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٢٣ 

 

  saHa-sHntظاهر التطور الهجائي والخطي في بنیة التركیب اللغوي م

  :مقدمة

، وفي أحیان أخرى كانت صر القدیمة قد كانت تتمیز أحیاًنا بالمثالیةإن العالقة بین اللغة ونظام الكتابة في م    

التهجین أو الغموض الذي یتخلله الترمیز أو الطلسمیة وُیمكن التحقق من ذلك من خالل الممارسات تتسم بمظاهر 

، وبالتالي فإن مبدأ التحقق من العالقة بین اللغة )١(اللغویة إبان العصر اللغوي السائد أو الحقبة الزمنیة التاریخیة

ثیٍق وواضٍح ، حیث بدى تفاعل المفهومین على مر رتباط المفهومین بشكٍل و لمكتوبة والممارسات الخطیة یوضح اا

عالمات الخط الهیروغلیفي كان قوامه ال"، ولذلك یذكر ویلكینسون أن )٢(عصور الحضارة المصریة القدیمة

باللغة المكتوبة وذلك في  لفن المصري القدیم قد كان متأثًرا تأثًرا شدیًدامن ا التصویریة، وقد لوحظ أن قدًرا كبیًرا

وعلى ذلك فقد كان من . )٣("لهیروغلیفیة والعالمات التصویریةت عدیدة حیث یتفاعل الفن مع الكلمات امناسبا

التاریخیة أو العصر  الصعب أن یتم نطق ما هو مكتوب باللغة المصریة القدیمة دون أن یتم تحدید الفترة الزمنیة

، وذلك ألن نظام الكتابة وطریقة التعبیر مكتوبةالشروع في نطق الكلمات ال في البدایة وقبل اللغوي كنقطة مرجعیة

إلى جنب مع  البد أن یطرأ علیه تغیر وتطور باختالف الحقبة الزمنیة وذلك جنًبا عن الكالم لدى المصریین القدماء

بة في ، وُیذكر أن أنظمة الكتالمصریین في ذلك مثل أي مجتمع آخر، ومثل اام الكتابة والعصر اللغوي السائدنظ

فترٍة زمنیٍة مثل وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل . )٤(م١٣٠٠م وحتى .ق ٣٠٠٠متدت منذ المصریة القدیمة قد ا اللغة

ت في النظام الهجائي وبنیة الجملة في اللغة ختالفازمنیٍة أقل من ذلك فیكون یسیًرا أن تجد اال أو فترةٍ  المذكوره سابًقا

المات التصویریه الهیروغلیفیة كشكل من أشكال النقوش المدونة ، ومما سبق ُیمكن القول أن العالمصریة القدیمة

  .)٥(هي بیان ومفاد تعبیري ورمزي واضح ومحدد في كثیٍر من األحیان

 :  saHa-sHntمظاهر التطور الهجائي والخطي في بنیة التركیب اللغوي 

والمقطع اللغوي  saHa: المقطع اللغوي األولإلى شقین أو مقطعین كتابیین وهما  saHa-sHnt ینقسم التركیب  

  :، وستتضح مظاهر التطور الهجائي والخطي من خالل ما یليsHnt: الثاني
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    :   saHa: المقطع اللغوي األول : أوالً 

یب –إقامه "والمصدر منه " ُینصٍّب –ُیقیم " إلى عصر الدولة القدیمة بمعنى  saHaیرجع ظهور المقطع      ، "تنصٍّ

: في متون األهرام بالشكل الكتابي ورد من حیٍن إلى آخر بشكٍل غیر شائٍع منذ عصر الدولة القدیمة حیث وردوقد 

د ، وقد ور ؛ : لوسطى باألشكال الكتابیة التالیة، كما ورد في عصر الدولتین القدیمة وا

العصر المتأخر  ، كما ورد في : عصر األسرة الثامنة عشرة  بالشكلفي عصر الدولة الحدیثة وخاصًة في 

 ي ظهرت غالًبابعدٍد من الُمخصصات والتقترن ذلك المقطع اللغوي ، وقد ا)١(؛ ؛ : باألشكال التالیة

  :كما یلي

، وقد : كما في الشكل الكتابي التالي ورد في عصر الدولتین القدیمة والوسطى مع المخصص  -  ١

 .: بدونه كما في الشكل الكتابي التالي ورد أحیاًنا

 .  : یاًنا بدونه كما یليكما ورد أح،  ورد في عصر الدولتین الوسطى والحدیثة مع الُمخصص - ٢

 . )٢(ن الیوناني والروماني بدون ُمخصصفي نقوش عصر الدولة الحدیثة وكذلك في العصری ورد غالًبا - ٣

؛  soHi:بالحروف الكتابیة التالیة –وخاصًة في اللهجتین الصعیدیة والبحیریة  -لقد جاء في اللغة القبطیة  - ٤

sooHe)٣( .  

یؤسس أو ُیشید "بمعنى aHa من الفعل  )٤(saHa Causativeتم اشتقاق الفعل السببي وتجدر اإلشارة إلى أنه قد     

، كما ورد كفعل مساعد aHaوُیقرأ  ، وكذلك الذي ورد بأشكال كتابیة مثل " أو ینصب أو ُیقیم

العصر الوسیط  يالقدیم ف يشاع استعمال هذا الفعل فى القصص المصر وقد ، "ومن ثَّم أو ثُم أو حیئذ"ى بمعن

" یقف"أو " یقوم"معنى  يهذا الفعل أنه یؤد يواألصل ف ،ةالحادیة عشر األسرة عصر نصوص في  خاصةٍ  وبصفةٍ 

 فتقد ذلكقد االفعل  ، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا"أو حینئذ سمع قام وسمع"بمعنى  aHa.n.f sDm.n.f فیكون التركیب

فإن  ،"قام" ياللغة المصریة یعن يف aHaولما كان الفعل ، aHa.n على واقتصرقد الضمیر المتصل به تفاالمعنى كما 

 يیعن aHa.n sDm.n.fهذا التركیب یدل على أن حدث الجملة یقع بعد حدث سابق، ولهذا فإن التركیب يوقوعه ف
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 تلك األفعال المسبوقة بالسابقة السببیة  أما عن األفعال السببیة فهي. )١("أو ومن ثَّم سمع فسمع" أو" م سمعثُ "

، وُیالحظ أن عدد عالمات األفعال السببیة المسبوقة بالسابقة ل صحیحة أو ُمعتَّلة أو ُمشَّددةسواء كانت هذه األفعا

ثالث عالمات  أفعال مكونة من، و  smn "یؤسس" حالصـحی فعال مكونة من عالمتین مثل الفعلوردت  كأ 

د ــدَّ ُمش، وكذلك الفعل ال smsy" دُیولّ "ُمعتــل الفعل ال ، وأیًضا sanx" ُیحْیى"مثل الفعل الصحیح 

  smAwi" یجّدد" لّ عالمات فقد ورد الفعل الُمعتــ فعال المكونة من أربعأما األ ، sqbb  "یبرد"

فقد فعال المكونة من خمس عالمات ، أما األ sbAqq "ینصح"د ــدَّ ُمشالفعل ال ، وأیًضا

  . )٢( snfxfx" یفك"ورد الفعل الصحیـح 

فقد ورد بمعنى یقیم منشآت  aHaشتقاقه من الفعل الذي تم ا saHa  Causativeالفعل السببي  وبالرجوع إلى   

ي هذه الحالة من بناء مثل األبواب أو المداخل وف اأو ُیقیم جزءً  )٣(: صة بالمعبودات مثل الشكل الكتابيخا

 :، وكذلك بمعنى یؤسس أركان أو زوایا المعبد وفي هذه الحالة ورد بالشكل الكتابي)٤(: ورد بالشكل الكتابي

 یة حینما یرفع الملك یدیه متضرًعا ومتعبًداوذلك في التضرعات الملك ، كما ورد بالشكل الكتابي 

ورد  ، وأیًضا)٦(، كما ورد الشكل الكتابي السابق كبدایة لتقدیم القرابین للمعبودات في طقوس التقدمه)٥(للمعبودات

: ، كما ورد الشكل الكتابي التالي)٧(  :ي هذه الحالة ورد بالشكل الكتابيوف أو تمثاًال  بمعنى ُیقیم نصًبا تذكاری�ا

وقد ورد . )٨(تقدمة لي عنق اإلوزفي المعاني الخاصة بالتضرع وتقدیم القرابین للمعبودات مثل طقوس  

امة المسالت أو الُنصب وذلك في المعاني الخاصة بإق : الشكل ، وأیًضا: الشكل الكتابي التالي
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في المعاني الخاصة بطقوس إقامة المسالت أو  فقد ورد أیًضا  :الشكل الكتابي التالي، أما )١(التذكاریة

الُنصب التذكاریة الُمكرسة للمعبودات وُیالحظ أنه ذو تهجئة كتابیة وخطیه مختلفه عما سبقه بالرغم من أنه یدل 

فقد ورد مع المعاني الخاصة بإقامة األعمدة وكذلك طقوس إقامة   :، أما الشكل الكتابي)٢(على نفس المعنى

اصة مع المعاني الخ : ، كما ورد الشكل الكتابي)٣(حظ أنه ذو مظهر هجائي وخطي مختلفالخیمة وُیال

 : بق مرافقًا للشكل الكتابي التاليورد الشكل السا، كما )٤(ختالف المظهر الخطيبإقامة األعمدة وُیالحظ فیه ا

لكنه یدل على نفس  وهو مظهر هجائي وخطي یبدو مختصًراوذلك مع المعاني الُمتعلقة بطقوس إقامة األعمدة 

مع المعاني  قد ورد أیًضا :ارة إلى أن الشكل الكتابي التاليوتجدر اإلش. )٥(نفس القیمة الصوتیةالمعنى وُیعطي 

بالرغم من توافقهم في   و الخاصة بطقوس إقامة األعمدة وهو ذو مظهر خطي مختلف عن

، الذي )٧(المعبود مین، وكذلك ورد ضمن طقوس إقامة أعمدة الخیمة التي تُقام في نهایة اإلحتفال بعید )٦(المعنى

، "خروج مین"، بمعنى "Prt-Mnw" أیًضاو " میالد مین"بمعنى " Mswt –Mnw" أطلق علیه المصري القدیم ُمسمى

 حتفال المعروف منذ عصر الدولة الوسطى وقد ورد في نقوش المقصورة البیضاء للملك سنوسرت األولوهو اال

وتؤرخ بعصر األسرة الثالثة  الجنائزیة التي ُعثر علیها في جبانة أبیدوس، كما ورد على إحدى اللوحات )٨()١شكل(

بتهال للمعبود مین الُمتجسد في هیئة ، وفیها یتم اال)٩()Louvre C30(، وهي من ُمقتنیات متحف اللوفر عشرة

صالة جدار الجنوبي من نقوش ال، كما ورد )١٠("Prt-Mnw" إف خالل عید میالد مین-موت-كا –المعبود حور

ظهرت نصوص إقامة وقد  )١١(من عهد الملك آمنحتب الثالث في معبد األقصر) ٢شكل ( عشر األعمدة االثني
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ن المعابد المصریة القدیمة مثل مقترنًة مع مناظر اإلحتفال بعید المعبود مین في العدید م saHa-sHntاألعمدة 

  . )٤("معبد مدینة هابو" ، وأیًضا)٣("الرمسیوم معبد" ، وكذلك )٢("مجموعة معابد الكرنك"، و)١("معبد األقصر"

     sHnt: المقطع اللغوي الثاني: ثانًیا

، وقد ورد في نقوش عصر الدولتین الوسطى الحدیثة "مقصورة  -بناء -خیمه" بمعنى  sHntلقد ورد المقطع    

: كان یقترن مع  الُمخصصات التالیةما  وغالًبا  ؛ ؛  :ةباألشكال الكتابیة التالی

من أنها تؤدي نفس  ختالف المظهر الكتابي للمخصصات بالرغم، وُیالحظ ا ؛   ؛  ؛  ؛ ؛  

ما یأتي بصیغة  یأتي بصیغة المؤنث السابقة، كما كان نادًرا sHntما كان المقطع  وغالًبا. )٥(الغرض والمعنى

مین في هیئة  –المعبود آمون  مین وأیًضا خاصة بالمعبود" خیمة مقصوره أو بناء أو"، وكالهما بمعنى sHnالمذكر 

"KA - Mwt.f" ، المقطع وقد وردsHnt  الذي كان یقترن مع معنى إقامة أعمدة  بأشكال كتابیة مختلفة مثل
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Fouilles  Etrecherches  au  forum  de  Luxor., in: BIE. 5. 1917., pp. 241-260.; Nims., Ch., Thebes of 
the Pharaohs. London. 1965. 

(2) About  Karnak Review: Barguet, P. Le Temple d’Amon-Re à Karnak. pp. 70. ff.; Marriet, A., Karnak, 
etude Topographiqe. pp. 40 .ff.; Alliot, M., Le Rites de la Chasse au fillet au Temples de Karnak. 
RdE. 5, pp. 110-111.; Chevrier, H., Rapport sur les travaux de Karnak. ASAE. 67, p. 165ff. pl. 
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University of Chicago Orientale Publications LV, 1951., pp. 196-197; 210-216.; Brunner-Traut. E., 
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Johannes Dumichen, J. C., Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig, 1881., pp.1-8.; Hölscher. U.,Das 
Habe Tor von Medinet Habu, Eine baugeschichtliche untersuchung., Wiessenschaftliche 
veroffentlichung der deut, Orient-gesellschaft 12, 1910.; Hölscher. U., The Excavations of Medinat 
Habu", vol (II) The Temples of the Eighteenth dynasty., The University of Chicago Orientale Institute 
Publications XLI, 1939, vol (III)., The Mortuary temple of Ramses III., the University of Chicago 
Institute Publications LIV, 1941, vol (IV "The Mrtuary Temple of Ramses III., the University of 
Chicago Orientale Publications LV, 1951.; Hölscher. U., The Excavation of Medinat Habu vol (V), 
Post Ramessid remains", the University of Chciago Orientale Institute Publications LXVI, 1954.; 
Edgerton, W., Medinat Habu Graffiti Facsimiles., The University of Chicago Orientale Institute 
Publications XXXVI, 1937.; Stefanski, E., Lichtheim M., Coptic Ostraca from Medinet Habu", 
Orientale Institute Publications LXXXI, 1952.; Stefanski, E., Die Wiedergewinnung von Medinet 
Habu im westlichen Theben.,Tubingen,1958.; Sethe, K., "Die Prinzenliste von Medinet Habu und 
Reihenfolge der ersten Konige der Zwanzigsten Dunastie., Untersuchungen zur Geschichte und 
Altertums kunde Aegypten I, 1964.; Murnane, W., United with Eternity. A Concise guide to the 
Monuments of Medinet Habu., The Orientale Institute–AUC press, Chicago-Cairo, 1980.; Thissen H. 
J., Die Demotischen Graffite von Medinet Habu. Zeugnissezu Temple und Kult im Ptolemaichen 
Agypten., Demotische Studien 10,1989.; Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography of 
Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. 7. vols., Oxford, 1927-1952. Vol.  II,  pp. 
483-486.; The Epigraphic Survey, Medinet Habu, vol. (VIII), The Eastern High Gate, the University 
of Chicago Oriental Institute Publications XCIV, 1970, PL. 597.  

(5) Wb.  IV.  218. 1-10.; Wb. I. 375, 9: 376, 2; Wb. II. 56, 2-8.; 88, 9 : 89, 2; Wb. V. 165, 17; 166, 7; 
Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon. p. 893; Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290. 
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الذي كان یقترن مع  ، وكذلك ورد بالشكل الكتابي )١(الخیمة للمعبود مین بواسطة النوبیین أو شعب بالد بونت

ختالف المكان الُمقام وُیالحظ اختالف المظهر الخطي وفًقا المعنى إقامة أعمدة الخیمة للمعبود مین سید المناجم ، 

خیمة "بمعنى  :بالشكل وأیًضا : كما ورد بالشكل الكتابي التالي. )٢(sHntفیه طقوس إقامة الخیمة 

في الشكلین الكتابیین السابقین  إف ، وُیالحظ-موت-مین كا –خاصه بالمعبودین مین وآمون"أو بناء أو مقصورة 

 - أ ٣شكل ( وقد ورد في نقوش صالة األعمدة الكبرى بمعبد األقصر. )٣(والخطیة اختالف بنیة العالمات الهجائیة

 saHa- sHnt-n-Itf (.i) Imn" " :رمسیس الثاني الشكل الكتابيعهد الملك  -)ب

  . )٤(ختالف المظهر الهجائي والبنیة الخطیة، وُیالحظ فیه ا"إلى والدي آمون sHntإقامة الخیمة المقدسة "بمعنى

 :بالشكل الكتابي التالي في معبد أبیدوس من عهد الملك ستي األول Dورد في الصالة كما 

 IAw n.k Imn-nb-sHnt qAi @r-nb-sHnt  أبتهل أو أتعبد لك "بمعنى

بنفس الشكل الهجائي والبنیة  أیًضا، وقد ورد " sHntحورس سید الخیمة ) لك یا(وأهلل  sHntآمون سید الخیمة ) یا(

 sHnt وُیالحظ توافق المظهر الكتابي للمقطع ، الملك رمسیس الثانيألقصر من عهد الكتابیة في نقوش معبد ا

ورد في نقوش عصري األسرة  وقد. )ب –أ  ٣شكل ( )٥(ختالف المفردات اللغویة الُمعبرة عن التهلیل والتعبدوا

-sHn m Ipt" وُیقرأ  :عشرین والحادیة والعشرین في معبد الكرنك بالشكل الكتابي التالي

swt "الخیمة المقدسة" بمعنى sHn ختلًفا، وقد م مظهر الهجائي والبناء الخطي أیًضا، ویبدو ال"في معابد الكرنك

" ُمحصى العروش"على مجموعة معابد الكرنك بمعنى الذي ُأطلق  Ipt-swtقترانه مع ُمسمى یكون ذلك بسبب ا

نقوش عصر األسرة الحادیة والعشرین من عهد الملك بانجم ، كما ورد في )٦(تركیب لغوي ذو قدسیه خاصة وهو

الخیمة "بمعنى " sHn n pr-Imn"وُیقرأ  : بد الكرنك بالشكل الكتابي التاليالثالث في معا

ختالف العالمات وُیالحظ فیه ا : ، كما ورد بالشكل الكتابي"في بیت آمون أو معبد آمون sHnالمقدسة 

، وهي ذات قیمه Unilateral-Ideogram والمظهر الخطي حیث تم إضافة عالمة تصویریة واحدةالهجائیة 

ُتسمى بالعالمة ذات الصدى الصوتي  والتي قد Hnهي و  ،)٧( Bilateral-Phonogramصوتیه ثنائیة

Redundant-Sign وبذلك فقد استخدم المصري القدیم علم األصوات الكالمیة أو اللفظیة ،Phonetics  الذي

                                                             

(1) Wb. II. 56, 2-8.; Wb. V. 165, 17; 166, 7.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893. 

(2) Wb. VII. 304, 2-12; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p.893. 

(3) Wb. I. 375, 9: 376, 2.; Wb. II. 88, 9: 89, 2.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon. p. 893.;  Hannig, R., 
Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290. 

(4) Wb.  IV. 218, 10.; Wb. Belegstellen. IV. 54.; Gayet. A., Le Temple de Louxor., Paris., 1894. PLs.10; 
53., Figs. 59; 100.  

(5) Wb. IV. 218, 11.; Wb. Belegstellen. IV. 54.; Mariette, A., Abydos., 2 vols, Paris, 1869-1880., p. 39.; 
Gayet. A., Le Temple de Louxor. p. 552. 

(6) Wb.  IV. 218, 3. ; Wb. Belegstellen. IV. 54.; Piehl. K., Inscription Hiéroglyph, Recueillies en Europe 
et en Egypte.,3.vols.Stockholm-Leipzig, 1886-1895., vol. I. p. 140.; cf: Naville, E., Inscription 
Histororique de Pinodjem III., Paris. 1883. p. 1184.  

(7) About Ideogram and Phonogram Review: Nur el-Din. M. A., Ancient Egyptian Language., p. 21. 
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وقد ورد نفس الشكل الكتابي السابق على إحدى لوحات عصر  .)١(Phonologyبعلم الفونولوجي  ُیسمى أیًضا

اختالف الحقبة ، وذلك بالرغم من وهي محفوظة في متحف اللوفر -عشرةاألسرة الثانیة  -الدولة الوسطى

ر المتأخرة من ، كما ورد نفس الشكل السابق على إحدى لوحات متحف فیینا وهي ترجع إلى العصو )٢(التاریخیة

یجاهد  ة التاریخیة مما قد یدل على ثقافة فكریة معینةختالف الحقبك أیًضا بالرغم من ا، وذلتاریخ مصر القدیمة

، وقد ورد من العصرین الیوناني والروماني في )٣(وعقیدة فكریة معینةتباعها من أجل إبراز مفهوم المصري القدیم إل

إقامة أو "بمعنى " Irwt n.k sHn"وُیقرأ  : بالشكل الكتابي التالي )٤(نقوش معبد فیله

بالرغم من أنه ُیبرز نفس  ، وهو ذو تهجئة وبنیة خطیة مختلفة أیًضا"أو لكمن أجلك  sHnتأسیس الخیمة المقدسة 

الذي  nb-sHntبلقب  sHntرتباط المصطلح لمصادر اللغویة المصریة القدیمة اولقد ذكرت ا. )٥(المعنى والمضمون

ر علیها في التي ُعث اللوحات الجنائزیة ىإحد الترتیلة الُمسجلة على وقد ورد ذلك في، "سید الكوخ المخروطي"یعني 

تخذ ، حیث اةعصر األسرة الثالثة عشر  نهایةوتؤرخ ب قتنیات متحف بارما بإیطالیامن مُ  اوهي حالی�  ،جبانة أبیدوس

 أخرى تیلاتر ذلك في كرر ، وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تnb-sHntرع لقب - آمونالمعبود حورس و كل من المعبود 

ولكن كانت طرق التهجئة والبنیة الخطیة  ي، وكانت فحوى النص واحدةصر الدولة الحدیثة والعصر البطلممن ع

، وكذلك التعبد والدعوات sHntآمون سید الخیمة -، وتبدأ التراتیل بالتعبد والدعوات للمعبود مین)٦(للكتابات مختلفة

 : ، وتذكر ما یلي sHntإف سید الخیمة -موت-كا-مین-للمعبود حو

  

  
inD Hr.k Mnw- Imn nb sHnt  

IAw n.k @r nb sHnt  

  ،آمون سید الخیمة المقدسة –مین ) السالم علیك یا(التحیة لك "

                                                             

(1) Wb. IV. 218, 6.; Wb. Belegstellen. IV.54.; Naville, E., Inscription Histororique de Pinodjem III. p. 
1234.; cf: Gayet. A., Musée du Louvre; Stéles de la XII Dynastie., Paris. 1886. p. 232. 

(2) Gayet. A., Musée du Louvre; Stéles de la XII Dynastie., Paris. 1886. p. 232.; Wb. IV. 218, 6.; Wb. 
Belegstellen. IV. 54. 

(3) Wreszinski, W., Ägyptische Inschriften aus dem K. K., Hofmuseum in Wien., Leipzig, 1906.  Nr. 
150.; Wb. IV. 218, 6.; Wb. Belegstellen. IV. 54. 

(4) About Philae Review: Bénédite. G., Le Temple de Philae (1883-1895)., 2. vols. Le Caire. 1895. p. 3. 
ff. 

(5) Junker. H. & Schäfer. H., Berliner Photos der Preussischen Expedition 1908-1910., Wiesbaden. 1975. 
p. 138, Photo. 19.; Urk. II. 64, 5 = Sethe, K., Hieroglyphischen Urkunden  der Griechisch – 
Römischen Zeit., Leipzig, 1904. p. 64, 5.; Wb. IV. 218, 12.; Wb. Belegstellen. IV. 54; cf:  Bénédite. 
G., Le Temple de Philae (1883-1895)., 2. vols. Le Caire.1895. PLs. XXII; XXIII; XXIV. 

(6) Lange, H. O., Ein Liturgisches Lied an Min., Leipzig. 1927, pp. 331-338.; Kees, H., Der Gőtterglaube 
im alten Ägypten., Leipzig. 1941, p. 200.; Jacobsohn, H., Die Dogmatische Stellung des Kőnigs in der 
Theologie der alten Ägypter., Leipzig. 1955, p. 18.; Műnster, M.,Untersuchungen zur Gőttin Isis vom 
alten Reich bis zum Ende des Neun Reiches., MÄS. 11, 1968, p. 129.; Gauthier, H., A propos des 
Hymnes adresse au dieu Min, BIFAO. 30., 1931, pp. 558.f. 
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  .)١(" sHntحور سید الخیمة المقدسة ) یا ( والتعبد لك 

المعبود في قاعة تالفات في بنیة الشكل الكتابي والهجائي سابق الذكر مع وجود بعض االخالنص هذا  وقد ورد   

، نخت -حور –ثم مین sHnt ثم حورس بحدتي سید sHn آمون سید  –المعبود مین  مخاطًبا مین في معبد إدفو

وُیالحظ أن السمة األساسیة الُمالزمة للمعبودات سابقة الذكر في هذا النص التعبدي هي اإلشارة إلى سید الخیمة 

و مظهر ولكن الُمالحظ أن المظهر الُمالزم لهذه الخیمة ه، ما كانت ماهیته أو مظهره أی�اnb-sHnt المقدسة 

أو المعبود حورس بحدتي سید  sHnt آمون سید –في المعبود مین فقط أو المعبود مین الخصوبة سواء كان ُمتجسًدا

 sHntنخت سید - حور–أو المعبود مینsHnt)رتباط المصطلحوقد لوحظ ا .)٢ sHnt بالتعبیر اللغوي sHnt - nb 

 -مین، حور -مین ، حور -، آمونمین "من الذي ُیجسده كلٌّ  "قصورة المقدسةسید الخیمة أو سید الم"الذي یعني 

حتى العصرین الیوناني  الدولة الوسطى واستمرت تباًعا ، والذي ورد بأشكال كتابیة عدیده منذ عصر"نخت

قد ورد على لوحة متحف بارما من عصر ، فطرق التهجئة الكتابیة والمخصصات والروماني مع وجود تطورات في

، )٤(: معبد مدینة هابو فقد ورد بالشكل أما في نصوص. )٣(: الدولة الوسطى بالشكل الكتابي

عصر الرعامسة ونصوص كما ورد في نصوص  ،)٥( :وأیًضا ورد في نصوص معبد إدفو بالشكل

، كما ورد في نصوص )٦(: نصوص مامیزي إدفو بالشكل الحمامات ونصوص معبد إدفو وأیًضا وادي

، وقد ورد بشكٍل )٧(: معبد إدفو بشكٍل آخر ذي تهجئة كتابیة مختلفة كما في الشكل الكتابي التالي

، أما في نصوص معبد هیبس فقد ورد )٨(: كتابٍي وطریقة تهجئة مختلفة كما في الشكل التالي

                                                             

(1) Lange, H. O., Ein Liturgisches., pp. 331-338.; Kees, H., Gőtterglaube. p. 200.; Jacobsohn, H., 
Dogmatische., p.18.; Műnster, M., Untersuchungen zur Gőttin Isis., p. 129.; Gauthier, H., A propos au 
dieu Min., p. 558. f. 

(2) Chassinat, E., Le Temple d’Edfou., vols. I-XIV. Paris, 1897-1934, vol. II. pp. 390-391; Lange, H. O., 
Ein Liturgisches Lied an Min., pp. 331-332.; Gauthier, H., A propos au dieu Min., pp. 142.ff .; Lange. 
O., & Schäfer. H., Grab und Denksteine des Mittleren Reichs., vol. III, Berlin. 1906., Pls. XVI; XIX; 
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p. 390, 10, 15,16. 

(6) Kitchen, K. A., Ramesside inscriptions, Historical and Biographical., 6. vols., Oxford, 1970. vol. II. 
594, 9.; Couyat, J., & Montet, P.,Les Inscriptions Hieroglyphiques et Hiératiques du Ouádi 
Hammâmât., IFAO, 2. vols., Le Caire, 1912-1913. vol. I. Nr. 144.; cf: Chassinat, E., Le Temple 
d’Edfou., vol. V. p.  241, 13.; Chassinat, E., Le Mammisi d’Edfou., MIFAO. 16. Le Caire. 1939. p. 
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(7) Chassinat, E., Le Temple d’Edfou., vol. II. p. 88, 15. 

(8) Lange, H. O., Ein Liturgisches. pp.331-338.; Kees, H., Gőtterglaube. p. 200.; Jacobsohn, H., 
Dogmatische. p. 18.; Műnster,  M., Untersuchungen zr Gőttin Isis. p. 129.; Gauthier, H.,  A  propos au 
dieu Min., pp. 558. f. 
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، وهذه األشكال الكتابیة ذات التهجئة والعالمات الكتابیة المختلفة والمتطوره في )١(: بالشكل التالي

مین أو مین سید "سید الخیمة الذي ورد ذكره بأنه وهو لقب أو نعت ُمرتبط ب  nb-sHntترتیبها وبنیتها الخطیة تُقرأ 

، وذلك على "بحدتي سید إدفوإف أو حور -موت-اك-رع –قفط أو مین سید المناجم الشرقیة والغربیة أو آمون

وفي نصوص . )٢(إمتداد العصور التاریخیة منذ عصر الدولة الوسطى وحتى نهایة العصرین الیوناني والروماني

إف  –موت-بحدتي في مظهر كا-قترن بلقب آخر خاص بالمعبود حورالیوناني والروماني بمعبد إدفو ا العصرین

على ) الذي(سید الخیمة المقدسة "بمعنى   nb-sHn-m-xndw.f، وُیقرأ : وقد ورد كما یلي

  .)٣(عرشه

، كما الذي ورد في صیغة المذكر النادره  nb-sHnوُیالحظ فیه وجود تهجئة كتابیة ُمختصره للتركیب اللغوي    

بالد األجنبیة الصحراء والرتباطهما وهیمنتهما على ع المعبود حورس في لقب یوضح مدى اندمج المعبود مین ما

حور الُمهیمن  –مین"بمعنى " Mnw-@r Hry-ib xAswt"الذي ُیقرأ  : وهو ما ورد كتابی�ا

، ویوضح هذا "الذي على قلب البالد األجنبیة ، وحرفی�اطر على البالد األجنبیةحور الُمسی–على الصحراء أو مین

وتجدر . )٤(المعبود مین بالمعبود حور، كما ُیبین مدى هیمنتهما وسیطرتهما على البالد األجنبیةرتباط ا اللقب مدى

 ، وكذلكمثل  sHnاإلشارة إلى أنه قد وردت في المصادر المصریة القدیمة أشكال كتابیة للمقطع 

، ولكن هذا المقطع الكتابي الذي یبدو في صیغة الفعل السببي )٥("یتوج أو ُیكلل أو ُیزین" بمعنى 

Causative verb  من الفعل الحقیقيHn  قد ورد في حولیات الملك تحتمس الثالث بالكرنك وهو یختص

، وعلى ذلك )٦(بطقسة إقامة الخیمة العلیا والسفلى والذي ارتبط أیًضاباحتفاالت تتویج الملوك بالتاج المزدوج لمصر 

حتفاالت التي تكتنف عملیة التتویج حیث ورد من ، وكذلك االبعملیة التتویج saHa-sHntرتبط التركیب اللغوي فقد ا

 ؛؛ ؛ ؛  :العصرین الیوناني والروماني ما ُیفید بذلك في األشكال الكتابیة

الرجوع "قد جاء بمعنى  sHnكما أن الُمصطلح  . )٧(: ، وقد ورد ذلك في اللغة الیونانیة كما یلي

: شكل الكتابي التالي، وقد ورد في ال"تعضید الصدق أو الحق –الحق  –إقامة العدل  - إلى الطریق المستقیم

" sHnty"، كما وردت بعض اإلشارات في فقرات كتاب الموتى من عصر الدولة الحدیثة عن اللقب 

                                                             

(1) Leitz, C., Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichungen., vol. 3, Leuven, 2002. p. 737. 

(2) Leitz, C., Lexikon der Ägyptischen Götter., vol. 3, pp. 737-738. 

(3) Chassinat, E., Le Temple d’Edfou.,  vol.  I. p. 408, 3.;  Leitz, C., Lexikon der Ägyptischen Götter., 
vol. 3. p. 738. 

(4) Sethe, K., Ägyptische Lesestücke, Texte des Mittleren Reiches., p. 12.; Blumenthal. E., 
Untersuchungen zum Ägyptischen Kőnigtum des Mittleren Reiches., vol. I. Berlin.1970. p. 68. 

(5) Wb.  IV. 219. 1.; Wilson, P.,  A Ptolemaic Lexikon. p. 893.; Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 
2290.       

(6) Urk.  IV.  670, 11.; Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian., Oxford, 1964., p. 
238.;  Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893.; Hannig,R.,Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290 

(7) Wb. IV. 219. 1-2 . 



  

  

  saHa-sHntالتطور الهجائي والخطي في بنیة التركیب اللغوي  ظاهرم

٣٢ 

 

بمعنى  ، كما ورد أیًضا)١(: ، وقد ورد بالشكل التالي"حارس الخیمة –الساهر لیًال على إقامة العدالة "بمعنى 

وكذلك في صیغة ،   :وقد ورد الُمصطلح بالشكل التالي ،"ُمقیمین الخیمة -كمین في اآلخرة الُمتح"

   .)٢( sHntyw : الجمع كما یلي

مین - معبود آمونبالمعبود مین والرتباطه مرتبًطا بأشكال كتابیة أخرى توضح ا sHntوقد ورد المقطع الكتابي    

وفي   ، وأیًضا، حیث ورد الشكل الكتابي بحدتي-المعبود حورس إف، وأیًضا-موت-كا

منذ ، وقد ورد هذا اللقب قب من القاب المعبودین مین وآمونكل" ثور الخیمة"بمعنى  kA-sHnt  هذه الحالة ُیقرأ

، وبذلك )٣(رتباطه بالخیمة المقدسةة كلقٍب ُممیٍز للمعبودین وخصوًصا المعبود مین لُیبرز اعصر األسرة الثانیة عشر 

، وهو تركیب لغوي "لثور الخیمة) الخیمة(إقامة "نى الذي ورد بمعsHnt -  saHa- kA یتضح أن التركیب اللغوي

إف في هیئة مین منذ -موت -كا - رع –للمعبودین مین وآمون ارتبط بطقسة إقامة الخیمة أو إقامة أعمدة الخیمة

بأشكال كتابیة مختلفة تدل  saHa-kA-sHnt التركیب اللغويوتجدر اإلشارة إلى أنه قد ورد . )٤(عصر الدولة الوسطى

بدًءا من ظهور هذا  ئة الكتابیة عبر العصورلتطور طرق التهج تهجئة وعالمات خطیه متعددة نظًرا على طرق

، وٕاذا ما تم تتبع بنیة التهجئة هایة العصرین الیوناني والرومانيالمقطع الكتابي منذ عصر الدولة الوسطى وحتى ن

  : ما یليالكتابیة لذلك التركیب اللغوي فیتضح 

، من )١شكل (في نقوش المقصورة البیضاء في عصر الدولة الوسطى  saHa-kA-sHntالتركیب اللغوي ورد  - ١

، وفي )٦(: بالشكل الكتابي التالي )٥(في مجموعة معابد الكرنك عهد الملك سنوسرت األول

 من عهد الملك تحتمس الثالث XXXIIIعصر الدولة الحدیثة ورد ذلك التركیب اللغوي في نقوش الحجرة رقم 

                                                             

(1) Wb. IV. 219. 4. 

(2) Wb.  IV. 219. 4.; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften  Altägyptisches 
Wörterbuch, Wien-Kairo.  

(3) Lacau. P., L' érection du Mât devant Amon-Min.,CdÉ. 55. 1953. p. 21.; Wilson, P., A Ptolemaic 
Lexikon., p. 893;  Bleeker, C. J., Die Geburt eines Gottes, Leiden, 1956. Taf. 2.; Hannig, R., Groβes 
Hand Wörterbuch, p. 2290. 

(4) Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290; Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical 
Bibliography., vol. 2:2. pp. 61-63. 

(5) Barguet, P. Le Temple d’Amon-Re., pp.70.ff.; Marriet, A., Karnak, étude Topographiqe., pp. 40.ff.; 
Alliot,  M., Le Rites de la Chasse., RdE. 5, 1946, pp. 110-111.; Chevrier, H., Rapport., ASAE. 67, 
1947,  p. 165ff. PL. XXVII.; Lacau, P., & Chevrier H., Une Chapelle de Sésostris Ier à Karnak., pp. 
210. ff. 

(6)  Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 62.; Lacau, P., & Chevrier H., 
Une Chapelle de Sésostris Ier., pp.112. ff., scene. 8. fig. 31.; Munro. I., Das Zelt-Heiligtum des Min., 
MÄS. 41. München und Berlin. 1983. App. 2.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport im 
Alten Ägypten.,  Leiden. 1994. PL. B. 2;4.; Feder. F., Das Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest des 
Gottes Min., Ägypten und Altes Testament. 33. 2.,Wiesbaden. 1998.  pp. 31. ff. No. 5, Abb. 2.;  
Feder. F., Das Ritual "Errichten des kA-Symbols der Sehnet-Käpelle (saHa-kA-sHnt ) in der Griechisch-
Römischen Zeit Ägyptens, in:  Joachim. F. Quack (ed.), Ägyptische Ritual der Griechisch-Römischen 
Zeit., Tübingen., pp. 48-49.; cf: Lauffray. J. & Sauneron. S., Mission á Karnak (Mars-Juillet1967). 
Kémi. 18. 1986. pp. 94. ff.;  Lauffray. J. & Sauneron. S.,  La Création d'un Centre Franco-égyptien 
pour l'étude des Temoles de Karnak., Kémi.18.1986. pp. 103-104. 
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وفي نقوش الحجرة ، )١( :الكتابي التاليفي معبد المعبود آمون بمجموعة معابد الكرنك بالشكل 

 لشكل الكتابي الذي بدى به تهشیًرافي معبد آمون من عهد الملك تحتمس الثالث فقد ورد ا XLIBالحجرة رقم 

 .)٢(: ت في أخر المقطع الكتابي كما یليفي بعض العالما

من ) ٢شكل (عشر ر الجنوبي من صالة األعمدة االثنيفي نقوش الجدا saHa-kA-sHntالتركیب اللغوي ورد  - ٢

، أما على الجدار الغربي من )٤( :بالشكل التالي )٣(عهد الملك آمنحتب الثالث في معبد األقصر

:بالشكل الكتابي التاليیب السابق من عهد الملك آمنحتب الثالث فقد ورد الترك XIIIالصالة رقم 

في نقوش معبد األقصر على الجدار المجاور لصالة األعمدة من عهد الملك  ، كما ورد أیًضا)٥(

، وُیالحظ وجود تهشیر في بعض عالمات هذا : آمنحتب الثالث بالشكل الكتابي التالي

-saHaالتي تُقرأ بصیغته الكتابیة الكاملة  ورد أیًضا ، كما)٦(الشكل الكتابي

sHnt n-kA-sHnt  وذلك في نقوش من عهد الملك رمسیس الثاني على الجانب الجنوبي من منتصف الجدار ،

، )٧(، وقد لوحظ فیه وجود تهشیر في بدایة بعض العالماتلصرح الذي یتضمن مسجد أبو الحجاجالمجاور ل

كما ُیالحظ إختالف وتطور مظهر العالمات الخطیة والبنیة الهجائیة من خالل مقارنة ما ورد خالل عصر 

                                                             

(1) About Text see: Porter, B & Moss, R. L. B.,Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 92. (266), and p. 
125. (451), Room XL1B.; About Scene see: Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. 56. 
(B.8.).; Munro.  I.,  Das Zelt-Heiligtum., App. 7.; Feder. F.,  Das Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest., 
pp. 34. ff. No. 7, Abb. 6.; Feder. F., Das Ritual in der Griechisch-Römischen Zeit. p. 49.    

(2 ) About Text see : Porter, B & Moss, R. L. B.,Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 122. (419); 
About Scene see : Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. 55. (B.7.).; Munro.I., Das Zelt-
Heiligtum des Min., App.  6.; Feder.F., Das Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest des Gottes Min., pp. 
37.ff. NO. 7, Abb.6.; Feder. F., Das Ritual in der Griechisch-Römischen Zeit.,pp.49-50.    

(3) About Louxor cf: Gayet. A., Le Temple de Louxor., Paris., 1894., pp.50.ff.; Legrain, G., Fouilles 
Etrecherches au Forum de Luxor., in: BIE., 5., 1917., pp. 241 -260.; Nims., ch., Thebes of the 
Pharaohs., London., 1965. pp. 5. ff. 

(4) About Text see: Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 329, 171.; 
About Scene see: Brunner. H., Die Südlischen Räume des Tempels von Louxor., AV. 18. Mainz., 
1977. PLs. 75 und 79.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. (B.11.).; Munro.I., Das 
Zelt-Heiligtum., App. 15.; Feder. F., Das Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest des Gottes Min., pp. 40. 
ff. No. 8, Louxor. 1., Abb. 3.; Feder. F., Das Ritual in der Griechisch-Römischen Zeit., pp. 49-50.   

(5) Porter, B & Moss, R. L. B.,Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 322, 128.;  Gayet. A., Le Temple 
de Louxor., PL. LIII., Fig. 100.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. (B.10.).; Munro. 
I., Das Zelt-Heiligtum., App. 14.; Feder. F., Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest des Gottes Min., pp. 40. 
ff. No. 10-11., Louxor. 2.,  Abb. 4.; Feder. F., Ritual in der Griechisch-Römischen Zeit., p. 49.; 
Lacau.P., L' érection du Mât devant Amon-Min., CdÉ. 55.1953. p. 18., Fig. 3. 

(6) Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 318, 102.; Gayet. A., Le Temple 
de Louxor., PL. X., Fig. 59.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport.,PL. (B.9.).;  Munro. I., 
Das Zelt-Heiligtum., App. 13.; Feder. F., Ritual saHa-kA-sHnt als Tempelfest des Gottes Min., pp. 44. 
ff. No. 13., Louxor. 3.; Feder. F., Ritual in der Griechisch-Römischen Zeit., pp.49-50.   

(7) Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography., vol. 2:2. p. 306, 17.; Kuentz, C., La Face 
Sud du Massif est de Pylone de Ramses II à Louxor., Le Caire, 1971., PL. XIX.; Decker. W.& Herb. 
M., Bild-atlas Zum Sport., PL. (B.16.).; Munro.I., Das Zelt-Heiligtum.,  App. 11.; Feder. F., Ritual 
saHa-kA-sHnt des Gottes Min., pp. 47. ff. No. 19., Abb. 8. Louxor. 3.; Feder. F., Ritual in der Griechisch 
Römischen Zeit., p. 50.  
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، وما ورد خالل عصر األسرة الثامنة عشرة من )١شكل (األسرة الثانیة عشرة من عهد الملك سنوسرت األول 

من خالل ما ورد من عصر األسرة التاسعة عشرة من عهد  ، وأیًضا)٢شكل (عهد الملك آمنحتب الثالث 

  .)ب –أ  ٣شكل (الملك ستي األول والملك رمسیس الثاني 

على الجدار الغربي في معبد حورس من  وتحدیًدا )١(في نقوش معبد إدفو saHa-kA-sHntالتركیب اللغوي ورد  - ٣

في نقوش معبد حورس  د أیًضا، وقد ور )٢( :عهد الملك بطلمیوس الرابع بالشكل الكتابي التالي

بإدفو على العمود األول من الجدار الداخلي لصالة األعمدة الكبرى من عهد الملك بطلمیوس الرابع بالشكل 

الُمسجل في ، وُیالحظ فیه طریقة تهجئة كتابیة مختلفة عن الشكل السابق :الكتابي التالي

في نقوش معبد حورس بإدفو على الجدار الغربي من  ، كما ورد أیًضا)٣(نفس عهد الملك بطلمیوس الرابع

، وُیالحظ فیه وجود تهشیر في : الفناء األمامي من عهد الملك بطلمیوس التاسع بالشكل الكتابي التالي

وقد ورد في نقوش معبد حورس . )٤(مكتوب بنظام تهجئة خطیة مختصرة ، كما ُیالحظ أنهsaHaالمقطع األول 

بإدفو على اإلطار أو السجل العلوي من الجدار الشرقي من عهد الملك بطلمیوس العاشر بالشكل الكتابي 

مة هذا ، وُیالحظ أنه مكتوب بنظام تهجئة خطیة مختصرة مما قد یعني أنها أصبحت س: التالي

  .)٥(العصر

                                                             

(1)  About Edfou see : Chassinat,  E., Le Temple d’Edfou., vols. I-XIV, MMAF X-XI, XX-XXXI, Paris, 
1897-1934., vol. I. p. 390, 10, 15, 16. ; Wilson, P.,  A Ptolemaic Lexikon. A Lexicographical Study  in 
the Temple of Edfu, pp. 3.ff.; 806; 893. 

(2 ) About Text see: Chassinat, E., Le Temple d’Edfou., vol. I. pp. 375, 9- 376.; Porter, B & Moss, R. L. 
B., Topographical Bibliography., vol. 6. pp. 176-177.; and About scene see: Chassinat, E., Le Temple 
d’Edfou., vol. IX., PL. XXXIb; Chassinat,E. Edfou., vol.XII. PL. CCCXXIX.; Munro. I., Das Zelt-
Heiligtum., App. 19-20.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport.,PL. (B.22.).; Feder.F., Ritual 
saHa-kA-sHnt des Gottes Min., pp. 49. ff. No. 24; 27.Edfu. A. 1.; Feder. F., Ritual in der Griechisch 
Römischen Zeit., pp. 51-53.  

(3 ) About Text see : Chassinat, E.,Le Temple d’Edfou., vol. II. pp. 88-89; Porter, B & Moss, R. L. B., 
Topographical Bibliography., vol. 6. pp. 138.; and About scene see: Chassinat, E., Le Temple 
d’Edfou., vol. IX., PL.XLI. ; Munro.I., Das Zelt-Heiligtum., App.22.; Feder.F., Ritual saHa-kA-sHnt., 
pp. 50. ff. No. 24; 28. Abb. 10. Edfu. B. 2.; Feder.F., Ritual in der Griechisch Römischen Zeit., Edfu. 
B. pp. 53-54. 

(4 ) About Text see: Chassinat, E., Le Temple d’Edfou., vol. V. pp. 165, 17; 166.; Porter, B & Moss, R. 
L. B., Topographical Bibliography., vol. 6. pp. 126, 47; 50.; and About scene see: Chassinat, E.,Le 
Temple d’Edfou., vol.  X., PL. CXVIII. ; Munro. I., Das Zelt-Heiligtum.,App.18.; Decker. W. & 
Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. (B.23.). ; Feder. F., Ritual saHa-kA-sHnt .,p. 50. ff. No. 25; 31. 
Edfu. D. 4; Feder. F., Ritual in der Griechisch Römischen Zeit., Edfu. D. pp. 56-57.  

(5) About Text see: Chassinat, E., Le Temple d’Edfou., vol. VII. p. 304.; Porter, B & Moss, R. L. B., 
Topographical Bibliography., vol. 6. pp. 167, 337; 344; and About scene see: Chassinat, E., Le 
Temple d’Edfou., vol. X., PL. CLXXII.;  Feder. F., Ritual saHa-kA- sHnt., pp. 52. f. No. 26; 29. Edfu. 
5.; Feder. F., Ritual in der Griechisch Römischen Zeit., Edfu.E. pp. 57-58.  
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، وذلك ضمن نقوش السجل الثاني من )١(في نقوش معبد حتحور بدندرهsaHa-kA-sHnt التركیب اللغوي ورد  - ٤

، ویرجع تاریخ النقش إلى نهایة العصر البطلمي وبدایة الشمالي من صالة األعمدة الكبرى الجدار الداخلي

، وقد ظهر التركیب اللغوي لكیةبدون أسماء م أن الخرطوش الملكي قد بدى فارًغا ، وُیالحظالرومانيالعصر 

 .)٢(: یه وجود تهشیر في نهایته كما یليبالشكل الكتابي الذي لوحظ ف

، وذلك ضمن نقوش السجل )٣(في نقوش معبد هیبس بالواحة الخارجهsaHa-kA-sHnt التركیب اللغوي ورد  - ٥

، وُیالحظ فیه : بالشكل الكتابي التاليالجنوبي من عهد الملك دارا األول الخارجي من الجدار 

 .)٤(ختالف وتطور العالمات الهجائیة واختالف ترتیبها وبنیتها الكتابیةا

، والذي "أو تأسیس الخیمة یبإقامة أو تنص"بمعنى  saHa-sHntورد الشكل الكتابي الكامل للتركیب اللغوي  - ٦

، وقد ارتبط "رع ، أوزیر ، حورس-مین، آمون"ل ما كان المصري القدیم یخص به بعض المعبودات مث غالًبا

-موت-حورس الطفل في هیئة كا -حور با غرد "بشكٍل خاٍص في العصرین الیوناني والروماني بالمعبود 

-saHa-kA"  ؛: باألشكال الكتابیة التالیة saHa-sHntوقد ورد التعبیر اللغوي . )٥("إف

sHnt"قترن ببعض األلقاب والنعوت مثل، كما لوحظ أنه ا: "Imy-sHnt"  أو sHnt" nb-" 

، وقد ورد الُمصطلح في "سید الخیمة"أو" بالُمنتمي أو الُمهیمن على الخیمة"وهي ألقاب تتعَّلق ،

، وقد : ، وقد ظهر بالشكل التالي"مكان مقدس - مقصوره "ماني بمعنى العصرین الیوناني والرو 

                                                             

(1) About Dendara Temple see: Marriette, A., Dendérah, Déscription Générale du Grand Temple de cette 
Ville., 6 vols., Paris,1870-1875. pp. 5. ff.; Chassinat, E., Daumas. F. & Cauville. S., Le Temple de 
Dendara., vol. 9., part. 1-2., IFAO. Le Caire.1972. pp. 3.ff. 

(2) About Text see: Chassinat, E., Daumas. F. & Cauville. S., Le Temple de Dendara., vol. 9., part. 1., pp. 
81, 11;  82.;  Marriette, A., Dendérah, Déscription Générale du Grand Temple de cette Ville., vol. I. 
PL. 23.; Porter, B & Moss, R. L. B.,Topographical  Bibliography., vol. 6. p. 50, 47.; and About scene 
see: Chassinat, E., Daumas. F. & Cauville. S., Le Temple de Dendara., vol. 9., part. 2. PLs. 
DCCCXLVII; DCCCLVI.; Munro. I., Das Zelt-Heiligtum., App. 23.; Decker. W. & Herb. M., Bild-
atlas Zum Sport., PL. (B. 24.).; Feder. F., Ritual saHa-kA-sHnt des Gottes Min., pp.51. ff. No. 32.; 
Feder. F., Ritual in der Griechisch Römischen Zeit., Dendara. A. pp. 58-61.  

(3) About Hibis Temple see: Winlock. H. E., Evelyn-White. H. G & Oliver. J. H., The Temple of Hibis in 
EL-Khargeh Oasis., 2. vols. New York. 1973. pp. 5. ff.; Cruz-Uribe.E., Hibis Temple Project., 2. vols. 
New York. 1988.  pp. V. ff.; Cruz-Uribe.E., The Foundations of  Hibis., in: Servant of Mut, Studies in 
Honor of Richard. A. Fazzini., Leiden, 2007, pp. 73-82.; Klotz.D.,  Adoration of the Ram; Five 
Hymns to Amun-Re from Hibis temple., New Haven- Yale., 2006. pp. 7. ff.  

(4) About Text see: Porter, B & Moss, R. L. B., Topographical Bibliography., vol. 7. pp. 288, 145-146.; 
Davies. N. de. G., The Temple of Hibis in EL-Khārgeh Oasis., MMA. 17. New York, 1953. PL. 51.; 
and About scene see: Davies. N. de. G., The Temple of Hibis in EL-Khārgeh Oasis., PL. 51.; Munro. 
I., Das Zelt-Heiligtum., App. 16.; Decker. W. & Herb. M., Bild-atlas Zum Sport., PL. (B.19.).; Feder. 
F., Ritual saHa-kA-sHnt  des Gottes Min., pp.  52. f. No. 34, Abb. 12.; Feder. F., Ritual "Errichten des 
kA-Symbols  in der Griechisch Römischen Zeit., p. 50.  

(5) Wb. IV. 218. 1-10.; Wilson, P.,  A Ptolemaic Lexikon., p. 893       
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 ؛  : ا یليدتي بمعبد إدفو، حیث ورد كمرتبط ذلك بلقب للمعبود حورس بحا

sHnw)١(.      

، حیث ورد sHnwأو  sHnyرتبط منذ العصر المتأخر باللقب قد ا saHa-sHntأن التركیب اللغوي لوحظ  - ٧

. )٢(؛  ؛؛؛  :باألشكال الكتابیة التالیة

 كاتب" بمعنى ،"sS pA sHnw" وقد ارتبط  اللقب سابق الذكر بلقب آخر وهو 

  .)٣(في المصادر المصریة القدیمة sHnwأو  sHnyمع اللقب  ما یقترن ، وكان هذا اللقب دائًما"الخیمة

 :قدات والمعبودات المصریة القدیمةوعالقته بالُمعت saHa-sHntالتركیب اللغوي 

بالخیمة المقدسة  )٤(وسطى قد ربطت المعبود مین تحدیًداإن المصادر المصریة القدیمة منذ عصر الدولة ال  

sHntما كانت تظهر خلفه في كثیٍر من المناظر في هیئة خیمة مخروطیة الشكل ذات قمة تتفاوت ما  ، والتي غالًبا

  Mnw -m- sHnt الذي ُیقرأ نتباه أن اللقب ، ومن الُملفت لال)٥(بین القمة الُمدببة والُمستدیرة

ه تخذتیة لألفراد في عصر الدولة الوسطى، وقد ا، قد ورد في األسماء الشخص"مین في الخیمة المقدسة " بمعنى

د مین رب بتغائهن ربط أسمائهن بالمعبو ، وربما كان ذلك العصر الدولة الوسطى كاسم شخصي لهنبعض سیدات 

رتبطت طقوس إقامة الخیمة أو أعمدة الخیمة بمظهٍر خاص منذ عصر الدولة وقد ا. )٦(الخصوبة في مصر القدیمة

حتفال عة من النوبیین ألعمدة الخیمة لالالعصرین الیوناني والروماني وهو مظهر تسلق مجمو الوسطى واستمر حتى 

وذلك في نقوش  ، : نرد الشكالن الكتابیِّان التالیا، وقد و )٧(بعید المعبود مین

                                                             

(1) Wb. IV. 218. 11-13.; Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290; Wilson, P. A Ptol. Lexikon, p. 
893.; cf: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Altägyptisches Wörterbuch, Der 
Thesaurus Linguae Aegyptiae wirkt im philologisch-linguistischen Forschungsbereich des 
Exzellenzclusters mit und dankt für vielfache Unterstützung in diesem Kontext, Österreichische Akad. 
der Wissenschaften,Wien, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo. 

(2) Wb. IV. 218. 14-15.; Porter, B & Moss, R., Topographical Bibliography., vol. 2:2. pp. 61-63.; Hannig, 
R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290. 

(3) Wb. IV. 218. 14-15. 

مثل اإلله (وقد ُمثل وعلى رأسه ریشتان  المعبود مین هو إله اإلخصاب والقوة الجنسیة، وقد ُصور كآدمي یقف ُمنتصًبا عضو التذكیر، )٤(

كا "المصریون القدماء لقب ومن هنا فقد أطلق علیه  ،ن الثور من أكثر الحیوانات خصوبة، وقد ُمثل أحیاًنا فى هیئة ثور أل)آمون

المعبود مین ودوره : محمد حسون: عند الیونان، وللمزید راجع" بان"أي الذي ُیخصبها، وهو ُیناظر اإلله " فحل أمه"بمعنى " موت إف

: ین؛ وأیًضا عبد الحلیم نور الد.٨٥ -٨٠م، ص١٩٩٩مخطوطة رسالة دكتوراه غیر منشورة، القاهرة  فى العقائد المصریة القدیمة،

 .٣٠١-٢٩٩ م، ص٢٠٠٨ القاهرة ،١ الدیانة في مصر القدیمة،ج

 .٨٥ -٨٣،  ص دوره فى العقائد المصریة القدیمةالمعبود مین و : محمد حسون )٥(

(6) Ranke. H., Die Ägyptischen Personennamen., vol. I., Glückstadt, 1935. p. 151.; Lange. O., & Schäfer.  
H., Grab und Denksteine des Mittleren Reichs., vol. III. Berlin. 1908. p. 187; vol. II. 1906. p. 248.   

(7) Gundlauch. R., Min., LÄ. IV., cols. 136-139.; Brunner-Traut. E., Minfest., LÄ. IV., cols. 141-143.; 
For More Information cf: Brunner. H., Gebet. LÄ. II., cols. 454-455.; Kees, H., Der Gőtterglaube., 
pp.199-203.; Bonnet,H., Realexikon der ägyptischen  Religion geschichte, Berlin, 1953. pp. 461-465.; 
Gauthier, H., A propos au dieu Min, p. 558. f.; Gauthier, H. Dictionnaire de Noms Geographiques, 
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ستالم الجزیة مین ، وُیصاحب ذلك مناظر ونصوص ا الخیمة للمعبودتُمثل وتذكر أن الملوك یقومون بإقامة أعمدة 

ستالم مع مناظر ونصوص ا وبالمقارنة فقد ورد الشكل الكتابي . )١(ین والقاطنین في الصحراء الغربیةمن اللیبی

تاج اآلتف وذلك أمام  ظهر مرتدًیا شارة إلى أن الملك قدالملوك للجزیة من الجنوبیین أو النوبیین ، وتجدر اإل

المعبود مین الذي یمنح الملك الثبات والدیمومة على العرش ویهبه شعوب ومقاطعات الجنوب بما فیها بالد بونت 

قد ظهر الملك رمسیس الثاني ُیقدم  )٣(وتجدر اإلشارة إلى أنه  في معبد أبو سمبل الكبیر. )٢(كتابعین لمملكته

، وهو هنا ُیجسد المعبود مین رب الخصوبة sHntإف سید الخیمة المقدسة  -موت-كا-رع-القرابین للمعبود آمون

بلقب یخص المعبود  sHntرتبط المصطلح وقد ا. )٤(sHntالذي ظهر فوق قاعدة الماعت وخلفه الخیمة المقدسة 

 ؛ ؛ :اللقب باألشكال الكتابیة التالیةورد هذا وقد ) حورس اإلدفوي(حور بحدتي 

أو الُمهیمن على  الُمنتمي للخیمة"بمعنى sHnw أو sHny، الذي ُیقرأ ؛  ؛  

، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حورس في هذه الحالة یأخذ هیئة كلقب أو صفة للمعبود حورس بحدتي" الخیمة المقدسة

، وهنا تجدر اإلشارة إلى )٥(تخذه حورس في إدفو، وهو مظهر اإلخصاب الذي اإف-موت-مین أو حور كا -حور

، فُیالحظ أن بالمعبودة إیزیس یتخذ هیئته وماهیة عالقتهما مًعا توضیح عالقة المعبود مین بالمعبود حورس الذي

، حیث ُلقبت صر الدولة القدیمة على أقل تقدیرعالقة المعبود مین بالمعبودة إیزیس عالقة وطیده ترجع إلى ع

، وهذه إشارة إلى أنها تلعب دور األم للمعبود مین في إطار )٦("أم مین"بمعنى  Mwt-Mnwالمعبودة إیزیس بلقب 

للمعبود حورس، ومن هنا جاء الدمج بین المعبودین مین  ، وهي بالطبع ُتعد أم�ا" KA-Mwt.fفحل أمه " مفهوم لقب

   .)٧(وحورس من خالل دور األمومة الذي تقوم به المعبودة إیزیس

قد ورد بمخصص الدائرة التي قد ُتشیر الى قرص الشمس كما في الشكل  sHnt أن المصطلح وجدیر بالذكر   

، وقد أشارت إلیه نصوص التوابیت في بي السابق منذ عصر الدولة الوسطى، وقد ورد الشكل الكتا)٨(التالي 

                                                                                                                                                                                   
IFAO, 1925, vol. VI, p. 135.; Gauthier, H., Le Personnel du dieu Min., Le Caire, 1931, p.44. f.; 
Gauthier, H., Les Fétes  du dieu Min., IFAO. Le Caire. 1931. pp. 145-149. 

(1) Wb. I. 375, 9: 376. 2.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893. 

(2) Wb. II. 56, 2-8.; Wb. V. 165, 17.: 166, 7.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893. 

(3) About this scene in Abou-Simbel see: El-Achirie. H. & Jacquet. J., Le Grand Temple d'  Abou-
Simbel., vol. I. Cairo. 1971. Pls. XV; XXVII, vol. II. Pl.VII.; Lepsius, R., Denkmäler aus Ägypten 
und Äthiopien., 12 vols., Berlin. 1949-1958, Leipzig, 1913.vol. V. Texts. pp. 140-141. 

(4) Arnold. D., Wandrelief  und Raumfunktion in Ägyptischen Templen des Neun Reiches., MÄS. 2. 
1962. p.  33.; Lepsius, R., Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, vol. V. Texts. pp. 140-141.; El-
Achirie. H. & Jacquet. J.,  Le Grand Temple d' Abou-Simbel., vol. I. Cairo. 1971. Pls. XV; XXVII, 
vol. II. Pl. VII.  

(5) Wb. I. 72, 1.: 134, 2; Wb. IV. 218, 14.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893. 

(6) Habachi. L., The Tomb of Princess Nebet of the VIII Dynasty discovered at Qift., SAK. 10. 1983. pp. 
209-211.;  Goedicke. H., A Cult Inventory of the Eighths Dynasty from Coptos., Cairo JE. 43290., 
MDAIK. 50. 1994. pp. 83-84.  

(7) Jacobsohn, H., Die Dogmatische., p. 18.; Műnster, M., Untersuchungen zur Gőttin Isis vom., pp. 129-
130; Gauthier, H., A propos au dieu Min., pp. 558.f. 

 . ٧٥ -٧٤المعبود مین ودوره في المعتقدات، ص : محمد حسون: راجع أیًضا

(8) Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290. 
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لق وٕاقامة  أعمدة الخیمة لهذین مین وذلك في المعاني المرتبطة بتس-وربطته بالمعبودین مین وآمون ١٩١الفقرة 

على أنه خیمة معبود الخصوبة مین، وقد ربطه قاموس برلین  sHnt ، وقد ذكر قاموس برلین المصطلح)١(المعبودین

وربطه بالمعبود  Barguet، وقد أشار له أیضًا )٢(رع وذلك منذ عصر الدولة الوسطى –بالمعبود آمون تحدیًدا

رتباط منذ عصر الدولة الوسطى في حینما أشار لذلك اال Faulkner أكد ذلك أیًضا، وقد )٣(مین في الكرنك- آمون

في عصر الدولة الحدیثة والعصر  Porter and Moss كما أكدت ذلك االرتباط أیًضا ،)٤(نصوص التوابیت

  .)٥(المتأخر

، تأكیًدا على )٥–٤شكل( "حربوقراط بطراز الفاللوس"وقد ظهر في العصرین الیوناني والروماني طراز ُیسمى    

ارتباط حربوقراط فیه ویتجلى  ،)إف-موت- كا-غرد- با-حر( رتباط والدمج بین المعبودین مین وحورسفكرة اال

، "بطراز الفاللوس" يوالرومان يالعصرین الیونان ياشتهر فالطراز الذي  ، وهومین–هیئة حورس يبالمعبود مین ف

، وقد )٦("ثور أو فحل أمه"بمعنى  kA-mwt.fمفهوم ُیجسد ویؤكد  الذي يبهیئة العضو الذكر وتظهر فیه المعبودات 

، )٧(ذات الوقت ياندماج حربوقراط مع مین، كما ُیدل على قیام كالهما بدور األب واالبن ف دلیًال علىذلك  كان

تنفیذ طراز الفاللوس  يوهو ُیشبه المعبود مین، وذلك یتضح ف التراكوتا يخاصًة ف اُنفذ حربوقراط كثیرً  وعلى ذلك فقد

كما أنها من صفات   للخصوبة، وهى من صفات حربوقراط احیث إنه ُیعتبر رمزً  ،بصورة ضخمة أكثر من الالزم

فقد  اه جالسً حالة تنفیذ ي، وفاا أو جالسً الطراز بهیئات عدیدة سواء واقفً  ذلك يظهر حربوقراط فقد ، و امین أیضً 

 كبیٍر تعبیًرا حجمٍ الذي ظهر ب ظهر طائر اإلوز ُممتطی�افوق إناء أو  او جالسً العرش أ يفوق كرس اا جالسً ُصمم إمَّ 

  . )٥–٤شكل( )٨(عن مفهوم الخصوبة الكامن في ذكر اإلوز

  

  

  

  

                                                             

(1) De Buck, A., The Egyptian Coffin Texts, 7. vols., Chicago, 1935-1961., vol. III.  sp. 191.99e ; 
Faulkner,  R. O., The Egyptian Coffin Texts, 3. vols,Warminster, 1973-1978., vol. I. p. 159.; Porter, B 
& Moss, R., Topographical Bibliography., vol. 2: 2. pp. 61-63.; Hannig, R., Groβes Hand Wörterbuch, 
p. 2290. 

(2) Wb. II. 56, 2-8.; Wb. V. 165, 17; 166, 7.; Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon., p. 893. 

(3  ) Barguet, P. Le Temple d’Amon-Re à Karnak, Le Caire.1962, p.389. 

(4) Faulkner, R. O., The Egyptian Coffin Texts, 3. vols,Warminster, 1973-1978., vol. I. p. 159.; Hannig, 
R., Groβes Hand Wörterbuch, p. 2290. 

(5  ) Porter, B & Moss, R. L. B.,Topographical Bibliography.,vol.2:2. pp.61-63. 

(6) Lange, H. O., Ein Lituragisches., pp. 331-338.; Kees, H., Götterglaube. p. 200; Jocobsohn., H., 
Dogmatische., p. 18.; Münster, M., Untersuchungen zur Göttin Isis., p. 129.; Gauthier, H., Apropes au 
dieu Min, pp. 558-559. 

(7) Lange, H. O., Ein Lituragisches, pp. 331-338.; Kees, H., Götterglaube, p. 200.; Jocobsohn., H., 
Dogmatische., p. 18.; Münster,  M., Untersuchungen zur Göttin  Isis., p. 129.; Gauthier, H., Apropes 
au dieu Min, pp. 558-559. 

(8) Breccia, E. Monuments de L'Egypte Greco-Romain., vol. II, Bergamo.1934., pp. 26; 29., No.102; 
129., Taf. XIV, 55.; XXX, 142 . 
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  نتائج وتحلیالت الدراسة

ففي عصر الدولة القدیمة ورد بالشكل  saHa ختالف في البنیة الكتابیة والهجائیة للمقطع اللغويلوحظ وجود ا - ١

، أما  ؛  ؛ ، أما في عصر الدولتین الوسطى والحدیثة ورد  

، كما لوحظ أنه یقترن به مخصص في عصر  ؛  ؛  في العصر المتأخر فورد 

ما في عصر الدولة الحدیثة فنادًرا ما اقترن معه مخصص ، أالدوتین القدیمة والوسطى كما یلي 

  . بدون ُمخصصنقوش عصر الدولة الحدیثة وكذلك في العصرین الیوناني والروماني ما كان یرد في  وغالًبا

على الغرض والمعنى المراد منه، فقد ورد  بناءً  saHa البنیة الكتابیة والهجائیة للمقطع اللغويختالف تبین وجود ا - ٢

جزء  ، أما في المعاني الُمتعلقة بتأسیسبإقامة وتكریس منشآت للمعبوداتفي المعاني الخاصة  الشكل 

أو زوایا المعبد فقد ورد  ، وفي حالة تأسیس أركان بواب أو المداخل فقد ورد كتابی�امن بناء مثل األ

في التضرعات وتقدیم القرابین  تذكاري أو مسلة  أو تمثال وأیًضا ،أما في حالة إقامة نصب  كتابی�ا

یس ، أما في المعاني الخاصة بطقوس إقامة األعمدة وتكر ؛ ؛  اللمعبودات فیرد كتابی� 

تهجئة كتابی�ة قطع اللغوي ذو ، وُیالحظ فیما سبق أن الم ؛  الخیمة للمعبودات فورد كتابی�ا

  . وخطیَّة مختلفة ومتطورة

 فقد ورد في عصر الدولتین الوسطى الحدیثة sHnt ة للمقطعة والهجائیَّ ختالف في البنیة الكتابیَّ لوحظ وجود ا - ٣

 ؛ :الُمخصصات التالیةكان یقترن مع  ما وغالًبا  ؛؛

فس الغرض ختالف المظهر الكتابي للمخصصات بالرغم من أنها تؤدي ن، وُیالحظ ا؛  ؛   

، وكالهما sHnما كان یأتي بصیغة المذكر  یأتي بصیغة المؤنث ونادًرا sHntما كان المقطع   والمعنى، وغالًبا

  ". KA - Mwt.f"  مین في هیئة–خاصة بالمعبود مین أو المعبود آمون"مقصوره أو بناء أو خیمة " معنى ب

، حیث تم إضافة  ؛ sHnt ت الهجائیة والمظهر الخطي للمقطع ختالف وتطور العالماتبین ا - ٤

 Bilateral-Phonogramثنائیة صوتیة ، وهي ذات قیمة Unilateral-Ideogram عالمة تصویریة واحدة

، وبذلك فقد استخدم المصري  Redundant-Signُتسمى بالعالمة ذات الصدى الصوتي  والتي قد Hnهي ، و 

  . Phonologyبعلم الفونولوجي  الذي ُیسمى أیًضا Phonetics  القدیم علم األصوات الكالمیة أو اللفظیة 

 تالفات في بنیة الشكل الكتابيّ علقة بالمقطع اللغوي وجود بعض االخلوحظ في بعض التراتیل الدینیة الُمت - ٥

فقد ورد إحدى اللوحات الجنائزیة من عصر األسرة الثالثة عشرة ومن عصر الدولة الحدیثة في  والهجائيّ 

المعبود مین  مخاطًبا قاعة المعبود مین في معبد إدفو الكرنك واألقصر ومن العصرین الیوناني والروماني في

مة األساسیة الُمالزمة ، وُیالحظ أن السنخت -حور –أو مین sHnt أو حورس بحدتي سید sHnt آمون سید  –

انت ما ك أی�اnb-sHnt للمعبودات سابقة الذكر في هذا النص التعبدي هي اإلشارة إلى سید الخیمة المقدسة 

في  و مظهر الخصوبة سواء كان ُمتجسًدا، ولكن الُمالحظ أن المظهر الُمالزم لهذه الخیمة هماهیته أو مظهره
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 –أو المعبود مینsHnt أو المعبود حورس بحدتي سید  sHnt ید آمون س–المعبود مین فقط أو المعبود مین

  .sHnt نخت سید  -حور

 بأشكال كتابیة مختلفة تدل على طرقحیث ورد sHnt-  saHa- kAالتركیب اللغوي  لوحظ وجود تطور في بنیة  - ٦

ة بدًءا من ظهور هذا ة عبر العصور التاریخیَّ لتطور طرق التهجئة الكتابیَّ  تهجئة وعالمات خطیه متعددة نظًرا

؛ منذ عصر الدولة الوسطى وخالل عصر الدولة الحدیثة مثل المقطع الكتابيّ 

، أما في ؛  ؛ ؛؛

، ومن نفس عهد بطلمیوس الرابع ورد  عهد الملك بطلمیوس الرابع فورد 

، ، وفي عهد الملك بطلمیوس العاشر ورد أما في عهد الملك بطلمیوس التاسع فقد ورد 

ة الخطیة التي وردت أحیاًنا كاملة أو مثالیة وأحیاًنا مهجنة ختالف وتطور نظام التهجئوُیالحظ فیما سبق مدى ا

  .مختصرة یتخللها الطلسمیة یتخللها الترمیز وأحیاًنا

بطقوس إقامة الخیمة أو أعمدة الخیمة وقد ورد بمظهٍر خاص منذ عصر  saHa-sHntرتبط التركیب اللغوي ا - ٧

طنین في ستالم الجزیة من اللیبیین والقاوهو مظهر ا الدولة الوسطى واستمر حتى العصرین الیوناني والروماني

، وبالمقارنة فقد ورد ، : حتفال بعید المعبود مین مثلالصحراء الغربیة خالل اال

مناظر تسلق  الجنوبیین أو النوبیین وأیًضاستالم الملوك للجزیة من مع مناظر ونصوص ا الشكل الكتابي 

یتبعهما  وكتابيّ  ونظام هجائيّ  مما قد یدل على وجود ثقافة فكریة، ن ألعمدة الخیمةمجموعة من النوبیی

، وبالتالي فإن مبدأ التحقق من العالقة بین اللغة ةمعین من أجل إبراز مفهوم وعقیده فكریَّة المصري القدیم

، حیث بدى تفاعل المفهومین عبر اط المفهومین بشكٍل وثیٍق وواضحٍ رتبخطیة یوضح االمكتوبة والممارسات ال

  .saHa-sHnt  یة التركیب اللغوي من خالل تتبع تطور بن عصور الحضارة المصریة القدیمة

  

  أیمن عبد الفتاح وزیري 

  .جامعة الفیوم  -كلیة اآلثار -أستاذ مشارك بقسم اآلثار المصریة القدیمة 
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