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Abstract: This study examines the phonological and morphological  features of   Fayfiya as language 

variety of  South Arabian. This  study examine the consonants and vowels as well as other 

morphological aspects of this variety. The syntactic aspects examined include trilateral noun forms, 

trilateral and quadrilateral past verb forms, some other quintiliteral  past verb forms, some forms of 

the trilateral present verb forms, present tense particles, some derivative forms like the diminutive, 

gender particles, definite articles and present tense form prefixes. The findings study show that these 

aspects are not different from those of standard Arabic. Most of the phonological and morphological 

features as well as part of their lexical realizations are in agreement with standard Arabic and Arabic 

dialects. However, despite this similarity it has some phonological and morphological phenomena of  

its own.  
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 مقدمة

م لغة ُتستخد   ،الفيفية نوعية لغوية عربية جنوبية حمكية

التي تقع رشق  ،خطاب وتواصل يومي يف منطقة فيفاء

جنويب غرب اململكة العربية  مدينة جازان؛

وإىل اجلنوب منها احلدود اليمنية )انظر .السعودية

 وهي منطقة تتكون من  سلسلة من(. 1ملحق رقم 

وعدد  والقمم الشاهقة، التي هلا قاعدة واحدة، اجلبال،

يتوزعون عىل ما   ألف نسمة،َّيستيقرتب من سكاهنا 

 ،تنحدر من نسب مشرتك يقرب من عرشين قبيلة،

بناًء عىل ما يقول أهل  ينتهي إىل قبيلة خوالن احلمريية؛

وما وجدته متداواًل يف مواقع عديدة عىل شبكة  فيفاء،

 .(1)لكرتونية ) اإلنرتنت(املعلومات اال

                                                 
تكيف أبناء فيفاء تكيًفا حضارًيا مع هذه اجلبال الوعرة  لقد ( 1)

فجعلوها صاحلة  للعيش والسكنى عىل الرغم من 

منحدراهتا الشديدة وسفوحها الوعرة وارتفاعاهتا 

سفوحها مدرجات للزراعة  وذلك ببنائهم عىل ،الشاهقة

 وسفوحه وامليش ال تكاد ختطئ عَّي الناظر منها جباًل إالن 

كيف استطاع هذا  ويعجب املرء متتلئ هبذه املدرجات.

 ي  يبن اإلنسان العريب الوصول إىل هذه السفوح بله أن  

ويطلق عىل هذه  عليها مدرجات وبيوت سكناه وإقامته !

( يف عربية أهل  فيفاء اجلنوبية  واملفرد املدرجات )حياف 

(.وتقوم حياة أهل فيفاء عىل الزراعة يف هذه  ه  ي ف  منها )ح 

ومن أهم املحاصيل الزراعية البن والقمح  ،املدرجات

واجلوافة   والشعري واملانجو والليمون واملوز والسفرجل

والتَّي. وتشتهر املنطقة بأنواع من الزهور والنباتات 

 =،جس والرحيان واخلزامىالكاذي والنر :مثل ،العطرية

الذي هتامم االوتأيت هذه الدراسة يف سياق        

 ،(2) دراسة النوعيات اللغوية العربية اجلنوبيةأوليه ل

                                             
وكانت تستعمل للزينة وتوضع عىل رؤوس العرسان =

والشباب يف املناسبات واألعياد أو تستغل يف الصناعات 

ولبعض األهايل  العطرية أو تصدر قدياًم إىل خارج فيفاء.

وتتعرض  يف فيفاء قطعان من املاعز وبعض األبقار.

يف أحواض  املنطقة ألمطار يف مواسم خمتلفة جيمعوهنا

لينتفعوا منها يف الرشب واالغتسال والزراعة. واملجتمع 

الفيفي جمتمع قائم عىل األعراف القبلية السائدة يف املنطقة 

 ،أو عشائر لكل منها شيخ أفخاذفهو مقسم إىل  ،العربية

 وقد تتشارك مع غريها فيها. ،ولكل عشرية منطقة مستقلة

وأعراف اجتامعية  وبَّي مجيع العشائر الفيفية سنن قبلية

 وهم يد عىل من سواهم. ولكل قبيلة مقربهتا  ،متبعة

التي تقيم عليها بيوهتا ومدرجاهتا التي  يزرعون  وأراضيها

وأهل فيفاء أهل كرم  فيها ويتخذوهنا طرًقا للعبور وامليش.

وتواضع لقيت فيهم هذا حَّي زرهتم وأقمت يف منطقتهم 

يم والتدين وتشهد وينترش فيهم التعل .م2013يف يونيو 

امنطقتهم حركة تطور تنموي وعمراين  إىل حد -أكثر كأهنن

املناطق املجاورة. فسرتى عَّي الزائر لفيفاء  عامن يف  -ما

متعددة األدوار عىل رؤوس القمم أو سفوح حديثة ًبيوًتا 

التعليم  من بعض كبار السن أنن  اجلبال الشاهقة. وسمعُت 

ديمة قبل انتشار التعليم كان موجوًدا فيها من عقود ق

     احلديث.

جيوب لغوية ذات أقصد بالنوعيات اللغوية ما بقي من  (2)

اجلنوبية القديمة  ةعربيصالت بلغات املسند أو ال

 :مثل السعودية،وامن، واليمن، وهلجاهتا، يف مناطق من عُ 

 =،واهلبيوتية ،والبطحرية واحلرسوية، والشحرية،، املهرية
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القناعة من انطالًقا التي  يل فيها  عدة أعامل منشورة؛ 

ا  يعرب عن جزء من هوية مهاًم، ل تراًثا لغوًيا متث  بأهنن

وُيتوقع من  .وتنوعها اللغوي املنطقة وتارخيها الثقايف

إضافات معرفية ب أي  دراسة أكاديمية أن  تأيت  دراستها 

ا تحتف  به هذه النوعيات من مل نظًرا اللغوي؛للبحث 

مميزة، وملا هلا من عالقات سامت وخصائص لغوية 

قرابة بلغات املسند والعربية اجلنوبية القديمة 

، تشار الفصحىالتي كانت يف املنطقة قبل ان وهلجاهتا،

امتداد هلا، بحكم اجلغرافيا، -يف اعتقادي -وهي 

والتاريخ، والصالت االجتامعية، والعالقات 

وعىل الرغم من أمهية العربية  األنثروبولوجية.

اجلنوبية ولغات املسند، وما بقي منها من يف الوقت 

                                             
أجد حمددات علمية مقنعة يل، أعتمد  فلم  والفيفية.=

عليها يف وصف هذه النوعيات باللغات؛ بسبب التداخل 

والتقارب بينها وبعضها، وبينها وبَّي حميطها اللغوي العام 

)الفصحى واللغات العامية (. فأهلها يفهمون هلجات 

جرياهنم، وجرياهنم قد يفهمون نوعيتهم اللغوية، 

لغة للعبادة والكتابة  واجلميع يتخذ العربية الفصحى

والتعليم والتعلم منذ ظهور اإلسالم. فال جتد حدوًدا 

فاصلة بَّي هذه النوعيات وما يف حميطها من هلجات 

ونوعيات لغوية. وهذا ما محلني عىل تسميتها بنوعيات 

ومن يدرسها دراسة مقارنة يتبَّي له تشاهبها أو لغوية. 

 الفصحىة بعضها ومع العربيتقارهبا أو تطابقها مع 

القواعد العامة والسامت كثري من  يف واللغات العامية،

الصوتية والرصفية األساسية واملعجم واملفردات 

 . واألساليب اللغوية

احلارض من نوعيات لغوية يف بعض املناطق، فإنن 

ة؛ لقلة ما كتب عنها يف القديم معرفتنا هبا ليست كافي

ويف احلديث وبخاصة باللغة العربية ومن قبل 

خصائص تقوم بدراسة  (1)الورقة . و هذهالقدامى

                                                 
حصلت عىل مقال كل من د. عبد اهلل  الفيفي  و مقال أ.عيل  (1)

أثناء يف الفيفاوي بعد انتهائي من إعداد هذه الدراسة 

. وأسجل م2014ر من عام زياريت  للرياض يف فرباي

مساعد األمَّي  (إبراهيم اهلذلق)شكري اجلزيل لألستاذ 

دين باملقالَّي العام جلائزة امللك فيصل العاملية الذي زون 

ه كان متوافًقا مع ألنن  ا جاء فيهام؛ممن  املذكورين. فقد أفدُت 

عىل الرغم من أن مقال  ؛إليه يف دراستي امليدانية ما انتهيُت 

ال يزيد عن صفحتَّي تناول فيهام   (،فيفاويأ.عيل ال)

ا مقال أ.د عبداهلل بن بعض الظواهر اللغوية يف الفيفية. أمن 

ه إىل  إثبات وشائج القريب املتينة بَّي  أمحد الفيفي فهو  موجن

نوعية  الفيفية الفيفية والعربية الفصحى؛ من منطلق أنن 

ا م ال تزال تحمل من اخلصائص، لغوية عربية قديمة،

يف  يفرس بعض املسائل اللغوية املختلف فيها يمكن أن  

    . واملقال مكون من مدخل  يمهد هلذهالعربية الفصحى

        وترخيم املنادى، ،ثم حديٌث عن مهزة النداء الفكرة،

و هو عَّي ُما  ه يتم يف الفيفية باهلمزة وليس بالياء،وذكر أنن 

م تناول ثامنية يتم يف لسان ظفار احلمريي )الشحرية(. ث

نامذج من البنية املعجمية للفيفية  وهي ]ث وب[ و]ذو[ 

و]ر ف ص[و]س ل ط [و] ع ن ق [ و]غ ر ب [ و] ه 

وجه الدقة  ص ع [ و] ه ل م [ أملح يف تفسريه لدالالهتا أنن 

وذلك لعدم  حليًفا لتفسريات اللغويَّي هلا؛ مل يكن  

تزال حية التي ال معرفتهم بالنوعيات اللغوية العربية،

=   ومنها الفيفية. وختم مقاله بنامذج من الشعر  الفيفي،
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يف الفيفية، متكنُت من رصدها يف صوتية ورصفية 

أثناء  قيامي بزيارة ملنطقة فيفاء؛ لدراسة نوعيتها 

قديمة نوعية لغوية عربية جنوبية اللغوية، وهي 

ولغوية قوية هتدد  ل صامدة أمام تحديات ثقافيةالتزا

وقد قمت بجمع املادة بنفيس من   .(1) بانقراضها

                                             
املوشحات، التي  الزجل  يرى  أن فيها جذوًرا لشعر=

وثامر  ،اشتهرت يف األندلس، وعدت من مظاهر التجديد

عربية املنشأ  ويراها صاحب املقال  ،التالقح احلضاري

ِ هل واجلذور. َّي  ذه وقد علمُت من مالحظات أحد املحكم 

الورقة، أنن هناك باحثَّي كتبوا عن الفيفية،مل أكن  أعرفهم 

إالن منه، وهم:حممد العقييل يف إشاراته، وحممد مسعود 

الفيفي  يف دراسة له، وسوسن حييى الفيفي التي هلا رسالة 

خصائص األبنية والرتاكيب يف هلجة "ماجستري بعنوان

سف فلن فيفا، وهناك دراسة لعبد الرمحن الرفاعي. ولأل

أستطيع  اإلفادة منها يف هذه الورقة املجازة للنرش بعد 

التحكيم. وآمل أن  أطلع  عليها وأستفيد منها يف أعامل 

 أخرى.

ومثل هذا التنوع اللغوي ليس بدًعا يف جزيرة العرب  (1)

وبخاصة بالد العرب اجلنوبية التي عرفت السبئية واملعينية 

وبقيت منها كتابات  ،والقتبانية واحلرضمية واحلمريية

عربية جنوبية كثرية منترشة يف اليمن وخارجه شاهدًة عىل 

هذا التنوع اللغوي العريب اجلنويب ودلياًل عليه.  وبقيت يف 

 -رغم تأثرها بالفصحى  -اللغات العامية املعارصة

مفردات وأساليب وظواهر لغوية  تعرب عن  هذا التنوع 

والتزال له العرب  اللغوي الذي كان موجوًدا يف بالد

العلامء  وقد حرص  مظاهر يف مناطق من اليمن وُعامن.

 =القدماء عىل إبعاد تأثريات هذا التنوع اللغوي العريب عن

واعتمدت يف مجع املادة  .(2)أثناء إقامتي هبا يف املنطقة 

عىل االستامع  والتدوين املبارش من أفواه الرواة 

وكلهم من  الذين كانوا من أعامر خمتلفة، اللغويَّي،

طرح األسئلة ب قومأ و ن ما أسمع،وكنت أدو   الذكور.

 لدين  إذ كانت   أريد سامعه ومعرفته من الرواة؛ عامن 

أسمعه  بالفيفية من  استامرات حددت فيها ما أريد أن  

ن دو  وأساليب وتراكيب. وبعد كل جلسة أُ ، كلامت

ا مل ثم أتحقق يف اجللسة القادمة، ممن  ، وأراجع ما مجعت

وبعد مجعي  أو داللته.أو رسمه  أتأكد من  نطقه،

املدونة األوىل من املادة راجعتها كلها مع شخص من 

ثم استعنت ببعض . وجوه املنطقة وكبار السن فيها

واستفدت من بعض  .املعارف من أهل فيفاء

م أقدر عىل املتعلمَّي يف مراجعة بعض املسائل؛ ألهنن 

                                             
الفصحى منذ بداية البحث اللغوي العريب حتى العرص =

( رغبة يف املحافظة عىل 14:م2014)املعشني، احلديث

مريية اإلشارة إليها اهتاممهم  باحل ومل يتجاوز  . لغة التنزيل

 ؛ا عربية خمتلفة عن عربية الشاملتصفها بأهنن  ،بكلامت قليلة

ا ظلت يف مناطق شتى من اليمن حتى عىل الرغم من أهنن 

 (.248م:2008،القرن الرابع اهلجري )اهلمداين

ا للقيام هبذه الدراسة يومً  28التي فرغتني  تيأشكر جامع ( 2)

وفرغتني  نصف هذه  .م2013وزيارة املنطقة يف يونيو 

كام م.2014املدة من العمل ملتابعة دراستي للفيفية عام 

أشكر مجيع األشخاص من أبناء فيفاء الذين كان هلم عيل 

 فضل فيام قدموه يل من كرم وحسن تعامل وتعاون.
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كان اعتامدي عىل ما ، و(1)فهم ما أريد من غري املتعلمَّي

و ما لدي من خربة يف  ،له قلميوسجن  ،ذنايعته أُ سم

التي أدرس مقرًرا فيه لعقد ونصف  علم األصوات،

من الزمان يف جامعة السلطان قابوس. وقد اعتمدت 

عىل الكتابة الصوتية لبعض الكلامت واألصوات 

حرًصا عىل الدقة ورغبة يف تسهيل نطقها للقارئ. 

دمتها يف كتابة وفيام ييل الرموز الصوتية التي استخ

 :(2)بعض الصوامت والصوائت يف الفيفية

 3املبحث األول:  خصائص صوتية يف الفيفية      

                                                 
مل يكن بمقدوري القيام بتسجيالت صوتية و ال تسجيل  ( 1)

فلو  جتامعية.قائمة بأسامء من تعاملت معهم ألسباب ا

 مجع املادة؛ وهوبام جئت ألجله  حاولت هذا فلن أظفر  

يسجلوا أصواهتم وكالمهم ويقدموا  م مل يتعودوا أن  ألهنن 

معلومات عن منطقتهم وأنفسهم لشخص غريب ليس 

 .، وهم معذورون يف هذامنهم

 .  j.جيم معطشة =š.ش=  ṣ.ص=    ṭ.ط=  ɵ.ث=ḏ ذ= ( 2)

.ي = ɂ. اهلمزة=ġ.غ=ħ.ح=ˁ=.عg.القاف اجليم = xخ =

y =ظ .ẓ=و .w =ز.z=كرسة قصرية مرققة .i ككرسة.

..فتحة  قصرية  .aِِس..فتحة قصرية مرققة= رب  كفتحة س 

..فتحةɑ مفخمة= رب   كفتحة æممالة إىل كرسة:   .كفتحة ص 

ضمة قصرية  .كضمة ُسم.u..ضمة قصرية مرققة =جمرهيا

موديتان كضمة ُصم. وإذا وضعت نقطتان ع   oمفخمة=

فالرمز الصائت فتلك إشارة إىل أنه صائت طويل.  أمام

 ( كرسة طويلة مرققة.    ( :iالتايل

عطيات علم وظائف األصوات م  أقرب إىلهذا الوصف  (3)

phonology ألننه وصف ألصوات هلا وظائف يف كالم؛= 

 أ: صوامت الفيفية 

 كام يف: ،انفجاري ،صوت اهلمزة: صامت حنجري

 =انظر.išbaħاِشب ح 

  ،انفجاري  ،جمهور صوت الباء: صامت شفوي، 

  .(4) = طالِع  irba: ɂاِربا كام يف:

 مهموس، لثوي، لتاء: صامت أسناين،صوت ا 

ى انفجاري،كام يف: حن ت و   = تنتظر.   :tatwaħħaت 

 ،مهموس احتكاكي، ،صوت الثاء: صامت أسناين

 عرش. =اثنا naˁšarɵمرقق، كام يف: ثن ع رش   

 ،مركب ،غاري ،صامت لثوي :صوت اجليم 

ٍس  كام يف: جمهور، ر   = جرٌح.jarsinج 

 مهموس، حتكاكي،صوت احلاء: صامت حلقي، ا

ٍس  مرقق،كام يف: ح   = بخيل.jaħsin ج 

                                             
من معطيات علم األصوات   وهو مستفيد حمكي،=

phonetics  وات بوصفها أحدًثا منطوقة.يف توصيفاته لألص 

وقد اعتمدت يف وصف هذه األصوات عىل السامع 

والتسجيل الكتايب املبارش من متحدثَّي بالفيفية، ثم  

راجعت وصفي  أكثر من مرة مع أكثر من شخص  من 

أهل فيفاء. واستعنت ببعض الزمالء يف القسم وبعض 

 والتأكدالباحثَّي من خارجه يف توصيف بعض األصوات 

 كنت أنطق الصوت كام فهمي ووصفي هلا وذلك بأينن من 

سمعته ثم أطلعهم عىل وصفي له لالستفادة من 

 مالحظاهتم..

احلديثة يف بعض هلجات اليمن كام  ربا يِربا: طالع(  4)

 .(2012:447)اإلرياين، 
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 ،مهموس احتكاكي،، صوت اخلاء: صامت طبقي

ري     = أحسن. xyarɂكام يف: أ خ 

 ،انفجاري ،صوت الدال: صامت أسناين لثوي

 =  رجع.  :badaبدا  كام يف: مرقق، جمهور،

 ،جمهور احتكاكي، ،صوت الذال: صامت أسناين 

ي   كام يف: مرقق،  = ذلك. ḏayliيل :ذ 

كام  جمهور، تكراري، ،صوت الراء: صامت لثوي

ه يف: رن  = اجلدار.amħarrahɂ احم 

صوت الزاي: صامت لثوي احتكاكي جمهور  

 أسفل /تحت. =izzɂ مرقق كام يف: ِعز  

 احتكاكي، صوت السَّي: صامت لثوي، 

تينم   كام يف: مرقق، ،مهموس  = داخ. istayyamɂاِس 

ت لثوي احتكاكي مهموس صوت الشَّي: صام

ه   مفخم كام يف:  = مطر خفيف.hašˁahهشع 

 احتكاكي، صوت الصاد: صامت لثوي، 

 .(1)=بارد ɑ:miṭ ṣُصامط   مفخم،كام يف: مهموس،

ام هذا الصوت يف الفيفية، وإنن  صوت الضاد:مل أجد   

      fafdaˁahكام يف: ففدعه   وجدت فاء أو ثاء  يف مواضعه،

                                                 
وغالًبا يتحول إىل صامت  ،هذا الصامت نادر يف الفيفية (1)

جِدن  وست أو tsɑ:gdinجدن  وكام يف )تُس ( stأو  ( tsمركب 

stɑ:gdin  .بمعنى صادق 

وهو مركب  : أي انترص عليه.intasar - ˁɑlɑ:h ه  ووانترس  عل

ا الصاد فظهوره  مرتبط بكلامت (. وأمن stأو  ( ts من صوتَّي

 .قليلة يبدو يل أهنا من الفصحى

  .(2) ضفدعة=  afdaˁahɵثفدعه   و

 انفجاري، ،لثوي ،صوت الطاء: صامت أسناين

طُّ  كام يف: مفخم، مهموس، .maṭṭuم   = سحب 

ام وإنن  هذا الصوت يف الفيفية، صوت الظاء: مل أجد   

ر ،وجدت ثاء يف مواضعه  = ظهر.وُثل مهahrɵ كام يف:ثه 

ulmahɵ(3) = ظالم. 

 جمهور، احتكاكي، ،صوت العَّي: صامت حلقي

ر   ،مرقق ف   = أبيض.afarˁكام يف:ع 

 جمهور، ،احتكاكي صوت الغَّي: صامت طبقي،

 بنيت. =naytġaɂكام يف:أغنيت   مرقق،

 احتكاكي، أسناين، ،صوت الفاء: صامت شفوي 

 درج أو سلم.==rufstahكام يف:ُرفست ه   مرقق، مهموس،

كالقاف التي  صوت القاف:مل أجد قاًفا يف الفيفية، 

وإنام  ،تالوات املرتلَّي للقرآنة، ويف الفصحى املعارص

                                                 
وهذان الصوتان )الفاء والثاء( اللذان حل حمل الضاد  (2)

فقة مع صفات الصوتَّي األصليَّي. ومن صفاهتام متوا

ناحية أخرى فليست الفيفية وحدها من فقدت النطق 

 ،املعياري للضاد العربية القديمة التي وصفها القدماء

 ،(93:م1997فهذا حال كل اللهجات العامية  )أمحد،

فهي تنطق اليوم ظاء يف اللغات العامية يف اجلزيرة والعراق 

وتبدل سينًا أوباء أو دااًل  ومرص.أو دااًل مفخمة يف الشام 

أو شينًا أو غينًا أو واًوا يف هلجات اإلمارات 

 (.172:م2006)عبيد،

صفات هذا الصامت هي صفات الثاء األصلية عينها  (3)

 صامت أسناين احتكاكي مهموس مرقق.
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 ،امرققً  جمهوًرا، انفجارًيا، غارًيا، ،وجدت صوًتا صامًتا

ه   ناج  واجم  لب   = الناقة.ɂimna:gah كام يف: اِم 

amgalbɂ(1)=القلب. 

 إالن  مل أجد للكاف أمثلة يف الفيفية، صوت الكاف:

ا دخلت إليها من التي أعتقد أهنن  يف الكلامت،

 ب( ت الكلامت املشتقة من مادة )ك :مثل الفصحى،

 حنكي،، صامتصوت، يف هذه الكلامت  والكاف

كتاٍب  كام يف مرقق، مهموس، انفجاري،

kta:bin الفيفية تستعمل  فإنن  هذا،:كتاب. وفيام عدا

هالكام (،tsصامًتا مركًبا هو )ت س   =  :tsahlaيف: ت س 

رف = يأكلن. وهذا يعyu:ʦlan  عجوز. و ُيوت سل ن  

بالكسكسة يف اللهجات العربية القديمة )عبد 

(. وقد تستعمل الفيفية 146:م.1999التواب:

ل ب  štهو )ت ش   ،صامًتا مركبًا آخر (،كام يف: ت ش 

tšalb كلب.وت شبري=tšabi:r كبري. وهذا يعرف :

  .بالكشكشة

الكاف املعروفة يف  أنن  ،ومن هذه األمثلة يتبَّين    

عىل  أو شينًا يف الفيفية، ل سينًا،تبد العربية الفصحى،

نحو ما هو موجود يف هلجات عامية معارصة وقديمة. 

التزال حية،  الكسكسة أنن  ،وذكر رمضان عبد التواب

                                                 
اللهجات العامية املعارصة يف فقدان القاف معظم تشرتك  (1)

هنا الصوت الغاري الذي اللهوية املهموسة وتضع مكا

لف عن اجليم ت. وهذا الصامت خي( ( gيوجد يف الفيفية 

 .( jوهي اجليم املعطشة ) اللثوية املركبة 

يف  بنفسه،وقد سمعها  ،يف مناطق من نجد

( أي   و الكشكشة التزال يف مناطق  كيف؟ مثل:)ت سيف 

من جنويب العراق والكويت والبحرين وبعض قرى 

(. 146م،1999افظة الرشقية يف مرص )عبد التواب،حم

ا تنطق يف كل بأهنن  ويصف عبداهلل الفيفي هذه الكاف،

 -إىل حدما -األحوال صوًتا شبيًها باجليم املعطشة 

وتشبه نطق بعض اللهجات العراقية 

  .(2) (274:م2012الكاف)الفيفي،

 ،جمهور ،جانبي صوت الالم: صامت لثوي،

 مرقق، كام يف: والرخاوة،متوسط بَّي الشدة 

لِيل   ب ل  ج   = قبل قليل. gabla- gali:l ج 

 جمهور، ،أنفي صوت امليم: صامت شفوي،

ه   كام يف: مرقق، متوسط بَّي الشدة والرخاوة، ت من  اس 

istammahɂ.سقف= 

 ،أنفي لثوي، ،صوت النون: صامت أسناين 

 مرقق، كام يف: ،متوسط بَّي الشدة والرخاوة ،جمهور

ن ن    =قرب.janan ج 

 

                                                 
مثااًل ومل يقدم  ،أي اللهجات العراقيةأ. د. عبداهلل  حيدد مل ( 2)

. وبعد زياريت فيفاء ومجعي املادة العلمية عىل هذا النطق

هذا الصوت يتحول إىل  نن هلذه الدراسة يمكن القول:إ

( يف حاالت   ( يف حاالت كثرية ويتحول إىل )ت ش  )تس 

أخرى عىل نحو ما هو يف الكسكسة والكشكشة. ويبقى 

كاًفا عادية يف الكلامت احلديثة املرتبطة بالتعليم  احلديث 

 وقراءة القرآن.
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 ،احتكاكي ،صوت اهلاء: صامت حنجري 

ًوا  مرقق، كام يف: مهموس،  =هواء.hawanه 

 ،احتكاكي طبقي، ،صوت الواو: صامت شفوي

تس   كام يف: مرقق، جمهور، ر   =ورك.warts و 

 ،متوسط)مائع( جمهور صوت الياء: صامت غاري،

 :yanhɑينُها حممد .=أين هو:yanhɑينُها  كام يف: مرقق،

mħammad = .أين حممد 

 ب: الصوائت يف الفيفية    

 : احلركات القصرية 1 

( الفتحة القصرية: الوسطية، - ه  ت ب و   =كام يف )اس 

istabwah ) تب و   س   mastbawwولد صغري، واجلمع)م 

ط   ح    zaħṭaṭ =ط  (بمعنى عيال أو أوالد صغار. ويف )ز 

(  تزحلق أو انزلق. ه  . ɂurgah =ويف )ارج  تسلق 

 ) د  ج  ر   مأوى.margad=ويف)م 

نصف مفتوحة: كام يف  مفخمة، فتحة قصرية،  -

( ي  )در    هو. :ɂɑhɑ  =ويف)ُأها(  =علِمُت.ytɑrɑdت 

( الضمة القصرية: خلفية مغلقة،  -  =كام يف )ُمطُّ

muṭṭu  )ويف )ُمعجب  هبا .  baha: = muˁjjabاسحب 

 )  خبئ.= xuššأحبها أو أعشقها. ويف )ُخش  

رُ  ني(و)تز   = تستهزئ يب. tazrumni:م 

رٍ  الكرسة القصرية: مغلقة، -  بــ  ( كام يف)ِمتس 

mitsabbrin.ٍج ويف مثل)م   =متكرب ِ = mašrigin( رش 

 ذهبنا. =  :hišnaمرشق. ويف )ِهشنا(

 

 :احلركات الطويلة  2  

كام يف  الفتحة الطويلة:مفتوحة، وسطية، -   

 عاجر(=مدرجات زراعية. ويف )ت ħiya:f)حي اف( 

tˁa:jar:   دائم .= تصارعda:im. 

نصف مفتوحة، كام يف  الفتحة الطويلة املفخمة: -

تبُ =عليه.  lɑ:h ɑˁه  (ُلو)ع ه  ( وو )اس  =  istbɑ:yahɂي 

ه  (وبنات صغريات، املفرد )ربُ  =بنت. ويف   rbɑ:yahي 

=  ahɑ:ty ɂيت (و= ولد. ويف )أهُ  rbɑ:yinِين  (و)ربُ 

 ( نٍ وويف )فن   =صادق. stɑ:gdin( جدٍ وأهذه؟. ويف )ستُ 

fɑnnɑ:nin  /حسنٌ =طيب . 

مغلقة، كام يف )تعاجُروا(  الضمة الطويلة: -   

tˁa:jaru .تصارعوا = : 

  = )ُمطُّوه( نصف مغلقة، كام يف  ،ضمة طويلة -   

muṭṭuh  )ن ُهو سحب ن ه. = :muṭṭanhu  اسحبوه. ويف )مطن

 رعود.  hdu:d =ويف )هدود(:

=   :hi:šuكام يف )هيشوا( الطويلة:مغلقة، الكرسة - 

جي(šri:m ( اذهبوا. ويف )رِشيم     :yurgi=منجل. و)ير 

 أمامي.=  :gba:liايل(ب  يتسلق. و)ج  

 

  (1)املبحث الثاين: خصائص رصفية يف الفيفية  

  .: من أوزان االسم الثالثي املجرد1

                                                 
تناولت يف هذه الورقة ستة  عرش  موضوًعا رصفًيا من  (1)

كت الضامئر بأنواعها إلفرادها بورقة مستقلة الفيفية، وتر

ا موضوع رصيف.  رغم أهنن
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ل، - ر مثل: ف ع   = ظهر. ahrɵ ث ه 

ل، - ر مثل: ف ع  ف  ط ن   ضوء. =safarس    ˁaṭanوع 

 =ُسُحب.

-، ل ه  ه  ثُ  مثل: ُفع   =ظالم.ulmahɵ ل م 

 -، ل ه  ع  ه مثل: ف  ث ع   = مطر خفيف. haɵˁahه 

ل ن، -  ع  يًشا ف   .= طعامayšan ˁمثل: ع 

 :من أوزان  الفعل  املايض الثالثي املجرد2

ل،- م   مثل: ف ع  ك  ب ح   dakam د   abaħa š=نطح. وش 

ب   natarونرت    =نظر. =تبلل. rasab=اقتلع.ورس 

ر م =طار. nafarونف  =كرُب/شاخ. وغثن  gaħamوجح 

aɵɵaġ أضجر. وفرن=farra  هرب. ودجن=dajja .طعن=

 la:n والن   =أخفى. xaššaوخشن  =دخل.  zallaو زلن 

=وقف.  ga:m=ذهب.وجام   ha:šوهاش   =خاف.

=ذهب وقت املساء.  našarونرش    =راح. :ra:ħaوراحا

 أقبل.=  :ɂaja وأجا =رجع. :badaبدا

ل، - يل    مثل: ف ع  جا salyaس  . وِس   =ريض 

sargaها ما :tsarha:=ِسق. وت رس     :lazma=كره. ولز 

ال  =أمسك. (صوت   tsو)ت س = أكل.atsla:ɂوأت س 

 بديل عن الكاف. مركب،

 عرف أو فهم.=  faṭinمثل: فطِن   ف ِعل، -

 hišt توِهش =خفت. lintمثل: لِنت   فِع ت، - 

 =ذهبت. 

ل، - ( بديل :butsaُبت سى   مثل: ُفع  =بكى. و)تس 

 عن الكاف.

ن، - ن   ف ع   رجعت.= badan مثل: بد 

 =أخذ.:xaḏa  خذا مثل: عال، -

 :من أوزان الفعل املايض الثالثي املزيد3

ل، -  ه ف عن أو قبل  ذهب ظهًرا،=  barrahمثل: برن

ب   دخول وقت املساء.  .=قطنع aḏḏabš شذن

م   ن   جدد.= rammamرم  ر.=saxxanسخ  ومثل:  حر 

ف  =جفف.  naššafنشن

ن  مثل: أف عل ن، - ر  ف   =أرشقت.   asfaranɂأس 

ل ن، - ع  ن مثل: ف  س  لدت.  nafsanن ف       =و 

ل،-  عن ش = tkabbarمثل: تكرب تف  ربن و متشن  تك 

tamaššaša  .  =اغتسل 

ل، ع  واستجام  =داخ.  istayyamاست ينم مثل: است ف 

istaga:mɂ .م  = قام ج  = توقف عن  istaˁjamɂواست ع 

 الكالم.        

ل،–  ساعد. وداوى  =a:wan ˁعاون  مثل: فاع 

=da:wa:       .عالج 

ل،- ت رس   iftataħ ɂافتتح   مثل: افت ع  =انفتح. واس 

istasarɂ=م ط  iltaham ɂاهنزم. والت ه  ر. وابت س  = تذكن

ibtasaṭɂى=انبسط. وارختirtaxa: ɂ . ع   = انفكن واست م 

istamaˁɂ   .استفهم = 

لِل،- تِم مثل: فاع   =سكت. bɑ:stimباس 

ل لوا،- ع  ت ُموا مثل: ف   =سكتوا.    :bastmuبس 

لوا، مثل: -  تصارعوا.  :tˁa:jru= تعاجُروا  تفاع 

 =تضاربوا. :txa:bṭuوختاب طوا
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 :من أوزان املايض الرباعي4

ل ل،مثل: - ع   arɵar. ثرثر  =غرغر  arġar ġغرغر   ف 

ɵ  خلبط  =ثرثر .laxbaṭ  =ليس مستحسنًا من قول  أتى بام

ط ط     انزلق ودحض. zaħṭaṭ= أو فعل. زح 

ل، - ع  و  ل   ف  ك.          hawšal مثل: هوش   = قلقل/حرن

 :من أوزان الفعل املضارع الثالثي  5

ل،  ع  م مثل: يف  = يذوق أو يتذوق.   yaṭˁamيط ع 

ف   ح  ر  ع  =  yarħafوي  ن د   يرمي.=  yandaˁيغسل. ي 

ال :yuṭiمثل: ُيوطِي  ُيفِعل،   :yasla= ينزل. ويس 

 هيدأ بعد انفعال أو يذهب عنه الغضب. =

ل،  عن ب  ت  مثل: يِ  ِيف  ذن  =يكذب.abḏḏyitsaس 

ِعل،  ف  : مثل: ي  ِذب  س   = يكذب.ibḏyats ي 

الكاف تقلب سينًا أو صوًتا بَّي السَّي 

ب دي يقصد. =  :yaˁni=ي ظهر. ويعني  :yabdiوالشَّي.وي 

يقفز. =  yanbizيبذر. ينبِز  =   :yaḏriويذرى

جي=  :yarwiوي روي  يتسلق. = :yargiيصف. ي ر 

ب دي  ي ظهر.=  :yabdiي 

ل خُيش   خيبئ أو خيفي.= yaxuššيُفع 

ُعل،   =يلتقط. ينُطف=   yalguṭيل ُجط   مثل: يف 

yanṭuf ُيغلق. يزُرمyarzum  =.يستهزئ 

عِ   ف  اِل   مثل: ل،ي   = يسكن.yaħilla: حي 

ل،  ب   مثل: أف ع   أعشق/أحب.= aˁjab ɂأعج 

ل،  ع  ت ف  ت   مثل، ت  حىت   تنتظر.=  :tatwaħħaو 

ل،  ع  ف  ب مثل: ي   .yašrabي رش 

ل،   ع  ف   .tašrabترشب مثل: ت 

ِعل،  ف  ِرج مثل: ن   نوقد/نشعل.=  naħrigنح 

 جيمع.=  :yiwa:liيوايل مثل: ِيفاعل، 

 عة وحركتها:أحرف املضار6

ب   اهلمزة للمتكلم املفرد:  =   bɑnɑ:- ɂašrabبنا أرش 

لكن اهلمزة    :bana )( أصلها )أنا:bɑnɑو)بنا أنا أرشب.

 فيها مهزة وصل ختتفي أثناء الكالم وتحل حملها باء.

ب   النون جلامعة املتكلمَّي:  ن ُحم  نرش   -banħumب 

našrab.نحن نرشب= 

=  baha:- tašrabت رشب التاء للخطاب والغيبة: هب ا 

 أنت ترشب. أنت ت رشب: هي ترشب.

هبنن  هن يرشبن.= bahanna- yašrabnaهب نن ي رشب ن  

 هن يأُكلن.     yu:tsalna - = bahannaُيوت سلن  

هُبا ي رشب  والياء للغائب والغائبَّي والغائبات. 

baha:- yašrab .هو يرشب = 

ُم ُيتسلون  ُم  = همyu:tslu:n-  bahumهب  يأكلون. هب 

 هم يرشبون. bahum yašrbo:n =يرشبون

 : اسم الفاعل7 

= tsɑ:gdinِجٍد ووتس stɑ:gdin جدٍ ومثل:ستُ 

= ga:tlin = سارق.  وجاتلٍ sa:rgin رٍج ووس .(1)صادق

 قاتل. وهي عىل وزن فاعلِن.

                                                 
قبل السَّي أثناء الكالم  يف ه يؤتى هبمزة وصل خفيفة  كأنن  ( 1)

تُ  فيقال: وتارة تتقدم التاء عىل السَّي  .جدٍ وواِتُس  جدٍ واس 

 وتارة قد تأيت بعدها.
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 ٍ رب   ل. = متكرب،mitsabbrin ِمت س  ع    عىل وزن ِمت ف 

 : اسم املفعول  8

 ،maktu:b= مقتول. ومكتوب magtu:l مثل: جمتول

 وهي عىل وزن مفعول. مرسوق.= masru:g ومرسوج  

 : الصفات املشبهة  9

ر    = أخرض. أعفر  ɂaxɵar روأخث axfar ɂأخف 

aˁfarɂ=  .ل  أبيض. وتصاغ عىل وزن أف ع 

ال.=  afra: ˁعفرا     (1)بيضاء، عىل وزن ف ع 

ر    ر  maħmarحم  م  عىل وزن )لونه أمحر(،  = حُم م 

عل.  ف   م 

لِن. wagˁinوجعٍ   ع   = تعبان جًدا، عىل وزن ف 

ل ن.  zaynanزين ن      ع   = حسن، عىل وزن ف 

 شهم. ja:ħin=جاِحن  

ه    ل ه.ayfahˁعيف  ع  ء، عىل وزن ف   =يس 

ركٍ   لِن.ħarkin ح  ع   = نشيط منجز، عىل وزن ف 

                                                 
ر  )كلمتي  يبدو أنن  ( 1)  لكن فيفية؛قديمتَّي يف ال (عفرا )و (أعف 

ويف مكاهنام. بيظا بدأتا تأخذان )و(، أبي   )كلمتي 

 األرض البيضاء التي مل توطأ. :العفراء ،الفصحى

والُعفرة: بياض ختالطه محرة فيصري كلون وجه األرض. 

)الوسيط،مادة ع ف  وظبي أعفر: يعلو بياضه محرة

. ولكن دالالت هذه املادة يف لسان ظفار  تدل م(1989ر:

ر  :مثلاخلالص، ون األمحر عىل الل اللون  = afarˁ عف 

ت   أمحر.=  frɑˁ  األمحر. وعفر   ِفر  محراء. ويف =  afærɑtˁ وع 

مادة ع ف  ،لسان العرب ) الفصحى األعفر: رمل أمحر.

 (.  م.1988 ر:

بري    عىل وزن فعيل. و)ت س(  = كبري،tsabi:rت س 

 ل عن الكاف.صوت مركب بدي

 : اسم التفضيل 10

أفضل أو أحسن، عىل وزن =  axyar ɂأخري       

 أفعل. 

 - maħammadأخري  من عبُده  ،يقال: حممد هُبا

bɑhɑ:- ɂaxyar- min- ˁabduh   .حممد أحسن من عبده =

ا،ع   ع  ري   من ذي م  = هل  :ˁamˁa:- ɂaxyar- min- ḏi  ؟أ خ 

 معك أحسن من هذا. 

 ان و اسم الزمان : اسم املك11

عىل وزن  =خمزن للحبوب، midfanِمدف ن  -   

ل. ع   ِمف 

ن  -     ز  د.majlasوجم ل س  . maxzanخم  رج   و م 

margad ن ن د  مكان مستو تقام =   mandan=مأوى. و م 

ل.  عليه  املناسبات. وكلها فع   عىل وزن م 

ٍج  -    لِن. mšargin مرش  ع   =مرشق، عىل وزن مف 

ل ه  mjannah ه  جمنن  -    ع  ف    .(2) = مقربة، وهي عىل وزن م 

 :اسم اآللة12

عُ ومنُش   -  = منشار. minšɑ:r ل  ور عىل وزن مف 

ه  =مفتاح .miftɑ:ħح: ومفتُ   =ساطور.miksarahِمكرس 

حزام جلد عريض يلفه الرجل = maħzamحم  زم - 

                                                 
وأرض كثرية  ويف الفصحى املـ جننة: موضع يسترت فيه. ( 2)

: قربه. اجِلن. )الوسيط، مادة ج  القرب واجل ن ن: وأجنن امليت 

 . م.(1989ن ن: 
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عىل خرصه حيمل فيه ذخرية بندقيته، وهي عىل وزن 

ع ل. ف   م 

ل ه. اسم   muṭrgahه  ج  ُمطر -  ع  =ِمطرقة،عىل وزن ُمف 

  .(1)مبدوًءا بميم يف الفيفية  -يف الغالب-اآللة يكون 

 :التصغري13

.وجلب عىل xwæ:tamيصغر خاتم  عىل خويت م    

ب   ي و  ينب  gulaywab ُجل  =. kiwayyab.وكوب عىل كِو 

ه    .mayrahħومحاره عىل مح ري 

 : التذكري والتأنيث14

.وللفتاة rbɑ:yin( ن  يِ وال للفتى )ربُ يق    

ه(  .rbɑ:yah)رباي 

بمعنى طيٌب أو حسٌن.   fannɑ:nin(نٍ وويقال )فنُّ  

)  لألنثى بمعنى طيبة وحسنة.   fanna:nahويقال )فن انه 

ح(  م  بمعنى وسيم. وفالنة  samħويقال فالن )س 

ه(   بمعنى  مجيلة.  samħah)سمح 

ح   وفالنة  نى بخيل.بمعjaħsin (  سٍ ويقال فالن )ج 

ه  (  بمعنى بخيلة.  jaħsah )جحس 

بمعنى جاء  وفالنة   bada ويقال فالن )بدا (

ن(  بمعنى جاءت أو أت ت. atan ɂأو )أت ن  (  badan)بد 

ها عىل لهباء جتع ،تفرق الفيفية بَّي املذكر واملؤنث 

)سمحه(  :كام يف آخر اللف  املؤنث يف األسامء،

                                                 
ماعدا رِشيم: منجل وهو أداة قص للعشب أو حلصد الزرع  (1)

 وهي عىل وزن ف عيل. 

لصفات املشبهة الدالة عىل وتفرق بَّي ا (2)و)سمح(.

 :ييلكام ذلك التذكري وتلك الدالة عىل التأنيث، و

-= أخرض  axfar- xafra :ɂ)أخفر( و)خفرا ( 

 أبيض وبيضاء.   =aˁfar - ˁafra:ɂوعفرا -وخرضاء.و أعفر  

 : أداة التعريف15

 يقال:.(am ɂأداة التعريف يف الفيفية هي )ام    

= السوق. mso:gɂ مُسوج=اجلبل. ا  amgabalɂ  ا جمب ل  

د  سج  ى هذه الظاهرة وتسمن  = املسجد.immasgadɂاِم 

. وتنسب إىل اليمن أو طمطامنية محري. بالطمطامنية،

دوس واألزد : وُعزيت إىل قبائل حمددة باالسم، مثل

وسمعتها بنفيس من  (.204:م1992)السامرائي،

بعض أهل مديرية )القناوص( يف حمافظة احلديدة 

وال تزال يف مناطق  .م2003م يف تريم عام التقيت هب

وهي  (.118:م2012من أبَّي ومن البيضاء )املعشني:

  ()مكرياس و شائعة يف جنوب اليمن يف) أبَّي(

وتحدث )شييم رابَّي( عن  (.32:م1999)فاهنوف:

ن وأن  :مثل ،)ام( وعالقتها بأدوات تعريف أخرى ه 

ا كانت شائعة االستعامل حتى وأل. القرن  وذكر بأهنن

وكانت سائدة يف جنوب اليمن . الثالث اهلجري

                                                 
كام  يف الفيفية نون ساكنة تلحق آخر الفعل الدال عىل أنثى، ( 2)

رجع،  (=مقابل )بدا = أتت،و)أتن( = رجعت( ن  يف )بد  

ل تاء التأنيث هذه النون التي تحل حمو .=أتى( )أتىو

البنت أب ن   ) التي يقال فيها، موجودة يف اللهجات التهامية

 (.995م:2012أبت ورفضت. )اإلرياين، أي   (وغل ب ن
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 (.75:م1986)رابَّي،

 :سوابق املضارع    16

 =سوف آيت.ginni: -  ɂɑ:tin  تِن  آوِجن ي 

د   يشٍ وِجن ي ه ج  س  = سوف  ginni: -  hɑ:yšin نحا ام 

 أذهب إىل املسجد.

= سآيت بعد :baˁd- sa:ˁah  -  baɂɑ:tiيت بعد ساعه  أوب

 .ساعة

د  باه  .= سأذهب ألنام ba:hi:š - ɂargadيش أرج 

يد  أهيش    = سأميش.mayd- ɂahi:š  م 

ي د     mayd-  ɂɑ:ti:- baˁd - ɂamsa:ˁahه  آيت بعد امساع  م 

 .سوف أجي بعد ساعة=  

ن ه   س  ي د  أِحج  ام   ti:- tɑ:ti: :- aħijj-  ɂamsnahɂ يتويت ت م 

mayd- =(1)سأحج السنة القادمة أو التي تأيت. 

 

 هاتائجنـخامتة الدراسة و

:تتضمن الفيفية حركات طويلة، وقصرية  1 

اإلمالة  وقد الحظت أنن  التي يف الفصحى. كتلك،

                                                 
رُي حج) ويف اهلبيوتية( 1) سوف  ( = madi:- lasur-  ħajjمدي ل س 

ال ختتلف و .(209:م2012)املعشني، أذهب إىل احلج

 يف ودة يف الفيفية إالن املوج  mayd)) عن ميد(  (madiمدي 

يف ( mayd)وميد  .ه نوع من القلبوكأنن  تغري موقع الياء،

 )  عالقة وهلا  .بمعنى:من أجلتأيت بعض هلجات اليمن 

 يف بعض هلجات العراق (أو عىل مود  mawd  بمود  

وهذا االنتشار هلذه األداة  (.311:م2013)اهلي ال،

 قدمها. ( بصيغها املختلفة  دليل عىل  mayd)ميد

 ورمزها شائعة فيها، وبخاصة إمالة األلف إىل واو،

:(ɑ كام يف:آٍت )ɑ:tinɂ= أها (، وآٍت(:  ɂɑhɑ   التي تعني

 بغري إمالة فتعني هي.  :ɂahaا ) أها( أمن  هو.

 ::تحل الفاء والثاء يف الفيفية، حمل الضاد، كام يف2  

             = ضلوع. flu:ˁin= أخرض.وفلوٍع  ɂaxfarأخفر

 أرض.  =arɵɂوأرث

: تحل الثاء يف الفيفية حمل الظاء، كام يف:ثهر 3 

ahrɵ  ر. وثميان=ظ = ظمآن. وتبادل الثاء  amya:n ɵه 

الصفات  مع الظاء سائغ يف اللغة لتشابه الصوتَّي يف

 ويف املخرج.

 غارًيا، ،يف الفيفية صوًتا صامًتا : تنطق القاف4 

ه   ،امرققً  جمهوًرا، انفجارًيا، ناج  = ɂimna:gah كام يف: اِم 

نطق الناقة.، وهذا النطق يامثل نطق اجليم القاهرية، و

 اشائعً  واليزال. glass( يف كلمة (gالصوت اإلنجليزي  

اف وبوادي كل من العراق يف  اجلزيرة العربية، ويف أري

 (.167: م2012والشام ومرص )املعشني،

( كام ts:تنطق الكاف يف الفيفية صوًتا مركًبا )ت س 5 

 ( كام يف:tš=ركبة. أو )تش   rutsbahُرت سب ه   :يف

ل ب   =كلب. و إذا كانت الكلمة التي فيها كاف  tšalbتش 

فيها فتنطق ، واإلعالم ،مرتبطة بالفصحى، والتعليم

: مهموسة، كام يف انفجارية، كاف طبقية،ال

 .maktbahومكتبة   katab، و كتب  kta:binكتاٍب 

 مركب، غاري، لثوي، : اجليم يف الفيفية صامت 6 

 ،.وهو ما يطلق عليه اجليم املعطشة( j)مرقق  جمهور،
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يشبه نطق الصامتَّي يف و ،ه مكون من صوتَّيوكأنن 

 .(djاإلنجليزية مًعا )

،: من أوزان اال7  سم الثالثي املجرد يف الفيفية ف عل 

ل، ahrɵث هر  مثل: ر. وف ع  ل ه jamalمج ل مثل: =ظ ه  . وُفع 

ه  = ظالم.ulmah ɵمثل: ُثل م 

كام  : ويف الفيفية أوزان للاميض الثالثي املجرد،8

ل، يف: م ف ع  ك  ل، = نطح. dakamمثل: د   مثل: وف ع 

يل    . وف ِعل، salyaس   faṭinف طِن مثل: =ريض 

ن، =فهم/عرف. ن مثل: وف ع  . badan = ب د  ع ت   رج 

: ومن أوزان الفعل املايض الثالثي املزيد يف 9

ل، ب   الفيفية: ف عن ل،aḏḏab šمثل:شذن عن  مثل: =قطنع. وتف 

ش    = تغسل.tamaššašaمت  شن

ل،و ع  ل، =داخ.istayyam ɂاست ينم مثل: است ف   وفاع 

ل،a:wan ˁمثل:عاون . وافت ع    iftataħمثل:افتتح   =ساعد 

ɂ ،ل ن أرشقت. =asfaran ɂأسفرن مثل: = انفتح.وأفع 

ل ن، ع  ن وف  س  ت. =nafsanمثل:ن ف   ول د 

ل ل، :يف الفيفية :ومن أوزان املايض الرباعي10  ع   ف 

ط ط   ل، = انزلق /دحض. zħṭaṭمثل: زح  ع  و   مثل: و ف 

ل  ك. hawšalهوش   = قلقل/حرن

  ييل: ما ،ع الثالثي: ومن صيغ الفعل املضار11   

ل، كام يف: ع  ف   يف  ح  ر   يغسل. وُيفِعل،= yarħafي 

 ينزل.  = :yu:ṭiمثل: ُيوطي

ل، عن ب   وِيف  ذن ِعل، yisaḏḏabمثل: ِيس  ف  = يكذب. وي 

ِذب   مثل:  =يكذب. yisḏibي س 

ُعل، مثل:  ل،= yalguṭيلُجط   ويف   مثل: يلتقط. وأف ع 

ب  ت ف  aˁjabˁأعج  ل،= أعشق/أحب. وت   مثل، ع 

ل، = تنتظر. tatwaħħa:وحىتت   ع  ف  ب مثل: وي   ي رش 

yašrab. 

ل، = جيمع. yuwa:li:يوايل مثل: ُيفاعل،  ُفع   مثل: وي 

 = خيفي/خيبئ.    yaxuššخُيش  

: ُيسبق الضمري الذي يأيت قبل املضارع بباء 12

= أنا أرشب. و بنُحم  banɑ: ɂašrabبنا أرشب  مثل:

ب  ب   banħum našrabنرش  = نحن نرشب. وهبا ترش 

bah: tašrab  هي ترشب. وهبنن يرشب ن =bahanna 

yašrabna  =هن يرشبن. وهُبا يرشبbɑhɑ: yašrab   =

 هو يرشب. 

:تنتهي بعض املشتقات مثل اسم الفاعل من 13 

=  gatlinجاتلٍ  :الثالثي الصحيح بتنوين كام يف

 istɑ:gdin ɂجدٍ وسارق. واست =  sɑ:rginرٍج وقاتل.وس

 = نِشط ومتحرك.  ħarkinصادق.وحركٍ = 

مثل:  ن موجود يف مشتقات أخرى،ينوتال اوهذ 

ٍع  = مرشق. mašriginمرشٍج  = تعبان. wagˁinوج 

رخيص.  = raxi:ṣtinحسٌن. ورخيصةٍ =    zaynanوزينًا

وشوٍه  = جاف.našfin= غاٍل. وناشٍف  a:lin ġوغالٍ 

u:hinš .وجاِحن   = دميمin ħjɑ: .شهم = 

يقع آخر  هذا التنوين تنوين بالكرس،معظم     

إذا كانت غري معرفة بأداة التعريف  الكلمة املنتهية به،

ف. وهذا التنوين موجود يألنه  خيتفي مع التعر )ام (؛
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وأراه أكثر شيوًعا  .يف بعض اللغات العامية يف اخلليج

الٍ  :مثل ،يف لغة الشعر الشعبي ، بمعنى رجل ،رجن

.وتحدثت عن وجوده بعض وشاعٍر: أي شاعر

 (. 191:م1986) املعتوق، الدراسات املعارصة

ل،  -14 ومن صيغ الصفات املشبهة يف الفيفية: أف ع 

ر مثل:  = :xafraمثل: خفرا =أخرض. وفعال، axfarɂأخف 

ل ه، ع  ه  خرضاء. وف  يف  ل ن، ˁayfahمثل: ع  ع   =سي ئ. وف 

ن ن مثل: ي   .=حسنٌ  zaynanز 

يف الفيفية  عىل وزن ) أف ع ل( مثل  : صيغة التفضيل15  

ري     )أِخر    . وهي يف الشحرية والبطحريةaxyarɂ أخ 

ɂaxær)(1)،    ري ويف اهلبيوتية  واحلرسوسية واملهرية )أخ 

axayrɂ )2،الفيفية تستخدم صيغة  إىل أنن  . وهذا يشري

  .املامثلة لصيغة التفضيل املستعملة يف الفصحى ،التفضيل

                                                 
من   الشحرية نوعية لغوية عربية جنوبية منترشة يف مناطق (1)

 عندحمافظة ظفار. والبطحرية نوعية لغوية  أخرى 

البطاحرة يف منطقة الشويمية شامل رشق حمافظة ظفار عىل 

وهي ليست بعيدة عن الشحرية ، سواحل بحر العرب

 ، ومل يعد  يعرفها غري بعض كبار السن.واملهرية

حلرسوسية نوعية لغوية منترشة عند  قبيلة احلراسيس يف ا ( 2)

 املنطقة الوسطى من السلطنة وهي بادية قلب  (هيام)

ا امتداد هلا املهرية تضارع  . واملهرية منترشة عند وكأهنن

وهي  ،امن والسعوديةمهرة املوجودة يف اليمن وعُ  قبائل

 شاًرا.وأكثرها انتأشهر النوعيات اللغوية العربية اجلنوبية 

واهلبيوتية نوعية لغوية منترشة يف مناطق من احلدود بَّي 

 يف اليمن. )رصفيت( يف السلطنة و)جاد ب  (

عض أسامء املكان والزمان وأسامء اآللة :تبدأ ب16  

 .خمزن للحبوب =midfan ن  ِمدف   مثل: ،بامليم

جد   ر  رِشٍج =  margadوم   = mašriginمأوى. وم 

 miftɑ:ħ ح  وِمفتُ  مقربة.=   majannahمرشق. وجمننه  

ه، وminšɑ:r  ر  وومنُش  ج   . =ِمطرقة muṭragah ُمط ر 

لامت الدالة وهذه امليم التي تأيت أول حرف، يف الك

موجودة يف كل النوعيات ، عىل الزمان أو املكان

، قديمة ومعارصة، وشاملية وجنوبية ،اللغوية العربية

 .مكتوبة وغري ومكتوبة

:يعتمد التصغري يف الفيفية عىل ياء تضاف 17 

ويف اللغات  ،للتصغري،كام هو احلال يف الفصحى

ينب   :العامية.وذلك كام يف كوب،  تصغري kiwayyabكِو 

ب   ي و  ل ب.  gulaywabويف ُجل  يصغر خاتم  وتصغري ج 

 .xwæ:tam عىل خويت م  

:متيز الفيفية األنثى هباء  عىل آخر الكلمة املؤنثة، 18

ه  ورب :مثل  .مجيلة =samħahوسمحه  . فتاة = rbɑ:yahي 

وسيم. وتوضع  =samħ وسمح =فتى.  rbɑ:yinٍي وربُ و

أسند الفعل املايض مكان تاء التأنيث إذا  نون ساكنة،

ن   ،إىل غائبة  ɂatan بمعنى جاءت و أت ن  badanكام يف: بد 

.  بمعنى أتت 

ف الفيفية االسم باألداة )19  وهي( am ɂا م : تعر 

  ɂambaytمبيت  ا   :كام يف مثل املعرف، تدخل عىل االسم

. السوق = amsu:g ɂوامسوج   البيت.= 

ال تزال يف وهذه األداة  الرجل. = ɂamrajilلمرجِ ا  و
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مناطق من اليمن ومناطق من جنوب السعودية غري 

قديمة، ال تزال يف هذه املناطق نوعيات لغوية و فيفاء.

  ،تتشابه يف مسائل وظواهر

 وبخاصة يف املناطق اجلبلية؛ ختتلف يف أخرى،و

حيث يكون لكل قبيلة ما يميز كالمها عن كالم 

 .1(1361: 1390جرياهنا )الفيفاي،

(  :ginniاملضارع يف الفيفية بسابقة )ِجن ييسبق  :20 

 :يف كام .التي تعني سوف

كلمة سوف آيت. و = :ginni:- ɂɑ:tiيتأوِجن ي  

ين( التي تستعمل يف بعض  رُ ك  تذ   )ِجني( بكلمة )قد 

 ،امن لتأكيد فعل اليشءاللغات العامية يف اليمن و عُ 

ة لك (. وفيها إشار )قدين جاي ( و) قدين باقول   :مثل

 أو يف الطريق أو عىل وشك أن   يف احلال ه آٍت إىل أنن 

ودمج الدال يف النون أمر مسوغ صوتًيا  .شيًئايقول 

لتقارهبام يف املخرج. ويف الفيفية سابقة أخرى هي 

ي د   ي د  أحج :مثل ( تفيد االستقبال، mayd)م   -mayd م 

ɂaħijj= ي د  أهيش  = mayd - ɂahi:š  سوف أحج. وم 

                                                 
هناك نوعيات لغوية  سمعت من بعض أهل فيفاء أنن  (1)

مشاهبة للفيفية يف املناطق املجاورة هلا، وبخاصة يف بني 

لبعض فروع قحطان نوعية  أنن  :يلقيل مالك وآل تليد.و

جنويب  اململكة العربية  بعض مناطقهم ية قديمة يف لغو

ودراسة هذه النوعيات اللغوية ستساعد كثرًيا  .السعودية

يف تفسري بعض الظواهر اللغوية يف الفيفية، وستكشف 

موقعها من حميطها اللغوي القريب ومدى قرهبا أو بعدها 

  عن هذا املحيط.  

 سابقة قريبة من )ميد   2ويف اهلبيويتة سوف أذهب.

mayd ِدي  ajjħ  مدي لسرُي  حج  يقال:   (. :mdi( هي )م 

mdi:- lasur-  = سوف أذهب إىل احلج

 (.2012:209)املعشني،

ي د ومل أجد    ( من  :ginni( و)ِجن ي maydفرًقا بَّي )م 

سَّي  سوف أو مثل: ،حيث الوظيفة فهام سابقتان

  .يف الفصحى االستقبال

يف بعض احلاالت  : يسبق املضارع يف الفيفية  21  

 متاثل سَّي االستقبال،  ،)بباء ( للداللة عىل االستقبال

 =bɑɂɑ:tin-  baˁd -  sa:ˁah يت بعد ساعه  أوب: كام يف مثل

(  :ba)بابالسابقةهذه السابقة  وتذكرسآيت بعد ساعة. 

املوجودة يف بعض اللغات العامية يف اليمن وُعامن 

ل عىل الزمن املستقبل.وسمعتها يف الفيفية ممالة إىل تدو

 الضم يف معظم احلاالت. 

:تنتهي بعض األفعال املاضية بفتحة قصرية 22   

سال.وخشن  =salya وسيل    نظر. =abaħaš شب ح   مثل

xašša =وغثن  .خبأaɵɵaġ=دجن  و .آذى dajja= 

  هرب.=farraطعن.وفرن 

يض من سامت اللغة وتحريك آخر الفعل املا    

التي خلت من  الفصحى، وليس ذلك للغات العامية،

ولكن  لكوهنا غري معربة. حركة آخر حرف فيها؛

                                                 
يف املنطقة  منترشة  نوعية لغوية عربية جنوبيةتية وبياهل ( 2)

وهي قريبة من  اجلبلية احلدودية بَّي السلطنة واليمن

 املهرية والشحرية وهلا ما يميزها عنهام.
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يف الفيفية احتفظت بتحريك آخر حرف من املايض 

وتوافقها مع وهذا يشري إىل قدمها  بعض احلاالت.

  .يف هذه املسألةالفصحى 

ي ينته : بعض األفعال املاضية يف الفيفية،23 

 .رشب  =iataga ɂ :است جا مثل: بفتحة طويلة،

جا  .كره  = :tsarhaوترسها  .دفع  = istafga ɂ: واستف 

 .ِسق= :sargaوِسجا .ضحك  = fiħtsa :وفِحتسا

 :وراحا .نجا=   salma :وسلام .أخذ= :xaḏa وخذا

ra:ħa  =الوأت س   .راح: atslaɂ= .هلذا املد ليس وأكل

ويمكن أن يكون هذا  .وظيفة داللية يف هذه احلاالت

بعض  من املالح  أنن واملد مرتبًطا بظاهرة قديمة. 

مثل:  نتهي هبذه الفتحة الطويلة،ياألفعال املضارعة 

ا يبذر. بل إهنن  yaḏra=  :ويذرا .تسكن=: taħillaتِحالن 

ما .   :lazmaموجودة يف فعل األمر لز  بمعنى  امِسك 

واليمن  وإطالة احلركات موجودة يف هلجات السودان

وهي عادة قديمة تعود يف نشأهتا القديمة إىل  واخلليج،

أو إجياد توازن مقطعي  ،الرغبة  يف تقليل اجلهد العضيل

وهي (. 56 -1992:55يف الكلامت) الزبيدي،

يف بعض اللغات العامية املعارصة. وقد  موجودة 

وجدهتا يف دراستي للهجة صاللة 

 (. 20:م2014)املعشني،

عبداهلل الفيفي عند ظاهرة مط  .د .وتوقف أ 

احلركة، وعزاها للتذكر، ونحوه من أسباب التوقف، 

جذور "التي سامها  يف دراسته عن هلجات فيفاء،

 (. 274 :م2012،)عبد اهلل الفيفي "العربية

الفيفية متثل  يظهر من نتائج هذه الدراسة، أنن     

ها متصلة نوعية لغوية عربية جنوبية مستقلة، لكنن 

رة العربية القديمة من جذورها، ومتشابكة مع بشج

بعض فروعها. فالتطابق والتشابه بينها وبَّي النوعيات 

اللغوية العربية اجلنوبية، والعربية املشرتكة )الفصحى( 

لكوهنا  برهان عىل األرومة الواحدة وقوة الوشائج؛

هو العربية األوىل  ،تنحدر من أصل لغوي قديم واحد

حسبام  ة أو العربية اجلنوبية القديمة،أو العربية القديم

ا االختالف الذي بينها وبَّي النوعيات وأمن  أعتقد.

   .ن العرب وهلجاهتماللغوية العربية يعود إىل تنوع ألُس 
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 موقع فيفاء عىل اخلارطة 
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 عــــة املراجـــقائم

 مثال للتطور الصويت، :لعربيةالضاد ا ،ييأمحد، حي

 حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتامعية،

-1993، 20 -16العدد  جامعة قطر،

 .123-91.صم1997

 ،املعجم اليمني يف اللغة والرتاث ،اإلرياين، مطهر عيل

 .م2012مؤسسة امليثاق للطباعة والنرش،

لغة النقوش املسندية يف الفصحى  ،األهدل، عيل مغريب

مركز عبادي  ،هتامة أنموذًجا هجات اليمنية،والل

 .م2012 صنعاء، للدراسات والنرش،

، اللهجات العربية الغربية القديمة ،شييم رابني،

دار  جامعة الكويت، ترمجة: عبد الرمحن أيوب.

الكويت  ذات السالسل للطباعة والنرش،

 .م1986

؟ حوليات العربية لغة الضاد..ملاذا ،صالح رواى،

 م.1988 أغسطس ،11العلوم، العدد كلية دار 

 .101- 87ص 

ظواهر لغوية يف هلجات  ،عبد الكريم الزبيدي،

، جملة دراسات السودان واليمن واخلليج العريب

مركز  م.1992يوليو ديسمرب 44العدد  يمينة،

 صنعاء. الدراسات والبحوث اليمني،

جملة أبحاث  يف لغات اليمن،، السامرائي، إبراهيم

م. 1992جلداألول العدد الثاين،امل ،الريموك

 .213-197ص

 ،فصول يف فقه اللغة العربية، عبد التواب، رمضان

 .م1999القاهرة، مكتبة اخلانجي، ،6ط

هلجات اإلمارات، مقدمات ، أمحد حممد عبيد،

، دائرة الثقافة واإلعالم ودراسات

 .2006بالشارقة،

نتائج البحث وآفاقه يف جمال  ،مارتني فاهنوف،

جملة اليمن، السنة  ،ت العربية يف اليمناللهجا

مركز م. 1999نوفمرب  10العارشة، العدد 

البحوث والدراسات اليمينة، جامعة 

 .38-26عدن.ص

 العدد العارش، ،املنهل فيفاء، عيل قاسم الفيفاوي،

 .1362-1361ص ه،1390، 29املجلد

 ،هلجات فيفاء جذور العربية، عبداهلل أمحد الفيفي،

ت اللغوية مركز امللك فيصل جملة الدراسا

العدد  14للبحوث والدراسات اإلسالمية املجلد 

-267ص م.2012فرباير  –رب ماألول ديس

286. 

، دار املعجم الوسيط، إبراهيم وآخرون مصطفى،

 م.1989بول،ماتاس الدعوة،

 دراسة لغوية يف هلجة صاللة، ،حممد بن سامل املعشني،

األدبية  جملة جامعة نزوى للدراسات :اخلليل

 م.2014يناير  واللغوية السنة األوىل العدد األول،

 .49-13ص
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، لسان ظفار احِلم ريي املعارص، حممد بن سامل املعشني،

، جامعة السلطان 1دراسة معجمية مقارنة،ط

 م.2003مركز الدراسات العامنية،  قابوس،

 م.2012 هبىل، ، مكتبة الغبرياء،1دراسات لغوية، ط

مركز  ،هلجة العجامن يف الكويت ،املعتوق، رشيفة

 الدوحة، الرتاث الشعبي لدول اخلليج العربية،

 م.1986

معهد  ،اللهجات العربية احلديثة يف اليمن، مراد ،كامل

البحوث والدراسات العربية القاهرة، جامعة 

 م.1968 الدول العربية،

 

دار إحياء  ،لسان العرب، حممد بن مكرم ابن منظور،

لطباعة والنرش والتوزيع، الرتاث العريب ل

 م.1988بريوت،

مدخل إىل نحو اللغات  ،موسكايت، سباتينو، وآخرون

مهدي املخزومي، وعبد  ترمجة: ،السامية املقارن

 م.1993 بريوت، عامل الكتب، اجلبار املطلبي،

تحقيق  ،صفة جزيرة العرب ،احلسن بن أمحد اهلمداين،

، دمكتبة اإلرشا صنعاء، حممد بن عيل األكوع،

 .م2008

 ، دار النظرية،يف لغة أهل اليمن، ُعباد بن عيل اهليال،

 .م2013 صنعاء،




