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ات مكة ومكانتها الدينية واحلضارية يف كتب األمثال
ّ
 جتلي

   

 

 

 الممخص 

ومكانتيا  -جغرافيًا وتاريخياً –سعى ىذا البحث إلى الكشف عن تجميات )مكة( 
الدينية والحضارية في )كتب األمثال(؛ وذلك عن طريق العودة إلى الكتب، والبحث عن 
كل َمَثٍل أو معمومة تاريخية تتعمق بـ)مكة( ومجتمعيا، وطبيعتيا، ومكانتيا الدينية 
والحضارية، فكانت الحصيمة عشرات األمثال، تتفاوت في قوة الداللة عمى جانب من 

وفي كون الداللة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا في ورود ىذه الداللة جوانب مجتمع مكة، 
 في تراكيب األمثال أو في مناسبتيا وشرحيا.

وباالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، مع اإلفادة من المنيج التاريخي، وتبعًا 
لمضامين األمثال المحصاة وشروحيا، جرى توزيع البحث عمى ثالثة مباحث: اختص 

ما عن طريق طبيعتيا أ ،المبحث األول بالوقوف عمى األمثال التي تجّمت فييا )مكة(
الجغرافيا ومناطقيا، أو عن طريق اإلشارة إلى الوقائع التاريخية التي جرت عمى أرضيا 

–واىتم المبحث الثاني بتحميل األمثال التي تضمنْت  ،أو شاركت فييا قبائميا أو أسرىا
وسعى المبحث الثالث  ،الداللة عمى مكانة مكة الدينية -مباشرةبصورة مباشرة أو غير 

إلى تحميل األمثال التي اشتممت عمى إشارات إلى مكانة مكة الحضارية؛ كتفّنن بعض 
 أىميا في مطاعميم ومشاربيم وزينتيم، وشيوع مجالس الميو والغناء فييا.

 الكممات المفتاحية: تجميات، مكة، كتب األمثال.
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 عدن   جامعةكلية   الرتبية / 



                                                                     

 ٕ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

The manifestations of Mecca and its religious and 

cultural status in the books of proverbs 
 

                

Abstract 

This research sought to reveal the manifestations of Makkah - 

geography and history - and its religious and cultural status in the 

books of proverbs; by returning to the books and searching for all 

historical information related to Mecca and its society, nature, The 

result was dozens of proverbs, which vary in the strength of the 

signification on one side of the society of Makkah, and in the fact 

that the significance is direct or indirect, as well as in the receipt of 

this significance in the structures of the proverbs or in the occasion 

and explanation. 

Based on the analytical descriptive approach, taking advantage 

of the historical approach, and according to the contents of the 

proverbs and their explanations, the research was divided into three 

sections: The first section deals with the proverbs revealed by 

Makkah, either by its nature, geography or its regions, The 

historical facts that took place on its territory or the participation of 

its tribes or families. The second section deals with the analysis of 

the proverbs that included - directly or indirectly - the significance 

of  Mecca's religious status. The third section sought to analyze the 

proverbs, which included references to the status of Mecca 

civilization, such as burying some of their people in their 

comestible, drinking, adornment, and the prevalence of councils of 

love and singing. 

 

 

 Dr. Ali Abdo Ahmed Azzubair  

College of Education / University of Aden 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٖ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 المقدمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
فأعترف بأني كثيرًا ما أنيى طالبي عن جعل الرغبة الذاتية والعاطفة إزاء الشاعر أو 

موضوعية شعره مسّوغًا أساسيًا في اختيار موضوع البحث؛ وأشّدد عمييم في جعل المسوغات 
وعممية، بعيدًا عن الحب والرغبة؛ ولكني أجّوز لنفسي ىنا في جعل العاطفة )الدينية( واحدًة من 

ففضاًل عن كون البحث في موضوع يتصل بمكة معناه  ،مسّوغات اندفاعي لكتابة ىذا البحث
 -ت نفسوفي الوق–البحث في الجذور التاريخية لمحضارة اإلنسانية، واليوية الدينية، فيو ينبني 

عمى أرضية صمبة من الحب الصادق لمكة ومشاعرىا المقّدسة، واحتساب الكتابة عنيا قربة إلى 
 اهلل، نرجو أاّل ُنحرَم أجَرىا وثواَبيا.

( فقد تأسس عمى ثقافة متواضعة في ىذا المجال األدبي، )كتب األمثالأما اختيار 
اسات المتعمقة باألمثال، فكانت العودة تراكمت عمى مدى سنوات من القراءة وجمع المصادر والدر 

إلى كتب األمثال ىذه المرة محددة بالبحث عن كل مثل أو معمومة تاريخية تتعمق بـ)مكة( 
ومجتمعيا، وطبيعتيا، ومكانتيا الدينية والحضارية، فكانت الحصيمة عشرات األمثال، تتفاوت في 

داللة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا قوة الداللة عمى جانب من جوانب مجتمع مكة، وفي كون ال
 في ورود ىذه الداللة في تراكيب األمثال أو في مناسبتيا وشرحيا.

أن ُتدرَس في  ارتأيتوبعد فرز األمثال المحصاة، والنظر في مضموناتيا وشروحيا، 
 ثالثة مباحث:

بالوقوف عمى األمثال التي تجّمت فييا )مكة(؛ إما عن طريق  المبحث األولاختص  -
طبيعتيا الجغرافيا ومناطقيا، أو عن طريق اإلشارة إلى الوقائع التاريخية التي جرت 

 عمى أرضيا أو شاركت فييا قبائميا أو أسرىا.
بصورة مباشرة أو غير –بتحميل األمثال التي تضمنْت  المبحث الثانيواختص  -

 لة عمى مكانة مكة الدينية.الدال -مباشرة
بتحميل األمثال التي اشتممت عمى إشارات إلى مكانة مكة  المبحث الثالثواختص  -

 الحضارية. 
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، المنيج الوصفي التحميميوقد كان االعتماد في دراسة األمثال في المباحث الثالثة عمى 
البحث  ىوامشترتيب في تتبع بعض المسائل التاريخية، وفي  المنيج التاريخيمع اإلفادة من 

عمى وفق وفيات مؤلفييا، وقد حرصُت عمى ذكر سنة الوفاة عند ذكر المعمومات التوثيقية 
 لممصدر، عند المرة األولى الستعمالو.

غير أن الوصف كان طاغيًا، ولم يكن التحميل متعمقًا في بعض فقرات المبحث األول، 
خية مباشرة، مكتفيًا، في بعض األحيان، نظرًا لكون األمثال متضمنة إشارات جغرافية وتاري

 بتعميق جامع لعدد من األمثال ذات الدالالت المتشابية.
وبعُد، فعمى الرغم من ضيق الوقت، واالنشغاالت الوظيفية، والعوائق االجتماعية 
المختمفة، التي رافقت إعداد ىذا البحث، فقد حرص الباحث عمى أن يكون عممو محيطًا بالفكرة 

التي يعالجيا، وقائمًا عمى وفق الشروط األكاديمية لمبحوث، فإن تحّقق ذلك في بحثو  الجوىرية
ْن ظير فيو نقٌص أو قصوٌر فمن طبيعتو البشرية المفطورة عمى النقص  فبتوفيٍق من اهلل وحده، وا 

 والتقصير، والحمد هلل أواًل وآخرًا!. 
 توطئة

 لماذا مكة؟ ولماذا األمثال؟
الكتابة عن )مكة( ُتعد نوعًا من البحث في اليوية اإلسالمية؛ ذلك  إن مما ال شك فيو أن

أّن )مكة( واحٌد من أعظم رموز الدين اإلسالمي الحنيف، تحتل مكانة مقدسة في نفوس 
وشّرفيا عمى كل بقاع  -عّز وجلّ –المسممين في كل مكان عمى البسيطة؛ فقد فّضميا اهلل 

كعبة(، وبأن جعميا منطمق خاتمة أديانو السماوية، األرض؛ بأْن جعل فييا بيتو العتيق )ال
وموطن خاتم أنبيائو، وقبمة المسممين، وميَوى أفئدتيم، وغير ذلك من الفضائل والمناقب التي ال 

 تدانييا فييا أية بقعة في األرض.
في األرض  -عز وجل–بل نجد في بعض المصادر التاريخية "أن أول ما خمق اهلل 

ا األرض من تحتيا فيي سّرة األرض ووسط الدنيا وأّم القرى أّوليا الكعبة مكان الكعبة، ثم دح
، ويذىب بعض المؤرخين إلى (ٔ)وبكة، وحول بكة مكة، وحول مكة الَحَرم، وحول الَحَرم الدُّنيا"

الذي أمره اهلل تعالى ببناء بيت في  -عميو السالم–أن بناء البيت الحرام يعود إلى زمن آدم 
و ويذكر اهلل عنده كما يفعل المالئكة في طوافيم حول العرش، فجاَب األرَض األرض ليطوف ب

 .(ٕ)حتى انتيى إلى مكة فبنى فييا البيت الحرام
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ذا ذىبنا إلى كتب الرّحالة الجغرافيين سنجد ابن جبير يفيض في الحديث عن طبيعة  وا 

لفضائل، والثمرات، بو من ا -تعالى–)مكة( وعظمتيا ومشاعرىا المقدسة، وعما اختصيا اهلل 
 .(ٖ)والمتاجر، والذخائر النفيسة، واألمتعة، واألرزاق، والفواكو، وسائر الطيبات

وكذلك فعل )ابن بطوطة( فتحّدث عن فضائميا، وطبيعتيا الجغرافية، والمشاعر الدينية 
فييا، إلى أن يصل بو الحديث إلى أىميا فيشيد بجميل أفعاليم، ومكارميم التامة، وأخالقيم 
يثارىم الضعفاء والمنقطعين والمجاورين البيت الحرام، وغير ذلك من الفضائل  الحسنة، وا 

 . (ٗ)والمناقب
وفي المصادر التاريخية والجغرافية واألدبية ما ال يتسع لذكره المقام من فضائل )مكة( 

صل مع ومشاعرىا المقدسة وأىميا، وىو ما يجعل الكتابَة عنيا، من أية زاوية، نوعًا من التوا
جذور الحضارة اإلنسانية، والُيوية اإلسالمية، فضاًل عن أن الكتابة عنيا طريق من طرق 

 التقرب إلى اهلل تعالى. 
؛ فألّن األمثال تعّد خالصة تجارب الشعوب، تتجمى كتب األمثالأما عن سبب اختيار 

ماعية، كما أنيا تكشف فييا "نظراتيا إلى الحياة، ومذاىبيا في األخالق الفردية والعالقات االجت
 .(٘)عن جوانب شتى من حياتيا اليومية"

يجازه الشديد، فإنو يأتي مشحونًا بداللة عميقة   ونظرًا لطبيعة المثل المغوية والتركيبية، وا 
عمى التجربة التي أفرزتو، فضاًل عن أن بنيتو الموجزة تجعل منو نصًا عابرًا لألزمنة والعصور، 

من العيد الشفاىي إلى عصر التدوين، من  -غالباً –المنقول  وفي منأى عما يصيب النص
تضارب الروايات والسقط واالختالالت، وما شابو ذلك مما ُيبعد النصوص كثيرًا عن صيغتيا 

 األصمية.
ومن ىنا قد يكون الَمَثل، الذي يرمز إلى جانب من مجريات الحياة اليومية في )مكة(، 

و قصٍة أو ما شابييما من النتاجات الفكرية التي قد يصيبيا أكثر صدقًا وموثوقيَة من خطبٍة أ
ما يغّيرون في الخمط واالختالل في رحمتيا الشفوية، وأوضُح دليل عمى ذلك أننا نجد الرواة قم  

صيغة المثل تغييرًا يبعده عن داللتو األصمية، ولكنيم كثيرًا ما  يختمفون في سرد الحوادث 
ثال، وقد يتجاوز اختالفيم في تفاصيل الحادثة، إلى ذكر حوادث األولى التي قيمت فييا األم
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مختمفة في تفاصيميا وشخوصيا وزمانيا، وربما عجزت الرواية الشفوية عن نقل تفاصيل 
 الحادثة، فتروي المثل عاريًا من أية إشارة تاريخية إلى قائمو وزمنو.

تاج القريحة العفوية "ن -كما يرى بعض الدارسين–فضاًل عن كل ذلك؛ فإن األمثال  
لممجتمع العربي، وبالتالي )الوثيقة التاريخية( األقرب إلى تجسيد الشخصية األدبية العربية من 

  .(ٙ)سواىا من النتاجات األخرى"
 تجميات مكة في كتب األمثالالمبحث االول: 

محدود إن المتتبع لألمثال ذات الصمة بـ)مكة( في كتب األمثال، لن يقف إال عمى عدد 
من األمثال التي تضّمنْت ذكرًا صريحًا السم مكة؛ غير أنو سيقف عمى عشرات األمثال التي 
تتصل بطبيعة مكة الجغرافية، وأسماء المواضع والوديان والجبال الواقعة في محيطيا، وبعض 
الوقائع التاريخية التي دارت عمى أرضيا أو اتصمت بقبائميا، فضاًل عن األمثال التي تعكس 

 صورًا مختمفة من أوجو نشاط سكانيا في أزمنة مختمفة.
وفي أكثر ىذه األمثال تتجمى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المكانة التي تحتميا )مكة( 

 في الوعي الجمعي العربي، في الجاىمية واإلسالم.
ونكتفي في ىذا المبحث بالوقوف عمى طائفة مختارة من األمثال، تجّمت فييا )مكة( عن 
طريق ذكرىا الصريح، أو عن طريق اإلشارة إلى طبيعتيا الجغرافية، والوقائع التاريخية 

 والصراعات المتصمة بيا.
 : ما يتعمق بتكوين مكة الجغرافيأوالً 

اشتممت كتب األمثال عمى طائفة من األمثال التي تتصل بالطبيعة الجغرافية لـ)مكة(، 
 نكون مبالغين إذا قمنا إنو لم يشْع من األمثال القديمة وبعدد من مسميات قراىا وجباليا، ولعمنا ال

الفصيحة عمى ألسنة العامة والخاصة من الناس، قديمًا وحديثًا، كما شاع المثل الذي ذكره 
(، وذكر أنو "ُيضرب لممباشر َأْىُل َمكََّة َأْعَرُف ِبِشَعاِبَيا)صاحب )زىر األكم(، وىو قوليم: 

 .(ٚ)خبر بو وأبصر بحالو وأعرف"الشيَء والُمخالط لو أنو أ
والحق أني عندما وقفُت عمى ىذا المثل قفز إلى ذىني سؤال: لماذا مكة وأىميا تحديدًا؟ 

: أىل صنعاء...، أو أىل يثرب...، أو أىل أي حاضرة أخرى؟.. وقد -مثالً –لماذا لم يقولوا 
ية والجغرافية التي أّرخْت كان ىذا السؤال كفياًل بدفعي إلى المجوء إلى بعض المصادر التاريخ
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لـ)مكة( وتوقفت عند طبيعتيا الجغرافية، فتبددت الحيرة التي أفرزت السؤال السابق، حين وجدت 
تمك المصادر تشير إلى تفرد )مكة( بطبيعة جغرافية خاصة، تتمثل في وقوعيا بين عدد من 

يبرىن عمى أن المثل المذكور ، وىو ما (ٛ)الجبال، يتخمميا عدد كبير من الشعاب والثنايا والفجاج
نما كان قائُمو يتكئ عمى معرفة دقيقة بطبيعة الحاضرة التي يتضمنيا المثل،  لم ُيقْل اعتباطًا، وا 
ولعل ىذا السند التاريخي والجغرافي يفسر جانبًا من سر سيرورة المثل من أعماق التاريخ إلى 

 الزمن الحاضر.
، وىو: َمْن قائمو؟ واإلجابة التي توصمنا إلييا غير أن ثمة سؤااًل آخر يتصل بيذا المثل

ىي أنو ال ُيعرف قائل معين ليذا المثل، ولكن صيغتو توحي بأن قائمو ال ينبغي أن يكون من 
ذا صح ذلك، فإنو يؤكد أمرين:  أىل مكة؛ أي أن قائمو شخص وافد عمى مكة، وا 

التركيبة المعقدة لطبيعة مكة الجغرافية، إلى درجة أنو ليس من السيل عمى الطارئ  أوليما:
عمييا أن يكتشف طرقيا وشعابيا، فال يجد مناصًا من أن ُيقّر بعجزه عن استيعاب ىذه التركيبة 

 الطبيعية المعقدة.
ل القبائل الداللة عمى كون )مكة( مزارًا مألوفًا، ال ينقطع عنو الوافدون من ك وثانييما:

 واألجناس، في الجاىمية واإلسالم، وىذا أمر أوضح مما يحتاج االستدالل عميو من كتب التاريخ.
، (ٜ)()َتَرْكُتُيْم َكَمَقصِّ َقْرنٍ ومن األمثال المتعمقة بجغرافية مكة ما ذكره الميداني من قوليم: 
ليما: أن المقصود بيا أحد ُيضرب لمن ُيْستأصل وُيْصَطمم. وقد أورد لكممة )قرن( تفسيرين: أو 

َقْرَني الحيوان، فقال: "أي استأصمتيم وذلك أن أحد القرنين إذا تم وُقطع اآلخر رأيتو قبيحا"، 
 ُمِطل عمى عرفات. : أنو َجَبلٌ واآلخر

ذا ذىبنا إلى )معجم البمدان( سنجد ياقوت الحموي يؤكد كون )قرن( جباًل مطاًل عمى  وا 
 (ٔٔ)آخر أن قرنًا "جبٌل صعٌب أممس ليس فيو أثر وال مقص" ، ثم يضيف في موضع(ٓٔ)عرفات

 أي )ال مقص لألثر(.
ولعل ىذا المعنى األخير الذي يورده ياقوت لكممة )قرن( يؤكد احتمالية اتصال المثل 
بطبيعة مكة وجبميا الموسوم بـ)قرن( أو)مقص قرن(، ويبقى احتمال المعنى األول، الذي أورده 

 الميداني، قائمًا.
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قال: "ىذا  (ٕٔ)()َىْيَياَت ِمْنَك ُقعيْقِعانُ  من ذلك أيضًا ما أورده الميداني، وىو قوليم:و 
الجبل بمكة، وباأَلىواز أيضًا جبٌل ُيَقال لو قعيعقان، قمت: واَل أدري أييما المعنى في المثل، 

 يضرب في اليأس من نْيل ما تريد".
ن َما ُسمٍَّي   (ٖٔ)ُقَعْيِقَعاَن ِلتََقْعُقِع السٍّاَلِح ِفيِو"قال الفاكيي: "َواِ 

معقًبا عمى ذلك بقولو:  ، (ٗٔ)()َأنا اْبُن ُكَديَِّيا وَكَداِئَياومن األمثال التي يذكرىا الميداني قوليم: 
"وُكَدى وَكَداء: جبالن بمكة والياء راجعة إلى مكة أو إلى األرض، وىذا مثل يضربو َمْن أراد 

 ره".االفتخار عمى غي
إن المتأمل في الوظيفة الداللية لألعالم المتصمة بطبيعة )مكة( في األمثال السابقة، 

تتجو نحو تكريس دالالت التعقيد والصعوبة والمشقة، وىي مسألة  -أو غالبيتيا–سيجد أنيا 
تعكس وعي قائمي تمك األمثال بطبيعة )مكة( المعقدة والوعرة، التي وصفيا اهلل تعالى بقولو عمى 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك : -عميو السالم-لسان الخميل إبراىيم  }َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
 (.ٖٚ)إبراىيم:  اْلُمَحرَِّم{

فضاًل عن أّن َجْعَل جبال مكة وشعابيا ومناطقيا مضارب لألمثال، يدل عمى كون 
عماق التاريخ، يعرفون كثيرًا من خصائصيا الطبيعية، وتتوافق )مكة( مزارًا مألوًفا لمناس منذ أ

أفياميم عمى تفرد طبيعتيا بما ال يجدونو في مناطق أخرى، وال شّك أن ىذه المعرفة تحققت 
بسبب مكانة )مكة( الروحية والدينية، واعتياد الناس عمى زيارتيا في كل موسم لمتعّبد والتقرب 

 من معبوداتيم.
 يتعمق بالوقائع والصراعاتا: ما ثانيً 

مثمما رأينا كيف اتصل عدٌد من األمثال بطبيعة )مكة( الجغرافية، سنجد أّن كتَب األمثال 
اشتممت كذلك عمى أمثال ومعمومات تتعمق بأحداث تاريخية دارت رحاىا عمى أرض مكة، أو 

رض نماذج منيا في شارك فييا بعض رجاليا أو قبائميا أو أسرىا، في الجاىمية واإلسالم، سنستع
 ىذه الجزئية من البحث، بإيجاز وبطريقة وصفية.

، وىو البّراض بن قيس الكناني،  (٘ٔ)()أفَتُك من الَبّراضومن ىذه األمثال قوليم: 
وخالصة قصتو من كتب األمثال التي أوردت المثل، أّن أىمو َنَفوُه لخالعتو وكثرة جناياتو، 

النعمان بن المنذر في الحيرة، وسألو أن يجعمو عمى  فحالف حرب بن أمية، ثم َقِدَم عمى
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يريد أن يبعث بيا إلى عكاظ، فمم يمتفت إليو النعمان، وجعل أمرىا إلى عروة الرّحال ( ٙٔ)لطيمة

، فكان ذلك حريًّا بأن ُيغضَب البراَض، فانتظر عروَة في بعض الطريق، ففتك بو، (ٚٔ)الكالبي
قال الميداني: "فيذه فتكة البراض التي  ،خندف وقيس فقامت بسبب ذلك حرب الفجار بين حي

 .(ٛٔ)بيا المثل سار"
، وأول من قالو  (ٜٔ)(ال في الِعْيِر وال في النَِّفْيرِ )ومن األمثال المتصمة بيذا الباب قوليم: 

، وتسرد الكتب التي أوردت المثل قصة أبي سفيان وتجارتو، وكيف (ٕٓ)أبو سفيان بن حرب
وصحابتو  -صمى اهلل عميو وسمم–يجّنَب ِعيَرُه وتجارتو من الوقوع في يد رسول اهلل استطاع أن 

 من ثنتين سنة رمضان ؛ وذلك في شيرفي األيام التي سبقت موقعة بدر -رضوان اهلل عنيم–
: وقال جيل أبو "فأبىوكان أبو سفيان قد أخبر قومو بأنو صار وتجارتو في األمان،  ،(ٕٔ)اليجرة
 شريق بن األخنس ورجع .أبداً  العرب فتيابنا ثالثًا، عمييا ونقيم بدر، ماء نرد حتى نرجع ال واهلل

 خرجتم إنما: فقال فييم، ومطاعاً  حميفيم وكان منيم، أحدٌ  بدراً  يشيد فمم زىرة، بني بجميع الثقفي
بني ، فصادف أبو سفيان بني ُزىرة منصرفين إلى مكة، فقال: يا (ٕٕ)نجت" وقد أموالكم تمنعون

زىرَة، ال في العير وال في النفير، فأرسميا مثاًل يضربو الناس لمرجل ُيحطُّ أمُره وُيصّغُر قدُره. 
 وبالنفير الذين نفروا إلى قتال المسممين. ،ويريدون بالعير عير أبى سفيان

، وخّباب: َقْيٌن بمكَة كان (ٖٕ)()ِبَضْرِب َخبَّاٍب وِريِش الُمْقَعدِ ومن ىذه األمثال قوليم: 
 -رضي اهلل عنيما–يضرب السيوف؛ والُمْقَعد كان يريش السيام. وقد ذكر أن الزبير وعثمان 

تكالما، فقال الزبير: إن شئت تقاذفنا، قال: أبالبعر، يا أبا عبد اهلل؟ فقال الزبير: بل بضرب 
أي نترامى بما  الترامي، ُذفومعنى الت قا خباب وريش المقعد، أي نتقاذف بالسيف والسيام.

 يترامى بو الناس ِجدًّا ال ىْزاًل.
أول من تمّفظ بيذا القول الذي صار مثاًل، ولكن ما  -رضي اهلل عنو–فيظير أن الزبير 

ييمنا أكثر من ىذا المثل ىو أن صناعة السالح كانت إحدى صور النشاط االجتماعي ألىل 
الرغم من مكانتيا الدينية والحضارية منذ أعماق مكة، وفي ذلك داللة عمى أن )مكة(، عمى 

لم يكن مجتمعيا بعيدًا عن  -كما سيبينيا المبحثان القادمان–التاريخ وبعد ظيور اإلسالم 
 الحروب والقتال.
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)َىْيَياَت ِمْنَك م:ذكرناه سابقًا، وىو قولي ومن األمثال الموحية بالصراع والحروب ما
، وىو (ٕ٘)ن ىناك من يرجع تسميتو )ُقَعْيِقَعاَن( إلى تََقْعُقِع السٍّاَلِح ِفيوِ وقد مر بنا أ، (ٕٗ)(ُقعيْقِعانُ 

ما يشير إلى ِقَدم الحروب والصراعات وكثرتيا في مكة وما يحيط بيا من البوادي واألحياء 
 العربية.

َبْيَنُيْم )دقوا ، أو(ٕٙ))َبْيَنُيْم ِعْطُر َمْنِشَم(ويدخل في ىذا الباب المثل الجاىمي المشيور: 
، وقد يقال اختصارًا: (ٜٕ))أشأم من منشم(، أو (ٕٛ))أشأم من ِعْطُر َمْنِشَم(، أو(ٕٚ)(ِعْطُر َمْنِشمَ 

 .(ٖٓ))ِعْطُر َمْنِشَم(
وميما يكن من تعدد صيغ ىذا المثل، فإنو ُيضرب لمشر العظيم، فضاًل عن أن )منشم( 

"اسُم امرأٍة  -في بعض تأويالت المثل– مذكورة في صيغو المختمفة، ومنشم -شاِىدنا من المثل-
ذا فعموا ذلك كثرت  عط ارة كانت بمكة وكانت ُخَزاعة وُجْرىم إذا أرادوا القتاَل تطي ُبوا من طيبيا وا 

ولعَل الشاعر زىير بن ابي سممى أبرز  .(ٖٔ)القتمى فيما بينيم فكان يقال: أْشَأُم ِمْن ِعْطِر َمْنِشَم"
 :(ٕٖ)لو في معمقتو مخاطبًا الحارث بن عوف وىرم بن سنانمن وظف ىذا المثل في قو 

 َتفاَنْوا وَدقُّوا َبْيَنيم ِعْطَر َمنِشمِ       َتداَرْكُتما َعْبسًا وُذْبياَن َبْعَدما               
دون أن ينسب )منشم( إلى مكة، أو من ولممثل تأويالت أخرى، وقد يرد التأويل السابق نفسو 

 إلى أي حي بعينو.
وميما يكن، فإن األمثال السابقة استطاعت أن تقّدم صورة واضحة لعالقة )مكة( 

أن الميداني  -أيضاً –بالصراع الذي كان يسود حياة العرب في الجاىمية، ومما يدل عمى ذلك 
أفرد في كتابو بابًا خاصًا، سرد فيو عددًا كبيرًا من أيام العرب ووقائعيا الحربية في الجاىمية 

منيا ما كان متصاًل بـ)مكة(، أو ببعض المواضع المحاذية ليا، أو كانت قبائميا واإلسالم، 
عدم ُبعد مجتمع مكة عما يجري في الجزيرة ، وفي ذلك داللة واضحة عمى (ٖٖ)وُأَسرىا طرفًا فييا

 العربية من الوقائع والحروب، عمى الرغم مما حققو من مظاىر الحضارة واالستقرار.
 مكانة مكة الدينية المبحث الثاني : 

إن المكانة الروحية والدينية التي تحتميا )مكة( في نفوس العرب الجاىميين والمسممين، 
مسألٌة أشير مما تحتاج إلى التنويو بيا، أو إلى االستدالل عمييا من كتب التاريخ؛ وحسبنا، في 
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المتجمٍّية، بصورة ىذا المبحث الموجز، أن نتمّمس عظمَة )مكة( ومكانتيا الدينية والروحية، 

 مباشرة أو غير مباشرة، في كتب األمثال العربية وشروحيا.
،  (ٖ٘)()آَمُن ِمْن َحَماِم َمكَّةَ ، و (ٖٗ)()آَلُف ِمْن َحَماِم َمكَّةَ ومن ىذه األمثال، قوليم: 

األربعة، ليست سوى ، فيذه األمثال  (ٖٚ)()آَمُن من َظْبٍي ِبالَحَرمِ ، و (ٖٙ)()آَمُن من َظْبِي الَحَرمِ و
صيغ لغوية مختمفة لفكرة واحدة، تصور ما يحظى بو الحيوان والطير في مكة من األمن، واأللفة 
مع ساكن مكة وزائرىا، وفي ذلك تتجّمى قداسة )مكة( ومكانتيا العظيمة في النفوس؛ ففي حين 

مترقبًة  -ير مكةغ–تعيش المخموقات الحية، بما فييا اإلنسان، في البوادي والجبال والقرى 
 الموَت الذي قد يحل بيا في أية لحظة، تعيش الطيور والظباء منّعمة آمنة في البمد الحرام.

عندما  ،من قصيدة( ٖٛ)عمرو بن الحارث الجرىمي ومما عّبرْت عنو ألسُن الشعراء في ذلك قول
 :(ٜٖ)وأخرجتيم إلى اليمن قومو )جرىم( من مكة، خزاعة تْ فَ نَ 

 رُ ــوفييا المشاع نٌ ـأم رمٌ ـبيا ح         لبمدةٍ  يبكتَ  العينِ  دموعُ  تْ فسحَّ             
 رُ ـــافـو العصــــوفي بو أمناً  لُّ ـــيظ        وُ ؤذى حمامُ ــُـليس ي لبيتٍ  وتبكي           
 تغادرُ رجت منو فميست ــــــذا خإ       ةٌ ـأنيس رامُ ــــــُــ ال ت وٌش ــــــو وحــــوفي           

)َكْعبُة اهلِل الُتْكَسى ومن األمثال الدالة عمى عظمة مكة وكعبتيا المشّرفة قوليم: 
، وىو َمَثٌل يتطّرق إلى مسألة كساء الكعبة، التي أفاضْت كتُب التاريخ في الحديث (ٓٗ)(ِلْعواز

وىا من عنيا، وعن أول َمن كساىا عمى اإلطالق، وأول َمن كساىا في اإلسالم، وَمن الذين كس
الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وما ىي ألواُن األكسية، وارتباط بعض ألوان الكساء بمناسبات 

 .(ٔٗ)معينة، وما إلى ذلك من المعمومات التاريخية المفّصمة
ُق إلى كساء الكعبة بوصفو رمزًا لمعظمة واإلجالل؛ فإذا كان اإلنساُن غير أن المثَل يتطر  

الَعورة، أو طمبًا لمدفء، أو زينًة لمتفاخر والخيالء، أو ما شابو ذلك من الحاجات يكتسي لستر 
المادية والمعنوية؛ فإن الكعبة )ال ُتكسي( ألي أمٍر من تمك األمور، ولكنيا )ُتكسي( تعظيمًا ليا، 

 بًا إلى اهلل تعالى.وتقرُّ 
لو مثاًل بكساء الكعبة،  ومن ىنا نجد العرب، إذا أرادوا أْن يعّظموا لباَس رجٍل، ضربوا

 .(ٕٗ)(ةِ بَ عْ الكَ  نَ ى مِ سَ كْ )فالٌن أَ فقالوا: 
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وىو مثل يضربو من  ، (ٖٗ)(بةِ عْ ناَء الكَ ْم بِ )َلْم أىدِ ومن األمثال المتعمقة بالكعبة قوليم: 
أراد أن ييّون من جرمو؛ داالًّ بذلك عمى أن العرَب لم يكونوا يرون ُجرمًا يفوق ُجرَم ىدم الكعبة، 

 وىو ما يعكس المكانة العظيمة التي تحتميا الكعبة في نفوسيم. 
ون ذلك لمرجل ، يضرب(ٗٗ)()َكالَكْعَبِة ُتزَاُر َواَل َتزورُ ومما يدل عمى تعظيم العرب الكعبَة قوليم: 

 عظيم المنزلة، الذي ُيْؤَتى وال َيْأِتي.
وقد ال ترد اإلشارة إلى مكانة مكة الدينية في تركيب المثل، ولكنيا ترد في قصتو أو 

، (ٙٗ)()أْنفُس من ُقْرَطْي َماِرَيةَ وقوليم: ،(٘ٗ)()ُخْذُه َوَلْو ِبُقْرَطْي َماِرَيةمناسبتو، ومن ذلك قوليم: 
لمرجل ُيقال لو: ال يفوتّنك األمر، وباآلخر لنفاسة الشيء، والُقْرط: ما ُيعّمق في فيضربون باألول 

 .(ٚٗ)شحمة األذن من الحمي، والجمع َأْقراط وِقراط وُقروط وِقَرطة
أما مارية المذكورة في المثمين فيي مارية بنت ظالم بن وىب الكندي أمُّ الحارث األعرج  

، يقال: إنيا أىدت إلى الكعبة ُقرطييا وعمييما دّرتان (ٛٗ)لشامابن الحارث األكبر الغساني ممك ا
ياىا يعني حسان بن ثابت (ٜٗ)كبيضَتي الحمام، لم ير الناس مثميما، ولم يدروا ما قيمتيما –. وا 

 :(ٓ٘)في قولو -رضي اهلل عنو
 قبر ابن ماريَة الكريم المفضلِ          وَل قبر أبييُم  ـَة حـأوالد جفن               

 –كما يرى بعض الدارسين–وقد يكون في إىداء ىذين الُقرَطين الثمينين، إلى الكعبة 
، ولكّن ثمة داللًة أخرى في ىذا األمر لم ُيمتَفْت إلييا، وىي أن (ٔ٘)داللة عمى تعظيم الكعبة

ر رجوعيا إلى كونيا ُأْىِديا إلى )ُقْرَطْي َماِرَيَة( ال ترجع شيرتيما إلى ثمنيما الباىض، بقد
الكعبة؛ أي أّن ىذين الُقرطين كان يمكن أن يضيع ذكرىما كما ضاع ذكر سواىما من ممتمكات 
المموك واألباطرة منذ أعماق التاريخ، ولكن ارتباط تاريخيما بـ)الكعبة المشرفة( َمَنَحيما، فضاًل 

 ز خمودىما في الذاكرة الجمعية.عن ُبعد ارتفاع الثمن، ُبعدًا روحيًا ودينيًا، عزّ 
، (ٖ٘)()َظمَِّت الَيْوَم ُتْمِييَك اْلَجرَاَدَتانِ ، و (ٕ٘)()َتَرْكُتُو ُتَغنِّيِو اْلَجَراَدَتانِ ومن ىذه األمثال قوليم:  

 فيضربونيما لمن كان الىيًا في نعمة وسرور وليو. 
والجردتان المذكورتان في المثمين السابقين، ىما َقينتا معاوية بن بكر زعيم العماليق، 
الذين كانوا يسكنون مكة، وفي معظم كتب األمثال، يرد ذكر الجرادتين مرتبطًا بقصة طويمة 

 أصابتيم سنوات قحط، فاختاروا –عميو السالم  –نسبيًا، خالصتيا أن عادًا لما كّذبوا نبييم ىودًا 
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من قوميم سبعين رجاًل، ورّأسوا عمييم َقيل بن عّثر، وبعثوىم إلى مكة ليستسقوا ليم، فنزلوا عمى 
سيد مكة معاوية بن بكر، فأقاموا عنده شيرًا يكرميم، وفي بعض الروايات أقاموا حْواًل، 

خاًل، والجرادتان تغنياىم، فنسوا قوميم، فمم يستطع معاوية تذكيرىم باألمر خوف أن يظنوا بو بُ 
فألمح بذلك في شعر صنعو وألقاه إلى الجرادتين، فغنتاه، فثابوا إلى رشدىم، فقاموا فدعوا اهلل 

 :(ٗ٘)ومما جاء في ذلك الشعر قولو واستسقوه.
 ـاــــــَغَمام َيْبَعُثيــــــا اهلل لعــــــــلَّ        َفَيْيِنـــمْ  قـــم َوْيَحـــــكَ  َقْيــــلُ  يا أال              
 الكـالما ُيِبيُنونَ  ال اْمَسـْوا َقــدَ        عــــــادا ِإنَّ  ــادٍ ــــع أرَض  َفَيْسِقـــيَ               
 الُغاَلما وال الكبيرَ  الشيخَ  ليا      َتْرُجو يســفم ديدِ ـالش الَعَطش من              
 ـاـــالتمام وليمكـــــــــم  نيــــاَرُكـمُ       ــمـاشتييت فيمــــــا ـاـــىُينــــ وأنتــــــم              
 ـاــوالسالم  التحيــــةَ  ُلقُّــــوا وال      قـــومٍ  وفــــــد مــــن َوْفُدكـــــم فُقبــــح              
ىذه الحادثة، ارتبط ذكر ىاتين المغنيتين بمواقف الميو والسرور التي تشغل  ولشيرة

صاحبيا عن األمور الواجب القيام بيا، وقد ُيضرب المثل بيما في االشتيار بأي أمر، أو 
 .(ٙ٘)()أَْلَحُن من الَجراَدَتْينِ و (٘٘)()َصاَر َحِدْيَث الَجراَدَتْينِ االشتيار بالغناء تحديدًا، فيقولون: 

؛ قال  (ٚ٘)ِبَغيرِِه( ُوِعظَ  َمن )السَِّعيدُ ومن األمثال التي ارتبطت بالحادثة نفسيا قوليم: 
 اعتبر من الجد ذو ، وقد شرحو الميداني بقولو: "أي(ٛ٘)االعتبار" وجوب في الزمخشري: "يضرب

 أحد سعد، بن مرثد ذلك قال من أول إن قيل. مثمو في الوقوع فيجتنب المكروه من غيره لحق بما
 البحر في ليم رفعت التي السحابة في ما رأى فمما ليم، يستقون مكة إلى بعثوا الذين عاد وفد
 سكارى كأنكم حيارى لكم ما: فقال عمييم أقبل ثم إسالمو، أصحابو وكتم مرثد أسمم العذاب من
 (ٜ٘)أمثااًل" قولو من فذىبت. غيره نكال يمقى بنفسو الذي يعتبر لم ومن بغيره وعظ من السعيد إن

غير أّن ما ييمنا من ذكر ىذه األمثال ىنا ىو أن في الحادثة التي ارتبطت بيا ما يدل 
عمى رمزية )مكة( ومكانتيا الدينية والروحية عند العرب منذ الجاىمية؛ تمّثل ذلك في إرساليم 

ارك وتعالى الوفود إلييا لالستسقاء، "وكانت العرب إذا أصابيا َجْيٌد جاءت إلى بيت اهلل تب
 .(ٓٙ)فسألت اهلل ُفيعطييم اهلل جل وعّز مسألتيم إال أن يسألوا فسادًا"

وال شك أن األمثال المتعمقة بحج الجاىميين تصّب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في 
ن لم يرد بوضوح  الداللة عمى المكانة الدينية لـ)مكة( عند الجاىميين؛ بوصفيا مكان عبادتيم، وا 
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، (ٔٙ))لّج فحّج(ومن ىذه األمثال قوليم:  ،التعظيم في صيغة المثل أو قصتو ما يدل عمى
َدَر(و (، و(ٖٙ))َعِبيُد الَعصا(، و(ٕٙ))َتَرْكُتُو َعَمى ِمْثِل َلْيَمِة الصَّ ، وغير ذلك (ٗٙ))َلَقْيُتُو َصكََّة ُعَمىٍّ

عبادة من عبادات  ، التي تشير إلى أن الحج إلى )مكة( في مواسم معينة كانت(٘ٙ)من األمثال
 الجاىميين.

 مكانة مكة الحضارية المبحث الثالث:
درج المؤرخون عمى تقسيم الناس في الجاىمية، تبعًا لنمط عيشيم، إلى طبقتين: أىل بدو، 
وأىل حضر، وربما اصطمحوا عمييم بأىل الَوَبر وأىل الَمَدر، فيعنون باألولى األعراب الذين 

ذا كان أىل الطبقة األولى "يسكنون الخيام يقطنون البوادي، وباألخرى  سكان الحواضر والقرى، وا 
، فإّن أىل الطبقة األخرى كانوا (ٙٙ)ويقطنون الصحراء، ال ىّم ليم إال الغزو وانتجاع الكأل"

"يحاولون المعيشة من الزرع والنخل والماشية والضرب في األرض في التجارة، وغير ذلك من 
 .(ٚٙ)ضروب االكتساب"

كانت )مكة( واحدًة من ىذه الحواضر العربية المعروفة منذ الجاىمية، بل كانت "أىم  ولقد
؛ يدل عمى ذلك تكنيتيا بـ)أم القرى(، وقد جاء في (ٛٙ)مواضع الحضر في الحجاز عمى اإلطالق"

ل يقول: إنا (، أن اهلل عز وجٕٜ{ )األنعام: َوِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَياتفسير قولو تعالى: }
أنزلنا القرآن "لنخوف بو من عذاب اهلل وبأسو أىل )مكة( ومن حوليا من أىل أقطار األرض 

 .(ٜٙ)كميا"
ولعل ذكر الحاضرة أو القرية كاٍف ليوحي باالجتماع واالستقرار وما شابييما من 

ناس المظاىر األساسية ألي مجتمع متحّضر، وبتحقُّق شرَطي االجتماع واالستقرار يبدأ ال
بالتدريج في إحداث تعديالت عمى نمط عيشيم، فتتغير أساليبيم في المباس والطعام والشراب 
والسكن، وتنمو في مجتمعاتيم أنماط جديدة من الفنون التي تناسب الحياة المستقرة، وغير ذلك 

 من مظاىر التغيرات والتجديد.
بنمط الحياة البدوية  وفي )مكة( يتجمى كثير من مظاىر ىذا التّقدم الحضاري قياساً 

الخشنة الغالب عمى حياة العرب في بوادي الجزيرة العربية، وسنكتفي في ىذا المبحث بالوقوف 
عمى عدد من األمثال الدالة عمى مكانة )مكة( الحضارية. وفي كتب التاريخ عامة، وكتب تاريخ 

 من مظاىر تحضر )مكة(. المستفيدمكة خاصة، ما يروي عطَش 
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 ،(ٓٚ)()َأْجَمُل ِمْن ِذي الِعَماَمةِ ومن أمثال العرب الدالة عمى تحضر مجتمع )مكة( قوليم: 

وتتفق المصادر التي شرحت المثل عمى أنو من أمثال مكة، وأن ذا العمامة ىو سعيد بن 
ذا (ٔٚ)العاص بن أمية ، وكان في الجاىمية إذا لبَس عمامًة ال يمبس قرشيُّ عمامًة عمى لونيا، وا 

وكان . (ٕٚ)خرج لم تبَق امرأٌة إال برزت لمنظر إليو من جمالو... وقيل ىي كناية عن السيادة
 :(ٖٚ)فيو بعض الشعراء فقال أحيحة؛ أبا سعيد بن العاص يكنى

نْ  ُيْضَربْ          ِعّمَتوُ  َيْعتَـــمّ  َمنْ  ـةَ ُأَحْيحَ  ــوَأُبـ               َعَددِ  َوَذا َمالٍ  َذا َكانَ  َواِ 
وميما يكن، فإن )العمامة(، سواٌء كانت ذات داللة حقيقية عمى )الجمال( أو ذات داللة مجازية 
عمى )السيادة(؛ َتْحُضُر في المثل بوصفيا رمزًا لحرص أىل )مكة( عمى الجمال والتزين، وتفننيم 

 في مالبسيم، وحرصيم عمى نظافتيا، وفي ذلك يتجمى مظيٌر من مظاىر تحضر المجتمع.
بعيد من المباس يتجمى التفنن في أدوات الطعام والشراب وطرائق تناوليا بوصفو مظيرًا وغير 

)َأْقَرى ِمْن َحاِسي آخر من مظاىر تحضر )مكة(، ومن األمثال المتعمقة بذلك قوليم: 
، و)أقرى( صيغة تفضيل من )الِقَرى(، وىو إطعام الضيف، أما )حاسي الذىب(  (ٗٚ)(الذَّّىبِ 

نما سمي بذلك ألنو كان يشرب في إناء من الذىب، أو (٘ٚ)بن ُجدعان التيمي فيو )عبد اهلل ، وا 
 .(ٙٚ)في إناء الذىب

ومن البدييي القول إن اقتناء الذىب واستعمالو في الحياة اليومية، يدل عمى الثراء، غير 
ي أنو، في الوقت نفسو، يعكس جانبًا من رقي الحس الجمالي لُمستعِممو خاصة، ولممجتمع الذ
ناء إينتمي إليو عامة، واتخاذ عبد اهلل بن ُجدعان )إناء الذىب( لشرابو، ال يمنع أن يكون لو )

ْن لم يشتيْر  ذىبي( آخر لطعامو، كما أنو ال يمنع أْن يكون لغيره أيضًا شيٌء من ذلك القبيل، وا 
ده في استعمال )إناء الذى ب( في شرابو أو بذلك، واألىم من ذلك أّن مْدَح فرد من المجتمع بتفرُّ

طعامو، يستمزم أن يكون لغيره أواٍن من معادَن دون )معدن الذىب(؛ وذلك كاٍف لمداللة عمى 
 ر مجتمع )مكة( قياسًا بما حوليا من المجتمعات البدوية.تحضُّ 

ومن شرح المثل السابق يضيف الزمخشري معمومة تاريخية ميمة، وىي أن عبداهلل بن 
م مثواه وأطعمو بين يديو، ثم أمره برفع الحوائج، فقال: جارية تعمل ُجدعان "وفد عمى كسرى فأكر 

لي ما أكمُت عند الممك، فأمر لو بجارية وألطاف، وانصرف إلى مكة، فاتخذ فالوذًا كثيرًا أطعم 
 .(ٚٚ)الناس منو، وىو أول فالوذ عمل ببالد العرب"
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االجتماعية العالية التي ففي ىذا النص، فضاًل عن داللتو عمى كرم ابن ُجدعان ومنزلتو 
 أّىمتو إلى مجالسة المموك، ثمة داللتان تناسبان ىذا المقام:

 : تحقيق مكة َقَصب السبق في نقل ألوان جديدة من األطعمة إلى بالد العرب.   األولى
: أن العامل الجوىري في تحّضر مجتمع )مكة( يتمثل في اتصال أىميا بمجتمعات واألخرى

ة، وانفتاحيم عمى صور جديدة من أنماط الحياة، وقد ساعدىم في تحقيق ىذا جديدة خارج الجزير 
االتصال عمميم بالتجارة، واشتيارىم بذلك، حتى بمغ األمر بُتّجار مكة، في بعض المراحل 
التاريخية، أن احتكروا "التجارة في العربية الغربية، وسيطروا عمى حركة النقل في الطرق الميمة 

 .(ٛٚ)ببالد الشام وبالعراق"التي تربط اليمن 
وثمة َمَثٌل آخُر يتصل بمسألة الطعام، ويجّسد الُيّوَة العميقة بين مجتمع مكة المتحًضر 

)قد ُيْبَمغ الَخْضُم ومجتمع البادية، في طريقة تناول الطعام أو نوعيتو، والمثل ىو قوليم: 
األضراس، وقيل: ىو خاصٌّ بالشيء ، والَخْضم: األكل بجميع الفم، أو بأقصى (ٜٚ)(بالَقْضم

 . (ٓٛ)الرطب كالِقثّاء، والقضم: األكل بأطراف األسنان، وقيل: القضم ألكل اليابس
وليس َثّم عالقة مباشرة بين ىذا المثل و)مكة(، ولكن بعض كتب األمثال تذكر في شرح 

ىذه بالد مقضم  المثل حكاية موجزة مفادىا أن أعرابيًا دخل عمى ابن عم لو بمكة، فقال: إنّ 
وليست بالد مخضم، وسواء عنى األعرابي بالخضم والقضم، أكل الرطب واليابس، أو األكل 
بجميع الفم أو بأطراف األسنان، فإنو كان يعبر عن تمك اليّوة الحضارية التي تفصل بين مجتمع 

ا، أو في مكة المتحضر، ومجتمع البادية الفقير الخشن، إما في نوع األطعمة التي يتناولوني
 طريقة تناوليا.

 -وتعد مجالس الميو والغناء واحدة من السمات البارزة لمجتمع الحواضر، وقد مر بنا 
)َتَرْكُتُو ُتَغنِّيِو ذكر أربعة أمثال متعمقة بـ)الجرادتين(، وىي قوليم:  -في المبحث السابق

)أَْلَحُن من ، و(ٖٛ)()َصاَر َحِدْيَث الَجراَدَتْينِ و (ٕٛ)(اْلَجَراَدَتانِ )َظمَِّت الَيْوَم ُتْمِييَك ، و(ٔٛ)(اْلَجرَاَدَتانِ 
ىو عالقتيا بوفد عاد  -في المبحث السابق-. وكان السبب في ذكر ىذه األمثال (ٗٛ)(الَجراَدَتْينِ 

الذين جاؤوا يستسقون لقوميم في مكة، وىو ما رأينا فيو شاىدًا عمى تقديس الجاىميين وتعظيميم 
هلل الحرام وبيتو العتيق، وفي ىذا المبحث سنتأمل في صيغ األمثال نفسيا، التي سنجدىا بمد ا

تتضمن األلفاظ اآلتية: )تغنيو(، و)حديث(، و)ألحن(، و)تمييك(، وجميعيا تنتمي إلى حقل 
 الميو.
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وقد سبقت اإلشارة إلى أن أكثر كتب األمثال تذكر أن )الجرادتين( ىما قينتا معاوية بن 

عيم العماليق، الذين كانوا يسكنون مكة في الجاىمية األولى، وال يبتعد أبو ىالل العسكري بكر، ز 
، وفي ذلك (٘ٛ)بـ)الجرادتين( عن مجتمع مكة، عندما يذكر أنيما جاريتان لعبد اهلل بن ُجدعان

شاىٌد عمى شيوع الغناء ومجالس الميو في مجتمع )مكة( منذ أزمنة بعيدة، وىو ما يقدم دلياًل 
 آخر عمى أن تحضر )مكة( يضرب أطنابو في أعماق التاريخ.

ومما يتصل بجانب الميو شيوع الحانات ومجالس الشراب؛ ولعل في قوليم في سبب 
شيرة عبد اهلل بن ُجدعان بـ)حاسي الذىب( إنو كان )يشرب( في إناء من الذىب، ما يدل عمى 

، أن أبا  (ٙٛ)()َأْحَمُق ِمْن َأِبي َغْبَشانَ مجالس شرب الخمرة، وقد ذكر في شرح المثل المشيور: 
 فأعوزه سكٍّيراً  وكانكانت إليو سدانة الكعبة، ُسَمْيٌم، : ، َواْسموُ غبشان المذكور ىو رجل من خزاعة

، بن كالب قصي فاشتراه خمٍر، بزقٍّ  البيت مفتاح فباع الخمر، بو يأخذ ما األيام بعض في
فكانت  .(ٚٛ)غبشان( أبي صفقة من )أخسر: المثل في فصار خمر، وزق وقيل: باعو ببعير

 :(ٛٛ)ىذه الحادثة سببًا في ىجاء خزاعة، فقال بعض الشعراء
 البادي صفقة فبئست خمرٍ  بـزقِّ  سكرْت     إذ اهلل بيت خزاعة باعتْ                
 والوادي البيت بظـــل المقـــام عن     وانصـــرفت لمبيت سدانتيا باعت               

 :آخر وقال
 الخمور شرب فخرىا وجدنا        قديم في خزاعـــة افتخرت إذا               
 ـورـالفخ ــرـمفتخ بئس ـزقــب       اًل ـــجيـ نــالرحم قبــمة وباعت               

 :ذلك في حينئذ قصي زوجة حميل بنت ُحب ى وقالت
 خـــزاعوْ  ــرٍ ـَبني ِفي نـم مـوأظمـ        ُقَصيٍّ  مـن أظمـمُ  غبشان أبو               
ـا تمحـوا فال                ِـــّ  باعوْ  كان إذ شيخـكم ولومــــوا        شـــــــراه إذ قصي

ذا كان بعض كتب األمثال يشير إلى أن ىذه الحادثة جرت في مجمس شراب في   وا 
الطائف، فإن ذلك ال يعني أن مكة تخمو من مجالس الميو والشراب، بل عمى العكس، قد يكون 
األمر أكثر وأوسع في )مكة(، السيما إذا تصّورنا أن المدينة كمما اتسعْت دوائر الشر والخير 

عض الدراسات التاريخية إشارات صريحة إلى انكباب بعض شباب مكة عمى فييا، بل نجد في ب
 .(ٜٛ)شرب الخمرة في الجاىمية



                                                                     

 ٛٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 الخاتمة
 ،البحث في صفحاتو السابقة أبرز األمثال العربية التي اتصمت بـ)مكة( ومجتمعيا بّين 

وقد جرْت دراسة ىذه األمثال، دراسة وصفية تحميمية، في ثالثة مباحث؛ وذلك تبعًا ألبرز 
 الدالالت التي تتجمى من العالقة بين المثل والمكان.

إما عن طريق  ،أن ثمّة عددًا من األمثال احتفت بـ)مكة( المبحث األولفاتضح من 
إلى الوقائع الحربية التي وقعت في أرضيا  اإلشارة إلى طبيعتيا الجغرافية، أو عن طريق اإلشارة

أو شارك أىميا فييا، فإذا كانت األمثال المتعمقة بالجانب الجغرافي تكاد تتفق في داللتيا عمى 
تفرد مكة بطبيعة قاسية ومعقدة، فإن الطائفة األخرى من األمثال تؤكد أن مكة، مع تحّضرىا 

ليا من الصراعات والحروب، في الجاىمية ومكانتيا الدينية، لم تكن بعيدًة عما يجري حو 
 واإلسالم.

فقد أظيرت المكانة الدينية لـ)مكة( منذ الجاىمية؛  المبحث الثانيأما األمثال التي درسيا 
وذلك إما بالتمميح إلى قداستيا بوصفيا بمد اهلل الحرام، أو عن طريق تعظيم كعبتيا المشّرفة، وقد 

ي ذكرت فييا األمثال؛ كاألمثال التي أفرزتيا قصة وفد عاد ترد داللة التعظيم في الحوادث الت
 الذين جاؤوا إلى مكة ليستسقوا لقوميم.

اتضح أن مكة كانت مثااًل بارزًا لمجتمعات الجزيرة  المبحث الثالثومن الوقوف عمى أمثال 
أكثر العربية المتحضرة في الجاىمية، قياسًا بغمبة نمط الحياة البدوية وعدم االستقرار عمى 

التجمعات القبمية فييا، وقد تبّدى ذلك عن طريق اإلشارة إلى تفنن بعض أىل مكة في مطاعميم 
 إلى شيوع مجالس الميو والغناء فييا. التمميحومشاربيم وزينتيم، فضاًل عن 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٜٔ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 اليوامش 

 سعيد، بور الدينية، الثقافة مكتبة والتاريخ، البدء ،(ىـٖ٘٘نحو ت) طاىر بن المطير المقدسي، (ٔ)
 ٕٛ-ٔٛ/ٗت.، .د
 مكة تاريخ ،(ىـٗ٘ٛت) الحنفي المكي محمد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الضياء، ينظر: ابن (ٕ)

 الكتب دار نصر، وأيمن إبراىيم عالء: تحقيق الشريف، والقبر الشريفة والمدينة الحرام والمسجد المشرفة
 ٜٔم، ٕٗٓٓ/ىـٕٗٗٔ ،ٕط بيروت، العممية،

 صادر، دار جبير، ابن رحمة ،(ىـٗٔٙت) األندلسي أحمد بن محمد الحسين أبو جبير، ابنينظر:  (ٖ)
 ٓٙٔ-ٜ٘، .ت.د بيروت،

 بطوطة ابن رحمة ،(ىـٜٚٚت) الطنجي اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو بطوطة، ينظر: ابن (ٗ)
ىـ، ٕٕٖٔ ،ٔط بمصر، الخيرية المطبعة األسفار، وعجائب األمصار غرائب في النّظار تحفة: المسماة

ٜ٘-ٔٓٛ 
 ،ٔط دمشق، الفكر، دار تحميمية، تاريخية دراسة -العربية األمثال المجيد، عبد الدكتور قطامش،( ٘)

 ٜٕٗم، ٜٛٛٔ /ىـٛٓٗٔ
 بيروت، النفائس، دار تحميمية، دراسة-الجاىمي والعصر العربية األمثال توفيق، محمد. د عمي، أبو (ٙ)
 ٔٙم، ٜٛٛٔ/ىـٛٓٗٔ ،ٔط
 والدكتور حجي محمد الدكتور: حققو والحكم، األمثال في األكم زىر ،(ىـٖٓٛٔت) الحسن اليوسي،( ٚ)

 ٜٖٔ/ٔ، ٜٔٛٔ/ ىـٔٓٗٔ ،ٔط ،(المغرب) البيضاء الدار الثقافة، دار خضر، محمد
 فييا جاء وما مكة ىـ(، أخبارٕٓ٘)ت نحو أحمد بن اهلل عبد بن محمد الوليد ينظر: األزرقي، أبو (ٛ)

 تقي . الفاسي،ٖٗٓ-ٕٗٙ/ٕ، د.ت، ٔالدينية، ط الثقافة عمر، مكتبة عمي: وتحقيق دراسة اآلثار، من
 الحرام، البمد بأخبار الغرام شفاء ،(ىـٕٖٛت) الحسني المكي عمي بن أحمد بن محمد الطيب أبو الدين
 ٖ٘-ٕ٘/ٔم، ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط العممية، الكتب دار
 محيى محمد: تحقيق األمثال، مجمع ،(ىـٛٔ٘ت) النيسابوري محمد بن أحمد الفضل أبو الميداني، (ٜ)

 .ٗٗٔ /ٔم، ٜ٘٘ٔ/ىـٖٗٚٔ بيروت، المعرفة، دار الحميد، عبد الدين
 /ىـٜٖٚٔ بيروت، صادر، دار البمدان، معجم ،(ىـٕٙٙت) اهلل عبد بن ياقوت ينظر: الحموي، (ٓٔ)

 ٘ٚٔ-ٗٚٔ/٘ م،ٜٚٚٔ
 ٘ٚٔ/٘نفسو:  (ٔٔ)
 ٜٖ٘/ٕالميداني:  (ٕٔ)



                                                                     

 ٕٓ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 الدىر قديم في مكة أخبار ،(ىـٕٕٚت) المكي العباس بن إسحاق بن محمد اهلل عبد أبو الفاكيي، (ٖٔ)
 ٖٚٔ/ٗىـ، ٗٔٗٔ ،ٕط بيروت، خضر، دار دىيش، اهلل عبد الممك عبد. د: تحقيق وحديثو،

 ٛٚ/ٔالميداني:  (ٗٔ)
 وعبد إبراىيم، الفضل أبو محمد: تحقيق األمثال، جميرة ،(ٜٖ٘بعد ت) ىالل أبو العسكري،(٘ٔ)

 القاسم أبو الزمخشري، ،ٚٛ/ ٕ الميداني: ،ٓٔٔ/ٕ م،ٜٛٛٔ ،ٕط بيروت، الفكر، دار قطامش، المجيد
 م،ٜٚٛٔ ،ٕط بيروت، العممية، الكتب دار العرب، أمثال في المستقصى ،(ىـٖٛ٘ت) عمر بن محمود

ٔ/ٕٙ٘ 
 مكرم بن محم د الدين جمال الفـضل أبو منظور، المطيمة: العير تحمل الطيب وبز التجار. ابن (ٙٔ)
 )مادة: لطم(. مٜٜٗٔ/ ىـٗٔٗٔ ،ٖط بيروت،: صادر دار العرب، لسان ،(ىـٔٔٚت)
االً  سمي (ٚٔ)  ٕٙٙ/ٔالمموك. الزمخشري:  عمى وّفادا كان ألنو رح 
 ٚٛ/ٕالميداني:  (ٛٔ)
: حواشيو ووضع بو اعتنى األمثال، في الفاخر ،(ىـٜٕٔت) عاصم بن سممة بن المفّضل الّضبٍّي، (ٜٔ)

، الميداني: ٜٜٖ/ٕ، العسكري: ٛٛٔم، ٕٔٔٓ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار عثمان، محمد
 .ٕٗٙ/ٕ، الزمخشري: ٕٕٔ/ٕ
 .ٛٛٔالّضبٍّي:  (ٕٓ)
 ت) المعافري، الحميري أيوب بن ىشام بن الممك عبد الدين جمال محمد أبو ىشام، ينظر: ابن (ٕٔ)

براىيم السقا، مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة ،(ىـٖٕٔ  مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ وعبد األبياري، وا 
 . المقريزي، أبوٕٓٗ/ ٔ م،ٜ٘٘ٔ/ ىـٖ٘ٚٔ ،ٕط بمصر، وأوالده الحمبي البابي مصطفى ومطبعة
 واألموال األحوال من لمنبي بما األسماع ، إمتاع(ىـ٘ٗٛ ت) القادر عبد بن عمي بن أحمد العباس
/ ىـٕٓٗٔ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار النميسي، الحميد عبد محمد: تحقيق والمتاع، والحفدة
 ٖٛٗ/ ٘ م،ٜٜٜٔ

 أخرى رسائل وخمس السيرة جوامع ،(ىـٙ٘ٗ ت) األندلسي أحمد بن عمي محمد حزم، أبو ابن (ٕٕ)
 ٔٔٔ م،ٜٓٓٔ ،ٔط مصر، المعارف، دار عباس، إحسان: تحقيق حزم، البن

 ٚٛٔ/ٔاليوسي:  (ٖٕ)
 ٜٖ٘/ٕالميداني:  (ٕٗ)
 ٖٚٔ/ٗينظر: الفاكيي:  (ٕ٘)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٔ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 عبدالمجيد الدكتور: لو وقّدم عميو وعمق حققو األمثال، ،(ىـٕٕٗت) القاسم عبيد أبو سالم، ابن (ٕٙ)

 عبيد أبو البكري، .ٖ٘٘م، ٜٓٛٔ/ىـٓٓٗٔ ،ٔط بيروت، دمشق، لمتراث، المأمون دار قطامش،
 .٘ٛٗ م،ٜٔٚٔ ،ٔط عباس، إحسان: تحقيق األمثال، كتاب شرح في المقال فصل ،(ىـٚٛٗت)

 إبراىيم عمي الدكتور: تحقيق األمثال، ،(ىـٖٖٚت) رفاعة بن الّمو عبد بن زيد الخير أبو الياشمى،
 ٚٔ/ٕ الزمخشري: .ٖٜ/ٔ الميداني: .ٕٔٔم، ٖٕٓٓ /ىـٖٕٗٔ ،ٔط دمشق، الدين، سعد دار كردي،

 ٕٔٗ/ٕ، اليوسي: ٗٗٗ/ٔ العسكري: (ٕٚ)
 ٕٕٗ/ٕ، اليوسي: ٖٔٛ/ٔ الميداني: (ٕٛ)
 ٗٛٔ/ٔ الزمخشري: (ٜٕ)
 الدكتور: فيارسو ووضع لو وقّدم حققو األمثال، ،(ىـٜ٘ٔت) عمرو بن مؤرج فيد أبو السدوسي، (ٖٓ)

 ٜٗم، ٖٜٛٔ بيروت، العربية، النيضة دار التواب، عبد رمضان
 ٕٕٗ/ٕ، اليوسي: ٖٜ/ٔالميداني:  (ٖٔ)
، ٕزىير بن أبي سممى، الديوان، اعتنى بو وشرحو: حمدو طّماس، دار المعرفة، بيروت، ط (ٕٖ)

 ٙٚم، ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔ
ل: أْفِجَرة أربعة" ىي بل واحدًا، يوماً  ليس أنو ذكر وقد: الِفَجار من ذلك: َيْومُ ( ٖٖ)  ِكَناَنة بين اأَلو 

 كبيرُ  فيو يكن ولم معاوية، بن َنْصر وبني ِكنانة بين والثالث وِكنانة، ُقَريش بين والثاني َىَوازن، وَعُجوز
 بين موضع وىو الِفَجار، أيام من يوم وىو :َنْخَمةَ  ، وَيْومُ ..."وَىَوازن قريش بين اأَلكبر وىو والرابع قتاٍل،
 شمس، وَيْوم عبد وبين ىاشم بني بين وكان الِفَجار، أيام من أيضاً  وىو: َشْمَطةَ  وَيْومُ  .والطائف مكة

 كانوا مكة بناحية العرب أسواق من سوق وىو ماء اسم:  وُعَكاظ الِفَجار أيام من أيضاً  وىو: ُعَكاظَ 
 َيْوم)و ،(الَعْباَلء َيْوم) كذلك ويذكر .ويتناشدون ويتبايعون شيراً  بيا ويقيمون سنة كل في بيا يجتمعون
وغيرىا. ينظر، لمعرفة تفاصيل ىذه األيام  ،(الَفْتحِ  َيْوم)و ،(الّمياِبةِ  َيْوم)و ،(َرْحَرَحانَ  َيْوم)و ،(الُحَرْيَرةِ 

 ٗٗٗ-ٖٓٗ/ٕوغيرىا: الميداني: 
 ٜٚ/ٔ، اليوسي: ٛ/ٔ، الزمخشري: ٚٛ/ٔالميداني:  (ٖٗ)
 ٖٛ/ٔ، اليوسي: ٜ/ٔالزمخشري:  ٚٛ/ٔ، الميداني: ٜٜٔ/ٔالعسكري:  (ٖ٘)
 .ٜ/ٔ، الزمخشري: ٚٛ/ٔالميداني: (ٖٙ)
 ٚٛ/ٔالميداني: ( ٖٚ)
 الجاىمي العصر في الحجاز، في قحطان مموك من الجرىمّي، مضاض بن الحارث بن ىو عمرو (ٖٛ)

 بن يعرب بني من اليمن ألصحاب تابع وىو ضعيفا، ممكو وكان منيا، أبيو خروج بعد مكة تولى. القديم



                                                                     

 ٕٕ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 الدمشقي، محمود بن الدين بمكة، ولم يذكر زمن وفاتو. الزركمي، خير مات. مدتو تطل ولم قحطان،
 ٘ٚ/ ٘م، ٕٕٓٓ ،٘ٔط بيروت، لمماليين، العمم دار األعالم،

نياية األرب في  ،ىـ(ٖٖٚ )ت شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد القرشي، لنويريا (ٜٖ)
 ٖٛ/ٔاليوسي:  .ٕ٘/ ٙٔ، ىـٖٕٗٔ، ٔ، طدار الكتب والوثائق القومية، القاىرة،  فنون األدب

 ٔٚٔ/ٕالميداني:  (ٓٗ)
 عبد مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة ،(ىـٚٗٚت) إسماعيل الفداء أبو اإلمام كثير، ابن: ينظر (ٔٗ)

 الدين برىان بن عمي الحمبي،. ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٔ م،ٜٔٚٔ/ ىـٜٖٙٔ بيروت، المعرفة، دار الواحد،
 .ٕٔٛ-ٜٕٚ/ٔ ىـ،ٓٓٗٔ بيروت، المعرفة، دار المأمون، األمين سيرة في الحمبية السيرة ،(ىـٗٗٓٔت)
 ظبي، أبو الثقافي، المجمع المولدة، األمثال ،(ىــٖٖٛت) بكر محمد بن العباس أبو الخوارزمى، (ٕٗ)

 ٔٔٔ ىـ،ٕٗٗٔ المتحدة، العربية اإلمارات
 ٛٓٔنفسو:  (ٖٗ)
 ٔٚٔ /ٕالميداني:  (ٗٗ)
 الميداني: ،ٕٖٙ/ٕ العسكري: ،ٖ٘ٔ الياشمي: ،ٖ٘ٔ الّضبٍّي: ،ٖٖ٘ البكري: ،ٕٖٕ ابن سالم: (٘ٗ)
 ٜٙ/ٔ اليوسي: ،ٖٚ/ٕ الزمخشري: ،ٖٕٔ/ٔ
 ٖٚ٘/ٕ، الميداني: ٕٖٙ/ٕالعسكري:  (ٙٗ)
 ابن منظور: )مادة: قرط(  (ٚٗ)
 بنت مارية ىي: . ويقالٖٕٔ/ٔ، الميداني: ٕٖٙ /ٕالعسكري:  ،ٖ٘ٔ ، الّضبٍّي:ٖٖ٘البكري:  (ٛٗ)

 بمزيقياء المعروف عمرو بن حارثة بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن جفنة بن عمرو بن ثعمبة بن أرقم
 ٜٙ/ٔ ، اليوسي:ٖٖ٘عامر. البكري:  بن
 ٖٕٔ/ٔ الميداني: (ٜٗ)
 مصر، الكبرى، التجارية المكتبة األنصاري، ثابت بن حسان ديوان شرح عبدالرحمن، البرقوقي، (ٓ٘)

 ٜٖٓم، ٜٕٜٔ/ ىـٖٚٗٔ
 ٖٜٕعمي: ص ينظر: أبو (ٔ٘)
 ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٕ٘)
 ٗ٘ٔ/ٕالزمخشري: ، ٓٚٔالياشمي:  (ٖ٘)
 . ىينم: من اليينمة، وىي الكالم الخفي. ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٗ٘)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٚٔٔ الّضبٍّي: (٘٘)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٖ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٕٕٗ/ٕ العسكري: (ٙ٘)
 /ٕ، الزمخشري: ٖٖٗ/ ٔ، الميداني: ٖٔ٘/ ٔ، العسكري: ٛٛ، الياشمي: ٕٕٚابن سالم:  (ٚ٘)

 ٛٙٔ/ ٖ. اليوسي: ٕٖ٘
 ٕٖ٘ /ٕالزمخشري:  (ٛ٘)
 ٕٖ٘ /ٕالميداني:  (ٜ٘)
 ٚٔٔالّضبٍّي:  (ٓٙ)
، العسكري: ٖٕٓ، الياشمي: صٜٙمنو. ابن سالم:  رغبة غير من فحج بمكة حصوُلو أي ات َفق (ٔٙ)
 .ٜٕٚ /ٕ، الزمخشري: ٜٚٔ/ٕ، الميداني: ٕٗٓ/ٕ
 ٕٔٔ/ٔالميداني: ، ٙٔٔ، الياشمي: صٜٖٖحّجيم. ابن سالم:  من الّناس نفر مثل خاليا أي (ٕٙ)
 .ٜٖٛ /ٕ، الزمخشري: ٜٔ/ٕ، الميداني: ٜٛٔالمستضعف. الّضبٍّي:  لمذليل يضرب  (ٖٙ)
، البكري: ٖٛٚالعماليق. ابن سالم:  من رجل اسم وُعَمي الضربة والصكة النيار نصف أى (ٗٙ)
 ٕٙ/ٔ، اليوسي: ٕٚٛ /ٕ، الزمخشري: ٕٛٔ /ٕ، الميداني: ٕٕٕ، الياشمي: ٛٓ٘/ٔ
، وفيو مبحث خاص بعنوان )صورة الحج الجاىمي في كتب ٜٕٙ-ٕٛٛعمي:  ينظر: أبو (٘ٙ)

 األمثال(
 ٘م، ٜٛٛٔ ،ٚط بمصر، المعارف دار الجاىمي، الشعر مصادر الدين، ناصر األسد، (ٙٙ)
 اليسوعي، صالحاني أنطون: تحقيق الدول، مختصر تاريخ ،(ىـ٘ٛٙت) الفرج أبو العبري، ابن (ٚٙ)

 ٖٜ م،ٕٜٜٔ ،ٖط بيروت، الشرق، دار
 ،ٕط مصر، الجامعية، المعرفة دار القديم، العرب تاريخ في دراسات بيومى، محمد ميران، (ٛٙ)
 ٜٖٗ ت.،.د
-الشريف المصحف لطباعة فيد الممك مجمع الميسر، التفسير التفسير، أساتذة من نخبة (ٜٙ)

 عند قولو تعالى: َ}ِلتُْنِذرَ ( ٖٛٗ، وفي التفسير نفسو )صٜٖٔم، صٜٕٓٓىـ/ ٖٓٗٔ ،ٕط السعودية،
 (: "لتنذر أىل )مكة( ومن حوليا من سائر الناس". َٚحْوَلَيا{ )الشورى:  َوَمنْ  اْلُقَرى ُأم  
 ٕ٘/ٔ، الزمخشري: ٛٛٔ/ٔ، الميداني: ٖٖ٘/ٔالعسكري:  (ٓٚ)
 لو يقال الجاىمية، في أمية سادات من: أحيحة أبو شمس، عبد بن أمية بن العاص بن سعيد ىو (ٔٚ)
 ٜٙ/ ٖ الزركمي: .السيادة عن كناية( العمامة ذو)و( العصابة ذو)
 ٛٛٔ/ٔالميداني:  (ٕٚ)
 ٕ٘ٔ/ ٖالسييمي:  (ٖٚ)
 ٕٔٛ/ٔ، الزمخشري: ٕٚٔ/ٕ، الميداني: ٖٖٔ/ٕالعسكري:  (ٗٚ)



                                                                     

 ٕٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 ِمن وكان قريش، بسيد ُوصف تيم، بن سعد بن كعب بن عمرو بن جدعان بن اهلل عبد ىو (٘ٚ)
 جاىمية تاريخ في الطرب ، نشوة(ىـ٘ٛٙ ت) سعيد األندلسي، ابن: ينظر. الجاىمية ِفي األجواد الكرماء
 -ٖٖ٘ م،ٕٜٛٔ ،ٔط األردن، عمان، األقصى، مكتبة الرحمن، عبد نصرت الدكتور: تحقيق العرب،
 اهلل عبد: تحقيق والنياية، البداية ،(ىـٗٚٚ ت) الدمشقي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن. ٖٗ٘
 ٕ٘ٙ/ ٖ م،ٖٕٓٓ/ ىـٕٗٗٔ ،ٔط ىجر، القاىرة، دار التركي، المحسن عبد بن
 .ٖٗ٘ الطرب: نشوة: ينظر (ٙٚ)
معرب.  فارسي الحنطة ُلبٍّ  من يسو ى يؤكل، الذي ىو الَحْمَواءِ  من . والفالوذ:ٕٔٛ/ٔالزمخشري:  (ٚٚ)

 لسان العرب )مادة: فمذ(
 ،ٗط بيروت، الساقي، دار اإلسالم، قبل العرب تاريخ في المفصل الدكتور، عمي، جواد (ٛٚ)

 ٙ/ٚ م،ٕٔٓٓ/ىـٕٕٗٔ
 ،ٖٜ/ٕ الميداني: ،ٕٜ/ٕ العسكري: ،ٙٛٔ الياشمي: ،ٕٖٗ البكري: ،ٖٕٙ ابن سالم: (ٜٚ)

 ٕٔٓ/ٔاليوسي:  ،ٜٗٔ/ٕ الزمخشري:
 ابن منظور: )مادتا: خضم وقضم( (ٓٛ)
 ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٔٛ)
 ٗ٘ٔ/ٕ، الزمخشري: ٓٚٔالياشمي:  (ٕٛ)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٚٔٔ الّضبٍّي: (ٖٛ)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٕٕٗ/ٕ العسكري: (ٗٛ)
 ٕٕٗ/ٕ العسكري: (٘ٛ)
ويقال: أندم من أبي غبشان، وأخسر من أبي غبشان، وأخسر صفقًة من أبي غبشان، وأليف من  (ٙٛ)

، ٖٙ٘، ٕٗ٘/ٕ، ٕٙٔ/ٔ. الميداني: ٖٕٕ/ٕ، ٕٖٗ، ٖٚٛ/ٔ. العسكري: ٗٔأبي غبشان. الياشمي: 
 .ٜٔٔ، ٕٖٔ /ٕ، اليوسي: ٖٙٛ، ٖٙ٘، ٕٚ/ٔالزمخشري: 

 أخبار في المنمق ،(ىـٕ٘ٗ ت) عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد جعفر ينظر، البغدادي، أبو (ٚٛ)
 السييمي، .ٕٚٛ م،ٜ٘ٛٔ/ ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط بيروت، الكتب، عالم فاروق، أحمد خورشيد: تحقيق قريش،

 دار النبوية، السيرة شرح في األنف الروض ،(ىـٔٛ٘ ت) أحمد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو
 ٕٖ/ ٕ ىـ،ٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، العربي، التراث إحياء

 -ٕٗٔتنظر ىذه النصوص الشعرية مع اختالف في بعض األلفاظ والعبارات في: األندلسي:  (ٛٛ)
 المموك أخبار في المزيدية المناقب ،(ىـٙ ق: ت) نما بن محمد اهلل ىبة البقاء أبو . الحمي،ٕ٘ٔ

 عم ان، الحديثة، الرسالة مكتبة درادكة، موسى وصالح خريسات، القادر عبد محمد: تحقيق األسدية،
 ٜٖٔ م،ٜٗٛٔ ،ٔط
 ٖٕ٘/ٛ: جواد عمي: -مثالً –ينظر  (ٜٛ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕ٘ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 المصادر والمراجع

 :ىـ(ٜٚٚابن بطوطة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الطنجي )ت -ٔ
المسماة: تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، المطبعة رحمة ابن بطوطة  -

 ىـ.ٕٕٖٔ، ٔ، طبمصر الخيرية
 :ىـ(ٗٔٙابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد األندلسي )ت -ٕ

 رحمة ابن جبير، دار صادر، بيروت، د.ت. -
  :(ىـٙ٘ٗ ت) األندلسي أحمد بن عمي محمد أبو حزم، ابن -ٖ

 مصر، المعارف، دار عباس، إحسان: تحقيق حزم، البن أخرى رسائل وخمس السيرة جوامع -
 م.ٜٓٓٔ ،ٔط

  :ىـ(ٕٕٗابن سالم، أبو عبيد القاسم )ت -ٗ
األمثال، حققو وعمق عميو وقّدم لو: الدكتور عبدالمجيد قطامش، دار المأمون لمتراث، دمشق،  -

 م.ٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ، ٔبيروت، ط
  :ىـ(ٗ٘ٛمحمد المكي الحنفي )ت ابن الضياء، أبو البقاء محمد بن أحمد بن -٘

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، تحقيق: عالء إبراىيم  -
 م.ٕٗٓٓىـ/ٕٗٗٔ، ٕوأيمن نصر، دار الكتب العممية، بيروت، ط

  :ىـ(٘ٛٙابن العبري، أبو الفرج )ت -ٙ
، ٖالشرق، بيروت، طتاريخ مختصر الدول، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار  -

 م.ٕٜٜٔ
  :ىـ(ٚٗٚابن كثير، اإلمام أبو الفداء إسماعيل )ت -ٚ

/ ىـٕٗٗٔ ،ٔط القاىرة، ىجر، دار التركي، المحسن عبد بن اهلل عبد: تحقيق والنياية، البداية -
 مٖٕٓٓ

 م.ٜٔٚٔىـ/ ٜٖٙٔالسيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت،  -
  :ىـ(ٔٔٚلفـضل جمال الدين محم د بن مكرم )تابن منظور، أبو ا -ٛ

 م. ٜٜٗٔىـ/ ٗٔٗٔ، ٖلسان العرب، دار صادر: بيروت، ط -
 ت) المعافري، الحميري أيوب بن ىشام بن الممك عبد الدين جمال محمد أبو ىشام، ابن -ٜ

  :(ىـٖٕٔ
براىيم السقا، مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة -  مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ وعبد األبياري، وا 

 مٜ٘٘ٔ/ ىـٖ٘ٚٔ ،ٕط بمصر، وأوالده الحمبي البابي مصطفى ومطبعة



                                                                     

 ٕٙ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

  :أبو عمي، د. محمد توفيق -ٓٔ
 هٛٓٗٔ، ٔدراسة تحميمية، دار النفائس، بيروت، ط-األمثال العربية والعصر الجاىمي -

 م.ٜٛٛٔـ/
  :ىـ(ٕٓ٘األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )ت نحو -ٔٔ
، ٔمكة وما جاء فييا من اآلثار، دراسة وتحقيق: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط أخبار -

 د.ت. 
  :األسد، ناصر الدين -ٕٔ
 م.ٜٛٛٔ، ٚمصادر الشعر الجاىمي، دار المعارف بمصر، ط -
  :(ىـ٘ٛٙ ت) سعيد ابن األندلسي، -ٖٔ
 األقصى، ةمكتب الرحمن، عبد نصرت الدكتور: تحقيق العرب، جاىمية تاريخ في الطرب نشوة -

 م.ٕٜٛٔ، ٔاألردن، ط عمان،
  :البرقوقي، عبدالرحمن -ٗٔ
 م.ٜٕٜٔىـ/ ٖٚٗٔشرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  -
  :(ىـٕ٘ٗ ت) عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد جعفر أبو البغدادي، -٘ٔ
/ ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط بيروت، الكتب، عالم فاروق، أحمد خورشيد: تحقيق قريش، أخبار في المنمق -

 مٜ٘ٛٔ
  :ىـ(ٚٛٗالبكري، أبو عبيد )ت -ٙٔ
 م.ٜٔٚٔ، ٔفصل المقال في شرح كتاب األمثال، تحقيق: إحسان عباس، ط -
  :جواد عمي، الدكتور -ٚٔ
 مٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ، ٗالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار الساقي، بيروت، ط -
  :ىـ(ٗٗٓٔلحمبي، عمي بن برىان الدين )تا -ٛٔ
 ىـ.ٓٓٗٔالسيرة الحمبية في سيرة األمين المأمون، دار المعرفة، بيروت،  -
  :(ىـٙ ق: ت) نما بن محمد اهلل ىبة البقاء أبو الحمي، -ٜٔ
 وصالح خريسات، القادر عبد محمد: تحقيق األسدية، المموك أخبار في المزيدية المناقب -

 مٜٗٛٔ ،ٔط عم ان، الحديثة، الرسالة مكتبة درادكة، موسى
  :(ىـٕٙٙت) اهلل عبد بن ياقوت الحموي، -ٕٓ
 م.ٜٚٚٔ/ ىـٜٖٚٔ بيروت، صادر، دار البمدان، معجم -



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٚ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
  :(ىــٖٖٛت) العباس بن محمد بكر أبو الخوارزمي، -ٕٔ
 ىـ.ٕٗٗٔ اإلمارات العربية المتحدة، األمثال المولدة، المجمع الثقافي، أبو ظبي، -
  الدمشقي: محمود بن الدين خير الزركمي، -ٕٕ
 م.ٕٕٓٓ ،٘ٔط بيروت، لمماليين، العمم دار األعالم، -
  :ىـ(ٖٛ٘الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت -ٖٕ
 م.ٜٚٛٔ، ٕالمستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العممية، بيروت، ط -
  سممى: أبي بن زىير -ٕٗ
 مٕ٘ٓٓ/ ىـٕٙٗٔ ،ٕط بيروت، المعرفة، دار طّماس، حمدو: وشرحو بو اعتنى الديوان، -
  :ىـ(ٜ٘ٔمؤرج بن عمرو )تالسدوسي، أبو فيد  -ٕ٘
األمثال، حققو وقّدم لو ووضع فيارسو: الدكتور رمضان عبد التواب، دار النيضة العربية،  -

 م.ٖٜٛٔبيروت، 
  :(ىـٔٛ٘ ت) أحمد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو السييمي، -ٕٙ
 ىـٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، العربي، التراث إحياء دار النبوية، السيرة شرح في األنف الروض -
  :ىـ(ٜٕٔي، المفّضل بن سممة بن عاصم )تبٍّ الضّ  -ٕٚ
الفاخر في األمثال، اعتنى بو ووضع حواشيو: محمد عثمان، دار الكتب العممية، بيروت،  -

 م.ٕٔٔٓ، ٔط
  :(ٜٖ٘العسكري، أبو ىالل )ت بعد -ٕٛ
، دار الفكر، بيروت، جميرة األمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، وعبد المجيد قطامش -

 م. ٜٛٛٔ، ٕط
  :ىـ(ٕٖٛالفاسي، تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن عمي المكي الحسني )ت -ٜٕ
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔشفاء الغرام بأخبار البمد الحرام، دار الكتب العممية، ط -
  :ىـ(ٕٕٚالفاكيي، أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس المكي )ت -ٖٓ
لدىر وحديثو، تحقيق: د. عبد الممك عبد اهلل دىيش، دار خضر، أخبار مكة في قديم ا -

 ىـ.ٗٔٗٔ، ٕبيروت، ط



                                                                     

 ٕٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

  :قطامش، الدكتور عبد المجيد -ٖٔ
 م.ٜٛٛٔ ىـ/ٛٓٗٔ، ٔدراسة تاريخية تحميمية، دار الفكر، دمشق، ط-األمثال العربية -
  :ىـ(ٖ٘٘المقدسي، المطير بن طاىر )ت نحو -ٕٖ
 بور سعيد، د.ت. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، -
  :(ىـ٘ٗٛ ت) القادر عبد بن عمي بن أحمد العباس أبو المقريزي، -ٖٖ
 الحميد عبد محمد: تحقيق والمتاع، والحفدة واألموال األحوال من لمنبي بما األسماع إمتاع -

 م.ٜٜٜٔ/ ىـٕٓٗٔ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار النميسي،
  :ميران، محمد بيومى -ٖٗ
 ، د.ت.ٕالقديم، دار المعرفة الجامعية، مصر، طدراسات في تاريخ العرب  -
  :ىـ(ٛٔ٘الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري )ت -ٖ٘
 ىـ/ٖٗٚٔالدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت،  محييمجمع األمثال، تحقيق: محمد  -

 م.ٜ٘٘ٔ
  :نخبة من أساتذة التفسير -ٖٙ
/ ىـٖٓٗٔ، ٕالسعودية، ط-ريفالتفسير الميسر، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الش -

 م.ٜٕٓٓ
  :(ىـٖٖٚ ت)القرشي  محمد بن الوىاب عبد بن أحمد الدين شياب النويري، -ٖٚ
 هٖٕٗٔ ،ٔط القاىرة، القومية، والوثائق الكتب دار  األدب فنون في األرب نياية -
  :ىـ(ٖٖٚ، أبو الخير زيد بن عبد الّمو بن رفاعة )تالياشمي -ٖٛ
، ٔاألمثال، تحقيق: الدكتور عمي إبراىيم كردي، دار سعد الدين، دمشق، ط -

 م.ٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ
  :ىـ(ٖٓٛٔاليوسي، الحسن )ت -ٜٖ
زىر األكم في األمثال والحكم، حققو: الدكتور محمد حجي والدكتور محمد خضر، دار  -

 .ٜٔٛٔىـ/ ٔٓٗٔ، ٔالثقافة، الدار البيضاء )المغرب(، ط
 


