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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  •	يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  •	ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  •	ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب  	•
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  •	تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم  	•
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�س  الحوا�شي  •	تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  •	تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  •	ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
وما اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون 

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  •	بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ‘The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382’, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. ‘Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna’, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. ‘The Late Period, 664-323 BC’, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند  	•
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  لبد  	•
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
 300 تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة  	•
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  لبد  	•
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
•	تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
•	اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب. 	•

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة



�أبجديات 442011 

Abstract
A few people wrote about Ahmed Kamal Pasha (1851-1923) or mentioned some of his 

works, but no one paid real attention to his huge effort, his dictionary Manuscrit Lexique de 
la langue Égyptienne Ancienne since 2002 when SCA started publishing its 23 volumes, except 
what is published by me separately, or together with the team of the ‘Studying, Indexing and 
Verifying the Ahmed Kamal Pasha ’s Ancient Egyptian Dictionary Project (KDP)’.

The present study aims to record, in historical order, the total of Ancient Egyptian words 
in each study of Kamal’s works, since his first book on Ancient Egyptian History (1883) until 
his death in 1923, including his final (Ancient Egyptian Dictionary). 

The researcher records 504 words (Table 1) in Kamal’s second book on Hieroglyphic Grammar 
(1885/6); then his Arabic book with French title Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les noms 
des plantes (1889/90) contains 790 words (Table 2), but in his book Ancient Egyptian Civilization 
Boghiyat al Talebeen… (1891/92 – 1894/95) includes ‘Four Dictionaries’ with a total of 1389 
words (Tables 3 and 4), three of them (1021 words) are in Hieroglyphic and Demotic: the first 
concerns deities (578 words), the second deals with metals and stones (89 words), the third 
is related to animals and their parts (354), while the fourth Dictionary (Table 4) contains the 
Arabic names of Planets (368 words). He mentioned a few words in his book about ‘Heliopolis’ 
(1896): names of geographical sites and some deities relating to this great ancient city. Between 
1914 and 1917, Kamal climbed towards the top, collecting extra specific words in various small 
studies, comparing with the ancient Egyptian words with the Arabic words. At the end, the 
researcher records 12.730 ± 994 words (Table 5) in Kamal’s biggest work Manuscrit Lexique de 
la langue Égyptienne Ancienne (since 2002 to present), also compares his results with the others, 
H. Brugsch, E.A.W. Budge, and the Berliner Wörterbuch (Tables 5 and 6). Finally, the author 
compiles all results together (Table 7) to evaluate Kamal’s efforts during his long lifetime, the 
total words of each sign or sound in each study.

�شعـود ال�ُشـّلم: ‘اأحمد با�شا كمال’ )1851-1923م( 
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Ahmed Kamal Pasha (1851-1923)
 Steps to his Ancient Egyptian Dictionary (Chronological-Statistical Study)

با�سم �سمري ال�رشقاوي
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عام 1883م 

محا�سـن  في  الثمـين  العقـد  كمال،  )اأفندي(  اأحمد 
�لمطبعة  الم�سريين،  من  الأقدمين  اآثار  وبدائع  واأخبـار 

�الأميرية  )بوالق، 1300 هجرية(. 

بعدد  �لجزم  يمكن  ال 
به؛  وردت  �لتي  �لمفرد�ت 
يجمعها  وال  متفرقة  الأنها 
في  جاء  مثلما  و�حد  قامو�س 
ذكرها.  �لتالي  �أعماله  بقية 
�لملوك  خر�طي�س  فبخالف 
ب�ستى  �لمنت�سرة  و�لملكات 

)�سنو�سرت(  ‘و�سرت�سن  م�سلة  ونق�س  �ل�سفحات، 
بهذ�  �لو�ردة  �لمفرد�ت  تنوعت   ،)54 )�س  �الأول’ 
�لنيل وفروعه وم�سابه )�س4(،  �لكتاب بين م�سميات 
و�أ�سماء م�سر و�أ�سجارها وترعها )�س7(، و�أ�سماء بع�س 

معبود�تها و�أقاليمها ومدنها �ل�سهيرة )�س17-9(.6

عام 1886/1885م

اللغـة  قواعـد  في  البهيـة  الفرائـد  كمال،  )اأفندي(  اأحمد 
�لفنون  مدر�سة  مطبعة  حجر’،  ‘طبع  الهيروغليفيـة، 
 1303 )بوالق،  �الأولى  �لطبعة  �لميرية،  و�ل�سنائع 

هجرية(. 

�لذي   - �لكتاب  هذ� 
وحيدة،  طبعة  في  �سدر 
بتقنية ‘طبع حجر’ من ‘مطبعة 
و�ل�سنائع  �لفنون  مدر�سة 
مكتوبة  بوالق’،   - �لميرية 
بخط �ليد )في 222 �سفحة، 
فهر�س  بدون  �سدرت 

عن  )م�سرية(  ‘وطنية’  در��سة  �أول  ُيعّد   - محتويات( 
وهناك  �لعربية،  باللغة  ت�سدر  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة 
من هذ� �لكتاب �لمخطوط - �ل�سادر منذ قرن وربع 

م�سر2  خديو  �أنعم 
�لثاني(  حلمي  )عبا�س 
من  �الأخير  �لعقد  في 
ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن 
تاريخ  في  وتحديًد� 
)1892/4/26م( بالرتبة 
‘�لثانية’،  )�لحكومية( 
 على ‘�أحمد )بك( كمال’ 

وُمجمل  لكفاءته  وذلك  �لم�سريين(؛3  �الآثاريين  )�أبي 
في  �سو�ء  �لوطنية،  وخدماته  وموؤلفاته،  �لعلمية،  �إنجاز�ته 
وقد  �لحفائر.4  عالم  في  �أو  ومدر�سته  �لم�سري  �لمتحف 
�أر�د �لباحث في هذه �لدر��سة عر�س �أحد جو�نب �لتفوق 
به  قام  �لذي  �لفريد  �لمجهود  تقييم  خالل  من  �ل�سالفة، 
هذ� �لعالم �لجليل �لُمكّرم �لُمنعم عليه، وتحديًد� في باب 
و�حد من �أبو�ب تمّيزه، �أال وهو مجال �لدر��سات �للغوية، 
فقد تمّيز بمنهج فريد في معالجته للغة �لم�سرية �لقديمة، 
يت�سح في عدة نقاط �سيتناولها �لباحث في هذه �لدر��سة، 

كلٌّ ح�سب مو�سعه.

والإي�ساح هذ� �لمجهود �لذي ��ستغرق قر�بة ُثلث قرن 
در��سات  عر�س  �لباحث  على  وجب  تقريًبا،  �لزمان  من 
ذلك  يفيد  ما  )لقلة  منها  �لعربية  وبخا�سة  ‘�أحمد كمال’، 
�إطار  ظل  في  وتناولها  �الأخرى(،  در��ساته  في  �لمجال 
منهج �لعر�س �لتاريخي لتقييم �الإنجاز �لذي حازه عبر كل 
عمل �أقدم ‘�أحمد كمال’ على ت�سنيفه، و�سواًل في م�سيرته 
�لعلمية �إلى تاجها وُدرتها بم�سروع عمره ‘مخطوط معجم 
من  �الأولى  �لدر��سة  هذه  وُتعد  �لقديمة’.  �لم�سرية  �للغة 
نوعها؛ �إذ تنفرد بقيامها بدر��سة تاأريخية - �إح�سائية لعدد 
�لمفرد�ت �لو�ردة في كل در��سات )ُكتب( ‘�أحمد كمال’ 
�لعربية، ُمرتَّبًة ح�سب �سدورها من �الأقدم �إلى �الأحدث5، 

وهي كالتالي:
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بالحروف  لمفرد�تها  �ل�سوتي  �لمنطوق  كتابة  اأوًل: 
ا عن �لحروف  �لعربية )فيقول: ‘د�ست’ و ‘حعـپ’(، عو�سً
�لالتينية �لمعتادة من ِقَبل �لمتخ�س�سين )dSt و Hap( كما 

كان وال يز�ل �سائًد� حتى �الآن. 

ثانيًا: ��ستخد�مه �لت�سكيل و��ستخد�م �لحروف �ل�سوتية 
بر�أي   - معتمًد�  و�لنطق،  �لت�سكيل  في  )�لمتحركة(  �للينة 
مو�سوع  كتابه  ُيمثلها  �لتي  �لمرحلة  هذه  في  �لباحث، 
�آخر  �لتقريب من ُنطق تلك �لمفرد�ت في  �لدر��سة - على 
�لمر�حل �لخطية للغة �لم�سرية �لقديمة، �أال وهي ‘�لقبطية’، 
�لخط  مرحلة  وفي  �لمتاأخر  �لع�سر  لغة  في  و�إرها�ساتها 
�سيطّوره  �لذي  �لمنهج  ذلك  )�لديموطيقي(.  �لديموطي 
الحًقا في قامو�سه )ُمعجمه(، ُمقرًبا ُنطق �لمفردة �لم�سرية 
�لقديمة �إلى ُم�سابهتها في غيرها من لهجات/ لغات �لعائلة 
و�لتي  �للغوية �لتي تنتمي �إليها، �ل�سهيرة با�سم ‘�ل�ساميات’، 
�أطلق عليها مجمع �للغة �لعربية في طر�بل�س- ليبيا )تو�سيات 
ندوة �لنقو�س �لعروبية �لقديمة:من 5 �إلى 8/ 5/ 2005 م( 

��سم ‘�للهجات �لعروبية’.8

ثالثًا: �عتماده على تق�سيم ُنحاة �للغة �لعربية في �لتعامل 
مع قو�عد �للغة �لم�سرية �لقديمة، فجاء كتابه لي�س ترجمًة �أو 
تعريًبا لمنجز�ت علوم �للغة �لم�سرية �لقديمة في �لكتابات 

من �لزمان - ن�سختان ورقيتان: �إحد�هما متاحة لرو�د 
من  �سيئة  حالة  في  لكن  �لم�سري،  �لمتحف  مكتبة 
�لحفظ )�سكل 1( ب�سبب ‘حام�سية’ ورقها، و��سفر�ره 
بع�س  وظهور  وتلف7  ُدكنة  من  �أ�سابه  وما  �ل�سديد، 
�لُبقع، ب�سبب عدم ترميمه �أو حفظه حفًظا الئًقا. بينما 

�لن�سخة �الأخرى بد�ر �لكتب. 

�لكتاب غري مفهر�س، لهذ�  �أن  وجديٌر باملالحظة 
بالكتاب  جاء  ما  تف�سيل  عن  الحًقا  �لبحث  �سياأتي 
الأهميته يف �سياق ‘معاجلته للغة �مل�رصية �لقدمية مبنطلق 

مطابقتها على قو�عد �للغة �لعربية’.

�ألحقه  �لذي  �لمخت�سر  قامو�سه  ت�سّمن  وقد 
فقط،  مفردة   )504( عدد  �لعمل  باآخر  ‘كمال’ 
توزيعها وعددها في كل �سوت مو�سحة في )جدول 
�لحروف،  �ل�سمائر،  �لمفرد�ت،  بخالف  هذ�   ،)1
�لكتاب  طيات  في  جاءت  �لتي  �الأخرى  �الأدو�ت 
لم  لكنها  �لمتنوعة،  ف�سوله  �أبو�به،  �سفحات  �سمن 

ترد في هذ� �لقامو�س �لمخت�سر.

معالجته  في  �لفريد  لمنهجه  �لُممّيزة  �ل�سمات  تت�سح 
�لنقاط  في  �لبهية،  �لفر�ئد  بكتابه  �لقديمة  �لم�سرية  للغة 

�لتالية:

)�صكل 1( عّدة نماذج من الحالة الأ�صلية ل�صفحات الطبعة الأولى من الكتاب )�ص 24، 37، 40، و 68(
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�الأوربية وقتذ�ك، �إنما بمنهج علمي جديد مقارب لقو�عد 
‘�للغة �لعربية’ �لتي تنتمي مع ‘�للغة �لم�سرية �لقديمة’ لعائلة 
كتابه  مقدمة  في  ذلك  �سبب  عن  ويقول  ‘�لعروبيات’. 

)�س3( �لتالي:

‘ولما كانت هذه الآجروميات )يق�سد ُكتب قو�عد �للغة 
�لم�سرية �لقديمة( باللغة الأوروپـاوية وُمرتّبة بتراتيبهم الأجنبية، 
اأحببـُت اأن اأعمـل اآجروميـة باللغـة العربيـة؛ لي�سـُهل لأبنـاء وطنـي 

تناولهـا، ويخـف على األ�سـنتهم فـي هـذه اللغـة تـداولها’.

بدقة،  �الأمر  ذلك  في  منهجه  ُمحدًد�  ذلك،  و�أكمل 
قائاًل:

“�سالًكا طريق النُحاة )يق�سد ُنحاة �للغة �لعربية( في بع�ض 
تراكيبهم، وما ق�سدوه في تبويب اأبوابهم’... �إلخ.

�سالًكا فيه تق�سيم  لهذ� ق�ّسم كتابه ‘�لفر�ئد �لبهية’ - 
ُنحاة �للغة �لعربية لقو�عدها - �إلى: ‘بيان �لخطاأ و�ل�سو�ب 
�لو�قع في هذه �الأجرومية’ )�س 1( بعد �لغالف مبا�سرًة، 
وقد �حتوت على )33 ت�سويًبا(، ‘�لمقدمـة’ وهي مقدمة 
��سم  من  و�أق�سـامه’  �لكـالم  ‘في   ،)3-2 )�س  �لموؤلف 
‘في  �أولها  �أبو�ب:  ثالثة  ثم   ،)4 )�س  وحرف  وفعل 
)�س  �لفعل’  ‘في  ثانيها  )�س 64-4(،  و�أنو�عه’  �ال�سم 
65-123(، وثالثها ‘في �لحرف’ )�س146-123(، 
ثم عّدة مالحق وجد�ول، وتلك �الأبو�ب ُمق�ّسمة د�خليًّا 

كالتالي:

ت�سعة  على  ي�ستمل  و�أنو�عه(  �ال�سم  )في  �الأول  �لباب   •
�أق�سام، غالبيتها ي�ستمل على عّدة ف�سول، وهي:

�لق�سم �الأول: ‘في �أ�سماء �الأعيان و�لمعاني’ )�س    
4-14(، وفيه �أربعة ف�سول: 

�لف�سل �الأول: ‘في نوع �ال�سم’ )�س5-4(، 
)�س6-5(،  ‘في �أحو�ل �ال�سم’  و�لف�سل �لثاني: 
و�لف�سل �لثالث: ‘في �أد�ة �لتعريف’ )�س 7-6(، 
للتذكير  �لمالزمة  �الأ�سماء  ‘في  �لر�بع:  و�لف�سل 

و�لتاأنيث، وفي �الأ�سماء �لب�سيطة و�لمركبة و�أ�سماء 
�الأعالم’ )�س 14-7(.

�لق�سم �لثاني: ‘في �أ�سماء �الإ�سـارة’ )�س 17-14(،    
وفيه ثالثة ف�سول:

�لف�سل �الأول: ‘في �أ�سماء �الإ�سارة �لمو�سوعة 
�لثاني:  و�لف�سل   ،)15  -14 )�س  للقريب’ 
للقريب’  ا  �أي�سً �لمو�سوعة  �الإ�سارة  �أ�سماء  ‘في 
�أ�سماء  ‘في  �لثالث:  و�لف�سل  )�س16-15(، 

�الإ�سارة �لمو�سوعة للبعيـد’ )�س 17(.

�لق�سم �لثالث: ‘فـي �ل�سمـائـر’ )�س 18- 27(،    
وي�ستمل على �أربعة ف�سول:

)�س  �لمت�سلة’  �ل�سمائر  ‘في  �الأول:  �لف�سل 
�لالحقة  �ل�سمائر  ‘في  �لثاني:  �لنوع   ،)20-18
باأو�ئل �الأ�سماء’ )�س 20-21(، و�لف�سل �لثاني: 
لالأفعال  فاعاًل  �لو�قعة  �أو  �لمنف�سلة  �ل�سمائر  ‘في 
‘في  )�س 21-23(، و�لف�سل �لثالث:  �أو مبتد�أ’ 
و�نق�سمت   )25-23 )�س  �لمفعولة’  �ل�سمائر 
بو��سطة،  و)2(  و��سطة  غير  من   )1( �إلى:  لديه 
�أ�سماء �الأع�ساء �لقائمة مقام  و�لف�سل �لر�بع: ‘في 

�ل�سمائر’ )�س 27-26(.

�لق�سم �لر�بع: ‘في �أ�سـماء �لمو�سـول’ )�س 27-   
.)30

�لق�سم �لخام�س: ‘في �أدو�ت �لتنكيـر’ )�س 30-   
َد ‘كمال’ فيه )30 حالة(.  37(، وقد عدَّ

�لق�سم �ل�ساد�س: ‘في �ل�سفـات’ )�س 44-38(،    
وينق�سم �إلى مقدمة وثالثة ف�سول بيانها كالتالي:

�الأول:  �لف�سل   ،)40-38 )�س  مقدمـة 
�لثاني:  و�لف�سل   ،)42-41 )�س  �لت�سـبيه’  ‘في 
و�لف�سل   ،)43-42 )�س  �لتف�سيـل’  �أفعـل  ‘في 

�لثالث: ‘في مبالغـة �لتف�سيـل’ )�س 44-43(.
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 ،)58-44 )�س  �الأعـد�د’  ‘في  �ل�سابع:  �لق�سم    
وبه خم�سة ف�سول:  

�الأ�سليـة’  �الأعـد�د  ‘في  �الأول:  �لف�سل 
�الأعـد�د  ‘في  �لثاني:  و�لف�سل   ،)48-44 )�س 
�لترتيبيـة’ )�س 48-49(، و�لف�سل �لثالث: ‘في 
�لك�سـور’ )�س 49-50(، و�لف�سل �لر�بع: ‘في 
فيه  )�س 50-54( وتناول  �لح�سابية’  �لعمليات 
)�س  و�لطرح   ،)51-50 )�س  �لجمع  م�سائل: 
51-52(، و�ل�سرب )�س 52(، و�لق�سمة )�س 
�لمقايي�س  ‘في  �لخام�س:  و�لف�سل   ،)54-52
وتناول  )�س 58-54(،  و�لمو�زين’  و�لمكاييل 
و�لم�ساحة  �الأر�س  مقايي�س  جو�نب:  عدة  فيه 
�لمكاييل  ثم  �أخرى )�س 56-54(  و]مقايي�س[ 

)�س 57-58( و�الأوز�ن )�س 58(.

 ،)63-59 )�س  �لظـرف’  ‘في  �لثامن:  �لق�سم    
وي�ستمل على �أربعة ف�سول:

�لب�سيط’  �لزمان  ظرف  ‘في  �الأول:  �لف�سل 
ظرف  ‘في  �لثاني:  و�لف�سل   ،)60-59 )�س 
و�لف�سل   ،)61-60 )�س  �لُمرّكب’  �لزمان 
)�س 61(،  �لب�سيط’  �لمكان  ‘في ظرف  �لثالث: 
�لُمرّكب’  �لمكان  ظرف  ‘في  �لر�بع:  و�لف�سل 

)�س 63-61(.

�لق�سم �لتا�سع: في �أ�سـماء �ال�سـتفهام ) �س 63-   
.)64

�أما �لباب �لثاني )في �لفعـل(، في�ستمل على عدة نقاط:   •

)�س66- �ل�ساكنة’  �لحروف  ��ستعمال  ‘مثال 
68(، ‘مثال ��ستعمال �لحروف �لمتحركة’ )�س68-
)�س72-70(،  ‘في ت�سريف �لمادة �الأ�سلية’   ،)70
)�س73- �لمفعـول’  ‘في  )�س72(،  �لفاعـل’  ‘في 
)�س75-74(،  �ل�سميريـن’  ذي  �لفعـل  ‘في   ،)74

‘في �الأفعـال �لم�سـاعدة’ )�س75-81(، ‘في تكويـن 
�لحـال  ‘زمـن  )�س99-81(،  و�إ�سـاغـتها’  �الأزمنـة 
زمـن  على  ‘�لكـالم  )�س83-81(،  )�لم�سـارع(’ 
‘�لكـالم على زمـن �لما�سـي’  )�س84(،  �ال�سـتقبال’ 
)�س99- �لنهـي’  ‘�لكـالم على  )�س84-95(، في 
)�س102- �لفاعـل’  ��سـم  على  ‘�لكـالم   ،)102
)�س108(،  �لمفعـول’  ��سـم  على  ‘�لكـالم   ،)107
‘في بنـاء �لفعـل للمجهـول )ثالثة �أحو�ل(’ )�س109-
‘في  )�س119-115(،  �لم�سـدر’  ‘في   ،)115

تعديـة �الأفعـال’ )�س123-119(.

بينما �لباب �لثالث )في �لحـرف(، في�ستمل على �ثني    •
على  ��ستملت   - د�خلية  ف�سول  بدون  ق�سًما -  ع�سر 

�ثني ع�سر حرًفا، وهي كالتالي: 

)ب�سيطة  �لجـر  حـروف  ‘في  �الأول:  �لق�سم 
‘في  �لثاني:  �لق�سم  )�س131-123(،  ومرّكبة(’ 
�لق�سم  )�س132-131(،  �ال�سـتثناء’  حـروف 
)�س133-132(،  �لعطـف’  حـروف  ‘في  �لثالث: 
)�س133- �ال�سـتفهام’  ‘في حـروف  �لر�بع:  �لق�سم 
�لتعليـل’)�س  ‘في حـروف  �لخام�س:  �لق�سم   ،)134
حـروف  ‘في  �ل�ساد�س:  �لق�سم   ،)137-134
‘في  �ل�سابع:  �لق�سم   ،)138-137 )�س  �لت�سـبيه’ 
�لثامن:  �لق�سم  )�س 143-138(،  �لنفـي’  حـروف 
‘في حـروف �لتمنـي و�لترّجـي’ )�س 143(، �لق�سم 
 ،)144-143 )�س  �لتنبيـه’  حـروف  ‘في  �لتا�سع: 
)�س144- �لت�سديـق’  حـروف  ‘في  �لعا�سر:  �لق�سم 
حـروف  ‘في  ع�سر:  �لحادي  �لق�سم   ،)145
�لنـد�ء’)�س145(، �لق�سم �لثاني ع�سر: ‘في حـروف 

�الإ�سافـة’ )�س146-145(.

رابًعا: لم يكتف ‘كمال’ فقط – كغيره - بقو�عد �للغة 
)�لذي  ‘�لو�سيط’  �لذهبي  ع�سرها  في  �لقديمة  �لم�سرية 
بها  مّرت  لغوية  مر�حل  عّدة  بين  �لثانية  �لمرحلة  ُيمّثل 
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مفرد�ت  �ساماًل  موؤّلفه  جاء  �إنما  �لقديمة(،  �لم�سرية  �للغة 
وقو�عد مر�حل �للغة �لم�سرية �لقديمة: في ع�سرها �لقديم، 
�لخط  ومرحلة  �لروماني،   - �ليوناني  �لمتاأخر،  �لو�سيط، 
هذ�  ولي�س  �لقبطي.  �لخط  مرحلة  وكذلك  �لديموطي، 
فقط، بل �عتمد على تمارين من ع�سور ِجد متاأخرة، تتمثل 
في لوحات جنائزية تعود كتابتها �إلى كتابة �لع�سر �لبطلمي، 
جاءت �سمن مالحق عمله �لعلمي �لفريد، �لتالي تف�سيلها. 

خام�ًسا: وكما �سلف �إيجازه، فقد �أتبع كتابه بمجموعة 
من �لمالحق تت�سمن: 

)�س  وت�سنيفاتها  �لهيروغليفية،  بالعالمات  قو�ئم   -2
.)153-151

‘�الإ�سار�ت  با�سم  ��سطالًحا  لديه  ُعِرف  بما  قائمة   -3
�لبع�س  )�س 153-154(، و�لتي يعرفها  �لب�سيطة’ 
تمثل  وهي  �لهجائية’،  ‘�لحروف  با�سم  خطاأً 

‘�لعالمات �أُحادية �ل�سوت”.

‘�الإ�سارة  با�سم  ��سطالًحا  لديه  ُعِرف  بما  قو�ئم   -4
 ،)155-154 )�س  فاأكثر’  حرفين  من  �لحركية 
و‘�لعالمات  �ل�سوت’  ُثنائية  ‘�لعالمات  تمثل  وهي 

ثالثية �ل�سوت’.

في  �لُمت�سابهة  )=�لعالمات(  ‘�الإ�سار�ت  بـ  جدواًل   -5
بعد  �لباحث  تبين   ،)159-155 )�س  �ل�سوت’ 
�لجدول  هذ�  في  قام  كمال’  ‘�أحمد  باأن  ح�سرها 

بتجميع )131 ت�سـابـًها(.

)�س  مة’  ‘�لُمتمِّ �أ-  �لعالمات:  من  لكل  ا  عر�سً  -6
160-164(؛  )�س  ‘�ل�سوتية’  ب-   ،)160
�لعمومية  �لمخ�س�سات  باأهم  ‘جدواًل  وتت�سمن 

)�لرئي�سة(’ )�س 163-162(.

ل�سبط  �لُمقّيدة  ‘�الإ�سار�ت  �أ-  �سّماه:  لما  ا  عر�سً  -7
‘�ل�سور  ب-   ،)165-164 )�س  �الأ�سو�ت’ 
�لرمزية’  ‘�الإ�سار�ت  )�س 165(، ج-  �سة’  �لُمخ�سِّ

)�س 166(.

‘�الإ�سار�ت  �أ�سماها  �لتي  للعالمات  جدول  عر�س   -8
�لهيروغليفية ذ�ت �لمقاطع’ )�س 185-166(.

�الأمير  �أقد�ر  ‘حكاية  با�سم  �سهيًر�  �أدبيًّا  ا  ن�سًّ  -9
بردية  )من  �لديموطي  �الأ�سل  عن  نقاًل  �لم�سحور’، 
‘هاري�س 500”(، و�لن�سخ �لهيروغليفي �لذي قام به 
وتكملته  وترجمته  �سبطه  بعد  ما�سـپيرو’  ‘جا�ستون 
�لبرديات  من  غيرها  على  قيا�ًسا  �لن�س  من  ُفِقد  لما 

و�لق�س�س )�س 202-185(.

10- ر�سومات �أربعة �سو�هد جنائزية للتمرين على �لقر�ءة 
)�س 206-202(.

ن هذه �لعمل �لفريد ‘قامو�سـًا’ بالمفرد�ت   �ساد�ًسا: ت�سمَّ
بالخط  ومقابلها  �لهيروغليفي،  بالخط  �لقديمة  �لم�سرية 
�لقبطي )�إن ُوِجَد(، وترجمتها �لعربية )�س 222-206(. 
وقد قام �لباحث بح�سرها فتبين �أن ‘�أحمد كمال’ قام في 
 504( عدد  بتجميع  ‘�لمخت�سر’  �ل�سغير  �لقامو�س  هذ� 
مفرد�ت(، ُمق�ّسمة على عالمات )�أ�سو�ت( �لمعجم، كما 

ح في )�لجدول رقم 1( �لتالي: هو مو�سّ

 -146 )�س  �لقديمة  �لم�سرية  �لخطوط  مختلف   -1
)151
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2157هـ2079H�أ-

21523-216ح20731H-208�إ-

21621خx، 20825-209ع-

21662-218�سs،  2094ي-

21822-219�س20938S-210�أُ، و-

b21018بk, G21917ق-ك

p2196-220ك-21018-211پ

F2208ج-21113ف

m21157-213مt22011ت

n21335-214نq22011-221ث

r22119د-21417-215ر

l 
r2152ل، ر-

ز/�س/
 ز�س/ط=
]چ،..[

222-22130

وبمقدمة ‘كمال’ )�س3( م�سد�ًقا لما جاء بالعن�سرين 
)خام�ًسا، و�ساد�ًسا(، ُمعلِّاًل �سببه في ذلك، قائاًل:

لطيف،  بمخت�سر  ‘�آجروميته’(  )يق�سد  اآخرها  ‘ُمذياًّل 
المراجعة؛  في  كالقامو�ض  وجعلته  ظريف،  كلمات  ومجموع 
لي�ستفيد الطالب ما غاب عنه في الُمطالعة، وختمتها بخاتمة بيّنت 

ع كتابتهم ور�سومهم’. فيها ُطرق اأقالمهم وتنوُّ

وجديٌر بالذكر �أن ‘�أحمد كمال’ - بخالف ما ذكره 
�سبب  مقدمته )�س3(  �آخر  في  �أعلَن �سر�حًة  قد  �أعاله - 

ت�سنيفه لُموؤّلفه �لفريد هذ�، قائاًل:  

قواعد  في  البهيـة  ‘الفرائـد  ‘�الآجرومية’(  )�أي  ‘�سميتها 
ذو  ال�سهير،  العالم  به  اأمـرني  لمـا  اإجابـًة  الهيروغليفية’،  اللغة 
الأنتيقه  مدير  ما�سـپرو’،  ‘جا�سـتون  جناب  الغزير،  الوافر  العقل 

خانة )�أي ‘م�سلحة �الآثار’( الم�سرية’.

كما جاء باآخر )�س3( على ذكر �لُمتكّفل باأمر طباعته، 
علي  ‘محمد  �أ�سرة  ع�سر  م�سر،  والة  من  �أيٍّ  عهد  وفي 
ناظر )وزير( �الأ�سغال  �الأمير ‘عبد �لرحمن با�سا’،  �لكبير’: 

�لعمومية، في عهد �لخديوي ‘محمد با�سا توفيق’.

في  كمال’  ‘�أحمد  �تبعه  �لذي  �لفريد  �لمنهج  ورغم 
معالجة �للغة �لم�سرية �لقديمة )بت�سنيفها على قو�عد �للغة 
بتلك(،  هذه  مفرد�ت  مقاربة  محاولة  وكذلك  �لعربية، 
و�لذي  حديًثا،  �أو  قديًما  �سو�ًء  تقريًبا،  به  تفّرد  و�لذي 
هناك  �أو  هنا  منه’  ما  جزء  ‘في  مجار�ته  �لبع�س  حاول 
)مثال: عبد �لقادر حمزة با�سا،9 و�أحمد بدوي،10 و�سليم 
�لعزيز �سالح،13  �لمح�سن بكير،12 وعبد  ح�سن،11 وعبد 
نور  �لحليم  عبد  و�أخيًر�  يو�سف،14  �لحميد  عبد  و�أحمد 
�ل�ساأن،  هذ�  في  �لعلمية  مدر�سته  و�أبناء  وتالمذة  �لدين،15 
رغم  بكير’(؛  �لمح�سن  ‘عبد  ل�سلفه  ��ستمر�ر  هي  �لتي 
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ا  �أي�سً �عتمد  بل  بهذ�،  يكتف  لم  ‘�أحمد كمال’  فاإن  ذلك 
)�سو�ء  �لرئي�سة  �أو  �ل�سهيرة  �لمرجعيات  من  عديٍد  على 
�لم�سادر  �إلى  ��ستند  كما  له(،17  �لمعا�سرة  �أو  �ل�سابقة16 
�لم�سرية18 مبا�سرًة في كثير من �الأحيان )�سو�ء مما قد تم 
ن�سره وترجمته، �أو �الإ�سارة �إليه في مرجعيات �أخرى(، بل 
ا الآثار  و�عتمد كذلك على �الآثار �لمتحفية فجاء عمله �سامًّ

من متاحف عّدة د�خلية19 وخارجية.20

�سّمن ‘كمال’ بال�سفحة �الأولى ما �سّماه ‘بيان �لخطاأ 
ورغم ذلك فنجد  و�ل�سو�ب �لو�قع في هذه �الأجرومية’، 
هناك �أخطاًء مطبعية �أخرى لم ترد بتلك �لقائمة، منها على 

�سبيل �لمثال �ل�ساهد�ن �لتاليان:

لال�سم  �أن  ذكر   :)9-8( �ل�سطر�ن   ،)4( �ل�سفحة   -
قلم  بخط  جاء  �أنه  �إال  عّددها؛  وقد  �أق�سام’،  ‘ت�سعة 
و�أ�ساف  ُموؤلَّفه،  لكتابة  �الأ�سلي  �لقلم  لخط  ُمخالف 

‘ق�سًما عا�سًر�’، �أال وهو )�أ�سماء �ال�ستفهام(.

‘�الأخو�ت’،  كلمة  �أورد   :)5( �ل�سطر   ،)7( �ل�سفحة   -
و�سو�بها ‘�لبنات’ )جمع كلمة ‘�بنة’(.

�لقديم،  بنطقها  لديه  �لمفرد�ت  بع�س  تمّيزت  كما 
�لمثال:  �سبيل  على  فنجده  حاليًّا،  عليه  �لمتعاَرف  ال 
ا  ، و)حنت( عو�سً )�إت(  من  بداًل  )ِ�تف(  ينطق  )�س 4( 
وحاليها  )�سوتنيت(  نطق   )5 )�س  وفي  )حمت(،  عن 
 )6 )�س  وفي  )حاتي(،  بدل  )حعتي(  ونطق  )ن�سويت(، 

ا عن نطقها )رمثو(... �إلخ. قر�أ )رتو( عو�سً

ورغم �أن عر�سه و�سرحه للقو�عد موجٌز في �أغلبه، فاإنه 
جاء �سل�ًسا )حتى على �لُمّطلع �لحديث غير �لُملم بقو�عد 
تمّيزت  وقد  للتطبيق.  �الأمثلة  من  بكثيٍر  ًما  وُمدعَّ �للغة(، 
مفرد�ت ُموؤلّفه بالتنوع �ل�سديد؛ لكونها من �ستى �لمعارف 

و�لعلوم، فمنها ما جاء باأ�سماء: 

)�س  و‘�سماء’  ‘�أر�س’،  �لعالم و�لكون، من  مكونات   -
مثل   ،)8 )�س  وكو�كب  ونجوم،  و�أجر�م،   ،)4

‘�ل�سم�س’ و‘�لقمر’ و‘نجم �ل�سعرى �ليمانية’ وكوكب 
للفلك  �لم�سري  معرفة  على  ترتب  وما  ‘�لمريخ’، 
ومنها:  �لمختلفة،  و�الأزمنة  لالأوقات  ت�سميته  من 
وما  و‘�ل�سهور’،  و‘�الأيام’،   ،)6 )�س  ‘�ل�ساعات’ 

ه من بع�سها باالأعياد )�س 8( .  خ�سّ

ما يتعلق بالياب�س )�س 4، و7(، و�لجزر )�س 7(، �أو   -
�لمائية عذبها ومالحها من م�ستنقعات،  �لم�سطحات 
وبحار  موري�س’،  وبحيرة  ‘كالنيل  وبحير�ت  و�أنهار، 

‘كالمتو�سط’ )�س 8-7(. 

ذهب،  تنوعها:  على  و�لمعادن   )6 )�س  �الأحجار   -
وف�سة، ور�سا�س، وحديد، وفيروزج )�س 8(.. �إلخ. 

 )5 )�س  �الأفاعي  مثل  حّية  كائنات  من  �لطبيعة   -
و‘�لفئر�ن’ )�س 6(، ونباتات كـ ‘�لجميز’ )�س 5(.

�أنو�ع �لب�سر، من ذكر ‘رجل’، و�أنثى ‘�مر�أة’ )�س 4(.   -

’ و‘�أخت’  ’ و ‘�أُمٍّ �لعالقات و�لرو�بط �الأ�سرية، من ‘�أبٍّ  -
)�س 4(. 

ومنا�سب،  �ألقاب  من  �لوظيفية  �لطبقية/  �لت�سنيفات   -
 ،)6 )�س  و‘�لروؤ�ساء’   ،)4 )�س  ‘�لجارية’  مثل: 
)�س  و‘�لم�ستخدمين’  �ل�سرطة(،  )رجال  و‘�لع�س�س’ 
مثل:  �لح�سارية،   - �الجتماعية  �لت�سنيفات  �أو  9(؛ 

‘�لفالحين’، و‘�لمتمّدنين’ )�س 9(. 

ج�سم  مكّونات  ُم�سميات  ذكر  �لحال  وبطبيعة   -
�الإن�سان، مثل: ‘�لقلب’ و‘�لعينين’ )�س 5(، كما جاء 
على ذكر مالب�سه ولو�زمها، ومنها ‘�لنعالن’ )�س 5(.

و7(،  )�س5،  �لمدن  �أ�سماء  بذكر  ‘كمال’  �هتم  كما   -
و�لمو�ني، و�الأقاليم )�س 7(، و�ل�سكان )�س 6-5(.

�سة )�س 5(،  وكثيًر� ما تعر�س للمعبود�ت و�لحيو�نات �لمقدَّ  -
و‘َوزت’ )و�چت(،  �أ�سماء بع�سها، مثل: ‘تفنوت’،  ًد�  ُمعدِّ

�سة ‘عرعت’. و‘نيت’، كما �أورد ��سم �الأفعى �لمقدَّ
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وقد جاء على ذكر �إن�ساء�ت �لب�سر �لمعمارية من ‘ق�سر   -
ملكي’ )�س 6(، وعنا�سر بع�سها كـ ‘�لم�سالت’ )�س 

5( �لتي غالًبا ما تتقدم �سروح معابدهم.

�لتي  و�أورد مفرد�ت د�لَّة على نظم �لحكم كالملكية   -
حروف  �أ�سو�ت  لت�سابه  5(؛  )�س  ‘�سلطنة’  �سّماها 
�لم�سرية  نظيرتها  مع  كثيًر�  �لعربية  �لمفردة  تلك 
�لقديمة، وما يترتب على ذلك من تنظيمات و�سر�ئع  

وقو�نيـن )�س 6(.

�لملوك  �الأفر�د،  بع�س  �أ�سماء  على  عرج  كما   -
و�لملكات، �الأمر�ء و�الأمير�ت، مثل: ‘نيت - �إقرت’ 

)نيتوكري�س( و‘كليوباتر�’ )�س 5(.

يجب  لع�سره،  تنتمي  وُجمل  ومفرد�ت  �سيغ   ولديه 
على �لباحث �إي�ساح بع�سها، مثل:

ويق�سد  ‘�لبربائية’،  ‘�الأقالم’  بعدها:  وما  )�س147(   -
بها ‘�لخطوط �لم�سرية �لقديمة’. وقد جاء هذ� �ال�سم 
ن�سبًة �إلى كلمة ‘بربا’، وهي ت�سحيف للكلمة �لم�سرية 
بت �للغة �إلى  �لقديمة �لد�لة على ‘�لمعبد’، وبالتالي ُن�سِ
و�أ�سهرها  �لقديمة،  م�سر  موؤ�س�سات  �أقد�س  �لمعبد، 
وعلومها  دينها  وحفظ  �لقديم  بقلمها  عليه  ُخطَّ  مما 
َد ‘كمال’ �أربعة  و�إنجاز�تها على َمرِّ �لع�سور. وقد عدَّ

خطوط: 

‘�لهيروغليفي’.    -1

 .Cursive ’خط �لهيروغليفي �لمخت�سر‘  -2

4- ‘�لديموطيقي’. ‘�لهير�طيقي’.   -3

ُمفّرًقا بينها، وبين ما تم �ال�سطالح عليه حديًثا با�سم 
)�لهيروغليفية،  �الأربعة  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة  خطوط 
و�لهير�طيقية، و�لديموطيقية، و�لقبطية(. وكان في هذ� 
�الأربعة  �إن خطوطه  �إذ  �لحالي؛  �لم�سطلح  �أكثر دقة من 
و�لتطور،  و�لمن�ساأ  �لطبيعة  م�سرية  خطوط  هي  بالفعل 

بينما ‘�لخط �لقبطي’ �لذي ُيعد طبًقا لال�سطالح �لحديث 
لي�س  �الأمر  حقيقة  في  هو  �لم�سرية،  �للغة  خطوط  �أحد 
قد  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة  �أن  �أ�سياًل، رغم  ا م�سريًّا  خطًّ
�ليونانية  �الأبجدية  عن  باأكمله  ماأخوذ  فهو  به.  نت  دوِّ
وُم�ساًفا  �لمبكر”(،  �ل�سينائي  ‘�لخط  عن  )�لمتطورة 
��ستكمااًل  �لديموطيقي،  �لخط  من  عالمات  �سبع  �إليه 
�سبق  �أ�سو�ت  من  نق�سها  �الأبجدية عما  لتلك  ا  وتعوي�سً
توجد  لم  لكنها  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة  في  وُوجدت 
‘�لخط  ذكر  على  ‘كمال’  يرد  لم  وبالتالي  �ليونانية.  في 
�لقبطي”؛ �إذ حذفه من بين ‘�الأقالم �لبربائية’ )�لخطوط 
ا  خطًّ باعتباره  عّددها،  �لتي  �الأربعة  �لقديمة(  �لم�سرية 
 - م�سرية  �أحرف  من  دخله  ما  رغم   - يونانيًّا  وقلًما 
مرحلتها  في  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة  لكتابة  ��ستخدم 

�للغوية و�لخطية �الأخيرة.

ويق�سد  ‘ر�سالة مخ�سو�سة’،  )�س149( يذكر جملة   -
بها ‘در��سة خا�سة’.

�لم�سرية  )�لعالمات(  �الإ�سار�ت  م  ق�سَّ )�س150(   -
�لقديمة، ح�سب م�سطلحاته �إلى:

1-  ‘�إ�سار�ت تمثيلية حقيقية’، بما ُيقابله حاليًّا م�سطلح 
21.)Ideograms( ’لعالمات �لت�سويرية�‘

ا ‘�لعالمات  ‘�إ�سار�ت رمزية مجازية’، وتقابلها �أي�سً  -2
22.)Ideograms( ’لت�سويرية�

‘�لعالمات  وتقابلها  كلمة’،  من  جزء  ‘�إ�سار�ت   -3
23.)Phonograms( ’ل�سوتية�

‘�لمخ�س�سات’  وتقابلها  �سة’،  ُمخ�سّ ‘�إ�سار�ت   -4
24.)Determinatives(
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عاما 1889 م -1890 م

والأ�سـجار  النبـات  في  الدريـة  الالآلـئ  كمال،  )بك(  اأحمد 
القـديمـة الم�سريـة )مدر�سة �لفنون و�ل�سنائع، �سنة 1306- 

1307 هجرية(:25 
 Ahmed Kamal, Vocabulaire hiéroglyphique
 comprenant les noms des plantes (Cairo,
  [1890]).

وقد جاءت طبعته �لثانية مع مقدمة و�فية عن موؤلفه وحياته 
و�إنجاز�ته، مع عر�س وتحليل موجز له في ‘�لعدد �الأول’ من 

�لم�سري’،  �لمقتطف  ‘كتاب 
لكن  2010م(،26  )يوليو 
�لحالية  �لدر��سة  في  �لباحث 
موزًعا  مفرد�ته،  بح�سر  قام 
عالمة  �سوت/  كل  على  �إياها 
�للغة  عالمات  �أ�سو�ت/  من 
�لقديمة،  �لم�سرية   و�لكتابة 
 )790( عددها  �إجمالي  فبلغ 

مدخاًل ومفردة، ُيمكن تف�سيلها في )�لجدول رقم 2( �لتالي:

عدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتعالمة/ �سوتعدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتعالمة/ �سوت

18-1419168-15912

48-1870184-16944

70-4946 ، 200-18548

713  ، 238-20094

88-7145259-23974

106-8936272-26043

115-10625279-27228

118-1159289-27912
142-11941 ،  300-28934

154-14247310-30026

159-15510316-31124

اأعوام 1891/ 1892 - 1894/ 1895 م

اأحمـد )بـك( كمـال، بُغيـة الطالبيـن في علـوم وعوائـد 
�الأول:  �لجزء  الم�سرييـن،  قدمـاء  واأحـوال  و�سنائـع 
و�ل�سنائع  �لفنون  مدر�سة  )مطبعة  الم�سريين  علوم  في 
�لخديوية ببوالق، �سنة 1309 هجرية( ، لكنه حمل 
�سهر  )�أو�خر  تاريخ   ’566 ‘رقم  �الأخيرة  بال�سفحة 

 1312 �سنة  �لفرد  رجب 
هجرية(.27

وت�سمن هذ� �لكتاب ثمانية 
�أبو�ب، �أربعة منها تحتوي على 
تتخللها  متخ�س�سة  قو�مي�س 
�لباحث  )ح�سر  و�فية  �سروح 
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كما  �أرقام �سفحاتها،  منها، كما حّدد  كلٍّ  مفرد�ت  عدد 
ح بالجدولين �لتاليين(:  هو مو�سّ

عالمات/  ترتيب  على  ُم�سّنفة  قو�مي�س  ثالثة  �أ-  
��سطلح  )كما  �لقديم  �لم�سري  �لمعجم  �أ�سو�ت 
)ر�جع:  هذ�(  ليومنا  �لم�سريات  علماء  عليها 
مدخاًل/  �إجماليها )‘1021’  بلغ  الجدول رقم 3(، 

مفردة( وهي على �لترتيب: 

قامو�ض ‘المعبودات’.. وبلغ عددها ‘578’ مفردة.   -

 ’89‘ عددها  وبلغ  والأحجار’..  ‘المعادن  قامو�ض    -
على  ‘�لباء’  حرف  مفرد�ت  تقدمت  وقد  مفردة، 

مفرد�ت حرفي ‘�لعين’ و‘�لو�و’ �ل�سابقين له. 

وبلغ عددها ‘354’ مفردة.  - قامو�ض ‘الحيوانات’ .. 

عدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتعالمة/ �سوت/ حرفعدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتعالمة/ �سوت/ حرف
1608-163معبود�ت766-77معبود�ت

××معادن و�أحجار××معادن و�أحجار

5107-514حيو�نات4177-422حيو�نات

16477-190معبود�ت7757-102معبود�ت
3167-317معادن و�أحجار29012-292معادن و�أحجار

51427-518حيو�نات42334-453حيو�نات

10338-111معبود�ت
،  

19025-198معبود�ت

3176-321معادن و�أحجار2957-296معادن و�أحجار

51823-527حيو�نات45329-468حيو�نات

1112معبود�ت

  ،

19868-220معبود�ت

3217معادن و�أحجار××معادن و�أحجار

52737-545حيو�نات××حيو�نات

22026-225معبود�ت11224-118معبود�ت

××معادن و�أحجار2964-298معادن و�أحجار

54511-551حيو�نات46815-478حيو�نات

22510-227معبود�ت11816-124معبود�ت

3215-322معادن و�أحجار29213-295معادن و�أحجار

55110-552حيو�نات47817-484حيو�نات

22718-231معبود�ت12410-127معبود�ت

3221معادن و�أحجار××معادن و�أحجار

5528-556حيو�نات48511-486حيو�نات
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2318-232معبود�ت1275معبود�ت

3221معادن و�أحجار××معادن و�أحجار

5569-560حيو�نات4862حيو�نات
23221-239معبود�ت12752-139معبود�ت

3222معادن و�أحجار2989-304معادن و�أحجار

56014-563حيو�نات48630-498حيو�نات

2393معبود�ت13960-151معبود�ت

××معادن و�أحجار3044-315معادن و�أحجار

5634-564حيو�نات49817-504حيو�نات

24014-242معبود�ت15121-160معبود�ت

3226-325معادن و�أحجار3155-316معادن و�أحجار

56412-565حيو�نات50417-509حيو�نات
2427-243معبود�ت1602معبود�ت

××معادن و�أحجار××معادن و�أحجار

5659-566حيو�نات5104حيو�نات

بكتابه   – النباتات(  )قامو�ض  �لر�بع  �لقامو�س  �أما  ب- 
و�الأ�سجار،  بالنباتات،  و�لخا�س  �لطالبين’-  ‘بغية 
فتو�سط  )�س414-326(،  بالزر�عة  يتعلق  وما 
�لقامو�سين �الأخيرين، لكنَّ ‘كمال’ �سّنفه على ترتيب 
‘368’مدخاًل،  )مت�سمنًا  �لعربية  �الأبجدية  حروف 

ُتقابلها ‘790’ مفردة جاءت بكتابه �ل�سابق ‘�لالآلئ 
ذ�ت  �لمفرد�ت  من  كثيٍر  بدمج  متميًز�  �لُدّرية’، 
ح�سر  وقد  �لباب(،  نف�س  تحت  �لو�حدة  �لداللة 
هو  كما  منه،  حرف  كلِّ  مفرد�ت  عدد  �لباحث 

ح في )الجدول رقم 4( �لتالي: مو�سّ

عدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتحرفعدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتحرفعدد املفرداتاأرقام ال�سفحاتحرف

40213-406ل37026-377�س32644-334�أ

40612-408م37719-382�س33435-345ب
40811-411ن3836-384�س34511-347ت
4116-412و3841�س3483ث

4123-413هـ3843-385ط34813-350ج

4136-414ي3851ظ35020-355ح
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38516-388ع35517-360خ

�الإجمايل �لُكلي 3887-389غ36011-363د

38914-391ف3643ذ
39131-396ق3648-367ر

368
39616-402ك36712-370ز

قارن هذ� )الجدول رقم 4( بـ )الجدول رقم 2، �أعاله(    -
وهو جدول ناتج مفرد�ت كتاب ‘الالآلـئ الُدّرية’.

في  و)�لو�و(  )�لهاء(  حرفي  ترتيب  �نعكا�س  الحظ    -
ترتيب ‘�أحمد كمال’، ونا�سخ كتابه ‘�إبر�هيم مرزوق’.

عام 1896م 

مدينـة  في  النفـ�ض  ترويـح  كمـال،  )بـك(  اأحمـد 
�الأولى،  �لطبعة  �سـم�ض(،  بعـين  الآن  )المعروفة  ال�سـم�ض 
�لمطبعة �لكبرى �الأميرية )بوالق م�سر �لمحمية، �سنة 

1896 ميالدية(.

ومثل كتابه �الأول، ‘�لعقد �لثمين’، ي�سعب كذلك 
�لتي  �لمفرد�ت  عدد  ح�سر 
لتفرقها  �لعمل؛  بهذ�  وردت 
�لكتاب،  �سفحات  �ستى  بين 
تحديًد�  �أكثر  هنا  ولكنها 
�الأول  بالمقام   - تناولها  في 
جغر�فية’،  ‘مو�قع  �أ�سماء   -

و”ربوبيات مرتبطة بالمدينة و�إقليمها”. 

)بك(  ‘�أحمد  لـ  �سدر  وبعده،  �لعمل  هذ�  قبل 
�أولهما  �لدر��سة:  لهذه  فائدة  ذي  غير  كتابان  كمال’ 
�لجيزة’  بمتحف  �لمتفّرج  ودليل  �لوجيزة  ‘�لُخال�سة 
وثانيهما  1892م،  عام  يو�فق  بما  هجرية(   1310(
و�لدفائن  �لخبايا  في  �لمغروز  و�ل�سر  �لمكنوز  ‘�لُدر 
�لمعارف  مجل�س  مطبعة  )�لقاهرة:  و�لكنوز،’ 
1907م(.  �ل�سرقية،  بالعاديات  �لخا�س  �لفرن�ساوي 

هذ� باالإ�سافة �إلى كتابه: ‘�لح�سارة �لم�سرية �لقديمة 
�لجامعة  مجلة  )�لقاهرة:  و�ل�سرق’،  م�سر  في 
و�أربع  تاريخ(،  بدون  �الأول،  �لجزء   - �لم�سرية 
ر�سائل �أخرى، ثم �ثنين من كتالوجات �آثار �لمتحف 

�لم�سري بالتحرير(.28 

عام 1914م 

القديمة’  والم�سرية  ‘العربية  كمـال،  )با�سا(  اأحمـد 
]محا�سرة �ألقاها بمدر�سة �لمعلمين �لنا�سرية في �أو�ئل 
1914م(،  )مار�س   44 المقتطف  مجلة  1914م[، 

.213- 209

عام 1917م

A. Kamal, ‘Les noms des vêtements, 
coiffures et chaussures chez les anciens 
Égyptiens comparés aux noms arabes’, BIÉ 
sér. 5, t.11. (1918), 93-126.

و�لزينـة  �لمالبـ�س،  �أ�سـماء  تتناول  در��سة  وهي 
)ت�سريحة �ل�سعر، و�ل�سعر �لم�ستعار(، و�الأحذيـة لدى 

قدمـاء �لم�سرييـن، ُمقارنـًة بنظائرهـا �لعربيـة.

منذ عام 2002م 

�أحمد با�سا كمال، مخطوط معجم �للغة �لم�سرية 
�لقديمة، ]23 جزًء�[ )مطابع �لمجل�س �الأعلى لالآثار، 
]ي�سدر تباًعا منذ[ 2002م حتى �الآن، يحمل غالفه 

�لخلفي بالفرن�سية عنو�ن:
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 Ahmad Kamal Pacha, Manuscrit Lexique de la
 langue Égyptienne Ancienne.

قرن،  ربع  قر�بة  ‘كمال’  من  ‘�لمعجم’  ��ستغرق 
و�نتهى �لعمل فيه حو�لي �أو�خر عام 1921م، �أو على 
وفاته  قبل  �أي  1922م،  عام  بد�ية  في  �الأحو�ل  �أبعد 
)يوم �الأحد 5 �أغ�سط�س 1923م( بقر�بة عام. 29  وقد 
�سدر منه حتى �الآن ع�سرون جزًء� )19 جزًء� ت�سّمنت 
‘12730’ مدخاًل ومفردًة + جزء مختلط ُيعرف بالثالث 
لتكر�ر  ُتحت�سب  لم  مفردة   ’994‘ يحوي  و�لع�سرين 
)كما  جزًء�  وع�سرين  �ثنين  �أ�سل  من  وذلك  �أغلبها(، 
ينق�سها  �الأخير،   �لجزء  هذ�  �إليها  ُي�ساف  �سائع(  هو 
و‘�لحادي  ‘م’(  )حرف  ‘�ل�سابع’  �لجز�أين:  �سدور 
و�لع�سرين’ )حرف ‘د’(، كما لم ي�سدر �لجزء ‘�لثالث 

ع�سر’ �لمجهول حرفه!!

في   - �لعمل  فريق  بم�ساعدة   - �لباحث  قام   
‘م�سروع درا�سة وفهر�سة وتحقيق قامو�ض اأحمد با�سا كمال 
للغة الم�سرية القديمة’ بح�سر مفرد�ت كلِّ �سوت بكل 
نظائرها  مفرد�ت  عدد  بناتج  ومقارنتها  بل  جزء، 
�أو تلته بقليل(،  بثالثة قو�مي�س �أخرى �سهيرة )�سبقته، 

�الأولى  �الأربعة  باأجز�ئه  ‘بروج�س’  قامو�س  وهي:  �أال 
لها  �لُمتممة  و�لثالثة  1868م(   -1867 )�ل�سادرة 
)1920م(،  ‘بدچ’  قامو�س  ثم  )1880-1882م(، 
)1926-1931م(،30  ‘برلين’  قامو�س  و�أخيًر� 

وتف�سيلها كما بـ )الجدول رقم 5( �لتالي:

 �لعالمـة/ �ل�سـوت/
�حلـرف

وعدد مفرد�ته

قامو�س ‘برجـ�س’
Brugsch, Wb. I-IV 
(1867-8); + V-VII 

(1880-2)

قامو�س ‘بـدچ’
Budge, EHD I-II 
(London, 1920; 
reprinted 1978)

 ,Kamalقامو�س ‘كمـال’ 
LÉA 1-23 (1922/23; 

printed 2002 ff.)

قامو�س ‘برليـن’
Wb. I-V 

(1926-1931)

   )A(: �لهمزة
�ملفتوحة ‘�أ”

Vols. I (1867), 
1-27, 237; V 
(1880), 3-26

Vol. I, 1-14 ; 
Vol. II, 947-948

Vol.  1, 6-228 ; Vol. 
23, 1-75, 99, 113, 

114-5
Vol. I, 1-25

108
 440 + ’ج 2‘: 40
موقًعا جغر�فيًّا= 480

486236

   )i / j(: �الألف
 �ملك�سورة/ همزة

 �لو�سل: ‘�’

Vols. I, 28-154, 
237;  V, 26-176

Vol. I, 15-104 ;   
Vol. II, 948-967

Vol.  2, 1-376 ; Vol. 
23, 113Vol. I, 25-155

384
 3371 + ’ج 2‘: 516
موقًعا جغر�فيًّا = 3887

12371066
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  )a(: �لعيـن
“ع”

Vols. I, 155-232, 
237; V, 176-296, 
500-14(?), 514-

20(?)

Vol. I, 105-141 ; 
Vol. II, 967-971

Vol. 3, 1-266 (? = 1, 
4-232, 256) ; Vol. 

23, 113

Vol. I, 156-
242

232
 1120 + ‘ج 2‘: 301
موقًعا جغر�فيًّا = 1223

 618 + 3 دميوطيقي=
918656

 : �ليـاء
)i / jj / y( ’ي“

Vols. I, 233-237; 
V, 296-299

Vol. I, 142-143 ; 
Vol. II, 971-972Vol. 3, 235-242نادر وُمدمج مع 

 حرف �لهمزة
 �ملك�سورة ‘�إ’

)j/i( 13
 71 + ‘ج 2‘:34 موقًعا

جغر�فيًّا = 105
50

  )w(: �لـو�و
“و”

Vols. I, 238-318; 
V, 299-378

Vol. I, 144-196 ; 
Vol. II, 972-976

Vol.  4, 1-463 ; Vol. 
23, 98

Vol. I, 243-
410

163 + 88 ‘و�’ = 251
 1463 + ‘ج 2’: 128
موقًعا جغر�فيًّا = 1591

652881

)wA( ’�و‘

Vols. II (1868), 
319 -363; V, 378-

ُمدمج مع حرف �لو�و ‘و’ )w( �ل�سابق406
88 )ر�جع: ‘و”(

   )b(: �لبـاء
“ب”

Vols. II, 364-447; 
V, 406-464

Vol. I, 197-228 ; 
Vol. II, 976-981

Vol. 5, 157-279; 
Vol. 23, 113

Vol. I, 410-
489

171
 926 + ‘ج2’: 126

موقًعا جغر�فيًّا = 1052
417527

   )p(: �لبـاء
�ملُعّط�سـة ‘پ”

Vols. II, 448-532; 
VI (1881), 465-

494

Vol. I, 229-257 ; 
Vol. II, 981-995

Vol.  5, 6-150 ; Vol. 
23, 113

Vol. I, 489-
571

135
 728 + ‘ج2’: 418

431401موقًعا جغر�فيًّا = 1245

   )f(: �لفـاء
‘ف”

Vols. II, 533-558; 
VI, 494-499

Vol. I, 258-263 ; 
Vol. II, 995-996

Vol. 5, 287-312, 
and Vol. 6, 5-81 ; 
Vol. 23, 109-112

Vol. I, 571-
583

 171 + ‘ج2’: 4811
موقًعا جغر�فيًّا= 182

 51/ج5 + 175/ج6 =
22685
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  )m(: �مليـم
‘م”

Vols. II, 559-733 ;  
VI, 520-657

Vol. I, 264-338 ; 
Vol. II, 996-1003

Vol. 7, Not 
Published Yet ; Vol. 

23, 98, 113
Vol. II, 1-193

383
 2075 + ‘ج2’: 212
موقًعا جغر�فيًّا= 2287

1152مل ي�سدر بعد

   )n(: �لنـون
‘ن”

Vols. III (1868), 
737-837; VI, 658-

714

Vol. I, 339-413 ; 
Vol. II, 1003-1009Vol. 8, 1-342Vol. II, 193-

386

297
 2085 + ‘ج2’: 168
موقًعا جغر�فيًّا= 2253

 839 + 2 دميوطيقي =
8411131

   )r(: �لـر�ء
‘ر”

Vols. III, 838-882; 
VI, 715-742

Vol. I, 414-437 ; 
Vol. II, 1009-1012

Vol. 9, 25-267 ; Vol. 
23, 113

Vol. II, 386-
469

118
 624 + ‘ج2’: 90

464409موقًعا جغر�فيًّا= 714

:)l(   
�لـالم ‘ل”

Vols. III, 883-885; 
VI, 742-744ُمدمج مع حرف �لر�ء 

‘ر’ )r( �ل�سابق
Vol. 9, 285-319ُمدمج مع حرف 

)r( ’لر�ء ‘ر� 
�ل�سابق 1482

 )h(: �لهـاء
 “هـ’

Vols. III, 886-913; 
VI, 744-771

Vol. I, 438-452 ; 
Vol. II, 1012-1013Vol. 10, 2-113Vol. II, 470-

506

89
 452 + ‘ج2’: 24 موقًعا

جغر�فيًّا = 476
262249 + 5 دميوطيقي= 267

 )H(: �حلـاء
 “ح’

Vols. III, 914-
1021; VI, 772-881

Vol. I, 453-524 ; 
Vol. II, 1013-1024

Vol. 11, 1-440 ; Vol. 
23, 113

Vol. III, 
1-215

339
 1765 + ‘ج2’: 343
موقًعا جغر�فيًّا = 2138

7331116 + 3 دميوطيقي= 736

  )x(: �خلاء )خاء
 ثقيلة( ‘خ’

Vols. III, 1022-
1048; VI, 882-976

Vol. I, 525-569 ; 
Vol. II, 1024-1029

Vol. 12, 1-496; Vol. 
23, 89

Vol. III, 216-
355

365
 1109 + ‘ج2’: 134
موقًعا جغر�فيًّا = 1243

963798 + 5 دميوطيقي= 968

  )X(: �لغني
 )خاء خفيفة( ‘غ’

)x( ’ُمدمج مع حرف ‘خ 
�ل�سابق

Vol. I, 570-580 ; 
II, 581-2 & 1029-

30

Vol. 13 (?), Not 
Published Yet

Vol. III, 356-
403

 302 + ‘ج2’: 41 موقًعا
جغر�فيًّا = 343

 )؟( ج13 مل ي�سدر بعد،
لكن �لـ ج12 ت�سّمنه

238
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:)z / s(  
 �ل�سـني ‘�س’

Vols. IV (1868), 
1149-1359; VII 

(1882), 977-1167

Vol. II, 583-632, 
and 1030-1032

Vol. 14, 1-1059 ; 
Vol. 23, 99

Vol. III, 404-
489

604
 1511 + 66 موقًعا
جغر�فيًّا= 1577

2067489

  )c(: �سـني )�سكل
�آخر( ‘�َس”

 ُمدمج مع حرف
‘�س’ )z / s( �ل�سـابق

Vol. II, 633-719, 
and 1033-1037ُمدمج مع حرف 

‘�س’ )z / s( �ل�سـابق

Vol. IV, 
1-396

 2343 + 142 موقًعا
جغر�فيًّا= 2485

2020

:)S(  
 �ل�سـني ‘�س’

Vols. IV, 1360-
1419; VII, 1167-

1215

Vol. II, 720-759, 
& 1037-1041Vol. 15, 10-368Vol. IV, 397-

569

182 +59 ‘�سا’= 241
 1074 + 128 موقًعا

جغر�فيًّا = 1202
749796

)SA( ’سـا�‘
Vols. IV, 1420-32; 
VII, 1216-1128ل�سابق� )S( ’ُمدمج مع حرف �ل�سني ‘�س

 59 )ر�جع: ‘�س”(

:)q(  
 �لقـاف ‘ق’

Vols. IV, 1433-85; 
VII, 1237-1270

Vol. II, 760-781, 
& 1041-1045

Vol. 19, 3-293 ; Vol. 
23, 99Vol. V, 1-82

181
 579 + 92 موقًعا
جغر�فيًّا= 671

539396 + 2 دميوطيقي= 541

:)k(  
 �لكـاف ‘ك’

Vols. IV, 1486-
1503; VII, 1229-
1237 and 1270-

1286

Vol. II, 782-799, 
& 1045-1049Vol. 17, 1-146Vol. V, 83-

148

80
 500 + 108 موقًعا

جغر�فيًّا= 608
323226 + 5 دميوطيقي= 328

  )g(: �جليـم ‘ج’

Vols. IV, 1504-21; 
VII, 1286-1306

Vol. II, 800-814, 
& 1049-1050Vol. 18, 4-156Vol. V, 149-

209

 409 + 34 موقًعا جغر�فيًّا69
443 =341308

  )t(: �لتـاء ‘ت’

Vols. IV, 1521-72; 
VII, 1306-1345

Vol. II, 815-847, 
& 1050-1058

Vol. 16, 5-261 ; Vol. 
23, 79-96, 113

Vol. V, 209-
337

136
 893 + 242 موقًعا
جغر�فيًّا = 1135

476503
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:)T(  
 �لثـاء ‘ث’

Vols. IV, 1573-
604; VII, 1345-

1354

Vol. II, 848-863, 
& 1058-1060

Vol. 20, 5-184 ; Vol. 
23, 97, 102-6

Vol. V, 337-
414

89 +21 ‘ثا’ = 110
 437 + 71 موقًعا جغر�فيًّا

508 =283376

)TA( ’ثـا‘

Vols. IV, 1702-
1707; VII, 1397-

1402)T( ’ُمدمج مع حرف �لثـاء ‘ث
 21 )ر�جع: ‘ث”(

  )d(: �لـد�ل
 ‘د’

Vols. IV, 1604-71; 
VII, 1354-1380

Vol. II، 864-892، 
& 1060-1063

Vol. 21، Not 
Published Yet ; 

Vol. 23، 170

Vol. V، 414-
502

 665 + 79 موقًعا147
420مل ي�سدر بعدجغر�فيًّا= 744

:)D(  
 �جليـم �ملُعّط�سة  ‘چ

 /ز/ �س’

Vols. IV, 1671-89; 
VII, 1380-1389

Vol. II, 893-915, 
& 1063-1065

Vol. 22, 8-94 ;  Vol. 
23, 85-88, 102-108, 

116-169

Vol. V, 503-
636

 598 + 67 موقًعا جغر�فيًّا62 +60 ‘چ�’ = 122
238482 + 1 دميوطيقي= 239= 665

)DA( ’چـا‘

Vols. IV, 1690-
702; VII, 1389-

ُمدمج مع حرف )چمي( ‘چ/ ز’ )D( �ل�سابق1397
 60 )ر�جع: ‘چ/ ز”(

جمهول �لقر�ءة
Vol. IV, 1707-11--------------Vol. V, 636-9

 8 مفرد�ت )غري ما----------------غري معدود )19 مفردة(
يتفرع عن بع�سها(

نتائج )�لجدول رقم 5( �ل�سابق، ُيمكن �إيجازها في )�لجدول رقم 6( �لتالي:

 ��سم �لقامو�س
 قامو�س ‘برجـ�س’

Brugsch, 
Wb. I-IV (1867-8) 

 قامو�س ‘بـدچ’
Budge, EHD I-II 

(1920; repr. 1978) 

 قامو�س ‘كمـال’
Kamal, LÉA 

1-23 (pr. 2002 
ff.) 

 قامو�س ‘برليـن’
Wb. I-V 

(1926-31) 

 عدد �أجز�ء �لقامو�س
4

 )+ 3 �أجز�ء غري ُمت�سبة
 �أعد�د �ل�سفحات

و�ملفرد�ت(

2
(2 +19) 21

)+ م�سودة = ج 23(
5

 �إجمايل عدد
171110345997 �ل�سفحات

2786)+ �س + 171(
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 �الإجمايل �لعام
 لعدد مفرد�ت
جميع �الأجز�ء

دون ح�سبان ما مل ُيعّد
باالأجز�ء �لثالثة �ملُكّملة

)ج7-5(:
4637

 ينق�سه �إجمايل عددبـدون/ باملو�قع �جلغر�فية
 مفرد�ت �الأجز�ء �لثالثة
 �لتي مل ت�سدر بعد )ج
 7، 13، 21(، كما مل
 ُتت�سب مفرد�ت ج

23 )�لـ 994(
(13724) 12730 

14969
29257 / 25840

وهذ� لكي ُندرك مدى �لتقدم �لذي �أحرزه ‘كمال’ في 
جمع وت�سنيف �لمفرد�ت عبر قر�بة ربع قرن من �لزمان، 
بدًء� بكتابه عن تاريخ م�سر �لقديم وبقية �أعماله �ل�سالفة، 
�الآن ع�سرون جزًء�  �إلى  منه  �لذي �سدر  بمعجمه  و�نتهاًء 

�أ�سو�ت(؛  عالمات/  عدة  بين  خليط  جزء   + جزًء�   19(
فاإلينا �إجمالي عدد مفرد�ته في كل �أعماله �ل�سالف ذكرها، 
 )7 رقم  )الجدول  في  و�أبجديًّا  تاريخيًّا  ومرتبة  ُمجمعًة 

�لتالي:

�لعالمـة/ �ل�سـوت/ �حلـرف
وعـدد مفرد�تـه

 �لفر�ئـد
�لبهيـة
)عـام(

 �لالآلـئ
�لُدرّيـة

)نباتات(

معجـم ‘كمـال’ُبغيـة �لطالبني
Kamal, LÉA 

1-23 (1922/3; 
prin. 2002 ff.)

حيو�نات
417-566

 معادن و�أحجار
287-325

 معبود�ت
75-
243

A( 9197×6486(: �لهمزة �ملفتوحة”�أ”

j / i( 31703412571237(: همزة �لو�سل ‘�”

a(  254629738819(: �لعيـن ‘ع”

)i ،jj ،y( ’250××43: �ليـاء ‘ي

w(  384515424652(: �لـو�و ‘و”

b(  1836171316417(: �لبـاء ‘ب”

p(  182511×10431(: �لباء �ملُعّط�سة ‘پ”

f(  1392×5(: �لفـاء ‘ف”
51/ج5+175/

ج6 = 226

ج7 مل ي�سدر بعدm( 574130952(: �مليـم ‘م”

n(  354717460841(: �لنـون ‘ن”

r(  17(: �لـر�ء ‘ر”
10

17521464

l(  24×282(: �لـالم ‘ل”
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h( 7127×8267(: �لهـاء ‘هـ”

H( 234427777736(: �حلـاء ‘ح”

X(  ،)x( 214823625968(: �خلاء ‘خ”

c ،z/s(  ،6294377682067(: �ل�سني ‘�س”

S( 227411×26749(: �ل�سـني ‘�س”

q( 174310510541(: �لقـاف ‘ق”

k( 6288118328(: �لكـاف ‘ك”

g( 812918341(: �جليـم ‘ج”

t( 11(: �لتـاء ‘ت”
34

14221476

T( 114×3283(: �لثـاء ‘ث”

ج21 مل ي�سدر بعدd( 192612614(: �لـد�ل ‘د”

D( 30249×7239(: ‘ز/ �س’ ]=چ[

�الإجمايل �لُكلي
لعدد �ملفرد�ت

5047903548957812730

بين  �ل�سا�سع  �لبون   - �سبق  مما   - للباحث  يتبّين 
كل  في  مفرد�ت  من  كمال’  ‘�أحمد  له  ح�سّ ما  �إجمالي 
جهة  من  و1896م  عامي1883  بين  �لمدّونة  �أعماله 
)و�إجماليها ‘2315’ مفردة على �أق�سى تقدير، بفر�س عدم 
�أعماله �لمختلفة(، وبين ناتج  وجود م�سترك بين مفرد�ت 
مفرد�ت معجمه �لذي ��ستغرق قر�بة ربع قرن من �لزمان من 
 1896 - 1923م من جهة �أخرى )و�إجماليه �لحالي -

 على �أقل تقدير، بدون �الأجز�ء �لثالثة �أرقام 7 و13 و21 
�لتي لم ت�سدر، وعدد مفرد�ت �لجزء �لثالث و�لع�سرين �لتي 
بذل  �أنه  �إلى  ُي�سير  مما  مفردة(،   ’12730‘ ُتحت�سب -  لم 
�لمفرد�ت  من  هائاًل  ا  كمًّ ل  لُيح�سّ فرديًّا عمالًقا؛  مجهوًد� 
منه  ��ستغرق  مجهوًد�  �لكبير،  �لفارق  هذ�  لحدوث  �أّدت 

�آالًفا من �ساعات �لعمل �لجاد و�ل�ساق. يت�سح ذلك في �لكم 
�لحفائر31  تقارير  من  للعديـد  ون�سره  در��ساته،  من  �لهائل 
-‘�لخاطفة’  مو��سمه  في  عليها  عثر  �لتي  �الأثريـة  و�لقطـع 
ولكن �لثرية في نف�س �لوقت - �لتي �أر�د بها �لحفاظ على 
�الأثرية؛  و�لمو�قع  و�لتالل  �الأكو�م  من  ممكن  كمٍّ  �أكبر 
تّغير  )�لتي  �لم�سرية32  �الآثار  لم�سلحة  و�سّمها  لحمايتها 
‘وز�رة  �إلى:  �أخير�ً  ��سمها �إلى ‘�لمجل�س �الأعلى لالآثار’ ثم 
‘مقارنات عّدة  �لدولة لالآثار’(، و�لتي ت�سّمنت رغم ذلك 

بين �لمفرد�ت �لم�سرية ومقابالتها �لعربية’. 
جميعها  �لُمدّونة   – تلك  مطبوعاته  �سغلت  وقد 
 -  )Ahmed Kamal( با�سمه  و�لموقَّعة  بالفرن�سية، 

�الأعو�م من 1901م �إلى 1918م. 
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وكذلك   - ونوعيًّا  زمنيًّا  ُمرتَّبة  �لمطبوعات  وهذه 
�أبجديًّا د�خل كل عام - كالتالي:
(1901)

- ‘Description générale des ruines de Hibé, 
de son temple et de sa nécropole’, ASAE 2 
(1901), 84-91. 

- ‘Fouilles à Deïr-el-Barsheh (mars-avril 
1900)’, ASAE 2 (1901), 14-43. 

- ‘Note sur un fragment de naos’, ASAE 2 
(1901), 129-130. 

- ‘Une nouvelle table d’offrandes de Séti Ier’, 
ASAE 2 (1901), 95-96.

- ‘Rapport sur les fouilles exécutées à Deîr-
el-Barshé en janvier, février, mars 1901’, 
ASAE 2 (1901), 206-222.

- ‘Rapport sur une statue recueillie à Kom 
el-Shataîn, dans le Gharbieh’, ASAE 2 
(1901), 126-128, pl. 1.

(1902)

- ‘Exploration dans la province de Siout’, 
ASAE 3 (1902), 32-37.

- ‘Fouilles à Deir-el-Barché exécutées dans 
les six premiers mois de l’année par M. 
Antonini de Mallawi’, ASAE 3 (1902), 
276-282.

- ‘Les idoles arabes et les divinités 
égyptiennes’, RecTrav 24 (1902), 11-24.

�لعربية و�لمعبود�ت  ‘�الأوثان  وهي در��سة مقارنة بين 
هاتين  معبود�ت  �أ�سماء  بين  ‘كمال’  فيها  قّرَب  �لم�سرية’، 
ح�ساريًّا  تو��ساًل  فيه  يرى  بما  �لقديمتين،  �لح�سارتين 

�لمقالة  تلك  وُتعد  بينهما.  لغوية  وتاأثر’  ‘تاأثير  وعالقات 
�لفرن�سية عام )1912م( در��سة مزيدة عن �أ�سلها �لعربي33 
�لذي ن�سرته دورية �لمقتطف عام )1899م(، �لذي يت�سح 
مذهب  �لم�سري’  و�أ�سلها  �لعرب،  ‘�أ�سنام  عنو�نه  من 
بين  �لربط  )في  �لعلمي  ومنهجه  �لفكري  كمال’  ‘�أحمد 
‘كمال’  يكتف  ولم  و�لعربية(.  �لقديمة  �لم�سرية  �للغتين 
تتناول  �لتي  �لدر��سات  من  ب�سل�سلة  تبعه  �إنما  فقط،  بهذ� 
وبر�ءة  �لقديمة،34  �لم�سرية  باللغة  �لعربية  �للغة  عالقة 
�لقـر�آن �لكريـم - نتيجة لذلك - من و�سمه ببع�س �الألفاظ 
�الأعجمية35 وكذلك مما ُعِرَف – عموًما - با�سم ‘�الألفاظ 

�الأعجمية’ في �للغة �لعربية.36
- ‘Le pylône de Qous’, ASAE 3 (1902), 215-

235.

- ‘Rapport sur la nécropole d’Arabe-el-
Borg’, ASAE 3 (1902), 80-84.

- ‘Stèle d’Acoris deuxième roi de la XXIXe 
dynastie’, ASAE 3 (1902), 243-244.

- ‘Sur un monument d’Amasis qui se trouve 
à Boulaq’, ASAE 3 (1902), 92-93.

- ‘Tel Far’on (Bouto)’, ASAE 3 (1902), 
7-14.

(1903)

- ‘Chapelle d’un Mnévis de Ramsès III.’, 
RecTrav 25 (1903), 29-37.

- ‘Fouilles à Gebel-el-Teyr’, ASAE 4 (1903), 
85-90.

- ‘Fouilles à Tehneh’, ASAE 4 (1903), 232-
241.

- ‘Quelques fragments provenant d’Ouasim’, 
ASAE 4 (1903), 91-94.
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- ‘Un tombeau à Zeitoun’, ASAE 4 (1903), 
95-96.

(1904)

- ‘Fragments de monuments provenant du 
Delta, ASAE 5 (1904), 193-200.

- ‘Notes sur la rectification des noms arabes des 
anciens rois d’Égypte: accompagnée d’une 
notice explicative de quelques coutumes’, 
BIÉ: sér. 4, № 4. 1903 (1904), 89-127.

 – عنو�نها  من  يت�سح  ح�سبما   - تتناول  در��سة  وهي 
‘مالحظات حول ت�سحيح �الأ�سـماء �لعربيـة لملـوك م�سـر 

�لقديمـة، م�سحوبة بموجـز تف�سـيري لبع�سها’.
- Stèles ptolémaiques et romaines (CG. 22001-

22208) I-II (Le Caire, 1904-1905).

(1905)

- ‘Boucir et Marwan II.’, BIÉ: sér. 4, t. 5. 
1904 (1905), 85-92, 2 pl.

- ‘Sur une stèle aujourd’hui perdue’, RecTrav 
27 (1905), 29-31.

وقد �سدر له - في نف�س هذ� �لعام - �لجزء �الآخر من 
بمتحف  والروماني  البطلمي  الع�سرين  لوحات  ‘كتالوج  موؤلفه 

القاهرة’؛ ر�جع �أعاله: عام )1904م(.

 (1906)

- ‘Notes sur quelques localités de la Basse-
Égypte’, RecTrav 28 (1906), 22-26.

- ‘Rapport sur quelques localités de la Basse-
Égypte’, ASAE 7 (1906), 232-240.

- ‘Sébennytos et son temple’, ASAE 7 
(1906), 87-94.

- Tables d’offrandes (CG. 23001-23256) I-II 
(Le Caire, 1906-1909):   

لحقه  ثم  1906م(،  )عام  �أواًل  ‘�لثاني’  �لجزء  �سدر 
‘كمال’ بالجزء ‘�الأول’ في )عام 1909م(.

(1907)

- ‘Les idées cosmogoniques des anciens 
habitants de l’Égypte’, BSGE 7 (1907-
1912), 41-59.

بن�ساأة  �لمتعلقة  ‘�الأفكار  در��سة  �لمقال  هذ�  ويتناول 
�لكون لدى قدماء �لم�سريين’.

-  ‘Rapport sur une inspection faite à Tell el-
Waqa’, ASAE 8 (1907), 1-2.

(1908)

- ‘Borollos, ’, ASAE 9 (1908) 141-147.

- ‘Ezbet-Ezzeitoun’, BSGE 6, № 3. 1903 
(1908), 144-148.

- ‘Fouilles à Atfih’, ASAE 9 (1908), 113-117.

- ‘Fouilles à Gamhoud’, ASAE 9 (1908), 
8-30, 3 pl.

- ‘Héliopolis et son mur d’enceinte’, BSGE 
6, № 6. 1904-1908 (1908), 281-312.

- ‘Notes prises aux cours des inspections’, 
ASAE 9 (1908), 85-91. 191-192, 2 pl.; 
[continued in] ASAE 11 (1911), 43 (note 
additionelle).

- ‘Stèle de l’an VIII de Ramsès II’, RecTrav 
30 (1908), 213-218.
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(1909)

- ‘Un monument nouveau de Sheshonq Ier 
par A. Kamal, avec note additionelle de 
G. Maspero’, RecTrav 31 (1909), 33-40.

من  �الأول  �لجزء  �لعام -  نف�س هذ�  في  له -  وقد �سدر 
موؤلفه ‘كتالوج مو�ئد �لقر�بين بمتحف �لقاهرة’؛ ر�جع �أعاله: 

عام )1906( �لذي �سدر فيه �لجزء �لثاني من هذ� �لعمل.

(1910)

- ‘Un monument nouveau du pharaon 
Khatouî’, ASAE 10 (1910), 185-186.

- ‘Rapport sur les fouilles du comte de 
Galarza’, ASAE 10 (1910), 116-121.

- ‘Rapport sur les fouilles faites dans la 
montagne de Sheîkh Saîd’, ASAE 10 
(1910), 145-154, pl. 1.

(1911)

- ‘Rapport sur les fouilles exécutées dans la 
zone comprise entre Déîrout, au nord, 
et Déîr-el-Ganadlah, au sud’, ASAE 
11 (1911), 3-39; [continued in] ASAE 
12 (1912), 97-127; [also in] ASAE 14 
(1914), 45-87; [and in] ASAE 15 (1915), 
177-206.

)1908م(،  عام  بمطبوعات  �أعاله،  كذلك  ر�جع 
 )11( رقم  �لعدد  في  بتعقيب  مقاالته  �إحدى  ��ستكمال 
عام  �ل�سادر   )ASAE( �لم�سرية  �الآثار  م�سلحة  حولية  من 

)1911م(.

 (1912)

- ‘Fouilles à Dara et à Qoçéîr el-Amarna’, 
ASAE 12 (1912), 128-142.

- ‘Le pain de nebaq des anciens Égyptiens’, 
ASAE 12 (1912), 240-244.

قدماء  لدى  �لنبق’  ‘خبز  بالدر��سة  تتناول  مقالة  وهي 
)و�سور  ‘نب�س’   nbc �لنبات  ��سم  حيث  من  �لم�سريين: 
�لخبز  �أنو�ع  و�أ�سماء  ��سمه  و��ستمر�رية  �لمختلفة(،  كتابته 
�لم�سنوعة منه في �للغة �لعربية )�لم�سرية( وكذلك مدلولها، 
هذ� باالإ�سافة �إلى تحديد �أ�سل هذ� �لنبات ومقابله �لحالي 
و�أماكن تو�جده، وبع�س �الأ�سماء �لجغر�فية �لتي �رتبطت به.

)1911م(،  �ل�سابق  �لعام  بمطبوعات  كذلك  ر�جع 
حولية  من   )12( بالعدد  )1912م(  عام  �ل�سادرة  مقالته 
‘تقرير  لـ  ��ستكمااًل   )ASAE( �لم�سرية  �الآثار  م�سلحة 

حفائر منطقة ديروط ودير �لجنادلة”.

 (1914)

- ‘Rapport sur les fouilles de Said Bey 
Khachaba au Déîr-el-Gabraouî’, ASAE 1337 
(1914), 161-178.

)1911م(،  عام  بمطبوعات  �أعاله،  كذلك  ر�جع 
مقالته عن ‘تقرير حفائر منطقة ديروط ودير �لجنادلة’ �لتي 
�سدرت في عدة �أعد�د من حولية م�سلحة �الآثار �لم�سرية، 

ومنها )�لعدد 14( لعام )1914م(.

(1915)

- ‘Le tombeau nouveau de Méîr’, ASAE 15 
(1915), 209-258.

�الأخرى  مقالته  )1911م(،  عام  بمطبوعات  ر�جع 
بالعدد )ASAE 15( لعام )1915م(، ��ستكمااًل لـ ‘تقرير 

حفائر منطقة ديروط ودير �لجنادلة’. 

(1916)

- ‘Fouilles à Deir Dronka et à Assiout (1913-
1914)’, ASAE 16 (1916), 65-114.
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- ‘Quelques jours de fouilles à Dimeh es-
Sebaâ’, ASAE 16 (1916), 183-186.

(1917)

- ‘Le procédé graphique chez les anciens 
Égyptiens, l’origine du mot Égypte, les 
noms géographiques désignant cette 
contrée et ses habitants primitifs’, BIÉ: sér. 
5, tome 10. 1916 (1917), 133-176.

وكما يت�سح من ��سمها، فاإن هذه �لدر��سة تتناول �أ�سل 
هذ�  على  �أُطلقت  �لتي  �لجغر�فية  و�الأ�سماء  ‘م�سر’،  ��سم 

�لبلد، وتلك �لتي دلّت على �ُسكانه �الأ�سليين.

(1918)

- ‘Les noms des vêtements, coiffures et 
chaussures chez les anciens Égyptiens 
comparés aux noms arabes’, BIÉ: sér. 5,  
t. 11. 1917 (1918), 93-126. 

وقد �سبق تناولها بالعر�س في �لمتن �أعاله.
- ‘Réponse à la critique de M. Daressy 

publiée dans le Bulletin de l'Institut 
Égyptien mars 1917’, BIÉ: sér. 5, t. 11. 
1917 (1918), 325-338.

�لذي  �لنقد  على  ‘�أحمد كمال’  ردَّ  �لمقال  ُيمثل هذ� 
في  �لمن�سورة  لمقالته  د�ر�سي’  ‘جورچ  �ل�سيد  وّجهه 
)�لمتعلقة  1917م  مار�س  في  �لم�سري’،  �لمعهد  ‘مجلة 
باأ�سل ��سم م�سر، و�أ�سمائها �الأخرى �لتي �أطلقها �ُسكانها 
عليها(؛ ر�جع �أعاله: در��سة ‘كمال’ حول هذ� �لمو�سوع، 

�ل�سادرة عام )1917م(.

ُتمثل في ُمجملها  �ل�سابقة  ‘كمال’  �أن مقاالت  ورغم 
تقارير حفائره، فاإنه كثيًر� ما جاء فيها على �لتحليل �للغوي 
�لقديمة،  �لم�سرية  �للغوية  و�ل�سيغ  �لمفرد�ت  لبع�س 

محاواًل تقريبها قدر �الإمكان بالمفرد�ت و�ل�سيغ �للغـوية 
�لعربيـة، ناهينا عما مّثلته بع�س تلك �لدر��سات من ح�سيلة 
مفرد�ت مّكنت ‘كمال’ من �إ�سافتها �إلى معجمه �ل�سخم.

�س كيف �رتقى كمال ‘�ل�سلم’،  وهكذ� ُيمكن للمرء تلمُّ
جامًعا وم�سنًفا للمفرد�ت �لمختلفة �لتي يتح�سل عليها من 
�لمكت�سفة حديًثا �سمن حفائره،  �سو�ء  للن�سو�س،  ن�سخه 
في  عليها  �طلع  �لتي  �الأخرى  �لدر��سات  في  �لمتاحة  �أو 
زمانه؛ لكي ي�سنفها وير�سها �سويًّا، كل في بابه، مكوًنا من 
كل �سوت منها �أحد مجلد�ت معجمه �ل�سخم �لذي ز�د 
عدد �أجز�ئه عن �لع�سرين جزًء�، باإجمالي عدد مفرد�ت في 

حـدود ‘خم�سـة ع�سـر �ألـف’ مفـردة.

الهوام�س
ُتعد هذه �لمقالة ثمرة جهد ��ستغرق ما يزيد عن ثمانية �أعو�م، تقريًبا    1
منذ �سدور �لجزء �الأول من مخطوطة معجم ‘�أحمد با�سا كمال’ في 
دي�سمبر عام 2002م، هذ� و�إن �سبقها �لباحث بدر��سة ُكتبه �الأخرى 
�لتالي ذكرها بالمتن وذلك �بتد�ًء من عام 1998م. وقد تم �ال�ستناد 
فيها �إلى ما تو�سل �إليه �لباحث )مع �آخرين( في در��سة �سابقة �أُلقيت 
وفهر�سـة  در��سـة  ‘م�سـروع  بعنو�ن:  ن�سرها  وتم  �لمبدئية  نتائجها 
�لقديمـة  �لم�سريـة  للغـة  كمـال’  با�سـا  �أحمـد  ‘قامـو�س  وتحقيــق 
 Studying, Indexing and Verifying Ahmed Kamal
 ،’Pacha Ancient Egyptian Dictionary Project (= KDP)
باال�ستر�ك مع فريق �لعمل بالم�سروع: ر�مي �سمير فرج مينا، و�سميرة 
لبيب  ومحمود  ح�سانين،  �لمنعم  عبد  و�سيماء  �لهادي،  عبد  �سيد 
�لُبكل، ومنار م�سطفى محمد �إ�سماعيل، وهالة محمود �ساّلم، كتاب 
�لموؤتمر �لثالث ع�سر لالتحاد �لعام لالآثاريين �لعرب، في �لفترة من 
24-26 �أكتوبر 2010م باأكاديمية �لدر��سات �لعليا بجنزور، تحت 
ليبيا، 1431هـ/2010م(،  �لليبية )طر�بل�س-  �الآثار  رعاية م�سلحة 

�لجزء �الأول، 230-198.
-0075 وثيقة 0 و�لوزر�ء:  �لنظار  )مجل�س  �لقومية  �لوثائق  د�ر    2
�إلى �أحمد بك كمال �الأمين  �لثانية  ‘�الإح�سان بالرتبة    :)011868

�لم�ساعد باالأنتيكخانة و�سدور �الأمر بذلك”.
تاريخ  في  �لع�سر  فهمي )هر�وي(، �سفوة  �لترتيب: زكي  �نظر على   3
ور�سوم م�ساهير رجال �لع�سر من عهد �ساكن �لجنان محمد علي با�سا 
�لكبير، مكتبة مدبولي )�لقاهرة، 1995(، 332-333، 334، ثم:

  M. Abou-Ghazi, ‘Ahmed Kamal (1849-1923)’, ASAE  
 64 (1981), 1-5, portrait; Hala Sallam, ‘Ahmed Kamal
 Pasha (1851-1923): A Family of Egyptologists’, in:
 C. J. Eyre (ed.), Proceedings of the 7th International
 Congress of Egyptologists (Cambridge, 3-9 September
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 1995), Orientalia Lovaniensia Analecta 82 (Leuven,
 1998), 1015-1019; also:

�لزمن  من  �أثريان  يو�سف:  وكمال  �سعيد،  محمود  لوؤي  وكذلك:   
 2002-1902 �لم�سري  �لمتحف  مئوية[  ]�حتفالية  �لجميل، 
‘�أحمد  �سالم،  محمود  هالة  7-132؛  2002م(،  )�لقاهرة، 
�لتاريخية  �لم�سري  �لمقتطف  �لرجل؟’  هذ�  َمن  كمال:  با�سا 
www. بموقع:   ،0945–ISSN: 2090 رقم  �إلكتروني  )�إيد�ع 
90؛  م(،   2010 )مار�س  �لر�بع  �لعدد   ،almoqtataf.co.cc
م(:   1923-1851( كمال  با�سا  ‘�أحمد  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم 
 4 �لتاريخية  �لم�سري  �لمقتطف  �لوطني’،  �الأثري  �لتنوير  ر�ئد 
)http://www.mediafire.  121-92 م(،   2010 )مار�س 

)com/?ohjkl0mo2wk؛ ر�جع 
كذلك: �لمر�جع �لو�ردة بالهام�سين رقمي )29( و)30(.   

 ،4 �لتاريخية  �لم�سري  �لمقتطف  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  ر�جع:    4
.96-94

تم �ال�ستناد في ذكر �لتاريخ �لميالدي )لتلك �الأعمال( على تحويل   5
http://prayer. �لتاريخ’:  ‘ُمحّول  على  �عتماًد�  �لهجري  تاريخها 
�ل�سئون  ‘وز�رة  لـ  �لتابع   al-islam.com/convert.asp?l=arb

�الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�ساد”.
للمزيد ر�جع: با�سم �سمير �ل�سرقاوي، ‘�أحمد با�سا كمال: ر�ئد �لتنوير    6
�لمقتطف �لم�سري 4،96 - 98. ُيمكن تحميل  �الأثري �لوطني’، 
)http://www.mediafire. �لتالية:  �ل�سفحة  من  �لكتاب  هذ� 

.com/?jznlzqmrmg0(
ر�أ�سي،  �سبه  ب�سكل  �ل�سفلي  ن�سفها  َق  ُمزِّ �لتي   14 �سفحة  مثال:    7
بع�س  حجب  �إلى  �أدى  مما  �سفاف،  �سبه  ال�سق  بورق  وُعولجت 

مفرد�تها، �أو باالأحرى �سعوبة قر�ءتها.
�لوطن  في  ح�سار�ت  �أم  و�حدة  ح�سارة  قبي�سي،  بهجت  محمد    8
هـ/   1429 )دم�سق،  �لعربي  �لتاريخ  من   4 رقم  �ل�سل�سلة  �لعربي، 
من  بداًل  �لعروبية  �للهجات  )ملحق:   181-180  ،8 2008م(، 

�للهجات �لعربيات(.
ر�جع: عبد �لقـادر حمزة با�سا، على هام�س �لتاريخ �لم�سري �لقديم،    9

�لمجلد �لثاني )�لقاهرة، 1941م(.
يت�سح - على �سبيل �لمثال ال �لح�سر -  في �سفحات ُموؤلّفه �لم�سترك:    10
�للغة  �ل�سغيـر في مفرد�ت  �لمعجـم  بـدوي وهرمـن كيـ�س،  �أحمـد 

�لم�سرية �لقديمة )�لقاهرة، 1958م(، وغالفه �الألماني:
 A. Badawi & H. Kees, Handwoerterbuch der  
Aegyptischen Sprache (Kairo, 1958).

وباالأحرى في: �أحمد بدوي، ‘�للغة �لم�سرية �لقديمة ومكانتها بين   
– �ل�سابعة و�لع�سرون  �لدورة  �لعربية:  �للغة  موؤتمر مجمع   �للغات’، 

1962م(،  )�لقاهرة  1960م-1961م  و�لمحا�سر�ت  �لبحوث   
263-286، و�لتعقيبات: 291-287.

على �سبيل �لمثال ال �لح�سر الحظ ت�سجيله لالألقاب وم�سميات �لمعادن    11
عربي  ُنطق  ومنهج  بحروف  جاء  �لذي  مو�سوعته،  من  �لثاني  بالجزء 

وُنطق  لمنهج  يكون  ما  �أقرب  �الأجنبية  �لكتابات  في  للمعتاد  مخالف 
‘�أحمد كمال«: �سليم ح�سن، م�سـر �لقديمـة، 16 ج ، مكتبة �الأ�سرة، 

مهرجان �لقر�ءة للجميع )�لهيئة �لم�سرية �لعامة للكتاب، 2000م(.
عبد �لمح�سن بكير،   قو�عد �للغة �لم�سرية    12
في ع�سرها �لذهبي )�الإ�سكندرية، 1954م(، )د.م، د.ت(.  وربما 
تناول  �لفكري في  ‘�أحمد كمال’  لمنهج  �نعكا�ًسا  �لكتاب  جاء هذ� 
على  قو�عدها  وت�سنيف  معها،  وتعامله  �لقديمة،  �لم�سرية  �للغة 

ت�سانيف �لنُّحاة �لعرب كما �ت�سح من كتابه ‘�لفر�ئد �لبهية".
�لعمل، ولكن ب�سفـة خا�سـة في  – بتفـرق - في كـل  يت�سـح ذلك   13
‘مـقـدمـة’ كتابه: عبد �لعزيز �سالح، ح�سارة م�سر �لقديمة و�آثارها، 
�الألف  �أو�خر  حتى  �لعامة  �لح�سارية  �التجاهات  في  �الأول:  �لجزء 

�لثالث ق.م )�لقاهرة، 1992م(، 45-1.
�نظر على �سبيل �لمثال منهجه )كمقاربته لالأ�سماء �لم�سرية بالعربية/    14
�لقر�آنية وما �ت�سل بها في �لتر�ث �الإ�سالمي، ولل�سمائر �لم�سرية مع 
�لقر�آن  في  م�سر  يو�سف،  �لحميد  عبد  �أحمد  موؤلفه:  في  �ل�سامية( 
�لم�سرية  �لهيئة  �الأ�سرة،  مكتبة  طبعة  1973م(؛  )�لقاهرة،  و�ل�سنة 
هـ/   1420 �الأولى:  �ل�سروق  د�ر  ط.  1999م  للكتاب،  �لعامة 

1999م(، 42-41، 6-105، 9-108، 285.
عبد �لحليم نور �لدين، �للغة �لم�سرية �لقديمة، �لطبعات من �الأولى   15
�لقديمـة  �لم�سريـة  �للغـة  1997-2007م(؛  )�لقاهرة،  لل�سابعة 
)�لقاهرة،  حة  ومنقَّ مزيدة  �لثامنة:  �لطبعة  �لو�سـيط(،  )�لع�سـر 

2008م(.
)�س2-3، 34، 41(، و‘�أجرومية ده  �سامـپليون’  ‘�أجرومية  مثال:   16

روجـه’ )�س 3، 21، 28، 32، 34، 38، 64، 74(.
ر�أ�سها  )وعلى  ‘بروج�س’  �أ�ستاذه  مطبوعات  �لمثال:  �سبيل  على   17
�لبهية، �س16، 23، 25، 47، 70،  �لفر�ئد  ‘�أجرومية بروك�س’: 
�س  )�لفر�ئد،  م   1871 �سنة  �لمطبوع  ‘ِلْبَليْن  قامو�س   ،)80  ،76
�لملك  للوحة  �كت�سافه وترجمته  بينها  ومن  ‘ناڤيل’  در��سات   ،)14
‘مريت’  )�س 16، 21، 29، 33(، مطبوعات  �لثاني’  ‘بطلميو�س 
 )27 )�س  �لمدفونة’  ‘�لعر�بة  عن  هو  ما  ومنها  �لعديدة  )مارييت( 
مطبوعات   ،)28 )�س  �لمتنوعة’  �الآثار  ‘مجموع  بـ  ى  مَّ ُم�سَ و�آخر 
ن�سو�س  بينها  ومن  �سقارة،  �أهر�م  لنقو�س  ن�سره  مثال  ‘ما�سـپرو’، 
هرمي �لملك ‘وني�س’ )�س 17( و�لملك ‘تتي’ )�س 22(، وغيرها 
‘ورقة  لـ  ن�سره  مثل    )25  ،24 )�س  �لمتنوعة  �الأخرى  �أعماله  من 
 )بردية( �بوت’ )�س 21( و‘كتاب �الإن�سا �لهيروغليفي’ )�س 24(، 
مقاالت   ،)35 )�س  ‘�سبا�س’  �سّجله  كما   )27 )�س  ‘�سابا�س’ 
بمجموع  �لم�سماة  ‘�لجريدة  )مثال:  �لدوريات  ببع�س  ِبيْل’  ‘كارل 
�لبرباآئية و�الآ�سورية’  �للغة  �لفيليلوجية و�الأركيلولوجية في   �لمباحث 
ترجمته  مثل  �أعماله  من  وغيرها  )�س19(،   ]ZÄS 2 (1864)[
)�س 22(،  فرن�سا  بمتحف   ،’84‘ نمرة،  ‘َحْرَو�’،  تمثال  لن�سو�س 
)�س 47،  ُله  وبجرنوف’  ‘�أجرومية  )�س 29(،  ‘مجموع جرين’ 
 33 نمرة  في  ‘جودنين’   ،)55 )�س  ‘هيرودوت’  ]تاريخ[   ،)68
 ZÄS 33[ ’ِرفت �لمطبوع �سنة 1872 ميالدية ْيت�سِ من جرنال �ل�سَ
)1872([ )�س64(، كما �عتمد ‘�أحمد كمال’ على ما جاء بموؤّلفه 

‘�لعقد �لثمين’ )مثلما جاء في �لفر�ئد، �س11(.
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 ،)16 �س  �لبهية،  )�لفر�ئد  ]وني[’  �أَُنـا  ‘حجر  �لمثال:  �سبيل  على   18
و�لديموطيقي  بالهيروغليفي  �لمنقو�س  �لثاني  بطلميو�س  ‘حجر 
�لملك  ‘حجر  )�س 16، 21، 26، 29، 33، 37(،  و�ليوناني’  
 ،)30  ،27  ،22 )�س  كوبان’  ‘حجر   ،)20  ،19 )�س  بعْنِخي’ 
‘حجر  )�س 23(،  نمرة 1’  �سالير  ‘ورقة  )�س 21(،  �أبُّوت’  ‘ورقة 
 ،)32 )�س  ُنِفْر’  �أُن  ‘تابوت   ،)49  ،27  ،24  ،23 )�س  ر�سيد’ 
‘ورقة   ،)32 )�س  خون�سو[’   - –ن  ]باك  و  ُخوْن�سُ ن  َباِك  ‘حجر 
)�س  ‘حجر بمتحف فرن�سا نمرة 55’  )�س 37(،  تورينو نمرة 5’ 
41(، ‘حجر تحوتم�س �لثالث’ )�س 41(، ‘حجر بمتحف بوالق’ 
يق�سد  كان  ما  �إذ�  و��سح  ]غير  �لثاني  �إ�سكندر  ‘حجر   ،)42 )�س 

�لثالث �أم �لر�بع[’ )�س43(، ‘حجر �سان ]�لحجر[’ )�س49(.
)�لفر�ئد، �س 16، 25، 26، 32، 42(،  بوالق’  ‘متحف  مثال:    19

‘�الإ�سكندرية’ �سمن ‘مجموعة خا�سة’ )�س 22(.
تورينو’  ‘متحف   ،)41  ،22 �س  )�لفر�ئد،  فرن�سا’  ‘متحف  مثال:    20

)�س 37(، ‘متحف فلورن�سا’ )�س 42(.
)�لع�سر  �لقديمـة  �لم�سـرية  �للغـة  �لدين،  نور  �لحليم  عبد  ر�جع:    21

�لو�سيط(، ط8 )�لقاهرة، 2008 م(، 49.
)�لع�سر  �لقديمـة  �لم�سـرية  �للغـة  �لدين،  نور  �لحليم  عبد  ر�جع:    22

�لو�سيط(، ط8، 49.
)�لع�سر  �لقديمـة  �لم�سـرية  �للغـة  �لدين،  نور  �لحليم  عبد  ر�جع:    23

�لو�سيط(، 49.
)�لع�سر  �لقديمـة  �لم�سـرية  �للغـة  �لدين،  نور  �لحليم  عبد  ر�جع:    24

�لو�سيط(، 54-52.
�لتاريخية،  �لم�سري  �لمقتطف  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  ر�جع:    25
-95 �أرقام  )هو�م�س   121-116  ،106-102  ،98 عدد4، 

 .)121
�أحمد )با�سا( كمال، �لالآلـئ �لـُدّريـة فـي �لنبـات و�الأ�سـجار �لقديمـة    26
�سمير  با�سم  وتحقيق:  وتحليل  عر�س  �لثانية،  �لطبعة  �لم�سـريـة، 
�ل�سرقاوي، كتاب �لمقتطف �لم�سري �لتاريخية رقم ‘1’ )�لقاهرة، 
 382-44 و�لتحقيق(،  )�لدر��سة   43-1 م(،   2010 يوليو   14
http://www. :لكتاب نف�سه(، وُيمكن تحميله من �ل�سفحة �لتالية�(

 mediafire.com/?a3j0yynrnmwerth.
ُيمكن تحميله من:  27

http://www.mediafire.com/?n0ay3neyyzm ؛ ر�جع: با�سم   
�ل�سرقاوي، �لمقتطف �لم�سري 4، 9-98. 

�لم�سري  �لمقتطف  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  جميًعا:  عنهم  ر�جع    28
�لتاريخية، �لعدد 4، 100-99.

�لم�سري  �لمقتطف  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  ر�جع:  للمزيد،    29
�أرقام  )هو�م�س   116-115  ،102-100  ،4 �لعدد  �لتاريخية، 
َمن  كمال:  با�سا  ‘�أحمد  �سالم،  محمود  هالة  وكذلك:  76-94(؛ 
)مار�س،  �لر�بع  �لعدد  �لتاريخية،  �لم�سري  �لمقتطف  �لرجل؟’  هذ� 
قامو�س  ن�سر  ق�سة  حول  ‘جديد  ا:  �أي�سً ولها  90؛  م(،   2010
�لخام�س  �لعدد  �لتاريخية،  �لم�سري  �لمقتطف  كمال’،  با�سا  �أحمد 

بالهام�س  �لو�ردة  �لدر��سات  ا  �أي�سً ر�جع  94-96؛  )2010م(، 
�لتالي.

و�سميرة  مينا،  فرج  �سمير  ور�مي  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  ر�جع:   30
م�سطفى  ومنار  ح�سانين،  �لمنعم  عبد  و�سيماء  �لهادي،  عبد  �سيد 
با�سا كمال’  �أحمد  ‘قامو�س  �ساّلم،  �إ�سماعيل، وهالة محمود  محمد 
�لم�سرية  �للغة  لقو�مي�س  و�لجماعي  �لفردي  �لمجهودين  نتاج  بين 
و‘قامو�س  ‘بدچ’،  ‘بروج�س’،  قو�مي�س  مع  مقارنة  در��سة  �لقديمة: 
�لعدد  �لتاريخية،  �لم�سري  �لمقتطف  �الأولى(’،  )�لحلقة  برلين’ 
)http://www.mediafire.  109-97 م(،   2010 )يونية   5
برلين  ‘قامو�س  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  )com/?jjzomnyjhhz؛ 
م�سروعه  ن�ساأة  كيفية  حول  تاريخية  در��سة  �لقديمة:  �لم�سرية  للغة 
�لعدد  �لتاريخية،  �لم�سري  �لمقتطف  وم�ستقبله’،  و�سدوره 
)http://www.mediafire. )يونية 2010م(، 34-16  �لخام�س 
)com/?tmyn2z2wyom؛ وله كذلك باال�ستر�ك مع: ر�مي �سمير 
فرج مينا، و�سميرة �سيد عبد �لهادي، و�سيماء عبد �لمنعم ح�سانين، 
وهالة  �إ�سماعيل،  محمد  م�سطفى  ومنار  �لُبكل،  لبيب  ومحمود 
�لمجهودين  نتاج  بين  كمال(  با�سا  �أحمد  ‘)قامو�س  �ساّلم،  محمود 
)�لحلقة  �لقديمة  �لم�سرية  �للغة  لقو�مي�س  و�لجماعي  �لفردي 
مقاالت  �لم�سري:  �لمقتطف  وتحليله(’،  �الإح�ساء  جدول  �لثانية: 
2010/10/1م؛  )�إ�سد�ر�أول:  حرة  تاريخية  روؤى  دورية،  غير 
)http://www.  21-1 2010/10/16م(،  �إ�سد�رثان: 
�سمير  با�سم  و�أخيًر�:   .mediafire.com/?wvb44165geyri8z(
فريق  بقية  عن  نيابة  وُمحرره  �لم�سروع  فكرة  )�ساحب  �ل�سرقاوي 
و�سيماء  �لهادي،  عبد  �سيد  �سميرة  مينا،  فرج  �سمير  ر�مي  �لعمل: 
م�سطفى  ومنار  �لُبكل،  لبيب  ومحمود  ح�سانين،  �لمنعم  عبد 
محمد �إ�سماعيل، وهالة محمود �ساّلم(، ‘م�سـروع در��سـة وفهر�سـة 
�لقديمـة’،  �لم�سريـة  للغـة  كمـال’  با�سـا  �أحمـد  ‘قامـو�س  وتحقيــق 
في: كتاب �لموؤتمر �لثالث ع�سر لالتحاد �لعام لالآثاريين �لعرب، في 
�الآثار  م�سلحة  رعاية  تحت  م،  �أكتوبر 2010  من 26-24  �لفترة 
�لليبية - طر�بل�س- �لجماهيرية �لعظمى )2010 م(، �لجزء �الأول: 

.230-198
31  في در��سة �سابقة )قارن: با�سم �سمير �ل�سرقاوي، �لمقتطف �لم�سري 
�لتاريخية، �لعدد 4، 95-96(، ح�سر �لباحث �لمو�قع �الأثرية �لتي 
قام ‘�أحمد كمال’ فيها بحفائره �أو توثيقه، كما وّزعها على محافظات 

�لجمهورية، ورّتبها من �ل�سمال �إلى �لجنوب، كالتالي: 
محافظة كفر �ل�سيخ: ‘تل �الأ�سعار’ بالبرل�س، ومعبد بطلمي �سغير في   

‘بلطيم’ )1908 م(.
محافظة �لغربية: تل قرب �لمحلة �لكبرى )1901 م(.  

محافظة �لقاهرة: ‘�لمطرية’ )1902 م(، مقبرة من �لع�سر �ليوناني –   
�لروماني بـ ‘عزبة �لزيتون’ )1903م(.

بالجيزة  ‘�أطفيح’  )1903م(،  بالجيزة  ‘�أو�سيم’  �لجيزة:  محافظة   
)1906م: 3 �أيام(، غرب معبد �أبي �لهول بالجيزة )1907م(.

‘�أبو �سهبة’  �أيام(، كفر  )1900م: 7  ‘�لحيبة’  بني �سويف:  محافظة   
�لو�قعة  �لفيوم وبني ح�سن  بين  ‘تل جمهود’  ببا )1902م(،  بمركز 

غرب �لف�سن ببني �سويف )1907م: ُمدة �أ�سبوع(.



با�شم �شمري ال�رصقاوي
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محافظة �لفيوم: ‘دمية �ل�سباع’ �سمال بحيرة قارون.  
1900م،  )�أعو�م  ملوي  بمركز  �لبر�سا’  ‘دير  �لمنيا:  محافظة   
)1903م(،  �سملوط  بمركز  �لطير’  ‘جبل  و1902م(،  و1901م، 
�لمنطقة �لو�قعة بين ‘دير �لبر�سا’ و‘�سيخ زبيدة’ بمركز ملوي بتمويل 
في  )ُدْرَوة(  ‘د�رة’  �أيام(،   8 ُمدة  م:  ر�غب”)1909  بك  ‘�إدري�س 
‘تل  )1911م(،  �لمنيا  محافظة   – ملوي  بمركز  �لغربية  �ل�سحر�ء 
�الأتامنة’ جنوب ‘د�رة’ )دروة( و‘�سريفة’ في �ل�سحر�ء �لغربية وجبانة 
)1913م(،  �لمنيا  محافظة  بجنوب  ‘تتاليا’  في  رومانية   - يونانية 

وجبل ‘�ل�سيخ �سعيد’ بمركز ملوي.
محافظة �أ�سيوط: ‘�لجنادلة’ )حفائر بتمويل ‘�سيد خ�سبة’( و‘منقباد’   
)1910م و1912م(، مقبرة قبطية بـ ‘دير ريفة’ )1912/1911م(، 
 8 ُمّدة  )1912م:  �لجبر�وي’  ‘دير  )1911م(،  �لعمارنة’  ‘ق�سير 
‘ميـر’  )1912م(،  و‘�الأخ�سا�س’  ‘مير’  بين  �لو�قعة  �لمنطقة  �أيام(، 
وحفائر  يوًما(،   20 ُمدة  )1913م:  درنكة’  ‘دير  )1913م(، 

‘�أ�سيوط’ ذ�تها )1913م(.
محافظة قنا ومركز مدينة �الأق�سر: �سارك ‘�إميل بروج�س’ في ت�سجيل   
يوليو   11-5( باالأق�سر  �لغربي  �لبر  في  �لبحري’  �لدير  ‘خبيئة 
و‘قو�س’  )�نظر:(،  ‘بوالق’  لمتحف  مومياو�تها  ونقل  1881م(، 

بقنا )عام 1898م( 
 G. Maspero (ed.), La trouvaille de Deir-el-Bahri. Vingt  
 photographies par: Emile Brugsch, Texte par: Gaston
Maspero et Ahmed Kamal, BIÉ (Cairo, 1881).

بـ  قبطية  ومقبرة  )1901م(،  �لبرج’  ‘عرب  موقعا:  ا  �أي�سً وهناك   -  
‘و�دي حميد’ في ‘جبل �أبو فـد�’ )1912م: 10 �أيام(.

فرعون’  ‘تل  مثل:  مختلفة  مناطق  عن  �لتفتي�سية  �لتقارير  غير  هذ�   
)‘بوتو’ �لقديمة - كفر �ل�سيخ(، ‘تل ب�سطا’ )�ل�سرقية(، ‘عين �سم�س’، 
‘�لجيزة’، ‘�أ�سيوط’، محاجر ‘ز�وية نا�سر’، وغيرها؛    ر�جع كذلك: 
محمود  لوؤي  ا:  و�أي�سً D. Abou-Ghazi, ASAE 64, 1-5؛ 

�سعيد، وكمال يو�سف، 114، 116-122، و132-129.

�لهامة:  �ل�سفات  من  بعدد  ا-  �أي�سً  – حفائره  في  ‘كمال’  تمّيز  وقد   
عن  تقاريره  وكانت  �لهند�سي،  �لر�سم  على  عالية  بمقدرة  تمتع  فقد 
نو�تج  من  عليه  يعثر  ما  لكل  ا  �أي�سً و�ساملة  ومرّكزة  دقيقة  �لحفائر 
�لحفر، كما كان يحر�س على تحديد مكان كل قطعة. هذ� باالإ�سافة 
الأمانته �لعلمية �لتي حر�س ب�سببها على ن�سبة كل معلومة ل�ساحبها. 
وترحاله  تنقله  �أثناء  مّكنته  القطة  وعين  عاٍل  �أثري  بح�س  تمتع  كما 
بين ربوع م�سر من �لتحليل �لدقيق للمعلومات، وكذلك �لربط بين 
محمود  )لوؤي  �لح�سارة  بمفرد�ت  يتعلق  فيما  و�لمعا�سر  �لقديم 

�سعيد، كمال يو�سف، 115(.
�لع�سر،  )�سفوة  ‘زكي فهمي’  �أورد عنه  ح�سبما   - ‘كمال’  �أن  كما   32
تاأ�سي�س متاحف بكل عو��سم مديريات  ‘�سعى جهده في   -) 334
و‘�لمنيا’،  ‘�أ�سو�ن’،  متاحـف:  �إن�ساء  في  فنجح  م�سر،  )محافظات( 
و‘�أ�سيوط’، و‘طنطا’. وكان غر�سه من ذلك �أال تت�سرب ‘�آثار م�سر’ 
�لم�سري  �لمقتطف  �ل�سرقاوي،  �سمير  با�سم  و�أمريكا’؛  الأوروبا 

�لتاريخية، �لعدد 4، 96 )�لعمود �الأي�سر، بالمنت�سف(.
�لمقتطف  �لم�سري’،  و�أ�سلها  �لعرب  ‘�أ�سنام  كمال،  )بك(  �أحمد    33

23 )يوليو 1899م(، 510-505.
 44 �لمقتطف  �لقديمة’،  و�لم�سرية  ‘�لعربية  كمال،  )با�سا(  �أحمد    34

)مار�س 1914م(، 209-213 )ر�جع �لمتن قبل ذلك(.
�أحمد )با�سا( كمال، ‘بحث لغوي فى بر�ءة �لقر�آن �ل�سريف من بع�س   35
-263 1921م(،  )�أغ�سط�س   59 �لمقتطف  �الأعجمية’،  �الألفاظ 

266؛ وكذلك: �لمقتطف 59 )نوفمبر 1921م(، 473-472.
 60 �لمقتطف  �لعربية’،  في  ‘�الأعجمي  كمال،  )با�سا(  �أحمد    36

)1922م(، 275.
حولية  �أعد�د  من  عدد  �أول  هو   )13 )رقم  �لعدد  �أن  بالذكر  جديٌر    37
�الأ�سلي  عامها  خالف  في  ت�سدر  �لتي  �لم�سرية  �الآثار  م�سلحة 
)1913م( �لمفتر�س لها؛ حيث �سدر في �لعام �لتالي له )1914م(.


