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Abstract  Keywords 

من خالل مراحل تطور االنسان المختلفة واحتیاجھ الى تخلید احداثة الیومیة والعسكریة وعند زیادة ارتباطھ     
ً بالدین والطقوس الدینیة زادت حاجھ المصرى القدیم الى نقش وت سجیل االنشطھ التى كان یقوم بھا االنسان ایمانا

قبل ما یزید عن خمسة االف سنھ تبلورت فى الشرق  .منھ باحتیاجھ الى من یرشده فى الحیاة االخرى بعد البعث
ً بعظیم شأن ھذا االختراع فى  االوسط نتائج تجارب طویلة من محاوالت االنسان االولى للكتابة، ومن ھنا واعترافا

الحضارة األنسانیة أضحى الدارسون یفرقون بین حقبتین من حقب التاریخ البشرى، األولى مرحلة ما قبل مسیرة 
ً فترة ما قبل التاریخ، والثانیة ھى  الكتابة، أو بعبارة أخرى مرحلة الحضارة الشفویة، وھى ما یطلق علیھا أیضا

ً مرحلة التاریخ  اعتقد المصریون القدماء  )  2002فایز  دسعی(.مرحلة الكتابة، أو حضارة الكتابة، وتسمى أیضا
رب العلوم ، و یوجد الكثیر من الدالئل التى تشیر إلى ان ابتكار الكتابھ كان فى  تحوت انھم تعلموا الكتابھ من االلھ

ً من من عصر ما قبل االسرات حیث ان  الصعید قبل الدلتا منطقة الدلتا فى ھذه الفتره  الزمنیة كانت أكثر تقدما
، "اختراع الكتابة"ولكننا ال نعرف على وجھ التحدید متى حقق األنسان المصرى القدیم ھذا األنجاز أى  .الصعید

وان كنا نعرف أن االسرة األولى بدأت فى حوالى القرن الحادى والثالثین قبل المیالد، وان ھذه االسرة تمثل 
نات األولى فى بناء الحضارة المصریة القدیمة، وأنھا قد شھدت محاوالت جادة للكتابة الھیروغلیفیة، فالبد وأن اللب

محاوالت األنسان المصرى للكتابة قد بدأت قبل األسرة األولى بحوالى قرنین من الزمان، تشیر الى ذلك بعض 
بل االسرات وما قبیل االسرات، حین حاول شواھد الفترة المتأخرة من العصر الحجرى الحدیث وعصرى ما ق

ً من الطبیعة أن یسجل بعض العالمات التصویریة وبعض المفردات البسیطة عبد الحلیم نور الدین، . المصرى مستلھما

ً لما تتمیز بھ ھذه الكتابات من أھمیة فنیة وجمالیة تساعدنا على استلھام تصمیمات معاصرة مما یعمل  2011 ونظرا
ً ألھمیة التصمیم فى الوقت الحاضر النھ یمثل عنصر جمالى ووظیفى فى نفس على ربط الت راث بالحاضر ونظرا

الوقت فانھ البد من االستفادة منھ بشكل عملى وبشكل خاص فى تصمیم طباعة القطعة الواحدة القمشة السیدات 
ً لما تحملھ ھذه الفئة المجتمعیة من اھتمام وشغف بكل ما ھو حدیث ویحمل م   .وضة جدیدةنظرا
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:Introduction  
آسیویة والتي -تنتمي اللغة المصریة القدیمة إلى عائلة اللغات اإلفرو

ً مجموعة اللغات السامیة الحامیة، والتي خرجت -یُطلق علیھا أحیانا
ً من شبھ الجزیرة العربیة واستوطنت في مناطق جنوب غرب  غالبا

ة محددة ولھا بالتأكید عالقة وثیقة بمجموع   .آسیا وشمال إفریقیا
منھا وھي مجموعة اللغات السامیة في تراكیبھا الممیزة كالجمل 
االسمیة وأصواتھا الحلقیة مثل العربیة، واألمھریة، واآلرامیة، 

  Bibalex 2019. والعبریة
الھیروغلیفیة، : ُكتبت اللغة المصریة القدیمة بأربعة خطوط ھي وقد 

وط لم تظھر كلھا وھي خط. والھیراطیقیة، والدیموطیقیة، والقبطیة
في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني یعبر عن االمتداد 

عبد الحلیم نور  الزمني الطویل الذي عاشتھ اللغة المصریة القدیمة
  2011الدین، ، 

ظھور المحاوالت األولى للكتابة التصویریة " فلندرز بترى"ویؤكد 
مات فى مصر فى عصر حضارة نقادة األولى، حیث أن العال

التصویریة التى ظھرت على أوانى ھذا العصر ھى فى رأیھ رموز 
وقد . كتابیة لكونھا كانت عالمات تخطیطیة للتفاھم بین الناس

ظھرت ثالثون عالمة فى ھذا العصر، ثم ظھرت أربع عشرة 
عالمة أخرى فى نقادة الثانیة، ثم ظھرت بعض العالمات 

حتى تزایدت العالمات التصویریة فى مناطق أخرى، وھكذا دوالیك 
فى االسرتین األولى والثانیة، وظلت تتطور بین الحذف واالضافة 

  63، ص 1989عبد العزیز صالح، . حتى الدولة الوسطى
ً للقیم الجمالیة التى وجدت فى ھذه النقوش بدأت دراسة  ونظرا

الكتابات الموجودة علیھا وجات فكره استخدامھا فى استلھام 
صرة تصلح للنساء المعاصرات كما سیتم تصمیمات طباعیة معا

أستخدامھا ومعالجتھا بواسطة براكج الحاسب اآللى النتاج تصمیم 
  .معاصر لطباعة القطعة الواحدة ألقمشة السیدات

Statement of the problem 
كیفیة االستفادة من الكتابات المصریة القدیمة لما تحملھ من قیم   

راء مجاالت التصمیم  وخاصة تصمیم طبعة القطعة جمالیة وفنیة الث
الواحدة ألقمشة السیدات ومعرفة  االختالفات بین الكتابات المصریة 

القدیمة بانواعھا المختلفة وتعریف العالم بقیم جمالیة جدیدة فى 
 .الحضارة المصریة القدیمة 

Significance 
طباعة المنسوجات ھذا البحث محاولة إلثراء مجال تصمیم 
  :للقطعة الواحدة ألقمشة السیدات من خالل

الدراسة الفنیة للكتابات المصریة القدیمة وكشف النقاب عن القیم 
الجمالیة فى ھذه الكتابات وكیفیة االستفادة من ھذه الكتابات بطریقة 

 .معاصرة فى تصمیم طباعة القطعة الواحدة القمشة السیدات
Objective:   

  : یھدف البحث إلى
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  التعریف باستخدامات الكتابات المصریة القدیمة والطرق
 .المستخدمة فى الكتابة

  تسلیط الضوء على الكتابات الھیراطیقیة والقبطیة
 .والدیموطیقیة واظھار استخداماتھم

  استلھام تصمیمات من الكتابات المصریة القدیمة لتصمیم
 .طباعة القطعة الواحدة القمشة السیدات

Hypothesis 
   :یفترض البحث أن

امكانیة تحقیق قیم جمالیة وفنیة وابداعیة  تظھر من خالل    
تصمیمات  طباعة القطعة الواحدة المستوحاة من الكتابات المصریة 

 ).ھیروغلیفیة، ھیراطیقیة، دیموطیقیة، قبطیة( القدیمة المختلفة من 
 Procedure  

   ً االطار النظرى وھو  الدراسة الفنیة للكتابات  :أوال
 .المصریة القدیمة

   ً االطار العملى وھو عمل تصمیمات القطعة : ثانیا
 .الواححدة لطباعة أقمشة السیدات

 Delimitations  
 الحدود الزمانیة: 

م حتى . ق 2100تشمل الفترة الزمنیة من حوالى عام 
ر الكتابة القبطیة أخر عصر البطالمة وھو بدایة ظھو

الى  30مراحل الكتابة المصریة القدیمة ، وكذلك من سن 
  .سنة 35

 الحدود الموضوعیة: 
األستفادة من القیم الجمالیة والتشكیلیة الموجوده بالكتابة 

المصریة القدیمة وتعریف العالم بكتابات مصریة جدیدة لم یلقى 
  .من ھذه الكتابات الضوء علیھا من قبل من خالل استلھام تصمیمات

 فتیات جمھوریة مصر العربیة :  الحدود المكانیة.  
 Methodology 

  :یعتمد البحث فى إجراءاتھ على 
 ویشمل الدراسة التاریخیة للكتابات  :المنھج التاریخى

 .المصریة القدیمة 
 ویشمل استلھام تصمیات لطباعة أقمشة  :المنھج التجریبى

 .حاة من الكتابات المصریة القدیمةالقطعة الواحدة مستو
Terminology 

ُكتبت اللغة المصریة القدیمة بأربعة خطوط : الكتابة الھیروغلیفیة 
وھي . الھیروغلیفیة، والھیراطیقیة، والدیموطیقیة، والقبطیة: ھي

خطوط لم تظھر كلھا في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع 
داد الزمني الطویل الذي عاشتھ اللغة المصریة زمني یعبر عن االمت

ویعبر في نفس الوقت عن النضج الفكري لإلنسان . القدیمة
المصري القدیم والذي أدرك أن احتیاجاتھ قد تتطلب بین الحین 

واآلخر أن تكون بینھا وبین األداة المعبرة عن اللغة وھي الكتابة 
العالمات الكاملة  خط –وألن الخط الھیروغلیفي . نوع من التناسق

ھو أقدم الخطوط المصریة وأطولھا عمًرا وأكثرھا وضوًحا  –
ً، فقد لجأ المصري في بعض المراحل الزمنیة إلى تبسیطھ  وجماال

وتمثل ذلك في الخط الھیراطیقي، ثم لجأ إلى تبسیط آخر في مرحلة 
تالیة وتمثل ذلك في الخط الدیموطیقي، األمر الذي یعني أن ھناك 

  .خطیة واضحة بین الخطوط الثالثةعالقة 
یعتبر تصمیم االزیاء فن یشكلھ مجموعة : تصمیم أقمشة السیدات 

من العناصر المتداخلة فى تكوین واحد یجمع بین الخط والشكل 
واللون ، باالیقاع والتناسب وعالقة االجزاء بالكل وببعضھا 

  .البعض
ذى ال یخضع ھو التصمیم المغلق ال: تصمیم طباعة القطعة الواحدة

ألنظمة تكراریة تقلیدیة مألوفة ویتمیز بتأثیراتھ المختلفة فى كل 
طبعة تبعا للتقنیة المستخدمة والخامة ، وأسلوب وفكر المصمم ذاتھ 

وقد یعتمد على العملیات الطباعیة التجریبیة التى یقوم بھا المصمم 
  . من خالل تجربتھ لتقنیات مختلفة تعتمد على فكرة ورؤیتھ الخاصة

Theoretical Framework 
  :تاریخ اكتشاف اللغة المصریة القدیمة

 الممتدة األراضي السومریون فیھ استوطن الذي نفسھ الزمن في    
 المصریون أسس ،.م.ق 3500 عام دجلة والفرات نھري التقاء بین

 وضفافھ نھر النیل امتداد على بقاء وأطول شأنا أعظم حضارة
 المصریین عند برمتھا االقتصادیة  القاعدة ارتكزتو .الخصبة
 فیضان منسوب وانخفاض ارتفاع على اآلن، ھو الحال كما القدماء،

 ھنا ومن .النھر طول ضفتي على الطمي سھول وخصوبة النیل نھر
 بقائھا على حافظت التي القدیمة والنقوش الكتابات معظم أن نجد
 وحدود الفیضان منسوب كارتفاع شؤونا اآلن تناولت حتى

 الكامل الزوال دوما بخط مھددة كانت التي) والعقارات الممتلكات
 األراضي بحالة ارتبطت التي الضرائب وجمع (الفیضان عن الناجم

 مركزیة حكومة القدماء المصریون وأسس .الفیضان التي أصابھا
 المھارات تطور ولعل النساخ الرسمیین، من ضخما عددا وظفت
تنعم  رغیدة  لحیاة الرئیسى المفتاح بمثابة كان طیةوالخ الكتابیة
 رسالة في آنذاك الموظفین كبار أحد كتب فقد  .والبساطة باألمان

 في التعلیم ألغراض بعد الرسالة فیما ھذه استخدمت – لولده
 كما الحروف تحب أن ینبغي" : النصح إلیھ موجھا – المدارس

 تستطیع" الحروف ھذه تقدمھا التي المعرفة خلل فمن ،"تحب أمك
ً  الشاق، العمل نفسك تجنب أن  وشغف ."الرفیعة سمعتھ لھ وكن سیدا

ورق  بواسطة  تمثلھم التي بالكتابات الموظفین وكبار األمراء
دونالد . مفتوحة لفافة من القراءة طریق أو عن  والفرشاة البردي

  15، ص 1980جاكسون، 
م؛ .ق 3400منذ أكثر ولقد بدأت الكتابة الھیروغلیفیة في الظھور 

حیث ظھرت العالمات الھیروغلیفیة األولى على الصالیات 
وخالل ذلك العمر الطویل للغة  .التذكاریة والبطاقات العاجیة

المصریة القدیمة، نجد أنھا قد مرت بالعدید من التغییرات، مما حدا 
     بالباحثین أن

  : یقسموا تاریخھا الى خمس مراحل وھى
وھو االسم الذي أطلق على : ي العصر القدیماللغة المصریة ف -

فبالرغم من أن اللغة المصریة . المرحلة األقدم في تاریخ اللغة
م، إال أن .ق 3400القدیمة بدأت في الظھور منذ أكثر من 

الكتابات المبكرة كانت عبارة عن أسماء وكتابات قصیرة؛ لذا 
ً یمكننا القول بأن اللغة المصریة في العصر القدیم بد أت حقیقة

م مع بدایة عصر الدولة القدیمة .ق 2600منذ حوالي عام 
" م وقد أطلق على ھذه المرحلة .ق 2100واستمرت حتى عام 

   " .العصر القدیم
بدأت ھذه المرحلة في  :اللغة المصریة في العصر الوسیط    -

م، واستمرت حوالي خمسمائة . ق 2100الظھور حوالي عام 
ة، كما ظلت المرحلة األساسیة في عام كلغة للتحدث وللكتاب

تاریخ اللغة المصریة القدیمة حیث تمثل الكالسیكیة أو عصر 
الفصاحة اللغویة في تاریخ اللغة المصریة وھي المرحلة التي 
وصلت فیھا إلى ذروة تطورھا ونضجھا وأخرجت لنا أروع 

وأطلق على . المقطوعات األدبیة التي عرفھا األدب المصري
  ".اللغة المصریة في العصر الوسیط"ھذه المرحلة 

بدأت ھذه المرحلة تحل   :المتأخر  اللغة المصریة في العصر      -
اللغة في العصر الوسیط كلغة للتحدث والكتابة بعد  محل مرحلة

وقد أطلق . م.ق 600وظلت مستخدمة حتى عام . م. ق 1600
في " اللغة المصریة في العصر المتأخر"على ھذه المرحلة 

التجاریة والخطابات من عصر الرعامسة وفیھا یتجلى  الوثائق
بوضوح وجود الكثیر من المفردات الدخیلة على اللغة 

  .المصریة
وھى مرحلة متطورة عن مرحلة اللغة فى : المرحلة الدیموطیقیة -  

العصر المتأخر ، وقد بدأت ھذه المرحلة فى الظھور حوالى 
ً حتى القرن القرن الثامن قبل المیالد وظل استخدامھا  مستمرا
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  .الخامس المیالدى
وھي المرحلة األخیرة من مراحل اللغة  :الكتابة القبطیة      -

المصریة القدیمة، والتي جاءت مباشرة بعد المرحلة 
اإلرھاصات المبكرة لھذه الكتابة في  وقد بدأت. الدیموطیقیة

وظلت لغة  الظھور في حوالي القرن الثالث قبل المیالد
  .ن المصریین أكثر من ألف عامالتخاطب بی

  :خامات الكتابة المستخدمة فى مصر القدیمة  
أساسى : تنقسم األدوات المستخدمة فى الكتابة تنقسم الى قسمین   

  .وفرعى 
النوع األول یتألف من الحبر وھو المادة االساسیة المستخدمة فى   

لذى یتم الكتابة وكانت تستخدم األقالم لنقل مادة الحبر الى السطح ا
الكتابة علیھ، بینما النوع الثانى یتضمن المطاحن والتى كانت 

تستخدم من قبل الكتبة لتحضیر الحبر كما تضمن األوعیة التى 
  .توضع بھا األقالم والحبر فى حالة عدم استخدامھا 

  :األحبار المستخدمة
وذلك ) 1(شكل  كانت على ھیئة قطع صغیرة من المواد الصلبة    

الخامة بینما كانت تتحول لھیئة االلوان المائیة فى حالة  فى الحالة
االستخدام وكانت أكثر االلوان المستخدمة ھى األحمر واألسود كما 

كانت تظھر فى بعض اللوحات بعض األلوان األخرى والتى كان 
 ً یتم تكوینھا فى بالیتات لونیة خاصة وتستخدم من قبل الفنان طبقا

ل على اللوحات، كانت تكون االحبار من للمشاھد المصورة التى تمث
 ,Garstang مزجھا فى صورتھا الصلبة مع الصمغ والماء

,1907, P77  

  
االحبار المستخدمة لدى المصرى القدیم فى ھیئتھا   )1(شكل رقم 

  )قطع من المواد الصلبة الملونة(الخام 
  :األرضیات المستخدمة فى الكتابة

ة فى مصر القدیمة كانت متنوعة االرضیات المستخدمة فى الكتاب   
  :ومتعددة فمنھا 

فى المتحف ) النقوش القبطیة على كتف الجمل(مثال   العظام -
 المصرى بالقاھرة

 )المناضد الموجودة بتل العمارنة( الطین مثال   -
 )بعض المخطوطات بالمتحف البریطانى( الجلود مثال  -
حف الكتان توجد منھ عینات من الحقبة الرومانیة فى المت -

 المصرى بالقاھرة 
البردیات والمخطوطات التى كانت تصنع من جلود الماعز  -

 والخراف 
 .كانت تستخدم الواح من الجیر لنقش الكتابات علیھا  الحجارة -
الشمع كان یستخدم شمع العسل بعد تلوینة باللون االسود  -

ووضعھ على طاوالت خشبیة وكانت تجرى الكتابة باستخدام 
وف على قوالب الشمع وھذه الطریقة لم سن مدبب وحفر الحر

 .تستخدم قبل عصر الرومان
 .االخشاب سواء  كانت مطلیة أو عادیة مع طبقة من الجص -

Glanville,  ,1927,P232 
 :األقالم المستخدمة فى الكتابة فى مصر القدیمة

كانت الكتابة المصریة القدیمة، كما أثبتت العدید من العینات التى    
ً من االعواد القصبیة وھذه االعواد تم الحفاظ عل ً خاصا یھا، نوعا

تنمو بشكل كبیر فى مصر فى الوقت الحاضر خاصة فى 
المستنقعات المالحة، وكانت ھذه االعواد تقسم وتقص بأطوال معینھ 

وتكون سمیكة ومسطحة من جانب ورفیعة ومدببة من الجانب 
یكة الخطوط الناتجة من الجانب المسطح ھى خطوط سم. األخر

بینما الجانب األخر یعطى خطوط رفیعة ، وكانت االعواد 
المستخدمة بطول ستة عشر بوصة وقطر واحد من عشرة من 

 ).2(البوصة شكل رقم 
كانت األقالم مصنوعة من القصب التى یبلغ متوسط قطرھا حوالى 

 , Winlock .سم 26.5سم، كان القلم الجدید غیر المستخدم 1
,1920,P93 

  
مجموعة من االقالم الخشبیة المستخدمة فى مصر  )2(شكل رقم 

  القدیمة
  :المطاحن المستخدمة لتكوین الحبر

كانت المطاحن المستخدمة من قبل الكتبة لصنع الحبر عبارة عن    
قطع مستطیلة من الحجارة مع وجود تجویف بمنتصفھا ومیل بسیط 

وفى منتصف الجزء العلوى محاطة بحواف مرتفعة  ، كما كانت 
لطحن الحبر فى ) 3(تستخدم ملعقة من الحجر الصغیرة شكل رقم 

قابل لالذابة فى ) 4(صورتھ الخام وتحویلة الى بودرشكل رقم 
  .الماء

  
المطاحن المستخدمة فى مصر القدیمة والمعالق  )3(شكل رقم 

  المستخدمھ فى عملیة الطحن
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  الحبر بعد تحویلھ الى بودر )4(شكل رقم 

 :القدیمة الكتابات المصریة
  :الكتابة الھیروغلیفیة

ھى نظام الكتابة االساسى فى مصر القدیمة وتتألف من حوالى    
خمسمائة عالمة وھى نظام الكتابة األشھر فى مصر القدیمة، وھى 

، " النقش المقدس"وتعنى " ایروجلفیك"مشتقة من الكلمة الیونانیة 
كما تستخدم فى وقد استخدمت للكتابة على جدران المعابد والمقابر 

  ,Knight .المكاتبات الدینیة والرسمیة فى الدولة المصریة القدیمة
2009, P1   

  :أنواع الكتابة الھیروغلیفیة
  : تنقسم الھیروغلیفیة الى فئتین واسعتین ھما

 .الحروف الصوتیة التى تمثل أصوات الكلمات -
الرموز الداللیة التى تعمل على وضع عالمة على معنى  -

بعض الحروف الرسومیة تعمل على حد سوا الكلمات، 
  .فى سیاقات مختلفة 

  :الرموز الصوتیة
  :یمكن تقسیم الرموز الصوتیة الى ثالث مجموعات وھى

  حروف أحادیة الصوت مثل الحروف المعتادة الیوم 
  رموز ثنائیة الصوت وھى رمز أو نقش واحد ولكن ینطق

ً مثل     بحرفین معا
  رمز أو نقش واحد ولكنھ یعنى رموز ثالثیة الصوت، وھى

  .Loprieno, , 1995, p. 11 ثالثة مثل 
  :الرموز األحادیة

التسجیالت الصوتیة األحادیة وترجمة ) 5(ویوضح شكل رقم    
  .كل رمز من الرموز فیما یقابلة فى اللغة االنجلیزیة

ً وال یوجد تمثیل لمعظم الحروف  ً واحدا كل عالمة تمثل صوتا
 Knight,  2009, P1 .اللینة

 
  الرموز الصوتیة االحادیة الساكنة )5(شكل رقم 

  
  :الرموز الثنائیة والثالثیة

ھناك عدد كبیر من الرموز الثنائیة والثالثیة فى اللغة المصریة    
  .القدیمة، وھى تمثل مجموعات ثنائیة أو ثالثیة من الحروف الساكنة

ة فى اللغة أشھر الرموز الثنائیة والثالثی) 6(یوضح شكل رقم 
  .المصریة القدیمة

  
  )6(شكل رقم 

  أشھر الرموز الثنائیة والثالثیة فى اللغة المصریة القدیمة
  :اتجاه الكتابة فى اللغة المصریة القدیمة

ً ما تكتب من الیسار الى    على عكس اللغة األنجلیزیة والتى دائما
تكتب  الیمین وفى شكل أفقى فأن الكتابة الھیروغلیفیة كان یمكن أن

  :بأربعة اتجاھات مختلفة 

 .فى صف أفقى من الیسار الى الیمین  -

 .فى صف أفقى من الیمین الى الیسار -

 .فى العمود الرأسى من الیسار الى الیمین -

 .فى العمود الرأسى من الیمین الى الیسار -
وھذه المرونة فى طریقة الكتابة ھى سمة مفیدة فى الخط    

كس الخط الھیراطیقى والدیموطیقى فقد الھیروغلیفي ،وذلك على ع
ً ما یكتبون من الیمین الى الیسار،وعلى الرغم من أن  كانوا دائما

المصریین القدماء كانوا یفضلون الكتابة من الیمین الى الیسار 
ً ما استغل المصریین القدماء المرونة فى الكتابة النتاج  وغالبا

  .Allen, 2101, P 4 ).7(كما فى شكل .نقوشھم الخاصة  
ویمكن تحدید اتجاه النص بالنسبة للكتابة الھیروغلیفیة حسب    

اتجاه العالمات ذات الوجھ والظھر، مثل االنسان والحیوانات 
فإن كانت العالمة متجھھ نحو الیسار فانھا . والطیور والزواحف

تقرأ من الیسار الى الیمین، واذا كانت متجھة من الیمین الى الیسار 
  .من الیمین الى الیسار فانھا تقرأ

  :استخدامات الكتابة الھیروغلیفیة
استخدمت الھیروغلیفیة لكتابة اللغة المصریة القدیمة والمتوسطة،    

رغم أن المصرى الوسط توقف عن الكتابة بھذا الخط ، ولكن 
الھیروغلیفیة ظلت قید االستخدام فى النصوص حتى نھایة التاریخ 

ش الھیروغلیفیة وجدت على جدران معظم النقو. المصرى القدیم
المعابد المصریة القدیمة، المسالت، المقابر، أو على األشیا مثل 

التماثیل، وتقدیم الجداول، التوابیت، التوابیت الحجریة، ألواح من 
  .الخشب أو الحجر مثل شواھد القبور الحدیثة

النصوص الھیروغلیفیة األطول ھى عادة النصوص التاریخیة أو    
 یر الذاتیة أو النصوص الدینیة مثل التراتیل ونوبات جنائزیةالس

Allen, 2101, P 6.  
  : الكتابة الھیراطیقیة

" ھیراتیكوس" من الكلمة الیونانیة " ھیراطیقى" اشتقت كلمة    
ً " كھنوتى" وتعنى  اشارة الى أن الكھنة كانوا أكثر الناس استخداما
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وخاصة (ص الھیراطیقیة لھا الخط ، حیث أن نسبة كبیرة من النصو
ھى نصوص دینیة، وكتب معظمھا بواسطة ) فى العصور المتأخرة

  .الكھنة
والخط الھیراطیقى ھو تبسیط للخط الھیروغلیفى، أو بمعنى أخر    

ولعل المصرى القدیم قد توصل الى ھذه الخطوط . اختصار لھ
الھامة فى مجال فن الخط ألسباب كثیرة، منھا أن الخط 

ال یتناسب مع طبیعة ) وھو خط العالمات الكاملة(ى الھیروغلیف

النصوص الدنیویة والدینیة التى ازدادت بازدیاد حركة الحیاة، 
ً، كما تطلبت مواد كتابة ال یصلح معھا اال  ً سریعا والتى تطلبت خطا

، وذذلك على )الشفافة(الخط السریع، مثل البردى واالوستراكا 
والذى یتناسب أكثر مع ) لخط التفاصی(عكس الخط الھیروغلیفى

المنشآت الضخمة حیث كان ینقش باألزمیل، واما الخط الھیراطیقى 
  .Allen, 2101, P 6 .فكان یكتب بقلم البوص والحبر

  
  )المتحف البریطانى(مخطوطة بالخط الھیراطیقى  )8(شكل رقم 

  :الكتابة الدیموطیقیة
أكثر تجانًسا أصبحت الكتابة الھیراطیقیة المصریة المتأخرة    

في . واختصاًرا مع مرور الوقت ،ال سیما في المستندات اإلداریة
 ,Allen, 2101 نھایة المطاف تطورت لتصبح الكتابة الدیموطیقیة

P 8 
وال سیما فى عھد  25ظھر الخط الدیموطیقى فى أواخر األسرة   

فى جمیع أنحاء القطر المصرى لغة جدیدة تختلف عن  26األسرة 
وھذه كلمة یونانیة (صریة القدیمة وسمیت بالدیموطیقیة اللغة الم

اى ) موت ر م ن كیمى(وتعرف بلغتھم ) معناھا شعبى نسبة للشعب
لسان أھل مصر وصارت ھذه اللغة المتداولة فى األمة واقتصرت 
اللغة المصریة القدیمة على األمور الدینیة ولم یقتبس المصریون 

على بالدھم بدلیل انھ لم یوقف لھا ھذه اللغة من الشعوب الذین تولوا 
على أثر اال فى وادى النیل، وبدأ استعمالھا فى مدینة اخمیم 

ً بمدینة كمیس حیث كثرت ) باتوبولیس بالیونانیة( المعروفة قدیما
االعمال التجاریة، وقد حافظت ھذه المدینة على مركزھا التجارى 

وانتشرت أیضا م .من العھد القدیم حتى أواخر القرن التاسع عشر ب
ھذه اللغة فى الوجھ البحرى حیث كان یقیم الیونان فى عھد الملوك 

  117عبد الحلیم نور الدین ، ص . البسامتیك والبطالمة
وكانت لھذا الخط كتابة مائلة وسریعة ومختصرة للغایة ظھرت    

اذ كانوا یكتبون على االوراق البردیة امورھم  26فى أوائل االسرة 
قود واحكام وغیر ذلك وھى مؤسسة على القاعدة الدینیة من ع

الھیروغلیفیة، وقیل أنھا الكتابة المختزلة للخط الھیروغلیفى ومع 
ذلك فأنھا صعبة المأخذ الن االشارة الواحدة منھا یكون بھا أشكال 

  117عبد الحلیم نور الدین ، ص . مختلفة
  :ینقسم زمن انتشار ھذا الخط الى ثالث عصور

فیھ ابتدأ الخط الدیموطیقى وكانت حروفھ : العصر األول  -
تشبھ احرف الخط الھیراطیقى ویبتدى تاریخھ من عھد الملك 

 665اى من سنھ (باسمتیك االول وینتھى فى عصر البطالة 
 ).م.ق 305الى 

وقد حسنوا ) عصر ارتقاء االنشاء(یطلق علیھ : العصر الثانى -
اقتنت جمیع الخط الدیموطیقى وتفننوا فى اسالیب االنشاء و

متاحف برلین وباریز ولندن وتورینو من األوراق البردیة 
التى كانت فى ذلك العھد وجمیعھا منقول من قبور طیبة 

 .باالقصر
وفیھ اتقن الخط ): العصر الرومانى(العصر الثالث  -

الدیموطیقى وقواعده لم تختلف فى شىء عن قواعد اللغة 
 .القبطیة 

بة لتعقیدھا وصعوبتھا فاستبدلوھا وقد ابطل نصارى مصر ھذه الكتا
ً وباتت مجھولة من الجیل  بالقبطیة واستمر استعمالھا ألف سنھ تقریبا

  .الثالث الى أوائل الجیل التاسع عشر للمیالد
ویعتبر الخط الدیموطیقى أحد الخطوط التى وجدت على حجر رشید 

  117عبد الحلیم نور الدین ، ص . بجانب الھیروغلیفیة والرومانیة

  
  الكتابة الدیموطیقیة )9(شكل رقم 

  
  مخطوطة بالخط الدیموطیقى )10(شكل رقم 

 :الكتابة القبطیة 
. ویعبر عن المرحلة األخیرة من مراحل اللغة المصریة القدیمة   

، "مصرى"وتعنى " أیجوبتى"وكلمة قبطى المشتقة من الیونانیة 
تابة التى اشارة الى المواطن الذى عاش على أرض مصر، وھى الك

  Amberdrake, 2014, p1. عبرت عن لغتھ فى ھذه المرحلة
والن القبطیة ھى الصدى األخیر للغة المصریة القدیمة، فھى    

تمثل أھمیة لغویة خاصة من حیث استخدام حروف الحركة ألول 
مرة فى خط من خطوط اللغة المصریة، األمر الذى ساعد الى حد 

. صحیح للغة المصریة القدیمةكبیر فى التوصل الى أقرب نطق 
  39عبد الحلیم نور الدین، ص

ً عن األسباب التى أدت الى أن یكتب المصرى فى ھذه    وبحثا
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المرحلة األخیرة من مراحل اللغة المصریة بحروف یونانیة، فأنھ 
یمكن القول بأن المصرى كان قد اضطر السباب عملیة تتمثل فى 

ن خط یسھل لھ وسیلة التفاھم وجود الیونانیین الغزاة الن یبحث ع
معھم، فاختار األبجدیة الیونانیة لكى تعبر عن أصوات اللغة 

ً على لغتھ، وأضاف الیھا سبع عالمات مأخوذة من  المصریة حفاظا
الدیموطیقیة، ولیس لھا ما یقابلھا من الناحیة الصوتیة فى اللغة 

ین، عبد الحلیم نور الد) 12(، شكل رقم)11(الیونانیة شكل رقم 
  39ص

    
ً ونغمتھا الصوتیة  )11(شكل رقم    الحروف الدیموطیقیة السبع التى استخدمت فى القبطیة ایضا

  
  الحروف الدیموطیقیة السبع التى ظلت مستخدمة فى القبطیة وأصلھا فى الھیروغلیفیة  )12(شكل رقم 

  :تصمیم طباعة القطعة الواحدة ألقمشة السیدات 
فن یشكلھ مجموعة من العناصر المتداخلة فى یعتبر تصمیم االزیاء 

تكوین واحد یجمع بین الخط والشكل واللون ، باالیقاع والتناسب 
وعالقة االجزاء بالكل وببعضھا البعض ، وتأتى أھمیة دور مصمم 
طباعة المنسوجات فى مجال االزیاء وذلك النھ یساعد على اكتمال 

  .زیاء منظومة العناصر الفنیة الناجحة لتصمیم اال
ویعتبر تصمیم أقمشة السیدات من أكثر االغراض الوظیفیة التى 

یجب أن تستجیب للتغییر السریع فى الموضة ، ولمتطلبات صناعة 
المالبس الجاھزة ، وللمستھلك من ناحیة التغییر والتنویع وأیضا 
للعادات والتقالید الخاصة بكل أمة ولمصممى طباعة المنسوجات 

ى تقدیم االزیاء التى تناسب قیم المجتمع الدینیة واالزیاء دور ھام ف
  .والخلقیة 

ویراعى عند ابتكار تصمیم القمشة السیدات أن یتالئم التصمیم ، 
وأشكال الوحدات مع خطوط جسم المرأه، كما یفضل أن تكون 

العناصر المستخدمة فى التصمیم تتالئم وطبیعة المراه كاستخدام 
والنباتات والطیور أو العناصر العناصر الطبیعیة مثل الزھور 

الھندسیة مثل المربع والمثلث وتقاطعات الخطوط ، أو من التراث 
  .أو من فنون الحضارات المختلفة مثل موضوع البحث 

وناك شروط واجب توافرھا فى تصمیم طباعة القطعة الواحدة وھذه 
  : الشروط ھى

  أن یتفق تصمیمھا مع أدائھا الوظیفى. 
 بعد التنفیذ كفاءه وجودة عالیة فى  أن یحقق تصمیمھا

 .التركیب والبناء 
  ان یكون على درجة عالیة من التذوق الفنى والجمالى. 

 370، ص  2014فاطمة دمحم دمحم ، ، 
 ً   :االطار العملى: ثانیا

  :التجارب التصمیمیة 
على الرغم مما تحملھ الكتابات المصریة القدیمة من قیم جمالیة 

ً واستخدامھا بشكل  وفنیة وتراثیة ال شك فیھا اال أن عملیة دمجھا معا
یتناسب مع الحیاه المعاصرة التى نعیشھا اآلن واستلھام تصمیمات 
معاصرة منھا لطباعة أقمشة المالبس الخاصة بالسیدات یعتبر من 

ً ولذلك تم  ضمن التحدیات الجدیدة فى مجالى الموضھ والطباعة معا
البتكار التصمیمات   Adpbe Photoshopاستخدام برنامج 

ً تلبى احتیاجات  المعاصرة بشكل جدید واستخدام ألوان متجانسة معا
  .النساء من الموضة
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  :وتوظیفھا ) 1(الفكرة التصمیمیة رقم 

  
  

  على تونیك صباحى) 1(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات الھیروغلیفیة والھیراطیقیة) 1(تصمیم رقم 
  :وتوظیفھا ) 2(رقم  الفكرة التصمیمیة

    
  

  لفستان بحر) 2(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات الھیروغلیفیة والھیراطیقیة) 2(تصمیم رقم 
  :وتوظیفھا ) 3(الفكرة التصمیمیة رقم 

    
  صلح للصباحلبلوزة ت) 3(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات الھیروغلیفیة والھیراطیقیة) 3(تصمیم رقم 
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  :وتوظیفھا ) 4(الفكرة التصمیمیة رقم   

    
  لفستان صباحى أو للبحر) 4(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات الھیروغلیفیة والھیراطیقیة) 4(تصمیم رقم 

  :وتوظیفھا ) 5(الفكرة التصمیمیة رقم 

    
  لفستان مسائى) 5(الفكرة التوظیفیة رقم   اطیقیةباستخدام الكتابات الھیروغلیفیة والھیر) 5(تصمیم رقم 

Results 
  :توصل البحث إلى

الفرق بین الكتابات المصریة القدیمة بانواعھا المختلفة   -
  ) .ھیروغلیفیة ، ھیراطیقیة ، دیموطیقیة ، قبطیة(
الكشف عن الجمالیات الموجودة بالخطوط المصریة األربعة  -

  .ط واستخدامات كل خ
استلھام تصمیمات  طباعة القطعة الواحدة القمشة السیدات  -

  .مستوحاة من الكتابات المصریة القدیمة 
توظیف التصمیمات المبتكرة على مودیالت مختلفة من مالبس  -

  .السیدات تصلح صباحیة ومسائیة وللبحر
Recommendations  : 

  :یوصى الباحث بما یلى
المصریة القدیمة بمختلف أنواعھا وعدم االھتمام بالكتابات  -

لتعریف المجتمع بالقیم الجمالیة  التركیز على الھیروغلیفیة فقط
 .للحضارة المصریة القدیمة ومدى غناھا بالقیم الفنیة والجمالیة

استلھام تصمیمات مستوحاة من الكتابات المصریة القدیمة لعمل  -
ارة المصریة تصمیمات مختلفة تساعد على تعریف العالم بالحض

 .واھمیتھا وجمالیتھا
تشجیع تصمیمات طباعة القطعة الواحدة لما تحملھ من قیم  -

 .جمالیة ال تتواجد فى التصمیم ذو التكرار
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