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The child's lexicon in his early years: 

"An applied linguistic study" 

Abstract: 

The research seeks to study some of words used when dealing 

with children in their early years such as bah , keh , Ah , Bas …etc. 

The research seeks to investigate a group of child related words and study 

them exhaustively using an applied linguistic approach, exploring the 

different semantic forms that these words underwent in modern colloquial 

Arabic in general, and in children's language in particular. The study is 

based on descriptive approach using semantics data .The research is 

divided into two main parts: The first is theoretical where  the researcher 

presented some terminology  pertaining and directly related to it .The 

other part deals with the applicable part; the application of the study is on 

a group of child's words in his early years and the changes they were 

subject to in modern colloquial language .Finally, the researcher 

presented some results obtained in the study, mainly; that many child's 

words underwent different phenomena pertaining to semantic change. 

 لغة الطفل في سنواته األولى: دراسة لغوية تطبيقيةمعجم 

 ملخص البحث:

سنواته األولى  فييدور هذا البحث حول دراسة األلفاظ الخاصة بالتعامل مع الطفل 

،ِكخ آَْح، بَْح، مثل؛ األلفاظ  من هذهوغيرها. ويهدف إلى محاولة استقصاء مجموعة  هَْم، بَْس، ْ 

غوية تطبيقية تفصيلية مبينةً ما طرأ عليها من أشكال التطور دراسة ل بالطفل، ودراستهاالخاصة 

لغة الطفل بخاصة. وقد قامت هذه الدراسة على  بعامة وفىالعامية المعاصرة  فيالمختلفة  الداللي

)أولهما(  إلى قسمين رئيسين؛ بحثيقسمت  الداللة. وقدمستفيدة من معطيات علم  الوصفيالمنهج 

بها  بالدراسة والمرتبطةيعد مدخالً نظريًا تعرضت فيه لبعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة 

وكذلك بعض المفاهيم  أهم أشكاله. وخصائصه وسماته، ،الداللي بشكٍل مباشر كمصطلح التغير

ديمة واللغة المصرية الق العامية، الفصحى واللغةاللغة  التطبيقية كمصطلحالمرتبطة بالدراسة 

(. Coptic)القبطي ومرحلة الخط  (،Hieroglyphic) وبخاصة مرحلة الخط الهيروغليفى

طرأ  األولى وماسنواته  فييمثل دراسة تطبيقية لطائفة من األلفاظ الخاصة بالطفل  )ثانيهما(و

ول رتبت األلفاظ ترتيبًا هجائيًا وفقًا للحرف األ المعاصرة. وقدالعامية  في دالليعليها من تطور 

توصلت  التيالنهاية أهم الملحوظات والنتائج  في والتيسير، وعرضتمن الكلمة ضمانًا للسهولة 

أهمها أن كثيًرا من األلفاظ الخاصة بلغة الطفل قد تعرضت لظواهر  الدراسة. ومنإليها من خالل 

 انتقال الداللة. وتخصيصها أوتضييق الداللة  الداللة أو المختلفة كاتساع الدالليالتغير 

 الكلمات المفتاحية:

  اللغة المصرية القديمة.-الدالليأشكال التغير -الدالليالتطور -علم الداللة -لغة الطفل
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 معجم لغة الطفل في سنواته األولى: دراسة لغوية تطبيقية

 :نظري)أوالً( مدخل 

ومفردات للتعامل معه فالطفل يحتاج إلى ألفاٍظ  وسيلة االتصال بين البشر؛ هياللغة 

 اً ألفاظَ  يحويلألطفال  اللغويوالقاموس  وسهولة المخرج. وقصر المقطع، تتميز بيسر النطق،

هذه األلفاظ والمفردات يرجع بعضها إلى اللغة المصرية  .اللغويخاصة تختلف عن قاموسنا 

 عامية االستعمال، وبعضها اآلخر تعد ألفاظًا فصيحة األصل، القديمة الهيروغليفية أو القبطية،

أو  ولكنها تعرضت لبعض الظواهر اللغوية كاالستبدال، معجماتنا العربية القديمة، فيتوجد 

 كاتساع الداللة، المختلفة؛ الدالليوقد تعرض بعضها لظواهر التغير  غيرها. أو أو القلب، الحذف،

 أو انتقال الداللة. تضييق الداللة وتخصيصها، أو

من  (Semantic Cheft)أو  (Semantic Change) دالليالويعد مصطلح التغير 

يعنى "تغير معنى الكلمة على مر الزمن بفعل  الدالليأهم مصطلحات علم اللغة الحديث. والتغير 

بعامة  اللغويويتسم التغير  .(1)إعالء أو انحطاط أو توسع أو انحسار أو مجاز، أو نحو ذلك"

 بخاصة ببعض الخصائص والسمات، ومن أهمها:  الدالليوالتغير 

 يستغرق وقتاً طويالً.  الدالليأنه يسير ببطء شديد، فالتغير  -1

 دون تدخل اإلرادة اإلنسانية.  آلياء نفسه بطريٍق أنه يحدث من تلق -2

 الظواهر؛ فهو يخضع لقوانين داللية كالتخصيص والتعميم واالنتقال. جبريأنه  -3

انتقل منها بإحدى عالقات  التيأن الداللة الجديدة للفظ ترتبط غالبًا بالداللة القديمة  -4

 المجاز المرسل أو عالقة المشابهة.

األغلب األعم مقيٌد بالزمان والمكان؛ فمعظم ظواهره يقتصر  في الدالليأن التطور  -5

 أثرها على بيئة معينة، وعصر خاص. 

  .(2) البيئةاستعمال جميع أفراد هذه  فيبيئة معينة يظهر  في الدالليأن أثر التغير  -6

له أشكال عدة، من أهمها ثالثة أشكال رئيسة تعد خير مثال لالتصال  الدالليوالتغير 

 : وهيبين الفصحى والعامية  الداللي

 : (Widening of Meaning))أ( تعميم الداللة أو توسيع المعنى 

  .(3) عامويعنى تحويل الداللة من معنى خاص إلى معنى 

 : (Narrowing of Meaning))ب( تخصيص الداللة أو تضيق المعنى 

  .(4) خاصويعنى تحويل الداللة من معنى عام إلى معنى 

 )جـ( انتقال الداللة: 

وتنتقل فيه الداللة من موقع إلى موقع مخالف اعتماًدا على وجود عالقة مجازية؛ قد 

، وقد تكون عالقة غير المشابهة عن (Metaphor)تكون عالقة مشابهة عن طريق االستعارة 

 .(5)بعالقاته المختلفة كالسببية، والمجاورة، والحالية...إلخ (Metonymy)طريق المجاز المرسل 
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 من أهمها: ذا الموضوع لعدة أسباب،وقد اخترت ه

ودراستها سيمكننا من معرفة ما طرأ عليها من ظواهر التغيّر  ( أن معرفة أصول األلفاظ،1)

 العربية المعاصرة. فيأو انتقال  أو تضييق، المختلفة، وما حدث فيها من اتساع، الداللي

معجم وال أبحاث  ال يوجدإال أنه  مجال لغة الطفل، في( أنه على الرغم من وجود أبحاث كثيرة 2)

 سنواته األولى. فيمرحلة مبكرة  فيمجال لغة الطفل  فيمتخصصة 

 على التواصل معه بشكل أفضل. ومتخصص سيساعد( أن فهم لغة الطفل بشكل عميق 3)

 وال المعجمات اللغوية القديمة، فيووجدت  ة األصل،( أن معظم هذه األلفاظ والمفردات فصيح4)

 تعود فقط إلى المصرية القبطية القديمة كما هو دارج لدى العامة.

 يعد إثراًء للدراسات اللغوية المعجمية. ( أن معرفة أصول األلفاظ وجذورها،5)

  سنلقى الضوء على بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدراسة التطبيقية. يليوفيما 

مصطلح يستخدم للتعبير عن اللغة : (Classical Language))أ( اللغة الفصحى 

. وقد عرفها (Standard Language)أو اللغة النموذجية  (Formal language)الرسمية 

ليمية أو اجتماعية اكتسبت مستوى معينًا بحيث تاريخيًا بأنها "لهجة إق (J. Lyons)ليونز 

واللغة  .(6)أصبحت لغة اإلدارة والتعليم واآلداب نتيجة النتشارها الواسع بين عدٍد كبير من الناس"

يستعملها وموقعه ومنزلته، وتسمى  الذيتمثل وحدة المجتمع  التي هيالفصحى أو النموذجية 

ألنها تجمع القوم على لساٍن واحد، أو اللغة  (National Language)أحيانًا اللغة القومية 

 فهمها وتوظيفها.  فيالشتراك الجميع  (Common Language)المشتركة 

وما بعده من آثار أدبية )نثًرا وشعًرا(  الجاهليويمثل القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 

مسيرتها عبر الزمن محتفظة بشكٍل أساس  فيحى أرقى صور العربية الفصيحة. وقد ظلت اللغة الفص

 فيالتنوعات المتدرجة من عصر إلى عصر  بنظمها الصوتية والصرفية والنحوية، ولكن مع بعض

والثروة اللغوية وصيغ التعبير وبعض الظواهر النحوية، وذلك وفقاً للسياق  النطقياألداء 

النهاية إلى ما يمكن تسميته اآلن  يفالمحيط إلى أن وصلت  واالجتماعي والثقافي التاريخي

بعض  فيتختلف عن فصحى التراث  التي، (Neo-Classical)بالعربية الفصيحة أو الحديثة 

 الظواهر اللغوية على جميع المستويات. 

النطق وحركات اإلعراب، واختيار األلفاظ  فيوتتسم العربية الفصحى باتباعها نظاًما دقيقًا 

والتراكيب البعيدة عن العامية، مع مراعاة أصول الصحة النحوية والبعد عن طرق النطق المبتذلة. ولذلك 

لغة دور التعليم، والدوائر الرسمية وما إليها من صحافة وإعالم، ولغة األدب الجيد واألعمال العلمية  فهي

دوات، وما إلى ذلك من مواقع االتصال المختلفة. ولذا يطلق على اللغة الفصحى والفنية والمؤتمرات والن

، بخالف اللغة (High Variety)النوعية الرفيعة  (Social Linguistics) االجتماعيعلم اللغة  في

، وذلك لما بين (Low Variety)يطلق عليها النوعية المنخفضة  التي –سأتناولها الحقًا  التي –العامية 

 .Prestige)(Formal  (7)المكانة الرسمية  فيلنوعيتين من فروق ا

مصطلح يستخدم للتعبير عن اللغة : (Colloquial Language))ب( اللغة العامية  

مقبولة بدرجٍة ما على عكس  وهي، (Informal Language)الدارجة العامية غير الرسمية 
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اللغة  وهيلغة الحياة اليومية،  هيواللغة العامية  .(8) السوقيةاللغة  أي؛ (Slang)الرطانة 

حياتهم اليومية، وفى اتصالهم بعضهم  فيبين الناس  الجاريالحديث العام  فيالموظفة عادة 

)لغة دارجة( ألن الناس  وهي. (Public Communication) الجماهيريببعض على المستوى 

 وهياألغلب األعم.  فيمالها دون غيرها مجتمعهم درجوا على توظيفها، واعتادوا على استع في

)لغة محكية( ألنها تجرى على ألسنة الناس على المستوى العام، دون تخصيص لموقف أو دور 

أو غير المتخصص، وربما يلجأ إليها بعض  الرسميغير  اللغويلغة االتصال  فهيأو صنعة؛ 

الخطاب  في. وقد تستخدم أحيانًا (9) األحيانبعض  فيأو المتخصص  الرسمياالتصال  فيالناس 

المفردات؛ إذ يسقط منها كثير من  فيالمكتوب، وتتسم اللغة العامية "بسرعة تطورها والسيما 

يعدها الناس "أدبية أو متقعرة"، ويدخلها بالمقابل ألفاظ كثيرة، ومن مصادر متنوعة  التياأللفاظ 

لجماعة اللغوية اللغة العامية ضربًا من ذلك اللغات األخرى، وتعد ا فيلهجيًا وجغرافيًا بما 

  .(10)أدنى من اللغة األدبية" اللغوياالستعمال 

: فهو مصطلح يستخدم (Colloquialism) العاميأو األسلوب  العاميأما االستعمال 

اللغة العامية، وال تستعمل  فيللتعبير عن "صيغة أو كلمة أو عبارة ترد  االجتماعيعلم اللغة  في

الكتابة األدبية أو الخطب الرسمية، وإن كان بعض الكتاب والخطباء يستعملها فى هذين  في

ويرى ريدويت وويتنج  .(11)؛ كالدعابة، أو لتقريب المعنى إلى األذهان"بالغيالمقامين لضرب 

(R. Ridout and C. Witting) م( 1973ة فى كتابهما )حقائق عن اللغة اإلنجليزي(Facts of 

English)  (12) اليومأن رطانة )سوقية( األمس قد صارت عامية. 

نصوصهم أسماء كثيرة  فيوقد أطلق عليها المصريون  )جـ( اللغة المصرية القديمة:

كما عرفت أيًضا  "وكالم أهل مصر". و"كالم مصر"، و"فم مصر"، "لسان مصر"، من بينها؛

 وهي وتتسم اللغة المصرية القديمة بشخصية متفردة، "الكالم المقدس".. أو باسم "كالم اإلله"،

احتفاظها بأسس نحو وصرف اختلفت  في اللغويوتمثل هذا التميز  استمرار تميزها أرًضا وشعبًا.

 الهيروغليفى، ؛هياللغة بخطوٍط أربعة  هذهُكتبت  دوق .(13) القديمبها عن غيرها من لغات العالم 

إنما  وقٍت واحد، في. وهذه الخطوط لم تظهر كلها القبطيوالخط  والديموطيقى، والهيراطيقى،

عاشته اللغة المصرية  الذيمتتابع يعبر عن االمتداد الزمنى الطويل  زمنيإطاٍر  فيجاءت 

ويعد الخط الهيروغليفى  .المصريلإلنسان  الفكريالوقت ذاته عن النضج  فيويعبر  القديمة،

 دوجماالً. وقوأكثرها وضوًحا  المات الكاملة( هو أقدم الخطوط المصرية وأطولها عمًرا،)خط الع

ثم  الخط الهيراطيقى، فيوتمثل ذلك  بعض المراحل الزمنية إلى تبسيطه، فيالقديم  المصريلجأ 

أما الخط الرابع وهو الخط  الخط الديموطيقى. فيوتمثل ذلك  مرحلة تالية، فيلجأ إلى تبسيط آخر 

 فيالقبطى فقد ُكتب باألبجدية اليونانية مضافًا إليها سبع عالمات من الكتابة المصرية القديمة 

حديثنا عن نوعين من  في زوسنرك .(14)العالمات اليونانية  فيلم يتوفر نطقها  شكلها الديموطيقى،

 .القبطيوالخط  هذه الخطوط يتعلقان بشكٍل مباشر بهذه الدراسة وهما الخط الهيروغليفى،

أطلق مجاًزا على اللغة المصرية  د(: وقHieroglyphic) الخط الهيروغليفى -

وقد اشتق لفظ  فالهيروغليفية خط وليست لغة. ويعد هذا خطئًا شائًعا؛ القديمة اللغة الهيروغليفية،

وتعنيان  (،Glophos) وجلوفوس (،Heirosهيروغليفى من لفظتين يونانيتين هما: هيروس)
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إشارة إلى نقشها على جدران األماكن المقدسة كالجدران  أو"النقش المقدس"، "الكتابة المقدسة"

 .(15) والمعابد

األخيرة من مراحل اللغة ويعبر هذا الخط عن المرحلة  (:Coptic) خط اللغة القبطية -

وذلك إشارة  "؛مصريوتعنى " من اليونانية "أيجوبتى" قبطيوقد اشتقت كلمة  المصرية القديمة.

 هذه المرحلة. فيعبرت عن لغته  التيوإلى الكتابة  عاش على أرض مصر، الذيإلى المواطن 

 فيوتكتسب القبطية بوصفها الصدى األخير للغة المصرية القديمة أهمية لغوية خاصة تتمثل 

األمر قد ساعد إلى حد  االمصرية. هذخط من خطوط اللغة  فياستخدام حروف الحركة ألول مرة 

القديم هذه  المصريكتب  دالقديمة. وقكبير على التوصل إلى أقرب نطق صحيح للغة المصرية 

وجود  فيألخيرة من مراحل اللغة المصرية بحروف يونانية ألسباب عملية تتمثل المرحلة ا

 لكيفاختار األبجدية اليونانية  ألنه يبحث عن خط يسهل لهم وسيلة التفاهم معهم، اليونانيين الغزاة؛

تعبر عن أصوات اللغة المصرية حفاظًا على لغته، مضافًا إليها سبع عالمات مأخوذة من 

 تى، جنجا، : خاى،وهياللغة اليونانية  فيوليس لها ما يقابلها من الناحية الصوتية  الديموطيقية،

وقد تعددت لهجات اللغة القبطية من صعيدية إلى  وفاى. تشيما/جشيما، هورى/حورى، شاى،

م حيث 641عام  وظلت مستخدمة حتى بعد دخول اإلسالم مصر وأخميمية، وفيومية، بحيرية،

 فيإحدى لهجاتها تستخدم  فيوال تزال القبطية  العربية شيئًا فشيئًا، بدأت تحل محلها اللغة

 .(16) اليومالكنائس حتى  فيالصلوات 

 )ثانيًا( الدراسة التطبيقية:

ودراستها دراسة لغوية تطبيقية.  سنحاول استقصاء طائفة من هذه األلفاظ، يليوفيما 

 الثانيمع مراعاة ترتيب الحرف  األول من الكلمة،وقد رتبت األلفاظ ترتيبًا هجائيًا وفقًا للحرف 

 فالثالث فالرابع...إلخ.

 لغة الطفل للداللة على التوجع واأللم بعامة، فييستخدم  عاميهو فعل ( أح  أو أّح: 1)

 االستعمال؛ عامي واللفظ فصيح األصل، أو برودته بخاصة. الشيءوالتحذير من شدة سخونة 

او حكاية صوت الساعل أو المتوجع. هي "فأّح:  .(17)أحاًحا وأحيًحا معناها َسَعَل وتنحنح" وأّح أّحً

لغة الطفل وصارت تعبر  فيالعامية المعاصرة وخصصت داللتها  فيوقد تغيرت داللة الكلمة 

 أو برودته بخاصة.  الشيءعن التأوه والتوجع واأللم من سخونة 

(2 : وهو مختصر من  واالستنفار منه، الشيءن استقباح هو لفظ يُستخدم للتعبير ع( إِخ 

وهو  وتنفيرهم منه. الشيءزجر أطفالهم أحيانًا إلبعادهم عن  فياألمهات  ه. وتستخدم(18) إخيه

 وإِْخ: القذر، واألُخ: كلمة تكره وتأوه، "أخ: القاموس ففي االستعمال؛ عامي لفظ فصيح األصل،

 هذا االستخدام األخير الذى أورده الفيروز د. ويع(19)اطرح " أي صوت إناخة الجمل وبمعنى ُكْخ:

العامية المعاصرة؛ فقد تغيّرت  داللة الكلمة  فيلغة األطفال  فيقاموسه هو المستعمل  في آبادي

وحثه  وإبعاد الطفل عنه، الشيءلغة الطفل وصارت تستخدم للتنفير من  فيوخصصت داللتها 

 على تركه.
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 يقوم بعمل أشياء مضحكة. الذيهو لفظ يطلق على الطفل الصغير  ( أراجوز:3)

 من يصنع الكالم"؛ ويرجع أصل هذه الكلمة إلى القبطية المصرية القديمة "أروجوز"،وتعنى"

 )كالم أو قول( بمعنى أر" بمعنى )يصنع( و"أوجوس"فالكلمة منحوتة من كلمتين هما  "

؛ فهو "انتزاع (21)والنحت  نوٌع من أنواع حذف األصوات، وهو جنٌس من االختصار.(20)

 التيأصوات كلمة من كلمتين فأكثر، أو من جملة للداللة على معنى مركب من معانى األصول 

 بمعاني، فالتركيب المنحوت ينجم من اتحاد مورفيمين أو أكثر مع احتفاظه (22)انتزعت منها"

وقد تغيرت  داللة .(23)كلماته، إذ يتطلب حذف بعض المكونات من األلفاظ المكونة لهذا التركيب

وتستخدم  العامية المعاصرة لتدل على الشخص الذى يقوم بفعل أشياء مضحكة بعامة، فيالكلمة 

  أفعال الصغير وحركاته وتصرفاته المضحكة بخاصة.لغة الطفل لوصف  في

لغة الطفل على شخصية وهمية تستخدم للتخويف وردع  فيهو لفظ يدل  ( أشكيف:4)

 الصغير عن فعل األفعال السيئة والتصرفات الخاطئة مثل شخصيات وهمية أخرى كأمنا الغولة،

ويرجع أصل هذه  .الشعبيالتراث  فيرجل مسلوخة وغيرها من الشخصيات الموجودة  وأبو

كانت  التيالكلمة إلى القبطية المصرية القديمة؛ إذ كانت تطلق على نوع من السفن الكبيرة 

و"كيفوتوس"  "آش" بمعنى )مثل(، منحونة من كلمتين؛ قلوع. وهيتستخدم للنقل ولها ثالثة 

 فيتغيرت داللة الكلمة  د. وق(24) )مثل السفينة( المعنى الكلى للتركيبفيكون  بمعنى)سفينة(،

 التيالعامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة لتدل على تلك الشخصية الوهمية المرعبة 

 تستخدم إلخافة األطفال وردعهم عن فعل األفعال السيئة.

ولم يرد هذا  وهو لفظ يستخدمه الصغار فى سنواتهم األولى لطلب الماء. ( إمبو:5)

 القديم "إبمو" المصريأصوله إلى اللفظ  فيوربما يرجع هذا اللفظ  المعاجم العربية. فياللفظ 

المكاني الباء والميم وتحول إلى "إمبو" لسهولة النطق. والقلب  صوتيبين  مكانيوحدث قلب 

(Methathesis ) أو(ersionInv)  السلسلة الكالمية  فيهو" تبادل األصوات المتجاورة أماكنها

أو تغيره تغيًرا  مع احتفاظ اللفظ بمعناه، تقديم بعض أحرف الكلمة على بعضها البعض، أي ؛(25)"

مركبة من "إب"  وهيطفيفًا. "فأصل الكلمة هو الكلمة المصرية القديمة "إب مو" وتعنى عطشان 

بمعنى )ماء( ومنها القبطية  "مو" والكلمة "إيبا"، يريد( ومرادفتها القبطية )عطشان،بمعنى 

العامية  فياحتفظت الكلمة بداللتها  د. وق(26))أريد ماء("  فيكون المعنى )عطشان ماء( أو )مؤو(،

 المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة لتدل عند الطفل على العطش وطلب الماء.

ويرجع هذا  وحمله بين الذراعين. لفظ يُستخدم للداللة على رفع الطفل،هو ( أوبه: 6)

مأخوذة من األصل  وهي)يحمل أويشيل(  "أوبت" وتعنى القبطيأصوله إلى اللفظ  فياللفظ 

العامية  فياحتفظت  د. وق(27)التاء والباء  صوتيبين  مكانيالقديم "أتب" وحدث قلب  المصري

 فيوجدت  التيبعامة وفى لغة الطفل بخاصة بداللتها األولى  ياالستعمالاألداء  فيالمعاصرة 

 األصوات كما بيننا آنفًا.  فيالمصرية القديمة مع تغير طفيف 

اللفظان هما أول ما ينطق به الطفل،  نهذا (:ماما )بمعنى األم -األب( ( بابا )بمعنى 7)

الجاحظ:" الباء والميم أول ما ينطق به  لاالستعمال. يقو األصل، عاميةوهما من األلفاظ فصيحة 

الباحثة أن والباء والميم من أسهل األصوات نطقًا لدى  ى. وتر(28) ماما"-بابا الطفل يقول
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لذا فهما أول ما ينطق به الطفل  ينتجان من خالل حركة الشفتين، فهما صوتان شفويان، األطفال؛

بابا وماما هو السبب الرئيس فى سهولة نطق اللفظين لدى  لفظي فيتكراراهما  دأصوات. ويعمن 

 أنت، بأبي قال له: اية النطق. وفى القاموس:"بأبأه وبأبأ به:على ألسنتهم فى بد الصغار، وخفتهم

 ى. وف(29) بن بابا" نوعبد الرحم ومولى لعائشة، مولى العباس، وبَابَا: قال بَابَا والصبي

احتفظ  د. وق(30)"إذ قال له بابا ،الصبيوبأبأه  أبوه إذ قال له بابا، الصبياللسان:"...وقالوا بأبَا 

 العربية المعاصرة وفى لغة الطفل دون تغيير. فيوأصواتهما  اللفظان بداللتهما،

(8 : مع الطفل عندما يسأل عن  م. ويستخد(31)وفنائه  الشيءهو لفظ يدل على نفاد ( بَح 

أو لمجرد  حقيقة األمر، فيأو عدم وجوده  وذلك كناية عن نفاد ما يطلبه، طلبه، فيويلح  ،شيء

بَاح" فأصلها عامية االستعمال؛ فصيحة األصل، ة. والكلم(32)وعدم تلبية رغبته  الزجر،  ".بَح 

 بقي قيل لنا: ايقول: إذأنه سمع رجالً من بنى عامر  الكسائيزعم  :اللحياني لاللسان: "قاوفى 

كلمة  -مبنية على الكسر -"بَْحبَاحِ  القاموس المحيط: ى. وف(33)"لم يبق أي؛ بحباحقلنا  ؟شيءعندكم 

العامية  فيالباحثة أن الكلمة اتسعت داللتها واستعماالتها  ى. وتر(34)وفنائه"  الشيءعن نفاد  تنبئ

فقد تعدت معنى النفاد والفناء إلى وسيلة تستخدم  المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة؛

وترى أنها  غير موجودة حقيقةً.وربما تكون  طلبها، فييلح  التيلصرف انتباه الطفل عن األشياء 

 )صامت من الكلمة)با( المكون من الثاني الصوتيقد تعرضت لظاهرة الحذف فقد حذف المقطع 

الثالث )ٍح( المكون من )صامت+ حركة قصيرة( وبقى  الصوتيحركة طويلة( والمقطع  +

للتسهيل وسهولة +صامت(  +حركة قصيرة )بَْح( المكون من )صامت األول الصوتيالمقطع 

  النطق لدى األطفال بخاصة.

هو لفظ يُستخدم إلفزاع األطفال وتخويفهم أثناء اللعب على سبيل  )بكسر الباء(: ( بِخ  9)

"بَّخ َكقَّد َعظَُم األمُر وفَُخَم تقال  القاموس: ففي االستعمال؛ عاميوهو لفظ فصيح األصل  المزاح.

العامية  فيتغيرت داللة الكلمة  د. وق(35)مسكن " والثانيوْحُدها وتكرُر بٍَخ بَْخ األول منون 

ألعابهم  فيلغة الطفل بخاصة وصارت تستخدم بغرض اإلفزاع والتخويف  فيالمعاصرة بعامة، و

وغيرها. وقد  المفاجئوالظهور  التخفيتتطلب  التيالمختلفة على سبيل المزاح كلعبة االستغماية 

إذ  العامية المعاصرة؛ فيتحولت حركة الحرف األول )الباء( من الفتح إلى الكسر كعادة األلفاظ 

علوم  فيكتابه "المزهر  في السيوطيوقد عرض  )بِْخ( بكسر الباء بدال من)بَْخ( بفتحها. أصبحت

بدل فيها إبداالت كثيرة إذ ت العربية، فياللغة وأنواعها" أمثلة متعددة إلبدال العامية للحركات 

.ويقال أيًضا إن هذه الكلمة ربما ترجع إلى اللغة القبطية (36)الحرف األول منها  فيوبخاصة 

فكلمة )بخ( كلمة قبطية معناها )العفريت( وهى منحوتة من أداة التعريف "بى" وتعنى  القديمة؛

 هيالقبطية  فيبييخ" " فتكون داللة كلمة وكلمة "إخ" وتعنى عفريت، القبطية، في"ال" 

العامية المعاصرة تطوًرا دالليًا عالقته  في.وترى الباحثة أن الكلمة قد تطورت (37)العفريت

 العربية المعاصرة وبخاصة لغة الطفل. فيومعناها  المصرية القديمة، فيالمشابهة بين معناها 

بلفظ  طويرتب(. )بمعنى كفى هو لفظ يستخدم إلسكات الصغير )بفتح الباء(: ( بَس  10)

ويستخدم لزجر القط أو تدليل الطفل الصغير. ويعد اللفظان كالهما من  ( بكسر الباء،بِس  آخر هو)

القاموس:"...ويطلق أهل الحجاز لفظ بِْس على  ففي األلفاظ فصيحة األصل عامية االستعمال؛
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وبَْس بمعنى  أيًضا،ويستعملون هذا اللفظ لزجرهما  واألنثى يقولون لها بِّسة، الهر الذكر،

العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل  فيوقد تطورت داللة اللفظين واتسعت (38)".حْسب

يستخدم لتدليل الصغير  الثانيبخاصة ؛ فصار األول يستخدم لزجر الصغير وإسكاته، وصار 

 ومداعبته باإلضافة إلى زجر القط.

وهمية تستخدم لتخويف األطفال يستخدمها هو لفظ  يعبر عن شخصية ( بُع بُع: 11)

اآلباء واألمهات لزجر األطفال وتهديدهم لردعهم عن فعل بعض األفعال السيئة والتصرفات 

مع اصطناعهم ألصوات غريبة منكرة مخيفة يسمعها األطفال لتصديق خرافة  الخاطئة،

 معجمه العين: فيمد قال الخليل بن أح االستعمال؛ عاميلفظ فصيح األصل  وهو.(39)البُْعبُع

العامية  فيوقد تغيرت  داللة الكلمة .(40)"البَْعبََعةُ صوت التيس والبَْعبَعةُ حكاية بعض األصوات"

لغة الطفل بخاصة؛ إذ صارت تعنى شخصية مخيفة  فيالمعاصرة بعامة وخصصت داللتها 

 تصدر أصواتًا مرعبة لردع األطفال وتخويفهم. 

تستخدمه األم مع صغيرها للداللة على تجرده من  عاميهو لفظ  ( بلبوص:12)

وفى  وأصله )بلهوص(. االستعمال، عاميويعد هذا اللفظ فصيح األصل  مالبسه.

أما  ويعد صوت )الهاء( صوتًا حنجريًا، تعرى. ي؛أ(41)خرج من ثيابه " القاموس:"تَبَْلهَص:

العامية كونه إبداالً سماعيًا. وقد  فيسوغ هذا اإلبدال  د. وق(42)صوت )الباء( فيعد صوتًا شفويًا 

 العامية المعاصرة دون تغيير. فياحتفظ اللفظ بداللته األولى الفصيحة 

أثناء تعلمه  فيبمعنى مشى يستخدم مع الطفل الصغير  عاميهو فعل ماض  ( تاتا:13)

مشى ثم  يأ االستعمال "فتأتأ"؛ عاميوهو لفظ فصيح األصل  سنوات عمره األولى. يف يالمش

ويقال إن  .(43) الطفل الصغير" يمش "التأتاء: وفى اللسان: ".العامية إلى "تاتا فيسهلت الهمزة 

 وفى القبطية فإن تاتا بالمعنى نفسه. "تيتى" بمعنى "يدوس". أصل الكلمة من الهيروغليفية القديمة

احتفظت  د. وق(44) "الجمال يتهادى" ويعنى نفرتيتيومن األسماء المرتبطة بهذا اللفظ اسم الملكة 

لغة الطفل بخاصة للداللة على خطوات  بعامة، وفىالعامية المعاصرة  فيالكلمة بداللتها القديمة 

 سنواته األولى. في يأثناء تعلمه المش فيالطفل الصغير 

ترويها  التيتقوله األم البنها عند انتهاء الحدوتة أو الحكاية  عاميهو لفظ  ( توتة:14)

الكلمة ربما يعود إلى الكلمة  هوأصل هذ ."توتة توتة خلصت الحدوتة" إذ تقول لطفلها قبل النوم؛

 وتعنى مأخوذة من الكلمة المصرية القديمة "توت" وهي )نهاية أو حافة(، القبطية "توته" وتعنى

 المشابهة، عالقتهالعامية المعاصرة تغيًرا دالليًا  فيتغيرت داللتها  د. وق(45))ُصنَع أو اكتمل( 

 لغة الطفل لتدل على انتهاء الحكاية واكتمالها بخاصة. فيوخصصت داللتها 

هو فعل يدل على حركة الطفل الصغير باستخدام اليدين واألرجل استعداًدا ( َحبَا: 15)

ا:اللسان: االستعمال؛ ففي عاميصل ويعد هذا اللفظ فصيح األ لتعلم المشى. مشى  "...وحبا حبّوً

ا مشى على اْستِه وأشرف بصدره وقال  الصبيوحبا  على يديه وبطنه، هو إذا  الجوهريحبّوً

لغة الطفل دون تغيير  فيالعامية المعاصرة  فيوقد احتفظ اللفظ بداللته القديمة . (46)"زحف...إلخ

"إهبو" بمعنى  وهناك رأى آخر يرى أن هذا اللفظ ربما يعود إلى القبطية القديمة أو تبديل.
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"حابى" إله النيل عند المصريين القدماء الذى يمشى كحية  جاء منها لفظ د. وق(47)"ثعبان" 

 .(48)ضخمة على مجراه

ويغلب عليها طابع  تُحكى لألطفال، التيهو لفظ يستخدم بمعنى الحكاية  ( حدوتة:16)

)أحدوثة(وتعنى الحديث بعامة  وأصلها كلمة فصيحة األصل عامية االستعمال، وهي الخيال.

. (49)"األعجوبة واألحدوثة: ما ُحّدث به، "األحدوثة: اللسان: ففي األمور المستغربة؛ فيوبخاصة 

"فقد  العامية المعاصرة؛ فيأصواتها بالحذف والزيادة واالستبدال  فيوقد أصابها بعض التغيير 

وقُلبت  وُشددت الدال، وفتحت الحاء الساكنة، أول الكلمة ومعها ضمتها، فيحذفت همزة القطع 

وقد خصصت  وترى الباحثة أن الكلمة كانت قديًما تعنى جميع أنواع الحديث،. (50)الثاء تاًء"

لغة الطفل  فيالعامية المعاصرة بعامة وصارت تقتصر على حديث األطفال وحكاياتهم  فيداللتها 

  بخاصة.

هما صوتان عاميان يستخدمهما األطفال للداللة على السعادة والفرح  هع:-( حع17)

وتعنى يفرح أو  "حعى" ويرجع أصل هذين اللفظين إلى المصرية القديمة والمرح.أثناء الضحك 

لغة الطفل  فيالعامية المعاصرة وصارت "حع"  فيالحركة  فيوقد حدث قصر  .(51) يبتهج

 للكناية عن الفرح والسرور.

(18: والمالبس  ،(52)بعامة الشيءهو لفظ يستخدمه األطفال للتعبير عن استحسان  ( َدح 

، "الّدُح: "داح". وفى القاموس: وأصله االستعمال، عاميبخاصة. وهو لفظ فصيح األصل   الدسُّ

وِدحندِح بالكسر ُدويبة ولُعبة للصبية  المرأة والناقة العظيمتان. والّدُحوح: القفا. فيوالنكاح والدعُّ 

دح دح وِدحٍ  ويقال للمقِر: وحجل سبع مرات، فمن أخطأها قام على ِرجٍل، فيقولنها، عون لها،يجتم

وقد  .(53)ومنه الدنيا داحة... " نقش يُلّوح للصبيان يعللون به، أقررت فاسكت... والّداُح: أي ِدٍح:

لغة الطفل بخاصة على  فيالعامية المعاصرة بعامة واتسعت وصارت تدل  فيتغيرت داللتها 

العامية المعاصرة إذ صارت تستخدم للتعبير عن  فيولها استخدام آخر  استحسان األطفال للشىء.

كذا" للتعبير  فينازل َدْح  المذاكرة أو في"فالن بيدح  ومنه بذاته، شيء فيزيادة الجهد وتفريغه 

  المعنى. أوعن هذا المفهوم 

لغة الطفل على انزالق الطفل ودحرجته واندفاعه  فييدل  عاميهو فعل  ( زحأل:19)

وقد أبدل صوت القاف  االستعمال. زحلق( عاميهذا اللفظ فصيح األصل ) خطٍو. ويعدغير  في

 فيفقد أبدلت اللهجة القاهرية صوت القاف  ؛الصوتيةاإلبداالت  يفبصوت الهمزة كعادة العامية 

عصر المماليك، ميالً منها إلى التخفيف، وتبعها مع مر الزمن  فياأللفاظ العربية بصوت الهمزة 

المخرج. )فالقاف( صوت لهوى،  في. أما من الناحية الصوتية؛ فهما متقاربان (54)البحريالوجه 

 َدْحرُجه، "َزحلَقَه: وفى القاموس: .(55)مما يسهل اإلبدال بينهما حنجريو)الهمزة( صوت 

وقد تغيرت داللة كلمة  .(56)آثار تََزلّج الصبيان من فوق التل" والّزْحلوقة: تَدْحرج، وتَزْحلَق:

 التيوصارت تدل على اللعبة  خاصة،العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل ب في)الّزْحلوقة( 

 .التزلج فييستخدمها األطفال 
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لغة الطفل للداللة على الصياح والضوضاء  فييُستخدم  عاميهو لفظ  ( زيطة:20)

 االستعمال؛ عاميويعد هذا اللفظ فصيح األصل  أثناء اللعب بخاصة. فييحدثها األطفال  التي

 )بالكسر(؛ وهى اسم مرة من زاط يزيط زيطا وٍزياطًا وسكون الياء. الزايبفتح  "َزْيطة" وأصله

.وقد تغيرت (58)"الّزياط المنازعة واختالف األصوات" .وفى القاموس:(57)صاح صياًحا أي

لغة الطفل بخاصة وصارت تعنى  فيالعامية المعاصرة بعامة وخصصت داللتها  فيداللتها 

 .أثناء اللعب والمرح فيالصياح والضوضاء 

ويعد هذا اللفظ فصيح  لغة الطفل على بكاء الصغير. فييدل  عاميفعل  هو( َسح: 21)

سال من  الصب والسيالن...وسّح الماء وسحسح: "الّسح: ففى القاموس االستعمال؛ عامياألصل 

وصارت تدل على البكاء  العامية المعاصرة بعامة، فيتغيرت داللتها  د. وق(59)أعلى إلى أسفل"

 وتساقط الدموع وانهمارها لدى الصغار بخاصة.

فعندما  .بالشيءلغة الطفل على التشبث والتعلق  فييدل  عاميهو فعل ( َشبََط: 22) 

تعلق بها  أي "؛اللعبة فيو"شبط الطفل  تعلق به وأراد مالزمته، أيوالده"؛  فييقال "شبط الطفل 

"شبََث  القاموس: ى(. وفوأصله )شبث االستعمال، األصل، عاميواللفظ فصيح  طلبها. فيوألّح 

العامية المصرية  في دال يوجفصوت )الثاء(  . وأبدلت )الثاء( تاًء؛(60)تعلق به ولزمه " :بالشيء

 التي.ويرتبط النطق بالتاء عادةً بالكلمات (61)مما جعلها تبدل )الثاء( بأصوات أخرى مثل التاء

.أما من الناحية الصوتية فالثاء والتاء (62)ارتبطت بحياة الشعب واندمجت به منذ زمن بعيد 

ترك األسنان واللثة لثوى تش أسنانيو)التاء( صوت  ،أسنانيالمخرج؛)فالثاء( صوت  فيمتقاربان 

من األصوات األسنانية  .ثم أبدلت )التاء( طاًء التحاد المخرج بين التاء والطاء ؛فكالهماإنتاجه في

فأصل كلمة "شبطة" ربما  . ويقال إن الكلمة ربما ترجع إلى اللغة المصرية القديمة؛(63) اللثوية

وترى الباحثة أن هذا المعنى يحمل مجاًزا معنى المالزمة والتعلق  "شابتى" وتعنى القرين. يكون

  المعاجم العربية القديمة. فييحمله المعنى الوارد  الذي

لغة الطفل للداللة على األصوات  فييستخدم  عاميهو فعل طّخ:  طيخ، ( طاخ،23) 

هذا  دبخاصة. ويعأثناء اللعب تعبيًرا عن أصوات طلقات الرصاص  فييصدرها األطفال  التي

"فطاخ يطيخ طيًخا معناها جهل وطاش...وطخه طًخا  االستعمال؛ عامياللفظ فصيح األصل 

َرماهُ  ...وطاخه طوًخا:وإبعاده الشيءَرِمُى  "الطّخ: القاموس: ى. وف(64)معاملته" فيمعناها َشُرس 

العامية المعاصرة واتسعت وصار لها  في.وقد تغيرت داللتها (65)فعل...إلخ "بقبيٍح من قوٍل أو 

 لغة الطفل ، باإلضافة إلى معانيها السابقة وهو صوت طلقات الرصاص أو فيمدلول خاص 

 يقوم بها األطفال أثناء اللعب. التياالشتباكات 

يتسم  الذيهو لفظ يستخدم لوصف الصغير كثير الحركة واللعب  ( عفريت:24) 

االستعمال؛  عاميولفظ )عفريت( هو لفظ فصيح األصل  .بالشقاوة والمشاغبة والبعد عن الهدوء

هو "تبادل  -كما بيننا آنفًا– المكانيوالقلب  .مكانيفَعفِريت األصل فيها َعتِريف، وحدث قلٌب 

ويعد سنة من  عن العرب، سماعيوالقلب  .(66)السلسلة الكالمية" فيالمتجاورة أماكنها  األصوات

فقه اللغة: "من سنن العرب القلب؛  في الصاحبيكتابه  في( 395سننهم. يقول ابن فارس )ت 

القصة، فأما الكلمة فقولهم: َجبََذ وَجَذَب، وبََكَل ولَبك، وهو  فيالكلمة، ويكون  فيوذلك يكون 
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علوم اللغة وأنواعها"  فيكتابه "المزهر  فيهـ( 911)ت  السيوطيوقد عقد له  .(67)كثير...إلخ"

الكلمة والجملة، وأمثلتها  في، تناول فيه ظاهرة القلب (68) معرفة القلب( فيفصالً خاًصا سماه )

الغاشم...  الماضي ءالجريموس: "الََعْتِريف كزنبيل وعصفور: الخبيث الفاجر المختلفة. وفى القا

العامية  فيوقد تغيرت داللة الكلمة  .(69)والعترفة: الشدة، والتعترف: التغطرس، وضد التَّعفرت"

المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة لتدل على وصف الطفل الصغير الذى يتسم بالشقاوة 

 وكثرة الحركة.

 العاميوقد جاء منها الفعل  وحركته. يدل على قفز الطفل، عاميهو فعل ( فَطّ: 25)

 ّض:"فَ  واألصل فيه فَّض ،وفى القاموس: االستعمال، عامي وهو لفظ فصيح األصل، )فطفط(.

.وقد استبدل صوت )الطاء( بصوت )الضاد( .وقد سهل هذا (70)النفر المتفرقون" والفَّض: فَّرَق،

.وقد تغيرت (71) اإلبدال اتحاد المخرج بين الطاء والضاد ؛فكالهما من األصوات األسنانية اللثوية

لغة الطفل بخاصة على قفزه  فيالعامية المعاصرة بعامة واتسعت وصارت تعبر  فيداللة اللفظ 

  وحركته.

وتعد . لغة الطفل لتدليل الطفل الصغير فيصيغة تصغير تستخدم  وهي: ( قطقوطة26)

تصغير الذكور  فيإذ تكثر العامية من استخدام صيغة)فعولة(  تصغير للفظ )قط(؛ هيهذه الكلمة 

  (72).المحبة والمدح ًواإلناث للتدليل و

وقد تكون  يدل على حركة الطفل وسقوطه وتقلبه، عاميهو فعل ( اتشق لب)قلب(: 27)

فقَلََب  الفصيح قَلََب؛ مولدة، أصلهااتشقلب يعد صيغة  ظاللعب. ولفلغة الطفل نوًعا من أنواع  في

وقد زيدت الشين ونطقت القاف الفصيحة همزة على عادة  يْقلِبُه يعنى حّولًه عن وجهه. الشيء

العامية المعاصرة  في.وقد تغيرت داللة الكلمة واتسع مدلولها (73)نطق هذا الصوت  فيالعامية 

 لغة الطفل على حركته الدائرية ولهوه أثناء اللعب بخاصة.  فيبعامة وصارت تدل 

يطلق على الطفل الصغير على سبيل التدليل مجاًزا  عاميهو لفظ ( كتُكوت: 28)

وأصله  االستعمال؛ عاميوهو لفظ فصيح األصل  والَكتكوت هو فرخ الّدجاج وصغيرها، لصغره.

"الُكتُكْت صوت  .وفى القاموس:(74)ُكْتُكْت وأشبعت ضمة الكاف الثانية فصارت كتكوت

واتسعت لعالقة المشابهة بين صوت  العامية المعاصرة، في.وقد تغيرت  داللتها (75)الحبارى"

اإلشارة إلى الصغير  لغة  الطفل وهو فيوصارت لها مدلول آخر  الحبارى وصوت الكتكوت،

 هيئته وصوته الكتكوت لصغره وضعفه.  فيالذى يشبه 

هو لفظ تستخدمه األمهات لتحذير األطفال وزجرهم عند قيامهم بأفعال  :ِكخ   (29)

 القاموس:"ِكْخ ِكخْ  ففي وهذه الكلمة فصيحة األصل عامية االستعمال؛ .(76)وتصرفات غير الئقة

وعند  شيءيقال عند زجر الصبى عند تناول  وتشدد الخاء فيهما وتنون وتفتح الكاف وتُكسُر:

العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل  في.وقد احتفظت الكلمة بداللتها (77) "شيءالتقذر من 

 ولم يصبها التغيير أو التبديل. بخاصة،

 غير سواء أكان ذكًرا أم أنثى.يستخدم لتدليل الص عاميهو لفظ ( لُولُو: 30)       

غندورة، فكلمة )لولو( تعنى صبية، أو  أصوله إلى المصرية القبطية القديمة؛ فيويرجع هذا اللفظ 
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 فيواتسعت وصارت تستخدم  العامية المعاصرة، في.وقد تغيرت داللتها (78)لطيفة، أو ظريفة أو

  السواء.اإلناث على  لغة الطفل بخاصة لتدليل الصغار من الذكور أو

وهو لفظ يطلق على الصغار الذين يميلون إلى العبث  مأروضة: -( مأروض31) 

كما تُستخدم كذلك للداللة على الطفل الضعيف نحيل  وكثرة الحركة بصورة غير عادية،

من به خبل  "المأروض القاموس: ففي االستعمال؛ عامي.ويعد هذا اللفظ فصيح األصل (79)الجسم

 فهو ضعيف ال من أهل األرض والجن والُمَحرك رأسه وجسده بال عمد والخشب أكلته األَرَضة،

لغة الطفل على من  فيالعامية المعاصرة وصارت تدل  في.وقد تغيرت داللتها (80)يحتمل شيئَا "

الباحثة أن هذا التغير  ىونحالته. وترتدل على ضعف الطفل  أو يوصف بالعبث وكثرة الحركة،

وكذلك  عالقته المشابهة بين كثرة حركة الطفل الصغير ومن به بعض الخبل أو الجنون، الداللي

 أكلته األرضة. الذيضعف الطفل الصغير وضعف الخشب 

وقد استخدمها ابن سودون  لغة األطفال، فيهو لفظ يدل على الطعام  َمّمة: ( َمم  أو32)

 هي والتي)أكل أو طعام(  إنها مأخوذة من القبطية "أوم" وتعنى لويقا .(81) مضحك العبوس في

وقد احتفظت الكلمة بداللتها  .(82) مشتقة بدورها من الهيروغليفية "ونم" بمعنى أكل أو طعام أيًضا

 تبديل. وفى لغة الطفل بخاصة دون تغيير أو العامية المعاصرة بعامة، في

ولفظ  يستخدم أيًضا لتدليل الطفل الصغير. عاميهو لفظ نانوسة:  - ( نانوس33)

اللفظة مركبة من كلمتين؛ "نا" بمعنى  ه(. وهذ)كثير الجمال ويعنى األصل؛ قبطينانوس هو لفظ 

)كثير الجمال أو عظيم  لذا يكون المعنى جميل(، أو و"نوس" بمعنى )لطيف، )عظيم(،

لغة  فيوصارت تستخدم  العامية المعاصرة بعامة، فيوقد تغيرت  داللة الكلمة  .(83)الجمال(

 الطفل بخاصة لوصف الصغير وتدليله.

يطلق على الطفل الصغير الرضيع للداللة على  عامينُغة هو لفظ نَغ نُوغ:  - ( نُغة34)

 القاموس:"النُْغنُُغ بالضم: ففي االستعمال؛ عاميويعد هذا اللفظ فصيح األصل  ضعفه وصغره.

العامية المعاصرة، وصارت تدل على  فيتغيرت داللتها وُخصصت  د. وق(84)يف"عاألحمق الض

 هو تصغير لفظ )نغنوغ( وترى الباحثة أن الطفل الرضيع لضعفه وعدم قدرته على اإلدراك.

التصغير للتدليل  فيويرجع ذلك إلى أن العامية تكثر من استخدام صيغة )فعول( و)فعولة(  )نغة(،

 وأصله وهناك رأٌى آخر يرى أن لفظ )نُغة( يرجع إلى المصرية القديمة؛ وإظهار المحبة.

وترى الباحثة أن ذلك ربما  )الخاء( و)الغين(. صوتيبين  صوتيحدث إبدال  د. وق(85))نخن(

 تخرج من أقصى الحنك التيفكالهما من األصوات  يرجع إلى اتحاد المخرج بين الخاء والغين؛
(86). 

 هو فعل مضارع يدل على مداعبة الطفل ومالطفته بالكلمات أو )نغى(: ( يناغى35) 

كلمة فصيحة  ى. وه(87)يالعبه بكلمات مالطفة أو حركات مداعبة" "فيناغى الطفل: الحركات؛

يعجبك من صوت أو  النغية ما وقيل: مثل النغمة، "النغية: اللسان: ففي األصل عامية االستعمال؛

بما يهوى من الكالم...وناغت األم صبيها  الصبيتكليمك  والمناغاة: المغازلة. كالم...والمناغاة:

العامية  فيوترى الباحثة أن الكلمة قد اتسعت داللتها  .(88)"الطفته وشاغلته بالمحادثة والمالعبة
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يصدرها الطفل  التيوصارت تدل كذلك على األصوات  المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة،

 شهوره األولى تمهيًدا للنطق بالكلمات. في

ويعد هذا اللفظ  يدل على الطفل الصغير أو الرضيع بخاصة. عامي: هو لفظ ( نُونُو36)

 ويقول البعض )نونة أو نُْنة(، .(89))الطفل الصغير(  القبطية تعنى في)نونو(  فكلمة ألصل؛ا قبطي

أوردها الدكتور عبد الحليم  التيوهى من المفردات العامية المتوارثة من اللغة المصرية القديمة 

وقد خصصت  .(90)"اللغة المصرية القديمة"، وتعنى أيًضا الطفل الصغير كتابه فينور الدين 

 العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل، وصارت تدل على الرضيع بخاصة. فيداللة الكلمة 

(37 : إذ  تدليل طفلها عند إطعامه الطعام، فيتستخدمه األم  عاميهو فعل أمر ( َهم 

وأصل كلمة "هَْم"  ولتحفيز طفلها على تناول الطعام. لمحايلة،للتدليل وا َهم  يا َجَمل"" تقول له

بين صوت )الهاء(  صوتيوقد حدث إبدال  .(91)بمعنى )يبلع( "عم" يعود إلى المصرية القديمة

وترى الباحثة  .(92)الهاء والعين صوتيفالعامية تبدل كثيًرا بين  العامية المعاصرة؛ فيو)العين( 

فالهاء صوت من األصوات  يرجع إلى تقارب المخرج بين الهاء والعين؛ الصوتيأن هذا اإلبدال 

العامية  فيوقد تغيرت داللة الكلمة  .(93)والعين صوت من األصوات الحلقية الحنجرية،

 بلعه.وفى لغة الطفل بخاصة لتدل على تشجيع الصغير وتدليله لتناول الطعام و المعاصرة بعامة،

 فيتستخدمه األم وتكرره عند رغبتها  يدل على الطلب، عاميهو فعل أمر  ( ُهو:38)

 وأصل هذه الكلمة يرجع إلى الكلمة القبطية "هو" وتعنى وخلوده إلى النوم. إسكات رضيعها،

العامية المعاصرة بعامة وفى  فيوقد تغيّرت داللتها وُخصصت  .(94)يمتنع عن( أو )يكف عن،

 النوم.وصارت تدل على كف الطفل عن البكاء وخلوده إلى  لغة الطفل بخاصة،

وهو لفظ  هو لفظ يستخدم للتهليل والتعبير عن الفرحة من قِبَل الصغير. ( ِهيه :39)

هاء الكالم مع تسكين ال فيتستخدم لالستزادة  التيوأصله )إيه(  االستعمال، عاميفصيح األصل 

. (95)اإلبداالت الصوتية فيوقد أبدلت العامية صوت الهاء بصوت الهمزة كعادة العامية  األخيرة.

فكالهما من األصوات  وترى الباحثة أن هذا اإلبدال يرجع إلى اتحاد المخرج بين الهمزة والهاء؛

وصارت  العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة، فيوقد تغيرت دالتها . (96)الحنجرية

 .تستخدم للتعبير عن الفرحة والسعادة والسرور

وهو لفظ  هو فعل يدل على صياح الطفل الصغير عند البكاء.وق َوق:  -( َوأ َوأ40)

نبح عند  صياح ابن آوى...ووأوأ الكلب: القاموس:"الوأواء: ففي االستعمال؛ عاميفصيح األصل 

 عالقته المشابهة، دالليالعامية المعاصرة بعامة وهو تغير  فيوقد تغيرت داللتها  .(97)الفزع"

 لغة الطفل بخاصة على صياح الطفل الصغير وبكائه عند االنزعاج أو الفزع. فيوصارت تدل 

 وهو لفظ يستخدمه الطفل للتعبير عن رفضه، ( ِوِحش  )بكسر الواو والحاء(:41)

)ِوِحس( وتعنى قبيح  وأصله االستعمال، عاميوهو لفظ فصيح األصل  .بالشيءوعدم إعجابه 

. وقد أبدلت (98)وُرذال الناس وُسقّاطُهُم" ،شيءمن كل  الرديء "الَوْخُش: وفى القاموس: وردىء،

فالخاء من  وقد سهل هذا اإلبدال تقارب المخرج بين )الخاء( و)الحاء(؛(99)العامية الخاء حاًء.

وقد احتفظت الكلمة .(100) والحاء من األصوات الحلقية تخرج من أقصى الحنك، التياألصوات 
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العامية المعاصرة بعامة وفى لغة الطفل بخاصة وصارت تدل على رفض الطفل  فيبداللتها 

 وعدم إعجابه به ،وعدم إقباله عليه  لقبحه من وجهة نظره. ،للشيء

 أهم الملحوظات والنتائج: -

سنواته  فيومما سبق من دراسة مفصلة لبعض األلفاظ والمفردات الخاصة بالطفل 

 :يليما ومن أهمها  توصلت إلى بعض الملحوظات والنتائج،فقد  األولى،

سنواته األولى ثنائية األحرف تتكون  في( أن كثيًرا من األلفاظ الخاصة بلغة الطفل 1)

 َمْم، أَْح، هُْس، ُكْخ، بَْح، +صامت( مثل بَْس، +حركة قصيرة متوسط )صامت صوتيمن مقطع 

 وغيرها. هَْم،

( أن معظم األلفاظ الخاصة بالطفل قصيرة المقاطع حتى تناسب قدرات الطفل الذهنية 2)

 عندما يبدأ النطق. فهمها، وإدراكهاويستطيع  سنواته األولى، في

 في( أن كثيًرا من األلفاظ الخاصة بلغة الطفل فصيحة األصل عامية االستعمال توجد 3)

كاالستبدال مثل )حدوتة وأصلها  واهر اللغوية؛ولكنها تعرضت لبعض الظ معجماتنا العربية،

 أو القلب مثل )عفريت وأصلها عتريف(، غيرها. أو الحذف مثل )بح وأصلها بحباح(، أحدوثة(،

( أن طائفة كبيرة من األلفاظ الخاصة بلغة الطفل فصيحة األصل قد تغيّرت داللتها 4)

 الطفل بخاصة. لغة فيوصار لها مدلول خاص  العامية المعاصرة بعامة، في

 الداللي( أن كثيًرا من األلفاظ الخاصة بلغة الطفل قد تعرضت لظواهر التغير 5)

 أو انتقال الداللة. صها،أو تضييق الداللة وتخصي كاتساع الداللة، المختلفة؛

أصولها إلى اللغة المصرية القديمة  في( أن بعض األلفاظ الخاصة بلغة الطفل ترجع 6)

 التراث الشعبى؛ فيكثيٍر من األلفاظ الخاصة بالطفل والموروثة  فيأثرت  التيوبخاصة القبطية 

 وغيرها. وهَْم، وَمْم، وهُو، مثل نُونُو،

أراجوز  لفظيلغة الطفل منحوتة من كلمتين أو أكثر مثل  في( أن بعض األلفاظ 7)

)كالم أو  بمعنى من كلمتين هما "أر" بمعنى )يصنع( و"أوجوس" ،أشكيف؛ فأراجوز منحوتة

 و"كيفوتوس" بمعنى)سفينة(. كلمتين هما "آش" بمعنى )مثل(،وأشكيف منحوتة من   قول(،

وأخفها على  الباء والميم من أسهل األصوات نطقًا لدى األطفال، صوتي( أن 8)

 فيمثل صوت الباء  على إحداهما؛ حتويتلذا فإن كثيًرا من األلفاظ الخاصة بالطفل  األلسنة؛

ويرجع  إمبُو وغيرها. هَْم، َمْم، ألفاظ ماما، فيوصوت الميم  إمبو، بَْس، بِْخ، ألفاظ عديدة مثل بابا،

 الباء والميم من األصوات الشفوية سهلة النطق. صوتيذلك إلى أن 
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 الطبعة التاسعة القاهرة، )العصر الوسيط(، راجع عبد الحليم نور الدين)دكتور(: اللغة المصرية القديمة (90)

 343ص (2011)

 1/39مرجع سابق، أصل األلفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة، راجع سامح مقار: (91)

 مرجع سابق، شوقى ضيف )دكتور(: تحريفات العامية للفصحى فى القواعد والبنيات والحروف والحركات، (92)

 158ص

 .185-184راجع كمال بشر )دكتور(: علم األصوات، مرجع سابق ص( 93)

 1/39مرجع سابق، أصل األلفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة، راجع سامح مقار: (94)

 دار المعارف، (: تحريفات العامية للفصحى فى القواعد والبنيات والحروف والحركات،شوقى ضيف )دكتور (95)

 146( ص1994) القاهرة
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 .185راجع كمال بشر )دكتور(: علم األصوات، مرجع سابق ص( 96)

 مادة )وأوأ( القاموس المحيط، (97)

 مادة )وخش( القاموس المحيط، (98)

 مرجع سابق، شوقى ضيف )دكتور(: تحريفات العامية للفصحى فى القواعد والبنيات والحروف والحركات، (99)

 150ص

 .184راجع كمال بشر )دكتور(: علم األصوات، مرجع سابق ص( 100)

 

 قائمة المصادر والمراجع
 )أوالً( المراجع العربية:

 م:1976أنيس، إبراهيم ، -

 .األنجلو المصرية، القاهرةداللة األلفاظ، مكتبة  (1)

  م:1973السعيد محمد، ،بدوي  -

 (  مستويات العربية المعاصرة فى مصر، دار المعارف بمصر، القاهرة. 2)

 بشر، كمال:  -

 م(. 2005إذاعيات فى اللغة واألدب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة )  (3)

 م(. 2000شر والتوزيع، القاهرة )دار غريب للطباعة والن، علم األصوات  (4)

 م(.1997علم اللغة االجتماعى )مدخل(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة ) (5)

 م: 1990رمزى منير، بعلبكى،  -

 .عربى(، دار القلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى -(   معجم المصطلحات اللغوية )إنجليزى 6)  

 م: 1987-هـ1407محمد داود، التنير،   -

 (  ألفاظ عامية فصيحة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى.7)  

 م: 2002 -هـ 1443تيمور، أحمد ، -

معجم تيمور الكبير فى األلفاظ العامية، تحقيق د. حسين نصار، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،    (8)

 الطبعة الثانية. 

 الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر(، د.ت: -

البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبدالسالم هارون، تقديم د. عبد الحكيم راضى، الهيئة العامة لقصور الثقافة،   (9)

 قاهرة. ال

  م:2005-هـ1426حيدر، فريد عوض، -

 علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األولى. (10)

 م: 2002داود، محمد محمد،   -

(   معجم ألفاظ الكالم فى العامية المعاصرة )دراسة داللية تأصيلية ومعجم(، دار غريب للطباعة والنشر 11)

 قاهرة.والتوزيع، ال

  د.ت: السيوطى )عبد الرحمن جالل الدين(، -

المزهر فى علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد ( 12)

 المولى، على محمد البجاوى، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت. 

 م: 1994شوقى، ضيف، -

 :ت العامية للفصحى فى القواعد والبنيات والحروف والحركات، دار المعارف، القاهرةتحريفا( 13)

 م: 1972-هـ1392عبد المنعم ، عبد العال،    -

معاجم اللغة ومأثورها،  -الحديث  -معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية مأخوذة من القرآن  (14) 

 مكتبة الخانجى بمصر، القاهرة، الطبعة الثانية.  

 م:17/3/2017نور ، على، -

، مقال منشور على شبكة اإلنترنت ( العامية المصرية وأصولها الهيروغليفية،15)

<<http://nouraliegypt.blogspot>>  

 م: 1985-هـ1405عمر، أحمد مختار ، -

 القاهرة، الطبعة الثالثة.، ( دراسة الصوت اللغوى، عالم الكتب16)

 م: 1993-هـ1414ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازى(، -
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الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كالمها، حققه وضبط نصوصه وقدم له د. ُعمر  (17)

األولى.فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة 

م:2003-هـ1424بن أحمد( ، )الخليل الفراهيدى -

–بيروت  دار الكتب العلمية، هنداوى،ترتيب وتحقيق عبد الحميد  كتاب العين مرتب على حروف المعجم،(    18)

لبنان،الطبعة األولى.

 م: 2003-هـ1424الفيروزآبادى )مجد الدين محمد بن يعقوب(، -

القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسى، مؤسسة  (19)

:سابعةالرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة ال

م: 1985ون،چليونز،  -

:( نظرية تشومسكى اللغوية، ترجمة د. حلمى خليل، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية20)

مظهر، إسماعيل، د.ت:  -

( تجديد العربية بحيث تصبح وافية بمطالب العلوم والفنون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. 21)

م:2004سامح، مقار، -

القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب، اظ العامية من اللغة المصرية القديمة،(  أصل األلف22)

 .ت:د(، ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

(  لسان العرب )طبعة جديدة ومشكولة شكالً كامالً ومذيلة بفهارس مفصلة(، تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف 23)

 القاهرة،، دار المعارف، الشاذليعبد هللا على الكبير، محمد أحمد حسب هللا، هاشم محمد 

 م:2011عبد الحليم، نور الدين، -

الطبعة التاسعة. الوسيط(، القاهرة،)العصر  اللغة المصرية القديمة( 24)

 م: 1984-هـ1404على عبد الواحد، وافى، -

علم اللغة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الطبعة التاسعة.  (25)

)ثانيًا( المراجع األجنبية:

- Alkhuli, Muhammad Ali,1991:  

(1) A Dictionary of Theoretical Linguistics (English-Arabic), Libraire du Liban, Beirut. 

- Waston, James/Hill, Anne,2003:  

(2) Dictionary of Media and Communication Studies, Oxford University Press, Great 

Britain, Sixth Edition. 




