
                          

٢٠٠ 

  دراسة تحلیلیة للمفعول فیھ وداللتھ في اللغة المصریة القدیمة
  )العصر الوسیطمن العصر القدیم إلى (

  سھى محمود أحمد.د
  :ملخصال

) ظرف الزمان والمكان(المفعول فیھ  یتناول ذلك البحث بالدراسة والتحلیل       
فى النصوص المصریة القدیمة سواء كانت  في اللغة المصریة القدیمة ودوره الداللى

ھذا  ،)نصوص كتاب الموتى ،نصوص األھرامات، نصوص التوابیت(الدینیة مثل 
اسم یدل على زمان الفعل  بأنھ:المفعول فیھ باإلضافة إلى نصوص القصص،ویعرف

وسوف نعرض األمثلة الدالة على ذلك في ،باطراد" في"ویتضمن معنى  ،أو مكانھ
في  الدور الداللى للظرفتھدف ھذه الدراسة إلى توضیح  كما ،البحث من النصوص

اللي بالمكون النحوي وبیان أثره في ربط ھذا المكون الد،اللغة المصریة القدیمة
وتعد الدراسة الداللیة للتراكیب النحویة أساسا لفھم المعنى على المستوى ،الصیاغة

الظرف في اللغة المصریة : أوال ،مقدمة :لألتيوعلى ھذا قسمت البحث  ،العام
الدور : في اللغة المصریة القدیمة، ثالثا  المفعول فیھاستخدامات :القدیمة، ثانیا 

  .خاتمة ،فى اللغة المصریة القدیمة للمفعول فیھ الداللى
    :دالة الكلمات ال

  . داللة - ظرف استفھام  -اسم مكان –اسم زمان  – ظرف 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  جامعة عین شمس –كلیة األلسن –قسم اللغات األفریقیة  –القدیمة مدرس اللغة المصریة. 
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٢٠١ 

ومحتواه الداللى  )ظرفى الزمان والمكان(دراسة المفعول فیھ یتناول ھذا البحث     
اسم یدل على زمان الفعل أو  بأنھ:المفعول فیھ ویعرف المصریة القدیمة في اللغة

ولقد حاولت ربط ھذا المكون الداللي بالمكون ، باطراد" في"ویتضمن معنى  ،مكانھ
لفھم  وتعد الدراسة الداللیة للتراكیب النحویة أساسا، النحوي وبیان أثره في الصیاغة

 وھ والنحو، اللغويھى غایة دراسة التركیب فالداللة  ،المعنى على المستوى العام
وسیلة اللغة للتعبیر عن المعنى من خالل صیاغتھ في التراكیب المناسبة التى تستقیم 
مع الطبیعة األسلوبیة لكل لغة حیث كل لغة لھا خصوصیتھا في التعبیر عن تلك 

لغة وبعض ھذه الخصوصیات قد تؤدى إلى اللبس عند ترجمة التعبیر من  ،المعاني
الفرع من علم اللغة وتطبیقھ إلى أخرى، وألھمیة ھذا الفرع من اللغة فقد اخترت ھذا 

  .على موضوع الظرف في اللغة المصریة القدیمة في العصر الوسیط
  : الھدف من البحث

  .في اللغة المصریة القدیمةلمفعول فیھ في اللغة المصریة القدیمة ل الدالليالدور  إبراز
:مصادر الدراسة   

1-Budge ,W, The Book of the Dead ,the chapters of coming forth 
by Day       ,London,1898. 
2-De Buck , A The Egyptian Coffin Texts, 7 Vol., 
Chicago,1935-61. 
3-Sethe,K, Die altagyptisch Pyramidentext,4 Vols,Lepizig,1908-
22. 
4  --------    ,Urkunden des alten Reiches,Leipzig,1933. 
5-  James. A, Middle Egyptian Literature Eight Literary Works 
of The Middle Kingdom ,Cambridge University, United 
Kingdom,2015. 

المنھج  والمنھج المتبع وھوالدراسة وأھمیتھا  وتبدأ الدراسة بمقدمة تتناول موضوع 
  :وعلى ھذا قسمت البحث كاآلتي ىالوصف
استخدامات المفعول فیھ في : الظرف في اللغة المصریة القدیمة، ثانیا : أوال ،مقدمة

 .خاتمة ،فى اللغة المصریة القدیمةالداللى للمفعول فیھ الدور : المصریة القدیمة، ثالثا
  
  



                          

٢٠٢ 

  :الظرف في اللغة المصریة القدیمة : أوال
  .بوجھ عام واصطالحاتعریف الظرف لغة -١

والظرف ما كان وعاء ،الظرف في اللغة معناه الوعاء والجمع ظروف :لغویا  - أ
  )١(.ظروفا  وانيألالشىء ومن ھنا جاءت  تسمیة 

   :االصطالح -ب
ھو قسم من أقسام الكالم یصف الفعل  أو الصفة  أو ظرفا أخر وال ینطبق ھذا      

 ،)كالعربیة والسریانیة( الكالم في بعض اللغاتالتعریف على التقسیم التقلیدي ألقسام 
ظرفي (،ویوسم داللیا باإلشارة إلى )(lyوفى اللغة اإلنجلیزیة یضاف للظرف الالحقة 

 وتتنوع الظروف،)٢()Adverb of Place- والمكان، -Adverb  Of Timeالزمان
ظرف  (العدید من األنواع األخرى على سبیل المثال سبق ذكره إلى إلى ما باإلضافة

ظرف (، ) Adverb of Number- ظرف العدد(، )Adverb Of Manner -الحال
، Adverb of- Frequency)ظرف التكرار ( ،)Adverb Of Agree - الدرجةِ 

. )٣()Adverb of Respects- ظرف العالقة (،)Adverb of Result-ظرف النتیجة(
) في(یراد بھ ما ضمن اسم وقت أو مكان معنى : بأنھفي اللغة العربیة  یعرف   بینما

 وھما نوعان ظرف الزمان وظرف :باطراد لواقع فیھ مذكور أو مقرر ناصب لھ 
ذكر فضلھ بأمر وقع فیھ  من اسم زمان مطلقا أو  ھو ما"،وقد عرفھ النحاة )٤(المكان 

لفعل أو مكانھ ویتضمن معنى وھو اسم منصوب  یدل على زمان  ا،،)٥(مكان مبھم 
وسمى ،لوقوع  الحدث فیھ،"في"لیتضمن  معنى)مفعوال فیھ (، وقد سمى )٦()في(

یفیده معنى  الذيحیث أن مفھوم االحتوائیة  أو الوعائیة   ،ظرفا ألنھ وعاء للحدث
  .ا في مفھوم الظرف في بعده النحويالكلمة  في بعدھا اللغوي متضمنا أیض

 ،)الظرف المؤكد(:من حیث المعنى إلى األنواع التالیة وھىینقسم الظرف      
 –) ظرف المتصرف( ،)ظرف المختص( ،)غیر مختصالظرف  (،)الظرف المبھم(
ظرف نائب ( ،)ظرف متمكن(،)ظرف لغو (،)ظرف مستقر(،)ظرف غیر متمكن(

  .)ظرف ناقص( ،)عن الفعل

                                                             
  معجم مقاییس اللغة، مادة ظرف )١( 
  ٣٣ص معجم المصطلحات اللغویة: رمزى منیر بعلبك  )٢(
  ٣٣ص:المرجع السابق )٣(
 ٢٠٤ص: ٢٠٢النحو والصرف والعروض صمعجم مصطلحات : دمحم ابراھیم عبادة )٤(
 ٣٤٥ص. ٢٠٠٩–النحو المصفى : دمحم عید  )٥(
، ویطلق بعض النحاة على ظرفى ٤٥٣نحو اللغة العربیة  ص:دمحم اسعد النادرى  )٦(

 .الزمان،والمكان مصطلح المفعول فیھ



                          

٢٠٣ 

سبیل المثال ولیس وعلى ،الظرف في بعض اللغات األفریقیةتعریف أما عن      
التي تضم اللغة (-األفرواسیویة األسرةإلى نفس  تنتمي والتي،الحصر لغة الھوسا

 ،ظرف الزمان: ھى، أنواعفھى لھا نفس التعریف وتنقسم ثالثة   -)المصریة القدیمة
، )٧(مفردة ومركبة  :ومن حیث البناء فھما نوعین،وظرف الكیفیة،وظرف المكان 

ا ھیففیعرف الظرف أیضا  تنتمي للبانتوأیضا وھى لغة أفریقیة  وفى اللغة السواحیلیة
وفیما )٨(مرات الحدوث  أو،كلمات أو تعبیرات تصف الحدث من حیث الكیفیة :ھبأن

  .عرض لتعریف الظرف  وتكوینھ وأنواعھ في اللغة المصریة القدیمة یلي
         .مصریة القدیمةتعریف الظرف في اللغة ال -٢
 ،تستخدمھا اللغة المصریة القدیمة أو عبارات،بأنھ عبارة عن كلماتیعرف الظرف    

اتفق كل ف، )٩(كیفیة حدوث ھذا الشيء أو بمعنى أخر ،لماذا ،متى ،أین ،لتجیب عن
 ،)١٢()James.Allan -جمیس االن( ،)١١()Edel -إیدل( ،)١٠()Gardiner, A-جاردنر(من

  .الظروف  تركیب التعریف وأیضا اھذ على )١٣()Hellmut Brunner -برنر(
  .في اللغة المصریة القدیمةوأنواعھا تركیب الظروف - ٣
  : التركیب-أ
 ظروف -  ،ظروف منتسبة لحروف الجر -،)غیر مشتقة(ظروف بسیطة أو أولیة-

   ،)بسیط،أو مركب(حرف جر+   jriاستخدام- ،حروف جر مركبة مستخدمة كأظرف
ظروف مكونة من حروف  -مستخدمة كأظرف، اسم +تعبیرات ثابتة من حرف جر -

  - wظروف مكونة من جذور األفعال والصفات وتنتھي بالنھایة  -ةصف+الجر البسیطة
  .اسم زمان+  Xrtظروف مكونة من صیغة النسبة - ،)١٤(األسماء كأظرف ماستخدا

 ،المنعكسة راستخدام الضمائ ،اع أخرى للظروف ھي ظروف االستفھامأما عن األنو
استخدام صیغ التفضیل والمقارنة كنوع من أنواع األظرف وفیما یلي توضیح لتكوین 

 .الظروف
 
 

                                                             
  ٢٧ص:٢٦ص:مبادئ  لغة الھوسا:دمحم نوفل )٧(

)8( Nkwera,F.M.V, Sarufi na Fasihi,p.24                                                                                                                                               

)9( James P.Allan, Middle Egyptian  languages p.94 
)10( Gardiner, A, Egyptian  Grammar, , p 156                                                                              
)11( Edel Altagyptisch Grammatik.,p348.                                                                                   
)12( James Allan, Op-cit.p.94                               . 
)13( Hellmut Brunner ,A Concis e Grammar,p.72                                                                        

)14( James Allan,Op-cit.,p.95 



                          

٢٠٤ 

  )١٥( .ظروف بسیطة أو أولیة-
   :وھى كلمات مفردة لم تشتق من أى كلمة أخرى وتستخدم كظرف

اھن   grw )١٦(ذلك على عالوة (17) aA  

 ١٩rsj(تمام   min )١٨(الیوم
ا

  

       im )٢٠(ھنا
   منتسبة لحروف الجرظروف  - -

  :حروف الجر البسیطة
   im  )٢١(ھنا   Xnt.w  أمام،مبكرا
 Xry  تحت

   mi )٢٢(مثل  
   Hna (23)مع   Dr  نھایھ

بناء علیھ،وعلى 
  )٢٤(ذلك

Xf.tw         

  
  :حروف جر مركبة مستخدمة كأظرف -

   m-bAH أمام    Xr-HA.t سالفا 
ا)25(مؤخر  Hr-sA  

  m-xt بعد ذلك  

                                                             
)15( Ibid.,p.94 
)16( Op-Ci t.p.71, Hellmut Brunner 
)17( Ibid.,p.71 
)18( Ibid.,p.71                                                                                                                                

)19( Ibid.,p.71 
)20( Ibid.,p.71 
)21( Ibid.,p.71 
)22( Ibid.,p.71 
)23( Ibid.,p.71 
)24( Ibid.,p.71 
)25( Hellmut Brunner.,Op-cit.,p.71                                                                                               











 
















                          

٢٠٥ 

  )بسیط،أو مركب(حرف جر+   jriاستخدام-
    xftw   طبقا
   jri mm   )٢٦(بینھم

  
  مستخدمة كأظرف اسم+من حرف جر  تعبیرات ثابتة -

 n-wn  )٢٧(حقیقة
mAa 

-m  )٢٨(الیوم  
min 

  

 n-sp  )٢٩(ذات مرة
-m  )٣٠(غدا  

dAw   

-r  )٣١(أعلى
Xnt.w   ٣٢(األمس(  m-sf   

 Hr  )٣٣(بالضبط
awwy 

-m  )٣٤(بالمثل  
mitt   

منذ      
  )٣٥(زمن

Dr-
aw    

  
  ةصف+ظروف مكونة من حروف الجر البسیطة -

 
r mnx,  تماما 

 
r iqr جدا 

 
r aAt بعظمة 

                                                             
)26( James AllanOp-Cit.p.95                                                                                                        
)27( Ibid.,p.72                                                                                                                                
)28( Ibid.,p.72 
)29( Ibid.,p.72                                                                                                                                
)30( Ibid.,p.72 
)31( Ibid.,p.72 
)32( Ibid.,p.72             
)33( Ibid.,p.72 

 )34( Ibid.,p.72 
)35( Ibid.,p.72 





 










 





 






 




                          

٢٠٦ 

 r wAD (٣٦)بشدة 

  wظروف مكونة من جذور األفعال والصفات وتنتھي بالنھایة -

   aA.w  )صفة(بعظمة   wDf  ببطء
 aSA  صفة(مرارا

   Xnm.w  بابتھاج  
 wr  )صفة()٣٧(جدا

 nfr  )صفة(حسنا  
  

 As  سریعا      
  

  :األسماء كأظرف  ماستخدا -

انھا أظرف ویقصد  أبدیة،Dt  ى وأبدیة عل ،فمثال استخدام كلمة یوم

  )٣٩(یو ra nb وبعض العبارات، ،)٣٨(بذلك ظرفى الزمان والمكان
  :اسم زمان+  Xrt صیغة النسبة ظروف مكونة من-

والمشتقة Xrt یستخدم صیغة النسبة  وظھرت ھذا التركیب منذ عصر الدولة القدیمة 
علي وجھ التحدید یظھر مع األیام  متستخدھى وبمعنى أسفل   Xrمن حرف الجر 

   .سنویا،شھریا ،والشھور والسنین لیعطى معنى یومیا
  )٤٠(Xrt hrw  یومیا   

  
 (٤١) m Xrt  nt ra  یومیا

nb    

عصر الدولة الحدیثة  شھریا
  )٤٢(١٨األسرة 

Xrt Abd  
  

                                                             
)36( Ibid.,p.72 
)37( Ibid.,p.72 

 )38( James Allan, Op-Cit.,p,95         
)39( Hellmut Brunner.,Op-cit.,p.72                                                                                                         

)40( Urk I.,p.243 
)41( Ibid., I.,p294 
)42( Ibid., IV, 826 










 









                          

٢٠٧ 

شھریا وفى عصر األسرة  
٤٣(٢٥(  

Xrt Abd  
  

    Xrt rnpt  دولة قدیمة )٤٤(سنویا
األسرة ،في عصر الدولة الحدیثة

٤٥( ١٨(  
Xrt rnpt  

  
  :أنواع الظروف-ب
  :استخدام الضمائر المنعكسة كظرف -

  :ظرفيالضمیر المتصل وتستخدم بشكل + بمعنى نفسھ  Dsوذلك بإضافة المقطع
  :مثال

  
xft Hr nswt Ds.f 

  )٤٦(طبقا لوجھ الملك نفسھ
  :ظروف المقارنة والتفضیل -

  :مثال
wr  r xt  nbt 

  )٤٧(شيء أيعظیم أكثر من 
  

  :ظرف المكان  -
 باطراد،یراد بھ االسم المنصوب الدال على مكان حدوث الفعل ویتضمن معنى في 

  .مبھم، مختص: المكان إلى نوعین من حیث المعنى وینقسم ظرف
أى لیس لھ حدود واضحة  تدرك ،ھو كل اسم دل على مكان غیر محدد :المبھم-

  :بالحس وھو أربعة أنواع 
، ظروف )٤٨( .اسما ء المقادیر المكانیة  ،أسماء الجھات األربعة ،أسماء الجھات الستة

  . )٤٩(االستفھام

                                                             
)43( Urk III.,p.115 
)44( Urk I.,p.286 
)45( Urk IV.,p195 
)46( James Allan, Op-Cit., p95                                                                                                       

)47( Ibid.,p.95 
  ١٨٠:١٨١ص .الشكل والداللة: عبد السالم السید حامد )٤٨(



                          

٢٠٨ 

  .یسار ،یمین ،أمام، خلف ،تحت ،وھى تشمل فوق :الستة أسماء الجھات -
   m-bAH  )٥٠(أمام

 HA  )٥١(خلف
  

 tp  )٥٢(فوق
  

 Xr  )٥٣(تحت،أسفل
  

 iAbty  )٥٤(یساره
  

 imnty  )٥٥(یمین
  

  Hr  )٥٦(أعلى
  

 :مثال

  
di.n.f  n.f  wat  m –bAH  psDt aA 

  )٥٧(لقد وضعت لھ العضو أمام التاسوع العظیم
  :مثال

 
aHa.kw m  Hr –ib wHwt.i 

  (٥٨)أنا جالسا وسط قبیلتي
                                                                                                                                                           

)49( James Allan, Op-Cit., p94                          
)50( Wb,  ,p,420 
)51( Wb,3,p.8                                                                                                                                 
)52( Wb,4,p.10                                                                                                                               
)53( Wb,5,p.269                                
)54( Wb,1,.p.30    
)55( Wb.,1.,p.86 
)56( Wb., 3.,p.125                                                                                                                          

)57( pyr.2c 



                          

٢٠٩ 

  :أسماء الجھات األصلیة األربعة-
    iAbt  )٥٩(الشرق
 imnt  )٦٠(الغرب

  
 mHtt  )٦١(الشمال

  
   rsj  )٦٢(الجنوب

  :أسماء المقادیر المكانیة-
  .أو میل،وھى التى تشمل على فرسخ

   mH  )٦٣(ذراع
 Dba  )٦٤(أصبع

  
 XA  )٦٥(الف

  
  :مثال 

  
in.n.i mH 60 m Aw .sn 

  (٦٦).وامتدادھا،طولھا فيلقد أحضرت ستون ذراعا 
   :للتعبیر عن ظرف المكان اسم المفعولاستخدام -

   :مثال 

 
rdi.n Ra hAy 

  (٦٧)لقد أعطنى رع مھبط
                                                                                                                                                           

)58( James Allan, op-cit.,p123                                                                                                      
)59( Wb.,1,.p.37 
)60( Wb.,1.,p.85 
)61( Wb.,2.,p126 
)62( Wb. 2.,p425 
)63( GardinerOp-cit,p.199, 
)64( Loc-cit., 
)65( Loc-cit.     , 
)66( Urk IV,p. 535 







                          

٢١٠ 

  .ظرف ضمائر اإلشارة-

 ,Tnw )٦٩(ھنا nn،،مثل )٦٨(ضمائر اإلشارة كظرف مكان)إیدل (ولقد صنف 

nw, nAوأیضا   ،   
  :مثال

  
nfrt  iw .s nn xr NN 

  )٧٠(تأتى الجمیلة ھنا للملك
  :ظرف ضمائر االستفھام-

 ضمائر االستفھام كأظرف في العصر الوسیط ومن أمثلتھا وتستخدم
Tni ٧١(بمعنى أین(  

وینطبق  )٧٢(ھو كل اسم دل على مكان معین لھ حدود واضحة : الظرف المختص 

، وھذا الظرف یكون في  معبد، prبیت : مثل ذلك في اللغة المصریة
  .الغالب جر ومجرور

  :ظرف الزمان-
 ،مثل صباحا،ویتضمن معنى في باطراد،ھو ذلك االسم الدال على زمان حدوث الفعل

  )٧٣(.ساعة وینقسم من حیث المعنى إلى مبھم ومختص،وقت  حین،مساء
 :المثالعلى سبیل  زمن،دل على زمان غیر محدد والمعین مثل وقت ما: المبھم -

  

                                                                                                                                                           
)67( BD,52 
)68( Edel, op-cit. , p.385 

 )69( Wb II ,p.272                                                                                                                    
)70( Edel., op-cit. ,p. 385 
)71( James Allan, op-cit.,p.94         

 ٢٠٣المرجع السابق ص: دمحم عبادة )٧٢(
  ٢٠٤المرجع السابق ص )٧٣(





                          

٢١١ 

  nw  )٧٤(وقت
  

  nHH  )٧٥(أبدیة

  
  tr  )٧٦(زمن أو وقت

  
 r-Dr  بدون نھایة)٧٧(

  
  :مثال

 
ink  mry nbt.f Hsy.f  m Xrt  hrw  nt  ra  nb 

  )٧٨(لكل یوم)نھارا(وقت النھار في ممدوحھاو ،أنا محبوب سیدتھ
  
  

  : شھر ،یوم،دل على زمن معین مثل ساعة وھو ما:أما المختص 
 At  )٧٩(حلظة

,   
   Apdw  )٨٠(شهر
 min  )٨١(يوم

  
 mint  )٨٢(يوميا

  
                                                             

)74( Wb,.2,.p.219                                                                                                                           
)75( Wb,2,p.290 
)76( Wb,5,p.313                                                                                                                             
)77( Wb,5,p.589                                                                                                                             
)78( Gardiner, op-cit., p.296 
)79( Wb b,1.,p 1                                                                                                                             
)80( Wb.,1,p.8                                                                                                                                

)81( Wb,2.,p.43    
)82( Wb.,2,p.65  



                          

٢١٢ 

 nfrw  grH  )٨٣(جوف الليل 
  

 nhpw  )٨٤(الصباح الباكر

  
 R hrw   )٨٥(نھارا

  
 sf   )٨٦(أمس

  
 rsf  (٨٧)أمس

  
في الیوم بالنسبة 

  (٨٨)لالمس
m hrw pn r sf 

ي الیوم بالنسبة 
  )٨٩(لالمس

m pA hrw r sf 

 snkt  )٩٠(ظلمة
  

 sSit  لیل )٩١(
  

 grH  )٩٢(لیل

  
  grHit  )٩٣(لیل  

  
 kkw(94) ظالم

  
                                                             

)83( Wb.2,.p260                 
)84( Wb,2,p.284               
)85( Wb,2,p 387                                                                                                                             
)86( Wb .,3,p.279                                                                                                                           
)87( Wb .,3,p.279.,6                                                                                                                       
)88(  Wb .,3,p.279.,7 
)89(  Wb .,3,p.279.,8 

)90( Wb,4,p.p176           
)91( Wb ,4,279                                                                                                                               
)92( Wb.,5.,p.183                                                                                                                           
)93( Wb.,5.,p.185                                                                                                                           
)94( Wb,5,p.142                                                                                                                              



                          

٢١٣ 

 dwAw صباح(٩٥)
  

   dwAit  صباحا(٩٦)
  ظروف مشتركة كزمان ومكان-

  الظرف  كظرف زمان  كظرف مكان
 m-bAH  ما حدث سابقا  )٩٧(أمام

 m-HAt r  بدایة  )٩٨(في الصدارة

 m xt  بعد )٩٩(بعد

 m sA   فیما بعد  )١٠٠(خلف

 r Hrw  قبل، سابقامن   )١٠١(فوق

 m HAt  أمام   )١٠٢(قبل

  :تعقیب
كما ،اللغة المصریة القدیمة في، تنوعت طرق تركیب الظرف وإجماال لما سبق

ظرف الحال  ،ظرف المكان،تعددت األنواع فعلى سبیل المثال ظرف الزمان
adverb of manner نحو( Slowly) والتى  ،فنجد ما یقابلھا في المصریة القدیمة

لنهاية تشتق من أفعال  ظرف الدرجة  وأیضا،.wجذور األفعال والصفات وتنتهي 
Adverb of degree نحوvery ویقابلھاwr على سبیل المثال.  

   :فى اللغة المصریة القدیمة المفعول فیھ استخدامات:ثانیا
  .اللغة وسوف نعرضھا بإیجاز شدید فيوتعددت استخدامات الظرف 

  :أول الجملة أوفى أخرھا فيیأتى الظرف : موقع الظرف-١
  :مثال .أخر الجملة-

                                                             
)95( Wb,V,p.42                                               
)96( Wb,5,p.244 
)97( Wb.I., p. 421,5    
)98( Ibid.,p.421 
)99( Wb,3,302                                                                                                                                
)100( Ibid.,p.302 
)101( Wb.I., p.65          
)102( Ibid.,p.65 



                          

٢١٤ 

  
iw Hs.n.f  wi Hr.f r aAt wrt 

 )١٠٣(لقد مدحنى لھ بشكل عظیم

 
mk Ssp .n wnwt  biwt 

  )١٠٤(لقد اختارنا الوقت السىء ،انتبھ
  :مثال .أول الجملة

  

 
hrw pwy sHt m  xftw.f  nb-r-Dr im.f 

  )١٠٥(سید الكون ھناكب دائھأعدمروا ھذا الیوم 
  R109-R110 :مثال .الجملة الظرفیة فيكخبر -٢

  
gm dAbw iArrt im 

  )١٠٦(ھناكالتین والعنب 
  :تكوین الحروف المركبة-٣

  قبل 
  

Tp-m 
 

  nfryt-r  نھایة إلى
  

                                                             
)103( Gardiner,op-cit.,p.157                                                                                                           

)104( Ibid.,p.178 
)105( BD,25 
)106( James Allan,op-cit.,p91 



                          

٢١٥ 

   بدایة من
  

HAt-r  
  

  pHwy-r  )١٠٧(من البدایة إلى النھایة
  

  یستخدم لوصف الفعل-٤

 
ii.n.i min 

 (١٠٨)أتیت مبكرالقد 

  :لوصف اسم الفاعل والمفعول-٥

  
smi nfr n hAb sw 

  )١٠٩(للذى یرسلھالذى یكتب التقریر،كاتب التقریر حسنا 
  :وصف الصفة -٦

 
ink  sS  ior   wrt 

  )١١٠( أنا الكاتب الممتاز جدا
  )كظرف مكان( التوكید-٧

  
nty  im.s  n –sp w a  im 

 (١١١)الذین فیھا،وال واحد ھناك

                                                             
)107( Gardiner, ,op-cit.,p135 
)108( Bruner, op-cit,p.72                                                                                                                
)109( Ibid.,p.37                                                                                                                              

)110( Ibid., p.37 
)111( Gardiner, ,op-cit., 115 



                          

٢١٦ 

  )ظرف زمان(الجملة االسمیة فيالتقدیم للتوكید 
  :مثال 

 
ir sf Wsir pw 

  (١١٢)أما عن األمس فھو أوزیر
  :الجملة الفعلیة في

  :مثال

  
m-xt nn wDA Hm.f  r Sna  n wdn  

.)113(بعد ذلك تقدم جاللتھ إلي مخزن القرابین  

  الظرف العائد-٨
مع صیغة الصلة لتوضیح الصلة  كلكمة عائدة  ویستخدم الظرف صیغة الصلة-

  .بالسابق 

 
mAA .k  Xnw xpr.n.k im .f 

 )١١٤(لعلك ترى الوطن الذى ولدت فیھ

  
xt nbt  nfrt wabt anxt im 

 .)١١٥(كل شيء طیب وجمیل یعیش علیھ اإللھ

  
                                                             

)112( Urk V ,II 
)113( Urk.IV,685                                                                                                                         

 ١٣١ص-المصریةالمفاعیل في اللغة :على دمحم على ،
(114)Sin B188                                                                                                                                

)115( Urk.IV, 76.7 



                          

٢١٧ 

  :جملة الصلة-
مع السابق،فأضاف المصریون  الكلمات العائدة  یتطابق مبتدأ جملة الصلة  عندما ال

  .لتربط الصلة بالسابق ،)ة الظرفیةالظرف، شبھ الجمل،الضمیر(والتى تتضمن 

  
bw nty  nTrw  im 

  (١١٦)المكان الذى اآللھة فیھ
  .فى اللغة المصریة القدیمة للمفعول فیھ الدالليالدور :ثالثا

  :التخصیص-١
وھى سمة ،وتجعلھا مختصة  ھى اإلضافة الظروف إبھاموھى من أھم الطرق لكشف 

عرفت اإلضافة في  ،تركیبیة تتمیز بھا الظروف سواء في ظرف الزمان أو المكان
اللغة المصریة القدیمة بأنھا عبارة عن إسناد اسمیین أو وضع الواحد تلو 

 Gardiner (١١٨)) جارنر(صنف علماء اللغة المصریة القدیمة أمثال  ولقد،.)١١٧(األخر
إضافة " اإلضافة إلى نوعین Lorpieno(١٢٠)) -ینوربلو(،James(١١٩) ) -جمیس(،-

،وعرفت ""Indirect Genitiveو غیر مباشرة " Direct Genitive"مباشرة
اإلضافة المباشرة بأنھا عبارة عن ارتباط بین اسمین األول  منھما یسمى مضاف 

 بوجود رابط وھو حرف والثاني مضاف إلیھ بینما اإلضافة الغیر مباشرة وھى تتمیز
n   ویربط بین المضاف والمضاف ) اإلضافةأو صفة  اإلضافةأداة (والذى یسمى

  . )١٢١(إلیھ
  :)ظرف الزمان( الظرف إضافة -أ

  Hrw n anx  )١٢٢(یوم الحیاه

 Hrw TAw  )١٢٣(یوم الریاح
 

                                                             
)116( Englud,op-cit.,p.52 ,Cairo.,20485 
)117( James Allen, op-cit.,p.42                                                                                                                    
)118( Gardiner, A, Egyptian  Grammar,  pp65:66                                                                                           
)119( James Allen, op-cit.,p.42                                                                                                                         
)120( Antonio Lorpieno, Ancient Egyptian A Linguistic ,p.57                                                                           
)121( Ibid.,p57                                                                                                                                
)122( Wb.I,p.199                                                          

)123( Wb.5.,p.351 



                          

٢١٨ 

 Hrw n mni  )١٢٤(یوم المتمردین
 

 Hrw qrs  )١٢٥(یوم الدفن
 

  Tr n mtr.t  )١٢٦(وقت الظھیرة

  Tr Sm  )١٢٧(وقت الصیف

 rnpt anx  )١٢٨(سنة الحیاة
 

 nw n sty -r  )١٢٩(وقت تعطیر الفم
 

  
  

  
it.n.i rnpt 110 m anx 

  )١٣٠(عاما من حیاتى ١١٠لقد قضیت 
  :مثال

  
HDD.f  HoAt   m nTrw ra  pf smA  tAwy 

  )١٣١()مصر(نعین سیدا على اآللھة یوم توحید األرضیی
  إلى األعدادالظرف أضافھ -ب

 :مثال

  

                                                             
)124( Wb,2,p.7              
)125( BD.,p.168  
)126( Wb.2,p.174 
)127( Wb., V.,p.314                                                                                                                        
)128( Wb,I,p.199 
)129( Gardiner.,Op-Cit.,p.206                                                                                                        
)130( Pap.Kah 3,9                                                                                                                            

)131( BD,56 



                          

٢١٩ 

 
wnwt  mhi -10 nt hrw 

  )١٣٢(الساعة العاشرة من الیوم
  :المكان إضافة ضمیر للظرف -ج

  
wnm.i im.f 

  )١٣٣(أكل فیھی
  :أو داللة الحدث الفعلى للتعبیر عن الزمن لظرفا داللة-٢

 ،للزمن الظرفأو عدم انقضائھ ویتعلق بھ ،یدل على الفعل بصیغة انقضاء  الحدث
  .والمستقبل،الماضي والحاضر فيفیعین الزمن 

  
  
  :الماضى  فيانقضاء الحدث -أ

  
ir.n.i rnpwt  aSAt 

  )١٣٤(لقد قضیت سنین كثیرة

 
wrS.n.i  m sf  mm iAww 

  )١٣٥(.الكبار لقد قضیت اللیل أمس بین
  
  

                                                             
)132(  Gardiner.Op-cit.,,p.206                                                                                                                         

)133( BD,165 
)134( James Allan, Middle Literature r, .p.93                                                                                       

)135( BD,236 


 






                          

٢٢٠ 

  :الحاضر فيانقضاء الحدث -ب
ویمكن أن یعبر عن ،والالحقیة،التعبیر عن التزامن واألسبقیة في) الظرف(دور 

  اآلن،حین  ،والحدث الثانى بواسطة الظرف ما، لما،التزامن بین الحدث الرئیسى
  ) m  xt،) m- xt + sDm.fاستخدام الظرف 

  
xr   m –xt  grg .n.i pr 

  )١٣٦(لقد أسست منزلى اآلن
m Xt -+ مصدر  

  
m xt gmt Hm.f txn pn  km.n.f 35 n rnpt  wAH Hr gs.f 

  )١٣٧(جانبھاموضوعة على سنھ  ٣٥ توأكمل،المسلةھذه  جاللتھ  بعد  إیجاد
  :المستقبل-

  
ms.s m Abd I n prt sw 15 

  )١٣٨(الشھر األول من فصل الشتاء فيالیوم الخامس عشر  فيسوف تنجب 
  :الظرف فيداللة الفعل 

  .أفعال تعطى معنى الظرف

  
wrSw ib.i  im B158 

 )١٣٩(قلبى ھناك)قضى النھار (ظل 

  
                                                             

(136)Gardinr,op-cit.,p. 119                                                                                                             
)137( Ibid.,p161                                                                                                                              
)138( Ibid, p.420                                                                                                                                              
)139(  James Allan, op-cit.,p111                                                                                                     

  



                          

٢٢١ 

:مثال  

B127  
sDr.n   oAs.n.i   pDt.i 

 (١٤٠)وشددت قوسى) قضیت اللیل(أبیت

ألنھ یقیده بوعاء فیصبح الفعل ،بل یخصھ فقط،فالظرف ال یغیر المعنى األصلي للفعل
توجیھ الفعل الالزم إلى باب  فيودور الداللة  ،أجناسا متنوعة تبعا لتنوع  الظرف

  .التعدى
  : وبعض الوظائف األخرى والمكانلظرفى الزمان  التداخل الداللي بین-٣
والغرض من التقاء الظرف مع المفعول بھ فیما یعرف عند النحاة  بالتوسع وفیھ     

 ،اسم مفعول،یجوز للظرف أن یأخذ موقع المفعول بھ،أو أن یضاف إلى  اسم فاعل
 ،كل حاالتھ فيفیحل محل المفعول  ،ومن الممكن أن یكون الظرف مفعوال بھ

وكل ذلك على ،كما یسمى مفعوال ثانیا  مع المبنى للمجھول ،بالفعل المعلومفینصب  
  )١٤١(.المراد الدالليالتوسع والمعنى 

  .إضافة الظرف مع المفعول بھ -أ

 
gm.n.i  dAbw  iArrt  im 

  )١٤٢(لقد وجدت تینا  وعنبا  ھناك
 .كل حاالتھ فيأن یكون الظرف مفعوال بھ فیحل محل المفعول -ب

 :مثال

  
wnm.f Dt 

 )١٤٣(یأكل األبدیة

  
                                                             

)140( Ibid,. p103, 
 ١٣١-المحتوى الداللي ص : عبد الرحمن دمحم  )١٤١(

)142( James Allan.op-cit.,p.20 
)143( Pyr,1491c 

  



 












                          

٢٢٢ 

  :مثال
 B238:المبنى للمجھول

  
rdi.t (w)iry.i hrw  m iAA 

  (١٤٤)إیاء فيلقد سمح لى جاللتھ أن أقضى یوما 
  

  خاتمة
  :ھذا وقد توصل البحث لالتي

ظروف بسیطة أو  اللغة المصریة القدیمة فيتعددت طرق تركیب وتكوین الظرف -
حروف جر مركبة  ظروف - ،.منتسبة لحروف الجرظروف  - ، )غیر مشتقة(أولیة

تعبیرات ثابتة  - ،)بسیط،أو مركب(حرف جر+   jriاستخدام- ،مستخدمة كأظرف
 +ظروف مكونة من حروف الجر البسیطة -اسم مستخدمة كأظرف+من حرف جر

 ماستخدا  - ، wظروف مكونة من جذور األفعال والصفات وتنتھي بالنھایة  -ةصف
وباإلضافة إلى ما سبق فتوجد طریقة أخرى لبناء الظرف في اللغة ، األسماء كأظرف

ظروف مكونة من صیغة - :المصریة القدیمة وظھرت منذ عصر الدولة القدیمة وھى
  .اسم زمان+  Xrtالنسبة 

فإنھا قد احتوت جمیع ،أن اللغة المصریة القدیمة بوصفھا  من أقدم اللغات في العالم  -
لغة الھوسا والسواحیلیة یوجد نفس  مثلففي اللغات األفریقیة ،أنواع الظروف تقریبا

بل أن اللغة ،)ظرف المكان ،ظرف الزمان( أنواع الظرف في اللغة المصریة القدیمة
  .المصریة القدیمة أشمل

فنجد ما یقابلھا في   ،ببطءSlowly نحو ) adverb of mannerظرف الحال ( -
لنهاية والتى تشتق من  ،ببطءwDf  المصریة القدیمة جذور األفعال والصفات وتنتهي 

w. وأیضا ظرف الدرجة،Adverb of degree نحوvery ویقابلھاwr  على سبیل
  .المثال

  .ضمائر اشاره،ضمائر استفھام، اسم مفعول  :مكان إلىالتنوع ظرف -
أول أن موقع الظرف في اللغة المصریة وبالتحدید ظرفى الزمان والمكان یأتي في -

  .وفى أخرھا،الجملة

                                                             
)144( James Allan , op-cit,p.133 



                          

٢٢٣ 

فلم یتم تحدیدھا عن طریق زمن  ،تحدید زمن الجملة فيللظرف  الدالليأسھم الدور  -
التعبیر  فيأیضا عن طریق داللة الظرف حیث أوضحت الدراسة دوره  وإنما،الفعل

  ).حاضر،مستقبل،ماضى(عن الزمن 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



                          

٢٢٤ 
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  المراجع العربیة: أوال قائمة المراجع
–دار العلم للمالیین –مسردا عربیا  ١٦عربى مع - E–معجم المصطلحات اللغویة ، رمزى منیر بعلبك
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  .٢٠٠٨ -٨ط-القاھرة-اللغة المصریة القدیمةعبد الحلیم نور الدین،

 -غیر منشورة–رسالة ماجستیر - العربیة المعاصرة فيللمنصوبات  الدالليالمحتوى ، عبد الرحمن دمحم 
  .٢٠١٢-جامعة القاھرة–كلیة اآلداب 

  .٢٠٠٠-القاھرة–دار غریب –دراسة نحویة للفظ والمعنى -الشكل والداللة، عبد السالم السید حامد
رسالة ماجستیر –المفاعیل في اللغة المصریة القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة على دمحم على صبرة، 

  .٢٠٠٨-جامعة اإلسكندریة -كلیة اآلداب -غیر منشور

  .٢٠١١- مكتبة اآلداب –معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة ، دمحم ابراھیم عبادة
  .٢٠٠٩ - القاھرة–عالم الكتب –النحو المصفى ، دمحم عید

    .٢٠٠٢-٣ط-ببیروت –المكتبة العصریة -نحو اللغة العربیة، دمحم اسعد النادرى

  .٢٠٠١القاھرة –مبادئ لغة الھوسا - اللغات األفریقیة وآدابھا فيدراسات دمحم نوفل، 
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٢٢٦ 

Syntheses Study  and  Semantic to the Accusative 
Object in Ancient Egyptian Languages. 

 From Old Egyptian Phase to Middle Egyptian Phase 
Dr.suha Mahmoud  Ahmed 

 
  

Abstract: 
  This Search  analysis Semantic Concept Of Adverb in ancient 
Egyptian Texts  for example(Pyramid texts- coffin Text- Book of 
the Dead) and the texts of stories, adverbs are words or phrases 
that Language use as indicate where, why or how. this subject 
will tie Semantic Concept with syndics of adverb in ancient 
Egyptian language. 
Key words:  
adverb - time- place- Accusative Object - Semantic  

 

                                                             
 Lecturer of ancient Egyptian  language  Al-Alsun  Faculty, 
African  Languages  Depart.,,Ain Shams . drsoha@live.com  


