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 ⲉⲃⲟⲗ واالستخدامات الخاصة بالظرفین القبطیین  غويّ یهدف هذا البحث إلى التعرف على األصل اللُّ  :الملخص

 اللغة المصریة القدیمة منذ بدایة ظهورهما في وٕایضاح مفهوم الظرف في اللغة المصریة القدیمة والقبطیة ⲉϩⲟⲩⲛو

م الظرف وأنواعه واستخداماته مع عرض لكافة أشكال الظرفین من خالل مفهو ، مع إیضاح ووصوًال إلى القبطیة

مع إیضاح  ،دراسة مجموعة متنوعة من النصوص المصریة القدیمة عبر المراحل اللغویة المتعددة منذ بدایة نشأتهما

القبطیة بلهجاتها لى ما طرأ علیهما من تطور في أشكال الكتابة أو المدلول الصوتي مروًرا بالدیموطیقیة ووصوًال إ
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Abstract: This research aims to trace the linguistic origin and the use of the two 
Coptic adverbs ⲉⲃⲟⲗand ⲉϩⲟⲩⲛin the ancient Egyptian and Coptic Language. Besides, 
it explains the definition and types of Adverbs in the ancient Egyptian and Coptic 
language. And Show the developing in two adverbs from it’s beginning till Demotic and 
Coptic in all Coptic dialects.  
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  :مقدمة

لكنه یعد من الزیادات  ،وعلیه فلیس له أهمیة كبیرة ،ذهن أن الظرف هو من زوائد الجملةقد یتبادر إلى ال

تمثل الظروف قیمة كبیرة  ،بمعنى آخر ١.التي تجعل المعنى یستقیم ویزداد فائدةً و المكملة والموضحة لمعنى الجملة 

  ٢.في بنیة الجملة بصفة عامة وفي اللغة المصریة القدیمة والقبطیة بصفة خاصة

  :الظرف في اللُّغة المصریة القدیمة. ١

ات عرف وتحدد الصفكما تُ  ما يءف كم أو متى أو أین أو كیف حدث شتستخدم لتص الظرف هو كلمة

ولكن مع  ،لذلك یمكننا القول بأن الظروف تشبه الصفات إلى حد كبیر ،خرىواألفعال وحروف الجر أو ظروف أ

یمكن أن نطلق  من الكلمات التي العدید غة المصریة القدیمة علىتحتوي اللُّ و  ٣.الفارق أن الصفات تحدد األسماء

هناك من الباحثین من یرى أنه ال وجود لما یسمى ظروف حقیقیة بشكلها المعروف إال أن  ٤،علیها ظروف حقیقیة

  ٥.ویستعیض عنها بحروف الجر والصفات لتمثل الظروف غات األخرىفي اللُّ 

أو تأتي في منتصف  ir األداةحیث إنها تأتي في أولها وتتقدمها حینها ، تتخذ الظروف عدة مواقع في الجملةو 

أو الحقة للصفات وللظروف األخرى حیث یتبع الظرف الكلمة التي  ،أو سابقة لحروف الجر أو آخر الجملة

 ولكن هناك بعض الظروف التي تتخذ عادة موقع دائم لها في ،ا، فلیس لها موقع محددیعبر عنهو  ،یتعامل معها

أو قبل  والحال واسم الفاعل واسم المفعولالمصدر  :عدة صیغ، مثل قبل الظرف بعد أوحیث یقع  ،صدارة الجملة

  ٦.مفعول آخر أو متصل به ضمیر متصل

وأیًضا األفعال  ،والتي تأتي قبل الظرف أو قبل الجمل الظرفیة n-isداة ویمكن نفي الظروف بواسطة األ

  ٧).ماعدا/ ال(وحروف الجر، حیث تظهر بمعنى 

غة المصریة القدیمة بوضوح حیث تظهر الظروف كخبر في الجملة االسمیة اللُّ ویتجلى استخدام الظروف في 

  ٩.وصفة أو اسم أو ظرف آخرسواء لفعل أو جملة فعلیة كاملة أ نعتو تستخدم كأ ٨،ذات الخبر الظرفي

الحقیقیة المكونة  أمَّا عن أنواع الظروف فنجد تنوع كبیر في أشكال الظروف المصریة القدیمة ما بین الظروف

أو ظروف مكونة من حروف جر بسیطة  ،)Primary Adverbs( تعرف بالظروف األولیة لتياو ، من كلمة واحدة

                                                             
 :فلسطین(.ستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیاظروف في دیوان األعشى، رسالة ماجشیر راضي أحمد رواجبة، الب ١

٢٤، )٢٠٠٧.  
2 H.E Dana, and Julius Mantey, A Grammar of the Greek New Testament, 15 ed.  (New York: The 
Macmillan company, 1967), 234. 
3 James P. Allen, Middle Egyptian: an introduction to language and culture of hieroglyphs, (United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2000), 92. 
4 James E. Hoch, Middle Egyptian Grammar. (Canada: Benben Publications, 1997),§ 97; Alan Gardiner, 
Egyptian Grammar: Being an introduction to the study of Hieroglyphs, 3rd edition (London: Oxford 
university Press, 1957), §205. 
5 Adolf Erman, Egyptian Grammar with table of signs, Biblography, exercises for reading and glossary, 
translated by James Henry breasted (London: Williams and Norgate, 1894), §300. 

سكندریة، ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإل حدیثة، رسالةالمصریة القدیمة حتى نھایة الدولة علي محمد علي صبره، المفاعیل في اللغة ال ٦
  .١٠٩، )٢٠٠٨: سكندریةاإل. (واآلثار المصریة واإلسالمیةكلیة اآلداب، قسم التاریخ 

7 Battiscombe Gunn, Studies in Egyptian Syntax. (Paris: Librairie Oriantaliste Paul Geuthner, 1924), 186-
88. 

  .٢١، )١٩٨٢الھیئة العامة للكتاب، : القاھرة. (٤المصریة في عصرھا الذھبي، طعبدالمحسن بكیر، قواعد اللغة  ٨
9 Boyo G. Ockinga , Aconcise Grammar of Middle Egyptian Grammar:  An outline of Middle Egyptian 
Grammar, 2nd ed. (Mainz am Rhein: Philipp Von  Zabern, 2005), § 115. 
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والتي یمكن أن یضاف إلى  ،أو ظروف مشتقة من صفات ،ظروف مشتقة من أفعال أو ،١أو مركبة

 Prepositional)الظرف الجاري و  ٣)Interrogative Adverb(وهناك الظروف االستفهامیة  ٢،wحرفنهایتها

Adverb) هو حرف جر مستقل لم تتبعه كلمة أخرى أو ضمیر فیستخدم و  ،أو حرف الجر المستخدم كظرف

في  W, Iبشكل مستقل، ویمكننا أن نجد أن معظم حروف الجر یمكن تحویلها لظروف من خالل إضافة حرف 

  ٥.وظروف عبارة عن أسماء ،rوظروف مشتقة من أفعال وصفیة مسبوقة بحرف الجر  ٤،نهایة الكلمة

  :الظرف في اللُّغة القبطیة. ٢

هو كلمة تصف أفعال أو صفات سائر اللغات، اللغة المصریة القدیمة و كما هو الحال في والظرف في القبطیة 

ولقد انقسم الباحثون حول فكرة وجود مایسمى بمصطلح الظرف الحقیقي مثل شتیندورف  ٦.أو ظروف أخرى
٧Steindorff  ٨ بلومليوPlumley كما  ،ذكر حرف جر یسبق االسم أو المصدرعن الظرف ب، حیث استعاض

انكیر  أن هناك العدید من الباحثین مثل بر إالَّ . إنه یوجد عدد قلیل من األسماء التي تذكر بدون حرف الجر

Brankaerومالون  ٩Mallonبوجود عدد قلیل من األسماء التي یمكن أن نطلق علیها ظروف  ونیعتقد ١٠

  .حقیقیة

عد الفعل والمفعول ولكننا في المجمل نجد الظرف ب بصفة دائمة، في الجملة عادة غیر محددموقع الظروف و 

ترتیب محدد عند عرضها فنجد الظروف الدالة  غیر مباشر، ونظًرا لتعدد أنواع الظروف إال أن لهابه المباشر و 

على الطریقة یدالن ربط بین ظرفین الالزمان، كما یمكن  لطریقة ویلیهم ظروفثم الظروف الدالة على ا على اإلتجاه

  ١٢.بعد الظرف مباشرة ⲁⲛ في الظروف من خالل استخدام األداةویمكن ن ١١.ⲙⲛبواسطة أداة العطف 

  :ⲉϩⲟⲩⲛ الظرف -أوًال 

 Xnwوهو یتكون من االسم  ،١٤الوسطىمنذ عهد الدولة r-Xnw١٣ظهر الظرف 

ومنذ أول ظهور . "خًال اد/ إلى الداخل"فأصبح بمعنى  "لىإ"بمعنى rحرف الجر  ملحًقا به" الداخل"بمعنى 

                                                             
1 Hanna Jenni, Lehrbuch der Klassiche-Ägyptischen Sprache. (Basel: Schwabe  Verlag, 2010), 74.  
2 Allen, Middle Egyptian, 92-93. 
3 J.F Borghouts, Egyptian: An Introduction to the writing and language of the Middle Kingdom. 
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1948), § 281. 
9 Johanna Brankear, Coptic: A learning grammar, SILO 1( Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2010), 35. 
10 Alexis Mallon, Grammaire copte: avec bibliographie, chrestomathie vocabulaire, 4éd, (Beyrouth: 
Imprimerie catholique, 1956), § 330-335.   
11 Chris H. Reintges, Coptic Egyptian sahidic dialect a learner’s grammar.  (Köln: Rüdiger Köppe 
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فنجده في النصوص الدینیة الممیزة لتلك الفترة والعدید من  ،وهو یتمتع بعدة أشكال مختلفة لكتابته r-Xnwللظرف

، كما استمر وجوده في عهد الدولة الحدیثة القدیمة غة المصریةشهر في تاریخ اللُّ القصص األدبیة الكالسیكیة األ

  .ⲉϩⲟⲩⲛ لى القبطیة في شكلإ للدیموطیقیة حتى وصلنا وظل مستمر في المرحلة البطلمیة وصوًال 

  : ⲉⲃⲟⲗالظرف -ثانًیا

مَّا الظرفأ
١ r-bnr٢،فلم یظهر حتى عصر الدولة الحدیثة وخاصة في فترة األسرة الثامنة عشر 

بمعنى  rبه حرف الجر  املحقً  "الخارج"بمعنىbnrوهو یتكون في األصل من االسم  ٢،عشر

في العدید من النصوص األدبیة  r-bnrالظرف وقد ظهر ". خارًجا/ إلى الخارج"أصبح معناه ف "لىإ"بمعنى 

حیث وصلنا في شكله األخیر  القبطیة لة الدیموطیقة ومنها إلىوالوثائقیة، واستمر وجود الظرف في المرح

  .ⲉⲃⲟⲗوهو

، ⲉϩⲟⲩⲛو ⲉⲃⲟⲗوھما أصل الظرفان  r-Xnwو  r-bnrستخدام الظرفین اویمكننا أن نعزي سبب الخلط بین 

إلى أن حروف الجر في اللغة المصریة القدیمة یمكن أن تستخدم  ،حروف جر مركبة أم ظروف امن حیث كونهم

  ٣.وتعامل معاملة الظروف إذا وجدت بمفردها دون أن یلحق بها شئ

ووصوًال إلى یة المختلفة غو غة المصریة القدیمة في مراحلها اللُّ اللُّ  فیما یلي أمثلة توضح تدرج استخدام الظرفین فيو 

  :القبطیة

٤ 
r rdit rx.tw Xnw-rhAb,f wpwt  

  .لیجعله یعرف داخًال / إلى الداخلهو أرسل رسالة 

٥  
di(.i)-xr.f  minA iw.f Hr Tt m bnr-rxAa(.i) tw  

  .، هو قال عندما تشاجر معي)خارًجاأرسلك (أنا سأطلقك 

ⲛ̅ⲅⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲓ̅ⲧⲛ ⲛⲉ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲓ̈ⲁ ⲛⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.٦ 

  .٧لنا خطایانا بشفاعة قدیسیك اغفر

ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ.٨ 

 .معي في البریة سار/ توغل

ϥⲛⲁⲧⲟϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁϫⲁϫⲉ ⲛ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈.٩  

  ) ١٧:١٧مز ( .دائي األقویاء ومن الذین یكرهونيهو سوف ینجني من أع

                                                             
1 Wb I. 461,1-11; KRI III, 29. 
2 P.E. Newberry, The Amherst Papyri (London: 1899), 20. 
3 Allen, Middle Egyptian, 83. 
4 Aylward  M. Blackman, Middle Egyptian Stories, Bibliotheca Aegyptiaca II. (Bruxelles: 1972), 35. 
5Alan Gardiner and J.Černy, Hieratic ostraca, Vol I (Oxford, 1957), Pl. LXX, 2,4-5. 
6 Emmanuel  Lanne , Le Grand Euchologe du Monastére blanc, PatrOr 28 ( 1958): 292. 

  .٢٩٢، )٢٠١٤سكندریة للدراسات المسیحیة، مدرسة اإل: القاھرة( .خوالجي الدیر األبیض، )األنبا(إبیفانیوس  ٧
، مجلة مدرسة "M580حسب مخطوط مورجان) أبو نُفر(أُونوفریوس سیرة القدیس : أنبا ببنوده"صموئیل القس قزمان معوض،  ٨

  .٢٧٢:)٢٠١٥(، ١٩سكندریة اإل
9 Ps (17:17),  17. 
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  :المختلفةغة المصریة القدیمة ن خالل مراحل اللُّ یالظرفصور هذین ایلي جدول یوضح تدرج فیمو 

  القیمة الصوتیة r-bnrشكل الظرف  التأریخ
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  التأریخ r-Xnwشكل الظرف القیمة الصوتیة

 

r-Xnw 

٥  

٦ 

OE 

 

r-Xnw  

٧ 

٨  

ME  
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r-Xnw 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

LE  

  

Xn  

  

  

  

  

  

  

 

Xn.w 

 

٥ 

٦  

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١  

١٢ 

Dem 

  

  :وفیما یلي جدول بأشكال الظرفان من خالل اللهجات القبطیة المتعددة

                                                             
1 KRI VI, 760, 11; LEE. I, 382. 
2 URK IV,180,10& 1021,7; KRI V,362,6-8. 
3 URK V, 80, 14.  
4 LEE.I, 382. 
5 Dem.Les, 2, 1. 
6 Dem.Les, 23,6. 
7 Dem.Les, 37,1. 
8 Dem.Les,40,3.  
9 DemLes, 78, 11. 
10 DemLes, 159, 7. 
11 DemLes, 171, 8. 
12 DemGloss, 381. 
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ⲉⲃⲟⲗ اللهجة  ⲉϩⲟⲩⲛ اللهجة  

١ⲉⲃⲟⲗ  

 
 ٢ⲉϩⲟⲩⲛ  الصعیدیة، البحیریة

البحیریة،الفیومیة، الصعیدیة، 

  لهجة مصر الوسطى

ⲉⲃⲁⲗ 

 

 الفیومیة

 
ⲁCⲟⲩⲛاألخمیمیة  ٣  

٤ⲁⲃⲁⲗ 
/ األخمیمیة، األخمیمیة الفرعیة

  األسیوطیة
٥ⲁϩⲟⲩⲛ  

لهجة / األخمیمیة الفرعیة

  مصر الوسطى

ⲉⲡⲟⲗ 

 
  البحیریة  ٦ⲁϦⲟⲩⲛ  البشموریة

   ⲉϦⲟⲩⲛ  القبطیة القدیمة  

  ⲉϩⲟⲛالبحیریة ٧  

   ٨ⲉⲟⲩⲛ الفیومیة  

  :الخاتمة

من خالل ذكر األمثلة السابقة من خالل النصوص المصریة القدیمة والقبطیة إلى أن الظرفان  یخلص البحث

أشكالهما في  ة المصریة القدیمة باإلضافة لتنوعالقبطیان ذي أصول مصریة قدیمة، وقد تعددت أشكالهما في اللُّغ

 .القبطیة من خالل تنوع اللهجات

  

                                                             
1 CD, 34a. 
2 CD, 685b. 
3 Rodoelf Kasser, “Dialects” in CopEnc, edited by Aziz S. Atiya, Vol.8. (New York: Macmillian, 
1991):89  
4 Wolfhart Westendorf, Koptisches Handwörterbuch.  (Heidelberg: Universitaetsverlag Winter, 1977),  
23. 
5
 Pirre Lacau, “Textes Copted en Dialectes Akhmimique et Sahidique” BIFAO 8 (1911): 50. 

6 Youhanna Nessim Youssef, “Bohairic Coptic hymn in praising St.Peter and Paul”, JCoptStud 11(2009):  
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Helmut Satzinger, An Old Coptic Text Reconsidered PGM 94 ff, in Coptology:  Past, Present, and 

Future, Studies in Honour of Rodolphe Kasser, OLA 61 (Leiden, Peeters, 1994), 214. 
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