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  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية
  حىت ظهور اإلسالم

א א−א

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

:  
ْمل يكن املتقدمون من اللغويني يتصورون أن العربية الفصحى يمكن أن تسبق  ُّ ّ ّ ِّ

َ احلجاز إىل −  من حيث املكان −  ْ وأن تتجاوز,َ العرص اجلاهيل−  من حيث الزمان − 
عن ذلك  ١٥٤رو بن العالء املتوىف سنة َّ وقد عرب أبو عم, اجلزيرة العربيةجنويب

 ,»!وم بلساننا وال عربيتهم بعربيتناما لسان محري وأقايص اليمن الي« :بعبارته املشهورة
ّومازال هذا املذهب جيد قبوال لدى بعض الباحثني املحدثني الذين يرون أن  َ ْ ً

 بل ]...الفصحى[ متام االستقالل عن اللغة العربيةلة ّاللغات اليمنية القديمة مستق«
تقارب بعض األلفاظ وتشابه «ّ, ويزعمون أن »!إهنا ليست من اللغة العربية يف يشء

بعض القواعد ليس إال كتقارب األلفاظ وتشابه القواعد بني عربيتنا الفصحى من 
  .»!ناحية والرسيانية والعربانية من ناحية أخرى

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

 .ًسابقا) اليمن(بجامعة تعـز
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٣٢٤
 وإىل ,وبة لغة اليمن القديم وهلجاته إىل جهل املنكرين هباويرجع إنكار عر

ّافرتاضهم أن األدب اجلاهيل هو أقدم ما وصل إلينا مصوغا بالعربية ً  وإىل ,ّ
ّادعائهم أن موطن نشأة الفصحى هو احلجاز ألن الفصحى عندهم هي هلجة  ّ ّ

ّولكن القراءة املتأنية للمصادر اللغوية والتارخيية تث. )١(قريش ّ ّبت أنه كان للعرب ّ
ّيف شاميل اجلزيرة العربية وجنوبيها هلجات عربية مكتوبة وأخرى حمكية منذ القرن  ّ

ِّولذا رأيت أن أقدم للقار .قبل امليالد −  أو الثامن –السابع  ً الكريم بحثا يف ئْ
ّ ويسهم يف تاريخ العربية قبل نشوء الفصحى وتكوهنا, يوضح هذه املسألةقسمني ّ, 

 أو عارصهتا يف صدر التي سبقتهاوابط بينها وبني اللهجات العربية ويبني الر
ِّ فإنه يعرف بالعربية يف األولّ فأما ,اإلسالم ُ ْالتي وصلت جنويب اجلزيرة العربية ّ

ِّإلينا يف نقوش عىل احلجر أو املعدن سامها املتقدمون  ّ  أو يف كتابات ,»نقوش املسند«ٍ
ّعىل عسب النخل وأعواد اخلشب سم ٍ أو يف نصوص قالوا إهنا ,»زبر محري«وها َّ

بعضها ببعض وكذلك هذه األرضب  مع بيان صلة ,»اللسان احلمريي«مكتوبة بـ
ِّفإنه سيعرف الثاين ّ وأما ,صلتها بالفصحى ُ ّ بعربية النقوش – وفق املنهج نفسه − ّ

ّالتي تركها لنا عرب الشامل يف بالد الشام وأطراف بالد الرافدين ويف شاميل 
ّالثمودية :  وسيشمل املجموعات األربع املعروفة وهي,اجلزيرة العربية ورشقيها

ّية واللحيانية واألحسائيةائوالصف ّ   . من النقوشُما يلحق هبا و,ّ
  

א−١
ًم لغة .ّكان عرب جنويب اجلزيرة العربية يستعملون يف األلف األول ق

                                                           
ِّانظر بحثا للمؤلف بعنوان   )١( , ّالنقوش العروبية القديمة:  يف»هل الفصحى لغة قريش?«ً

 .م٢٠٠٧ليبيا /ّجممع اللغة العربية
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٣٢٥
ِّعربية مكتوبة تنقش بخط املسند عىل األ ًُ ُ ّحجار أو املعدن يسمون ما يدون هبا ّ ُ ُّ

ُ أو حتفر بخط الزبور عىل ع;)٢(»نقوش املسند« َّ ِّ أعواد اخلشب َّب النخل وْسُ
ّيسمون كتاباهتا  ُزبر محري«ُ نعرف مدى قرهبا أو   وكانوا يتكلمون هلجات ال,»ُ

 وكان إلخواهنم .بعدها من تلك اللغة املكتوبة ألنه مل يصل إلينا منها يشء
 الشامل وبالد الشام وبالد الرافدين لغتهم العربية املنقوشة عىل الصخور عرب

ّ وال شك أن اختالط الفريقني أي عرب اجلنوب .وكذلك هلجاهتم اخلاصة هبم َّ
القرون يف جتارهتم ويف هجراهتم وتنقالهتم املستمرة عىل امتداد وعرب الشامل 

ّشامال وجنوبا يف أرجاء املرشق العريب أدى إىل ً ٍّ تأثري لغوي متبادل بينهام أسهم ً ٍ
ّ وتابعت هذه اللغة املشرتكة اجلديدة تطورها حتى .ّيف نشأة الفصحى وتكوهنا ْ

ّاكتملت وازدهرت يف القرنني السابقني لظهور اإلسالم عىل النحو الذي نراه يف 
ف كتابات عرب َ وتزامن ذلك يف جنويب اجلزيرة مع توق,األدب اجلاهيل
 ثم نزل القرآن الكريم .ّاحلكم احلبيش لليمنمدة  بعد انتهاء اتامًاجلنوب توقفا 

ْال شأهنا وارتفعت مكانتهاَعَ ف,بالفصحى ّلغة الدولة اإلسالمية  وأصبحت,ُ َّ, 
َّفأتاح هلا ذلك أن تنترش يف كل أمصار الدولة ْ فقضت عىل بعض اللغات ,ْ

َ وأقبل .سارْواللهجات فيها وأجربت بعضها اآلخر عىل التقهقر واالنح
ْ عىل كتاب اهللا الذي مل يعرفوا له من حيث – كغريهم من العرب –ّاليمنيون 

ّ وشغل أهل اللغة والتفسري والفقه ,ًلغته وأسلوبه ومضمونه مثيال من قبل ُ َ ِ ُ
َبتفسريه ورشحه لينشأ عن ذلك ما عرف فيام بعد باسم  ِ  ,»علوم القرآن«ُ

َفانرصفوا عن النقوش حتى بعد  ذلك ,هبا وصارت عندهم شبه جمهولةُ العهد ُ
                                                           

 يف »مسند« msnd وردت كلمة وقد.  Inscriptions Monumentalرشقون ّويسميها املست  )٢(
 .»نقش«ّالسبئية بمعنى 
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٣٢٦
َّأن النظر في مل يكونوا «ّداين وغريه عن النقوش يدل عىل أهنم ْمَهـام أورده الّ

ًيعرفون لغاهتا معرفة يقينية ْ وإن كانوا قد عرفوا معظم حروف اخلط املسند ,ًّ
ّ, أما االعتقاد أن لغة تلك النقوش )٣(»وكذلك بعض خصائص لغات النقوش

ّة فهو خطأ شائع ألن املقارنة بينها وبني النصوص احلمريية املّهي احلمريي ّ ّروية ٌ
  .تثبت أهنام شيئان خمتلفان

א− :א
تاسع عرش لنشهد اكتشاف وكان علينا االنتظار حتى أوائل القرن ال

ً فقد كانوا جيوبون املرشق العريب من أقصاه إىل أقصاه بحثا ,بيني للنقوشاألور
 من »العهد القديم«يف املصادر القديمة والسيام  ا ورد ذكرهعن شواهد مل

 إحدى ثامر –املختلفة  بلغاهتا− فكانت النقوش,أحداث وأشخاص ووقائع
ٍ الذي قام برحلة إىل )von Seetzen( ّ والراجح أن الباحث األملاين.ذلك البحث

ه يف  قبيل مقتلةبً من أرسل نقوشا من هناك إىل أورّاليمن حينذاك كان أول
وقد استطاع عرشات من الباحثني واملغامرين .١٨١١مدينة تعز أواخر عام 

املنتمني إىل جنسيات خمتلفة الذين زاروا املنطقة أو عملوا فيها يف العقود التالية 
ّاكتشاف كثري من املواقع األثرية والتنقيب يف بعضها ونسخ آالف النقوش من 

 )Halévy( ًكان من أكثرهم نجاحا الفرنيس و,ٍبقاع شتى يف جنويب اجلزيرة العربية
 الذي )Glaser( ثم النمساوي ,١٨٧٠ نقش يف رحلته عام ٧٠٠الذي نسخ زهاء 

, ثم ١٨٩٤ −١٨٨٢ نقش يف أربع رحالت بني عامي ٢٠٠٠نسخ زهاء 
 )D.H.Müller( أرسلت أكاديمية العلوم يف فيينا بعثة علمية إىل املنطقة برئاسة

 فرسانه َفكان أشهرّاألول من القرن العرشين ّأما النصف . ١٨٩٨عام 
                                                           

 .٤٦ ص,١٩٧٤, القاهرة دراسات يف اللغة العربية ,خليل نامي,  )٣(
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٣٢٧
 )C. Rathjens( و)van der Meulen( و)von Wissmann( الباحثون الثالثة

ً نجاحا عظيام١٩٢٧ًالذين حققت رحالهتم املتعددة بدءا من عام  ُ وبدأ إسهام .ً
الباحثني العرب يف هذا املجال بمشاركة خليل حييى نامي يف املتخصصني من 

 ثم بزيارة مماثلة ,١٩٣٦ية أرسلتها جامعة القاهرة إىل اليمن عام بعثة علم
وشهدت بداية النصف الثاين من هذا القرن . ١٩٤٧لزميله أمحد فخري عام 

 )W.F.Albright( َّا ضمً فريقا علمي»ّاملؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان«إرسال 
 تكشاف والتنقيب وآخرين للقيام بأعامل االس)A.Jamme(و )A.M.Honeyman(و

ً عىل أن هذه األعامل شهدت تطورا كبريا بعد أن نالت اليمن .ونسخ النقوش ً ّّ– 
 واالحتاد السوفييتي ة وإيطاليةأملانيوة ْ إذ أقامت فرنس, االستقالل–بشطرهيا 

ٌودول أخرى مراكز علمية دائمة يف صنعاء وعدن لتمكني الباحثني من العمل 
  .امعات واملؤسسات العلمية اليمنيةالئهم يف اجلبدون انقطاع بالتعاون مع زم

א− :א
ًوالطريف أن أول حماولة لقراءة هذه النقوش عدهتا نقوشا قبورية كوفية ً ً ّّ ّ  يف ,ّّ

ٍحني ظن بعضهم أهنا مكتوبة بشكل من أشكال اخلط املسامري  ّ غري أن.ّ
)W.Gesenius(  وزميله)E.Rödiger(  −اللذين كانا يدر ِّ سان اللغة العربية يف ُ

ْ معتمدين عىل ١٨٤١َّ متكنا يف عام – األملانية )Halle(جامعة  ً نقشا فقط من )١٣(َ
 ثم .ً قراءة صحيحة)٢٩(من حروف اخلط العريب اجلنويب الـً حرفا )٢٣(قراءة 

ِنرشت يف العقود التالية ثالث د ; أوالها راسات موجزة عن قواعد لغة النقوشُ
 )Halévy( والثانية بالفرنسية لـ,١٨٦٦− ١٨٦٥عامي  )E.Osiander(باألملانية لـ

− ١٨٧٦( عامي )W.Prideaux( والثالثة باإلنكليزية لـ,)١٨٧٤− ١٨٧٣(عامي 
َّ مما يدل عىل أن فك رموز اخلط اكتمل واستقر آنذاك,)١٨٧٧ َّ ّ ٍ أما أول كتاب .ّ ّ ّ
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٣٢٨
 )F. Hommel(َّيتضمن خمتارات من النقوش ودراسة شاملة للغتها فقد نرشه 

ّ يف كتاب نرشه باإليطالية )Conti Rossini( ثم حذا حذوه ,١٨٩٣باألملانية عام  ٍ
املخترص يف علم اللغة «ّ وأما أول كتاب بالعربية يف هذا املجال فهو .١٩٣١عام 

َ الذي نرش عام »العربية اجلنوبية القديمة ِ ; وهو ترمجة بحث باإليطالية ١٩٣٠ُ
ّوقد وسعت أكاديمية النقوش والفنون. ١٩٢٦ عام )I.Guidi( بالعنوان نفسه نرشه ّ 

َّمدونة النقوش السامية «اجلميلة يف فرنسا مرشوع  َّ)CIS(« الذي رشعت يف ْ
ْ فأضافت إليه حلقة رابعة خاصة بالنقوش ,١٨٨١إصداره باللغة الالتينية عام 

 ١٩١١ و١٨٨٩ :نرشهتا يف أربعة جملدات يف األعوام) CIH(ّاليمنية القديمة 
ّسجل النقوش السامية « وتزامن مع ذلك مرشوع .١٩٣١ و١٩٢٩و ّ)RES(« 

 فخصص نارشوه ثالثة جملدات ,١٩٠٠الذي بدأ صدوره باللغة الفرنسية عام 
 والسابع) ١٩٣٥(والسادس ) ١٩٢٩( اخلامس :منه للنقوش العربية اجلنوبية هي

ًثم أحلقوا به جملدا ثامنا) ١٩٥٠( َّ ثم حل حمل هذين .اًجعلوه فهرسا هل) ١٩٦٨( ً َّ ّ
ّمدونة النقوش واآلثار العربية اجلنوبية«بعنوان ٌاملرشوعني الكبريين مرشوع ثالث  ّ َّ« 

)CIAS(, وقد صدر املجلد األول منه عام ّ   .١٩٨٦. ثم املجلد الثاين عام,١٩٧٧ُ
 »ّاحلمريية« كـ,واستعمل املسترشقون تسميات متعددة لتلك النقوش

ّئية املعينيةالسب« و»ّالسبئية«و العربية اجلنوبية « حتى انتهوا إىل تسميتها احلالية »ّ
النقوش « يف حني يغلب استعامل مصطلح ,»)Old South Arabic(القديمة 

ّوقد تبني أن لغتها تشمل أربع جمموعات.  لدى الباحثني العرب»ّاليمنية القديمة ّ 
ّ سبئية ومعينية وحرضمية وقتبانية:كربى ّ ّ  وعند , بعضهم لغات وهي عند,)٤(ّ

ّ وهو املذهب الذي نرجحه ألن الفروق اللغوية بينها أقل ,آخرين هلجات ّ  كام –ّّ
                                                           

ّ األوىل قتبانية وأن ّ, والصحيح أن»ّالردمانية«و» ّاهلرمية« و»ّاألوسانية«ُيضيف بعضهم   )٤( ّ
 .سبئيتاناألخريني 
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٣٢٩
ّ من أن جتعلها لغات يستقل بعضها عن بعض–سنرى   وجعلهم ازدياد عدد .ْ

ّالنقوش املنشورة يقدمون عىل إصدار دراسات مفصلة للغتها وحمتواها ِ  فصدر ,ْ
ّيف املجال النحوي كتاب باأل وكتابان آخران  )١٩٤٣ ()M.Höfner(ملانية لـّ

 ملجال املعجمي, وصدر يف ا)٥()١٩٨٤ و١٩٦٢( )A.F.Beeston(ـباإلنكليزية ل
وثالث ) يف العام نفسه )Biella( و معجم ١٩٨٢املعجم السبئي (ّمعجامن للسبئية 

 ّويالحظ املرء أن. )٦()Arbash 1991 (ّللمعينيةورابع ) Ricks 1989(ّللقتبانية 
ّهو النقوش النذرية :  أحدمها,اجلمهرة الكربى من النقوش يتقاسمها رضبان

ْالتي تتحدث عن تقدمة معينة لآلهلة محدا ملا وهبت وأعطت ً ٍ ٍَّ ً أو شكرا عىل ;ّ
ٍ أو وفاء لنذر;ِّالرعاية والعناية  هو نقوش البناء التي تصف أعامل : واآلخر,ً

آلبار والقنوات والصهاريج واألبراج ّالبناء أو الرتميم أو التجديد للسدود وا
ّأما األحداث والوقائع . )٧(ً وسنورد الحقا أمثلة لكال الرضبني,وسواها
 النقوش من تضاعيفيف ًغالبا ّ وكذلك املسائل الدينية فإهنا تذكر ,ّالتارخيية

نجد هنا حوليات تارخيية عىل نمط حوليات امللوك   ألننا ال,شتى األرضب
 ّكديةّ دينية كتلك التي نجدها يف النصوص األَمِالحَ أو م,لينياآلشوريني والباب

  .واألوغاريتية
−:

 الذي –وقد حاول بعض املسترشقني أن جيدوا للخط العريب اجلنويب 
                                                           

صاحب هذا البحث , ونرش ١٩٩٢ األول عام Beeston خالد إسامعيل ترمجة لكتاب نرش  )٥(
 .١٩٩٥ترمجة لكتابه الثاين عام 

 Ricks وBiella, ومعجام )باإلنكليزية والفرنسية والعربية(املعجم السبئي ثالثي اللغات   )٦(
 . بالفرنسيةArbashباإلنكليزية, ومعجم 

 .املراجع مرسد يف الثاين  عنAvanzini بحثو األول رضبال عن Ryckmans 1964 بحث انظر  )٧(
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٣٣٠
ّيطابق اخلط العريب يف عدد حروفه وأصواته ويزيد عليه بحرف واحد يسمى  ُ

ّ أصال يف بعض اخلطوط السامية امل− السني الثالثة  ّستعملة يف الكتابة السينائية ً
 )Byblos syllabary(ّأو يف كتابة جبيل املقطعية  )proto-sinaitic(القديمة 

ُدون أن يقدموا دليال يثبت ذلك ْ ًْ ِّ  ولذا نستطيع القول إنه من ابتكار اليمنيني ,ُ
ً الذي كتبت به أيضا النقوش – ويتألف هذا اخلط .القدماء حتى يثبت العكس ْ ِ ُ

ّة الشاملية والنقوش احلبشية العربي  ال  فحسب)consonants( من حروف صامتة − ّّ
 إال إذا )vowels( وال يرد فيها حروف صوائت ,)٨(يتصل بعضها ببعض البتة

ًاستثنينا جواز استعامل حريف الواو والياء استعامل الصوامت تارة واستعامل  َ
ّويلة التي يسميها  وال يوجد فيها عالمة للفتحة الط,ًالصوائت تارة أخرى

وكانوا يطرحون األلف « : وقد أشار اهلمداين إىل ذلك فقال,املتقدمون األلف
:  رئم و:فيكتبون) رئام(لف وأ) مهدان(مثل ألف الكلمة إذا كانت بوسط 

 الرمحن وألف :اب املصاحف يف رسم احلروف يف مثلّ, وكذلك تبع كتمهدن
عىل األلف يف آخر  – إىل النقوش ً استنادا– وينطبق كالمه هذا ,)٩(»)إنسان(

ّ أما األلف يف أوهلا فهي مهزة القطع وجوبا ألن مهزة,ًالكلمة أيضا ً  الوصل ال ّ
ُويشيع إدغام النون يف احلرف الصامت الذي يليها . ًترد يف النقوش إطالقا

 ns’: و,»ِكندة« املنقلبة عن Kiddatأي  kdt : نحو,فينتج عنه تضعيف يف النطق
 كام أننا نجد .»أنثى« tt’أو ntt’ :و ,»ٌبنت« bt أو bnt:  و,» إنسان,ٌنسإ« s’أو 

ٍشواهد إلدغام الدال فيام يليها تاء أو ثاء يف ثالث من صيغ األعداد هي ً ً: ’ḥt 
 sdty  : و,»ٌّست« st أو sdt:  و»ستة« sttأو  sdtt: و,)ḥdt’املنقلبة عن (»واحدة«

                                                           
ْ وانظر صورة لنقش ٍ مكتوب باملسند يف ,»مونوغرام« الـاتُيستثنى من ذلك اتصاهلا يف كتاب  )٨( ُ ٍ ٍ ً

 .هناية هذا البحث
 .١٩٦, ص١٩٤٠, حتقيق نبيه أمني فارس, بريوت ٨ج: اإلكليلاهلمداين,   )٩(
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٣٣١
ن جنس واحد فعلينا أن نفرتض النطق وإذا تواىل صامتان م ,»ُّستون« styأو 

 ويلجأ العاملون يف تقعيد لغة هذه النقوش ويف فهم .بحركة تفصل بينهام
هلجات املهرة من ّنصوصها إىل املقارنة بالفصحى وباللهجات اليمنية بام فيها 

 لتذليل الصعوبة الناشئة − ّ والسيام يف احلبشة −ّطرة وباللغات السامية قوسو
ً الطويلة والقصرية معا, فإذا – أي احلركات –من الصوائت ّعن خلو اخلط 

 , بضامئر الغيبة− ًغالبا−أضفنا إىل هذا صعوبتني أخريني مها صوغ نقوش املسند 
ن القواعد املستنبطة منها وما فيها من نقص ناتج عن التلف أو الطمس أدركنا أ

ّ إىل درجة معينة –تستند  ًذلك أن قسام ال  زد عىل , إىل التخمني واالفرتاض–ٍ ّ
 )Graffiti(يستهان به من النقوش املنشورة هو من النقوش القصار أو املخربشات 

ًالتي ال تتضمن غالبا سوى أسامء األعالم وبعض  )Fragments(أو القصافات  ّ
  . مما يعني أهنا قليلة الفائدة يف املجالني اللغوي والتارخيي;َّاأللفاظ املكررة

−:
ّ معظم البحوث النحوية مقصورة عىل السبئية وحدهوما تزال ًّ َّا لقلة ّ

ّ, ولذا تلحق قواعد املعينية واحلرضمية والقتبانية النقوش املنشورة بغريها ّ ّ ُ ُ
ٍبشكل جممل بتلك البحوث ّولعل كثرة النقوش السبئية ترجع إىل أن السبئية  .ٍ ّّ ّ

ًتستعمل دون انقطاع زمنا طويال يزيد عىل اثني  ْظلت  فأقدم نقوشها ,ًعرش قرناً
 يف حني يرجع أحدثها ,ً أسبق منه قليالٍحقبةم أو إىل . قبعيعود إىل القرن السا

ّ وأدى ذلك إىل حدوث تغيريات لغوية ,إىل منتصف القرن السادس امليالدي
ّونحوية يمكن متييزها, مما جعل الباحثني يوزعون النقوش عىل ثالث مراحل 

 املرحلة املبكرة حتى ميالد املسيح عليه السالم :ّلغويةّزمنية متثل ثالثة عصور 
خط «ّ ومن سامهتا أن بعض نقوشها مكتوب بطريقة ,)ّسبئية القديمةوهي ال(
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٣٣٢
 فيكون اجتاه الكتابة من اليمني إىل ; أي بالتناوب»)boustrophedon( املحراث

عض احلروف ّمما يؤدي إىل انعكاس االجتاه يف باليمني إىل الشامل الشامل ثم من 
 حتى – وإليها يعود معظم النقوش – واملرحلة الوسطى ,كي يوافق اجتاه اخلط

 واملرحلة احلديثة حتى هناية العهد ,)ّوهي السبئية الوسيطة(أوائل القرن الرابع 
  .)ّوهي السبئية املتأخرة(هبا 

 يف رقعة – التي جتاوز عدد املنشور منها مخسة آالف –وتنترش هذه النقوش 
 يف حني ينحرص وجود أخواهتا الثالث يف مواقع ,ة من اليمن القديمواسع
ّ فقد عثر عىل معظم النقوش املعينية يف أطالل العاصمة ,قليلة ُ)qrnw( » خربة
  مركز املعينيني التجاري)العال( »ديدان«ً فضال عن ,»براقش« lty وا حالي»معني

 ّ أما النقوش القتبانية.م.اين ق ويرجع زمن أحدثها إىل القرن الث,يف شاميل احلجاز
َفأكثرها من وادي بيحان ووادي حريب املتاخم له من الغرب ووادي مرخة  ْ َ

 وأما النقوش .ّ ويمتد زمنها إىل أواخر القرن الثاين للميالد,رشقي بيحان
ُاحلرضمية فقد عثر عىل معظمها يف شبوة عاصمة دولة حرضموت ويف مواقع  ّ

َنق« و»العقلة«أخرى هي   ,»ريبون« و»خور روري« و»حصن الغراب« و»ب اهلجرَ
  .ويعود أحدثها إىل أواخر القرن الثالث للميالد

א− מ :א
ّوإذا كان النظام الرصيف يف اللغة يمثل عمودها الفقري فعلينا أن نقدم  ِّ ُ
ًعرضا جممال ألهم عنارصه يف السبئية كي نقارن بعد ذلك بينها وبني أخواهت  ,اً

  :ثم بني لغة النقوش والفصحى
 :الفعل واملصدر واملشتقات −١
ُ فالصيغ الفعلية تشري إىل استعامل األوزان− أ َّ: f‘l فعل َ َفعل : و) الثالثي(َ َّ
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٣٣٣
 ,»استعان« ’stml:  نحو,َ استفعلstf‘l:  و,»َ نارص,َساعد« kwn:  نحو,َفاعل: و
َتفعل و tf‘l:و َ تفعل: و»َتصارع« tsbṭ:  نحو,َتفاعل: َّ َ َ  – بأربع فتحات – َ

 الذي يقابل hf‘l:  و,»َالتزم« ktrb:  نحو,َ افتعلft‘l:  و,ّاملعروف يف احلبشية
َوزن السببية أفع ّْ  من حيث –وال ختتلف صيغ املصدر . )١٠(َل يف الفصحىَ

 »ٌهجمة« dwt‘:  نحو, إال إذا كانت خمتومة بالتاء, عن صيغ أفعاهلا–الكتابة 
ّ غري أن النون,)»َ هجم,اعد« dw‘ :من فعل(   .ًتلحق هبا أحيانا ّ

 , للمثنى املذكرf‘ly , للغائبةf‘lt , للغائبf‘l :ّويترصف املايض كام ييل − ب
f‘lty والياء فيهام تقابل ألف التثنية( للمثنى املؤنث(, f‘lw للغائبني, f‘ln 

  .»أتى« tw’:  و»بنى« bny:  نحو,وحيتفظ املايض الناقص بحرف العلة .للغائبات
ّ أحدمها يسمونه البسيط أو املجرد; وللمضارع ترصيفان−ج  وهو يشبه ,ّ

 tf‘l , للغائبyf‘l : وإليك صيغه,نظريه املجزوم أو املنصوب يف الفصحى
والياء فيهام تقابل ألف (ّ للمثنى املؤنث tf‘ly ,ّ للمثنى املذكرyf‘ly ,للغائبة
َّ واآلخر يسمونه املنون أو املنتهي .)١١( للغائباتyf‘ln , للغائبنيyf‘lw ,)التثنية ّ
 yf‘ln : وهذه صيغه, وهو يشبه املضارع املؤكد بالنون يف الفصحى,بالنون
 yf‘lnn,  للمثنى املؤنثtf‘lnn , للمثنى املذكرyf‘lnn , للغائبةtf‘ln ,للغائب
ّ ويالحظ أن واو الفعل املثال حتذف من صيغتي .)١٢( للغائباتyf‘lnn ,للغائبني

                                                           
ُوقد تبدل محري «: َأراق, وذكره اهلمداين فقال: َهراق و: وهو معروف يف الفصحى, نحو  )١٠( ْ ِ

, حتقيق حممد بن عيل ٢ ج:اإلكليلاهلمداين, (» َاهلاء مكان اهلمزة, وقد يفعل ذاك العرب
 )١٤٤, ص١٩٨٠األكوع, بغداد 

 .ليس لدينا شواهد مؤكدة لصيغتي التأنيث من املثنى واجلمع  )١١(
ّبقها نطقا, غري أن التطابق التام ممكنيعني تطا ًمتاثل الصيغ كتابة ال  )١٢(  كام هي احلال يف − ً

ِّ ألن السياق هو الذي حيدد املراد; نحو−الفصحى  ُ ّ َأنت تسعني : ّ ْ َْ َّأنتن : و) للمخاطبة(ِ
َتسعني  ْ َأنتم تدعون و: , وكذلك)للمخاطبات(َْ ُ َأنتن تدعون, ولكن اإلعراب خمتلف: ْ ُ ْ َّ! 
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٣٣٤
َورد« wrd yrd > : نحو,مضارعه ُ يرد,ََ ٌأمر« qht:  نحو, ومصدره;»َِ ْ من  (»َ
َأمر« wqh :الفعل َ َ«(.  
 وال توجد شواهد مؤكدة الستعامل فعل األمر بسبب أسلوب الصياغة –د

ً وينوب عنه املضارع مصدرا بالالم,الذي أرشنا إليه   .»ِليأت إىل« ly’t ‘dy:  نحو,َّ
 فوزن ,ول مماثلة لنظائرها يف الفصحى وأوزان اسمي الفاعل واملفع− 

:  نحو,ّ ومن املزيد بزيادة امليم يف أوله,)ِفاعل (f ‘lاسم الفاعل من الثالثي هو 
mhnkr »ِّخمرب َ ِّمرتحم« mtrḥm و»ُ  : والسم املفعول من الثالثي وزنان مها,»َ

f‘l )عيلَف(,نحو  :’hd »و,», أسريأخيذ : mf‘l )وتتصدر امليم اسم.)مفعول ُ ّ 
َمسند« msnd: نحو(املفعول من املزيد  ْ  mw‘d: نحو(وأسامء الزمان ) »ُ

 ,»َّ حاجز لضبط السيل,مأخذ« m’hd: نحو(واملكان )  مولدmwld:  و,»موعد«
  .) جممرة للبخور:مقطرة أي mqṭr :نحو(واآللة ) »مقربة« mqbr: و

 : االسم–٢
ٌملكة« mlkt:  نحو, يؤنث االسم بالتاء املزيدة يف آخره: تذكريه وتأنيثه− أ ِ َ«, 

َّمنها إذا كان خاصا باملؤنثولكنه خيلو  , أو مل »ٌحائض« ḥyḍ:  و»ٌّأم« m’:  نحو,ً
ٌرجل« rgl: , نحوٌيكن له مذكر من لفظه ْ ٌنفس« nfs:  و»ِ ْ َ«.  

 , ليس جلمع املذكر أو املؤنث السامل سوى شواهد قليلة: إفراده ومجعه− ب
 bntً مجعا لـ »بنات« bnt : ومن الثاين,»ابن« bn ً مجعا لـ»بنون« bnn :ّفمن األول

ٌبنت« ٌفعل و( f‘l:  نحو,ٍ يف حني يشيع مجع التكسري يف صيغ متعددة,»ِ َ ٌفعل: ِ ُ  f‘lt : و)ُ
َفعلة( َأفعلة (f‘lt’ : و)َ ِ ْ ْفعالن (f‘ln:  و)َمفاعل( mf‘l:  و)َ ً غري أن أكثرها استعامال ,)ُ ّ

’f‘lو  :f‘wlُأفعل و: أفعال و:  اللتني تقابالن الصيغ ْ ُفعول يف الفصحى: َ ُ)١٣(.  
                                                           

ُأفع: وقد تقابالن صيغتي  )١٣( ْ َفعول يف اللهجة اليمنية املعارصة, انظر: ول وَ ْ  =  قواعد  ,بيستون :ِ
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٣٣٥
 ُ ينتهي االسم النكرة بإحدى أدايت التنكري, ومها: تنكريه وتعريفه−ج

 يف حاالت املفرد ومجع − الذي يقابل التنوين  »التمييم«  أو–حرف امليم 
 وحرف النون يف املثنى ,»ٌمتثال« ṣlmm:  نحو,التكسري ومجع املؤنث السامل

َّ أما أداة التعريف فال تتصدر االسم .»متثاالن« ṣlmn:  نحو,الساملومجع املذكر  ّ
 وهي النون مع املفرد ومجع التكسري ومجع , بآخره– كأداة التنكري –بل تلحق 

ّمع املثنى  nhn– والالحقة ,)١٤(»التامثيل/التمثال« ṣlmn:  نحو,املؤنث السامل
  .»عبانَّ الش,القبيلتان« bnhnš‘:  نحو,ومجع املذكر السامل

 : الضامئر−٣
ومها   للمخاطب,»َأنت« t’ : و, للمتكلم»أنا« n’: أما املنفصلة منها فهي

:  و,»هي« ’hو  ’hy:  و,»هو« ’hو  ’hw:  و ضامئر الغيبة هي,االستعاملنادرا 
hmy »للمثنى مذكرا ومؤنثا»مها ً وأما الضامئر  .»َّهن« hn:  و,»مهو« hmw:  و,ًّ

 : للغائب والغائبة كليهام, و− hw :تطابق نظائرها املنفصلةاملتصلة فتكاد صيغها 
hmy −للمثنى مذكرا ومؤنثا ً  وال . للغائبات− hn:  و, للغائبني− hmw:  و,ً

 : نحو,َّنعرف شواهد لضمري املتكلم إال يف أسامء األعالم املؤنثة املركبة
mnnsrḤ »١٥(»ٌمحاين نرس(.  

                                                           
إلسامعيل بن عيل : األفعول: , و٤٧ ص, ترمجة رفعت هزيم,النقوش العربية اجلنوبية  =

 .٣٠−٩, ص ١٩٨٠اإلكليل, العدد الثاين, صنعاء : األكوع, يف
ّث الكتابة, وإن كنا نفرتض أهنام  من حيَفتتطابق بذلك صيغتا املفرد املعرفة واملثنى النكرة  )١٤( ّ ْ

قواعد , بيستون: ًالتتطابقان نطقا, ولكن السياق الواضح هو الفيصل يف حتديد املراد, انظر
 .٥١ص النقوش

, بيستون: ثمة صيغ أخرى للضامئر املنفصلة واملتصلة ولكنها نادرة االستعامل, انظر  )١٥(
 .٧١ −٦٨ص
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٣٣٦
 : أسامء اإلشارة−٤

 dt:  و,»هذا« dn : وهذه صيغه,شارة إىل القريب أحدمها لإل,وهي رضبان
 ;لإلناث »هؤالء« lt’ : و, للذكور»هؤالء« ln’: و,»هذان« dyn:  و,»هذه«

 فإن كان يف حالة الرفع فصيغه هي صيغ الضامئر ,ُواآلخر يشار به إىل البعيد
ّ وإن كان يف حالتي النصب واجلر فهذه صيغه,املنفصلة نفسها ّ ْ: hwt للغائب 

ً للمثنى مذكرا hmyt:  و, للغائبةhyt:  و,)»يف ذلك الشهر« bhwt wrhn: نحو(
  . جلمع اإلناثhnt:  و, جلمع الذكورhmt:  و,ًومؤنثا
 : األسامء املوصولة–٥

ومها (  للمفرد املؤنث,»ذات« dt : و,ّ للمفرد املذكر»ذو« d :وصيغها هي
 للمثنى dty:  و, للمثنى املذكرdy:  و,)ئمتاثالن ما يناظرمها يف هلجة طي

ُويضاف إىل  . جلمع اإلناث»الاليت« lt’ : و,)١٦( جلمع الذكورly’:  و,املؤنث
ْمن« mn :َذلك االسامن املشرتكان املتضمنان معنى الرشط  mhn:  و, للعاقل»َ

  . لغري العاقل» مهام,ما«
 :ّ ظروف الزمان واملكان−٦

 tḥty أو tḥt: و »َبني« bn أوbyn :, و» حينام, عندما,َيوم« ywm :وأمهها
َمن قبل« bqdmy :َّوقد تتصدرمها الباء( »ّقدام« qdmyأو  qdm:  و,»حتت« ِ«(, 
َقبل« lqbl أو qbly:  و,»إثر, بعد« b’tr:  أوtr’:  و,»َبعد« b‘dn أو b‘d: و ْ َ, 

َحول« ḥwl: , و» أمام,مقابل ْ  ḥgn أو ḥg: , و»َجهة كذا« br‘:  و,»مع« m‘:  و,»َ
  .»ً طبقا لـ,ًوفقا لـ«

                                                           

 .سني يف الفصحى لكال اجلن»األىل«صيغة   )١٦(
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٣٣٧
 : وهي:ّ حروف اجلر−٧
 وتستعمل ,)»ويف بساتينه« wb ’nhlhw (»يف« وتقابل الباء و: الباء− أ

 ,)»وأتى بسالم« w’tw bslm(ًللتعدية إىل املفعول, وتأيت أيضا بمعنى املصاحبة 
  .)يف آخر النقش( واالستغاثة ,)»بمساعدة« ’brd(والوساطة واالستعانة 

 وتأيت , يف الداللة عىل الزمان واملكان»إىل«قابل الالم و وت: الالم− ب
ّبمعنى امللكية ِ )l’lmqh »لإلله املقه«(.  

ٍكرجل واحد« k’ḥd( »ِمثل« بمعنى : الكاف−ج ٍ«(.  
 وتشبه صيغة , يف الداللة عىل الزمان واملكان»حتى« بمعنى :dy‘ أو d‘ −د

ً اهلذلية, وتأيت أيضا بمعنى »ّعتى«   .)»يف بيته« byth( ‘dy »يف«َّ
– ln: ويغلب أن تليها , يف نقوش املرحلة املبكرة»ِمن« بمعنى ‘d أو ‘dy 

ً زمانا أو مكانا –لتحديد ابتداء الغاية   ثم ,إىل كذا... ِمن كذا:  أي; وانتهائها–ً
  .)َّفرتد يف النقوش اهلرمية فقط mn أما( حملها bn ّحتل

  .»عىل« وتقابل :ly‘ أو l‘ –و
 :طف حروف الع−٨

 ,)والتخيري االستدراكداللة عىل االستئناف وًالتي تستعمل أيضا لل( هي الواو
  . للتخيري»أو« و ,ّوالفاء للسببية

 : حروف النفي−٩
  .)ّ فال ترد إال يف النقوش اهلرميةْ»مل« lmأما ( ’d:  وl’ :هي
 : األعداد−١٠

ٍل عدد  فلك,تكاد تطابق يف صيغها ويف استعامهلا ما يناظرها يف الفصحى
ّ إحدامها مذكرة واألخرى مؤنثة تنتهي بالتاء ;غتانصي  ,»ٌواحد« ḥd’:نحو(َّ
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٣٣٨
 املعدود يف ١٩ إىل ١٣ ومن ١٠ إىل ٣ وختالف األعداد من ,)»واحدة« ḥt’:و

ّ, أما ألفاظ العقود فتصاغ »ٍأربعة نمور« rb‘t ’nmr’:  نحو,التذكري والتأنيث
  .)١٧(»ثامنون« tmny:  نحو,رةَّبإضافة الياء إىل آخر صيغ اآلحاد املذك

−:
 وكذلك ظواهرها اللغوية والرصفية ,ّوال خيفى أن معرفة قواعد اللغة

ٍتكفي لتقديم صورة واضحة هلا ما مل تقرتن بنصوص مكتوبة هبا والنحوية ال ٍ ْ, 
 يمثل اثنان منها ,ّ من النقوش النذرية ونقوش البناءًمخسةولذا سنورد هنا 

)CIH 2+ RES 3913 (ثالثها ويمثل,ّالسبئية  CIAS 47.11/o)( ّالقتبانية, 
وهي  ,ّاحلرضمية (RES 4698)  وخامسها,ّ املعينية)RES 4731 (ورابعها

  :)١٨( ثم منقولة إىل العربية الفصحىtransliterationَّمدونة بطريقة النقحرة 
1) H‘n ’šw‘ wbnyhw Krb‘tt w 2) Ḥywm w-Lḥy‘tt bnw Ydm 

hqnyw 3) šymhmw T’lb rymm b‘l tr‘t dn 4) ṣlmn ḥgn wqh T’lb 
’dmhw bny 5) Ydm bms’lhw lwfyhmw wwfy 6) ’wld hmrhmw T’lb 
rymm ‘dy by 7) t bny Ydm wwfy ’dmhmw whmw fḥ 8) mdw hl 
wmqm T’lb rymm b-dt 9) hwfyhmw bkl ’ml’ stml’w b 10) ‘mhw w-
bdt hwfyhmw bn kl ms 11) b’ sb’w lšw‘n mr’hmw ‘Lhn nh 12) fn 
bn Bt‘ w-Hmdn wl s‘dhmw T 13) ’lb fr‘ dt’ whrf ‘dy ’rḍh 14) mw 
wmšymthmw wl s‘dhmw T’lb 15) ’fql w’tmr ṣdqm ‘dy ’rḍhmw wm 
16) šymthmw wl s‘dhmw ḥẓy ’mr’hmw b 17) ny Hmdn wš‘bhmw 
ḥšdm wwḍ‘ wtb 18) r wḍr‘n kl ḍrhmw wšn’hmw wdyšṣy 19) n 
bhmw b-T’lb rymm (CIH 2) 

                                                           
ٍقد تتعدد صيغ العدد أحيانا ألن النقوش تعود إىل أزمنة وأمكنة خمتلفة, انظر التفصيل يف  )١٧( ٍ ّ ً ّ :

 .٦٦− ٦٠ص بيستون,
 الصياغةّ أما ,يف هناية البحثالنقحرة   الرموز املستعملة يفانظر بشأن القراءة جدول  )١٨(

 .مطابقة ألسلوب النقشفهي تكاد تكون  بالعربية
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٣٣٩
بنو  »حلي عثت« و»حيوم«) ٢ و »كرب عثت«وأبناؤه  »هعن أشوع«) ١

التمثال ) ٤ترعة هذا  ]معبد[ِّإلهلهم احلامي تألب ريام سيد ) ٣ّقدموا  »يدم«
َطبقا ألمر تألب أتباعه بني  ٍأوالد ) ٦ٍبإحياء منه لسالمتهم وسالمة  »يدم« )٥ً

ّقوة ) ٨ فحمدوا ,وسالمة أتباعهم »يدم«بني ) ٧رسة وهبهم تألب ريام أ
ٍمنحهم كل عون طلبوه) ٩وقدرة تألب ريام ألنه  ّ وألنه نجاهم من ,منه) ١٠ َّ

 .»مهدان« و»بتع«من ) ١٢ »علهان هنفان«ِّقاتلوا لنرصة سيدهم ) ١١ٍكل قتال 
) ١٤بواكري الغالل يف الربيع واخلريف يف أرضهم ) ١٣وليمنحهم تألب 

ًحبوبا وثامرا ممتازة يف أرضهم وأرض ) ١٥ وليمنحهم تألب , أتباعهم]رضأ[و ً
 ,»حاشد« وقبيلتهم »مهدان«) ١٧ وليمنحهم حظوة أسيادهم بني ,أتباعهم) ١٦

 .عليهم) ١٩َوإخضاع كل أعدائهم وشانئيهم ومن حيقد ) ١٨َّوذل ودمار 
  .» بتألب ريام]نستجري[

1) Lḥy‘tt sṭrn kbr Fyšn bn 2) y whwtr wšqr ḥrtnhn dty 3) šltn 
klwtn lnhlyhw mṭrt 4) wmwhrh b-‘Ttr wb-’Lmqh. (RES 3913) 

 القناتني اللتني ختصان) ٢ فيشان بنى ]قبيلة [كبري » سطرنحلي عثت«) ١ 
 اثنني ]سقاية[, لـ]هامـ[ وأكملـ]هامـ[ فوضع أساسـ,َّاحلقول املدرجة الثالثة) ٣

  . وبـ املقه  بـ عثرت]نستجري[ )٤ من بساتينه
1) Br’t dt byt Rtd’l bn šḥz sq 2) nyt dt ḥmym w‘Ttr yġl ṣlmt d 

3) hbn ḥgn tkrbts lwfys wwf 4) y ’dns wmqms wqnys qẓrt 5) ‘M 
drbḥw ršwt ‘M ddymt 6) b-Wrw’l Ġyln Yhn‘m (CIAS 47.11/o1). 

ْقدمت لـ) ٢ »شحز« من قبيلة »رثدإل«من أرسة  »برأت«) ١   ذات ]ةاإلهل[ّ
ًبرونزيا طبقا لنذرها) ٣ً عثرت يغل متثاال ]اإلله[محيم و ً ) ٤ لسالمتها وسالمة ,ّ

 عم ذي ربح ]اإلله[ًخازنة لـ] حينام كانت[ )٥ ,أتباعها وممتلكاهتا وخدمها
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٣٤٠
  . وروإل غيالن هينعم ]امللك[ بـ]أستجري[) ٦ عم ذي ديمة ]اإلله[ًوكاهنة لـ

1) ’Ws’l dhhfm šw‘ dgrbm wd 2) rṣfm snbṭ wḍfr b’rs ẓrb[.] 
ywm 3) bny kl ’hl wmḥfdt mhḍn b-‘Ttr 4) dgrb wd rṣf w-’Rnyd‘ w-
Wd (RES 4731). 

ّحفر وبل) ٢ ]اإلله[ ْيَ سادن معبد»خهفم« من عشرية »أوس إل«) ١ َ ََ ط َ
  و)٤  عثرت]اآلهلة[ بـ]نستجري[ .َّبنى كل صهاريج وأبراج املوقع) ٣بئره حينام 
  .ود و أرن يدع

1)Yd‘'l ben mlk Ḥ ḍrmt bn Yd‘'b 2) Ġyln mlk Ḥ ḍrmt bn 
'Mynm sqny 3) wtl' mr's Syn d'lm nsr ṣlf‘ 4)hn nsr 'tw hs bn š'mt 
wqṣ' (RES 4698). 

 غيالن ملك حرضموت بن) ٢يدع إل بني ملك حرضموت بن يدع أب ) ١«
َأمينم قدم  ّالتي أتته بالرشاء ) ٤ منطقة صلفعهن »سني ذو أمل«ّلسيده  َونذر) ٣ّ

  .»ًوجعلها وقفا له
:א−

ّغدو بناء النقوش واضحا ألن هذوهكذا ي من  − ِّثلُمت ةمسوش اخل النقهً
ً فهي تتضمن غالبا عنارص ,ألوف النقوش مهام كانت هلجتها − احيث بناؤه

ًستة جتري عادة عىل هذا الرتتيب  , وهو رجل أو امرأة:اسم صاحب النقش :ً
 فهو فالن بن فالن من :نسبهفبيان  , يشرتك فيه اثنان أو أكثر كاألب وأبنائهوقد

ٍ وهو ملك أو قيل أو شخص ذو مكانة :وظيفتهف ,ّالعشرية أو القبيلة الفالنية ٌ ٌْ َ ٌ
ٍ فهو إهداء متثال أو تقديم قربان ا فإن كان النقش نذري: منهالغرضف ,عالية   أو–ٍ

ٍّإنشاء سد أو بناء  ٍوش البناء فهو حفر بئر أو وإن كان من نق, لإلله−غري ذلك
 , ورجاؤه احلامية والعون,ّاإلله ملا قدمه لصاحب النقش شكرف ,...ٍصهريج
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٣٤١
ٍأو بمجموعة من  − رة واالستغاثة واالستعانة باإلله وهي االستجا:اخلامتةو

  .)١٩(ًأو بامللك, وتصاغ من الباء متبوعة باسم املستجار به −  اآلهلة
:א−

  :تني هامتنيونستطيع اآلن بيان الرأي يف مسأل
صنيف املجموعات األربع من هي ت −  أرشنا إليها من قبل  وقد−إحدامها 

ّملعينية والقتبانية واحلرضميةّ السبئية وا:أي −  النقوش ّ هي  أ:من حيث لغتها −  ّ
ّ السبئية واملجموعات ّإن الفارق األسايس بني ٍلغات أم هلجات للغة واحدة?

ّالثالث يف املجال الصويت هو يف استعامل السبئية اهلاء يف ضامئر الغيبة ويف وزن 
ّ يف حني حتل السني حملها يف غري ,ّالسببية وكذلك يف صيغ أسامء اإلشارة للبعيد

ً وإن كنا نجد هناك نقوشا تتعاقب فيها اهلاء والسني أحيانا,ّالسبئية ً ُْ ُ ّ أما يف .ّ
ًجال الرصيف فإن خلو اخلط من احلركات ال يظهر فروقا واضحة بينها إال يف امل ُّ

ّ مها انفراد السبئية بصيغة املضارع املنتهي بالنون وبصيغة ;مسألتني اثنتني
ّ وأما يف املجال املعجمي فإن مجهرة األلفاظ يف ,)٢٠(املصدر الذي تلحق به النون
 زد ,ٍمنها تنفرد بألفاظ خاصة هباْ وإن كانت كل ,املجموعات األربع مشرتكة

ّعىل ذلك وجود ظواهر لغوية مشرتكة بينها مجيعها كاشرتاكها يف معظم الصيغ  ّ
 فهل تكفي هذه الفروق اللغوية الطفيفة بني .ألداة التعريف وأداة التنكري 

ّالسبئية وأخواهتا الثالث للزعم أهنا لغات ال هلجات ّ ّ إن تعليل هذا املذهب ?ّ
ّهو أهنم جيعلوهنا لغات ألن كاله عند أصحاب ّ منها متثل إحدى الدول األربع يف ّ ِّ
  يف حني, بأهنا هلجة إسبانيةGalicischولذا فإننا اليوم نصف الـ« ,اليمن القديم

                                                           
 .Avanzini , p. 18قارن بـ   )١٩(
 .Stein , p.4: , و١٠٩− ١٠٨ ص:قواعد النقوش, بيستون: انظر  )٢٠(
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٣٤٢
. )٢١(»ً لغة مستقلة ألهنا متثل دولة الربتغال−  وهي قريبة منها −  ّنجعل الربتغالية

ّأن املعايري اللغوية هي :  أوهلا,جوهويبدو يل ضعف هذا املذهب من عدة و ّ
  يف حني, ويف تقسيمها وتفريعها– قديمها وحديثها –الفيصل يف تصنيف اللغات 

ٍّيستند أصحاب املذهب إىل معيار غري لغوي ّ أن الباحثني املتخصصني : وثانيها;ٍُ
 فلو ,)٢٢(مايزالون خيتلفون يف تصنيف بعض النقوش ضمن املجموعات األربع

 وال جيوز إرجاع ذلك إىل أهنا مكتوبة ,ٍثل لغات ملا وقع هذا اخلالفكانت مت
ّباخلط نفسه ألن لغات كثرية تشرتك يف اخلط الذي تكتب به دون أن ختتلط 

ّ أن دارس السبئية يستطيع : وثالثها;إحداها باألخرى   بعد االطالع عىل الفروق–ّ
 ويشهد عىل ذلك ,بسهولة نقوش أخواهتا الثالث َمْهَ ف–الطفيفة السابق ذكرها 

ّ فام علينا سوى إحالل اهلاء حمل السني يف ,ًآنفا ة املذكورّغري السبئية شوالنق
ًلنجد األمر سهال فيهام  snbṭو  sqny نيفعلالصيغ الضامئر املتصلة ويف صيغة 

ّولو قارنا ذلك بالفصيلة السامية مثال لوجدنا أن دارس إحدى لغاهتا  .ًميسورا ً ّ
  .هم أخواهتا دون أن يتعلمها ألهنا لغات وليست هلجاتيستطيع ف ال

الفصحى  و املسندنقوشّألخرى فهي حتديد الصلة بني لغة ّأما املسألة ا
ٍألن مذهب املتقدمني يف هذا الشأن يدل عىل أهنم كانوا يتصورون وجود هوة  َّ ّ ّ

 ١٥٤ة َّعرب أبو عمرو بن العالء املتوىف سنوكام جاء ذكره  ,واسعة تفصل بينهام
 بلساننا وال  اليومما لسان محري وأقايص اليمن« :عن ذلك بعبارته املشهورة

ّالتي تناقلها أهل اللغة والنحو عىل مر القر )٢٣(!»عربيتهم بعربيتنا ّ, ولعلها ونّ
                                                           

)٢١(  Beeston , p.102. 
 .Müller , colm. 582-583: انظر أمثلة هلذا اخلالف يف  )٢٢(
 .١/١١ :١٩٧٤, حتقيق حممود حممد شاكر, القاهرة طبقات فحول الشعراء ابن سالم,  )٢٣(
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٣٤٣
ّيرون تارة أن لغة ِّ الصيت ي ذائعين معارصًني عرباهي التي جعلت باحث ً

 التي هي –اللغة العربية الشاملية بلهجاهتا املتعددة ختتلف عن «النقوش 
ً اختالفا جوهريا أساسيا − املقصودة بالعربية عند اإلطالق  ً ًّ يف القواعد النحوية ّ

عروبتها ً وينكرون تارة أخرى ,)٢٤(»ظاهر الصوتية والدالالت املعنويةوامل
بل إهنا ... ]الفصحى[ مستقلة متام االستقالل عن اللغة العربية« زعمون أهنافي

 تقارب بعض األلفاظ وتشابه«ّأن ويرون  ,)٢٥(!»ّ من اللغة العربية يف يشءليست
بعض القواعد بينهام ليس إال كتقارب األلفاظ وتشابه القواعد بني عربيتنا 

اللغة احلمريية ف ,...الفصحى من ناحية والرسيانية والعربانية من ناحية أخرى
 ,ديمة منها إىل اللغة العربية أقرب إىل اللغة احلبشية الق]أي لغة نقوش املسند[

وهي متأثرة بنحو هذه اللغة احلبشية ورصفها أكثر من تأثرها بنحو عربيتنا 
ّإن للغة اجلنوب العربية يف بناء األسامء « :ويقولون )٢٦(!»الفصحى ورصفها ّ

ّاللغتني األكدية واإلثيوبيةبوتصاريف األفعال والضامئر واملفردات صلة  ّ, 
 إذا −  نجدغري أننا . )٢٧(»ّلشامل العربية لغة القرآنألمور بلغة اترتبط يف هذه ا  وال

ّاستثنينا هلجات منطقة اجلنوب الرشقي من اجلزيرة العربية كاملهرية والسقطرية  ّ
 بل عند جرياهنم ,ًوأخواهتام ألهنا كانت ومازالت عسرية عىل الفهم عند العرب

لغة اليمن القديم و الفصحى بنيقارنة املّأن  −  األقربني من أبناء جنويب اجلزيرة
  :ثالث نتائج هامة تنتهي بنا إىل » املسندنقوش«  وصلت إلينا يف كامكتوبةامل

                                                           
 .٥٢, ص١٩٦٨, بريوت ٣قه اللغة, طالصالح, صبحي, دراسات يف ف  )٢٤(
 .٧٤,٨٦, ص ١٩٧٣, القاهرة ٧ ط,فقه اللغة عيل عبد الواحد, وايف,  )٢٥(
 .٨٤, ٨٨ ص ,١٩٧٢القاهرة   يف األدب اجلاهيل,,طه حسني,  )٢٦(
ّحتي, فيليب, وأدورد جرجي وجربائيل جبور , تاريخ العرب   )٢٧(  بريوت ٢, ط١, ج)ّمطول(ّ

 .٦٨ص  ,١٩٥٢
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ّ السبئية واملعينية : وهي–ّ أن املجموعات األربع من نقوش املسند :أوالها ّ
ّوالقتبانية واحلرضمية  لقديم  متثل هلجات متقاربة من لغة الكتابة يف اليمن ا–ّ

ْ أن – لذلك –ّ فال يصح ,ّألن الفروق اللغوية والرصفية والنحوية بينها طفيفة
  .نجعلها لغات متباينة

ُ أن املذهب الذي ينكر عروبة لغة النقوش أو يباعد بينها وبني :والثانية ُ ّ
 ّ ذلك أن هذه اللغة عربية يف أصواهتا;ُالفصحى خيالف واقعها اللغوي

ّ النظام الصويتيفتام التطابق بينهام ف( ْوإن كانت لغة النقوش تزيد عىل  ,ّ
ُالفصحى صوتا واحدا يعرب عنه حرف السني الثالثة ِّ ُ ً  مماثلة أو مشاهبة ,)ً

ْ وإن كانت بعض ,ّللفصحى يف كثري من الظواهر الرصفية والنحوية واألسلوبية
ّأوجه الشبه بينهام ختفى أحيانا بسبب خلو خط النقوش من حروف الصوا ّ ً  ,ئتَّ

ا بينها ًيعني تطابقا تام ولكن ذلك ال .وقلة الشواهد أو ندرهتا يف بعض الظواهر
ّ فثمة ظواهر صوتية ونحوية وألفاظ تنفرد هبا أو تشاركها فيها ,وبني الفصحى

ّ وقد يظن املرء أن الفارق األسايس بينهام هو يف .هلجات أخرى يف شاميل اجلزيرة ّ
ّ ألن املطابقة يف لغة النقوش بني الفعل وفاعله – أي يف بناء اجلملة –األسلوب 
ً مذكرا ومؤنثا–يف اجلنس  ً مفردا ومثنى وجمموعا – ويف العدد − ً  تكاد تكون –ًّ

ّ يستوي يف ذلك تقدم الفاعل أو تأخره,ّتامة . )٢٨(ً وكونه مجعا للعاقل أو لغريه,ّ
ظاهرة  فثمة شواهد تؤكد هذه ال,ولكن املطابقة ليست غريبة عن الفصحى

ّالتي وصفها النحاة بأهنا رديئة وسموها   وحاولوا »أكلوين الرباغيث لغة«ّ
                                                           

 .٣٠− ٢٩ص , بيستون :صيل يفانظر التف  )٢٨(
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ّ وأيا كان الرأي يف تلك الشواهد فإن ,)٢٩(تأويلها كي توافق القواعد النحوية ً ّ

ُ واضحة حينام يتقدم الفاعل عىل الفعل− يف الفصحى–املطابقة   يف اجلملة ْ أي;ّ
: , والطالب نجحوا:  و,طالبتان نجحتاال:  و,الطالبان نجحا:  نحو,ّاالسمية

 كتابات و–ّ وينبغي هنا أال ننسى أن مجهرة نقوش املسند .َالطالبات نجحن
ُ حيث يتقدم املسند إليه يف مستهل , مصوغة باألسلوب نفسه–ًالزبور أيضا  ّ

َالنقش سابقا بذلك الفعل واملفعول ً..  
 املعجم ّأن كنا نالحظ  وإن,االشرتاك يف قدر كبري من األلفاظ :والثالثة

ّأهنا ظلت مستعملة بدون انقطاع أكثر من ألف مع  فقرياللغوي للغة النقوش 
ّ ومرد ذلك إىل أن استعامهلا زمنا طويال مل يؤد إىل تنوع موضوعاهتا وإغناء ,عام ِّ ًُّ ً ّ

َّ, ولذا تبدو مجهرة النقوش كأهنا نسخ مكررة أساليبها كام هي احلال يف الفصحى ٌّ ّ
ٍد حمدود منها ال تكاد ختالفه إال يف أسامء األشخاص واآلهلة واألماكنمن عد ٍ. 

ذكرناه من قبل بشأن صوغها بضامئر الغيبة وبام حلق  فإذا أضفنا إىل ذلك ما
ّبعدد كبري منها من تلف وطمس أدركنا أن اهلوة بينها وبني الفصحى واسعة من  ّ ٍ ٍ

ّ أن املقارنة بينهام أشبه باملقارنة  مما يعني,ّحيث تنوع األساليب والثراء اللغوي
َبني لغة األدباء والكتاب ولغة املوظفني والكتبة َ  فامذا تكون نتيجة املقارنة ,َّ

ًاللغوية مثال بني سرية طه حسني كام صاغها  وسريته »ّاأليام« ّ الرائع يف كتابه هوّ
  ? املرصيةاجلامعةباألزهر أو ب  الطلبةّاملوجزة املحفوظة يف ملفات

ال شك أن اآلمال معقودة عىل اكتشاف املزيد من النقوش التي يمكنها و
ًأن تغري هذه النتائج قليال أو كثريا ًْ   »للبحث صلة«  .ّ

                                                           
, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, أللفيةرشح ا ,بن عقيلا: الظاهرة وشواهدها يفر انظ  )٢٩(

 .٤٧٣− ٤٦٧, ص١,ج١٩٦٤, القاهرة, ١٤ط 
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  جـدول الرموز املستعملة
 transliteration )٣٠(النقحرة يف

 

 ص  ṣ  أ  ’
t  ث  ḍ  ض 

ḥ  ح  ṭ  ط 
h خ  ẓ  ظ 
d  ذ  ġ  ع 
š  ش  ġ  غ 

                                                           
 .احلروف العربيةهي نقل احلروف األجنبية إىل ما يطابقها أو يقارهبا من : النقحرة  )٣٠(

 ]املجلة[
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ّ حتقيق حممود حممد :طبقات فحول الشعراء ,مد حم,اجلمحيابن سالم  − 

  .١٩٧٤ القاهرة ,شاكر
 حتقيق حممد حميي الدين عبد :ألفية ابن مالكرشح  , هباء الدين,ابن عقيل − 

  .١٩٦٤ , القاهرة,١٤ ط ,احلميد
 صنعاء , العدد الثاين,اإلكليل: يف ,األفعول , إسامعيل بن عيل,األكوع − 

١٩٨٠.  
 , ترمجة رفعت هزيم,قوش العربية اجلنوبية قواعد الن , ألفرد,بيستون − 

  .١٩٩٥األردن 
 ,)ّمطول(تاريخ العرب  :ّ جربائيل جبور, أدورد جرجي, فيليب,ّحتي − 

  .١٩٥٢ بريوت ٢ ط,١ج
  .٨٨ ,٨٤ ص ,١٩٧٢القاهرة  ,يف األدب اجلاهيل ,طه ,حسني − 
  .١٩٦٨ بريوت ,٣ط ,دراسات يف فقه اللغة , صبحي,الصالح − 
  .١٩٧٤ القاهرة ,ّسات يف اللغة العربيةدرا , خليل حييى,نامي − 
َّ حتقيق حممد بن عيل ٢ج :اإلكليل , بن يعقوب احلسن حممدأبو ,اهلمداين − 

  .١٩٤٠ بريوت ,حتقيق نبيه أمني فارس ٨ ج,١٩٨٠ بغداد ,األكوع
  .١٩٧٣ القاهرة , ٧  ط:فقه اللغة , عيل عبد الواحد,وايف − 
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