
                     

 

ب}}                                          {{  كتب اللغات والُمَعرَّ

اختلفت     
ٔ

القبائل العربٌة فً مظاهر حٌاتها، ومنها لغاتها، ولكنه اختالف لم      

ما هو اختالف فً بعض المفردات اللغوٌة، وطرق  ٌؤّد إلى االنفصال التام، وإنَّ

النطق بها، وتألٌفها فً عبارات، والمظاهر التً تصاحب التركٌب، مع انحدار هذه 

در كبٌر إن لم ٌكن القدر األكبر من اللغات جمٌعها من أم واحدة، واشتراكها فً ق

 المظاهر.

 ولم ٌخف هذا النوع على قدماء اللغوٌٌن، بل أدركوا بعضه، ولقَّبوه ألقاًبا مثل:

ٕاْْلْسِتْنَطاءُ  -ٔ
: 

وهو عبارة عن جعل العٌن الساكنة نوًنا إذا جاورت الطاء، مثل: ِاْنِطً، بدالً        

َناَك اْلَكْوَثَر"هٓٔٔمن ِاْعِطً، وقد قرأ الحسن البصري)ت ٌْ ا أْعَط (:"ِانَّ
ٖ

َناَك.  ٌْ ،أَْنَط

ت، َواَل ُمْنِطً لَِما َمَنْعَت". ٌْ وروي الحدٌث الشرٌف:" الَّلُهمَّ اَل َمانَِع لَِما أَْنَط
ٗ

وُنِسبت 

 هذه اللهجة إلى هذٌل، واألزد، وقٌس، واألنصار، وروي أنَّها لغة أهل الٌمن. 

 :   اْلَتْلَتَلةُ  -ٕ

عبارة عن كسر حرف المضارعة، فٌقال: أَنا ِاْعلَُم، ونحُن نِْعلَُم، وأنت  وهً      

ها لغة كثٌر  تِْعلَُم، وهو ٌِْعلَُم. وُنسبت هذه اللهجة إلى قبٌلة بهراء، وفً اللسان: انَّ

 من القبائل.

ْنَشَنةُ  -ٖ  :  الشَّ

َفة عبارة عن جعل الكاف شًٌنا مطلًقا، فقد ُسمع بعض أهل الٌمن فً َعرَ       

َش بداًل من  ٌْ ٌْش ،أي: لبٌك، والعامة فً حضرموت، تقول: َعلَ ُش الَّلُهمَّ لََب ٌْ ٌقول: لََب

 علٌك. 
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ٌَّةُ  -ٗ  :  اْلُطْمُطَماِن

ٌُفصح، ورجلٌ         الطمطمانٌة لغة: هً العجمة، والُطْمُطُم: هو األَْعَجُم الذي ال 

ٌُفصح، والطمط مانٌة عبارة عن ابدال الم ِطْمُطٌم بالكسر: فً لسانه ُعْجَمٍة وال 

 . ، أي: طاب الهواء، وصفا الجوُّ التعرٌف مًٌما، مثل: طاب ِاْمَهَواُء وَصَفا ِاْمَجوُّ

َس ِمْن  ٌْ ًَّ َصلَّى هللا علٌه وآلة وسلَّم نطق بهذه اللغة فً قوله:" لَ بِ وروي أنَّ النَّ

ٌ اَم فً ِاْمَسَفٍر"، ٌرٌد: لٌس من البرِّ الصِّ ٌَ فِر، ونسبت هذه ِاْمبِر الصِّ ام فً السَّ

ٌَر فً جنوب الجزٌرة العربٌة.   اللهجة إلى طًء واألزد وقبائل ِحْم

  : اْلَعْجَعَجةُ  – ٘

ِعجَّ        ٌَ جاء فً لسان العرب: العجعجة لغة: الضجٌج ورفع الصوت، َعجَّ 

َجُهم: صٌاُحُهم، وهً عبارة عن تحوٌل )الٌاء()جًٌما(،قال ال ٌْ ًجا. وَعِج ٌْ  راجز:َعِج

 

      . ًّ ًَّ ، والَعِش وُنِسَبْت هذه اللهجة إلى قبٌلة قضاعة، وهناك عكس  ٌرٌُد : َعلَ

هذه الظاهرة، وهو ابدال )الجٌم()ٌاء(،عند بنً تمٌم، ٌقولون: بدل َشَجَرة 

َرة( ٌَ َرات بدل َشَجَرات(.)َش ٌَ   و)َش

 : اْلَعْنَعْنةُ  -ٙ

هذا اللفظ مشتق من قولهم)عن، عن، عن(،وهو عبارة عن ابدالهم )العٌن(      

َك ،وٌقولون: أخبرنا فالن عن  َك َرُسولُ هللا، أي: أَنَّ من )الهمزة(،ٌقولون: أَْشَهُد َعنَّ

 فالًنا حدثه، اي: أنَّ فالًنا، وُتنسب هذه اللهجة إلى تمٌم.

   : اْلَفْحَفَحةُ  – 7

عبارة عن قلب )الحاء()عًٌنا(،وهً خاصة بكلمة )حتى(،قرأ ابن مسعود فً      

َن" ٌْ اآلٌة الكرٌمة:" َحتَّى ِح
٘

ٌُقال: اصبر حتَّى آتٌك، وَعتَّى آتٌك،  َن، و ٌْ :َعتَّى ِح

 وتنسب اْلَفْحَفَحُة إلى قبٌلة هذٌل.

 :اْلَوَتمُ  – 8

دٌد، وهو عبارة ُر الشَّ ٌْ ات فً  اْلَوَتُم لغة: السَّ عن قلب)السٌن()تاء(،ٌقولون: النَّ

ٌُعزى إلى الٌمن.  النَّاس، واألكٌات فً األكٌاس، و
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 :  اْلَوَكمُ  – 9

عبارة عن كسر الكاف من ضمٌر المخاطبٌن المتصل)ِكم( إذا ُسبق بكسرة أو      

ُكُم، وٌعزى إلى ربٌعة وقوم  ٌْ ِكُم فً َعلَ ٌْ من قبٌلة ٌاء، فٌقولون: بِِكُم فً ِبُكُم، وَعلَ

كلب، وناس من بكربن وائل.
ٙ

  

ونظر هؤالء العلماء إلى اللغات نظرة عملٌة صرفة، فنعتوا بعضها بالفصاحة،     

كلغة قرٌش وثقٌف وهذٌل وخزاعة وكنانة وغطفان وأسد وتمٌم، وبعضها اآلخر 

 بالرداءة مثل اللغات السابق ذكرها.

والحظوا أنَّ أهل هذه اللغات الردٌئة أو معظمها ٌعٌشون على أطراف بالد     

العرب، وٌختلطون بأهالً البالد األجنبٌة التً تجاورهم، والتً تعاملهم، فكان ذلك 

من أسباب تحررهم من بعض القواعد التً جرت علٌها اللغة الفصحى، وأخذهم 

عضها مناطق الحدود، وتسرب إلى كثًٌرا من المفردات األعجمٌة، التً تعدى ب

 داخل البالد العربٌة، ودخل فً اللغات الفصٌحة.

ا المفردات      ى لغِوٌوا العرب هذه اللغات القبلٌة: اللغات، واللهجات، أمَّ وَسمَّ

ب، وقد صنَّف بعض الُمْحَدثٌِن كتب اللغات  األجنبٌة، فسموها الدخٌل، والُمَعرَّ

ب أربعة أصناف، أو لها خاص بلغات القرآن، وثانٌها باللغات القبلٌة، والُمَعرَّ

ب، ورابعها المعاجم التً تعالج العربٌة مع لغة أخرى. وثالثها بالُمَعرَّ
7
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