
  

  

  

  

  

  

  قواعد اللغة المصرية
  

  

  

  

  

  

  

  إعداد
  

  محمود الخضرجي. د
  

   بسوھاجثاربكلية ا�أستاذ ا�ثار المصرية 
  

  

  

  

  



  

  

)٢(

  

  
  مقدمة

-----------  

   الخط الھيروغليفي أح'د ث-ث'ة خط'وط كتب'ت بھ'ا اللغ'ة الم'صرية القديم'ة، أم'ا الخط'ان ا�خ'ران فھم'ا الخ'ط 

  .يموطيقيالھيراطيقي والخط الد

  

  الخط الھيروغليفي: أو0

  

  نموذج للكتابة بالخط الھيروغليفي) ١شكل (

  

الكلمت'ين اليون'انيتين  ، وق'د اش'تقت م'ن"النق'وش المقدس'ة"يوناني'ة ا8ص'ل وتعن'ي " ھيروغليفي"      كلمة 

hīeros" و " مقدسglūpho" ف'ي وق'د أطل'ق اليون'انيون عليھ'ا ھ'ذا ا0س'م نظ'را 8ن اس'تخدامھا". نق'وش 

  .العصور المتأخرة اقتصر على ما كان ينقش من الكتابات على جدران المعابد والمنشآت العامة

     

    وعلى أية حال، فقد اس'تخدمت الھيروغليفي'ة من'ذ ب'دايتھا ف'ي ك'ل ا8غ'راض، وكان'ت تكت'ب عل'ى اللوح'ات 

جع أقدم الع-مات الت'ي وص'لت وتر. الحجرية وما يماثلھا، وعلى جدران المعابد والمقابر، وعلى ورق البردي

وآخ'''ر م'''ا وص'''لنا م'''ن الكتاب'''ات . إلين'''ا إل'''ى ع'''صر ا8س'''رة ا8ول'''ى، وظل'''ت م'''ستخدمة ف'''ي الع'''صر القبط'''ي

وھك'''ذا ظل'''ت الكتاب'''ة . م٣٩٤الھيروغليفي'''ة موج'''ود ف'''ي معب'''د فيل'''ة بأس'''وان، ويرج'''ع تاريخ'''ه إل'''ى ع'''ام 

  .الھيروغليفية مستخدمة لمدة تقترب من ا8ربعة آ0ف عام
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  الخط الھيراطيقي: ثانيا

  

  نموذج لنص مكتوب بالخط الھيراطيقي وأصله الھيروغليفي) ٢شكل (

    

    ، وق''د اش''تقت م''ن الكلم''ة اليوناني''ة "الخ''ط الكھن''وتي"يوناني''ة ا8ص''ل وتعن''ى " ھيراطيق''ي"   كلم''ة 

hīeratikos " كث�ر اس�تخداما ف�ي وقد أطلق اليون�انيون عليھ�ا ھ�ذا ا&س�م نظ�را �ن�ه ك�ان الخ�ط ا�, "كھنوتي

  .العصرين اليوناني والروماني من جانب الكھنة

     

   والخ''ط الھيراطيق''ي ھ''و ش''كل مخت''زل م''ن الكتاب''ة الھيروغليفي''ة، وترج''ع أق''دم ع-مات''ه إل''ي ع''صر الدول''ة 

وكت''ب الخ''ط الھيراطيق''ي ف''ي . القديم''ة، وك''ان ف''ي ذل''ك الوق''ت م''ا ي''زال قري''ب ال''شبه م''ن الخ''ط الھيروغليف''ي

ولة الوسطى وا8سرة الثامنة عشرة على البردي ما عدا النصوص الدينية، وكان آخذا في التط'ور عصري الد

وب'دأت كتاب'ة الن'صوص الديني'ة ب'الخط الھيراطيق'ي . في ذلك الحين بحيث أصبح له أسلوب خاص ف'ي الھج'اء

ن ب'دأ ظھ'ور على ورق الب'ردي ب'شكل من'تظم اعتب'ارا م'ن ع'صر ا8س'رة الواح'دة والع'شرين، ومن'ذ ذل'ك الح'ي

وف'ي الع'صور المت'أخرة ك'ان الخ'ط الھيراطيق'ي . بعض الكتابات الھيراطيقية ب'شكل غي'ر من'تظم عل'ى ا8حج'ار

  . يستخدم في العادة بواسطة الكھنة عند كتابة النصوص الدينية على البردي

  

  الخط الديموطيقي: ثالثا

  dēmōtikosقت م'ن الكلم'ة اليوناني'ة ، وق'د اش'ت"الخط الشعبي"يونانية ا8صل، وتعني " ديموطيقي"كلمة 

.   وھو خط أكثر اختزا0 من الخط الھيراطيقي، وبدأ يستخدم منذ عصر ا8سرة الخام'سة والع'شرين".شعبي"

وظل الخط الديموطيقي مستخدما طوال العصرين اليوناني والروماني في الكتابات المرتبط'ة بالحي'اة اليومي'ة، 

  .ى اللوحات الحجريةونادرا ما استخدم في الكتابة عل
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  نموذج لنص مكتوب بالخط الديموطيقي وأصله الھيروغليفي) ٣شكل  (

  

  :أصول اللغة المصرية وخصائصھا

، ولك''ن )ال'خ…العربي''ة، والعبري'ة، وا�رامي'ة، والبابلي''ة،(0 تنتم'ي اللغ'ة الم''صرية فق'ط  إل'ى اللغ''ات ال'سامية 

وھن'اك . ، وإل'ى لغ'ات البرب'ر ف'ي ش'مال أفريقي'ا)الخ…الصومال، جالة، و(تنتمي أيضا إلى لغات شرق أفريقيا 

  : العديد من نقاط الت-قي في المفردات بين اللغة المصرية واللغة العربية، ومن ذلك على سبيل المثال

   المصريةاللغة                                                                                      اللغة العربية 

  "يحسب"                                                                                                                                          Hsb   حسب 

  "يسمع"                                                                             sDm                              سمع             

  "قلب "       ibلب                                                                                                     

  "معافى    "                                                                                                       snbسليم      

  "تمساح"                                                                                                  msHتمساح           

  

  اللغة المصرية                                                                                     اللغة العبرية

ānōkī" أنا    "ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "    أنا"  

shemōneh"  ثمانية                                                                                 "Xmnw    "ثمانية"  

 

  :المراحل المختلفة للغة المصرية القديمة

   إذا ما وضعنا في ا0عتبار أن اللغة المكتوبة كانت تعكس لغة الح'ديث ف'ي الفت'رات الزمني'ة المختلف'ة لم'دى 

محدود فقط، وأن الكتابات التذكارية المنقوشة على ا8حجار كانت دائما أكثر تحفظا م'ن المخطوط'ات اVداري'ة 

  لة على الشقافات وورق البردي، فيمكن لنا تقسيم المراحل المختلفة التي مرت بھا اللغةوالخطابات المسج
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  : المصرية القديمة إلى ما يلي

  

  :) Old Egyptian( اللغة المصرية في عصرھا القديم - ١

ة ، وتتضمن اللغة المستخدمة في نصوص ا8ھرام التي تبدي بعض السمات الممي'ز٨-١   وھي لغة ا8سرات 

وبخ-ف ھذا، فإن الوثائق التي ما ت'زال باقي'ة م'ن ھ'ذه المرحل'ة م'ن . الخاصة بھا، والتي كتبت بھجاء خاص

مراحل اللغة ھي أساسا وثائق رسمية، أو صيغ جنائزية رسمية ونقوش المقابر التي تتضمن بعض ن'صوص 

  :أما المرجع الرئيسي للغة المصرية في عصرھا القديم فھو. السير الذاتية

Edel, E., Altägyptische rammatik, 2 vols., Rome, 1955, 1964.     

  

   :)Middle Egyptian( اللغة المصرية في عصرھا الوسيط  -٢

وق'د أبق'ى . ، وتمثل اللغة العامية المحورة إلى حد م'ا م'ن لغ'ة ف'ي مرحلتھ'ا القديم'ة١١-٩وھي لغة ا8سرات 

وظلت ھذه . وطات أدبية، وبعض النقوش الخاصة والعامةالزمن على العديد من نماذجھا التي تتألف من مخط

  . اللغة مستخدمة في العصور التالية في النصوص الدينية

     

    تتميز لغة ذلك العصر بثبات ھجاء كلماتھا أكثر من أي عصر آخر، إلى جانب وضوح تصريف ا8فع'ال ف'ي 

 عن وفرة ما حفظ لنا من نصوص متنوعة الكتابة أكثر من أي مرحلة أخرى من مراحل اللغة المصرية، فض-

وم'ن ث'م تع'د . من ذلك العصر تتضمن نصوص دينية وسحرية وتاريخية وقانونية، إلى جانب ا8عم'ال ا8دبي'ة

والمراج'ع الرئي'سية . اللغة المصرية في عصرھا الوسيط لغة نموذجية ت-ئم أكثر من غيرھا الدارس المبت'دئ

  :للغة المصرية في عصرھا الوسيط ھي

Lefébvre, G., Grammaire de l’Égyptien classique, Cairo, 1940. 

Gardiner, A., Egyptian Grammar, 3rd ed., Oxford, 1973. 

  :أما عن مفردات اللغة، فيمكن البحث عنھا في القاموس التالي

Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1972. 

  

  :ة المصرية المتأخرة اللغ-٣

، وتظھر أساسا في المخطوطات اVدارية والخطابات، إلى جانب ٢٤-١٨وھي اللغة العامية فيما بين ا8سرات 

. بعض القصص والمؤلفات ا8دبية ا8خرى، كما تظھر بشكل محدود في النقوش الرسمية عل'ى ا�ث'ار الملكي'ة

  بعض مفردات اللغة بغيرھا، واستخدام أدوات النكرة وتتميز بظھور بعض المفردات ا8جنبية، واستبدال 
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والمراج'ع الرئي'سية . والمعرفة، وظھور أساليب جديدة في تصريف ا8فعال جنبا إلى جنب مع ا8ساليب ا8ق'دم

  :لقواعد اللغة المصرية المتأخرة ھي

Erman, A. Neuägyptische Grammatik, 2nd ed., Leipzig, 1933. 

Korostovtsev, M., Grammaire du Néo-Egyptien, Moscou, 1973.  

Cerny, J., and Groll, S., A Late Egyptian Grammar, Rome, 1973. 

 

  : الديموطيقية-٤

يستخدم ھذا المصطلح بمرونة للد0لة على اللغة المستخدمة في المخطوطات المكتوبة بالخط المعروف ب'الخط 

وتتميز اللغة في ھذه المرحلة بامتزاج .  وحتى أواخر العصر الروماني٢٥الديموطيقي فيما بين عصر ا8سرة 

والمرج'ع . اللغة المعروفة قبل ذلك بعناصر جديدة أخذت م'ن اللغ'ة العامي'ة الت'ي كان'ت س'ائدة ف'ي ذل'ك الع'صر

  :الرئيسي لقواعد الديموطيقية ھو

Spiegelberg, W., Demotische Grammatik, Heidelberg, 1925. 
 

  :ة القبطية اللغ-٥
 

وكلمة قبطي م'شتقة م'ن . ھي آخر مراحل اللغة المصرية القديمة، وبدأت تستخدم منذ القرن الثالث المي-دي 

، ثم استخدم ھذا ا0سم فيما بعد على المصريين الذين "مصر "Egypt ومعناھا  Aiguptosالكلمة اليونانية 

لغة القبطية بالتدريج بعد الفتح العربي لمصر ف'ي ع'ام وقد حلت اللغة العربية محل ال. اعتنقوا الدين المسيحي

  .م٦٤١

     

   كتبت اللغة القبطية با8بجدية اليونانية باVضافة إلى سبعة حروف مشتقة أص- من الع-مات الھيروغليفية، 

  : وھي

تي كتب'ت فيھ'ا وترجع أھمية دراسة اللغة القبطية إلى كونھا المرحلة الوحيدة من مراحل اللغة المصرية في ال

وتتميز اللغة القبطية بأن مفرداتھا تختلف كثيرا ع'ن مف'ردات اللغ'ة الم'صرية ف'ي . الحروف المتحركة بانتظام

  .عصورھا السابقة، كما تتميز باشتمالھا على العديد من مفردات اللغة اليونانية
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  :   وللغة القبطية لھجات عديدة، ومن أھمھا

  .جة القديمة لمصر العليا، وقد استبدلت في مرحلة مبكرة باللھجة الصعيديةوھي اللھ: اللھجة ا8خميمية - ١

وھي لھجة طيبة المحلية، وقد استخدمت فيما بعد في النصوص ا8دبية في كل أرج'اء :  اللھجة الصعيدية - ٢

  .مصر العليا

بطريقي'ة إل'ى كانت في ا8صل لھجة محلية في غرب الدلتا فقط، ولكن من'ذ أن انتقل'ت ال:  اللھجة البحيرية - ٣

  .القاھرة في القرن الحادي عشر أصبحت اللھجة البحيرية لغة ا8دب في كل أرجاء مصر

  

  :وأھم مراجع اللغة القبطية ھي

Plumley, J. M., An Introductory Coptic Grammar, London, 1948. 

Till, W., Koptische Grammatik, 3rd ed., Leipzig, 1966. 

  

  : القبطية، فيمكن الرجوع إليھا في قاموسأما عن مفردات اللغة

Crum, W. E., A Coptic Dictionary, Oxford, 1939. 

  

  :وتنبغي اVشارة أخيرا إلى أھم قاموس لمفردات اللغة المصرية القديمة في كل مراحلھا، وھو

Erman, A. and Grapow, H., Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, 6 vols., 2nd ed., 

Berlin and Leipzig, 1953. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


