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Abstract 

 Popular Hijazi proverbs have a great significance in the lives of Hijazi people. They are 

considered a document for their ways of thinking, a summary for their experiences,  a core for 

their judgments, and a mirror for  their habits and tradition. Additionally, they are the best way of 

reserving their heritage, transferring it from one generation to another. Popular Hijazi proverbs, 

moreover, include religious, ethical, intellectual and social implications. They can be exploited in 

reserving Arabic lexical items and in studying the Hijazi dialect. Thus, a linguistic study of the 

popular Hijazi proverbs is also a study of the Hijazi dialect which will help us to identify most of 

its common linguistic features: phonetic, morphologic, syntactic and semantic. On the other hand, 

such study of popular Hijazi proverbs can be contrasted and compared to classical Arabic proverbs 

and other proverbs of similar dialects. Popular proverbs have well known characteristics, such as 

using the slang or colloquial languages and using a mixture of both classical Arabic and the slang. 

Although there are many books and researches dealing with the Hijazi proverbs, they are 

concerned only with their collection, explanation and implication. This study, however, is an 

attempt to study the linguistic features of the popular proverbs in Hijaz (Makkah, Madina and 

Jeddah) in the following levels: 

1- Phonetic features (vowels, consonant, stress) 

2-Morphological features (verb weights, pluralization, masculization/feminization, 

3- Syntactic-structural features (sentence, analysis) 

4- semantic features (lexical items and their meanings) 

It is hoped that this study will shed light on the general characteristics of the features of the 

Hijazi dialect, the difference between the Hijzi dialect and classical Arabic for non-Arab learners, 

and the various effects and  benefits. 
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 خصـــمل

الشعبية )العامية( أمهية كبرية يف حياة أهل  اللهجة احلجازية يف ضوء األمثال الشعبية "دراسة لغوية"لألمثال
احلجاز، فهي جزء توثيقي يدل على أمناط تفكريهم، وهي خالصة جتارهبا، ولبُّ حكمها، ومرآة عاداهتا وتقاليدها، كما 

كما تتضمن األمثال الشعبية احلجازية الكثري من املضامني  تعد إحدى أقوى الوسائل حلفظ تراثها تتناقله األجيال.
 ، لدينية واألخالقية واالجتماعية والفكرية. وميكن استثمار األمثال الشعبية يف حفظ مفردات اللغة العربية وغريبهاا

لذا فإنَّ دراسة لغة األمثال الشعبية احلجازية هي دراسة للهجة احلجازية  واستثمارها أيضا يف دراسة اللهجة احلجازية.
من الظواهر اللغوية الشائعة يف اللهجة احلجازية، كما جتلت يف األصوات،  اليت بواسطتها نستطيع التعرف على الكثري

إذا –والنظام الصريف، وتركيب اجلمل، واشتقاق األلفاظ ودالالهتا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم هذه الدراسة 
 ة.مبقارنة لغة األمثال العربية الصيحة وأخواهتا احلجازية املشاهب  –اقتضت الضرورة العلمية

ولألمثال الشعبية خصائص لغوية معروفة، حيث تستخدم فيها اللغة العامية، أو اللغة الدارجة يف اجملتمع، كما 
وعلى الرغم من أنَّ هناك العديد من الكتب واملباحث اليت كتبت عن  تستخدم خليطا من اللغة الفصحى والعامية مًعا.

 ها وشرحها، وذكر مضامينها. ومل تكن تعىن بدراستها دراسة لغوية.األمثال احلجازية، إال أهنا تناولتها من حيث مجع
وهذه الدراسة هي حماولة متواضعة لدراسة خصائص لغة األمثال الشعبية يف احلجاز )مكة املكرمة، واملدينة املنورة، 

 وجدة(. يف املستوايت اآلتية:

 مواضع النرب(.  –أصوات اللني  –اخلصائص الصوتية )األصوات الساكنة    -1

 صيغ املثىن واجلموع(.  –اخلصائص الصرفية )أوزان الفعل    -2

 اإلعراب(.  –)اجلملة    –الرتكيبية    -اخلصائص النحوية   -3

 اخلصائص الداللية )خصائص األلفاظ ومعانيها(.  -4

لفرق بني ولعلي أستطيع يف ضوء هذه الدراسة أن أرسم السمات العامة خلصائص اللهجة احلجازية، وأن أبني ا
 اللهجة احلجازية وبني اللغة العربية الفصحى للمتعلم غري العريب، وأن نسلط الضوء على اآلاثر املتباينة والفائدة.
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 -: مقدمة

فإن لدارسة اللهجات العربية املعاصرة أمهية كبرية إذ ميكن بوساطتها التعرف على الكثري من الظواهر اللغوية 
الشائعةفيها، وتكشف عن ا لتطور الذي حلق هبا. ويهتّم علم اللغة احلديث بدراسة اللهجات احملكّية للتعرف على 

د حركة التغري اللغوي من املستوى الفصيح إىل العامي، وابلعكس. ومن أجل هذا قامت هذه الدراسة، خصائصها ورص
واليت آثرُت أن تكون يف اللهجة احلجازية يف ضوء أمثاهلا الشعبية. إن دراسة اللهجة احلجازية وغريها من اللهجات 

إن الوقوف على خصائص اللهجة احلجازية يعيننا على   العربية احلديثة، هي من أوىل األمور للحفاظ على اللغة العربية.
 انتقاء الصاحل القريب إىل الفصحى وتعميمه يف االستعمال، وبذلك نسهم يف تقريب الفصحى من العامية. 

إن دراسة األمثال الشعبية احلجازية تساعد على حفظ مفردات اللغة العربية وغريبها. إن دراسة األمثال يف حد ذاهتا هلا 
ية كبرية، فهي تعّد جزًءا ال يتجزأ من املوروث الثقايف للمجتمع احلجازي، وهي جزٌء توثيقّي يدل على أمناط تفكريهم. أمه

إن ألهل احلجاز معجًما لفظيًّا متفّرًدا وغنيًّا ابلكلمات واالشتقاقات، ويف هلجتهم  :أساسيات اختيار اللهجة احلجازية
ألهالحلجاز ميزة تفردت هبا، وهي و ثروة لفظية ثرَّة، متثّلت يف املفردات، ويف تعابريهم الشعبية، وهي جديرة ابلدراسة. 

ما حيّوروهنا بطريقتهم ليجعلوا هلا جرًسا ووقًعا مقبواًل   أن كثريًا من ألفاظهم يف األصل من العربية الفصحى، بيد أهنم دائًما
، وإن كنت أدمت (1)لدى أكثر الناس. وقد اعتمدُت يف مجع املادة على ما ُدوِّن يف معظم كتب األمثال احلجازية

بضبط األمثال النظر يف كتاب "معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز" لألستاذ/ فريد سالمة، لغزارة مادته. وقد ُعنيُت  
وبعد  .رغبًة يف أن يُقرَأَ املثل بطريقته احلجازية األصلية، مستخدمة الرموز الصوتية الدولية حىت أضبطها نطًقا وتشكياًل 

 تقليب الفكر، وإنعام النظر، رأيت أن درس خصائص لغة األمثال الشعبية احلجازية يف املستوايت اآلتية: 

 اإلتباع واملزاوجة(.  –النرب    –اإلدغام    –اهلمز    –أصوات اللني  –الساكنة  أواًل: اخلصائص الصوتية )األصوات  

 صيغ املثىن واجلموع (.   –اثنًيا: اخلصائص الصرفية )أوزان الفعل  

 .اجلملة (  -الرتكيبية ) اإلعراب  –اثلثًا: اخلصائص النحوية  

 
 مثل: هناك العديد من الكتب اليت تناولت األمثال احلجازية، من حيث مجعها، وشرحها، وذكر مضامينها، لكنها مل تُعَن بدراستها دراسة لغوية،  (1)

 معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، مكة املكرمة املدينة املنورة وجدة خصوًصا، لألستاذ/ فريد سالمة.  •
 األمثال الشعبية احلجازية مكية ، مدنية ، جداوية ، لألستاذة/ اعتدال عطيوي.  •
 األمثال العامية يف مكة املكرمة ، ألستاذ حسني حمضر . •
 األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، لألستاذ/ أمحد السباعي.  •
 األمثال العامية ، لألستاذ/ حممد صادق دايب. •
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 رابًعا: اخلصائص الداللية )خصائص األلفاظ ودالالهتا ومعانيها (. 

ولعلي أستطيع يف ضوء هذه الدراسة أن أرسم السمات العامة خلصائص اللهجة احملكّية احلجازية، وأن أبنّي  
الفرق بني اللهجة احلجازية وبني اللغة العربية الفصحى للمتعلم غري العريّب، وأن أسلط الضوء على اآلاثر املتباينة والفائدة، 

قبل أن أمضي يف حبثي أوّد أن ألقي :  تعريف املصطلحات .على الطريق  وأرجو هللا أن تكون هذه الدراسة خطوة جادة
اللهجة يف اللغة هي اللسان، أو طرفه، أو جرس  الضوء على بعض املصطلحات الواردة يف هذه الدارسة. اللهجة:

من الصفات . ويف االصطالح: هي جمموعة (2)الكالم، أو هي اللغة اليت ُجبل عليها اإلنسان فاعتادها، ونشأ عليها
املثل لغة: جاء يف لسان العرب:  . املثل:(3)اللغوية، تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات أفراد هذه البيئة

ُهُه وَشبَ ُهُه مبعىن، قال ابن بري: الفرق بني املماثلة واملساواة، )املثل كلم ب ْ ثْ ُلُه وَمثَ ُلُه، كما يقال: شِّ ة تسوية، يقال: هذا مِّ
واة تكون بني املختلفني يف اجلنس و املتفقني؛ ألن التساوي هو التكافؤ يف املقدار، ال يزيد وال ينقص، وأما أن املسا

املثل اصطالًحا: ذكر ابن . (4).. وال َمَثل الشيء الذي يضرب لشيء فيجعله مثله.املماثلة فال تكون إال يف املتفقني،
.. وفيه ثالث خالل: إجياز .اإلنسان أبًدا، يتأّسى به، ويعظ وأيمر ويزجررشيق: )املثل مسي بذلك؛ ألنه ماثل خلاطر 

هي اليت تستعملها العامة، وأفراد الشعب، سواء أكان مثاًل   األمثال الشعبية:.  (5) اللفظ، وإصابة املعىن، وحسن التشبيه
كبريًا، أم كان مثاًل مستحداًث ليس له أصل من األمثال فصيًحا حّرفوه حتريًفا قلياًل، أم كان مثاًل فصيًحا غرّيوه تغيريًا  

 .  (6)الفصيحة، أم كان مثاًل نقلوه مؤخرًا من األقطار اجملاورة، وليس ذا أصل عريبّ 

 اللهجة احلجازية:

 اللهجة احلجازية ليست هلجة واحدة، وإمنا هي جمموعتان: 

اجملموعة األوىل: هي اللهجة احلضرية، وهي هلجة عربية شعوبية، لوجود املدينتني مكة واملدينة، اللتني يقدم  -1
إليها العرب واملسلمون بغرض جماورة احلرمني الشريفني، أو لظروف أخرى، فاستوطنوا فيها وأصبحوا من 

نبع والطائف، وهي اللهجة اليت اعتاد الناس أهلها. ويتكّلم هبا سّكان مكة املكرمة وجّدة واملدينة املنورة وي
 على تسميتها ابللهجة احلجازية. 

 
 . 6/395واتج العروس، الزبيدي،  2/395انظر مادة "هلج" يف لسان العرب، ابن منظور،  (2)
 .16يف اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، ص  (3)
 .611 – 11/610لسان العرب، مادة "مثل"،  (4)
 .280العمدة، ابن رشيق ، ص  (5)

 . 17األمثال العامية يف جند، حممد العبودي، ص  (6)
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اجملموع الثانية: وهي هلجات قبائل احلجاز، سواء أكانوا من سكان املدن، أم البادية، أم القرى، أم الوداين،  -2
 . (7)وتسمى عادة ابللهجة البدوية

 الدراسة اللغوية: 

لفاظ وتراكيب لغوية خمصوصة استخدمت يف صياغة األمثال الشعبية وهي الدراسة اليت تقوم على تتبع أ
 احلجازية. 

 

 املبحث األول: اخلصائص الصوتية

 نظام األصوات الساكنة، وأصوات اللني. -1

 األصوات الساكنة:  .أ

 اإلبدال أو التطور الصويّت:  -1

 حو اآليت: يلجأ أهل احلجاز إىل إبدال حروف حبروف أخرى، وميكن تسجيل هذه الظاهرة على الن

 * السني والصاد: 

، وهو صوت مهموس مرقق، ويتفق (8)حّدد علماء العربية القدامى خمرج السني بني طرف اللسان وفويق الثنااي .أ
 مع الصاد يف املخرج، ويف صفيت اهلمس والرخاوة، إال أن الصاد مطبق، وهو النظري للسني.  

 . (9)ويرى احملدثون أن كالًّ من السني والصاد لثوي، احتكاكي، مهموس .ب

 .  (10)ونسب قطرب هذا اإلبدال إىل قوٍم من بين متيم، يقال هلم: بلعنرب .ج

 
 ar.m.wikipedia.orgاملوسوعة احلرة  –ويكيبيداي  (7)
 .4/433الكتاب،  (8)

 .120األصوات، د. كمال بشر، ص  -علم اللغة العام  (9)
 . 8/440، لسان العرب، 4/1323الصحاح، اجلوهري،  (10)
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جاز إىل إبدال السني صاًدا يف طائفة من ألفاظ أمثاهلم الشعبية، وقد عّد احملدثون هذا اإلبدال جنح أهل احل .د
 . (11)من املماثلة بني األصوات سعًيا وراء االقتصاد يف اجلهد العضلي، وتيسري النطق

 وميكن أن متثل لذلك ابآليت:  .ه

ْرَقْة(  .و ايِّْب يَِّعلَِّم السِّّ  )ال َماَل السَّ

ْرقَ ةْ  .ز       ʔ ʂ - ʂ e r - g a h  ال صِّّ

 * القاف واجليم:  .ح

وهو صوت   ،وصف القدماء من علماء العربية أبن خمرج القاف من أقصى اللسان وما فوقه من احلنك األعلى .ط
 . (12)جمهور

 . (13)لكن احملدثني يرون أهنا صوت هلوي شديد مهموس مرقق   .ي

الفصيحة، إذ تكون خالية من التعطيش، تنطق كاجليم وينطق أهل احلجاز القاف جيًما، وهي ختتلف عن اجليم   .ك
( يف اللغة اإلجنليزية، وتلك مسة اللهجات السعودية لكوهنا هلجات قبلية، فانعكس ذلك gالقاهرية، أو حرف )

 النطق يف أمثال غالبية مناطق اململكة العربية السعودية عامة، ويف احلجاز خاصة، حنو:    

 ʔ a r - r ɑ - f e : g    g a b- la ʈ - ʈ ɑ- r e : g)الرفيق قبل الطريق(       .ل

غري أن القاف الفصيحة تنطق بوضوح يف بعض األمثال اليت ال تزال حتتفظ بعناصر نظرياهتا، أي يف أمثال اللغة الفصحى، 
 حنو: 

 m -a  w a-:   ʕ e: d -  ʕ a r- q o: b)مواعْيد َعْرُقوْب(    •

 * الثاء والذال والظاء: 

 
 .184األصوات اللغوية، ص  (11)
 .4/434الكتاب،  (12)
 .84علم األصوات اللغوية، ص  (13)
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لغة أهل احلجاز بنطق األصوات اللسانية أو الذلقية بني أسنانية )الثاء والذال والظاء( بشكل خاص، فيتحّول متتاز 
 صوت الثاء إىل اتء: 

َن احلَبِّْل(.  • ْعَبان يِّ َخاْف مِّ  )اِّلِّلي يِّْقُرُصْه الت ُّ

ْعَبان      ʔa t - t o -ʕ  b a : nال ت ُّ

 ويتحّول صوت الذال إىل دال، أو زاي: 

ُلْه(.  •  )َفْجَع اَلدِّيْب َواَل قَ ت ْ

 ʔ a d - d e : bال دِّيْب     

ْن َزْنْب(.  •  )ُعُزْر أَقْ َبْح مِّ

  ʕ o - z o rعُ ُزر   

 z a n bَزْنْب    

 * الظاء والضاد: 

َن الُعَضاْم(.  • َْلى مِّ ْبْع ما ِيِّ  )بِّيْت السَّ

 ʕ o - ɖ ɑ : mُعَضام      

 أصوات اللني:  .م

ونعين أبصوات اللني تلك األصوات اليت مسّاها النحاة القدامى ابحلركات، أي أصوات اللني القصرية، وكذلك األصوات 
 اليت مّسوها حبروف املّد )األصوات الطويلة(. 

وتعكس األمثال الشعبية بعض الظواهر اليت تتعلق أبصوات اللني يف اللهجة احلجازية، وهي ظهور بعض أصوات اللني 
 صرية الزائدة، أو حذفها يف مقاطع معينة من الكلمة. الق

ولعّلها هي أهّم ميزة ختتّص هبا اللهجة احلجازية دون سائر اللهجات السعودية، فنجد أن الصوت الصائت الزائد بشكل 
 الفتحة يلفظ به بعد املقطع األخري للكلمة إذا حلق به الضمري املتصل، مثل: 
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 دقِّيْق + ُكم = َدقِّيَقُكم    ،   مَسْْن + ُكم = مَسَْنُكم    

 s a m - n -a k o m  f e : - d -a g e : - g a- k o m)مَسَْنُكم يف َدقِّيَقُكم(       •

 وتضاف كذلك األصوات الصائتة الزائدة الثالثة )الضمة والكسرة والفتحة ( يف كلمات أحادية املقطع على وزن )فَ ْعل(: 

رُبْ ُمفتاَح الَفرَْج(. •  )الصَّ

 ʂ ɑ- b o rَص بُ رْ   َص ْب ْر   

َن الَحبِّْل(. •  )الل ِّي يِّْقُرُصْه الَحنَْش يَِّخاْف مِّ

  ħ a - b e lَحـبِّــْل      َحْبْل        

 )َبعَْد َما َشاْب َودُّوه الُكتَّاْب(. •

  b a - ʕ a dَبــعَــْد      َبــْعــد         

 وعلى العكس مما سبق، نالحظ سقوط الصوت الصائت القصري، سواء أكان يف كلمة واحدة، مثل: 

بْك           َصاْحَبك      َصاحِّ

 تِّلَحُسْه ُكلُّْه(.)إذا كاْن َصاْحَبْك َعَسل ال   •

   ʂ ɑ: ħ - b a kَصاْحَبك       

 أم يف ملتقى كلمتني، مثل: 

 وال + تْ َقابِّل     وال + تِّقابِّْل            

 )قابِّْل اجليْش َوال تْ َقابِّل العِّيْش(. •

   t g a : - b e lتْ َقابِّل        



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 26 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

، ويرى الدكتور إبراهيم (14)أقصى احللق اهلمزة عند القدماء حرف جمهور من أقصى احللق، شديد مستثقل من-2
أنيس أن اهلمزة من أكثر األصوات شدة، فهي صوت حنجري، ليس ابجملهور وال ابملهموس، ونطقها حمققة من أشّق 

 .  (15)العمليات الصوتية؛ لذا مالت كل اللهجات السامية إىل التخلص منها يف النطق

ومن هنا ساغ فيها التخفيف، وهو لغة قريش، وأكثر أهل احلجاز، والتحقيق لغة متيم وقيس، قالوا : ألن اهلمزة حرف، 
 فوجب اإلتيان به كغريه من احلروف. 

ومتيل هلجة احلجاز إىل حتقيق اهلمزة يف مفردات، وإىل ختفيفها يف مفردات أخرى، إببداهلا حبرف من جنس حركة ما 
 فها. قبلها، أو حذ 

 فقد تتحّول اهلمزة إىل ألف، مثل: 

 )َضْربتنْي يف الرَّاس تِّْوَجْع(. •

 أو تتحّول إىل ايء، مثل: 

ُتْه َمَعاْه(.    •  )الَغايب ُحجَّ

 أو تتحّول إىل واو، مثل: 

َعّلْم احلِّاَلَقْه يف ُروَس اليتاَمى(.  •  )يِّت ْ

 أما تسهيل اهلمزة حبذفها، فمثل: 

ْد يف اأَلْرْض(.  • َما واحلَاسِّ  )الرَّازِّْق يف السَّ

 اإلدغام -2

وتدعى هذه الظاهرة   .هو ضرٌب من التأثري الذي يقع بني األصوات املتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو متقاربة
 .( Assimilationاملماثلة )  

 
 .56القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص  (14)
 .76يف اللهجات العربية، ص  (15)
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 . (16)رفني حرفًا كالثاين مشّدًداواإلدغام عند القدماء هو اللفظ حب

 ويقسم احملدثون أتثر األصوات إىل نوعني: 

 (: وفيه يتأثر الصوت الثاين ابألول. progressiveأتثر تقدمي ) .أ

 .  (17)(: وفيه يتأثر الصوت األول ابلثاين rogressiveأتثر رجعي ) .ب

 وقد وجدُت يف بعض كلمات األمثال الشعبية آاثر اإلدغام الذي ُعرف يف اللغة العربية، مثل: 

ْه(. •  )أَدِّّي العِّيْش خلَبَّازُْه َوَلْو َأَخْد ُنصُّ

هْ            n o ʂ - ʂ o h ُنصُّ

 تقدمي. فأصل هذه الكلمة )نصفه(، حيث أثر الصوت األول )الصاد( يف الثاين )الفاء( على سبيل التأثر ال

 )ُمدّْ رُُجوَلْك َعَلى َقدّْ لِّ َحاَفْك(. •

         g a d dَقدّْ   

 فأصل هذه الكلمة )َقْدر(، حيث أثر الصوت األول )الدال( يف الثاين )الراء( على سبيل التأثر التقدمي. 

 لكننا جند يف اللهجة احلجازية أن احلروف املشددة كثريًا ما تتعرض للتخفيف، مثل: 

 َقْد(.    ُمْد( و )قدّْ    )مدّْ      

 (  Stressالنرب )    -3

ونعين هبذا املصطلح : الضغط على مقطع من املقاطع حبيث يتميز عن غريه من مقاطع الكلمة، ويزداد وضوحه يف 
 .  (18)السمع 

 
 . 1/274القراءات العشر، ابن اجلزري، النشر يف  (16)
 . 180األصوات اللغوية، ص  (17)

 .170األصوات اللغوية، ص  (18)
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دكتور أنيس أن مواضع النرب يف اللهجات العربية احلديثة قد اختلفت اختالفًا عما كانت عليه يف اللهجات ويرى ال
 . (19)القدمية

وقد الحظُت أن هناك اختالفًا مبدئًيا يف التكوين املقطعي وعدٍد املقاطع يف الكلمة بني اللغة الفصحى واللهجة 
اب، وحذف تنوينها، فقّل عدد مقاطع الكلمة يف األمثال الشعبية مقارنة احلجازية، إذ اختفت يف األخرية حركات اإلعر 

 مع مقاطع الكلمة نفسها يف اللغة الفصحى، فعلى سبيل املثال: 

  ʕ o ʂ – f o' :- r o nيتألف كلٌّ من االسم )عصُفوٌر(:  

  y 'a j – r ɑ – ħ oوالفعل )جيرَُح(:  

 لعامية تتكوانن من مقطعني فقط : من ثالثة مقاطع، بينما أصبحت الكلمتان يف ا

  ʕ o ʂ – f o' : rعصُفوْر: 

  y 'a j – r ɑ ħيِّ جرَْح: 

 ومع ذلك نرى أن موضع النرب يف الكلمتني العامّيتني مل يتغري موضعهما يف الفصحى، رغم تقليل عدد املقاطع فيهما. 

وميكن أن نستنبط بعض مواضع النرب يف اللهجة احلجازية يف ضوء أمثاهلا الشعبية، حبسب ما ينطق هبا أهل احلجاز، 
 فنلخصها فيما أييت: 

 يقع النرب على املقطع األخري الطويل املغلق، إذا كانت الكلمة ذات مقطعني، أو أكثر.   -1

 = يف الكلمة ذات مقطعني: 

 (. )ال َساَلَم َعَلى طََعامْ  •

  ʈ ɑ - ʕ a' : m  طََعاْم 

 = يف الكلمة ذات ثالثة مقاطع: 

ايني(.  • قَّ  )يِّبيْع ال ُمويَْة يف َحارَة السَّ

 
 .45يف اللهجات العربية، ص  (19)
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اينيْ   s a g – g a : - y e' : n  َسقَّ

يقع النرب على املقطع الثاين من اآلخر يف الكلمة ذات ثالثة مقاطع أو أكثر، إذا كان متوسطًا، سواء  -2
 أكان مفتوًحا أم مغلًقا، وكان املقطع األول قصريًا، ومل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا. 

ريَْة(.  • ريَْة والَيْد َقصِّ  )العِّنْي َبصِّ

ريَةْ  ريَةْ              b a – ʂ e' : - r ɑ h  َبصِّ  g a – ʂ e' : - r ɑ h َقصِّ

اْر مِّ َخلَّْع(.  •  )اَبَب النَّجَّ

 m e – x ɑ' l – l a ʕ  مِّ َخلَّعْ 

ي ُعْد َأَصابِّيَعْك(.  •  )إَِّذا َسلَّْم َعلِّيَك احلَرَامِّ

 ʔ a – ʂ a : - b e' : - ʕ a k  أَصابِّيَعْك 

ربعة مقاطع، إذا كان متوسطًا، سواء أكان مفتوًحا يقع النرب على املقطع الثالث من اآلخر يف الكلمة ذات أ -3
 أم مغلًقا، ومل يلهِّ مقطع متوسط، ومل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا. 

اَل يف َساَلُهْم(.  • اَلْة يف َصاَلهَتُْم  َوَأْهَل السَّ  )أَْهَل الصَّ

 ʂ ɑ – l ɑ' : - t a – h o m  َصاَلهَتُمْ 

 يقع النرب على املقطع األول:  -4

 = يف الكلمة ذات مقطعني، إذا مل يكن املقطع الثاين طوياًل مغلًقا :  

 ʕ a' – s a l  )إِّْن كاْن َصاْحَبْك َعَسْل اَل تِّْلَحُسْه ُكلُّْه(.      َعَسلْ  •

 ذي قبله قصريًا: = يف الكلمة ثالثية املقطع، إذا مل يكن املقطع األخري طوياًل مغلًقا، وكان املقطع ال

 )َصدِّيَقْك َمْن َصَدَقْك(.  •

 ʂ ɑ' – ɖ ɑ -  g a k  َصَدَقكْ 
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 اإلتباع وال ُمزاوَجة-4

اهتّم علماء العربية القدامى هبذا املوضوع، وهو موضوع طريف جيمع بني اللغة واألدب، ومن أشهر هؤالء العلماء أمحد 
 بن فارس يف كتابه )اإلتباع واملزاوجة(. 

احلجازية هناك تعابري ُكثر تدخل حتت هذا الباب، واإلتباع أن تتبع الكلمة على وزهنا أو رويّها إشباًعا ويف اللهجة 
 . (20)وأتكيًدا

 ومن التعابري اليت تدخل حتت هذا الباب، ووردت يف األمثال احلجازية : 

 ُخوْش بوْش.  •

 زيطة وَزمبليطة.  •

ردادي.   • ردادي مِّ  سِّ

 َشْخَتْك ََبَْتْك.  •

 َشْقَلْة بَ ْقَلْة.  •

َقْح وبَ ْنَطْح ُوَحْبل الَغسيل.  •  َشن ْ

يَلْة بِّيَلْة.   •  شِّ

  ال فَيْش وال َعليْش. •

 

 املبحث الثاين: اخلصائص الصرفية 

هناك العديد من نقاط اخلالف بني نظام بنية الكلمة يف اللغة الفصحى واللهجة احلجازية، تتجلى واضحة يف لغة 
 األمثال الشعبية، وميكن أن نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما أييت: 

 
 . 27الصاحيب يف فقه اللغة، ابن فارس، ص  (20)
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 صيغ األفعال: 

 الفعل املاضي:  .أ

وَفعِّل، وفَ ُعل( ونالحظ أن األفعال اليت أتيت على وزن )فَ َعل( أييت الفعل الثالثي املاضي على ثالثة أوزان، هي: )فَ َعل، 
 بفتح العني، أتيت يف اللهجة احلجازية على الوزن نفسه، مثل: 

 )َضَرْبين َوَبَكى َسبَ ْقينِّ واْشتَكى(.  •

 )َضَرَب، َبَكى، َسَبَق( على زنة )فَ َعل( 

 ف هو )فِّعِّل( أما )َفعِّل( الفصيح فتتحقق يف اللهجة احلجازية على وزن خمتل

ْن رِّبِّْح(.  •  )ما يِّ ْمَدْح السوْق إال مِّ

 )رِّبِّح( على زنة )فِّعِّل( 

 أما )فَ ُعل( فهو اندر الوقوع يف املثل احلجازّي. 

 ب. الفعل املضارع: 

 يكسر أهل احلجاز حرف املضارعة، وهو ما يُعرف قدميًا ابلتلتلة، وتنسب إىل قبيلة هبراء.  

 . (21)مجيع العرب إال أهل احلجازويذكر ابن سيده أهنا لغة  

 لكننا نرى يف العصر احلديث أنه قد تغري احلال يف احلجاز، فألفيناهم يكسرون حرف املضارعة يف وزن )يَ ْفعِّل( حنو: 

ْن بُوُعْه(.  •  )ما يِّْعرِّف ُكوُعْه مِّ

ْد املاْل إال أصحابُْه( •   .(22))ما يِّ ْحسِّ

 ويف وزن )يَ ْفَعل( حنو: 

 )إَذا كان صاْحَبْك َعَسْل ال تِّْلَحُسْه ُكلُّْه(.  •
 

 .14/216املخصص، ابن سيده،  (21)
 مضارع )حَسد( على زنة )يَ ْفعِّل، ويَ ْفُعل( (22)
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•   .)ْ ْه وتِّْنَسرتِّ ْر اي ْتُصكُّ  )اي تِّْفَتْح بيتْك وتِّْفَتخِّ

 ج . فعل األمر: 

م يكثر استعمال فعل األمر يف األمثال الشعبية احلجازية، فأسلوب األمثال تتحقق فيه غالًبا مسة احلوار بني املتكل
 والتحذير، مثل:   ،واحلثّ   ،والتعليم ،والنصيحة  ،واملخاطب للعظة

ْع(.  •  )إذا أطَعْمَت فأْشبِّْع، وإذا َضَرْبَت فأْوجِّ

 )إذا تِّْبغى تِّ ْحرُِّمْه أْسأَلُْه(.  •

 يف تُ رَابُْه(.    (23))إذا فاتَك الرَّكْب اتْ َمْردَغْ  •

 ومما يالحظ أيًضا يف فعل األمر األجوف أنه حيتفظ حبرف العلة دائًما يف األمثال احلجازية، مثل: 

 )عِّيْش َكترْي تُشوّف َكترْي(.  •

نْي نَ ْفَسْك(.  • نْي قَ ْرَشْك وال هتِّ  )هِّ

يْس(.  •  )قِّيْس قَ ْبَل الَغطِّ

 د . الفعل املبين للمجهول: 

بية احلجازية، وإن ُوجدت فهي اندرة، وترجع غالًبا إىل نظائرها يف اللغة ختتفي صيغة الفعل اجملهول من األمثال الشع
 الفصحى، مثل: 

َا ُيْسَتطَاْع(.   •  )إذا أَرْدَت أن ُتطَاْع َفْأُمْر مبِّ

بينما حتّل حمّلها صيغة املطاوعة )صيغة الفعل املبين للمجهول املزيد( اليت ُعرفت يف اللغة الفصحى مع بعض التغيريات 
 اِّفْ تَ َعل( وتصبح اتفعل وغريها.   –مع نظم اللغة العامية يف احلجاز. ومن أبنية املزيد: )اِّنْ َفَعل  لتتناسب  

يْد وال يِّْنَصاْد(.  • رَصاْد يِّصِّ  )هللْا ابل مِّ

 
. ومعىن )امْتَْردَغ(: 427-8/426 الرِّداغ أو يف الرَّْدَغةِّ. انظر مادة "ردغ"،  جاء يف لسان العرب، الرَّدُغ والرََّدَغةُ والرَّْدَغةُ ابهلاء: املاء والطني والوْحل الكثري الشديُد ... وارتدَغ الرَّجُل: وقع يف   (23)

 .116ر نفسك ابلرتاْب( ، انظر معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، ص أي َعفِّ 
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ْن غِّرْي اَنْس  َما تِّْنَداْس(.  •  )َجنَّْة مِّ

َقرَا(.    )إْن َكاْن نِّسيُتوا • فَاتِّْر تِّن ْ  اللِّي َجَرى  َهاتُوا الدَّ

رْي يتَّاَكْل حلَُْمْه(.  •  )ُمو ُكلّْ طِّ

َقاْل لُْه َمْرَحَبا(.  •  )ُمو كلّْ َوْش يِّت ْ

 صيغة املثىن:  -1

 اقتصرت صيغة املثىّن يف اللهجة احلجازية على االسم، وقد جاءت مالزمة للياء، مثل: )َضْربَتنْي( بينما دخلت التثنية يف
 ضربتني(.   ،اللغة الفصحى على االسم )َضربتان 

 )َضْربَتِّنْي يف الرَّاْص تِّْوَجْع(.  •

ْة اللِّي ماهَلا إْدنِّنْي ما يشيُلوها إال اِّْتنِّنْي(.  •  )الُقفَّ

تّْ ُوَجاريتنْي َعَلى قَلِّي بِّيَضتِّنْي(.  •  )سِّ

وكذلك دخلت التثنية على الضمائر "مُها"، ويف العامية حلت حمّلها "ُهمَّ"، وعلى امسي اإلشارة يف املذكر "هذان" ويف 
املؤنث "هااتن"، ويف العامية يقال: فيهما: "دول، أو هادول"، وعلى امسي املوصول "اللذان، واللتان" ويف العامية: اِّللِّي، 

 مية: يضربوا.  وعلى األفعال "يضرابن" ويف العا

 وكثريًا ما تُ ْبدُِّل صيغة املثىن بصيغة اجلمع يف اللهجة احلجازية، مثل: 

َاَفْك(.  •  )ُمْد رُُجوَلْك َعَلى َقدّْ حلِّ

 r o - J o : l  رُُجول   رِّْجل 

 صيغ اجلموع:  -2

 تستخدم لغة األمثال احلجازية صيغة اجلموع على غري أوزاهنا املعروفة، حنو: 

ُنوْن َعالِّْق  يِّْشغِّْل ويَِّقالِّْق(.   * ُسُنوْن، ويف  الفصحى: أْسنان. )اللِّي بِّنَي السُّ

ي  املصايْب إال من احلََبايِّْب(.  * احلََبايْب، ويف الفصحى: األْحباب. )ما جتِّ
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 املبحث الثالث: اخلصائص النحوية 

 أواًل: اإلعراب: 

إّن من أهم الفروق بني اللغة العامية واللغة الفصحى، هو أن العامية ممثلة يف اللهجات فقدت أحوال اإلعراب، وخفاء 
اإلعراب من أواخر األلفاظ ظاهرة عامة يف اللهجات السعودية، وسائر اللهجات العربية، وليس هذا بَِّدًعا فقد توارى 

الطبعّي أن تنعكس هذه الظاهرة على األمثال الشعبية احلجازية، فنرى  اإلعراب يف ألسنة العامة منذ عدة قرون، ومن
 أهنم مييلون إىل تسكني أواخر الكلمات: 

 )إعمْل طَيَّْب وأْرميْه يف الَبَحْر(.  •

ي القوْس لباريْه وال تباريْه(.  •  )أْعطِّ

يعاْد(.  • رْي من ألْف مِّ  )ُربَّ ُصْدَفْة خِّ

ْد َشايْل دِّقْ ُنْه والتاينِّ تَ ْعباْن(.  •  )َواحِّ

ا تلفظ بعالمة من عالمات اإلعراب، ونقصد تلك األمثال اليت ال تزال تربطها   لكننا قد جند أمثااًل حجازية قليلة جدًّ
 مثل:   ،أبصوهلا الفصيحة القدمية عالقٌة وطيدةٌ 

 ، َشرًّا تلقى(. )َخريًا تِّعَملْ  •

 )اتقِّ َشرَّ َمْن أحسْنَت إليْه(.  •

 )عنَد االمتحاْن يُْكَرُم املْرُء أو يُ َهاْن(.  •

 = سقوط نون الرفع من األفعال اخلمسة: 

 ونعين األفعال املضارعة املسندة إىل واو اجلماعة )للمخاطبني والغائبني(، مثل: 

َغاْر ويِّْنَجلي الغَُباْر(.  •  )يِّْكرَبُوا الصُّ

 )اأَلوالْد ما يِّرْتَبُّوا إال بِّ َهزَّ الُكُتوْف(.  •

 =  التنوين ابلفتح: 
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 ويظهر يف أواخر بعض الكلمات، وإن كانت مثل هذه األمثال اندرة الورود، مثل: 

ُعْه(.  •  )ُكالًّ يَ َرى النَّاْس بِّعنْي طَب ْ

 )ُكالًّ يُِّشوْف قِّْرُدْه َغزَاْل(. •

هاْب ( • اْب َعساها الدَّ  .) يًدا هتِّ

ْعل عالمة اجلمع )الواو(:    =  إحلاق الفِّ

تستخدم اللهجُة احلجازيُة الفعَل ُملحًقا بعالمة اجلمع، أي إبضافة واو اجلماعة إىل الفعل املسند إىل فاعل ظاهر، وهذا 
 فهم يفردون الفعل اكتفاء بداللة الفاعل على اجلمع، وهذه ظاهرة حنوية يف بعض  ،خمالف للمشهور لدى مجهرة العرب

، (24)وتعرف قدميًا بلغة "أكلوين الرباغيث"، و أشار سيبويه إىل هذه اللغة يف كتابه ،اللهجات العربية القدمية واحلديثة
 . (25)وبلحارث بن كعب ،ونسبها ابن هشام إىل أكثر من قبيلة عربية فصيحة، وهم : طيء، وأزد شنوءة

 وانعكس ذلك على لغة األمثال الشعبية احلجازية، مثل: 

َغاْر ويُوقَ ُعوا فيها الُكباْر(.  •  )يِّْعملوها الصُّ

َهاُدوا(.  •  )إَذا يِّْشبُعوا الُفَقرا يِّت ْ

 اثنًيا: اجلملة: 

ِيتلف تركيب اجلملة يف لغة األمثال الشعبية احلجازية عن تركيبها يف اللغة الفصحى اختالفًا ظاهرًا،  -1
 سيما يف ترتيب اجلملة، وكذلك يف نوعها. وال

وقد أشار القدامى إىل أن اللغة الفصحى متيل حنو استخدام اجلملة الفعلية، بينما جند أن اجلملة االمسية هي األثرية لدى 
 .   (26)األدابء املعاصرين مع أهنم يستخدمون كثريًا اجلملة الفعلية

 
 .1/19انظر الكتاب،  (24)
 . 4/365مغين اللبيب، ابن هشام،  (25)
 .102مستوايت العربية املعاصرة يف مصر، ص  (26)
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ت بناء فعلي، أي أهنا تبدأ ابلفعل، ويليها االسم. أما اللغة العامية يف إذن، فاألصل يف اجلملة الفصحى أن تكون ذا
األمثال الشعبية فاألمر فيها خمتلف، إذ ألفينا األصل يف مجلها أهنا تتكون من البناء االمسي، أي أهنا تبدأ ابالسم، مث 

 يعقبها الفعل، وأضحى هذا النظام هو الذي يسود لغتها، حنو:  

ْب(. )العِّنْي ما تِّْعلَ  •  ى على احلَاجِّ

ْد والرَّازِّْق يِّْرُزْق(.  • ْد يِّ ْحسِّ  )احلَاسِّ

•  .) رّْ يِّ ُخصّْ  )اخلِّرْي يُِّعّم والشَّ

ولعّل من خصائص اجلملة االمسية يف األمثال العامية احلجازية أهنا تبدأ ابلضمائر املنفصلة أكثر مما نراه يف اللغة الفصحى، 
 مثل: 

  يِّفَعْل ما يِّريْد(. )أان أرِّيْد وإنتا تِّريْد وهللاْ  •

 )إْحَنا نُِّقول: اي هللا اي هللا، وإنتا تقول: على هللا(.  •

انَْة والَّ قُلوْب َمْلَيانَْة(.  • يَّا ُرمَّ  )هِّ

 )إنْ َتا تَِّفكِّْر وَِّربَّْك يَِّدبِّّْر(.  •

 بيّد أن لغة األمثال يف احلجاز تلتزم ابلرتتيب األصلي للجملة الفعلية يف األحوال اآلتية: 

تتميز األمثال الشعبية مبيلها إىل السجع، إضافة إىل مجال معانيها، وروعة صورها الفنية، وهذا الذي    -أ
يدفعها إىل أن تلتزم يف كثري من األحوال ابلرتتيب األصلي للجملة، فيبقى الفعل يف أول اجلملة، ويليه 

 االسم، مثل: 

 )رِّْجَعْت رِّميا لَِّعاَدهْتَا الَقدِّميَْة(.  •

 )يِّقرا الزَّبوْر على أهَل الُقبوْر(.  •

ْكرَْة(.  • ْكرَْة ُوَجاْت الفِّ  )رَاَحْت السَّ

 كما أن ترتيب اجلملة الفعلية ال يتغري إذا كانت ترجع إىل التعبريات الشائعة، واجلمل احملفوظة، مثل:  •
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َفْع (.  • ْع واْستَ ن ْ  )اَبَرَك هللْا فِّيَمْن نَ فَّ

  )إتقي َشّر َمْن أحَسنْت إليه(. •

 يلزم الفعل مكانه يف أول اجلملة الشرطية كما هو احلال يف العربية الفصحى، مثل:  •

ْ إبَنْك َخاوِّيْه(.  •  )إذا كربِّ

َناَقهْم  قِّرِّْب فُ رَاقَ َهْم(.  • ْ خِّ  )إذا كِّرتِّ

 )إذا جا الَقَدْر عِّمي الَبَصْر(.  •

َباْع(.  • َباْع لِّْعَبْت الضِّّ  )إْن َغاَبْت السِّّ

كرته سابًقا عن شيوع اجلمل االمسية يف األمثال احلجازية ابإلحصاء الذي قمت به جملموع ولعّلي أستأنُس ملا ذ  •
اجلمل االمسية واجلمل الفعلية الواردة يف "معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز" لألستاذ/ فريد سالمة، فقد 

أن لغة األمثال الشعبية  ، أي2159إىل   859وجدُت أن نسبة شيوع اجلملة الفعلية إىل اجلمل االمسية هي:  
 .احلجازية متيل إىل استخدام اجلمل االمسية

 تنقسم اجلمل يف األمثال احلجازية من حيث الرتكيب أيًضا إىل الصنفني اآلتيني:  •

 الصنف األول:  •

 ومتثله األمثال اليت تكون مجلًة كاملًة، وهي إما أن تعرب عن فكرة، أو نصيحة، أو عظة، أو عربة:  •

رْبْ  •  ُمفتاَح الَفرَْج(.   )الصَّ

رُْه َنَشْب(.  • لُْه َطَرْب وآخِّ زْْح أوَّ  )اَلْ مِّ

ْك(.  • ْن َدمَّ ل مَهَّْك إال مِّ ْمِّ  )ما حيِّ

ري َجْرَي الُوحوْش غِّرْي رِّْزَقْك َلْن حُتُوْش(.  •  )إن جتِّ

 أو تصف الشخص أو الشيء بصفٍة من صفاته:  •

 )يِّصيد يف املويَْة العِّْكرَْة(.  •
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َن احلَ  • ْل مِّ  بَّْة قُ بَّْة(. )يِّْعمِّ

 )اخَلَسارَْة تَِّعلِّم الَشطَارَْة(.  •

نف الثاين:  •  الصَّ

 متثله األمثال اليت تكون مجلة غري متكاملة، وغالًبا ما تصف صفة شخص أو شيًئا ما:  •

ْن َجنَّْة(.  • ل وَضامِّ  )ْمَغسِّّ

 )َمَعاهم َمَعاُهم، عليهم عليهم(.  •

 )َحجّْ وبيْع ُسَبْح(.  •

 املبحث الرابع: خصائص األلفاظ ومعانيها

 أواًل: خصائص األلفاظ يف األمثال العامية: 

 تتألف األمثال العامية احلجازية من حيث ألفاظها من ثالثة أصناف, هي: 

 الصنف األول: وهي األساس، حيث ميثل ألفاظ اللغة العربية الفصحى. 

 الصنف الثاين: وحيتوي على مفردات عامية متداولة وشائعة يف اللهجة احلجازية. 

 الصنف الثالث: ويشمل ألفاظا قليلة معرَّبة ودخيلة. 

العربية الفصحى، وإىل ذلك أشار الشيخ/   يرى دارسو األمثال احلجازية أهنا تستقي ألفاظها من منبع أصيل، وهو اللغة
أمحد عبد الغفور عطار، فقال: "وكثرٌي من أمثالنا العامية يف الفصحى، حّرفتها العامية وعندما يقوم الدارسون جبمع 

 األمثال العامية احلجازية ودراستها ومقارنتها ابألمثال الفصيحة، فسيجدون طائفة كبرية منها يف العامية اليت أخذت من
 .  (27)الفصحى آالف الكلمات، وحرفت بعضها كما حّرفت ما أخذت من الفصحى"

 ومن أمثلة الصنف األول: 

َم الُقْوْم َسيِّْدُهْم(.  •  )َخادِّ
 

 .10قضااي ومشكالت لغوية، أمحد عبد الغفور عطار، ص  (27)
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 . (28))بلغت الرُّوْح احللقوم(. وهو مقتبس من القرآن الكرمي: "فلوال إذا بلغت احللقوم" •

 . (29)ريب القدمي : )َأَحَشْفا وسوء كيلة()َحَشْف وُسوْء َكْيل(، وهو حمّرف عن املثل الع •

ُ الَعظَم الَكسرْي(.  • مِّ جَتربِّ ُم َكال َمرَاهِّ راهِّ ْم(، ويف املثل العريب :)الدَّ ْم َمرَاهِّ راهِّ  )الدَّ

 )ُربَّ َضارْة انفَِّعْة(، ويف املثل العريب :)ُربَّ َضارٍَة اَنفَِّعٌة(.  •

 . (30)عطِّ القوَس ابريها()أعطي الُقوْس لَباريْه(، ويف املثل العريب :)أ •

 . (31))كلّْ إانْء يِّْنَضْح مبا فيْه(، ويف املثل العريب :)ُكلُّ إِّاَنٍء يَ ْنَضُح مبا فِّيه( •

 . (32))ال انَقْة وال مَجَْل(، ويف املثل العريب :)ال اَنَقَة يل فيها وال مَجَل( •

 . (33):)ُمْكرًها أخاَك ال بطل ()ُمْكرَْه َأخاْك ال َبطْل(، ويف املثل العريب   •

 )َمْن َشبّْ على شيْء َشاْب عليْه(، ويف املثل العريب :)َمْن َشبَّ على شيٍء َشاَب عليه(.  •

َقَك(.  • ْن َصَدَقْك(، ويف املثل العريب : )َصدِّيُقَك َمْن َصَدَقَك ال َمْن َصدَّ  )َصدِّيَقْك مِّ

ْل َعلى هللاِّ وَكَفى ابهللِّ وكياًل" • ْل على هللْا كفاه(، واملعىن ظاهر، ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: "وتوكَّ  .  (34))من تَ وَكَّ

 ومن أمثلة الصنف الثاين: 

 . (35)َقيِّنْة يف الَوشَّ الغِّلِّْس()احتارْت ال مِّ  •

 
 . 83سورة الواقعة، آية:  (28)
 .1/317جممع األمثال، امليداين،  (29)

 .  2/285املرجع نفسه،  (30)

 . 3/5املرجع نفسه،  (31)

 وهو مقتبٌس من قول الراعي:  (32)
 ال انقَة يل يف هذا وال مجل  وما هجرتكِّ حىت قلتِّ ُمعلنًة 

 .3/141انظر جممع األمثال، 
 . 3/287املرجع نفسه،  (33)
 .3سورة األحزاب، آية:  (34)
َقيِّتْة: لفظة عامية تعين : املرأة اليت تصلح وتُ زَيِّّن النساء يف مكة املكرمة، و )الَوّش(: الَوْجه. انظر معجم األمثال الش (35)  .68عبية يف مدن احلجاز، ص ال مِّ
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ُْضْر أْلْف َرقَّاَصْة( •  .  (36))إذا َحَضرت الطَّاَسْة حتِّ

  .(37))اَبَضْت َلْك يف ُشْقُدْف( •

انَْة( •   .(38))بنات اخلُزَانَْة َغَلُبوا بَ َناَت الدَّ

تَّ البيْت تُِّدور( •  . (39))البيْت َمْعموْر وسِّ

َشغَِّتْة! قَال لهْ  • يْل()اللَّْحَمْة مِّ  . (40): اجلَزَّاْر َعمِّ

  .(41))َما يفِّ شيّْ بَِّبالْش إال الَعَمى والطُّراْش( •

ْن بيْت َأصْ  •   .(42)(َقْع لبيْت أْرَقعْ )مِّ

َْزْن( • ْن ُحْفرَْة لُدْحدِّيرَْة اي قَ ْلْب ال حتِّ  . (43))مِّ

ْرِّْق وَلْو َكاَنْت يفِّ ال َمْشرِّْق(  )اَنَر الطَّبينةْ  •  . (44)حتِّ

 . (45))َوْه اي نداَمْة َعلى بيَت الَقاَمْة َوْه اَي َنَداَشْة على بيَت الَباَشا( •

  .(46))اَيُكْل على ُصْفَرهْتُْم وُيْضُرْب بُزوَرهْتُْم( •

 
اس، ومعناه يف: اإلانء ُيْشَرُب فيه. انظر القاموس )الطَّاسة(: يطلقها العامة على اإلانء الذي يشرب به، وعلى الوعاء الذي ُيَصبُّ به املاء على أجساد املستحمني. وأصل الطَّاسة:  الط (36)

 . 273ص ، ومعجم فصيح العامة، أمحد أبو سعد، 2/235احمليط، الفريوزآابدي، مادة "طوس"، 
لسفر من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة )ُشْقُدْف(: هو ما كان حُيَْمُل على اجلمل من اخلشب لركوب النساء واالستواء على ظهره، وكان يستخدم أيًضا يف احلجاز لرحالت احلج وا (37)

 .270رفة، أو السعي بني الصفا واملروة. انظر معجم األمثال الشعبية، ص والعكس، وأيًضا هو ما يستخدمه العجائز واملعاقون من احلجاج للطواف حول الكعبة املش
 .287، ص بنات اخلزانة: أي بنات اخلدور، كالثمني احملفوظ يف خزانة. و)الدانة(: بنات الرقص والفجور، من "دانة": النغم. معجم األمثال الشعبية (38)
يِّدة، وهو استعمال قدمي يرجع إىل صدر الدولة العباسية. انظر معجم فصيح العامة، ص  (39) ْت(: يستعملها العامة مبعىن السَّ  .212)السِّّ
َغْت، وهو الزوائد الشحمية املختلطة بعضل اخلروف، وأي زائدة حلمية مدالة يسموهنا أيًضا "شغتة". معجم (40) َشغَِّتة(: أي مليئة ابلشَّ  .680مثال الشعبية، ص األ )مِّ
َمْم".    (41) ، ومعجم األمثال 6/311انظر لسان العرب، مادة "طرش"،  )الطُّرَاْش(: يقصدون به تعطل اآلذان، صاحبها "أْطَرش"، واألنثى "طَْرَشة"، وأصحاهبا "طُْرش". والطَّْرُش يف اللغة: "الصَّ

 .725الشعبية، ص 
يز، ويضرب فيمن تكثر ا للسجع، و )الصْقَعة( و)الرقْ َعة( لفظتان تالزمتا يف قوهلم حني يريدون التعبري عن العمل االرجتايل، اخلايل من الرتتيب وعدم الرتك)أْصَقْع( و )أَْرَقْع( ذكرات اخرتاعً  (42)

 . 746اخلروج من النساء. انظر معجم األمثال الشعبية، ص 
ْحديرة(: هي املكان املنحدر من الطريق.  (43)  )الدُّ
رَّة، وهي امرأة الزوج. معجم األمثال الشعبية، ص )الطَّ  (44)  .771بينة(: هي الضُّ
 املعىن: واحسريت. أما )القاما( و)الباشا( فهما )َوْه(: لفظة حتسفية من احلزن، كما أتيت للدهشة واالستغراب واإلنكار. و)ندامة( و)نََداَشة( لفظتان تقال مرافقة للدهشة، وخمتصرها يف  (45)

 .797تان، جيء هبما للسجع. معجم األمثال الشعبية، ص لفظتان خمرتع
 .4/56)بزورهتم(: لفظة حجازية، يقصد هبا األطفال، ومفردها: )بْزرَة(، ويف اللغة )البَ ْزر(: األوالد. انظر لسان العرب، مادة "بزر"،  (46)
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 ومن أمثلة الصنف الثالث: 

اللغة العربية الفصحى بوجه عام، واللهجة احلجازية بوجه خاص، وهي ألفاظ األمثال الشعبية الدخيلة اليت دخلت 
ا إذا ما قورنت أبلفاظ الصنفني األول والثاين.  وعددها قليٌل جدًّ

 الكلمات املقرتضة من اللغة الفارسية:   -

 وفازت بنصيب األسد من األلفاظ الواردة يف لغة أهل احلجاز: 

 ْفت أان أََدانُْه(. )شفَت البَ ْغل يف اإلبريق؟ قَاْل لُْه: شُ  •

ْبريْق: إانء من َخَزٍف أو َمعَدْن له عروة وفم وبلبلة، معرب: آبريز  . (47) اإلِّ

َعْة َباَل أْسَتاْد يْدرِّْكَها الَفَساْد(. •  )َصن ْ

 .  (48)وأْسَتاْد: هي أستاذ، ويقصد به املعلم، وأستاذ الصناعة، فارسيته أستاد

َعْة َصَنايِّعْ  •  والَبْخْت َضايِّْع(.   )َسب ْ

 . (49)البخت: فَارِّسيٌّ حمض وهو احلظ

نِّنْي (  • ي َباَل َجاْمكِّيَّْة يِّْصرِّْف مِّ  )ُجْندِّ

ْولَة، تعريب َجاَمكي، وهو مركب من َجاَمه، أي قيمة، ومن كِّي، وهو أداة النسبة ام الدَّ  . (50)َجاْمكِّيَّة: رواتب ُخدَّ

َن ا • ايَْة َأَحنّْ مِّ  لَواْلَدْة دِّي َحْزلََقْة زَاْيَدْة(. )إذا كانْت الدَّ

ايَة: الَقابِّلة، وهي داية ابلفارسّية  . (51)الدَّ

 )ُهوَّ اإلنساْن عقُلْه َدْفرَت(.  •

 
 . 6األلفاظ الفارسية املعربة، السيد أدِّّي بشري، ص  (47)

 .10املرجع نفسه، ص  (48)
 .17املرجع نفسه، ص  (49)
 .45املرجع نفسه، ص  (50)
 .60املرجع نفسه، ص (51)
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ْفرَتْ: معروف، وهو فارسيٌّ معرب  .  (52)الدَّ

اْن والرِّْزْق على الرَّمْحَْن(.  • ان َجْنبْ الدُّكَّ  )الدُّكَّ

ان: احلانوت  . (53)الدُّكَّ

ْك(.  •  )زّي الزيبْق ما يِّْنَمسِّ

  .(54)الزيبق: هو الزِّئبق، َسيَّال معدين معروف، معرب

يَنا ابلزَّنْبِّيْل(   • ْة يِّْعطِّ  )اللِّي أعطاُكْم ابلُقفَّ

  .(55)الزَّنْبِّيل: أصلها َزنْ َفليجة، وهي وعاء الراعي، ُمَعرَّب "َزن بيلة"، مث ُحّرفت يف العامية إىل "َزنْبِّيل"

 )العَِّتْاب صابوَن الُقلوْب(.  •

حم وغريمها   .(56)الصابون: مطبوخ مركب من الزيت أو الشَّ

ُبوْر نَ ْغَمْة(   )زَادْ  •  يف الطَّن ْ

ُبوْر: من آالت الطرب، ذو عنق طويل وستة أواتر، معرب تنبور  .  (57)الطَّن ْ

 )الَكْعَكة يف َيدَّ اليتيْم َعَجَبْة(  •

ر كَّ قيق واحلليب والسُّ   .(58)الَكْعك: ُخْبز يُعمل مستديرًا من الدَّ

 الكلمات املقتبسة من اللغة اآلرامية:   -

 )شايْل َبطَّيختنْي بَيْد َواْحَدْة(.  •

 
 .65املرجع نفسه، ص  (52)
 .79املرجع نفسه، ص  (53)
 .76املرجع نفسه، ص  (54)
 .98معجم املعرابت الفارسية، ص  (55)
 . 106األلفاظ الفارسية املعربة، ص  (56)
 . 419، ومعجم األمثال الشعبية، ص 113املرجع نفسه، ص  (57)
 . 156معجم املعرابت الفارسية، ص  (58)
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يخ: واحدهتا بطيخة، مثر نبات نوع من اليقطني وأصلها يف اآلرامية    .  fatiho(59)البطِّّ

َن الُغْراَبل أْعَمى(. •  )اللِّي ما يُشوْف مِّ

 . (60)فصلها عن القش وغريه مما يشوهباالُغْراَبل: املنخل، وهو أداٌة لَغْربَ َلة احلبوب، أي:  

ْ وال ُصْفرَْة َمْقُطوَعْة(.  •  )َكْشُكوْل َداميِّ

 . (61)الَكْشُكول: وَِّعاء ال ُمَتَسوِّل، مث تطورت دالالهتا لتصبح الدفرت

ْرزَابُْه َدَهْب(.  •  )مِّ

ْرزَاب: قناة جتري فيها املاء، وأصلها يف اآلرامية،     .merzabo(62)ال مِّ

 الكلمات املقتبسة من اليواننية:    -

 )دِّْرَهْم َحّظ وال قِّْنطَار َشطَارَْة(.  •

  .dhrahmi(63)دِّْرَهم: وِّْحَدة وزن، قطعة نقد، وأصلها  

 )َساَلَمتْك واهلِّيْل والُقرُنْ ُفل ُقَماَمَتْك(.  •

  .kario fillon(64)الُقرنُفل: هو براعم األزهار اجملففة لشجرة القرنفل، وأصلها يف اليواننية  

 )بَ َعْد ما َأَكْل واتََّكى قال رحَيُتْه ُمْسَتَكى(.  •

 . mastilhia(65)ُمْستَكى: وأصله: ال ُمْصَطكى 

 ألفاظ مقتبسة من اللغة الرتكية:   -

 
 . 174غرائب اللغة العربية، ص  (59)
 . 212، ومعجم األمثال الشعبية، ص 197املرجع نفسه، ص  (60)
 . 203غرائب اللغة العربية، ص  (61)
 .183املرجع نفسه، ص  (62)
 . 258املرجع نفسه، ص  (63)
 . 265غرائب اللغة العربية، ص  (64)
 . 269املرجع نفسه، ص  (65)
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يَّْة ُوصاروا أفَ ْندِّيَّْة ( •  .) أكلوا ُملوخِّ

وقد أطلقها الرتك العثمانيون على  ،وتعين : السيِّد  ،وهي لفظٌة تركيٌة ) يواننية األصل ( ،ومفردها أفَندي ،أفنديّة : مجعٌ 
 .كلِّّ موظف ابحلكومة

 .) َبصَلة احلبيْب ُكوزي ( •

رات، ويطبخ كاماًل، ويقّدم مع األرز  . (66)كوزي: هو اخلروف يتعرق ابلتوابل على األرز، ويُ ْحَشى ابملكسَّ

ي بَ َنالوا ب • ي َسَكْن ُلو فِّيه(.   ،يتْ )َطَمَعْنجِّ  فَ َلَسْنجِّ

ي: ال ُمْفلِّسْ  ْع، وذكر مع الالحقة الرتكية، فَ َلَسْنجِّ   .(67)َطَمَعْنجي: الطَّامِّ

 اثنًيا: اخلصائص الداللية لألمثال احلجازية

  .(68)علم الداللة هو أحد فروع علم اللغة، ويُعىن بدراسة املعىن

ميدان البحث اللغوي، ومن أبرزها: نظرية السياق، ونظرية اجملاالت الداللية، وظهرت حديثًا عدة نظرايت داللية يف 
  .(69)ونظرية التحليل التكويين للمعىن

ولعلنا إذا أردان أن نقوم بعملية التحليل الداليل لألمثال احلجازية، فإننا جند أن أصلح النظرايت إفادة هي نظرية احلقول 
 الداللية، أو اجملاالت الداللية. 

كما أن أصلح عالقات التحليل اخلاصة هبذه النظرية هي عالقة االشتمال، ونعين ابالشتمال أن تتضمن كلمة عامة 
 جمموعة من الكلمات املتقاربة داللًيا. 

ونظرًا لضيق املقام والتزامه بعدد معني من الصفحات، فإننا سنكتفي بضرب بعض األمثلة حلقول داللية، ميكن أن 
 يت: أمجلها فيما أي

 األول: حقل داليل يتعلق ابلصفات اإلنسانية. 

 
 . 277معجم األمثال الشعبية، ص  (66)
 .541املرجع نفسه، ص  (67)
 وما بعدها.  11لة، د. أمحد خمتار عمر، ص ، وعلم الدال317 – 285ملزيد من التفصيل عن مفهوم هذا املصطلح، انظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران،  (68)
 . 76 – 62، أصول تراثية يف علم اللغة، د. كرمي حسام الدين، ص 67 – 54انظر تلك النظرايت يف: علم الداللة، ص  (69)
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 الثاين: حقل داليل يتعلق ابلعالقات اإلنسانية. 

 الثالث: حقل داليل يتعلق ابلزمان واملكان واملؤثرات اليت تؤثر يف اإلنسان. 

 سأحاول يف الصفحات اآلتية عرض األمثال اليت تتعلق بكل حقل من احلقول السابقة. 

 احلقل األول: ألفاظ تتعلق ابلصفات اإلنسانية. 

 الصفات اإلجيابية: 

 الصَّرب:   -

رْبْ ُمْفَتاَح الَفرَْج(.  •  )الصَّ

ُقوَشْة(.  •  )اْصرب على املنفوَشْة إلني جتي املن ْ

 التأين والرتيث:   -

ريَْة(.  •  )ُكلّْ أَتخريَْة ُوفِّيَها خِّ

يْس(.  •  )قِّيْس قَبل الَغطِّ

 القناعة والرِّضا ابلقضاء والقدر:   - 

ْز ال يَ ْفىَن(.  •  )الَقَناَعْة َكن ْ

 (. )إْن تِّ ْجري َجْرَي الُوُحوْش غِّرْي رِّْزَقْك َلْن حُتُوشْ  •

 )املكتوْب على اجلبنْي الزِّْم تُِّشوفُْه العِّنْي(.  •

 العفو والتسامح:   - 

اَلْح(.  • َماْح مِّ  )أَْهَل السَّ

ْر ُوَعَفا(.  • نْي قِّدِّ  )اي ََبْْت مِّ

 التوكل على هللا:   - 
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ْل َعلى هللْا َكَفاْه(.  • ْن تَ وَكَّ  )مِّ

ْل َعلى هللْا(.  • ْن عبَد هللْا واتوكَّ  )ُخْد مِّ

 حسن التدبري:  - 

 )إذا كنت على البِّرْي َأْصرْف بَِّتدبِّرْي(.  •

ْن َعاْش ُمَدبِّّْر َعاْش َمْسُتوْر(.  •  )مِّ

 فعل اخلري:   - 

 )اَفْ َعْل اخلرْي مع أْهُلْه ُوغِّرْي أْهُلْه(.  •

اعي يف اخلري كفاعِّلِّْه(.  •  )السَّ

 : الكرم واجلود  - 

 )اجلود ابملوُجوْد(.  •

ُزوَحْة(.  •  )البري احلِّْلَوْة َمن ْ

 االعتماد على النفس، واالستغناء عن اآلخرين:   - 

َفْع نَ ْفُسْه(.  • ْرُسْه يِّن ْ  )اللَّي اَيُكل على ضِّ

ْفَرْك(.  • ْلَدْك زيّْ ضِّ  )َما َحكّْ جِّ

 احلّث على العلم والتعلم:   - 

طوْر( • دوْر ُمو يف السُّ  . )العلم يف الصُّ

 )العِّلْم ابلشيْء وال اجلهْل بِّيْه(.  •

 حث املرء على االستعداد لألمر قبل وقوعه.  - 

ْه(.  • نْي ُِيُشُّ ْه ما تِّْدري مِّ  )اْكُنْس بيَتْك وُرشُّ
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يس(.  •  )قِّيْس قَ ْبل الَغطِّ

 الصفات السلبية:  -1

 الغدر وعدم الوفاء:  -

 )اللِّي بعيْد عن العِّنْي بَعِّيْد َعن الَقْلْب(.  •

 )كالم الليل ميحْيه النَّهاْر(.  •

 اخلداع واملكر:   - 

ي(.  • ي َدَواهِّ َواهِّ  )اَي َما حَتَت السَّ

 )يِّْقُتل القتيْل ُويِّ  ْمشي يف َجَناَزتُْه(.  •

 اجلهل ابألمور:   - 

 )اللِّي ما يْعرِّف الُبُخوْر يِّْنَحرْق تُوبُْه(.   •

 ا يِّْعرِّْف ُكوُعْه من بُوُعْه(. )مَ  •

 االستعالء والتعاظم والعجب والتفاخر:   - 

رْي ؟(.  • نْي فِّينا يُِّسوَق احلِّمِّ  )أان كبري وإنتا كبري مِّ

ْر(.  • نْيا شاطِّ َدْة بِّتِّْولِّْد ما يف الدُّ  )طُوْل َما الَوالَّ

 سوء اخللق:   - 

 )رِّْجَعْت رِّميَا لَِّعاَدهْتَا الَقدميَْة(.  •

 )اَل إِّْحَساْن َواَل َحاَلَوْة لَِّساْن(.  •

 العجز والضعف:   - 

ريَْة(.  • ريْة والَيْد َقصِّ  )العنْي َبصِّ
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َيْة(.  •  )حيطَْة َواطِّ

 الكذب والتحذير منه:   - 

رْي(.  • ُلْه َقصِّ  )الكِّدِّْب َحب ْ

ْب هَنَاَر الَوقْ َفْة يِّسَ  •  وِّْد َوْجُهْه هَنَاَر العِّيْد(. )اللِّي يِّْكدِّ

 اإلسراف والتفريط يف األمر:   - 

 )جبال الُكُحْل تِّْفنيَها املراوِّْد(.  •

ع ُعروَق ال َمَحبَّْة(.  •  )ُكرْتَ العَِّتاْب يَِّقطِّّ

 الطمع واجلشع:   - 

 )الطمْع يقل ما مَجَْع(.  •

 )الطمْع َضّر ما نَ َفْع(.  •

 وأان جيَتْك من قِّلَّة َعقلي (  ،وكفتريََتْك ما تِّْغلي  ،) صاَجْك ما يِّقلي •

مما سبق نرى أن الصفات اإلجيابية والسلبية بوجٍه عاٍم صفات تتفق ومبادئ الدين اإلسالمي من حثٍّ وأمٍر وزْجٍر وهنٍي، 
ولعّل هذا يؤكد  ويف هذا دليل على أن اإلنسان الذي يقطن احلجاز متدين بفطرته، وأن الدين أثّر يف تفكريه وسلوكه.

 أبن املثل هو مرآة صادقة حلياة الشعوب.  

 احلقل الثاين: ألفاظ تتصل بعالقة اإلنسان ابجملتمع

 العالقات اإلجيابية:  -1

 صلة الرحم واحلّث على احملافظة عليها:   -

ري ُمويَْة(.  • م َما يِّصِّ  )الدَّ

ْك(.  • ْل مَهَّْك إال اللِّي َمْن َدمَّ ْمِّ  )َما حيِّ
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 حب األبناء:  - 

ْ إِّبْ َنْك َخاوِّيْه(.  •  )إذا كِّربِّ

ي عليَّا َحَجْر(.  • ي انْ َفَطر، وقلْب َوَلدِّ  )قَ ْليبِّ َعلى َوَلدِّ

 التعاون والتكاتف واملساعدة:   - 

ْق(.  •  )َيْد َواْحَدْة َما تَِّصفِّ

 )َشيِّْلينِّ َوَأَشيَِّلْك(.  •

 كتم السر واحلّث عليه:   - 

ُلْغ أَْمَرْك(.  • رَّْك تِّب ْ  )َأْكُتْم سِّ

ُتْه َصاَنْك(.  • ْر إْن ُصن ْ  )السَّ

 حسن اجلوار:  - 

رْي أَفْ رَْح لُْه(.  •  )إِّْن َكان َجاَرْك يفِّ خِّ

 )اجلَاْر َوَلْو َجاْر(.  •

 البشاشة وحسن االستقبال:   - 

ييْن(.  •  )القيين وال تَِّغدِّ

ُْه(.  • ُبْه ال تَِّقاحبِّ  )َوْجًها تَِّصاحِّ

 إسناد األمر إىل أهله:  - 

ْه(.  • زُْه َوَلْو َأَكْل ُنصُّ ي اخلبَّاْز ُخب ْ  )أَعطِّ

ي الُقوْس لَِّبارِّيْه وال تَِّبارِّيْه(.  •  )أَعطِّ

 احلّث على اإليثار من أجل منفعة اآلخرين:   - 



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 50 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

بْ رَةْ تِّْكسِّ  • َعرَّى(. )َزيَّ اإلِّ  ي النَّاْس وتِّت ْ

 )َزيَّ الشمَعْة تِّ ْحَرْق نَ ْفَسَها وِّتِّنَ وِّْر لِّغِّريَها(.  •

 العالقات السلبية:  -2

 العداوة بني األقارب:   -

َن األَقَارِّْب(.  • َن اخلَرَايْب وال اتُخْد مِّ  )ُخْد مِّ

ي(.  • َخاْن القريْب يِّْعمِّ  )الدُّ

 )األَقَارِّْب َعَقارِّْب(.  •

رَّة وَزْوَجة األب واحلماة وأخت الزوج:   -   كره الضُّ

رَّْة ُمرَّْة(.  •  )الضُّ

 )احلََما مُحَّى وأخَت اجلُوْز َعْقَربَْة مُسَّْة(.  •

َنْت؟(.  • يَّا اتْ َجن َّ  )قالوا جُلَحا: َمرَْة أَبُوْك حُتُبَّْك! قَاْل هَلُْم: ليش هِّ

 نكران اجلميل ألصحاب الفضل:   - 

ي مَجيَل املْعُروْف(.  •  )إذا طاْب الَعليْل نِّسِّ

َعْة ُكُفوْف(.  •  )جزَا املعروْف َسب ْ

 )َأَكْلَها حلََْمْة وَرَماَها َعْضَمْة(.  •

َساَءة:  -  ْحَسان ابإلِّ  مقابلة اإلِّ

 )َخريًا تِّْعَمل َشرًا تِّْلَقى(.  •

َحاتَْة َسبَ قُ  •  واَن َعلى األَْبواْب(. )َعلَّْمَناُهْم الشَّ

 إحلاق الضرر ابآلخرين:  - 



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 51 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

يْع ُهُدوُمْه(.  • َفرِّْق غِّرْي تَ ْقطِّ  )ما يُِّنوْب ال مِّ

•  .) َها والَقرُبْ  )زيَّ الَعْقَربَْة قَ ْرَصت ْ

 البعد واجلفاء:   - 

 )اللِّي بَعِّيْد َعْن العِّنْي بَ ْعيْد َعْن الَقْلْب(.  •

َْزْن(. •   )عنْي ال تَ َرى قَ ْلْب ال حيِّ

 النفاق والرايء:   - 

 )اللِّي ما تِّْقَدْر تَِّوافْ ُقْه اَنفْ ُقْه(.  •

يَْة(.  • رَايَْة ويف الَقَفا َسالَّ  )يف الَوّش مِّ

 الظلم واالفرتاء:    - 

نُّْه(.  • َاَف هللْا خاْف مِّ  )اللِّي ما ِيِّ

 )َضَرْبينِّ وَبَكى َسبَ ْقينِّ َواْشَتَكى(.  •

 التطفل والتدخل يف شؤون اآلخرين:   - 

َها(.  • ْل بنْي الَبَصلْة وقِّْشَرهْتَا َما يُِّنوُبْك إال َصنَ نَ ت ْ  )اَي َداخِّ

ي(.  • ْك اي قاضِّ ْي إيْش َخصَّ  )إذا كاْن َحبييب رَاضِّ

 االعرتاض واالستنكار:   - 

ُبْه َعَجْب وال الصِّّ  •  َياْم يف َرَجْب(. )ما يِّْعجِّ

َاْب(.  •  )إيْش َجاْب جلِّ

 اهتمام اإلنسان أبمور اآلخرين، وإمهال نفسه:   - 

نْي َخلِّيُتْه(.  •  )اي َشايْل َهمَّ النَّاْس مَهَّْك لِّمِّ
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ْلَكْك(.  •  )اَي ْمَريبِّّ يف غري َوَلَدْك اي اَبينِّ يف غري مِّ

 )الَعُروَسْة للَعريْس واجلَري للَمَتاعِّيْس(.  •

حت صورة متكاملة من العالقات القائمة بني أفراد اجملتمع احلجازي، سواء  مما  سبق يتبنّي أن األمثال احلجازية وضَّ
 أكانت إجيابية تعود على الفرد واجملتمع ابملنفعة، أم كانت سلبية تنعكس عليهما ابلضرر. 

 ،واحلّث على صلة الرحم وقطعها  ،والكراهيةمثل عالقات احلّب    ،كما الحظنا أن معظمها متيزت بعالقة التبادل الداليلّ 
 .وحسن اجلوار وسوء اجلوار، واإلحسان واإلساءة، وغري ذلك

 احلقل الثالث: ألفاظ تتعلق ابلزمان واملكان واملؤثرات اليت تؤثر يف اإلنسان

 املصائب وأثرها:   -

 )إذا طَاْح التُّوْر كِّرْتَْت َسَكاكِّيُنْه(.  •

 )اللَّي يُِّشوْف َباَلوِّي الناْس هتُوْن َعلِّيْه بَ ْلَوتُْه(.  •

 فوات األوان:   - 

 )بَ َعْد َما َشاْب َودُّوْه الُكتَّاْب(.  •

َفتِّل الَكْعْك(.  •  )بَ ْعَد العِّيْد ما يِّن ْ

َد األْحزاْن(.  •  )اي ْمَعزِّي بَ َعْد َسَنْة اي جْمَدِّ

 ضياع الوقت:   - 

 )يِّ ُموت ويِّ حَيا يف ُحبّْ حَيََْي(.  •

 )اللَّي نَِّباْت فِّيْه نِّْصبْح فِّيْه(.  •

ْي(.  • ْل قَاضِّ ي يِّْعمِّ  )الَفاضِّ

 كثرة وقوع الفعل واإلفراط فيه:   - 
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رْب يَِّعلِّمْ الَباَلدْة(.  •  )ُكرْتَ الضَّ

  العَِّتاْب يَِّفرَِّق اأَلْحَباْب(. )ُكرْتَ  •

زَاْح يَِّقلِّل ال َمَقاْم(.  •  )ُكرْتَ ال مِّ

 

 اخلامتة

 .استفنا فيها عبق املاضي الذي يذكران ابلرتاث القّيم اجلميل  ،فهذه هناية تطوافنا بني مدن احلجاز األصيل  ،وبعد 
وفيه مسجد املصطفى عليه أفضل الصالة  ،ففيه بيت هللا احلرام ،واحلجاز هو عند املسلمني مبنزلة القلب من اجلسد 

ووقفنا على معجمهم اللفظّي   ،وتعرفنا على هلجتهم املميزة  ،وجدة (  ،واملدينة املنورة  ،ُجبنا ) مكة املكرمة  .وأزكى السالم
ومنظومة  ،وحضارهتم ،وفكرهم ،ضوء أمثاهلم الشعبية اليت تعكس ثقافتهم املستمد من العربية الفصحى يف ،الفريد 

 . العالقات االجتماعية بينهم

 أوال : النتائج 

 أمجلها فيما أييت :  ،وقد توصلُت يف هذه الدراسة إىل عدٍد من النتائج و التوصيات

وهذا ما سعت إليه الدراسة ؛ إذ توّسلت هبا إىل  ،تُعدُّ األمثال الشعبية وسيلة عظمى لدراسة اللهجات احملكية -1
 .دراسة اللهجة احلجازية

وهي تستخدم اللغة  ،إّن لألمثال الشعبية احلجازية خصائص ومسات لغوية ) صوتية و صرفية و حنوية و داللية ( -2
، وإن كانت تنطقها بطريقتها -وهي األغلب    -كما تستخدم اللغة الفصحى  ،العامية الدارجة يف اجملتمع احلجازيّ 

 .اخلاصة هبا

 .وكذلك الكلمات الغريبة والدخيلة الوافدة  ،حتمل األمثال احلجازية عدًدا من املفردات املندثرة  -3

ذات جرس مجيل يكفل  ،بليغة العبارة ،حمكمة البناء ،جازية ابجلمل املوجزة املفيدةامتازت لغة األمثال الشعبية احل -4
 .واسرتجاعها  ،هلا سهولة حفظها

 .وتراث العربية شعرا ونثرا ،واألحاديث الشريفة  ،تقتبس األمثال احلجازية من آايت القرآن الكرمي   -5
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 .احلجازية هي أقرب العاميات إىل اللغة العربية الفصحى  لعلي ال أابلغ يف ضوء هذه الدراسة إن قلت : إّن اللهجة  -6

 اثنيا : املقرتحات والتوصيات

 .واستثمارها يف حفظ مفردات اللغة العربية وغريبها  ،أن يكثف الباحثون عنايتهم بدراسة األمثال الشعبية  -1

وغريها من مدن اململكة العربية   ،أن يعمد املتخصصون يف الدراسات اللغوية إىل مجع فصيح كالم العامة يف احلجاز  -2
ورفعه إىل هيئة عليا من أعضاء اجملامع العلمية ؛ لتتوىل  ،ونشره ،فُيعنون بطبعه ،وبقية األقطار العربية ،السعودية

 .يكون مبثابة نواٍة ملعجٍم ُموّحٍد خدمًة ألبناء لغة الضاد  ،وتستخلص منه الفصيح املشرتك بني ا ألقطار العربية  ،دراسته

أو تضمنها  ،كتضمنها ألفكار قد تتناىف مع مبادئ ديننا احلنيف  ،تصفية األمثال الشعبية مما يشوهبا من سلبيات -3
 .ملعاين اليأس واإلحباط وحنوها

 .حماولة صياغة األمثال املتضمنة ألغالٍط لغوية و حنوية  -4

إنه ويلُّ ذلك والقادر   ،وأن ينفع به شداة العلم  ،ويغفر يل ما قّصرتُ   ،أسأل هللا أن يتقّبل مين ما قّدمتُ وختاما  
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملني  ،عليه

 

 املصادر واملراجع
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 م.1995موسكو،  

 اثنياا: املطبوعة 

 م.1963= أصوات اللغة، عبد الرمحن أيوب، القاهرة،  

 م.1979= األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، الطبعة اخلامسة، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،  

 م.1985مصر: مكتبة األجنلو،  = أصول تراثية يف علم اللغة، الطبعة الثانية، 
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 م.1908= األلفاظ الفارسية املعّربة، السيد أّدي شري، املطبعة الكاثوليكية لآلابء اليسوعيني، بريوت،  

 = األمثال الشعبية احلجازية مكية، مدنية، جداوية، اعتدال عطيوي.

 ه .1401= األمثال الشعبية يف مدن احلجاز، دار هتامة للنشر والتوزيع،  

 ه .1399= األمثال العامية يف مكة املكرمة، حسني عبد هللا حمضر، من إصدارات النادي الثقايف األديب مبكة املكرمة،  

 -ه  1399= األمثال العامية يف جند، حممد انصر العبودي، )القسم األول(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
 م.1979

، السيد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق: د. حسني نصار وآخرون، من إصدارات = اتج العروس من جواهر القاموس
 وزارة اإلعالم يف الكويت، مطبعة حكومة الكويت.

 م.1964= الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس، حتقيق: مصطفى الشوميي، بريوت،  

اد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، دار = الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن مح
 م.1979 -ه  1399العلم للماليني، بريوت، 

 ه .1419= علم األصوات اللغوية، د. مناف مهدي املوسوي، بغداد، 

 م.1993= علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، الطبعة الرابعة، عامل الكتب، القاهرة، 

 م.1980، د. كمال بشر، الطبعة السابعة، دار املعارف مبصر، القاهرة، -األصوات–  = علم اللغة العام

 = علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د. حممود السعران، دار الفكر العريب، القاهرة.

، لبنان  –= العمدة، ابن رشيق أبو علي احلسن القريواين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت 
 م.1981

 لبنان. –= غرائب اللغة العربية، األب رفائيل خنلة اليسوعي، الطبعة الرابعة، دار الشروق، بريوت  

 م.1973= يف اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  

 لبنان.  –سة العربية للطباعة والنشر، بريوت  = القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي، املؤس
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 م.1982  -ه  1402= قضااي ومشكالت لغوية، أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة األوىل، جدة،  

 م.1905= القلب واإلبدال، ابن السكيت ضمن الكنز اللغوي يف اللسان العريب، حتقيق: هفنر، اليبرتك،  

عثمان بن قنرب، امللقب بسيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، الطبعة = الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان عمرو بن 
 م.2009  -ه   1430اخلامسة، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، 

 م.1968  -ه  1388بريوت،    –= لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن منظور، دار صادر  

مليداين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل، = جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ا
 ه .1428 –م  2007بريوت،    –املكتبة العصرية، صيدا  

 م.1978 -ه  1398= املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف اببن سيده، دار الفكر، بريوت،  

 م.1973ف مبصر،  = مستوايت العربية املعاصرة يف مصر، د. السعيد حممد بدوي، دار املعار 

= معجم األمثال الشعبية يف مدن احلجاز مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة خصوًصا، مجع وتبويب وأتليف وتعليق: 
 م.2009  -ه   1430دار الوراق للنشر والتوزيع،    –فريد عبد احلميد سالمة، الطبعة األوىل، دار املؤلف للنشر والتوزيع  

 م.1990لبنان،    –أمحد أبو سعد، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني، بريوت  = معجم فصيح العامة،  

 = معجم املعرابت الفارسية، د. حممد التوجني، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان انشرون.

= مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا بن هشام األنصاري، 
 قيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة.حت

= النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد الدمشقي اجلزري، أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي حممد الضباع، 
 م.1967القاهرة، 

 

 

 


