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تالحظ  علالفا بالنظر فى جمل نصوص األىرامات و تحديدًا فى أمر
 تواجده فى أماكن مختمفة من الجممة، وذلك من خالل نوعيو االسمى

والمضمر، أو من ينوب عنو، والمحذوف الذى يتم التوصل إليو من سياق 
 معنى الجممة، والفاعل الذى قام بأكثر من فعل، والذى ُيؤمر لمقيام بالفعل.

مباشرة وأحيانا وعن مواقعو المختمفة فاالسمى احيانا ما يأتى بعد الفعل 
أخرى يسبقو، أو يأتى بين المفعولين بو وألجمو ، أو بعد المفعول بو. أما 
ذا كان منفصال فيأتى  الفاعل المضمر المتصل فيأتى بعد الفعل مباشرة ، وا 

 . مقدما عمى الفعل

ولمسمات المشتركة بين المغة العربية والمغة المصرية القديمة كمغتين    
حتواء ا لمصادر المصرية عمى شواىد وقرائن توضح التقارب ساميتين، وا 

بين المغتين، ولقد اكد عبد العزيز صالح عمى أن ذلك التقارب تجاوز 
إستخدام المفردات واأللفاظ إلى القواعد النحوية التى تعتبر األكثر حجة فى 

بناء الجممة فى  فإن 2المغة العربية . فبأخذ ما جاء فى1مجال تأصيل المغات
عمى ترتيب يجب مراعاتو بين كمماتيا فتتقدم واحدة عمى  األول يقومالمقام 

األخرى وجوبًا وجوازًا، واألصل فى الفعل وجوب تقدمو عمى فاعمو ومفعولو، 
 واالصل فى مكان الفاعل أن يتقدم عمى المفعول.

                                                           

1
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الظاىر ما دل عمى معناه بدون قرينة ويكون  أو ُمْضمر، الفاعل إما ظاىر
و جمع، مذكر أو مؤنث، والمضمر ما دل عمى معناه بقرينة مفرد أو مثنى أ

تكُمم أو خطاب أو غيبة، وىو إما أن يكون ضمير متصل اليصح اإلبتداء 
بو أول الكالم أو منفصل ويصح اإلبتداء بو. وىناك نائب الفاعل الظاىر 
والمضمر. وكذلك الفاعل المحذوف ووضعت اسباب كثيرة لحذفو منيا 

و أو الجيل بو أو العمم بو ...إلى غير ذلك ويستخدم ما الخوف منو أوعمي
ينوب عنو، كذلك إستخدم الفاعل ألكثر من فعل. ولقد تالحظ فى 
النصوص كثرة إستخدام المضمر دون وجود فاعل اسمى يعود عميو ولكن 

 من المحتمل إنو معموم لمن يتمو ذلك النص لذلك التوجد اشارة اليو.
 دراسة قواعدية الفاعل ولكن تقوم بتتبع مواقعوىذه الدراسة التيدف إلى 

فى ترتيب  -عمى سبيل المثال ال الحصر  -فى نصوص األىرام  وأشكالو
بالفقرات المختمفة لمنصوص، كما سوف تعمد الدراسة لمترجمة  الجممة

براز مكان ذلك الفاعل الذى إتضح من  الحرفية اليضاح تفاصيل الجممة وا 
 : خالل اآلتى

The verb + the object + in+ the nominal subject. 

الذى تقدم عميو  لتوضيح الفاعل االسمى والتأكيد عميو وىو  in*وتأتى
الفعل االول والمفعول،  وبدون ضمير عائد يحل محمو او يشير إليو بعد 

 الفعل الثانى بالجممة. 
(T) 3 

Dd–mdw  in  nwt  (t)  rdi.n=(i)  n=k  snt=k  Ast 

 )يا( تتى لقد وىبُت لك اختك ايسو. 4ل بواسطة نوتكالم يقا
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In+ the nominal subject + the verb +reflexive pronoun + 

object. 
*إستخدم ضمير عائد عمي الفاعل االسمي ووضع بعد الفعل مباشرة. )وىو 

 (Urk I,8,15اسموب كان متبع ايضا فى نصوص االفراد 
 

(N) (N)5 
in  skr  wab=f  (N) in  Ra  di=f  a=f  n (N) 

بواسطة سوكر الذى يطير نفرايركارع،  بواسطة رع الذى يقدم ذراعو 
 .6لنفرايركارع

 
The verb + object + the verb + dative + the nominal 

subject + object 

*الفاعل االسمي الذى قام بالفعل بين المفعولين: المفعول الجمو والمفعول 
 بو.

7 

Dd–mdw  di.n  n=k  Gb  irty=k 

 كالم يقال )شخص ما قال(  لقد وضع  لك جب عينيك.
 

The nominal subject + the verb + object 

*قدم الفاعل االسمى )مضاف ومضاف إليو( عمى الفعل ولم يظير 
 . الضمير العائد عميو بعد الفعل

                                                                                                                                  

4Dd–mdw inَ غرخذو يع انفاعم االعًً، وظهش فً َظىص ذعثُش

وًَكٍ يشاجعح  sn وإرا اعرخذو انفاعم انًضًش فُغرخذو انضًُش  Wb.I,89,7اإلهشاو

Wb.I,89,8-9   
5
 P T, 990c 

7
م انزي عُقىو تانفعم ذشجًها فىنكُش )إَه عىكش ، وإَه سع(  كرقشَش وذأكُذ عهً انفاع

 pw  .Faulkner, Pعهً انشغى يٍ عذو وجىد انضًُش انشخض انثانث 

T,p.167,Utt.479 
7
 P T I, 9d 
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8 
sA  nwt  wp  Xt=s 

 .  ابن نوت )الذى( يشق رحميا
 استخدم كسابق فى جممة صمة تقديرية( )الفاعل االسمى

 
The nominal subject (as nominal clause) + the verb 

+dative + object 

*استخدام ضمير عائد عمى الفاعل االسمى بعد الفعل، وىنا فعمين فحذف 
وذلك لمعمم بو من   in . n =(i)الفاعل وجوبًا فى الصيغة الفعمية الثانية 

  iwi .n =Iالصيغة االولى 
 

(N) 
9
 

Dd-mdw  hA (N) pw  ink  sA=k  ink  @r  iwi .n=i  in.=(i)   
n=k  irty  @r 

ابنك انا حور لقد اتيت واحضرت لك عينى  و انااننفرايركارع يا  قول الكالم 
 . حور

 

 *وأحيانًا يكون الفاعل مأمور )من شخص مجيول( بفعل الفعل
10

 

Dd–mdw  DHwty   d  n=f  tp=f  ir=f 

 . لو رأسو عميو 11ضع.لتو حوتت يا تالوة :

                                                           

8
 P T I, 8f 

9
 P T I, 69a  

. eine , iniيٍ أطم انكهًح وَرفق رنك يع انكراتح انقثطُح  iفإٌ  iniوتانُغثح نهفعم 

Wb.I,90 
10

P T 1,10b 
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وًَكٍ اٌ ذعطً يعًُ يا َغًً فً انهغح انعشتُح تااليش انًجاصي وهى 

وذكىٌ انرشجًح )نعم( َذًم يعًُ انطهة او انذث او انشجاء وذرشجى 

ذىضع نه سأعه عهُه ، وهٍ ذذًم طُغح انطهة أو انذث وَطهق عهُه فٍ 

و انشجاء وذكىٌ انرشجًه أَضاً )نعم( ذىضع انهغح انعشتُح األيش انًجاصٌ أ

نه سأعه . 
12

 

 (N) 
13

 

@r  iwn   r  n (N)  pn 

)الفاعل االسمى سابق فى جممة  .نفرايركارع ىذا  فتح فم)الذى( ي حور
 . صمة تقديرية(

 
The verb + the object + the nominal subject 

 وجوبى. *تقدم المفعول بو الضميرى عمى الفاعل االسمى تقديم
14 

qmA.n  Tw  Gb  msj.n  Tw  psDt. 

 . صورك جب ، انجبك تاسوع اآللية
15 

mAA  T(w)   it=k  mAA  Tw  Ra 

 .  يراك ابوك ، يراك رع
16

 

Sn  Tw Xnw–aw   mwt=k  nwt 

                                                                                                                                  

11
تظىسذه انًىجىدج فً انُض تظُغح االيش   ذشجى فىنكُش هزا انفعم 

Faulkner,PT,utt.17,p.3  ٍُوهى شكم كراتً غُش يذسج فً قايىط تشن ،

Wb.,I,76   
12

www. داس انثالغح وانُقذ  –شثكح دوس انهغح انعشتُح   Forumarabia.com 
13

P T I, 13d 
14

P T I , 258b 
15

 P T I, 199c   
16

 P T I, 208b 
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- - 

. )الفاعل االسمى مضاف ومضاف إليو بإضافة يطوقك حضن امك نوت
 . مباشرة(

 
The vocative + the verb + the pronominal subject + 

dative + object 

 (w) 17 
Wsir  (w)  wp = i  n=k  r=k 

 .  يأييا المرحوم  ونيس. سافتح لك فمك
The verb + the subject as a pronoun + object 

  
18 

gmi.n=f   sw dy19Hr-gs=f  m  gHst 

 . موضوعًا عمى جانبو )متكئًا( فى جحست لقد وجده
خدام الضمير المتصل كفاعل ولكن استخدم ايضًا الضمير *ولم يقتصر إست

ذا أخذنا بما جاء فى العربية من تقديم الفاعل فى  المنفصل ) اإلسنادى( ، وا 
، فإن ذلك يتفق مع ما جاء فى 20الجممة الفعمية إذا كان ضمير منفصل

 المصرية القديمة وذلك من خالل الجممة التالية، .
 (w)21 

swt  ii r (w) 
 . ( يأتى ضد ونيسذىال)ىو

                                                           

17
P T I, 30b 

18
P T I, 1033b 

19D, d(w), dy, wdy : give, place see Edel, 205,250,& Wb.I,384ff 

&V,414 
21

 91ص –انجضء انثاًَ  –انُذى انىافً  –عثاط دغٍ 
21

P T I,232a ; Faulkner,PT,utt 230,p.55 
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- - 

وىنا خرج الضمير االسنادي عن استخدامو المعتاد واستخدم كفاعل مقدم 
 في الجممو الفعميو لمتأكيد عمي من قام بالفعل 

The verb in passive + dative + object. (تذوٌ انفاعم) 
 

22
 

Dd–mdw  d23  n=k  tp=k  smn  n=k  tp=k  ir qsw 

 ثبت لك رأسك عمى العظام، و)لعل( تُ رأسكلك  تُوضع قول الكالم )لعل(   
. 

والجممة  بيا نائب فاعل وفى العربية اوضح النحاة أن القدماء قد أطمقوا 
فاعمو، وأن نائب الفاعل قد  عمى نائب الفاعل  المفعول الذى لم يسمي

يكون مفعول بو فى أصمو وغير مفعول بو كالمصدر والظرف والجار مع 
مفعول حل محل الفاعل الذى لم ُيسمى   tp=kكون وعمى ذلك في24مجروره.

 .  فى الجممتين
 

The verb + subject + object 

  *وىو ترتيب بدييى لمجممة الفعمية
 (w)   (w) 25 

Dbn  (w)  pt  mi  Ra  xns  (w)  pt  mi  DHwty 

جول السماء مثل رع وأعبر أ عما يفعمو: الممك وترجمة الجممة إما يتحدث
، وفي ىذه الحالو كان من المفترض ان يظير الضمير مثل جحوتىالسماء 

أو )يمكن أن يستخدم اسم الممك كفاعل فى  iالمتصل الشخص االول 

                                                           

22
P T I, 9b 

23
 Wb.V,414 

24
 1هايش  96ص  -انجضء انثاًَ    –انُذى انىافً  –عثاط دغٍ 

25
P T I,130d 
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- - 

الجممة وشخص ما يحكى عن ما فعمو وتترجم الجممة: يجول ونيس السماء 
 .   كرع، يعبر ونيس السماء كجحوتى(

ىو جب ولكنو لم يظير فى وفى الجممة التالية فمن سياق الفقرة  فالفاعل 
 .  ذلك الجزء من التالوة

26
 

Dd–mdw  di  n=f   irty=f 

 . اهقدم لو عينكالم يقال )لعل( تُ 

مفاعل الغائب والذى يتم *ويتشابو ذلك مع ما ورد في القبطيو من االشاره ل
التعبير عنو من خالل الضمير العائد )ضمير عائد عمى فاعل مجيول(، 

من خالل سياق الجممة دون وجود فاعل اسمى لمتعبير  ذلك الفاعلنتبين و 
 .  عنو

enfouwS an etreu[w Hn tana,wriCiC 

(onnophr.211:18) 
 )أى الشر( ال يريدىم )أى المتعبدين أو الناسكين( أن يبقوا فى عزلةإنو  

 

The verb + noun clause as nominal subject (for 
emphases) + some verbs without subject 

* تتوالى االفعال فى الجممة بدون فاعل معتمدة عمى الفاعل الجممة 
 . االسمية

  
 (N)  

 
27

 
                                                           

26
P.T I, 9c 

27
 P T, 11a-b,12a 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األهرامات فى نصوص فلسفة استخدام الفاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثهاء الرشيدي د. 

- - 

Dd-mdwhA (N)  iw.n=(i)  m-sxn=k  ink  @r  mDd.n=(i)  
n=k  r=k  
ink  sA=k  mry=k  wp.n=(i)  n=k  r=k  Hw=(i)  sw  n  
mwt=f  rmi=s  sw 

تيت فى البحث عنك، انا حور. لقد ضممت لقد ا كالم  يقال يا نفرايركارع 
 .  ويبكحتى تلك فمك انا ابنك محبوبك. لقد فتحت لك فمك واعمنتو المو 

فى تمك الفقرة استخدم الفاعل االسمى الضمير المتكمم لتوضيح ما قام بو 
عمى ما  28من افعال ويتشابو فى ذلك مع ما احتوتو النصوص القبطية

ما يأتى ىذا النوع فى الجمل التى تسمى  يعرف بالفاعل الغائب. وغالباً 
وفييا   "Infinitival Subordinate Clause"الجمل التابعة المصدرية

ثم تتوالى المصادر فى باقى الجممة بالجممة يأتى الفاعل مع المصدر األول 
 . بدون فاعل إعتمادًا عمى وجود الفاعل مع المصدر األول

- e I ouwš  e nau  eta swnempa+ mou (KHML 

175:20-21)            

 . أن أرى أختى قبل أن أموتارغب أنا 
 

The vocative + the verb + the dative + the object as the 

nominal subject for next sentence  +virtual relative clause 

والجممة فى صيغة المبنى لممجيول وفييا المفعول استخدم كنائب الفاعل    
 وىو يقوم بدور الفاعل المقدم فى الجممة التالية 

 

 (N) 
29

 

                                                           

28
 Reintges,Chris.H Coptic Egyptian (Sahidic dialect)ALearner,s 

Grammer,Germany,2004,p.520 

اعرخذو َفظ االعهىب فً انكراتح فً َظىص افشاد انذونح انذذَثح دُث قذو انفاعم فً 

 جًهح فعهُح ثى جاءخ االفعال فً تاقً انجًهح تذوٌ فاعم

(Urk.Iv,74:12-16) 

 
29

 P T I, 15  
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- - 

Dd–mdw  wsir  (N) ini  n=k  sA=k  mrrw=k  wp r=k 

 فاتح حبوبكمابنك  ُأحضر إليك يأييا المرحوم نفرايركارع لقد كالم يقال
 . فمك

 

The nominal subject + the verb + reflexive pronoun 
30

 

nTrw  nbw  Dd=sn…. 

 ....ن جميع اآللية يقولو 

 

The verb + the nominal subject + adverbial phrase 

 (p) 31 
ii.n  sA (p)  m Htpit  (w) in  nwt 

، قيل )ذلك( بواسطة نوت. )أو كما ترجميا زيتو:  فى سالمابن ببى اتى 
 32أى نوت(ىكذا قالت 

The verb in passive + dative + object 
 

33 
di n=k  pt  di n=k  tA  di n=k  sxt–iArw Hna  nTrwy  ipw 
aAw prw im  iwnw 

يارو مع إُقدمت لك حقول و ُقدمت لك األرض، و لقد ُقدمت لك السماء، 
 . ىذين اإلليين العظيمين الخارجين من ايونو

                                                                                                                                  

  
30

  P T I, 4c 
31

  P T II,1021b 
32

Sethe, Übersetzung und Kommentarzu den 

AltägytischenPyramidentexten, Glückstadt und Hamburg,B.IV(1), 

S.303   
33

 P T II, 1010b  
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- - 

(w) 
34

 

Wsir (w) wp  r=k  m  mHt  im=k 

 . أييا المرحوم ونيس لقد ُفتح فمك لملء ما بداخمك
 35*إستخدام فاعل واحد بعينو مشيرا إلى ما قام بو بعدد من االفعال

(N)  
Dd–mdw wsir (N) di.n  n=k  @r  irt=f  Htm.n=k  hr=k  
im.s 

 (N)  
hA (N) pw  iw.n=i ini.n  n=k  irt @r 

(N)  
Dd–mdw (N) pn  mH.n  kw  @r  m  ir(t)=f  tm.ti 

(w)  
hA (w) prw  xr  sA=k  prw  xr  @r 

 
iw.n=i ini.n  n=k  irt  @r qbib=k  Xr=s  ini.n  n=k  
sXr=k36Tbyt=k 
كالم يقال أييا المرحوم نفرايركارع  لقد أحضر لك حور عينو، فمتمد أو 

أى حور( )أى الممك( وجيك بيا. يا نفرايركارع  لقد اتيت )37تجيز
وأحضرت لك عين حور. كالم يقال يا نفرايركارع ىذا لقد ممئك حور بعينو 

. يا ونيس )إنو( الخروج البنك، الخروج لحور. لقد اتيت واحضرت  الكاممة
 . لك عين حور فمينتعش قمبك بيا، لقد احضرىا إليك تحت نعميك

                                                           

34
 P T I , 36c 

35
 P T I, 19c, 20a, 21c, 22a-b  

37
 صائذج فً انُض.

36
 Wb.III,196َشجع إنً   ح كراتح أخشي نهكرات  
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- - 

 ل.*إستخدام اسم الفاعل وىو اسم مصوغ لمداللة عمى من قام بالفع
 (w) 38 

Wsir iTi  n=k   smDdw  niswt  nbw  mdw  m  rn  n Dw 

 . يا اوزير خذ إليك كل كارىى ونيس والمتكممين باسم السوء

 (T) 39 
Dd–mdw  nfr.wj40mAiw (mAw)  (t)  sSd  im(y)  wpt  Ra 

 كالم يقال كم ُيسعد مشاىدو  تتى العصابة التي في جبين رع 
، أن المصرى نفسو تطرق إلى الفعل الذى يمكن أن *ما يجب أن يشار إليو

يكون ليس لو فاعل محدد وبصورة واضحة، وذلك ربما فى ثالث مواقع 
ستخدم فعل واحد فى كل الحاالت وكرر ذلك الفعل  بنصوص اإلىرام، وا 

 :  مرتين، فى حين عندما ذكر الفاعل لم يكرر الفعل، ويتضح ذلك كما يمى
41 

is  is  Hna (xr)  kA=f 

: شخص ما ذىب مع كاىو. ويفسر ذلك بأن من قام 42وترجميا فولكنر
بالفعل شخص غير معموم ألن الفاعل سواء كان اسمى أو مضمر فيو 

 is معموم ومحدد، ويمكن طرح أن يعتبر الفعل الثانى فى صيغة الحال 

is(w) وتترجم الجممة يذىب ذىابا أو يسير سيرًا مع كاىو، وىى حالة ،
فاعل يقوم بالفعل. ويرى احمد االنصارى أنو من الممكن أن وصفية الى 
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يكون الشكل الثانى لمفعل ىو اسم فى موقع الفاعل لمفعل الذى يسبقو، 
 . 43وعمى ىذا تترجم الجممة: يذىب ذاىب مع كائو

 

 : من خالل ما طرح يمكن أن نوضح
جوازا،  يكون فى بعض الجمل وأن الفاعل ليس لو مكان محدد ، و حذف 
ولعل تتضح فمسفة المصرى فى ذلك وخاصة ، ىحذف وجوبكان ىناك ما ك

فقط دون بيان الفاعل الذى ربما يكون   Dd mdwمع الجمل التى تبدأ ب 
  . قدم الفاعل عمى المفعول بو تقديم وجوبىالكاىن، كما 
إلى العفوية الواضحة اسموب كتابة الجمل التى اوردىا البحث  ربما ينسب

يا سردى وآخر ممقى أو سجل تمك النصوص فجزء منفى وضع وكتابة 
 . كتالوة

من المحتمل إسيام أكثر من شخص فى التوثيق فخرجت النصوص غير 
عند إستعراض الجمل سالفة الذكر  لوحظ  .متبعة ألسموب اجرومى واحد

إنيا من اكثر من ىرم ، كما إنو اليمكن الجزم بأنو كان اسموب متبع فى 
رة وذلك الن بعض األساليب لم يأخذ بيا فى نصوص الكتابة فى تمك الفت

 . 44أفراد الفترة
األخذ بالترجمة الحرفية ما اوضح مدى إختالف شكل ومواقع  كان فى 

الفاعل االمر الذى أدى إلى إعتبار أن المصرى كان لو فمسفة خاصة فى 
 . تناول كتاباتو
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قغى اِثاس تكهُح  –ح يُاقشح شفهُح يع أ.د.ادًذ االَظاسي اعرار انهغح انًظشَح انقذًَ 

 اِداب جايعح عىهاج
44

 Urk.I,s.68ff. 
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