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  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية
  حىت ظهور اإلسالم

א א
א−٣

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

 النقـوش العربيـة  لغة إىل وجود رضبني منني السابقنيلقد انتهينا يف البحث
 .»َّكتابات الزبور« و » املسندنقوش«اجلنوبية مها 

 أمـا لغـة ,ة املكتوبـة يف الـيمن القـديم اللغ إالمتثلال ّغري أن هذه الكتابات 
ّ ألن مـا نجـده يف كتـب الـرتاث مـن ,ًاخلطاب آنذاك فال نكاد نعرف عنهـا شـيئا

ُ يراد به »لغة أهل اليمن« أو »لغة محري«روايات عن  هلجات البالد – كام سنرى –ُ
 ّاملكتوبة أو املحكية يف املرحلة املتأخرة التي تبدأ أواخر العرص اجلـاهيل وتـشمل

ّ ذلك أن العربية الفصحى نشأت وتكونت يف القـرون ,العرص اإلسالمي األول ّ
 وانتـرشت يف أرجـاء املـرشق العـريب مـن ,األوىل بعد ميالد املسيح عليه السالم

ًجبال طوروس شامال إىل بحر العرب جنوبا  −  ثم ازدهرت يف العـرص اجلـاهيل,ً
ًممثلة يف أدبه شعرا ونثرا  نـزل القـرآن ّفلـام  ,هور اإلسالم قبل نحو قرنني من ظ−ً

                                                      
ّسابقا, ورئيس قسم اللغة العربية ) األردن(ّرئيس قسم اللغات الرشقية بجامعة الريموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن(بجامعة تعـز
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 ,ّالكريم هبا أعىل شـأهنا وعـزز مكانتهـا ألهنـا صـارت لغـة اإلسـالم واملـسلمني

ٍفكانت هلا الغلبة عىل مجيع اللغات واللهجات يف كل مـرص مـن أمـصار الدولـة 
ّ ممــا جعــل املتقــدمني مــن اللغــويني واملــؤرخني ,اإلســالمية املرتاميــة األطــراف

 ,نقـوش إىل القـرآن وعلومـه وإىل األدب اجلـاهيل وروايتـهينرصفون عن تلك ال
ُحتى بعد العهد هبا فلـم يعـودوا  َ ْيعرفوهنـا معرفـة يقينيـة وإن كـانوا قـد عرفـوا «ُ

 وكان ,)١(» وكذلك بعض خصائص لغات النقوش;معظم حروف اخلط املسند
ــا أال تعطــى  ال« ــة فيه ــضاء عــىل عوامــل الفرق ــة والق ــضامن وحــدة الدول ــد ل ُب ّ
 فأمهـل ,ُهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينهاالل

َأمرها ومل يرو عنها إال القليل ُ ْ ُ«)٢(. 
ّيعني أن الفصحى قضت عـىل هلجـات القبائـل العربيـة ألن  ولكن ذلك ال ْ

ًتلك اللهجات ظلت حية ّ ّ مما أدى إىل نشوء ظاهرة االزدواج اللغـوي التـي مـا ,ْ
َّ فلام حل القـرن الثـاين للهجـرة .ة يف أقطار وطننا العريب إىل يومنا هذاتزال شائع ّ

ِّوتوطدت أركان الدولة بدأ العلـامء بجمـع اللغـة والـشعر وتـدوينهام ْ  فظهـرت ,ّ
ّ ويالحـظ أن اللغـويني ,املعجامت وكتب اللغة والنحـو واملجموعـات الـشعرية
امخـة للحـرض يف باديـة رفضوا أخذ اللغة عن القبائل التـي عاشـت يف منـاطق مت

 ولــذا نظــروا إىل اللهجــات ,الــشام أو العــراق بــسبب اخــتالطهم بغــري العــرب
ُّ فكـان جـل ,ّالعربية يف اليمن نظرة الشك الختالط أهله بأهل احلبشة وغـريهم

باللهجات التي رأوا أهنا قريبة يف خصائصها من الفـصحى كلهجـات  اهتاممهم
 مؤلفــات املتقــدمني مــن اللغــويني  ولــو عــدنا إىل.احلجــاز ووســط اجلزيــرة

                                                      
حلكم القاطع ُ, وقد يستثنى اهلمداين ولكن ا٤٦ص :دراسات يف اللغة العربية, ليل خنامي,  )١(

 .»اإلكليل«بشأن معرفته بلغة النقوش مرهون بالعثور عىل اجلزء التاسع من كتابه 
 .٤٧ ص: يف اللهجات العربية, إبراهيم, أنيس  )٢(
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ًوالنحويني لوجدنا أهنم يذكرون ظواهر لغوية ونحوية وكذلك ألفاظا ينسبوهنا  َّ

 حيث نجد العبارة املألوفة ;محري واليمن:  ومنها,إىل هلجات قبائل وأماكن شتى
 ? فهـل هـذان املـصطلحان مرتادفـان,شاهبها  أو ما»بلغة محري« أو »بلغة اليمن«

 .?د هبام? وما الصلة بينهام وبني الفصحى و لغة النقوشوما املرا
ــة ذلــك القــول املنــسوب إىل أيب عمــرو بــن  ٍلعــل أقــدم إشــارة إىل احلمريي

َما لسان محري وأقايص اليمن اليـوم بلـساننا«): ١٥٤ت (العالء  وال عـربيتهم ,ُ
 يذكر  إذ,ًكالما يبدو كأنه إيضاح له) ٣٩٢ت(ّ ثم نقرأ البن جني ,)٣(»بعربيتنا

 يف حـني ,)٤(»ًشـاهبها خمتلفـة متامـا عـن هلجـات ربيعـة ومـرض ّأن لغة محري ومـا«
ًيروي صاحب اللسان أهنم اشتقوا منه فعال ُومحر الرجل« :ُ َّ َ  , تكلم بكالم محـري:َّ

 .)٥(»وهلم ألفاظ ولغات ختالف لغات سائر العرب
ّولو عدنا إىل كتب الرتاث العريب لوجدنا أن مصطلح    يرد فيها »ةّرييْمِاحل«ِّ

ٍوصفا ملجموعة من الظواهر اللغويـة والـصوتية  أو لـبعض الظـواهر الـرصفية ;ً
  : وهذا بياهنا, أو لطائفة من األلفاظ;والنحوية
−، א א א :א
  ومـن شـواهدها مـا,ً وهي إبدال الالم يف أداة التعريف ميام: الطمطامنية−أ

ُليس مـن أمـرب أمـصيام «:ًأنه أجاب سائال من اليمن بقوله ^ِّروى عن النبي ُي ِّ 
ًسمعت رجـال مـن الـيمن يقـول« : ورواية ابن دريد,)٦(»يف أمسفر ْ أم شـيخ أم :ُ ُْ

َكبار رضب رأسه بالعصو َ َ َُّ َعليـك « :ِّ وقول ذي الكـالع احلمـريي,» أي بالعصا;ُ
                                                      

 .١/١١: طبقات فحول الشعراء ابن سالم,  )٣(
 .١/٣٩٢: اخلصائص ّابن جني,  )٤(
 .) محر( لسان العرب ,ابن منظور  )٥(
ّالرب والصيام والسفر: صحيحي البخاري ومسلم هيولكن الرواية يف   )٦( ّّ! 



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٩٣٢
ُأمرأي وعلينا أمفعال ِ  :حباش وقول سيف بن ذي يزن حني قاتل األ,»ُ

ْقد علمت ذات امنطع َ ِ ْ ُ ْأين إذا اممـــــوت كنـــــع ْ َْ َ ُ َ ْ 
ـــقلع ــذا ام ـــهم ب ْأرضب َ َ ْأتــوقى بامـــجزعال ْ ََ ْ َّ)٧( 

 ,ُسمعت محرييـة فـصيحة سـألتها عـن بالدهـا: قال شمر« :ورواية اللسان
ُ النخل قل, ولكن عيشتنا امقمح امفرسك امعنـب احمـامط طـوب:فقالت ُ ُْ ُ َُ ِ ِْ ْ ُْ :  أي,ُ

ُ امتـني عنـدكم: فقالـت?الفرسك  ما:ُ فقلت هلا,بِّطي ّغـري أن أبـا العبـاس .)٨(»ْ
ُض املصادر شواهد لـشعراء مـن  كام روت بع,ًثعلبا ذكر أهنا لغة مشهورة لألزد

ِّ ومنها قول بجري بن عنمة الطائي,ئِّطي َْ َ َ ُ: 
ـــــــــــاتبني ــــــــــوالي ذو يع َوإن م ـــــــه ّ ــــــده وال جـرم ـــــــة عن ْال إحن َ َْ ٌ َ 

ـــــ ـــــرصين من ُين ـــــذرُ ـــــري معت ٍك غ ِ َ ُ َ َيرمي ورائـي بامـسهم وامـسلمه َ َ ْ َ ْ َ)٩( 
 ,)١٠(ّوما تزال هذه الظاهرة شائعة اليوم يف العامية يف بعـض منـاطق الـيمن

ّومن الطريف أن نجد هلا شاهدا آخر يف حتول كلمة  ً  يف »امبـارح« إىل »البارحـة«ْ
ًتعريـف نونـا  وثمـة شـواهد إلبـدال الـالم يف أداة ال.هلجات مرص وبـالد الـشام

 .ًسريد ذكرها الحقا
ّأن الالم وامليم من فصيلة األصوات املتوسطة أو «ّوالتعليل الصويت هلا هو 

ُ وهذه األصوات يبدل بعضها من بعض ,املائعة التي تشمل كذلك النون والراء ُ
 .)١١(»ًكثريا يف اللغات السامية

                                                      
 ).قمع(اللسان   )٧(
 !»ال«هنا هي » ّالنخل«, ويالحظ أن أداة التعريف يف كلمة ) فرسك(اللسان  )٨(
, ٢٧٥−١/٢٧٤: مجهـرة اللغـة ابـن دريـد, , و٤٩−١/٤٨مغني اللبيـب , ابن هشام: انظر  )٩(

 ).سلم( و ) قمع(: و اللسان,جمالس ثعلبو
 .٤٧دراسات لنامي ص: انظر  )١٠(
 .١٣٠−١٢٩فصول يف فقه العربية ص رمضان, ّعبد التواب,  )١١(
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 :ِّري كقول علباء بن أرقم اليشك,ً وهو قلب السني تاء: الوتم−ب

ِيــــــا قــــــبح اهللاُ بنــــــي الــــــسعالة ْ َ َ َِّّ ِعمـــرو بـــن يربـــوع رشار النـــات  َ ِّ َ ٍْ َ َ 
ـــــات  ـــــاء وال أكي ـــــسوا أعف ِلي ِْ َ َُّ ْ َ)١٢(  

ِلبات« :وقال صاحب اللسان َ  : قال شاعرهم;بأس يف لغة محري  ال:َ
ـــــات ـــــد غـــــدرهم لب ـــــادوا عن ِتن ُ ْ َ ــاذر ذي رعــني  َ ــردت مع ــد ب ِوق ْ ُ ُ َ ََ ِ َ َ َْ ْ)١٣( 

 وهـو ;يتفقان يف املخرج«ّصويت هلذا القلب هو أن السني والتاء والتعليل ال
 , وهــو عــدم اهتــزاز األوتــار الــصوتية;األســنان واللثــة, كــام يتفقــان يف اهلمــس

ّ والفرق الوحيد بينهام هو أن السني رخـوة احتكاكيـة ,ًويتفقان أخريا يف الرتقيق
 .)١٤(»والتاء شديدة انفجارية

ًاف شــينا مطلقــا وهــي جعــل الكــ:َّ الشنــشنة−ج  َ وقــد روي عــن بعــض ,ً ِ ُ
َّلبيش اللهم لبيش«: َاليمنيني قوله يف عرفة ّ ويبدو أن األصل يف هذا النطق .)١٥(»ََّ

ّ الذي ما يزال شائعا اليوم يف هلجات املناطق الريفية يف اليمن والعـراق وبـالد – ً
ّ هو حتول الكاف إىل صوت مزدوج عـىل النحـو الـذي نـسمعه يف ك–الشام  ٍ  لمـةّ

childrenثــم انحـالل هــذا الــصوت املـزدوج إىل أحــد الــصوتني , يف اإلنكليزيـة 
 .)١٦( وهو هنا صوت الشني;ّاملكونني له

ومشتقاته فحسب, ومن » أعطى«ً وهو نطق العني نونا يف فعل : االستنطاء–د
                                                      

 .٤٢القلب واإلبدال ص  ابن السكيت,  )١٢(
 .ًأيضا» ِلباب« صيغة −) لبب( يف−, ولكنه ذكر)بأس(و ) لبت(اللسان   )١٣(
 .١٥٢−١٥١ص : فصول  )١٤(
ّغــري أن ابــن عبــد ربــه جعلهــ. ١/٢٢٢املزهــر  لــسيوطي,ا  )١٥( : العقــد الفريــد: ا لتغلــب, انظــرّ

 .٣/٣٢٠ و ٢/٤٧٥
 .١٤٨ و١٢٧ص: فصول: انظر  )١٦(
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ٌاليد املنطية خـري«: ^ِّ, وقول النبي »إنا أنطيناك الكوثر« :القراءة القرآنية شواهده ُ 

ّوأن  «:, وقولـه»ال مانع ملا أنطيت وال منطـي ملـا منعـت« :, وقوله»ّمن اليد السفىل
 :و» ُهـذا مـا أنطـى رسـول اهللا «:, وقولـه يف بعـض كتبـه»مال اهللا مسؤول ومنطـى

َّأن النبـي « وقد نقل صـاحب اللـسان عـن ابـن األعـرايب .)١٧(»وأنطوا الثبجة« ّ^ 
َرشف هذه اللغة وهي محريية  : أيب العباس ثعلب هذا البيت, ونقل عن»ّ

ُمن املنطيـات املوكـب املعـج بعـدما ْ ُ ِ ُيـرى يف فــروع املقلتــني نــضوب ِ ُ)١٨( 
ُ هذه الظاهرة إىل سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصارْسبتُكام ن ٍ)١٩( 

 الذي ما – وليس هلذه النطق .ٍ من أصول يمنية– عدا هذيل – ابونّالتي جيعلها النس
 – اليوم يف هلجات بعض املناطق يف اليمن والعراق ومرص وبالد الـشام ًيزال شائعا

ّتعليل صويت بسبب تباعد العني والنون يف املخرج والصفة, مما أدى إىل االختالف 
ْوفعـيل» أعطـى«منحـوت مـن فعـل » أنطـى«ّيف تفسري نشوئها, فقيـل إن  َ nâtan  يف

» أمطـى«ٍ وقيـل إنـه ذو صـلة بفعـل يف الرسيانية بالداللة نفـسها, nettel: العربية و
ِّثـم ضـعف » آتى«ّيف العربية, وقيل إن أصله هو  nâtanأو بفعل» ّاملطية«املشتق من 

 .)٢٠(ًين نوناءّبتشديد التاء ثم فك اإلدغام فأبدلت إحدى التا» َّأتى«فصار 
א– א א ::א

ً استعامل الكاف ضمريا متصال بالفعل–أ  ْأي  ( املايض للمتكلم واملخاطبً
ّكام يف اجلعزية احلبشية  وكذلك هـذه األرجـوزة ,ا وله شواهد سيأيت ذكره:)٢١()ّ

                                                      
 .١٢٣−١٢٠ص: فصول: , و١١٧−١١٣ص  هلجات العرب, أمحد, تيمور: انظر  )١٧(
 .)نطا: (اللسان  )١٨(
 .١/٢٢٢: املزهر: انظر  )١٩(
 .١٤٢ص: يف اللهجات ألنيس:, وقارن بـ١٢٣−١٢٢فصول ص: انظر األوجه الثالثة يف  )٢٠(
 .Dillmann, p.201: انظر  )٢١(
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َّالتي قيل إن جنود احلجاج من أهل الشام كـانوا ينـشدوهنا وهـم يرمـون البيـت  ّ

 :احلرام يف أثناء حصارهم عبد اهللا بن الزبري
ْيـــابن الـــزبري طـــال مـــا عـــصيكا َ  يتـــــــنا إليكــــــاَّوطــــــال مــــــا عن َ
ْلتـحزنــــــــن بالـــــــذي أتـيــــــــكا ــــــرضبن َّ ْلن َ ـــــــفيكَ ــــــسيفنا ق ْ ب َ  )٢٢(اَ

َّفعال« استعامل صيغة –ب  ً مـصدرا لـوزن – بكرس الفاء وتشديد العـني – »ِ
َعلَف« ّوقد حتدث الفـراء عـن هـذه الظـاهرة فقـال:  بتشديد العني»َّ ّلغـة يمنيـة « :ّ

ًكــذابا, و َّ كــذبت: يقولــون;فــصيحة َّ َّ القمــيص خراقــاقــتَّرخ: ِ ِ ُ فعلــت ُّلُ وكــ,َ َّ َ
َّفمصدره فعال يف لغتهم مشدد َّ  الـذي مـا يـزال – وقد ورد هذا االسـتعامل .)٢٣(»ِ

ًحيــا يف الــيمن حتــى اليــوم  مهــا قولــه تعــاىل ;يف آيتــني مــن القــرآن الكــريم − )٢٤(ّ
ًوكذبوا بآياتنا كذابا« َّ ًيسمعون فيها لغوا وال كذابا  ال...َِّ َّ ًِ  .)٢٥()٣٥, ٢٨بأ َّالن (»ْ

ّفعـال« و− بضم الفـاء وختفيـف العـني − »ُفعال« استعامل صيغتي −ج  ُ« – 
ْفعيل« صفتني من الثالثي تناظران صيغة –العني  وتشديد بضم الفاء ِ  فقد ذكر :»َ

ُ رجال يدعى –ّيتحدث عن قبائل قحطان  وهو – »االشتقاق«ابن دريد يف كتابه  ً
                                                      

أنــساب األرشاف للــبالذري : ّلألرجــوزة عــدة روايــات, إذ وردت األبيــات األربعــة يف  )٢٢(
ّ, وحل البيت الرابع حمل البيت الثالـث يف روايـة أيب زيـد األنـصاري الـذي نـسب ٥/٣٦٢ ّ

:  هكـذاَ, يف حني روي البيت الثـاين١٠٥النوادر يف اللغة ص : ٍاألرجوزة لرجل من محري يف
 الـذي ويـرى نولدكـه , ١/١٤١ اإلبـدال أليب الطيـب اللغـوي: يف» وطاملا دعوكنـا إليكـا«

ٌمتحول من » َّعنيتنا«ّ أن ناقش هذه الظاهرة  ِ َ وقـارن بــ . Nöldeke, p.21 :, انظر»َّعنيكنا«ُ
Rabin, p.48٥٢−٥١دراسات لنامي ص : , و. 

 .٣/٢٢٩: معاين القرآنّالفراء,   )٢٣(
ًق مطهر اإلرياين عىل ذلك قائالَّوعل  )٢٤( ّوال يعـرف عامـة النـاس غـري هـذا«: َّ ُ املعجـم اليمنـي : »ُ

 .٤٢١ص
 ,»َّ وثقلهـام عاصـم واألعمـش وأهـل املدينـةّ عليه السالم ُخففهام اإلمام عيل «: ّقال الفراء  )٢٥(

 .٣/٢٢٩: معاين القرآن
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ُعامرا ذا كبار ً ً وهـو الكبـار أيـضا, أي الكبري بلغـة الـيمن:ً وقال شارحا,ّ َّ َّ وكـرر ,ُ

ًوسـمعت رجـال يقـول« :ّ ثم قـال,»اجلمهرة«ذلك يف   ام شـيخ ام كبـار رضب :ُ
: ّ وقـد وردت الـصيغة املـشددة يف قولـه تعـاىل.)٢٦(»رأسه بالعـصو; أي بالعـصا

َّومكروا مكرا كبارا« ُ َّ واملخففة يف قوله عـز وجـل,)٢٢نوح ( »ً ٌذا لـيشء َّإن هـ« :َّ
ّ وادعـى بعـض املتقـدمني أن . وقرأها بعضهم بتـشديد اجلـيم,)٥ص (»ُعجاب ّ

ّ غري أن سيبويه والفراء مل يـشريا إىل ذلـك ,)٢٧(هاتني الصيغتني من صيغ املبالغة 
ّ فقد بني الفراء أن العرب تقول,البتة ٌهذا رجل كريم وكرام وكـرام« :ّ ّ ٌ ٌُ ُ  واملعنـى ,ٌ

ً ومكروا مكرا كبار: مثل قوله تعاىل,كله واحد َّ ُ  .)٢٨(»ً كبريا: معناه,اً
ً إلزام املثنى األلف رفعا ونصبا وجـرا–د  ً ًّ ُّ وقـد نـسبها اهلمـداين إىل بعـض :َّ
ْ قيد بعرياك ...: سفيان بن أرحب فصحاء إال يف مثل قوهلمبلدو«:  فقال,مهدان ِّ

  فقـد, ولكن هـذه الظـاهرة تنـسب كـذلك إىل غـري هـؤالء.)٢٩(»ُورأيت أخواك
 ورووا ,ّجعلهــا النحــاة واللغويــون لغــة لبنــي احلــارث وخــثعم وزبيــد وكنانــة

 : كقول أحدهم,شواهد شعرية هلا
ــــــــــا أبا ــــــــــا وأب ــــــــــَّإن أباه ـــــا اه ـــــد غايتاه ـــــا يف املج ـــــد بلغ  ق

 :وقول اآلخر
َأعــــرف منهــــا األنــــف والعينانــــا  )٣٠(ْ أشــــــبها ظبيانــــــاِومنخــــــران ُ

                                                      
 .٢٧٥−١/٢٧٤: اجلمهرةابن دريد,   )٢٦(
ًري مـن املحـدثني, انظـر مـثالوتابعهم يف ذلـك كثـ  )٢٧( اللهجـات العربيـة يف , عبـده, ّالراجحـي: ْ

 .١٧١ص  القراءات القرآنية
 .٣/١٨٩:  و٢/٣٩٨: معاين القرآن  )٢٨(
 .٨/٩٣: اإلكليلاهلمداين, : , وانظر١٣٥ص : صفة جزيرة العرباهلمداين,   )٢٩(
ًوانظر تفسريا هلـذه , ٢٤ص : رصف املباين, ملالقيا: , و٥٢−١/٥٠:رشح ابن عقيل: انظر  )٣٠(

 .١٤٤−١٤٣ص:يف اللهجات ألنيس: الظاهرة يف
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 كــام ,)٣١()٦٣طــه (»ن لــساحرانّإن هــذا« :ومحلــوا عليهــا القــراءة القرآنيــة

 .»?َماصنع أبا جهل« : وقوله,»ال وتران يف ليلة« : قوله^ِّإىل النبي  نسبوا

ْاألفعــول« شــيوع صــيغة −  يف أســامء – بفــتح اهلمــزة وســكون الفــاء – »َ
ْوكثـري مـن قبائـل محـري تـأيت عـىل األفعـول« : يقـول اهلمـداين:القبائل  األيفـوع :َ

 وقـد ذكـر .)٣٢(»روث, ومثلـه األهنـون مـن األزدواأليزون واألوسـون واألحـ
ــوع  ــارصة ُ وهــو ح−إســامعيل األك ــه املع ــيمن ويف هلجات ــراث ال ــة يف ت ّ أن –ّج

ًاليمنيني انفردوا باستعامل هذه الصيغة منـذ زمـن قـديم, وأورد هلـا نيفـا ومئتـي  ّ ٍ
ٍشاهد بعضها أسامء أشخاص أو بلدان ٍ)٣٣(. 

א– א :א
ًوهــي طائفــة مــن الكلــامت التــي يــصفوهنا بأهنــا محرييــة مــرة أو يامنيــة مــرة  ًَّ َّ

ً وقد تناقلها علامء العربية جـيال بعـد جيـل .)٣٤(ً أو بأهنا محريية يامنية معا,أخرى
ْ ومل يــستطع , شــواهد توثقهــا وتؤكــد اســتعامهلا– إال فــيام نــدر –ْدون أن يــوردوا 
 أن –عىل الكتابات والنقوش يف اليمن القديم  لعدم اطالعهم –املتأخرون منهم 

ّيــضيفوا إىل أقــوال املتقــدمني شــيئا يــستحق الــذكر إلثبــات صــحة ادعــائهم أو  ّ ً
 ,)٣٥(َّفـرق منهـا يف مؤلفـات القـدامىُت  فاكتفوا بجمع ما,إليضاح تلك األلفاظ

                                                      
 .)أ نن(اللسان : , و٣٨−١/٣٧:  مغني اللبيب,ابن هشام: انظر  )٣١(
 .٢/٣٩٦: اهلمداين, اإلكليل  )٣٢(
ُوقـد نـرشت . ٣٠− ٩, ص ١٩٨٠اإلكليل, العدد الثـاين, صـنعاء : األكوع, األفعول, يف: انظر  )٣٣(

 .٣٤٧− ٣٠٨, ص )١٩٨٦ (٦١مع اللغة العربية بدمشق, املجلد املقالة ثانية يف جملة جم
ٌّبل: ويقال «):بلل( يف اللسان  )٣٤( ً اختالفا بني )الغول(وقد الحظ . »ٌمباح مطلق, يامنية محريية: ِ

ّابن دريد واآلخرين يف بعض األلفاظ, فهي عنده يمنية يف حني أهنـا عنـدهم محرييـة, انظـر ّّ: 
Ghul, p.18. 

 =  دراسة: و) ١٩٦٨بغداد (ّ اليمنية القديمة هلاشم الطعان ات تأثر العربية باللغ:ًانظر مثال  )٣٥(
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ً الــذي كــان واحــدا مــن كبــار املتخصــصني يف حــضارة –ّغــري أن حممــود الغــول 

 − ه اختار أن يـدرس يف أطروحـة الـدكتورا–لعربية ونقوشها وهلجاهتا اجلزيرة ا
 األلفاظ التي توصف يف املصادر العربية بأهنا محريية − ١٩٦٣التي أجيزت عام 

 وأن يقارهنـا مـن حيـث أصـوهلا − وبعضها من ألفاظ القرآن الكريم −أو يامنية 
بية اجلنوبيـة ويف العربيـة واشتقاقها ودالالهتا بنظائرها املحتملة يف النقوش العر

 وثالثـون محرييـة ةَّ وعـدهتا عنـده واحـد–ّ وقد صنف تلـك األلفـاظ .الفصحى
 إحداها لأللفاظ التي هلا نظائر يف : يف ثالث جمموعات–  وأربعون يامنيةٌوثالث

ْ مسنون :نحو(النقوش العربية اجلنوبية ولكنها ختالفها يف االشتقاق والداللة  َ= 
ْتـرصيب :  و, من احلمريية: شديد=َوبيل :  مفاتيح و=مقاليد : منتن و ُ رشب =َ ْ ُ
َالعقر : ّ الساق و=ّالصائد: اللبن و  ;) مـن اليامنيـة : األرض التي يسقيها املطـر=َ

والثانية لأللفـاظ املوافقـة لنظائرهـا يف النقـوش مـن حيـث االشـتقاق والداللـة 
َ رصب الزرع :نحو( ََّ َ َ حصده و=َ ْحنج: َ َ هجر :ِ مثل و =ِ  ,مـن احلمرييـة : قريـة=َ
َبلق: و ْريم : رخام و= َ َ درجة و=َ ْ عيش :ََ  والثالثة لأللفاظ ,) من اليامنية: طعام=َ

ٌ مـرض:نحـو(التي توافق نظائرها يف النقوش بعض املوافقة يف الداللـة  َ  , زنـا =َ
ٌزعم :  شديدة و =رابية :و ثم أخـذ مؤلفـو املعجـم . )٣٦() من احلمريية: باطل=َ
 فــأوردوا مــا يقابــل ألفــاظ ,هبــذا املــنهج − ١٩٨٢ الــذي صــدر عــام –ِّسبئي الــ

ًالنقــوش مــن ألفــاظ يف الفــصحى وإن كــان بعــضها مهجــورا أو شــبه مهجــور  ْ ٍ
ّوكذلك بعض األلفاظ اليمنية الدارجـة اليـوم إذا كانـت اللفظـة الفـصحى أو «

ًاليمنية العامية هي عني الكلمـة الـسبئية اشـتقاقا أو لفظـا ن ذلـك يعـني يف  وكـا,ً
                                                      

 داللـة األلفـاظ اليامنيـة يف بعـض :و) ١٩٧٥بغـداد (ات العربية القديمة لداود سلوم اللهج  =
 .)١٩٨٨صنعاء (ّت العربية هلادي عطية اهلاليل املعجام

)٣٦(  Ghul, p.83−270 
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ًحتديد معنى الكلمة السبئية حتديدا واضـحا  ولكـنهم مل حيـصوا تلـك األلفـاظ ,»ً

ّأن يتسع االهتامم باأللفاظ اليمنيـة العاميـة السـيام «ًإحصاء دقيقا ألهنم أملوا يف  ّ ّ ْ
عىل يد النبهاء من علامء اليمن الذين يـستطيعون ضـبط املعـاين بالنـشأة واخلـربة 

 وقـد حتقـق هـذا األمـل .)٣٧(»ون بعد ذلك املقارنـة واملطابقـة وحيسن,واملشاهدة
 إبـراهيم الـصلوي الـذي درس يف :أحـدمها ,عىل يد اثنني من الباحثني اليمنيني

ــدكتورا ــة ال ــام – هأطروح ــازة ع ــة يف – ١٩٨٧ املج ــة واحلمريي ــاظ اليمني ّ األلف
  ومجع شواهد هلا مـن النقـوش والفـصحى,مؤلفات اهلمداين ونشوان احلمريي

 ١٩٩٦َّ مطهر عيل اإلرياين يف كتاب مفصل نرشه عام : واآلخر,ّوالعامية اليمنية
 حول مفردات خاصة مـن اللهجـات ,ّاملعجم اليمني يف اللغة والرتاث«بعنوان 
ّأغناه بالشواهد والرشوح والتعليقات التي تـدل عـىل إحاطـة مؤلفـه و, »ّاليمنية

ّعلام بالنقوش وبكتب الرتاث وبالعامية يف   .اليمنً
ّبيد أن اللغويني يعلمون أن املفـردات ال ِّحتـدد وحـدها هويـة اللغـة وانتامءهـا إىل  ّ

ُإحدى األرس اللغوية, فلو كان األمـر كـذلك لعـدت الفارسـية التـي تزخـر باأللفـاظ  ّ َُّ
َّ فــضال عــن اختاذهــا اخلــط العــريب يف الكتابــة –العربيــة  َّ ً هلجــة مــن هلجــات العربيــة − ً

َّالفصحى, ولضم ّت إىل أرسة اللغات السامية, ولكن املعتمد يف هذه املسألة هو أنظمة ُ ّ ْ
ّاللغــة الــصوتية والــرصفية والنحويــة كــام تبينهــا النــصوص والــشواهد  وقــد أخربنــا .ّّ

يف أمثـال محـري «للكـالم » اإلكليـل«ّاهلمداين أنه خصص اجلزء التاسع كلـه مـن كتابـه 
ّال أن هذا اجلزء هو أحد األجزاء الستة , إ»وحكمها باللسان احلمريي وحروف املسند

 يف األجـزاء التـي −   حلـسن احلـظ–املفقودة من الكتاب, وبالرغم من ذلك فإننا نجـد 
 .ًوصلت إلينا من اإلكليل ويف مصادر أخرى نصوصا هبذا اللسان تكفي لتعيني هويته

                                                      
 .ن املقدمة العربية م١١ ص:ّاملعجم السبئي  )٣٧(
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 أراد مـن اجلـزء الثـامن التـي» بـاب القبوريـات«ّولنبدأ هبذه املقدمة اهلامـة لــ 

ّاهلمداين هبا أن تعرف القارىء بمضمون الباب, قال ِّعن الكلبي وغريه مما وجد « :ْ
 أكثر ما وجد يف املـساند : قال اهلمداين.بالعربية ومما ترجم ونقل إليها من احلمريية

ــا ملــا جعلنــا اجلــزء التاســع مقــصورا عــىل الكــالم  ًالقبوريــة بكــالم احلمرييــة, وإن ّ ّ
ّ ما مل خيتلف فيام كان من القبور باحلمريي, ونضمنه إياه, ونقدم باحلمريية رأينا ذكر

ّويفهـم مـن كالمـه هـذا أن احلمرييـة )٣٨(» مـن جـنس هـذا اجلـزءاكان عربي منه ما ُ 
باللـسان « أحـدمها رواه اهلمـداين يف اجلـزء التاسـع املفقـود, وهـو منقـول :رضبان

 ومنقـول مـن احلمرييـة ; واآلخر يرويه هنا وهو مرتجم»احلمريي وحروف املسند
ّ فأما الرضب األول فإن معرفته مرهونة بـالعثور عـىل ذلـك اجلـزء مـن .إىل العربية ّ

اإلكليل أو عىل مصادر أخرى تتضمنه, ولكننا سـنجتهد يف اسـتنتاج املـراد بـه مـن 
نصوص قليلة أوردها اهلمداين يف األجزاء التي وصلت إلينا من كتابـه, فقـد روى 

أوسلة رفشان وبنوه بنو مهدان, حي عثـرت يطـاع ويـارم  ( :ّنصه» ناعط«ًمسندا من 
ً, وروى مـسندا ثانيـا مـن )أقوال شعبني سعى سلبان دحاشدم وبـأهبم تألـب ريـام ً

 وروى ,)علهان وهنفان ابنا بتع بن مهدان حـصن وقـرص حـدقان (:صنعاء فحواه
ًمسندا ثالثا من  ّ وبالرغم .)٣٩()ن نمران وعلامن وسوران آهلة مهدا ( :قراءته» ريدة«ً

ّمما حلق هبذه النصوص مـن تـصحيف وحتريـف فـال شـك أهنـا شـبيهة مـن حيـث 
أسلوهبا ومضموهنا ولغتها بنصوص النقوش, فإذا كان اجلزء املفقود يـشتمل عـىل 

كـام  –هذا النمط من املساند فـذلك يعنـي أنـه خـاص بلغـة النقـوش التـي ختتلـف 
 ّ وأمـا.)٤٠(دمون ومـنهم اهلمـداين نفـسه عـن لغـة محـري كـام نقلهـا لنـا املتقـ–سنرى 

                                                      
 .٨/١٢٤ :اإلكليل  )٣٨(
 .١٠/١٨,١١١:  و٨/١٢٢ اإلكليل :ًانظر هذه النصوص ونصوصا أخرى يف  )٣٩(
 .Al-Selwi, p.5قارن بـ   )٤٠(
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نصوص الرضب الثاين فنجدها يف سياق األخبار املروية عن األخباريني كعبيد بن 
رشية ووهب بن منبه وهـشام ابـن الكلبـي زاعمـني أهنـا مكتوبـة بـاخلط املـسند أو 

ّ وال شــك يف أن معظــم تلــك األخبــار منحــول .باحلمرييــة يف ألــواح أو يف مــساند ّ
عـرص األمـوي حيـنام اشـتد الـرصاع بـني القحطانيـة والعدنانيـة عـىل موضوع يف ال

ّالنفوذ والسلطان, فسعى كال الفريقني إلثبات تفوقـه عـىل منافـسيه قبـل اإلسـالم 
ــده ــاريون )٤١(وبع ــاحتني بلغــت «, وهكــذا جعــل األخب ــاء وف ــة أنبي بعــض التبابع

لـيمن أحـسن وظهر أجداد أهـل ا... فتوحاهتم الصني يف املرشق وروما يف املغرب
ّمن أجداد قريش وأهل مكة, فقـد كـانوا مـؤمنني موحـدين كـسوا البيـت احلـرام, 
ًوكانوا هـم أول مـن كـساه, وعنـوا بالبيـت إذ عمـروه مـرارا وقـدروا مكانتـه قبـل  ّ ُ

جلــأ اليمنيــون منــذ البدايــة إىل القــصص القــرآين «, و)٤٢(»اإلســالم بزمــان طويــل
 فكانت قصص ذي القـرنني وبلقـيس إلضافة مفاخر جديدة إىل مفاخر أسالفهم,

ُ, وقد استدعي يف هذا الرصاع ...َّوتبع التي تولد عنها مالحم شعرية ونثرية طويلة
َّواستنفر له كل األنبياء الـذين حفلـت هبـم الكتـب املقدسـة, بـل وغـريهم ممـن ال ُُ ُّ َ ِ 

ُحلت أجماد الفاحتني ُتْوجود هلم هناك, وان ْسبت  ون– وخاصة اإلسكندر املقدوين –ْ
ٌإىل أشخاص حقيقيني أو ومهيني يف اجلانبني, ومجع من ذلـك كلـه تـاريخ أو سـرية  ِ ُ ٍ
َكام أطلق عليه يف مصادر األخباريني, أو قل أعيدت صياغة ما ختلـف يف األذهـان  ْ ْ

 ويـستطيع املـرء تـصنيف تلـك النـصوص يف .)٤٣(»بعد حـشوها هبـذه اإلضـافات
 :ْ أن نعرض أمثلة لكلتيهامّجمموعتني سنبني أوجه اخلالف بينهام بعد

                                                      

 ووضـع ,ّزعـم أنـه مـن محـري«ّنقل األصفهاين عن األصمعي أن الشاعر ابن مفرغ احلمريي   )٤١(
 .١٨/٢٥٥ : األغاين:»َّسرية تبع وأشعاره

 .٢/٥١٥ :َّاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ,جواد ,عيل  )٤٢(
 .٢/٣٥,٢١٧ :يف العربية السعيدة ,َّحممد عبد القادر ,بافقيه  )٤٣(
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 : املجموعة األوىل−١

َّ زعموا أهنم وجدوا يف قرب زمن والية أخي احلجاج عىل اليمن مججمتي −أ ٍ
 ,َّأنا مي ابنة تبع وهـذه أختـي رضـوى«امرأتني ومعهام لوح مكتوب فيه باملسند 

ًمتنا ال نرشك باهللا شيئا, ونشهد أن الإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ّ ًّ«. 
ٌ ووجدوا يف قرب آخر رسيرا من ذهب عليه رجل ميت ومعه لـوح مـن −ب ٍ ً

َ أنا حسان القيل إذ ال قيل ,باسمك اللهم رب محري«الذهب مكتوب فيه باملسند  ّ
ُ هلكت زمان خرهيد وماهيد, وهلـك فينـا اثنـا عـرش ألـف قيـل فكنـت ,إال اهللا

 .»أجارين فأتيت ذات الشعبني ليجريين من املوت ف,ًآخرهم قيال
 مـات عـىل احلنيفيـة ,َّهذا قرب تبع«ً ووجدوا تابوتا فيه لوح مكتوب فيه −ج

 .»إله إال اهللا يشهد أن ال

فـإذا رسيـر عليـه شـيخ أصـلع, «ً ودخلوا مدفنا مللـوك محـري بحـرضموت − د
ُأنا أبو مالك عميكرب بن ملككرب, عمرت عرشة  (:وعند رأسه كتاب باحلمريية ُ
ُ ودعانــا شــعيب .ُ باألســباب, وكنــت الطالــب الغــالبُأحقــاب, وأدركــت امللــك

َّاحلضوري إىل اإليامن فكذبناه, وقام فينا داعيا فعـصيناه, فـدعا علينـا ربـه فجاءتنـا  ً
ْريح مرضة ورحيها أكره من السامم, فجعلت تشتعل يف مناخرنا وأدمغتنا, فحسب  ٌ ّ ٌ

ًاتا حفاةٍنا يف ساعة رفَّالرجل منا أن يأيت مضجعه الذي يموت فيه فرص ً(. 
َ وقالوا إن امللك نارش الـنعم –  ِّ َّسـار بنفـسه غازيـا نحـو املغـرب فدوخـه «ّ ً

ًوأمـر رجـال أن يعـرب الـوادي بأصـحابه فلـم ... ووطئه حتـى بلـغ وادي الرمـل
ٍ فأمر بصنم من نحاس فنصب عىل صخرة وكتب عىل صـدره ,يرجع منهم أحد ٍ

والـذي  ,يكتبـه غـريهم  ألنـه البكتاب املسند وهو كتاب احلمريي ابتدعته محري
ّ صنع هذا الصنم امللك احلمريي نارش النعم اليعفري:كتبوه هو ّ َِّّ  ليس وراء هذا ,ُ
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ً فال يتكلف أحد امليض متغلغال فيعطب,مذهب َّ ٌ«)٤٤(. 

ٍفهذا غيض من فيض من األخبار والروايات التي رواها اهلمداين وغريه, وما  ٌ
 باحلمريية أو باملسند – كام قالوا –لنصوص املكتوبة ّهيمنا هنا أن هذه املجموعة من ا

ا, ا تاموُلُختلو من مجيع الظواهر اللغوية والنحوية املنسوبة ألهل اليمن أو حلمري خ
ّوال ختتلف عـن نـصوص الفـصحى البتـة, زد عـىل ذلـك أن القـصائد أو األبيـات  َّ

يب موافقـة تامـة, ممـا املقرتنة هبا توافق الشعر العـريب مـن حيـث األوزان واألسـال
َّيؤكد أن األخباريني ألفوها يف   .الرصاع والتنافس عىل احلكم والسلطانحقبة ّ

 : املجموعة الثانية−٢
 ولـذا حتتـاج إىل ,وهي التي تشمل النصوص التي ال ينطبق عليها ما ذكرنا

  : وهذه أمثلة منها,ٍرشوح وتعليقات
ٌوجد مسند بحقل قتاب «روى اهلمداين أنه  −أ أنا شمعة بنـت ذي ( :ٍيف قربُ

ًمراثد كنك إذا ومحك أول بانقـشم مـن أرض اهننـد بطلـه زاهـدا ُ َّ وذيلـه هبـذه ,»ُ
َ أيت به:أول« :الرشوح ِ ً يريد طريا:ً زاهدا, يريد الفواكه;ُ َّوثامر اخلريـف تـسمى . َّ

فـإذا أضـفنا إىل ذلـك اسـتعامل الكـاف . )٨/١٥٩ :اإلكليل ( »القشم عند محري
: يف( ًوإبدال الالم نونا يف أداة التعريف ) ُومحك : ُ كنك و:يف( متكلم ًضمريا لل
َأنا فالنة كنت إذا ومحت أيت «: ُفإنه يقرأ هكذا) اهلند :القشم و ِ ُ ُ  بالفاكهة مـن ]يل[ُ

ًأرض اهلند بطلها طرية َّ ِّ«)٤٥(. 
ًسمعت وهبا يقول« :ّ وروى الرازي اخلرب التايل– ب ُ رأيك بنحلم :ّ قالت أمي:ُ

                                                      
 .٢٠٧, ١٤٩, ١٤٦, ١٢٩− ١٢٨, ٨/١٢٦: اإلكليل:  يفَّ وبعضها مكرر انظر هذه األخبار   )٤٤(
ًانظره مـصححا مـرشوحا يفِّحلق بالنص حتريف وتصحيف يف الطبعات الثالث من اإلكليل,   )٤٥( ً َّ: 

 .Ghul, 221 :يف» القشم«, وانظر داللة ٨٦− ٨٤ص: مساند محريية,  إبراهيم,الصلوي
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َّ الـذهب, وكانـت أم :والطيـب باحلمرييـة« :َّ, وعلـق بقولـه»كولدك ابـن مـن طيـب

 :تـاريخ صـنعاء (»وهب بن منبه من ولد اخلليل احلمريي, وكانت تتكلم باحلمرييـة
ًرأيت باحللم كأين ولدت ابنا من ذهب«: فتكون قراءته )٤٦()٤٠٩ص ُ ُ«. 

ٍوجد يف قرب من مقابر امللو« وروى اهلمداين أنه –ج  ِ ك باليمن لوح مكتوب ُ
ُ هبلـك ألدمـي ,َأنا ديباجة بنـت نـوف بـن ذي شـقر بـن ذي مراثـد (:فيه باملسند

 فمـن سـمع يب ,ُ فاعتفـدك بقـربي,يشأم ىل مد طحني بمد بحري, فـدو أسـيه يل
َّ وعقـب عليـه ,»)ُ وأيام أنثة لبـست حليـي لـيكن موهتـا حـنج مـويت ,فليحزن يل

ِّي يل يف حطمـة وقعـت مـد طحـني بمـد ُ أمرت عبدي يشرت:معنى ذلك« :بقوله َُّ ٍُ
ْ فلم جيد,لؤلؤ ْ ثم دعت عىل كل ,ْ أقفلت عليها باهبا حتى ماتت:ْ فاعتفدت أي,ْ

ِامرأة تلبس حليها بعدها أن يكون موهتا مثل موهتا َ  .)٨/١٣٥ :اإلكليل ( »ٍ
ٍوتفسري اهلمداين صحيح, لكن الـنص بحاجـة إىل مزيـد مـن الـرشح ألنـه لـيس  ٍ ّ ّ

ْغـري أنـه مل » قـال«من اللغة اجلعزيـة ومعنـاه » هبل«لغري املتخصصني, فالفعل ًواضحا 
ورد اســم مجــع يف النقــوش للداللــة عــىل األتبــاع أو » أدم«يــرد يف النقــوش, واالســم 
ورد بــاملعنى نفــسه يف النقــوش, واالســم » يــشرتي: يــشأم«املــوايل, والفعــل املــضارع 

ًوردت يف النقوش وما تـزال حيـة يف » ْ مل:ود«من اجلعزية, وأداة النفي »  لؤلؤ:بحري« ّ
َ وجـد:أيس«بعض مناطق اليمن, والفعل  َ معروفـان » ِ مثـل:حـنج«وكـذلك االسـم » َ
ُقلـت ... أنـا فالنـة«ّفيكون املعنـى األقـرب للـنص هكـذا . بالداللة نفسها يف النقوش

ُخلادمي يشرتي يل مد طحني بمد لؤلؤ, فلم جيده يل, فاعتفدت حتى  ْ ُ ٍُ ِّ مويت, فمن سمع ٍَّ
َيب فليحزن ألجيل, وأيام أنثى لبست حليي فليكن موهتا مثل مويت ّ«)٤٧(. 

                                                      
 ,Rabin: ورد فيـه بـروايتني فـيهام تـصحيف وحتريـف, ولكنـه ورد بـالقراءة الـصحيحة يف  )٤٦(

p.48 ,و٤٧ص : نامي: و , :Ghul, p.285٨٨−٨٧ص: الصلوي: , و. 
ٌالنص حافل با  )٤٧(  =  − ٢٠٨ص (واألكوع ) ١٣٥ص (صحيف والتحريف يف طبعتي فارس لتّ
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 :ْلني محريينيَثَ وروى اهلمداين خربين أتبعهام بم–د 

ّ خرب رجـل خطـب ابنـة عمـه وكانـت لـه كارهـة:أحدمها ْ فطلبـت منـه أن ,ٍ
ّجيري املاء من مأخذ إىل قرصها لظنها أنه لن يستطيعه ٍ َ َ ّ فلـام وصـل ,ل ولكنه فع,ُ

ْاملاء قتلت نفسها َّدو هل قيال ذي دو جـر ( :ويف أمثال احلمريي« : قال اهلمداين,ُ ً
ًغيال  ْ ِّ ليس بملك من مل يقدر عىل فتق العيون وجـر الغيـول: أي,)َ َْ  :اإلكليـل ( »ٍ
ّ واأللفاظ التي حتتاج رشحا يف النص هي.)٢/٣١٧  واالسم ,»دو«ّ أداة النفي :ً

ُذي يسميه النحاة  ال»ذي«املوصول  ّ  املعـروف »هل« وفعل الكون ,»ّذو الطائية«ّ
 الذي يرد » جمرى املاء:الغيل« واالسم ,ّيف اجلعزية وهو مستعمل اليوم يف اليمن

ــيمن ــة ال ــل . يف النقــوش وهــو مــستعمل يف الفــصحى وعامي ُّفيكــون نــص املث
ًال يكون قيال من ال جير غيال« :بالفصحى ًْ َ ُّ َ«)٤٨(. 

وفيـه جـرى « : قـال اهلمـداين,خر عن الشاعر علقمـة ذي جـدن واخلرب اآل
 ويـل الـذي : أي,ُ ويـل ذي دو لـه: قال,باع ذو جدن ماله:  قال,ُاملثل باحلمريي

 »مـال يبيعـه« ّ وال شك أن كلمتـي, )٤٩()٢/٢٧٦:اإلكليل( »ٌليس له مال يبيعه
 .مزيدتان لإليضاح

 , املكـابرة واملفـاخرة:بـةُاملعاب« : قـال,ً وروى نشوان احلمريي مثال آخر– 
ِلوال امعباب مل تنفق امكعاب : (  ومن أمثال محري,ِوكذلك العباب ِْ منتخبات (»)ْ

لــوال املكــابرة واملفــاخرة ملــا « : فيكــون معنــى املثــل.)٦٨ :مــن شــمس العلــوم
ْتزوجت  .» الفتياتّ

ً وروى امللك األرشف الرسـويل أن أحـدهم سـمع يمنيـا يقـول آلخـر–و  ّّ: 
                                                      

ٍالقراءة الصحيحة مع رشح واف يف , وانظر)٢٠٩  =  .٨٤−٨١ص: الصلوي: ٍ
 .٨٧−٨٦ص : الصلوي: انظر  )٤٨(
 !هدول: يف الكتاب كأهنام كلمة واحدة هكذا» دو«وأداة النفي » له«ورد اجلار واملجرور   )٤٩(
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سوا الرجـل يأكـل َ التم: أي, فدو أسيناه,رجل خيسم معنا سو سئمناخششنا ال«

غـري . )٤١ :− وهو خمطـوط –كتاب التبرصة ( »ْ فلم جيدوه,ْمعهم إىل أن سئموا
ّأن املعنــى املطــابق للــنص هــو ُالتمــسنا الرجــل يأكــل معنــا حتــى ســئمنا« :ّ َ  فــام ,ّ

 الـذي » بحث عـن, التمس:َّخش« أما األلفاظ الغريبة هنا فهي فعل ,»وجدناه 
َخشش«يرد بصيغة  ً وهو مايزال مستعمال يف » يأكل:خيسم« وفعل , يف اجلعزية»َ

 يف »يس« املستعملة اليوم بـصيغة » إىل, حتى:سو« و األداة ,بعض مناطق اليمن
 .)٥٠(ّإحدى املناطق اليمنية

ْمل تنقـل « فهذه املجموعة من النـصوص ُ  , مكتوبـة بخـط املـسندٍمـن ألـواحْ
ِّلت إلـيهم شــفاها عـن طريـق الروايــةوإنـام وصـ  ,)٥١(»ّ فـدونوها كـام ســمعوها,ً

ُوالدليل عىل ذلك أنه مل يعثر  ٍ عىل يشء من هذه األلواح أو املساند – فيام أعلم –ْ
 وإنـام ,املزعومة بـالرغم مـن كثـرة التنقيبـات األثريـة يف طـول الـبالد وعرضـها

ٍدعاهم إىل هذا الزعم رغبتهم يف إضـفاء هالـة مـن ا جلـالل والفخامـة عـىل هـذه ّ
ال تبلــغ مــستوى ســابقتها يف الفــصاحة بــسبب تــأثر أصــحاهبا النــصوص التــي 

ًبدرجة متفاوتـة بلهجـاهتم ممـثال يف احتوائهـا عـىل اثنتـني مـن الظـواهر اللغويـة  ٍ
 إبدال الالم يف أداة التعريف : ومها,والنحوية املنسوبة إىل محري أو إىل أهل اليمن

 واســتعامل ,)كعــاب ما: عبــاب وما( ًأو مــيام) انحلــم : نــد واهن: انقــشم و(ًنونــا 
ًالكاف عوضا عـن التـاء ضـمريا متـصال للمـتكلم  ً ُ رأيـك :ُومحـك و: ُكنـك و( ً

ّ أضف إىل ذلـك أن بعـض ألفاظهـا معـروف يف ,»ُاعتفدك: ُهبلك و«ُولدك و :و
ًالنقوش أو يف العامية اليمنية أو يف كلتيهام معا ّ ْاملـصادر التـي روت وإذا كانـت . ّ

                                                      

 .٩٠ – ٨٨ص : الصلوي: انظر التفصيل يف  )٥٠(
 .٩٠الصلوي ص  )٥١(
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ّ باللغـة احلمرييـة مل حتـدد هلـا تارخيـا فـإن – كـام زعمـوا –ّهذه النصوص املكتوبة  ً ِّ ْ

 يعـود إىل أوائـل العـرص –ِّ وهو القـول املنـسوب إىل أم وهـب بـن منبـه –أحدها 
 ومـن املؤكـد أهنـا ,١٠٦سنة  − عىل األرجح –َّاألموي ألن وفاة وهب كانت 

 والدليل عىل ذلك مجلة ,وأواخر العرص اجلاهيلاإلسالم مجيعها ال تتجاوز فجر 
ًأننا النعرف مثيال هلذه املساند املزعومة يف نقوش مـا قبـل اإلسـالم : أمور; منها
ّ نقــوش املــسند النــصبية و:بنوعيهــا ّ الزبــور اخلــشبيةكتابــاتّ ّ وأن بعــض أســامء ,َّ

ْإسـالمية مل تـرد يف النقـو) ديباجة: شمعة و( األعالم فيها  ّ وأن بعـض ,ش البتـةْ
 , بل هـي خاصـة بالفـصحى,الظواهر اللغوية فيها خمالفة لتلك التي يف النقوش

ًكورود االسم أحيانا مقرتنـا بـأداة التعريـف  ُالرجـل (»ال«ً ًأو منونـا ) َّ : ًقتـيال و(َّ
ّ ممـا يعنـي أن ورود ظـواهر ,)لوال ( وورود أداة الرشط ) َّأيام( واستعامل ) ًغيال 

ّحوية خاصة بأهل اليمن يف هذه النصوص ال يكفي إلدخاهلا يف إطار لغوية أو ن ّ
ــوش ــسميتها ,النق ــة« وال لت ــوش »احلمريي ــة النق ــرتاض أن لغ ــتنادا إىل االف ّ اس ً

ّأصبحت محريية يف مرحلتها املتأخرة نتيجة سقوط الدولة السبئية وقيـام الدولـة  ّ ّ ً
ً ألن الواقع اللغوي يدحض ذلك دحضا تاما,احلمريية ً ّ فإذا كنا نفرتض أن لغة ,ّ ّ

 يف ّ الـسبئيةتـابعوا اسـتعامل«ّاخلطاب عند احلمريين مل تكن السبئية فالثابت أهنم 
ٍالكتابة ملا أضفاه عليها قدمها من جالل وهيبة ُ َ ْ فظلت لغـة للنقـوش حتـى ,)٥٢(»ِ َّ

 .آخر العهد هبا يف النصف الثاين من القرن السادس امليالدي
ًمريية التي يقول اهلمـداين إهنـا كانـت مـا تـزال حيـة يف  تلك احل– إذن –فام هي  ّ ّ

لغـات أهـل اجلزيـرة « ًفـصال لوصـف» صفة جزيرة العـرب«زمنه? إذ عقد يف كتابه 
                                                      

: العربيـة اجلنوبيـة قواعد النقـوش بيستون,: دون إنكار لتأثري لغة محري يف نقوش هذه املرحلة, انظر  )٥٢(
 ويــذكر بيــستون أمثلــة أخــرى لعــدم التطــابق بــني لغــة اخلطــاب ولغــة الكتابــة, فاألنبــاط .٦ص

 .Beeston 2005, p.79:  انظرّوالتدمريون كانوا يتكلمون العربية ويكتبون باآلرامية,
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, استعمل فيه إىل جانب هذا املصطلح مصطلحات أخـرى يـصعب فهـم »]العربية[

َمهــرة«: ًدالالهتــا أحيانــا, فقــال ٌ غــتم يــشاكلون العجــم :َْ ْ ْغــتم :  املعــافر, وســافلة... ُ ُ
ٍ مـن كـان يف رساهتـا مـن حاشـد خليطـى مـن فـصيح مثـل :وعاليتها أمثل, ومهـدان ّ ْ َ

َعذر َوغتم مثل بعض قدم... ُ ُْ ِّاحلمريية القحة املتعقـدة, : , وحقل قتاب فإىل ذمار... ُ َُّ
َمحرييــة حمــضة,: ُوشــبام أقيــان واملــصانع وختــىل...  ْ َورسو محــري وجعــدة ليــسوا ... َ

َّ كالمهــم يشء مــن التحمــري,بفــصحاء ويف وصــنعاء يف أهلهــا بقايــا مــن العربيــة ... ٌ
ٌاملحضة ونبذ من كالم محري, َ ّوحراز واألخروج وشم... ُ ُ َ  خليطى مـن متوسـط بـني :َ

َالفصاحة واللكنة وبينها ما هو أدخل يف احلمريية املتعقدة  ْ ُّ ...«)٥٣(. 
لواقع اللغوي يف جنـويب ِّمن هذا الفصل الذي يصور ا )Rabinرابني ( ويستنتج

 القريبـة مـن لغـة –ّأن العربية الفـصيحة «اجلزيرة العربية أوائل القرن الرابع اهلجري 
اة ويف منـاطق َّ كانت لغة اخلطاب يف املناطق املرتفعة رشقي الرس–بدو وسط اجلزيرة 

ّ, ثـم يوضـح مـصطلحات اهلمـداين فـريى أن » أقىص اجلنـوبًأخرى قليلة وخاصة ّ ّ
ّتعني عدم مـشاهبتها احلمرييـة, وأن » الغتم«ّهي املختلطة باحلمريية, وأن » خليطى«
» التعقـد«ّهو ظهور آثار واضحة من احلمريية يف إحـدى اللهجـات, وأن » التحمري«

ّيدل عىل التأثر يف اإليقاع واألداء باحلمريية, وأن  تشري إىل عـدم الفـصاحة, » اللكنة«ّ
ّ أن معظــم البقــاع التــي يــتكلم أهلهــا − مــداينْ بعــد أن ينقــل مــا ذكــره اهل–ويالحــظ 

ّباحلمرييــة تقــع خــارج املنطقــة التــي وصــف الكتــاب الكالســيكيون أهلهــا بــأهنم 
ّمحرييون, ويعلل ذلك بأن أقواما كثريين كانوا ينتمون إىل جمموعات شـتى أصـبحوا  ً ّ

َّيسمون محرييني بعد قيام السلطة احلمريية ّ أن −  ٍّ بحـق–» فك«ويرى املسترشق . )٥٤(ُ
                                                      

ِّومل يبــني املحقــق األول للكتــاب. ١٣٦−١٣٤ص : صــفة جزيــرة العــرباهلمــداين,   )٥٣( ِّ  :وهــو ْ
D.H.Müller , وال املحقق الثاين وهو األكوع داللة تلك املصطلحات . 

 .Al-Selwi, p.5: , وقارن بـRabin, p.43−47: انظر  )٥٤(
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أي [اختلطـت األلـسنة األصـلية هنـاك بعربيـة الـشامل «ّاهلمداين أراد أن يبـني كيـف 

ّ شتى وجوه االختالط, إذ مل يكن قـد قـىض عليهـا الـداخلون مـن عـرب ]الفصحى
ّ, وكان اهلمداين يقيس كل هلجة بمقاييس النحـو, وحيكـم عليهـا مـن ...ًالشامل متاما

واحدة هـي مطابقتهـا أو خمالفتهـا للقواعـد, حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر 
, )٥٥(»وهو ينظر بعد هذا هل هي معقدة صعبة الفهـم عـىل مـن خـرج عـن حميطهـا?

ّاألخرية أن املعيار اآلخر عند اهلمداين  »فك«ُوينبغي أن يفهم من عبارة   إضـافة إىل –ّ
 .ّ هو احتواؤها الظواهر اللغوية والنحوية التي بيناها–ّمقاييس النحو 

 وما – وخاصة باب القبوريات –» اإلكليل« ّري أن املقارنة بني ما ورد يف أجزاءغ
ّاحلمرييـة القحـة املتعقـدة«ّتظهر أن مـصطلح » صفة اجلزيرة«جاء يف  احلمرييـة «أو » ّ
ُيـراد بـه هنـا اللهجـة أو اللهجـات العربيـة اجلنوبيـة القديمـة التـي توارثهـا » املحضة ُ

ًمما يعني أهنـا كانـت مـا تـزال مـستعملة يف  ة لإلسالم,اليمنيون طوال القرون السابق ّ
ِيف موضع ٍ يقال له محـري « لدى بعض القبائل − أي يف القرن الرابع اهلجري  − عرصه  ُ ٍ

ٍمن غريب صنعاء, وهم أهل غتمة ولكنـة يف الكـالم احلمـريي, ولـذلك يقـول أهـل  ٍُ ّ
دون من محري بن الغوث, هو محريي; يري: ًصنعاء إذا رأوا غتام من أغتام بادية صنعاء

ّهنم يريدون محري األكرب وال محري بن سبأ األصغر فهم يعلمون أن فيهم الفصاحة أال 
ِّ, ويـذكرنا هـذا )٥٦(»ِّوالشعر, وإىل محري بن الغوث تنسب أكثـر هـذه اللغـة احلمرييـة ُ

ً الذي أقام يف اليمن حوال كامال –) ٣٧٥ت (بقول املقديس بطرف احلمريي « َّ إن–ً
ُوحيـدد » ُيلة من العرب ال يمكن فهم كالمهمقب ِّ بلـد قحطـان بـني «بأنـه » احلمـريي«ُ

ّأمــا اللهجــات األخــرى التــي يــصفها اهلمــداين فبعــضها يمثــل . )٥٧(»زبيــد وصــنعاء
                                                      

 .١٦٣−١٦١ص : ة واللهجات واألساليبالعربية, دراسات يف اللغفك,   )٥٥(
 .٢٣٣−٢/٢٣٢: اإلكليل  )٥٦(
 .٩٦ص : أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم, ملقديسا  )٥٧(
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ّالفصحى املحضة مما جيعل أصحاهبا فصحاء, وبعضها اآلخر يتضمن ظواهر لغوية 

ٍت متفاوتة, ولذا يصف أصحاهبا ونحوية من اللهجات القديمة أو املعارصة بدرجا
ْ أم رجل و قيد بعرياك و:فصحاء إال يف مثل قوهلم«ًحينا بأهنم  ِّ ُ َ ً, وحينا »ُرأيت أخواكْ
ُّليـسوا بفـصحاء, ويف كالمهـم يشء مـن التحمـري, وجيـرون يف كالمهـم «آخر بأهنم  ُ

ِّيابن العم: َ يابن معم يف:وحيذفون فيقولون ْسمع يف و,َ َ ْاسمع: ِ ًسط حينا ثالثـا , ويتو»ْ ً ّ
ٌّعـريب «أو إهنـا » خليطى مـن متوسـط بـني الفـصاحة واللكنـة«ّ إن لغة القوم :فيقول

ّ, بل إنه جيعل الفصاحة نفـسها درجـات, فيعـدد جمموعـة مـن القبائـل »ًخيلط محريية ّ
 :ّيصف لغتها بالفصاحة ثم يقول

ّولعل  .)٥٨(»دون أعاليها يف الفصاحة... ّغري أن أسفل رسوات هذه القبائل«
ذلك يوضـح أقـوال أيب عمـرو بـن العـالء وسـواه مـن اللغـويني املتقـدمني الـذين 
أنكروا عربية لغات اليمن القديم ألهنم جيهلون بعـضها وجيـدون صـعوبة يف فهـم 

ّبعضها اآلخر; فأغلب الظن أن املراد بــ  احلمرييـة « أو النقـوشلغـة » لـسان محـري«ّ
هلجات مناطق املهرة وسوقطرة  »أقايص اليمنلسان « و بـ ًأو كلتامها معا;» املحضة

–املعارصة هلم الحتوائهـا اللهجات العربية اجلنوبية » عربيتهم«جاورمها; وبـ  وما

 .  عىل ظواهر لغوية ونحوية وألفاظ خاصة باليمن القديم–كام رأينا 
وهكــذا يــنجيل الغمــوض واللــبس اللــذان مــا يــزاالن يكتنفــان مــصطلح 

ً إىل اسـتعامله تـارة – فيام أرى –ّ فمرد ذلك , حتى اليوم»ريلغة مح« أو »احلمريية«
ًمصطلحا تارخييا جغرافيا بالربط ً ًقـديام وحـديثا – ًّ  بينـه وبـني الدولـة احلمرييـة –ً

ّ ولعـل ذلـك هـو الـذي ,التي ترجع أقدم أخبارها إىل القـرن األول قبـل املـيالد
ــس ــديم ت ــيمن الق ــاريخ ال ــشوان احلمــريي يف ت ــصيدة ن ــصيدة «مية ّأعطــى ق الق

                                                      
 .١٣٦−١٣٤ص  :صفة اجلزيرة  )٥٨(
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ــة ّ كغريهــا مــن قــصائد الــشعر العــريب –أهنــا منظومــة مــع  »ّاحلمريي ــة –ِّ  بالعربي
ً واستعامله تارة أخرى مصطلحا لغويـا دون متييـز ,الفصحى ًّ  بـني لغـة –ً غالبـا −ً

النقـــوش واللهجـــات اجلنوبيـــة واللهجـــات الـــشاملية أي هلجـــات الفـــصحى 
ّدا يسمونه ً فتصبح كلها رضبا واح,واللهجات املختلطة اللسان « أو »ةّيَريْمِاحل«ً

ْبر محُز« أو »احلمريي ِ  . أو غري ذلك»لغة اليمن« أو»مساند اليمن« أو »َريُ
 مرتادفـني –ً غالبـا – عندهم »َريِْمح« و »اليمن«فأما املتقدمون فقد كان لفظا 

 طغت عىل −  التي شمل سلطاهنا اليمن القديم كله –ّألن أخبار الدولة احلمريية 
ــي ســبقتها, فحــل لفــظ  ــدول الت ــار ال ــاهتم »ّاحلمــريي«َّأخب ــري مــن مروي ٍ يف كث

 اسـتعملوا اجلـزء وأرادوا : أو كام يقول البالغيـون,»ّاليامين«ّوكتاباهتم حمل لفظ 
 »أهـل الـيمن« يوسعون داللة مـصطلح –ّ لغويني ومؤرخني –ْ وإن كانوا ,ّالكل

جلاهيل يف شـاميل اجلزيـرة العربيـة ًأحيانا ليشمل قبائل كانت مواطنها يف العرص ا
ّ وأما املسترشقون . مهاجرة من مواطنها األصلية يف اليمن– يف اعتقادهم – ألهنا

ّ ورشعوا يف قراءة حروفهـا وفـك رموزهـا ,الذين اكتشفوا نقوش اليمن القديم
ّفقــد ســموها أول األمــر   ,Gesenius 1841, Rödiger 1841)ً تــارة »ّاحلمرييــة«ّ

Osiander 1865, Halévy 1873),ــسبئية« و ــارة أخــرى »ّال  ,Glaser 1886) ت

D.H.Müller 1885, Haléy 1875))َّالرابع من مدونة النقـوش   ثم مجع القسم,)٥٩
 − وهـو يف أربعـة جملـدات − CIH , Pars quarta ّالسامية اخلـاص هبـذه النقـوش

 عنـوان ١٨٨٩ً فحمل بدءا باملجلد األول منه الـذي صـدر عـام ,ًالتسميتني معا
ًومن الواضح أن االصطالح هنا لـيس لغويـا بـل . »النقوش احلمريية والسبئية« ّّ

ُهو جغرايف تارخيي يراد به نسبة تلك النقوش واملكتشفات األثريـة األخـرى إىل  ٌّ ٌّ
                                                      

 .ُما ذكرناه هنا أمثلة مما نرشوه يراد هبا التوضيح فحسب  )٥٩(
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ْدولــة ســبأ أو دولــة محــري اللتــني وردت أخبارمهــا يف   والقــرآن »العهــد القــديم«ِ

 والدليل عـىل ذلـك ,م يف كتب الرتاث العريبالكريم ويف املصادر الكالسيكية ث
ّأن املسترشقني مـا لبثـوا أن صـنفوا مجيـع النقـوش العربيـة القديمـة املكتـشفة يف  ْ ّ

ًاملرشق العريب تصنيفا لغويا فجعلوهـا قـسمني كبـريين ًّ  أحـدمها هلـذه النقـوش ;ّ
ش  واآلخـر للنقـو,» Old South Arabic العربيـة اجلنوبيـة« − كام ذكرنـا–ّسموه 

. » Old North Arabicالعربية الشاملية « ّ إىل الفصحى سموه– عندهم –األقرب 
 كـم ٢٥٠ٍثم اكتشف نقش طويل عىل صخرة يف وادي قانيـة الـذي يبعـد زهـاء 

ّ إال أن معظم مفرداته بل وتراكيبه غـري ,منقوش بخط املسند« وهو ,عن صنعاء
 ٌّ مكتــشفه أنــه نــص وافــرتض,»معهــودة لــدى داريس النقــوش اليمنيــة القديمــة

ّشـــعري فـــسامه  ّ وأدى هـــذا التـــساهل يف اســـتعامل ,)٦٠(»القـــصيدة احلمرييـــة«ٌّ
 وممـا يزيـد , ولغة النقوش»احلمريية«املصطلح هنا إىل استمرار عدم التمييز بني 

ة اخللــط بيــنهام وبــني هلجــات املهــرة وســوقطرة كالــشحرية واجلباليــة َّلــِالطــني ب
 .الرشقي من اجلزيرة العربيةوالسوقطرية وسواها يف اجلنوب 

 أو »لـسان محـري«ملا ورد يف املصادر عـن ّواخلالصة أن هذا العرض املوجز 
 : ينتهي بنا إىل جمموعة من النتائج»لغة اليمن«أو  »لغة محري«

ّ أن النصوص التي وصفها اهلمداين وسواه بأهنا :أوالهـا ً تبني بيانا »َّمحريية«ّ ِّ
جة نشأت من اخـتالط الفـصحى باللهجـات العربيـة ّال لبس فيه أن احلمريية هل

ْاجلنوبية بعد أن أخـذت الفـصحى باالنتـشار يف الـيمن القـديم حتـى كانـت هلـا 
                                                      

 − من حيـث لغتهـاد متثل وق. نقش القصيدة احلمريية أو ترنيمة الشمس , عبد اهللا, يوسف  )٦٠(
ّ القرن الثالث املـيالدي, يف حـني أن − يف رأي نارشه – يتجاوز ّألن تارخيها ال ًمرحلة سابقة

 .ً أحدث منها زمنا− كام ذكرنا– النصوص احلمريية
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ْ فهي إذن هلجة خمتلطة تغلـب عليهـا الفـصحى وإن ,الغلبة قبيل ظهور اإلسالم

ّتفاوتت النصوص املصوغة هبا يف مستوى فصاحتها تبعا لكـم األلفـاظ اليمنيـة  ِّ َ ِ ً
ا وملدى تأثرها بـالظواهر الـصوتية واللغويـة والنحويـة يف هلجـات اخلطـاب فيه

ً وقد كانت حية يف زمن اهلمداين أي يف القرن الرابع اهلجري,)٦١(آنذاك ّ بل إهنا ,ّ
ًماتزال حية إىل اليـوم كـام نـسمعها يف هلجـة اليمنيـني املتعلمـني يف منـاطق شـتى 

ًعندما حيدث بعـضهم بعـضا ِّ  غـريب »مـرييِاحل« أو »ريِمحـ«طقـة هلجـة من ّولعـل. ُ
 ولكــن اهلمــداين ,َّ التــي مل تتــأثر بالفــصحى− فــيام يبــدو–صــنعاء هــي الوحيــدة 

ِّواملقديس اللذين ذكراها مل يقدما نامذج توضحها ُ احلمرييـة «  واكتفيا بوصفها بـ,ْ
 ولـذا ينبغـي التمييـز بـني هـذه اللهجـة ,»ّاحلمريية القحـة املتعقـدة« أو »املحضة
 كـام .ّية املحكية التي نجهلها واحلمرييـة املكتوبـة التـي أوردنـا نـصوصهااحلمري

ُزبـر « كـام عرضـناها هنـا و مـصطلح القـدامى »ّاحلمريية«ينبغي عدم اخللط بني  ُ
 .»كتابات الزبور« املرادف ملصطلحنا اجلديد »محري

 ّ كانـت لغـة الكتابـة فحـسب يف جنـويب– بنوعيهـا –ّ أن لغة النقـوش :والثانية
ّجلزيرة العربية, وظلت مستعملة حتى عهد قريـب مـن ظهـور اإلسـالم, أمـا لغـة ا ٍ ً

ّاخلطاب فال نعرف عنها شيئا ألن ما وصل إلينا من روايات عن اللهجات ال يكاد  ً
يتجاوز فجر اإلسالم, ما عدا هلجات منطقة املهرة التي وصف اهلمداين أصـحاهبا 

 . ًاليوم غريبة عىل أسامع اليمنيني, فام تزال إىل »غتم يشاكلون العجم«بأهنم 
ّ أن الزعم أن :والثالثة ًاحلمرييـة«َّّ ّ أصـبحت لغـة النقـوش يف عهـد الدولـة »َّ

                                                      
ّهلجـة عربيـة شـاملية ذات طـابع يمنـي, «هـي :  بقولـهّال يبعد ما ذكرناه هنا عـام سـبق إليـه رابـني  )٦١(

 ,Rabin: »ّهر لغوية قديمة, وفيها ألفاظ كثرية مما يرد يف النقوش العربيـة اجلنوبيـةتتضمن ظوا

p.42, 49, ّإن احلمريية :  بقولهوخليل نامي , ...نشأت بعد أن فرضت اللغـة العربيـة سـيادهتا«ّ
 .)٥٢ − ٤٥ ص,دراسات: »...ونصوصها املروية بعيدة كل البعد عن لغات النقوش
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َّ ألن السبئية ظلت لغة للنقوش ,احلمريية باطل َّ بعد اختفـاء املعينيـة والقتبانيـة –ّ َّ

 . إىل آخر عهدنا هبا يف منتصف القرن السادس امليالدي–َّواحلرضمية 
 بكلتـا داللتيـه – »َّاحلمرييـة«ّ أن االستمرار يف اسـتعامل مـصطلح :ابعةوالر

ًكام يفعل بعض الباحثني وصـفا للغـة النقـوش يـضلل غـري  −َّالتارخيية واللغوية
ّ فاستعامله بالداللة التارخيية غري ,ّخمالفته املنهج العلميًفضال عىل  ,املتخصصني

املتــأخرة مــن تــاريخ الــيمن بــة احلقيــشمل إال  ّصــحيح ألن العهــد احلمــريي ال
ٍ واستعامله بالداللة اللغوية مـضلل ألنـه يعنـي إضـافة هلجـة خامـسة ال,القديم ٌ 

 .وجود هلا إىل هلجات النقوش األربع املعروفة
ًولعلنا نفاجأ يوما بخرب العثـور عـىل اجلـزء  »اإلكليـل« املفقـود مـن  التاسـعّ

ــرده اهلمــداين « ــال محــري و«للكــالم الــذي أف حكمهــا باللــسان احلمــريي يف أمث
 –ٍ بـام فيـه مـن نـصوص لغويـة ورشوح وروايـات –ليجعـل  ,»وحروف املـسند

ًمعرفتنا للسان احلمريي أكثر دقة وتفصيال ً . 
:א

 اجلزيرة العربية يرجع إىل القرن ّجنويب يف ّوهكذا يتبني لنا أن تاريخ العربية
ك وصــلت إلينــا يف نمــوذجني ّ وأن اللغــة املكتوبــة هنــا,م.ق الــسابع أو الثــامن

 :لغويني خمتلفني يف مرحلتني زمنيتني متعاقبتني
ّفأمــا النمــوذج األول الــذي تــصوره النقــوش ــة –ّ ّ باللهجــات الــسبئية واملعيني ّ

ّوالقتبانية واحلرضمية  نقوش احلكام واألقيال : فقد وصل إلينا يف شكلني, أحدمها− ّ
ْاملـسند«جـر أو املعـدن بخـط ُّوذوي األلقاب والرتب; وهي حمفورة عىل احل الـذي » ُ
ّيسميه املسترشقون اخلط النصبي التذكاري ُّ ّ :Monumentalّكتابات للعامة : , واآلخر

ّتشمل الرسائل اإلخوانية واملعـامالت التجاريـة واملاليـة سـامها املتقـدمون  ّ ُالزبـر«ّ ُّ« ,
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يـع ّ لـني رسٍّوهي مكتوبة بأقالم خاصـة عـىل سـعف النخـل وأعـواد اخلـشب بخـط

 عربيــة يف أصــواهتايف كلــيهام للغــة وا. »Cursive/ Minuscule« ّيــسميه املستــرشقون 
ّيف النظام الصويتتام التطابق ف( ًوإن كانت لغة النقوش تزيد عـىل الفـصحى صـوتا , ّ ْ

ُواحــدا يعــرب عنــه حــرف الــسني الثالثــة  ِّ ُ , مماثلــة أو مــشاهبة للفــصحى يف كثــري مــن )ً
َّة واألسلوبية, وإن كانت بعض أوجـه الـشبه بيـنهام ختفـى ّالظواهر الرصفية والنحوي ْ

ّأحيانا بسبب خلو خط النقوش من حروف الصوائت, وقلة الـشواهد أو نـدرهتا يف  ّ ً
ًيعني تطابقا تاما بينها وبني الفصحى ولكن ذلك ال .بعض الظواهر ً. 

 فتمثلـه النـصوص احلمرييـة –ً وهـو األحـدث زمنـا –وأما النموذج الثاين 
ٍ إىل عهـد تـال لنـشأة الفـصحى وتكوينهـا–ًكام ذكرنا آنفـا − يرجع تأليفها التي ٍ, 

  .يف مستوى فصاحتها ْ خمتلطة تغلب عليها الفصحى وإن تفاوتتولغتها
 أوهلـام :ومل يذكر املتقدمون من اللهجات أو لغة اخلطاب سـوى مثـالني اثنـني

َاحلمـريي«يف أقـىص اجلنـوب, واآلخـر خـاص بمنطقـة » املهـرة«خاص بمنطقـة  ْ ِ «
ًغــريب صــنعاء دون أن يقــدموا نــصوصا موضــحة هلــام ّْ ويبــدو أن تلــك اللهجــات . ُ

ًاستطاعت صد الفصحى التي كانت تنترش يف جنوب اجلزيرة العربية رويدا رويدا  ً ّ
ًوليس ذلك غريبا فقد شهدنا هذه . حتى كانت هلا الغلبة هناك قبيل جميء اإلسالم

ًتشاره حامال معه الفصحى لغة القـرآن الكـريم إىل الظاهرة بعد ظهور اإلسالم وان
ْشعوب وأمم انضوت حتت لوائه ونطقت بلـسانه العـريب, إذ متكنـت جـزر لغويـة  ّ ٍ ٍ

أو سـواها يف منـاطق األمازيغيـة ّمتعددة يتحـدث قاطنوهـا اآلراميـة أو القبطيـة أو 
 .)٦٢(ًويالًشتى من الدولة العربية اإلسالمية من البقاء بمنأى عن التعريب زمنا ط

  *   * *
                                                      

 .٢٨٨ −٢٣٩ص : لم اللغة العربية ملحمود فهمي حجازيع: انظر التفصيل يف  )٦٢(
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١−:
ّ حتقيـق حممـد عـيل النجـار, القـاهرة :اخلصائصأبو الفتح عثامن, ِّبن جني, ا −  َّ

١٩٥٦−١٩٥٢. 
  .١٣٥١− ١٣٤٤ حتقيق فريتز كرنكو, حيدر أباد : مجهرة اللغة أبو بكر,بن دريد,ا − 
 أوجست هفنر,  حتقيق:القلب واإلبدالأبو يوسف يعقوب, ابن السكيت,  − 

 .١٩٠٣بريوت 
َّ حتقيـق حممـود حممـد :ُّطبقـات فحـول الـشعراءّحممـد,  اجلمحـي,ابن سالم  − 

 .١٩٧٤ شاكر, القاهرة
 .١٩٦٩ حتقيق أمحد أمني وآخرين, القاهرة :العقد الفريدأمحد, ّابن عبد ربه,  − 
ــةّ هبــاء الــدين عبــد اهللا, ابــن عقيــل, −   حتقيــق حميــي الــدين عبــد :رشح األلفي

 .١٩٦٤, القاهرة ١٤طاحلميد, 
 .ت. بريوت, د:لسان العربّحممد بن مكرم, ابن منظور,  − 
َّ حتقيـق مـازن املبـارك وحممـد :مغني اللبيبّمجال الدين عبد اهللا, ابن هشام,  − 

 .١٩٦٤ عيل محد اهللا, دمشق
ّ حتقيــق عــز الــدين التنــوخي, :اإلبــدالعبــد الواحــد, ِّ الطيــب اللغــوي, وأبــ − 

 .١٩٦٠دمشق 
ّ املعجــم اليمنــي يف اللغــة والــرتاث, حــول مفــردات :ر عــيلّمطهــ, اإلريــاين − 

 .١٩٩٦, دمشق ّخاصة من اللهجات اليمنية
ــن عــيل,,األكــوع −  ــل : َاألفعــول, يف  إســامعيل ب ــدد (اإلكلي , صــنعاء )٢الع

 .٣٠−٩, ص١٩٨٠
حتقيــق ســعيد اخلــوري الــرشتوين,  :ّ النــوادر يف اللغــة, زيــدواألنــصاري, أبــ − 

 .١٨٩٤بريوت 



íèÛ£]<{<íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]<hçßq<»<íée†ÃÖ] ٩٥٧
 .١٩٧٣ , القاهرة٤ ط: يف اللهجات العربية,إبراهيم أنيس, − 
 .١٩٩٣ بريوت ٢ ج:يف العربية السعيدة َّبافقيه, حممد عبد القادر, − 
 ., القدسS.D.Goitein  حتقيق٥أنساب األرشاف, ج , أمحد,لبالذريا − 
 ترمجــة رفعــت هــزيم, :قواعــد النقــوش العربيــة اجلنوبيــة, ألفــرد بيــستون, − 

 .١٩٩٥األردن 
 .١٩٨٢ بريوت :موللر, املعجم السبئي.الغول, و.نز, مريكام.ج .بيستون, أ − 
 .١٩٧٣القاهرة :هلجات العرب أمحد, تيمور, − 
 .١٩٦٠حتقيق عبد السالم هارون, القاهرة  : العباس, جمالس ثعلبوأب, ثعلب − 
 .١٩٦٩ القاهرة :اللهجات العربية يف القراءات القرآنية عبده,, ّالراجحي − 
َّ حتقيق حممد أمحد جاد املـوىل :لوم اللغةالل الدين, املزهر يف ع, جالسيوطي − 

 .١٩٧٧القاهرة  وآخرين,
 اإلكليـل :ّمـساند محرييـة يف مـصادر الـرتاث العـريب, يف, الصلوي, إبراهيم − 

 .٩٢−٨٠ص  ١٩٩٠صنعاء ) ٢٠,٢١العددان (
 .١٩٨٠, القاهرة ٢ ط:رمضان, فصول يف فقه العربية ّعبد التواب, − 
, ٥ريدان : ّريية أو ترنيمة الشمس, يفعبد اهللا, يوسف, نقش القصيدة احلم − 

 .١٠٠ −٨١, ص١٩٨٨
 .١٩٧١− ١٩٦٨ بريوت :َّجواد, املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, عيل − 
ّ حتقيق حممد عيل النجار وآخـرين: زكريا, معاين القرآنوأب ّالفراء, −  القـاهرة , َّ

١٩٧٢−١٩٥٥. 
 ترمجــة :ب العربيــة, دراســات يف اللغــة واللهجــات واألســالي,يوهــان فــك, − 

 .١٩٨٠القاهرة , ّرمضان عبد التواب
 حتقيـق : رصـف املبـاين يف رشح حـروف املعـاين,املالقي, أمحد بن عبد النور − 

 .١٩٧٥دمشق  ّأمحد اخلراط,
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َّ عبد اهللا حممد بـن أمحـد, أحـسن التقاسـيم يف معرفـة األقـاليم, وأب املقديس, − 

 .١٩٠٦ اليدن ٢ ط,حتقيق دي غويه
 .١٩٧٤ القاهرة :ّات يف اللغة العربيةدراس نامي, خليل حييى, − 
منتخبات يف أخبار اليمن من كتاب شمس العلـوم , نشوان بن سعيد احلمريي − 

 .١٩١٦ حتقيق عظيم الدين أمحد, اليدن ,ودواء كالم العرب من الكلوم
َّ حتقيـق حممـد بـن عـيل ٢ ج: اإلكليل ابن احلائك,َّ حممد احلسنوأب اهلمداين, − 

 ١٠, ج١٩٤٠ حتقيق نبيه أمني فـارس, بـريوت ٨, ج١٩٨٠األكوع, بغداد 
 .١٩٣٦−١٣٤٨ حتقيق حمب الدين اخلطيب, القاهرة

, ليـدن D.H.Müller حتقيق, َّ حممد احلسن, صفة جزيرة العربوأب, اهلمداين − 
١٨٩١. 
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