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 �سال� �بر�هيم عامر محمد

 �السكند&ية، لمعهد �لعالى للسياحة ��لفنا�� كينج مريو� �
 ملخص

أثير قو0 على �السر, ، حيث تؤ�0 �لى 7يا�, �لتر�حم ��لتعا�ف ��لمو�5 تكا3 �لمجتمع �لمصر0 �لقديم يهتم بحقو� �لجير, ، نظر� لما لها من 
 على عالقاH �لجو�& ��لصد�قة مع  �شخاE ال ينتمو3 �لى <سرته .بين �فر�� �لمجتمع �لو�حد ، لذلك <�&? �لمصر0 �لقديم مد0 <همية �لحفا= 

 Iسو�من خالO بعض �لنصوE �لمصرية �لقديمة مبينا من خاللها حقو� �لجير, فى �لمجتمع �لمصر0 �لقديم ،  يوضح �لبحث تلك �لحقو�
الجتماعية ، فضالعن ند&, �لمصا�& ��لنصوE عن حياته � ��ترجع صعوبة �لتعرI على تلك �لحقو� �لى �3 �لمصر0 �لقديم اليسترسل كثير

عن �لموضوعاH �الجتماعية . �سيوضح �لبحث مد0 �لتشابة �لكبير بين حقو� �لجير, فى �لمجتمع �لمصر0 �لقديم �حقو� �لجير, فى �لدين 
ماعية ، كما سيوضح �لبحث �السالمى مما يشير �لى مد0 ما �صل �ليه �لمصر0 �لقديم من مستو0 فكر0 &فيع �&�قى فى �لمعامالH �الجت

�> V&قا> �<سر,  �لمفر��H �لتى �ستخدمها �لمصر0 �لقديم للتعبير عن �لجير, ��لجير�3 ��الشتقا� �للغو0 لها �مد0 قربها من �فعاO تعنى <هل �
� جو�& <� محيط <� جانب <� جير,.> Vتعنى قر Oمن <فعا �> 

 <هل، قرV، جو�&، جير, حقو� �لجير,، �لحيا, �إلجتماعية،�لكلما� �لد�لة: 

............................................................................................................................................................................... 
��ألسم من )1(�&وَ جَ ر�3 �<َ يَ �لعقا& ��لحليف، ��لجمع من �لجا& <يًضا جِ  , هي �لجمع من �لجا& �هو �لمجا�& في �لمسكن ��لشريك فيرَ �لجي .

�ِجو�ً&�. �يقاO �نه لَحَسُن �لجير, ً,&َ��جاَ�َ& �لرجل ُمجاَ ?َ&���لَجاُ& �لذcَّ يُجا ُ,&�<c <3 �لجير, حاO من  �لجا& �لجو�& �لذc يشير �لى �لُمجاََ
�قو0 على سير,  . )2(�لجو�& �ضرV منه Oكبير في حركة �لمجتمع �لتكاملية، نظًر� لما لها من تأثير متبا� &�لر�بطة �لجو�& <� �لجير, �

ش فيه �ألسر, �تنعكس عليها مظاهر5 �مما&ساته �لتربوية ��لسلوكية. لذلك كا3 �لمصرc �ألسر,، فهو �لمحيط �إلجتماعي �لمصغر �لذc تعي
الO �لقديم يحافظ على عالقاH �لجو�& ��لصد�قة مع <شخاE الينتمو3 �لى <سرته <� <فر�� بيته، �هذ� ما سيحا�O �لباحث <3 يثبته �يؤكد5 من خ

رc �لقديم �في حياته �إلجتماعية �لتي نمت �تطو&H من خالO �لمعامالH �ليومية بعض �لنصوE مبنيًا من خاللها حقو� �لجير, لد0 �لمص
ترجع صعوبة �لتعرI على تلك �لحقو� �لى <3 �لمصرc �لقديم ال يسترسل كثيًر� عن حياته �إلجتماعية ��ليومية فضالً عن قلة  ��لمهنية. 

�ند&, �لمصا�& ��لنصوE عن هذ5 �لمو�ضيع �إلجتماعية، �j 3> jكر H�&ال على �شا� cفإنه ال يحتو l3 حد��ها ال يأتي �ال عرًضا، 
عبا&, عن �شا&�H غامضة �مبهمة عن مو�ضيع اليعرفها سو0 <صحابها مما  )4(، كما <3 �إلشا&�H �لتي توفرها بعض �لمر�سالH)3(هزيلة

يحد من قيمتها كمصد&، فضال عن <3 �لمصرc �لقديم كا3 يخلط في مر�سالته بين �لمسائل �لشخصية ��لمهنية، �هذ� يشير �لى <3 �لحيا, 
�سوI يحا�O �لباحث هنا توضيح ��=ها& حقو� �لجير, في �لمجتمع  )5(�لخاصة عن �لمصرc �لقديم كانت تنتمي بشكل كبير �لى �لحيا, �لعامة .

 �لمصرc �لقديم من خالO �أل�لة �لنصية �لتي تشير �لى حق �لجير, .

:� )'ال: حق عد# "يذ�ء �لجا

 [ ] 

  )6( 

m  TAwy  pr  s[A]Hw  m  dAir(7)  xt  tkn  im.k 

 )8(نك""ال تنهب منزO �لجير�3، �ال تسر� <مال? قريب م

 )).31(فقر, من تعاليم بتاr حتب، نصيحة &قم (

��إلستيالء على ممتل cعد� �لتعد�كاH بيته، �عد� �يذ�ء5 عن �ريق نهب يدعو "بتاr حتب" من خالO تلك �لعبا&, �لى �لحفا= على بيت �لجا& 
بيته، �يبد� <3 "بتاr حتب" هنا يحا�O <3 يوضح <3 �لتعدc على ممتلكاH �لجير�3 من �ألعماO �لسيئة �لتي ال تتم �ال من قِبل شخص على 

� نز�x مع �لمحيطين به> Iخصوًصا �لمرتبطين ، كما &سم <يًضا منهجً )9(خال�ا موضوعيًا في �لعالقاH يجمعه �إلحسا3 �لى <فر�� �لمجتمع 
�هذ� يتفق مع ما حث عليه  بر�بطة �لجو�& <� �لجير,، �من حقو� تلك �لر�بطة عد� �يذ�ء �لجا& في بيته �ممتلكاته �تحريم �إلعتد�ء عليها.

 حيث يقوO هللا تعالى في �لتنزيل �لعزيز:�لقر3z �لكريم �سنة &سولنا �لكريم "صلي هللا عليه �سلم"، 

ِ& cjِ �لقُربَى َ��لَجاِ& �لُجنُِب َ��لصاِحِب َ��عبُُد�ْ� هللاَ َ�الَ تُشِرُكوْ� بِِه َشيئًا َ�بالَو�لَِديِن �ِحَسانًا َ�بِِذc �لقُربَى َ��ليَتَاَمى َ��لَمَساِكيِن َ��لَجا﴿ 
�هللا ال يؤمن �هللا اليؤمن �هللا ال كما حث � .)10(﴾بِالَجنبِ " :O0 حيث قاjأل� x�من <نو xنو cعى &سولنا �لكريم �لى عد� �ألساء, �لى �لجا& بأ�

شر5 �zثمه). كما قاO <يًضا: "من كا3 يؤمن با� ��ليو� �آلخر فال يؤcj (<c  )11(يؤمن، قيل من يا&سوO هللا قاO �لذc ال يأمن جا&5 بو�ئقه"
 . )12(جا&5"

�يالحظ �لباحث في �لعبا&, �لسابقة <3 �لكاتب عبر فيها عن �لجير�3 بكلمة   [ ] s(A)Hw  تعني � ،
�قد =هرH هذ5 �لكلمة  في �لنصوE �أل�بية �لخاصة بعصر �لد�لة �لوسطى، كما =هرH <يًضا في    )13("جير, <� جير�3 <� <صدقاء"" ،
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  sAH<3 �السم مشتق من �لفعل ، �يبد� )14( نصوE عصر �لد�لة �لحديثة بالكتابة �لتصويرية �لتالية: 

�هذ� �لفعل �j� جاء �س)16(�يعني "��ئ، �صل، �قترV، بلغ" )15(�لذc =هر أل�O مر, في نصوE �ألهر�� ، Iم بإضافة حرt   Iحر �>w 

 : 

 var ,  sAHt  var  sAHw(17)  �� على مقربة <> Vيقتر �> Vيعني "قر

�قد �&�H كلمة  .)19(يعني كما <شرنا سابقًا "جير, <� جير�3" ��j� <ضيف �ليه هذ5 �لمخصصاH  . )18(بجو�&"sAHw  بهذ5 �لكتابة

 في تحذير� �يبو&:  �لتصويرية 

 )20( 

mk  nty  sAHw.f  m  nb  mrwt 

 .)21("�نتبه! من لم يكن له خد� / عبيد، �آل3 <صبح سيد �لخد� <� �لعبيد"

�لتي  sAHال تعني هنا جير�3، حيث اليمكن �لربط بينها �بين كلمة  sAHwبقوله "<3 كلمة  sAHwعلى كلمة  Gardinerعلق 
� على مقربة <� بجو�&"، لكن يمكن &بطها بكلمة > Vيقتر �> Vتعني "قرsAH  3 بمخصص���لتي )22(�لساقا3 يسير�3 �لى �ألما� �لتي تد ،

 :)23(تعني "قد� <� <هد0 <� كافأ <� جا07" ��لتي تستخد� في �لنصوE �لتي تشير �لى تقديم <� منح �لعبيد

 )24( 

sAH.n  wi  Hm.f  m  mrwt 

 "لقد <هد0 / منح خا�مه (بعض) من �لعبيد"

كل �لتأكيد، ��لتي تعني جير�3 ب 500�لتي �&�H في <شعا& �لحب �لمد�نة على بر�ية ها&يس &قم  sAHw<شا& <يًضا �لى <3 كلمة  
ق عيا�, <� 7يا&, ، ��لتي سوI يشير �ليها �لباحث الحقًا عن �لتحدl عن ح)25(جاءH في سيا� جملة تشير �لى 7يا&, �لجير�3 للحبيب �لمتما&�

�لتي جاءH في تعاليم بتاr حتب فهي تشير �لى �لجير�3، ��لذc يؤكد <نه ال يوجد غمو� في �لجملة �لتي �&�sAHw  H�لجا& �لمريض. كلمة 
ال تعني جير�3  )27(�لتي �&�H في نقو� مقبر, "باحرsAH "c. <ما كلمة )26("قريب منك" tkn im.kبها، �يبد� <يًضا <نها متو�7ية مع تعبير 

 xألتبا���<شياء <خرSms(w)  0 لكنها تشير �لى �لخد� ��ألتباx، حيث �&�H في نقو� منظر يصو& عد� من �لخد�  Oيحملو3 صنا�
�يتبعهم &جل يحمل 7�جا3 من �لحقائب �يدعى: 

 )28( 

sAH  mr.f  n  st  ib.f 

 "محبوبه �لخا��/�لتابع، لمكا3 &غبته (حرفيًا: قلبه)....".

� sAHwيستنتج �لباحث مما سبق <3 كلمة � �j� لتالية� Hبهذ5  نت بمالمخصصا Hجاء �j� خد�"، <ما �> xفأنها تعني "<تبا

 H3 مخصص �لساقا3 يسير�3  �لمخصصا�ليشير �لى  sAHwفإنها تعني "جير�3"، �يبد� <3 هذ� �لمخصص يأتي مع كلمة  بد
��لخد� �لذين يتبعو3 �لسيد �يمشو3 خلفه ليكونو� في   xتفقت تر�جم �لباحثين�ألتبا� Oترجمة كلمة  )29(خدمته. على <ية حا OحوsAHw  لتي�

�&�H في تعاليم بتاr حتب �لى "جير�3". 

 :ثانيا :حق عيا+� )' *يا�� �لجا� �لمريض

[ ] 

 

 )30( 

[iw].i  r  sDr  n  Xnw  kA  mr  n-aDA  kA(31) aq  nAy.r  sAHw  r ptr.(i) 

 )500(نص من �شعا& �لحب �لمد�نة على بر�ية ها&يس &قم 

 .)32("سأ&قد بالمنزO، مدعيًا �لمر� (متما&ًضا) �سيدخل �لجير�3 لر�يتي...."
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��جب sAHwعبر �لكاتب هنا <يًضا عن �لجير�3 بكلمة  ��يستنتج �لباحث من �لجملة �لسابقة <3 �لمصرc �لقديم كا3 لديه حق < ،
<c لزيا&تي، �هذ� يشير  7aq  nAy.r  sAHw  r  ptr.(i)يا&, �لجا& �لمريض، �يتضح jلك بشكل كبير من عبا&, "سيدخل �لجير�3 لر�يتي" 

�مد0 قو, &�بطة �لجو�& <� �لجير, في jلك �لمجتمع �لذc <�&? مد0 تأثير هذ5 �لى مد0 عمق �لعال ،cإلجتماعية بين <فر�� �لمجتمع �لمصر� Hقا
 �لر�بطة على �ألسر, ��لمحيط �إلجتماعي.

خير �ألصحاV ، حيث قاO &سولنا �لكريم " يتفق هذ� �لحق مع �لحقو� �لتي قر&ها �لدين �إلسالمي للجا& على جا&5 �منها <3 يعو�5 
. فإ3 حق 7يا&, �لجا& �لمريض هي �حد0 حقو� �لجا& في �إلسال�، �من )33(عند هللا خيرهم لصاحبه، �خير �لجير�3 عند هللا خيرهم لجا&5"

لمسلم ست: �j لقيته فسلم عليه ��j �عا? فأجبه، حقو� <يًضا �لمسلم على <خيه �لمسلم، حيث قاO &سوO هللا صلى هللا عليه �سلم، حق �لمسلم على �
��j� �ستنصحك فانصحه، ��j� عطس فحمد هللا فشمته، ��j� مر� نعد5، ��j� ماH فاتبعه")34(. 

 �لجا� (سو�ء كا; 9لك بالكال# )' بالثر�ء): ثالثًا: حق عد# �لتباهي )' �لتعالي على

 )35( 

(p. Prisse 7,6)     m  sAi  r.k  r-gs  hAw.k 

 "ال تشبع فمك بجو�� (بجانب) جير�نك"

 )36( 

(p. BM 105093, 6-3,7) sAw  r.k  r-gs  hnw.k 

 (كالمك) بجو�& (بجانب) جير�نك" "�حتر� <� <حذ& (من) فمك

 ))19(فقر, من تعاليم بتاr حتب، نصيحة &قم (

�بر�ية �لمتحف �لبريطاني  Prisseيالحظ في هذ5 �لفقر, من تعاليم بتاr حتب، <نها ��نت بكلماH مختلفة في بد�يتها �نهايتها في كل من بر�ية 
��لذc يعني "ال تشبع" ��نتهت بكلمة  )37(m  sAi)، حيث بد<H بتعبير 10509&قم (hAw.k)38(  جير�نك" في بر�ية" c>Prisse ما في> ،

��لتي تعني "�حتر� <� <حذ&" ��نتهت بكلمة  )39(sAw) فقد بد<H بكلمة 10509بر�ية �لمتحف �لبريطاني &قم (hnw.k)40(  لتي تعني��

 10509، <ما كاتب بر�ية �لمتحف �لبريطاني &قم  hAwعبر عن �لجير�3 بكلمة  Prisse"جير�نك" <c <3 كاتب بر�ية 
��لتعد� في �ستخد�� �لمفر��H �لى <3 هذ5 �لتعاليم ��نت بلغة �لعصر   hnwعبر عن �لجير�3 بكلمة  xيرجع هذ� �لتنو�

 سيط �لتي تتميز باإل�7ها& �تنوx �لمفر��H.�لو

، <ما )41(�لى "ال تمأل فمك �<نت على مائد, جير�نك" Gunn�ختلفت تر�جم �لباحثين لهذ5 �لفقر, من تعاليم "بتاr حتب"، حيث ترجمها 
Erman "بينما ترجم )42(ترجمها �لى "ال ترضى فمك بجانب <قا&بك/<هلك ،Zâba  نة في بر�ية��لى "ال تباهي/تبالغ <ما�  Prisse�لفقر, �لمد

�jكر <3 تعبير )43() ترجمها �لى "�حتر� من/�عقد فمك <ما� جير�نك"10509جير�نك"، <ما �لفقر, �لمد�نة في بر�ية �لمتحف �لبريطاني &قم ( ،
�&� في �لفقر, �لمد�نة في بر�ية  cضاء �لفم �لذ&� �> xشبا�Prisse يعني على �أل&جح يمكن <3 يشير �ل�� �لتكلم بكلماH متعالية، > lى �لتحد

�لفقر, �لى "ال تكن &�ضيًا �لنفس (؟) (<Foster  c. لذلك ترجم )44("�لفم �لملئ <� �لمشبع بالكلماc> "H كناية عن �لحديث �لمتعالي <� �لمبالغ فيه
� Simpson، بينما jكر ))46جير�نك" �لى "ال تتباهى بجانب/بجو�& Lichtheim، كما ترجمتها 45((كالمك <ما� جير�نك" متباهي) في حديثك <

 ، <ما كلير اللويت ترجمتها �لى "حاj&)47(تفاخر، �ترجمها �لى "ال تشبع فمك في �جو� <قا&بك"<3 هذ5 �لفقر, &بما تشير �لى عد� �لتباهي <� �ل
jكرH <3 هذ5 �لفقر, تحث  Christian، <ما )49(�لى "ال تمأل/ال تعظم فمك بجانب جير�نك" Quirke، بينما ترجمها )48(لكالمك لد0 جير�نك"

�jكر <3 كلمة )51(ترجم هذ5 �لفقر, �لى "ال تمأل فمك <ما� <قا&بك" Junge، <ما )50(�لرجل على عد� �لتباهي ��لتفاخر بثر��ته <ما� جير�نه ،hAw 
� <هل" Frankeترجمها > V&52(�لى "<قا(. 

يستنتج �لباحث من �لتر�جم �لسابقة، <3 هذ5 �لفقر, من تعاليم بتاr حتب تحث �لرجل على عد� �لتباهي <� �لتفاخر <� �لتعالي على 
�لذc يعني "ال تشبع فمك <� ال ترضى فمك <� ال تمأل فمك" كناية هنا عن  m  sAi  r.kيث <� بالثر�ء. فتعبير �لجير�3 <� �ألهل بالكال� <� بالحد

�لذc يعني "�حتر� <� <حذ& من فمك" <c <حذ& <� �نتبه  sAw  r.k�لحديث �لمتعالي <� �لمبالغ فيه <� كناية عن �لتباهي بالثر�ء. <ما تعبير 
�عد� �إلساء, �ليهم بكال� سئ �متعالي يجرr لكالمك، كناية هنا عن عد� � V&ألقا��لتعالي <� �لتفاخر بالكال� <� بالحديث <ما� �لجير�3 

� بالفعل، حيث من  مشاعرهم.> Oتحذ&نا من �إلساء, �ليهم بالقو��هذ� يتفق مع تعاليم �لدين �إلسالمي �لتي تأمرنا باإلحسا3 في معاملة �لجير�3 
سال�، �لتعالي عليهم ��لسخرية منهم ��لنيل من كر�متهم. <�صى &سوO هللا صلى هللا عليه �سلم بعد� �j�ء �لجا& صو& �يذ�ء �لجير�3 في �إل

��لحث على �لعطف ��إلحسا3 للجا& �لفقير حيث �صى عليه �لسال� <با j& بقوله "يا <با j� &j� �بخت مرقة فأك Oثر من بالتباهي عليه بكثر, �لما
�قاO <يًضا &سولنا �لكريم "�ال تؤjيه بقثا& قد&? �ال <3 تغرI له منها، ��3 �شتريت فاكهة فاهد له، فإ3 لم تفعل  )53(ماءها � تعاهد جير�نك"

 .)54(فأ�خلها سًر� �ال يخر� بها �لد? ليغيظ بها �لد5"

�قد jكر �لباحث سابقًا، <3 �لكاتب في �لفقر, �لسابقة من تعاليم بتاr حتب عبر عن �لجير�3 بكلمتين هي hAw  
�Prisseفي بر�ية  ،hnw  ) 3 �سم 10509في بر�ية �لمتحف �لبريطاني &قم> ��يبد ،(hAw  مشتق من �لفعلhAw 

�قت <� عهد"  �� جو�& <� جير, <� محيط <� ضاحية <> Vيعني "قر cقد =هر )55(�لذ�هذ� �لفعل في نصوE عصر ، 
ريف �لد�لة �لقديمة ��ستمر =هو&5 حتى �لعصرين �ليوناني ��لر�ماني، لكنه كا3 يظهر ��ئًما في نصوE عصر �لد�لة �لحديثة مسبوقة بأ��, �لتع

pA  )56(: 
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 )57( 

pA  hAw(w)  nfr  iw 

".... Hلسعيد, جاء� Hقا� )58("�أل

�3 هذ� �لفعل بالعديد من �لكتاباH �لتصويرية: �� 
�عندما يستخد� هذ� �لفعل مع  .)62(    ,)61(  , ,)60( , ,)59(

��var  ألشخاE، فكا3 يد�3 بالمخصصاH �لتالية:�ألماكن  بل كا3 يختصر في عصر �لد�لة �لحديثة بهذ5 . )63(   , ,

 .)var  ,   )64  �لكتاباH �لتصويرية:

 m  :m  hAw�لعديد من حر�I �لجر، فيأتي مثال مع حرI �لجر  �يستخد� <يًضا هذ� �لفعل مع
 Eألشخا���يستخد� مع �لمو�قع  "Vبقر" � :)65(ليعني "على مقربة من" <

 )66( 

n  aHa  n.tw  m  hAw.f 

 "ال تقف على مقربة منه/ال تقف بقربه......"

�في عصر �لد�لة �لوسطى ��لعصرين �ليوناني ��لر�ماني تم �ضافة حرI �لجر Hr   لهذ� �لتعبيرm hAw Hr 

 var )67(.  كما �ستخد� �لفعلhAw  لجر� Iمع حرr   لة �لحديثة��خاصة في عصر �لدr  
hAw  Eألشخا���يستخد� <يًضا مع �لمو�قع  "Vبقر ��في �لعصرين )68(ليعني <يًضا "على مقربة من < ،

 . )Hr  :r  hAw  Hr )69�ليوناني ��لر�ماني <ضيف لهذ� �لتعبير <يًضا حرI �لجر 

� عشير, <� <سر,"فإنه يعني "<هل < �عندما يد�3 هذ� �لفعل بالمخصصاH �لتالية: > V&قا> ��قد =هر بهذ70( 5( ،
��ستمر =هو&5 حتى �لعصرين �ليوناني   var �لمخصصاH في عصر �لد�لة �لوسطى: 

��لر�ماني، حيث ��3 بالكتاباH �لتصويرية �لتالية:  var   لة �لحديثة، <ما�في عصر �لد
 .)71(في �لعصرين �ليوناني ��لر�ماني ��3 بالكتابة �لتصويرية �لتالية: 

�3 �لفعل � �j� �hAw  لتالية� Hنه يشبه فعل  بالمخصصا>�  mhw.tيعني "<هل <� <سر,"، 
�قد �&� �لفعل )72(�لذc =هر <يًضا في عصر �لد�لة �لوسطى �يعني <يًضا "<هل <� <سر," ،hAw ) لسابقة� Hفي بالمخصصا (

 �لنصوE:�لعديد من �لنصوE بمعنى "<هل <� <سر,"، �من هذ5 

 :نص من مرسو# �لملك ")نتف �لخامس" بشأ; عزJ )مير قفط 'تعيين Eخر مكانه -

 
)73( 

In.tw  s  nb  n  hAw.f  n  Xryw  n  it.f  n  mwt.f 
��لدته..." (� .)74("يعين (حرفيًا يحضر) <c &جل من <هله (سو�ء) من عائلة ��لد5 (<

�قد <شا& كل من Franke)75( �Luft)76(  لى <3 كلمة�hAw على �لرغم من <3 معظم �لباحثين �تفقو� على تعني �ألهل ب�صفة عامة، 
� <سر,"، �ال <3 هنا? �لعديد من �لباحثين hAw<3 كلمة > V&قا> ��لتي  hAw�لذين ترجمو� تعاليم "بتاr حتب"، ترجمو� كلمة  )77(تعني "<هل <

�&�H في �لفقر, �لسابقة من �لتعاليم �لى "جير�3" على <سا� <نها مشتقة من �لفعل hAw   ��لذc يعني "جير, <� حي <
."Vبالقر 

�&� في �لفقر, �لسابقة من تعاليم "بتاr حتب" �لمد�نة على بر�ية �لمتحف �لبريطاني &قم   hnw<ما �لفعل  cلذ�
�3 بالعديد من �لكتاباH �لتصويرية على مر �لعصو& �لتا&يخية:=ه )، فقد  10509(� � ر في �لنصوE �أل�بية �لخاصة بعصر �لد�لة �لوسطى، 

 var  )78(,  )79(,  )80( ."عائلة �> V&قا> ��خاصة  )81(يعني هذ� �لفعل "<هل <� <سر, <
�3 بالمخصصاH �لتالية: � �j� var :بهذ� �لمعنى منها Eفي �لعديد من �لنصو �&��قد  ، 

 عاليم مرR كا�Q:نص من ت -
)82( 

sin  rn.f  [skT]  hnw.f 

 .)83(")قضى/)*J �سمه (+مرT) )قا�به/)هله/)سرته ...."
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 حقو� �لجير� فى �لمجتمع �لمصر� �لقديم

 :نص من تمثاJ "�من حتب" من منف، �ألسر� �لثامنة عشر -

)84( [ ] 

Iw  [.i  m]  nxn  n  xpr  Xnw 

3�� <سر, ...." "عندما كنت صغيًر� بد> V&قا> � .)85(<هل <

�يالحظ �لباحث <3 Petrie  ترجم كلمةhnw " لى�Kindred ضع عالمة �ستفها� (؟)�" �لتي تعني "<قرباء <� <هل <� <نسباء"، لكنه 
 .)86(بجانب �لكلمة

- Yنص من مقبر� "بيتو*ير:" 

)87( 

nb  xt  aSA  Hmw  wr  pw  n  hnw.f 

��لكثير من �لعبيد لهذ� �لعظيم �ألهله/ألسرته...." H�كل �لخير" 

�يعطى هذ� �لفعل ( hnw H3 بهذ5 �لمخصصا�� �j� ،,جير �� صلة بالفعل )  <يًضا معنى جير�3 <j نه>� ،hin 
�قد �&� فعل �لذc =هر في �لعصرين �ليوناني � �لر�م )88(  ،,&�بمعنى "جير, <� جير�hnw  "3اني �يعني �أل&�ضي �لمجا

 في نصوE يرجع معظمها �لى �لعصر �لمتأخر مثل:

-  Jنص من تمثاNxt. Fnwti من �لكرنك ـ �لعصر �لمتأخر: 
)89( 

sSmm  Haw  m  hn(w).f 

 "لقد <�فأ <جسا� جير�نه....."

 نص من تمثاJ من عهد �ألسر� �لثانية '�لعشر';: -

)90( 

xrw.i  m  hnw.i 

 "<عد�ئي في جو�&c/(تحوO)<عد�ئي �لى جير�ني...."

� Eلسابقة <3 �لفعل يستنتج من �لنصوhnw  ترجع للعصر �لمتأخر، لذلك كا3 من Eجير, في نصو �كا3 يستخد� بمعنى جير�3 <
 �لبديهي <نه �ستخد� قبل هذ� �لعصر بهذ� �لمعنى في بعض من �لنصوE �لتي ترجع لعصر �لد�لة �لوسطى ��لحديثة.

:���بًعا: حق �إلحسا; "لى �لجا�/حق مساعد� �لجا 
)91( 

Iw.i  di.i  t  n  gsy.i 

".....c&92("<عطى �لخبر لجا(. 

�&�H هذ5 �لجملة ضمن �ألبياH�j H �لطابع �لشعرc �لتي جاءH في سيا� قصة "سنوهي"، ��لتي <شا& Westondorf  Hلى <3 هذ5 �ألبيا�
تصف حالة سنوهي بشكل مبالغ فيه، �<3 حاO سنوهي �لسعيد �لذc توصفه تلك �ألبياH نتج من نجاحه في �لتغلب على &جل �لرتنو، � نبع من 

لى ��نه مصر، �قد =هر هذ� بشكل ��ضح في �لبيت �ألخير من تلك �ألبياH: "بيتي �لجميل �ممتلكاتي شاسعة، (لكن) شوقه �لشديد �
فكرc/عقلي في �لقصر (<c قصر �لفرعو3)"، �هذ� يحوO تلك �ألبياH �لى صال, من قِبل سنوهي من <جل �لعو�, �لى �لماضي <c �لعو�, �لى 

 .)93(�لو�ن

، �لتي تصف حاO سنوهي �لذc تغير بعد )94(<3 �لطابع �لغنائي ��لشعرc يظهر بشكل ��ضح في تلك �ألبياGardiner Hبينما ير0 
�صلت شهرته �لى �لمقر �لملكي (�لقصر) بمص�ر، �بعد <3 �نتصا&5 على &جل �لرتنو، حيث �ستولى على ممتلكاته �<صبح سيًد� بين �لقو�، 

كا3 &جال فقير <صبح �آل3 يحسن للجا& بتقديم �لخبز له، �هذ� يشير �لى <3 حق �إلحسا3 <� مساعد, <� �قر�� �لجا& كا3 يوجد في شخصية 
 �لمصرc �لقديم <�&? <3 سعا�, �لمجتمع �تر�بطه �شيوx "سنوهي" ، �يشير هذ� <يًضا �لى <3�إلنسا3 �لمصرc �لقديم �لتي تتمثل هنا في 

 �لمحبة بين <بنائه ال تتم �ال بالقيا� بحقو� �لجا& �منها حق �إلحسا3 �مساعد, �لجا& �<يًضا �قر�ضه عند �لحاجة.

�هذ� يتفق مع قوO �لرسوO �لكريم صلى هللا عليه �سلم، حيث قاO: "من كا3 يؤمن با� ��ليو� �آلخر فليحسن �لى جا&5.......")95( .
�تشير هذ5 �لجملة <يًضا �لى <3 �لمصرc �لقديم كا3 لديه حسن �لجو�&، حيث <�&? <نه ليس من حسن �لجو�& <3 يشبع �إلنسا3 �جا&5 جائع، 

 .)96(م حيث قاO: "ليس �لمؤمن �لذc يشبع �جا&5 جائع �لى جانبه"�هذ� يتفق مع قوO �لرسوO �لكريم صلى هللا عليه �سل
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�يالحظ �لباحث في هذ5 �لجملة، <3 �لجزء �أل�O منها �هو iw.i  di.i  37��لى <3 صيغة  Junge، حيث <شا& iw.f  sDm.fعلى 

sDm.f  لتي تأتي بعد�iw.f  >تكو3 خبر للمبتدiw.f )97( 3 تركيب> c> ،di.i  37�خبر للضمير �لمتصل  sDm.fفي هذ5 �لجملة ��لذc على 
��لمسبو� باأل��, غير �لمسند,   i.للشخص �أل�O �لمفر� �لمذكر iw   بينما يشيرGardiner  لفعلية �لى <3 �لصيغة�iw.f  sDm.f 

من <جل �لتوكيد  sDm.fمن <جل �لتوكيد، <c <نه تقد� على �لصيغة �لفعلية  iwيأتي فيها �لمبتد< سو�ء كا3 �سم <� ضمير بعد �أل��, غير �لمسند, 
�لمعنى ��الستخد�ماH،  في  iw  sDm.f) تتشابه مع �لصيغة �لفعلية iw.f  sDm.f(تقديم للتوكيد). �يذكر <يًضا <3 هذ5 �لصيغة �لفعلية (

�<شا& �لى <3 صيغة sDm.f  لتي تأتي بعد�iw.f  لمستقبل� ��<3 هذ5 �لصيغة �لفعلية Imperfectiveيجب <3 تترجم في صيغة �الستمر�& < ،
� عا�, مع �إلشا> Iعر ���ئية <� تأتي مع تعبير�H تصف سلو? <& Hشخصيا �> lجمل تصف حد �&, بشكل غالبًا ما تأتي في جملة عامة <

� �لمستقبل> x&ضح لزمن �لمضا�� . )98(غير 

� Malaise(لجا&c)، فقد <شا& كل من  n  gsy.iزء �لثاني من هذ5 �لجملة <ما �لجWinand  Iلى <نه جاء في صيغة �لجر (حر�
�هي )100(  gsy. كما يالحظ <3 �لكاتب عبر في هذ5 �لجملة عن "�لجا&" بكلمة )99(جر + �سم مجر�&) ليشير �لى جهة �لعطاء ،

� جير, <� جير�gsw  var   ، "3�لشكل �لمفر� من كلمة > V&لتي  )101(�لتي تعني "<قا�� ،
�يبد� <نها مشتقة من �لفعل )102(=هرH في نصوE عصر �لد�لة �لوسطى ،gs   يعني��لذc =هر أل�O مر, في نصوE �ألهر�� 

��j� جاء هذ� �لفعل مع حرI �لجر )103("جانب <� نصف <� شق" ،Hr  لجر� Iحر�r )Hr-gs ،r gs جاء �j��) يعني "�لى جانب <� بجو�&"، 
 .)104(يعني "َجا& <� �نحرrdi-Hr :rdi  Hr-gs "Iهذ� �لفعل مع تركيب 

 ); يحب لجا�T ما يحب لنفسه: خامًسا: حق مشا�كة �لجا� في �لفر^/حق

 
Sic. 

)105( 

nDm-ib  tn  nAy.w  tAy.i  iwyt  rSwt  hAiw.i  nb 

 "<فرحو� (يا <هل) شا&عي (ناصيتي) �كونو� مسر�&يين (يا) كل جير�ني..."

� "كونو� سعد�ء (يا <هل) شا&عي (ناصيتي) ��فرحو� (يا) كل جير�ني...">)106( 

 )3(فقر, من صال, موجهة لإلله جحوتي مد�نة على بر�ية �نسطاسي &قم 

ضح <3 هذ5 �لصال, <ُ�لفت بعد �نتهاء �عو, )، �من �لو�3�&�H هذ5 �لجملة في صال, موجهة لإلله جحوتي مد�نة على بر�ية �نسطاسي &قم (
�لمعتقد�H �خناتو3 للوحد�نية <c في نهاية عصر �لد�لة �لحديثة،حيث <3 �لدين �لذc <عيد تدعيمه بعد �نتهاء �لدعو, �ألتونية لم يكن يشبه تماًما 

 �لدينية �لقديمة، حيث �ستعا�z Hلهة �ألقاليم �لمختلفة حقوقها.

بية، �<صبح هنا? <نا� ـ لم يكن مسموًحا لهم باإلقتر�V من zلهة �لد�لة �لعظا� في معابدهم �لفا&هة في مدينة �نتشرH �لمعبو��H �لشع
هياكل �يبة بمتاعبهم ��عتر�فاتهم ـ يشعر�3 بثقة �يسر عندما يو�جهو3 هذ5 �آللهة في هياكلهم �لتي كانت في �لمد3 �لصغير, <� �لقر0، �هذ5 �ل

بد �لرئيسية، كما تطو&H معبو��تها مع �لوقت �لى zلهة محلية جديد, تميزH عن �آللهة �ألصلية بصفة <� بلقب محلي <صبحت بمثابة فر�x للمعا
ا�تها يقر3 بها، �يشير عا�, �لى صفة معينة في �إلله <� �لى مكا3 مستقر5 �لجديد، بل كا3 بعض �آللهة في تلك �لفتر, �لتا&يخية يكو3 مركز عب

�هذ5 �لظ ،O7بهفي �لمنا Eلهيكل �لخا� � .)107(اهر, غير معتا�, في �لمعبو� �لمصرc، حيث <3 &فعة مكانة <c �له تتطلب <3 يكو3 له معبد5 <
صغير, �لى �لشعب �لعا�c من �لمظهر �لخاE ببعضها <� �لصفاH �لتي تطلق عليها. <c <3 �لديانة �يمكن <يًضا معرفة مد0 قرV هذ5 �آللهة �ل

هًا �لى �لمصرية �لقديمة <صبحت بعد نهاية �عو, <خناتو3 للتوحيد بمثابة &با� يجمع بين �لفر� ��لهه، �قد تحولت �لهيبة �لتي &�فقت عبا�ته �ال
 .)108(تبر كأVشعو& بالثقة �تعلق بهذ� �إلله �لذc يع

�صفه في هذ5 ) ��لموجهة من كات3يتضح كل ما سبق من تلك �لصال, �لمد�نة على بر�ية �نسطاسي &قم ( cب �لى �إلله جحوتي، �لذ
�هو هنا فقط �سم لإلله جحوتي)iw  )109�لصال, باسم �لكلب  ،)110(. 

<علن �لكاتب في هذ5 �لصال, بكل فخر �عز5 <نه <قا� لنفسه صو&, <� تمثاO لإلله جحوتي، �<3 هذ5 �لصو&, <� �لتمثاO <�خل عليه  
��لسعا�, �لى بيته &�، لكنه هنا <شر? في هذ5 �لسعا�, <هل شا&عه (ناصيته) �جير�نه. �هذ� يشير �لى <3 ثقافة �لمجتمع �لمتر�بط )111(�لسر

�جد�3 �إلنسا3 �لمصرc �لقديم، �<3 &�بطة �لجو�& <� �لجير, كانت قوية ��خل �لمجتمع �لمصرc �لقديم، �لذc كا3 يحافظ� موجو�, في ثقافة 
عالقاH �لجو�& ��لصد�قة بين �لجير�3، �يتضح كل jلك من �لجملة �لسابقة، حيث يالحظ <3 �لكاتب �لذc يوجهه صالته لإلله جحوتي، لم  على

يجعل �لسعا�, �لتي نتجت من �قامة تمثاO لإلله جحوتي (على هيئة قر� بابوني يجلس �لقرفصاء) في منزله، قاصر, على <هل بيته فقط، بل 
 .)112(&عه �<يًضا جميع جير�نه<شر? <هل شا

��لسعا�,، �تتفق <يًضا مع حق <3 يحب  هذ� يتفق     rحث على حق مشا&كة �لجا& في �لفر cمع حقو� �لجا& في �لدين �إلسالمي �لذ
� Hهذ� �لحق من مكمال�إليما3 حيث قاO &سوO هللا صلى هللا عليه �سلم: "��لذc نفسي بيد5 ال يؤمن عبد حتى يحب لجا&5 ما يحب لنفسه، 

 .)113(لجا&5 ما يحب لنفسه"

�يالحظ �لباحث <3 �لكاتب عبر في هذ5 �لجملة عن �لجير�3 بكلمة hAiw Sic.  &لتي <شا�Gardiner  لى <نها�
أ في تد�ين هذ5 �لكلمة، حيث كا3 يجب تد�ينها بهذين . �يبد� <3 �لكاتب <خط)114(�للذ�3 يمثال3 سيدتا3 نقلت كما هي بهذين �لمخصصين 
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�لتي   hAw�للذ�3 يمثال3 &جل �سيد, �<سفلهما ثالl شر�. �يبد� <3 هذ5 �لكلمة مشتقة من كلمة  �لمخصصين 
��لمشتقة من �لفعل  "V&قا> �� جو�& <� جير, <� حي <� محيط"  hAwتعني "<هل <> Vيعني "قر cقد <شا& )115(�لذ� .

Lesko  لى <3 كلمة�hAiw 3�لعصر �لمتأخر بمعنى جير�� .)117(�لى جير�Caminos 3، حيث ترجمها )116(=هرH في عصر �لد�لة �لحديثة 

�لجو�& <� �لجير, على <ية حاO هنا? �لعديد من �لمفر��H في �للغة �لمصرية �لقديمة �لتي �ستخدمها �لمصرc �لقديم للتعبير عن 
�<يًضا عن �لجير�3 �هي كاآلتي: 

sAH-tA)118(  , sAH-ti   )119(, 

Swt   )120(, sn-nw   )121(, sw   )122( 

لكن هذ5 �لمفر��j HكرH في نصوE ال تشير �لى <c حق من حقو� �لجير, ��لجير�3، بل �&�H في نصوE تشير �لى �لجو�& 
Oلعبيد من �لرجا�" ���لنساء في جو�&?". ��لمجا�&, مثل: "�لمد3 ��لمو�قع في جو�&ها"  

 نتائج �لبحث

 يتضح مما سبق jكر5 من حقو� للجير, في �لمجتمع �لمصرc �لقديم مايلي:

بين ا�ف ��لمو�, ع<�ال: <3 �لمجتمع �لمصرc �لقديم كا3 يهتم بحقو� �لجير, ��لجير�3، ألنه <�&? <3 تلك �لحقو� تزيد من �لتر�حم ��لت
�قضاء �لمصالح ��ستقر�& �ألمن، لذلك كا3 �لمصرc �لقديم يحافظ على &�بطة �لجو�& لما لها  <فر��5، ��لذc به يحصل تبا�O �لمنافع

�قوc على سير, �ألسر,من ��& كبير  Oلما لها <يًضا من تأثير متبا�� .ها�سلوك في حركة �لمجتمع 

� cألثرية �لتي تشير �لى حقو� �لجير�3 في �لمجتمع �لمصر��لقديم، لذلك ��جه �لباحث صعوبة في �لتعرI على ثانيًا: ند&, �أل�لة �لنصية 
 Eلنصو��تلك �لحقو�، �يرجع jلك �لى <3 �لمصرc �لقديم ال يسترسل كثيًر� عن حياته �إلجتماعية، فضالً عن ند&, �قلة �لمصا�& 

 عن �لموضوعاH �إلجتماعية.

تتشابه �لى حد كبير مع حقو� �لجير, في  كرها في هذ� �لبحثرc �لقديم ��لتي تم jثالثًا: يالحظ �لباحث <3 حقو� �لجير, في �لمجتمع �لمص
�لدين �إلسالمي مثل حق عد� �يذ�ء �لجا& �حق عد� �لتعالي ��لتكبر على �لجا& �حق عيا�, <� 7يا&, �لجا& �حق �إلحسا3 �لى �لجا& 

من مستو0 فكرc &فيع �&�قي �نبثق  <3 يحب لجا&5 ما يحب لنفسه، �هذ� يشير �لى مد0 ما �صل �ليه �لمجتمع �لمصرc �لقديم�حق 
 منه <&قى حقو� �لجير,.

مشتقة يالحظ �لباحث <3 �لمفر��H �لتي �ستخدمها �لمصرc �لقديم في �لحقو� �لسابقة للجير,، للتعبير عن �لجير�3 <� &�بطة �لجو�& &�بًعا: 
� جو�& <� جير> Vتعني قر Oمن <فعا �� <سر, <> V&قا> �� محيط <� جانب، �هذ� يشير �لى <3 �لمصرc <ما من <فعاO تعني <هل <> ,

بمفر��H تشير �لى �ألهل ��ألقا&V، من ضمن �الهل ��القا&V لذلك عبر عنهم  �مد0 قربهم لذلك جعلهم �لجير�3�لقديم <�&? <همية 
� جو�& <� جانب <� محيط <� جير,، > Vتعني قر Oمشتقة من <فعا H�من �لبديهي <يًضا <3 يعبر عنهم بمفر��ألنهم �لمجا�&ين له في 

 �لسكن �في �لحي <� �لضاحية.
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The  Rights of neighborhood  in Ancient Egyptian Society 

The  ancient Egyptian society was cares  about  the rights of  neighborhood , because  of  its strong influence  
on the family , which lead  to increased compassion , empathy and  affection between members  of  the  same  
society; So ancient  Egyptian realized the  importance  of  maintaining neighborly  relations and  friendship 
with people  who do not  belong  to his family . the search will clarify  those  rights  and  provable  through 
some  ancient  Egyptian texts indicating which the  rights of neighborhood in Ancient  Egyptian , and  
returns  it  difficult  to identify  those rights  that  the  ancient  Egyptian do not writing many  about  his  
social life  , and  scarcity of  sources and texts  about  social issues . search will  explain  the  striking 
similarity  between the  rights  of  neighborhood  and  the  rights  neighborhood in the  Islamic  religion , 
which refers  to the  extent reached  by  the  ancient  Egyptian high level and  sophisticated in social 
transactions , the  search will also explain vocabulary  used by  the ancient  Egyptian to express  their  
neighborhood  and  neighbors and  linguistic derivation and the  extend of  its  proximity to the  verbs means 
kindred , family ,  Near,  surroundings , side,  neighborhood.       

keywords: rights of neighborhood, , social life, Family, Surroundings , Side,  Neighborhood 

 
 
 


