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  الدرس الخامس 
  

  :)literal signsBi(العالمات ثنائية الحروف تابع 

  :pعالمات ثاني حروفها الساكنة حرف ) ز(

            wp                kp 



  :mعالمات ثاني حروفها الساكنة حرف ) ح(

             im           nm                or       Hm                  km     .            gm               

tm 

  :nت ثاني حروفها الساكنة حرف عالما) ط(

              in                wn (rare)                nn                   xn 

 

.            sn (śn), later                              wn                  mn        .             Hn                

xn                           Sn 

  

  خصائص الكتابة الهيروغليفية
  

ـــــى       ـــــصنيف العالمـــــات الهيروغليفيـــــة إل أو عالمـــــات المعنـــــى ، (ideograms)عالمـــــات تـــــصويرية ) ١(إن ت

(sense-signs) .)عالمات صوتية ) ٢(phonograms)   أو(sound-signs)  تصنيف شـامل تـام، هو

 أن نعـين الحـد  العـسير فإنـه مـنالـدرس الرابـع، العالمـات الثالثيـة فـي  المالحظـات علـىفـيولكن كما رأينـا مـن قبـل 

 تحتــوى عليهــا التقــسيمات الفرعيــة لهــاتين يوال يجــب أن نتخيــل أن كــل العالمــات التــ. الفاصــل بــين هــاتين الفئتــين

ً فـإن العـادة تلعـب دورا هامـا، أو تحكمها قواعـد متماثلـة؛ بـل علـى العكـس،الفئتين تقوم على أساس واحد  يً جـدا فـً

ولعلـه مـن . تقرير ما يمكن وما ال يمكن كتابته، وذلك على الـرغم مـن تعـدد الطـرق المختلفـة لهجـاء نفـس الكلمـات

  :الممكن توضيح هذا األمر ببعض األمثلة

     ً      ؛ ولــم نجــد أبــدا مثــل هــذه الكتابــة          ونــادرا مــا تكتـب      ، ي كمــا يلــ(pr) "منــزل" "house"نكتـب كلمــة 

.  

         أو مـا ا مكتوبـ" يبقـى ""remain" ،"يكـون راسـخا" "to be firm"  (mn) فعـلًودائمـا مـا نجـد 

       . ًكتب أبدا  ي حين لم في،  ذلكيماثل



ــــل  يفــــ) أو شــــبه صــــوتية(   قــــد اســــتخدمت بقيمــــة صــــوتية  وعالمــــة الهــــراوة     ــــضعة كلمــــات مث   Hm           ب

"slave"" ـــــــد ـــــــشائع             ،"ََأمـــــــة ""Hmt "female slave              ،"عب ـــــــر ال ـــــــى التعبي  باإلضـــــــافة إل

Hm.f "His Majesty" "قيمـة صـوتية ب؛ ولكـن لـم نجـد هـذه العالمـة متداولـة كعالمـة ثنائيـة الحـروف "جاللته

  .     لتؤدى هذا الغرض  ، إنما استخدمت العالمةHmتعادل 

  
ف تمثــل كــل قيمتهــا وعــض العالمــات المــستخدمة بطريقــة صــوتية يجــب أن تــسبق بحــرولكــن مــرة أخــرى ، فــإن ب     

                    كـل كلمـة ألن تعتبـر صـوتية ي التـ"يظمـأ ""ib  "thirst                فـي                    وهكذا فإن: الصوتية

 "kid" ib "كتابة فعل في قد دخلت بكاملها "يجد "thirst"" أصله؛ وهنا فإنفي المتصل بها  غير"يظمأ  

دون         البد وأنها ب.                         بمفردها ليست صوتية، حيث أن مثل هذه الكتابة              عالمة 

ومـــن المفيـــد أن نـــصف مثـــل هـــذه العالمـــات بأنهـــا مخصـــصات صـــوتية .  العـــصور المبكـــرة يً شـــاذة تمامـــا فـــكانـــت

(phonetic determinatives)كلمــة  ي    فــ   العالمــة  األخــرى؛ ومــن األمثلــة              .      Xn 

"sentence""جملــــــــة" ، "saying""وعالمــــــــة، "قــــــــول         (tr)كلمــــــــة            يفــــــــ                      .

"pair of horses" Htri "كلمةيف.         وعالمة      ، "زوج من الخيول                             m#ir  

"misrable" "بائس".  

       
 الهيروغليفيــة ســيكون ي صــحيح بكــل طــرق الهجــاء فــي بيــان نظــريأ  علــى أنتــدليلوقــد قيــل مــا فيــه الكفايــة لل     

ًمشروعا كبيرا وممال للغاية ً  أن المبتدئ بمجرد يعلى وجهة نظر تتلخص فبصفة أساسية وترتكز طريقة هذا الكتاب . ً

 طبيعـة طـرق الهجـاء المختلفـة، ي أن يبحـث بفـضول كبيـر فـي فإنـه ال ينبغـ، فهم العناصر المميزة للكتابةيفأن يبرع 

لمبتـدئ اأن يعـرف  ي ومـن غيـر الـضرور. ً الهيروغليفيـة وكتابـة نطقهـا آليـاالعالمـات أن يتعلم مجموعات ي ينبغهولكن

 king of Upper"ة دقـكثـر وعلـى نحـو أ ،"ملـك" "king" تعنـى تـيال           جـب قـراءة كلمـة   يلماذا 

Egypt"" ي على النحـو التـال،               ً تكتب أيضاتيال، "ملك مصر العلياnsw ، وال تقـرأswtn ويماثـل ،



ــــهــــذا األمــــر محاولــــة معرفــــة دارس اإلنجليزيــــة  ــــالي علــــى النحــــو  plowالتــــي تنطــــق كلمــــة ال كتابــــة  فــــيسببال الت

"plough"" محراث".  

  
 لـن يفهمهـا ي التـاءالهجـأساليب  مفردات اللغة وجود عدد من ةيجب أن يتوقع الدارس عند دراسف لهذا، ًاوفقو     

 مراحله المبكـرة مـن ي قد تحير الدارس في نوضح بعض من المشاكل البسيطة التيلكوعلى أية حال، ف.  الحاليف

  . معينة من الكتابات المميزة لنماذج الفقراتفسوف تخصص بعض ،الدراسة

  
  :)Abbreviations(االختصارات 

وفيمـا يلـي . ومـا إلـى ذلـك ، األلقـاب،الـصيغ  النقوش التذكارية، العبارات النمطية،يً أكثر شيوعا فاالختصارات     

  :بعض األمثلة

             onX wD# snb, in full                                 "may he live, be 

prosperous, be healthy".  

  ".ًلعله يحيا، ويكون ناجحا، ويكون  متعاف"

تلحـق عـادة مـا المبجلين من اآللهة، ويتوسل بها الناس لصالحهم، واألشخاص للملوك وكانت تستعمل  نعوت ي وه

 علـى ليل كـد، وما إلى ذلـك"مولى-سيد" "lord"، "ملك ""king"بالكلمات الدالة على لفظ  هذه الكلمات

  .االحترام

  
            or     m#o-Xrw, fuller writing                      "true of voice". 

 the"  كلمة  عادليومن ثم فمن الناحية العملية فهو  الموتى،يضاف إلى أسماء كان وهو نعت ". صادق الصوت" 

late""يلمحكمـة اإللهيـة فـأمـام احادثـة تبرئتـه  إشـارة إلـى يً هذا النعـت أصـال لإللـه أوزوريـس فـعملواست. "الفقيد 

ــه حــورس . حــاول اإللــه ســت انتــزاع حقوقــه الملكيــة عنــدما هليوبــوليس " المنتــصر"واســتخدم نفــس هــذا النعــت لإلل

  . لحقت باإلله أوزوريسي من المظالم الت"المنتقم"باعتباره 



 

          wHm onX "repeating life". 

  .األسرة الثامنة عشرة وما نحوها في للمتوفى منحيكان وهو نعت آخر  ".تكرار الحياة" 

            

           k# nXt, in full                      "victorious bull".  

  .لفرعونلتنسب   صفةكانتو". الثور المنتصر"

 
             n-sw-bit "king of Upper and Lower Egypt; literally "he who 

belongs to the sedge of Upper Egypt and the bee of Lower Egypt". 

ذلك المنتمي إلى نبات البردي الخـاص بمـصر العليـا والنحلـة الخاصـة بمـصر : "ًحرفيا(ملك مصر العليا والسفلى، "

 مـشتقة يوهـ، "ملك مصر الـسفلى ""bity  "king of Lower Egyptقارن كلمة               ". السفلى

  .ةبإضافة ياء النسبbit من كلمة 

            

              H#ty-o, literally "foremost in position".    

  .يطلق على األمراء المحليين أو العمدشائع كان وهو مصطلح ". األول في الترتيب: حرفيا"

  

                         imy-r Hmw-nTr "overseer of the priests" "مـشرف الكهنـة" , more 

fully                     . 

  

  :)Graphic transpositions( ضع العالمات عند الكتابةاتغيير مو

  .لتحديدا غير ممكنة أفضل، أو ألسباب أخرى ا مظهرا وذلك إما ال عطاءهً،أحياناتتغير ضع العالمات ا موكانت

       



         ً الطــائر أوال، وهكــذا فــإنة عالمــ قــراءةعنــدما تجــبر طــائر حتــى ديمكــن أن توضــع العالمــة الــصغيرة تحــت صــ     

  .wt  أو#t  إما تقرأ ؛ وكذلك       wtأو      tw إما  توجد بها يًأن تقرأ طبقا للكلمة التيمكن 

       
ً أن تـــأتى خلفـــه وفقـــا للنطـــق ي ينبغـــي إلـــى أن تـــسبق عالمـــة الطـــائر الـــذًارأســـيالرفيعـــة المكتوبـــة تميــل العالمـــات      

  :كومن أمثلة ذل. الصحيح

  
            wD           بدال من          ؛wD#               بدال من          ؛#Ht   

    "field" "كهجاء آخر لكلمة             ؛                       " حقلmr "pyramid" "تأتي دائما " هرم

  .بدال من                   

  
  :باب مثل هذه الكتابات ويعد اختصار المساحة أحد أس     

-xry        .                     بدال مـن ؛             "نجم" "sb# "star               بدال من               

Hb(t)  "lector-priest"" بكثـرة بـدال          األعمـدة الرأسـية تـستخدم ًوكذلك أيضا، ففـي". الكاهن المرتل ً

 "xr rdwy   "under the feet (of)            ً       بدال مـن      وتستخدم كذلك؛ yt-     من       

  ".تحت قدمي"

  
  : تغيير موضع العالمات بقصد التبجيل

 (Transposition with honorific intent): 

 nTr         و            ،"ملــك"king" nsw"                  كتابــة كلمــات مثــلفــي ة شــائعنزعــة     هنــاك 

"god"" عنــد  ًتنطــق أوالوالتــي  تــرتبط بهــا بإحكــام التــي قبــل الكلمــات ، وكــذلك أســماء ملــوك وآلهــة معينــة،"إلــه

  : وفيما يلي بعض األمثلة.الحديث



             sS nsw "scribe of the king" "كاتب الملك" . 

 
             Hm-nTr "servant of god" "خادم اإلله" , i.e. "priest" "كاهن" . 

 
             mi Ro "like Reo" "مثل رع" . 

 
                         mry Imn "beloved of Amun" "محبوب آمون" .  

  .هنا في هذا الكتابة ألوفالحظ أن الكتابات المختصرة م

 
  :)ramsMonog(العالمات المندمجة 

مع إحـدى العالمـات .        (ideogram)العالمة التصويرية  تعبر عن الحركة تدمج التي بعض األفعال في) ١(

  .(phonogram)الصوتية 

  ".يأتي ""ii  "come:            وهكذا مع العالمة       

؛              )فعـــــل فــــــي صــــــيغة أمــــــر" (اذهــــــب "is  "go" (imperative):           وهكـــــذا مــــــع العالمــــــة       

ms "bring"" يحضر" ،"offer"" يقدم قربانا" ،"conduct""  يوصل" ،"pass"" يمر                ."  

  ".          يذهب ""Sm  "go:                  وهكذا مع العالمة         

  ".ينقل بالقوة ""carry off"، "يأخذ ""iTT "take:              وهكذا مع العالمة         

  ".             يجلب-يأتي ب ""fetch"، "يحضر ""nw, in         :in "bringوهكذا مع العالمة         

  ".  يقود ""lead"، "يرشد ""sSm  "guide:                     وهكذا مع العالمة         

            
  : يه وبعض العالمات  المندمجة األخرى) ٢ (

    ".ل من فصول السنةفص "season" tr"       أو         في كلمة      

  ". يكون صغيرا "be young" rnp"          في فعل  

             mi, m .  



              .mm  

              "southern" rs(w)" جنوبي          ."  

              "Upper Egypt" Cmow" مصر العليا."  

              "daytime" xrt-hrw" النهار."  

              "palace" oH" قصر."  

              "judge" wDo" يحكم على."  

  
  :ةلكتابات الناقصة والزائدا

(Defective and superfluous writings): 

للتعبيـــر عـــن و                      ،"نـــاس ""rmT "people    للتعبيـــر عـــن                 مثـــل هـــذه الكتابـــات

"beer" HnQt" القواعــد المــذكورة مــن قبــل، ولكنهــا قــد تحيــر مــع شــكل مــن األشــكال بــأي  تختلــفال "جعــة 

 إلــى أســباب خطيــة؛ ولكــن لــم يكــن هنــاك التــزام مــن المــصريين بوضــع يرجــع ربمــاهنــا  n و mإن حــذف . المبتــدئ 

  الغموضإلزالة بأكثر مما يكفى (ideograms)العالمة التصويرية   قبل(phonetic signs)عالمات صوتية 

  iwf               .ة                  كلمـــمقحمـــة فـــي زائـــدة w  وعلـــى العكـــس مـــن هـــذا فقـــد وجـــدت. عنهـــا

"flesh""لحم"،  "meat""وتوضح القبطية أن قراءتها يجب أن تكون ، "لحمif.  

  
  :)Group writing(الكتابة المقطعية 

ً بــــــدال مــــــن العالمــــــات الهجائيــــــة (biliteral signs)وهــــــى طريقــــــة خاصــــــة للكتابــــــة بالعالمــــــات الثنائيــــــة 

(alphabetical signs) ، مثــل          o#  ًبــدال مــنo     ًبــدال مــن        ،      وH وبعــض المجموعــات ،

؛ وتـستخدم هـذه الطريقـة بخاصـة عنـد كتابـة tًبدال من و             ،         hًبدال من  #h       األخرى مثل      

  وهــى أرض أجنبيــة، ويجــب،                             ة أو األســماء ذات األصــول الغامــضة مثــلالكلمــات األجنبيــ



وقــد وجــدت آثــار لتلــك . وهــو اســم رجــل، o#miTwولــيس ، omT                   ؛I#hwiwولــيس ، Ihiنطقهــا 

اللغة المصرية القديمة في إلى التي ترجع كلمات ووجدت أمثلة حتى في بعض ال ، األهرامنصوص فيالطريقة بالفعل 

  .Ddt.fبدال من  Ddti.f                  مثلعصرها الوسيط، وذلك

  
  

  :تزويد الكلمات المركبة بالمخصصات

(Determination of compounds): 

 مخــصص تظهــر بإحكــام أن  الـبعضبعــضهابمجموعــات الكلمـات المتــصلة غيـر ذلــك مــن يمكـن للكلمــات المركبــة و

  :، ومن أمثلة ذلك مجموعة من المخصصاتواحد عام لها أو

  
                         bw-nb "every one" "كـل واحـد" , lit. "every place" "كـل : حرفيـا

"مكان . 

 
                       rX-Xt "a wise man" "رجل حكيم" , lit. "a knower of things" " عارف

"األشياء . 

 

                   ، مثــــلمــــستقل لهــــادون مخــــصص أصــــحابها  تــــسبق أســــماء التــــيك األلقــــاب وبــــال شــــك فلــــنفس هــــذا الــــسبب تتــــر

sS NXt "the scribe Nakht" "الكاتب نخت".  

  
  :عند تجاورهاتجنب تكرار الحروف الساكنة المتماثلة 

(Avoidance of the repetition of the like consonantal signs in contiguity): 

ــا مــن بعــضهما جــدا ألســباب تتعلــق بتــصريف الكلمــات أو غيرهــا، ن فــان ســاكنان متمــاثالعنــدما يتجــاور حر ًأو يقترب

 وفـى إطـار ،وهكـذا. عـة قويـة لكتابتهمـا مـرة واحـدةنزنجـد أن هنـاك ف فـصلهما عـن بعـض بحـرف لـين، يوبحيث ينبغ



             ، ونجــــــدm(w)t.ti                   ًمكتوبــــــة بــــــدال مــــــن m(w)t.                نجــــــد        ،الكلمــــــة الواحــــــدة

              .inf                ًبدال منin.n.f .بالمـضعفة من النوع المعروف األفعال ي وف(geminating)، 

  .ً عمليااستبعدت قد ذات التكرار كانتتكون هذه القاعدة أكثر صرامة، حيث أن الكتابة البديلة 

  
 هــذه الترعــة نفــسها عنــدما تتبــع كلمــة بــأخرى تبــدأ بحــرف ســاكن يماثــل نهايــة الكلمــة ومــن غيــر النــادر أن تظهــر     

. " لقـد فعلتهـاأنظـر،  ""ir.n.i is ist "lo, I did itًبـدال مـن  ir.n.i ist                     األولـى ، مثـل 

ماثلهـا، ولهـذا ال يوجـد وفى أحوال كثيرة يحدث هذا الوضع وبخاصة مع الكلمات أحادية الحـروف الـساكنة أو مـا ي

  :، ومن أمثلة ذلك الجملةيفإطالقا مجال للتعبير عنها 

  
                              D#.tw irf m instead of  " " بـدال مـن " D#.tw irf m m "by what 

means (lit. with what) shall one ferry across?"  

  ".؟)النهر (سوف يعبر الواحد) بماذا: ًحرفيا(بأية وسيلة "

  

 إلـى للتنبيـه، وذلـك بـال شـك مـألوفً فقد يكرر أحد الحـروف الـساكنة أحيانـا علـى نحـو غيـر ،وعلى العكس من هذا

  :، ومن أمثلة ذلك تركيبات أخرىياالحتفاظ بصوت كان قد سقط ف

                                       sb.sn n wi for "بـدال مـن"  sb.sn wi "they shall convey 

me" "هم سوف يوصلونني" . 

                               mTn n wi  for "بدال من"  mTn wi "behold ye me" "الحظوني أنتم" . 

 

                           w#t t.n  for  " بدال من"  w#t.n   "our road".  

 ".طريقنا"



 

  :)Doubtful readings(القراءات غير المؤكدة 

في  شك ي ف مازالوا فإن الدارسين، الكتابة الهيروغليفيةي  نتيجة للطبيعة المعقدة وبعض أوجه النقص المتكررة ف   

تقـرأ " جعـة" beer" HnQt" وهكـذا فـإن         .  الكلمـات لقـراءة بالنسبة للطريقة الصحيحة كثير من األحيان

 ، وهلـمswtn        تقـرأ بانتظـام        انـت كلمـة الكتـب القديمـة كي؛ وفـHQt اللغـة المـصرية عـن كتب أخرى يف

  gnwtyy        . قـــــراءة كلمـــــة      ً لـــــم ترســـــخ تمامـــــا حتـــــى اآلن نميـــــل إلـــــى يومـــــن بـــــين القـــــراءات التـــــ. ًجـــــرا

"sculptor"" وكلمـــة           "مثـــال نحـــات ،sD#wty "treasurer"" هنـــاك مجـــال وكلمـــا كـــان ". خـــازن

  mni                 يرة تفـــــضل علـــــى األخـــــرى األطـــــول؛ وهكـــــذا نقـــــرأ فـــــإن القـــــراءات القـــــص،لالختيـــــار

"moor""يحتمل أن يكون ، وذلك على الرغم من أن جذر الكلمة"يربط mini.    

  
  :)Personal pronouns(الضمائر الشخصيةتابع 

  :(Independent pronouns)الضمائر المنفصلة ) ٣ (

  . معناهايًوهى تقريبا مؤكدة ف، الجملة بداية يًتأتى الضمائر المنفصلة تقريبا ف

  
Sing. 1, c.                ink               I١

. 

Sing. 2, m.              ntk               Thou (you). 

Sing. 2, f.                ntT                Thou (you)
2
. 

Sing. 3, m.              ntf                He, it. 

Sing. 3, f.                nts                She, it
3
. 

Plur. 1, c.               ,           inn    We
4
. 

                                                 
 ؛ وعند اRشارة إلى ً ؛ وكتب أيضا في العصور المبكرة   أو  ، ًذا الضمير أيضا  كتب ھ١

   . ، ًالملوك كان يكتب أحيانا 
   .ً كتب ھذا الضمير أيضا ٢
ً كتب ھذا الضمير أيضا اعتبارا من ا^سرة ٣ ً١٨  .   



Plur. 2, c.                ntTn              You
5
. 

Plur. 3, c.                ntsn              They
6
. 

 

         (preposition)أو حرف الجر  (particle) األداة ثل استخدام تستخدم هذه الضمائر عادة بطريقة تما     

in  تبع باسم  تعندما(noun)في أصولهما بوضوح مرتبطتان ما، وه.   

              
  :حظةمال

 ي فinعنصر من المحتمل أن يكون الو.  العبرية والعربيةتين اللغي تتصل هذه السلسلة من الضمائر بطريقة لصيقة بالضمائر الشخصية ف
 ي فهــ،، أمــا النهايــات المختلفــةتأنيــثصــة باللخاا تلــك  t، وقــد تكــون (demonstrative pronoun)شــارة لإل ضــميرااألصــل 

  .(suffix-pronouns)ًأساسا عبارة عن الضمائر المتصلة 

       
 

                                                                                                                                                 
  . حتى اlن لم يjحظ ھذا الضمير إh في نصوص متأخرة جدا٤
   .ًضمير أيضا في العصور التالية  كتب ھذا ال٥
   .ً كتب ھذا الضمير أيضا في العصور التالية٦


