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 .... دراسة حضارة ثنايا مكة

فايز الشريف بن محمدبن عدنان  .أ.د                                     


  

 ملخص:ال 

تطلق لفظة الثنية على معالم جغرافية متنوعة، إذ تطلق على انحناءات الوادي 
ي وانعطافاته، كما تطلق على مبتدأ األودية، وبها تعرف المسالك والدروب التي تقع ف

أطراف الجبال الطوال، والطرق العالية فيها، إذ إن كل عقبة مسلوكة تعتبر ثنية. 
 حتى إن كانت ممهدة وذات مدارج )درج(.

تهتم هذه الدراسة بالبحث في ثنايا مكة وأهميتها وتتبع مساراتها، ومسمياتها، 
 .وأهم االحداث التاريخية المرتبطة بها، وما ارتبط ببعضها من مظاهر عمرانية

اختلف ذكر الثنايا واإلشارة إليها في المصادر المكية والتاريخية فتارة يتم ذكر 
الثنية مقروناً باسمها مع تعريف موقعها ومكانها مثل ثنية أذاخر، وثنية الشعيبة 
الشرقية، وقد يذكر اسم الموضع دون أن يكون مقروناً باسم الثنية مثل الالحجة، 

تعريفياً بأنها ثنية وموضع، وإنما ذكرت عرضاً في أثناء  وهناك ثنايا لم يرد لها ذكراً 
اإلشارة إلى مواضع معينة مثل ثنية الخضراء. معظم الثنايا كان لكل منها اسم واحد 

 فقط، بينما هناك ثنايا تعددت أسماؤها.

وقد انتهت الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها، أن هناك ثنايا تعد المداخل 
كة المكرمة؛ بعض هذا الثنايا شهد احداثا تاريخية مهمة منها ماله األكثر اهمية لم

 عالقة بالسيرة النبوية الشريفة؛ الثنايا الرئيسة اطلق عليها اكثر من مسمى.

 لدالة:الكلمات ا

 المعالة  –كداء  –الخضراء  –الشعيبة  –أذاخر  –الثنايا  –مكة  
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علاى معاالم جغرافياة متنوعاة، إذ تطلاق ، وتطلاق (1)الثنية تجمع على أثناء وثناياا
، وبهااا تعاارف (2)علااى انحناااءات الااوادي وانعطافاتااه، كمااا تطلااق علااى مبتاادأ األوديااة

المسالك والدروب التي تقع في أطاراف الجباال الطاوال، والطارق العالياة فيهاا، إذ إن 
 .(3)كل عقبة مسلوكة تعتبر ثنية. حتى إن كانت ممهدة وذات مدارج )درج(

"... فااااي األصاااال كاااال عقبااااة فااااي الجباااال : لحمااااوي يعتباااار أن الثنيااااةياااااقوت ا
. وهذا التعريف ينطبق على ثنايا مكة، إذ يتضح من خالل ما ورد عنها (4)مسلوكة.."

 في المصادر المكية أنها طرق مسلوكة تعبر الجبال.

اذ ان طبيعاة مكااة المكرماة جعلاات المدينااة محاطاة بشاابكة ماان الجباال ماان جميااع 
، (5)ا اباان جبياار فيقااول عنهااا ً..وضااعها   بااين جبااال محدقااة بهااا..ًيصاافه جوانبهااا
من خالل الجبال حولها  الى ما االنتقالهذه الطبيعة أن يكون فيها ثنايا تسهل  فاقتضت
 نفسها

اختلف ذكر الثنايا واإلشارة إليها في المصادر المكياة والتاريخياة فتاارة ياتم ذكار 
وقعها ومكانها. فثنية أذاخر هي "التي تشارف علاى الثنية مقروناً باسمها مع تعريف م

، وثنيااة الشااعيبة الشاارقية هااي "... التااي تصااب علااى حااائط اباان (6)حااائط خرمااان"
( 8)، وثنية أم قاردان"... مشارفة علاى الصاال، موضاع بئار األساود بان سافيان(7)هربز

نياة . والث(9)المخزومي". وثنية ُعظل "هي الثنية التي تضرب على حائط ابان طاارق"

                                                 
در للطباعة والنشر، دار صا ،بيروت ،14مكرم، لسان العرب، جـابن منظور، محمد بن ( 1)

 .123، 115ص، م1990هـ/1410
الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، مراجعة: عبد الستار  (2)

 . 295ص، م2001/هـ1422الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  ،37فراج، جـ
 .124 -123ص، 14جـ ابن منظور، (3)
، 1995بيروت: دار صادر،  ،2، جـ2ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد  ، معجم البلدان، طـ (4)

 .85ص
م، 1980هـ/1400، رحلة بن جبير، دار صادر، بيروت، الكتاني محمد بن أحمد ،ابن جبير (5)

 .87ص
، تحقيق: عبد الملك بن دهيش األزرقي، محمد بن عبد  ، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار (6)
 .945صم، 2003هـ/1424مكة المكرمة: مكتبة األسدي،  ،2جـ
الفاكهي، محمد بن إسحاق، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق: عبد الملك بن عبد   بن  (7)

 . 187ص، م1986هـ/1407عة النهضة الحديثة، مكة المكرمة: مكتبة ومطب، 4جـدهيش،
أخبار مكة في قديم ؛ الفاكهي، 953ص، 2جـأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار،  األزرقي، (8)

 . 201ص، 4جـالدهر وحديثه، 
 . 194ص، 4جـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي، (9)
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البيضاء "عقبة قرب مكة تهبطك إلى فا،، وأنات مقبال مان المديناة، ترياد مكاة، أسافل 
 .(10)مكة من قبل ذي طوى"

وفد يذكر اسم الموضع دون أن يكون مقروناً باسم الثنية، وإنما يعارف الموضاع 
بأنه ثنية من خالل التعريف، فالالحجة "هي الثنية التي بأصل بيوت أحماد المرواناي، 

. والمساتوفرة "ثنياة تظهارك (11)لجبل المشرف على كثياب الرمضاة وبيوتهاا"ثم إلى ا
على حائط يقال له حائط ثرير، هاو الياوم للبوشاجاني، وعلاى رأساها أنصااب الحارم، 

 .(12)"فما سال منها على ثرير، فهو حل، وما سال منها على شعب فهو حرم...

ضع، وإنما ذكرت عرضاً فاي اً بأنها ثنية ومويتعريف اً وهناك ثنايا لم يرد لها ذكر
أثنااء اإلشاارة إلااى مواضاع معينااة، مثال ثنيااة الخضاراء التااي ذكارت فااي أثنااء تحديااد 

. وعنااد تحديااد موضااع قباار أم المااؤمنين ميمونااة بناات (13)موضااع )بطاان ذي طااوى(
الحارث، رضي   عنها، ذكار الفااكهي أناه القبار علاى الثنياة التاي باين وادي سارف 

 .(14)وأضاءة بني غفار

معظم الثناياا كاان لكال منهاا اسام واحاد فقاط، بينماا هنااك ثناياا تعاددت أساماؤها، 
. وثنيااة المقباارة كااان لهااا أسااماء (15)فالثنيااة البيضاااء كاناات تعاارف بثنيااة الحصااحاص
. بينما نجاد أن (17)، والعليا، والعقبة(16)خمسة أخرى هي: كداُء،  والمعالة، والمدنيون

نياااة أذاخااار ذكااارت بأنهاااا تشااارف علاااى حاااائط هنااااك ثنيتاااين حملتاااا االسااام نفساااه، فث
، وهناك ثنية أخارى تعارف باأذاخر قاال الفااكهي بأنهاا "ليسات الثنياة التاي (18)خرمان

عند حائط خرمان، ولكنها المشرفة على ماال ابان الشاهيد بفا،  دخل منها رسول  
 .(19)وأذاخر ويقال لها، ثنية وردان"

                                                 
 . 85ص، 2ياقوت الحموي، جـ (10)
 . 194ص، 4جـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي، (11)
أخبار مكة في قديم  ؛ الفاكهي،946ص، 2جـخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أاألزرقي،  (12)

 . 188ص، 4جـ الدهر وحديثه،
 . 215ص، 1جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (13)
 . 54ص، 5جـ ،المرجع السابق(14)
 . 215ص، 4جـ،  المرجع السابق(15)
ويظهر أن هذا خطأ من الناس،، في أصل المخطوط، ووردت عند الفاسي باسم المذنبيين أيضاً  (16)

أو أنه خطأ مطبعي، الفاسي، محمد بن أحمد، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيـق: عمرعبد 
 .493ص، م1985هـ/1405العربي، بيروت: دار الكتاب  ،1السالم تدمري، جـ

أخبار مكة في قديم الدهر ي، الفاكه الملك بن دهيش على كتاب الفاكهي. انظر تعليقات عبد (17)
 . 2، هامش رقم 179ص، 4جـوحديثه، 

 .187ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي، ( (18
 . 224ص، 4جـ،  المرجع السابق(19)



 20دراسات يف آثار الوطن العربي     

 

760 

الم العمرانياة الرئيساة لمكاة المكرماة، بعض هذه الثنايا كانت تعد جزءاً من المعا 
والخارجة منها. وقد كان اثنان  اخلها المؤدية إليها،إذ إن منها ما كان يعد جزءاً من مد

من مداخل مكة المكرمة األربعة في شكل ثنية: األولى، ثنية المدنيين وتعرف بأساماء 
ي، وتعارف أيضااً باذي . ومان (20)طاوى أخرى منها ثنية المقبرة، واألخارى، ثنياة ُكاد 

هااذه الثنايااا مااا كااان جاازءاً ماان النساايج العمرانااي لمكااة المكرمااة، ويعااد ماان خططهااا 
ي،  وأحيائهاا السااكنية، بماا تشاامله مان دور ومنشااألت. ومان األمثلااة علاى ذلااك ثنياة ُكااد 

.  ويعاارف (21)وتعاارف أيضاااً بااذي طااوى، كمااا ماار؛ ألنااه يهاابط منهااا إلااى ذي طااوى
قت الحاضر. كان يعلاو هاذه الثنياة مسااكن لابعض موضعها باسم حي الشبيكة، في الو

ي" ، (22)األساار المكيااة، وماانهم بنااو عاادي، إذ تااذكر المصااادر أن لهاام "خااط ثنيااة ُكااد 
. وثنية الالحجة كانت تضم النطاق العمراني لمكة المكرمة (23)ويشاطرهم فيها غيرهم

 . (24)من ناحية المسفلة

ة بشاكل خااص، فثنياة كادي بعض هذه الثنايا كانت تضام منشاألت معمارياة خدميا
. (25)كانت عليها بركة لسقاية الماء، كان قد أمر بهاا الخليفاة العباساي الماأمون، كناذاك

. وعلاى ثنياة أم الحاارث (26)وكان عليها باب الشبيكة، أحد أبواب ساور مكاة المكرماة
. وعلى ثنية خل (27)توجد إحدى المألذن التي بنيت على جبال مكة في العصر العباسي

، وفاي شاعب (28)جرى لعين زبيدة ُشّق مان خاالل هاذه الثنياة فاي جبال المقطاعيوجد م
 .(29)عمرو ثنية عليها بئر ابن أبي سمير

بعااض هااذه الثنايااا حظياات باهتمااام خاااص كونهااا ممااراً للركبااان والقوافاال، فكااان 
الخلفاااء واألمااراء والمحساانون ماان المساالمين، يولونهااا جاال اهتمااامهم، فعملااوا علااى 

ها بهدف تيسير العبور عليها. من أبرز األمثلة التي تاذكرها المصاادر تسويتها وتمهيد
اء )المدنيين والمعالة( فقد جرى تساهيلها وتساويتها ألكثار مان مارة،  د  التاريخية ثنية ك 
وإن كان قد اختلف فيمن ابتدأ هذا األمر، فقيل: إن أول من قاام باذلك معاوياة بان أباي  

                                                 
 . 128ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (20)
 .214ص، 4جـ،  المرجع السابق(21)
 . 902ص، 2جـوما جاء فيها من اآلثار، أخبار مكة األزرقي،  (22)
 .336ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (23)
 . 194ص، 4جـ،  المرجع السابق(24)
(، من نفس 7؛ وهامش )856ص، 2جـأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، األزرقي،  (25)

 الصفحة.
 .495ص ،1جـشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي،  (26)
 . 88ص، 3جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (27)
 .855ص، 2جـأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، األزرقي،  (28)
 .133ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (29)
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يار، وقيل بل عبد   بن الزبسفيان
. ثام عمال علاى تساويتها الخليفاة األماوي (30)

عبد الملك بن مروان، وكان للخليفة العباسي المهدي بن أباي جعفار المنصاور أعماال 
، وتحديااد حاادودها بدقااة (31)مهمااة فااي هااذه الثنيااة، حيااث قااام بفعااادة بناااء ضاافائرها

سمه لم تذكر المصادر ا –م، قام أحد المجاورين 1408هـ/811، وفي سنة (32)وإحكام
 -لام تحادده المصاادر  –، كما قام مجاور كخر (33)بتوسعة طريق هذه الثنية -أو صفته
م، بفنشاء طرياق كخار ماواز للطرياق المعتااد، وساّهل أرضاها 1414هـ/817في سنة 

بااالتراب وردمهااا؛ حتااى أصاابح مسااارها مسااتوياً، وجعاال بااين الطااريقين حاااجزاً ماان 
الجدياااد أكثااار مااان الطرياااق حجاااارة مرصوصاااة، وصاااار النااااس يسااالكون الطرياااق 

 .(34)المعتاد

األميااار ساااودون المحمااادي، شااااد العماااائر فاااي مكاااة المكرماااة، قاااام، فاااي سااانة 
م، باردم الطرياق المنخفضاة، حتاى سااواها بااألولى، فأضاحت طريقاااً 1433هاـ/837

 .(35)واحداً متسعاً 

وقد وسعت هذه الثنية في العصر الحاضر، وجعل فيهاا طريقاان واحاد للصااعد، 
 .(36)نازل، ويسمي الناس هذه الثنية بريع الحجونوكخر لل

بعض هذه الثنايا شهدت أحداثاً مما مرت به مكاة المكرماة فاي تاريخهاا الطويال. 
م مااان ثنياااة الحجاااون 628هاااـ/7دخااال مكاااة المكرماااة فاااي عمرتاااه سااانة  فالرساااول
) اء  د  )ك 
(37). 

مان أكثار مان  م، ودخلهاا جايش الرساول629هاـ/8فتحات مكاة المكرماة سانة 
ق  بعض ثنايا مكة المكرمة، فالكتائب المرافقة للنبيموض ر  ،  دخلت ع، ومنها من ط 

                                                 
 . 179 -178ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (30)
اللفظ على البناء بحجارة بدون كلس وال طين، ويستخدم عادة كحاجز يمنع  الظفائر، يطلق( 31)

وصول ماء السيل إلى المكان المحدد بالظفائر. الحارثي، عدنان محمد فايز، عمارة السلطان قايتباي 
، 1، جـ13م(، مجلة العصور، مج1469-1468هـ/874 -873المملوكي لمسجد الخيف بمنى )

 .  17هامش ،87صم، 2003هـ/1423شوال 
 .178ص، 4جـأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي،  (32)
 . 494ص، 1جـشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي،  (33)
 . 494ص، 1جـ، المرجع السابق(34)
 (. 1، هامش)30ص، د.م: د.ن، د.ت ،1رفعت، إبراهيم، مركة الحرمين، جـ (35)

 .4، هامش178ص ،4الفاكهي، جـ تعليقات عبد الملك بن دهيش على  ((36
ابن فهد، الانجم عمار بان محماد بان فهاد، إتحااف الاورى بأخباار أم القارى، تحقياق: فهايم محماد  (37)

مكاة المكرماة: مركاز إحيااء التاراث بجامعاة أم القارى، د.ت،  ،1شلتوت، عبد الكريم علاي بااز، جاـ
 .476ص
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، كمااا دخلاات كتائااب أخاارى ماان جاايش المساالمين ماان ثنيااة كااداء (38)ماان ثنيااة أذاخاار
 .(39))الحجون(

ا عندما قدم الرسول . وبعاد (40)داء(حاجاً، دخل مكة المكرمة من الثنية العليا )ك 
ىلى المديخرج عائداً إ فراغه من نسكه  .(41)(نة المنورة من الثنية السفلى )ُكد 

شهدت مكاة المكرماة عبار تاريخهاا الطويال صاراعات ونزاعاات مختلفاة، ومان 
م، عندما اتجهات إلاى مكاة المكرماة قاوات علاي بان 1387هـ/789ذلك ما حدث سنة 

م، خاارج الشااريف 1444هااـ/848، وفااي ساانة (42)عجااالن، ودخلتهااا ماان ثنيااة أذاخاار
بن عجالن، مان مكاة المكرماة". ومعاه مان الخيال سابعون ملبساين،  بركات بن حسن

ومعه جماعة من ذوي حميضة وغيرهم، نحو ثالثين فارساً، من ثنية كاداء مان أعلاى 
 .(43)"مكة وانحدر باألبطح، وسار نحو الشرق...

 نتائج الدراسة:

 تبين الدراسة ان هناك ثنايا تعد المداخل األكثر اهمية لمكة المكرمة . -

  .شهد احداثا تاريخية مهمة منها ماله عالقة بالسيرة النبوية الشريفةبعض هذا الثنايا  -

  .الثنايا الرئيسة اطلق عليها اكثر من مسمى  -

الخاصاة  المنشاألتهناك من الثنايا من كان دورها منحصرا في الوصول الى بعض  -
 كالحوائط وغيرها.

 بهدف تسهيل العبور منها . شهد بعض الثنايا الرئيسة اعماال عمرانية -

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .498ص، 1جـإتحاف الورى بأخبار أم القرى، ابن فهد،  (38)
 . 496ص، 1جـ،  المرجع السابق(39)
 . 573ص، 1جـ،  المرجع السابق(40)
 .585ص، 1جـ،  المرجع السابق(41)
 .364ص، 3جـ،  المرجع السابق(42)
 . 227ص، 4جـ،  المرجع السابق(43)
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 االشكال واللوحات 

 

 منظر عام لثنية الحجون( 1لوحة )
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 ( الثنية الخضراء ) الكحل( )مستخلصة من خريطة المساحة المصرية(1خريطة ) 
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ى )جرول( )مستخلصة من خريطة المساحة المصرية(2خريطة )  ( ثنية ُكد 
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thanaya maka …… The study of civilization 

   Prof. Adnan bin Mohammed bin Fayez Al Shareef 


  

  Abstract:  

    Al-Thaniah has a variety of geographical features, which are 

called the curves of the valley and its detours, as it is called the 

beginning of valleys, and it defines the paths and paths that are 

located on the edges of the long mountains and the high roads in 

them. Even if it is paved and has runways. 

   This study is concerned with the study of the importance of 

Makkah, its importance, its trajectories, its names, and the most 

important historical events associated with it. 

The name of the place is mentioned without being 

associated with the name of the tuck, such as the argument, and 

there is a fold which is not mentioned as a tithe, , But made an 

offer in reference to certain places such as green tunic. Most of 

the folds had only one name, while there were multiple folds. 

The study ended with a number of results, most 

importantly, that there are folds of the most important entrances 

to Makkah; some of this period witnessed important historical 

events, including the money related to the Prophet's noble 

biography; 

key words: 

Makkah - Thania - Ahaher - Shuaiba - Green - Kada - Maala 
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