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 المستخلص

تعد األزياء التراثية موروث ثقافي يميز كل شعب عن اآلخر. وقد تتعرض المالبس الترائية لالندثار إن لم ُتوّثق بأسلوب 

البحث العلمي. لذا تقوم هذه الدراسة بتوثيق جزء من المالبس التراثية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة وهي العمامة المّكية، 

به المنطقة فترة طويلة من الزمن. ويعتبر لباس الرأس عند الرجال من العادات والتقاليد التي تعتبر غطاء رأس تراثي تميزت 

المتوارثة عند العرب منذ صدر اإلسالم. كما ُتعد العمامة من أقدم ألبسة الرأس عند العرب واألكثر أهمية عندهم منذ القدم 

( فهي رمز الشرف والرفعة، وإذا هضم ٢٠١٢عمري ،(. وكان ال يلبسها إال األشراف السادة الكرام )ال٢٠١٧)الزيلعي،

(. وقد اتخذوها لواء عند الحرب فينزع سيد القوم ٢٠١٨الرجل وأهين ألقي بعمامته على األرض وطالب بإنصافه )الحسني،

 لهم عمامته ويعقدها لواء، وفي ذلك تبجيل واحترام ألنها عمامة سيد القوم، ولكرامة العمامة لدى العرب اتخذوها شعارا  

منطقة مكة المكرمة التي تعد من أهم مناطق المملكة العربية السعودية، فهي مهبط الوحي العمامة إلى ولعروبتهم. وتنسب 

وبها كعبته المشرفة، كما أنها أطهر بقعة على وجه األرض. وقد تم دراسة العمامة الحجازية من حيث وصفها، أنواعها، 

نقل التراث التقليدي للعمامة الحجازية في ذلك من اعتزاز باإلرث الثقافي والتاريخي، ولاألساليب المتبعة في الزخرفة، لما 

إلى المهتمين بدراسة التراث التقليدي من األجيال القادمة. توصلنا لمعرفة ما هي العمامة الحجازية وما أنواعها وما الزخارف 

المنهج الوصفي للدراسة واستخدام األسلوب النوعي في جمع البيانات اتباع خالل المنفذة عليها وتوثيقها باألسلوب العلمي من 

بحيث تم عمل المقابالت المتعمقة مع المهتمين بالعمامة المّكية، واالطالع على العمائم الموجودة في المتاحف  المطلوبة للبحث

 لى أنواعها وزخارفها.األثرية، مما أدى إلى الكشف عن وصف العمامة الحجازية في العهد السعودي والتعرف ع
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