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٧٢ 

  

  
Imy-r  Swy  pr-aA 

Imy-r  mrwy  pr-aA  
  "؟)القصر الملكي(المشرف على قناتي البیت العظیم "

  أحمد حمدي عبد المنعم محمد حسین.د
  :الملخص

یتناول ھذا البحث واحًدا من األلقاب المصریة القدیمة والتي ظھرت في عصر الدولة 

واستمر ظھوره حتى نھایة القدیمة فقط، وكان بدایة ظھوره منذ عھد الملك ونیس 

  .األسرة السادسة

ھو عدم استقرار الباحثین : تكمن إشكالیة دراسة ذلك اللقب في عدة مشكالت، األولى

وآخرون یقرأونھ بـ  imy-r  Swy  pr-aAـ على قراءة واحدة لھ، فالبعض یقرأه ب

imy-r  mrwy  pr-aA  وھو ما أدى إلى تعدد ترجمات اللقب والتي تنوعت بین

لمشرف على قناتي البیت العظیم والمشرف على ورشتي نسیج القصر الملكي وأیًضا ا

  .المشرف على أعمال المحاجر

أما المشكلة الثانیة، فھي عدم تنویھ النصوص الوارد فیھا ذلك اللقب إلى طبیعة 

وظیفتھ تفصیلًیا، وكذلك عدم تحدید اإلدارة الكبرى التي تتبعھا ھذه الوظیفة في 

  .المصریة القدیمة المختلفةاإلدارات 

ومن ثم، ركزت الدراسة على دراسة وتتبع حملة ذلك اللقب في مصر القدیمة، 

ودراسة األلقاب التي وردت على آثارھم بجانب ذلك اللقب وذلك بغرض التوصل إلى 

طبیعة ذلك اللقب وماھیتھ والمھام التي كان یقوم بھا صاحب ھذا اللقب، وكذلك 

  .اللقب وعلیھ تحدید ترجمة معینة ومحددة لھترجیح قراءة لھذا 

   :دالةالكلمات ال

 –ورش النسیج  –انتاج األراضي  –الزراعة  –إدارة الشونة  –إدارة الخزانة 

  .أعمال المحاجر –مستأجري أراضي البیت العظیم 

  

  

                                                           

 ثار المصریة بكلیة اآلداب جامعة األسكندریةمدرس اآل  Ahmedhamdy_foa@hotmail.com  
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  :ثالعناصر الرئیسیة في موضوع البح

اءة من ھذه القراءات وما عرض إلختالف الباحثون حول قراءة اللقب وداللة كل قر

 .نتج عن ذلك من إختالف بین الباحثین حول ترجمتھ

تحدید وحصر أسماء الموظفین الذین حملوا ذلك اللقب في مصر القدیمة وكان عددھم 

ع أھم األلقاب أحد عشر موظًفا تم ترتیبھم من األقدم إلى األحدث، وأیًضا تتب

یة ذلك اللقب ومن ثم تحدید وترجیح المصاحبة للقب محل الدراسة للوقوف على ماھ

 .قراءة مناسبة لھذا اللقب وھو ما من شأنھ ما یؤدي إلى ترجمة محددة لھ

تتبع عالقة ذلك اللقب باإلدارات الكبرى في مصر القدیمة كإدارة الخزانة وإدارة 

الشونة وإدارة الوثائق الملكیة للكشف عن عالقة اللقب محل الدراسة بتلك اإلدارات 

 .ثم تحدید وظائف حاملھ واإلدارة التي كان یخضع لھا صاحب اللقبومن 

ظھور بعض األلقاب المتصلة بالزراعة وإنتاج األراضي بصحبة ذلك اللقب على 

كل ما تمنحھ السماء المشرف على "جدران المقابر وبعض اآلثار المنقولة مثل 

ارتباط ھذا  ، وھو ما یرجح"المشرف على كل النباتات"وكذلك " وتنتجھ األرض

  .اللقب بالزراعة

  :آراء الباحثین في ھذا اللقب

أختلف الباحثون حول ترجمة ومفھوم ھذا اللقب، ویمكن حصر ھذه اآلراء في ثالث 

  :وھي

  :المشرف على قناتي البیت العظیم: أوال

 )٣(Jamesو )٢(Pirenneو )١(Gunnو Firth :وقد أتبع ھذه الترجمة كل من

  .)٨(Jonesوأخیًرا  )٧(Piacentiniو)٦(Kanawatiو)٥(Daviesو)٤(Mossو Porterو

Jones)٨(.  

                                                           
(1) Firth, C. and Gunn, B., TPC I, p. 136 (79).  
(2) Pirenne, J., Institutions 3, p. 45.  
(3) James, T. and Apted, M., Khentika, p. 10 (40).  
(4) PM III2 / 2, Q 598.  
(5) Davies, W. et al., Saqqara Tombs, I, p. 6(6).  
(6) Kanawati, N. and Hassan, A., Teti Cemetery II, p. 14 (9), pl. 62.  
(7) Piacentini, P., Scribes III, p. 1361.  
(8) Jones, D., Index I, p. 244:892.  
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    :المشرف على ورشتي نسیج القصر الملكي: ثانًیا

 )١١(حسنوسلیم  )١٠(Driotonو )٩(Junker :وقد اتبع هذه الترجمة كل من

وأیًضا  )١٥(Baudو )١٤(Altenmüllerو )١٣(Badawyو )١٢(Posener-Kriégerو

Jones)١٦(.  

  :ل المحاجرالمشرف على أعما: ثالًثا

وإذا ما تحدثنا عن  .)١٨(Zieglerو )١٧(ward :وقد اتبع ھذه الترجمة كال من
 mrwyأو  Swyاألختالف في ترجمة اللقب، فیرجع ذلك إلى اختالف قراءتھ سواء 

أنھ كثیًرا  Junkerواختالف العلماء حول كتابتھ تارة باألولى وتارة بالثانیة، فیشیر 

غالًبا ما تعني البحر  ، ویرى أن وبین   ما یحدث ألتباس بین 

تعني قنال، ویظھر ذلك عن طریق وجود المالمح الخارجیة للعالمة  و

  .)١٩(والتي تظھر فیھا خطوط المیاه بالقرب من بعضھما البعض داخل العالمة 

مع العالمة  S قد أشار أیًضا إلى أنھ أحیاًنا ما تتبدل العالمة  Gardinerوكان 

  mr ن العلماء حول قراءة اللقب إما ، وھو ما یحدث الخلط بی)٢٠(بةفي الكتا
، وھو ما أدى أیًضا إلى تعدد  imy-r  mrwy  pr-aAـوإما ب imy-r  Swy  pr-aAـ ب

                                                           
(9) Junker, H., Giza VI, p. 211 (16) and figs. 82-83.  
(10) Drioton, E., « Description Sommaire des chapelles funéraires», p. 488 and n.1.  
(11) Hassan, S., Excavations at Saqqara II, p. 2 (7) and n.1.  
(12) Posener-Kriéger, P., Archives Abousir II, P. 578, n. 3.  

".       رئیس النساج"أو " رئیس النسیج"ــوالذي ترجم اللقب ب   
(13) Badawy, A., The Tomb of  Nyhetep-Ptah at Giza, p. 8 and fig. 14.  
(14) Altenmüller, H.,  “Das Grab des Hetepniptah”,p. 51 (1) and n.143, figs. 5,8.  

  ،"لملكيورش النسیج ا"بــ  Swy  pr-aA فقد ترجم فقط العبارة Baudأما  )١٥(
Baud, M., Famille royale, p. 325.  
(16) Jones, D., Index I, p. 244 : 892.  

  أي في صیغة المفرد،   بدون  imy-r  S   : بھذا الشكل Wardوإن أورده  )١٧(
       Ward, W., Index, p. 47:369.  

  وقد ترجمھ بــ مدیر أو رئیس المحجرین الخاصین بالقصر العظیم، )١٨(
       Ziegler, C., Catalogue, p. 254(46). 
(19) Junker, H., Giza V, p. 12.  
(20) Gardiner, A., Egyptian Grammar, p. 491.  
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٧٥ 

ترجمات اللقب بین المشرف على بركتي القصر في حالة القراءة األولى أو المشرف 
إلى معنى النسیج أو  mrwyرة على غرفتي النسیج في حالة القراءة الثانیة نظًرا إلشا

  .)٢١(النساجون

التي تعني  قد أشار إلى أنھ ال یمكن التفریق بین  Junkerمن جھة أخرى كان 

  .)٢٢(التي تعني نول الحیاكة سوى عن طریق الرسم الداخلي التفصیلي القنال و

في حین أظھر قاموس برلین ضرورة اعتماد القراءة على سیاق النص نظًرا لصعوبة 
  .، أي أن قاموس برلین ترك القراءة مرھونة بالنص)٢٣(تفریق بین العالمتینال

 Hannig، أما )٢٤("ورشتي النسیج"تعنیان  Swyأو  mrwyیرى أن  Eichlerولعل 
" قناة أو حفرة ماء"ـ ب فیترجمھ mrاألولى في حالة الداللة الصوتیة : فیضع ترجمتین

، وھو )٢٥("تجمع ماء"أو " بركة ماء"ـ ھ بفیترجم Sوالثانیة في حالة الداللة الصوتیة 
  .ما یشیر إلى تطابق الترجمتین إلى حد كبیر

 )٢٦(Wardأما عن ترجمة المشرف على األحجار والتي أشار إلیھا كال من 
، فذلك راجًعا إلى قراءتھم للقب بصورة مختلفة إذ أحیاًنا ما تستخدم )٢٧(Zieglerو

، وھو ما أدى إلى ظھور ھذه )٢٨( كشكل أو صورة أكبر للعالمة العالمة 

إلى إحتمالیة قراءة  Allenالترجمة الثالثة للقب، ولعل ذلك أیًضا ما دفع 
  .)٢٩(حینما تشیر األخیرة إلى الحجارة  inriـب

وإن ُكتب بشكل مشابھ  قد أشار من قبل إلى أن اللقب  Junkerوإن كان 
ث أشار إلى أن ذلك اللقب فإن لھ معنى مختلف تماًما، حی -للقب محل الدراسة  –

كانوا أعضاء في حملة لقطع األحجار وأن  sbq-Htpو wDAو iHiوالذي حملھ 

أي " نشاط فن الحجارة"أو " عمل"بمعنى  Wbالتي ُذكرت في  ھي   

                                                           
(21) Gardiner, A., Egyptian Grammar, p. 491 (N 36).  
(22) Junker, H., Giza V, p. 12.  
(23) Wb II, p. 97.  
(24) Eichler, E., Expeditionswesen, p. 208.  
(25) Hannig, R., Handwörterbuch, pp. 63, 345.  
(26) Ward, W., Index, p. 47:369.  
(27) Ziegler, C., Catalogue, p. 254 (46).  
(28) Gardiner, A., Egyptian Grammar, p. 491 (N 37).  
(29) Allen, J., “Rec wer’s accident”, p. 15, fig. 1.  
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٧٦ 

وإن تماثل  أي أن ھذا اللقب  .)٣٠(نشاط العمل في أعمال البناء الحجري
إن لھ معنى مغایر أو مختلف عن اللقب إلى حد كبیر مع شكل اللقب محل الدراسة، ف

  .محل الدراسة

، فھي ترجع إلى عصر األسرة imy-r  Swy  pr-aAأما عن بدایة ظھور ھذا اللقب 
الخامسة، وربما منذ عھد الملك ونیس على وجھ التحدید، ولعل مرجع ظھوره ھو 

إدارة تأسیس جزء جدید في اإلدارة في عھد ونیس، والذي كان معنًیا أو مھتًما ب
  .)٣١(األمالك الملكیة ومعابد اآللھة

ومن خالل المصادر المتاحة تمكن الباحث من حصر أسماء أحد عشر موظًفا حملوا 
  :اللقب محل الدراسة، وھم بالترتیب الزمني على النحو التالي

  المرجع  العھد –األسرة   أهم األلقاب المصاحبة  اسم الموظف

)١(Nfr-xw-wi  

  من الجیزة

G 2098 

١. Imy-r  xnty-S  
pr-aA 

٢. Hry  sStA  n  
nswt  m  Xnw  StAw  

pr-aA 
٣. Mrr  nb.f 

٤. Hwt-kA  

األسرة الخامسة، من 
عھد ونیس أو قبلھ 

  .بقلیل

Roth, A., Giza 
Mastabas VI, p. 
147. 
 
 
 

)٢ (Nfr-msDr-

xwfw 

  من الجیزة

G 2240 

Imy-r  st  xnty-S  
pr-aA  

األسرة الخامسة، من 
 أواخر عھد إسیسي إلى

  عھد ونیس

Roth, A., Giza 
Mastabes VI, p. 
165. 

)٣(Axt-Htp/Hmi  

  من سقارة

١. tAyty-sAb-TAty 
٢. imy-r  prwy-HD 
٣. imy-r  Snwty 

٤. imy-r  sS  a nswt 

األسرة الخامسة، عھد 
  الملك ونیس

Strudwick, N., 
Administration, pp. 
56-57 (3). 

)٤ (Ni-Htp-ptH  

  من الجیزة

G 2430  

  
سة، عھد األسرة الخام

  الملك ونیس

Altenmüller, H., 
Das Grab des 
Hetepniptah p. 51 
(1), figs. 5,8. 

)٥ (Nfr-sSm-

ptH/SSi/wDA-HA-
tti 

  )من سقارة(

Imy-r  Hwt  wrt   
األسرة السادسة من 

عھد تتي إلى بدایة عھد 
  ببي األول

Strudwick, N., 
Administration, p. 
111 (87). 

                                                           
(30) Wb IV, p. 399; Junker, H., Giza V, p. 12 (2).  
(31) Baer, K., Rank and Title, p. 273.  
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)٦ (sanx-wi-

ptH/Htp-ni-ptH  

  )سقارة(

 
األسرة السادسة، من 
  آواخر عھد الملك تتي

Kanawati, N. and 
Abder-Raziq, M., 
The Teti 
Cemetery III, p. 
39 (3), figs. 23, 
63. 

)٧ (xnty-

kAi/ixxi  

  )سقارة(

١. tAyty-sAb-TAty 
٢. imy-r  prwy-HD 
٣. imy-r  Snwty 
٤. imy-r  sS  a 

nswt 
٥. imy-r  kAt  nbt  

nt  nswt 
٦. imy-r  xnty-S  

pr-aA 

األسرة السادسة، من 
آواخر عھد تتي إلى 

بدایة أو منتصف عھد 
  ببي األول

Strudwick, N., 
Administration, 
pp. 125-126 
(109). 

)٨ (mrri  

  )سقارة(
Imy-r  prwy-HD 

األسرة السادسة، بدایة 
أو منتصف عھد ببي 

  األول

Strudwick, N., 
Administration, 
pp. 98-99 (66). 

)٩ (iSfi/twtw  

  )سقارة(

١. Imy-r  prwy-HD 
٢. Imy-r  Snwty 

األسرة السادسة، 
منتصف أو أواخر عھد 

  ببي األول

 Strudwick, N., 
Administration, p. 
67 (19). 

)١٠ (ptH-Spss  

  )سقارة(
Imy-r  prwy-HD 

األسرة السادسة، 
آواخر عھد الملك ببي 

  األول أو بعده بقلیل

Strudwick, N., 
Administration, p. 
90 (53). 

)١١ (tp-m-anx 

  )سقارة(
tAyty  sAb  TAty 

منتصف األسرة 
السادسة، من عھد ببي 
األول وأوائل عھد ببي 

  الثاني

Ziegler, C., 
Catalogue, p. 254 
(46). 

ومما سبق، یتضح أن ھذا اللقب كان قاصًرا على الجبانة المنفیة فقط، وقد لوحظ 
  .البدایة قبل انتقالھ إلى سقارة ظھوره في الجیزة في

  :ماھیة اللقب وأھمیتھ من خالل األلقاب المصاحبة لھ

سعى الباحث إلى معرفة أھمیة اللقب ودوره الوظیفي من خالل األلقاب المصاحبة لھ 
واالرتباط بینھم، وقد تعددت األلقاب التي صاحبت اللقب محل الدراسة وھو األمر 

أسماء الموظفین ممن حملوا اللقب، ولعل في التعرف  التي تم إیضاحھ عند استعراض
على بعض تلك األلقاب وإلقاء الضوء على طبیعتھا أن تساعد على تحدید ماھیتھ 

   .وكذلك أھمیة دوره الوظیفي
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٧٨ 

على ورشتي الحیاكة في القصر  المشرف"ترجمة اللقب بـ  Junkerاقترح 
، وإن أشار األخیر )٣٣(لترجمةقد أشار إلى قبولھ لھذه ا Helck، وكان )٣٢("الملكي

المشرف "أي  imy-r  xnty-S  pr-aAإلى ارتباط وثیق بین ھذا اللقب وبین وظیفة 
  .)٣٥("حیازة األراضي"ـ ، وھي وظیفة معنیة ب)٣٤("على مستأجري البیت العظیم

                                                           
(32) Junker, H., Giza V, pp. 12-13; Idem, Giza VI, p. 208.  
(33) Helck, W., Beamtentiteln, p. 63.  
(34) Helck, W., Beamtentiteln, p. 63; Jones, D., Index I, p. 179 :680.  
(35) Eyre, C., “The Water Regime for Orchards”, pp. 68-69. 

Imy-r  xnty-S  pr-aA  /imy-r  xnty-S:  یرجع بدایة ظھور ھذا اللقب إلى عصر األسرة
بالتوازي  xnty-Sإسیسي تظھر التعبیر -كارع جد الخامسة، فبردیات أبو صیر والتي تؤرخ بعھد

  .Hm-nTrمع لقب 
Borchardt, L., “#nt-kAw.s, die stammutter der 5ten Dynastie”, pp. 209-216. 

 kA-m-wabأن ذلك كان في مقبرة  Helckأما عن بدایة ظھور ذلك اللقب على جدران مقبرة فیرى 
  .ایركارع-بعھد نفر Helckبسقارة والتي یؤرخھا 

Helck, W., “Pyramidenstadten im Alten Reich”, p. 98.  

وع المقبرة في الطریق الصاعد الخاص ویرى أن وق Helckیعارض رأي  Baerوإن كان 
بالمجموعة الھرمیة للملك ونیس یمكن أن یؤثر على ذلك الرأي ویرى أن ذلك اللقب قد ظھر في 

  .Baer, K., Rank and Title, p. 273                                                  . عھد ونیس

لعبادة الجنائزیة للملوك كان أكثر ألتصاًقا في ا xntiw-Sـ أن دور ال Posener-Kriégerوترى 
أو على وجھ أدق " لعاملا"أو " الموظف" ومیة، وعلى ذلك اقترحت الترجمة بـبالطقوس الی

ستكون حینئذ مفضلة في ھذه الحالة ألنھا تشیر إلى خدمة شخصیة للملك والذي " الخادم" الترجمة بـ
  .یعتبر الملمح الممیز للوظیفة

Posener-Kriéger, P., Archives Abousir II, pp. 557-581. 

كانوا یقومون بالطقوس الیومیة للمعبد ومراقبة المعبد في المساء  xntiw-Sأن  Borchardtوأشار 
  .وحراستھ وتزیین وكساء التمثال في الطقوس وكذلك جلب واحضار مؤن واحتیاطات المعبد

Borchardt, L., “#nt-kAw.s, die stammutter der 5ten Dynastie”, pp. 214-216. 

 Hm-nTr  sAHw-Raوالتي كانت من قبل تلحق فقط باسم ملك مثل  Hm-nTrكانت ألقاب  
Jones, D., Index II, p. 573 :2110. 

 Hm-nTr  skr                                    Jones, D., Index II, p. 572:2107أو اسم إلھ مثل 
  Hm-nTr  Nfr-swt-Wnisجنائزي ملكي مثل أصبحت أكثر التصاًقا بمعبد 

Jones, D., Index II, p. 527:1966. 

 Hm-nTr(m)  mrt  Mry-Ra  nt  rA-Sمثل  mrtأو بمقصورة 
Jones, D., Index II, p. 521:1947. 

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم حاملي ذلك اللقب  xnty-Sھذا التغییر ربما تزامن مع بدء ظھور لقب 
في آواخر األسرة الخامسة دفنوا في جبانة  imy-r  xnty-S  pr-aAالقصر الملكي  المشتمل على

 Roth, A., Giza Mastaba.  الجیزة ومع بدایة األسرة السادسة أخذوا طریقھم للدفن في جبانة سقارة
VI, p. 40.    

أي مستأجر أو مستأجري األراضي  tenant land holderأو tenantـ ولعل ترجمة اللقب ب
ستمد من مرسوم إعفاء عبادة سنفرو، حیث أن حاملي الوظیفة ُسجلوا على أن لھم الحق في م

 . زراعة أراضي أوقاف سنفرو الجنائزیة
 Roth, A., Giza Mastaba VI, p. 40.   
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٧٩ 

 imy-r  Swy  pr-aAوھو ما ظھر لدى اثنین من موظفي الدولة القدیمة حمال لقب 
أن ھذا  Helckو Junker، ویرى كالً من )٣٧( mrriو  )٣٦( xnty-kAi/ixxiوھما 
  .)٣٨(یمثل أكثر األلقاب أھمیة في األدارة المعنیة بالنسیج imy-r  Swy  pr-aAاللقب 

وإن كان یرى أن ھذا اللقب كان  Junkerأیًضا ترجمة  Strudwickوقد تبنى 
لمعنیة بالمواد مرتبًطا بإدارة الخزانة وذلك راجًعا لكون ھذه اإلدارة ھي ا

  .)٣٩(المنسوجة
قد أورد ثالثة موظفین متزامنین تاریخًیا إلى حد كبیر حملوا ذلك  Strudwickوكان 
  imy-r  prwy-HDوكانوا في نفس الوقت یحملون لقب  imy-r  Swy  pr-aAاللقب 
  .)٤٢(ptH-Spssو )٤١( iSfiو )٤٠( mrriوھم 

في الترجمة وإن كان أكثر  Helckو Junkerیتفق مع  Strudwickوعلى ذلك فإن 
  .تحدیًدا فقط في اإلدارة التي یتبعھا حامل ذلك اللقب

المشرف "ـ جمھ بقد أقترح ترجمة أخرى للقب مختلفة قلیلة، إذ یتر Fischerكان 
أیھ على السیرة الذاتیة ، وقد اعتمد في ر)٤٣("على الحجارة الخاصة بالمحجرین

  ".Ny-anx-sxmt"ـالخاصة ب

)٤٤(  

xpr  inr  ra-nb 
  .)٤٥("استمر قطع األحجار كل یوم"

                                                                                                                                                    

لیشمل المعابد الجنائزیة أیًضا حیث كانوا یقومون بالعدید من الخدمات  xntiw-Sـ ولقد امتد دور ال
في وظیفة استكمالیة  xntiw-Sأن  Rothفى من حیث نقل الطعام وتلبیس تمثالھ، ویرى للملك المتو

في نفس المعابد والذین كانوا معنیین بإحراق  Hmw-nTrللوظیفة األكثر كھنوتًیا وھي 
  .البخوروغیرھا من األنشطة التي كانت متوازیة لما ُیقدم لآللھة

Idem., “The distribution of the Old Kingdom title xnti-S”, pp. 177-186. 

بالنسبة للملك المتوفى  xntiw-Sأیًضا أن الوظائف التي كان یقوم بھا حملھ لقب  Rothویقترح 
تعكس أیًضا ما كان یقوم بھ حملة نفس اللقب بالنسبة للملك الحي، كما یشیر أیًضا إلى مسئولیة 

 Roth, A., Giza Mastaba.  ألرضحاملھ عن الزراعة كما یتضح من معنى حائزي أو مستأجري ا

VI, p. 42.                                       
(36) Strudwick, N., Administration, p. 111 (87).  
(37) Strudwick, N., Administration, p. 98 (66).  
(38) Junker, H., Giza V, pp. 12-13; Helck, W., Beamtentiteln, p. 63.  
(39) Strudwick, N., Administration, p. 289.  
(40) Strudwick, N., Administration p. 98 (66).  
(41) Strudwick, N., Administration p. 67 (19).  
(42) Strudwick, N., Administration p. 90 (53).  
(43) Overseer of the stonework of the two Quarries, 
Fischer, H., “Five inscriptions of the Old Kingdom”, pp. 55, n. 74.  
(44) Urk I, p. 38:17.  
(45) FCD, p. 188.  
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٨٠ 

عندما تشیر األخیرة  inriبالقراءة  شار إلى احتمالیة قراءة قد أ Allenوكان 
  .)٤٦(إلى الحجارة

 Ny-xft-kA.i، إال أنھ بتطبیق ھذه الترجمة على حالة Fischerوھو ما یعضد رأي 
ورد اللقب لدیھ  ، إذFischerیجعل من الصعب قبول ترجمة  Junkerالواردة لدى 

  :بھذا الشكل

)٤٧(  

Imy-r  S  pr-aA  sSr-nsw 

، وكانت )٤٨("المشرف على الحیاكة الرسمیة للكتان الملكي"ـ ب Junkerوقد ترجمھ 

Murray  ال یمكنھ أن یقدم   قد أشارت إلى أن الجزء األول من اللقب
لك فإن ربط ھذا ، وعالوة على ذ)٥٠(قد أستدرك ذلك أیًضا wb، ولعل )٤٩(لقًبا كامالً 

یؤكد أن الموضوع عن الحیاكة، وذلك شریطة أن  ـ ب الجزء 

  . )٥١( قد حلت محل 

قد استخدمت للتعبیر عن ورشة النسیج   وفي ھذه الحالة، فإن العالمة  
، وأن سیاق الكالم أو )قطع الحجارة(وكذلك التعبیر عن أعمال المحاجر ) الحیاكة(

ولعل من األھمیة اإلشارة . )٥٢(أن یمیز بین االستخدامینالمحتوى فقط ھو الذي یمكن 

 )٥٣(یمكن أن تشیر إلى حدائق S   إلى أنھ لیس من الصعب قبول أن العالمة 
حیث  Fischerفي القصر الملكي وھو ما أشار إلیھ ) مزارع(أو أحواض زراعة 

                                                           
(46) Allen, J., “Rec wer’s accident”, p. 15, fig. 1.  
(47) Junker, H., Giza V, p. 12.  
(48) Junker, H., Giza V, p. 12.  
(49) Murray, M., Index, pl. 52.  
(50) Wb IV, p. 398.   
(51) Junker, H., Giza V, p. 12; Darnell, J., “Two notes on marginal inscriptions at Medinet 
Habu“, pp.35-38. 
(52) Wb II, p. 97; Junker, H., Giza V, p. 12.  

  ،"ھؤالء المعنیون بالحدیقة" iryw-S: انظر لقب )٥٣(
Petrie, W.F., Dendereh 1898, pl. X.  
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٨١ 

S ما ، وھو )٥٤(واستعمالھ لإلشارة إلى الحدائق

 imy-r  S  المشرف على "حیث ترجمھ بـ
Gardiner  یرى أنھ من الصعب تحدید ما إذا كانت

")٥٦(.  

بالحدائق أو المزارع ھو ما یشیر إلى ارتباط ھذا اللقب بوفرة 
، وھي وظیفة كما سبق )٥٧("المشرف على المستأجرین
ـ ، وھي وظیفة معنیة ب)٥٨(كانت وثیقة الصلة باللقب محل الدراسة

عن الزراعة كما یتضح من معنى  xnty-Sإلى مسئولیة حامل لقب 
-imy-r  Swy  prللقب أیًضا أن ا Roth، وأضاف 
xnty-  ویشیر إلى أنS  فيxnty-S  ھي نفسھاS 

، وعلى الرغم من أن اللقبین قد یكونا غیر مرتبطین فإن ظھور 
قد یشیر إلى  G 2240و G 2098ھذا اللقب في مقبرتین في تجمع مكاني واحد وھما 

، وعن عالقة ذلك اللقب ببعض األلقاب األخرى، 
Ny-Htp والذي حمل اللقب بھذا الشكل :

، على عكس )٦٢(، لم یتقلد أي وظیفة ترتبط بالحیاكة

 ny-xft-kA.iكان مثلھ في ذلك مثل   

  imy-r  Xkr )٦٣( : ل إلى جانب ذلك اللقب اللقب التالي

(54) Fischer, H., “An invocatory Offering basin of the Old Kingdom
(55) Ward, W., Index, p. 47:369a.  
(56) Gardiner, A., “The Tomb of a Much-travelled Theban Official
(57) Jones, D., Index I, p. 189:709; overseer of Tenants. 
(58) Helck, W., Beamtentiteln, p. 63.  
(59) Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 42.  
(60) Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 43.  
(61) LD II, p. 72b.  
(62) Junker, H., Giza V, p. 12.  
(63) Junker, H., Giza V, p. 12.  
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S أشار إلى استخدام التعبیر 

للقب  Wardیؤكده ترجمة 
Gardinerورغم ذلك فإن . )٥٥("الحدیقة

 S  ماء"أو " أرض"تشیر إلى"

بالحدائق أو المزارع ھو ما یشیر إلى ارتباط ھذا اللقب بوفرة  S ولعل ارتباط 
المشرف على المستأجرین"أي  imy-r  xnty-Sمع لقب 

كانت وثیقة الصلة باللقب محل الدراسة Helckأن أشار 
  ".حیازة األراضي"

إلى مسئولیة حامل لقب  Rothویشیر 
، وأضاف )٥٩(حائزي أو مستأجري األرض

aA  ربما یكون وثیق الصلة باللقب-S
، وعلى الرغم من أن اللقبین قد یكونا غیر مرتبطین فإن ظھور Swyالموجودة في 

ھذا اللقب في مقبرتین في تجمع مكاني واحد وھما 
  .)٦٠(لوظیفتینارتباط بین ھاتین ا

، وعن عالقة ذلك اللقب ببعض األلقاب األخرى، Helckوھو ما یؤكد أیًضا رأي 
Htp-ptHأن  Junkerفیظھر 

، لم یتقلد أي وظیفة ترتبط بالحیاكة)٦١( 

mrrw-kAi الذي حمل اللقب  

ل إلى جانب ذلك اللقب اللقب التاليحیث حم

                                                           
catory Offering basin of the Old Kingdom”, pp. 129-131.  

travelled Theban Official”, p. 34.  
I, p. 189:709; overseer of Tenants.  
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٨٢ 

nswt  nb "كما أنھ حمل أیًضا سلسلة من األلقاب ". المشرف على كل الزینة الملكیة
  .)٦٤(األخرى التي تشیر إلى مسئولیتھ أو إدارتھ لألقمشة واألثواب

اًنا ما یظھر وعلى ذلك یمكن أن یكون ذلك اللقب بعیًدا عن ارتباطھ بالحیاكة، إذ أحی
تارة بجانب األلقاب المتعلقة بالمالبس واألثواب وأحیاًنا ما یظھر منفرًدا، وھو ما قد 

  .یشیر إلى عدم ارتباطھ بالحیاكة أو المالبس

ومن ثم، ألقى الباحث الضوء على األلقاب اإلداریة الھامة التي ظھرت بصحبة من 
  imy-r  prwyاالً بھ ھو لقب حملوا اللقب محل الدراسة، وكان أكثر األلقاب اتص

HD )والذي حملھ خمسة موظفین من أحد عشر موظًفا حملوا اللقب  )٦٥imy-r  Swy 
 pr-aA  وھو ما یشیر إلى قوة العالقة بین اللقبین وربما تبعیة اللقب األخیر إلدارة

  .)٦٦( Strudwickالخزانة كما أشار 

                                                           
(64) Junker, H., Giza V, p. 12.  

)٦٥(   imy-r  prwy-HD  "ع بدایة األسرة الرابعة م ".المشرف على الخزانة المزدوجة
أول من حمل لقًبا یشیر إلى اإلشراف على الخزانة،  pH-r-nfr وكان pr-HDُعرفت الخزانة باسم 

 ,Strudwick, N., Administrationوذلك منذ بدایة األسرة الرابعة، imy-r  pr-HD فقد حمل لقب 
pp. 85, 277. 

المشرف على المنزل "بـ de rougeفقد تعددت ترجمتھ فیترجمھ  imy-r prwy-HDأما لقب 
  ".المزدوج للخزانة

De rouge, E., “Recherches sur les monuments qu’on peut attribuer aux six premiéres 
dynasties de Manéthon”, p. 87. 

                   .Pirenne, J., Institutions II, p. 207، فیرى أنھ مدیر الخزانة المزدوجة Pirenneأما 

-Hannig, R., Handwörterbuch, pp. 56 ،"المشرف على الخزانة"ـالذي ترجمھ ب Hannigوھناك 
57              

   Jones, D., Index I, pp. 133-134:524 ،"المشرف على الخزانتین"الذي یترجمھ بـ Jonesوأخیًرا 
        

قد  imy-r  prwy-HDوكان لقب  وجمیع ھذه الترجمات تدور في فلك اإلشراف على خزانة الدولة،
ظھر منذ منتصف األسرة الرابعة، إال أنھ بدأ ینتشر منذ منتصف األسرة الخامسة، وقد بلغ ذروتھ 

  .منذ عھد الملك بیبي األول وحتى نھایة الدولة القدیمة
Strudwick, N., Administration, p. 276.    

یة النظام المالي للبالد، ویحتمل أنھ كان وكان الموظف الذي یترأس ھذه االدارة یتحمل مسئول
مسئوالً عن طرق نفقات الحكومة الموحدة وكذلك مسئوالً عن تقییم الضرائب المستحقة على األفراد 

أن األفراد الذین قاموا بالمسئولیات الفعلیة في إدارة الخزانة ھم الذین  Helckوالمؤسسات، ویرى 
لوا اللقب في شكلھ المزدوج ھم من قاموا باإلشراف العام ، أما الذین حمimy-r  pr-HDحملوا لقب 

 .                                                                     Helck, W., Verwaltung,pp. 24-25 .على الخزانة

  .وقد استمر ظھور ذلك اللقب في عصر الدولتین الوسطى والحدیثة
Ward, W., Index, p. 28:192; Al-Ayedi, A., Index, p. 28:96. 
(66) Strudwick, N., Administration, p. 289.  
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٨٣ 

قد ظھر فقط لدى ثالثة موظفین، ، ف xnty-Sـبال imy-r  Swy  pr-aAأما عن ارتباط 

 xnty-kAi/ixxiو nfr-msDr-xwfwو Nfr-xw-wi: إذ حمل ھؤالء الثالثة وھم

ولم یرتبط ھذا  imy-r  xnty-S  pr-aAإلى جانب اللقب  imy-r  Swy  pr-aAلقب 
الظھور في جبانة واحدة فقط بل ظھر في جبانتین من جبانة منف وھم جبانتي الجیزة 

  .)٦٧(وسقارة
لم یكن فقط  imy-r  xnty-S  pr-aAو imy-r  prwy-HDبین حملة اللقبین  ومن

  .)٦٨(ھو من حمل اللقبین مًعا إلى جانب اللقب محل الدراسة xnty-kAi/ixxiسوى 
أي  imy-r  Snwtyبصحبة لقب آخر وھو لقب  imy-r  Swy  pr-aAكما ظھر لقب 

-xntyو Axt-Htp/Hmiالمشرف على الشونتین وذلك لدى ثالثة موظفین وھم 
kAi/ixxi وiSfi/twtw )٦٩(.  

أي كاتب  sS  a  nswtو imy-r  Swy  pr-aAوأخیًرا ظھر ثمة ارتباط بین لقب 
، وقد ظھر ذلك لدى اثنین من )٧١(والذي یتبع إدارة الوثائق الملكیة )٧٠(الوثائق الملكیة

                                                           
(67) Roth, A., Giza Mastabas VI, pp. 147, 165; Strudwick, N., Administration, pp. 125-126 
(109).  
(68) Strudwick, N., Administration, pp. 125-126 (109).  
(69) Strudwick, N., Administration, pp. 56-57 (3), 125-126 (109), 67 (19) respectively.  
(70) Jones, D., Index II, p. 838:3057.  
(71) Strudwick, N., Administration, pp. 199-216; Jones, D., Index I, pp. 209-210:780. 

وترجع بدایة ظھور ھذا اللقب إلى  imy-r  sS  a  nswtكان یرأس ھذه االدارة موظًفا یحمل لقب 
-wASإیركارع وكان أول من حمل ذلك اللقب ھو الوزیر -األسرة الخامسة وتحدیًدا عھد الملك نفر

ptH/isi انظر:                                Strudwick, N., Administration, p. 200.     

  mDH  sS  nswtأن ذلك اللقب ھو لقب مرادف للقب أقدم وھو  Helckویرى 
Helck, W., Beamtentiteln, 1954, pp. 75-76.  

  ا اللقب في الجبانة المنفیة أوالً ثم أنتقل إلى األقالیم بعد ذلكوقد ُعرف ھذ
Strudwick, N., Administration, pp. 202-203. 

ایركارع إال أنھ لم ُیعرف في األقالیم إال في - ورغم ظھور ذلك اللقب في الجبانة المنفیة منذ عھد نفر
  .في أخمیم Hrwy  Iأواخر األسرة الخامسة وذلك لدى 

Newberry, P., “The Inscribed Tombs of Ekhmim”,  p. 112. 

   .Baer, K., Rank and Title, p. 60 (62)من عھد الملك تتي،    isiثم ظھر في أدفو في مقبرة 

   iwwثم في أبیدوس من عھد ببي األول وذلك لدى 
Kanawati, N., Governmental Reforms, p. 33. 

   .Baer, K., Rank and Title, pp. 156-157 (591)لثاني، في بدایة عھد ببي ا Dawوفي مقبرة 

 imy-r  sSوعند الحدیث عن الوظائف االداریة العلیا التي ظھرت لدى الموظفین الذین حملوا لقب 
 a  nswt فنجد أنھ كان ھناك سبعة موظفین في األسرة الخامسة حملوا ألقاًبا إداریة مھمة إلى ،

، كان من بین ھؤالء الموظفین السبعة ستة موظفین imy-r  sS  a  nswtجانب اللقب األساسي 
أي المشرف على كل األشغال الملكیة، وھو ما یشیر  imy-r  kAt  nbt  (nt)  nswtحملوا لقب 

  .إلى وجود عالقة قویة جًدا بین إدارة الوثائق الملكیة وتنفیذ األعمال أو األشغال
Fischer, H., “The Inspector of Youths  Nfr-n-xwfw”, p. 6; Jones, D., Index I, p.210:782.  
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٨٤ 

كانا حیث  )٧٢(واالثنین من سقارة xnty-kAi/ixxiو Axt-Htp/Hmiالموظفین وھما 
  imy-rفي نفس الوقت مشرفین على إدارة الوثائق الملكیة، وكذلك ظھر ارتباط بین 

Swy  pr-aA وa  nswt  وذلك لدىnfr-msDr-xwfw ٧٣(من الجیزة(.  
كان أحیاًنا ما یوجد  sS  a  nswtیشیر أن اللقب  Strudwickوفي ھذا الصدد فإن 
 ألقاًبا أخرى، ویدل على ذلك ، أي أنھ كان یدخل ضمن)٧٤(في ألقاب أكثر تعقیًدا

وكذلك ما  )٧٧(واالدارات الملكیة )٧٦(والخزانة )٧٥(ظھوره في إدارات مثل الشونة
  .)٧٨(یتصل بالحقول واألراضي

تأتي ضمن  sHD  sS  a  nswtو sS  a  nswtوتجدر اإلشارة إلى أن األلقاب 
حملة لقب التسلسل الوظیفي لھذه اإلدارة، ولكن یصعب أن نحدد إذا كان أي من 

imy-r  sS  a  nswt  كانوا یحملون أو یشغلون الوظائف األدنى في ھذه االدارة قبل

  .)٧٩( imy-rترقیتھم إلى مرتبة المشرف 

                                                                                                                                                    

  :وھو mrw-kAiوخیر دلیل على تلك العالقة ھو اللقب الذي حملھ 

  
Imy-r  sS(w)  a(w)  nswt  n(w)  kAt  nbt  nt  nswt 
  .المشرف على كتبة الوثائق الملكیة الخاصین بكل أشغال الملك

؛ حیث لم یحمل imy-r  prwy-HDو imy-r  sS  a  nswtبینما لم توجد ھناك أي عالقة بین 
إلى  imy-r  Snwtyاللقبین أي موظف في األسرة الخامسة، بینما حمل موظفین اثنین فقط لقب 

 sxm-anx-ptHومن عھد الملك جد كارع اسیسي  ra-Spssوھما  imy-r  sS  a  nswtجانب لقب 
  .من عھد جد كارع أو ونیس

وحول ھذان     Strudwick, N., Administration, pp. 206, 116-117 (95), 135-136 (124): انظر 
أنھما كانا یحمالن وظیفتین أكثر أھمیة في األدارة المدنیة، وعلى  Strudwickالموظفان فیرى 

ذلك فإنھ یحتمل أنھ نظًرا إلخالصھم في عملھم وجدارتھم فإنھما قد تم تعیینھما في وظیفة الشونة 
  .اتقدیًرا لقدرتھم

Strudwick, N., “Some Remarks on the disposition of Texts in Old Kingdom Tombs with 
particular reference to the False Door”, pp. 43-44. 
(72) Strudwick, N., Administration, pp. 56-57 (3), 125-126 (109).  
(73) Roth, A., Giza Mastabas VI,  p. 165, pl. 126 b, fig. 206.  
(74) Strudwick, N., Administration, p. 211.  

والمؤرخ على األرجح  irw-kA-ptHوالذي حملھ  sS  a  nswt  Snwt: على سبیل المثال) ٧٥(
      .Strudwick, N., Administration, pp. 61-62 (12)               .بأواخر األسرة الخامسة

-وسر-والمؤرخ بعھد ني ii-mryوالذي حملھ  sHD  sS  a  nswt  pr-HD: على سبیل المثال )٧٦(
    .Junker, H., Giza X, Abb. 53      .رع من األسرة الخامسة

(77) Strudwick, N., Administration, p. 211.   
والمؤرخ بآواخر األسرة الرابعة  Hwti، والذي حملھ sS  a  nswt  AHt: على سبیل المثال) ٧٨(

   .Strudwick, N., Administration, pp. 26, 212 .مسةوبدایة األسرة الخا
(79) Strudwick, N., Administration, p. 212.  
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٨٥ 

 )٨٠(قد استمر ظھوره في عصر الدولة الوسطى sS  a  nswtعلى أیة حال، فإن لقب 
 Fakhry وكان كال من. )٨١(ولكن لم توجد أیة إشارة حول وظیفة حامل ذلك اللقب

بالعدید من األلقاب وكان أحد من  قد ارتبط a  nswtقد أشار إلى أن  Strudwickو
في المقبرة  Roth، وھو ما ظھر أیًضا لدى )٨٢(كان مرتبًطا باألراضي a  nswtحمل 

G 2240 ـوالخاصة ب  nfr-msDr-xwfw  حیث ظھر االرتباط بین اللقب محل
 imy-r  Swyوھمي الیث ظھر على بابھ ح a  nswtو imy-r  Swy  pr-aAالدراسة 

 pr-aA  متبوًعا مباشرة باللقبa  nswt   )٨٣(.  

ت إلى أن أنشطة المجاال Strudwickوعن ھذا االرتباط بین اللقبین، فقد أشار 
وظائف كانت تغطي مجاالً عریًضا، فھناك  a  nswtـ واالدارات المعنیة المرتبطة ب

ختم وكذلك العالقة مع الكیانات االداریة األخرى مثل الa  nswt  إداریة ارتبطت بـ
  .)٨٤(مثل الشونة والخزانة والترسانة والحقول

معنیة أیًضا بكل ما یتم القیام بھ باسم الملك فكانت ھناك عالقات بكل  a  nswtوكانت 
وھو أمر منطقي حیث ) النظام القضائي(االدارات المختلفة فیما عدا االدارة القضائیة 

  .)٨٥(تصور وجود أوامر ملكیة في ھذا األمرمن الصعب 
قد ارتبط بالعدید من األلقاب  imy-r  Swy  pr-aAومما سبق، یتضح أن ھذا اللقب 
إذ حمل اللقبین مًعا في الدولة  imy-r  prwy-HDاالداریة فكان كثیر الظھور مع 

ان القدیمة خمسة موظفین من أصل أحد عشر موظًفا حملوا اللقب األول فقط، ثم ك
والذي حملھ ثالثة موظفین إلى  )٨٦("المشرف على الشونتین"أو  imy-r  Snwtyلقب 

                                                           
  sS  a  n  : ، لیظھر بھذا الشكلn  وإن أضیفت إلى اللقب أداة اإلضافة )٨٠(

nswt ،انظر              :Ward, W.,Index, p. 158:1360.                  

(81) Helck, W., Verwaltung, p. 277 n.5,6.  
)٨٢(

  :، وقد ظھر اللقب بھذا الشكل)من بدایة األسرة الخامسة( Xnmw-Htp وكان یدعى 

  
Iry  Hnbtt  n  a  nswt  n  pr-aA   "أي مسئول وثائق قیاس األراضي الخاصة بالقصر الملكي"  

Fakhry, A., Sept Tombeaux, pp. 12, 13, fig. 6. ; Strudwick, N., Administration, p. 213. 
(83) Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 165, pl. 126 b, fig. 206.  
(84) Strudwick, N., Administration, p. 214.  
(85) Strudwick, N., Administration, p. 214.  

على جدران  sSmwیرجع ظھور ھذا اللقب إلى منتصف األسرة الخامسة وكان أول من حملھ  )٨٦(
   Strudwick, N., Administration, p. 252. ھ في شمال سقارةمقبرت

ولعل كلمة شونة لم یطرأ علیھا تغییرات خطیة عدیدة، فقد انحصرت ھذه التغییرات في العالمات 
ظھرت العالمة الصوتیة الخاصة بالشونة ثابتة بدون تغییر   الصوتیة ومخصص الشونة نفسھ، فقد

وتحدیًدا في مقبرة بتاح حتب –في أواخر األسرة الخامسة حتى أواخر األسرة الخامسة، و 

حیث كتب تارة بالعالمة الصوتیة وتارة بدونھا، أما  Snwt تم حذف العالمة الصوتیة  -بسقارة
  في األسرة السادسة فكانت القاعدة واألساس ھو عدم كتابة العالمات الصوتیة
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٨٦ 

الذي حملھ ثالثة  imy-r  xnty-Sجانب اللقب محل الدراسة، وكذلك الحال مع لقب 
أو إدارة  sS  a  nswt، وأخیًرا imy-r  Swy  pr-aAموظفین أیًضا إلى جانب اللقب 

ذلك اللقب إلى جانب اللقب محل الدراسة ثالثة  الوثائق الملكیة وكان عدد من حمل
  .موظفین

كانوا على صلة بإدارة  imy-r  Swy  pr-aAومن ثم، فإنھ یتضح أن حاملي لقب 
الخزانة وبإدارة الشونة وكذلك بإدارة الوثائق الملكیة فضالً عن إدارة استئجار 

  .xnty-Sاألراضي 

ین ھذه االدارات المختلفة واللقب سعى الباحث إلى محاولة إیجاد رابط ب ومن ھنا،
  .محل الدراسة لحسم الجدل حول دور ھذا اللقب وكذلك إیجاد ترجمة مرجحة لھ

                                                                                                                                                    

. Strudwick, N., Administration, p. 255.                                                             
وزیًرا، وقد ظھر ذلك اللقب إلى  ٢٢موظًفا كان من بینھم  ٣٧حمل ذلك اللقب في الجبانة المنفیة 

أن حاملوه كانوا أكثر ارتباًطا بالشونة ممن  Strudwickوالذي یرى  imy-r  Snwtجانب اللقب 
كان غیر مرتبط بوظیفة  imy-r  Snwtجة ورغم ذلك فإن اللقب حملوا اللقب في الصورة المزدو

  imy-rالذین كانوا أكثر أھمیة ومنزلة من حاملي لقب  imy-r  Snwtyمحددة على عكس حملھ 
Snwt  Strudwick, N., Administration, pp. 260-261.    

للصیغة المزدوجة للشونتین وتجدر اإلشارة إلى أنھ عند الحدیث عن الشونتین، فإن التفسیر المقبول 
ھو أنھا كانت تدیر ضمنًیا شون األرض كلھا ولیس اثنتین منفصلتین، أي أنھ لم یكن ھناك شونة 
لمصر العلیا وأخرى لمصر السفلى بل كانت ھناك شونة واحدة تم االشارة إلیھا بصورة مزدوجة 

 .   لتعبر عن الوحدة واالندماج
Strudwick, N., Administration,p. 265.                     

 .أن ھذا األمر كان شائًعا حیث أن االزدواج كان ُیستخدم في مثل ھذه الحاالت Helckویرى 
Helck, W., Beamtentiteln, p. 64. 

لم یكونوا عادة یحملون أي ألقاب شون  imy-r  Snwtyولعل ما یؤید ھذا الرأي ھو أن حاملي لقب 
لكلیة بدون التعامل بالضرورة مع تفاصیل الشونة، وعلى ذلك أخرى وھو ما یرجح سیطرتھم ا

       .Strudwick, N., Administration p. 265. مسئوالً عن شون فردیة imy-r  Snwtفیمكن ایجاد 

ھو المقر الرئیسي الدارة الشونة سواء حملھ  imy-r  Snwtyـالكان                                    
الوزراء، وكانت ھذه الشون المسئول عنھا ھذا الموظف یدیرھا عدة موظفین الوزراء أو غیر 

  .والذین لم یتبق من سیرھم سوى القلیل جًدا أو أختفت نھائًیا
Strudwick, N., Administration pp. 265-266. 

ة أما عن مھام ادارة الشونة في الدولة القدیمة فھي تكاد تكون معدومة بسبب قلة الوثائق المحفوظ
المتعلقة بھذا األمر ومیل الوثائق الباقیة لتخدم الجانب الجنائزي أكثر من الجانب االداري، وعلى أیة 
حال فإن شون البالد كانت تقوم على تجمیع وتوزیع الحبوب وھو ما یبدو واضًحا من خالل وثائق 

                                          .Strudwick, N., Administration,pp. 266-267. الحقة في الدولة الحدیثة

أنھ یحتمل جًدا أن یكون ھناك شون محلیة كانت تحت سیطرة الشونة المركزیة  Strudwickویرى 
  .أو خاضعة لھا، إذ أن ذلك سوف یكون أفضل طریقة تضمن جمع الحبوب وتوزیعھا

 Strudwick, N., Administration, p. 268.            
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٨٧ 

على  Gunnو Firthولعل من األھمیة اإلشارة إلى أنھ تم العثور في سقارة بواسطة 
فإن الجانب األیمن  Gunn، وطبًقا لوصف pA-Anباب وھمي مھشم لموظف یدعى 

 ١٤ ×سم  ٦٠ ×سم  ٥١حة ھو فقط الجزء المتبقي منھا ویبلغ أبعاده السفلي من اللو
  .)٨٧(سم وجمیع النقوش علیھا منقوشة نقًشا غائًرا على خلفیة حمراء اللون

  :وقد ورد علیھا النص التالي

(1)  …    

(2)  …    

(3)   

(4)  (a) …   

(b)  …    

(c)  

… [imAx]w  xr  wsir  nb  ©dw 
…  imAxw  xr  Inpw  tpy  Dw.f  pA-An 
… [imy]-r  st  xnty-S  
… imy-r  Swy  imAxw  pA-An 

  ...المبجل بواسطة أوزیر سید جدو ... 
  إن  -المبجل بواسطة إنبو الذي على جبلھ با ... 

المشرف على إدارة مستأجري األراضي أو المكتب االداري الخاص ... 
  ... )٨٨(بالمستأجرین

  pA-Anالمبجل  Sالمشرف على اثنین ... 
یبدو أنھ –قد عثرا على عتب لنفس الموظف  Gunnو Firthوجدیر بالذكر أیًضا أن 

وھو مصنوع من الحجر الجیري وتبلغ  -ُیكمل الجزء األول المھشم من الباب الوھمي
  .)٨٩(سم ١٤ × ٣٠ × ٨٦أبعاده 

                                                           
(87) Firth, C. and Gunn, B., TPC I, p. 200 (39); PM III2/2, p. 545.  

   كوظیفة إداریة، stقد اشار إلى  van den Boornوكان  )٨٨(
van den Boorn, G.P., The Duties of the Vizier, pp. 69-70. 
(89) Firth, C. and Gunn, B., TPC I, p. 210 (17).  
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٨٨ 

رق وتظھر النقوش على العتب منقوشة نقًشا غائًرا مع ظھور عالمات باللون األز
ویظھر التشابھ بین العتب والجزء السابق في طریقة النقش  –على خلفیة حمراء 

ویتضمن العتب صفین من النقوش،  -الغائر وكذلك في الخلفیة الحمراء لكل منھما
یتجھ الصف العلوي نحو الیسار لیواجھ شكل جالس للمتوفى، أما الصف السفلي فھو 

  .)٩٠(لمتوفىیتجھ نحو الیمین لیواجھ شكل آخر جالس ل

  :النقش على السطر األول

  

  

Imy-r  xnty-S  pr-aA   imy-r  ddt  pt  qmAt  tA 
imAxw  xr  nTr  aA  pA-An 

والمشرف على كل ما تمنحھ السماء  )٩١(المشرف على مستأجري أراضي القصر
  .إن-، المبجل بواسطة اإللھ العظیم با)٩٢(وتنتجھ األرض

  :النقش على السطر الثاني

  

  

Sps-nsw  smr-pr  Hry-tp  DAt  imy-r  Sn  tA  nb  imAxw  xr  Inpw  
pA-An 

، )٩٥(والمشرف على كل النباتات )٩٤(ورئیس الكتان )٩٣(نبیل الملك وسمیر المنزل
  إن-المبجل بواسطة إنبو با

نبیل " Sps-nswوإذا ما تحدثنا عن األلقاب الظاھرة على ھذا العتب، فإن األلقاب 
كانا شائعین في الدولة القدیمة كألقاب شرفیة أكثر  "سمیر المنزل" smr  prو "الملك

  .)٩٦(من كونھما ألقاًبا وظیفیة تشیر إلى وظیفة بعینھا

                                                           
(90) Firth, C. and Gunn, B., TPC I, p. 210 (17).  
(91) Jones, D., Index I, p. 189 :710.  
(92) Jones, D., Index I, p. 278:1002.  
(93)Jones, D., Index II, p. 896:3287.  
(94) Jones, D., Index II, p. 649:2378.  
(95) Jones, D., Index I, I, p. 250:904.  

  :ولمزید عن اللقبین، انظر )٩٦(
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٨٩ 

                 أما اللقب

Imy-r  ddt  pt  qmAt  tA  

  "المشرف على كل ما تمنحھ السماء وتنتجھ األرض"

وكذلك  pA-An ة الزمنیة لـلفترفلھ أھمیة خاصة حیث ساھم بشكل كبیر في تحدید ا
ساعد معناه والتعرف على ماھیتھ مع ما سبقھ من األلقاب المصاحبة للموظفین الذین 

المدونة على بابھ  pA-Anوبعض باقي ألقاب  imy-r  Swy  pr-aAحملوا لقب 
-imyالوھمي ساھمت في االقتراب من الماھیة الوظیفیة أو ما یستدل علیھ من اللقب 

r  Swy  pr-aA وعن ماھیتھ فقد كان ھناك اتفاق بین عدد من العلماء وھم ،
Pirenne)٩٧( وde wit )٩٨( وKanawati )٩٩( وJones )١٠٠(.  

، والتي حمل اللقب خاللھا )١٠١(ھذا وقد ُعرف ھذا اللقب منذ بدایة األسرة السادسة
  :ستة موظفین وھم حسب التسلسل التاریخي كاآلتي

)١( Nfr-sSm-Ra/SSi ف عھد الملك تتيوھو مؤرخ بمنتص)ویحتمل أنھ أول  )١٠٢
 .من حمل ذلك اللقب في الدولة القدیمة

)٢( Mrrw-kA وھو مؤرخ بنھایة عھد الملك تتي)١٠٣(.  

)٣( Nfr-sSm-ptH/SSi وھو مؤرخ بنھایة عھد تتي وبدایة عھد ببي األول)١٠٤(. 

)٤( Mrw وھو مؤرخ ببدایة أو منتصف عھد ببي األول)١٠٥(. 

)٥( Mrri تصف عھد ببي األولوھو مؤرخ أیًضا ببدایة أو من)١٠٦(. 

)٦( iSfi/twtw وھو مؤرخ بمنتصف أو نھایة عھد ببي األول)١٠٧(. 

  : بھذا الشكل mrriو Nfr-sSm-ptH/iSSi: وإن ظھر اللقب لدى كالً من
                                                                                                                                                    
Fischer, H., “Three Old Kingdom Palimpsests in the Louvre”, pp. 26-28; Idem, “A group of 
Sixth Dynasty titles relating to Ptah and Sokar”, p. 25, n.4.  
(97) Pirenne, J., Institutions III, 1935, p. 524 (9).  
(98) de wit, C., “Enquête sur le titre de smr  pr”, p. 98 (21).  
(99) Kanawati, N. and Hassan, A., Teti Cemetery II, p. 55, pl. 62.  
(100) Jones, D., Index I, p. 278 :1002.  
(101) Drioton, E., “Description Sommaire des Chapelles Funéraires”, pp. 488, 510.  
(102) Strudwick, N., Administration, p. 112 (88).  
(103) Firth, C. and Gunn, B.,TPC I, p. 132 (24); Strudwick, N., Administration, pp. 100-101 
(68).  
(104) Strudwick, N., Administration, p. 111 (87).  
( 105 ) Drioton, E., “Description Sommaire des Chapelles Funéraires”, p.507; Strudwick, 
N.,Administration, p. 98 (64).  
(106) Strudwick, N., Administration, pp. 98-99 (66).  
(107) Capart, J., Une rue de tombeaux à Saqqarah II, pl. 73 ; Strudwick, N., Administration, 
p. 67 (19). 
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٩٠ 

 )١٠٨( Imy-r  xt  nb(t)  dd(t)  pt  qmAt  tA   

كل المشرف على : "لیعني اللقب في ھذه الحالة nbtوالصفة  xtأي مضاًفا إلیھ كلمة 
  .)١٠٩("شئ تنتجھ السماء وتخلقھ األرض

وعلى أیة حال، فإن ھذا اللقب كان دائًما ما یرتبط بالوظائف المتصلة باألراضي 
الزراعیة وإنتاج تلك األراضي، ولعل ھذا االرتباط بإنتاج األراضي وتوفیر المواد 

اللقب  بصحبة ddt  pt  qmAt  tAالغذائیة یمكن أن نستنتجھ من خالل ظھور العبارة 
imy-r  iaw-r  nswt  nb لیظھر بھذا الشكل:  

)١١٠(  

Imy-r  iaw-r  nswt  nb  ddw  pt  qmAt  tA 

  .)١١١("الملك التي تمنحھا السماء وتنتجھا األرض) وجبات(المشرف على كل مآدب "

الوارد أیًضا على نفس العتب  imy-r  Sn  tA  nbوعن باقي ألقابھ األخرى فھناك 
، فھو أیًضا یشیر إلى وظیفة متعلقة )١١٢(رف على كل النباتاتوالذي یعني المش

  .باألراضي الزراعیة

صاحب العتب والباب الوھمي المھشم كان یحمل إلى  pA-Anومما سبق، یتضح أن 
  :األلقاب التالیة imy-r  Swy  pr-aAجانب اللقب محل الدراسة 

 Imy-r  xnty-S  pr-aA ظیمالمشرف على مستأجري أراضي البیت الع.  
 Imy-r  Sn  tA  nb المشرف على كل النباتات.  
 Imy-r  ddt  pt  qmAt  tA المشرف على ما تمنحھ السماء وتنتجھ األرض. 

فمن المرجح أن  وھي ألقاب كلھا متعلقة بالزراعة وإنتاج األراضي، ومما سبق ذكره
ش من األرض واالنتاج الزراعي ولیس بور imy-r  Swy  pr-aAتقترب ماھیة الـ 

  .النسیج أو أعمال المحاجر

ویؤید ذلك دراسة األلقاب والسیر الذاتیة لألفراد الذین حملوا اللقب محل الدراسة، 
المشرف "أي  imy-r  Snwtyحیث حمل اللقب ثالثة موظفین حملوا إلى جانبھ لقب 

                                                           
(108) Davies, W. et al., Saqqara Tombs I, p. 6(7), pls. 2,7; Strudwick, N., Administration, pp. 
111(87), 98-99 (66).  
(109) Jones, D., Index I, p. 194 :728.  

   .Nfr-sSm-ra                                                                                        Urk I, p. 193:11انظر  )١١٠(
  :للقب Jonesوھي ترجمة ) ١١١(

Overseer of all the king’s repasts which the sky gives and the earth creates, Jones, D., Index 
I, p. 55:267.  
(112) Jones, D., Index I, p. 250:904.  
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٩١ 

، وھو أمر طبیعي إذ ال شك أن انتاج األراضي الزراعیة من "على الشونتین
كان  – imy-r  Swy  pr-aAلتي كانت ُتخضع لحامل ذلك اللقب وا -المحاصیل 

ھي  Snwtyیذھب إلى الصوامع أو الشون لتخزینھ واستعمالھ عند الحاجة، فقد كانت 
  .)١١٣(المسئولة عن األمداد بالحبوب والغالل ومن ثم الطعام

أي  imy-r prwy-HDكما حمل اللقب خمسة موظفین حملوا إلى جانبھ لقب 

، كانت ھذه اإلدارة مسئولة عن بعض السلع مثل المعادن "ى الخزانةالمشرف عل"
قات الحكومة ا كانت مسئولة عن اإلشراف على نفوالنسیج والنبیذ والزیوت كم

، ویشیر )١١٤(المركزیة وتقدیر االستحقاقات من االدارات األخرى واألفراد
Strudwick وزیع فإن ھذه أنھ بما أن مصر لم یكن لھا نقود أو اقتصاد إعادة الت

وال شك أن ) محصول(االستحقاقات التي یجب أن ُتدفع كانت تخرج في شكل انتاج 
  .)١١٥(الحبوب كانت ھي العامل الطاغي في ذلك

، فقد كانت imy-r  prwy-HD  بالـ imy-r  Swy  pr-aAھو ما یفسر ارتباط 
ضح كثرة ، وھو ما یو)١١٦(األراضي وإداراتھا مشاركة ومساھمة في إیرادات الخزانة

  .حمل من تقلد اللقبین مًعا
قد ارتبط باألراضي الزراعیة واإلنتاج الزراعي  imy-r  Swy  pr-aAوبما أن الـ 

 imy-r  Snwtyفإن  الشونة وإدارة الخزانة، والحقیقةفمن ثم ارتبطت بھ إدارة 
وھو ما یوضح قوة العالقة بین  )١١٧(كانا یظھران سوًیا بإنتظام imy-r  prwy-HDو

  .)١١٩(فقد كانتا مسئولتان عن إدارة اقتصاد البالد )١١٨(دارتیناال
إلى نقش من الدولة الوسطى مؤرخ بعھد سنوسرت األول من  Helckوفي ذلك یشیر 

وادي حمامات یشیر أنھ تم تقسیم تجھیز حملھ بین إدارات الشونة والخزانة ومخزن 
ة بینما مخزن القصر القصر الملكي، حیث كانت الشونة تتولى اإلمداد بالخبز والجع

الملكي كان یتولى اإلمداد باللحوم والطیور أما الخزانة فكانت تتولى اإلمداد 
  .)١٢٠(بالمعدات

، أما الخزانة فكانت )الحبوب(كانت الشونة مسئولة عن اإلمداد بالمنتجات الزراعیة 
مسئولة عن اإلمدادات غیر الغذائیة، وعلى أیة حال فإن ھذا المثال یشیر إلى أن 

  .الخزانة والشونة كانا یعمالن مًعا في ھذه المھمة

                                                           
(113) Strudwick, N., Administration, p. 275.  
(114) Strudwick, N., Administration, p. 299.  
(115) Strudwick, N., Administration, p. 299.  
(116) Strudwick, N., Administration, p. 275.  
(117) Strudwick, N., Administration, p. 275.  
(118) Strudwick, N., Administration, p. 288.  
(119) Strudwick, N., Administration, p. 299.  
(120) Helck, W., Verwaltung, pp. 185-186.  
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وال  imy-r  xnty-S  pr-aAكما حمل اللقب أربعة موظفین حملوا إلى جانبھ لقب 
، وھو ما یفسر )١٢١("حیازة األراضي والزراعة" أن ھذه األخیرة كانت معنیة بـشك 

  imy-r  Swyوھو ما یؤكد أیًضا أن . كثرة ظھورھا بصحبة اللقب محل الدراسة
pr-aA یشیر إلى وظیفة تتعلق بإنتاج األراضي.  

وقد ارتبط  sS  a  nswtكما حمل اللقب محل الدراسة موظفین حمال إلى جانبھ لقب 
، عالوة على )١٢٢(ھذا اللقب بالعدید من األلقاب منھا ما یتصل بالحقول واألراضي

ن أحدھما مرتبًطا قد ظھر مرتبًطا بالعدید من األلقاب كا a  nswtذلك فإن المقطع 
مرتبًطا باللقب محل الدراسة أیًضا  a  nswt، وقد ظھر ھذا المقطع )١٢٣(باألراضي

الكبرى ) اإلدارات(، وھو ارتباط كان شائًعا مع الكیانات )١٢٤( G 2240في المقبرة 
  .)١٢٥(مثل المتعلقة بالشونة والخزانة والحقول

والسیر الذاتیة الخاصة بخمسة وقد اعتمد الباحث في رأیھ أیًضا على دراسة األلقاب 
-imyو imy-r  Swy  pr-aA: موظفین منذ بدایة ظھور اللقب، والذین حملوا األلقاب

r  Sn  tA  nb "و "المشرف على كل النباتاتimy-r  ddt  pt  qmAt  tA " المشرف
مع بعضھم البعض أو حملوا اثنین فقط من  "على ما تمنحھ السماء وتنتجھ األرض

  :وھم بالترتیب الزمني -والمعروف أنھا ألقاب تشیر إلى انتاج زراعي–ب ھذه األلقا

)١( Nfr-sSm-ra من منتصف عھد تتي)الذي حمل األلقاب )١٢٦: 
 imy-r  Sn  tA  nb  

imy-r  ddt  pt  qmAt  tA   

)٢( Nfr-sSm-ptH من عھد تتي وبدایة عھد ببي األول)وقد حمل األلقاب )١٢٧: 
 imy-r  Swy  pr-aA   

imy-r  xt  nbt  ddt  pt  qmAt  tA 

)٣( Mrw )وقد حمل األلقاب)١٢٨()من بدایة عھد ببي األول إلى منتصفھ ،: 
 imy-r  Sn  tA  nb   

imy-r  ddt  pt  qmAt  tA 

)٤( Mrri )وقد حمل األلقاب)١٢٩()من بدایة عھد ببي األول إلى منتصفھ ،: 

                                                           
(121) Eyre, C., “The Water Regime for Orchards”, pp. 68-69; Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 
42.  
(122) Strudwick, N., Administration, pp. 26-212.  
(123) Fakhry, A., Sept Tombeaux, pp. 12-13, fig. 6.  
(124) Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 165, pl. 126 b, fig. 206.  
(125) Strudwick, N., Administration, p. 214.  
(126) Strudwick, N., Administration, p. 112 (88).  
(127) Strudwick, N., Administration, p. 111 (87).  
(128) Strudwick, N., Administration, p. 97 (64).  
(129) Strudwick, N., Administration, p. 98 (66).  
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 imy-r  Swy  pr-aA   
imy-r  xt  nbt  ddt  pt  qmAt  tA 

)٥( iSfi/twtw )وقد حمل األلقاب)١٣٠()من منتصف عھد ببي األول إلى نھایتھ ، : 
imy-r  Swy  pr-aA 
imy-r  Sn  tA  nb 
imy-r  ddt  pt  qmAt  tA  

یوضح قوة العالقة بین األلقاب الثالثة، وھو ما یؤكد أو یعزز ولعل ذلك 
كان أكثر إلتصاًقا بإنتاج  imy-r  Swy  pr-aAافتراض الباحث في أن اللقب 

 Junkerاألراضي ولیس بورش النسیج أو أعمال المحاجر على حد قول 
  .Fischerو

تشیر إلى  قد S في أن العالمة  Fischerولعل رأي الباحث قد یتفق مع رأي 
اللقب محل الدراسة بلقب  ، وھو ما یفسر أیًضا ارتباط)١٣١(مزارع في القصر الملكي
imy-r  xnty-S  pr-aA وimy-r  xnty-S )المشرف على مستأجري أراضي " )١٣٢

  ."المشرف على مستأجري األرض"أو  "القصر

  imy-r  ddt  ptو imy-r  Sn  tA  nbباأللقاب  imy-r  Swy  pr-aAوعن عالقة 
qmAt  tA وimy-r  xnty-S نجد أن ،nfr-sSm-ptH وmrw وmrri  حملوا إلى

  .)١٣٣( imy-r  xnty-S  pr-aAأو imy-r  xnty-Sجانب ألقابھم اللقب 

باألراضي الزراعیة وانتاج األراضي أكثر  Swy  pr-aAولعل ذلك أیًضا یقوي عالقة 
فیرى الباحث أن صاحبھ  أما عن مھام حامل ذلك اللقب،. من ورش النسیج والمحاجر

كان یتولى االشراف على األراضي الزراعیة الخاصة بالقصر الملكي، ولم یثبت 
 imy-rظھور ھذا اللقب في األقالیم، كما لم یكن صاحبھ على رأس إدارة بحكم لقب 

                                                           
(130) Strudwick, N., Administration, p. 67 (19).  
(131) Fischer, H., “An invocatory offering basin of the Old Kingdom”, pp. 129-131.  
(132) Eyre, C., “The water Regime for Orchards”, p. 69.  

  imy-r  xtو imy-r  Swy  pr-aAإلى جانب  imy-r  xnty-Sلقب  nfr-sSm-ptHمحل  )١٣٣(
nbt  ddt  pt  qmAt  tA  

Strudwick, N., Administration, p. 112 (88). 

  imy-rو imy-r  Sn  tA  nbإلى جانب اللقبین  imy-r  xnty-S  pr-aAفقد حمل لقب  mrwأما 
ddt  pt  qmAt  tA  

Strudwick, N., Administration, p. 97 (64). 

  :إلى جانب األلقاب imy-r  xnty-S  pr-aAو imy-r  xnty-Sفقد حمل اللقبین  mrriوعن 
 imy-r  Swy  pr-aA  و imy-r  xt  nbt  ddt  pt  qmAt  tA   

Strudwick, N., Administration, p. 98 (66).  
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  xrpو sHD  Swy  pr-aAو imy-xt  Swy  pr-aAحیث لم ُیثبت ظھور األلقاب 
Swy  pr-aA.  

یرى أنھا  Rothفكما كان  Swyلموجودة في اللقب في الھیئة المزدوجة ا Sأما عن 
، فال شك أنھما یشیران )١٣٤(قد یشیرا إلى شئ واحد xnty-Sالموجودة في لقب  Sو

إلى أراضي زراعیة كانت تحت سیطرة القصر الملكي أو تحت إدارة القصر الملكي، 
  .ضيوأن حامل ذلك اللقب كان یتولى اإلشراف على تلك األرا

:الخاتمــــة  

 imy-r  mrwy  pr-aAولیس  imy-r  Swy  pr-aAـبُیفضل قراءة ھذا اللقب   )١(

قاصًرا على الجبانة المنفیة فقط، وقد لوحظ  imy-r  Swy  pr-aAكان لقب  )٢(
 .ظھوره في البدایة في جبانة الجیزة ثم ظھر في جبانة سقارة

ستمر حتى نھایة األسرة السادسة بدأ ظھور اللقب منذ أواخر األسرة الخامسة وا )٣(
 .إلى نھایة الدولة القدیمة

 .لم ُیثبت ظھور اللقب في ھیئتھ المزدوجة في عصر الدولتین الوسطى والحدیثة )٤(

 .لم یثبت ظھور ذلك اللقب في األقالیم )٥(

ظھر ذلك اللقب أحیاًنا بجانب األلقاب المتعلقة بالمالبس وأحیاًنا ما یظھر منفرًدا،  )٦(
 .لى عدم ارتباطھ بالحیاكة والمالبسوھو ما یشیر إ

على صلة بإدارة الخزانة وبإدارة الشونة  imy-r  Swy  pr-aAكان حاملو لقب  )٧(
 .وبإدارة الوثائق الملكیة فضالً عن إدارة استئجار األراضي

كان حامل ذلك اللقب یتولى اإلشراف على األراضي الزراعیة الخاصة  )٨(
 .xnty-Sبـ بالقصر الملكي وھو ما یؤكده ارتباطھ 

 .لم یكن صاحب ذلك اللقب على رأس إدارة مستقلة بل كان جزًءا من إدارة )٩(

كان ھذا اللقب أكثر ألتصاًقا باأللقاب المتعلقة بالزراعة وانتاج األراضي،  )١٠(
الموجودة في اللقب تشیر إلى أراضي زراعیة أو قنوات  Sوعلى ذلك فیرجح أن 

بورش النسیج كان قلیل الظھور جًدا إال  مائیة ولیس ورش نسیج، إذ أن ارتباط اللقب
 .في حاالت نادرة

 .كانت ذروة انتشار ھذا اللقب في عھد الملك ببي األول )١١(

  

                                                           
(134) Roth, A., Giza Mastabas VI, p. 43.  
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Imy-r  Swy  pr-aA 

Imy-r  mrwy  pr-aA 
Overseer of the two canals of the Great House (?) 

Dr.Ahmed Hamdy Abdelmoniem 

Abstract: 

The Subject of this paper deals with one of the Ancient Egyptian 
titles, which made its first appearance in the reign of king wenis 
and continued in usage till the end of the Old Kingdom. 

The main problems of this title are the confusion between 
scholars concerning its reading, some claim it should be read as 
imy-r  Swy  pr-aA while others claim that it should be read as imy-
r  mrwy  pr-aA, so the variety in reading leads to confuse in the 
translation of that title. 

The other problem is despite this title appeared on many 
monuments and objects, none of them contained texts suggest the 
details of that job, nor to which institution it belongs in the 
institutions of the Ancient Egyptian Administration. 

So, this paper concentrated on studying the holders of that title in 
Ancient Egypt and investigating their titles which are registered 
on their monuments beside that title, so as to know the nature of 
this title, the duties of their owners and finally to suggest a  

reading for it in order to reach a certified translation. 
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The Administration of Granaries – The Administration of 
Treasuries – Land tenants of the Great House – Agriculture – 
Weaving shops – quarry work – land production. 
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