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 :مقدمة

م إىل  2017يسعى مركز اللغة املهرية للدراسات والبحوث منذ إنشائه يف العام 

دراسة هذه اللغة باالعتامد احلفاظ عىل اللغة املهرية والتعريف هبا، وهو يعمل جاهدا ل

والبحوث العلمية  عىل األساليب املنهجية العلمية، وإثراء املكتبات بالدراسات 

املتنوعة املتعلقة هبا وبآداهبا وتراثها وتارخيها، كام هيتم بتوعية اإلنسان الذي يعيش  

ه،  عىل هذه األرض برتاثه اللغوي وتارخيه، وغرس ثقافة احلفاظ عليه وتنميته وتطوير

باإلضافة إىل مجع الدراسات والبحوث املحلية والعربية واألجنبية التي تناولت اللغة  

ملهرية وأخواهتا، والرتاث التارخيي والثقايف، وترمجة الدراسات واألبحاث األجنبية  ا

 التي َعنَْت باملهرة لغًة وأرضًا وإنسانا. 

حثني والدارسني  ومن هذا املنطلق يطيب ملركز اللغة املهرية أن يقّدم للبا 

اجلزيرة  للغات املحكية يف جنوب واملهتمني هذا الكتاب، كتاب )مقاالت يف ا

العربية(، وهو يف أصله جمموعة بحوث أو مقاالت كتبتها الباحثة: ماري كلود سيمون  

سينيل، وهي باحثة فرنسية يف املركز الوطني للبحث العلمي بباريس، وعاملة  

آسيوية، وال سيام لغات جنوب اجلزيرة العربية.     فرولسانيات متخصصة يف اللغات األ

نذ الثامنينات، وقامت بالعديد من الزيارات البحثية إىل  وقد بدأت بحوثها يف اليمن م

سقطرى واملهرة، ونرشت الكثري من املقاالت حول لغات جنوب اجلزيرة العربية  

ة( باللغة الفرنسية  ، البطحرية، احلرسوسياهلوبيوت )املهرية، الشحرية، السقطرية، 

مي عىل البحوث. لذا رأى  االنجليزية، ومل تنرش كتابا مستقال، بل اقترص إنتاجها العلو
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  –املركز أن جيمع بعض هذه املقاالت )البحوث( ويرتمجها من الفرنسية إىل العربية 

ويضمها يف هذا الكتاب، ومجيع هذه املقاالت املرتمجة   –الباحثة   منبعد أخذ إذن  

الفعلية يف   ن كلود، ما عدا املقالة األخرية التي تتحدث عن أدوات الربط لسيمو

لسامية )لغات جنوب اجلزيرة العربية( ومقارنتها باللغة الاملطية، فقد  اللغات ا

 شاركتها فيها باحثة اسمها: مارتني فاهنوف. 

تتحدث املقالة األوىل عن لغات جنوب اجلزيرة العربية الست بعّدها لغات سامية 

مهددة باالنقراض، فتورد حديثا عن حالتها العامة، ومتحدثيها، وهلجاهتا،  

 للحفاظ عليها، واإلنتاج الثقايّف املكتوب هبا، باإلضافة إىل التحوالت  حات  ومقرت

 والتعريب. 

املحكية يف اليمن، فتكلمت عىل   اهلوبيوت –بتوسع  –ودرست املقالة الثانية 

شافها، وخصائصها اللسانية، وأصواهتا )الصامتة،  الناطقني هبذه اللغة، وتاريخ اكت

فة فيها كالغنة، والنرب، واالحتكاك، وغريها. كام  ها، وظواهر خمتلالصائتة(، ومقاطع

تكلمت عىل املورفولوجيا )الرصف(: النظام الفعيل، أشكال الفعل، الصيغ املشتقة،  

ضامئر، أسامء  ترصيف األفعال، والنظام االسمي بام حيويه من تفصيالت مثل: ال

ت، التعريف،  التأنيث، األعداد، تركيب الكلام ،اإلشارة، اإلفراد والتثنية واجلمع

 حديث عن املعجم اهلوبيويّت.  –أي املقالة   –قواعد التطابق، النفي. وورد يف آخرها  

وعرضت املقالة الثالثة للغة السقطرية بعّدها ثروة جمهولة ومهددة، فقدمت  

دمة لغوية، تالها التذكري ببعض املميزات التي تربز أمهية  الباحثة هلا أوال بمق

تاريخ اللغات السامية، فأمهية السقطرية ملعرفة  أفضل  السقطرية من وجهة نظر 
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هذه اللغة يف احلياة اليومية،   استعاململتحدثيها وثقافتهم، كام فّصلت يف جماالت 

ة، األعامل احلرفية، النشاط  الصيد والقنص، الثروة احليواني  : كـواألنشطة التقليدية 

للغة للخطر، مع خالصة  زراعي، الطب، األدب، لتنتهي املقالة بدرجة تعرض اال

 وتوقعات.  

لكية يف املركب االسمي يف لغات  
ِ
بحثت املقالة الرابعة يف )تعبري االنتامء وامل

جنوب اجلزيرة العربية(، وهي مقالة تغوص يف التخصص اللساين، فتبدأ بتمهيد،  

بعدها يف   تعّمق دمة، فبيانات عامة، فشكر، فمفاتيح القراءة واالختصارات، لتفمق

 Les constructions génitivales et laكيب اإلضافية وامللكية )الرتا 

possession  سواء أ كانت مبارشة أو غري مبارشة، مع حديث عن خصوصية ،)

هذه اإلضافة،   اللغة السقطرية، واإلضافة املركبة مع جداول موجزة، وعالمات 

 وترتيب املكونات يف تركيب إضايف. 

وُخّصصت املقالة اخلامسة لــ )صيغة املستقبل يف اللغات السامية اجلنوبية(،  

فبدأت بتقديم اللغات، فالبيانات، فكتابة األصوات، فالتعبري عن املستقبل، فالصيغة  

ة املستقبل يف  االسمية، فالترصيفات مع الواصلة، لتقارن بعد ذلك صيغ  – الفعلية 

لغة حمكية حرصيًا يف إريرتيا، ويف ثالث جزر متثل  هذه اللغات واللغة الدهلكية، وهي  

، ورّكزت املقارنة عىل الرتاكيب اإلطنابية، سواء يف مجلة اسمية تعرب  (دهلك)أرخبيل  

 عن اإلرادة / الرغبة، أو يف الصيغ اإلطنابية لفعلني مكونني منفصلني. 

ات  تكوين وتطور املساعدات واألدوادسة واألخرية يف )وفّصلت املقالة الس 

)أدوات الربط( الفعلية يف اللغات السامية: لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  
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واللغة الاملطية(، فتحدثت عن: املستقبل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة،  

 ساعدة. ومساعد التكرار يف اللغة الاملطية، واملساِعدات وعملية امل

االنتباه إليهام؛ أوهلام: أن القارئ ربام وجد    ولعّلنا نشري هنا إىل أمرين البّد من لفت 

العربية اجلنوبية احلديثة( يف   غاتأّن الباحثة )سيمون سينيل( تستخدم وصف )الل

صفحات كثرية من هذا الكتاب، وربام اعتاد القارئ أن يسمعها )اللغات العربية  

العربية  وإليضاح هذا التداخل يف االستعامل نقول: اللغات اجلنوبية القديمة(، 

، البطحرية، احلرسوسية(  اهلوبيوت اجلنوبية الست )املهرية، الشحرية، السقطرية،

هي عربيات جنوبية قديمة من حيث العمر، وهي )حديثة( يف نظر املسترشقني  

بل فرتة زمنية  والباحثني من حيث االكتشاف، إذ اكتشفها أسالفهم من املستعربني ق

الثاين، فلرّبام انتبه القارئ إىل وجود معلومات   وجيزة ليست بالطويلة. وأّما األمر 

قديمة ليست دقيقة يف أيامنا هذه، وبخاصة ما يتعلق بأعداد املتحدثني هبذه اللغات؛  

ذلك أن هذه املقاالت ُكتبت يف فرتات زمنية يمتد بعضها لفرتة الثامنينات من القرن  

فصوب ما كان خطأ  شية،  وقد أشار مرتجم الكتاب إىل تلك املواضع يف احلا   الاميض،

كام أبقى عىل املعلومات املذكورة ذاهتا احرتاًما ألمانة الرتمجة  أو تغري مع مرور الزمن،  

أوال، وألن الغرض من ترمجة هذه املقاالت هو نقل ما ُكتب عن هذه اللغات ثانًيا، ال  

لواردة يف  وهبذا فإن اهلوامش اه ُكتب منذ زمن مىض وانقىض. التدقيق فيام ُكتب، إذ أنّ 

الكتاب قد وردت يف النص الفرنيس األصيل وما أورده املرتجم فقط ختمه بإضافة  

كلمة ) املرتجم( بني قوسني للداللة عىل أن هذا اهلامش زيادة للتوضيح والتصويب  

 من املرتجم. 
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خيص ترمجة الدراسات والبحوث  ما    الكتاب باكورة عمل املركز يف   ا ختاًما... هذ 

إصدارات أخرى    – بإذن اهلل    –تلوه  تنت باللغة املهرية وأخواهتا، وساألجنبية التي ع

لباحثني آخرين، سعًيا إىل إجياد مكتبة متخصصة من الكتب املرتمجة، وهو أمر له ما له  

طريقة تفكري  من األمهية، وقد ال خيتلف اثنان يف قيمة هذه الدراسات التي تصّور لنا 

 ظروا إليه؟ وكيف درسوه؟ وما هي قيمته عندهم؟  املسترشقني يف لغتنا وتراثنا: كيف ن

سبحان ربك رب العزة عاّم يصفون، وسالٌم عىل املرسلني، واحلمد هلل رب  

 العاملني. 

 

 إدارة املركز 

 م 2021/  5/    25مدينة الغيضة  
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 لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة

 (1)  لغات سامية مهددة

 مقدمة: .1

،  وبيوتتنتمي لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة الست: املهرية، واهل

واحلرسوسية، والبطحرية، واجلبالية، والسقطرية، إىل الفرع اجلنويب للغات السامية  

واللغات   ،)اللغة اليمنية القديمة( (2) غربية، مثل اللغات العربية اجلنوبية القديمةلا

واللغة العربية. ويمكننا تقسيم هذه اللغات الست إىل ثالث  ، (3) سامية -اإلثيو 

، واملالحظ أنه ال يوجد فهم متبادل بني متحدثي اللغات التي  )4) جمموعات فرعية

وباملثل، فإن الفهم املتبادل مستحيل بني الناطقني   تنتمي إىل جمموعة فرعية خمتلفة.

عىل الرغم من ظهور اللغات والعالقات  بالعربية والناطقني بالعربية اجلنوبية، 

. (Robin  ,1991-3  :19)لثاين قبل امليالد  اإلنسانية الدائمة التي يعود تارخيها إىل القرن ا

  200.000 للغات األم حلوال هي ا - حالًيا- ولغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة 

من العرب املسلمني، من مواطني اجلمهورية اليمنية وسلطنة عامن، ولغتهم الوطنية  

 والرسمية والدينية هي اللغة العربية. 

 
1  SIMEONE-SENELLE Marie-Claude. 1998c. “Les langues sudarabiques modernes: des langues sémitiques en 

danger?”, 16th International Congress of Linguistics / 1997, Paris, Elsevier, CDRom Paper n°044. 

 وهي اللغات السبئية واملعينية واحلرضمية والقتبانية. )املرتجم( - 2

 وهي اجلعزية والتغرينية والتغرية والدهلكية. )املرتجم( - 3

 واحلرسوسية لقرهبن اللغوي، ثم تأيت اجلبالية، وبعدها السقطرية. وبيوتيمكننا أن نجمع املهرية والبطحرية واهل - 4
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ب اجلزيرة العربية احلديثة صغرية وحمدودة وتعد املنطقة اجلغرافية للغات جنو

اليمن، ويف أرخبيل سقطرى،   جًدا. ففي اليمن، يتحدثها أهل املهرة يف أقىص رشق

ن، فيتحدثوهنا  وُجزر عبد الكوري وسمحة، القريبات من الصومال. أما يف سلطنة عام 

يف غرب البالد، ويف اجلبال وعىل ساحل ظفار، وكذلك عىل ساحل وجزر خليج  

 وريا موريا، وأخرًيا يف املناطق النائية الداخلية يف جّدة احلراسيس.ك

نتاًجا لتطور بعض اللغات املحكية يف شبه   -حالًيا  - تعترب اللغات املحكية

التي جاءت من الشامل، وُيرِبز التقدم املحرز يف   )5) اجلزيرة قبل تغلغل اللغة العربية 

الدراسات حول لغات جنوب اجلزيرة العربية القديمة واحلديثة عدم وجود قرابة  

لتي ُتسمى أيًضا لغات  مبارشة بني املجموعتني، وقد كانت اللغة اليمنية القديمة ا

ُتكتب  (، sudarabiques épigraphiquesالنقوش اجلنوبية العربية القديمة ) 

كام يتضح من النقوش الكثرية جًدا املوجودة )بأبجدية جنوب اجلزيرة العربية(. وربام  

مل يكن للغات اجلزيرة العربية "احلديثة" أبجدية مكتوبة )أو عىل األقل مل يتم العثور  

أثر حتى يومنا هذا(، لكنها تشكل اآلثار الوحيدة للغات املحكية يف مجيع عىل أي 

اجلزيرة العربية، وهي حتمل ثقافة تعود إىل ثقافة شبه اجلزيرة العربية  أنحاء جنوب شبه  

 .)6)قبل فرتة طويلة من اإلسالم 

 
( عن قبيلة املهرة: "قبيلة تتحدث، كام تعلمون، لغة أخرى غري العربية، لغة كانت يف زمن إبراهيم، 1838a: p  .63يقول فريسنل )  -  5

 هي لغة العربية السعيدة".

التي تم  : "لقد اكتشفت للتو اللغة -عندما اكتشف إحدى لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  -انظر أيًضا فريسنل، الذي كتب  - 6

 (. .(Fresnel, 1938c: 79التحدث هبا يف بالط ملكة سبأ" 
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ا للغـــة العربيـــة يف هـــذه املنطقـــة، و يمكننـــا من إذ تعترب معرفـــة هـــذه اللغـــات مرجعـــً

امن، وأيًضا يف مجيع املناطق ميزات اللهجات العربية يف اليمن وعُ   هلا تفسري بعضخال

لتها اللغة العربية خالل الفتوحات االســــــــالمية )انطالقا من القرنني الســــــــابع التي دخ

ــه  والثـامن امليالديني( التي شـــــــــــارك فيهـا جنود من هـذه املقـاطعـات، ويف الوقـت نفســـــــــ

لطريقـة التي تم هبـا هـذا التعرـيب، كام متكـنْت هـذه يمكن أن توفر معلومـات قيمـة عن ا

 ت "السامية" يف القرن اإلفريقي. اللغات أيًضا من لعب دور يف نرش اللغا

الكثرية جًدا التي تتقاسمها لغات جنوب اجلزيرة العربية  لقد جعلت السامت 

  سامية بعض متخصيص اللغات السامية يقومون بجمعها يف   -احلديثة واللغات اإلثيو 

(. وتتزايد القيمة الكبرية  1943تسمية عامة "السامية اجلنوبية الرشقية" )ليسالو، 

تقدمها هذه اللغات الست من أجل معرفة  أفضل للغات السامية وتطورها من  التي 

احلديثة األخرى؛  خالل حفاظها عىل السامت التي اختفت من مجيع اللغات السامية 

 قديمة جًدا للغات السامية.  إذ إهنا تسمح لنا بالعودة إىل حالة 

,  sاألصوات الصفريية )من أبرز السامت: احلفاظ عىل وجود تعارض بني الثالثة  

  يتوافق ما  وهو  احلديثة، العربية  اجلزيرة  جنوب لغات يف( الثالثة  السني  ڛ ,ش , šس 

  ، يف اللغات السامية احلديثة نجد فقط أول حرفني صامتني و  ، قديمة سامية حالة  مع

التي تستخدم اآلن فقط يف الشعائر   :اإلثيوبية الكالسيكية) زية ت باجلعالكتاباو

الدينية(، والعربية القديمة ولغات جنوب اجلزيرة العربية القديمة، قد حافظت عىل  

السني الثالثة(، لكننا ال نعرف شيًئا عن نطقه؛ أما يف لغات جنوب    śأثر هلذا الفونيم )

توافق عالقة  الفونيم )جانبي احتكاكي مهموس(، ت  اجلزيرة العربية احلديثة، فإن هذا
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  ، سامية( - ( فيه مع الصوت احلنجري )كام يف اللغات اإلثيوemphaseالتفخيم )

 ( كام هو احلال يف اللغة العربية.  vélarisationوليس مع اإلطباق ) 

إن اكتشاف هذا النطق يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة يسمح لنا بمراجعة  

خمارج اللغات السامية يف رشق إفريقيا مل   ة بعض متخصيص اللغات السامية بأنّ نظري 

فيام يتعلق باملورفولوجيا،  . و)7)ولكنها تعود إىل أصل اللغات األفريقية  ، تكن أصلية

فإننا نالحظ احلفاظ عىل املثنى االسمي والفعيل )األخري موجود يف مجيع الضامئر(،  

فة للمبني  ة األفعال لثالثة أنامط فعلية خمتلومن ناحية أخرى، وجود نفس صيغ 

للمعلوم والوسيط واملجهول. وال توجد هذه املعارضة لصيغة الفعل، عندما تكون  

واضحة، إال يف شكل آثار متبقية يف اللغات األخرى للعائلة السامية )راجع:  

Simeone-Senelle,1997b  :381 -2  ,391  ,397 -8.) 

 تاريخ اللغات: -2

عن اللغات   )9) العديد من الشهادات، ولدينا )8)  ات حديث جًداتاريخ هذه اللغ

اليمنية القديمة املكتوبة بفضل النقوش التذكارية التي متتد فرتهتا من القرن الثامن  

(.  Robin  ,1991-3  :14  ,19قبل امليالد حتى منتصف القرن السادس امليالدي )

ه  ا عن اللغة العربية يف هذتشهد هذه الوثائق عىل وجود لغات سامية خمتلفة متامً و

املنطقة، لكنها ال تستطيع أن ختربنا عن اللغات التي كان يتكلم هبا يف الوقت نفسه  

 سكان املاملك املرموقة يف جنوب اجلزيرة العربية. 

 
 ،Bergsträsser Einführung in die semitischen Sprachen ، 1928 ،(1988:13راجع كوهني، ) - 7

Brockelmann   ، م. 1955الذي تناوله يوليندورف يف كتابه، يف اللغات السامية إلثيوبيا: علم األصوات املقارن 

 .)املرتجم( من حيث االكتشاف كام مضت اإلشارة  - 8

 (. Robin  ,1991 -3نقش ) 10000بلغ عدد النقوش التي تم العثور عليها حوال  - 9
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، امليالدي وأول إشارة إىل املهريني ولغتهم غري املفهومة ال تتجاوز القرن العارش

ساطة وجود لغات حمكية يف  سن اهلمداين، الذي أثبت ببوكانت لعامل يمني هو أبو احل

جنوب اجلزيرة العربية غري مفهومة للناطقني بالعربية. وليس لدينا معلومات عن هذه  

جيمس ريموند  م، قام " 1834اللغة قبل منتصف القرن التاسع عرش. يف الواقع، عام  

سقطرى    جزيرة " وهو ضابط يف اجليش الربيطاين يف اهلند بجمع مفردات يفولستد

ا أن الناس يتحدثون واحدًة من لغات جنوب اجلزيرة  واكتشفنا حينها حق  ،  )10)

العربية. بعد أربع سنوات، كانت اللغة اجلبالية، وهي لغة حمكية يف جنوب اجلزيرة  

وامتد    ،(1838العربية يف منطقة ظفار، موضوًعا لوصف موجز لفوجلينس فريسنل )

 رشين.  سبعينيات القرن العاكتشاف اللغات األخرى إىل

  - بعثة جنوب اجلزيرة العربية التابعة لألكاديمية اإلمرباطورية يف فيينا  وقامت

بتعريف خمتيص اللغات السامية بثالث من هذه اللغات:    -  1898التي بدأت يف عام م 

واملهرية، وسيسمح  (، شخوري  šxawriالسقطرية، واجلبالية )حتت اسم هلجة 

وتأسيس مكتبة  ، )11)  مكتوبة وصوتية نصوص بتطوير أرشيفات اجلمع املهم لل

شتغل عىل هذه البيانات النحويون  وا  ، حقيقية للغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة

وعلامء املعاجم وعلامء اللغة حتى السبعينيات. وقد تم اكتشاف احلرسوسية  

ت )جونستون،  يف الثامنينيا وبيوت (، واهل 1937)توماس،  1937والبطحرية يف عام 

1981 .) 

 

 Simeone-Senelle (1991b  ,1992 .)راجع ) لعرض هذه القائمة والتعليق عليها، - 10

 ُعملت التسجيالت يف فيينا )النمسا( يف مطلع القرن العرشين، وحُيتفُظ هبا حالًيا يف املكتبة الصوتية يف املدينة. - 11
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 لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة الست )حالة عامة(:  -3

أتاحت لنا اإلشارات القليلة التي قدمها املؤرخون العرب حول سكان املهرة  

)بالنسبة هلم هذا املصطلح يشمل مجيع السكان الذين يتحدثون لغات جنوب اجلزيرة  

ية كانت أكثر اتساعًا  اجلزيرة العرب  نطقة لغات جنوب العربية الست(، أن نعرف أن م

ليست لدينا معلومات عن األمهية العددية للمتحدثني  ويف هناية العصور الوسطى. 

قبل النصف الثاين من القرن العرشين، وما يزال من غري املمكن تقدير عددهم إال  

  احلديثة حمكية بالتقريب. يف القرن الثالث عرش كانت لغات جنوب اجلزيرة العربية 

(، إىل الشامل من خط العرض العرشين،  Smith  ,1988  :116ة ) حتى جزيرة مصري

وبالتال فهي تتعدى نطاق منطقة متحدثي لغات جنوب اجلزيرة العربية احلالية التي  

ال تتجاوز جدة احلراسيس. يف جنوب هذا النطاق، يبدو أن تضاؤل املنطقة قد تسارع  

 السبعينيات من القرن  لعرشين، ألنه يفرية من القرن اخالل الثالثني سنة األخ

,  Johnstoneالاميض، كانت املهرية ما تزال حمكية حتى املناطق القريبة من املكال )

 وقد توقفت احلدود اآلن عند وادي املسيلة. ، ( 94:  1975

 اللغات ومتحدثوها: .أ

يف اليمن   وبيوتحالًيا، من بني اللغات الست، يتم التحدث باللغة املهرية واهل

  استعامل، وال يتم جزيرة سقطرى تم التحدث باللغة السقطرية إال يف عامن، وال ي و

 البطحرية واحلرسوسية واجلبالية إال يف ُعامن. 

فيام يتعلق بالوضع احلال هلذه اللغات، سأحتدث بشكل خاص عن اللغات يف 

ا بالنسبة  . أم1983عام  النذ  ألين أشتغل عليها م  ؛ اجلمهورية اليمنية التي أعرفها جيًدا
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 لغات سلطنة عامن، فامليدان مل يكن متاًحا ل: املالحظات تم االشتغال عليها،  إىل

 ا. وتعود إىل أكثر من مخسة عرش عامً 

 املهرية: 

إهنا اللغة التي جتمع أكرب عدد من املتحدثني يف البلدين )عامن واملهرة(، ويقدر  

م األول يبدو أنه األرجح.  ألف نسمة، الرق  140ألف و  100عددهم اإلمجال ما بني  

وهي اللغة األم للمواطنني املنحدرين من مجيع أنحاء حمافظة املهرة يف اليمن، حيث  

حيتل املتحدثون يف عامن مساحة أصغر  ، و)12)  نسمة  6000يقدر عددهم بأكثر من 

  تبدأ من هضبة ظفار وتنتهي بالساحل. ووفًقا جلونستون كان العدد اإلمجال للمهريني 

ألف يف الثامنينيات. يف نفس الوقت سيبدو هذا الرقم ضئيالً إذا كان   80 ال حو  )13)

وعامن، ويف نفس الوقت سيبدو  يشمل املنطقتني اللتني يعيش فيهام املهريون يف اليمن  

  15000(: وهو 94)ص  1975الرقم كبريًا إن عدنا إىل البيانات التي نرشها عام 

 معرفة عدد متحدثي املهرية يف ظفار.  شخص. عىل أي حال، من املستحيل حالًيا 

البدو يتحركون عرب صحراء   ألنّ  ؛إىل الشامل من النطاق يصعب رسم احلدود 

تد يف اليمن، إىل الشامل؛ إىل الشامل الغريب من املهرة، حتى  الربع اخلال التي مت

حرضموت، يف ثمود، آخر قرية قبل الصحراء، ما يزال هناك عدد قليل من املتحدثني  

للغة املهرية. أما بالنسبة للحد اجلنويب الغريب، فقد تراجع باجتاه الرشق، ففي عام  با

 تتبع احلدود الغربية للمهرية عىل  ، تطابقت مجيع املعلومات التي مجعُتها يفم 1996

 

 . وقد تغريت أغلب البيانات. )املرتجم(1998كتبت املؤلفة هذه الدراسة عام  - 12

 ملحرر العلمي للنصوص املهرية التي مجعها جونستون.تواصل شخيص مع هاري سرتومر، ا - 13
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الضفة الرشقية من وادي املسيلة )الضفة الغربية ناطقة باللغة العربية(، ومل يعد  

 موت، حول املكال. للمهرية وجود يف منطقة حرض

ويف اليمن أيًضا، عىل احلدود الغربية ويف القرى أو املراكز احلرضية، مثل قشن 

، وهي لغة أخرى  اهلوبيوت  بالعربية، ويف الرشق مع  والغيضة، فإن املهرية عىل اتصال

من لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة ومن نفس املجموعة الفرعية. أما يف ظفار  

  ،عىل احلدود مع اليمن اهلوبيوت رية عىل اتصال وثيق مع اجلبالية، ومعُعامن، فامله 

 ومع العربية عىل الساحل.

لقرى، وهم يامرسون التجارة وصيد األسامك استقر سكان املهرة الساحليون يف ا

هناك؛ وعالوة عىل ذلك، يف اليمن ما يزال نشاط البناء التقليدي للقوارب الصغرية  

ظ بعض القرويني حول قشن والغيضة عىل بساتني النخيل  افحيو ،موجوًدا يف قشن

 ويبيعون التمور، كام أهنم يقومون يف بعض األحيان بزراعة بعض العلف.  

يقومون برتبية اإلبل     سهوب الصحراء وعىل هضبة ظفار، فيعترب البدو رعاةً أما يف

تصال منتظم  وغالبا ما يعيشون يف املساكن الصخرية. لدى الرجال وحدهم ا  ، والامعز

م، وأحياًنا يذبحون الوعل أو  برجال الساحل: يبيعون منتجات األلبان اخلاصة هب

ين للحيوانات وسمك القرش للبرش(، ويشرتون األسامك املجففة )الرسد  ،الغزال

 واألرز والرضوريات األساسية لعائالهتم.  

سافر بعض  ُيرسُل أطفال املدارس إىل الساحل، ويقيمون هناك أثناء دراستهم، وي

للتجارة مع اإلمارات   البدو الذين يمتلكون سيارات يف مجيع األرايض عرب الصحراء

ليج كان الكثري من رجال املهرة،  م وحرب اخل1991العربية املتحدة. قبل عام 
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أقامت  و   ،وخاصة من منطقة قشن، يعملون يف متاجر يف الكويت، كاملكني أو موظفني

عندما    املهريني   خرج أغلب   ، وقد م بانتظام مون بزيارهتوكانوا يقو  ،عائالهتم يف اليمن

من العثور عىل عمل يف اخلليج أو يف    ومن مل يتمكنوعادوا بعد ذلك،    ،احلرب  نشبت

. ويعيش جمتمع مهري  وامتهان التجارةاململكة العربية السعودية عاد لإلقامة يف املهرة  

 ام. صغري كعائلة يف كينيا، ويعود أيًضا إىل البالد بانتظ

 السقطرية:

عبد الكوري   :هي اللغة األم لسكان جزيرة سقطرى واجلزيرتني املجاورتني

نسمة، ويقدر عدد سكان عبد    50.000ر عدد سكان سقطرى بحوال  يقدو   ،وسمحة

وسكان   ،(Naumkin, 1993: 342, 350 n .2نسمة )  260 الكوري بحوال

 لعريب[(.]اجلزء ا  9:  1986نسمة )جامعة عدن،   50 سمحة أقل من

يف الساحل الشامل حيث تقع العاصمة    بعض السكان  يف جزيرة سقطرى، يسكن 

وجد يف العاصمة  وت   ، ع بساتني النخيل، والبعض اآلخر صيادونحديبو، بعضهم يزر 

 العديد من املتاجر، ويتاجرون مع اهلند ودول اخلليج والساحل الرشقي ألفريقيا.  

  الصيد، يوجد البدو، وما هم إال رعاة بعيدًا عن السواحل حيث يعمل الناس يف

الذرة الرفيعة ونخيل   عىل التالل يزرع البعضويمتلكون اجلامل والامشية والامعز. 

يف اجلبال يسكن البدو شبه الرحل يف كهوف وهم معزولون للغاية. إن  والتمر. 

ي  اإلنتاجات القديمة، مثل نبات األلوة، وراتنج شجرة دم التنني )دم األخوين( الت

شكلت نشاًطا تقليدًيا مهاًم لبدو اجلزيرة، أصبحت يف طور االنقراض؛ إذ إهنا  

املحيل. فقط ما زال إنتاج الزبدة   ستعامللفخار حرصًيا لالأصبحت خمصصة مثل ا
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الصافية، ونسيج بطانيات شعر الامعز مستمرًا يف توريد املنتجات التي تباع يف اجلزيرة  

م من لدهيم اتصال منتظم مع البدو، الرجال فقط همن بني سكان اجلبال و  ،العربية

 أهال حديبو. 

كمواطنني يف إمارة عجامن بدولة اإلمارات  سقطريني يعيش عدد كبري من ال

وفقًا للبيانات التي تم مجعها يف مارس    نسمة  7000و   5000)ما بني    العربية املتحدة،

كن البعض اآلخر  هاجر بعضهم خالل فرتة االستعامر الربيطاين، ل ، حيث(1997

مناصب يف اإلدارة   هناك يشغلون  فقط، وهم هاجر منذ حوال عرش سنوات 

 يتحدثون السقطرية فيام بينهم، وحيافظون عىل روابط منتظمة مع اجلزيرة.   ،ةوالتجار 

  همبعضويف عبد الكوري وسمحة، يتألف السكان بشكل حرصي من الصيادين؛  

الكوري فرتات طويلة إىل  ال عبد يقيض رجو  ،(Naumkin ,1988يريب الامعز ) 

ون لبيع منتجات  حد ما من السنة عىل ساحل الرب الرئييس يف حرضموت، حيث يأت 

 لكن ما يزال رجال سمحة معزولني للغاية.  ،الصيد اخلاصة هبم

 :وبيوتاهل

شخص عىل    100  يتحدثها حوالو  ، من الرعاة شبه الرحل  ةهي اللغة األم جلامع

د بني اليمن وسلطنة عامن، يف منطقة حمصورة   طول احلدو، يعيشون عىل)14)  األكثر

للغاية متتد من املرتفعات فوق جادب وحوف حتى اجلنوب من حربوت وال  

. إهنم  اهلوبيوت  يف اليمن، يعّرفون أنفسهم عىل أهنم مهريون ولغتهمو تتجاوزها. 

مطار  ن وفًقا لألرعاة ومربو إبل وماشية ووعول )وبعض األغنام أيًضا(، ينتقلو

 

 )املرتجم(نسمة، ويف كل األحوال العدد أكثر من هذا بكثري يف أيامنا هذه. 400أهنم  اهلوبيوت  ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين عند حديثها عن - 14
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  ية، ويقيمون خالل موسم اجلفاف يف قرى صغرية من األكواخ املميزة، ويف املوسم

األمطار، يقيمون يف الكهوف اجلبلية من جبل القمر. بعد األمطار املوسمية،   موسم

عندما ترعى احليوانات جيًدا، ينزل الرجال إىل مناطق جادب وحوف لرشاء أو تبادل  

جات املختلفة ذات االستهالك املستمر  فة، وباملنتسامك املجفمنتجات األلبان باأل

والرسدين املجفف للامشية. ينزل األطفال من اجلبل إىل حوف للذهاب إىل املدرسة،  

بعضهم يعودون إىل منازهلم من مساء اخلميس إىل صباح السبت، والبعض اآلخر  و

يمن، ومع  هرية يف المع امل اهلوبيوت يعود إىل املنزل لقضاء العطالت فقط. تتصل 

 هرية واجلبالية يف ُعامن. امل

 اجلبالية:

  لغة إهنا ". الريف اجلبال، لغة( " حِرأتڛ  śḥεrɛ̄tاسم اجلبالية يف اللغة هو )

وكذلك يف جزر كوريا   صاللة، مدينة  ويف القرى يف الساحل، وحتى ظفار، يف حمكية 

  Johnstone) 5000م بنحو 1975موريا. املتحدثون الذين ُقّدر عددهم يف عام 

يعيش  و أو يتبعون هلا.    و)الشحرة(  )القرا(  ائل خمتلفة أشهرها( ينتمون لقب94:  1975

جمموعة من البطحريني من مريب الامشية مع سكان قبيلة )القرا( ويتحدثون اجلبالية  

(Morris 1983: 143 n .1  ،يف اجلبال، هم شبه بدو، ومربو إبل وماشية .)

خمتلفة. أما سكان اجلزر فهم   نهن يامرسون ميف القرى ووحيصدون اللبان واملر. 

 الصيادون. 
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 :احلرسوسية

ِحرسييت(،   ḥərsīyətاللغة املعروفة من قبل املتحدثني هبا باسم )وهي 

يتحدث هبا احلراسيس والعفار يف منطقة جّدة احلراسيس شامل رشق ظفار. يف عام  

  ،(Johnstone, 1981: xشخص ) 600م مل يتجاوز عدد املتحدثني هبا 1977

الكثري منهم، من الرجال، هاجروا منذ الستينيات إىل آبار النفط، وبالتال استخدموا  و

فقط النساء واألطفال الذين بقوا يف القرية هم من   اللغة العربية يف أماكن عملهم.

منذ حوال مخسة عرش عاًما قرر السلطان قابوس  و  ،اللغة األم  استعاملحافظوا عىل 

اسه؛ وساعد هذا  االهتامم باملنطقة ، وأنشأ متنزًها طبيعًيا يكون احلراسيس هم حرَّ

السكن فيها، مع إنقاذ    عودةاملنتزه اجلديد يف عودة العديد من احلراسيس إىل املنطقة، و

 اللغة مؤقًتا من االختفاء الرسيع. 

 البطحرية:

هي لغة يتكلمها البطحريون الذين يعيشون عىل وجه اخلصوص عىل الساحل  

    300  الغريب لسلطنة عامن، يف خليج كوريا موريا، وال يتجاوز عدد متكلميها  اجلنويب 

ومنهم عدد قليل خارج القرى الساحلية، وهم    ،(Morris  ,1984  :130شخص )

رعاة يعيشون يف الكهوف، والباقي من الصيادين. هناك نقص كبري يف البيانات حول  

 هؤالء السكان ولغتهم. 

 ة العربية احلديثة:اللهجات ولغات جنوب اجلزير -ب

يها هلجات معروفة ومتنوعة، إهنا املهرية والسقطرية  ف من هذه اللغات  ثالٌث 

 لية.  واجلبا
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ا غنية، وُيالحظ وجود جمموعتني رئيسيتني: األوىل هي مهرية  هلجاهُت  ة:ـاملهري

اجلنوب، والتي تتعلق باملهرية املحكية يف اليمن، وتنقسم نفسها إىل جمموعتني  

هلجات الغرب وهلجات الرشق، والثانية، هي مهرية ظفار املحكية يف عامن.  فرعيتني:  

الذين هم عىل اتصال   أهل القرى التمييز بني هلجة وبداخل املجموعة الفرعية، يتم

 أكثر باللهجات األخرى واللغات األخرى، وهلجة البدو، التي تعترب أكثر حتفًظا.

ا: هلجة جزيرة سقطرى وسمحة، وتشمل جمموعتني رئيسيتني: أوالمه  السقطرية:

اللهجية وفًقا  خرى: هلجة عبد الكوري. يف سقطرى يمكن حتديد االختالفات ألوا

للمعايري اجلغرافية: الساحل الشامل والساحل اجلنويب والرشق والغرب من اجلزيرة  

وأيًضا الساحل واجلبل، وهذه املعارضة األخرية تتعلق أيًضا باالختالفات بني  

 املستقرين والبدو شبه الرحل. القرويني  

( Johnstone, 1981: xiiفيها ثالث جمموعات هلجية رئيسية: ) اجلبالية:

اللهجات الرشقية: وهي تلك اخلاصة باملدن الساحلية مثل مرباط وسدح ومناطقها  

الداخلية؛ وتتصل اجلبالية هبذه املجموعة اللهجية التي يتحدث هبا سكان كوريا  

املركز فتتمتع باهتامم أكرب، وهي ختتلف قليالً عن بعضها البعض.  وموريا. أما هلجات  

 الغربية: فالبيانات حوهلا شحيحة.   وبالنسبة للهجات املجموعة

تقدم بعض االختالفات اللهجية التي يصعب تصنيفها، والتي  ف اهلوبيوت  أّما 

بيانات الضئيلة  يبدو أهنا تعود إىل نوع االتصال باملهرية و/أو اجلبالية؛ وبالتال فإن ال

  ن ( قد جعلته يعتقد أxii: 1981جًدا املتاحة جلونستون يف هناية السبعينيات ) 

املحكية يف عامن تندرج ضمن اللهجات الغربية للجبالية، والتي تتواصل   اهلوبيوت 
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  اهلوبيوت  يف اليمن، تأثري اللهجة املهرية الرشقية هو ما ينعكس يفو. اهلوبيوت  هبا

فيام يتعلق بالبطحرية واحلرسوسية، فإن  و جلانب من احلدود.املحكية عىل هذا ا

تحديد ما إذا كانت هناك اختالفات هلجية داخل هاتني البيانات الضئيلة ال تسمح لنا ب

 اللغتني. 

هناك أيًضا مستوى جيد من الكالم، سواء يف املهرية أو اجلبالية، وبدرجة أقل يف 

  آلخر غالبا ما تكون هلجات البدو. بعض اللهجات منترشة، والبعض اية سقطرال

تكون مهملة. ولنالحظ  وبالتال  املعزولني إىل حدٍّ ما يف أماكن يصعب الوصول إليها،  

كالم البدو، وتتجسد جيًدا   وأنه بالنسبة للمهرية يف اليمن، فإن معيار اللغة األدبية ه

الذي لعبته يف  نة كبرية نتيجة دورها التارخيي  يف منطقة قشن، وهي منطقة متتعت بمكا

 تاريخ املهرة. 

 احلفاظ ودرجة حيوية لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة: -4

تقاس درجة حيوية اللغات من خالل وجود هلجات، واملعيارية، وأيضا من  

 اللغة األم، واإلنتاج الثقايف يف اللغة.  استعاملجماالت   من خالل عدد 

 اللغة األم يف احلياة اليومية:  استعمال .أ

فيام خيص اليمن فإن اليمنيني الذين ُتعترب  و ،غة يف حاالت عديدةم اللتستخد

والسقطرية هي لغاهتم األم يستخدموهنا يف احلياة اخلاصة   وبيوتاملهرية واهل

واألكثر من ذلك، فإن املهرية تستخدم يف أنشطة   واملنزلية، ويف العالقات االجتامعية. 

لذين ينحدرون يف الغالب  لسلطات اإلدارية  حياة املواطنني يف املهرة، ونعني بذلك ال
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من نفس املنطقة. يف سقطرى، نادًرا ما يكون موظفو الدولة من نفس اجلزيرة، ولذلك  

لعربية. يف كل مكان يف  فإن العالقات بني املوظفني اإلداريني واملواطنني تتم فقط با

 اجليش.  يف و اليمن ال تستخدم لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة يف املدارس أ

بعض األحداث "القصصية" هي أيضا من أعراض حيوية اللغة يف فئات معينة  

م، خالل جتمع هيدف إىل توعية  1988عام الفي ف ،من السكان )النساء وكبار السن(

حملة تطعيم، كان املسؤول قد بدأ حديثه باللغة العربية حينام  النساء يف منطقة قشن ب

تم احلديث يف بقية االجتامع باملهرية، وهو ما  فم شيًئا، استوقفته امرأة عجوز مل تفه

كام هو احلال يف العديد من األماكن، تتمتع املرأة بوظيفة  وأرىض احلضور بشكل عام.  

( التأثري القوي الذي تلعبه  x-xi:  1977الحظ جونستون ) قد  املحاِفظة عىل اللغة، و

غاية، وغالًبا ما كانت هؤالء النساء احلرسوسيات يف احلفاظ عىل لغتهن املهددة لل

 النساء أحاديات اللغة.  

األعياد واالجتامعات األدبية هي أيضا فرصة ملامرسة اللغة األم، بالنسبة لبعض  

يعترب وجود أدب شفهي هو الضامن  إذ ة، لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديث 

 للحفاظ عىل التقاليد واللغة. 

 العربية احلديثة: اإلنتاج الثقايف بلغات جنوب اجلزيرة  .ب

  يثبت األدب الشفوي الذي مجعه علامء فيينا يف بداية القرن العرشين بثالث لغات

ف الصفحات  هناك ثروة كبرية تقدم لنا آالأّن : املهرية، واجلبالية والسقطرية، هي

م لنصوص من خمتلف األنواع األدبية: احلكايات  1909و   1902املنشورة بني عامي  
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بمقارنة هذه  وم وقصص املغامرة والشعر واأللغاز واألمثال. واألساطري واملالح

الثروة األدبية باإلنتاج احلال، يمكننا قياس تدهورها. أما يف الشعر فالوضع أسوأ،  

دة، وقد تظهر حكايات جديدة مرة أخرى يف سياق  حيث ال توجد إبداعات جدي

  برية تدرجييًا يف تنحدر النصوص الكو . حديث حتمل روح الدعابة وبطلها أبو نواس

أو يتم إفراغ جزء كبري من مضموهنا، ألن ظروف انتقاهلا مل تعد   ،غياهب النسيان

ال هناك نصوص  بالنسبة للنثر، ففي املهرية ما تزومواتية، وختتفي احلاجة إىل حفظها.  

( تستخدم Simeone-Senelle, 1995bقديمة من التعويذات العالجية ) 

يف السقطرية ما زال باإلمكان  وتطبيق الطب احلديث.  ألغراض عالجية عندما يتعذر  

 مجع حكايات حول ممارسة السحر بني البدو يف املناطق النائية يف اجلزيرة.  

، عىل األقل يف سبعينات القرن العرشين،  يبدو الوضع يف مهرية ظفار خمتلًفا قليالً 

الث  كبرية الث اللغات ال يف  )15)  إذا حكمنا عىل مئات النصوص التي مجعها جونستون

ا يزال حي ا.  ميعترب الشعر هو النوع الوحيد الذي  ، إذ )اجلبالية واملهرية والسقطرية(

يف اجلبالية لعب شعر احلب دوًرا مهاًم يف التامسك االجتامعي، عىل األقل حتى  

الثامنينات من القرن الاميض. يف املهرية والسقطرية استمرت املساجالت الشعرية  

فالت أو تسمح ببساطة لشاعرين يف احلياة اليومية باملبارزة الشعرية.  التي تتخلل احل

ولكن من املرجح أن تسهم أي أحداث صغرية يف احلياة   ، لقديمةتنتقل القصائد او

اليومية بميالد قصيدة صغرية. واحلقيقة أن هذا الشعر ما يزال حي ا بشكل رئييس لدى  

 

 هاري سرتومر هو حمرر هذه النصوص التي ستصاحبها تعليقات. - 15
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م، متكنُت  1997يف ربيع عام . )16)  األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم اخلمسني سنة

م تسجيلها يف رشائط  من تسجيل قصائد باللغة السقطرية عن مساجالت شعرية ت 

وشعراء سقطريني مهاجرين   ،كاسيت بني شعراء سقطريني يعيشون يف سقطرى

املوضوع هو اهلجرة، ومقارنة احلياة يف دولة خليجية  كان يعيشون يف إمارة عجامن، 

رة سقطرى. ومن الالفت للنظر أن العديد من هذه القصائد نقلها ل  مع احلياة يف جزي

ات من عمره، وهو متحمس للشعر التقليدي، وجيمع هذه  يف العرشين   يسقطر شاب  

القصائد بحفظها عن ظهر قلب، واللغة السقطرية املستخدمة يف هذه القصائد  

القرتاضات من اللغة  "احلديثة"، وكذلك يف القصائد الدينية تتضمن عدًدا كبرًيا من ا

 العربية. 

 حتوالت وتعريب: - 5

هناية احلامية الربيطانية، كان جمال اللغة العربية  منذ فرتة طويلة وحتى ويف اليمن، 

حمدوًدا يف املناطق الناطقة بلغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، فحتى استقالل هذا  

اللغة املخصصة ألقلية صغرية  م( كانت اللغة "املعيارية" هي  1967اجلزء من اليمن )

ر عن العالقات مع  من املتعلمني، وكانت العربية تستخدم بالفعل برصف النظ

الناطقني هبا، وهي وسيلة التواصل بني السقطريني من جهة واملهريني واهلوبيوتيني  

 من جهة أخرى، وأحياًنا بني املهريني واهلوبيوتيني. 

 

ق هادفة توضح املكانة املهمة التي يمثلها الشعر يف حياة الناس من هذا اجليل: لقد كنُت شاهدة عىل اليأس العمي  حكاية بدت ل -  16

الذي استوىل عىل شاعر من قشن، لدرجة أنه مرض ألنه اعترب أن األبيات التي عارض هبا خصمه قبل بضعة أيام، خالل مساجلة مرجتلة، 

 كانت رديئة وقد ترض بسمعته.
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ستقالل، وقد تسارع هذا التحول  تطور الوضع اللغوي برسعة كبرية منذ اال

ويرجع ذلك إىل   ،اليمن م، بعد حرب اخلليج وإعادة توحيد 1990منذ عام وخاصة 

تقدم التعليم، وحتسني شبكة الطرقات واالتصاالت، وبناء املوانئ، وتطوير اخلطوط  

اجلوية، وأخرًيا متديد شبكة كهربائية، وكانت املهرة أكثر تفضيالً من سقطرى )واجلزر  

ملجاورة( يف مجيع هذه التطورات. نعلم أيًضا دور الراديو، الذي ُيستمع إليه عىل  ا

يف املناطق التي يصل إليه   )17)اق واسع، وخاصة من الرجال، ودور التلفزيون نط

البث؛ فاجلميع يشاهده، حتى أولئك الذين مل يفهموا بعد اللغة العربية جيًدا. يف املهرة  

بتجهيز منازهلم بأطباق األقامر الصناعية قبل مخس   والغيضة وقشن، بدأ األثرياء

رصية يف أرشطة الفيديو كاسيت أيضا شعبية كبرية.  كام نالت األفالم امل، )18)   سنوات

من خالل كل ذلك، اكتسبت اللغة العربية أرضية بني أجيال الشباب الذين يعرفون  

بشكل خاص بني  هذه التحوالت الرسيعة ملحوظة و ،مجيعهم هذه اللغة ويامرسوهنا

 كبرية إىل حد ما. سكان املناطق ال

سّهلت التعريب وسارعت يف التخيل عن اللغة  هناك أسباب اقتصادية أخرى 

األم. يف املهرة، تتجىل هذه الظاهرة جيدًا يف حالة مدينة الغيضة، ففي أقل من عرشين  

م عاصمة  عاًما أصبحت هذه املدينة األشبه بقرية صغرية مركًزا حرضًيا كبرًيا، ث

  ،(وبيوتية واهلإقليمية حقيقية تستضيف نزوًحا ريفًيا من بدو املهرة )لغتهم املهر

من الناطقني باللغة العربية )أحاديي اللغة(    عدد م، جاء  1990لكن، منذ الوحدة عام  

 

ديثة. )املؤلفة( د يكون من املفيد اإلشارة إىل أنه ال يتم إنتاج أي برنامج إذاعي أو تلفزيوين بلغات جنوب اجلزيرة العربية احلق - 17

 املرتجم( )، مثل قنوات املهرة واملهرية.2020و  2019كان ذلك قبل أن يتم اعداد برامج باملهرية والسقطرية يف قنوات بدأت بثها عام 

 جم(. )املرت1998بالعربية الدارجة "دش" وباملهرية "ديشيت". )املؤلفة( كام يرجى التنّبه إىل أن الدراسة كتبت عام يطلق عليه  - 18
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من املحافظة املجاورة حرضموت أو من شامل اليمن، واستقروا هناك للتجارة  

تي أصبحت أيًضا مركًزا إدارًيا. كام يوجد هناك ثكنات  والوظائف يف هذه املدينة ال

الت، ومركز جتاري، ومدارس ثانوية، ومطار. يف سقطرى،  عسكرية، ومراكز اتصا

شهدت العاصمة حديبو أيًضا تدفًقا من السكان الناطقني بالعربية، ولكن بدرجة أقل  

 عىل نطاق جزيرة معزولة. 

السكان الناطقني بلغات جنوب   وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب رحيل جزء من

مؤقًتا أو دائاًم يف مناطق أخرى من اليمن أو يف   ا ستقرواالعربية احلديثة الذين اجلزيرة 

دول عربية أخرى ألسباب اقتصادية، وال يتكلمون لغتهم األم بشكل يومي.  

باإلضافة إىل ذلك، يؤدي غياب مراكز التأهيل يف هذه املناطق إىل انخفاض كبري يف  

املهرة، ال   د املوظفني الناطقني بلغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة )يف حمافظةعد

يوجد مدرسة ثانوية إال يف مدينة الغيضة فقط. جزيرة سقطرى ال يوجد هبا إال  

أولئك الذين ينجحون يف التخصص من  إىل ، وبالنسبة )19) مدارس ابتدائية فقط(

ن عدم وجود فرص يف منطقتهم األصلية  خالل الذهاب إىل الدراسة يف مكان آخر، فإ 

 ال يشجعهم عىل العودة. 

ع عملية  عوامل تقلب املشهد اللغوي، وترض بحيوية اللغات، وترّس هذه كلها 

فقداهنا وتعرضها للخطر. يف اليمن، تسارع تراجع لغات جنوب اجلزيرة العربية  

يح هذا  احلديثة بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية، وبعض األمثلة تكفي لتوض

ين استقروا لعدة  منذ اثني عرش عاًما، كان عىل الصيادين احلضارمة الذف ، املوقف
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سنوات يف قشن، أن يتعلموا املهرية من أجل االندماج، وليس من املؤكد أنه ما زال  

ا للوافدين اجلدد الذين اندجموا مع السكان الذين بدورهم مل يعودوا   األمر رضوري 

 م. ة األاللغ استعاملصارمني يف 

كثر من ثالثني عاًما،  يف حني أن املهريني قد تبنوا بالفعل النظام الرقمي العريب أل

إىل  فإن السقطريني خالل املعامالت التجارية يف حديبو كانوا ما يزالون يستخدمون 

م السقطرية يف العد حتى العرشة، ثم حتولوا بعد ذلك إىل النظام العريب.  1989عام ال

خالل مهمة إىل جزيرة سقطرى، متكنُت من مالحظة أن اجلميع  و م، 1996عام اليف 

التجارة يف حديبو،   امرسون ًرا وصغاًرا، قرويني وبدويني، عندما كانوا يهناك، كبا 

كانوا يلجؤون كلي ا إىل النظام العريب. لقد أصبح من النادر للغاية أن جتد بدوا ما زالوا،  

لقطعان بالسقطرية؛ وهي التي كانت ما تزال  بعد نزوهلم إىل املدينة، حيسبون رؤوس ا

 نوات. ممارسة إىل ما قبل ثامين س

بيد أن املناطق الداخلية   ، تتوغل اللغة العربية يف احلياة األرسية خاصة يف املهرة

جلزيرة سقطرى واجلزر التابعة هلا معزولة للغاية وحممية من وجهة النظر هذه. منذ  

)وخاصة النساء( من أن أطفاهلم يرتددون يف   ست سنوات يف اليمن، يشتكي الكبار 

ال جييبون إال باللغة العربية فقط عىل آبائهم الذين يتحدثون    لغتهم األم: إهنم   استعامل

، وينتهي هبم املطاف إىل نسيان الكلامت األكثر شيوًعا من  اهلوبيوت إليهم باملهرية أو

ة ليست عربية  دن امرأة أجنبيم يشاه1994عام  الاملفردات. كانت نساء مجعية املرأة يف  

وبمعرفتها بشكل أفضل من بعض أطفاهلن، وهو دليل  وال مسلمة، مهتمة بلغتهن 

 عىل اختفاء وشيك وال رجعة فيه للغتهن. 
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أيًضا يف املناطق التي كانت حرًصا عىل لغات   جديدة تكسب اللغة العربية أرًضا

، فقط األشخاص يف سن  جنوب اجلزيرة العربية احلديثة عىل حساب األدب الشعبي

جًدا، ما يزال بإمكاهنم فهم القصائد وتفسريها  معينة، وغالًبا من هم غري معربني

ا. من   تلقائًيا. يف السقطرية، يكشف الشعر عن لغة يتم تعريبها غالًبا، معجمي ا ونحوي 

ة  ناهيك عن الغالبي   -بني الشباب الذين تقل أعامرهم عن عرشين عاًما، مل يعد كثريون  

حفظه. ال يمكن إنكار   ثم  ومنمن األدب الشعبي  صٍّ قادرين عىل فهم نَ  - العظمى

أن هذا األدب الذي كان ما يزال يبدو حي ا يف بداية هذا القرن ينحدر، وأنه بدأ ينتمي  

 إىل الفولكلور. 

واخلطر الذي خييم    ،لرتاثذا اتدرك سلطات جامعة عدن اليمنية الثراء اللغوي هل

جزيرة سقطرى  دوة الدولية األوىل حول ك أيًضا، كام يتضح من عقد النعليه، وتدر

م(، وجود تفاعل بني محاية النظام اإليكولوجي وبقاء  1996بجامعة عدن )مارس 

بذل جهود كبرية  ت (، وألجل هذه األسباب Simeone-Senelle ,1996اللغة )

طالب اليمنيني يف  م لتسهيل البحث يف هذه اللغات، وتدريب ال1982عام  الجًدا منذ  

د من حفظ سجالت مهمة عن هذه اللغات،  جلهوهذا املجال، حتى إن مّكنت هذه ا

ثقافة لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، إال أهنا لن تتمكن من منع   عىلتشهد 

 اختفاء هذه اللغات دون مساعدة خارجية بسبب نقص املوارد الاملية. 
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 خامتة: - 6

ضغوط االجتامعية عىل اللغة  منذ عرشين عاًما: "وال  أكد جونستون بالفعل أنه 

احلرسوسية كبرية للغاية، ومن الصعب تصديق أنه يمكن أن تعيش لفرتة طويلة يف  

(، ومن املرجح أن متتد احلالة إىل اللغات األخرى.  x: 1977حميط اللغة العربية" ) 

تعترب اللغات  جنوب اجلزيرة العربية  ومن بني هذه اللغات السامية املوجودة يف

، واحلرسوسية، والبطحرية، فهي لغات ملجتمعات صغرية من  اهلوبيوتكثر: املهددة أ

حيث العدد. أما اللغات الثالث األخرى، فرغم أن عدد متحدثيها أكثر، ووقارها  

 أكرب، ويشكل انعزاهلا إحكاما أكثر، إال أنه يبدو أهنا مهددة عىل املدى الطويل. 

  



 
 

35 
 

REFERENCES: 

Fresnel, F. (1838a). Troisième lettre sur l'Histoire des Arabes 

avant l'Islamisme. In: Journal Asiatique 3ème série, V,.janvier 1838, 

pp.45-66 ; février 1838, pp. 113-146. 

Fresnel, F. (1838b). Quatrième lettre sur l'Histoire des Arabes 

avant l'Islamisme. In: Journal Asiatique 3ème série, V,.juin 1838, 

pp.497-544 ; VI, août 1838, pp. 196-221; septembre 1838, pp. 225-

254. 

Fresnel, F. (1838c). Note sur la langue hhymiarite. In: Journal 

Asiatique 3éme série, VI, juillet 1838, pp. 79-84. 

Fresnel, F. (1838d). Cinquième lettre sur l'Histoire des Arabes 

avant l'Islamisme. In: Journal Asiatique 3ème série, VI,.décembre 

1838, pp.529-570. al-Hamdânî, H. (10e siècle). Sifat Jazîrat al-'Arab 

(M.b.A. al-Akwa' (Ed.)). Sanaa. 

Johnstone, T.M. (1972). The language of Poetry in Dhofar. In: 

BSOAS 35/1, pp. 1-17. 

Johnstone, T.M.(1974). Folklore and folk literature in Oman 

and Socotra. In: Arabian Studies 1, pp.7-24 

Johnstone, T.M. (1975). The Modern South Arabian 

Languages. In: Afroasiatic Linguistics 1/5, pp.93-121. 

Johnstone, T.M. (1977). HarsV si Lexicon and English- 

HarsV si Word-List. Oxford University Press, London. 



 
 

36 
 

Johnstone, T.M. (1981). Jibbß li Lexicon. Oxford University 

Press, London. 

Leslau, W.(1943). South-East Semitic (Ethiopic and South-

Arabic). In: JAOS 63, pp. 4-14. 

Morris, M. (1983). Some preliminary Remarks on a collection 

of Poems and Songs of the BaTß©irah. In: The Journal of Oman 

Studies 6/1, pp. 129-144. 

Morris, M. (1985). A Poem in Jibbali. In: The Journal of 

Oman Studies 7, pp. 121-130. 

Naumkin, V. (1988). Sokotrijtsy istoriko-etnograficeskij 

ocerk [Les Soqotri-s essai historique, ethnographique]. Nauka, 

Moscou. 

Naumkin, V. (1993). Island of the Phoenix. An ethnographic 

Study of the People of Socotra. Trad. du russe par Valerian A. 

Epstein. Ithaca Press, Reading. 

Naumkin, V. et V.J. Porkhomovdkij. (1981). Ocerki po 

etnolingvistike sokotry [Essais d'ethnolinguistique soqotri]. Nauka, 

Moscou. 

Robin, Ch. (1991-3). L'épigraphie de l'Arabie avant l'Islam. 

Intérêt et limites. In: L'Arabie antique de Karib'îl à 

Mahomet.Nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux 

inscriptions (Ch. Robin (Dir.)). Revue du Monde Musulman et de la 

Méditerranée 61. Edisud, Aix-en-Provence. 



 
 

37 
 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1991a). Récents développements 

des recherches sur les langues sudarabiques modernes. In: 

Proceedings of the Fifth International Hamito-Semitic Congress 

1987 (H. G. Mukarovsky ed.) vol. 2. Band 41, pp.321-37. Beitrage 

zur Afrikanistik, Wien. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1991b). Notes sur le premier 

vocabulaire soqoTri : le Mémoire de Wellsted (1835). Première 

partie. in: Matériaux Arabes et Sudarabiques nov.ser. 3, pp.91-135. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1992). Notes sur le premier 

vocabulaire soqoTri : le Mémoire de Wellsted (1835). Deuxième 

partie. In: Matériaux Arabes et Sudarabiques nov.ser. 4, pp.13-82. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1994). Aloe and Dragon's 

Blood,some Medicinal and Traditional Uses on the Island of 

Socotra. In: New Arabian Studies 2, pp.186-98. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1995a). Magie et pratiques 

thérapeutiques dans l'île de Soqotra: le médecin-guérisseur. In: 

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 25, pp.117- 126. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1995b). Incantations 

thérapeutiques dans la médecine traditionnelle des Mahra du Yémen. 

In: Quaderni di Studi Arabi 13, pp.131-157. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1996). The Soqotri language : 

situation and presentation. In: Proceedings of the First International 



 
 

38 
 

Scientific Symposium on Socotra Island : Present and Future. Aden 

24-28 March 1996 vol. 4, pp. 1-14. University of Aden, 

Aden. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1997a). SuKuTra. Language. In: 

Encyclopaedia of Islam, pp. 809- 811. Brill, Leiden. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. (1997b). The Modern South Arabian 

Languages. In: The Semitic Languages (Robert Hetzron (Ed.)), pp. 

378-423. Routledge, London. 

Simeone-Senelle, M.-Cl., A. Lonnet et S.M. Bakheit. (1984). 

Histoire de Said, Saida, la mauvaise femme et l'ange. Un conte mehri 

suivi de Remarques linguistiques. In: Matériaux Arabes et 

Sudarabiques 2, pp. 237-270. 

Simeone-Senelle, M.-Cl. [à paraître en arabe]. Les langues 

sudarabiques modernes. Leur place parmi les langues sémitiques. 

LeurS caractéristiques linguistiques. La langue mehri et la langue 

hobyOt. La langue soqoTri. Les langues sudarabiques modernes et 

leur littérature orale. Les recherches sur les langues sudarabiques 

modernes (101 p.). In: Publications of the University of Aden 

(Human Sciences). 

Smith, G. Rex. (1988). Ibn al-Mujßwir’s 7th/13th-century 

Arabia: the wondrous and the humorous. In: A Miscellany of Middle 

Eastern Articles: In Memoriam Thomas Muir Johnstone 1924-83, 

A.K. Irvine, R.B. Serjeant and G. Rex Smith eds. pp. 111-124. 



 
 

39 
 

Longman, Harlow. 

Thomas, B. (1937). Four Strange Tongues from Central South 

Arabia - The Hadara Group. In: Proceedings of the British Academy, 

pp. 231-331. 

Wellsted, J.R. (1835). Memoir on the Island of Socotra. In: 

The Journal of the Royal Geographical Society of London vol. V, 

pp.129-229 + map.  

Remarque: Pour une bibliographie exhaustive jusqu'en 1977, 

y compris les recueils de textes de littérature orale relevés par les 

membres de la Südarabische Expedition de l'Académie Impériale de 

Vienne voir : Leslau, W. (1946). Modern South Arabic Languages. 

A Bibliography. In: Bulletin of the New York Public Library 50/8, 

pp. 607-633. 

[ROBIN, Ch.]. (1977). Bibliographie générale systématique 

(Corpus des Inscriptions et des Antiquités sud-arabes), pp. 89-99. 

Louvain.  

*** 

 

  



 
 

40 
 

 

 

 

 

  



 
 

41 
 

 

 

 

 
 احملكية يف اليمن وبيوتاهل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 )20) المحكية في اليمن هوبيوتال

 استهالل: .1

م،  2010كانت هذه الدراسة مسودة للفصل املعنون )هوبيوت( الذي كتبناه عام  

"اللغات املحكية يف جنوب اجلزيرة  ضمن الكتاب اجلاري االشتغال عليه، 

هبا اليمن ربام حالت دون   تي مرّ داث املأساوية ال. وسنعرف أن األح(21) العربية" 

االستمرار يف هذا الكتاب. وتظل احلقيقة أن هذه الصفحات القليلة تشكل أول  

، وهتدف إىل التعريف هبا، وتسليط الضوء عىل أصالتها، وفهم  اهلوبيوتدراسة لّلغة 

  ا هتدف إىلكام أهّن  ،يةالسبب يف إمكانية مقاربتها بكلٍّ من اللغة املهرية الرشقية واجلبال 

إثارة فضول اللغويني، سواء املهتمون باللغات السامية أو غري املهتمني، لتشجيعهم  

عىل سد هذه الفجوات، وإجراء البحوث عىل جمال قد نفقد مادته املدروسة برسعة  

 كبرية، لذلك، أعتقد أنه ينبغي نرش هذه البيانات يف أرسع وقت ممكن. 

يف أقىص رشق حمافظة املهرة يف   ينات نتيجة بحثي امليدا كانت مجيع هذه البيان

اليمن، يف الغيضة، وجادب وحوف، وكذلك يف القرى اجلبلية عىل احلدود بني عامن  

املحكية يف سلطنة   اهلوبيوت البيانات حول اللغة استعاملواليمن. وللمقارنة، سيتم 

(، واألمثلة  Nakano  ,2013عامن، التي كانت مادة القاموس )الوحيد حتى اآلن( ) 

 (. Johnstone ,1987درة التي تم نرشها يف "املعجم املهري" )النا

 
20 - SIMEONE-SENELLE, Marie-Claude. 2015. Le hobyot parlé au Yémen. 1ère rédaction 2010 ; mise à 

jour en 2015. On line <halshs-01179544> 

  )املرتجم(مل يصدر الكتاب إىل اآلن.  -21
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 مقدمة: .2

بمثابة اللغة السادسة من لغات جنوب اجلزيرة   اهلوبيوت يمكن اعتبار اللغة

، وهي اللغة األخرية املدرجة واألقل شهرة، لكنها ثاين لغة جنوبية  )22) العربية احلديثة  

 مستخدمة يف عامن. من، كام أهنا حديثة مستخدمة يف الي

م  2007يف اليمن يف نوفمرب    اهلوبيوت   مّكنت البعثة العلمية املنفذة يف منطقة اللغة

م، واملنشورة  1994و   1985من مراجعة وحتديث بعض البيانات املسجلة بني عامي  

وفقًا لألطراف الرئيسية،  و (.  Simeone-Senelle  1997  :379م ) 1997يف عام  

وا أكثر، ويمكن أن يصل التقييم املعقول، مع مراعاة عدد  املتحدثني كان بدا أن عدد 

شخص. جتدر اإلشارة إىل أن   400العائالت يف كل قرية وعدد القرى الدائمة إىل 

شخص يف   2000بعض السكان الذين يتحدثون هذه اللغة يزعمون أهنم أكثر من 

 شخص.    4000املجموع يف الدولتني، ويرى آخرون أن عددهم يتجاوز  

اجلميع العدد الضئيل الذي ُسجل يف الثامنينات والتسعينات من القرن  يفرس 

الاميض بحقيقة أن العديد من املتحدثني، بعد النزاع يف ظفار، كانوا قد غادروا اجلبل  

وعادوا بالتدريج، ومع ذلك، فقد تكون احلركة نحو الرشق قد استأنفت منذ ذلك  

املولدات الكهربائية، وبناء املدارس  يف اجلبال مع البحث، ثم أصبحت احلياة أسهل 

االبتدائية، وطرق اإلسفلت التي فتحت املنطقة وربطتها بجميع املدن عىل اجلانبني  

اليمني والعامين، وكل ذلك يفرس "إعادة توطني" اهلوبيوتيني. لكن الوضع يف اليمن  

د  د تشكيل املشهيف السنوات األخرية قد غرّي بال شك السيناريو بأكمله، وأعا

 

دعونا نذكر اللغات األخرى هلذه املجموعة وهي: املهرية، احلرسوسية، البطحرية، اجلبالية/ الشحرية، السقطرية. فقط اللغة   -  22

 وعامن. أما السقطرية فهي حمكية حرصيًا يف اليمن )يف أرخبيل سقطرى(. هي املحكية يف اليمن  وبيوتاملهرية واهل
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السكاين، فإن كانت املعلومات الواردة حول هذا الرقم متناقضة، ويف بعض األحيان  

أكثر عددًا يف اليمن، ويرتكزون    اهلوبيوت  خيالية، فإن اجلميع يتفقون عىل أن متحدثي

يف اجلبال فوق قرية حوف وعىل ساحلها، ويف سلطنة عامن عدة قرى تؤوهيم عىل  

)رصفيت(   هي اهلوبيوت تستخدم اللغة احلدود أول قرية بعد سفوح جبل القمر، و

انتقل عدد منهم ألسباب اقتصادية إىل صاللة، وهي مركز  وقد وفًقا للمخربين، 

أي حال حتديد   يفووفقا للحالة املعرفية احلالية فإنه من املستحيل  .رئييس للموانئ

أيت  ليها الزمن. يعددهم الدقيق، حتى وإن بدا أن التقديرات األوىل قد عفا ع

اهلوبيوتيون من منطقة يتنقل فيها الناس دائاًم، وفًقا لألمطار املوسمية بسبب تقاليدهم  

 يف احلياة الرعوية وألسباب اقتصادية وسياسية. 

 اهلوبيوتيون اليمنيون: .3

يف اليمن يقطن اهلوبيوتيون يف منطقة حمددة جيدًا وحمصورة أكثر مما كان ُيعتقد 

مسافة تزيد قليالً عن عرشين كيلومرتًا إىل الشامل، يف اجلبل فوق  ىل د عمتت، )23)  سابقاً 

قرية حوف ورأس رضبة عيل، وهي منطقة حدودية بني اليمن وعامن. وحدود  

  هي املهريوت)جادب(  دبےاهلوبيوتيني واضحة املعامل؛ لغة سكان اجلبل فوق ج

ستقروا مؤقتًا أو بشكل  يلوقد نزل بعضهم من مقرهم األصيل )اجلبل(    ، ة()املهري   )24)

، يف حني  اهلوبيوت دائم عىل الساحل. وهلذا فاللغة األوىل ألغلب سكان حوف هي 

ظلت اللغة األوىل حرصيًا يف جادب هي املهريوت. يف الضاحية الغربية جلادب، يف  

واملهريوت يف احلياة اليومية، وغالبًا    اهلوبيوت  يتجاور سكاٌن لغاهتم   Rehen   هنےر

 ضمن نفس العائلة.    نما يكونو 

 

 2011:1074نتائج نفس املؤلفة و 1997:379قارن نتائج سيمون سينيل   - 23

 .هلجة من املهرية حمكية يف رشق املهرة )املرتجم( - 24
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وتنترش يف منحدرات اجلبل الــ "هوبيوت" يف قرى صغرية مكونة من أربع أو مخس 

عائالت، وتتجمع حول مصادر املياه العديدة يف املنطقة، وتتميز بمساكنها، وهي  

منازل مستديرة مع جدار حجري وسقف من القش حممي من األمطار الغزيرة  

زرقاء، وقد حتيط باملساكن أسوار من األشواك التي  ل ابواسطة األغطية البالستيكية 

وتنترش حول القرية األرايض الزراعية عىل هيئة مدرجات    .حتدد منطقة معيشة األرسة 

تنتج حماصيل الدخن واخلرضوات، وبعض أشجار املوز وأشجار التني. كام تنترش 

غطاء النبايت  ل االقطعان )اإلبل واألبقار والامعز وبعض األغنام( يف كل مكان حول 

الذي يصبح كثيفًا للغاية بعد الرياح املوسمية. وجَيمع الرجال من شقوق اجلبال، بني  

يونيو وأكتوبر، عسالً بريًا معروفًا يف املنطقة. وحتى هناية القرن العرشين، خالل هذه  

الفرتة املمطرة، كان السكان هيجرون القرى عىل سفح اجلبل ليلجؤوا إىل أماكن أعىل  

واناهتم يف الكهوف. يف الوقت احلارض، وإن استمر هذا االنتقال الريفي، إال  يحمع 

 أنه تقلص إىل حد كبري، واحلياة التقليدية تتقلص بصورة رسيعة.  

يتشارك سكان الساحل يف نفس أنشطة املتحدثني باللغة املهرية )املهريوت(،  

بعض  ية الصغرية، والباألعامل التجاريشارك الرجال يف النشاط البحري، ويقومون  و

اآلخر من الشباب موظفون حكوميون. وتتميز نساء قرية )رهين( باألنشطة احلرفية  

وعىل الساحل، وكذلك   ، مثل صناعة الفخار والسالل. إن افتتاح املدارس يف اجلبال

لألطفال التعليم يف هذه املنطقة، حيث يواصل بعضهم دراستهم   وّفر ثانوية جادب 

درسة ثانوية، أو حتى جامعة حرضموت  ن أن تستوعبهم مالغيضة، إذ يمك يف

 واملهرة. 
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 اكتشاف اللغة وامسها: .4

( ألول مرة يف hōbyōtم، ظهر املصطلح )هوبيوت 1979يف عام 

(Johnstone, 

1981 : xii, n. 4( "يف مقدمة "املعجم اجلبال ،)Jibbali Lexicon. 1981 : 

xiiهذه اللغة عىل    دد جونستون موقعسة أسطر، وقد ح (، حيث ُذكر املصطلح يف مخ

حتديد  يف  ، ومل تسمح له البيانات القليلة املتاحة )25) حدود ظفار واليمن اجلنويب

  اهلوبيوت   حالتها كلغة أو هلجة. بالنسبة له، هناك الكثري من اخلصائص التي متنع دمج

يف هذه  باللهجة الغربية اجلبالية )وهي لغة جنوبية عربية متصلة يف هذه املنطقة(. و

نوات القليلة  املناسبة جيدر اإلشارة إىل العمل الذي قامت به مرياندا موريس يف الس

(، يف مقدمة معجمه املهري  Johnstone, 1988 : xiالامضية. وبعد بضع سنوات )

(Mehri Lexicon الذي ُنرش بعد )   مخس سنوات من وفاته، قام جونستون مرة

ا لغة يتكلم هبا عىل  سطر ذكر خالهلا أهن، وخصص هلا سبعة أاهلوبيوت أخرى بذكر

  اهلوبيوت  قليل من املتكلمني. وعىل اخلارطة اللغوية تبدو اللغة  جانبي احلدود عددٌ 

ر ُعامن( مع  بالنسبة له أكثر قربا من اللغة املهرية )هنا نسمع التنوع املحكي يف ظفا

ي تتعلق  بعض سامت علم األصوات )الفونولوجيا(، والعديد من املصطلحات الت

. وقد حرص عىل أن يشري إىل أهنا ليست لغة خمتلطة، مثل تلك  )26) فقط باللغة اجلبالية

القليلة املدرجة    اهلوبيوت  املستخدمة يف الِشعر اجلبال. أخريًا، أخرَبنا أن املصطلحات

 

يمقراطية الشعبية، والتي كانت تعرف أيضًا م، كانت حمافظة املهرة جزًءا من مجهورية اليمن الد1990حتى وحدة اليمن عام  - 25

 باليمن اجلنويب. 

  (، ُربطت أيضاً 82:  1991هلجة مهرية مع مزيج كبري من اجلبالية". يف موسوعة اإلسالم )  اهلوبيوت  ب( "يبدو أن  339:  1982)   -  26

 احلرسوسية، من وجهة نظر معجمية. ب اهلوبيوت
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ي ألغراض املقارنة، كان مصدرها املالحظات امليدانية ملرياندا  يف املعجم املهر

 ن.موريس يف ُعام

م، يف املهرة، يف قشن، أتيحت "للبعثة  1983بني هذين اإلصدارين، يف عام 

فرصة العمل مع اثنني من املتحدثني   )27) الفرنسية للبحث اللغوي يف جنوب اليمن" 

، ثم ُسجلت البيانات األوىل  اهلوبيوت أصوهلم من منطقة حوف، ولغتهم األم هي

وتم إجراء أول بحث    ، اليمن يف قشن  يف   اهلوبيوت  )املعجمية بشكل رئييس( من اللغة

تلتها مخس بعثات  ، )28) بعد عامني يف منطقة حوف  اهلوبيوت ميداين لغوي دقيق عن

م يف نفس املنطقة يف حوف ورهين والقرى اجلبلية،  2007و  1988قصرية بني عامي 

 ت.  مِ دْ كذلك يف الغيضة مع عدة متحدثني من حوف وهِ و

فونولوجيا  أدت إىل تقدم كبري يف معرفة الوعىل الرغم من أن هذه األبحاث 

يف اليمن، إال أن توزيعها ظل    اهلوبيوت  ( يف اللغة syntaxeواملورفولوجيا والنحو ) 

  اهلوبيوت بشكل شخيص، وقد قدمت مؤمترات وندوات يف جامعة عدن اللغة 

يف ندوة حول   )29)  للهوبيوت بمقارنتها مع املهرية، كام ُقدمت مداخلة خمصصة 

م(، وُنرش عدد قليل فقط من  1999اليمن )عدن واللهجات املحكية يف اللغات 

(، ولكن ال توجد  Simeone-Senelle 1991 ,1997 ,2011الدراسات ) 

 

م مها  1991و  1983ة للبحث اللغوي يف لغات اليمن، وكان املسؤوالن بني عامي بعد الوحدة اليمنية، عملت البعثة الفرنسي -  27

 م هي املسؤولة الوحيدة هناك.1992أنطوان لونيه وماري كلود سيمون سينيل، وأصبحت سينيل من عام 

  1987النمسا( يف سبتمرب بيانات األوىل يف املؤمتر الدول اخلامس للغات األفريقية األسيوية يف فيينا )تم تقديم بعض هذه ال - 28

(SimeoneSenelle 1991 .) 

، لغة جنوب اجلزيرة العربية احلديثة السادسة"، وتطورت هذه املداخلة يف فرباير  وبيوتسيمون سينيل. كانت املداخلة بعنوان "اهل  -  29

 Simeone-Senelle (2010 )عامن، يف جامعة السلطان قابوس يف مسقط ) - ة اليمن ، خالل ندو2010
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املعجم اهلوبيويت الذي مجعته  دراسة شاملة حتى اآلن حول بناء هذه اللغة. جزٌء من 

عتبار، كام رأينا، يف  مرياندا موريس يف ظفار يف الثامنينات، أخذه جونستون يف عني اال

(. وعىل حد علمي، فإن املقال الوحيد  Johnstone  ،1988املعجم املهري )

م( الذي بحث يف السامت  1993هو املقال اخلاص بأرنولد )  للهوبيوت املكرس 

يف ظفار هبدف مقارنتها مع اللغة املهرية يف   للهوبيوت ملورفولوجية الفونولوجية وا

مُجعت هذه البيانات يف األردن من شخص ُيعرف فقط أنه   ظفار واللغة اجلبالية، وقد

 (. Arnold 1993  :18من ظفار )

 أمساء اللغة وعلم اللهجات: .5

تحدثني  يشري لفظ "هوبيوت" لدى متحدثي املهرية يف الوقت نفسه إىل اللغة وامل

  اهلوبيوت حتى وإن كان متحدثوها ُيعّرفون أنفسهم بأهنم مهريون يتحدثونو هبا، 

[ ال  t́̄uwbyəh)) 30)  [ ]ِهوبيُوت tōwbyəh [ ]ِهوبيوتbyytōhت ]ُهوبيو

يزال أصل ومعنى هذا املصطلح غري واضح. الناطقون باللغة العربية الذين يعرفون  

"، وقام بعض املهريني بدمج  hūbiyyaبوجودها قاموا بتعريب االسم إىل "ُهبيه 

"  yetīhub ييت ، واستخدموا "هوب)31)املصطلح يف مورفولوجيا "املهرييت" 

( هو الوحيد الذي ذكر اسم "وهيبيوت  339b :1982لوصف اللغة. وجونستون )

 

إحكيل(  əḥkliحكيليوت(. ويف الواقع هذا املصطلح هو املعادل األنثوي لـ ) ḥkelyót( يسميها أيضًا ) 17: 1993أرنولد ) - 30

  2006الذين ُأجريت معهم مقابالت يف عامي  وبيوت الذي يدل عىل هلجة جبالية / شحرية حمكية حرصيًا يف ظفار. املتحدثون باهل

ولكنها هلجة "شحرية" أو جبالية. ومن خالل دراسة هذا  هوبيوت من األحوال أن تكونم، واضحون، ال يمكن بأي حال 2007و

 ( اللغة اجلبالية وقدمها للباحثني. 1838إههكييل(، اكتشف فوجلنس فريسنل )  ehhkiliالشكل ) التنوع الذي كتب اسمه هبذا 

 املهرييت هي اللهجة املهرية يف غرب املهرة. )املرتجم( - 31
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whēbyōt   يف ظفار، والتي    للهوبيوت" الذي يبدو بالنسبة له أنه يصف تنوعا هلجيا

 . )32)  تتميز بتداخل أكرب مع اللغة اجلبالية

ن بلغات  عىل اتصال دائم مع متحدثني آخري اهلوبيوت كان املتحدثون باللغة 

ديثة، فعىل اجلانب اليمني، كان هؤالء هم متحدثي املهرية  جنوب اجلزيرة العربية احل 

يف تنوعها اللهجي املهريوت )وهي املهرية الرشقية يف اليمن(، وعىل اجلانب العامين  

ة العربية، كام هو احلال  متحدثون باللغة املهرية الظفارية واجلبالية / الشحرية. أما اللغ 

التي متيل األجيال الشابة إىل جعلها لغة   طقة ككل، فكانت هي اللغة الثانية يف املن

  :2007التواصل الوحيدة، وكان الوضع ما يزال عىل التعددية اللغوية يف عام 

، املهريوت، العربية، ويمكن يف بعض األحيان إضافة اجلبالية إليها. ونرى  اهلوبيوت

يوت يف  م ليستخدموا فقط العربية واملهر عض املتحدثني يتخلون عن لغتهم األأيضًا ب

 (. Sima, 2001, Simeone-Senelle  2007إطار مناطقي )

، ويمكننا متييز االختالفات  اهلوبيوت هذه االتصاالت تؤثر بشكل ملحوظ عىل

املنطقي أن    اللهجية التي ال يمكن تفسريها إال هبذا التأثري. من هذا املنظور، يبدو من

يف ظفار بإجراء   وبيوتد يف ضوء البيانات املتعلقة باهليقوم جونستون وأرنول

مقاربات مع السامت اخلاصة بكل من املهرية يف ظفار واجلبالية، لقد رأينا أن  

جونستون يوحي بأن هناك نوعني من اللهجات: إحدامها أكثر تأثرًا باملهرية  

  بيوتاهلو وهيبيوت(. وسنرى أن  whēbyōt(، واألخرى باجلبالية )وبيوت)اهل

املحكية يف اليمن قد ثبت أهنا قريبة جدًا من املهريوت )هلجة رشق املهرة(، وليس  

 

 )وهيبيوت( يف الواقع هي نفسها هوبيوت، مع اختالط أكرب باجلبالية.ربام كانت  - 32
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واملتحدثون باملهرييت يقولون إهنم   ، املهرييت )هلجة غرب املهرة( البعيدة جغرافياً 

هيم عىل  ، لكن املتحدثني باملهريوت من أقىص رشق املنطقة لد اهلوبيوت ال يفهمون

  . أما بالنسبة لكثري من املتحدثني األصليني باللغةيوتوباهل  األقل معرفة يسرية عن

، فإهنم إن فهموا املهريوت جيدًا )والكثري منهم يتحدثون بلغتني(، فمن  اهلوبيوت

الواضح أهنم يواجهون صعوبات يف الفهم، مما قد يؤدي إىل سوء فهم، مع متحدثني  

  باملهرييت. 

يمكن أن تلعب دورًا  و هلها حتى اآلن،   أن أشري إىل ظاهرة أخرى تم جتاأودُّ أيضاً 

  املتحدثني  بعض لدى –، إهنا وجود اهلوبيوت مهاًم يف تأسيس التنوعات اللهجية يف

  ؛(لغات  عدة   األرجح،   عىل   أو   واحدة،)  سامي   غري  أصل   ذات  للغات    وجذور  ركائز   –

  حول وما( رهين)  يف رئييس  بشكل يعيشون املتحدثني هؤالء من  العظمى الغالبية

ذا  ه إىل جلبهم  تم الذين  األفارقة  نسل  من  هم  اليمنيون  املواطنون  هؤالء ، حوف 

الشاطئ منذ أكثر من قرنني، ومل حتتفظ الذاكرة اجلامعية من اللغة أو اللغات واألماكن  

إفريقيا  األصلية ألسالفهم إال ببعض املؤرشات الصغرية. كانوا يأتون من ساحل 

بعض االختالفات، بحيث يعزو   وبيوتباهلولغتهم هي "لغة اجلن". يقدم حديثهم 

(. بالنسبة ألولئك الذين ليسوا من  rehenyōtاملتحدثون إليها اسم )رهيينيوت  

منطقة  هوبيوت"النقية"، و اهلوبيوت رهين، فهي هلجة خمتلطة، بعيدة كل البعد عن 

(، فإنه  A. Sima اكتشفها اليكساندر سيام )حوف واجلبل. ولكل هذه األسباب، كام

  اهلوبيوت  راسة هذه اخلصائص للوصول إىل معرفة أفضل لتاريخن املهم د م

 واملتحدثني هبا، وبالتال، معرفة اللغة املهرية ولغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة. 
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أو املهرية(، وتاريخ سكان املنطقة، كام حيفظه   وبيوتإن وعي املتحدثني )باهل

عىل   اهلوبيوت ة، جتعل من املمكن حتديدالرتاث الشفهي، إىل جانب الظواهر اللغوي

(  24:  1993أهنا لغة يف حد ذاهتا، وهذا أيضًا هو االستنتاج الذي وصل إليه أرنولد )

 يف هناية مقالته. 

دناه تسليط الضوء عىل كل من  وستحاول اخلصائص اللغوية التي سيتم عرضها أ

التي تضم املهرية  ضمن املجموعة الفرعية  اهلوبيوت  هذا الكيان الذي تندرج فيه

، وعىل العدد الكبري من السامت املشرتكة التي تربطها  )33 )  سوسية والبطحريةواحلر 

اخلصائص  أواًل باملهرية وثانيًا باجلبالية. سأقدم خصائص اللغة، مع الرتكيز عىل 

عن كل من املهرية   اهلوبيوت الصوتية واملورفولوجية والنحوية واملعجمية التي مُتيز

ة يف حتديد اللغة، وهو ما سيتيح لنا استنتاج  ، وهذه كلها عوامل تبدو حاسمواجلبالية

أصالتها، ويمكن ملعرفتها املتعمقة إلقاء الضوء عىل تاريخ سكان هذه املنطقة، وتطور 

 زيرة العربية احلديثة، والروابط املوجودة بينها. لغات جنوب اجل 

 :للهوبيوتاخلصائص اللسانية  .6

ة امليدانية يف اليمن يف رشق املهرة،  عروضة هنا من الدراس مُجعت كل البيانات امل

 .   اهلوبيوت  لدى متحدثني لغتهم األصلية هي

 

هناك ثالث جمموعات فرعية ضمن لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة. املجموعتان الفرعيتان األخرى هي عىل التوال:   - 33

 اجلبالية/الشحرية والسقطرية.
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  PHONOLOGIE ET PHONÉTIQUEعلم األصوات والصوتيات : 1 -6

 امتة:احلروف الص

يشبه النظام الصامتي يف اهلوبيتية النظام الصامتي يف املهرية يف نسخته األكثر  

(، وحيافظ أغلب  interdentalesث تتضح فيها األحرف البني سنية )"اكتاماًل"، حي 

 املتحدثني عىل االحتكاك احللقي املجهور. 

 لوحة الفونيمات الصامتة

 Occlus

ive 

 انفجاري

Fricative 

 احتكاكي

Glottalisé 

 حنجري 

Nasal 

 أنفي 

Liquid 

 مائع

 

Vibran

t 

 مكرر 

semi-

cons.  شبه

 صامت

  شفوي

  labial 

B F  M   w 

 بني سني

interdental 

 ŧ đ (ŧ/̣đ)     

  سني لثوي

dento-lvéolaire 

t d  ṭ n  l R  

 ظهري لثوي

dorso-

lvéolaire 

 s z      

 غاري لثوي

Palate-

alvéolaire  

 Š 
 

š ̣ 

 

    

 جانبي لثوي

latérale-

alvéolaire 

 Ś 
 

ṣ ́ 
 

    

 غاري

Palatal  
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 طبقي

Vélaire  

k g  

 

x  ġ     

 

ḳ 
 

    

 هلوي

Uvulaire  

       

 حلقي

Pharyngal 

 ʕ ḥ 

 

     

 حنجري 

Laryngeal 

ʔ 

 
H 

 

     

  اهلوبيوت  احلديثة، يوجد يف اللغةيف داخل لغات جنوب اجلزيرة العربية 

ش(    šهـ( يف املهرية واحلرسوسية، وليس )   hس( يف مقابل وهو )  *¸šاحلرف السامي )

 يف اجلبالية.  

 هيمع  hēmaʕ   فكلمة َسِمعَ 

 هيام  hēmaستكون باملهرية  

 هوما hōmaواحلرسوسية 

 شيع    šĩʕواجلبالية  

 أصوات بني سنية: 

توجد األصوات البني سنية بكثرة، وتأيت االستثناءات النادرة التي يوجد فيها  

اندماج بني الصوت السني والبني سني من بعض الناطقني األصليني الذين يقيمون  

ومل يعودوا يستخدمون لغتهم   ، املهرية والعربية(بعىل اتصال يف الغيضة )وهم 

 باستمرار. 

 مثنيوت    mŧɛniyōtِسن )من األسنان(  

 غوثا  ġɔ̄ŧe عنق  
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 ذهييب   đehēbسيل 

 ر ۇ ذ  đōrدم 

 حاذ    ḥađإن، حني  

وهناك مثل ُيظهر التناوب بني الصوت السني والبني سني للمتحدثني  

 ون الغيضة:  سكنوي ،تمِ دْ املنحدرين من منطقة هِ 

  ġī-đbeyt    34)  أو ، غي -بيت ذ(   ġī-beyt d-a   غي-بيت د -أ 

 بيت أخي 

 احلنجرية:

كام هو احلال يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى، يتسم ترابط  

، كام هو احلال يف لغات اجلنوب  اهلوبيوت  التفخيم بنطق حنجري مهموز، فنجد يف

ش )وهو  /š/نيم هلذه املجموعة من اللغات، صوت احلديثة األخرى، خاصية الفو

ولية(، ال يظهر دائاًم يف نفس الكلمة، اعتامدًا عىل  '" يف األلفبائية الصوتية الدʃصوت "  

 تنوع اللهجة: 

   hīšə̣báʕت ) مِ دْ منطقة هِ  هوبيوت فالكلمة الدالة عىل "إصبع" هي يف

ية الرشقية، ولكن يف حوف  والبطحرية واحلرسوسية واجلبال املهرية  يف كام( هيڃبع

   šị̄feʔى والسقطرية. الكوع )الوسط  اجلبالية  يف  كام(  يڝبعإ   ʔīṣəbáʕالكلمة )تصبح  

( بيڃعي     bišʕ̣īnوالبطحرية. طائر الزرزور األسود ) وعامن اليمن مهرية يف( ڃيف   

 

 سنعود إىل هذا الرتكيب الحًقا. - 34



 
 

56 
 

األصوات البني سنية   وتبقى. دمقوت منطقة مهريوت يف( َبڃي     bəšị̄n)  يصبح 

 ثل:  جلية يف عدد قليل من العنارص ماحلنجرية 

إينظيفوت؟؟( وهي   tōyf̣aŧnə رضب(، الساق )  rḅađقطعة من اخلشب )

 نضف(.   nđf̣باملهرية ) 

يشبه مثيالهتا يف املهرية مع إجهار   اهلوبيوت  ونطق األصوات احلنجرية يف 

جدًا  ( ضعيفا  glottalisation)   قد يكون التهميز(،  ṣ́/ > [ẓ́]/)  لثوي جانبي صامت

[ź]( وهو صوت ،ɮ(̣')يف األلفبائية الصوتية الدولية ) .   

 ع (: ʕاحللقي اجملهور )

حيث يبدو أكثر استقرارًا مما هو عليه يف املهريوت    اهلوبيوت   احتفظت به اللغة 

 يف املنطقة:  

 عيشري(   ʕɛ́śərعرشة )

 مقاطيعوت(  mḳʌṭiʕōtاألصبع الوسطى )

 (ييثعےل   yiŧʕélثعلب )

 ِدماع(  dəmáʕدموع ) 

 وعل(  waʕlوعل ) 
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  فهي - لدى بعض املتحدثني -  (هيڃيباع hīšə̣báʔوباستثناء كلمة ) 

ت املسجلة النادرة،  ستعامالبدون صوت حلقي )انظر املثال أعاله(، وتلك إحدي اال 

 فاعمتا(  fáʕmtəفام( ساق، ولكنها يف اجلمع )  fāmمثالً يف ) 

 (:  :(rétroflexes األصوات اإلرتدادية

(  consonantiqueليمن، توجد جمموعة حروف صامتية )مهرية اكام يف 

ارتدادية عندما يكون حرف الراء )وهو أول صامت يف املجموعة( مع عالقة بصوت  

 سني لثوي أو جانبي لثوي، مثل: 

 برّيسني(  [berɽʂen]بريسني    bersenهّن ُهنا )

 صورت(  ṣūɽʈصورة )

 سنّورت(  sənnuɽʈقطة )

 (ِڨرد ḳɛɽɖ) أو(  ِڨرد ḳɛ́rəd) حنجرة )

اهلبيوتية أكثر نجاحًا من املهرية يف بعض الكلامت التي يوجد فيها حتريك  والعملية يف  

أرنب(، ويف قشن   aɽɳabآنيب(، ولكن يف املهرية الرشقية )  ɑ̄nəbللراء: أرنب )

(ḥaɽɳayb  ( وينتج نفس التطور يف كل اللغات لكلمة قرن .)حارنيابḳōn   )قون 
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 : ظواهر صوتية أخرى

 غ(:  ġاجملهور )االحتكاكي الطبقي 

، وتوجد نفس  ( q) (35)  ُينطق أحيانا كصوت انفجاري هلوي مهموس 

الظاهرة لدى املتحدثني باملهريوت، وجيدر اإلشارة إىل أهنا متكررة يف عدد معني من  

   اللهجات العربية يف اليمن وجيبويت: 

 [( غاسġas > [qasأُخوها )

 [( غريوي ġəróy > [qʌróyلغة، يتحدث )

 :  Palatalisationالتغوير

كام يف املهرية فإن الصوت االنفجاري الطبقي املجهور يتحقق كصوت غاري  

(/g/ >    [ǧ]( وهو صوت ،)ɟ   .يف األلفبائية الصوتية الدولية )ج 

 : :La spirantisationالرتخية  

احلرف يمكن أن تؤثر الرتخية، كام يف مهرية ظفار )أو احلرسوسية( عىل حتقيق  

ِجْلد   :(l > wو(، مثااًل عىل ذلك من مهرية ظفار: )  ō( الذي يلفظ )lاجلانبي الالم )

(ǧōd ( ويف اجلمع ،)جودǧilēd  )ظاهرة ترخية   اهلوبيوت ومل تسجل .جيليد

 األصوات الشفوية الفمية مثل الباء والفاء كام تتجىل يف املهرية. 

 

 .Nakano (2013)( يف q̇ذكر ) - 35
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 إصمات الصوامت األخرية:

تقع يف هناية الكلامت، / م /،   لشفوية األنفية التي حيدث َضعف لألصوات ا

(؛ وغالبًا ما يؤدي ذلك إىل غنة  u( أو )ي( )oعندما يكون حرف العلة السابق )و( ) 

 لسابق، ويمكن أن يميز التنفس األنفي هناية الوحدة الصوتية:رف الصائت ااحل

 هوه < ( هوم  hum > hũهم  )

 خوه  < ( خوم xom > xõريد  ) أ

 انتظاًما مع:   ضًا أقلولكن أي

 ( سنيsɛñُهّن )

 ( فامي fãmiساقي )

  ( فاطم < فاطه   fāṭəm > fātəفاطمة )

الكلمة شكلها كام يف كلمة  وقد يفرس سقوط الصوت الشفهي األنفي يف هناية  

-/tɛ/-te-ويني( واجلمع السامل يف ) wīyənوييه(، وباملهرية )  wīyə)كثري(: )

təواف، املاهلوبيوت ( الذي يميز( ق للجمع كام يف -tən .يف املهرية ) 

 حادويت/ي( حادوتا ḥadōtɛ/əيد، أو ذراع "باجلمع" )

 (  حايرومتا (حايرومتي  ḥayrɔ́mteُطرق )

 فاعمتي( فعمتا  fáʕmtəسيقان )
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 يف الوقفة:

 يف الوقفة، فإن ظاهرة هتميس وحنجرة األصوات املجهورة ليست مميزة.  

 الصوائت:

خمتلف قليالً عن النظام الصويت يف املهرية   اهلوبيوت يف يبدو أن النظام الصويت

( التي خيتلف جرسها الصويت وفقًا  a, e, i, o, uبالصوائت اخلمسة القصرية: )

يمكن أن يتأثر  (   ( ā, ɛ̄, ē, ī, ōللسياق الصامتي. وهناك مخسة صوائت طويلة 

ري  ما يكون الضم جرسها، كام هو احلال يف املهرية، بالتغريات املورفولوجية عند

 ملحوقًا باسم أو فعل: 

 غي( ġīغا(  أخي ) ġāأخ )

 هيامع(   hēmaʕَسِمَع )

 (وكهيميع hēmiʕokَسِمَعَك "للمخاطب املذكر" )

 هيميعيش(  hēmiʕɛšَسِمَعِك "للمخاطب املؤنث" )

 وسيتم مناقشة الدور املورفولوجي للصوائت الحًقا.

 الغنة: 

بأنفي )راجع أعاله(، وإن كانت الصوائت  رتبط  ُيغّن صائت املقطع األخري حني ي

(o(و )u  تبدو أهنا حساسة أكثر يف هذا االرتباط، فإن الصوائت األخرى تكون )

خاضعة أيضًا هلذا الرشط، وال يبدو أن هذه الغنة تغرّي الكلمة بأكملها كام يف مهرية  
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حنجري    قشن، ويؤدي سقوط الغنة األخرية لدى بعض املتحدثني إىل وجود احتكاك

 قصري جدًا:  

 توه  <[( توم tum > [tũhأنتم )

 تيه  < [( تنيten > [tẽhنتّن )أ

 الصوامت املركبة:

(،  ay/ɛy/ey( و) aw/ɔw، كام للمهرية، صامتان مركبان )للهوبيوت

 أيضًا مرشوط، ولكنها تبدو أقل من املهرية:    وبيوتوحدوثها باهل 

 حوش( كام يف املهرية  ḥawśِفناء )

 إقبيني(  īḳɛ́ybīnعقارب )

 َحوف(  ḥawfحوف( قرية يف حوف  تنطق يف املهرية )  ḥɔ̄fولكن )

 عاضايض(  ́ ʔāṣ ́áyṣعايضيض( وباملهرية ) ́ ʕayṣ ́ɛ̄ṣعظم )

 (:syllabeاملقطع )

إنه نفس النوع كام هو احلال يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى،  

األفعال املسبوقة بحرف لضمري   إال يف أشكال معينة مشتقة من الفعل، ويف ترصيف 

ال يوجد صائت يف البداية، عىل عكس املهرية،  و املتكلم املفرد وضمري الغائب املفرد،  

و احلنجري االستهالل يف وجود صائت.  حيث يتسبب سقوط احلنجري املجهور أ 

 احلشوي القصري جدًا يسبق يف الغالب جمموعة   ئتوكام يف املهرية، فإن الصا

(n + C يف االستهالل:  في +  ( )أن )صائت 



 
 

62 
 

 إنزوك(    ᵊnzok) )بآلة حادة( هاجم

 إندوخ(  ᵊndoxن )دّخ 

تتكون من  وضمن نفس الوحدة النربية، هناك إمكانية وجود جمموعات معينة  

تكهول(، بإمكان الصائت احلشوي   tkholأكثر من صامتني مثل: تستطيع "هي" )

 احلدود بني املورفيم )املقطع القصري جدًا أن ينفصل عن املجموعة، وال سيام يف

 الرصيف( والليكسيم )الوحدة املعجمية(:

 (   نكهول  nᵊkholنستطيع ) 

 ( بڛِِحر bᵊśḥɛyrيف اجلبل )

 الصاميت:اإلدغام 

بالضبط كام يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى، فإن اإلدغام  

 C2ذر ثالثيا مع " يكون ذا أصل معجمي )الوحدات املعجمية التي يكون فيها اجل 

= C3 " ورباعيا مع ،"C3= C4   " ومخاسيا مع "C4 = C5  :)" 

 ميديك(  məddəkُت )لمس

 (    مجيلۇت  mǧəllōtكوخ "مسكن" )

وقد يكون أيضًا ذا أصل رصيف صويت أو رصيف نحوي: لواحق الضامئر تؤدي  

نقل اإلدغام إىل إعادة هيكلية مقطعية للوحدة، وإعادة اهليكلية هي نفسها ما يسبب 

 إىل داخل الكلمة نفسها.  
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 نقل اإلدغام: 

   :حيدث بشكل أسايس يف ترصيف بعض األفعال التي هلا جذر يتساوى فيه 

C2 = C3 . 

 <جلل >( إجييلول  <eǧəlūl, <ǧll"صيغة مشتقة ببادئة" )طهى 

 ( ليلإخيوم ييج ixōm yeǧǧilيريد أن يطهو )

 النربة:  

ة اللغات الفرعية )وعىل  ات األخرى يف شجر، مثلها مثل اللغاهلوبيوت  متتلك

عكس اجلبالية( نربة واحدة فقط لكل وحدة نربية، تتعلق دائاًم بآخر مقطع ثقيل، أي  

املقطع الذي حيتوي عىل صائت طويل أو "صوتم مزودج، صامت مركب" أو الذي  

 ينتهي بصامتني:

 (حانُّويف ḥʌnnfiأنا نفيس )

 حانوفش(   ḥʌnófšأنِت نفسِك ) 

 ت(غايِض  ġáyṣ ́ɛt)  يضةالغ

بع (ʕáyḳʌb الطيور    (يفے

وعندما يكون هناك مقاطع قصرية، فإن النربة تتعلق بام قبل األخري، وال  

 (: phonologiquesتتضمن الوحدة النربية الصوائت غري الصوتية )

 هوِفل(   hófəlبطن )

 ديرهييم( derɛ́həmمال )
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شكل من حرف أحادي الصائت  ويؤخذ يف االعتبار صائت الوصل يف الرتكيب امل

 القاعدة تستخدم يف املهرية:   متبوع بضمري. ونفس

 بوكوم حاي(  bōkum ḥayبالقادمني" )مرحبا بكم "صيغة للرتحيب 

 (الصرف)املورفولوجيا : 2 – 6

 النظام الفعلي )اللفظي(:

 أشكال الفعل

 األشكال األساسية:

خرى، تتيح ثالث صيغ فعلية  كام يف كل لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األ 

( خمتلفة  sémantico-syntaxiquesثة قيم داللية نحوية )خمتلفة التمييز بني ثال

لنفس الفعل، وتتوافق كل صيغة مع صيغة الفعل: صيغة املعلوم، املتوسط،  

املجهول. وجتدر اإلشارة إىل أنه وفقًا للمخربين )وفقًا للهجة الفردية، أو اللهجة  

( منبوًرا قصرًيا، أو  voyelle thématiqueلصائت املحوري )العامة( يكون ا

   منبوًرا طويالً: 

)النوع أ( املتعدية والالزمة هي األكثر عددًا،   تعترب األفعال املبنية للمعلوم  •

وأنامطها: مع الضمري الغائب املفرد املذكر، ومع الترصيف ذي الالحقة،  

رع واملنصوب، وهي عىل  والترصيف املضارع ذي السابقة، والترصيف املضا 

 التوال:  

CəCō/óC/ (y)i-CōCəC/ yə/i-CCeC 
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  ibōṣ ́ər(yييبضري / )yə́bṣ ́er   /) بيضور   beṣ ́ɔ̄rقب )متعدي( حيفر، يث

 )يـ( يبورض(  

 َغريوب(  ġərōbيغوريب/    )يـ( iġōrəb(yيغريب /  )  yeġrēbيعرف  )  

 خاتول(    xʌṭōlإخوتيل /   ixōṭəlييختيل/   yə́xṭelيصطاد/ يطرد )

 راحاض(  raḥáṣ́غسل )متعدي( )

 قيشور(  ḳɛśɔ́rقرش )

 جيلود(   ǧilódرضب يعاقب )

 تقرتب أنامط التصاريف املختلفة من مثيالهتا يف اللغة املهرية.  و

 أنامط الفعل املتوسط )النوع ب(:  •

Cē/éCəC / (y)i-Cv̄/vĆəC et (y)i- Cē/éCəC / yə-CCəC 

 ( اعطيق kētaʕاع /  طقو ي ikōtaʕاع / طييق  yéḳtaʕ)  تعبي

  بيضور( bēṣ ́ɔrيبيضور/ ي  ibēṣ ́ɔrييبضور/ yə́bṣ ́ɔr يثقب )  

 رحياض(  rēḥʌṣ́يغسل )

 هيامع(  hēmaʕيسمع، يصغي )

 (يزشني nīśəzوز/ شإين inśóz /زوشيين  yə́nśozيرشب رشابًا دافئًا )متعدي( )

 فرييق(  fɛ́rəḳإيفريوق /   ifɛ́rɔḳييفريوق/  yéfɛrɔḳخياف ) 

 حيليم(.   ḥéləmحيلم )
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 أنامط األفعال املبنية للمجهول:  •

CiCē/éC / (y)i-CəCō/óC / yə́-CCoC 

 جيليد/ جيليد(   ǧilēd/ǧilédلد )ب/ ُج رُض 

  / (y)i-ǧəlód  جيلود   -)يـ( يـ 

  / yə́-ǧlod    (يي -  )جلود 

 خيتيل(   xitēl) رد طُ 

 / قيشري(  ḳɛśér)  رّش قُ 

  yəḳɛ́śər    ييقشري 

   yéḳɛśər)ييقيشري 

تعارض األنامط بني املضارع املعلوم واملنصوب مع كل األفعال، فقط   يعمل وال  

 مكان النربة هو املناسب. 

 الصيغ املشتقة: 

وقيمها الداللية   ، إجراءات االشتقاق اللفظي هي نفسها كام يف اللغات األخرى 

ق  شتقامتشاهبة. وكام هو احلال يف كل لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، ال يوجد ا 

خالل إدغام صامت جذري، ويف ضوء البيانات املتوفرة لدينا؛ يبدو أن النامذج   من

تستند إىل نظام اشتقاق أكثر انخفاضًا من نظام املهرية   اهلوبيوت املستمدة من 

 : واجلبالية
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 تغيري داخيل مع مورفيم صائتي ذي سابق:  •

ور أو  الصامت )جمه إن حضور أو غياب صائت مسبوق هلو أمر مرشوط بطبيعة 

(، والنمط الصائتي خمتلف عن مثيله يف املهرية ويف اجلبالية، ولكنه قريب من  مهموس

مثيله يف احلرسوسية. وبشكل عام، حتى وإن كانت بعض األفعال تشذ عن القاعدة،  

 إال أن ترصيف الفعل املبني للمعلوم يتميز باللواحق يف كل األشخاص بحرف

 ( -n) 

(e/ɛ) CéCəC / (y)i/e-CéCCən / ye-CéCəC 

yefékər (b -  )/ إيفيكريين /   ifɛ́kərənفيكري  يإ   ɛfɛ́kərيفّكر يف )

 ييفيكري )بـ(( 

وهلذا الفعل معنى وسطي، فهو متعدٍّ غري مبارش، وال يوجد فعل بسيط يف نفس 

 اجلذر.  

يف فئته؛ فهو يكشف عن    اهلوبيوت  لوَتغ( فعل شاذ يف  lɔ́təġوفعٌل مثل "يقتل" )

(، وكنفس الفعل يف  CōCəCخيل، ولكنه شبيه بمثيله يف املهرية )نمط اشتقاق دا

(. واألمر  n- املهرية، فإن ترصيفه ذو الالحق يف املبني للمعلوم يكون بدون إحلاق )

(. يف املهرية،  n-خوديم(، فمضارعه يكون بدون )  xōdəmذاته يف الفعل "يعمل" )

.  xədōm)النوع أ(: )مل نفس املعنى يكون يف الشكل البسيط والفعل الذي حي

(  syncrétismeتآلًفا ) اهلوبيوت خوديم( يف  xōdəmخادوم(. ويقدم ترصيف )

مهاًم، ألن ترصيفه ذو السابق يكون ضمن األفعال يف )النوع أ( يف الشكل البسيط: هو  

املقرتضة من  خيوديم(. ويمكننا افرتاض معاجلة خاصة لألفعال  ixōdəmيعمل )
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ة أكرب ستسمح لنا  والتي تدخل يف هذا الترصيف. فقط مدوناملهرية أو من العربية، 

 باختاذ القرار. 

 سابقة ملورفيم االشتقاق  •

 أ(    - ʔ- /vسابقة املورفيم ) -

( هو املورفيم االشتقاقي هلا،  -hهنا عن املهرية التي ُيعترب ) اهلوبيوت ختتلف

يف  والسقطرية، ويوجد عدد قليل من حاالت هذه الصيغة وتقرتب من اجلبالية 

   : مدونتي، واألفعال هنا متعدية

(ʔ)eCCū/ōC / (y)i/e-CCū/ōC / ye-CCe/iC 

 (اعق أو awqáʕوضع عىل األرض )

 إجييلول( eǧəlūlييجيلول/   yeǧəlūlييّجيل/   yeǧǧil)    يطهو

ويمكن أن يكون للفعل املتعدي قيمة الفعل املتعدي ملفعولني. أما الصامت  

ت فإنه خيتفي يف الترصيف ذي السابقة )مبني  الذي يضاف إىل اجلذر لتشكيل مشتقا 

 للمعلوم أو منصوب(.  

 ش(   - šسابقة املورفيم )  -

 ألفعال هذا الشكل قيمة األفعال املتوسطة:  

  šʌxbōr)يـ( يشخابور/  išxʌbōr(yييشخرب/ ) yešaxbərيستعلم ) 

 َشخبور(  
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)يـ( يشحوول/  išḥaḥwōl(y) /  ييشحول yešaḥwelيفهم ) 

šʌḥwōl    )َشحوول 

 ييشحرد(  yišáḥrədمرَهق وال يتحمل أكثر ) 

 ( يف مدونتي.  -nالسابقة )ومل يظهر الشكل املشتق من ِقبل 

 (: - t- املورفيم )   )36)   توسيط  •

عادة ما تكون قيمة أفعال هذه الصيغة بشكل عام هي قيمة األفعال املتوسطة  

 واالنعكاسية والتبادلية )يف صيغة اجلمع(:

 حوك(  ḥōkحك ))، حوتيك(   ḥōtəkحيك رأسه ) 

 وقظ(  wḳđأيقظ )   ،واتقاظ(  wátḳʌđ̣يستيقظ )

 نوح(  nwḥقاتل، ضارب ) ، إنتاوحيم( əntáwḥəmتقاتلوا، تضاربوا )

 تصريف األفعال:

نظام الترصيف هو نفسه املعمول به يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  

ها له قيمة  األخرى، ويوجد ترصيف الحق )بقيمة الاميض( وترصيف سابق؛ أحد

(. وعىل  valeurs modalesاملضارع، واألخريات هلا قيم األفعال املساعدة )

ببعض األفعال    اهلوبيوت  عكس املهرية يف اليمن، ولكن عىل غرار مهرية ظفار، حتتفظ

النادرة بترصيف خاص للتعبري عن الرشط. للترصيف ذي السابقة نفس نمط  

 ترصيف املنصوب.  

 

 ( وهي إضافة مثل السابقة والالحقة، ولكنها تكون يف وسط الكلمة )املرتجم(.Infixationزائدة وسطى ) - 36
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( يسمح  périphrastiqueي وف أيضًا باسم التلميحالترصيف املركب )املعر

بالتعبري عن الزمن. ونالحظ أيضًا أنه يف مجيع التصاريف، مل تعد صيغ املثنى ُتستخدم 

تلقائيًا، وإذا كان املتحدثون يعرفوهنم، فغالبًا ما يقدمون صيغة اجلمع أواًل. قبل  

 تزال حية. عرشين عامًا كانت صيغة املثنى ما 

 بسيطة:التصاريف ال

 التصريف الالحق )ذو الالحقة(:

عالمات األرقام واألشخاص ملحوقة يف الصيغة الفعلية، وهلذا الترصيف قيمة 

 مظهرية للاميض:

 غاروب( ġʌrōb، يف الاميض )النوع أ( )ىعرف، در

ضمري املتكلم املفرد  

(ġʌrɛ́bək   ِغاِرب )ك 

ضمري املتكلم املثنى 

(ġʌrōbki )غاروبكي 

  ġʌrə́bənجلمع )ضمري املتكلم ا

 غاربني( 

ضمري املخاطب املفرد املذكر 

(ġʌrɛ́bək   )غاربيك 

ضمري املخاطب املثنى 

(ġʌrōbki )غاروبكي 

ضمري املخاطب اجلمع املذكر 

(ġʌrə́bkum   )غاربكوم 

ضمري املخاطب املفرد املؤنث 

(ġʌrɛ́bəš  )غاربيش 

  ضمري املخاطب اجلمع املؤنث

(ġʌrə́bkun   )غاربكوم 

رد املذكر ائب املفضمري الغ

(ġʌrōb  )غاروب 

ضمري الغائب املثنى 

(ġʌrɛ́bo )غاريبو 

ضمري الغائب اجلمع املذكر 

(ġʌrə́bum  )غاربوم 

ضمري الغائب املفرد املؤنث 

(ġʌrəbōt  )غاربوت 

ضمري الغائب اجلمع املؤنث 

(ġʌrōb  )غاروب 

 ضمري الغائب اجلمع املؤنث يشبه ضمري الغائب املفرد املذكر.  
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( الشخص والعدد لضمري املخاطب والغائب املذكر  indiceلف عالمات )توخت

ال بد  و ، اجلمع يف اللغة املهرية، لكن املخاطب اجلمع املذكر يتامثل مع اللغة اجلبالية

املهرية، يستخدمون واسامت  بمن اإلشارة إىل أن بعض املتحدثني، األكثر اتصااًل 

(marqueurs :مطابقة للمهرية ) 

 (    ْغَربكم  ġʌrə́bkəmعرفتم  )

 (        غروبم  ġʌrə́bəmعرفوا  )

 ويف املثنى: يتشابه ضمري املتكلم واملخاطب، وال يوجد تعارض يف النوع.  

 التصريف السابق )ذو السابقة(:

عالمات الشخص مسبوقة يف الصيغة الفعلية، وأما عالمات األرقام فتكون  

 ملحوقة: 

 املبني للمعلوم:  •

فالسابقة  ضارع كام يف اللغات األخرى، عالمة مظهرية للم للترصيف املسبوق 

(đ  ،( تعمل عىل اتصال الصيغ؛ حيث تكون عالمة الشخص صوتية )ضمري املتكلم=

واملخاطبان والغائب والغائبان واجلمع( ومتيز الصيغة زمنيا، ومتنحها قيمة املضارع  

 (:  présent concomitantاملصاحب "املتزامن" ) 
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 غاروب(  ġʌrōb)النوع أ( ) الاميض  دري، يفيعرف،  ي

م املفرد  ضمري املتكل

(ɛġɔ̄rəb )يغوريب 

ضمري املتكلم املثنى  

(ɛġɔ́rbo )يغوربو 

 ضمري املتكلم اجلمع

(nġɔ̄rəb )نغوريب 

ضمري املخاطب املفرد املذكر 

(təġɔ̄rəb )تِغوريب 

ضمري املخاطب املثنى  

(təġɔ́rbo )تغوربو 

ضمري املخاطب اجلمع املذكر 

(təġɔ́rbum )تغوربوم 

املفرد ضمري املخاطب 

 تِغرييب( təġērəbاملؤنث )

ضمري املخاطب اجلمع املؤنث 

(təġɔ́rbən  )تِغوربني 

ضمري الغائب املفرد املذكر 

((y)iġɔ̄rəb  )يـ( يغوريب( 

ضمري الغائب املثنى املذكر  

((y)iġɔ́rbo  )يـ(يغوربو( 

 ضمري الغائب اجلمع املذكر

 (y)iġɔ́rbum )وم(يغورب)يـ 

املفرد املؤنث  ضمري الغائب 

(təġɔ̄rəb )تغوريب( 

ضمري الغائب املثنى املؤنث  

(təġɔ́rbo )تغوربو 

ضمري الغائب اجلمع املؤنث 

(təġɔ́rbən   )تيغوربني 

وكام يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى، يف املفرد جيتمع املخاطب 

ام يف مجيع لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  املذكر والغائب األنثى، ويف املثنى، ك

الغائب  األخرى، عالمة العدد هي نفسها مع كل الضامئر، وكام يتشابه املخاطب و 

 اجلمع.  

 املنصوب:  •

( للمنصوب عن الترصيف  vocaliqueخيتلف النمط الصويت )احلركي 

ون مسبوقة  املسبوق يف املبني للمعلوم، وعالمة الشخص يف ضمري املتكلم املفرد تك
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ل( )كام يف املهرية واجلبالية والسقطرية، فقط احلرسوسية هي من انعدمت   -lب )

ي(، كام يف   -yالشخص ) فيها هذه السابقة(، وضمري الغائب املفرد له نفس عالمة

كام يف املهريوت ومهرية ظفار واجلبالية، وعىل العكس من ذلك  واملبني للمعلوم )

 ل((:  -lفاملهرية هلا )

 غاروب(  ġʌrōbري، )النوع أ( )، يد يعرف

 نَغريب( nġʌrēbضمري املتكلم اجلمع ) لغريب( ləġrēbضمري املتكلم املفرد  )

  təġrēbاملذكر )ضمري املخاطب املفرد 

 تيغريب(

 təġrēbumضمري املخاطب اجلمع املذكر )

 تيغريبوم( 

  təġrēbضمري املخاطب املفرد املؤنث )

 تغريب(

  təġrēbənملؤنث )ضمري املخاطب اجلمع ا

 تيغريبني( 

  yəġrēbضمري الغائب املفرد املذكر )

 ييغريب(

  yəġrēbumضمري الغائب اجلمع املذكر )

 ييغريبوم(

  təġrēbالغائب املفرد املؤنث )ضمري 

 تيغريب(

  təġrēbənضمري الغائب اجلمع املؤنث )

 تيغريبني( 

للمعلوم يف املفرد، فإن  ومل ُتسجل صيغة املثنى. وكام يف الترصيف السابق للمبني  

مطابًقا لضمري الغائب املؤنث، ويف املؤنث اجلمع ال  املخاطب )مذكًرا ومؤنًثا( يكون  

 يوجد تفريق شكيل بني املخاطب والغائب.  
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 الرشط:  •

  اهلوبيوت  احلرسوسية(، حافظتكام يف املهرية الرشقية واجلبالية )وبدرجة أقل يف  

ع قيمة عدم التحقق( يف اجلمل؛ حيث  عىل ترصيف خاص للتعبري عن الرشط )م

وييل( يف عدد ضئيل جدًا من األفعال، ومنها   wili) ــــكون اجلملة الرشطية مميزة بت 

 .    )37)  كون( kunفعل "يكون، يصبح" ) 

ط" )  كون(:   kunيكون، يصبح "الشر

 نكونني(  nkūnənضمري املتكلم اجلمع ) لكينني( lkīnənاملتكلم املفرد  )ضمري 

 تكينني(  tkīnənضمري املخاطب اجلمع املذكر ) تكينني(  tkīnənطب املفرد املذكر )املخاضمري 

  tkūnənضمري املخاطب املفرد املؤنث )

 تكونني(

 tkūnənضمري املخاطب اجلمع املؤنث )

 تكونني(

 يكونني( ykūnənضمري الغائب اجلمع املذكر ) يكونني(   ykūnənالغائب املفرد املذكر ) ضمري 

 تكينني(  tkīnənضمري الغائب اجلمع املؤنث ) تكينني(  tkīnənب املفرد املؤنث )الغائضمري 

ويظهر هذا الترصيف املساعد كزائد ال وظيفة له، ويتميز عن املنصوب باحلضور  

وكام هو احلال يف اللغات األخرى التي  . )38)  (n- ) الرصفية للزيادة يف مجيع الصيغ 

:  Simeone- Senelle 1997 :405  &2011يظهر فيها هذا الترصيف )

 

 كون/ إكون( يف اجلملة النعتية. ومل نشهدها يف املهرية.  kun / ikunتستخدم )  - 37

قرتب من الترصيف املساعد املسمى اجلزيرة العربية احلديثة يهذه هي السمة التي جعلت الرشط يف لغات جنوب  - 38

 "النون املثقلة" يف اللغة العربية الفصحى.
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( لبعض األشكال املشتقة باستثناء ضمري  n-(، وكام بالنسبة للترصيف مع ) 1096

تعارض   ( وتضمر n- املتكلم املفرد واجلمع، فإن صيغ املفرد واجلمع تتشابه مع )

 العدد. 

 : األمر  •

يستند ترصيف األمر إىل نمط املنصوب، ويفتقر لوجود عالمة شخصية، ويمكن  

(  voyelle thématiqueز تعارض النوع من خالل تناوب الصائت املحوري )متيي

    śxef املؤنث للمفرد ( )ڛخوف  śxɔfارشب احلليب( )للمفرد املذكر ) مثل: 

  tiḳiتيق(، و)للمفرد املؤنث  tiḳارشب الامء( )للمفرد املذكر ) بينام(. ڛخيف 

ع املرفوع، ولكن نربة  التعبري عن األمر من خالل املضار اتيقي(. وبإمكاننا أيض

 ط ما تشري لنا إىل األمر.  الصوت هي فق

 (: :(périphrastique التصريف التلميحي

 املستقبل: 

(  périphrase verbaleبإطناب فعيل ) اهلوبيوت  يتم التعبري عن املستقبل يف

(، يمَيز فيه الشخَص والنوَع والعدد ضمرٌي  -mɛdحيتوي عىل عنرص ما قبل لفظي )

دو أن هذه الصيغة  د عىل فاعل الفعل، ويكون الفعل التال منصوبًا. ويب متصل يعو

فهي ال تستخدم الشكل التشاركي الذي يميز املهرية   ،)39)  اهلوبيوت خاصة باللغة 

 

39 - (Cf. Simeone-Senelle 1993: 265. تم تسجيل مثال عىل ذلك يف املهريوت يف اليمن، لكن املتحدثة تراجعت عىل )

 الفور، معتقدة أن مجلتها مل تكن صحيحة يف املهريوت. 
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واحلرسوسية، وليس هلا نفس األدوات املستخدمة يف اجلبالية، وصيغة املستقبل هذه  

قد يكون أصله اسمي ا يدل عىل كلمة  هلا قيمة معينة مبارشة. وهذا السابق اللفظي 

 أن، هدفه أن:   ، وقد يكون الغرض من الرتكيب هو التفسري: سببه )40)   "سبب، هدف" 

 غاروب" يف املستقبل:  ġʌrōbالفعل "يعرف 

 ضمري املتكلم املفرد 

(mɛ́d-i   ləġrēb  ميد- )ي ليغريب 

 ضمري املتكلم اجلمع

(mɛ́d -ən nġʌrēb   ميد - )ين نغريب 

د املذكر اطب املفرضمري املخ

(mɛ́d-ək   təġrēb  ميد - )يك تاغريب 

 ضمري املخاطب اجلمع املذكر

(mɛ́d -kum  təġrēbum  ميد-)كوم تيغريبوم 

ضمري املخاطب املفرد املؤنث 

(mɛ́d-iš   təġrēb  ميد- )يش تيغريب 

 ضمري املخاطب اجلمع املؤنث

(mɛ́d -kən  təġrēbən ميد - )كني تيغريبني 

 ر املفرد املذكضمري الغائب 

(mɛ́d-eh    yəġrēb  ميد - )يه يغريب 

 ضمري الغائب اجلمع املذكر

(mɛ́d -hum  yəġrēbum ميد- )هوم يغريبوم 

ضمري الغائب املفرد املؤنث 

(mɛ́d-əs   təġrēb  ميد - )يس تيغريب 

 ضمري الغائب اجلمع املؤنث

(mɛ́d-sən  təġrēbən   ميد- )سني تيغريبني 

ۓ  mɛ́dəs tebrɛ̄سوف تلد )   (ميدس تيبر

 ) ميدش تيتيڨ حمو mɛdiš tətīk ḥmo سترشبني الامء )

 

(. ويوجد اسم Simeone-Senelle / Vanhove 1997 :88(، كام هو مقرتح يف mdd( )وليس )mydعىل اجلذر ) - 40

(mayd / mēd  بمعنى "السبب، السبب" ويدخل يف اقرتان يعرب .)( يف العديد من اللهجات العربية يف املنطقة )راجع املرجع نفسه

 َميْْد( بمعنى )من أجل، أو بسبب( )املرتجم(.اللهجة الصنعانية هذه الصيغة )عىل عن اهلدف أو السبب. )املؤلفة(. وتستخدم يف 
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سيام الذي يعود عىل فاعل ضمري الغائب املفرد( قد ال يتم  والضمري املتصل )وال  

 ( مثل: Simeone-Senelle ,1993 :264التعبري عنه ) 

 ميد)هوم( يينتاوحوم( mɛ́d(hum) yəntáwḥɔmسيتشاجرون )

 الامعز   غدا سيحسب عدد قطيعه من 

(ǧɛ́hma mɛd-ihiseb ḥɛwūrōnihɛحْيِِسب  - ( )جيهام ميد  )حووروهني 

 Le système nominalالنظام االمسي 

 الضمائر:

 الضمائر الشخصية: 

 جدول للضامئر الشخصية املنفصلة واملتصلة 

اسم املفرد واسم  املتصل املنفصل ضمري املفرد

 اجلمع

الفعل  

 واالداة 

 i, -eyo -i, ī- ماملتكل hohهوه   املتكلم 

 k, - ke/ɛ -ə/ok- املخاطب املذكر  هيت   hɛt/het املخاطب املذكر

 ¸š, -še/ɛ -i/īš- املخاطب املؤنث  هيت  Hit املخاطب املؤنث

 h, -he/ɛ -e/əh- الغائب املذكر  هيه   heh الغائب املذكر 

 s, -se/ɛ -e/əs- الغائب املؤنث سيه   Seh الغائب املؤنث

 مل ُيكتشف  ki, -eki- املثنى املتكلم īt/īk 41يت  لم املثنى املتك

 

 توجد صيغتان من املثنى، فقط متحدثو منطقة )رهين( يميزون الصيغ الثالث للمثنى، وليس منطقة حوف وِهْدِمت.  - 41
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 مل ُيكتشف  مل ُيكتشف  املثنى املخاطب Tīيت      املخاطباملثنى 

 مل ُيكتشف  hi, -ihi- املثنى الغائب Hīِهْي     املثنى الغائب 

 ən, -ye/in -ən- اجلمع املتكلم نحاه   nḥah اجلمع املتكلم 

 kum, -ikəm -(o)kum- مجع املخاطب املذكر م وت tum  مجع املخاطب املذكر 

املخاطب مجع 

 املؤنث

ten  مجع املخاطب  تني

 املؤنث

-kən, -ikən -(e)kən 

 hum, -ihum -(o)hum- مجع الغائب املذكر  هوم   hum مجع الغائب املذكر 

 sən, -isən -(i)sən- الغائب املؤنث سني   Sen مجع الغائب املؤنث

اليمن  طب املفرد )عىل عكس مهرية نوع يف ضمري املخاويوجد تعارض يف ال

وظفار، ولكنه نفسه يف اجلبالية والسقطرية(. وعادة ما تكون ضامئر املثنى واجلمع  

، وختتلف صيغة الضمري  /iمتصلة مع االسم يف اجلمع، وهي مسبوقة بالصائت /

 مجعا.    املتصل للمتكلم املفرد بحسب االسم الذي يكون متصال به إما مفردا أو 

ويمكن للمثنى التمييز شكليًا بني املتكلم واملخاطب والغائب، وتتميز هذه  

عن بقية اللغات. وتظل وظيفة املثنى   وبيوتاهلوالسمة التي توجد يف السقطرية 

، ولكنها تكون يف أغلب األحيان  اهلوبيوت  ظاهرة يف   )pronominal   (42االنعكايس 

العدد "اثنني" + عالمة املثنى  مكون من  (  syntagme figéمدجمة يف مركب جامد )

 (+ ضمري املثنى، ويتيح هذا الرتكيب إزالة اللبس يف نوع اإلحالة: i-االسمي ) 

 

يس، ينعكس ل أيقظ متعد  لكن استيقظ فعل انعكاالفعل االنعكايس الذي يعود فيه الفعل عىل الفاعل مثل: استيقظ، استحم، فالفع  -  42

 الفعل فيه عىل الفاعل. )املرتجم(
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 كي(.-ي- ثروه   ŧroh-i-kīن )للمذكر(  )ا نحن االثن

 كي(.- ي- ثريت   ŧrit-i-kīن )للمؤنث(  )ا نحن االثنت

مني( أداة    mənنان )ثا ويوجد يف منطقة رهين تركيب آخر حيل حمل ضمري املثنى:  

استخراج )أو حرف جر( تعرب عن األصل+ ضمري اجلمع مثل: مها االثنان غادرا  

(ŧroh mən həm sīro  ِثروه م )وقد يكون الفعل يف اجلمع   .ن هيم سريو

(siyōrəm   رم ۇسيو  .)حيث عالمة املثنى زائدة فيها، َضعف    األمثلة،   هذه  وتوضح

 وظيفة املثنى االنعكايس.  

ا، كام يف  استعامهلملنفصلة كقاعدة عامة وظيفة الفاعل، وباإلمكان ئر ا الضام يفو

املهرية والسقطرية واحلرسوسية، يف الرتاكيب التي تعرب عن امللكية، وهبذا يتم تأخري  

 ( )املبني(: -đل احلرف الرابط )لفظ الضمري إىل االسم املعّرف دائاًم من خال

 امت )البقرتان ل(. وه( ترتيب الكله-ليهي ثريت ذ   lēhi ŧrit đ-hohبقرتاي )

 هي( ترتيب الكلامت )بقرتاهم هلام(.-ليهي ذ  lēhi đ-hiبقرتامها )

 هي( ترتيب الكلامت )بقرهم هلام(.-هليتا ذ   lhɛ̄tə đ-hiبقرتاهم )

وفقًا لكوهنا متصلة باسم يف املفرد أو يف ولدى الضامئر املتصلة صيغة خمتلفة 

إن كانت متصلة باسم، فوظيفتها هي التعريف  اجلمع، متصلة بحرف أو بفعل، ف

ل أو حرف تصبح مفعواًل أو مكمال. )انظر جدول  وامللكية، وإن كانت متصلة بفع

 املستقبل يف األعىل مع الضامئر املتصلة بالسابق اللفظي لألصل االسمي(. 
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يتم إدخال  ، إذ وحُيدث الوصل تغيريًا يف الرتكيب املقطعي لالسم املعّرف

 ( بني االسم والضمري مع االسم يف صيغة اجلمع: i-الصائت )

 حيوورون=ي=هي(  ḥɛwūrōn=i=hɛماعزه )باجلمع( )

 هليت=ي=يني(     lhɛt=i=yinأبقارنا )

 ضمائر اإلشارة )الضمائر اإلشارية(: 

لقريبة عن البعيدة، ومن حيث الصيغة، تقرتب ضامئر  تتميز ضامئر اإلشارة ا

من اللغة املهرية، وهي ختتلف يف اجلنس )النوع( يف   اإلشارة من اللغة اجلبالية أكثر

للجمع، ولضمري اإلشارة يف املفرد صيغتان، قصرية   صيغة املفرد، وهلا صيغة شائعة

 (. -n-وطويلة )مع  

 مجع مفرد مؤنث مفرد مذكر 

ذينيه ،   đeh, đɛ́nəh القريب

 ذيه

đih, đíneh 

 ذينيه ، ذيه

lɔnh [lɔ̃h]/ lɛ̄nɛh  

 هلينيه     / لون

 لوهنون lɔ́nhun ذهيون Díhun ذوهون  đɔ́hun [đɔ̃h لبعيدا
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 أمساء اإلشارة احملِددة لالسم: 

 :يف الضامئرهو احلال  كام    بإمكاننا متييز ما هو قريب من املتحدث عام هو بعيد منه

 مجع مفرد مؤنث مفرد مذكر 

   lōh/lɛ́nəh (ذينـ )يه  đīn(əh) (ذينـ )يه đɛ́n(əh) القريب

 هلينيلوه/

 )لوهـ )ون  lɔ́h(un) )ذهيـ )ون  đíh(un) (ذوهـ )ون đɔ́h(un) البعيد

هي اللغة الوحيدة من لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة التي  اهلوبيوت وتعدّ 

(، كام أن فيها صيغة طويلة  k-ال حتتوي أسامء إشارة دالة عىل البعيد فيها العالمة )

 قصرية.    )الزيادة فوق بني قوسني(، وصيغة

 االسم:

االسم نوعان: )مذكر ومؤنث(، وثالثة أعداد: )مفرد ومثنى ومجع(، وكام يف  

 املهرية، فإن األنامط االسمية الرئيسية هي:

(C(v)Cv̄C(و )C(v)CvC(و )Cv̄C(v)C(و )CvC(v)C(و )CvCCv̄C)  .للرباعية 

 عالمة املؤنث:

 (: ōt-) (، وال سيامv̄t(، و )t(v)-)  يتميز املؤنث بنهايته:

 بيهيليت( bɛhɛ́lətكلمة )

 غوجيت(  ġɔǧītفتاة  )
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 سنّورت( اسم النوع مؤنث sənnurt [sənnúɽʈ ]قطة )

 ويرقيت( wərḳɛ́tورقة )

 جملوت( mǧəllōtكوخ ) 

 هوبيوت( hōbyōtهوبيوت ) 

 غالوت(  ġʌllōtضباب أو ضوضاء )

 عالمة العدد: 

 املثنى:  •

(  i-فإن االسم الذي ينتهي بعالمة )   ما زال مثنى االسم متداواًل، وكام يف املهرية، 

 )اثنني( الذي يتوافق يف النوع مع االسم الذي حيدده: للمثنى يكون متبوعًا بالعدد 

 ثريت(   ت ي-ليهـ   lēh-i ŧritبقرتان )

 ي ثروه(-ظيفري đə̣fɛ̄r-i ŧrohظفران )

 اجلمع:  •

 هي:  ا فيهاألنامط األكثر شيوعً و مجع التكسري:  -

▪ (CvCv̄/v́C ) ء املؤنثة: من األسام   وهي للعديد 

  fūṭatفوويط( ومفردها ) fuwɛ̄ṭفوطة )مئزر( "من مالبس الرجال" )

 فوطات(. 
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طوويق( ومفردها   ṭɔwīḳمالبس نسائية تقليدية مصبوغة بالنيل )

(ṭɔ̄ḳʌt  )طوقات 

 ذيّبوت( đəbbōtذيبيب( ومفردها ) đəbɛ̄bالذباب )

 نيّبوت( nəbbōtنيبيب( ومفردها ) nəbɛ́bالنحل ) 

مع تبديل صائتي للصائت األخري يف #(  ō/ūC-)ألخري: طع ا املق ▪

 النمط املفرد، وهو أيضا اجلمع لالسم الرباعي:  

 خاليق( xʌlɛ̄ḳخالوق( ومفردها )  xʌlɔ̄ḳثوب )للمرأة( )

 دحيليل(  dɛḥlēlدحيلول( ومفردها ) dɛḥlōlحفرة. عرين  )

 إكيبون( īkɛ́ybīnإكيبون( واملفرد ) īkɛ́ybūnعقرب )

 صفريير(  ṣafərērصافرور( واملفرد )   ṣafərōrزهور ) 

 كينسيد( kənsīdكينسود( واملفرد )  kənsōdكتف )

 خيل(  xēlخول( واملفرد )  xōlخال ) 

 تبديل صائتي وتغيري مقطعي:  ▪

 (، وهذا النمط منتِج للغاية: C(v)Cv̄C) واجلمع  ( Cv̄CvC)املفرد 

 راخ(وَ  wōrʌx) واملفرد ووري    خ(  wurɛx̄)  شهر

 خالفيت(   xʌlfɛt̄) خاليف( واملفرد   xʌlɛf̄)نافذة  
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ديقيف( واملفرد    deḳɛ̄fمنزل "دائري مع سور حجري وسقف من القش" )

(dɛ̄ḳʌf  )ديقاف 

 هوفيل( hó/ōfəlهوفول( واملفرد )  hfūlبطن )

  شخوت(  šxɔ̄tشيواخ( واملفرد ) šiwāxإبط )

 مجع السامل:  -

وقد يتغري أو ال يتغري   تم تصنيفه بالسامل ألنه حيتوي عىل مورفيم سابق أو الحق، 

    نمطه الصائتي واملقطعي الداخيل: 

-ha) حتتوي صيغ اجلمع لبعض أحاديات املقطع عىل خمطط من النوع  ❖

/ḥa=CəCv̄C)    مع سابقة وتغيري داخيل لنمط املفرد، وأحيانا الحقة باملورفيم

(-vt): 

 تِْث(  teŧحاينيث( واملفرد ) ḥaynɛ́ŧنساء )

 كوب(   bɔ̄kواملفرد )  )43) هاكليب( bɛ̄haklكالب ) 

 بوب(  bɔ̄bواملفرد ) )44)  هابويبيت( təbɛ̄habwأبواب )

 

(( هذه الصيغة مع Nakano  2013    :213هاكويبيت( وقد مجع ناكانو )  hakwēbətللمهرية الغربية يف اليمن نفس الفعالية ) - 43

 حاكلييب(. ḥakleébالصوت احللقي: )

(( صيغة بدون مورفيم ملحوق )ومع صوت Nakano 2013 : 56الغربية يف اليمن. ولدى ناكانو ) نفس الصيغة يف املهرية  - 44

 حابوييب(.  ḥabweébحلقي يف البداية(: ) 
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، وعدد قليل من األسامء املذكرة  حيتوي اجلمع يف عدد كبري من األسامء املؤنثة ❖

ِت(، ويتوافق مع اجلمع   tə-يت(، وأحيانًا )  te/-tɛ-عىل الالحقة )

 تني( يف املهرية:  tən-بالالحقة ) 

 حوريم(   ḥɔ̄rəmحايرومت( واملفرد )  ḥayrɔ́mteُطُرق )

 عارَصت(  ʕárśətعريوصتي( واملفرد )  ʕayrɔ́śtɛأكواخ مستديرة )

 عافرييت(   ʕafərēt( واملفرد )اعيفورت  ʕayfɔ́rtɛعفاريت )مؤنث( )

   śəḥrɔ̄tɛجبال ) 
 (ڛحيب    śḥeyr) واملفرد ( ِڛحروت 

 غا(  ġāغوويت( واملفرد ) ġɔwɔ̄tɛأخوه )

 بعدد من األسامء الذكور: (  t(ə) - ترتبط الالحقة )  (1

 )ڨيڞب   ḳāṣ́ḗr)واملفرد  قاڞورت( ḳʌṣɔ́ŕt) الفهود األسود /  

 (موندوق mundūḳ) واملفرد مينيدقيت(  menɛd́ḳət)  البنادق

 (: īn- الالحقة )  (2

(  ḳɛrṣīn) البعوض ڝي   وڝ(   ḳɛrɔṣ̄)واملفرد ڨب   ڨب 

( ḳʌṣb́īn [ḳʌźbīn) الضباع  ڨاڞوب( ḳʌṣṓb) واملفرد [ ڨڞبي  

 د يكون لالسم مجعان بنوعني خمتلفني:  ق و 

(   śəǧɛr̄) و (ڛيجورتا  síǧɔŕtə [śiǧɔɽ́ʈə]) منحدرات )ممرات منحدرة( ڛيجب 

يت tɛ̄erǧɛś) اجلمع التكسري والسامل للمفرد   .  )45) ( ڛيجب 

 

 . )شيواخ šiwāxشخوت( هلا مجع تكسري ) šxɔ̄t( أيضا كلمة اإلبط ) Nakano 2013  :9ناكانو ) - 45
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 أمساء األعداد األصلية:

ول  األساسيات هي نفسها كام يف املهرية باستثناء "ثالثة" يف املؤنث، ويف اجلد

ية يف املرتبة  التال يقع اسم العدد املذكر الذي جيعل من املمكن حساب األسامء األنثو

الثانية. وأي  األوىل، أما صيغة املؤنث، التي حتسب األسامء الذكورية، فتقع يف املرتبة 

 .اختالفات ستكون بني قوسني

 مؤنث مذكر 

ṭāt  طاط ṭeyt (ṭīt)   طيت 

ŧroh          ثروه Ŧrīt    ثريت 

     óŧləhś  46) صهيلوت(  yt  ŧéhaŚ  47)صهاطييت( 

ɔ́rbaʕ  48) أورباع( wtʕárbə   إربعاوت 

xāməh  خاميه xɔmmɔ́h  خوموه 

Het  هيت hōba hebíʕat  هيبيعات هوبا 

hōba   هوبا hebíʕat هيبيعات 

ŧmēni  ثميني Ŧmēnīt ثمينيت 

sɔʕ   49) سوع(t ʕésa ساعيت 

ʕɔ́śər   عوشري ʕaśərīt عاشرييت 

 ميوت( تستخدم للامئة.   míyutو)

 

 نحدرين من ِهْدِمت. شهيليط( لدى أحد املتحدثني امل śhəléŧشهيليط( القريبة من اجلبالية ) śhelléŧوجدنا صيغة النطق ) - 46

 (Simeone- Senelle 2011 : 1088شغتيت( ) śġatītلنتذكر أن الصيغة يف املهرية الغربية يف اليمن )يف صقر( هي )  - 47

 (.  (ərbōtُوجدت صيغة بدون صوت حلقي )كام يف املهرية(  - 48

 تتطابق الصيغتان مع اجلبالية.  - 49
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ويعترب "الواحد" و"االثنان" صفات تتطابق يف النوع مع االسم املعدود )راجع  

يف صيغة اجلمع بشكل عام،    10و   3األسامء املعدودة بني  أعاله، أمثلة املثنى(، وتكون  

فمن النادر  ( 10( فتكون إما يف صيغة اجلمع أو املفرد. أما ما فوق )13أما ما فوق ) 

إجياد متحدثني )فقط كبار السن( يستخدمون الرتكيب الذي يميز لغات جنوب  

 لعطف + الوحدة":+ )و( ا   ألخرى: "عرشةاجلزيرة العربية احلديثة عن بقية اللغات ا 

ʕɔ́śər w-ṭeyt  اسم مؤنث مفرد   عوشري وطييت + 

ʕaśərīt w-ŧroh    عاشرييت وثروه + اسم مذكر مثنى 

ʕaśərīt w- śhaŧéyt  يت  ومجع مفرد  مذكر اسم+ وڛاثييت عاڛب 

(Simeone-Senelle  2011  :1088 -9) 

املخصصة تسمح بحساب  (، فإن أسامء العدد  2وكام يف املهرية واجلبالية، ما فوق )

يوم( تعني اليوم، وهي مؤنث وتبقى يف   yūmأو    yōmاأليام حتى العرشة، فكلمة )

 صيغة املفرد: 

 ṭéyt yōm)   واحد  وم ( يطييت  يوم 

 yōmi ŧrīt)  ( يومان )تركيبها "يوم" يف املثنى + "اثنني" مؤنث( يومي ثريت 

  śhɛlŧ yōm)  أيام   ثالثة(  يوم  ڛهيلث 

 rībaʕ yōm)   ريباع يوم( أربعة أيام 

 xām yōm)    خام يوم( مخسة أيام 

 hett yōm)  هيت يوم( ستة أيام 
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 šēbaʕ yōm)  شيباع يوم( سبعة أيام 

 ŧēmən yōm)  وم( ثامنية أيام ني يثيم 

 tēsaʕ yōm)  تيساع يوم( تسعة أيام 

 ʕɛ́śər yōm) عيشري يوم( عرشة أيام 

ويف رهين، مل يعد املتحدثون الشباب يستخدمون هذا النظام، ويتم حساب األيام 

 مثل أي اسم آخر. يقولون عىل سبيل املثال:  

(sɔʕ ḥayĩm ساع حاييم( تسعة أيام )تركيبها: تسعة "مذكر" + أ)يام 

 (  (SYNTAXEالرتكيب النحو : 3 – 6

 :  مع املهرية والسقطرية، ومنها اهلوبيوت  يف أبرز سامت الرتكيب تتوافق

 ترتيب الكلمات:

مطابقة للغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى، فيوافق املعدود العدد   هي

ل  ( )فعل وفاعVSOسمي، والرتتيب املالئم يف اجلملة هو )يف املركب اال

عام   ويف امللفوظ املركب، تتبع اجلملة املتممة اجلملة الرئيسية. وبشكل .ومفعول(

تسبق اجلملة   les subordonnées hypothétiquesفإن التوابع الرشطية 

 الرئيسية، وحتى التوابع الظرفية، لكن يف حالتها فإن الرتتيب العكيس ممكن. 

 أداة التعريف:

رييت ومهرييوت(،  للهجتني املهريتني يف اليمن )مهبالنظر إىل اللغة ككل، كام يف ا

؛ ومع ذلك يمكننا اكتشاف أثر هلا يف ملفوظات  يوتاهلوب ال توجد أداة تعريف يف 

ويف كلامت قديمة. وقد تعود حالة أداة التعريف هذه )التي تأيت   ،عبارات نادرة جدا 
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و اجلبالية عىل  يف صيغة صائت مسبوق بالكلمة املعرفة( إىل تأثري مهرية ظفار و/أ

 .   اهلوبيوت بعض متحدثي

  abbeyt đə-ġī)  ـــــغي، منزل أخي( ب-بيت ذا  beyt đə-ġīُتستبدل مجلة )

لدى املتحدثني الذين تربطهم صالت بمهرية ظفار واجلبالية،   )50) غي(-أبييت ذا 

مجلة  وقد يسبب حضور أداة التعريف إدغاًما يف الصامت االستهالل. ونفس احلالة يف  

إيلوه ساهرا( )أداة تعريف + أمس/ سهرة(، و)هذه    ɛlloh sahraهرة أمس(: )لس)ا

َحالي( يف املهرية حيث   ḥəllayإيليله(، ولنقارهنا مع كلمة ليلة ) ɛlēlehالليلة( )

ح( كام يف بعض    ḥ) (non étymologiqueال يمكن تفسري األداة غري االشتقاقية ) 

ام يف املهرية  . وجتدر املالحظة بأنه، ك(أ ʔ) حاالت اجلمع بأهنا امتداد للصوت 

واللغات األخرى التي تكون بدون أدوات تعريف، ُيعرب عن أدوات التعريف باسم  

 إشارة )انظر اجلدول أعاله(.  

 تركيب املكمل االمسي )املضاف(: 

، من خالل بيانايت،  اهلوبيوت عىل عكس املهرية )وكام يف احلرسوسية(، يبدو أن

يكونان يف حالة اإلضافة يرتبطان بالرابط   مبارشًا؛ فاالسامن اللذانال تعرف تركيبًا 

(đ-  ذ( بعد اسم مفرد أو مثنى، ويف الغالب بعد اجلمع )بدال من "لl-  يف هذه "

 احلالة يف اللغة املهرية(: 

 عيل( -رييد ذ ق   Kɛrᵊd đ-ʕaliصوت عيل ) 

 (ڨنيون-شينوت ذي  šinót đə-ḳanyúnنوم األطفال )

 غي(-بييت ذ  beyt đ-ġīمنزل أخي ) 

 

 التعريف وبأداة امللكية.  يف اجلبالية، حُيدد االسم مرتني، بأداة  - 50
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 واجيه(.  بيعامك ذي bᵊʕamk đᵊwáǧeh) وجه يف وسط ال

إنه نفس الرابط الذي نجده يف تعبري امللكية مع الضمري الشخيص املنفصل )انظر  

 اجلدول أعاله(.  

 :قواعد التطابق

يتطابق الفاعل يف املثنى بصورة متزايدة مع صيغة اجلمع، سواء لألفعال أو  

 الصفات: 

 غاجيني ثروه سيوريم( ġaǧeni ŧroh syōrəmن )لدا الوغادر  

كم التطابق مع اجلمع املذكر،  حي( أن inanimésوبإمكان مجع أسامء اجلامد )

وعندما يكون هنالك أكثر من فاعل بأنواع خمتلفة، فإن التطابق يتم مع اجلمع املذكر،  

ع املفرد  ( إىل تطابق مaniméويؤدي االسم اجلامعي الدال عىل االسم املتحرك )

مع )مذكر أو مؤنث(. وفيام يتعلق بأسامء احليوانات، يبدو أن هناك قطبية  واجل

polarité   النوع: يشري اجلمع إىل االسم اجلامعي ويتطابق مع صيغة اجلمع املذكر

 لألسامء الدالة عىل اإلناث، ومع صيغة اجلمع املؤنث لألسامء الدالة عىل الذكور: 

 مني هوم حابو(   min hum ḥā́bū)بعض األشخاص 

 (( مؤنث lehمني هوم ليهتي( )املفرد )ليه  min hum lɛhteبعض األبقار )

هيبعري تدل فقط    hɛbʕɛ́rمني سني هيبعري( )  min sen hɛbʕɛ́rبعض اجِلامل )

 عىل اجِلامل الذكور( 

  ḥayrūnمني سني حايرون( ) min sen ḥayrūn ولكن "بعض الامعز" )

انظر  )حيورون ḥɛwūrōn جلامعي هواالسم احوز، و  ḥōzحايرون هو مجع 

 اجلدول أعاله(. 
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 اجلملة االمسية:

أو بدون( التعبري عن   copuleتتيح اجلملة االسمية )سواء كانت مع رابطة 

 الوجود وامللكية واملكان والصفة: 

   خالوق بيهوم باطاح(  xʌlɔ̄ḳ bəhum baṭaḥاألثواب فيها تراب )متسخة( )

غايضيت   ġayṣ ́ɛt bīs ḥābū mēkənن الناس )يف الغيضة يوجد الكثري م 

 بيس حابو ميكني(

 وت( يشني سيري šīn siyērōtلدينا سيارات )

بري( "متبوعا بضمري متصل، يعود عىل الفاعل"  -bɛrوبناء اجلملة مع الرابطة ) 

 هو نفسه يف املهرية: 

 يف ظفار   حاليانور  

(nūr bɛrs bᵊ-ṣ ́āfor [bɛɽʂ bᵊźāfor) ور( ضاف- )نور بريس يب 

 النفي:

يوجد النفي يف اجلملتني االسمية والفعلية، سواء يف اخلربية أو االستفهامية أو  

ال( التي تأيت دائاًم يف هناية املركب    laʔالناهية، ويمكن التعبري عنه إما باألداة البسيطة )

  (، كام يف مهرية l ... laʔ(ə/ɔوإما باملورفيم املتقطع )) .املنفي، أو يف هناية اجلملة 

يف املهريوت. واألداتان زائدتان يف املركب املنفي، قد تكون األوىل  ظفار، وأحيانا 

ن للرتكيبني أن  =( والثانية يتأخر لفظها وهي غري ملحوقة، ويمكlوصال مسبوقا )

 يتناوبا لدى نفس املتحدث. وتظهر األداة الثانية دائام، وهي ُمنرّبة: 

 ء( حاد ال  ( ))ل=(ḥad láʔ(=lال يوجد أحد ))
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شحيري   - ( )يب bᵊ-śḥɛyr (l=)šīn siyērōt láʔسيارات ) رى يف اجلبال ال ي 

 ت الء( ي)ل=( شني سيريو

)هوه )ول=( خوم ليكتيب  ( hoh (ɔl=)xɔm ləktɛb láʔال أريد أن أكتب ) 

 الء(

( ))إل=( خيوم ixɔm yénśɔz šēhi láʔ(=əlال يريد أن يرشب شاي ))

 وز شيهي الء(شيين

( فقط األداة الثانية هي ما تظهر: ال تعطي prohibitivesويف اجلمل الناهية ) 

(tezēm láʔ  )تيزيم الء 

 تراكيب أخرى:

  kwnوظيفة الفعل/الرابط "يكون" ) يبدو أين الحظت حقيقة ما هنا، وهي إن 

 كون(، غري املستعمل يف املهرية، قد يستخدم يف مجلة وصفية:  

 لو أنه وصل البارحة، لكنت فرحت  

(wīli nɔkaʕ mšīn hoh lkīnən fərḥant) 

 ك()وييل  نوكاع مشني هوه لكينني فريح

يصبح    ( املقّعد مع معنى "توقف عن، ال يفعل إال":périphraseويف اإلطناب )

وبالفعل يف املضارع مسبوقا   ،عري( ʕɛrما عدا ) فعل الكينونة "يكون" متبوعا بكلمة 

r ɛʕn ūikف عن الضحك )ال يقوم إال بالضحك، ال يتوق : )đ(  )51)  بأداة الربط 

đ-iṣ ́abɔk  إضابوك( -إيكون عري ذ 

 

 Simeone-Senelleملعرفة الوظائف املتعددة هلذه األداة يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، يرجى االطالع عىل ) - 51

2003 .) 
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 املعجم: 4 - 6

من وجهة نظر معجمية؛ فإىل جانب املفردات اخلاصة باللغة،   اهلوبيوت تتميز

( التي اقرتضتها اللغات  lexèmesيوجد فيها العديد من الوحدات املعجمية )

 املناطق الرشقية يف اليمن  املتواصلة معها يف املنطقة: العربية الدارجة، املهرية )يف

تظهر عىل نفس الصيغة يف    الومهرية ظفار(، واجلبالية/الشحرية. ومن الكلامت التي  

 لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، بإمكاننا ذكر:  

 (مقاتيعوت mḳʌṭiʕōtاإلصبع الوسطى )

 مينقيريوت( mənḳɛyrōtتصبح باملهريوت اليمنية )

 مينقرييت(  mənḳərētوتصبح بمهرية ظفار ) 

 (. 190مينصريوت( )معجم اجلبالية   minṣé ̃ rɔ́tوتصبح بجبالية الوسط ) 

، وهي األكثر قربا من املهرية:  )52) بوواه/بوييه( ɛʔwūwah/būbهنا )

(boh, bõ, bōmə  وهناك تعبري مستعمل يف .)ومل نجده يف  اهلوبيوت بوِم، بوه ،

ويمكن مقارنتها عىل   وور( . عاديد ط-ل l-ʕaded ṭɔwɔ̄rكل مرة ) مهرية اليمن: 

اعديد(. والكثري من   aʕdédأاديد(، واجلبالية ) ʔādēdمهرية ظفار )حد سواء مع 

املفردات غري املوجودة يف مهريوت اليمن شائعة يف اللهجات الرشقية للمهرية  

 واجلبالية:  

حاينيث(، ويف املهرييت يف اليمن  ḥaynɛŧتيث( واجلمع ) teŧامراة ) •

(ḥarméyt حرم)ييت . 

 

 (. Nakano  2013 :272بوويه( ) búwwəhناكانو وجد مفردة ) - 52
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حيري( هذه املفردة ال تستعمل أبدًا يف املهرييت ال  ش  śḥɛyrجبل، ريف ) •

 للداللة عىل الريف وال عىل اجلبل.  

شوخ(، وقد وجدت يف اجلبالية   šwxشخوت( من اجلذر ) šxɔ̄tإبط ) •

 (.  264شخوت( )معجم اجلبالية   šxɔtبصيغة مشاهبة )

  للداللة  اهلوبيوت   دًا يفسكوف( املستخدم ج  skófوعىل حد علمي فإن الفعل )

عن معنى "جيلس، يبقى، يسرتيح يف مكان"، ال يوجد يف املهرية )اليمن وعامن(، وقد  

سيكوف(   səkūf( ككلمة جبالية )ML 346أورده جونستون يف املعجم املهري ) 

( ومعناها يف مدونتي )هو مرهق، إنه  د يشاحر yišáḥarədأما ) ومعناها "جيلس".

حرد(    ḥrd(، ومن املرجح اقرتابه من اجلذر )-šاشتقاقية )من  مرهق(، ففعل بصيغة  

سحرييد" قلق، مضطرب،   sḥ ̃ɛrédاملوجود يف اجلبالية وليس يف املهرية )انظر " 

اخور(، ال ترتبط باملهرية   axɔ́rوكلمة "اليوم" ). (( 114)معجم اجلبالية 

ر(  شحو šḥɔrحور( البطحرية و ) ḥõrة، ولكنها قد تقرتب من )واحلرسوسي 

 حري( السقطرية.    ḥɛr(، و )462جلبالية )معجم املهرية  ا

 وأخريًا باإلمكان تفسري املتغريات اللهجية بتأثري االتصال مع اللغات األخرى:

  وبيوتنصريومه( وجدناها لدى متكلم باهل nṣərōməhفكلمة "اآلن" )

ا يف صريومه"(، وُوجد ما يعادهل ṣərōməhيسكن يف الغيضة )صيغتها باملهرية " 

نيصانوه( التي تذكرنا باجلبالية   nəṣānohمفردة ) حوف لدى شخص جبيل، 

(náṣanu    (، ويستخدمها آخرون )179ناصانو( )معجم اجلباليةnōṣəh    )نوصيه
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وال يبدو   نوصرييه(.  nōṣərəh"(، و )97ية "املعجم احلرسويس )كام يف احلرسوس

 جلزيرة العربية احلديثة األخرى.  أن االقرتاض من اللغة العربية أكثر من لغات جنوب ا 

 التناوب اللغوي: .7

،  وبيوتوال سيام بني املهريوت واهل وبيوتيتعدد جدًا التناوب بني العربية واهل

ذ يتنقل املتحدث من لغة إىل أخرى ضمن نفس إوظاهرة التناوب اللغوي مهمة، 

دهيية يف حالة  اجلملة، ويفكر باحلديث بلغة ما بينام يستخدم لغة أخرى. إهنا ظاهرة ب

التعددية اللغوية مع لغات تقرتب الرتاكيب فيها جدا إن مل تكن متطابقة. واحلقيقة أن  

، فهو يتطلب مدونة كبرية  اهلوبيوت  االشتغال عليه يف حالة ما يزال يتعني    هذا التحليل 

 من النصوص كي نقوم باالشتغال عليها. 

 :اخلامتة .8

  غتني املجاورتني الكبريتني )اجلباليةإن معرفتنا باهلوبيتية أقل بكثري من الل

ذه اللغة جيب أن  هبواملهرية(، وال يمكن إنكار أن املزيد من الدراسات املتعمقة 

تسمح لنا بتعريفها وفهم روابطها بشكل أفضل، ضمن املجموعة الفرعية املهرية،  

ويف كل لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة ككل، وسيوضح الوصف الشامل  

ظواهر التطور يف لغات جنوب  ل فهم بعض صلتشابه واالختالف التي ستف حقائق ا

 والتي ما تزال غامضة.   ،اجلزيرة العربية احلديثة

من   اهلوبيوت ن هذا البحث ذو طبيعة ملحة، خاصة عندما نعرف أن اللغةإ نعلم 

  بني مجيع لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة الست، واحدٌة من أكثر اللغات املهددة
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ا يف استعامهلقيد إىل حد كبري، ويقترص م اهلوبيوت استعاملباالنقراض؛ فمجال 

الغالب عىل األنشطة املنزلية اليومية، ويوضح عدم وجود مدونة دائمة من النصوص  

( قد حدد أن خُمرَبه الرئييس  2004األدبية هذه اخلسارة، ولنتذكر أن ألكساندر سيام )

ع يف املهرية  حتى نسيها بسبب هذا التنو  اهلوبيوت م يف املهريوت قد ختىل عن لغته األ

 الذي يكتب فيها قصائده. 

 شكر: .9

ُنّفذت هذه البعثات العلمية بمساعدة ودعم من وزارة اخلارجية الفرنسية،  

(، واملعهد الفرنيس لآلثار  CNRSواملركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي ) 

ومل يكن هلذه األبحاث أن   ، ن( وجامعة عدCEFASصنعاء )  -  والعلوم االجتامعية

  اهلوبيوت  ترى النور أبدًا دون مشاركة فعالة من املواطنني اليمنيني الناطقني باللغة 

واملهريوت، من النساء والرجال، من جادب وحوف ورهين ومرتوون  

Martewôn  ِت. وأمتنى أن جيدوا هنا تعبريًا عن شكري عىل ترحيبهم  مِ دْ وطاقة وه

مجيع  معحتية خاصة إىل صربي حممد بخيت، الذي عمل  ة.يب ومساعدهتم الثمين 

البعثات ألكثر من عرشين عامًا. إن معرفته باملنطقة، واملتحدثني )سواء يف اللغات  

أو السقطرية(، وصداقته القوية جتعله أحد املتعاونني   اهلوبيوت املهرية أو

  ن ي البارز
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 :اللغة السقطرية

 )53) ثروة مجهولة ومهددة 
 

ببعض منتجاهتا التي تعترب ثمينة، وال  اشتهرت جزيرة سقطرى يف العامل القديم 

الستعامر  ل   اسيام "الَصرِب السقطري"، وهو أحد النباتات املستوطنة التي قد تكون سبب

دم األخوين التي ج( شجرة ، و)راتن )54)  اليوناين للجزيرة يف القرن الرابع قبل امليالد 

لعرص املسيحي.  يف بداية ا ) 55)  ورد ذكرها يف كتاب "الطواف حول البحر األرتريي" 

عىل الوجود املسيحي يف    يف القرن الثالث عرش الحظ ماركو بولو وفرة العنرب، وأرّص 

"سقطرى"، وبالتأكيد فقد كان هؤالء املسيحيون غريبني بعض اليشء، فقد كانوا  

ىل املامرسات الوثنية التي كان يامرسها أسالفهم، وجعلوا من اجلزيرة وكرًا  يداومون ع

. وبعد بضعة قرون اختذ مونتيني هؤالء املسيحيني من  )56)  لسحرةمنقطع النظري ل

 .  )57)  سقطرى كمثال عىل اإليامن املطلق 

 

53 -  SIMEONE-SENELLE, Marie-Claude. 2001. “La langue soqotri, une richesse méconnue de 

Soqotra”, Chroniques Yéménites 2001: en ligne: http://journals.openedition.org/cy/119 

إهنم أحفاد املستوطنني اليونانيني األوائل يف اجلزيرة الذين، بعد بضعة قرون، ربام يكونون قد اعتنقوا املسيحية عىل يد القديس  - 54

 . 187: 1994ون سينيل  توماس؛ راجع سيم

 (.  Dioscoridaذكرت سقطرى يف الكتاب باسم )  - 55

 ( 9- 478ملسيحيون يف هذه اجلزيرة أحكم السحرة وأفضل حُمرضي األرواح يف العامل " )ص"...كان ا - 56

57 - Montaigne, Essais, Livre I, P. 322 de l'édition de Pierre Villey. (1992). Quadrige/PUF.) 
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ما يزال حصاد الصرب وراتنج دم األخوين يتم ولكن بكميات أقل، وال يكاد 

 حملي ا، وما زلنا نعثر عىل راتنج دم األخوين السقطري يف األكشاك يف باب  يستخدم إال

ن يف صنعاء، أو عىل عربات الباعة اجلائلني يف احلديدة، وتعز، وعدن، واملكال.  اليم

ن منذ أن اختفى أي أثر لوجودهم، إال أن واحدة  بالنسبة للمسيحيني، فقد مرت قرو 

وقت طويل من اهتامم الغرب بسقطرى، وتم    من ثروات اجلزيرة كانت موجودة قبل

عام  الي فائدة اقتصادية، فقد ظلت جمهولة حتى  احلفاظ عليها إىل يومنا هذا؛ وال متثل أ

ال لغة حية إىل  وهي اللغة السقطرية املحكية منذ آالف السنني، وما تز، )58)  م 1834

املواطنني اليمنيني  اليوم، وإن تزايدت خماطر انقراضها، وهي حاليا اللغة األم جلميع 

 يف سقطرى واجلزيرتني املجاورتني: عبد الكوري وسمحة. 

ستظل هذه الثروة جمهولة عىل أقل تقدير حتى يتم التوقف عن احتقارها "تنزيلها" 

غة العربية الذين ال يستطيعون فهم هذه اللغة  إىل مرتبة "هلجة" من قبل الناطقني بالل 

عربية، ويعتقد الكثري من اليمنيني أهنا مرتبطة بلغات  السامية املختلفة جدًا عن اللغة ال

توبة، ثم يعتربوهنا، مثلها مثل اللغة املهرية املحكية يف  أكثر شهرة لدهيا أبجدية مك

السبئية، بل إىل مجيع لغات   املهرة، بأهنا لغة "محريية"؛ وهي تشري، ليس فقط إىل

يرة العربية، بني القرنني الرابع  النقوش التي ال تزال شاهدة عىل قوة ممالك جنوب اجلز

 قبل امليالد والسابع امليالدي. 

وإن كانت اللغات اليمنية القديمة التي ُيطلق عليها لغات جنوب اجلزيرة العربية  

أيضا  لامء، فإن هناك اهتامما يسرًيا القديمة، وهي لغات "النقوش"، جتذب اهتامم الع 

 

م قائمة من  1835عامل حني نرش يف عام  التاريخ الذي اكتشف فيه ضابط يف اجليش اهلندي الربيطاين اللغة، وجعلها معروفة لل  وهو  - 58

 (.  .(Wellstedt 1835, Simeone-Senelle 1991, 1992كلمة باللغة السقطرية. انظر:   236
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 ذلك السقطرية، وهي اللغات األم  بلغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، بام يف

اللغوية، لكنها تثري القليل جدًا من االهتامم، ما عدا اهتامم بعض  لألقليات 

عام  الامعة عدن يف الواقع منذ جاملتخصصني باللغات السامية، فقد قامت إدارة 

م بالرتويج للبحوث حول لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة التي ال تزال  1982

 اليمن، وقد أعطوا فرنسا منذ فرتة طويلة احلق احلرصي للبحث اللغوي يف  حمكية يف

 ال. هذا املج

إن عدم االكرتاث باللغة، والناجم عن اجلهل أو نقص الوعي له آثار كارثية عىل  

 اللغة إىل حد كبري هي داعمها الرئييس؛ وسيكون لذلك  املعرفة بالثقافة التي ُتعترب 

ن خالل تعريض أي من هذه اللغات للخطر واختفائها.  عواقب وخيمة يف املستقبل م

رة الذي ينفذه مرشوع سقطرى للتنوع البيولوجي  وإن محاية النظام البيئي للجزي

(Socotra Biodiversity واملصّدق عليه بموجب القرار اجلمهوري رق )  275م  

ك،  ومع ذل . )59)  م، ال يأخذ اللغة باعتبارها إحدى مكونات هذا التنوع2000لعام 

و من الصعب للغاية محاية البيئة وإرشاك البرش فيها دون مراعاة اللغة األم التي  يبد

 التقنيات التقليدية. هبا يعربون فيها عن أنفسهم، وينقلون  

استوطنت اللغة السقطرية يف جزيرة سقطرى، وتنافست مع الصرب السقطري،  

(،  Emberiza socotranaوشجرة دم األخوين، وعصفور الدرسة السقطري )

جعل اجلزيرة املوطن األصيل والفريد يف العامل. ومن  ما  والعديد من الثروات األخرى  

خالل تقديمي هلا هنا، أود أن ألفت االنتباه إىل عنرص يسهم يف ثراء الرتاث اليمني،  

 

يف حديبو فقط سطرين للغة يف فقرة باعتبارها من "التقاليد م 2001خيصص الكتيب الذي وزعه مركز محاية البيئة للزائرين عام  - 59

 (. 10- 9لسقطرى" )ص  الثقافية الفريدة 
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بنفس قيمة اآلثار القديمة والفنون والتقنيات والنباتات واحليوانات. عىل هذا النحو،  

ة ال تسهم يف تراث اليمن وجنوب اجلزيرة العربية فحسب، بل  لسقطريللغة افإن ا

 وأيضًا، شأهنا شأن أي لغة تسهم يف تراث اإلنسانية. 

 تقديم لغوي للسقطرية:. 1

كام هو احلال يف مجيع لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، فإننا ال نعرف أبجدية  

نتيجة اللغات املحكية منذ   هي إالثة ما كتابية للغة السقطرية، وهذه اللغات احلدي

العصور القديمة يف هذا اجلزء من العامل. ومن بني لغات جنوب اجلزيرة احلديثة  

الست، تعّد السقطرية هي اللغة الوحيدة التي يتم التحدث هبا فقط يف اليمن،  

، وترتبط مجيعها  )60)   واللغات األخرى يتم التحدث هبا يف اليمن و / أو يف سلطنة عامن

احلامية السامية )املعروفة أيًضا باسم األفرو آسيوية(، بالفرع  اخل عائلة اللغات د 

اجلنويب للسامية الغربية، مثل اللغات اليمنية القديمة )السبئية، واحلمريية، واملعينية،  

تسمح  والقتبانية ...(. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه يف احلالة املعرفية احلالية، ال 

اتني املجموعتني بإجراء تقييم دقيق لدرجة القرابة،  كة القليلة بني هالنقاط املشرت 

باإلضافة إىل ذلك، عىل الرغم من االنتامء إىل عائلة اللغات السامية الغربية الواحدة  

واالتصاالت الدائمة منذ أكثر من ألفي عام، إال أن لغات جنوب اجلزيرة العربية  

يوجد أي تفاهم بني الناطقني  لغة العربية، وال فًا كبريًا عن ال احلديثة ختتلف اختال

باللغة العربية وأولئك الذين لغتهم األم هي لغة من لغات جنوب اجلزيرة العربية  

احلديثة. وعىل نفس املنوال ال يستطيع متحدثو اللغات العربية اجلنوبية احلديثة الذين  

 

 تتجاوز بعض اللغات اليمن وعامن إىل السعودية واإلمارات والكويت مثل اللغة املهرية )املرتجم(. - 60
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ة بني  بمثابة لغة مشرتك ترب اللغة العربية ختتلف لغتهم األم َفْهم بعضهم البعض، وتع

اجلميع، وبالتال: ال يمكن التواصل بني شخصني من نفس العائلة اللغوية الواحدة،  

أحدمها سقطري واآلخر مهري إال من خالل اللغة العربية التي ما زالوا يتعلموهنا  

 كلغة ثانية. 

رية مكانة خاصة  ومن بني لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، حتتل السقط

جتعلها خصائصها لغة ذات أمهية أساسية لتاريخ وتطور لغات جنوب   ، صليةوأ

اجلزيرة العربية احلديثة وكل اللغات السامية. إهنا لغة قديمة جدًا، فهي حتمل تقاليد  

 ممتدة آلالف السنني يف هذه املنطقة من جنوب اجلزيرة العربية، وبالقرب من إفريقيا. 

 ة:ن وجهة نظر تاريخ اللغات الساميأهمية السقطرية م امليزات اليت تربزتذكري ببعض . 2

منذ اكتشاف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة يف النصف الثاين من القرن  

التاسع عرش، علمنا أن معرفة هذه اللغات أمر رضوري لفهم  أفضل لتاريخ اللغات  

اص.  كل خ( بشarabisation)  السامية بشكل عام وتاريخ اللغة العربية والتعريب 

ويمكن بالفعل رشح بعض اخلصائص الغريبة للهجات اليمنية يف هتامة أو منطقة يافع  

  . ( بالعودة إىل لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة Vanhove 1995والضالع )

وباملثل، يف وقت الفتوحات اإلسالمية لشامل إفريقيا، فإن كلامت اجلنود اليمنيني  

اجلزيرة العربية احلديثة يف ذلك  ناطقة بلغات جنوب رون من املناطق الالذين ينحد

الوقت أكثر أمهية من اليوم، ويمكن أن تؤثر ومتيز اللهجات العربية هلذا اجلزء من  

 العامل. 
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احتفظت لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة بسامت نعرف أهنا تنتمي إىل لغة  

السامية املشرتكة،   البعض يضعها يف خانة اللغات  نّ أسامية قديمة جًدا، حتى 

خلوض يف التفاصيل الفنية للغاية، سأستشهد هنا فقط بميزتني بليغتني  ولتجنب ا

ات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة عىل  تتعلقان بالنظام الصامتي: األوىل هي حفاظ لغ

نظام حيوي ثالثة أصوات "صفريية" )بداًل من اثنني يف مجيع اللغات السامية احلديثة  

ش( حتتوي لغات جنوب اجلزيرة العربية   šس( و) sفباإلضافة إىل )األخرى(؛ 

( الذي ينطق كصوت احتكاكي جانبي مهموس، ونجد آثاًرا  śاحلديثة عىل الفونيم ) 

ه يف إمالء اللغة اجلعزية )لغة دينية للمسيحيني يف إثيوبيا وإريرتيا(، والعربية القديمة  من

( يف لغات جنوب  ś. والتطابق منتظم بني ) )61) ولغات جنوب اجلزيرة العربية القديمة  

 :  ، مثل( يف العربية šاجلزيرة العربية احلديثة و ) 

  واملهرية ( ڛيهب   śɛ́hər)  واحلرسوسية ، (ڛيهب   śɛ́hərشهر: بالسقطرية )

(śēhər   ڛيهب )واجلبالية وبيوتواهل  (śέhər   ڛيهب .)عرشة"  الرقم  أما :"

  ، (عوڛ   ʔōśər) اهلوبيوت ،(وڛ  أ  ōśər) املهرية  ،(عاڛ   ʕáśər) بالسقطرية 

 (.عوڛ    ʔōśər)  اجلبالية  ،(عاڛ    ʕáśər)  البطحرية  ،(عوڛ    ōśər)   احلرسوسية

الثانية املشرتكة بني لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة وبني اللغات  وامليزة 

سامية يف القرن اإلفريقي )اللغة التغرينية، واللغة األمهرية ...(، هي نطق ما   األفرو 

 éjective des( أو النطق القذيف للصوامت )post-glottaliséeبعد احلنجري )

consonnes  املسمى "التوكيد )emphatiques   يف اللغة العربية، وهذه "

 

 . ( بالسني الثالثة يف اللغات العربية اجلنوبية القديمةśيتطابق نطق صوت ) - 61
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(، ووجود هذا الصوت يف لغات جنوب  vélariséeالصوامت هلا نطق طبقي )

-chamitoسيوية )آ اجلزيرة العربية احلديثة أمر مهم لتاريخ السامية، وحتى األفرو

sémitique  فوجود قذف للصوامت يف اللغات السامية يف اجلزيرة العربية ،)

أمٌر يتحدى النظرية األكثر شيوًعا، قبل هذا االكتشاف، والتي  املصنفة عىل أهنا حمافظة  

-éthioتشري إىل أن وجود قذف للصوامت يف اللغات األثيوبية السامية ) 

sémitiques،للغات األفريقية. ولدينا هنا دليل  ويرجع إىل بعض ا  ( مل يكن أصلًيا

سامية اللغات يف هذا  آخر عىل الدور الذي تلعبه اللغات الرسدية يف تأصيل فكرة 

 اجلزء من إفريقيا.

وكام ذكرنا، فإن السقطرية تشكل كيانًا خاصًا جدًا داخل لغات جنوب اجلزيرة  

ور اللغة بمعزل عن اللغات األخرى  العربية احلديثة؛ وقد سمح موقعها اجلغرايف بتط

يف نفس املجموعة، وبالتال حافظت عىل اخلصائص التي اختفت من لغات أخرى،  

ت عددًا معينًا من السامت التي يمكن حتليلها كألفاظ مهجورة. وسأذكر مثالني  ظهرأو

هـ( املسمى "طفييل"، وهو فونيم    hجيا وهو حالة الصوت ) و فقط: أحدمها يف الفونول

رية، ويبدو مرتبطًا بالبناء املقطعي للكلمة  اشتقاقي ا، وال يظهر إال يف السقط ليس

إهنا ظاهرة نجدها يف اللغة املعينية )إحدى لغات   وتطور حروف الصوائت الطويلة،

، مجعُت من  )62)  م 2001ففي أبريل  ؛العربية اجلنوبية القديمة الظاهرة يف النقوش(

ريب أمثلٌة عىل نوع من "بيوت صغرية"  هلجة مل تدرس بعد عىل الساحل الغ

(ḳoḥréhtən    ڨوحري  هتي )كلمة مجع (ḳóʕroh ڨوعروه) ،  مع تتوافق والتي  

 

 صنعاء وساعدت يف تنفيذها جامعة عدن. -بعثة مّوهلا املعهد الفرنيس لآلثار والعلوم االجتامعية  - 62
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ḳoḥrētən)    احللقي بني التناوب إىل  وباإلضافة. أخرى  هلجات  يف( ڨوحريتي  

( الطفييل h)  الصوت هذا ظهور  ظروف  بتوضيح تسمح فهي واملجهور، املهموس

 الصوائت الطويلة. خالل تطور اللغة وتراجع  

  -(: الرتتيب )الاملك possessifواملثال الثاين هو مثال البناء اخلاص للِملكية ) 

اململوك( وهو عكس الرتتيب يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى:  

(liáʕm εhš šme hébéb óh-di  أيب، اسمه   - دي" )هو بيبيه ميش شهيم عيل

 .  ) 63)  لبيب( "يف قلبي" -  يب هو  - دي bəlb-əb óh-diعيل"؛ )

وهذه سامت مثرية لالهتامم بشكل خاص، وتوضح املقارنة بني اللغات السامية   

وتاريخ تطور اللغات السامية ككل، كام أهنا جتعل تقييم أصالة اللغة السقطرية ممكنا  

بشكل أفضل، واملكان الذي حتتله داخل جمموعة اللغات السامية اجلنوبية يف الغرب،  

بني لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  نفس الوقت توضح لنا الروابط  ويف

 واللغات اليمنية القديمة الكتابية )السبئية والقتبانية... إلخ(. 

وتتطلب املعرفة الشاملة ألي لغة معرفة هلجاهتا، ويف السقطرية هلجات غنية  

اجلزيرة تشكل جيوًبا  ومتنوعة جدًا، وما تزال األماكن التي يتعذر الوصول إليها يف 

ومة ضد تأثريات االتصاالت وخاصة تأثري اللغة العربية. يتم التحدث يف من املقا

هذه "اجليوب" باللهجات التي تعترب يف حد ذاهتا بقايا حقيقية حلالة أخرى من اللغة  

تسمح لفهم العمليات التطورية للسقطرية، ويتضح االهتامم بالبحث يف اللهجات  

 

+ الضمري، يسبق العبارة  di-/məعندما يتم العثور عىل االسم الذي يشري إىل اململوك يف املركب املجرور، فإن بناء امللكية،  - 63

 بأكملها.
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البعثة الفرنسية )التي تتألف مني ومن    الل النتائج التي حصلْت عليهاالسقطرية من خ

م، ففي تلك السنة ُدرست هلجة مل تكن مستكشفة حتى  1989أنطوان لونيه( يف عام 

ذلك الوقت، إهنا هلجة قلنسية )يف غرب اجلزيرة(، والحظنا وجود صامت احتكاكي  

قرتضة من اللغة العربية،  غني( يف كلامت نعرف أهنا ليست م ġaynطبقي جمهور )

فإن الكلامت التي استند إليها وصف اللغة السقطرية حتى هذا التاريخ ال   ومع ذلك 

خ(، وكانوا قد   xحتتوي عىل هذا الفونيم )يتم اخللط بينه وبني الطبقي املهموس 

ال حتتوي عىل طبقي   -افظة  كلغة سامية حم   -استنتجوا أن حقيقة كون اللغة السقطرية  

عربية( ينهض دليالً عىل أن هذا الصامت ال  )باستثناء مقرتضاهتا من اللغة ال جمهور 

ينتمي إىل السامية الشائعة، وأنه قد تطور بشكل ثانوي يف لغات مثل العربية، وأدت  

 نتائج البعثة إىل مراجعة هذه الفرضية. 

 :وثقافتهم أهمية السقطرية ملعرفٍة أفضل ملتحدثيها. 3

ن يمني؛ فقد ُقدر عدد سكان  مواط 50000م حلوال السقطرية هي اللغة األ

، ويف جزيرة عبد الكوري ما يقرب من  )64)   نسمة  50000سقطرى بام يقل قليالً عن  

(، وعدد سكان سمحة أقل من  Naumkin, 1993: 342, 350 n.2نسمة )   260

 الدراسة(. اجلزء العريب من ، 9: 1986نسمة )جامعة عدن،   50

 ن؟من هم املتحدثو: 1 - 3

يف جزيرة سقطرى يسكن قرويون يف الساحل الشامل، بعضهم حيافظ عىل زراعة  

النخيل والبعض اآلخر صيادون. ويف العاصمة حديبو، يدير العديد من السكان  

 

 ( 1، )راجع الكتيب رقم 2لبيئة يف حديبو ص  ة اوفقًا لكتيب مركز محاي  44000  - 64
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متاجر ويتاجرون مع دول اخلليج واهلند والساحل الرشقي ألفريقيا. وبعيدًا عن  

بل واألبقار والامعز. وعىل  اإل الساحل، فإن البدو هم من الرعاة الذين يمتلكون

التالل القريبة من رأس مومي، يزرع البعض الذرة الرفيعة وأشجار النخيل؛ ويف  

قلنسية عىل الساحل، باإلضافة إىل صيد األسامك، يمكنك أيًضا رؤية بعض حماصيل  

)أكثر  ، يعّد كثري من البدو   Hagherاخلرضوات وأشجار النخيل. ويف جبال هاجهر  

ال رُ   (من النصف ، ويعيشون يف كهوف مفروشة ومعزولة للغاية بسبب عدم وجود  حَّ

 طرق.  

(، وراتنج شجرة األخوين  ṭayfإن املنتجات القديمة، مثل الصرب السقطري )

(bəyīarhʕaʔ  آعارهييب  )(والتي مّثلت نشاًطا تقليدًيا مهاًم لبدو اجلزيرة، تتجه  ،  )65

صارت األنشطة مثل الفخار  ، و)66)  نحو االنقراض. أما صيد اللؤلؤ فقد اهنار 

 ستعاملاملصنوع من اجلري يف أفران بالقرب من رأس مومي، خمصصة حرصًيا لال

املحيل. ويستمر تصنيع الزبدة النقية ونسيج بطانيات شعر الامعز يف توفري املنتجات  

التي تباع يف اجلزيرة العربية. وما يزال للسمن السقطرى قيمته يف املهرة. ومن بني  

ان البدو يف اجلبال، الرجال فقط هم من يمكنهم االتصال املنتظم مع أهال  سكال

حديبو، وهم يعرفون اللغة العربية ويامرسوهنا بانتظام. وخارج القرى، تستوعب  

املدارس الريفية أطفااًل من أماكن بعيدة يتعلمون اللغة الرسمية. ومن بني العديد من  

 

فصوص( انظر:  fṣͻṣإييداع،  ʔəʔīdaʕإيمصولوه،  ʔəmṣóloh) بالنسبة للراتنج فإنه خيتلف بحسب درجة جودته  -  65

(Simeone-Senelle 1994: 189 .) 

م،  1965ًثا عن اللؤلؤ يف سقطرى عام  م( أنه توقف عن الغوص بح 2002أخربين صياد سابق للؤلؤ من دهلك يف إريرتيا )فرباير    -   66

 حيث مل يعد الصيد ذا جدوى. 
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املدرسة، كثرٌي منهن جيهلن هذه اللغة أو لدهين   ىلالنساء البدويات الالئي ال يذهبن إ 

 معرفة تقريبية فقط هبا، وال تتأثر لغتهن األم باالتصال اللغوي. 

أصبحت عاصمة اجلزيرة الواقعة عىل الساحل الشامل مركًزا نشطًا جدًا، حيث  

يتجاور املتحدثون بلغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة؛ السقطريون )بدو من  

رى من اجلزيرة وسقطريون من املدينة أو املناطق املحيطة هبا( واملهريون،  أخ مناطق 

واملتحدثون بالعربية من اليمن ودول العامل العريب األخرى )وال سيام اإلمارات(  

واهلنود وبعض الصوماليني. ويعمل املواطنون الناطقون بالعربية يف األعامل اإلدارية  

عددهم يف هذا القطاع بشكل خاص عىل مدى   اد والتعليم واألشغال العامة، وقد ز

السنوات العرش الامضية من خالل بناء العديد من املباين اإلدارية، كمطار موري  

)غرب حديبو(، والطريق الذي يربط العاصمة باملطار، وبناء رصيف ألول ميناء يف  

 اجلزيرة يف حوالف عىل بعد بضعة كيلومرتات رشق حديبو. 

اللغة العربية التي هي اللغة الدينية  بصل ية املتزايدة للتوا ويدل هذا عىل األمه

)مجيع سكان سقطرى هم من املسلمني(، كام أهنا اللغة الرسمية جلميع املواطنني  

اليمنيني، ولغة التعليم، واللغة الوطنية الوحيدة التي يتم تدريسها، وهي أيضًا اللغة  

هاتني اللغتني من   م هي املهرية(، ألن هريني )الذين لغتهاملشرتكة بني السقطريني وامل

 لغة ثالثة.  استعامللغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة بعيدتان بام فيه الكفاية لتربير 

ويف عبد الكوري وسمحة، يتألف السكان حرصيًا من الصيادين؛ وبعض السكان  

(، ويقيض رجال عبد الكوري  Naumkin 1988لدهيم قطعان صغرية من الامعز )

احل حرضموت، يف رشق الشحر، حيث  ات طويلة إىل حد ما من السنة عىل سفرت
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يأتون لبيع ما يصطادونه، وهذا هو املكان الذي يتكلمون فيه اللغة العربية بانتظام، 

كام أن هلجتهم السقطرية، والتي ختتلف عن اللغة السقطرية، تتميز أيضًا بوضوح  

سمحة معزولني للغاية، ومل تكن  باللهجة احلرضمية، وما يزال سكان  باالتصال 

 هم موضوع الدراسة. هلجت

اللغة السقطرية أيًضا حمكية خارج اجلزيرة: يف اليمن، يف اجلزيرة العربية، يف  

املهرة، من قبل صيادين أقاموا بالقرب من الغيضة، وعىل الساحل الرشقي  

   حد ما وري، وأخريًا هي لغة جمتمع كبري إىل حلرضموت من قبل صيادين من عبد الك

بني ديب  العربية يعيشون يف إمارة عجامن )إحدى اإلمارات   الذين  سقطرينيمن ال )67)

ورأس اخليمة(، ويشغلون مناصب يف اإلدارة والتجارة، وهاجر بعضهم إّبان  

االستعامر الربيطاين، والبعض اآلخر قبل عقد من الزمن؛ ومجيعهم حافظوا عىل  

 وابط منتظمة مع اجلزيرة. ر

 اللغة السقطرية: استعمالت االجم: 2 - 3

 يف احلياة اليومية:  •

تستخدم اللغة األم يف احلياة اليومية واألرسية، واحلياة اخلاصة واملنزلية، ويف 

نفس اللغة، وعىل عكس  ب الناطقنياملعامالت والعالقات االجتامعية بني املواطنني 

طات اإلدارية التي يتم  اللغة املهرية، التي ما زالت تستخدم يف أماكن معينة مع السل

من نفس املنطقة، فإنه من النادر يف سقطرى أن يتم تعيني    تعيينهم يف كثري من األحيان

موظفي الدولة من نفس اجلزيرة، وهلذا فإن التواصل بني املوظفني اإلداريني  

 

 من أشخاص سقطريني.  1997وفقًا للبيانات التي تسلمتها يف مارس   7000إىل   5000بني   - 67
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واملواطنني يكون فقط بالعربية. وكام هو احلال يف كل مكان يف اليمن، فإن لغات  

يش. والسقطرية هي  رة العربية احلديثة غري مستخدمة يف التعليم ويف اجلجنوب اجلزي 

لغة مجيع األنشطة اليومية املتعلقة باحلياة يف اجلزيرة، وهي أيضًا لغة األنشطة التقليدية  

 اخلاصة بسقطرى، ومن خالهلا يتم نقل هذه األنشطة وصيانتها.

 األنشطة التقليدية:  •

  رتبط ارتباطًا وثيقاً التي يعيش فيها السقطريون، وت  ترتبط مجيعها بالبيئة الطبيعية

 ، ومنها: بالنظام البيئي للجزيرة

: من بني تقنيات الصيد، جيدر بنا أن نتناول طريقة صيد  الصيد والقنص

ا،  طعام هل  )68)( ديليمي miēdilالسالحف، بجعل أسامك الرامورة )بالسقطرية 

ا من الزعنفة الظهرية ألن  امهلتعاسوالرامورة سمكة معايشة ألسامك القرش يتم 

سطحها الصق. يقوم الصياد بإمساكها، ثم يطلقها يف البحر، بعد أن يقوم بتوصيل  

أحد طريف اخليط الطويل بزعنفتها واآلخر بذيلها، حتى تلتصق بالسلحفاة. يكفي بعد  

ذلك سحب اخليط لرفع الفريسة التي علقت هبا الرامورة. ويف الرحالت البحرية،  

فاظ بالرامورة يف قربة مملوءة بمياه البحر، وهذا الصيد ال خيلو من املخاطر  االحتيتم 

م، ويتعلق األمر باحلادث  1985كام يتضح من نص سجلته البعثة الفرنسية يف عام 

الذي كان ضحيته صياد، فبعد أن سقط من السفينة، سحبته سمكة الرامورة إىل  

 العمق.  

 

 (. (di lāmi(( الذين ذكروا 52, n .3) Naumkin et Porkhomovskyانظر أيضا )  - 68
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اللحوم الكبرية يف سقطرى غياب الصيد  آكلة ويفرس غياب احليوانات املفرتسة 

باألسلحة النارية، وما يزال هناك حيوان مفرتس صغري هو قط الزباد، )بالسقطرية  

zebēdiyeh    زيبيدييه(، ُيسجن يف قفص وُيطعم لام حتتويه غدده من املسك

(zebεd   ويتم إطالق احليوان بعد سحب مادة الزبد الشهرية التي تدخل يف ،)زيبيد

العطور؛ وقد حيدث أن يقتل بسبب األرضار التي يسببها للدواجن. وهناك  ناعة ص

ألكله، أو   )69)  شبكة تسمح باإلمساك بالامعز الربي استعاملتقنية أخرى للصيد ب 

 لإلمساك بصغريه إلدخاله ضمن قطيع الامعز املنزل. 

ن  يات ع احلكا: يف هذا املجتمع من الرعاة، يوجد العديد من الثروة احليوانية

الرعاية التي حتصل عليها الامشية، فتوجد أغان  معينة هتدف إىل إرضاع اإلناث، وحتتل  

التقنيات املتعلقة بجميع التحوالت التي يمر هبا احلليب مكانًا مهاًم يف احلياة اليومية،  

واملفردات يف هذا املجال واسعة جدًا. ومما ال شك فيه أن أفضل هذه املنتجات  

حامي   ḥāmi  ي الزبدة النقية، السمن الشهري )بالسقطرية رًا هتقدي وأكثرها 

خييميه(، وكان يتم تصديره سابًقا إىل اهلند، وما زال املهريون يفضلونه    həymέxأو

كثريًا لدرجة أهنم حيرضونه يف علب بالستيكية صغرية ليحل اآلن حمل اجلرار  

 الفخارية التقليدية املغطاة بجلد الامعز. 

نسج بطانيات   تقوم عىلفهي من األنشطة احلرصية باملرأة،  ية احلرف عامل األ أما 

شعر الامعز والفخار األمحر ذي الرتبة احلمراء من سفوح منطقة هاجر والتي يتم تزيني  

 

  ṭáḥérerطاحرير، اجلمع،  ṭáḥrirطاحرير، املؤنث،  ṭáḥrer)املذكر، بالسقطرية ( وcapra aegagrusإهنا الامعز الربي، ) - 69

( أيًضا تقنيات الصيد بالشباك هلذه احليوانات التي حيظى حلمها بتقدير كبري من  Wellsted  222:  1835طاحريير(، وتناول ويلستيد )

 . Simeone-Senelle 1992  :70قبل السقطريني، راجع. أيضا  
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 Simeone-Senelleعنقها ومقابضها براتنج دم األخوين املسال بتسخينه. ) 

1994b  :13 .) 

انت املرأة تتوىل زراعة  وإن كحتى  فمخصص للرجال،  النشاط الزراعي أما و

اخلرضوات يف احلدائق منذ سنوات قليلة، ويعتمد هذا النشاط أساسا عىل احلفاظ عىل  

النخيل، وزراعة القليل من الذرة الرفيعة، وعدد   هابساتني النخيل، وتلقيح أشجار

قليل من نباتات التبغ. وقد انخفض حصاد الصرب السقطري واستخالص السائل منه  

يف الوقت احلارض، وكان نشاطًا مزدهرًا حتى القرن الاميض، كام انخفض   كبري   ىل حد إ

 Müllerأيضًا حصاد راتنج دم األخوين الذي كانت النساء تشارك فيه سابًقا )راجع  

1905: 232.  .) 

سمحت وفرة النباتات الطبية السقطرية لسكان سقطرى بتطبيب  ف: الطبوأّما 

يعرفون اخلصائص العالجية هلذه   زال املتخصصون السنني، وما ي أنفسهم منذ آالف 

(، وقد ذكرنا بعض تلك  Simeone-Senelle 1995النباتات ويستخدموهنا )

النباتات التي صنعت شهرة اجلزيرة مثل الصرب السقطري الذي يدخل يف الصناعات  

)راجع  دة وفقر الدم  الدوائية التقليدية كمطهر وحمفز، مما جيعله عالجًا ممكنا آلالم املع

Simeone-Senelle 1994a: 188 et 1994b :10  وما يزال البدو يبيعونه .)

ته الزخرفية  استعاماليف زجاجات صغرية. أما راتنج دم األخوين، فبرصف النظر عن  

)يف الفخار وحول مداخل بعض املنازل التقليدية واألصباغ اخلشبية والنسيجية(،  

ه لإلجهاض، وطب العيون  تعاملسانزيف، ويمكن إليقاف الأيضا فهو يستخدم 

Simeone-Senelle 1994a: 189-192)  ) 
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ميكوهلي(  məkólhiإىل جانب النباتات، َيستخدم الطب التقليدي )من خالل 

وسائل منترشة عىل نطاق واسع يف شبه اجلزيرة العربية، مثل الكي باحلديد الساخن  

ام أّن  (. كMüller Bent ، Naumkin 1988 ، Simeone 1995 :)راجع

آخر للغة، وهي السحر اللفظي الذي يامرس   استعاملتعويذات، التي تكشف عن ال

ظر إىل هذه املامرسات العالجية  عىل اجلسد، تشارك أيضًا يف التطبيب، وكان ين

التقليدية التي متزج بني املعتقدات واملعرفة التجريبية نظرة دونية، بل حتى إهنا كانت  

ذلك، بيد أهنا ما تزال  إىل  مل ختتِف بعد، لكنها يف طريقها    حُتظر يف بعض األوقات، وهي

 تشهد عىل معرفة األجداد السقطريني هبذه املعارف. 

 األدب:: 3 - 3

عيدًا عن العامل الامدي، فإّن كل ما يتعلق باخليال والسحر وتنظيم العامل الروحي، ب

لغة شفهية فقط،    يمكن تناوله ووصفه بدقة فقط من خالل اللغة األم، والسقطرية هي

وليس لدينا شهادات قديمة عىل اللغة، لكن من نصوص األدب الشفهي، يمكننا  

انت وما زالت حتكم املجتمع السقطري، كام  الوصول إىل القواعد األخالقية التي ك

أهنا ستسمح لنا يف نفس الوقت باكتشاف عاملها الفني، ويعترب األدب الشفهي يف 

ل التاريخ، واحلفاظ عىل التقاليد التي يعود تاريخ الكثري  السقطرية أيضًا الضامن لنق

  Naumkin et Porkhomovskyمنها إىل فرتة ما قبل اإلسالم. )راجع أيًضا 

1996 .) 
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، العضو يف بعثة  )70)  بفضل النصوص التي مجعها ديفيد هاينريش مولرو

(Südarabische Expedition املرموقة التابعة لألكاديمية اإلمرباطورية )   يف

للغة السقطرية حول حياة سقطرى وتارخيها، وعبد  بافيينا، نمتلك اليوم إرشيفًا ضخاًم  

أحدث البيانات التي مجعها )جونستون، ونومكني،  الكوري منذ أكثر من قرن. وتتيح  

سينيل( إكامل هذه الدراسات األوىل والغنية للغاية،   - وبورخوموفسكي، وسيمون

يم للتطور. مجع مولر هذه النصوص السقطرية يف بداية  مع السامح بإجراء مقارنة وتقي

نا من الشخص  القرن العرشين من اجلزيرة، ومن عىل متن قارب البعثة، وأيضًا يف فيي

 السقطري الذي اصطحبه معه إىل هناك.

شاركت مجيع النصوص التي مجعت يف تطوير مكتبة حقيقية باللغة السقطرية،  

اريخ اجلزيرة، والتنظيم العائيل، والتنظيم االجتامعي  وهي تكشف لنا جزءًا كامالً من ت 

حلياة، وعالقاهتم  ا، وطريقتهم يف اوالسيايس، والعامل الامدي والروحي والفني لسكاهن 

 مع اخلارج )وخصوصا مع املهريني(، وعالقتهم بالبيئة الطبيعية للجزيرة. 

..( هي املناسبات  وتعترب األحداث الكربى يف احلياة اإلنسانية )الزواج، اخلتان .

غة األم يف سجل أكثر استدامة. والشعر  املهمة إلظهار املواهب األدبية، وممارسة الل

برية لدى السقطريني، وال دليل عىل ذلك أكثر من جمموعة القصائد  جمال له شعبيته الك

الرائعة التي مجعها مولر، وعمليات تبادل القصائد التي تتم عن طريق رشائط  

الوقت احلال إلدامة السجاالت الشعرية بني الشعراء املقيمني يف  الكاسيتات يف 

 

 وعّلمها  فيينا، جامعة يف العربية اللغة تعلم نمساوي، مسترشق( م 1912 -  1849/  هـ 1330 - 1265) نرش ُمولَّردافيد هاي - 70

كام توىل رئاسة املجلة النمساوية الرشقية، وكان له اهتامم بالنقوش األثرية، وهو  اليمن، اجلامعة. كان عىل رأس بعثة إىل هذه يف أيضاً 

 ، وكتاب اإلكليل للهمداين إىل األلامنية. )املرتجم(.مرتجم كتاب صفة جزيرة العرب
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لنوع ما زال حيًا بام فيه  اجلزيرة، وأولئك الذين هاجروا إىل إمارة عجامن. وهذا ا

الكفاية لدى الشباب دون سن الثالثني ملواصلة نقل القصائد األكثر شهرة وشعبية.  

ة شعرية حول موضوع  م مجعُت حوال عرشين مقطوع1997و  1996يف عامي 

األحداث اجلارية التي ترتكز عىل واقع حياة اجلزيرة، والقصائد بشكل عام قصرية  

ني فقط(، ودائام ما يكون موضوعها هو احلكمة، بعضها  )أحياًنا عبارة عن بيت

 ألغراض دينية، وبالتال تشمل العديد من التعبريات املستعارة من القرآن. 

كامل من الثقافة   دات التي تشكل أساسًا جلزء وما زالت األساطري واملعتق

السقطرية مستخدمة فقط يف احلكايات أو القصص الشعبية. ويف قلنسية، سجلت  

م حكاية طويلة جًدا تروي األفعال الرشيرة للسحرة  1985عثة الفرنسية يف عام الب

النص  عىل قطعان الامعز، والعواقب الوخيمة التي تسببها يف حياة الناس. ويكمل هذا  

احلكايات التي مجعها مولر ونومكني يف أجزاء أخرى من اجلزيرة، وينقل هذا النص  

يرة قبل أكثر من سبعة قرون يف زمن ماركو  تقليدًا قدياًم جدًا أوجد شهرة اجلز 

 .)71) بولو

وتصور احلكايات األرواح الرشيرة والطيبة اخلاصة بسقطرى، والتي ليس هلا  

خرى يف املنطقة. وباملثل، إذا كان أبو نواس، كام هو مثيل يف الثقافات واللغات األ

 احلكايات التي تسخر من  احلال يف جزء من األدب املهري، شخصية حمورية يف 

صية "عيل بويت"، أو "بوتيل" حسب  السلطة بأكملها، وتؤدي إىل تعاطف ما، فإن شخ 

 

وهو أمر ليس من اجليد أن نذكره يف كتابنا، ألهنا عبارة عن تعاويذ  "إهنم ]سكان اجلزيرة[ يعرفون كيف يفعلون التعاويذ الرائعة،  - 71

 ( 479:  1980جتلب األشياء التي عندما يسمعها الرجال، يتعجبون كثرًيا". )
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دي غباؤه  اللهجات، هي املشهورة يف سقطرى؛ هذا األمحق العنيف واملحبط الذي يؤ

 إىل سلسلة كاملة من األفعال املشينة، وجيّسد املثال الذي جيب عدم اتباعه.  

وبشكل عام، حتى عندما تتجاوز املوضوعات التي تم تناوهلا إطار سقطرى  

ما عن ثقافة شبه اجلزيرة العربية أو العاملية، فإن كل ما يشري إىل  املحدد، وتكشف إ

كامل يف ثرائه وتعقيده إال من خالل اللغة التي  حياة اجلزيرة ال يمكن فهمه بشكل 

 يعرب فيها أصحاب هذه الثقافة عن أنفسهم. 

ومن خالل األدب الشفهي التقليدي باللغة السقطرية، ُتنقل وُتفهم األحداث  

زت تاريخ هذه املنطقة العربية من وجهة نظر سقطرية دقيقة، وعىل هذا النحو،  التي ميّ 

رة بثالث لغات )املهرية، والعربية،  من تاريخ املهلنفس الفرتة  فإن مقارنةً 

حة ) (. إهنا قصة حقيقية  Simeone-Senelle  2002والسقطرية( هلي فكرة موضِّ

بكيفية قيام املهري سعد بن    م( تتعلق1546أو    1545م و952حلادثة دارت ما بني )

تعادة  عيسى املعروف بـــ )أبو شوارب(، وهو من قبيلة بيت آل عفرار احلاكمة باس

وتكشف احلكاية عن   ، مدينة قشن من أيدي آل كثري، وذلك بفضل سلطان سقطرى

، والعقليات الثقافية املختلفة التي يمكن أن  )72)  الروابط القوية بني املهرة وسقطرى

 طال الرئيسيني )املهري والسقطري( للحكاية. متيز األب

 

 

ان سقطرى بسلطان قشن يف املهرة، وينتمي األحفاد احلاليون آلخر سالطني اجلزيرة الذي تويف يف السبعينيات إىل فرع  يرتبط سلط  -  72

 من قبيلة بيت عفرير، وهي قبيلة مهرية.
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 درجة تعرض اللغة للخطر:. 4

ا وإنتاجها األديب  استعامهلالل تنوع جماالت ُتقاس درجة حيوية اللغة من خ

ووجود تنوع هلجي، وال يبدو عىل السقطرية، إذا التزمنا هبذه املعايري، أهنا مهددة عىل  

اللغة يف احلياة    استعاملاملدى القصري، حتى وإن الحظنا عىل مدى سنوات قليلة تقييد  

احلظ، فإن التحقيق الذي  اليومية للمناطق احلرضية، وتراجع اإلنتاج األديب. لسوء 

م  1997م جعلني أراجع أول مالحظة متفائلة إىل حد ما يف 2001بريل ا ُأجري يف 

(Simeone-Senelle, 1998b  تطورت اللغة يف حديبو ولغة الناس الذين .)

كان لدهيم اتصال منتظم بالعاصمة برسعة كبرية، أرسع بكثري مما كان متوقعًا، قبل أقل  

شف بشكل خاص عن هذا التسارع  انت هناك حقيقة واحدة تكمن عقد من الزمان ك

يف تعريض السقطرية للخطر؛ من اآلن وصاعدًا أصبح نظام األرقام مستعارًا من  

وجيد الشباب صعوبة يف إعادة بناء النظام  . )73)  العربية، وليس فقط بعد العرشة

ومرتدد، وباتوا   األصيل لألرقام، حتى بدو املناطق الداخلية لدهيم اآلن نظام متقلب

 ن اللغة العربية بشكل متزايد.يستخدمو

عالوة عىل ذلك، إذا كان األدب الشفوي ما زال حيًا يف بداية القرن احلادي  

والعرشين، فهو اآلن بدرجة أقل؛ وال يمكننا مقارنة نصوص مولر من ناحية الكم مع  

شباب من يتذكر قصة  تلك التي مجعها ناومكني أو مجعناها نحن. ونادرًا ما نجد من ال

اية شعبية بأكملها، وغالًبا ما تكون اسم شخصيات معينة مثل "عيل بويت أو  أو حك 

ندويف" غري معروفة هلم. واألكثر ندرة هم أولئك الذين يستطيعون فهم الشعر بام  

 

ى، هلا أمهية  جتدر اإلشارة إىل أن أسامء األرقام يف السقطرية وتركيبها الذي خيتلف عن لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخر  - 73

 خاصة ملعرفة اللغات السامية. 
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م أثناء  2001يتجاوز املعنى العام للقصيدة. لقد كان الشباب الذين ساعدوين يف عام  

اهلون الشخصية املحورية والقصة  صة أخالقية وتفسريها يتججلسات تسجيل ق 

وجزًءا كبرًيا من املفردات املستخدمة، وكانوا يقولون: إهنم ال يستطيعون فهم  

 املصطلحات التي استخدمها البدو لتحديد الظواهر اخلاصة باحلياة البدوية.  

لئك الالئي مل  وكام هو احلال يف العديد من األماكن، فإن النساء املسنات أو أو

االلتحاق باملدرسة، ُكنَّ أحاديات اللغة، وقد لعبن دورًا رئيسيًا يف احلفاظ    يتمكّن من 

عىل اللغة والتقاليد التي ختص احلياة األرسية واحلياة املنزلية، ومع ذلك، مل يكن كل  

هذا عامالً كافيًا للحفاظ عىل اللغة، وعدم نسيان التقاليد. وستتضاءل جماالت  

املناطق التي حتتوي عىل بعض اللهجات  يف  كثر فأكثر  السقطرية، وستتضاءل أ   لاستعام

 (.  Shi‘abيف اجلبال أو يف السواحل كام هو احلال يف منطقة )شعاب  

أعتقُد أنني أظهرت أن اللغة هي الوسيلة املتميزة للوصول إىل معرفة الثقافة،  

يعية، ويعرف علامء  وهي أداة تتيح العمل أيضًا عىل البيئة البرشية والطب

األنثروبولوجيا وعلامء اإلثنيات أيضًا أنه ال يمكن أن تتم أي دراسة يف جماهلم دون  

اللجوء إىل معرفة اللغة، ودون أن يكونوا قادرين عىل تقييم كل التفاصيل الدقيقة  

فيها. وتسهم املعرفة اجليدة بالتقاليد يف احلفاظ عىل البيئة، من خالل إتاحة إمكانية  

إجراء تقييم مستنري لام جيب احلفاظ عليه، وما الذي يمكن  رجوع إىل الاميض، وال

 وجيب تكييفه مع العامل احلديث، كام تسهم يف الوقت نفسه يف تغيري املستقبل. 

العامل احلاسم اآلخر للحفاظ عىل النظام البيئي هو التعليم، فكلام كان التعليم  

عليم اجليد للغة العربية،  املجال أيضًا. الت أفضل لألطفال كانت النتائج أفضل يف هذا
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وهي اللغة الثانية ألطفال سقطرى، مرشوط أيضًا بمراعاة بنية اللغة األم. ومن  

املعروف حقًا، من وجهة نظر تعليمية أنه يتم جتنب العديد من حاالت الفشل يف  

  املدارس، ويكون تعلم اللغة العربية سهال للغاية عندما يكون لدى املدرسني

م لتالميذهم. هذه املعرفة النظرية أو السلبية لبنية اللغة األم جتعل  أساسيات اللغة األ

 من املمكن التحايل عىل العديد من الصعوبات لتجنب تبديل اللغات )تبديل الكود(

، وجتنب التعلم اخلاطئ للغة الوطنية، حيث تعد اللغة الوطنية أداة دمج املواطن  )74)

 يف الدولة. 

 لتوقعات:صة وااخلال. 5

واضحًا أن هذه املقالة ال هتدف مطلقًا إىل الوعظ حول تعليم اللغة   ليكن

السقطرية، إهنا جمرد إسهام يف تنمية هذه الثروة املجهولة التي هي اللغة، كام أهنا تعترب  

 نداًء كي ال يتم نسياهنا يف مرشوع محاية البيئة يف سقطرى واجلزر املجاورة. 

ول إىل ثراء الثقافة والناس الذين بنوها،  ص وسيلة أساسية للو تعترب معرفة اللغة 

  تنقل  زالت  وما   –ومتثل اللغة السقطرية إحدى أقدم اللغات يف اجلزيرة العربية، نقلت  

وإن العمل   لإلسالم،  سابقة  حلضارة  تقاليد القديمة،  العصور إىل  تعود  تقاليد –

ائلة كي يتم  يشاركون معرفتهم اهل لتسليط الضوء عليها هو أيضًا تكريم جلميع الذين 

قضيُت ما يقرب من عرشين عامًا مع  . )75)  االعرتاف بثقافتهم واحلفاظ عليها 

األبحاث اللغوية والعمل امليداين يف اليمن واملهرة وسقطرى، حيث أجرى اللغويون  

 

 تبديل الكود: حني يقوم املتحدث "بخلط" اللغتني دون وعي، فنجده يمر، ضمن نفس العبارة، من لغة إىل أخرى.   - 74

( وتكريام لذكرى سعد مالك  Qadhubأريد أن أشكر هنا عىل وجه اخلصوص عبد اللطيف من حديبو وإسامعيل من )كذوب  - 75

   (.  Qadhub)كذوب من  
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الفرنسيون أبحاثًا حرصية يف اللغويات لفرتة طويلة، وقد أتاح ل ذلك التحدث  

 ن يتم إمهاله؛ نظرًا لكوهنم ال يعرفون نتائجه املهمة. ن حقل غالبًا ما كاوالدفاع ع

هناك حاجة ملحة الستكامل األبحاث حول اللهجات السقطرية، وبناء املعاجم  

املواضيعية، وتطوير قاموس للغة السقطرية، مع األخذ يف االعتبار التغريات اجلديدة  

اإلشارة إىل أن   ات اللهجية. وجتدريف اللغة )بام يف ذلك االقرتاضات( واملتغري

م )ليسالو(، يعتمد بالكامل عىل  1938القاموس احلال الوحيد الذي تم نرشه يف عام  

  Simeone-Senelleالنصوص التي تم مجعها يف بداية القرن العرشين )

(، وجيب أن يتيح مجع مدونة شاملة من األدب التقليدي، بام يف ذلك  88:  99/ 1998

إكامل األرشيفات الكتابية والشفوية بالسقطرية، قبل أن يتسبب اختفاء  قصص احلياة،  

ثقافة القديمة، وقبل أن تضيع إىل األبد دروس الاميض إلنقاذ  اللغة يف نسيان هذه ال

 مة. البيئة من أجل األجيال القاد 
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 عبري االنتماء وامِللكية يف املركب االمسيت

 في لغات جنوب الجزيرة العربية الحديثة
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 تعبري االنتماء وامِللكية يف املركب االمسي

 )76) في لغات جنوب الجزيرة العربية الحديثة 

 متهيد: 

ية احلديثة،  حياول هذا العمل، من خالل دراسة لغات جنوب اجلزيرة العرب

( أو  appartenanceنتامء ) استعراض الوسائل اللغوية التي توضح عالقة اال

 Substitutامللكية املوجودة بني اسمني، أو بني اسم وضمري بدل)

Pronominal) ،   فمن خالل حتليل جانب معني من النظام االسمي ملجموعة من

ية، هيدف البحث إىل اإلسهام  اللغات السامية اجلنوبية املحكية يف شبه اجلزيرة العرب

( يف اللغات  Morpho-syntaxeيف معرفة  أفضل لظاهرة تركيب البنى االسمية )

ات األوان، عن تساؤل ن كان لسوء احلظ بعد فو إ السامية، كام جُييب هذا البحث، و

(، ويمثل مظهًرا من مظاهر التقدير  Paolo Marrassini)   األستاذ باولو ماراسيني 

 املتخصص الكبري يف اللغات السامية.  نحو أبحاث هذا

 

76 - SIMEONE-SENELLE, Marie-Claude. 2014. “Expression de l'appartenance et de la 

possession dans le syntagme nominal en sudarabique moderne”. in A. Bausi, A. Gori, G. Lusini 

(Eds). Linguistic, Oriental and Ethiopian Studies in Memory of Paolo Marrassini, 2014, 

Wiesbaden : Harrassowitz : 661-687. 
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 مقدمة:

بنظرة موجزة يف اللغات املعنية، سأتناول وصفًا لنوعني من الرتاكيب التي تسمح  

اجلنوبية العربية احلديثة؛ الرتكيب املبارش   اتاللغ بتوضيح عالقة االنتامء وامللكية يف 

(Construction directeحيث يكون نظام مكونات عالقة التجاو ،)  ر

(Juxtaposé (متالئاًم، والرتكيب غري املبارش )Construction directe  ، )

(، وعندما يوجد الرتكيبان  Annexionحيث تربط أداة خاصة مكونات اإلضافة )

املرفقة   ( Valeurs sémantiquesاللغة، سيتم تناول القيم الداللية  )يف نفس 

رتكة واالختالفات داخل  بكل منهام، كام سيتم استخراج كلٍّ من القواسم املش

(  التي متيز لغة ما مقارنة بغريها من  Atypiqueاملجموعة، والسامت األنموذجية ) 

خل اللغة السامية اجلنوبية؛  أجل توضيح وجهة نظر نموذجية، ومقارنة العالقات دا

لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة واللغات األفر/ اإلثيو ـ   وبني

 (mités-Afro/Ethio(ique )77) سامية

 البيانات:

بالنسبة للغات املستخدمة يف اليمن، تستند البيانات يف األساس عىل املدونة التي  

وهناية عام    1983بانتظام بني عامي    ُسرّيت مجعُتها من امليدان من خالل البعثات التي  

م يف اليمن. هذا فيام يتعلق باللغة املهرية وهلجتيها األساسيتني: املهرييت  2010

أما فيام خيص اللغات املحكية  . )78)  ، واللغة السقطرية اهلوبيوت هريوت، واللغة وامل

 

 واللغة التغرينية.العمل احلال يقارن هذه الرتاكيب مع تلك التي مجعناها يف اللغة الدهليكية واللغة التغرية  - 77

ة الفرنسية، املركز الفرنيس  ، وزارة الشؤون اخلارجي CNRSتم متويل البعثات عن طريق املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي    -  78

 ، كام استفادت البعثات من دعم جامعة عدن يف اليمن.  CEFASK بصنعاء لآلثار والعلوم االجتامعية
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م استعارهتا من  فقد ت  ، البطحرية واحلرسوسية واجلبالية واملهرية العامنية : يف عامن

 املصادر املنشورة، ويف احلالة هذه، سيتم اإلشارة دائام اىل املرجع بجانب املثال. 

 شكر:

ري جلميع متحدثات ومتحدثي اللغات املهرية  يأعرب عن عميق شكري وتقد

والسقطرية الذين تعاونوا بفاعلية يف هذا البحث من خالل إرشاكي يف   وبيوت واهل

 معارفهم. 

 ة واالختصارات:مفاتيح القراء

حُترتم مفاتيح القراءة اخلاصة باملؤلفني إىل حد ما، إىل جانب الرموز املستخدمة يف 

ن االنتباه لنظام الصوامت الصويت   مُتّكن مُتضاف رموزٌ واللغة العربية، 

(consonantique ( :اخلاص هبذه اللغات )ś  للصوت اجلانبي االحتكاكي )

يف  ɮ) (ظ  ź)  ،يف األلفبائية الصوتية الدولية(، مع تنوع جهوري ملحوظ  ɬاملهموس، )

(  allophoneاأللفبائية الصوتية الدولية(، كام أنُه املتغري الصويت االحتكاكي )

بي املقذوف مع  الصوت اجلان(؛ ويتوافق  Johnstone 1981 : xiv) /Iللصوت /

ź  عند البعض )أحياناṣ ́ ( ؛ والصوت)š  ( يتوافق مع )شʃ   يف  األلفبائية الصوتية

ملالحظ توافقيًا أن الصوامت القذفية تشرتك يف نقطة معينة مع  الدولية(. ومن ا

( يف اللغة العربية، فيام تتناغم الرموز البينسنية :  emphatiqueاألصوات املفخمة )

 .  dو    ðذ( للصوت    đبحسب املؤلفني، ) ṯأو   θ(، للصوت ŧ )ط

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 اختصارات أخرى: 

  :أمساء اللغات

riāṭḥba→(B.  ( البطحرية ـ )liājibb→J.  )ـ ) )79) اجلباليةHO. 

→hōbyōt)  الهوبيوت  (Ḥ. →ḥarsūsī( احلرسوسية ـ )M. →mehri  املهرية )

، منطقة  حكية يف اليمن( املهرييت )املMet. →mehriyet)بدون متييز هلجي( ـ )

( املهرية املحكية يف عامن )التي مجعت يف  MO. →mehriجنوب غرب املهرة( ـ )

 .MOTكتاب "نصوص مهرية" لسرتومر( ـ )القاموس املهري ويف 

→mehriyot( ـ )( املهريوت )املحكية يف اليمن، رشق املهرةS. →soqotri  )

 السقطرية.   

 النحو التال:  ة املؤلف، سيتم الرجوع إليها عىلوعندما ال تكون البيانات من مدون

ḤL ←  Ḥarsūsi Lexicon  ( ـ  1977معجم اللغة احلرسوسية )جونستون

( JL ←  Jibbāli Lexicon ـ 1981( معجم اللغة اجلبالية )جونستون )( LS 

← Soqotri   Lexicon ـ 1938( معجم اللغة السقطرية )ليسلو )( ML ←  

Mehri Lexicon( ـ 1987املهرية )جونستون  اللغة  ( معجم(  (Str) M ←  

Mehri Texts ـ1999( نصوص مهرية )سرتومر )  (Str.) Ḥ ←  Ḥarsūsi 

Texts ــ 2004( نصوص حرسوسية )سرتومر )( (Sima) M ←  Mehri-

Texteوتتضمن األمثلة املستخرجة من النصوص  2009( نصوص مهرية )سيام .)

 .املنشورة رقم الصفحة

 

 يعرتض كثريون من متحدثي هذه اللغة عىل اسم "اجلبالية" الذي أطلقه عليها جونستون، ويسموهنا اللغة الشحرية.  - 79
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 :اللغات

تم تصنيف اللغات السامية اجلنوبية املحكية يف شبة اجلزيرة العربية حتت  

بية احلديثة(، وهي تشكل جمموعة حمددة  املصطلح العام )لغات جنوب اجلزيرة العر

. إهنا اللغات األم يف دولتني حيث اللغة العربية هي اللغة الرسمية  )80)   جغرافيا ولغوياً 

الرشقية من املهرة ويف ثالث جزر من أرخبيل  الوحيدة: يف اليمن، يف املنطقة 

،  اهلوبيوت ،)81)  سلطنة عامن، وعددها ست لغات: املهريةجنوب يف و سقطرى، 

ع األوىل متقاربة جدًا من  احلرسوسية، البطحرية، السقطرية، اجلبالية. واللغات األرب

حيث التصنيف، يف حني توجد خصائص خاصة بكل من اللغة السقطرية من ناحية،  

 اللغة اجلبالية من ناحية أخرى. و

 التصنيف:

متتلك لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة ترتيبًا أساسيًا يف اجلملة الفعلية  

(، يف الرتكيب  Aux. + V(؛ )املساِعد + الفعل( )VSOمفعول( )  فاعل+ )فعل+ 

اسم    : )اسم + صفة، اسم حمَدد+صيغة التاليةالفعيل. بينام يظهر الرتكيب االسمي يف ال 

(. أما  N + DEI ant+ N.D éN.D ،N + ADJ ;إشاري( )حُمِدد، اسم + عنرص 

تسبق نا اللغات املحكية يف عامن فهي الوحيدة التي هلا أداة تعريف )ثابتة(، ودائام 

 االسم املعرف. 

 

  2011سيمون سوول  - 80

( )يف اليمن(، واملهرييت  mehriyōtواملهريوت )(، məhrīyetرية ثالث جمموعات حمكية رئيسية: املهرييت )تضم امله - 81

(məhráyyət .)يف عامن( ) 
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 : (Les constructions génitivales et la possession) الرتاكيب اإلضافية وامللكية

وجودة بني عنرصين )اسمني أو اسم وضمري بدل( ة واالنتامء املإن عالقة امللكي

"، وعادة ما  génitivalesواضحة من خالل تراكيب تسمى يف الغالب "إضافية  

، فهو مكمل له، ولديه وظيفة املُحِدد، )82) ترتبط إحدى مكونات الرتكيب باآلخر

(، أو "ما ينتمي  " 1ثال " انظر املي له" )ووفقا لداللة املكونني، يعود عىل "إىل ما ينتم

"(. وال خيضع االسم يف اللغات املعنية حلركة اإلعراب  6نظر املثال " اإليه" )

(flexion casuelle  وبالتال فهذه العالقة مميزة نحويًا، إما عن طريق تركيب ،)

(، أو )إضافة(، حيث تكون املكونات  synthétiqueمبارش، وتسمى أيضا توليفية )

(،  analytiqueمبارش، وتسمى أيضا حتليلية )   طريق تركيب غري  تجاورة، وإما عن م

ويف هذه احلالة، تصبح عالمة الرتكيب واضحة من خالل وحدة رصفية  

(morphème( قد تكون حمددة أو تقوم بوظيفة فاصل ،)joncteur  أو واصل ،)

(relateur( أو رابط ،)connectif  بني مكونات الرتكيب )  االسمي، وسنؤوهلا هنا

 المة إضافة. كع

ويمكن أن يظهر كال الرتكيبني يف نفس اللغة، لكنهام ليسا دائام متساويني دالليًا،  

أحدمها أو اآلخر يعتمد عىل القيمة الداللية للعالقة القائمة بني املكونني،   استعاملو

د )االسم أو  ويف بعض هذه اللغات، عىل التصنيف النحوي التي ينتمي إليها املحدِ 

 مجيع اللغات: حمِدد + حمَدد، ماعدا يف اللغة  رتيب املكونني هو نفسه يفالضمري(. وت 

السقطرية، عندما يكون الاملك ضمرًيا شخصي ا، ويف حالة وجود تركيب معقد  

 

 le ‘nomen rectum’ et le ‘nomenيميز علامء الداللة بشكل تقليدي يف الرتاكيب اإلضافية بني )املضاف واملضاف إليه  - 82

regens’ 2009( )لوتز  .) 
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(construction complexe  يصبح العنرص املُحِدد مكونا من مركب اسمي ،)

(. يف  Determinant possessifة ِملكية )إضايف يتألف من اسمني أو اسم وصف

البداية سنتناول الرتكيب املبارش بني اسمني أو بني اسم وضمري انعاكيس  

(référent pronominal  ثم الرتكيب غري املبارش بني اسمني؛ ويف هناية املقالة ،)

 سندرس الرتاكيب املركبة. 

 الرتكيب املبارش:  .  1

التي تنتمي إىل  يتضمن سوى بعض األسامء  ، والاهذا الرتكيب هو األقل تكرار 

لية حمدودة. إن االسم الذي حييل عىل اململوك ينتمي إىل املجال الشخيص  حقول دال

(  nableéinaliوتتيح هذه اإلضافة توضيح عالقة ملكية غري متجزئة )،  )83)   للاملك 

ونجدها بشكل أسايس مع اسم يشري إىل جزء جوهري   ،بني املحَدد واملحِدد 

(intrinsèque أو يف أسامء األماكن  سامء أعضاء اجلس( للاملك )مثل أ ،)م، القرابة

 وأسامء القبائل أو العشائر حيث العالقة القائمة هي عالقة ثابتة. 

 (: :(N + Nاسم + اسم  :  1  –   1

املحَدد هو املكون األول للرتكيب، واملُحِدد الرتتيب غري قابل للتغيري؛ حيث  هذا  

يف ترتيب املفردات.  وهذا   مفروض عليه، والعالمة الوحيدة لوظيفتها تكمن

مكن استبداله  الرتكيب موجود يف اللغات الست، ولكنه ما يزال حمدوًدا، ومن امل

(،  Bittner (1913 : 64))  سابقا   الحظ بيتنر   ، وقدبالرتكيب التحلييل )انظر األسفل(

 

األسامء ذات لواحق ِملكية، والتي تعني القرب باملجال الشخيص ملرجع (، وفيام خيص  Creissels 2006 : 57راجع كريسيل )  -  83

 بارز ) بمعنى أن املرجع من املُحتمل أن يتم متثيله عن طريق ضمري شخيص يف بيئة تركيبية أخرى(. 
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من خالل دراسة نصوص مهرية ُنرشت بداية القرن العرشين، أن الرتكيب املبارش مل  

 ثريًا.  يظهر ك

يف املدونات احلالية، كام يف بيانايت، فإن أكثر ما ورد يف الرتكيب يشري إىل الصلة،  

(، généalogieاالنتامء ملجتمع، أو ملنطقة، أو لبيئة اجتامعية )مرتبط بعلم األنساب 

 : ، ومن األمثلة الغالب يكون املُحِدد اسم علمويف 

 (  (Morris 136( بِر عيل( )ابن عيل  ʕaliy ber)ـ البطحرية   1

/   سامل(  )بنت سامل  - برت bərt-sālemـ املهرية "املهرييت واملهريوت" )2

 (  سيلم

  إنصيب(-سيه بِرت   bərt-ənsīb    seh)ـ اهلبيوتية 3

 "هي ابنة نصيب"  ،بنت + نصيب(ضمري الغائب مؤنث مفرد + ) 

 املية(الشهة  اجل هلجة( )ڝاطهان-ييهي   ِبر  bər-ṣáṭhan  yíhinـ السقطرية )4

 ""هو ابن سلطان، )ضمري الغائب مذكر مفرد +  ابن + سلطان( 

 مع أسامء العشائر أو القبائل: 

 أفرير(   -حابينتي ḥabenti-āfᵊrīrبيت أفرير      bīt=āfᵊrīrـ املهرييت ) 5

 )آل عفرير، بنات عفرير(، )قبيلة عفرير      بنات عفرير(                   

بيت أفرير( جامًدا، كام هو  Bit‘Afrīrب من هذا النوع )وعادة ما يكون الرتكي

 bīt=solōmاحلال يف مجيع أسامء القبائل، ويمكن أن يكون اسم علم مثل: )

 بيت = باكريت( بني باكريت.  bīt=bakāret)  سامل،   بني ،(سۇلوم بيت=
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ول من، خبري  ؤوالرتكيب املبارش شائع جدًا بعد االسم الذي يدل عىل: سيد، مس

خيتلف  وومتغرياته حسب اللغات(    )84)   بعل  lʕbaيرتبط به )احب، الذي/ التي  يف، ص

يف اجلنس، ويكون معنى مجعه )الشائع( "الناس، األشخاص". ويتيح هذا الرتكيب  

مالحظة وجود صلة ربط وملكية قوية بني املكوَنني )راجع يف األمثلة التالية الفرق  

يشري إىل ما هو مملوك بشكل    د يف هذه احلالة الدالل مع الرتكيب غري املبارش(، فاملُحدِ 

 خاص عرب املحَدد:

 بأليت هارون(  )هلجة بدوية(  hārūn   bāletـ املهرييت ) 6

 )صاحبة +عنز(                 

 راعية/ راعية ماعز )هي مالكة الامعز وليست حارستها فقط(  

 ة(بعل بيعري(  )هلجة اجلهة الرشقي  béʕɛr    baʕalـ السقطرية )7

 )صاحب + إبل(                       

 "مّجال، راعي إبل" )من ينتمي إليه القطيع(                  

ويف حالة اجلمع، يكون الرتكيب جامًدا يف اسم مركب له معناه اخلاص، وكذلك يف  

 ائلة بأكملها: صيغة الرتحيب املستخدمة يف املهرية، وللسؤال عن أخبار الع 

 بول بيت بِخري(  )املهريوت واملهرييت(      b-xeyr  bōli=béytـ املهرية ) 8

 )أهل + البيت + حرف جر + خري(              

 هل العائلة بخري؟                   

 

 languesاللغات السامية، ويف كثري من اللغات الدينية ) بعل( موجود، ويشري إىل نفس احلقل الدالل يف bʕlاجلذر )  - 84

couchitiques   .) 
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وعادة ما يكون االسم املفرد وأيضًا اجلمع متبوعًا باسم مكان ُيمّكن من متييز  

 ذا املكان: وهم معروفون من خالل انتامئهم هل سكان منطقة أو قرية،

 )(    )سكان/ أهل قشنبول  ڨِآڛن bōli-ḳaṣ ̄ənـ املهرييت  )9

 ( " أهل وادي مسيلة" تبول مسيل bōli-msiltمهرييت )

 بول أمان( "أهل عامن، العامنيون"  bōli-ā ́mɛ̄nمهرييت )

اهلوبيوتيون، جمتمع هوبيوت( "  -بعيل  tōbywúh-liʕbaمهريوت ) 

 اهلوبيوت" 

بطوتبعييل  bəʕēli śerbiṭōtبطحرية )  (’Sharbithhat( "الشاربيثهات ڛ 

" (Morris 1983: 134 .) 

ويمكن للمركب إضافة مدخل معجمي جديد، وهي حالة الرتاكيب التي  

بر( ال يكون املعنى   bərبِر( باملعنى "ابن، نسل"، يف: ) - berيكون فيها املحَدد )

 مفرغًا متامًا من اسم القرابة: 

 بر قاقا(  bər =  ḳāḳāـ السقطرية )10

 )طفل + أخ(                       

 "ابن األخ أو األخت / ابنة األخ أو األخت"            
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  )ller 1905, 18, 7üM(   )85)   وكذلك يف املثال التال، املأخوذ من نص أديب 

الرتكيب )والرجوع للمعجم العريب( أوَجَد املتحدث اساًم جديًدا  فمن خالل هذا 

 حيوان صغري ليس له إحالة يف اللغة السقطرية: للداللة عىل  

(ber-ʔésed)   "بِر أِسد( "شبل 

وباملقابل، يف بعض األسامء املركبة، نجد نفس هذه املفردة وهلا حقل دالل ال  

ذ معنى "نوع من / مشتق من"، ويمكن أن  يقترص عىل عالقة القرابة اجلينية، بل يأخ

يوانات، والنباتات،  كذا تصاغ أسامء احلكائن حي(. وه - )+/ يكون املُحِدد اسام

(  syntagme= بر( عىل رأس املركب )bərوالظواهر اجلوية، وتكون صيغة ) 

(، يصبح الرتكيب اسم  11وملحقة باالسم )أو باملركب االسمي( الذي ييل. ويف )

 ريح. 

 )86) بر حوف( awfḥr=əbمهرييت )  -11

 )أصل + حوف(                 

 )87)  ريح الشامل                   

( عىل درجة عالية من املعاجلة اللغوية،  syntagmeوعندما يكون املركب )

  bərkendūfiḳayفقد يكون من املستحيل العثور عىل مكوناته، كام يف املهرييت: ) 

 

 ترمجة ملقطع من التوراة باللغة السقطرية. - 85

 (. Watson (2009 : 232)( واستشهد به  Wagner (1953, 73)( وأيضًا ) (Jahn 1902, 134, 3 ; 169تناوله أيضًا جون    -  86

املهرة وعامن، شامل رشق املنطقة التي يتحدثون فيها املهرييت. وُيطلق االسم أيضا  هي قرية عىل احلدود بني Ḥawfحوف  - 87

 )حوف( عىل املديرية الواقعة من منطقة الفتك غربا اىل رصفيت رشقا.
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( وتعني: طويل الساقني )مالك احلزين، البلشون،  تيڨايإجيندوف  بر

(، وسنميز  <bər=kendu=fiḳay <fḳʕيمكننا تقسيم االسم إىل )والفالمنجو..(. 

  مياه  حاجز  مياه،  حفرة  /صغري   ثقب"   تعني التي( فيڨاي fiḳayبر(، و) bərكلمة )

.  اآلن حتى  الفهم  صعب  الثاين  العنرص  يزال  وما . الطيور ترتاده  مكان  ، " األمطار

 . وهي عبارة عن بحرية صغرية ترتادها الطيور املهاجرة(  ،مجع  ڨياأ  مفرد،  ايتڨ)اي

(،   mehri bāl karmáyn) :(Str. 24، 32يف احلرسوسية )مثال وهذا 

(، وهو جماز  Str .25 ،32مهري بأل كارماين(، ترتجم بـ "املهريون أمراء اجلبل" ) )

بأل( وترمجتها   bālمهري و  mehri)  مفردين استعاملكام هو موضح من خالل 

 احلرفية )املهري، سيد اجلبل(. 

 يف بعض أسامء األماكن:    والرتكيب املبارش موجود كذلك 

  مربۇط bunti=márbōṭ) اهلوبيوت -12
=  mənti  املهريوت يف( )بونت 

 = بِنتي( bəntiويف املهرييت   ،ِمنتي

 )مربوط + منطقة(                    

 "منطقة مرباط"                   

دل وهكذا يشكل الرتكيب املصاغ وحدة نربية واحدة، ويبدو كجامد دالليًا، ويعا

صة به،  اسم علم، واملُحِدد هنا تعريفي، ويسمح بتمييز املحَدد من خالل سمة خا 

 وهناك أمثلة أخرى توضح هذه اخلاصية:  
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دبغارو  qāroʔ-ǧadebهريوت )امل -13  ġəroy) املهرييت( = جر

ǧṓdəb  جۇدبغروي) 

دب –) لغة                         (جر

 "هلجة جادب"                       

بر( الدالة عىل   bərسقطرية، مل ُيكتشف الرتكيب التحلييل إال مع كلمة ) ال ويف

 اسم قرابة. 

  بالدقة من خالل أداة ثابتة تأيت قبل أداة )88)  تتميز اللغات املحكية يف عامن

بحسب   - يف تراكيب اإلضافة املبارشة، وقد ال متتلك املكونات أو أحدها )89)الربط

 ون االحتامالت:  أي عنرص معّرف، وتك -  السياق 

 =( اسم حُمِدد  =( اسم حُمَدد + )أداة تعريف  )أداة تعريف

 أو:  

 = اسم حُمَدد. حُمِدد أو اسم حمَدد + أداة تعريف= اسم حمَدد + اسم   أداة تعريف

 (Str. 218، 2 & 220، 5)    بِعييل أبدين beʕēli abdénاملهرية )  -14

 ()ناس/ ُمالّك + أداة تعريف+ قارب          

 

 اهلوبيوت   احلديثة املحكية يف اليمن )املهرية،( بني لغات جنوب اجلزيرة العربية  isoglosseهذه سمة مميزة مماثلة لتشابه اللغات )  - 88

 والسقطرية(، وتلك املحكية يف عامن )املهرية، اجلبالية، احلرسوسية، البطحرية(.

ال تظهر أداة التعريف أمام كل األسامء، ووجودها مرشوط بجودة الوحدة الصوتية يف بداية االسم املعرف، وتكون يف معظم  - 89

 (.  (ḤL xiv، JL xxix، ML 1الوقت حرًفا متحرًكا  
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 "أصحاب القارب"          

ويمكن أن يكون الرتكيب مع العنرص الثاين املعّرف جامًدا، وأن يكون أيضا  

 مدخال معجمي ا:  

بعل ِحيت(  bāl ḥēṭ)تقابل  ،(ايدڝبأل أ aṣayd  Bāl) احلرسوسية -15

 :(14املعجم احلرسويس )

 مسؤول + أداة تعريف+ سمك        

 عن األسامك( "صياد" )حرفيا: املسؤول      

املعجم احلرسويس حيووت( ) ḥewwōtويف الواقع، اجلمع الوحيد املالحظ هو )

 ، وُيظهر أن الرتكيب ليس جامًدا معجميًا إال يف املفرد. (117

 هوريد بِعييل حاَرون(  həwrēd bəʕēli ḥāráw   مهرية عامن )  -16

أداة  ) +اس الن  + ماض، ضمري الغائب مذكر مجع(، )قاد إىل نقطة يف مياه(

 ماعز(   ، تعريف

hóməḥr ạ̄ð  rāḳli abēəʕb-ər wɛbəli hēəʕb -əw  (90(  

 )وبِعييل ِهبري وبِعييل بقار ظار محوه( 

 ناس + )أداة تعريف( + مِجال + وـ ناس + )أداة تعريف( بقر + إىل + ماء(                             .)و

 

 يف صيغة اجلمع معرفة أو غري معرفة. abḳār أبقار   - 90
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 يهم إىل الامء" "الرعاة، رعاة اجلامل ورعاة البقر قادوا مواش 

التي يكون فيها االسم املُحدد  - وجيب التنويه إىل أن الرتاكيب من هذا النوع 

ك )ملتصق باالسم( ومتبوع باسم حمدد يف املفرد  معرفا بواسطة أداة هي حرف متحر

قد خيتلط املعرف فيها شكليًا مع وحدة عالمة اإلشارة. ووحدها العالقة الداللية   -

قد تسمح بإزالة اللبس يف الرتكيب )مبارش أو غري مبارش(. ويف النصوص التي مجعها  

" ُيركب   ( "ابن ber( يف البطحرية، فقط اسم القرابة )Morris 1983موريس )

( مع تركيب مبارش يكون فيه املكون  17مبارشة، وبالتال ال يوجد لبس يف املثال )

(: inaliénableالثاين ُمعرًفا، باإلضافة إىل عدم وجود عالقة انتامء أو ملكية ثابتة )

وت( هي العالمة املحتملة لرتكيب  ب خار xaarbut( الواصل لكلمة )eحرف ال )

 . 55)اجع أيضا اإلضافة غري املبارشة )ر 

 (  Morris 139، 23)         ( exaarḳút beʕaalالبطحرية )  -17

 )بِعال إخارقوت(                    

 (                              التبغ –  حقيبة  –)الاملك  + إضافة/ أداة تعريف             

 "مالك حقيبة التبغ"                                

 19 ) و 18مكن أن يبقى الغموض يف املثالني )يف املقابل ي

 )91)  (5إطيب أوز( )املعجم اجلبال      zɔ̄ bəṭɛ̄ʔ معجم اللغة اجلبالية )  -18

 ( معزة -  تعريف أداة   /إضافة+  رضع   –إضافة/ أداة تعريف   (

 "رضع الامعز"                                

 
(، eأو    ɛ(. عالمة اإلضافة )ɔيتامثل مع ) /e (. الصائت / 5املعجم اجلبال أوز( )  ɔ̄ z (ʔ)أوز( هو ) ɔz(ʔ)الشكل املحدد لـــ ) - 91

 قد تتامثل أيضا يف بداية الكلمة املتبوعة.
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 (22)املعجم اجلبال       )92)ون(  بعل إر   núrɛ alʕbaمعجم اللغة اجلبالية )  - 19

 )مسؤول + إضافة/ أداة تعريف ماعز(                            

 "راعي الامعز"                               

 :   N=PR.PERS.DEPاسم = ضمري شخيص  :  2  – 1

مهام كانت طبيعة العالقة القائمة بني مكوين الرتكيب )ِملكية، قابلة للتحويل أو  

ندما يكون املُحدد اسام انعكاسيا يعود عىل الاملك، فإن لديه صيغة الضمري  ال(، وع

ويكون ملتصقا باملحِدد. نحن يف سياق تركيب مبارش دائام ما  ،  )93)   الشخيص املتصل 

يكون فيه الرتتيب حمَدد = حمِدد. وال يوجد فرق تركيبي بني عالقة االنتامء املتأصلة أو  

ثناء ملحوًظا يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  ال. وتشكل اللغة السقطرية است

يف لغات أخرى، وجود عدد قليل جدا   (، وجيب األخذ يف االعتبار،.II.2.2)راجع 

 من الرتاكيب غري املبارشة تتضمن صيغة معينة )انظر أسفل: املالحظة(:

 بيت=ي( beyt=iاملهرية                  )  -20

 بيت = الحقة املتكلم مفرد          "بيتي"                            

ت biśərt=išاملهرييت             )    ( يش=بيڛب 

 هدية/ بشارة = الحقة املخاطب مؤنث مفرد   "هديتِك/ بشارتِك"                

 
 (..(ɛ́rún( مع تنبريه ) ɛ̄rúnافة أو أداة تعريف سيؤدي إىل إطالة الصائت )(، ووجود إض4( )املعجم اجلبال  ɛrúnهي ) النكرة    -  92

 : Simeone-Senelle 2011الذي يمكن أن يكون لديه صيغة معينة حسب كونه مضافا السم أو لفعل أو حلرف جر  - 93

1083)) 
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 عيدهم( mähäaydʕاملهريوت                ) 

 (sima, 268, 12)  "الحقة الغائب مجع      " رسدينهم - رسدين               

 هليتي=يني(  lhɛti=yin)                  وبيوت اهل

 بقر = الحقة املتكلم مجع     "أبقارنا"                              

وغالبا ما يكون املحَدد معرًفا يف اللغات التي فيها أداة، فقط صيغة املعرفة السم  

والد"، وأحيانا "األم واألب" يمكن أن  "األ  ،"البنت"   ،القرابة الذي يشري إىل "االبن" 

يكون هلا الحقة تدل عىل الاملك. ويف اللغات التي ال أداة فيها، فإهنا تصبح صيغة  

ونالحظ يف اللغة السقطرية  .  )94)  أخرى )من نفس اجلذر( ذات شكل جامد مستخدم 

يغة خمتلفة  امء صأن حمِدد امللكية ال يتم إال مع عدد قليل من أسامء القرابة، وهلذه األس

عندما تكون يف حالة الربط مع اسم آخر أو عندما يكون الضمري الشخيص مقيًدا  

 .  )95) بعالمة اإلضافة. )كل مركب إضافة خاضع لالسم املحدد(

 ( (ḥaben=íhəm   ḥabrē=s   ḥabrét=ehاملهرييت            -21

 هيِم(حابني=إ ،حابري=س    ،)حابريت=يه                              

 

سب اللهجات(، وغالبًا ما تأخذ ( التي متثل إضافة للجذر )بح-حا/ -ها  -ha-/ḥa( جامدة مع )lexèmesجذور الكلامت ) - 94

  التعريف يف هذه الصيغ. معنى ُمعّرف، ويرى البعض أثًرا ألداة 

عيربيت( )انظر  -ʕibritإبر=هي( )طفيل( أو يف املؤنث ) ʔibr=hiيف اللغة السقطرية، ال يكون الرتكيب املبارش مع ضمري متصل إال مع ) - 95

بيبيه( "أب"،   bébeh( مثل كلمة )81"أم" فال ُتستخدم أبدا مع ضمري متصل )املعجم السقطري بيوه(  byoh(، أما كلمة )95املعجم السقطري 

 ( .80عييف( يدعم الرتكيب املبارش مع ضمري الحق )املعجم السقطري   ʕiif) (supplétifفقط االسم التكمييل )
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)بنت = الحقة الغائب مذكر   ابن = الحقة الغائب مؤنث مفرد مجع أوالد = الحقة  

 الغائب مجع مذكر( 

 "ابنته، ابنها، أوالدهم"                                   

 (Str .30،9)                      حاميه(  ḥāmēhمهرية عامن            )   -22

 الحقة الغائب. مذكر مفرد     "أمه"   أم.                             

 ( (a=mendáwḳ=eh( 2( )املعجم املهري  أمندۇڨه amendáwḳehتعريف) أداة  

 )أداة تعريف. بندقية.  الحقة الغائب. مذكر مفرد(       "بندقيته"             

 (  Morris 1983 : 132، 2شيبديتي(   ) šebdétiالبطحرية        )  -23

 كبد   الحقة املتكلم مفرد     "كبدي"                         

 (/e=ʕayn=iy/)    املرجع نفس  Morrisإعايني(  )  eʕayniyأداة تعريف )  

 الحقة الغائب. مذكر. مفرد  "عيني"   - أداة تعريف. عني         

 (  Str. 38، 25فريقيه(   ) fréḳeh)            اهلوبيوت   -24

 مفرد.     "خُمّيمه"   خميم.  الحقة الغائب. مذكر.

 ( (/a=ġayg=eš/) (Str. 49، 37اغاجييش(  )   aġaygešأداة تعريف    )

 رجل.  الحقة املخاطب. مؤنث. مفرد       "زوجك" أداة تعريف.  
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 ( JL 300تيتش(   ) tətšمعجم اللغة اجلبالية       )  -25

 امرأة. الحقة الغائب. مذكر.  مفرد     "زوجته" 

 (  (/ e=dídɛ=sən/)    (JL 42إديديش إن(  ) edídɛś ənأداة تعريف   )

 "أعاممهن"   مجع. أداة تعريف. أعامم . الحقة الغائب.  مؤنث.  

 .  )96)   ويف اللغة اجلبالية، نادرًا ما يكون هناك تركيب بدون أداة تعريف

اجلدر  mwl √( )لۇم  mōl، يتكرر هذا الرتكيب مع )اهلوبيوت ويف اللغة 

السلع املكونة بشكل أسايس من الامشية، )انظر املعجم اهلوبيويت  مول( والتي تعني 

بـ   اهلوبيوت ( )قطعان، ثروة حيوانية(، وُترمجت مجيع األمثلة يف معجم اللغة92

 "قطعان". 

املعجم هاه( )  hah-)   (/a=mōl=ehأموله(  )/  -amōleh)  اهلوبيوت  -26

 (49اهلوبيويت 

 ضمري الغائب. مذكر. مفرد(    -ذكر. مفرد( )الحقة الغائب.  -)أداة تعريف قطعان  

 "قطعانه" 

 

مثاال فقط حتتوي عىل أداة التعريف.    13رد، هناك  مذكر مفمع ضمري الغائب    اهلوبيوت  مثاال مُجعْت يف معجم اللغة  23من جمموع    -96

، فهي أقل  اهلوبيوت  ، ال يوجد هلا أداة تعريف. وبالنسبة للبيانات يف اللغة56مثاال فقط من أصل  11ويف معجم اللغة اجلبالية، هناك 

 من أن ُيعمل هلا إحصائية.
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 سني( l=senōa=m/) (-97nēsأمولسني(  )/ lsenōam) اهلوبيوت -27

 ( 111)املعجم اهلوبيويت  

 ضمري الغائب. مؤنث. مجع( - ) أداة تعريف. قطعان   الحقة الغائب. مؤنث. مجع(   )

 "قطعاهنن" 

الل تأخري مركب الضمري املنفصل  ويمكن أن تكون عالقة االنتامء مدعومة من خ 

(، والذي يعود عىل الاملك املحِدد، وهذا الرتكيب شائع  anaphoriqueالعائدي )

 خصوصا عندما يعود الضمري عىل املتحدث.

 هوه( hohبيتي(                        ) beyt=iاملهرييت                )   -28

 املتكلم مفرد(   )بيت= الحقة املتكلم مفرد(     )ضمري        

 " بيتي ل، بيتي اخلاص"            

   feréki)     اهلوبيوت  -29
 (  Str. 38، 5هوه(           ) hoh(      )ِفريڨے

 )خميم. الحقة املتكلم. مفرد(    )ضمري املتكلم. مفرد(           

 " خُميمي"                      

 (Morris 1985 : 140، 31هو(   ) hoعاتريتي(   ) ʕaatər’tiyالبطحرية   )  -30

 )لبن. الحقة املتكلم. مفرد(    )ضمري املتكلم. مفرد(                   

 " َلَبني"                   

 

 سني(.   sēnغة الضمري املنفصل )ف عن صيسني(، ختتل sen=صيغة الضمري املتصل بالغائب مؤنث مجع ) -97



 
 

151 
 

 .  اهلوبيوت ومُجعت ثامنية أمثلة هلذا النموذج يف معجم اللغة 

(، يكون ظاهًرا من خالل 32وعندما يدل املحِدد عىل مجع أو مثنى )املثال 

 ب االسمي واسم.     منفصل ومتجاور دائام مع املرك ضمري 

حوبيكيم(                 -وي  we-ḥáwbikemهوه( ) hohحيبي( ) ḥebi) اهلوبيوت -31

Str. 8، 17).) 

)أب الحقة املتكلم. مفرد( )ضمري املتكلم مفرد )وـ أداة تعريف. أب. الحقة  

 املخاطب مجع(( 

 (  " والدي"  )ووالديكم               

  - و kāareyby-wهيت(  )  het) )98)أمولكي(  lki)   ōam  اهلوبيوت - 32

 (.  ḤL 111أريبياك(    ) 

الحقة املخاطب مثنى( )ضمري املخاطب مذكر مفرد(       .قطعان  .)أداة تعريف  

 )وـ أداة تعريف. رفقاء. املخاطب مذكر مفرد(

    " قطعانك وأصحابك" )قطعانكم: أنت وجمموعة أصحابك(         

 مالحظة عىل الرتكيب غري املبارش مع الضمري املنفصل:       

،  ايف اللغة السقطرية، يسيطر الرتكيب عندما يكون الدال عىل الاملك ضمري 

ويف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة األخرى، يقوم الرتكيب املتكون من  

 
98  /a=mōl=ki/ - 
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 آخر االسم  ، ويكون يف)99)  منفصل( مقام ضمري امللكية ضمري d + /đاملورفيم )

الدال عىل اململوك، ويبقى ترتيب الرتكيب املبارش عىل حاله. كام أن األمثلة املوجودة  

)يف اليمن( ويف مهرية عامن نادرة جدا. يف املهرييت )املثال    اهلوبيوت   يف املهرييت ويف

(  34)املثال    اهلوبيوت  الحق(، ويف   (، يأيت الرتكيب يف آخر املركب )اسم + ضمري 33

( يأيت يف آخر االسم. وتكون عالمة اإلضافة  35هرية عامن )املثال ويف م

الرتكيب يف هذه األمثلة هو نفس الرتكيب ملوصل اسمي،  .  )100) )رابط/موصل(

ويف مهرية عامن. وامللكية ظاهرة   اهلوبيوت فيكون "بدل" يف املهرييت، وحتديدي يف 

لية مهمة من أجل حتديد  اسمية، ويمتلك دعم التحديد هذا قيمة شك   من خالل عبارة

 الاملك.  

 مع تكرار الضمري املتصل: 

 د=هيت(  d=hētِسّكري=ك(                 ) sakker=kاملهرييت         )  -33

 )سكر= ضمري الحق. املخاطب، مذكر مفرد(   )رابط= ضمري املخاطب، مفرد(        

 "سكرك، خاصتك )الذي يكون لك("                  

 : بدون تكرار 

 ذي=يت(  đə=tiهليتي(          ) lhɛt̄ə)    اهلوبيوت  -34

 املتكلم/املخاطب املثنى()أبقار(         )رابط= ضمري                        

 

هي   hē đe-ho) (Str. 176، 8هو( )إنه ملكي( و )-ذوميه ذي đōmeh đe-hō) (Str. 200، 21راجع مهرية عامن ) - 99

 هو( )إنه ملكي(.-ذي

 .  .Simeone-Senelle 2003انظر  - 100
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 أبقارنا )لنا االثنني(، )التي )تكون( لنا االثنني( أو "األبقار، خاصتنا"         

هو(              -ذي đe-hoأَدَبه( ) adabhذوميه( ) đōmeh) مهرية عامن -35

(Str. 208، 7) 

 ضمري املتكلم مفرد(    -)اسم إشارة، مذكر مفرد( )أداة تعريف. عسل( )رابط

 "هذا عسيل" أو "هذا العسل خيصني"              

وترتبط هذه الرتاكيب بتلك املوصلة، وتسمح بتوضيح امللكية دون الدخول يف  

 تركيب اإلضافة. 

 تركيب اإلضافة غري املبارش:  -2

تقبل كل لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة تركيبًا مبارشًا وتركيبًا غري مبارش  

نا   املركب يف حالة اإلضافة اسمني، وتوجد معايري داللية تدعم أحد  عندما يكون مكوِّ

الرتاكيب أكثر من اآلخر، ومع هذا يسيطر الرتكيب غري املبارش ألنه غري مقيد  

س قيمة الرتكيب املبارش. فقد الحظنا أنه إذا كان  معجميًا، ويمكن أن يكون له نف

ل اللغات )انظر أعاله( يشكل  للاملك ضمري كدال، فإن الرتكيب املبارش املوجود يف ك

قاعدته باستثناء اللغة السقطرية؛ فالرتكيب املبارش يف هذه اللغة مع ضمري الحق نادر  

( التي تنتمي إىل  lexèmesللغاية، ويقترص عىل عدد قليل من املفردات املجردة )

 حقل دالل مقيد، ويكون الرتكيب غري املبارش هو املسيطر.

ييز الرابط بني املكونني االسميني للرتكيب من خالل ويف اللغات الست يمكن مت

( )أو أداة( سابقة/ موصول تابع لالسم املحِدد. morphèmeوحدة رصفية )
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فة )عالمة إضافة(، وعالمة تركيب  وبحسب املؤلفني، فإن هذه العالمة ُتفرسَّ كإضا

 (. لكننا اخرتنا هنا اإلضافة.  joncteur)إضافية(، ورابط، وأيضا موصل )

 (:   N+GEN=N= اسم )  اسم + إضافة :  1  – 2

تتميز عالقة التبعية بني املكونني رصفيًا من خالل وحدة رصفية متغرية يف العدد، 

ب املبارشة، ولدى الواسم  وتركيبيًا من خالل الكلامت املوجودة يف الرتاكي

(marqueur  ( يف معظم لغات جنوب اجلزيرة العربية نفس القاعدة املعجمية )يف

وال خيتلف  ، )101) املفرد ويف اجلمع( كتلك اخلاصة بعالقة التجاور للمذكر أو الرابط

يف النوع )مهام كان نوع املحِدد أو نوع املحَدد(، ولكن يمكن أن خيتلف يف العدد  

ن املحَدد مجعا، وعدد املحَدد هو الذي يدعم عالمة اإلعراب، ومع ذلك  عندما يكو 

  ،ة أدناه، العديد من احلاالت الشاذة يف نظام التوافقيوجد هناك، كام سنرى يف األمثل 

اجلمع نادرا يف بعض اللغات، وهناك ميل واضح لتوحيد الرتكيب مع    استعاملويبقى  

 العالمة يف شكلها املفرد. 

ذ(  đوالسقطرية يكون الواسم يف صيغة املفرد: ) وبيوتهرية واهليف اللغات امل 

 اللغتني ويف .(البينسنية املحكيات بدون أو اللغات يف = (صائت ) d أو) = ()صائت

لكية  لعالمة  املميزة الرصفية  الوحدة تكون واجلبالية البطحرية
ِ
 حركية  امل

(vocalique)  املفرد  يف  )(e  و البطحرية يف  )ɛ́(  املحَدد  كان  وإذا  ،)102)   باليةاجل يف 

 مع) اللغات كل = ل( يفl)  الكلمة بداية املوجودة الرصفية الوحدة  تكون اجلمع يف

 

 (Simeone-Senelle 2003, 2011 :1087 )انظر  - 101

 (. 44الاملك )معجم اللغة اجلبالية   -ذ( عالقة الربط التي ال تعني عالقة اململوك đ =اجلبالية متيز ) يف اللغة  - 102
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 ما اإلشاري، اجلمع قاعدة مع صيغته وتتوافق ،(اجلبالية اللغة يف (= إظiź) وجود 

 أدناه( الذي يميز املحِدد، ل( )انظر  - l)    اجلر  حرف  يكون حيث  البطحرية  اللغة عدا

 .اجلمع يف كام مفرد  اسم  يتبع أن  أيضاً  ويمكن 

 غري ِملكية  إىل األول  معًا( يشري املبارش  وغري  الرتكيبان )املبارش  جيتمع وعندما 

 إنام،  (inhérence) تالزم  عالقة  يف  ليسا وحمِدده املحَدد  أن إىل  الثاين  يشري بينام ثابتة،

  مؤقتة بحكم القاعدة ال بحكم الواقع.  ة متبادل  ِملكية 

 )حمكية بدوية(  ِذ=هارون(    đə=hārūnباليت(  )  bālēt)   املهرييت  -  36

 = ماعز (  )صاحبة       إضافة                 

 " راعية / مالكة ماعز" )التي هتتم بالامعز(         

 هارو(   -باليت  bālēt-hārū( )6املثال رقم )مقارنة هذا مع 

 واألمر نفسه يف اللغة اجلبالية: 

  iź-írún)    (/baʕalاعال( )/أداة تعريف . āʕalملعجم اجلبال    )ا -37

 (44إرون(         )املعجم اجلبال  -إظ

   ماعز  إضافة مجع =            مسؤول تعريف. أداة                  

  "راعي الامعز"   

 اعال إرون "راعي العنزة"(   āʕal ɛrún :)  املفرد  يف
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 بعل )أعال( املتبوعāʕal) baʕal) ـ ــ ) ل لصيغة املعرفة تدعم ا (37)  املثال  ويف

 ويشكل  ،اجلمع يف بإضافة املتبوع االسم مجع تدعم كام املركب، االسم مفرد  بإضافة

 اجلمع  معنى  وحيمل جامدة، واحدة  وحدة اإلضافة  عالقة  مع املحِدد  االسم

 (iź-írún) تطور ،(64،65) أدناه  انظر ) ،"رعاة الامعز " (  اجلبالية اللغة  معجم 

 خالل  من  معّرًفا املحَدد  يكون عندما مبارش، غري السقطرية(. ويصبح الرتكيب  اللغة

 قرابة.  اسم  كانت لو حتى  األداة، 

 إديسوص(     )معجم اجلبالية( ɛdésɔśإبري(    )    ́ ɛbrɛ  )   اجلبالية  معجم  -38

 ى أفع تعريف. أداة .مفرد  .إضافة   .ابن .  تعريف أداة

 مثل شعبي من مأخوذ  مثال (، عىاألف ابن(

.  Strاصايود(  )-ذ  đ-aṣayyōdِحربيت(    )ḥebrīt   ) عامن مهرية  - 39

266 ،6   &8 ) 

 صّياد( تعريف. أداة  .مفرد  .إضافة. بنت .تعريف  أداة             

 "الصّياد  ابنة                           "

 ابن،:  القرابة أسامء فيام خيصو (،  واملهريوت اليمن )املهرييت يف  املهرية اللغة  ويف

 :(préformante):ذات اإلضافة للجذر  للمفردات فقط كن فال، يمأط بنت،
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ēbrəḥ  ِحربي للمذكر  ،tībrəḥ   ِحربيت للمؤنث  ،nūabḥ     103( للجمع حابون( 

 . )104)(  54،  املهرية  اللغة معجم انظر  (واضحة  إضافة مع أن تتشكل

 ( بدوية ِل=سامِل(  )هلجة le=salēmحابون(   )ḥabūn   )   املهرييت -40

    سامل مجع.  .إضافة          أوالد                      

 "سامل  أوالد " 

 ( بدوية ذ=هايبيت(   )هلجة  đ=haybītِحربي( )  ḥəbrē )   املهرييت  - 41 

 ناقة  =مفرد  .إضافة       ابن/صغري                 

 "الناقة صغري                  "

 أعضاء  أسامء  مع  نجده  أن  ويمكن  ،اسم املضاف  من  أكثر  الرتكيب  هذا  ويتكرر 

 .اجلسم 

  ِذ=عيل(  đə=ʕali)             (   ِِرد ڨ ( ḳɛrd   اهلوبيوت  -42

 عيل  =مفرد  إضافة.                صوت                

 "عيل  صوت               "

, Morris 1985) ميليك( -ذ  đ-mílíkرِصوت(  ) śeróṭ  )   البطحرية -43

123 ,3 ) 

 

 برت، بر( تكون دائاًم يف حالة اسم مضاف. ber، bertيف حني أن )  - 103

 ( هذه امليزة دون التعليق عليها.2009   :230)  Watsonذكر  - 104
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 مالك  – إضافة  صوت                     

 " حلو مالك صوت                        "

 ويكون اجلسم، من أعضاء  اسم   استعارة  خالل من  األماكنأسامء  صياغة  كام تم

 :علم اسم الغالب  يف املميز  املكون

 ( ارويش  ِذ= də=śárwī) )ِحروه(         ḥərūh    )   املهرييت-44

 ( رأس رشوين )يف قشن() ) . رشوي مفرد  .إضافة  .  رأس           

ون ḳérúnمعجم اجلبالية )  -45 حريتا( )معجم  - إظ  iź-ḥĩrət́ ə(   )ڨب 

 (xiiiاجلبالية  

 قرون                إضافة. مجع. جبال 

 )105)  "قرون اجلبال" )اسم منطقة يف ظفار(                             

 )ڨديري  هي   مَ   دي=   di=maḳdérihən)  (زريهَح    ḥázereh)  السقطرية  اللغة    - 46 

 إضافة. مفرد. مقدرهيني                )106) قعر                            

 ممر مقدرهيني" "                          

ويمكن للرتكيب أن يندمج معجميًا، فلالسم املركب الناتج عن هذا الرتكيب  

لتال فاسم سمكة )فهد البحر( ناتج عن نفس الرتكيب يف اللغة  معنى خاص به، وبا

 املهرية يف عامن واللغة اجلبالية: 

 

 الشائع أن معناها: القرون السود. - 105

 . ( 170،معجم اللغة السقطرية  ḥázrehمعناها األول "فتحة سن ساقطة"، واملعنى الثاين "هاوية" )انظر   ḥázerehَحزيريه   -106
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 Morrisذي راورم(     đe ráwrem( )إڨيڞب    eḳayźerمهرية عامن )  -47

1983, 138))                     

 أداة تعريف. فهد       إضافة. بحر                      

 Morris) ) 107) إريمنيم(   eremnem(   (ڨيڞب    eréźḳاللغة اجلبالية )  -   48

1983 138) 

 فهد            إضافة. بحر                            

 فهد البحر                                            

 ويف بعض هذه األسامء املركبة ال يوجد تنوع يف العدد لعالمة اإلضافة: 

ِذ=محسيت(                                đə=ḥamsīt(  )عظميت ʕađə̣ mītاملهرييت ) - 49

 )هلجة بدوية( 

 ظهر             إضافة. مفرد. سلحفاة                             

 "َصَدَفة، قوقعة"  )ظهر سلحفاة(                            

ِذ=حيِمستني(    đə=ḥiməstənعايظام(  ) ʕayđə̣ mاملهرييت     )  - 50

 ة بدوية( )هلج

 ظهر )مجع(              إضافة. مفرد.  سلحفاة                                        

 "َصَدف، قواقع"  )ظهور السالحف(                                      

 

املمكن أن يكونا ( عند جونستون )معجم اللغة اجلبالية(، ومن  ɛ( هنا و )-eيعود الرتميز ملوريس الذي يوضح االختالف بني )  -  107

 تنوعني هلجيني خمتلفني. 
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 ويف املقابل، يوجد هذا التنوع يف تركيب آخر جامد لنفس النموذج:

ۇت ḳaśirūtاملهرييت     ) -51 ِذ=حامسيت(         də=ḥamsīt)  (    ڨڛب 

 ل=مِحيستني( l=ḥemésten(       ) ڨڛيور  ḳaśyōrو)

 صوت         إضافة. مفرد. سلحفاة          أصوات        إضافة. مجع.  سلحفاة    

"َصَدَفة، قوقعة "و" َصَدف، قواقع" )"صوت/أصوات       

 السلحفاة/السالحف"(

 ة املفرد أو اجلمع، بعد رابط. ويمكن أن تأيت عالمة اإلضافة يف صيغ 

 tīerǧha(   )ڨاڛنل=  =nəāśḳlت( )يهاجر  tīerǧha )108)  )   املهرييت  - 52

 ذ= ِمسلوي( də=məsloyهاجريت(      )

 أتباع   إضافة. مفرد = منطقة املسيلة   ، أتباع   إضافة. مجع. قشن                 

 ة"  "سود قشن، سود منطقة )وادي( املسيل                 

 ل=رحبيت(  l=rḥabētبول(        )  bōli)املهرييت      -  53

 ناس         إضافة. مجع.  مدينة                        

 "أهل املدينة"                         

 

 هذا اسم مجع/رابط ويعني "ناس من أصل أفريقي، أحفاد العبيد، األتباع، السود بشكل عام".  - 108
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 (22)معجم اللغة اجلبالية  إهلويت(   -ز  ź-elhótiاعيهل(  )  aʕéhlاجلبالية )  -   54

 أداة تعريف. بقر -إضافة. مجع   أداة تعريف.  ناس             

 "راعي البقر"                                      

 ، إضافة اجلمع نادرة جدا: اهلوبيوت يف اللغة 

( حييضوتني-ذِ   đe-ḥeyđōten)   (    إصنيويت   eśnéwwet)  اهلوبيوت  - 55

 ( 121  اهلوبيوت )معجم اللغة 

 أداة تعريف. أذان -إضافة. مفرد أداة تعريف. مفاصل                

فصل الصدغي الفكي(       
ِ
 "مفاصل الفك"  )مفاصل األذن = امل

 وليس فقط يف األسامء املركبة:  

 (Str. 60،1)جينبيه(  - حي- ذِ  đe-ḥe-gēnbet)   (    beyār)   اهلوبيوت  -56

 جنبة  - أداة تعريف   - مِجال         إضافة. مفرد                       

 " بعض مِجال اجلَنََبة" )قبائل اجلَنََبة مفرده جنيبي(                  

ا من املكونات   وُتظهر األمثلة أعاله أن املُعرف يف هذا الرتكيب، قد ال يمثل أي 

 هو احلال يف الرتاكيب املبارشة.  (، كام55،54( أو كليهام )56(، أو أحدمها ) 43)
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 :مالحظة

املتصلة مع إحدى   )109)  تاهلوبيو يستخدم املتحدث نفسه يف إحدى اللهجات

ذ=( يف نفس العبارة، والرتكيب ذا العالمة    =đاللهجات اجلبالية الرتكيب ذا العالمة ) 

(ɛ=  :يف املركب االسمي الذي ال يوجد فيه عالقة ِملكية )=ي 

 ِذ=ديكيكنيت(    đə=dɛkəkənētفتيح(      )  ftiḥ)     اهلوبيوت 

 الدكاكني )مجع دكان(  افتْح        إضافة=                     

 "افتْح الدكاكني"                     

ftiḥ)                     (      )فتيحđə/ ɛ=dəkkūn    )ون  ِذ/ ي=ِدكُّ

 افتْح         إضافة=دكان                     

 "افتح الدكان"                     

بشكل واسع، للتعبري  (  =dويف اللغة السقطرية، يسيطر الرتكيب غري املبارش مع )

 :عن امللكية أو الربط. ونجده مع أسامء أعضاء اجلسم

 də=ʕɛyn( )أيڛفرور  / ڛيِفر śēfər/ ʔəṣ ́ fərorالسقطرية ) -57 

 ِذ=عيني(

 هدب/أهداب          إضافة. مفرد=عني                    

 "اهلدب/األهداب" )وجود املحِدد هنا زائد(                 

 

 ، وهي األقل تنوعا هلجيًا يف اليمن، وليس لدهيا أداة. اهلوبيوت  جيب التنويه إىل أن  - 109
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زء الثاين للمركب االسمي ثابتا )إضافة. مفرد= اسم مفرد( اسم. ويف  ويبقى اجل

   śēf đ-āyn( يكون الرتكيب مماثال )118 اهلوبيوت )معجم اللغة  اهلوبيوت اللغة

 أين( )َشعر/إضافة=عني(. -يف ذ ش

ويف املهرييت )تنوع بدون صوت حلقي جمهور(، يتم معاجلة الرتكيب يف حالة  

(؛ )مجع ڛفرين śəfrīnامدًا يف االسم البسيط: )مفرد البناء معجميًا، ويكون ج 

śfərīyin    ڛفريي( < )śfr=ʔɛyn (  373) املهري  املعجم انظر ( )عيني -ڛفر

śəfəryēn    مدونة قديمة، " در اإلشارة إىل وجود وجت(. ڛِفريي Jahn (1902, 

،  ( "رمش العني" ا أيندوِفر  ش  śôfer da ayn" هبا تركيب غري مبارش مع مفرد )(240

تني( "رموش العيون" )املكونان يف  أين ال  ڛِفريون śferiôn la ayéntenومجع )

 اجلمع(. 

  ديي=أوز(  diy=ɔzعاطبي(          )   ʔaṭbiالسقطرية  )  -  58

 رضع. مثنى     إضافة. مفرد= عنزة                 

 "حلمتا الامعز"                

 دي=ليهي( di=lehéإيطوب(          )  ʔiṭobالسقطرية   ) -  59

 رضع. مجع     إضافة. مفرد= بقرة                

 "رضوع البقرة"                

اخلصوصية أو امللكية، ملحِدد  ونجد نفس الرتكيب الذي يوضح الربط، أو 

 اسم علم، أو عنوان: 
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 دي=مهرا( di=máhraبيدييه(          ) bédiyehالسقطرية   ) -  60

 صحراء           إضافة. مفرد= املهرة                        

  "صحراء املهرة"                    

 (اطهانڝدي= di=ṣáṭhanوارار(          ) warār  ) السقطرية   -  61

 رضائب          إضافة. مفرد= سلطان                 

 ( "رضائب السلطان" )رضائب القانون واألمر الواقع ُتدفع للسلطان            

 

 )ڝاطهاندي=    di= ṣáṭhanميجيدوه(          )  megídoh)   السقطرية     -   62

 ساللة            إضافة. مفرد= سلطان                       

 "نسب السلطان"                    

( أن التوافق يف العدد لعالمة اإلضافة مع  61( و )59وكام توضح األمثلة ) 

 املحَدد ليس نظامي ا. 

 ل=إيفوي(  l=ɛfœ(          )ڝيِهلأ ʔāṣihəl ) السقطرية   -  63

 إضافة مجع = ناس أصول                             

 "أصول الناس"                   

ويميل الرتكيب غري املبارش كذلك يف اللغة السقطرية إىل اجلمود مع عالمة ثابتة،  

 من خالل األمثلة التالية:  وهذا، وفقًا للعملية التي يمكن أن نجد فيها عالمات
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دي=عريديب( واجلمع   di=ʕɛrdəb( )ڞاِفِره źáfərəh) السقطرية   -64

(źəfárhən (       )ظِفارهنيlə=ʕɛrdəb )ِل=عريديب 

 ضفرية        إضافة. مفرد= رقبة             ضفائر         إضافة. مجع= رقبة       

 رقبة" "ضفرية الرقبة" و "ضفائر ال                

ديعريديب(، ويف اجلمع    diʕɛrdəbوُقّلص املركب إىل مفردة واحدة: يف املفرد )

(ləʕɛrdəb    ولإلضافة نفس صيغة اسم اإلشارة، وينتهي املركب .)لِعريديب

  اللغة  معجم يف  إرون- ڞإ  iź-írún( 37بالداللة عىل "ُعنق" )انظر يف املثال ) 

  اإلضافة،   لعالمة تفسري إعادة هناك أن دراكإ  يمكننا  املثال  هذا خالل ومن(. اجلبالية

( يف =lدي=( يف املفرد، و)  =di) البادئة  ذي بسيط اسم من الرتكيب  تصنيف وإعادة

اجلمع، ويكون اجلمع يف بعض األسامء التي صوهتا يف أول الكلمة صامت جذري  

(-d( حرف ،)-l ( فمثال كلمة ،) ǧeǧd  )ديك، دجاجة"، يكون مجعها    )110)   دجيج"

(ilǧeǧ    :وقد تدخل املفردة نفسها يف تركيب إضافة مدلوله ،)إجليج      

 )111) ( د=إجليج )    (ǧeǧd=il  ماحفيش šfeḥma)  السقطرية      -  65

 مكان       إضافة. مفرد= رقبة                             

 "بيت الدجاج"   )موضع/ مكان الدجاج(                             

 

 إجلوج(   ʔílgogاجلمع )  دجيوجوه( )بعالمة املؤنث( ويف  degógoh( يوضح أن الكلمة للمفرد )120معجم اللغة السقطرية )  -   110

 مأخوذ من اللغة العربية. - 111
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( /e/البطحرية يتميز الرتكيب غري املبارش من خالل عالمة اإلضافة )ويف اللغة 

( يف اللغة اجلبالية، كام أهنا متثل أداة التعريف واإلضافة معًا يف اللغة  /ɛ́/القريبة من ) 

اجلبالية، ويبقى اللبس بني أداة التعريف واإلضافة مستحيال عندما يكون املحِدد اسم  

 علم )معرف جوهريًا(. 

 (Morris 1983, 136)( إِرقبييت erəḳəbiitِمعال( ) məʕaaliطحرية )الب - 66

 خليج )أو خور(           إضافة. رقبيت                       

 "خليج )أو خور( رقبيت                                   "  

 Morris 1983, 136()إميسموون(    emesmuun)بِن(    ben  )112)  )البطحرية    - 67

 ابن           إضافة. مسمون                      

 "ابن مسمون"                         

يكون املكون الثاين  فويسمح تركيب آخر يف اللغة البطحرية بتفسري عالقة الربط،  

لـِ"، وليس املقصود به حمِدد اإلشارة )اجلمع( وال الرابط،     l(ə) للمركب مسبوًقا ب " 

"ألجل/   1تلقي، املستفيد. ويساوي الرتكيب يف اسم عني امللكن حرف اجلر الذي ي

 وال يوجد هذا الرتكيب مع هذه القيمة يف اللغات األخرى. ، )113)  2  لـ " اسم 

 (Morris 1983، 130)ِل بِطحرييت(     lə bəṭáḥriitإقاع(  )   eḳáʕالبطحرية  )  -   68

 )بطحريني( أداة تعريف. أرض/ بالد               إضافة. بطحري                

 

 بر عيل(.  ber ʕaliy( 1ندرك أن لدى اسم القرابة هذا صيغة خمتلفة عندما يكون يف تركيب مبارش )انظر ) - 112

 .يف بعض اللهجات الفرنسية: "هذه السيارة ألبيه"   - 113
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 "أرض البطحرية"                   

 ( Morris 1983, 135)ِل ِكلييت(   lə kəliit(  )ڛيبه  śebh  )البطحرية    -  69

 دهن          إضافة. كىل                          

 "دهن الِكىل"                         

( ال وجود 69ال )( املحِدد وحده هو أداة التعريف، ويف املث68ويف املثال ) 

 للمكونات. 

 ضمري[ + اسم:   =   خصوصية اللغة السقطرية: ]إضافة :  2- 2

لكية من خالل ضمري   -الحظنا أن احلاالت 
ِ
التي توضح اللغة السقطرية فيها امل

نادرة، ويتضمن ذلك بعض أسامء القرابة فقط: "أب"،  -سم بدل ملصق قبل اال

"سيدة"، وعندما يمتلك الاملك داال   "أم"، "ابن/ ابنه"، "زوج ويعني أيضا سيد"،

ا يكون الرتكيب مبارًشا بشكل دائم يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة  ضمريي  

 األخرى، بينام يكون غري مبارش يف اللغة السقطرية. 

الضمري الشخيص به يف صيغته املنفصلة ويف الرتكيب اتصاال غري مبارش،    ويتصل

(di ونادرًا ما يكون ،)=دي = ( الضمري بصيغته املنفصلة متصالً بام بعدmən   ،)ِمن

( )حرف جر يدل عىل املصدر(، بينام يكون املركب  -م  - mويتقلص أحيانا إىل ) 

املصاغ تابًعا دائاًم إىل اسم حمَدد واحد أو إىل اسم حمَدد مسبوق بحرف اجلر الذي يدل  

 عىل وظيفته. دائاًم ما يكون تركيب الكلامت كالتال:  

 = ضمري شخيص( + اسم   فة)إضا
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 ( اسم. -شخيص( + )حرف جر = ضمري    و )إضافة                                 

وتسمح سامت الرتتيب الرصيف والبنائي بتمييز اللغة السقطرية داخل لغات  

جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، والتقارب من خالل بنائها لبعض الرتاكيب يف اللغات  

 ة يف الشامل: )الدهليكية، التغرية، التغرينية(.  األفريقي -  السامية 

 ( شهيم šhem)        (دي/ ِمن= هييه( di/mən=yhehالسقطرية  ) -  70

 إضافة/ حرف جر= ضمري الغائب. مذكر. مفرد        اسم                            

 "اسمه"                                    

 (ِمڨاڝاڝ məḳáṣaṣيه(           ) م= ،  m=yeh ) السقطرية     -  71

 حرف جر= ضمري الغائب. مذكر. مفرد           شارب             

 "شاربه"                              

 أمام اسم مركب:  

 (ڨاڨابِر=  bər=ḳaḳaدي=هوي(         )،  di=hœ   ) السقطرية     -  72

 بن= أخت/أخ ا            إضافة = ضمري املتكلم. مفرد                    

 "ابن أخي/ أختي"                                 

 أمام مركب اسمي جمرور: 

 (حالف   -ِمن   mən-ḥalfحان(        )   -دي ،  di=ḥan   )السقطرية      -  73

 خارج القرية   إضافة = ضمري مجع                                  
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 "خارج قريتنا"               

 ميجليس(   -هي دي   )إجياح دي=  ʔégaḥ di=hi di-méglis)  )السقطرية    -  74

)صعد ماض. ضمري الغائب. مذكر. مفرد + إضافة=ضمري الغائب. مذكر. مفرد +  

 جملس(  -نحو

 "َصَعَد إىل مكان راحته"               

( من نص مسجل عام  75مثالني من خالل بنائهام: يأيت األول ) ةويمكن جتزئ 

( من نص مُجع يف ديسمرب  76دث من الساحل الشامل، بينام اآلخر )م عرب متح1997

م قريبًا من رأس مومي )رشق اجلزيرة(، ويوجد يف النصوص القديمة ترتيب    2010

 : ثابت يف هذه الرتاكيب

د=سيه        -) طاحريوه   دي     ṭaḥéroh de- d=seh bébəh))السقطرية     -   75

 بيبيه( 

 + إضافة = ضمري الغائب. مؤنث. مفرد + أب(  -و)ذهب. ماض. مؤنث. مفرد + نح

 "ذهبْت عند والدها"                                 

لكية للمحَدد، ولكنه يأيت بني حرف اجلر واالسم التابعني له،  
ِ
ويتبع تركيب امل

طاحريون ديس ديبيبه(   ( debébəh dsé ṭaḥéroh   األسايس: وسيكون الرتتيب

لكية ال
ِ
 ذي يسبق املركب االسمي بأكمله )حرف جر+ اسم(مع حمِدد امل

 دي=هو(  di=hoزيرعيه(       ) zérʕeh   )السقطرية    -  76

 زْرع     + إضافة = ضمري املتكلم. مفرد                           
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 "زرعي"                             

ربية احلديثة  وتأيت أداة امللكية بعد املحَدد )كام يف لغات جنوب اجلزيرة الع

 .دهيو زيرعيه(  (diho zérʕeh األخرى( بداًل من  

 : اإلضافة املركبة  -3

لكية أو االنتامء بني مكون اسمي وبني  إهنا ختص  
ِ
الرتاكيب التي تربط فيها عالقة امل

اسم آخر، هو نفسه يف حالة إضافة مع اسم أو ضمري بدل، ويمكن أن يكون هذا  

 الرتكيب متكرًرا: 

ب( الذي ينتمي إىل )ج(... )ج: يمكن أن يكون اسم أو حرف  ينتمي )أ( إىل )

 جر(. 

احلال يف تركيب بسيط، ال تكون حالة البناء بني )أ( و)ب( يف هذه احلالة، كام هو 

اجلسم، ويكون تركيب املكونات    عضو يف  ممكنة إال عندما يكون )أ( اسم قرابة أو اسم

يطة بني عنرصين، ودائاًم ما يكون  األخرى غري مبارش ومتميًزا كام يف اإلضافة البس

عدا اللغة السقطرية عندما يكون  ( ما  segmentالرتتيب: حمَدد + حمِدد، يف كل مقطع )

 الضمري الشخيص هو الدال عىل الاملك. 

 حيب غا ِذ =مبورك(       ḥayb ġa də=mbōrəḳاملهرييت    )   -  77

 إضافة = مبورك(   )أب      +      أخ    +                              

 "أبو أخ مبارك"                            

 ِحروه ِذ = حابر= يس(  )هلجة بدوية(     ḥərūh đə=ḥabr=es)  املهرييت     -  78

 رأس + إضافة = ابن= ضمري الغائب. مؤنث. مفرد                             
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 "رأس ابنها"                             

ج ثودي ِذ= هام= يس(     يتود  tɔdeǧ  ŧōdi  đə=hām=is)   املهرييت      -   79

 )هلجة بدوية( 

)الغائب. مؤنث. مفرد. مضارع رضع +  رضع + إضافة= أم= ضمري الغائب.  

 مؤنث. مفرد(

 "يرضع رضع أمه"                    

 هيم حبون ِل=حبيني=هيم(  hēm ḥabūn le=ḥabení=həmاملهرييت    )  -  80

ب. مذكر. مجع + أطفال + إضافة. مجع=أطفال= الحقة.  ضمري الغائ      

 مجع  ضمري الغائب. مؤنث. 

 "إهنم )هم( أوالد أوالدهم )أحفادهم("                  

 (Str. 44، 14حيبيس(       )  - تيث ِذ  teŧ đe-ḥébes)    اهلوبيوت -  81

 فرد أب ضمري الغائب. مؤنث. م  -امرأة  +   إضافة. مفرد                    

 "زوجة والدها"                  

 (   Str. 42, 6(    )أڝايدبال  - تيث ِذ  teŧ đe-bāl aṣayd)     اهلوبيوت -  82

 مسؤول  +  أداة تعريف. سمك   -امرأة  +   إضافة. مفرد                      

 "زوجة الصياد"                     

 أمان(            -ت د = بولهاجريي  haǧerīt d=bōli-āmɛnاملهرييت   )   -  83
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 عامن -أتباع   +  إضافة. مفرد= ناس                          

 "السود التابعون ألهل عامن"                      

بعل/ يعمل بشكل  baʕal ( أن الرتكيب املستند عىل /83( و)82يبني املثاالن )

 . جيد كاسم مركب )ال وجود لعالمة اإلضافة بني مكونيه(

 إميش(   )معجم اللغة اجلبالية( -إطب إ ɛṭb ɛ-́ ʔɛməšاجلبالية )   -  84

 أم. ضمري املخاطب. مذكر. مفرد -أداة تعريف. حلمة + إضافة مفرد         

 "حلمة والدته"             

 :ويف اللغة السقطرية، تأيت أداة االمتالك ملتصقة قبل االسم املوسوم كإضافة

 بيبيه(              =  هوي دي  =  بييه دي    bīyəh di=hœ di=bébeh   )السقطرية       -    85

 أم    +   إضافة=ضمري املتكلم. مفرد + إضافة = أب                          

 "والدة والدي"                                 

مون شهيم د= إهيي   )behédi=b *m d=ihiɛhšn ɔm )السقطرية   - 86

 دي=بيبيه( 

 تفهام  + إضافة = ضمري الغائب. مذكر. مفرد +  إضافة= أب( )اس        

 "ما )يكون( اسم والده"           
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 اجلداول املوجزة:  -4

 عالمات اإلضافة )تركيب حتلييل(: 

اسم حمِدد+  

 اسم حمَدد
 وبيوتاهل املهرية 

احلرسوس

 ية 
 السقطرية  اجلبالية  البطحرية 

حمَدد+  

مفرد=اسم  

 مفرد/مجع 

đ/d= 

 =ذ/د

đ= 

 =ذ

đ= 

 =ذ

ε= 

 =ي

ε= 

 =ي

d= 

 =د

حمَدد+  

مجع=اسم  

 مفرد/مجع 

l= 

 =ل

l= 

 =ل

l= 

 =ل
 

iź= 

 =إظ
l= 

 Ø Ø -ل -Ø Ø Ø l ثابت

مع ضمري 

 شخيص 
Ø Ø Ø Ø Ø 

 =( D)ضمري

)مـِ )ن(( = 

 ضمري

 ترتيب املكونات يف تركيب إضايف. 

 السقطرية اجلبالية البطحرية  احلرسوسية وبيوتاهل املهرية حمَدد+حمِدد 

 + - (+)* + + + ماسم + اس

 *(+) - + + + + اسم= ضمري الحقة

 + + + + + + اسم + إضافة= اسم

d=  ضمري +حرف

 جر( اسم
- - - - - + 

 تكرار نادر جدا *)+(
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 :اخلامتة  -5

o  يف مجيع لغات جنوب اجلزيرة العربية، دائام ما يكون ترتيب الكلامت يف الرتكيب

ا العالقة عبارة عن أسامء، سواء كانت يف + حمِدد، عندما يكون عنرص اإلضايف: حمَدد

حالة إضافة أم ال. والرتكيب التوليفي أقل شيوعًا، فهو يرتبط باحلقل الدالل الذي ينتمي 

إليه املحَدد؛ وجيب أن يكون كال االسمني يف عالقة ِملكية ثابتة، وعالقة انتامء غري 

هو الوحيد املمكن عندما  ناء اللغة السقطرية، حيث الرتكيب املبارش متامسكة. باستث 

يكون للاملك ضمري شخيص كدال. جتدر اإلشارة أيضا إىل أن بعض أسامء القرابة، بنفس 

اجلذر املعجمي، هلا صيغة خمتلفة يف الرتكيب املبارش والرتكيب غري املبارش يف مجيع 

 املزيد من الدراسات املفصلة.جيب أن تكون هذه النقطة موضع واللغات، 

o ضافة نفس القاعدة اخلاصة باملحِدد اإلشاري أو الرابط، وترتبط دائام يف عالقة اإل

 أن ختتلف باالسم املحِدد، املكون الثاين للرتكيب، وهي ثابتة من حيث النوع، ويمكن

من حيث العدد، وفقا لعدد املكون األول )االسم املحَدد(، ويميل الرتكيب إىل اجلمود 

 يف املفرد.

o ن خالل الرتكيب األسايس عندما يكون الضمري الشخيص هو  تتميز اللغة السقطرية م

الدال عىل الاملك، ويكون الضمري، يف الصيغة املنفصلة، مضاًفا بعد عالمة اإلضافة، 

ويتم عكس الرتتيب مع املحِدد + املحَدد،   ،الرتكيب املُصاغ االسم املحَددوبالتال يسبق  

 اللغات األثيو/أفرو سامية. وجتعل هذه السمة اللغة السقطرية قريبة من بعض 

o   يف اللغات التي توجد فيها أداة تعريف، يمكن لكل مكون اسمي داخل يف تركيب إضايف

اة، وتتشارك لغات جنوب اجلزيرة العربية )مبارش أو غري مبارش( أن يكون معّرفًا بأد

اصة احلديثة مع لغات سامية جنوبية أخرى حمكية يف أريرتيا ويف إثيوبيا هذه السمة اخل

 هبا.
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o  يف األخري، جيب اإلشارة إىل أن عددًا من هذه الرتاكيب اإلضافية جامدة معجميًا، ويكون

معنى العملية، مع  ذلك عىل وجه اخلصوص يف اللغة السقطرية حيث يمكننا فهم

 التجديد يف البناء الرصيف االسمي.

o  من الدهلكية، جيب أن تعطينا املقارنة مع لغات أخرى من السامية اجلنوبية، بدءا

املفهرسة حديثًا، واملحكية، مثل اللغة السقطرية، يف بعض اجلزر )يف أريرتيا(، ضوءًا 

ف الرتكيبي جديدًا عىل أداء وقيمة هذه الرتاكيب وآثارها عىل الرص

(morphosyntaxe.يف اللغات السامية ) 
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 صيغة املستقبل 

 في اللغات السامية الجنوبية
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 صيغة املستقبل

 )114) في اللغات السامية الجنوبية

 تقديم اللغات:. 1

ذات   الست  هتدف هذه الدراسة إىل استعراض صيغة املستقبل بإجياز يف اللغات

الصلة، وترتبط مجيع هذه اللغات بفرع اللغات األفروـ آسيوية، وبشكل أدق باللغات  

 جمموعتني: لغات جنوب اجلزيرة العربية، واللغات  السامية اجلنوبية املقسمة إىل 

وـ سامية(،  وتشرتك هذه اللغات يف عدم امتالكها لنظام كتابة  األفروـ سامية )أو األثي

معروف، وهي لغات حمكية يف منطقة مشرتكة متتد عىل جانبي البحر األمحر، كام أهنا  

ر. ولغات جنوب اجلزيرة  تشرتك يف أنه تم تصنيفهن مؤخرًا بأهنا لغات معرضة للخط

الكوري   جزر سقطرى وعبد  العربية احلديثة الست املحكية حاليًا يف اليمن: يف 

وسمحة يف خليج عدن، وعىل الرب يف املنطقة الرشقية وعرب احلدود مع سلطنة عامن،  

ويتعلق األمر بـ: اللغة السقطرية، اللغة املهرية، اللغة اهليبيوتية، اللغة احلرسوسية،  

تكون  البطحرية، اللغة الشحرية )أو اجلبالية(. أما اللغة األفروـ سامية التي س اللغة

 

114 - SIMEONE-SENELLE, Marie-Claude. 2011d. L'expression du futur dans les langues 

sémitiques méridionales. Document de travail 2011 (11 p.) : https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01489274 



 
 

182 
 

فهي الدهلكية، وهي حمكية حرصيًا يف إريرتيا يف ثالث جزر يف   دراستنا هنا  موضوع 

 أرخبيل دهلك.   

ترتبط اللغة الدهلكية باللغات األفروـ سامية األخرى املحكية يف املنطقة، وسيتم 

نا للمقارنة )وبشكل رئييس: التغرية، التغرينية، األمهرية(، وتتميز  االستشهاد هبا ه

( )فعل + فاعل  VSOاملجموعتان بشكل نموذجي من خالل ترتيب اجلملة )هاتان  

+ مفعول(، وفعل مساعد + فعل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، وترتيب 

وأحيانا بالتناوب   ( )فاعل + مفعول + فعل(، وفعل + فعل مساعد،SOVاجلملة ) 

 مع فعل مساعد + فعل، يف اللغة الدهلكية. 

النظام الفعيل األسايس فهو نفسه يف اللغات السامية، ويقوم عىل تعارض  أّما 

يف مواجهة   ( )ماض  opposition aspectuelle binaireمظهري ثنائي )

(.  système aspecto-temporelمضارع(، وتطور إىل نظام مظهري زمني )

جتزئة  » (، وقد تناول كوهني polyvalentما يكون املضارع متعدد التكافؤ ) وعادة

compartimentage»  ( وأشار إىل حدث مستمر قد  242:  1924املضارع ،)

تكون له قيمة الاميض واحلارض واملستقبل. وترصيف الفعل الوحيد يف اللغة  

سيكون،   ( وعن حدث concomitantالسقطرية الذي يسمح بالتعبري عن تالزم )

احلديثة، متتلك مجيع  وباستثناء اللغة السقطرية يف لغات جنوب اجلزيرة العربية 

 اللغات هنا شكال خاصا للتعبري عن صيغة املستقبل وزمنه.  
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وتتنوع الصيغ اخلاصة باملستقبل بحسب اللغات؛ ففي بعض لغات جنوب  

بالتعبري عن زمن   اجلزيرة العربية احلديثة توجد صيغة فعلية ـ اسمية، ختتص كلياً 

ل يف املستقبل من خالل كلمة  املستقبل، أما يف لغات أخرى، فيتميز ترصيف الفع

(،  enclitique  pro- ou( )سواء كان متصال بعديًا أم قبليًا clitiqueواصلة )

 هذا هو احلال يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة ويف اللغة الدهلكية. 

عبري عن زمن املستقبل، ويمكن لألفعال املساعدة  ويسمح اإلطناب الفعيل بالت

للرتكيب كذلك التعبري عن فورية احلدث بدون مشاركة / إرادة   كام يمكن  ، السيطرة

الفاعل، ويمتلك قيمة زمنية قد تكون بداية احلدث متالزمة أو ال تكون يف حارض  

 املتكلم، ودائام ما يكون وقت احلدث مستقبلي ا. 

عيل يف بعض اللغات أن ُيقّعد ويؤدي دورًا حمددًا يف تطور  استطاع اإلطناب الف

الفعيل وجتديده، ويمكن أيضا تتبع أصل بعض هذه الرتاكيب، وسنُظهر  النظام 

القواسم املشرتكة والتطورات املختلفة التي متيز املجموعتني: لغات جنوب اجلزيرة  

املختلفة لصيغ   العربية احلديثة، واللغات األفروـ سامية من خالل فحص القيم

 فهم العالقة بني تطور  ني عىل حتس  املستقبل، وسنرى أن دراسة تعبري املستقبل يساعدنا 

 النظام الفعيل األفرو آسيوي، وترتيب الكلامت يف اجلملة الفعلية.

 البيانات:. 2

باستثناء اللغات املحكية يف عامن، مُجعت كل البيانات التي تستند إليها هذه  

التعبري عن شكري احلار   البحث امليداين يف اليمن وأريرتيا. وأودّ  الدراسة من خالل
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جلميع املتحدثني بلغتهم األم "لغات جنوب اجلزيرة العربية يف اليمن"، وإىل كل  

يف هذه األبحاث. وعادة ما   شكوراملتحدثني باللغة الدهلكية يف أريرتيا لتعاوهنم امل

  اللغة أو هلجتها، وكل ما ذكر عن اللغة تكون األمثلة مسبوقة بمصدر البيانات واسم  

 واللغة الدهلكية فإنه حرصيًا من بيانايت الشخصية.  وبيوت اهل

 كتابة األصوات:. 3

 śإهنا نفس الكتابة املعتمدة عند املتخصصني يف اللغة السامية؛ حيث الصوت ) 

= ɬ ( احتكاكي جانبي ثقيل ـ الصوت )صź = ɮ )احتكاكي جانبي جمهور ـ   ظ

وتشري النقطة املقيدة إىل حرف ساكن  سني ثقيل جمهور ـ  ط، ظ( بني ṯو  ḏالصوت )

جمهور يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة وصوت حلقي يف اللغة الدهلكية.  

 وبالنسبة لألمثلة غري املوجودة يف بيانايت، فقد احرتمت النقل الصويت للمؤلفني.

 تعبري املستقبل:. 4

العامل، يسمح املضارع )أو  هنا، ويف العديد من لغات  يف مجيع اللغات املعنية

عن مضارع عام، وعن مضارع مالزم   - يف نفس الوقت  - احلارض( بالتعبري 

ومستقبل، ويستخدم يف اللغة السقطرية املضارع للتعبري عن املستقبل، وال متتلك هذه  

صة  اللغة صيغة خاصة هبذه القيمة، ويوجد كذلك يف اللغات األخرى صيغ خمص

 بل. خمتلفة هلا قيمة املستق

 الصيغة الفعلية ـ االمسية:: 4-1

يوجد يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، وبشكل رئيس يف اللغة املهرية  

صيغة فعلية ـ اسمية تدعم هذه القيمة، ولدهيا وظيفة إسنادية فقط   اهلوبيوت واللغة
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ويمكن  ا عالمة تشري إىل الشخص،  ليس هل  غري أّنهتتوافق يف النوع والعدد مع الفاعل،  

هلذه الصيغة التحكم بمفعول به اسمي أو انعكايس أو فعل. وغالبًا ما يكون للصيغة  

احلركة: ويقع احلدث يف وقت التلفظ،   أفعال مع التالزم  قيمة  االسمية –الفعلية 

 ، ومن األمثلة: ويعترب كبادئ حيدث يف حارض املتكلم

 جهمونا هلو؟        jehmōna l-hɔ     :مدونتي/ مهرييت    

 )مستقبل. مذكر. مفرد. يتجه/نحو ـ أين(                      

    ؟تسافر نأي                                

 سريونا لشكف           sīrōna əl-šékf           :املعجم املهري

 (                 )مستقبل. مذكر. مفرد. يذهب/نحو ـ غفوة                                 

 سأذهب ألنام.                                        

 : جونستون، نصوص مهرية عامنية

  ho gehmōna tewōli beʕēli hebɛr   (122/11)                       

 ( رۓهب لۇبع  لۇ)هو جهمونا تو                    

كر. مفرد. يتجه/نحو ـ )ضمري املتكلم/مستقبل. مذ                    

 مسؤوليات/أداة تعريف. مِجال(  

 أسافر، أنا = )أنا بصدد التوجه( نحو رعاة اجلامل.                                
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إنه كتعبري عن التالزم، يكون فيه املشتق »(: 3- 272:  1984قال كوهني ) 

(participeمستخدما للحديث عن حدث مرتقب، ولكنه مقدم عىل أنه وش )يك »  .

 تمية: وله يف اللغة املهرية واللغة احلرسوسية قيمة الفورية، سمة اليقني، احل

   هابو نا ڞۇار     arźɔ̄nä hābū         :         مدونتي/ مهرييت 

 )مستقَبل. يستقبل. مذكر. مفرد/ناس(                                     

 ناس. ال سيستقبل                                   

 )نفس الصيغة للمتكلم واملخاطب. مذكر مفرد(                                    

   هّنم ڞار      arźɔ́n-həm          :      مدونتي/ مهرييت    

 )مستقبل. يستقبل. مذكر. مفرد ـ ضمري الحق. الغائب مذكر مجع(                    

 قبلهم، أنت)مذكر( ستستقبلهم( )=أنا )مذكر( سأست                    

 سأستقبلهم.                        

   هايبيت ناۇِهه ارد  heh ərdōna ha-bɛyt                :مدونتي/ مهرييت 

 )ضمري الغائب مفرد/مستقبل مذكر مفرد عاد/ الناقة(                                      

 ع/ سرُيجع الناقة سوف يرج                                    

k-səbūʔ ġahār، hoh xadmōnä šīš                                     het 
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 هيت كسبوع غآهر  ،        خدمۇنا شيشهۇه                           

)يف ـ أسبوع/ آخر/ضمري املتكلم مفرد/مستقبل مذكر                                      

 خماطب مؤنث مفرد/ضمي خماطب مفرد(  مفرد يعمل/مع ضمري الحق

 األسبوع املقبل، سوف أعمل معك، )فقط( أنِت.                                 

   :(92/12جونستون، نصوص مهرية عامنية)

                                     meháferdi abḳār مهفردي ابڨآر 

 ذكر مثنى/أداة تعريف بقر()مستقبل خييف م                                    

 سنخيف األبقار.                                      

 : (12/ 122عامنية ) جونستون، نصوص مهرية 

                                  ʔel hō mehabṭa lā               

 الهۇه مهابطا ال .                             

 نفي/ املتكلم مفرد/ مستقبل مذكر مفرد يتأخر/نفي( )                                

 لن أتأخر                                  

 ِجهام انكيتا    gēhməh ənkáyta       :   املعجم احلرسويس

 )غدا/ مستقبل مؤنث مفرد يصل(   ستصل غدًا.                                                 
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      mešukfēta (ʔamerōt : hoh de-hēndek) :(5/ 4نصوص حرسوسية )

 امرۇت هۇه ذاهندك مشكفيتا                       

 )مستقبل مؤنث مفرد ينام(                                 

 قالت: إين نعسانة )اآلن( سوف أنام                                  

 خلفيتا غريس   xelfēta ġayres   (46/27نصوص حرسوسية )

 )مستقبل مؤنث مفرد، حل حمل/ آخر، ضمري الحق غائب مؤنث مفرد(            

 ستأخذ أخرى املكان.             

 وتتكرر الصيغة بنفس قيمة املستقبل، يف نفس النص مع فعل يف زمن املضارع: 

 غريس فۇ ختل  txelōf ġayres :(46/30نصوص حرسوسية )

 ر، ضمري الحق غائب مؤنث مفرد(  )مضارع، غائب مؤنث مفرد، حل حمل/ آخ      

 ستحّل أخرى باملكان.          

ومتتلك أيضا األشكال الفعلية قيمة املستقبل، وهذه األفعال هي التي تقرتن هبا  

 عالمة صيغة املستقبل الواصلة. 

 :التصريفات مع الواصلة: 4-2

بحسب نمط ترتيب الكلامت يف اللغة املحددة، ستكون الواصلة هي العنرص  

ول للفعل املرصف )كام هو احلال يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة حيث  األ
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مساعد + فعل( أو العنرص األخري للفعل املرصف )كام هو احلال يف   :يكون الرتتيب

 فعل + مساعد(. :اللغة الدهلكية حيث يكون الرتتيب السائد هو

 لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة: يف   •

شحرية فقط )اسمها اجلبالية لدى جونستون( تركيب مع "  اللغة ال يوجد يف

(ḥ(a،  متصل قبيل يف صيغة ال حـ ")نصب للتعبري عن مستقبل أكيد:)ا 

  ɛb́rɛ ́ ɛd̄ésɔś ḥa-yékən désɔś   :اجلبال عجمامل

 يكني ديسوص   -يسوص حا د إبري إ                              

= حا=  ḥaتعريف، ابن/ رابط، أداة تعريف، حنش/ )أداة                              

 غائب مفرد مذكر، منصوب، يكون/حنش( 

 ابن احلنش سيكون حنش                               

 تغاد إعون  - ميت حا           mit ḥa-tġad ɛʕũn   :     م اجلبالعجامل

 نحو، ُعامن(  = حا=، خماطب مذكر مفرد، منصوب، يذهب/ḥa)متى؟،                    

 إىل ُعامن؟(متى ستذهب إىل عامن؟ )من الشائع أن يذهب شخص                    

ويمكن أن يكون هذا الرتكيب نتيجة للتقعيد من خالل إطناب  مع فعل "يريد" 

(Simeone -Senelle 1993  :271  أن مراحل متنوعة )(، وسنرى )هنا أدناه

ة والنية، ستكون واضحة يف لغات جنوب  هلذا التطور عرب مساعد دال عىل اإلراد 
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اجلزيرة العربية احلديثة واللغة الدهلكية، وقد يكون ترصيف الفعل يف صيغة النصب  

 هو أثر كيفية الصياغة التي ينتجها فعل اإلرادة. 

تا(   taا إىل حالة اللغة احلرسوسية، حيث تم حتليل األمثلة مع )وجيب أن نشري هن

ىل صيغة املستقبل ذي فعل مساعد بقوة  إنصب كمؤرش املتبوعة بفعل يف صيغة ال

  266:  1993)حدس عىل املستقبل(، فيام يتعلق بالرتمجة إىل اإلنجليزية ) 

Simeone-Senelle.) 

من املعجم احلرسويس   م عىل بيانات مستخرجة1993ويستند حتليل عام 

ويف  (، خارج السياق، ويتطلب فرز النصوص مراجعة استنتاجايت كاملة. 1977)

  - ta(، يمتلك الرتكيب مع )Stroomer  2004الواقع، يف النصوص األربعة عرش )

تا( البادئة يف فعل يف صيغة النصب صيغة هنائية يف مجيع األمثلة، وعندما يكون الفعل  

تا( مضافة للفعل )غري مرتبطة به(، ويمكن أن يكون هلا   taون )يف صيغة املعلوم، تك

عىل الرغم من أن الغاية التي تشري إىل إنجاز احلدث  صيغة التتابع )ثم عندما(. و 

املستقبيل ترتبط بمفهوم صيغة املستقبل، إال أن الرتمجة اإلنجليزية عندما تكون يف  

الذي يريد وضع عالمة عىل موقف   )115)  صيغة املستقبل تعتمد عىل تأويل املؤلف

اتج عن "االحتاملية" املتكلم بالنسبة لعبارته، والذي ترجم الفعل عرب صيغة مستقبل ن 

(Johnstone 1977 ( ويمكن أن تكون ترمجة أول مثالني أدناه .)حتى لام  113")

 ( "حتى حيدث ذلك" )ال يشء يشري أن هذا يمكن أن حيدث(.126وصلناه" و) 

 

 (، املكتوب باللغة اإلنجليزية. )املرتجم(Johnstone 1977املؤلفة درست الصيغ من خالل كتاب جونستون ) - 115
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 نسري      - تا      ta-nsīr        :(113)   يس املعجم احلرسو

           (= مجع صيغة النصب، يذهب واصلة )                                        

 سوف نذهب / حتى نذهب )ربام(                                          

 ينكيا  - تا     ta-yənkyā          :(126املعجم احلرسويس ) 

 )واصلة= متكلم مفرد صيغة النصب، يأيت(                                            

                                           نيحتى يأتي                                           

   syōrem ta wéṣelem ḥerōz :      (90/14نصوص حرسوسية )

 سيۇرم ت  وڝلم حرۇڞ                         

 )مشى غائب مجع مايض/حتى/ يصل، غائب مجع مايض/ سنط(                        

 (9/ 14مشوا حتى وصلوا إىل شجرة السنط )                         

        gehēm ta ksō tet  :(94/36نصوص حرسوسية )

ت                    چهےم ت  كسو ت 

 )غائب مفرد، سافر/حتى=و إذا/ غائب مفرد مايض، يقابل/ امرأة(                

 ( 36/13سافر حتى التقى امرأة )                 
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 الدهلكية:   ة اللغ يف   •

خيتلف ترتيب الكلامت يف اللغة الدهلكية )فاعل + مفعول + فعل(، كام هو احلال  

ترتيب الكلامت يف لغات جنوب اجلزيرة العربية  يف اللغات األفروـ سامية احلديثة، عن  

احلديثة )فعل + فاعل + مفعول(، وتكون الواصلة يف اللغة الدهلكية واصلة بعدية  

وي هذه اللغة عىل صيغة "فعلية ـ اسمية" هلا قيمة املستقبل، ويتم  بشكل دائم، وال حتت

ن هذه الواصلة،  التعبري عن هذا الزمن من خالل فعل مضارع ترتبط به واصلة، وتكو

( للجملة  copule( ورابطة ) déictiqueإشارة )  األصل الضمريي، أداةَ  اتذ 

ضارع، وأهنا ال ختتلف ال  االسمية، وختتلف يف أهنا دائام بعدية يف فعل مرّصف يف امل

يف العدد )املؤرش الشخيص موجود يف ترصيف الفعل(، وال يف النوع، ماعدا يف ضمري  

والغائب اجلمع. وتتيح هذه الصيغة جعل احلدث/احلالة يف املستقبل  املخاطب 

 " وفقًا لكوهني(. ا"حقيقي للمتكلم أو بالنسبة ملؤرش آخر للملفوظ )مستقبال

   : مثلة من الدهلكية أ 

 [ibiltu] ibil=tu              

 )متكلم/ غائب مذكر مفرد، يقول، صيغة مضارع= صيغة مستقبل(                  

 سيقول              سأقول/             

        tiblī=tu              
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)خماطب مفرد/ غائب مؤنث مفرد، يقول، صيغة مضارع= صيغة               

 مستقبل( 

 أنت ستقول/هي ستقول               

nibil=tu              

   )متكلم مجع، يقول، صيغة مضارع=صيغة مستقبل(              

 سنقول                                          

    tebelā=ta، yibelā=ta(n)             

                                 ستقولن، سيقولن                                                 

 tebelū=tu،      yibelū=tu(n)             )     ستقولون، سيقولون 

وهذا الترصيف خاص باللغة الدهلكية، ضمن جمموعة اللغات األفروـ سامية يف 

الشامل، وهو نادٌر يف احلكايات )هناك عدد قليل من األمثلة يف مدونتي(، ولكنه  

عليه أيًضا يف لغات أخرى يف الشامل حيث يكون لدى   موجود ويمكن التعرف

 ، نفس الصيغة.  الترصيف، مع رابطة ملحقة وليست مرتبطة بفعل مضارع

"، أخذ أمثلة من   M. Cohen 1924 : 255اللغة التغرينية )"   وكذلك احلال يف

 "Vito  1896  .)" 

    ṣəbāḥ māy yəwaqqəʕ ʔəyyu            : التغرينية

 (             2( مطر )4ـ3( سيسقط )1غدًا )                       
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 يف للصيغة املساعدة القيمةLeslau  (1941  :§106 )يف املقابل يعطي ليسلو 

ينية، قيمة  اإلمكانية، يف صيغة املضارع أو صيغة املستقبل، مع معنى "بال شك،  التغر 

 ربام، من املحتمل".

 حتمل أنه سُيقتل                                                            من امل        yəqəttäl ʔəyyu      : التغرينية

ṣubaḥ may yəharrəm ʔəyyu                     )غدا ستمطر بدون شك  )ليسلو 

ويقرتب الترصيف يف صيغة املستقبل يف اللغة الدهلكية من الترصيف يف اللغة  

(، التي حتمل  ʔəgəlنه مسبوق دائام بـ )هيكل مماثل، ولكالتغرينية، حيث ُيسَتخَدم 

قيمة اهلدف أو الغائية قبل االسم أو الفعل. ويف هذه احلالة ال تكون الرابطة واصلة  

بل تتغري، ويكون الفعل يف صيغة النصب، ويظهر الرتكيب يف مجلة مستقلة أو تابعة  

(Raz  1983  :68 -69  ويرى .)(  راز  Raz  1997يف هذا الرت )برًيا  كيب املعقد "تع

( فلهذا الرتكيب نفس امليل  للتطوير عىل  68:  1983عن املستقبل"، ووفقًا له )

حساب الفعل املضارع من أجل التعبري عن زمن املستقبل الذي يفرس كذلك قرب  

 هذا املركب عن )أ( ما هو عىل وشك أن حيدث  الوقوع )عىل وشك(: "يمكن أن يعرّب 

 (.id  : .69ف حيدث" )ك(، أو)ب( ما سوأو سيحدث قريبًا )وشي 

 (  faǧər baṣəʕ əgəl nigis tu        (Raz) :             التغرية

)غدا/َمساَوا/ألجل/ متكلم مجع، صيغة النصب. يذهب، رابط،                         

 غائب مذكر مفرد(

 سنذهب غدا إىل مساوا                        
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من األمثلة يف هلجة أخرى من اللغة  ( العديد  2005    :129)  Eliasم إلياس  يقدّ و

 : التغرينية

ʔəgəl lənsaʔ tu                                  سوف يأخذ 

ʔəgəl təmṣaʕ ta                                                                                                                            سوف تأيت 

ʔəgəl ləfgaro tom                                                                                                                      سوف خيرجون 

 ترتاجع الرابطة يف العدد ويف النوع إال يف ضمري الغائب. ومل 

تابعة    (، يف مجل Cohen  1924  :255ويوجد الرتكيب نفسه يف اللغة التغرينية )

"رابطة"(، ويف مجلة   ʔəyyu+ مضارع + kə) :(subordonnées finalesهنائية )

مفرسة ببساطة كـ   رئيسية أو مستقلة، وهلا صيغة املستقبل "احلقيقي"، وغالبًا ما تكون

"مستقبل" من قبل املؤلفني، وقد الحظ كوهني أن هذه الصيغة قد فرسها مساعده  

 ة مستقبل مؤكد. ( كصيغAbba Jérôme)أّبا جريوم  

وتستخدم الرابطة يف اللغة األمهرية للتعبري عن قرب احلدوث )عىل وشك( يف  

قيمة  ال  ات( )ذ -lداة ) صيغة املستقبل، فهي ملحقة بالفعل املضارع الذي تلصق به األ

 (:Kapeliouk 1988 :154غائية( ) ال

        هو عىل وشك الكالم           linagər naw               :األمهرية 

( أن الرتكيب  Leslau (2000 : 71, § 66)بالنسبة لألمهرية، يوضح ليسلو )

(lə صيغة مضارع +  +naw/näbbär  يعرب عن عمل ما عىل وشك أن يتم" )
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" )وربام  nawإنجازه مع املعاين، كان عىل وشك، كاد أن، "، كام ذكر أن الرابطة " 

näbbärل. والعالقة مع التالزم يف  ( تتوافق يف النوع والشخص والعدد مع الفع

صيغة الاميض وصيغة احلارض شفافة يف سياقات يكون للرتكيب فيها صيغة "إجراء  

 (.2-67.1 §،   72أو دائم احلدوث يف صيغة الاميض" )مستمر 

والرتكيب يف اللغة الدهلكية جامد يف الترصيف "البسيط"، خاصة يف املستقبل،  

دف إىل املستقبل، فإن اهلدف ال يكون ملحوًظا  وله قيمة زمنية، وإن كانت اجلملة هت

تقريبا  ، فإهنا ثابتة شكليًا. وبالنسبة للواصلة، املبنية عىل نفس الصيغة مثل الرابطة 

)يالحظ بعض املتحدثني تعارض النوع مع الغائب، وليس تعارض العدد(. أما القيم  

من خالل  األخرى التي يمكن أن يغطيها مصطلح املستقبل فمفرتضة يف اللغة 

 الرتاكيب األخرى، كام سنرى. 

 طنابية: هي على نوعني:الرتاكيب اإل. 5

)ربام مرتبطة أيضًا بمفهوم الغاية( تستحدث   اإلرادة / الرغبة مجلة اسمية تعرب عن أ. 

 :مجلة متصلة يكون فيها الفعل يف حالة النصب )صيغة مساعدة وصيغة متصلة(

فقط  اهلوبيوت  ديثة، تستخدم اللغةفمن بني لغات جنوب اجلزيرة العربية احل

من أجل التعبري  وهلجة املهريوت )املهرية الرشقية يف اليمن( هذا الرتكيب النحوي 

( التي تعني  med /mɛdاجلملة االسمية مع ) غعن مستقبل مؤقت، حيث ُتصا 

"اإلرادة، الرغبة، النية، املعرفة"، وهي اسم يلتصق به ضمري شخيص متصل، يشري  

د إليه واملسند )إىل الشخص الغائب، ويكون املرجع الضمريي تقريبًا غائًبا  إىل املسن
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ويتوافق الرتكيب حرفيا مع "إراديت )هي أن( أفعل" الذي يعادل إسقاط   ،دائاًم(

  Simeone-Senelleغة املستقبل ويكسبه صيغة اليقني. )احلدث املقرتح يف صي

1993  :265 .) 

       :اهلوبيوت  مدونتي،

náʕṣəno yəntáwḥɔm - jɛh́ ma méd-yəntáwḥɔm                

 ينتوحم   مد  جهام – نعڝنوه ينتوحم               

يتصارع/غدا/صيغة مستقبل، غائب  )اآلن/غائب مجع، صيغة مضارع،                 

 مجع، صيغة نصب، يتصارع(

 أيضًا(. يتعاركون يف هذه اللحظة. سيتعاركون غدا )دون أدنى شك،                  

 ويكون للفعل صيغة اشتقاقية: للمضارع والنصب نفس الصيغة.

jɛh ́ma méd–iḥɛs̄əb ḥɛwurōn-i-hɛ                  

 هارونيها  حےسبجهام مد إ                  

)غدا/صيغة مستقبل غائب مذكر مفرد صيغة نصب الفعل يعد/غنم ـ                  

 غائب مذكر مفرد( ( ـ ضمري الحقEpenthèseوصل حشوي )

 سوف يعد أغنامه غدا.                  

 : مدونتي املهريوت

 mēdi lʕáśik                      مدي العڛيك 
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)صيغة مستقبل، ضمري الحق، متكلم مفرد/متكلم، صيغة نصب،                   

 يفعل العشاء، ضمري الحق، خماطب مذكر مفرد(

 عشاء )نيتي هي أن..(  سوف أقدم لك                   

 مهريوتية(: تعيد املتحدثة احلديث بتقديم مجلة )بلهجة أكثر  و

ḳāsi lʕáśik                         ڨس  العڛيك 

ة، ضمري الحق، متكلم مفرد/متكلم مفرد، صيغة نصب،  ق)راح                  

 يفعل، عشاء، ضمري الحق، خماطب مفرد (

 دم لك عشاء )راحتي )هي أن( أنا...( سوف أق                   

 ابق.  حيث يكون الرتكيب مماثال كليًا للس

وتتميز قيمة املستقبل املساعد يف هذا النوع من الرتاكيب معجميًا من خالل اسم  

يعرب عن "إرادة، رغبة، راحة"، ونحويًا من خالل فعل مرصف يف صيغة النصب  

مستقبل وقتي، وننتقل من نية املتحدث    بالصيغة املتصلة، ولكن يمكن هلا التعبري عن 

إىل ملفوظ مستقل مستقبيل، حيث يكون وقوع   يف تنفيذ احلدث يف صيغة املستقبل

 احلدث مستقال عن املتحدث ومؤكدا.  

ويعتمد تركيب آخر إطنايب ذو قيمة مستقبلية عىل فعل اإلرادة، وُيستخدم 

)املضارع(، كام يعتمد   كمساعد لفعل مرصف يف صيغة النصب أو يف صيغة املعلوم 

 م الفعيل للغة. هذا الرتكيب أحيانًا عىل أساس جتديد جزئي للنظا
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 الصيغ اإلطنابية لفعلني مكونني منفصلني: ب.  

 استعاملنفس صيغ املستقبل من خالل تركيب إطنايب، حيث يتم   استعامليمكن  

ن املساعد اإلرادة كمساعد لدى املكونني نفس الفاعل، ويمكن أن يكو  / فعل النية

صيغة النصب )يف لغات  يف صيغة الاميض أو صيغة املضارع، والفعل األسايس يف 

جنوب اجلزيرة العربية احلديثة( أو صيغة الاميض )يف اللغة الدهلكية حيث ال يوجد  

فرق شكيل بني صيغة نصب الفعل وصيغة الفعل املعلوم(، كام يمكن أن تتالقى  

 ية. القيمة املساعدة مع القيمة الوقت

 يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة:  •

-ḳāsثال الكلمة السابقة، قبل أن نأيت برتكيب أكثر شيوعًا: لنأخذ عىل سبيل امل

i lʕáśik (ڨس  العڛيك):   سوف أقدم لك عشاء(. تستمر املخربة يف رشحها(

 ماملُستخدَ   الاميض،  صيغة  يف(  يالءم )  ِڨس   ḳēsاإلطناب مع الفعل    استعاملللصيغة ب

 :النصب صيغة   يف أسايس  لفعل كمساعد

 ِڨس العڛيك     ḳɛṣ ́ k lʕáśik       :مدونتي، املهريوت 

متكلم مفرد، مايض، يالءم/ متكلم مفرد، صيغة نصب،                                

 عشاء، ضمري الحق، خماطب مذكر مفرد -يفعل

 أن، يناسبني أن...(   سوف أقدم لك عشاء )يالئمني                              

  ويف اللغة  ،هلجة املهريوت، ويف اللغة احلرسوسيةيف اللغة املهرية، بام يف ذلك 

، يستند اإلطناب ذو القيمة املستقبلية عىل فعل اإلرادة )عىل  اهلوبيوت
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(، وتضاف قيمة غائية، عند الرغبة، تكون مدرجة يف  <ح/خوم < >ḥ/xwm>اجلذر

ة املهرية، حيث يمكن أن يشري نفس الفعل إىل "يريد"  داللة نفس الفعل، كام يف اللغ

 و"يذهب، يتوجه نحو". 

     قشن إىل  ذاهب أنا        حوم ڨآڛن      ḥōm ḳʌ́śən   :مدونتي، املهرييت 

فعل "يريد" املركب مع فعل مكمل االحتفاظ بمعناه الكامل، ويمكنه  لويمكن ل

تقبل فقط، وهذه هي اخلطوة األوىل  أيضا التجمد دالليًا كي ال ُيلفظ إال يف صيغة املس

الصيغة، ودائاًم ما يكون الفعل األسايس أو املساعد مرصفا يف صيغة  لتقعيد هذه 

 املضارع. 

 يمكن أن يكون هناك غموض يف اجلملتني التاليتني بني النية واملستقبل الفوري:

 حيوم هياتم بامكله     iḥɔ̄m lhātəm b-mkʌ́llä    :مدونتي، املهرييت 

يريد/غائب مذكر مفرد، صيغة النصب، يقيض  غائب مذكر مفرد،                         

 الليل يف املكال

 يريد قضاء الليل يف املكال / سوف يقيض الليل يف املكال                         

 حوم الطآش   ḥōm laṭāš     :مدونتي، املهرييت 

 تكلم، مفرد، صيغة النصب يعطس متكلم مفرد، يريد/ م                             

 أريد أن أعطس / سأعطس                                
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نرى أن صيغة املستقبل الوشيك تسود يف بعض السياقات عىل صيغة اإلرادة /  

النية، وال يمكن أن ينقل اإلطناب سوى صيغة مستقبلية، وليس للفاعل أي أثر عىل  

دوث حتاًم دون أي تدخل ممكن، ويفقد  احلدث الذي سيحدث أو الذي بدأ يف احل

 : ويعطي للوحدة قيمة املستقبل بوضوح ،يكون مساعًدافلفعل األول معناه الكامل ا

 حيوم حتوم جتزا  ḥayōm tḥɔ̄m tejzāʔ  :مدونتي، املهرييت 

شمس، مؤنث /غائب مؤنث مفرد، صيغة املضارع، يريد/                              

 النصب، ينزلغائب مؤنث مفرد، صيغة  

 ستغيب الشمس / الشمس عىل وشك املغيب                              

 ختوم ترباو  təxōm təbərō   : احلرسوسية، املعجم احلرسويس

 غائب مؤنث مفرد، يريد/ غائب مؤنث مفرد، صيغة النصب، تلد                          

 ة / هي عىل وشك / ستلد  هي بصدد الوالد                                  

ويسمح هذا النوع من اإلطناب بتعبري التالزم وتعبري املستقبل الوشيك معًا،  

ويبدأ حدوث احلدث يف زمن احلارض للمتكلم، وسيستمر يف احلدوث يف مستقبله  

 القريب. 
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 يف اللغة الدهلكية:  •

ن أن يعرب  باإلرصار عىل التالزم، ويمكيمكننا التمييز بني إطنابني: يسمح أحدمها  

أيضا عن املستقبل الوشيك، واآلخر له معنى واضح بصيغة املستقبل، ولكن يتضمن  

   :تركيبه وجود العنرص ذي قيمة املالزمة 

 (:     :(elleاإلطناب مع   ❖

فإنه دائاًم ما   ،كفعل أسايس، معناه "يكون، يكون لـ"، حتى وإن كان فعال مساعًدا

 مكنه أن يشري إال إىل صيغة احلارض. يكون مرصفًا يف صيغة الاميض، ولكن ال ي

 dib-beyt ellet          :الدهلكية

 بيت/ يكون، غائب مؤنث مفرد، صيغة الاميض   -يف                          

 هي يف البيت                         

للفعل األسايس املرّصف يف صيغة الاميض،   كام يدخل يف تركيب إطنايب كمساعد

 : ويسمح بالتعبري عن التالزم وصيغة املستقبل ثم يعمل كمساعد

 gayyis elle          :      الدهلكية

 غادر، غائب مذكر مفرد، صيغة املضارع/ مساعد، غائب مذكر مفرد، صيغة الاميض 

 املغادرة، سيغادر. يغادر، هو بصدد                      

 احلدث يقع يف اللحظة التي نتحدث هبا. 

 أريد ماء )بشكل عام(                   may ḥaddi        :الدهلكية
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may elliko ḥaddi ou may ḥaddi elliko                

 مساعد، متكلم مفرد، صيغة الاميض/ متكلم مفرد، صيغة املضارع، يريد  ماء/       

 أريد ماء )يف اللحظة التي أحتدث هبا(.         

يستخدم غالبًا حتت هذه الصيغة املركبة  وجيب اإلشارة إىل أن فعل اإلرادة هذا 

أصبح الترصيف قاعدة، وحل حمل صيغة الاميض للتعبري عن صيغة  و:(، elleمع )

املساعد الفعل،  حارض "موجود"، كام أن الترصيف جامد من حيث البناء عندما يسبق  

ويكون املؤرش الشخيص للمساعد يف صيغة الاميض واصلة )متصل قبيل( للفعل  

 صيغة املضارع.  "يريد" يف 

• elliko ḥaddi  /يريد، صيغة مضارع،    )مساعد، صيغة مايض، متكلم مفرد

 أريد       koḥadd ⇒   (متكلم مفرد 

• elle ḥaddi  /ارع،  يريد، صيغة مض  )يملك، صيغة مايض، متكلم مفرد

 يريد  l(e)ḥaddi ⇒غائب مذكر مفرد(  

لتمييز بني قيمة الفعل  هذا هو نوع الترصيف الذي حيدد النظام الفعيل من خالل ا 

البسيط يف صيغة املضارع )حارض عام(، وبني صيغة املضارع املوجود/ املالزم،  

اللغات السامية  وعملية إثراء وجتديد نظام ثنائي ذي أساس مساعد معروفة متامًا يف 

(Cohen  1989) .   

ام وتعترب اللغة الدهلكية لغة من النوع )فاعل + مفعول + فعل(، ولكن يبقى النظ

متنوًعا، خاصة يف اإلطناب مع مساعد غالبًا ما يكون فيه النظام )فعل + مساعد( لكن  

وال يعمل جتميد الصيغة اخلاصة باملؤرش الشخيص للمكون   ، أيضا )مساعد + فعل(
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األول لإلطناب إال عندما يسبق املساعد الفعل األسايس، ويؤكد ترتيب العنارص  

ب كلامت أكثر قدمًا يف اللغات األفروـ سامية ومماثل  الفعلية يف الترصيف اإلطنايب ترتي

غات جنوب اجلزيرة العربية  لذلك السائد يف اللغات السامية مثل اللغة العربية ول

 احلديثة. 

ت وصيغ هذا املساعد يف العديد من اللغات األفروـ سامية  استعامالوتوجد 

نوبية: "يف اللغات  ( ويف اللغات اجلRaz 1997 :454األخرى؛ يف اللغة التغرية )

عادة ما يكون التعبري املنتظم لصيغة احلارض  و األمهرية واألرغوبية واهلررية، 

" )يكون(،   al يف العبارة الرئيسية ناقصا )= مايض هنا( + الفعل املساعد "   واملستقبل

 ( Leslau 1966  :610( ُمرّصف" )allä*)من 

)غائب   ḥaddi )غائب مفرد مايض(،  ḥadeيكون تركيب اإلطناب مع  ❖

 :مفرد مضارع( "يرغب" مثرًيا لالهتامم بشكل خاص 

أن تعمل    ḥaddiفيدخل الفعل يف إطناب بقيمة املستقبل، ومع ذلك، ال يمكن لـ  

ودائام ما تكون   ،[ḥaddiكمساعد إال بصيغتها املركبة مع الرتتيب ]عنرص مساعد+ 

(elle( سابقة لـ )ḥaddi وكام رأينا، يبقى هو الرتتيب ال .) الذي يسمح بتجميد    وحيد

واختصار العنرص األول )انظر أعاله(، ويكون مكان املساعد املركب غري مقيد؛  

 فيمكن أن يسبق أو يتبع الفعل الذي يساعده. 

 سيغادر                                                gayyis leḥaddiأو       leḥaddi gayyis       :الدهلكية

   koḥaddi gayyis                             أوgayyis koḥaddi                                               سأغادر 
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وعندما يسبق املساعد املركب للمستقبل الفعل، فإن اإلطناب املساعد بأكمله  

هو الذي يمكن أن يكون خمترًصا وجممًدا، ويتقلص العنرصان املكونان للمساعد إىل  

  ḥaddiصيغة الاميض بالنسبة لألول، ويف املقطع األول من اجلذر  شخيص لاملؤرش ال

 بالنسبة للثاين:

للجملتني التاليتني نفس معنى املستقبل "سوف ينتظرك" مع املساعد املركب بعد  

 الفعل: 

annáḥaki elle ḥaddi ⇒ ʔannáḥ-a-ki le=ḥaddi [ʔannáḥaki leḥaddi] 

الحق، خماطب  - ضمري- وي وصل حش - مفرد، )ينتظر، مضارع، غائب مذكر 

 مؤنث مفرد/مساعد، غائب مذكر مفرد يريد، مضارع، غائب مذكر مفرد(

   : أو مع املساعد املركب أمام الفعل

elle ḥaddi ʔannáḥaki ⇒ le=ḥa=ʔannáḥ-a-ki [leḥaʔannáḥaki] 

التنبؤ  يشري املتكلم إىل أن احلدث سيقع يف املستقبل، دون أن يكون قادًرا عىل 

 يبقى جزء من داللة الفعل "يرغب" فارًضا نفسه يف هذه الصيغة. بالوقت، و

يعّد مثال هذا الرتكيب يف اللغة الدهلكية، ويف مرحلته املتقدمة من التقعيد،  و

قريبا من صيغ أخرى تكون عالمة املستقبل فيه واصلة فعلية )قبلية أو بعدية( ناجتة  

النوع من الرتكيب ـ حيث  يل، ويستخدم هذا عن تقعيد عنرص من أصل اسمي أو فع

( ـ يف  Simeone-Senelle et Vanhove  1996تبقى أصول الكلامت غامضة ) 

 إثراء النظام الفعيل الثنائي مشريًا إىل صيغ مساعدة وزمنية غائبة من النظام األسايس. 
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 اخلامتة:. 6

( املستخدم يف هذه  morphosyntaxiquesـ الرتكيبي ) إن عمليات البناء

ـ   ية الفعل : ل التعبري عن املستقبل ليست خاصة هبا: تضيف الصيغةاللغات من أج

اسمية، )الواصلة من أصل اسمي أو فعيل( إىل الفعل املرّصف يف صيغة الاميض قيمة  

مستقبلية، إطنابات فعلية، وهي مركبة يف الغالب من مساعد ومن فعل مرصف.  

ملكون "املساعد"،  ن هذه اإلطنابات أن تتجمد وأن تتقعد. ونالحظ أن اوبإمكا 

وأّن ِقيم هذه   ، والنية – والرغبة  –  املوصول أحيانا يكشف غالًبا عن جمال الوجود 

حدى  إ واهلدف. هذه هي  ،الرتاكيب تتعلق بالتالزم، وبقرب الوقوع، واإلرادة

للمستقبل االندماج مع  الصعوبات اخلاصة باملستقبل "يمكن للمفهوم الزمني 

ومفهوم النية"   )عىل وشك(، مفهوم قرب احلدوث املفاهيم غري الزمنية كلياً 

(Cohen 1924 : 243  وهناك عدة صعوبات يف هذه اإلطنابات عندما تبقى القيم .)

ترصيف مساعد، مثل صيغة النصب(   استعاملاملساعدة مرتبطة بالبناء والرتكيب )

ثري مسألة  وبتمييز التعبري الزمني واملساعد للمستقبل الذي يوبداللة العنرص املساعد،  

 تعريف املستقبل.
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 تكوين وتطور املساعدات واألدوات )أدوات الربط( الفعلية

جنوب الجزيرة في اللغات السامية: لغات 
 العربية الحديثة واللغة المالطية

 

 

 

 

 

 



 
 

210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

211 
 

 

 )أدوات الربط( تكوين وتطور املساعدات واألدوات الفعلية

في اللغات السامية: لغات جنوب الجزيرة العربية 
 )116) الحديثة واللغة المالطية

 مقدمة:

درس ديفيد كوهني ملدة  يف إطار ندواته يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا، 

( morphogénétiquesعرش سنوات العمليات واملسارات املورفولوجية التكوينية )

وقد أجريت هذه األبحاث وَتطورت  ، )117) املورفوجليا املتغريةيف اللغات ذات 

  ع نطاقها لتشمل العديد من عائالت اللغات يف كتاب ما زال العمل مستمرًا فيه وتوّس 

ذا املنظور، توضيح جانب مهم بشكل خاص، وهو جانب  . ونقرتح، من ه)118)

( التي  préverbesأدوات )الربط( الفعلية، وسوابق الفعل )  وأ املساعدات الفعلية 

،  Damouretteأثارت أيًضا تفكري العديد من النحويني واللغويني مثل داموريت 

 
116 - SIMEONE-SENELLE Marie-Claude & Martine VANHOVE. 1997. “La formation et 

l'évolution d'auxiliaires et particules verbales dans des langues sémitiques (langues sudarabiques 

modernes et maltais)”, Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome V 

"Grammaticalisation et Reconstruction": 85-102. 

 David Cohen, «Rapport des conférences» dans Annuaires de l’Ecole Pratique desانظر ) - 117

Hautes Etudes 1981-82 à 1989-90.) 

 كتاب نشتغل عليه نحن االثنتان.   - 118
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وبينيفيست  ،Tesnière، وتيسنيري Guillaume، وغّيوم Pichonوبيشون 

Benveniste   وبوتييه ،Pottier  وهاين ،Heine   .عىل سبيل املثال ال احلرص 

ستقترص دراستنا عىل اللغات التي نعرفها جيًدا نحن االثنتان )ماري كلود 

سيمون سينيل ومارتني فاهنوف(؛ وهي لغات تنتمي إىل فرعني من اللغات السامية  

التي حتتوي عىل عدد قليل    )119)   ةاجلزيرة العربية احلديث اجلنوبية الغربية: لغات جنوب  

عىل   -من أدوات الربط واملساعدات الفعلية، واللغة الاملطية، وهي هلجة عربية 

تكثر فيها هذه العنارص اللغوية. وسيكون التساؤل هنا حول   - العكس من ذلك 

زيرة العربية  ( يف لغات جنوب اجل périphrastiqueالتعبري عن املستقبل اإلطنايب )

 ( يف الاملطية. itérativitéوتطور املساعد التكراري )احلديثة،  

 التي الطريقة حتديد – اللغويني بني عليه جممع  أمر وهو –ليس من غري املجدي 

(، وأيُّ تعريف، كالذي  auxiliarité)  املساِعدات  مفهوم   كوهني،.  د   مع  هبا،  تناولنا

اعدة يف اإلطناب الفعيل يعترب أحد اخليارات. نحن نرى أن هناك بنية مس  ،اقرتحناه هنا

(périphrase verbale  عندما يشكل العنرصان األساسيان يف املركب الفعيل )

(syntagme verbal )–  البالغي  الفصل ضمن  مركبان ومها (asyndète ) –  

، فإنه من  ككل املساِعدات ظاهرة ولفهم. وداللية ونحوية  مورفولوجية وحدة

ية التي تتيح، أثناء تطور اللغات، إنشاء  الرضوري أيًضا مراعاة املراحل اللغو

املساِعدات. بالنسبة إىل د. كوهني، ينبغي النظر إىل املساِعدات من منظور ديناميكي،  

 

 ة واحلرسوسية واجلبالية والسقطرية.  والبطحري  وبيوتهي لغات حمكية يف اليمن وعامن وعددها ست لغات: املهرية واهل - 119
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ليس كظاهرة ثابتة، بل كنتيجة لعملية يمكن إدراكها يف أي وقت من تاريخ اللغة، ويف  

من املساِعدات  (. إهنا إدراك وجود مراحل  réalisationرجة معينة من التحقيق ) د 

أثناء تطور اللغة، وهي مراحل يمكن أن تتعايش مع بعضها يف نفس اللغة؛  

 وسنتحدث بعد ذلك عن درجات املساِعدات. 

قبل فحص تفاصيل وظائف معينة يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة ويف 

ّن املساِعد  ة، دعونا نحدد، كام هو احلال يف العديد من اللغات السامية، أ اللغة الاملطي

واملساَعد مها يف معظم األحيان فعالن مرصفان، ونادرًا ما يكون أحدمها )أو كالمها(  

( )مبني للمعلوم أو املجهول(، وحيدث  verbonominaleشكالً فعليًا اسميًا ) 

رى: االسم، حرف اجلر، النصب، اإلشارة،  أيًضا أن العنرص املساِعد يقع يف فئة أخ

 إلخ. 

  لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة:املستقبل يفأوال: 

إن التعبري عن املستقبل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة يوضح جيًدا  

العمليات املختلفة التي تلعب دوًرا يف تطور نظام فعيل ذي معارضة جانبية بسيطة  

التي  ة( نحو نظام أكثر تعقيًدا، ويسلط الضوء عىل هذه الديناميكية )كام يف السقطري

 constructions( يف األبنية النحوية ) lexèmesتدخل الوحدات املعجمية )

syntaxiques  وتتقولب متخصصًة يف التعبري عن قيم معينة. ويف هناية هذه ،)

كون من الصعب، كام  العملية، التي تنطلق من النحو إىل املورفولوجيا، غالبًا ما ي

 لها. سنرى، التعرف عىل أصل الصيغة التي تم تشكي
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  البناء اإلطنابي: املساِعد + الفعل:. 1

املهرية واحلرسوسية، بجانب الصيغة الفعلية االسمية للترصيف  يف  : 1- 1

أحيانا فروقًا    دث املتخصص يف التعبري عن املستقبل، توجد بنية نحوية بنفس القيمة حُت 

   xōmأو    ،حۇم  ḥɔ̄m ) بسيطة يف املستقبل الوشيك، وتتشكل هذه البنية من املساِعد  

(  conjugaison préfixaleترصيف مسبوق ) ( الذي دائام ما يكون ذا ۇمخ

)بقيمة املضارع(، متبوًعا بفعل ُمساَعد منصوب دائاًم )يظل الفاعل كام هو يف كل  

  ḥɔ̄m))  يصبح املساَعد(. وعادة ما يكون معنى هذا الفعل إطناب، لكن املفعول 

 ، ومن األمثلة: دما يأيت أساسًا كفعلخوم( "يريد" عن   xōmأو   ،حوم    ḥōm ،حوم 

o  (    أريد قهوةḥɔ̄m ḳahwēt  حۇم ڨهوےت) -  املهرية . 

o ( أريد أن أكتبḥɔ̄m lḳtēb ب  املهرية  - (حۇم لكت 

خوم( مساِعدا للمستقبل، فإن معنى "يريد"   xōm)  أو( حۇم ḥɔ̄mوعندما تكون )

أو   ،أن"  يتالشى، ويأخذ اإلطناب معنى املستقبل الوشيك "يكون عىل وشك 

 املستقبل بشكل عام:

o  سأعطسالعطاس أنا عىل وشك ، (  ḥɔ̄m laṭāš  حۇم ألطاش)-  املهرية 

o ( سوف أعملxōm əxdēm  خۇم إخديم ) -   املعجم احلرسويس 

o ( سأحلق رأيسxōm əkreḥ ḥerihi    ي  ه املعجم   -( خوم إڨري    ح حب 

 احلرسويس  

 +أحلق + رأيس( )أريد + أن  : باحلرسوسية (سأحلق رأيس)تركيب مجلة و
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خوم(  xōmحوم( أو ) ḥɔ̄mجتدر اإلشارة إىل أنه يف أي تركيب، يظل معنى )

متذبذبًا إىل درجة إمكانية الغموض بني "هو يريد" و "هو عىل وشك أن" عندما يكون  

الفاعل عاقال )يعي أنه يريد(، أو عندما يكون معنى الفعل املساَعد هو معنى احلالة /  

 ن تدور حوهلا إرادة الفاعل:  العملية التي يمكن أ

o   يف املكال/ سيقيض ليلته يف املكال    ي قيض ليلتأريد أن  ( :(iḥɔ̄m lhātəm 

b-mkʌllӓ املهرية.  -(  مكاال -إحوم هلاتم ب 

 وعىل العكس من ذلك، فإن أي مفهوم لإلرادة يكون غائبًا يف األمثلة التالية:  

o زوجته سوف / عىل وشك أن جتهض ( :(ḥarmēt tḥɔ̄m təxtīlah  

 املهرية.  - حرمات حتوم ختتيله( 

o ناقتك سوف جتهض: (ḥaybətk təḥɔ̄m təhahḳət   حايبتك حتوم

 املعجم املهري   -(  طڨ هتاه

o  هي عىل وشك( الوالدةtəxōm təbərō ختوم ترباو ) -   املعجم

 احلرسويس  

 أما إن كان الفاعل غري عاقل فإنه ال يكون لإلطناب إال قيمة املستقبل:

o ستغرب ال( شمسḥayɔ̄m tḥɔ̄m təgzā ڃيوم تحوم تچزا )– املهرية . 

يوجد تركيب مشابه يف نصوص مُجعت يف بداية القرن العرشين يف هلجة جبالية    : 2- 1

  dhar/dḥar(: ُيصاغ املستقبل مع )Müller, p. 64, l .17-8)انظر 

(. ومن بني  subjonctifدهار/دحار(، السابق الفعيل الثابت، املتبوع بالنصب )



 
 

216 
 

-Bittner 1916:19أحيانًا، )أصول الكلامت املقرتحة، كلامت تم االحتفاظ هبا 

20 et Wagner, §94 p .50 ( واشتقت ،)dhar/dḥar  ( من )دهار/دحارd  )

( متبوعًا بمضارع الفعل )يريد، يطلب( وجذره  pronom relatif)اسم موصول 

 ابقة فعلية ثابتة.  حري(. ويف هذا الرتكيب، يكون املساِعد جممًدا يف س   ḥyrهو )

o   ا. ) لو أحرضهتا ل، سأجعلك غنيer bélġek ti tos dhar leġanék    إر

 اجلبالية.   –( بيلغيك يت  توس دهار ليغانيك

جتدر اإلشارة إىل وجود تركيب آخر من نفس النوع يف احلرسوسية واملهرية،  : 3- 1

عزم(   zmʕ) اجلذر  من( م ۇعز  ʔāzōmحيث تسمح صيغة اإلطناب املصاغة من )

ومعناه "ينوي، يعزم" )بالاميض( متبوعَا بالفعل املنصوب، بنطق املستقبل القريب يف  

 الاميض:  

o أ  ( وشك أن يموت ʔāzōm yemēt  يميت  م ۇعز )-  املعجم احلرسويس . 

o وا أن هيامجونا وشكأ  (ʔāzàwm ihégēməm  lēn  مم ےلن  م ۇعز   -(  يهِحے

 املعجم املهري

املعجم املهري نادرة جدًا، وهنا أيضًا جيب  واألمثلة يف املعجم احلرسويس و 

 األخذ بعني االعتبار داللية الفعل الثاين )املساَعد(.  
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  :أداة أو سابقة فعلية + الفعل املنصوب. 2

بعض لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة بمساعدة أداة أو  ُيصاغ املستقبل يف  

لكشف عن فئة أخرى غري فئة  مكان العنارص املساِعدة األصلية ا وبإ سابقة فعلية، 

   :الفعل

ميد( متبوعة بالفعل   medاليمن، ُيصاغ املستقبل بأداة ) هوبيوت يف : 1- 2

ن الضمري الشخيص  املنصوب، وبحسب اللهجات، فإن هذه األداة متغرية )حني يكو

 العائد عىل فاعل الفعل ملحوقًا هبا( أو ثابتة:   

 أداة متغرية:  ❖

o ( سأرشب الامءmedi lətīḳ  ِم )احلرسوسية    -دي لِتيق . 

o  ( سيأيت إىل حوفmedeh yənkʕ ḥɔ̄f  )احلرسوسية - مده ينكع حوف . 

o ( سنذهب نحن االثنان إىل السوقṹḳs hōmedki lsir   ميدكي لسريوه

 احلرسوسية - ( ڨسو

 أداة ثابتة:  ❖

o اآلن هم يتعاركون وغدا سيتعاركون  : 

(naʕṣāno yəntawḥͻm-  ğehma med-yəntawḥͻm)  -  يةاحلرسوس 

 ينتاوحم(   -)ناعصنو ينتاوحم، جهام مد

o  غدا سيصطادون الوعول: (ğehma med-ixītel waʕyūl  -   جهام

 احلرسوسية.  - خييتل وعيول(  -ميد
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(، يمكننا تقديم عدد من الفرضيات من خالل عقد مقارنات  medوحول أصل )

املجاورة   بني املعاجم أو العبارات املوجودة يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة

و  واللغة العربية يف املنطقة. ففي لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة يوجد، كام ه

( "متديد، إطالة، دفع  mdd" medاحلال يف اللغة العربية، فعل يكون جذره )" 

ومع ذلك، ليس لدينا أي َمثل عىل توظيف  مفصول  .    )120)  لألمام؛ تصويب )بندقية(" 

( الذي قد يوضح جتميد الرتكيب يف بعض  medعل )( للفasyndétiqueبالغًيا ) 

شامل اليمن تركيٌب ُمصاغ مع  اللغات، ومع ذلك يوجد يف بعض اللهجات يف 

(mayd( أو )mēdمتبوعًا بضمري متصل يسمح بالتعبري عن الرغبة ) :مثل ،   

o   ميدنا نروح إجازة( نريد أن نذهب يف إجازة( 

يف صعدة شامل اليمن    (النظري)طقة  إّميد( الثابتة يف من  ʔmmēd)  وُوجدت صيغة

(Behnstedt 1985:202 :مع معنى "يريد" يف مجل من نوع ) 

o 121))ماذي أك إميد(): ( ماذا تريد؟ Behnstedt 1987:162  ) 

o )إحنا إّميد نخزن(:    نريد أن نمضغ القات Behnstedt 1987:162) ) 

يد" املعادلة لكلمة  و)إّميد، ميد، ِميد( تم حتليلها كناتج عن الكلمة العربية "امل

أكثر   وجودة (، وهذه األداة الرابطة التبعية م Behnstedt 1987:162"من أجل" ) 

( بمعنى "من أجل". وتكثر املراجع  elmêdيف جنوب اليمن، يف صيغة )

(Piamenta، Goiteinالت )تثبت أن )ميد( تستخدم يف العديد من اللهجات   ي

 

 ( تعني "فرتة"، وبالعربية تعني "مدة".məddētيف املهرية واجلبالية )  - 120

 هذه إحدى هلجات حمافظة صعدة شامل اليمن )"أك" بمعنى أنت يف هلجة هذه املنطقة( )املرتجم(. - 121
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ن بمعنى هنائي أو سببي، كام هو احلال يف اللغة  اليمنية )اليهودية واإلسالمية(، ويف عام 

العربية الفصحى، حيث يكون معنى )ميد، ميدا، ميدن( هو "ألن". واشتقاقات كهذه  

لن تكون مفاجئة يف الكثري من اللغات، بام يف ذلك خارج أرسة اللغات السامية )كام  

 اإلرادة والغاية.  ة(، ويرتبط تعبري املستقبل بالتعبري عن يف اإلنجليزية واأللامني 

، يبدو أنه من الناحية اللغوية يمكننا إعادة البناء إما: اسم + ضمري  اهلوبيوت يف

 متصل + فعل منصوب، وإما: أداة رشط + ضمري متصل + فعل منصوب. 

( متبوعة  -اح  - ḥaيف اجلبالية، يتم التعبري عن املستقبل بالسابقة الفعلية ): 2- 2

 حـ( أمام صائت أوّل:    -ḥحا( إىل )  - ḥaالفعلية )  بالنصب، وتتضاءل هذه السابقة

o ḥa-yͻktəb)    املعجم اجلبال.  -حايوكتيب( سيكتب 

ḥa-lġad)   املعجم اجلبال   -  لغاد( سأغادر -حا 

 ḥ-ihεbhəb)  املعجم اجلبال -سينشد   – إهيبهيب( سيغني - حـ . 

 ḥ-iḥi)    املعجم اجلبال -  إحيي( سيبحث -حـ . 

o  mit ḥa-tġad εʕũn)  تغاد إيعون( متى ستذهب إىل عامن  - مت حا -  

 . املعجم اجلبال

o   ḥas a-ḥa-nġad, ḥa-əḥmel sen kaʕεn) نغاد،   - حا - حاس أ

املعجم   -  إمحيل سني كاعني( عندما سنغادر، سنأخذ أغراضنا معنا  -حا 

 اجلبال 
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o   mid a-zaḥamk-he ḥa-l-śnεk)  إن أتيت،  حنڛنكمد ازمحك )

 املعجم اجلبال  -  سأراك 

حا/حـ( يف    ḥa/ḥوقد وجد جونستون تركيب املستقبل هذا مع السابقة الفعلية )

جبالية الرشق وجبالية الوسط. ويف العديد من اللهجات العربية تفيد السابقة الفعلية  

(ḥa   من بني أدوات أخرى يف التعبري عن املستقبل أو عن النية. ويف الاملطية )حا

(Vanhove, 184-191 ( واملرصية )Doss, 144-5( والسورية )Cowell, 

(  Reinhardt, 149, §427, 276 ; Brockett, 87, 194( والعامنية )322

( أصول خمتلفة: أفعال، حروف جر، روابط تبعية )انظر:  ḥaويف العربية، لــــ ) ،إلخ

M. Cohen et D. Cohen.  ) 

ات جنوب  حا( يف اجلبالية، فإهنا ربام تقرتب من الفعل يف لغ ḥaوفيام خيص ) 

جد  يو حام( )يريد(، وهو فعل مل يالحظ يف اجلبالية، و  ḥāmاجلزيرة العربية احلديثة )

جونستون واملعجم  :انظر) (حام  ḥāmيف هذه الصيغة يف البطحرية واملهرية )

بأداة ربط زمنية. ويف  حا( قد تكون مرتبطة أيضًا بظرف أو  ḥaاملهري(، كام أن )

حاذ( )عندما، لو( )دائاًم  ḥađاة ربط افرتاضية زمنية )أد  اهلوبيوت احلقيقة، توجد يف

حا+ذ(، إن أخذنا يف حسباننا   ḥa+đما تكون متبوعة بالاميض( التي قد ُيعرب عنها بـ )

 (:  đ/d( أو )ε/aتركيبًا مشاهبًا للجبالية ألدوات الزمن، املتبوعة دائاًم بالرابط )

mit ε-, miđ (mit+d), ḥes ε      ذ(، حيس ي ميذ )ميت -ميت ي+ 

 املعجم اجلبال  -عندما، لو                                                
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يوجد يف احلرسوسية تركيب من هذا النوع، حيث حيمل الفعل يف حالة النصب  :  3- 2

قيمة مساعدة واضحة )سنحكم  تا( معنى مستقبال ذا  taاملسبوق بالسابقة الفعلية ) 

 عليها يف الرتمجة(:

o ta-nasīr)  املعجم احلرسويس  -  نسري( من املحتمل أننا سنذهب  -تا 

o ta-yənkyā) املعجم احلرسويس  -  ينكيا( من املحتمل أن يأيت   -تا 

تا( أداة تعني "حتى"، ورابطة للعطف )لذا عندما(،   taيف احلرسوسية: )

ورابطة تبعية بمعنى الغاية "من أجل، ُبغية، بحيث". أما يف املهرية والسقطرية، فهي  

أداة أيضًا بمعنى )حتى(، ولكن وال تدخل هذه األداة يف التعبري عن املستقبل يف  

 بالتعبري عن املستقبل، وال  ، مع العلم أن التعبري عن الغاية مرتبط غالباً هامواحدة من

( يف بعض  ta( يف احلرسوسية و)taيمكن أن نمنع أنفسنا من القيام بتواز  بني وظيفة )

اللهجات السورية، حيث تكون هذه األداة عبارة عن رابط  اللهجات العربية، مثل 

 ( (Bettini, 191 §19 ; Cowell, 353, 358تبعية "ألجل، حتى"  

 ِبر(: berالتلميحي املسبوق ب )املستقبل . 3

يف صيغة املستقبل، جيب التأكيد عىل أن للصيغ ذات املساعد أو األداة أو السابق 

تتميز   يللغات، وهي التبعية الشكلية للمساعد الت الفعيل، عامال مشرتًكا يف مجيع ا

بصيغة النصب، ومع ذلك، فإن هذه الرتاكيب تشكل يف هذه اللغات ترصيف  

كام هو احلال مع الترصيفات "األساسية" األخرى لألفعال التي متيز الاميض املستقبل.  

لميحي  واملضارع واملستقبل )للصيغة ذات األصل االسمي فعيل(، فإن املستقبل الت
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يقدم نفس التوافق النحوي، ويمكن أن يكون، عىل وجه اخلصوص، مسبوقًا  

 بعالمات مظهرية زمانية توضح القيم اجلديدة.  

بِر، بِر، بري( )بحسب   bər, ber, bεrيل املثال تكون حالة األداة )وعىل سب

اللغات واللهجات( يف بعض اللغات مساعدًا )للترصيف الالحق ذي قيمة الاميض(،  

يف لغات أخرى تكون أداة متغرية مع الضمري املتصل الذي يعود عىل فاعل الفعل،  و

بِر( عن التالزم عندما   bərوأيضًا يف لغات أخرى تكون سابقة فعلية ثابتة. وتعرب ) 

يف املضارع، وعن الاميض التام عندما يكون الفعل يف الاميض، كام يعطي  يكون الفعل  

 الوشيك.   املستقبل قيمة املستقبل القريب 

 bər   :مساعد = 

o . ber "= berk" ḥa-lfͻt mən fərḳεt ʕar ḳeśͻr)   =" بريك" حا بر

ڨيت عار ڨيڞورلفوت مني  - املعجم   - الفهود  من  خوفاً  أموت  كدت(  فب 

 . اجلبال 

 ")يف سياق القصة:" عندما عربت مع والدي وادي نحيز ليالً"(. 

 bər   :أداة متغرية = 

o  bεrs təḥōm təhahḳəṭ)  املعجم املهري  -( تهاهڨطبرس حتوم . 

 "إهنا عىل وشك الوالدة"   

bər   سابقة فعلية = 
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o  bər ḥōm əlteh u mġawrən xadmōna)  مغۇرن  بر حوم إلتِه و

 املهرية - (خدمۇنا

 سآكل ثم سأعمل.  

o  ber azōmək agā)    )املعجم احلرسويس -بر ازمك اجا . 

 كنت عىل وشك السقوط.  

 خامتة: . 4

هذه األمثلة التي تعرب عن املستقبل تظهر مراحل خمتلفة، ففي الرتكيب    من خالل

حـ/ خوم( كفعل مستقل مع معنى خمتلف،    ḥ/xɔ̄mالفعل )  استعاملمع املساعد يتم  

وتظهر حاالت االلتباس )معنى "يريد" أو املستقبل( املوجودة ألننا ما زلنا يف جمال  

ب مع األدوات أو السوابق الفعلية، تم  الرتاكياملعجم والنحو. من ناحية أخرى، يف 

تأسيس مورفولوجيا الرتكيب، كام مل يعد األصل املعجمي ملورفيامت املستقبل 

 ملموًسا، حيث اختزلناها إىل فرضيات.  

 مساعد التكرار يف اللغة املالطية:ثانيا: 

املظهرية  زمنية و ينقسم النظام الفعيل يف اللغة الاملطية إىل عدد كبري جًدا من القيم ال 

واملساعدة التي يتم التعبري عنها بشكل رصيف تركيبي عن طريق الرتاكيب التي تشمل  

( أداة يف اللغة. ويكفي 45املساعد واألدوات والسوابق الفعلية، وقد تم إدراج )

لتوضيح جانب آخر من الديناميات التطورية التي نتحدث عنها هنا، دراسة مساعد  

ويعمل هذا الفعل يف نفس الوقت   ،رجع( rεğaº)تكراري واحد هو املساعد ال
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كفعل ذي معنى إمجال "يرجع، ويعود أدراجه"، وكمساعد تكراري، وكأداة بني مُجلية  

(interphrastique  .هلا وظيفة الربط ) 

1 . (rεğaº)    = )ِفْعل :   

شيئا  و ( يستعمل بكثرة يف القرن الاميض، rεğaºيف معناه اإلمجال، كان الفعل )

 ( "إىل الوراء":  lūraه أكثر ندرة دون أن يكون مصحوبًا باألداة )استعاملبات  فشيئًا 

o  ma rεğºūš lūra)  مل يعودوا .) 

2 ( .  (rεğaº  = )مساعد : 

( كليًا يف النظام الفعيل وحالته  rεğaºيف وظيفته كمساعد تكراري، أدخل )

ه مع  استعامل  ، ويمكن ستعامل استقرت جيدًا يف اللغة، وليس له قيود عىل االكمساعد 

كل من األسامء العاقلة واجلامدات، كام يمكن أن يكون مساعدا مع أي نوع من  

األفعال. وعىل وجه اخلصوص، يمكن أن يسبق األفعال أو شبه أفعال احلال مثل  

(kiən "يكون" )، ( أوºandu "يملك" )، ( أوεmm )آخر يعني   "يوجد"، أو فعال

. ومن وجهة نظر تركيبية، فإن النوع والعدد  ( ذا األصل اإليطالirritͻrna"يعود" )

يتوافقان دائاًم مع الفاعل، مثل الفعل املساِعد، وهذا التوافق هو أيضًا القاعدة جلميع  

 األدوات املساعدة يف اللغة الاملطية:  

o  kollox jerga' jkun bḥal dari)   يشء عاد كام كان عليه من قبلكل) . 
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o nεrğaº ºandi zεwğ inyamiət ͻḥra)   لدي مرة أخرى قطعتان

 (.أخريان من اخلشب

o rega' kien hemm tnaqqis fl-assi total tal-bank)   مرة أخرى

 . (هناك فجوة يف إمجال أصول البنك ت كان

o  nεrğaº nirritͻrna ºali-ḥ izyεd il ʔuddiəm)   سأعود إىل هناك

 (. متأخرًا 

مساَعد،  –مساِعد  ومن املهم مالحظة أن ترتيب املفردات دائاًم ما يكون: 

 ونادًرا ما يمكن إدخال الفاعل بني العنرصين الفعليني.

o . (imba°ad tεrğa° anna ta°tī-ni bičča aḥna kͻnna n°idũ-

l-°a farša)  تعطيني – هي – آنا – تعود  – هي – ترتيب املفردات )ثم – 

 بيضاء(  - عنها   –نقول  –  نحن  –نقول  – نكون - نحن  –  قطعة

 . شيًئا نسميه لوحة  ثم أعطتني آنا

( هو املساعد الوحيد الذي له خصوصية، ذلك أنه  rεğaºولنالحظ أيًضا أن )

دائاًم ما يكون يف نفس ترصيف الفعل الذي يساَعد: ترصيف الحق )الاميض( أو سابق  

ترصيٌف سابٌق مسبوٌق بسابق فعيل للتالزم  و، ثالني السابقني)املضارع(، كام يف امل

 (: املثال الذي يليهاسم الفاعل بقيمة التالزم )  ،( املثال الذي يليهأمر )  ،(ثالث التال)امل
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o (ʔīs-ni ʔεt-nεrğa° nibda naḥbat il-ballũn ma° saʔay-ya)   

 – الكرة  – أرضب – أبدأ –  أعود  – أثناء  – أنا  –ترتيب املفردات )كام ، 

 (أنا   – باألقدام 

    . كام لو أنني كنت أعود ألركل الكرة بأقدامي

o (εrğ° ḥudũ-ḥ lũra)  ، (للوراء – خذوه – ترتيب املفردات )عودوا  ،

 خذوه! واملعنى:  

o (issa fεyn riəğa° sεyra)  ،عائدة – أين – )اآلن  ترتيب املفردات  –  

 (ذاهبة

 إذا، أين أتوجه؟ 

3  .rεğaº)    = :)ترصيف مُجَيل 

( أن تؤدي وظيفة أخرى. يف الواقع، تدعم  rεğaºيف تركيب اللغة، بإمكان )

( إىل أن تصبح  rεğaºعديد من املؤرشات النحوية الفرضية التي بموجبها متيل )ال

 ترصيفًا مُجليًا بسيًطا:

 التوافق املوضحة أعاله )النوع، العدد والترصيف(. ال حترتم دائاًم قواعد  . أ 

( أقل تقييًدا؛ فيظهر إما يف بداية الكالم، أو يف هنايته، أو حتى  rεğaºموضع ) . ب

 بعد الفعل مبارشة. 
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انظر: املثال  هو ما حيمل أدوات النفي ) - ( rεğaºوليس ) - الفعل الرئييس  . ت

 (. التال

( أيًضا، ومع فارق  ukͻllمكافًئا لألداة )( rεğaºوهبذا يعترب املتكلمون الفعل )

إضايف يسري سيصبح معناها "مرة أخرى"، "باإلضافة"، "من جديد"، وبدرجة  

ة يف اللغة املحكية، ويف مجيع اللهجات  أعىل. ويبدو أهنا ما تزال حمفوظتعبريية 

واملستويات االجتامعية املمتزجة، واألمثلة الثالثة املكتوبة الوحيدة موجودة يف  

مرسحية وصحيفة، وبالتال يف مستويات اللغة التي متيل إىل تقليد اللغة املحكية أو  

 االقرتاب منها. 

الكالم بوقف طفيف،  ( عن باقي  rεğaºعىل املستوى النغمي، يتم فصل الفعل ) 

 وعالوة عىل ذلك، إذا جاءت املفردة يف هناية الكالم يعود التنغيم إىل مقطعه األول.

( له نفس  rεğaºثلة باملدونة التي متت دراستها، فإن الفعل )يف بعض األم : 1- 3

الترصيف مثل فعل اجلملة، ويتوافق مع الفاعل، ويتم رفضه يف هناية الكالم أو بعد  

 ة. هذه هي اخلطوة األوىل يف التطور نحو وظيفة الربط:  الفعل مبارش 

o    (ma-nāf-š kīf ma-čεmplit-š rεğa°)  

 (تعود  –  تتصل –  مل  –كيف  –  أعرف  –ترتيب املفردات )ال              

 "ال أعرف لامذا مل تتصل يب من جديد"              
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o   (imba°ad inğīb il-mͻšt nεrğa°)  

 (أعود  – املشط – أحرض  – أنا   –ملفردات )ثم ترتيب ا            

 حرض املشط أيًضا"  ا "ثم              

o    (issa ḥi yibʔa°-l-°a bičča ͻḥra yεrğa°) 

 أخرى –( مؤنث) قطعة  – منها  – يبقى – أنا  – أخي –رتتيب )اآلن ال            

 (تعود  –

 "لذا يا صديقي، ما يزال هناك املزيد"           

o  (tobaz šein! aml-u ğa-škũra arğa!) 

 !(ارجع –  حقيبة  – يف  – ضعه   –ترتيب املفردات )ال تقلق             

 "ال تقلق! ضعها يف احلقيبة مرة أخرى!"             

يتم جتاوز خطوة شكلية إضافية يف العبارات نحو املرور إىل أداة العطف، حيث    : 2- 3

(  rεğaºمع الفاعل، ويكون الفعل )يتم احرتام التوافق يف النوع والعدد والشخص 

الترصيف الالحق، بينام يكون فعل اجلملة يف الترصيف السابق أو يف أحد الرتاكيب  يف  

 ( يكون يف أول الكالم:  rεğaºالتي تعرب عن التالزم. ويف هذه احلالة، فإن الفعل )

o   (rεğa° ḥεlkoptər yittawwl-il-na da-l-°ōdu) 

 ( الصباح –  هذا  – إلينا  –  ينظر – هو  –مروحية  –ترتيب املفردات )رجع     
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 "مرة أخرى، راقبتنا طائرة هليكوبرت هذا الصباح"             

o   (reġa qed jibki )  

 (يبكي – هو  – اآلن – ترتيب املفردات )رجع              

 من جديد، هو اآلن يبكي              

o   (issa rġajna ġejjin lura minn triq oxra) 

 ( آخر – طريق –  خلف –  راجعون –  نعود    – نحن  –رتتيب )اآلن ال              

 "اآلن نعود مرة أخرى من خالل طريق آخر".            

يف املثالني أعاله، اللذين يتضمنان صيغة فعلية تعرب عن التالزم )صيغة ذات  

عن  سابقة فعلية أو اسم الفاعل(، تعرّب العبارة بوضوح عن تالزم حارض، وليس 

( يف صيغة الاميض.  rεğaºمرجعي يف الاميض، كام قد يفرتض أن يكون الفعل )تدرج  

( مل يعد يعمل هنا كمساعد مدمج يف النظام  rεğaºوهذا مؤرش إضايف عىل أن )

الفعيل، ويبدو أنه يف الرتاكيب ذات قيمة التالزم يميل  إىل اجلمود يف الترصيف  

 )122)  الالحق.

( وبني فعل اجلملة  rεğaºاحرتام التوافق فيها بني )تم اكتشفت عبارة واحدة  : 3- 3

 الرئيسية يف النوع، ولكن ليس يف العدد والترصيف: 

 

كمساعد تكراري يف الرتاكيب التي تعرب عن التالزم، انظر إىل  (  rεğaºعىل سبيل املقارنة، للحصول عىل أمثلة يكون فيها فعل )  -  122

 أعاله. 39و  37األمثلة 
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o (tarğa° dawk it-tͻrͻʔ10 li ya°tu mil-l-bεlt °a-r-

rabat "…" kiεnu °ād-°ͻm ma-sarũ-š )   

  -دينة امل – من – تعطي  – التي  -الطرق – هذه – ترتيب املفردات )ترجع  

 (تصبح –  مل – هي –أيضا  -الرباط ]...[ كانت   - إىل 

"باإلضافة إىل أن هذه الطرق املؤدية من املدينة إىل الرباط ]...[ مل تكن  

 موجودة بعد" 

(، كحرف عطف،  rεğaºاخلطوة األخرية نحو اجلمود الرصيف الكيل، )

  (، yrεğaºالسابق )= تستخدم بكثرة مع ضمري الغائب املذكر املفرد يف الترصيف 

( إما يف بداية العبارة  yrεğaºمهام كان الفاعل وصيغة فعل الكالم، وعندئذ  تكون )

 هنايتها. يف  أو 

o (yεrğa° in-nannu ukͻll kiən sagristan) 

 "باإلضافة إّل، كان اجلد أيًضا خادمًا للكنسية"             

o (u dawn, yεrğa°, dak iz-zmiən muš talli kiənu 

yͻrbtu siğğu ) 

ء، فوق ذلك، يف ذلك الوقت، مل يضعوا كرسًيا فقط ")لكنهم وضعوا  وهؤال

 اثنني(  
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o (u yεrğa°, kiənu ya°mlũ-°a ʔattiət) 

 )جيمع الفالحون القمح( "ويضعونه يف حزم"            

o (u l-ͻḥrayn intu-°ͻm-l-i, yεrğa°, b-l-ͻrdni) 

 واألخريات وضعتهن أيضًا بالرتتيب            

o  (imma ma-ddistingwī-š bεyn l-°ayta ta° ʔattũsa u 

l-°ayta ta° kεlb, yεrğa°) 

"لكنك لن متيز بني رصاخ القطة ورصاخ الكلب" عالوة عىل ذلك )مع            

 تنغيم غاضب من املتكلم املضطر إىل تكرار تفسريه(

o   (kollox bḥal qabel ried jerġa') 

 كام كان من قبل!".  "عالوة عىل ذلك، أراد كل يشء             

 :امتة. خ4

يمكننا أن نرى حدوثًا تزامنيًا ملرور فعل يف فئة املساعدين ويف فئة أدوات الربط؛  

( عندما  rεğaºحيث تتعايش الوظائف الثالث يف اللغة، ومع ذلك، فإن الفعل )

حيتفظ بآثار املعنى األصيل للفعل الكامل الذي ينحدر  يعمل كترصيف، فإنه ما يزال 

ألن فكرة التكرار باقية. وتبلغ العملية التطورية درجة عالية من التجريد عندما   منه، 

( "أيًضا، باإلضافة  ukͻllتعمل األداة، التي أصبحت ثابتة، كمعادل بسيط لألداة )

 إىل".
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ظاهرة موازية مثرية لالهتامم وهذه ظاهرة شائعة يف العديد من اللغات، ويمكن ل 

( الذي يعني "استمر، بدأ مرة  ərnuحيث يستخدم فعل )   أن حتدث يف اللغة القبائلية 

 ) 123)  أخرى" أيًضا بالتزامن مع معنى "باإلضافة إىل".

o  rnu yugas axxam)əllis ə(ifka yas y   

 أعطاه ابنته، وباإلضافة إىل ذلك، اشرتى له منزاًل             

ذاتية(   اغة )بني القبائلية، هي عبارة عن صيغة متيز الرابط الذي يشري إىل صي يف 

(intersubjective  بني عنارص امللفوظ، ويقوم املتحدثون الاملطيون بتعليق )

( الاملطية اجلامدة يف املضارع. وهبذا مررنا من املستوى  yrεğaºمكافئ لصيغة )

والبني مُجيل، وهو مرور يرافقه مجود رصيف، وتغري يف  الرتكيبي إىل املستوى امللفوظي 

 إلغاء الفصل البالغي. ترتيب املفردات مع

 املساِعدات وعملية املساعدة:ثالًثا: 

صيغة املستقبل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية   عن هدف هذا التقديم للتعبري 

احلديثة والتكرار يف الاملطية إىل توضيح الطريقة التي يتم هبا االنتقال من الرتكيب إىل  

اللغوي، وسيكون هذا العرض    الرصف، وهي عملية جتديد نظام فرعي داخل النظام 

عليها عملنا مع د.  غري مكتمل إذا مل نضعه يف اإلطار األوسع للمفاهيم التي يقوم 

 كوهني، وال سيام املفاهيم املتعلقة باملساعدة. 

من وجهة نظر تطورية، يمكننا حتديد عدد معني من املراحل يف تشكيل  

يًا يف نفس اللغة، كام رأينا يف  املساِعدات بشكل عام، ومراحل يمكن أن تنعكس تزامن

 

 (.  (David Cohen, Séminaires EPHE 1983 à 1985انظر:  - 123
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بالرضورة إىل املرحلة   وال تتطور كل مرحلة  ،لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة 

 التالية، وقد ال تنجح العملية وتتجمد يف أي مرحلة من مراحل تطورها.  

(، توجد حلظات حيتفظ فيها  asyndétiqueويف الرتكيب املفصول بالغيا ) 

ريف، وقد رأينا ذلك يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة مع  الفعالن بمعنامها احل

( "ينجح"، laḥaʔنفس احلالة يف الاملطية يف الفعل )حوم(، وهي أيضًا  ḥͻmفعل )

 عىل سبيل املثال:  

o (fiż-żmien kollu li laḥaq gḥadda ma' dik ic-corma) 

 احلشد" "طوال الوقت الذي متكن فيه من املرور مع هذا             

ه مع الفعل  استعامليف مرحلة أخرى، يستعار معنى املساِعد جزئًيا، وال يتم 

املساَعد إال إذا كان معنى األخري متوافًقا مع مساِعده، وهكذا، يف العديد من  

( "قام"، الذي أصبح مساعد استهالل، يف  qāmاللهجات العربية، كان الفعل )

حركة من أسفل إىل أعىل لتحقيقها،   ي تتطلبالبداية، متوافًقا فقط مع العمليات الت

ثم تالشى املعنى امللموس للمساعد لصالح معنى أكثر جتريًدا، وهي فكرة احلركة  

عىل سبيل املثال وليس احلركة املعينة يف حد ذاهتا، مما سمح للمساعد بالتجمع مع 

 (. qāmعدد أكرب من فئات األفعال )كام يتضح من موضوع  

الفعل املساعد معناه الكامل متاًما، لكن اإلطناب يقبل  فقد يف مرحلة الحقة، ي

نوًعا واحًدا فقط من الفاعل، والفاعل العاقل بشكل عام، لذلك مل تكتمل بعد عملية  

  (laḥaʔ)(. هذا هو احلال يف الاملطية بالنسبة للمساعد abstractionالتجريد ) 
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تام يف احلكاية )للتو(   الاملذكور أعاله، والذي اختذ يف بعض اللهجات معنى الاميض 

 مع الفاعل العاقل: 

o (karlu manju niżel iż-żewg tarġiet li laḥaq tela') 

 نزل شارلامن اخلطوتني اللتني كان قد صعدمها للتو             

(  qāmأخريا اختفى هذا القيد األخري. وهناك هلجات مالطية يقبل فيها املساعد )

 (: cf. Vanhove  1993:109فاعال مجادا ) 

o (laḥaʔ °adda ša°ar) 

 كان شهر قد مىض للتو             

جتدر اإلشارة مرة أخرى إىل أن الصيغة الفعلية يمكن أن تعمل بالتوازي كمساعد  

 وكمسند فعيل مستقل، مهام كانت درجة مساعدته.  

ويمكن أن يؤدي املزيد من التطور إىل جتميد رصيف واختزال صويت، ويصبح  

ة دائاًم مع  ك أداة أو سابًقا فعلًيا مل يعد له وظيفة مستقلة. وتشكل األدااملساعد بعد ذل

الفعل إطنابًا، ويمكنها يف بعض األحيان أن تستقبل ضامئر متصلة تشري إىل فاعل  

(، يف حني أن السابق الفعيل  18، و 16، و 14. اهلوبيوت اإلطناب )راجع األمثلة

  24إىل  21ة )راجع األمثلة اجلبالية. يكون ملتصًقا بالفعل، ويشكل معه وحدة نربي

د يصبح أصل املورفيم الذي تشكله األداة أو السابق  (، وق26و  25واحلرسوسية. 

الفعيل غامضًا متاًما، إذا كانت األدلة التارخيية غري موجودة، كام رأينا يف لغات جنوب  

   اجلزيرة العربية احلديثة، ونحن هنا يف املرحلة النهائية من املساعدة.
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يقدم بالتزامن ويف   يمكننا أيًضا أن نشري إىل تعبري التحضيض يف الاملطية، والذي

 نفس اللهجة ثالث مراحل يف الطريق إىل املساعد: 

هناك تركيب غري مرتابط ال يكون فيه فعل التحضيض مساعًدا، يتم ترصيفه   - أ

دائاًم يف صيغة اجلمع، وله فاعله اخلاص، ويتبعه ضمري متصل مفعول  

"  ḥallaالفعل " ريًا يتم التعبري عنه(، يعود عىل فاعل الفعل التال. إنه )إجبا

 "يغادر": 

o  (ḥallũ-ḥ ikanta) 

 )اتركه + يغني( فليغني  

( أداة  ḥallaيوجد أيضًا إطناب بدون ضمري املفعول، يصبح فيه الفعل )  - ب

 جامدة يف صيغة األمر املفرد:

o (ḥalli nkantaw)    

 )اترك + نغني( فلنغني 

(، وتصبح واصلة للفعل  ḥa( إىل سابقة فعلية )ḥalla، يتم اختزال )أخرياً  - ت

 املرصف يف املضارع:  

o (ḥa-nkantaw)   

 فلنغني 

وحيدث تطور املساعد داخل تركيب مساعد خمتلف عن الرتكيب البسيط للفصل  

البالغي، واملعيار الذي جيعل من املمكن متييزها ليس شكليًا بشكل أسايس ولكنه  
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ل الفصل البالغي جمموعًا من اثنني من الوحدات املعجمية، بينام  دالل، إذ يشك

 اللية، وهكذا نجد يف الاملطية: تشكل العنارص املكونة للبنية املساعدة وحدة د 

o (yaʔbad yidḥak)   

 )يمسك + يضحك(  

 يبدأ الضحك 

وال يمكن بأي حال من األحوال أن ُتفهم اجلملة السابقة عىل أهنا إضافة ملعنى 

" مع  yaʔbadمن عنارصها، أي فعل اإلمساك "أمسك" )معنى الفعل "  كل عنرص

يكون مستقال(، باإلضافة إىل فعل معالِج  ضمري الغائب املفرد املذكر للمضارع عندما  

ُمرّصف بنفس الطريقة، ومعناه "يضحك"، ويكون للوحدة الداللية نفس النتيجة  

أن حيمله العنرصان اللذان  الطبيعية التي مفادها أن املعنى العام لإلطناب جيب 

مجلة  يف الاملطية، يف   السابق  يتكونان منه. ويوجد نفس الرتكيب الشكيل مثل املثال

 مثل: 

o (yidḥͻl yidḥak)  

 )يدخل + يضحك(  

 يدخل ضاحكاً 

ولكن يبقى معنى كل فعل من األفعال هو نفس معنى األفعال املستقلة، فهي  

ظيفة ظرفية. إن إمكانية مثل هذه الرتاكيب  تشكل جمموًعا تكون فيه للفعل الثاين و

 رتاكيب املساعدة. غري املرتابطة، كام نرى يف العديد من اللغات، ُتَفّضل ظهور ال 
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 مُتيز معايري أخرى، وظيفية وداللية، املساعدات الفعلية، منها:  

معيار نموذجي: ال يمكن أن تتم عملية التبديل إال بأحد عنرصي اإلطناب،   - أ

د: أي أنه إلحدى الصيغتني الفعليتني، يف هذه احلالة هي املساِعد،  وهو املساعَ 

 ا بمفردها، لذلك نجد يف السقطرية: استعامهلمعنى خمتلف عند 

o (īkaḥ igεdḥən mən kəweyt)  

 إكاح إجيدحني مني كويت()

 ترتيب الكلامت )بدأ من جديد + أتى من الكويت( 

 عاد من الكويت

 املعايري النحوية:  - ب

طناب ال بالعطف، األمر الذي سيضعهام عىل نفس  بط عنرصي اإل ال يمكن ر ▪

 املستوى، وال برابط. 

 جيب أن يكون الفاعل هو نفسه للمساِعد واملساَعد.  ▪

كن تبديل "قرأ كتاًبا"  عندما يكون هناك مفعول به، فهو املساَعد، ومن املم ▪

 بعبارة "يقرأ كتاًبا"، ولكن ليس بعبارة "لديه كتاب".

غالبًا ما نرى أن املساِعد خيضع لعملية جتريد، ويشري وجود  معيار دالل:  - ت

وحدة داللية إىل أن العنرص املساِعد يمكن أن يدخل يف عالقة بأكرب عدد ممكن  

من األفعال، وأحد املصطلحني له معنى أكثر عمومية من اآلخر يف اإلطناب،  
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لة من  ل مع فئات كام مما يسمح له بالعمل مع مجيع األفعال، أو عىل األق

 األفعال. والنتيجة الطبيعية هي أن املساعدين يشكلون فئات مغلقة.

 واملساعدات هي طريقة لرشح القيم التي تتعلق بـ:  

عالقة املتكلم بالعبارة: فهي جتعل من املمكن شكليًا حتديد أزمنة وصيغ   ●

 خمتلفة )راجع املستقبل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة(. 

(: تعبري صيغة الفعل، التالزم  prédicatمع املسند إليه ) عالقة الفاعل  ●

 )وبشكل ختطيطي، التقدمي أو التام(. 

 عالقة الفعل بالفاعل: هذه هي حالة الاميض التام يف لغات معينة.  ●

املحتوى املعجمي للفعل املساَعد: حتديد مقدار اإلجراء )التكرار، املدة،   ●

طية( أو اللحظة )بداية أو وسط أو  املساعد التكراري يف الاملالكثافة، انظر 

 هناية اإلجراء(.

 االتساق الداخيل للمسند: املظاهر.  ●

لكن املساعدة التكرارية للاملطية تظهر لنا أيًضا أن التطورات ليست منخرطة  

يف مسار واحد، وأن نفس الصيغة يمكن أن تنتقل من نظام فرعي إىل نظام فرعي آخر  

لفعيل إىل نظام روابط اجلمل، مع التغيريات النحوية  يف هذه احلالة من النظام اللغة 

 املذكورة أعاله. 
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 املصادر:رابعا: 

تم أخذ أمثلة لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة، ما مل ُيذكر خالف ذلك  

التحقيق )انظر أدناه(، من البيانات التي تم مجعها من امليدان يف اليمن من قبل بعثة 

ملدعومة من وزارة اخلارجية، واملركز الوطني الفرنيس  الفرنسية حول لغات اليمن، ا

، واملركز الفرنيس لآلثار  3(، وجامعات عدن وباريس CNRSللبحث العلمي )

والعلوم االجتامعية يف صنعاء، ومركز الدراسات والبحوث اليمني يف صنعاء وعدن،  

عثة عام  ات بالتعاون مع أنطوان لونيه، أما ب م، ومتت البعث1991و  1983بني عامي 

 م فقد أنجزهتا ماري كلود سيمون سينيل وحدها. 1994

وتم أخذ أمثلة اللغة الاملطية من املدونة التي مجعها يف امليدان فاهنوف بني عامي  

 م، من األدب املكتوب والصحافة.  1991و  1984
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 ثبت املصطلحات اللسانية

 فرنيس عريب

 stractionAb جتريد، غري منرب

 Allomorph بديل رصيف

 Allophone بدل صويت

 Alternance تناوب )لغوي(

 Amuïssement إصامت

 Anaphorique الصدارة

 Aoriste الاميض املطلق

 Apocopé جمزوم

 Articulation نطق

 Assourdissement هتميس أو إخفات

 Glottalisées مزمارية .. حنجرية

 Bilabial شفوي مزدوج أو شفتاين

 Causative املسبِّب

 Chamito-sémitique األفرو آسيوية السامية

 Clitique الوصل أو الواصلة

 Compartimentage جتزئة

 Complement nominal املكمل االسمي، املضاف
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 Completive املتممة

 Concomitant تالزم

 Concomitance تالزم

 Consecutive التتابع

 onantiqueCons صامتية

 eséConsonnes affriqu الصوامت املعّطشة

 Consonne radicale الصوامت اجلذرية

 Constructions génitivales تراكيب إضافية

 Copule رابطة

 Déictique إشاري

 Dentale nasale الشفوية األنفية

 Dentoalvéolaire سني لثوي

 Determinative جازم

 Diachronique تتابعي تزامني 

 Diathese صيغة الفعل

 Diphtongues صوتم مزودج، صوامت مركبة

 Dislocation التفكيك

 Dorsal ظهري

 Ejective مهموز

 Emphase التفخيم
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 Emphatiques التوكيد

 Enclitique موصول تابع "متصل بعدي"

 Epenthèse حشويوصل 

 Epenthetique حشوي

 État construit إضافة، اسم مضاف

 Étymon جذر الكلمة

 Factitif متعدي ملفعولني

 Gémination اإلدغام

 Genre du referent نوع اإلحالة

 Glide قيانزال

 Glose حاشية

 Graphiques اخلطية

 Gutturale هلوي /  حلقي

 Identification catégorielle التحديد النمطي

 Inaccompli indicatif املضارع املعلوم

 Indice تعالما

 Infixation توسيط.. بني السابق والالحق

 Infixe زائدة وسطية

 Inherence تالزم

 Initiale استهالل
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 Interphrastique بني مجيل

 Intersubjective بينذايت

 Intransitifs فعل الزم

 Joncteur موصل، فاصل

 Jussif جمزوم

 Langues couchitiques اللغات الدينية

 Latérale alvéolaire لثوي  جانبي

 Lexeme الليكسيم )الوحدة املعجمية(

 Liaison الوصل

 Longueur vocalique تطويل صويت

 Loudness علو الصوت

 Marques flexionnelles حركات أو عالمات االعراب

 Marqueur واسم

 Mélodie vocalique حلن صويت

 Monosyllable أحادي املقطع

 Morphème ملقطع الرصيف(املورفيم )ا

 Neutralization حتييد 

 Nomen rectum et nomen املضاف واملضاف إليه

regens 

 Opposition aspectuelle binaire تعارض مظهري ثنائي
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 Ordre canonique الرتتيب األسايس

 Palatalisation التحنيك أو التغوير

 Parasite الدخيل

 Participle املشتق

 Particule األداة

 Periphrase verbale إطناب فعيل

 Permansif الاميض املستمر

 Pharyngale احللقي

 Phonologique الصومتية

 Pitch درجة الصوت

 Pluriels internes التكسريمجع 

 Polyvalent متعدد التكافؤ

 Post-glottalisee ما بعد احلنجري

 Predicative إسنادي 

 Préformante زائدة َقبلية

 Preverbal ما قبل لفظي

 verbeéPr سابقة فعلية

 Proclitique متصل قبيل

 Prohibitive الناهية )مجلة(

 Pronom elliptique ضمري مسترت
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 Pronom personnel dépendant ضمري شخيص متصل

 Pronom suffixe ضمري متصل

 Protase اجلملة الرشطية

 troflexeséR ارتدادي

 Schwa فيمصوت خم

 Segment مقطع

 Sonore جمهور

 Soured مهموس

 Spirantisation الرتخية

 Subordonnees hypothetiques التوابع الرشطية

 Syllable مقطع

 Syncretisme تآلف

 Syntagma وحدة تركيبية

 Syntagme fige مركب جامد

 Système aspecto-temporel نظام مظهري زمني

 Theme صيغة، وزن

 Timbre جرس صويت

 Transitifs فعل متعد

 Unite accentuelle وحدة نربية

 Uvulaire هلوي
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 Valeur aspectuelle قيمة مظهرية

 Valeurs modales األفعال املساعدة )قيمة مساعدة(

 Vélaire طبقي

 Velarisation إطباق 

 Velarisee طبقي

 Verbe doublement transitif فعل متعد ملفعولني

 Verbe triplement transitif فعل متعد لثالثة مفاعيل

 Vestigielle زائد ال وظيفة له

 Vocalization التشكيل

 Voyelles pretoniques صائت سابق التنبري 
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وعات   هرس الموض 
 ف 

 

 5 ............................................................................................ مقدمة: 

 11 ............................................................. لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة 

 13 ........................................................................................ مقدمة:   -1

 16 ................................................................................ .تاريخ اللغات: -2

 18 ............................... . لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة الست )حالة عامة(:  - 3

 18 ................................................................... اللغات ومتحدثوها: . أ

 19:..................................................................................املهرية

 21 ....................................................................................... ..السقطرية:

 22 ........................................................................................ .. :وبيوتاهل

 23 ........................................................................................ .... اجلبالية: 

 24 ....................................................................................... :احلرسوسية

 24 ........................................................................................ .. البطحرية:

 24 .................................... اللهجات ولغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة: -ب

 26 ................................ وية لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة: احلفاظ ودرجة حي-4

 26 ................................................. ...اللغة األم يف احلياة اليومية: استعامل. أ

 27 ................................ .ة احلديثة:اإلنتاج الثقايف بلغات جنوب اجلزيرة العربي. ب
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 29 ............................................................................ حتوالت وتعريب:  - 5

 34 ........................................................................................ ..خامتة:  -6

 41 ....................................................................... ليمن املحكية يف ا وبيوتاهل

 43 ....................................................................................... استهالل: -1

 44 ........................................................................................ .. مقدمة:-2

 45 ......................................................................... اهلوبيوتيون اليمنيون:  -3

 47 ....................................................................... اكتشاف اللغة واسمها:  -4

 49 .................................................................. ت: أسامء اللغة وعلم اللهجا -5

 52 ............................................................... : للهوبيوتاخلصائص اللسانية  -6

 PHONOLOGIE ET PHONÉTIQUE ... 53: علم األصوات والصوتيات 1  -6

 53 ....................................................................... احلروف الصامتة: 

 54 ...................................................................... أصوات بني سنية: 

 55 ............................................................................... احلنجرية: 

 56 ................................................................. ع (:  ʕاحللقي املجهور )

 60 ............................................................................... يف الوقفة: 

 60 .............................................................................. الصوائت: 

 60 ................................................................................... الغنة: 

 61 ...................................................................... الصوامت املركبة: 

 61 .................................................................... (: syllabeاملقطع )

 62 ...................................................................... اإلدغام الصامتي:

 63 ........................................................................... نقل اإلدغام: 
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 63 .................................................................................. النربة: 

 64 ..................................................................( الرصف) املورفولوجيا: 2 – 6

 66 ......................................................................... الصيغ املشتقة: 

 69 ....................................................................... ترصيف األفعال: 

 70 .................................................................... التصاريف البسيطة: 

 70 ........................................................ الترصيف الالحق )ذو الالحقة(: 

 71 ......................................................... الترصيف السابق )ذو السابقة(: 

 périphrastique): :) ............................................ 75الترصيف التلميحي 

 75 ............................................................................... املستقبل: 

 Le système nominal ............................................. 77النظام االسمي 

 77 ................................................................................ الضامئر: 

 77 ..................................................................... الضامئر الشخصية: 

 80 ..................................................... ضامئر اإلشارة )الضامئر اإلشارية(: 

 81 .......................................................... أسامء اإلشارة املحِددة لالسم: 

 81 ................................................................................. االسم: 

 81 .......................................................................... عالمة املؤنث:

 82 ........................................................................... عالمة العدد: 

 86 ................................................................. أسامء األعداد األصلية: 

 SYNTAXE)  ) ..................................................... 88: الرتكيب النحو 3 – 6

 88 ................................................................................... ترتيب الكلامت: 

 88 ...................................................................................... أداة التعريف: 
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 89 ............................................................. تركيب املكمل االسمي )املضاف(: 

 90 .................................................................................... :قواعد التطابق

 91 ................................................................................... اجلملة االسمية: 

 91 ....................................................................................... ......النفي:

 93 .................................................................................... : املعجم 4  - 6

 95 ..................................................................... ....ناوب اللغوي:الت -7

 95 ................................................................................ :....اخلامتة-8

 96 ................................................................................ .....شكر:-9

 97 ....................................................................................... :..…املراجع

 101 ............................................................. ثروة جمهولة ومهددة  اللغةالسقطرية

 106 ................................................................. تقديم لغوي للسقطرية:  .1

 107 ..... ببعض امليزات التي تربز أمهية السقطرية من وجهة نظر تاريخ اللغات السامية:  . تذكري 2

 111 ........................................ ة  أفضل ملتحدثيها وثقافتهم: . أمهية السقطرية ملعرف3

 111 ..................................................................... : من هم املتحدثون؟1  - 3

 114 ...................................................... اللغة السقطرية:  استعامل: جماالت  2  - 3

 118 .................................................................................. : األدب: 3  - 3

 122 ...................................................................... . درجة تعرض اللغة للخطر: 4

 124 ............................................................................. الصة والتوقعات: . اخل5

 126 ...................................................................................... .... املراجع:

لكية يف املركب االسمي 
ِ
 129 ................ يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة تعبري االنتامء وامل

 131 ...................................................................................... ......متهيد:
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 132 ...................................................................................... .....مقدمة:

 132 ..................................................................................... .... البيانات: 

 133 ...................................................................................... ....... شكر:

 133 ................................................................. تصارات: مفاتيح القراءة واالخ

 134 .............................................................................. اختصارات أخرى: 

 134 ................................................................................... :أسامء اللغات 

 135 ...................................................................................... .... اللغات: 

 135 .................................................................................... ...التصنيف:

 137 ............................................................................. . الرتكيب املبارش: 1

 N + N): :) ...................................................... 137 اسم+  اسم: 1 – 1

 N=PR.PERS.DEP  : .............................. 146: اسم = ضمري شخيص 2 –1

 153 ................................................................ تركيب اإلضافة غري املبارش: -2

 154 ...................................... (:   N+GEN=N) اسم=  إضافة+  اسم: 1 –2

 167 .......................... : خصوصية اللغة السقطرية: ]إضافة = ضمري[ + اسم: 2- 2

 170 ............................................................................. اإلضافة املركبة:  -3

 173 ............................................................................ اجلداول املوجزة:  -4

 174 ........................................................................................:اخلامتة -5

 179 ......................................................  اللغات السامية اجلنوبيةيف صيغة املستقبل

 181 ............................................................................... . تقديم اللغات: 1

 183 ..................................................................................... . البيانات: 2

 184 ............................................................................. . كتابة األصوات: 3
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 184 ............................................................................... . تعبري املستقبل: 4

 184 ...................................................... : الصيغة الفعلية ـ االسمية: 1- 4

 188 ....................................................... :: الترصيفات مع الواصلة2- 4

 189 ....................................... ...يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة:

 192 ........................................................... ....يف اللغة الدهلكية:

 196 ........................................................ . الرتاكيب اإلطنابية: هي عىل نوعني: 5

 199 ....................................... ...يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة:

 202 ............................................................ ...يف اللغة الدهلكية:

 206 ...................................................................................... .. . اخلامتة:6

 207 ...................................................................................... .…املراجع:

 اللغات السامية: لغات جنوب اجلزيرة  يف  تكوين وتطور املساعدات واألدوات )أدوات الربط( الفعلية

 209 ................................................................... العربية احلديثة واللغة الاملطية 

 213 ...................................... أوال: املستقبل يف لغات جنوب اجلزيرة العربية احلديثة: 

 214 .................................................. إلطنايب: املساِعد + الفعل: . البناء ا1

 217 ............................................. :. أداة أو سابقة فعلية + الفعل املنصوب2

 221 ......................................... بِر(:  ber. املستقبل التلميحي املسبوق ب )3

 223 ............................................................................. . خامتة: 4

 223 ..............................................  اللغة الاملطية: ثانيا: مساعد التكرار يف

 231 ............................................................................. :. خامتة 4

 232 ................................................ ثالًثا: املساِعدات وعملية املساعدة: 

 239 .................................................................................. رابعا: املصادر: 
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 240 ..................................................................................... ....املراجع:

 243 ...................................................................... ثبت املصطلحات اللسانية 

 250 ............................................................................ فهرس املوضوعات
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