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 األكادميية األوربيَّة للتُّراث القبطي
The European Academy for Coptic Heritage 

(TEACH) 

 هلجات اللُّغة القبطيَّة
 : ِا ٘ى اٌفشق بني اٌمبطٍ اٌصَّؼُذٌ واٌمبطٍ اٌبحريٌ؟سؤال

حتذَذ خشَطت حىضِّح  ػحذد    صذِّا،صت ، وِخخصِّ(1)ت صؼبتبؼذ دساعت ػٍَُّّ Vergoteاعخطاع اٌؼامل فريصىث : اجلىاب
ولغّها إىل عج ذلضاث  اٌبالد.  اٌمبطَُّت يف أحناء اٌَّهضاثىصَغ اجلغشايف ذلزٖ اعخخذِها األلباط، واٌخَّاٌمبطَُّت اٌيت  اٌٍُّغتذلضاث 

 واألمخَُُّّت.ّاٌَُّت(، )اٌشَّ اٌزَّأُتىَُِّت، وذلضت أووغريخنىط، واألمخَُُّّت ؼُذََّت، واٌفٍُُّ٘ اٌبحريََّت، واٌصَّ
ِّهجة البحرييَّةاللَّ  ٌخا حىت مشاي ِذَٕت اٌما٘شة.اٌذِّ : وأج يف و
ؼُذ. ووأحج  ابخذاء ِٓ لبٍٍ اٌما٘شة حىت بين عىَف، أٌ مشاي اٌصَّ ،غت داسصتوأج ِىصىدة وٍُعيديَّة: هجة الصَّاللَّ

إىل أعحىاْ يف اجلٕحى .    اٌشَّّايغت اٌىخابت ٌأللباط اٌزَٓ َؼُشىْ ِٓ اٌما٘شة يف أٌ ٌُ ،ٗؼُذ وٍِّمسَُّت ٌٍصَّاٌشَّ اٌٍُّغتؼخّّ ٍ٘ ُح
هضحت  اسصت إىل اٌىخابحت أَاحًا.  فاٌَّ  اٌذَّ اٌٍُّغتأخمٍج ٘زٖ  ،ولٍُاًل لٍُاًل .اسصتاٌذَّ اٌٍُّغتت يف وٌىٓ وأج ٕ٘ان ذلضاث زلٍَُّ

 ٌما٘شة وبين عىَف. ؼُذََّت وأج ِىخىبت وِٕطىلت يف اجلضء اٌىالغ بني ااٌصَّ
 .اٌفُُّىَوأج ِىصىدة يف ِٕطمت  هجة الفيىميَّة:اللَّ

لبٍٍ بين عىَف واٌبهٕغا  اٌَّهضت،خذِج ٘زٖ واعُخٍ٘ ِذَٕت اٌبهٕغا حاٌُِّا.  “أووغريَٕخىط”: هلجة أوكسريخنىس
 األمشىٔني. حىت لبٍٍ ادلُٕا، حبشٌ

ػبادة اِْ(. وٍ٘ ُحؼشف أَاًا  اٌشَُّخاوٕىْ يف األمشىٔني وأٔصٕا )لشَت اط اٌغَّ: وِاسعها األلبةماليَّهجة األمخيميَّة الشَّاللَّ
 . Subakhmimic “أُتاألمخَُُّّت اٌزَّ”باعُ 

 .األػًٍؼُذ اوٕني بذًءا ِٓ أمخُُ وحىت هناَت اٌصَّ: وحشًّ ذلضت اٌغَّهجة األمخيميَّةاللَّ
َىصحذ   ،هضحاث وِٓ ألذَ ادلخطىطاث ادلىخىبت هبزٖ اٌَّ .ِخىَّّت هىس وٍهضاث زلٍَُّتيف اٌظُّ اٌَّهضاثولذ بذأث ٘زٖ 

وِٓ اٌمحشْ   .ىىَٓاٌخَّ ادلُالدٌ، وٌىٓ وٍهضت الصاٌج يف طىس اٌشَّابغهضت اٌبحريََّت يف اٌمشْ باٌَِّىخىبًا  َىحَّٕاإجنًُ ق. 
 ت. ّاٌَُّت اٌشَّهضت األمخَُُّّباٌَّ َىحَّٕاأَاًا إجنًُ ق. ادلُالدٌ  اٌشَّابغ

َِّا أُ٘ ذلضخني ٌٍمبطُت، فهّا اٌَّهضت اٌبحريََّت واٌٍهضت اٌصَّؼُذََّت.  أ

 اللَّهجة القبطيَّة البحرييَّة
حىايل اٌمحشْ  ، غت أد ت راث لىاػذ وٌُغت سمسٌَُّخا، وٍُهضت اٌبحريََّت حأخز ِىأخها يف مشاي اٌما٘شة، أٌ يف اٌذِّبذأث اٌَّ

غحت اٌىُٕغحت   ٌُ -سغُ فمش٘ا  -اٌبحريََّت  اٌَّهضتوبمُج َ. 151عٕت  غطٕطَُُّٕتاٌُم مبط ػٓبؼذِا أفصً اٌ ادلُالدٌ، اخلاِظ
َّ اعخؼّاذلا ،تمسَُّاٌشَّ ، حُذ بذأث اٌٍُّغت اٌؼشبَُّت حتحً زلٍحها   ادلُالدٌ ػشش اٌزَّاٌذاٌىصهني اٌمبٍٍ واٌبحشٌ ِٕز اٌمشْ  يف وػ

 ِغ بؼض لطغ َىٔأَُّت. اٌَّهضت،عىي ٘زٖ  ،ٍىاثذَّاعاث واٌصَّغابُ  واٌُموال َُغخؼًّ اِْ يف اٌخَّ باٌخذسَش.
، ححىت  اٌمبطَُّت اٌبحريََّحت  باٌَّهضتووأج ِىخبت دَش اٌمذَِّظ أٔبا ِماس بىادٌ إٌَّطشوْ حتىٌ أوّّ ِىخبت ٌٍّخطىطاث 

ححىت   ،٘ىحَُّتدسوعٗ اٌفٍغفَُّت واٌالَّ ت، وِا أْ أهنًٌُذسط يف ادلذسعت ادلاسؤَُّ ،1121َإىل سوِا عٕت  اٌغَّّؼاينُأسعً َىعف 
ٌُشحخشٌ ومّحغ    ،1015َإىل ِصش وعىسَا وٌبٕاْ عحٕت   َ(1071-1011)وٍُّٕذط احلادٌ ػشش  اٌشُّوِاين أوفذٖ اٌبابا

                                                                            
1- J. Vergote, Grammaire copte, tome Ia, partie synchronique, p. 2-6. 
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خبت دَحش  شلَُّت ادلخٕىِّػت، والعَُّّا ِٓ ِىادلخطىطاث اٌمُِّّت. وباٌفؼً ػاد إىل سوِا ِضوَّدًا مبضّىػت ٔفُغت ِٓ ادلخطىطاث اٌشَّ
أٔبحا أٔطىُٔحىط    اٌمحذَِّظ مبصش، وواْ لذ حصً ػًٍ رالد أو أسبغ سلطىطاث ِٓ دَش  إٌَّطشوْاٌمذَِّظ أٔبا ِماس بىادٌ 

 شلَُّت أَاًا. ويف ٘زا َمىي ٘ى ٔفغٗ:حشاء اٌشَّباٌصَّ
ِىخىبت باٌٍُّغت اٌمبطَُّت ... ومل َىٓ ٌحذَهُ   ،حصٍٕا ػًٍ سلطىطاث ػًٍ أػظُ صأب ِٓ األمهَُّت اٌشُّ٘باْ،ِِٓ ٘ؤالء ”
 !!!“صشؼًا  إٌَّاطحىت ِٓ أوزش  ،ِا َغخحك االٌخفاث ،بؼذ رٌه

َّ ،وشوصذَش باٌزِّ ًُ، غشق اٌمحاس  يف ادلُحاٖ،   حني ٔمً ادلخطىطاث اٌيت أخز٘ا ِٓ األدَشة إىل لاس  بإٌِّ اٌغَّّؼاين أ
شَأَُّت إىل ً ِٓ ٘زٖ ادلخطىطاث اٌغِّح َأَُّت بؼذ جتفُفها ِٓ ادلُاٖ. ووصً ِا حبمَّشوباٌىاد أِىٓ إٔمار بؼض ادلخطىطاث اٌغِّ

أُ٘ صضء ِٓ ادلخطىطاث  اٌَُىَ،حشىًِّ حىت  اٌغَّّؼاين،فمت اٌيت أجنض٘ا ِغ ِا وصً ِٓ ادلخطىطاث اٌمبطَُّت. و٘زٖ اٌصَّ ،سوِا
 شَأَُّت ادلىصىدة مبىخبت اٌفاحُىاْ بشوِا.اٌمبطَُّت واٌغِّ

   اللَّهجة القبطيَّة الصَّعيديَّة
. اأُلخشيت هضاث احملٍَُّػًٍ اٌَّ حطغًغت راث لىاػذ رابخت. وبذأث ٗ، وٍُؼُذ وٍَّ اٌصٌَّخغطِّ ،ؼُذََّتاٌمبطَُّت اٌصَّ اٌٍُّغتاِخذث 
 (510)ص  “اخلطط واِراس”ِٓ وخابٗ:  اٌزَّاينيف اجلضء  (1117َ-1611) ادلمشَضٌوروش  ادلىخىبت. اٌشَّمسَُّت اٌٍُّغتوصاسث ٍ٘ 
 .“توَُِّاٌشُّ باٌٍُّغتوذلُ أَاًا ِؼشفت حاِت  ،ّىْ إالَّ اٌمبطَُّتال َىادوْ َخىَّ ،وأوالد٘ٓ اٌصَّؼُذوأج ٔغاء ”أٔٗ يف صِأٗ 

 األبُض بغى٘اس، اٌذََّشؼُذََّت ِٓ اٌمبطَُّت اٌصَّ باٌَّهضتاوخشافها، سلطىطاث  متَّاٌىزرية اٌيت  اٌمبطَُّت ِٓ أُ٘ ادلخطىطاثو
وَٕذس أْ َىصذ ٌذَٕا سلطىطحاث باٌمبطَُّحت    ادلُالدٌ. ػشش اٌزَّاينحىت اٌمشْ  اٌذََّشث ٔغاخت ادلخطىطاث يف ٘زا اعخّشَّوٌمذ 

 يف ادلخححف  ِْاٌىاسدة ِٓ اٌذََّش األبُض، زلفىظت ا َىصذ صضء وبري ِٓ ادلخطىطاثاٌصَّؼُذََّت بؼذ اٌمشْ اٌخَّاعغ ادلُالدٌ. و
)حغؼت آالف( صضء ِٓ أوساق أو  2111ٕ٘ان حىايل . وادلصشٌ اٌمبطٍ باٌما٘شة، ولذ وأج فُّا عبك، زلفىظت يف ادلخحف

 ٗ.وٍِّ اٌؼامل ِخاحف وِىخباث ِبؼزشة يف ،األبُض اٌذََّشأو شزساث دلخطىطاث لبطَُّت واسدة ِٓ وشاسَظ 
 باٌمبطَُّت اٌصَّؼُذََّت؛ وٕ٘ان أَاًا رلّىػخاْ ِهّخاْ ِٓ ادلخطىطاث

ؤُمٍج حىايل عٕت ، واسد ِٓ ِذَٕت إدفى ،ؼُذََّتاٌصَّ اٌمبطَُّت باٌٍُّغتذ( ذًا )أٌ سلطىط رلَّرلَّ 77: ػباسة ػٓ اجملمىعة األوىل
عحٕت  ، بذًءا ِٓ بُخة ُويف ػذَّ زلخىَاهتا E.A.T. WALLIS BUDGE ولذ ٔشش اٌؼامل بىدس خحف اٌَّّطاين.إىل ادُل 1210/1211َ
  َ.1215وحىت عٕت  1217َ

اوخشاف ِىخبت دَحش  َ 1211يف عٕت  متَّإر  ٌٍُّالد. و٘ى أُ٘ اوخشاف ٌٍّىخباث يف اٌمشْ اٌؼششَٓ :الثَّانيةاجملمىعة 
ُّ ،ت ٘زا االوخشافسلطىط رلٍَّذ. وأمهَُّ 11وُوصذ هبا . ِايادلالن ُِخائًُ باحلاِىي باٌفُىَ ِذفىٔت بىاٍِها حتج اٌشِّ ٓ يف حى

َّ َّ أ ِّ مثَّ .وٌُغج أوسالًا ِخفشِّلت ،واٍِت ،ادلخطىطاث ادلىخشفت و ِا واْ حيخاصحٗ   أهنا ِىخبت دَش بىاٍِها، إر حتخىٌ ػًٍ و
 ادلُالدٌ. اٌخَّاعغيف اٌمشْ  اٌشُّ٘باْ

ِٕها اشخشا٘ا  51ػذد والصاٌج ِىصىدة بادلخحف اٌمبطٍ باٌما٘شة،  ،سلطىطاث ِٕها 5ػذد ، خني سلطىطوِٓ ٘زٖ اٌغِّ
ولذ صشف ػٍُها ِباٌغ طائٍت، إر ا٘خُ بخصحىَش٘ا بحاحلضُ     Pierpont Morganاٌؼامل ادلٍُىٔري األِشَىٍ بُريبىٔج ِىسصاْ 

ت بباسَظ، ، ِزً ِىخبت ادلخحف اٌَّّطاين، وادلىخبت األٍَُّ٘اٌُىّّيت ٔغخ فمط، وأ٘ذا٘ا إىل ادلىخباث اٌؼادلَُّ ةويف ػشش ،بُؼٍاٌطَّ
 ٕشش٘ا ٔششة ػٍَُّّت. ٌوالصاٌج حتخاس أَاًا  ،ساعتالصاٌج حتخاس إىل اٌذِّ ،و٘زٖ ادلخطىطاث ادلصىَّسة ادلخحف اٌمبطٍ باٌما٘شة.و

 اٌشَّا٘ب أرٕاعُىط ادلماسٌ
 7171َفّّاَش عٕت  75 اخلُّظ

 

 


