُِٔ؛ جريس,القكؿ المكتكب,ج(ُّ),صَُْ.
(ٔ) كاف ىذا الضابط الركسي قد فر مف القيصر نيقكال بعد أف تكرط في فتنة عسكرية سنةُُِْىػُِٖٓ/ـ ,ثـ فر
إلى إستانبكؿ كلكنو خشي عمى نفسو فأعمف اعتناقو لإلسالـ ,كفر إلى الحجاز ليعيش بيا فت ةر طكيمة ثـ عاد
إلى إستانبكؿ فمات بيا(.ديدييو ,رحمة ,صِّْ.
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الغرؼ الرئيسة في الطابؽ األرضي التي يغ ًطيت أرضيتيا بالبسط ,كأماـ البيت مسطبة(ُ),
كيحيط بو عدد األفنية التي تطؿ الغرؼ عمييا(ِ).
كاف المنزؿ الذم نزؿ فيو ديدييو في الطائؼ يحمؿ بعض عالمات الفخامة ,فأيدخؿ إلى
مجمس يطؿ عمى فناء مرصكؼ ببالطات كبيرة ,كفي كسطو بركة مف الرخاـ فييا نافك ةر مياه ,كقد
فيرش المجمس بسجاد أحمر كأسكد جميؿ كانتشرت فيو أرائؾ مف الحرير األخضر المطرز بخيكط
ذىبية ,ككانت ىناؾ أربعة قناديؿ مضاءة تتدلى مف السقؼ كشمعداناف ضخماف لمشمكع (ّ).
ثـ تـ تقديـ ضيافة ليـ تتشابو مع عادات األكربييف في الجمكس عمى مائدة ككراسي
كصحكف كسكاكيف كشككات كمالعؽ كقدـ ليـ الخركؼ المحشي(ْ).
ككانت الغرفة التي أيعدت لو ذات تنظيـ كترتيب كتحكم ً
أس ةر أكربية كالمنزؿ ممؾ تاجر
ىندم اسمو محمد سيد شمس الديف كاف قد غاد هر لمنزؿ آخر(ٓ).

 -حصن الشريف غالب بالطائف:

مقر لو في الطائؼ لو أربعة أبراج تحصينية في جياتو األربعة,
كقد بنى الشريؼ غالب(ٔ) نا
سكنا لو عند قدكمو إلى الطائؼ (ٕ).
األربعة ,كقد اتخذه محمد عمي ن

(ُ) مصطبة:يقصد بيا المنصة التي يقؼ عمييا السمطاف أك الحاكـ عامة أثناء استقباؿ الكفكد أك استعراض
القكات(.الخطيب ,معجـ المصطمحات ,صّٔٗ .
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صِّْ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صَِْ.
(ْ) ديدييو,رحمة ,صَِْ.ُِْ,
(ٓ) ديدييو,رحمة,صُِْ.
(ٔ) الشريؼ غالب  :بف مساعد بف سعيد الحسيني ,مف أمراء مكة المكرمة كلييا بعد كفاة أخيو سركر سنة
َُِِىػُٕٖٕ/ـ ,كفي أيامو ىاجمت قكات اإلماـ سعكد بف عبدالعزيز مكة ,فقاتميا الشريؼ غالب ,فييزـ
كتراجع إلى جدة كأظير الطاعة لإلماـ سعكد ,فعاد لمكة أمي انر عمييا ,كاستمر في اإلما ةر إلى أف زحؼ محمد
عمي باشا بجيش كبير لقتاؿ السعكدييف فتحكؿ الشريؼ عف كالئو آلؿ سعكد فاستخدمو محمد عمي ,ثـ قبض
عميو كأرسمو لمصر سنة ُِِٖىػُُّٖ/ـ,ثـ أرسؿ إلستانبكؿ فنفتو الدكلة إلى سالنيؾ ,حيث تكفي بيا سنة
ُُِّىػُُٖٔ/ـ(,دحالف ,خالصة الكالـ ,صِِّٔٔ,ِِٔ,؛ رفعت باشا ,مرآة
الحرميف,ج(ُ),صّٔٔ؛ الزركمي ,األعالـ,ج(ٓ),صُُٓ.
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صُِٓ.
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أكضح ديدييو أف ىناؾ فارقا بيف بيكت مكة المكرمة عف بيكت الطائؼ كىك أف بيكت
الطائؼ ليس ليا طابؽ أرضي كانما يستقبؿ الضيكؼ في الطابؽ األكؿ كما حدث معو عندما
سكف في بيت أس ةر شمس الذيف انتقمكا منو لمنزؿ آخر ليـ(ُ).
أيضا تخصيص الطابؽ األكؿ إلقامة الضيكؼ بما ذك هر عند خركجو مف
كيؤكد ديدييو ن
الطائؼ كالتكقؼ في قرية لقيـ؛ حيث نزؿ أفراد القافمة في بيت رجؿ اسمو قارم -كىك عمى عالقة
ليست بكفاؽ مع التاجر محمد شمس -مف تخصيص غرفة كبي ةر في الطابؽ األكؿ في بيتو
الريفي مفركشة بالسجاد(ِ).

(ب) المرافق االجتماعية :

 األسواركاف السكر الذم أحاط بميناء ينبع عند زيا ةر ديدييو قد اعتراه الخراب بتيدـ بعض أجزائو
تيدما جعؿ ديدييو يكقف بأنو عمى كشؾ السقكط ,كحتى األبراج التي أقيمت عمى السكر لـ تكف
ن
بأفضؿ حاالن مف بقية أجزائو(ّ).
كيظير مف خالؿ كصؼ ديدييو لسكر جدة أف ىناؾ فارقنا بينو كبيف ما كاف عميو سكر ينبع
عندما شاىده؛ كقد تيدـ في بعض أجزائو كاعتراه الخراب ,في حيف أف السكر الذم أحاط بجدة
كاف مرتفعان مبنيان بناء سميكان ,كمصانان صيانة جيدة كعميو أبراج حالتيا جيدة كما يحفرت قبمو
خنادؽ عميقة ,كىك ماجعؿ ديدييو يعترؼ بفضؿ ىذا السكر في تكفير الحصانة كالحماية لجدة مف
أم اعتداءات أك ىجمات خارجية ,كقد دلؿ عمى كفاءة سكر جدة كمقاكمتو خالؿ محاكلة قكات
الدكلة السعكدية األكلى لضـ الحجاز؛ كلكف شارؿ أقر بأف متانة ىذا السكر تتجمى في الحركب
الداخمية ,كلكف حيف يتعرض لقصؼ مدفعة أكربية سيككف ضعيفان في مكاجيتيا(ْ).

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِِٔ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِٕ ,ككاف خركجو مف الطائؼ يكـ الخميس ِمارس الخامسة عص انر.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُِٓ؛الفايدم,ينبع,صُّٔ؛ الرفاعي ,ينبع ,صَِٗ ,ِْٗ,كلعؿ ذلؾ الخراب ناتج عما
تعرضت لو ينبع خالؿ حممة محمد عمي باشا عمى بالد الحجاز لمحاربة الدكلة السعكدية األكلى بقيادة ابنو طكسكف
سنة ُِِٔىػُُُٖ/ـ ,فقد كانت ينبع أكؿ ميناء حجازم كصمتو تمؾ الحممة كقد أعممت المدفعية ضربان كقذفان عمى
ثر ؛السيما أنو كاف شاىد عياف
البمدة كساكنييا حتى فر أىميا منيا ,كقد صكر جيكفاني فيتاني ذلؾ المشيد
تصكير مؤ ان
ان
عمى تمؾ األحداث(.فيتاني,حياتو كمغامرتو ,صََُُُٗ,؛ محبت ,ينبع ,صّٓٓ.ْٓٓ,
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صّٖ؛إسماعيؿ ,جدة ,صْٖ؛ اليافي ,جدة ,صْْ.
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كيكجد في سكر جدة ثالثة أبكاب كىي  :باب اليمف في الجية الجنكبية منو ,كباب المدينة
المنك ةر في شماؿ جدة ,كفي شرقيا يقع باب مكة المكرمة ,كىك أجمؿ تمؾ األبكاب الثالثة يبنًي
عمييا برجاف منحكتاف بميا وةر و
فائقة لحراستو(ُ).
أما الطائؼ فقد أيحيطت بسكر كاف لو عدة أبكاب منيا  :باب الريع الذم خرجت منو قافمة
ديدييو كرفاقو بعد أف قدـ ليـ أفراد الحامية العثمانية التحية العسكرية(ِ).

 -الخانات والوكاالت:

أشار ديدييو إلى كجكد عدد مف الخانات(ّ) أك الككاالت(ْ) في جدة التي يأكم إلييا أبناء السبيؿ
غالبا ما تككف ىذه لمتجار.
كالمسافريف لممبيت بيا ,ككانت تحكم مستكدعات لألمتعة كالبضائع(ٓ) ك ن

 -المساجد :

كانت ىناؾ العديد مف المساجد التي ترتفع مناراتيا شاىقة أماـ الناظر إلييا في المنزؿ الذم
كاف يسكنو شارؿ في جدة عمى مقربة مف باب المدينة في حي باب الشامي(ٔ) ,ككاف أقربيا
لمنزلو مسجد أنيؽ لو ركاقاف(ُ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُّٖ؛ إسماعيؿ ,جدة ,صْٖ؛ اليافي ,جدة ,صْْ. .
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صِْْ ,كتجدر اإلشا ةر إلى أنو بعد أف أتـ الممؾ بف عبدالرحمف آؿ سعكد-يرحمو اهلل -ضـ
الحجاز إلى أرجاء دكلتو بدخكؿ آخر مدنو تحت سمطانو كىي مدينة جدة سنة ُّْٓىػُِٗٔ/ـ بدأت ترفرؼ
رايات األمف خفاقو حتى تـ االستغناء عف تمؾ األسكار التي كانت تغمؽ أبكابيا في الميؿ منعان لدخكؿ األغراب
كالمعتديف فأزيؿ سك ار المدينة كجدة سنة ُّٖٔىػُْٗٔ/ـ(.أبك داكد,جدة,صْٕ؛ المحياني ,المدينة,
صِّٖ.
(ّ) الخانات  :الخاف  :كممة فارسية األصؿ تطمؽ عمى األماكف التي تخصص لبيكت المسافريف مف الحجاج
كالتجار ,كىك عبا ةر عف بناء ضخـ يضـ مجمكعة مف الحكانيت الكبي ةر كالصغي ةر كمستكدعات لمبضائع ,يقكـ
ىؤالء الحجاج كالتجار باالستراحة بالخانات ككضع أمتعتيـ فييا كالحصكؿ عمى متطمباتيـ مف الطعاـ كالشراب,
كقد أنشئت الخانات عمى طكؿ طرؽ الحاج كالطرؽ التجارية كلكف بمركر الكقت أصبح الخاف ينشىء داخؿ
المدف ,كاليزاؿ قسـ منيا بكبرل المدف التجارية الكبرل كالقاى ةر كدمشؽ ,ككاف في الغالب يستقبؿ التجار المتنقميف
مف مكاف آلخر(,شير ,معجـ األلفاظ الفارسية ,صٖٓ؛حالؽ كصباغ ,المعجـ الجامع ,صَٖ.
المعد
(ْ) الككاالت :الككالة لفظ متداكؿ عف أىؿ مصر في العصريف األيكبي كالمممككي يقصد بو الفندؽ أك الخاف ي
لنزكؿ التجار كبضائعيـ ,كقد تشتمؿ الككالة عمى سكؽ مسقكفة مثؿ الخاف أك القيسارية في بالد الشاـ أك
السمس ةر عند أىؿ اليمف( ,الخطيب ,معجـ المصطمحات,صّْْ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُْٗ؛ إسماعيؿ ,جدة ,صِٔ.
(ٔ) حي باب الشامي :أك حا ةر باب الشاـ ,كىي المحمة التي تقع في الجزء الشمالي الغربي مف مدينة جدة القديمة
ككانت تقع بيا بعض السفارات كالقنصميات األجنبية في السابؽ( .أبك داكد ,جدة ,صٖٓ.
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كفي الطائؼ كاف أبرز معمـ ديني شاىده ديدييو ىك مسجد عبداهلل بف العباس )ِ(ابف
عـ الرسكؿﷺ ,كقد تـ ىدـ القبة المبنية عمى قب هر خالؿ حكـ الدكلة السعكدية األكلى لبالد
يما البف العباس فقد سمي
الحجاز ,ثـ أعيد بناؤه بعد انتياء حكميـ كطالؤه بالكمس األبيض ,كتكر ن
باب الطائؼ القريب منو بنفس االسـ(ّ).

 -األسواق:

حيف استقر المقاـ بديدييو في جدة في بيت القنصؿ الفرنسي السابؽ كقع اختيا هر عمى غرفة
في الطابؽ الثاني حكت نافذة ضخمة ذات مصراعيف كاف ينفذ إليو مف خالليا الشمس كالضكء
كاليكاء كأصكات العصافير ,ككاف ييرل مف خالليا سكؽ المدينة في القسـ الشمالي مكازيان لمبحر
الذم كاف يعج بأصكات الناس ً
كجماليـ (ْ)؛ كىك الرئة التي تتنفس منيا مدينة جدة ,كيعد سكقان
تتالقى فيو سمع الشرؽ كالغرب القادمة مف دمشؽ كبغداد كمصر كفارس كاليند(ٓ).

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَُٓ ,كحيف زيا ةر مكريس تاميزييو لجدة سنةُِْٗىػُّْٖ/ـ ذكر أف أىـ مساجدىا في تمؾ الفت ةر
خمسة مساجد كىي  :مسجد السمطاف حسف كمسجد لمشافعية يقع عمى أطراؼ بكابة مكة ,ثـ مسجد عكات قرب البحر,
كباتجاه كسط المدينة مسجد تابع لمحنفية,أما المسجد الخامس فيطمؽ عميو اسـ محمد ,كىناؾ مساجد أخرل تـ تحكيميا إلى
مستكدعات لمذخي ةر بناء عمى أكامر محمد عمي(,رحمة في بالد العرب,صّٖ. ْٖ,
(ِ) مسجد عبداهلل بف العباس  :يقع كسط محافظ الطائؼ ,كقد تـ إنشاؤه سنة ِٗٓىػُُٗٔ/ـ في عيد الخميفة العباسي
كسمي بذلؾ لكقكعو بجكار قبر عبداهلل بف العباس الذم تكفي بالطائؼ سنة
الناصر لديف اهلل أحمد بف المستضىء ,ي
ً
بناء مسمحان كتـ تكسعتو في عيد الممؾ سعكد بف
ٖٔىػٖٕٔ/ـ ,كقد يجددت عما ةر في العيد العثماني عدة مرات ,ثـ يبني ن
عبدالعزيز كأعقبو الممؾ فيصؿ -يرحميا اهلل بتكسعتو حتى بمغت مساحتو ُٓ ألؼ متر مربع ,كفي مكضع المسجد كاف
يقع مكقع لمسجد ينسب إلى الرسكؿ ﷺ أثناء غزكة الطائؼ سنةٖىػِٔٗ/ـ ,كقد كانت تقاـ في المسجد حمقات
تحفيظ القراف كتدريس العمكـ الشرعية ,كما أقيمت بجكار المنازؿ كالمحالت التجارية حتى أصبحت الباحات حكلو سكقان
لمتبادؿ التجارم ,كعرفت ببرحة العباس(.القثامي,الطائؼ,صٕٔ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صِٓٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صَُٓ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُّٗ؛ إسماعيؿ ,جدة ,صُُِ؛ اليافي ,جدة ,صْٓ.
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 المقاهي(ُ):شكمت المقاىي مكانان يجتمع فيو تجار جدة عمى اختالؼ حياتيـ كتعدد لغاتيـ لمناقشة
قضاياىـ التجارية(ِ).
كمف المرافؽ العامة التي شاىدىا ديدييو كدخؿ إلييا كاستأنس بالجمكس فييا أحد المقاىي
الكاقعة في أكثر شكارع ميناء ينبع ازدحاميا بقرب المسجد(ّ).
كعند خركج مككب ديدييو مف جدة عبر باب مكة رافقو السيد ككؿ عمى حصاف كمصطفى
أفندم عمى بغمة كاألخكة ساكة حتى منطقة الرغامة(ْ) ,ككاف يكـ انطالؽ الرحمة الخميس في ِّ
فبراير ,ككانت تتألؼ مف ديدييو كرفيقو البريطاني كالسيد دككيو كستة مف الخدـ بينيـ أكركبياف؛
كالطباخ غاسبارك ثـ الشريؼ حامد مع أحد أقربائو كأحمد حمكدم رئيس جمالة الشريؼ عبد
المطمب ثـ اثني عشر عبدان أك خادمان مف خداـ الشريؼ مسمحكف بالرماح كالخناجر كثالثة عشر
(ُ) المقاىي :انتشرت المقاىي في بالد الحجاز عمى نطاؽ كاسع كخاصة في المدف الكبرل مكة كالمدينة كجدة .كزاد
انتشارىا مع بداية العيد السعكدم,كىي عبا ةر عف أماكف فسيحة يمتمكيا أصحابيا تكضع بيا الكراسي الشريط,
ثـ ييمؼ عمييا أشرطة مف خكص النخؿ الممفكؼ ببعض حباؿ القنبار الذم يسحب عمى الكراسي بنسؽ معيف
صؼ الكراسي عمى شكؿ حرؼ  .Lكتكضع أماـ الكراسي الطاكالت الخشبية
تظير فيو براعة صانعو .كتي ى
مربعة الشكؿ التي ييخصص بيا مكاف مفتكح عمى ىيئة دائ ةر لكضع شربة الماء التي تقدـ لمرتادم المقيى بدكف
مقابؿ ,كمابقي مف مساحة يكضع عميو إبريؽ الشام كأككابو كدلة القيكة كفناجيميا .كقد أدت ىذه المقاىي
خدمات عديدة لممجتمع الحجازم ؛ كعمى رأسيا الدكر الخدمي(الفندقي) الذم تقكـ بو الفنادؽ في الكقت الحالي,
إذ حكل البعض منيا عمى األلحفة كالمخدات استعدادان لنزكؿ بعض المسافريف كأصحاب الحرؼ كالعامميف
كالحجاج الذيف يخمدكف إلى الراحة كالنكـ بيا خاصة في األكقات المتأخ ةر مف الميؿ ,كما كاف يعقد داخؿ ىذه
المقاىي الصفقات التجارية كعقكد البيع كالشراء بيف أرباب العماؿ كالحرفييف المنفذيف لألعماؿ كامضاء العقكد
كتقاضي األجكر ,كما شكمت المقاىي في الحجاز جانبا مف جكانب التسمية كالترفيو لرجاالت المجتمع التي
يقضكف فييا جزءا مف كقتيـ ,كالى جانب ذلؾ أدت دك ار أدبيا كثقافيا كبي ار حيف كاف يرتادىا البعض لمسمر
كيحضر أحد القصاصيف أك الركاة ليسرد عمييـ قصصا مف الماضي ,كقد جنى أصحاب ىذه المقاىي التي
يعدت ركاقات ثقافية أرباحا كثي ةر لكث ةر مرتادييا ,ككث ةر الطمبات التي يطمبكنيا مف المقاىي( .األنصارم,
المسقاية ,صُٖ.ٖٔ-
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صَُْ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صَُّ.
(ْ) الرغامة  :أرض رممية عمى يميف المتجو مف جدة إلى مكة المكرمة يسيؿ فييا كادم يعمىٍيؿ مف الشرؽ شيدت
الرغامة عدة أحداث بيف األشراؼ كآؿ سعكد كفييا عسكر الممؾ عبد العزيز بف عبدالرحمف آؿ سعكد لحصار
الشريؼ عمي بف الحسيف في جدة سنة ُّّْىػُِٗٓ/ـ تعتبر اليكـ جزء مف جدة إال إف العمراف لـ يشمميا
كميا( .البالدم ,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ْ) ,صُٔ.
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جمالن كىجانان كافية لحمميـ ألف المرافقيف كانكا يمشكف سي انر عمى األقداـ(ُ) ,كقد استراحت القافمة
في مقيى الرغامة كىك المقيى األكؿ مف بيف اثني عشر مقيى منتش ةر في الطريؽ بيف مكة كجدة
لتناكؿ قيكة الكداع(ِ).
اضة(ّ)حيث تـ المبيت فيو حتى
البي ى
ثـ أكممت القافمة مسيرىا حتى المقيى الثاني مقيى ى
الصباح؛ إذ إف ديدييو أصابتو حمى أرجع مرافقكه سببيا لتناكلو القيكة مباش ةر بعد تناكؿ
البطيخ(ْ) ,ثـ كصمت القافمة بعد أف قطعت شكطان مف المسير إلى مقيى ىحدة(ٓ)؛ كىك أكبر
المقاىي األحد عشر في منتصؼ الطريؽ بيف جدة كمكة المكرمة؛ كىي عبا ةر عف سقيفة مف
أغصاف األشجار يحيط بيا سقائؼ صغي ةر كالى الجكار منيا مسجد ,فاستراحت القافمة تحت ظؿ
تمؾ السقائؼ لشدة الحر ,ثـ انحرفت القافمة مف مسارىا باتجاه مكة المكرمة شرقان إلى الجية
الجنكبية حيث يحظر عمى غير المسمميف دخكؿ مكة ,كقد أقيمت األعالـ حكؿ مكة لتحديد حدكد
األرض المقدسة بيف كؿ مسافة كأخرل كالتي يحرـ عمى غير المسمميف دخكليا ,كما يحرـ فييا
الصيد كاراقة دـ اإلنساف كالحيكاف(ٔ).
كلما كاف شارؿ قد عاد مف طريؽ آخر ,فقد تكقفت القافمة عند مقيى حدة حيث يمتقيا طريقا
الطائؼ ككانت مميئة بالجرذاف التي تمتؼ في يحصر المقيى كفيرشيا(ٕ).
ثالثا  :األطعمة واألشربة:
اف مف المآكؿ كالمشارب التي يتقكل بيا بدف
لكؿ مجتمع مف المجتمعات المدنية أنكاعه كألك ه
الفرد عمى مشاؽ الحياة كمتاعبيا ,كلما كاف مجتمع الحجاز كغي هر مف المجتمعات المدنية ,فقد
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُِٕ؛آؿ زلفة ,الطائؼ ,صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
(ّ) البياضة :بفتح المكحدة كتشديد الياء األكلى ؛ صدر كادم األبطح يشمميا اليكـ اسـ المعابدة فييا القصر الممكي,
كىي قصر بناه الشريؼ غالب في صدر األبطح في المعابدة ,كقد تـ ىدمو كازالتو( ,البالدم ,معجـ معالـ
الحجاز,ج(ُ) صِِٔ.ِّٔ,
(ْ) ديدييو,رحمة,صُِٖ.ُِٗ,
و
(ٓ) حدة  :ىحداء :بالفتح ثـ التشديد كألؼ ممدكدة كاد فييا حصف كنخؿ بيف مكة المكرمة كجدة يعرؼ اليكـ بػ :حدة
عاتؽُِْ كحداء :جبؿ لمجحادلة بطرؼ يمممـ مف الجنكب يقابؿ جبؿ عكاىي بينما درب السيؿ ,كحداء :قرية
في بالد بني مالؾ قرب بجيمة جنكب الطائؼ عمى َُٔ كيال تقريبان( ,عاتؽ ,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ِ),
صُِْ.ِِْ,
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صَِِ.
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صِٖٔ.
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تنكعت فيو المطاعـ كالمشارب مابيف أطعمة كأشربة محمية قائمة عمى اإلنتاج الحيكاني كأطعمة
مف اإلنتاج النباتي ,فضالن عف دخكؿ بعض األصناؼ التي عرفيا سكاف الحجاز مف الكافديف
إلى بالدىـ كمجاكرتيـ بيا ,كقد تضمنت كتابات ديدييو كصفان ليذه األطعمة كاألشربة.
كانت مدينة الكجو أكؿ البر الذم نزلو ديدييو بعد عبكرىـ بالسفينة في البحر األحمر كىناؾ
قدـ عمييـ أفراد مف قبيمة بمي التي تسكف تمؾ البمدة ,كقدمكا ألفراد القافمة البيض كالحميب كالخبز
كيستنتج مف كالـ ديدييو أنيا كانت بكميات كبي ةر جعمتيـ يدعمكف
كلحـ الخراؼ كاألسماؾ ,ي
مخزكنيـ مف الطعاـ المخزف لمرحمة(ُ).
كيتبيف مف خالؿ ماتناكلو ديدييو كرفاقو مف أطعمة كأشربو أف غالب ماكاف يؤكؿ كيشرب
ائـ عمى اإلنتاج المحمي الذم يقكـ األىالي بإعداده كتجييزه ,فمما كانت
عند أىالي الحجاز قى ه
كبير مف أراضي شبو الجزي ةر العربية ,فقد انتشرت حرفة الرعي عمى نطاؽ
الصحراء تمثؿ جزنءا نا
خصبا لمحمكـ كالحميب كمشتقاتيا مف األلباف كاألجباف كالزبد
مصدر
نا
كاسع ,فأصبحت األغناـ
ن
كالسمف ,كقد كانت أسكاؽ الحجاز سكقان رائجةن ليذه المنتجات المحمية التي يأتي أبناء البادية بيا
لبيعيا في أسكاؽ المدف الحجازية السيما في مكسـ الحج ,ثـ إف ىناؾ إنتاج المدف المحمي؛ حيث
قامت الزراعة في بعض المدف الكبرل التي امتازت بكف ةر مياىيا كخصكبة تربتيا؛ كالمدينة المنك ةر
كالطائؼ ككذلؾ حكؿ ركافد األكدية كفي بطكنيا كحكؿ الكاحات؛ فقامت حرفة الزراعة عمى نطاؽ
أكسع مف غيرىا مف المناطؽ في شبو الجزي ةر العربية فانتشرت زراعة النخيؿ التي كانت تمثؿ
ميما التمكر بكافة أنكاعيا ,ككذلؾ زراعة القمح كالشعير كالدخف التي أسيمت في صناعة
مكردان ن
الخبز كالمخبكزات األخرل(ِ).
كلما كانت الكجو بمدة ساحمية كاف مف الطبيعي أف يتذكؽ بيا شارؿ كرفاقو األسماؾ الطازجة
شأنيا شأف بقية المدف الساحمية الكاقعة عمى ساحؿ البحر األحمر؛ كجدة كينبع كرابغ التي كانت
أسكاقيا تزدىر بأنكاع األسماؾ ,كقد أشار عديد مف الرحالة الذيف مركا بمدف الحجاز الساحمية
كقراىا بجكدة األسماؾ التي كانكا يتناكلكنيا في تمؾ األماكف(ّ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُُٔ.
(ِ) حكؿ معمكمات أكسع عف حرفة الرعي كالزراعة في بالد الحجاز انظر(:القحطاني ,األكضاع
االقتصادية,صٓٔ.ٖٔ-
(ّ) مف ىؤالء الرحالة  :كبريت الحسيني سنةَُّٗىػُِٔٗ/ـ الذم زار رابغ كأشار إلى تكافر األسماؾ بيا(,رحمة
الشتاء كالصيؼ ,صُٔ كتبعو بكركيارت سنة َُِّىػُُٖٓ/ـ الذم أشاد بشي ةر سكاف رابغ بصيد األسماؾ
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إف أفضؿ منتج غذائي كجده ديدييو في أسكاؽ ميناء ينبع ىك التمر الذم اشتيرت بو المدينة
المنك ةر كذلؾ ,ككاف طعاـ لمسكاف كما كاف يقدـ لمدكاب كالخيكؿ كاألحصنة حسب ما ذكره(ُ),
كما أثنى عمى تمر المدينة بدعاء كبركة الرسكؿ ﷺ كاف لـ يكضح ما إذا كاف التمر الذم
مدحو ىك تمر المدينة أـ ال ,كلكف اعتماد عمى ما ذك هر ديدييو في مكضع آخر مف أف داخؿ
ميناء ينبع قد انعدمت فيو زراعة أشجار النخيؿ كحتى في الريؼ الممتد خارجيا ,فإنو يمكف القكؿ
بأف التمر ذا النكعية الجيدة الذم كجده في أسكاؽ ميناء ينبع ليس مف إنتاج المدينة ذاتيا "كليس
في داخؿ المدينة إال شج ةر أك شجرتاف مف النخيؿ منفردتاف أماـ المسجد ,كليس ىناؾ أكثر مف
ذلؾ خارجيا" ,كقد خرجت مف باب المدينة المنك ةر لمقياـ بجكلة في الريؼ فمـ أر شج ةر كاحدة كلـ
اكتشؼ إال الصحراء العقيمة التي تمتد قاحمة كعارية مف البحر إلى الجباؿ"(ِ) كارتكا انز عمى ما
سبؽ أف ذك هر مف امتداح تمر المدينة كقد يمتد التخميف كاالجتياد المستنبط مف حديث ديدييو عف
ينبع النخؿ كغناىا بأشجار النخيؿ إلى القكؿ بأنو سكؽ ميناء ينبع كاف يزخر كذلؾ بتمكر ينبع
النخؿ ,إذ عبر عف ذلؾ بعد الحديث عف عدـ كجكد أشجار نخيؿ في ميناء ينبع كال في الريؼ
الممتد ليا حيث الصحراء القاحمة مف البحر إلى الجباؿ بقكلو  ":كال نجد بعض المزركعات
كالمساحات الخضراء اال عمى بعد ست أك سبع ساعات مف المسير ,كذلؾ في ينبع النخؿ ,كىي
تقع في كواد كبير مزركع بنخيؿ التمر كالقمح" (ّ) .
ككاف ييجنى مف الجباؿ الكاقعة بيف مكة المكرمة كالمدينة المنك ةر عسؿ لذيذ المذاؽ لكنو
أبيض براؽ(ْ).
كأما في جدة ,فقد كاف الكضع االقتصادم يعبر عف ازدىار لحركة المالحة كالتجا ةر كركاج
لكثير مف السمع كالمنتجات كالبضائع القادمة إلى ميناء جدة مف عدد مف البمداف كالمناطؽ
المختمفة؛ فقد مثمت جدة دعامة اقتصادية ميمة لبالد الحجاز فأصبح ميناءىا فضال عف استقبالو
لمحجاج القادميف لمحج عف طريؽ البحر يستقبؿ كذلؾ أنكاع السمع كالمنتجات كالبضائع القادمة
كاحضارىا لألسكاؽ لبيعيا السيما األسماؾ المممحة التي يستفيد منيا البحا ةر لحمميا في رحالتيـ
الطكيمة(,ترحاؿ,ج(ِ) ,صٕٕ.
(ُ) ديدييو ,رحمة ,ص ُِٓ ؛ عبدالحميد ,األكضاع االقتصادية ,صّٔٗ.
(ِ)ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
(ّ)ديدييو ,رحمة ,صُِٖ.
(ْ)ديدييو ,رحمة ,صُّْ.
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صكر ديدييو ىذا المشيد تصكي انر معب انر حيف
إلييا كمنيا تصدر لبقية مناطؽ الحجاز(ُ) ,كلقد ى
ذكر أف أسكاؽ جدة كانت تزخر بالسفف التي كانت ترسك في مرفأىا محممة بمختمؼ السمع
كالمنتجات كمنيا األطعمة كاألشربة؛ فقد أطؿ ديدييو مف خالؿ نافذة المنزؿ الذم كاف يسكنو عمى
الميناء التي رست فيو ثالث سفف محممة باألرز كالسكر(ِ).
أما عف األشربة التي تذكقيا ديدييو بنفسو في جدة ,فأشيرىا قيكة تعرؼ باسـ (الكسكرم)؛
الحب التي يضاؼ إلييا حبات مف القرنفؿ كالقرفة ,كقد أرجع شارؿ أصؿ ىذا
كتصنع مف قشكر ى
المشركب إلى بالد اليمف ,كعندما قيدمت لو قيكة الكسكرم عند زيارتو التاجر اليندم الثرم في
جدة -فراج يكسؼ كابنو عبدالقادر -في شركتيما أبدل عدـ اعجابو بيذا النكع مف الشراب(ّ).
كعند سير القافمة ديدييو مف جدة لمطائؼ تكقفت في مقيى البياضة بيف جدة كمكة لتناكؿ
القيكة ,كقد تناكؿ ديدييو في ىذا المقيى أيضان البطيخ ,فأصيب بالحمى التي أرجعيا بعض العرب
إلى تناكلو القيكة مباش ةر بعد البطيخ(ْ) ,كفي مقيى حدة تناكؿ ديدييو كرفاقو األرز كالحميب(ٓ).
كفي بستاف الحسينية الكاقع أماـ جبؿ ثكر الذم استقبؿ فيو طاىر أفندم أحد خداـ الشريؼ
األكبر أفراد القافمة كأدخميـ لذلؾ البستاف مستقبميـ بحفاكة بالغة ,حيث تـ طبخ لؾ خركؼ ضخـ
استخرج مف القدر ككضع في جفنة ثـ يشؽ لشقيف كتناكلو
مسمكؽ في قدر ضخـ مف النحاس ي
(ُ)مؤمنة ,األىمية التاريخية ,صِِّ.ِِْ,
(ِ) ديدييو ,رحمة,صُٓٓ ,كذكر الشعفي أف تجا ةر الكاردات في جدة بيف عامئُُِّّٓٓ-ىػ-َُْٖ/
ُُٔٗـ كانت تزدىر ازدىا انر كبي انر في حجميا كقيمتيا إال أنيا كانت تتراجع في بعض الفترات متأث ةر باألكضاع
السياسية لممناطؽ ذات العالقات التجارية مع جدة ,كمنيا اليند فمف ميناء كمكتا اليندم كاف يصؿ لجدة األرز
كالسكر الخشف كالمؤلؤ كالحرير كالقطف ,كمف ميناء بمبام كاف يرد ألسكاؽ جدة كذلؾ األرز كالسكر األبيض
النقي كالشاالت الكشميرية كاألثاث ,كمف ميناء سكرات كانت محالت جدة التجارية تتزيف بالمالبس القطنية
الزرقاء كالمالبس الحريرية كالشاالت كاإلحرامات كالبطاطيف ,كمف جزي ةر جاكة األندكنسية كانت تصؿ المالبس
القطنية الزرقاء كالبيضاء كأخشاب البناء كالتكابؿ ,ككانت الككفيات القطنية تأتي مف البصرة ,كمف بكشير
الشاالت الفارسية كالتي ىي تقميد لمشاالت الكشميرية ,كمف مسقط كانت تفد الغتر كالعقؿ ,كمف مصكع كاف
كيسمكف أحباشا كمف سكاكف كزنجبار العبيد الزنكج ,كلذلؾ الغرك أف تشيد
يجمب العبيد -كما ذكر ديدييو -ي
أسكاؽ جدة ركاجان تجاريان منقطع النظير مقارنة بغيرىا مف مدف الحجاز(,لمزيد مف المعمكمات يراجع الشعفي,
التجا ةر الخارجية لمدينة جدة ,صُٗ.ٗٓ-
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُٕٓ؛ اليافي ,جدة ,صْٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة,صُِٖ.ُِٗ,الحديث عف البطيخ انتشرت زراعة البطيخ بكث ةر في بالد الحجاز كأشار إليو
العديد مف الرحالة المسمميف كالمستشرقيف كالى حالكة طعمة كلذة مذاقو.
(ٓ) ديدييو ,رحمة,صَِِ.
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الجميع(ُ) ,كقد انضـ طاىر أفندم لمقافمة في أثناء سيرىا إلى الطائؼ ,فقابميـ بعض الرعاة الذيف
قدمكا ليـ الحميب (ِ).
كفي عرفات(ّ) استراحت القافمة في مقيى عرؼ باسميا ,حيث شرب الجميع لبنان ,ثـ
تكقفت القافمة لالستراحة في مقيى شداد أسفؿ جبؿ ك ار حيث قيدـ لمجميع شراب في صحيفة مف
خشب كثـ استبداؿ دكابيـ بػُٓ بغالن كانت تنتظرىـ في المقيى(ْ).
إف أكثر مشركب تناكلو ديدييو كرفاقو خالؿ مسيرىـ كتكقفيـ في المقاىي ىك الحميب كالذم
تكرر شربو عند مقيى الك ار كىك مكاف كاسع مسكر باألحجار بدكف طيف (ٓ)؛ مما يؤكد مف
خالؿ ىذه الشكاىد كف ةر كجكد المكاشي كاألغناـ السيما إذا ىطمت األمطار كاعشكشبت األرض,
فيكثر إنتاج الماشية لمحميب.
كفي المنزؿ الذم تكقؼ فيو ديدييو كمف معو لالستراحة في اليدا تناكلكا المبف كاألرز كخركؼ
ضخـ مشكم(ٔ) ,كيظير ىذا أف أصناؼ األطعمة تكاد تتكرر مما يؤكد أنيا تشكؿ األصناؼ
الرئيسة في المائدة الحجازية؛ كالسيما في القرل كاألرياؼ بخالؼ المدف.
كمف األشجار المثم ةر التي شاىدىا ديدييو بجبؿ ك ار المشمس كالدراؽ كالمكز كالعنب التي تيًغؿ
غالت كثي ةر ككافرة ,كما شاىد حقكؿ القمح كالشعير(ٕ).

(ُ) ديدييو ,رحمة,صِِْ.
(ِ) ديدييو ,رحمة,صِِٓ.
(ّ) عرفات كعرفة :المشعر األقصى مف مشاعر الحج ,تقع عمى الطريؽ بيف مكة كالطائؼ تبعد عف مكة المكرمة
ثالثة كعشريف كيالن باتجاه الشرؽ تحؼ بيا الجباؿ شرقا كجنكبا كمف الشماؿ الشرقي ,أما في الغرب كالشماؿ
الغربي فيمر كادم عرنة ,كعرفة كميا مكقؼ إال بطف عرنة ,كجبؿ عرفة يسمى القريف كيسمى جبؿ الرحمة
كجبؿ عرفة ,كقد عممت حككمة المممكة عمى تزكيدىا بكافة الخدمات تيسي انر عمى حجاج بيت اهلل الحراـ الكقكؼ
في يكـ التاسع مف ذم الحجة بيا كعمى رأسيا إعادة اعمار مسجد نمرة ,كتكفير كافة الخدمات الصحية
كخدمات النقؿ كالمكاصالت كتكفير المياه( ,البالدم ,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ٔ) ,صٕٓ.ٕٕ-
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صِِٖ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صَِّ.
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صِّْ.
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صِّٓ.كقد ذاع صيت مدينة الطائؼ كشيرتيا في إنتاج أجكد محاصيؿ الفكاكو مف الرماف
كالتيف كالعنب ؛ كذلؾ راجع العتداؿ مناخيا ككف ةر مصادر المياه بيا كخصكبة تربتيا (.كماؿ,الطائؼ,
صُٕ.َِ-
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كفي ضيافة شريؼ مكة في الطائؼ تناكؿ شارؿ طعاـ العشاء الذم تبيف مف خالؿ تعداده
ألصنافو أنو عشاء فاخر يحتكم عمى الخركؼ المحشك باألرز كالمكسرات؛ كمنيا المكز كالفستؽ
كىك مف أساسيات المائدة الحجازية التي تقدـ لمضيكؼ ,ثـ حكت المائدة أصناؼ أخرل مف
األطعمة مثؿ  :أكراؽ العنب المحشكة كالكباب كصدكر الف ارريج المطبكخة بشراب الكرد ,فضالن
عف الحمكيات ذات األشكاؿ المتعددة المسماة بالفطير(ُ).
كيتضح مف خالؿ تعداد شارؿ ليذه األصناؼ األخي ةر تأثر المائدة الحجازية بأصناؼ
األطعمة التي لـ تكف مكجكدة سابقان ككرؽ العنب كالكباب الذم عرفتو بالد الحجاز مف أىالي
الشاـ كتركيا خالؿ تكافدىـ إلى بالد الحجاز كاستقرارىـ بيا كاختالطيـ بسكانيا فتسربت تمؾ
المكركثات االجتماعية مف األطعمة كاألشربة إلى المجتمع الحجازم كما تسربت إليو المكرثات
الثقافية.
تمذذ ديدييو أثناء إقامتو في الطائؼ بطعاـ اإلفطار الذم حكل الزبدة الفاخ ةر كالجبف الطازج
كالعسؿ كالفكاكو كالزيتكف ,كتشكيمة مف المربيات التي تـ إعدادىا مف قبؿ حريـ الشريؼ
عبدالمطمب الالتي كف ماىرات في اعداد الطعاـ ىف كجارياتيف؛ خاصة الحبشيات منيف(ِ).
كانت القيكة العربية تعد المشركب الرئيس في ضيافة الضيكؼ؛ كلذا احتسى ديدييو في
الطائؼ القيكة مع أصناؼ الحمكيات التي تمتيا كالتي كاف يطاؼ بيا طكاؿ كقت الزيا ةر عند
الشريؼ عبدالمطمب(ّ).
كعند زيارة ديدييو لبستاف الشريؼ عبد المطمب في الطائؼ المعركؼ باسـ الباطنة

أشاد بكرة مزركعاتو مف أشجار التيف كثماره الفاخرة كأشجار السفرجؿ كالرماف التي لـ تكف
بأقؿ جكدة مف التيف ,كىناؾ أشجار الكرد الجكرم الذم تشتير بو الحجاز عامة(ْ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ديدييو ,رحمة ,صُِْ.
ديدييو ,رحمة ,صِِْ.ِّْ,
ديدييو ,رحمة ,صِْٕ.
ديدييو ,رحمة ,صِٖٓ.
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أثنى ديدييو كثي نار عمى حسف استقباؿ أسرة شمس ليـ في منزليـ اآلخر الذيف انتقمكا
إليو بعد أف ترككا منزليـ األساسي لديدييو كرفاقو؛ فقد بمغ الكرـ كالضيافة حدان بيذه األسر
جعمت ديدييو يعبر عف ذلؾ بأف القيكة كالشراب كالحمكيات كانت تتابع دكف انقطاع(ُ).

كتتكرر مأدبة الطعاـ الغنية باألصناؼ الدسمة مرة أخرل أماـ ناظرم ديدييو في بيت

السيد حامد الذم تكقفت القافمة عنده أثناء خركجيا مف الطائؼ لمعكدة إلى جدة حيث قدـ
ليـ الشريؼ حامد في بيتو الخركؼ المحشك باألرز كالمكز في كجبة العشاء ,كلـ يكف

فضال عف أصناؼ الحمكيات
خركؼ الفطكر كالغداء أقؿ مف كجبة العشاء الدسمة ,ىذا
ن
كالمربيات ك ,كاف مسؾ ختاـ الزيارة كجبة غنية باألرز كالمحـ كالتكابؿ(ِ).
كبعد خركج ديدييو كرفاقو مف الطائؼ باتجاه جدة استراحكا في قرية لقيـ(ّ)في منزؿ

قارم الريفي كباتكا ليمتيـ تمؾ بعد أف تناكلكا خركؼ الضيافة ,كعندما استيقظ كأطؿ برأسو

مف النافذة كقع ناظره عمى حديقة كبيرة تزينيا أشجار البرتقاؿ كالميمكف كالرماف(ْ).
كعندما تكقفت القافمة في كادم فاطمة(ٓ)أثناء عكدتيا مف الطائؼ إلى جدة اصطحب
الشريؼ حامد ديدييو إلى بستاف عرفو باسـ بستاف (النص) أعجب ديدييو بجمالو كخضرتو
كجرياف مائو؛ كخاصة أشجار المكز التي استمقى ديدييو تحتيا كتظمؿ بأكراؽ أشجارىا العريضة ثـ

(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِِٔ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صِْٖ.
(ّ) لقيـ  :كواد زراعي تكثر فيو زراعة اشجار العنب كالرماف كالخضار كلألشراؼ العبادلة يجؿ ممؾ أراضيو ,كادم
كعقيؽ الطائؼ إذا تجاكز بمدة الطائؼ سمي لقيمان ,فأعاله لقيـ األعمى ,كأسفمو لقيـ األسفؿ( .البالدم ,معجـ
معالـ الحجاز ,ج(ٕ) ,ص ِّٔ.
(ْ) ديدييو ,رحمة,صُِٕ.
(ٓ) كادم فاطمةً :مر الظيراف كاد فحؿ مف أكبر أكدية الحجاز ,يأخذ أعمى مساقط مياىو مف السفكح الشرقية لمسراة
غرب الطائؼ ,كلو ىناؾ ركافد ىما :نخمة الشامية كنخمة اليمانية ثـ يجتمعاف النخمتاف فيسمي الكادم كادم
الزبا ةر فإذا تعدل قرية أبي حصاني سمي كادم فاطمة ,كفيو قرل عديدة منيا الجمكـ كقصة الكادم كغيرىما,
كبأسفمو قرية حداء بيف مكة كجدة كبمدة بحرة ,كتصب فيو أكدية عظيمة مثؿ سرؼ كفخ ,كسكانو أغمبيـ مف
األشراؼ مع فئات مف حرب ,كيسمى أيضا بكادم الشريؼ نسبة لمشريؼ أبانمي(ِِِّٗٗ-ىػ-ُِٓٔ/
ُْٖٓـ) الذم امتمؾ أغمب أراضي الكادم ,أما تسميتو بفاطمة نسبة لزكجة الشريؼ أك أمو الذم امتمكو,
(البالدم ,معجـ معالـ الحجاز ,ج(ٓ) ,ص ْٕ,ج(ٖ) ,ص َََُُِ-؛أكبنيايـ ,البدك ,ج(ِ) ,صُْٓ.
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تناكؿ النارنج داخؿ ىذه الحديقة(ُ) ,ككاف كادم فاطمة مف أشير األكدية التي اشتيرت بزراعة
أجكد أنكاع الفكاكو كالخضار (ِ).
كعند تكقؼ ديدييو في مقيى الرغامة أثناء عكدتو مف الطائؼ بعد زيا ةر الشريؼ عبدالمطمب
شرب لبنان لذيذان منعشان (ّ) .
نيائيا إلى مصر كمنيا لفرنسا دعا عدد مف رفاقو إلى طعاـ
كقبؿ أف يغادر ديدييو جدة ن
العشاء في سكنو المؤقت؛ كعمى رأسيـ الشريؼ حامد كالسيد ككؿ كالسيد دككيو كاألمير خالد بف
سعكد كتناكؿ الجميع طعاـ العشاء الذم أعده الطباخ غاسبارك ,كشمؿ أصناؼ متعددة مف
األطعمة غير الخركؼ المحشك الذم يع ًيد بطبخو إلى طباخ محمي مشيكر في جدة بطم هر في
فرف محفكر في األرض(ْ).
رابعا  :األزياء والمالبس(ٓ):
مز لثقافة كؿ بمد كجزء مف تراثو ,كتتبايف ألبسة الشعكب كأزياؤىا كؿ
تعتبر األزياء كالمالبس ر نا
حسب ظركفو المناخية ككضعو المادم ككف ةر المكاد الخاـ التي تصنع منيا ,كما إف لكؿ فئة مف
فئات المجتمع زييا الخاص بيا ,كقد حكت صفحات كتاب رحمة ديدييو كصفا لتمؾ المالبس التي
كاف يرتدييا أبناء مجتمع الحجاز.

(أ) لباس الرجال:

 لباس األشراف:فاتحا
ثكبا أزر ن
ؽ ن
أشار ديدييو إلى لباس شريؼ مكة عند زيارتو لو في الطائؼ فقد كاف يرتدم ن
صعا باألحجار الكريمة الالمعة في
نا
كيتكشح بكشاح كشميرم كيضع
خنجر ن
مطميا بالذىب كمر ن
خصره(ٔ).
أما عند قدكـ شارؿ لتكديع الشريؼ عبدالمطمب عند مغادرتو لمطائؼ ,فقد كاف الشريؼ
يرتدم عباءة خضراء كشميرية مزينة بسعفات حمراء(ُ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَِٖ.
(ِ) ديدييو ,رحمة,صَِِٕٖٗ,؛القحطاني,األكضاع االقتصادية,صَٖ ,كقد أشار إلى زراعة أشجار النخيؿ
بكادم فاطمة كالقمح كالشعير كالفكاكو كالمكز كالميمكف كالنارنج كالمكز كالجكز كالسفرجؿ ,ككذلؾ شج ةر الحناء
ذات الرائحة الجميمة التي تباع عمى الحجاج.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صِٕٖ.
(ْ) ديدييو ,رحمة,صِٕٖ.ِٖٖ,
(ٓ) لمزيد مف التفصيالت حكؿ المالبس الحجازية يراجع(:الدكسرم ,المالبس الحجازية ,صْٓ.ٖٗ-
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صِْٖ؛ البقاعي,قراءة في رحمة ,صَُٕ.
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كفي نياية رحمة ديدييو مف الطائؼ إلى جدة أكرـ ىك كأفراد قبيمة رئيس الجمالة بثكب أحمر
لبسو عمى الفكر مف شدة فرحة بو ,كما تـ تقديـ كشاح كشميرم لمشريؼ حامد ثمنو ألفا قرش(ِ).
كحيف عزـ ديدييو كرفاقو مغاد ةر جدة إلى الطائؼ ككاف ذلؾ في ِّ فبراير ُْٖٓـ كاف
يرافؽ الرحمة الشريؼ حامد بناء عمى أكامر مف شريؼ مكة بتجييز اليجف كعدد مف الرجاؿ ما
بيف ٓ ٔ-برئاسة الشريؼ حامد ,كقد لفت ديدييو نظ هر لباس الشريؼ حامد الذم كاف عبا ةر عف
حافيا
كشاح أبيض كبير يرتدم فكقو جبة أرجكانية المكف ,كفي حزامو يطقاف(ّ) مزخرؼ ,ككاف ن
ىك كمف معو مف الحراس(ْ).
 لباس أبناء القبائل :أفاض ديدييو في كصؼ لباس قبيمة جيينة التي كاف أفرادىا يمثمكف الشريحة األكبر في
مجتمع ينبع رغـ أف قبيمة جيينة تركت حياة البداكة كاستقرت في المدينة ,كلكنيا حافظت عمى زييا
التقميدم؛ فالجيني يرتدم ثكبا منسكجا مف ً
الكتاف(ٓ) أك الحرير كيخضع ذلؾ لممستكل المادم
ن
ن
كيشد الخصر بحزاـ جمدم  ,ثـ يمبس الجيني فكؽ ذلؾ الثكب عباءة بيضاء فضفاضة
لمفرد ,ي
قصي ةر األكماـ(ٔ).
كيغطي الرجؿ رأسو بككفية (ٕ) مصنكعة مف القطف المصبكغ بالمكف األحمر كتيىكشى
كيثبت
أطراؼ تمؾ الككفية بالحرير األصفر ,كليا أطراؼ مزدانة باألىداب تتدلى عمى الكتفيف ي
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِّٔ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صِٖٗ.
(ّ) يطقاف :لفظ تركي يطمؽ عمى الخنجر المقكس الذم يعمؽ عمى الخصر( ,حالؽ,المعجـ الجامع ,صِّٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٓ؛آؿ زلفة ,الطائؼ ,صحيفة الجزي ةر االلكتركنية.
(ٓ) الكتاف :نبات ىبرم حكلي يم ىع ًمر مف فصيمة الكتانيات مف المحاصيؿ الزيتية مكطنو شرؽ البحر األبيض
المتكسط كاليند كأكربا ,أكراقو خضراء زاىية سنانية كتستخدـ في صناعة األقمشة كاألكراؽ كشباؾ الصيد,كما
يدخؿ الكتاف في صناعة الصابكف كمثبتات الشعر كاألحبار األجزاء المستخدمة منو ىي الزيت كالبذكر كتتميز
أزىا هر بالمكف األزرؽ كىك يستخدـ لمزينة ,أما البذكر فيي يبنًيةه المكف المعة مستطمية(,حايؾ,مكسكعة
النباتات,المعجـ النباتي ,صَِْ.َِٓ,
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صُِٗ؛ بكركيارت ,ترحاؿ ,ج(ِ) ,صَِٗ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٔٗ؛محبت ,ينبع,
صٔٓٓ؛عبدالحميد ,النشاط االقتصادم ,صُْٖ.
(ٕ) الككفية :كالجمع ككافي :منديؿ مربع يمبس فكؽ الرأس ,طكلو كعرضو ذراع كاحد ,تتنكع ألكاف الككفية مابيف
األحمر الداكف إلى األخضر الزاىي كمف األصفر كذلؾ الذم يككف مرقطان أحيانا ,كغالب الخامة التي تصنع
منيا الككفية ىك القطف غير أنو مف الممكف أف يتجانس الحرير مع القطف فيشتركاف في صناعتيا ,كما أف
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عمى تمؾ الككفية عقاؿ مصنكع مف صكؼ اإلبؿ ييمؼ عمى الرأس عدة لفات ,كيحمؿ ى اركة
مخفية(ُ) ,كقد كجد ديدييو أف الككفية كالعباءة ذات نفع كفائدة لمف ينتقؿ في ينبع فارتدل ككفية
تحت طربكشو األحمر كعباءة لـ يخمعيما إال عند عكدتو لمقاى ةر (ِ) .
كحيف تكقفت قافمة ديدييو في مقيى شداد الستبداؿ اليجف بػخمسة عشر بغالن قدـ عمييـ
عدد مف أبناء القبائؿ المجاك ةر فكصؼ لباسيـ؛ كىك عبا ةر عف ثياب زرقاء تيشد حكؿ الخصر
بأحزمة مف الجمد عمى ىيئة ضفائر تمتؼ اثنتي عش ةر أك خمسة عش ةر لفة حكؿ الجسد ,كعمييـ
حماالت سيكؼ مزينة بصفائح صغي ةر مف الفضة كيضعكف في أحزمتيـ الجنبية ,كتي ىغطي
كضع عمييا العقاؿ األسكد المصنكع مف الشمع كالزبدة كالراتنج(ّ),
رؤكسيـ الككفيات الزرقاء التي ي
كتزيف حكافة الخارجية بعركؽ المؤلؤ(ْ).
كفي أعالي جبؿ الك ار حيث قدـ الستقباؿ ديدييو كرفاقو اثناف مف األشراؼ أرسميـ الشريؼ
عبد المطمب كمعيـ قرابة الستيف رجالن مف ىذيؿ ,ككانت مالبسيـ تتشابو مع ما كاف يرتديو البدك
في مقيى شداد كىـ مسمحكف بالخناجر كالرماح كالبنادؽ ذات الفتيمة(ٓ).
كفي أسفؿ كادم جبؿ الكرا ,كاف ىناؾ األعراب المزارعكف ينتشركف عمى الجبؿ يعممكف
عمى استخراج الماء لرم أراضييـ أك سقي دكابيـ ,كعندما مركر القافمة بيـ ,ترككا أعماليـ كقدمكا
لمسالـ عمى الشريفيف كرفاقيـ؛ كىـ يرتدكف ثيابان قصي ةر منسكجة مف الكتاف الخشف تاركيف رؤكسيـ
حاس ةر (ٔ).
كما يرتدم الرجاؿ قمصانان زرقاء المكف؛ فقد أفاض ديدييو في كصؼ أبناء البادية الذيف
اصطفكا لتقديـ التحايا لمكفد المصاحب لديدييو عند دخكليـ لقصر الشريؼ عبدالمطمب ككاف
ىناؾ نكع ثالث مف الككافي الحريرية المكفتة بالذىب ,كىذا النكع مف غطاء الرأس كاف ينتشر قديما بيف سكاف
المدف كيمبسو الرجاؿ خاصة(,دكزم ,المعجـ المفصؿ,صّْٔ.ّْٓ,
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُِٗ ؛الرفاعي ,ينبع ,صِٔٗ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُِٗ؛عبدالحميد ,النشاط االقتصادم ,صُْٖ ,حكؿ الككفية كالعقاؿ انظر:
الدكسرم,المالبس الحجازية ,صٗٔ.
ً
(ّ) الراتنج :أك الصمغ أك القمفكنة :مادة صمبة شديدة المزكجة مف أصؿ نباتي مثؿ المباف كالمصطكى أك حيكاني كدـ
التنيف أك صناعي ,غير بمكرية يستخدـ في صناعة الدىانات كالمكاد المانعة لمتسرب كأحبار الطباعة,كما يدخؿ
في صناعة بعض األدكية كالمسكنات( .غرباؿ ,المكسكعة العربية ,ج(ُ) ,صَٖٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صِِٖ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صِّّ.
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صِّٔ.ِّٕ,
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عددىـ يفكؽ الثالثمائة ,كلباسيـ القمصاف الزرقاء كالكشاحات ذات المكف األرجكاني التي كضعت
عمى األكتاؼ ,كما التؼ حكؿ خاصرتيـ أحزمة مف الجمد ,أما حمائؿ سيكفيـ ,فقد يزيىنت بصفائح
مف الفضة كارتدكا عمائـ مزينةن باألصداؼ ,كقد شبييـ شارؿ بعرب ىذيؿ الذيف شاىدىـ في جبؿ
جميعا حفاة(ُ).
كرا ,ككانكا ن
 لباس العسكر:كانت كتابات ديدييو قد تناكلت المباس العسكرم الذم كاف يرتديو أفراد الحامية العسكرية في
بالد الحجاز ,ففي ينبع لـ يتجاكز كصفو لمباس الجنكد األتراؾ عف ككنيـ يرتدكف برانس بيضاء
(ِ) ,أما في جدة ,فقد كاف لباس أفراد الحامية يتألؼ مف يس ةر حمراء مطر ةز بالحرير ,كسركاؿ
منتفخ معقكد عند الركبة ,كحزاـ عريض فيو خناجر كمسدسات(ّ) ككاف أحمد بيؾ مف الينكد
عددا مف المتطكعيف في جدة يصؿ قرابة ألؼ رجؿ ,ككاف يرتدم برنسان أحم انر كيضع
الذيف جمعكا ن
محدبا (ْ).
كيا ن
في كسطو حزامان قد امتأل بترسانة كاممة مف األسمحة ,كيطقانان (سيفا) تر ن
 لباس العامةمنسكجا مف
داخميا
ن
لباسا ن
عند زيا ةر  -ديدييو لجدة ,تحدث عف لباس سكانيا,؛ فيرتدم الرجاؿ ن
كيشد عمى الخصر بحزاـ كشميرم كيرتدم العامة في العادة الثكب
الحرير ذم األلكاف الجذابة ,ي
مفتكحا يعرؼ بال يػجبة
صكفيا طكيالن
الكشميرم الخشف ,كعند الخركج مف البيت يرتدم الرجاؿ ثكبان
ن
ن
كيغطي الرجؿ رأسو بطاقية بيضاء مزركشة ييمىؼ حكليا عمامة مف المكسميف(ُ).
أك البًٍنش(ٓ) ,ي
المكسميف(ُ).
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صِْٓ.
البٍرينكس :كؿ ثكب رأسو منو ,دراعة كاف أك جبة ,كيرتدل عادة فكؽ
البٍرينس أك ي
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُُّ ,ك ي
الثكب الداخمي كخاصة في الشتاء ليقي مف البرد ,كيككف البرنس ضيقان مف األعمى ككاسعان مف األسفؿ ,كلو
ىدبات مطر ةز بالحرير ,يينسج مف القطف كالصكؼ ,كيشاع ارتداءه لدل سكاف المغرب العربي ,كلمبرانس فائدة
كبي ةر عند سقكط المطر بتغطية الرأس( ,دكزم ,المعجـ المفصؿ ,صَٕ. ّٕ-
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُٖٔ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٕ.
(ٓ)الجبة  :رداء آخر مفتكح يكضع فكؽ الرداء األكؿ كىك القفطاف ,ردنا الجبة قصيراف بالنسبة لردني القفطاف,
كيرتدم الناس فكؽ الجبة أما بنشان كأما فرجية كأما عباءة .كتمبس الجبة في مكة المكرمة -إذ ترتدم فكؽ البدف-
كىي مصنكعة مف الجكخ الخفيؼ -أك مف نسيج الحرير اليندم ,كفي أياـ الحر الالىبة ال يرتدييا الناس
مطمقان -كلكنيـ يضعكنيا عمى األكتاؼ ,كترتدم النساء المترفات كذلؾ جبة مف الجكخ كمف المخمؿ مف
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كعندما تحدث ديدييو عف أشير تجار جدة أثناء زيارتو ليا كأكثرىـ غنى؛ كىك التاجر اليندم
ثكب و
فراج يكسؼ أشار إلى لباسو كلباس ابنو عبد القادر الذم كاف عبا ةر عف و
كعباءة مف
طكيؿ
ن
المكسميف األبيض مف الحرير اليندم(ِ).
كيظير أف الرجاؿ في بالد الحجاز عرفكا الثياب ذات األلكاف؛ فمما تحدث ديدييو عف أبناء
ير ذا لكف أصفر(ّ) ,كما كصؼ
ثكبا حرنا
الشريؼ عبدالمطمب ذكر أف أحد أبنائو كاف يرتدم ن
شارؿ لباس قائد السفينة المتجية إلى جدة ككاف اسمو خميؿ سالـ فيك لـ يكف يرتدم في البحر إال
قميصا مف القطف ,كلكف عند النزكؿ لميابسة كاف يرتدم ثكبان جميالن مف الحرير يكسبو كجاىة(ْ).
ن
تديا ًزٌيو األكربي فيما عدا الطربكش ,كارتدل
كأثناء تجكؿ ديدييو في سكؽ الطائؼ ,كاف مر ن
فكؽ ىذا الزم عباءة سكداء فضفاضة كاف قد اشتراىا مف جدة(ٓ).
كعند مغاد ةر ديدييو كرفاقو الطائؼ ,حصؿ ديدييو عمى ىدية مف الشريؼ؛ كىي عبا ةر عف عباءة
بيضاء مصنكعة مف الصكؼ البغدادم كمكشاة بالذىب الخالص ,كأما السيد دككيو فكاف نصيبو مف
تمؾ اليدايا عباءة سكداءً ,
كحظي رفيؽ الرحمة البريطاني بقماش سرج مكشى بالفضة(ٔ).
 لباس النساء:رغـ أف شارؿ ديدييو أشار إلى صعكبة كصؼ لباس نساء مجتمع الحجاز؛ لقمة مف رأل
منيف ,فقد أعطى كصفنا في رحمتو لمباس مف شاىد مف نساء جدة الالتي يكف يخرجف لمتسكؽ
كقضاء حاجتيف؛ متخفيات في ثكب مف القطف األزرؽ كمبرقعات(ٕ) ,أما النساء األخريات
فيرتديف أثكنابا مف الحرير مزركشة منسكجة مف حرير اليند كأسفؿ منيا سراكيؿ زرقاء كاسعة
مشغكلة بالخيكط الفضية ,كعندما يخرجف يغطيف كجكىيف بخمار أبيض أك أزرؽ ,كيمتحفف بثياب
الحرير ,كىي مبطنة بالفراء شتاء -فيي حينئذ تأخذ اسـ (فركة) كىي مفتكحة مف الجية األمامية ككاسعة سعة
مفرطة بحيث يمكف طييا طيات عديدة حكؿ الجسـ(.دكزم,المعجـ المفصؿ ,صََُ.َُْ-
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُّْ؛ كلمتكسع في لباس السكاف في جدة يراجع إسماعيؿ ,جدة ,صُْٓ.ُْٖ-
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صُٕٓ؛ اليافي ,جدة ,صْٓ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صِْٓ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُّّ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صِْْ.
(ٔ)ديدييو ,رحمة ,صِٔٔ.
(ٕ) ديدييو ,رحمة ,صُْ؛ الدكسرم ,المالبس الحجازية ,صٕٔ.
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فضفاضة منسكجة مف التفتة(ُ) السكداء كىك يشبو الحي ةر عند المصرييف(ِ) ,كلمنساء الجداكيات
كلعه باقتناء الذىب شأنيف شأف نساء الشرؽ عامة ,كيحرصف عمى التزيف بالعقكد كاألساكر
كاألقراط كالخكاتيف المتعددة كيرتديف الخالخؿ الفضة في أرجميف ,كما يزيف شعكرىف بسالسؿ مف
الذىب؛ كغالبان ما يككف ذلؾ في الحفالت كالمناسبات(ّ) ,أما إذا كانت المرأة داخؿ بيتيا فتككف
مالبسيا أبسط مف مالبسيا عند الخركج ,كعبر ديدييو عف ذلؾ بقكلو " :أما في بيكتيف فقد
أيخبرت أنيف يتخفضف مف الثياب" (ْ).
كاذا كاف القارلء قىبًؿ ماذك هر ديدييو مف أف نساء جدة يتخفضف مف مالبسيف داخؿ بيكتيف,
كلكف ليس إلى الحد الذم يجعمو يتقبؿ كصفو لمنساء بأنيف شبو عاريات كخاصة الجاريات منيف,
ثـ إف شارؿ لـ يشاىد نساء البيكت بنفسو ,كانما كفقان لما ذك هر (أيخبرت) فيك يعتمد عمى مشاىدات
غي هر كليس عمى ما كقعت عينو عميو فال يحمؿ كالمو محمؿ الجد(ٓ).
ثـ إف متابعة شارؿ ليذا الكصؼ لمنساء المقيمات في البيكت بكشؼ الجزء العمكم مف
جسميا مف خالؿ نظرتو إلييف مف بعض النكافذ المفتكحة فيو مف التساؤالت كاالستفيامات ,فقد
أشار سابقان إلى أف أغمب بيكتات جدة ذات نكافذ مغطاة بخشب مثقكب بحيث ال يسمح لمف
خارج البيت بمشاىدة مف بداخمو حفاظان عمى حريـ البيت ,فكيؼ يتسنى لو ىنا الحديث عف رؤية
أكلئؾ النساء مف خالؿ النكافذ غير المحكمة بقكلو ":كليس بالنادر أف تممح في األحياء التي تقؿ
تماما" (ٔ).
فييا الحركة عبر نكافذ لـ يحكـ إغالقيا سيكان أك عمدان النصؼ األعمى لممرأة مكشكفنا ن
(ٔ).
كاذا سممنا بأف تمؾ النكافذ لـ تغمؽ فإنو ليس مف السيؿ التسميـ بأف النساء في بيكتيف يكشفف
الجزء العمكم مف أجسادىف ألسباب كمسممات عدة قد تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ,كمع
عادات كتقاليد المجتمع العربي المسمـ ,كربما تككف حالة ناد ةر كقعت.
(ُ) التفتة  :نكع مف األقمشة الثقيمة التي تتميز بممعانيا كطبيعتيا المتماسكة( ,قماش التفتة,مكقع
ىي https://www.hiamag.com,استرجع بتاريخ َُِْْٓ/ُِ/ىػَُِٗ/ٖ/ِٔ-.ـ.
(ِ) ديدييو ,رحمة,صُْ؛ الدكسرم ,المالبس الحجازية ,صٕٔ.ٕٖ,
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُْْ؛ الدكسرم ,المالبس الحجازية ,صْٖ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُْْ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُْْ.
(ٔ)ديدييو ,رحمة ,صُْْ.
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كفي أثناء عكدة ديدييو كالقافمة التي يسير معيا مف الطائؼ إلى جدة تكقفت القافمة لالستراحة
قرب قرية الزيمة ,فأخذ الحميب يتدفؽ عمييـ مف نساء بدكيات يرتديف أثكاب قطنية زرقاء المكف,
كفي ىذا إشا ةر إلى أف نساء القبائؿ عرفف كذلؾ الثياب الممكنة(ُ).

خامسا  :العادات والتقاليد:

شعبيا لجميع شعكب األرض يتناقمكنو جيالن بعد جيؿ,كتصبغ
تمثؿ العادات كالتقاليد مكركثنا ن
مجتمعاتيـ بصبغة خاصة تحدد ىكيتيـ كتجعميـ يتميزكف عف غيرىـ ,كتيتبع ىذه العادات في
األفراح كاألتراح كالمناسبات كاالحتفاالت ,كمف ىذه العادات ماىك مستحسف كنافع؛ كلذلؾ تسعى
المجتمعات لتأصميو كاإلبقاء عميو ,كمنيا ماىك مستيجف كضار ليا ,كلذا تسعى المجتمعات
لمقضاء عميو كالتخمص منو .كحيف قدكـ ديدييو لمحجاز كصؼ بعضا مف عادات سكانو ,فكاف
مف عادة أىالي ينبع كضع نقكش محفك ةر في الحكائط أعمى األبكاب اعتقادان منيـ أنيا تدفع أذل
العيف ,كلـ يبد شارؿ غرابة ليذه العادة؛ إذ إنيا لـ تكف قاص ةر عمى بالد الشرؽ بؿ كجدت كذلؾ
عند الغرب(ِ) .
تحدث ديدييو عف سكاف ينبع كأنيـ كثيرك التطير(ّ) ,كاستشيد بحادثة مرض الطاعكف

(ُ)ديدييو ,رحمة ,صِٕٕ.
(ِ)ديدييو ,رحمة ,صُِٓ.
(ّ) التطير  :ىك التشاؤـ بشىء مرئي أك مسمكع ,كىك عكس التفاؤؿ ,كأصؿ التطير أف الناس كانكا في الجاىمية
يعتمدكف عمى الطير في خركجيـ فإف رأل الرجؿ الطير طار جية اليميف تفاءؿ بو ,كاف رآه طار جية اليسار
تشاءـ منو كرجع ,كلما جاءت شريعة اإلسالـ أبطمت تمؾ العادة الجاىمية؛ ألنيا شرؾ باهلل كسكء ظف بو ,
ككاف ىدم النبي  في ذلؾ أنو يحب الفأؿ كيك هر الطي ةر كينيى عنيا كيقكؿ" : إنيا الترد يم ىسممان ,فإذا رأل
أحدكـ مايك هر فال يرجع عف حاجتو فميقؿ":الميـ اليأتي بالحسنات إال أنت ,كاليدفع السيئات إال أنت ,كالحكؿ
كالقكة إال بؾ"الميـ الخير إال خيرؾ ,كالطير إال طيرؾ كالإلو غيرؾ"(,ابف حجر ,فتح البارم,ج(َُ),
صُُِِِْ-؛ فتاكل الشيخ عبدالعزيز بف باز-يرحمو اهللhttps://www.binbaz.org.sa-استرجع
بتاريخ َُْْٖ/ُِ/ىػَُِٗ/ٖ/ٗ-ـ .
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الذم انتشر في ينبع فكاف الناس يطكفكف بجمؿ في سائر أنحاء البمدة اعتقادان منيـ أف الكباء
سيحمؿ عميو ثـ يأخذكف إلى مكاف محدد كيذبحكنو معتقديف بذلؾ أنيـ يقضكف عمى الكباء(ُ).
أشار ديدييو أثناء زيارتو إلى جدة إلى عادة تسمى عند أىالي الحجاز كىي بعادة المشالي؛
حيث يعمد األىالي إلى تشريط كجنات أبنائيـ بعد الكالدة عندما ييتمكف أربعيف يكمان إلى ثالث
أثر في كجكىيـ مدل الحياة ,كييدؼ األىالي
شرطات في كؿ كجنة ,كاثنتيف في كؿ صدغ تاركة نا
مف ىذه إيجاد ىذه الندب الفائدة في كجو أبنائيـ إلى تككيف عالمات شرؼ كتكقير ,كما إف بعض
األىالي كاف يفعميا لتككف عالمة فارقة البنة في حالة ضياعو أك فقده ,أك خكفان عميو مف
السرقة(ِ).
كمف عادات أىالي جدة التكجو إلى زيا ةر القبكر في بعض أياـ األسبكع كخاصة يكـ الجمعة
لمدعاء لممكتى كتناكؿ بعض الكجبات حتى النساء يفعمف ذلؾ(ّ).
أما النرجمية ,فقد اعتاد الرجاؿ عمييا ككانت عمى ثالثة أنكاع؛ الكبي ةر منيا تسمى الكدر؛
كىي مصنكعة مف الفضة كتقكـ عمى ثالثة قكائـ كليا أنبكب طكيؿ يسمى المي كيكضع فيو التبغ
حجما منيا تعرؼ بالشيشة ,كالنكع الثالث كاألكثر انتشا انر فيي البكرم؛ كىي
الشيرازم ,كاألصغر ن
عبا ةر عف جك ةز ىند مجكفة مممكءة بالماء ,كتثبت فييا قصبة ىكائية بدالن مف المي كيستخدـ
لألنكاع الثالثة تنباؾ يأتي مف بغداد كالبص ةر(ْ).
ككاف مف عادة الداخميف إلى مجمس الشريؼ خمع الحذاء عند الدخكؿ كىك ما فعمو ديدييو
كرفاقو عند دخكؿ منزؿ الشريؼ في الطائؼ(ٓ).
كذلؾ مف العادات كالتقاليد أف ال يككف مع الشريؼ في المجمس عند دخكؿ الضيكؼ إليو؛
إذ ال ينيض ألحد إال السمطاف ,لذا يدخؿ بعد دخكؿ الزائر حتى ال يستقبمو جالسان محافظان عمى
أصكؿ المياقة كمحتفظان بمكانتو كىيبتو(ٔ).
كقبؿ مغاد ةر ديدييو جدة كتكجيو إلى الطائؼ اجتمع مع الشريؼ حامد في بيت مصطفى
أفندم ككيؿ الشريؼ عبد المطمب ,كبعد تناكليـ القيكة ,قاـ خدـ البيت بصب ماء الكرد عمى
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صَُّ.
(ِ) ديدييو ,رحمة ,صَُْ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُْٖ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُّٕ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صِْٔ.
(ٔ) ديدييو ,رحمة ,صِْٕ.
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أيدييـ كثيابيـ إكرناما ليـ في نياية الزيارة ,ككانت ىذه أحد التقاليد المتبعة عند زيا ةر الضيكؼ لفرد
مف أفراد المجتمع(ُ).
سادسا  :االحتفاالخ واملىاسثاخ:

عند كصكؿ ديدييو إلى ميناء ينبع شاىد مظير مف مظاىر االحتفاالت التي أقاميا بعض
األطفاؿ الصغار كاف أحدىـ يقكـ بالقرع عمى الدربككة(ِ) ,أما البقية فكانكا يرقصكف
متحمقيف(ّ).
كينقؿ شارؿ لكصؼ ىذه اآللة التي تستخدـ في الحفالت بأنيا عبا ةر عف صحيفة مجكفة
ذات شكؿ بيضاكم صنعت مف الطيف الخشف الذم غطى بقطعة مف الجمد(ْ).
كلـ يكف كجكد ىذه الدربككة عند أطفاؿ ينبع باألمر المستغرب لديدييو إذ سبؽ كأف شاىد مف
يضرب عمييا عمى متف أحد المراكب العائدة مف القصير إلى ينبع(ٓ).
الخاتمة  :كان خالصة هذا البحث الوصول إلى النتائج اآلتي ذكرها:
 مثمت القبائؿ العربية القاعدة العريضة ليرـ التركيبة السكانية لممجتمع الحجازم ,ككانتبعضا منيـ
الحرفة السائدة عند قبائؿ الحجاز الرعي ,غير أف ن
كالسيما أبناء القبائؿ الذيف استقركا في المدف -عممكا بالزراعة ,كما عمؿ مف استقر منيـفي المدف الساحمية بالمالحة كالصيد ,كقد أشار ديدييو ألسماء بعض القبائؿ العربية خالؿ
المناطؽ التي مر بيا في بالد الحجاز؛ كمنيا  :قبائؿ بمي كجيينة كزبيد كثقيؼ كعتيبة كاليكاجر,
كأعطى كصفان لجانب مف تمؾ األعماؿ التي يزاكلكنيا ,كاألطعمة كاألشربة التي يتناكلكنيا,
كاأللبسة التي يرتدكنيا.
 كاف لخضكع بالد الحجاز لمحكـ العثماني منذ عاـ ِّٗىػُُٕٓ/ـ أث هر في كجكد بعضالعناصر العثمانية في البالد التي تكلت مناصب اإلدا ةر كالقيادة في البالد؛ مثؿ الباشا العثماني في
جدة ,كرجاؿ الحاميات العسكرية ,كمكظفي الجمارؾ ,كىـ بدكرىـ شكمكا شريحة مف شرائح
المجتمع الحجازم.
(ُ) ديدييو ,رحمة ,صُِٔ.
(ِ) الدربككة :آلة مكسيقية تتككف مف جسـ مف الفخار مشدكد عميو قطعة مف الجمد تصدر أصكاتا إيقاعية بنغمات
مختمفة( ,كيكبيديا,المكسكعة الحرة ,استرجع بتاريخُُِْْْ/ُ/ىػَُِٗ/ٗ/ِّ-ـ.
(ّ) ديدييو ,رحمة ,صُِٔ؛ الرفاعي ,ينبع ,صِٕٗ.
(ْ) ديدييو ,رحمة ,صُِٔ.
(ٓ) ديدييو ,رحمة ,صُِٔ.
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 شيدت بالد الحجاز التمثيؿ األجنبي لمدكؿ التي ربطتيا عالقات كمصالح متبادلة معالدكلة العثمانية ,ككاف مف نتائج ذلؾ كجكد سفراء كقناصؿ في جدة لتأكيد ىذه العالقات ,كىك
األمر الذم تعرض لو ديدييو في كتابو بالحديث عف القنصؿ الفرنسي كالقنصؿ البريطاني ,كالمذيف
استدعى كجكدىما كاقامتيما في جدة كقياميما بالتمثيؿ الدبمكماسي لبالدىما ماكاف يربطيما مف
عالقات سياسية كاقتصادية خاصة أف مدينة جدة كانت تشيد كجكدان لعدد مف رعايا الدكلتيف فييا
لدكاع سياسية كاقتصادية كغيرىا.
 تشرفت بالد الحجاز بكجكد الحرميف الشريفيف مما دفع بعدد كبير مف المسمميف في كافةأنحاء األرض لإلقامة كالمجاك ةر بيا؛ فأصبحت مكئالن لألجناس كاألعراؽ كاأللكاف المتعددة ,كما
آثر بعض أرباب التجا ةر كطالب العمـ المجاك ةر بيا ,كقد سمط ديدييو في رحمتو الضكء عمى فئات
مف العناصر البشرية التي قدمت إلى بالد الحجاز كاستقرت بيا؛ كمنيا الحضارمة كالينكد
كاألفارقة كاألتراؾ كغيرىـ ,كما قدـ شارؿ صك ةر حية عف األعماؿ كالمناشط التي كانكا يقكمكف
بيا ,كأبرز جانبان مف أدكراىـ التي لعبكىا داخؿ المجتمع الحجازم؛ كعمى األخص في مياديف
التعامالت التجارية.
 لـ يغفؿ ديدييو في رحمتو الحديث عف فئة ميمة مف فئات المجتمع الحجازم ,كىي فئة النساءير في كتابو عف قمة الحديث عف
الالتي كف يمثمف النصؼ اآلخر لممجتمع ,كرغـ إف شارؿ قدـ تبر ان
المرأة الحجازية لقمة مف رآىف خارج البيكت كفي األماكف العامة إال إف ذلؾ لـ يمنعو مف اإلشا ةر إلى
بعض مف أنكاع المباس كالزينة التي كف يرتدينيا ,كدكرىف في إعداد األطعمة ,كخير مثاؿ قدمو لذلؾ
نساء الشريؼ عبدالمطمب كجكاريو في تجييز مكائد الطعاـ الغنية باألصناؼ المتعددة.
 شكؿ العبيد كالجكارم قسما اليستياف بو مف شرائح المجتمع الحجازم؛ مما حدا بشارؿألف يمتفت إلييـ بقممو كقراطيسو؛ فتحدث عف الطرائؽ التي كانكا يجبمكف بيا مف بالدىـ إلى مدف
الحجار عبر السفف كالقكارب ,ثـ أشار لكريـ المعاممة التي كاف يمقاىا ىؤالء الخدـ داخؿ بيكت
أسيادىـ معاممة تميؽ بكرامة الفرد كانسانيتو؛ كالسيما الجاريات الالتي كف يحصمف في ظؿ ىذا
التعامؿ الراقي عمى الحرية مف الرؽ بعد أف يتزكجيا سيدىا كينجب منيا ,مبر انز دكرىـ في القياـ
بالخدمة كمعاكنة أربابيـ في شؤكف الحياة اليكمية ,كرغـ أف ديدييو لـ يقدـ إحصاء دقيقنا عف أعداد
ىؤالء العبيد كالجكارم إال إنو اتضح مف خالؿ مقتطفاتو في الحديث عنيـ بأف أعدادىـ ليست
بالقميمة كالسيما في بيكت األشراؼ ككبار األعياف الذيف كانت قصكرىـ كدكرىـ تعج بالعشرات
منيـ.
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 غمب عمى المسكف الحجازم كالمرافؽ العامة بساطة البناء كبساطة األدكات التياستخدمت في بنائو مف األخشاب كالحجارة ,غير أف بساطة البناء المعمارم لمساكف الحجاز لـ
تمنع مف كجكد بعض المباني التي اصبغت بصبغة الفخامة مثؿ :قصكر األشراؼ كحصكنيـ,
كلكف الظاى ةر المعمارية كالجمالية لممسكف الحجازم تمثمت في تمؾ الركاشيف كالمشربيات التي أدت
كظائؼ كأدكار عدة تتفاكت بيف األدكار الجمالية بما حكتو مف زخارؼ كنقكش كأشكاؿ ىندسية,
كالكظائؼ الصحية بإدخاؿ الضكء كالشمس كاليكاء النقي لتؾ الدكر؛ كيسبؽ ذلؾ الدكر المتالئـ
مع تعاليـ الشريعة اإلسالمية بحجب نساء تمؾ الدكر مف أف يراىف مف بخارج الدكر مف غير
المحارـ.
تخممت صفحات رحمة في رحاب الشريؼ األكبر كصفان لبعض المعالـ العمرانية التيشاىدىا صاحب الرحمة مف المرافؽ العمرانية التي نزؿ بيا كتكقؼ عندىا أك مر بيا خالؿ سيره
كتنقالتو كمنيا :المساجد كاألسكار كاألسكاؽ كالمقاىي كالبساتيف كالمزارع.
 تعددت المطاعـ كالمشارب التي كاف يتناكليا سكاف بالد الحجاز  ,كقد غمب عمييااإلنتاج المحمي مف مشتقات الحيكانات مثؿ األجباف كالسمف كالزبد كالمحكـ ,أك ماتجكد بعض
األراضي الزراعية في المناطؽ الخصبة مف أصناؼ الفكاكو كالثمار مثؿ  :التمر الذم أبدل ديدييو
إعجابو بو في ميناء ينبع ,ككذلؾ المكز كالبرتقاؿ كالنارنج كالتيف كالرماف التي جادت بيا مزارع
الطائؼ كبساتينيا ,ثـ األسماؾ الطازجة في المدف الساحمية؛ غير أف ذلؾ لـ يمنع مف دخكؿ
بعض أصناؼ األطعمة إلى المائدة الحجازية ككرؽ العنب كالمشكيات التي كاف شارؿ يتمذذ
بتذكقيا عمى المكائد التي كانت تيعد لو كلرفاقو في بيت الشريؼ عبدالمطمب ككبار األعياف مثؿ :
الشريؼ حامد كالسيد محمد شمس الديف.
 تنكعت األلبسة كاألزياء لسكاف بالد الحجاز ,ككاف لكؿ شريحة لباس خاص بيا؛كالقبائؿ كاألشراؼ ككبار األعياف كعامة السكاف كالنساء ,كما تنكعت الخامات التي كاف يينسج
منيا ذلؾ المباس مابيف القطف كالكتاف كالحرير ,ككاف لممستكل المادم دكر في تحديد نكع المباس
الذم يرتديو السكاف ,كلعؿ الممفت لمنظر في تمؾ األلبسة التي كاف يرتدييا العامة كالخاصة أنيا
تتزيف بألكاف عدة منيا األزرؽ كاألحمر كاألخضر؛ فعند مقابمة ديدييو لمشريؼ عبدالمطمب كاف
يرتدم ثكبا أزرؽ المكف ,كحيف قدـ شارؿ لتكديعو كاف يرتدم عباءة خضراء ,كما أىدل شارؿ
رئيس الجمالة المرافؽ ليـ ثكبان أحمر ,كىك األمر الذم يبرىف عف أف ألكاف الزم لمرجؿ كانت ذات
ألكاف عدة ,كليس كما أصبح الكضع عميو في الكقت الحالي مف غمبة المكف األبيض عمى مالبس
- 478 -



جملح املؤرخ العرتً– العذد (  – )82اجمللذ الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــ د .وهلح تىد شحاخ عمر

الرجاؿ في بالد الحجاز ,كأصبح المباس المتعدد األلكاف كنكع مف أنكاع التراث الشعبي ,كلكف تمؾ
األثكاب الممكف بعد أف تكارت بالحجاب عادت لمظيكر في السنكات األخي ةر في ظؿ مكاكبة
مظاىر التأنؽ في الزم كالمباس كبخاصة عند فئة الشباب.
 أبدل أبناء المجتمع الحجازم حرصيـ عمى ارتداء أغطية لرؤكسيـ كقاية ليـ مف ح ار ةرالشمس في الصيؼ ,كبركدة الطقس في الشتاء ,ككما غمب عمى ثياب الرجاؿ بعض األلكاف؛ فقد
تزينت ككفياتيـ كعمائيـ باألصباغ األرجكانية كالحمراء كالزرقاء؛ فأعراب جيينة كانكا يي ىغطكف
رؤكسيـ بالككفيات القطنية الحمراء المكشاة بالحرير األصفر ,كحيف تكقفت قافمة شارؿ في مقيى
شداد قدـ عمييـ أفراد مف أبناء القبائؿ المجاك ةر كىـ يغطكف رؤكسيـ بككفيات زرقاء .
 الزـ ارتداء أبناء الحجاز لمالبسيـ كثيابيـ ارتداء األحزمة التي تشد حكؿ الخصر لكضعأسمحتيـ الخاصة بيا ,كتشارؾ في الخاصة كالعامة ,فعند لقاء الشريؼ عبدالمطمب شارؿ كاف
يزيف خاصرتو بخنجر مطمي بالذىب كمرصع باألحجار الكريمة ,كالشريؼ حامد الذم رافؽ شارؿ
في سي هر إلى الطائؼ كاف في حزامو خنجر مزخرؼ ,كأعراب مقيى شداد الذيف قابميـ ديدييو كانكا
يضعكف في أحزمتيـ الجنبية.
 كاف لمجتمع الحجاز كغي هر مف المجتمعات عادات كتقاليد متكارثة أشار إلييا ديدييو فيرحمتو كمنيا  :عادة المشالي كعادات زيا ةر القبكر كالعادات المرتبطة بالدخكؿ عمى الشريؼ.
 عبر أبناء مجتمع الحجاز عف احتفاالتيـ بمظاىر عدة منيا الغناء كاستخداـ بعضاالآلت كالدربككة التي شاىد ديدييو بعض أطفاؿ ينبع يضربكف عمييا ,كبعض ركاب السفينة التي
أبحر عمييا قادمان إلى الحجاز ينشدكف بعض األناشيد كيضربكف عمييا مما يدلؿ عمى أنيا كانت
كسيمة مف كسائؿ الترفيو كالتسمية كقضاء كقت مف التركيح عف النفس.
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املالحـــــــق

الرحالة الفرنسي شارل ديدييه(ُ)

صورة غالف كتاب الرحمة(ِ)
(ُ)  https://www0ar.wikipedia.orgاسترجع بتاريخ َُُِْْ/ُ/ق.
(ِ) https://www.abjjad.comاسترجع بتاريخ َُُِْْ/ُ/ق.
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ا
لبناء العمراني لبيوت جدة ويظهر فيها الرواشين كفن معماري أصيل(ُ)

المقاهي في بالد الحجاز قديما(ُ)
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 المصادر المطبوعة:-

قائمح املصادر

ابف بشر ,عثماف بف عبد اهلل تَُِٗىػُّٖٕ/ـ,عنكاف المجد في تاريخ نجد ,ج(ِ) ,ط(ْ) الرياض
دارة الممؾ عبدالعزيزَُّْ ,ىػُّٖٗ/ـ.

-

ابف حجر ,أحمد تِٖٓىػُْْٖ/ـ ,فتح البارم بشرح صحيح اإلماـ أبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ
البخارم ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:محمد فؤاد عبدالباقي,المكتبة السمفية.

-

حميـ بؾ,إبراىيـ تُِِّىػَُْٗ/ـ ,تاريخ الدكلة العثمانية (التحفة الحميمية) ,بيركت ,مؤسسة الكتب
الثقافية ,ط(ُ)َُْٖىػُٖٖٗ/ـ.

-

الحنبمي ,راشد عمي بف جريس ,تُِٖٗىػُٕٖٗ/ـ ,مثير الكجد في أنساب ممكؾ نجد ,تحقيؽ :محمد
بف عمر بف عبد الرحمف العقيؿ ,الرياض ,دارة الممؾ عبد العزيز ,طُُْٗىػ.

-

دحالف ,أحمد زيني تَُّْىػُٖٖٔ/ـ ,تاريخ أشراؼ الحجاز ,تحقيؽ :محمد أميف تكفيؽ ,بيركت ,دار
الساقي ,ط(ُ) ُّٗٗـ.

-

رفعت باشا ,إبراىيـ تُّّٓىػُْٗٓ/ـ ,مرآة الحرميف ,القاىرة ,دار الكتب المصرية ,ط(ُ)
ُّْْىػُِٗٓ/ـ.

-

الزركمي ,خير الديف تُّٔٗىػُٕٗٔ/ـ ,األعالـ ,بيركت ,دار العمـ لممالييف ,ط(ُُ)ُٓٗٗـ,
ٖأجزاء .

المصادر المترجمة :

 بكركيارت,جكف لكيس ت ُِّْىػُُٖٕ/ـ ,ترحاؿ في الجزي ةر العربية ,ترجمة كتقديـ  :صبرم محمدحسف ,القاىرة ,المركز القكمي لمترجمة,ط(ُ)ََِٕـ.
 تاميزييو,مكريس ُِِٗىػُٖٕٓ/ـ,رحمة في بالد العرب-الحجاز,-ترجمة كتعميؽ:محمد عبداهلل آؿ زلفة,الرياض ,دار بالد العرب لمنشر كالتكزيعُُِْ,ىػََُِ/ـ .
 جارشمي ,إسماعيؿ حقي أكزكف ,أمراء مكة المكرمة في العيد العثماني ,ترجمة  :خميؿ عمي مراد ,تقديـكتحقيؽ :عارؼ أحمد عبدالغني ,دمشؽ ,دار نكر حكراف ,طَُِّـ.
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 ديدييو ,شارؿ تُُِٖىػُْٖٔ/ـ,رحمة إلى رحاب الشريؼ األكبر شريؼ مكة المكرمة في النصؼ الثانيمف القرف التاسع عشر الميالدمُْٖٓـ ,ترجمة كتقديـ كتعميؽ:محمد خير البقاعي ,الدار العربية
لممكسكعات.
 صبرم باشا ,أيكب ت َُِٗىػَُٖٗ/ـ ,مرآة جزي ةر العرب ,ترجمة كتعميؽ  :أحمد فؤاد متكلي كالصفصافيأحمد المرسي ,دار اآلفاؽ العربية ,ط(ُ)ُُْٗىػُٗٗٗ/ـ.
 فيناتي ,جيكفاني تُِْٓىػُِٖٗ/ـ ,جيكفاني فيناتي حياتو كمغامراتو في جزيرة العرب في عاـُِِٔىػُُُٖ/ـ ,ترجمة  :دار بالد العرب لمنشر ,تقديـ كتحرير كمراجعة  :محمد عبداهلل آؿ زلفة,
الرياض,دار بالد العرب,ط(ُ)ُّّْىػَُِِ/ـ.

 -المراجع الحديثة:

-

أحمد ,مصطفى أحمد كحساـ الديف إبراىيـ عثماف ,المكسكعة الجغرافية,القاىرة,دار العمكـ لمنشر

كالتكزيع,ط(ُ)ُِْٓىػََِْ/ـ,ج(ْ)المدف كالمكانىء.
-

األنصارم ,ناجي محمد حسف,المسقاية مف مظاىر الحياة االجتماعية في المدينة المنكرة,المدينة
المنكرة:نادم المدينة األدبي,طُِْٖىػََِٕ/ـ.

-

أنيس ,محمد ,الدكلة العثمانية كالشرؽ العربي ُُُُْْٓٗ-ـ ,القاىرة ,مكتبة األنجمك المصرية,
طُُْْىػُّٗٗ/ـ.

-

إسماعيؿ ,صابرة مؤمف ,جدة خالؿ الفترة ُُِِّٖٔٔ-ىػَُٖٗ-ُٖٔٗ/ـ دراسة تاريخية في
المصادر المعاصرة ,الرياض ,دارة الممؾ عبدالعزيز ,طُُْٖىػ.

 بكر ,سيد عبدالمجيد ,المالمح الجغرافية لدركب الحجيج ,جدة ,دار تيامة ,ط (ُ)َُُْىػُُٖٗ/ـ .-

البالدم ,عاتؽ بف غيث,معجـ معالـ الحجاز,مكة المكرمة,دار مكة لمنشر كالتكزيع.



ج(ُ),ط(ُ)ُّٖٗىػُٕٖٗ/ـ.



ج(ِ),ط(ُ)ُّٗٗ ىػ ُٕٗٗ/ـ.



ج(ْ),ط(ُ)ََُْ ىػ ُُٖٗ/ـ.



ج(ٓ),ط(ُ)ََُْقَُٖٗ/ـ.



ج(ٔ),ط(ُ)َُُْ ىػ ُُٖٗ/ـ.



ج(ٕ),ط(ُ)َُُْ ىػ ُُٖٗ/ـ.



ج(ٗ),ط(ُ)َُِْ ىػ ُِٖٗ/ـ.
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-

الجاسر ,حمد ,معجـ قبائؿ المممكة العربية السعكدية ,ط(ُ) َُُْ ,ىػ.

-

جريس,غيثاف بف عمي ,القكؿ المكتكب في تاريخ الجنكب(الطائؼ كأجزاء مف الجنكب),ط(ُ)ُّْٗ ىػ
َُِٖ/ـ,ج(ُّ).

-

الجميؿ ,محمد بف فارس ,األطعمة كاألشربة في عصر الرسكؿ ﷺ ,الككيت,جامعة الككيت ,مجمس
ى

-

الجكىي ,خالد حسف سعيد ,الحضارـ في الحجاز كدكرىـ في الحياة العممية كالتجارية ُِٔٓ ُّّٕ-ىػ

النشر العممي حكليات كميات اآلداب(ُٕ)ُُْٕ ,قُٗٗٔ/ـ.

ُُٖٗ-َُْٖ/ـ دراسة تاريخية ,الرياض ,مركز الممؾ سمماف لدراسات تاريخ الجزيرة العربية
كحضارتيا,طُّْٖقَُِٕ/ـ.

-

حايؾ ,ميشاؿ ,مكسكعة النباتات ً
الطبًية ,مكتبة لبناف ,ط(ُ)ُٔٗٗـ ,المعجـ الثاني.

-

حسيف ,عبداهلل ,السكداف مف التاريخ القديـ إلى رحمة البعثة المصرية ,القاىرة ,مؤسسة ىنداكم لمتعميـ
كالثقافة ,د.ت.

-

حالؽ ,حساف كعباس صباغ ,المعجـ الجامع في المصطمحات األيكبية كالمممككية كالعثمانية ذات
األصكؿ العربية كالفارسية كالتركية – المصطمحات اإلدارية كالعسكرية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالعائمية ,بيركت ,دار العمـ لممالييف ,ط(ُ) ُٗٗٗـ.

-

الخالدم ,دايؿ عمي,اإلدارة العثمانية كأنظمتيا في الحجاز في عيد السمطاف عبدالحميد الثاني(ُِّٗ-
ُِّٕىػَُٗٗ-ُٖٕٔ/ـ) ,الرياض,دارة الممؾ عبدالعزيز,طُّْٓىػَُِْ/ـ.

-

الخطيب ,مصطفى عبدالكريـ ,معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية ,بيركت ,مؤسسة الرسالة ,ط(ُ)
ُُْٔىػُٗٗٔ/ـ.

-

دىماف ,محمد أحمد ,معجـ األلفاظ التاريخية في العصر المممككي,دمشؽ,دار الفكر ,ط(ُ)َُُْ
ىػَُٗٗ/ـ

-

أبك داكد ,عبدالرزاؽ سميماف أحمد كليمى صالح محمد زعزكع ,جدة معطيات المكاف كآفاؽ الزماف – الدار
العربية لمعمكـ ناشركف ,بيركت ط(ُ) ُِّْ ىػ َُُِ/ـ.

-

الركيثي ,محمد أحمد ,المكانئ السعكدية عمى البحر األحمر دراسة في الجغرافيا االقتصادية ,دار الكاحة
العربية ,د.ت.

-

زامباكر ,معجـ األنساب كاألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي ,أخرجو زكي محمد حسف بؾ ,حسف
أحمد محمكد ,دار الرائد العربي ,بيركت ََُْ ,ىػ َُٖٗ/ـ
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-

السباعي ,أحمد ,تاريخ مكة دراسات في السياسة كالعمـ كاالجتماع كالعمراف ,الرياض ,دا ةر الممؾ
عبدالعزيز ,طُُْٗ ىػ ُٗٗٗ/ـ.

-

ابف سركر ,الشريؼ محمد بف منصكر بف ىاشـ آؿ عبد اهلل ,قبائؿ الطائؼ كأشراؼ الحجاز ,ط(ُ)
َُُْ ىػ.

-

السيؼ ,عبداهلل محمد ,الحياة االقتصادية كاالجتماعية في نجد كالحجاز في العصر
األمكم,طَُّْىػُّٖٗ/ـ.

-

الشريؼ ,أحمد إبراىيـ ,مكة كالمدينة في الجاىمية كعصر الرسكؿ ,القاىرة ,دار الفكر العربي,ط(ِ).

-

الشريؼ,عبدالرحمف,صادؽ,جغرافية المممكة العربية السعكدية,طَُْْىػُْٖٗ/ـ,ج(ِ)إقميـ جنكب
غرب المممكة.

-

الشعفي ,محمد بف سعيد ,التجا ةر الخارجية لمدينة جدة في العيد العثماني َُُُْٖٗٔ-ـ,الرياض,
ط(ُ)ُِْٖىػََِٕ/ـ.

-

صاباف ,سييؿ ,المعجـ كالمكسكعي لممصطمحات العثمانية التاريخية ,الرياض ,مكتبة الممؾ فيد الكطنية,
ط ُُِْىػَََِ/ـ

-

الطيب ,محمد سميماف ,مكسكعة القبائؿ العربية ,بحكث ميدانية تاريخية مج(ٓ) ُُِْ ىػ ََُِ/ـ,
القاىرة,دار الفكر العربي.

-

العجالني ,منير,تاريخ البالد العربية السعكدية,د.ف,ط(ِ)ُُّْىػُّٗٗ/ـ .

-

العمي ,صالح أحمد,الحجاز في صدر اإلسالـ ,بيركت ,مؤسسة الرسالة,ط(ُ)َُُْ ىػ َُٗٗ/ـ.

-

عمر ,عمر عبدالعزيز ,دراسات في تاريخ مصر الحديث ,اإلسكندرية ,دار المعرفة الجامعية ,طُّٖٗـ.

-

غرباؿ,محمد شفيؽ,المكسكعة العربية الميسرة,مصر,دار الجيؿ ُُْٔ,ىػ ُٗٗٓ/ـ.

-

الفايدم ,تنيضب عكاده ,ينبع التاريخ – األدب -الحضارة,ط(ُ)ُّْٓ ىػ َُِْ/ـ .

-

القثامي,مناحي ضاكم حمكد ,تاريخ الطائؼ قديما كحديثا,الطائؼ,نادم الطائؼ األدبي,ط(ِ)َُْٕ ىػ.

-

القحطاني ,حمد محمد,األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في إقميـ الحجاز (ُِٕٗ ُِّّ-ىػ
َُٗٓ-َُٖٖ/ـ) ,بيركت ,الدار العربية لممكسكعات,ط(ِ)ُِْٗ ىػ ََِٗ/ـ.

-

المحياني ,فيد مرزكؽ ,المدينة المنك ةر في عيد الممؾ عبد العزيز(ُّّْىػػُِٗٓ/ـ
إلىُّّٕىػُّٗٓ/ـ) ,المدينة المنكرة ,مركز بحكث كدراسات المدينة ,المدينة المنكرة ,ط ُّْْىػػ.

-

المصرم ,حسيف مجيب ,معجـ الدكلة العثمانية ,مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة ,د .ت.
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-

يم ىعبر,الرحالت كالرحالة في الجنكب السعكدم في مؤلفات غيثاف بف جريس(ؽُِٓ-ق/ؽُِٖ-ـ),

-

نكاب ,عكاطؼ محمد يكسؼ ,كتب الرحالت في المغرب األقصى مصدر مف مصادر تاريخ الحجاز

ط(ُ)َُْْ ىػ َُِٖ/ـ,الجزء األكؿ.

في القرنيف الحادم عشر كالثاني عشر اليجرييف,الرياض ,دا ةر الممؾ عبدالعزيز,طُِْٗ ىػ.
-

ياغي ,إسماعيؿ أحمد ,الدكلة العثمانية في التاريخ الحديث ,الرياض ,مكتبة العبيكاف,ط(ُ)ُُْٔ ىػ
ُٗٗٔ/ـ.

-

اليافي ,عدناف عبدالبديع ,جدة في شذرات الغزاكم ,حقكؽ الطبع لممؤلؼ ,ط(ُ) ُُّْ ىػ ََُِ/ـ.

-

اليزيدم,ميا سعيد سعد ,عكامؿ اليجرات السكانية إلى مكة المكرمة خالؿ العصر العثماني(ِّٗ-
ُّّْىػُُٕٗ-ُُٕٓ/ـ),الجكؼ,مؤسسة عبدالرحمف السديرم الخيرية,طُّّْىػَُِِ/ـ.

-

يكسؼ,عماد عبدالعزيز,الحجاز في العيد العثمانئُُُٕٖٖٗ-ـ,بغداد,بيت الكراؽ,طَُُِـ.

 -المراجع المترجمة:

 أكبنيايـ ,ماكس فرايييرفكف كآرش بركنيمش كفرنر كاسكؿ ,البدك,ترجمة:محمكد كبيبك ,تحقيؽ كتقديـ  :ماجدشبر,لندف,دار الكراؽ,ط(ِ)ََِٕـ,ج(ِ)فمسطيف-سيناء-األردف-الحجاز.
 أكزتكنا ,يمماز ,مكسكعة تاريخ اإلمبراطكرية العثمانية ,بيركت ,الدار العربية لممكسكعات,ط(ُ)ُُّْ ىػََُِ/ـ.
 دكزم,رينيارت,المعجـ المفصؿ بأسماء المالبس عند العرب,ترجمة:أكرـ فاضؿ,بيركت,الدار العربيةلممكسكعات,ط(ُ)ُّّْ ىػ َُِِ/ـ.
 شير ,إدم ,معجـ األلفاظ الفارسية المعربة ,بيركت مكتبة لبناف ,طَُٖٗـ -غكرم ,جيرالد دم ,حكاـ مكة ,ترجمة :رزؽ اهلل بطرس,بيركت:دار الكراؽ,ط(ِ)َُِِـ.

 -الدوريات:

 األحمدم ,عبدالرحيـ ,ينبع مدينة الماضي الجميؿ كالمستقبؿ المشرؽ ,المجمة العربية ,العدد الثامف ,السنةالرابعة.
-

البقاعي ,محمد خير ,قراءة في رحمة إلى الحجاز في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر عنكانيا:
(إقامة في رحاب الشريؼ األكبر – شريؼ مكة المكرمة) تأليؼ شارؿ ديدييو ,الدرعية ,السنة الثانية ,العدد
الثامف ,شكاؿ َُِْ ىػ /فبرايرَََِـ ,ص صٖٓ.َُُ-
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-

جريس ,غيثاف بف عمي ,تطكر العالقات السياسية كالتجارية بيف الحبشة كبالد النكبة كبيف الحجاز في
صدر اإلسالـ ,مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية,العدد(ٖ) ,رجب -ينايرُّٗٗـ ,ص

-

-

ص ُُْ.ّّْ-

خطابي ,صالح محمد ,األعماؿ الخشبية في العمارة التقميدية بمنطقة المدينة المنكرة"الركاشيف نمكذجا",

مجمة مركز بحكث كدراسات المدينة المنكرة ,العدد( ّٕ) ,ربيع الثاني-جمادل اآلخ ةر ُِّْ ىػ/إبريؿ -

يكنيكَُُِـ ,ص صُٓٓ.ُٖٗ-

الدكسرم ,نادية كليد ,المالبس الحجازية كحمي الزينة كالعطكر في القرف ُّقُٗ/ـ (دراسة تحميمية)

مجمة الجمعية التاريخية السعكدية العدد (ُْ) ,السنة السابعة ,ذك القعدة ُِْٕ ىػ /يكليكََِٔـ ,ص
ص ْٓ.ٖٗ-
-

الرفاعي ,سعد بف سعيد ,ينبع بيف رحالتيف"ؽُّق/ؽُٗـ",مجمة اآلطاـ ,المجمد(ُّ) ,العدد (ّٗ-
َْ) ,السنة ربيع اآلخر – مارس َُُِـ ,ص ص ِٕٖ.َُّ-

-

الزيدم ,محمد بف منصكر بف ىاشـ ,قبائؿ الطائؼ ,مجمة العرب,المجمد(ُْ),العدد(ُ )ِ,يكليك-
شعبافُٕٗٗـ .ص ص ِْ.ّٕ-

عامر ,سعاد,حكاية اسـ "ينبع" ,المجمة العربية ,العددّْٓ ,السنة َِشكاؿ ُِْٔىػ/نكفمبرََِٓـ.

كماؿ,محمد سعيد حسف,الطائؼ-فصؿ مف كتاب الطائؼ جغرافيتو تاريخو أنساب قبائمو, -مجمة العرب,

مجمد (ْ) ,العدد(ُ) ,رجب أكتكبرُٗٔٗـ.

-

محبت ,نيمة بنت شحات عمر .



ىيٍنبع البحر كما كصفيا رحالة غربيكف في القرف التاسع عشر الميالدم – مجمة الخميج لمتاريخ كاآلثار,
العدد(َُ)ُّْٔىػَُِٓ/ـ .ص صُْٓ.ُٕٔ-



رابغ ككصؼ الرحالة ليا في العصر الحديث –مجمة الجمعية التاريخية السعكدية,العدد(ّٕ) ,السنة (ُٗ)

-

-

ُّْٗ ىػَُِٖ/ـ ,ص صُْ.َُٖ-

المطكع ,إقباؿ بنت عبدالعزيز عبداهلل ,إمارة المدينة المنك ةر في العيد العثماني األكؿ َُِِِِٗ-

ىػ,مجمة مركز بحكث كدراسات المدينة المنكرة ,العدد(ِٖ) ,محرـ -ربيع األكؿ َُّْ ىػ  /يناير -

يمارسََِٗـ ,ص صّٗ .َُْ -

مكفاكك ,محمد ,األلبانيكف -عدة تسميات ألمة كاحدة, -مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ ,المجمد(ّٔ),
الجزء(ْ) ,تشريف األكؿ -صفرُٖٖٗـ ,ص صٕٕٔ.ْٖٔ-
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-

مؤمنة ,فؤاد بف محمد ,األىمية التاريخية كاألثرية لمدينة جدة ,مجمة الدرعية ,العدد(ُّ) ,السنة الرابعة,

-

النزاكم ,صالح مسعد",ينبع النخؿ" بمد العيكف كالنخؿ ,المجمة العربية ,العددُٓٔ ,السنة ُٓ شكاؿ

-

ىيئة التحرير ,في تاريخ القبائؿ العربية -قبيمة جيينة فركعيا كبالدىا,-مجمة العرب ,مج(ُ) ,ع(ّ),

محرـُِِْ ىػ/أبريؿََُِـ ,ص ص ُِِ.ِّّ-
ُُُْىػ/مايكُُٗٗـ.

كانكف األكؿ -رمضافُٔٔٗـ ,صُِٕ.ِِْ-

 المقاالت اإللكترونية :-

جدة التاريخية ثمانية أبكاب تحمي حاراتيا الثالثة,جريدة الشرؽ األكسط,األحدِٓرجبُِْٓ هـ
ِٓ/مايكَُِْـ ,العددُِِٔٗ.

-

آؿ زلفة,محمد بف عبداهلل ,الطائؼ في كتب الرحالة األكربييف -شارلز ديديو Charles Didierنمكذجا,
صحيفة الجزي ةر اإللكتركنية,العددَُُٖٓ ,السنة ربيع الثاني ُُِْ ىػ /يكليكَََِـ.

-

فتاكل الشيخ عبدالعزيز بف باز-يرحمو اهللhttps://www.binbaz.org.sa-

-

مكسكعة كزم كزمhttp://www.wezwezi.com,

-

كيكبيديا المكسكعة الحرة.

-

بالصكر قصر شب ار تاريخ عريؽ يميز مدينة الكركد بجماؿ عمارتو كمكانتو ,صحيفة المكاطف
االلكتركنيةَُِٓ/ٕ/َُ,ـhttp:www.almowaten.net ,استرجع بتاريخ ُُ ُُْْ/َُ/ىػ.

 -الندوات

-

عبدالحميد ,آماؿ رمضاف ,األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في ينبع في العيد العثماني مف خالؿ كتب
الرحالة ندكة ينبع عبر التاريخ كرسي الممؾ سمماف لمدراسات تاريخ الجزي ةر المدينة المنك ةر ُّْٓٓ/ْ/ٔ-

-

ىػ ,ط(ُ) ُّْٕ ىػ َُِٔ/ـ ,ص ص ّٕٓ – ُْٓ.

الرسائل الجامعية:

البالع ,ىيفاء بنت يحي عبيد ,السياحة في محافظة ينبع  :دراسة جغرافية ,رسالة ماجستير غير منشكرة,

قسـ الجغرافيا  -كمية التربية – جامعة طيبة ,المدينة المنكرةُِْٗ ,ىػََِٖ/ـ.
-

محبت ,نيمة شحات عمر ,الحياة االجتماعية في كالية الحجاز زمف الحكـ العثماني في الفت ةر ما بيف
عامي (ُُِّٕٗٓ-ىػ ُْْٕ-ُُٕٓ/ـ) ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية لمبنات في المدينة
المنكرة ُِّْ ,ىػ ََِِ/ـ.
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