
          
  

 
 
 
 

  ةــدميــالق املصرية النصوص يفاز املرسل ــور اــص
  حىت نهاية الدولة احلديثةالدولة الوسطى و  عصر من

  )االستعارة –التشبيه  –الكناية (
  )ويةـــة لغـــدراس(

  
  

  یة اآلثار المصررسالة لنیل درجة الماجستیر في 
  ةالباحثمقدمة من 

  محد حسيبأات عبد العزيز على ـآي
  لشئون اآلثار بوزارة الدولة  مفتشة أثار مصریة

  

  / إشــراف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                     
  القاھرة

  م٢٠١٤/ ھـ ١٤٣٥

 ال العجيزيـــع/د  . أ
  المصریة القدیمةاللغة أستاذ      

  جامعة القاھرة - العمید األسبق لكلیة اآلثار   
 

  هبه مصطفى نوح/ د . أ
  المصریة القدیمةاللغة أستاذ 

  وكیل كلیة اآلثار لشئون التعلیم والطالب         
 





  
  
  
  
  
  

  
  
  

 نمح١(الر ( آَنالْقُر لَّمع)٢(  انالْإِنْس لَقخ
)٣(  انيالْب هلَّمع)٤(   

  
  صدق اهللا العظیم

  ] ٤إلى  ١سورة الرحمن اآلیة من [

  
                      
   

  
  
  
 





   

  ﴾ـازةـــاإلج﴿
  

  أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول على

 المصریة اآلثار من قسم اآلثار فيدرجة الماجستیر 
 معوالتداول مع التوصیة بالطبع  "ممتاز"بتقدیر 

   المصریة الجامعات

  م٢٩/١١/٢٠١٤بتاریخ 

  بعد استیفاء جمیع المتطلبات
  

  ةـــاللجن

  التوقیع                 لمیةالدرجة الع  االســـم            

    أستاذ  العجیزي  عبد العزیزعال محمد / د.أ  - ١

    أستاذ  ھبھ مصطفى كمال نوح/ د.أ  - ٢

    أستاذ  محمد صالح الخولي/ د.أ  - ٣

    مساعد أستاذ  ثناء الرشیدي/ د  - ٤

 





  مستخلص باللغة العربية

 -كنایة(تتناول هذه الرسالة موضوعًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصور المجاز المرسل المختلفة 
في اللغة المصریة القدیمة في نصوص الدولة الوسطي والحدیثة، ولذلك تم اختیار ) استعارة - تشبیه

ظهارمدي ثراء اللغة المصریة القدیمة،  إلبرازالموضوع   أفكارهمدي روعة تعبیر المصري القدیم عن  وإ
 البابوربطها بالطبیعة المحیطة به، فجاء  أفكارهمن خالل استخدامه للصور البیانیة المختلفة للتعبیر عن 

تعریف الكنایة وأنواعها والهدف من  تحت عنوان الكنایة في العصري الوسیط والحدیث، حیث تم األول
والتعالیم والوصایا  كنایات في النصوص األدبیة والدینیة المختلفةاستخدامها، ثم استخراج أهم ال

كما تضمن الفصل الثالث ، )الفصل األول والثاني(في عصري الدولة الوسطي والحدیثة  والتحذیرات
یضاح ذلك من خالل األمثلة اإلنسان المختلفة، و الكنایة في الكلمات المركبة مع أجزاء جسم  المتنوعة إ

وجاء الباب الثاني بعنوان التشبیه في العصري الوسیط والحدیث، حیث  .صریة القدیمةمن النصوص الم
تم تعریف التشبیه وأنواعه المختلفة واألدوات التي استخدمها المصري القدیم للتعبیر عن التشبیه، 

الفصل األول بعنوان التشبیه في  واألغراض المختلفة الستخدام التشبیه، وتقسیم الباب إلي فصلین،
العصر الوسیط وفیه تم استخراج أهم التشبیهات عند المصري القدیم في النصوص األدبیة والتعالیم 
والوصایا المختلفة في العصري الوسیط، والفصل الثاني بعنوان التشبیه في نصوص العصر الحدیث وفیه 

أغاني الحب في الدولة الحدیثة واألمثلة الخاصة تم توضیح أهم التشبیهات في نصوص المدح الملكي و 
بالتشبیه بالحیوانات المختلفة وأغراضها عند المصري القدیم، أما الباب الثالث بعنوان االستعارة في 
العصري الوسیط والحدیث، وشمل التعریف الخاص باالستعارة وأنواعها والغرض منها والفرق بینها وبین 

الفصل األول بعنوان االستعارة في نصوص العصر الوسیط، وشمل : ي فصلینالمجاز، ثم تقسیم الباب إل
أهم االستعارات في النصوص األدبیة والتعالیم والوصایا والتحذیرات في نصوص العصر الوسیط، ثم 
الفصل الثاني بعنوان االستعارة في نصوص العصر الحدیث حیث شمل أهم االستعارات المجازیة في 

في الدولة الحدیثة، واهم االستعارات في نصوص المدح الملكي، واالستعارات  أغاني وأشعار الحب
 .  الخاصة بالحیوانات والغرض منها
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  لكلمات الدالةا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  





 داءــــــهاإل

أمسي إيل من علموني حروفاً من ذهب وكلمات من دُرر وعبارات من 
.د/عال العجيزي و أ     وأجلي عبارات يف   العلم    أساتذتي األفاضل 

 .(ًعتزازاأحباً وتقديراً و)  .د/ هبة مصطفي نوحأ

 )والدي العزيز(.       إيل من حصد األشواك عن دربي ليمهد يل طريق العلم 

ميل العطاء من حاكت سعادتي خبيوط منسوجة من قلبها  الينبوع الذي ال يلإ
 .العزيزة( أمي)

 إيل القلوب البيضاء والنفوس الربيئة إيل رياحني حياتي )إخوتي(.

)زوجي العزيز وابني  كفاحيإيل زهرتي حياتي إيل من جيمع بني سعادتي و
 (عمر احلبيب

 أهدى هذا العمل املتواضع

 الباحثة                                                                                                                                                                                           





  الشكر والتقدیر

الصالة  أفضل هد الخلق المرسلین سیدنا محمد علیالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سی
 أنهذا العمل المتواضع راجیا من اهللا  إتمامعلى  يأعانن الذيمین ل، الحمد والشكر هللا رب العاالسالم
، الفاضلة أستاذتي إلىوالتقدیر والعرفان  الشكر آیات بأسمى أتقدم أن إال یسعني، وال فیهقد وفقت  أكون

اآلثار المصریة بقسم أستاذ اللغة المصریة القدیمة  عال العجیزي /الدكتورة األستاذةالجلیلة  األستاذة
 ليسدیدة  هاتوتوجیمستمرة ورعایة جادة ، لما بذلته من جهد جامعة القاهرة - اآلثار كلیةل والعمید األسبق

 ،علمهیمتعها بالصحة والعافیة وان یزیدها من  أناهللا  فاسأل، تى االنتهاء منهاحالرسالة و  دعداإ أثناء
  .خیر الثواب وأثابهافجزاها اهللا خیر الجزاء 

أستاذ اللغة  هبه مصطفي نوح /ةالدكتور  ةاألستاذ إلىبنبض من الحب والشكر والتقدیر  أتقدمكما 
على جامعة القاهرة، –لشئون التعلیم والطالب ثاركلیة اآلووكیل  اآلثار المصریةبقسم المصریة القدیمة 

  .اهللا خیراً  االرسالة فجزاه إعدادفي  لي اوتوجیهاته اونصائحهالمستمر  اوعطائه امساعدته

اللغة المصریة  أستاذ صالح الخولي /الدكتور األستاذ إليوالعرفان  بخالص الشكر والتقدیر كما أتقدم
  .دته بقبول مناقشة الرسالة، على تفضل سیاجامعة القاهرة – اآلثاربكلیة  القدیمة ووكیل الكلیة األسبق

 األستاذ المساعد ،ثناء الرشیدي /ةالدكتور  ةاألستاذ إلىبخالص الشكر والتقدیر واالمتنان  أتقدمكما 
 اسیادته، على تفضل جامعة جنوب الوادي -كلیة اآلثار بقنا-ووكیل الكلیة لشئون البیئة وتنمیة المجتمع

  .مناقشة الرسالة بقبول

، وكل العاملین بشئون الدراسات العلیا وكل بغداديمحمد  األستاذإلي بخالص الشكر والتقدیر  أتقدمكما 
ومكتبة السادة أمناء مكتبات المعهد الفرنسي لآلثار الشرقیة و  جامعة القاهرة، اآلثارین بمكتبات كلیة لالعام

  .في الحصول على الكتب والمراجعلي على مساعدتهم  المتحف المصري ومركز البحوث األمریكي

على العطاء والمساندة المستمرة الحبیبان ي وأم أبى إلىالحب والتقدیر والعرفان  آیات باسمي أتقدمكما 
على رد ولو جزء بسیط لما  ينیعینوان  ویحفظهم یمتعهم بالصحة والعافیة أنفادعوا اهللا  حیاتيطوال فترة 

  .لي قدموه



لما  عمرالحبیب  وابني زوجي العزیزالصغیرة  يأسرت إلى واعتزازي وتقدیري حبيبخالص  قدمأتكما 
  .یحفظهم ویحمیهم أناهللا  لأسافالرسالة  إعدادوعلى صبرهم طوال فترة تحملوه من مشقة وعناء 

یمان و  أحمد إلي جدتي الحبیبة وخالني والي أخواتي األحباء بخالص الشكر والتقدیر أتقدمكما    . شیماءوإ

واخص بالذكر  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلي كل زمالئي العاملین في وزارة الدولة لشئون اآلثار
عمر /محمود عفیفي مدیر أثار مصر الوسطي و أ/یوسف خلیفة رئیس قطاع اآلثار المصریة و د /د

الحفظ العلمي وكل زمالئي  سهیر عبد الغفار مدیر عام/إلدارة الحفظ العلمي و أ عامشفیق حماد المدیر 
 كبیر مفتشي أثار اإلدارة العامة للحفظ العلمي باإلدارة العامة للحفظ العلمي واخص بالذكر مدام فوزیة

یمان وتریز عادل   .ورانیا محمد إبراهیم وهبة حسن عبد النبي ونشوي محمود وإ

 فيعمل  أوساهم بقول  أود كل من حضر المناقشة والى كل من ساع إلىبخالص الشكر والتقدیر  وأتقدم
فالحمد والشكر هللا رب . ذلك فيقد وفقت  أكون أن من اهللا ة، راجیسبیل انجاز هذا العمل المتواضع

  .مینلالعا

  والسالم علیكم ورحمه اهللا وبركاته 
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  املوضوعاترس ــفه
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  و -أ  فهرس الموضوعات

  ح- ز  قائمه االختصارات

  ي-ط  تمهید

  ٥-١  مقدمه

  ٨١-٦  الوسیط والحدیث نالكنایــــة في العصری: الباب األول

  ١٠-٦  مقدمه

  ٢٧-١١  الكنایة في نصوص العصر الوسیط: الفصل األول

  ١١  الكنایة في النصوص األدبیة

  ١٦-١٢  قصص واألساطیراللكنایة في ا :أوال

  ١٥-١٢  سنوهىقصه  - ١

  ٢٦-١٦   قصه البحار الغریق - ٢

  ١٧  الكنایة في التعالیم والوصایا: ثانیا

  ١٨-١٧  "خیتى بن دواف"تعالیم  - ١

  ٢١-١٩  "ایبوور"تحذیرات  - ٢

  ٢٣-٢٢  "أمنمحات األول"تعالیم الملك  - ٣

  ٢٦-٢٤  "نفرتى"نبؤه  - ٤

  ٢٧  مدح الملكيالكنایة في أناشید ال: ثالثا 

  ٢٧  "سنوسرت الثالث"من أناشید المدح للملك  - ١

  ٢٨  الكنایة في نصوص العصر الحدیث: الفصل الثاني

  ٢٩-٢٨  أمثلة الكنایة في النصوص الخاصة بالكتبة: أوال

  ٣٥-٢٩  الكنایة في نصوص المدح في الدولة الحدیثة: ثانیا


