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األهمية االقتصادية آلبار المياه الجوفية فى مصر القديمة
د .إسالم إبراهيم عامر محمد



ملخص:
ُت َع ُّد المياه الجوفية (الينابيع – اآلبار) مصدر من مصنادر الميناه العذبنة فن مصصنر
القديمة ،وه المياه الت توجد ف طبقات األرض الصخرية ،وتخرج بطريقة طبيعينة
ع ن طرينني اليبننانيع والعيننو  ،أو بطريقننة صننناعية ع ن طرينني اآلننر اآلبننار .ويتض ن
أهميتها ف األماك التي تنضب فيها مصادر المياه؛ مثل :الصاارى المايطنة بمجنرى
النيننل ومننا فيهننا م ن وااننات .ويهنند البا ن إل ن توضنني األهميننة ااقتصننادية ليمينناه
الجوفية الناتجة ع اآلر اآلبنار ،ومندى اتنتل ل المصنرى القندي لتين اآلبنار ،وكيآلينة
إدارتها والموظآلي المتؤولي  ،والقائمي عييها ،وإظهار أدوراها الاياتية وااقتصنادية
المتمثية ف إمداد المياه ليمد  ،ورى األراض الزراعية ،وتأمي طري القوافل وبعثات
التعدي .
الكلمات الدالة:
المينناه الجوفيننة ،اآلبننار؛ إمننداد المينناه؛ القننرى والمنند ؛ األراض ن الزراعي نة؛ القوافننل؛
المااجر والمناج .

 استاذ اآلثار المصرية القديمة المساعد بقسم األثار بكلية اآلداب جامعة الوادى الجديد
dreslam_amer@yahoo.com
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مقدمة:
عادة ما يطيني مصنطي (الميناه الجوفينة) عين الميناه تانت األرضنية؛ تنوا كنا
مصدرها األمطار ،أو األنهار ،أو مظاهر التتاقط األخرى ،أو أبخرة الصهار النارينة،
أو غيرها ،وإ كا هذا المصطي يطيي عي المياه الموجودة عند أعماي بعيدة خاصة
ما يرتبط منها بالنشاط البركاني .وليتت كل التراكيب األرضية م ئمة لتخزي الميناه
ف صخور القشرة األرضية ،اي توجد تي المياه ف متا الصنخور الرتنوبية ،وقند
تكونت عبر عصور تاريخية مختيآلة ،قد تكو قديمة ،أواديثة ،ومصندرها منا يتتنرب
م مياه األنهار والآليضانات إل التربة .ولكن من أهن مصنادر الميناه الجوفينة (الميناه
تاننت األرض) المطننر والننثيد والننندى؛ اي ن يتتننرب جننز منهننا إل ن داخننل القشننرة
األرضننية خ ن ل متننا الصننخور ،وأيض نا المينناه ال ُم َت َبقيننة بعنند عمييننة تبيننور الصننخور
المتداخية ،وتتميز بارتآلاع درجة ارارتها ،وقد تختيط بالمياه الجوفية وتظهر فن شنكل
ينابيع وعيو اارة(.(1
وقد عنر المصنر القندي الميناه الجوفينة (اليننابيع – اآلبنار) مننذ أقند العصنور
التاريخيننة ،وعب نر عنهننا بالعدينند م ن المآلننردات ف ن اليُّلننة المصننرية القديمننة ،واتننتخد
وتائل مختيآلة ل تتآلادة منها ،مثل :اآلبنار ،والصنهاريد ،والخزاننات ،بنل وعمنل عين
تطويرها( .(2اي أدر أهمية تي المياه كمورد مه من منوارد الميناه العذبنة ،خاصنة
أهميتها فن تطنوير ااقتصناد المصنرى من خن ل إمنداد المند والمتنتوطنات بالميناه،
وتوتننيع ور األراضنن الزراعيننة -خاصننة فنن الوااننات( )3وتننأمي طننري القوافننل،
وبعثات التعدي  .بل نج المصرى القدي ف إدارة تي المنشأت المائية خاصة اآلبار،
اي اعتبرهنا من األعمنال الاكومينة التن يجنب أ تخضنع ليتآلتنيو والصنيانة بصنآلة
منتظمننة( .(4ويوض ن البا ن األهميننة ااقتصننادية آلبننار المينناه الجوفي نة (مصنندر الم نا
الصناعي النذى ينت اآلنره من قبنل اإنتنا ) فن مصنر القديمنة فقنط من خن ل إظهنار
األدوار ااقتصادية المتعددة آلبار المياه الجوفينة ،وقبنل تنناول تين األدوار يجنب إلقنا
الضو عي المآلردات الت اتتخدمها المصر القندي ليتعبينر عن ابنار الميناه الجوفينة
ف اليُّلة المصرية القديمة .
) (1محمد صبرى محسوب" ،الجغرافيا الطبيعية" ،أسس ومفاهيم حديثة "ص.180
)(2

H. Franzmeier,"Well and Cisterns in Pharaonic Egypt: The Development of a Technology
as a progress of Adaptation to Environmental Situations and Consumer's Demands" in:
Current Research in Egyptology 2007, (Oxford 2007), 37-50
)(3
G. Caton-Thompson," Mr Beadnell's remarks on the prehistoric geography and
underground waters of Kharga Oasis: comments and replies" In: GJ, 81 (1933) 134-139; H .J
".LBeadnell, Remarks on the prehistoric geography and underground waters of Kharga Oasis
In: GJ 81 (1933) 128-134.

) )4دومينيك فالبيل وجونيفييف هوسون "،الدولة والمؤسسات في مصر" ،ص .98
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ً أ
: آبار المياه الجوفية فى اللغة المصرية القديمة:وال
;
; Sd.t
:عبنر المصننر القنندي ع ن اآلبننار بمآلننردات عدينندة
5
 ولكن يجنب التآلرقنةxs n mw بجاننب تعبينر،)Xnw
)Xnmt cf. xnmt
بي المآلردات الت اتتخدمت ليتعبينر عن ابنار الميناة الجوفينة خاصنة التن اآلنرت فن
 ويمك ن. وبنني المآلننرادت الدالننة عين ابننار المقننابر، األراضن الزراعيننة أو الصننارا
 م أكثر المآلردات الت اتتخدمت ليتعبير عن ابنارSd.t  و كيمةXnmt القول أ كيمة
الننذى
mwanx  وقنند أشننارت" وفننا مامنند" إلن أ تعبيننر. (6(المينناة الجوفيننة
 اي ترجمتهاii mw-anx i(my)w tA  م نصوص األهرا2063a ورد ف الآلقرة
 " تأت مياة الاياة التي ف داخل األرض " وذكرت أننه تعبينر مجنازى يشنير إلن: إل
(5)

xnmt. See. Wb. III, 294, 4.cf. Xnmt .See. Wb. III, 382, 10-15; D. Meeks, Annee
Lexicographique Egypte Anceinne, tome 1, (Paris, 1980), 294, Nr. 77.3259; tome II, (Paris
1981), 296 Nr. 783217; tome III, (Paris 1982), 230, Nr. 79.2336; R.Hannig, Die Sprache der
Pharaonen Großes Handwörterbuch Deutsch-Ägyptisch, (Mainz, 2000),239; H. Lesko, A
Dictionary of Late Egyptian, vol. II, (California, 1984) 206-207; vol IV(California, 1989)170
; J.Vercoutttt, "Une campagne militaire de Séti I en Haute Nubie. Stèle de Saï S. 579", in:
RdE 24 (1972), 206 n; A. H. Gardiner, AEO, Vol. I, (Oxford, 1947), 7* (29); A.H.
Blackman, Middle Egyptian Stories, part 1, (Bruxelles, 1932) B102,24; A.H Gardiner, Notes
on The Story of Sinuhe, (Paris, 1916), 43; K. Sethe, Aegyptische Lesestüke, Texte de
Mittleren Reiches,(Leipzig, 1928),84,10;Urk IV, 7,15; 888,17; 1064,9; CT VII, 112p; FECT
III, 59 (sp.908); I.Gamee-wallert, Ägyptische und ägyptisierende Funde von der Iberischen
Halbinsel, (Wiesbaden, 1978), 25, fig.2; KRI.II, 355,3-11; 357,3-4.10;360.5;340,38,15;826,2-4; J. Couyat et P. Montet Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi
Hammâmât ,(Le Caire 1913) , Nr.191; 114;P. Tresson, , La stèle de Koubân , (Le
Caire ,1922),13;21; LD III, 139c; 126b;140b,6;W. Spiegelberg, "Der Siegeshymnus des
Merneptah auf der Flinders Petrie-Stele". In: ZÄS 34 (1896) 14,23;P.Harris I, 77,6= W.
Erichsen, Papyrus Harris I ,hieroglyphische Transkription, (Bruxelles 1933),94; A. H.
Gardiner," The Dakhleh stela" in:JEA 19 (1933) 19-30, 4-5; P.Anastasi III,Vs,6,4=
A.H.Gardiner, LEM, (Bruxelles
1937),31; P.Anastasi V,12,4= A.H.Gardiner,
LEM,62;CG.20539, 22= L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Konigen und Privartleuten
im Museum von Kairo,II (Berlin 1908)154. Xnw. See. Wb. III, 373, 7; D. Meeks, Alex, I 292,
Nr. 77.3248 ; III , 229, Nr. 79.2362;P. Lacau et H. Chevrier, Une chapelle d'Hatshepsout à
Karnak I, ( Le Caire 1977) ,90;Urk IV, 655,13. Sd.t . See . Wb. IV, 567, 1-2; D. Meeks, Alex,
I 382-383, Nr. 77.4338; III, 298, Nr. 79. 3089; A.Moussa und H.Altenmüller, Das Grab des
Nianchchnum und Chnumhotep, (Mainz, 1977), 141 no 29 et n 845, pl 66; E.Graefe and W.
Mohga, "Eine fromme Stiftung für den Gott Osiris-der-seinen-Anhänger-in-der-Unterweltrettet aus dem Jahre 21 des Taharqa (670 v. Chr.)" in: MDAIK 35 (1979), 104, 1.15; 25 et
110 n.ad; A. H. Gardiner, AEO I, 8*, (2);Urk I, 10,15; 212,5; LD II,61b;S. Hassan, Le poème
dit de Pentaour et le rapport officiel sur la bataille de Qadesh, (Le Caire , 1929), 26B;G.
Legrain," Deux stéles trouvées à Karmak en février 1897 " in: ZÄS 35 (1897) 14,6, 16;Urk
IV, 117,10 Cf. W.Spiegelberg," Varia" in ZÄS 53 (1917),108,17; 110; P.Anastasi V,16,7=
A.H.Gardiner, LEM,65.
)6 (
E.Otto, "Brunnen" in: LÄ I, (Wiesbaden 1975), col.872-873.
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المياه الجوفية ( المياة األرضية )( .(7ويختي الباا معها ف ترجمة هنذه الآلقنرة وفن
أ هذا التعبير يشير إل المياة الجوفية ،فقد قامت بترجمة الصآلة المنتتبة بيا النتنب
م ار الجر) ) imyw) m(8إل ":الت ف داخل ،"...والتي تعنني أتاتنا "التن فن
 ،" ...موجود في أو كائ في ،"...والذى يؤكد ذل أ جميع تراج نصوص األهنرا
ترجمة هذه الآلقرة إل "تأت مياة الاياة الت ف األرض) ،"(9بل أشار Mercerإل أ
مياه الاياة قد تصنور كأنهنا قادمنة من التنما  ،من بقنرة أو امنرأة ترمنز إلن التنما ،
وكننذل تصنندر من األرض كنهننر النيننل) ،(10ولن يُشص نر إلن المينناه الجوفينة .أمننا تعبيننر
 xs n mwفنادرا منا ُيتن َتخد ليدالنة عين تين النوعينة من اآلبنار) ،(11اين ُ
يتتخد تعبير  xs n mwالذى ينتم لنصوص عهد األترة الثا صمنة عشر ،الذى يتكو
منن اتنن  xsالنننذ يعننن قننناة ،أو جننندول ،أو رافنند نهننر صنننلير(؟)( ،(12وذلنن طبقنننا
َ
لمخصص اات الذ ُي َمثل لتا أرض( )13ليشير إل ضآلة قناة ،أو رافد نهنر صنلير،
وأضي لهذا اات بواتطة أداة اإضافة غير المباشرة  nاتن  mwميناه ليعنني ارفينا
"قناة مياه ،أو جدول مياه ،أو رافد مياه ،أو عي ما "  .ورغن أ اتن  xsمن ال ُممكصن
أ ُيت ن َتخد فقننط بنندو إضننافة ات ن المينناه لننه ليتعبيننر المينناه ،لك ن طبق نا لطبيعننة اليُّلننة
الصمصرية القديمة التي تميل إل تأكيد وتوضي المعن ت إضافة ات  mwليتأكيند عين
أ هذا التعبير يشير إل مصدر م مصادر إمداد الميناه ،وقند اتنتخد هنذا التعبينر فن
أاد نصوص األترة الثامنة عشر ليتعبير ع ابار المقابر(: )14
Sdi n xs n mw rwty Hrty

)(7

وفا مامد ات  "،المياة ف الاياة اليومية ف مصر القديمة" ،ص.89
)(8

A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Begin and introduction to the Study of Hieroglyphs,
third edition, (London, 1973), §79, 62; A. Loprieno, Antonio, Ancient Egyptian. A linguistic
introduction, (Press, 1996), 118-121; H. Satzinger, Syntax der Präpositionsadjektive
("Präpositionsnisben") in: ZÄS 113 (1986), 141-153. Wb I, 72.
()9
;Pyr.2063a; R.O.Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, (Oxford, 1969), 295
J.p.Allen, The Ancient Egyptian Pyramid,( Atlanta 2005),N.519,291; S.A.B Mercer, The
Pyramid texts, in translation and Commentary, vol I, (London 1952),497.
)(10
S.A.B Mercer, Pyr III, 918.
)(11
E.Otto, LÄ I, Col.872.
)(12
See. Wb. III, 332, 4; Urk IV, 919, 4.See. xs var.of xAs R. O. Faulkner, A concise
Dictionary of Middle Egyptian, (Oxford, 1962) ,197.
)(13
A. H., Gardiner., Egyptian Grammar, Sign-List ,X 6, 532
)(14
E.Otto, LÄ I, col.872; R.Hannig, Handwörterbuch, 239.
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"اآلر بئر خارج المقبرة ".....

)(15

تنتمن لنصنوص األتنرة الثامننة عشنر ،وتتنتخد
أما كيمة Xnw
)(16
ُ
ُ
بشكل عا ليتعبير ع المياه ،اي تشص ير إل فيضنا النينل  ،أو تشنير إلن ننوع من
المجارى المائية( ،)17وات ُتخدمت بشكل نادر جدا ليتعبير ع اآلبار ،لكن طبقنا لدراتنة
 Franzmeierلكيمة ُ Xnw.tذكصن َر أنهنا ظهنرت واتنتخدمت فن أواخنر عصنر الدولنة
القديمة ،وفي عهد األ ُترة التاتعة عشر ليتعبيرع الميناه و ابنار الصنارا والماطنات
) .(18فقنند اتننن ُتخ صدمت ليتعبينننر عنن أاننند اآلبنننار الصننناراوية) )19فنن أاننند نقنننوو معبننند
الرديتية) / (20الردتية ( معبد واد مياه /معبد واد عباد) ،الذ أطيي عييه ف نآلنس
النقو ) ،Xnmt(21وهذا يشير إل كيمنة  ،Xnw.tوكيمنة  Xnm.tاليتني أصنباتا كيمنة
واادة عي األقل ف عصر الدولة الاديثة) ،(22لكن رفنض  Franzmeierهنذا األمنر
واعتبر اتتخدا الكيمتي ف نآلس النص ،وعي ُبعد أتطر قييية ،وكتابتهما بشكل مميز
ومختي دليل عي أنهما مختيآلا ):(23
)dbnbn n.f Hr xAst Hr wxA st iri.t X(nw
"لقد جال ف الصارا بااثا ع مكا لاآلر بئر(ماطة مياه) "...
sHnw kAwt m inr Sdi Xnmt Hr Dww

)(15

Urk IV, 919, 4.
Wb. III, 373, 5. See. G. Legrain, ZÄS 35, (1897),Nitocris ,8, 17
)(17
D. Meeks, Alex, I, 292, Nr. 77.3248; III, 229, Nr. 79.2362; Urk IV, 655, 13.
تتتخد أداة التعري  PAمع كيمة  )PA Xnw ) Xnwلتشير إل ات قناة بإدفو .قار  Xnnnانظر:
E.Naville, Textes relatifs au Mythe d'Horus recueilles dans le temple 'Edfou, (Genf 1870),
)(16

; taf.12وتتتخد كيمة  Xnwكات ألاد المقاطعات  PH Xnانظر:
Lacau et H. Chevrier, Une chapelle d'Hatshepsout à Karnak I, (Le Caire 1977), 90
)(18
H. Franzmeier, "Xnm.t, Sd.t , Xnw.t, and abr, Ancient Emic terms for Well and Cisterns",
in: Current Research in Egyptology 2008, (Bolton 2008),33-34.
)(19
E.Otto, LÄ I, Col.872.
)(20
;See.H. Gauthier, "Le temple de l'Ouâdi Mîyah (El Knaïs)"in: BIFAO 17 (1920), 1-38
B.Gunn&A.H.Gardiner "New Renderings of Egyptian texts" in: JEA 4, (1917), 241-251.
)(21
LD III, 140 B6; E.Otto, "Brunnen" in: LÄ I, Col.872.
)(22
H. Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, vol. II, 207.
)(23
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 33.
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"لقد أمرت العمال باآلر ف الصخر ،بئر عي الجبال "...

)(24

ويوجنند صننعوبة ف ن تادينند المعن ن النندقيي لكيمننة  Xnw.tنظننرا لننندرة اتننتخدامها
ليتعبيرع اآلبار .هل ه تشير إل اآلبار الصناعية ،أ إل اليانبيع الطبيعنة ؟ ويمكن
تاديد هذا المعن م طبيعة النصوص الت ورد فيها ذكر هذه الكيمة ،اي ذكرت ف
نصننوص معظمهننا متعيقننة بالصننارا ؛ فاتننتخدمت ف ن النقننوو الص نخرية التنني دونهننا
أعضا بعثات التعدي في الصنارا الشنرقية ،التن ترجنع إلن عصنر الدولنة القديمنة،
فض ع النص التابي ذكره ،الذ يرجع إل عهد األترة التاتعة عشنر؛ اين نقنو
عي معبد الرديتية الذ يقنع فني الصنارا الشنرقية بنالقرب من إدفنو) ،(25ومن أهن
النقوو الصخرية التي ترجنع إلن عصنر الدولنة القديمنة نقنو صنخر ليمشنر عين
الطناق أو ال صعمالنة األجنبينة  ) imy-r aw NDw (NDwفني جننوب الصنارا الشنرقية
يقول:
ink Sdi Xn(w).t tn Hna kAwt nt wTs.t (?) Hr spAt
"أنا اآلرت هذا البئر مع عمال مقاطعة إدفو"...

)(26

ويننرى  Franzmeierأ كيمننة  Xnw.tا تشننير فقننط إل ن اآلبننار الص نناعية ،بننل
يمك أ تشير أيضا إل الينابيع الطبيعية ،معتمندا فني ذلن عين الننقو التنابي ،اين ُ
ُذ صكر أ المقصود م الاآلر  Sdiفي هذا النص هنو اآلنر لتاتُّن قندرة وعمنل الينبنوع،
اي ُ
أشار  Eichlerإل أ هنا اوض أو ينبوع ما طبيعي بجاننب هنذا الننقو(.(27
َ
ُ َ
عبينر عن اآلبنار الصنناعص ية ،ولكن ا يمكن
لذل ذ صك َر أ كيمة  Xnw.tكيمة ُتتن َتخد ليت ص
اتننتبعاد أنهننا تعبننر عن الينننابيع ،وتتننتخد لاشننارة إلن ابننار ،وصننهاريد الصننارا ،
ب م المعا صبد).(28
والينابيع الصاراوية الطبيعية ،وابار الماطات بالقر ص

)(24

LD III, 140 B5; KRI I, 66, 8-10; BAR III, §171, 82.
ذكر كل م  Gunnو Gardinerأ كيمة  Xnwكيمة نادرة جدا ذو معن وداله غيرمؤكدة انظر
B.Gunn& A.H.Gardiner , JEA, 4, (1917), 245.
(25) H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 38.
(26) R.D.Rother & W.K.Miller," More Inscriptions from the Southern Eastern Desert" in:
JARCE, 36, (1999), 100; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 38.
(27)H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 38. See. E. Eichler, "Neue
Expeditionsinschriften aus der Ostwüste Obeär gyptens, Teil II: Die Inschriften"in: MDAIK,
54, (1998), 250-266.
(28) H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 39.
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 Xnmtالتنني تعننني فنني األصننل "عنني أو نبننع" وترجننع إل ن
أمنا كيمننة
)(29
 ،وه الكيمة األتاتية التي تتنتخد بكثنرة ليتعبينر عن ابنار
عصر الدولة الوتط
الميناه الجوفينة منع كيمنة  . Sdtلكن  Franzmeierذكنر أنهنا كيمنة مؤنثنة ترجنع إلن
عصر الدولة القديمة ،واتتمرت ات العصر الُم َتأخر ،وتتتخد ليتعبير ع الينابيع و
اآلبار و الصهاريد) ،(30اي ُ اتتخ صد َمت كيمنة  Xnmtليتعبينرع الصنهاريد التني هن
عبارة ع خزانات مآلتواة تتتخد لجمع مياة األمطار وتخزينها ليصي  ،فقد صورت
نقوو ام ت (تيتي األول) عين معبند الكرنن عنددا من الاصنو والماطنات عين
طرينني اننور الاربنني شننمال تننينا  ،تاتننوى عي ن نننوع م ن إمنندادات المينناه منهننا تي ن
الصهاريد ،وقد أطيقوا عييهنا  tA Xnmtفني النصنوص بجاننب رتنمها)(.(31شنكل رقن
 .)1كما اتتخدمت أيضا ليتعبير ع عي الما الطبيعية (الينابيع) ،ويؤكد ذل المعن
األصننيي لهننذه الكيمننة ،كمننا يشننير Franzmeierإل ن أ هننذه الكيمننة م ن ناايننة أخننرى
تتنتخد لوصن الخاصنية الطبيعينة لتخنزي الميناه ،التني ربمنا تتنم plur. ( Qalt
 )Qulûtف اليُّلة العربية الاديثة ،ويظهر ذل في نقو واد الامامنات رقن ()191
 ،الننذى يرجننع إلنن عهنند المينن (منتواتننب الثنناني)  ،اينن ُ وصنن ال :Qulûtبأنهننا
المنخآلضات التني توجند بشنكل رئيتني فني جبنال الصنارا الشنرقية،وتمأل بالميناه بعند
هطول األمطار،وتاافظ عي تي المياه لآلترات طويية): (32

wHm biA.(y)t ir.t Hw.(t) mAA xpr.w nw nTr pn di.t bAw.f n rxy.t
ir.t xAs.t m nwy bs.t mw Hr nHA n inr gm.t Xnm.t Hry-ib int
(29) Wb. III, 382, 10-15; A.H. Blackman, MES, B102, 24; A.H Gardiner, Notes on The Story
of Sinuhe, 43; K. Sethe, Lesestüke, 84,10; CT VII, 112p; FECT III, 59 (sp.908).
) (30ذكر  Franzmeierأنَّه يجب عدم الخلط بين هذه الكلمة المؤنثة  Xnm.tوبين المصطلح المذكر Xnmt

ُ
حيث يكتب هذا المصطلح دائ ًما بالمخصّ ص
المذكور في برديّة ويلبور وفي لوحة القنطرة
إال في حالة واحدة فقط في لوحة القنطرة  .انظر:
بمخص

ولصيس

A.H.Gardiner, The Wilbour Papyrus, vol .I, (Oxford 1948), 16a, 36; L.Habachi, Tell elDab'a. Tell el-Dab'a and Qantir. The site and its Connection with Avaris and piramesse,
(Wien 2001), 225-226, Cat-No133; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008,
33.
)(31
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 36-37; H. Franzmeier,"Well and
Cisterns in Pharaonic Egypt: The Development of a Technology as a progress of Adaptation
to Environmental Situations and Consumer's Demands" in: Current Research in Egyptology
2007, (Oxford 2007), 47.
)(32
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 37-38; M. I. Attia, "Ground Water
in Egypt" ,in : Bulletin de la Société de Géographie d’Égypte ,26، (1953), 207-225
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"تكننررت المعجننزة ،اي ن نزلننت األمطننار عننندما رؤيننت هيئننات هننذا اإلننه ،وظهننرت
(ارفينا وضنعت) قوتنه لينناس فصنارت الصنارا كنأمواج الميناه ،وتندفقت الميناة عين
الصخر مما أوجد نبعا  /عي ف قيب الوادى "( 33).....
كما اتتخدمت أيضا ليتعبير ع ابار المياة الجوفية الصناعية التي اآلرت بواتطة
اإنتننا  ،خاصننة التنني يننت اآلرهننا فنني الصننارا ) ،(34ويتض ن ذل ن م ن نننص واد
الامامات رق ( (35))114م عهد المي منتواتب الثال  ،وم نص اليواة الجنائزينة
الخاصة بنالموظ منتواتنب من عهند األتنرة الثانينة عشنرة) ،(36اين ُ يؤكند أ كيمنة
 Xnmtتشننير إلنن البئننر الصننناعي ،وأنهننا وردت فنن تينن النصننوص التننابقة ،وفنن
نصوص أخرى مع أفعال تعبر ع الاآلر والنقر والشي ،فتذكر دائما مع فعل  irالنذ
يعني يعمل أو يصنع) ،(37كناية وتعبيرع اآلر بئر:
iw grt it n.(i) Xnmt 12
" لقنننننننننننننننننننند اآلننننننننننننننننننننرت  12بئننننننننننننننننننننرا

)(38

m Xnw Xnmt ir.t (i) n.k
"ف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى المق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى حف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى

ىىىىىىىىىىىىىىىى ا

لى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى

)(39

iry.i Xnmt aA wrt m xAst aynA
"اآلرت بئرا عظيما جدا ف إقيي عيا

"

)(40

كما جا ت كيمة  Xnmtمع األفعال  wbA ،Sdi ،xwsiوه أفعال تدل عي عميية الاآلنر
والنقر لآلبار:

)(33

J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.191, 97.
) (34وفاء محمد حسن " ،المياه فى الحياة اليومية فى مصر القديمة" ،ص; 93
A. H. Gardiner, AEO, Vol I, (Oxford 1947), 7* (29).
)(35
J. Couyat et P. Montet , Hammâmât , Nr.114, 83.
)(36
CG.20539, 22= L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Konigen und Privartleuten im
Museum von Kairo, II, 154.
)(37
Wb. I, 108, 9-15
)(38
J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.114, 83.
)(39
Urk IV,1064,9-10
)(40
P.Harris I, 77, 6= W. Erichsen, Papyrus Harris I, 94.

57

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد العشرون  -العدد األول

SAd(w) S xwsi(w) n Xnmt
" اافر البايرة ،الاافر ليبئر "...

)(41

sxrw n Sdi Xnmt(w) Hr wAwt
"(وضننننع) خطننننط لاآلننننر ابننننار عينننن الطننننري"...

)(42

sxrw wbA Xnmt Hr wAt
"خطط لاآلر (ارفيا فت ) بئر عي الطريي"...

)(43

وهنننا نننص م ن األتننرة التادتننة والعشننري يشننير إل ن أ كيمننة  Xnm.tمصننطي عننا
مجاز يعبر ع اآلبار والينابيع:
n tr xpr.n is pt n iwnw pn m Xnm.(t) nt nTr nb
ت هذا م التما ( ،أو) م أو هذيه ،موجود  Xnm.tلكل إله"
"ل ي أ ص

)(44

اي ن ُ إ معننن  Xnm.tفنني النننص يشننير إلنن الينننابيع واآلبننار ،لننذل كننا هننذا
المصطي م أكثر المصنطياات اتنتخداما ليتعبينر عن المنشن ت الخاصنة بإمنداد الميناه،
اي ُ اتتخد بشكل عا ومجاز ليتعبير ع اآلبار والينابيع).(45
وال ُّتؤال الذ يطنر هننا هنل مصنطي  Xnm.tاتنتخد ليتعبينرع ابنار اآلراضني
الصاراوية فقط ،بينما كيمة  Sd.tاتتخدمت ليتعبير ع ابار اآلراضني الزراعينة ،كمنا
أشار  (46)Gardinerفي مااولة مننه ليتميينز والتآلريني بني المصنطياي .و قبنل الجنواب
عي هذا التؤال المه يجب أوا دراتة كيمة .Sd.t
)(41

CG.20539, 22= L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Konigen und Privartleuten im
Museum von Kairo, II, 154.
)(42
KRI.II, 355, 3-2; P. Tresson, La stèle de Koubân, 5, 9; BAR, §286.See, KRI.II, 357, 3-4.
)(43
KRI.II, 355, 11; P. Tresson, La stèle de Koubân, 5, 13; BAR, §286.See, KRI.II, 357, 10.
)(44
J.F. Quack," Philologische Miszellen 2" in: Lingua Aegyptia 3, (1993), 153; G. Goyon,
)Confirmation du Pouvoir Royal au Nouvel an [Brooklyn Museum 47.218.50], (Kairo 1972
75; Planches. ( Oxford1974),Pl .XII A; XII; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology
2008, 38
)(45
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 39.
)(46
A. H. Gardiner, AEO I, I7* (29); 8*(36).
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 Sd.tاتنتخدمت فن عصنر الدولنة
فعي النقيض م كيمة  Xnm.tفإ كيمنة
القديمة والدولة الاديثة والعصر المتأخر ليتعبير ع اآلبار الصناعية والصهاريد التني
ت اآلرها بيد اإنتا في الصارا وفي الق ع واألراضن الزراعينة) . (47والنذى يؤكند
 Sd.iفن
،
ذلن أصنل تين الكيمنة ،اين إنهنا مشنتقة من فعنل SAd
عصر الدولة الادي َثة الذى يعن ياآلر) .(48والذى يؤكد ذل أ هذا الآلعل في لوانة كنوب
 Kubanاتتخد ليتعبير ع اآلر وبنا ابار :
[xAs.t] tmH Sd.wt m Xnw.sn r sqbb
" األرض األجنبية تماو ،واآلر اباره ليتنمية "....

)(49

بمعنن ابننار فني مرتننو المين ببن األول
وقنند وردت كيمننة Sdwt
)(50
لصننال هرم ن تنننآلرو بدهشننور  ،والننذى يؤك ند هننذا المعن ن المخصننص المص نااب
ليكيمننة الننذى يصننور ابننار مميننؤة بالمننا  ،ويقننوى هننذا المعنن أ الكيمننة متبوعننة بكيمننة
صنننرب الممينننؤة بالميننناه
Xnwt
قنننرب الميننناه ،ليعطننن معنننن أ تيننن الق َ
)(51
ُمت َتخرجة م تي اآلبار . Sdwt
وبعد أ ت دراتة المآلنردات الدالنة عين ابنار الميناة الجوفينة فني اليُّلنة المصنرية
القديمة بالتآلصيل ،يتبق الجواب عي التؤال المه والمتعيي بمنا ذكنره  Gardinerأ
مصطي  Xnm.Tاتتخد ليتعبير ع ابار اآلراضي الصاراوية فقط ،بينما كيمة Sd.t
اتتخدمت ليتعبير ع ابار اآلراضي الزراعية .و توجند اإجابنة فني الدراتنة التني قنا
بها  Franzmeierع تي المآلرادت ،اي ُ رفض ذل التمينز النذ قدمنه Gardiner
ليمصطياي  ،ويؤكد رأيه أ مصطي  Sd.tاتنتخد فني ننص من عهند األتنرة الثامننة
عشر ليتعبير ع بئر في الصارا بجوار م منطقة التعدي .
)(47

H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 39.
Wb IV, 414, 11-14; 418, 1-4W. Schenkel, Aus der Arbeit an einer Konkordanz zu den
;)altägyptischen Sargtexten,(Wiesbaden 1983), 208, ( footnote.67
)(49
E.F .Morris, The Architecture of Imperialism. Military Bases and the Evolution of
Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom. (Leiden2005), 624; H. Franzmeier, Current
Research in Egyptology 2008, 37.
)(50
Urk I, 212, 5; L. Borchardt، "Ein Königserlaß aus Daschur" in: ZÄS 42, (1905), 1-11; H.
Goedicke, Königliche Dokumente Aus dem Alten Reich, (Wiesbaden, 1967), 55-57.
)(51
;A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, sign-list ,N.41,492
)(48

وفاء محمد حسن " ،المياة في الحياة اليومية في مصر القديمة" ،ص. 98
أشار  Eichlerإلى أ ّن المصطلحين  Sd.tو  Xnm.tلهما عالقة في األساس بالجلد وخاصة قرب المياة
المصنوعة من الجلد  .انظر:
E. Eichler, MDAIK 54, (1998), 250-266.
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gm.n.tw nA n xrw gs iAbt n itrw Hr mHtt n Sd.t biA.t
" ت العثور عي األعدا عين الجاننب الشنرقي من النهنر إلن الشنمال من بئنر منطقنة
التعدي )" (52
واتنتخد هنذا المصنطي  Sdw.tليتعبينر عن ابنار أو صنهاريد زواينة أ النرخ ،
وذلن فنني نقننو عين أانند األبننواب الرئيتنية ليقيعننة التنني ترجننع لعهنند المين رعمتننيس
الثان ) ،(53مثيما اتتخد مصطي  Xnm.tليتعبير عن الصنهاريد أو اآلبنار)(54الخاصنة
بالاصو والماطات عي طريي اور الاربي شمال تينا التي صنورت فني نقنوو
).(55
ام ت تيتي األول عي معبد الكرن
كما ذكر أ مصطي  Xnm.tل يك مقتصرا فقط عي ابار المناطي الصارواية
الذ يؤكد أ هذا المصطي اتتخد في عهد األترة الثانية والعشري ليتعبير عن بئنر
فني وااننة الداخيننة التني تقننع بالتأكينند ف ني منطقننة زراعيننة ،وهننذا يشننير إل ن أنهنا منشننأه
تتتخد في الرى) .(56وهذا يشير إل أ  Sd.t ،Xnm.tمصطياا عاما يشيرا إل
أبار الصارا واألراضن الزراعينة ،وعين النرغ من ذلن ذكنر  Franzmeierفن
نهاينننة دراتنننته أ مصنننطي  Xnm.tمننن أكثنننر المصنننطياات اتنننتخداما ليتعبينننر عننن
المنشن ت الخاصنة بإمنداد الميناه ،اين ُ اتنتخد بشنكل عنا ومجناز ليتعبينرع اآلبنار
والينابيع في الصارا وصهاريد ال صق ع والاصو  ،وعي األقنل فني عصنر اانتقنال
الثال ن اتننتخد ليتعبيننر ع ن ابننار المننناطي الزراعي نة كمننا هننو واض ن م ن نننص وااننة
الداخية ،أما ُمص َطيَ  Sd.tيعبر ع اآلبنار الصنناعية والصنهاريد التني تن اآلرهنا بيند
اإنتا في الصارا وفي ال صق ع واألراضني الزراعينة) .(57بجاننب تين المصنطياات
ظهرت مآلردات كتبت بالكتابة المقطعية في لُلة العصنر المتنأخر تعبنر عن اآلبنار مثنل
)(52

W. Helck, "Ein Feldzug unter Amenophis IV. Gegen Nubien" in: SAK 8 (1980), 122; H.
Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 35-36.
)(53
See. E.F .Morris, The Architecture of Imperialism, 624; H. Franzmeier, Current Research
in Egyptology 2008, 37.
) (54ذكر ّ Franzmeier
أن  Sdw.tزاوية أ الرخ تعنر من النااينة اآلثرينة بأنهنا ابنار ،أمنا Xnm.t

التي فني طريني انور الاربني يمكن أ تعتبنر صنهاريد وذلن طبقنا ليرتنو واكتشنآلات الاصنو
والقنن ع منن الدولننة الاديثننة فنن شننمال تننينا  ،لكنن منن الممكنن رفننض هننذه الآلكننرة أل Xnm.t
المصورة عي طريي مناج الذهب في وادى الع قي ه بالتأكيد ابار .انظر
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 36- 37.
)(55
KRI.II, 355, 3-2, 11; P. Tresson, La stèle de Koubân, 5, 9-11; BAR, §286. See, KRI.II,
357, 3-4, 10; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 37.
)(56
A. H. Gardiner, JEA 19 (1933), 20-21; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology
2008, 36.
)(57
H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008, 39.
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 barومنن الماتمننل أنننه مننرتبط بإمننداد المينناه فنني المننناطي
مصننطي
القااية ،اي ُ اتتخد مرة واادة فقط ليتعبير ع بئر في الصارا النوبية (؟) أو عي
(؟) ،من الماتمننل أننه اتننتخد من قبننل التننكا لننذل من الماتمننل أ يكننو لننه صننية
النذ يشنير إلن بئنر
بالصارا  .وأيضنا مصنطي nhrty
مقدس).(58
ثان ًيا  :دور آبار المياه الجوفية في إمداد المدن والقرى بالمياه:
تظهر األدلة النصية واآلثرية أ إمدادات المياه ليمد والقنرى فني مصنر القديمنة
كانننت تنت طبقنا لمخطننط بتننيط وعننادل ،عين األقننل منننذ عصننر الدولننة القديمننة واتن
عصر الدولة الاديثة .اي ُ كانت الدولنة متنؤولة عن عميينة إدارة الميناه وتوزريعهنا
عي تكا القرى والمد م خ ل اإدارة اإقييمية/المايية ،التي كانت تشنر عين
()59
عميية جيب المياه م مصادرها توا كانت م قنوات النيل وفروعه أو م اآلبار .
وتننو نتننناول هنننا دور اآلبننار ف ن إمننداد المنند بالمينناه وخاصننة المنند الدينيننة
والمقصود هنا مد األهرامات ،نظنرا لوقعهنا فني الصنارا بعيند عن العمنرا  ،وعن
وادى النيل ،وأيضا القرى وبالتاديد قرى العمال التني تقنع أيضنا فني الصنارا  ،نظنرا
لطبيعة عمل تكانها المرتبطة بتشييد المقابر التي تنات في صخور الصارا .
كانننت الدولننة فنني عصننر الدولننة القديمننة تقننو بتشنييد منند األهرامننات لكن تضن
العنناميي بهننا -من كهنننة وخنند  -المننرتبطي بالمراتن الجنائزيننة الميكيننة ،وتضن أيض نا
الموظآلي المتؤولي ع إدارة تي المد  ،وي اظ أنها شيدت بالقرب من هنر المين
الذ شيد عي اافة الصارا  .والتؤال هنا هو كيآلية تزويد تي المد بالمياه ال زمنة
ليمتطيبات تكانها؟ وتظهر اإجابة في المرتو الذ أصندره المين ببن األول لاماينة
تكا مدينت أهرامات تنآلرو ،الذى ورد فيه أ المي أمر بعد إاصا قنوات النرى
والبر واآلبار وقصن َرب الميناه واألشنجار التابعنة لمندينت األهنرا إعآلائهنا من ضنريبة
( ضريبة خاصة بإدارة العاصمة):) (60
mDd

)(58

R.Hannig, Handwörterbuch، 239; H. Franzmeier, Current Research in Egyptology 2008,
38- 39.
)(59
D. Driaux, "Water supply of ancient Egyptian settlements: the role of the state. Overview
of a relatively equitable scheme from the Old to New Kingdom (ca. 2543–1077 BC)" in:
Water History, 8, (2016), 34-44.

) mDd (60ضريبة تحصى لصال العاصمة وإداراتها وأيضا لصال البيت المال  ،أو اإدارة الميكينة.
انظر :زينب ماروس " ،الضرائب في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة " ،ص .281
61
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)iw wD.n Hm. (i
nfr n ip mrw Sw Sdwt Xnwt nhwt m niwty iptn

"أمر ج لت(ى) :عد إاصا قنوات الرى واآلبار وقرب المياه واألشجار في مدينت
هذي الهرمي )" (61
وقند اختيآلنت تنراج البنااثي لتين العبنارة وخاصنة مصنطي  Xnwtاين ُ قرأتنه
زيننننننب مانننننروس  Xnmtوترجمتنننننه إلننننن (الشنننننادو ) ورجعنننننت فننننني ذلننننن إلننننن
 ،(62)Goedickeبينمننا قننرأه  Xnwt Driauxوترجمننه إل ن ابننار  Xnmtواعتمنند فنني
ذلن عين ترجمننة  .(63)Struswickبينمننا تننذكر وفننا مامنند أ هننذا المصننطي Xnwt
ورد في هذا النص بعد مصطي  Sdwtليؤكد عي أ معناه وهو اآلبار ،وكنأ المعنن
هو " تي القرب المميؤة بالمياه ،والمرفوعنة أو المتنتخرجة من تين اآلبنار( .)64وينرى
الباانن أ هننذا المعننن هننو األقننرب ليصننواب نظننرا أل مصننطي  Xnwtيعننني فنني
) ،hn.t (65ليشير هنا إل إادى الوتائل المتتخدمة لرفع
األتاس قربة المياه
المياه م اآلبار وه القرب الجيدينة ،التني تتنتخد من صق َبنل األشنخاص النذي يجيبنو
الما إل المد م تي اآلبار ،وهنذا يشنير إلن أ تين اآلبنار لن تكن موجنودة داخنل
المتننتوطنات الت نكنية نآلتننها التنني فنني منند األهرامننات ،فم ن ال ُما َتمننل أ تكننو تي ن

)(61

Urk I, 212, 5; L. Borchardt, ZÄS 42, (1905), 1-11; H. Goedicke, Königliche Dokumente,
55-57.

) (62زينب ماروس " ،الضرائب في مصر القديمة ات نهاية الدولة الاديثة" ،ص279
H. Goedicke, Königliche Dokumente ,72 (30).
)(63
D. Driaux, Water History, 8, 2016, 45; N. Strudwick, "Texts from the Pyramid Age" in:
Writings from Ancient word, 16, (Atlanta 2005), 103-105.

) (64وفا مامد ات  "،المياة في الاياة اليومية في مصر القديمة"،ص .98
Wb III, 367, 12-14; D. Meeks, Alex. I, 292, Nr. 77.3241; II, 295, Nr. 78. 3201
;;III,228,Nr.79.2321
R. A. Caminos, Tale of Woe. From a Hieratic Papyrus in the A. S. Pushkin Museum of Fine
Arts in Moscow, (Oxford, 1977), Tale, 57, n.4 pl10, 11; D.Valbelle, Catalogue des poids à
inscriptions hiératiques de Deir el-Médineh. Nos 5001-5423. Incluant un manuscrit de
Jaroslav Černý , ( Le Caire1977), 82 et n.2; A.Badawy, The Tombs of Iteti, Sekhem'ankhPtah, and Kaemnofert at Giza,( Los Angeles, 1976),fig.32;W. Schenkel, Die
Bewässerungsrevolution im Alten Ägypten,( Mainz 1978),26 et n.70;J. Černy, Papyrus
hiératiques de Deir el-Médineh. Tome .I, (Le Caire1978), Pl 16, 5.
)(65
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المنش ت المائية خارج تين المتنتوطنات فني الضنياع أو األراضني الزراعينة الموقآلنة
عي تي ال ُم ُد الدينية ).(66
والذ يؤكد أ تي اآلبار توجند فني األراضني الزراعينة ،إاندى خطابنات عصنر
الرعامتة والخاصة بالكا صتب اجوت  -مس م األترة العشري  ،والموجهة إل الكاتصنب
 Bw-thA- imnلك ن يعيمننه ب نبعض األوامننر اإداري نة المهمننة ،ومنهننا أ يهننت بقطننع
األرض الثالثة الخاصة بجاوت مس ،التي تقنع بنالقرب من الشناط  ،وأ يقنو بتقيني
األشجار م مقاطعة  pA- raات بئر المقاطعة ،وهذا يشير إلن أ هنذه اآلبنار كاننت
تقع ضم نطاي األراضي الزراعية ،ويشير أيضا إلن أ كنل مقاطعنة كاننت لهنا ابنار
توجد في األراضي الزراعية التي تقع بعيدا عن نهنر النينل ،تتنول متنؤليتها وإدارتهنا
اإدارة المايية ليمقاطعة ،وربما تكو خاصة برى تي األراضي ،أو تقو بإمداد المياه
لتكا المقاطعة أو لتكا المتتوطنات التكينة التي تقع خارج عمرا المقاطعة:

mtw.k sHD nAy.f Sn r SAa m pA tS n pA- ra nfrty r tS Sd.(t) n pA tS
"تو

تقي أشجارها ابتدا م المقاطعة  pA- raجيدا وات بئر المقاطعة ")67).....

أما بالنتبة لنظا إمداد المياه في قرى العمال التي تقع عي اافنة الصنارا نظنرا
لطبيعة مها تنكانها ،وهن تشنيد المقنابر الميكينة ،فمن الماتمنل أننه يعتمند عين جينب
ونقل المياه م اآلبار التي تقع عي اافة المدينة الرئيتية القريبة لهذه القرى ،أو اآلبار
التي توجد في المراكز ااقتصادية التي تقع في واد النيل.
العمار َننة لن تاتنوى عين منشنأت
ف ُي اظ أ قرية العمنال( )68الخاصنة بمديننة تنل
ص
خاصة بتوفير المواد اللذائية أو المياه ،ويتتند م ذل أ تين المنواد اللذائينة والميناه
كا يت جيبها ليقرينة عن طريني النقنل .وتؤكند األدلنة األثرينة عين عميينة نقنل الميناه،
اي ُ ُع صث َر عي بقايا األواني التي كانت تتتخد في نقل المياه في الطريني المنؤد إلن
قرية العمال .وتبي م دراتة كتر الآلخار الذ وجد عي طنول الطريني المنؤد إلن
)(66

)D. Driaux, Water History, 8, 2016, 45; see. J.C, Moreno Garcia, Estates (old Kingdom
in: Frood and W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, (LosAngeles2008),
1-4; idem. Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au
Moyen Empire, (Liège, 1997).
)(67
J. Černý, Late Ramesside letters (Bruxelles 1939), 11, 4-5; (Vs.9-Vs10); E.D. Wente, Late
;Ramesside Letters. Studies in Ancient Oriental Civilisation No. 33, (Chicago 1967), 28
Idem, Letters from Ancient Egypt. Translated, (Atlanta (Georgia), 1990), 181.
)(68
See. T.E. Peet, The City of Akhenaten I. Excavations of 1921 and 1922 at El-ʿAmarneh,
ExcMem 38, (London 1923); B. J. Kemp, "The Amarna Workmen's Village in Retrospect: in:
JEA 73 (1987), 21-50; B. J. Kemp, Amarna Reports I, (London, 1984), 6.
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قرية العمنال ،وبنالقرب من منطقنة البئنر ،أننه ننوع من األوانن المتنتوردة ،أو إعنادة
اتتخدا لألنآلورات الكنعانية أو تقييد منها ،وهذه األوان ذات شنكل ناينل يتنم بنقنل
المياه بطريقة تهية وخاصة عي ظهر الامير ،ث يت نقل المياه إل منطقة تب ُعد متافة
قييية ع مدخل الق ية المسو  ،وهىه المطققىة تعى ف اسى الزير(شنكل رقن  ،)2وهن منطقنة
ليتبادل واالتقا  ،وقد ت تاديد تي المنطقة بجدار منخآلض لمنع ناق ت المياه ااقتراب
م القرية ،ث صُبت المياه في الزير التي تق عي قواعد متتديرة ،في أماك صليرة
مبنية م الاجر ،ث يأخذ تكا القرية المياه التي ياتاجو إليها داخل القرية) .(69وهذا
يشير إل وجود نظا لتوصيل المياه لتيبية ااتياجات كل م تنكا القرينة والايواننات
يت إدارته م قبل الدولة لتوفير ااكتآلا الذات لهذه القرية المعزولة) .(70وم الماتمنل
أ يكو مصدر تي المياه هنو إاندى اآلبنار العديندة التني عين اافنة المديننة الرئيتنية
(شكل رق  ،)3اي ُ ت الكشن عن إاندى اآلبنار التني تنتمن ألاند المراكنز اإدارينة
المانناط بتننور متننتطيل ماكنن  ،وياتننوى عينن صو َرو إنتنناج المجننوهرات واألشننيا
الزجاجية ،ويبدو أ هذه المراكز اإدارية عبارة ع مراكنز تجارينة وتنيطة تندار من
صق َب ن ل متننؤول ماينني نيابننة ع ن المي ن فننوض م ن قبننل اإدارة المركزيننة بننإدارة تي ن
المراكز ،وكانت م ضم مها تي المؤتتات اإدارية إرتال ونقل البضنائع والميناه
م ابارها إل قرية ال ُعمال).(71
أما قرية العمال بدير المدينة) (72كا يت تزويد تكانها باألدوات ،والمواد اللذائية،
والمياه م المراكز ااقتصادية التي في وادى النيل ،اي ُ قد موقع دير المدينة بعنض
األدلة اآلثرينة التني تشنير إلن إمنداد الميناه ليقرينة ،ومن أهن تين األدلنة وثنائي إدارينة
مكتوبة عي أوتتراكا تشير إل إمداد تي القرية بالميناه) .(73ويتضن من تين الوثنائي
)(69

A.C. Renfrew, " Report on 1986 Excavation and survey the survey of Site X 2 " in:
Kemp BJ editor Amarna Reports IV, ( London 1987), 87- 102; P.J. Rose," Report on the
1986 Amarna Pottery survey" in : Kemp BJ editor Amarna Reports IV, ( London 1987),
124-126; P.J Rose , The Eighteenth Dynasty Pottery Corpus from Amarna, ExcMem 83,
(London 2007), 292-294; B. J. Kemp, The City of Akhenaten and Nefertiti: Amarna and its
People, (London 2012), 194; D. Driaux, Water History, 8, 51.
)(70
B. J. Kemp, Amarna Reports I, 60ff; D. Driaux, Water History, 8, 49-50.
)(71
B. J. Kemp, Amarna Reports V, (London 1989), 51-55; 56-63; D. Driaux, Water History,
8, 49-50.

) (72تخضننع قريننة العمننال بنندير المدينننة إل ن اإدارة الميكيننة ،وتنتمنني هننذه القريننة إل ن مؤتتننة إداريننة
واتعة النطاي تخضع ليتيطة الوزير مباشرة تعر في الوثائي اإدارية بات القبر ،وهو اختصنار
ليعبارة " القبر العظي والنبيل لم يي التني ليآلرعو بلرب واتت " أى طيبة انظر :
J. Černý, A Community of workmen at Thebes in the Ramesside Period, (Cairo 2001),22-23
J. Janssen, "The Water Supply of a Desert Village", in: Medelhavsmuseet Bulletin,
Stockholm 14 (1979), 9-15; W. Helck, Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen
Reiches. Teil V. (Mainz, 1965), 845-847.
)(73
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أ م ن ضننم واجبننات ومهننا رؤتننا العمننال أو الكتبننة المشننرفي عي ن مجتمننع ديننر
المدينة توفير المياه ال زمه ااتياجات تكا القرية ،كما كا هنا فئنة من المنوظآلي
( (74)smd.tرعية  /العبيند)
توجد في مجتمع قرية دير المدينة تعر بات
ينت تعيننه من قبنل اإدارة فن طيبنة تقننو بمهنا التوريند ليقريننة .كمنا كننا فني القريننة
مجموعة خاصة م العمال تنتمي إل الطبقة ال ُّدنيا م المجتمع ،وتعيو خارج القرية،
كانت مهمته جيب وإاضار المياه ليقرية لذل تعر هذه المجموعة من العمنال باتن
" ناقنل المينناه  /اامننل المينناه" .وكنانوا يتننتأجرو الاميننر ال زمننة
inw-mw
)(75
لنقل المياه :
nty fy mw Hry inw-mw Pn-t-wr inw-mw n krl inw-mw Wsr-HAt-xt
"(الذي ) ياميو المياه :رئيس ااميي المياه  ،Pn-t-wrاامل المياه ، krlاامل المياه
")76(... Wsr-HAt-xt
ولك ال ُّتؤال الذ يطر نآلته هنا ،ما هو مصندر تين َ الميناه ؟ وينرى Driaux
أ مصدر تي المياه غير مادد وغير معرو  ،ولك م ال ُما َت َمل أ يكو مصندرها
أراض تابعة لتي المؤتتة اإدارية)( (77القبر) تقنع بنالقرب من نهنر النينل ،وتاتنوى
عين قننناة أو بئنر ،يننت إاضنار ونقننل المينناه منهنا عن طريني انناميي الميناه إلن منندخل
المتتوطنة ويت تتييمها لياارس قبل نقيها إل صهريد (خزا أرض  /فنطاس  /زير
كبير) يقع خارج بوابة القرية ،وكما في قرية العمال الخاصة بتل العمارنة يخرج عمال
قرية دير المدينة لياصول عي إمداداته اليومية م المياه تانت إشنرا الكاتنب النذ
ُي َادد ويدو كل الكميات التي يت أخذها م المياه( .)78يتض م نظا إمداد الميناه فني
كنن القننريتي أنننه كننا ليدولننة دورا أتاتننيا فنني ذل ن النظننا عبننر اإدارة الماييننة أو
اإقييمية ،اي ُ تقو بتوفير أراض تاتوى عي مصادر ليمياه توا كانت قنناة أو ابنار
لتكو مصدرا إمداد تي القرى بااتياجاتها اليومية م المياه ،فض ع توفير األيدى
العامية التي تقو بنقل تي المياه.
)(74

Wb IV, 147, 2-6; D. Dunham, Naga-ed-Dêr stelae of the First Intermediate Period,
(London 1937) 43, n. 30; A.H. Gardiner & T.E. Peet, The Inscriptions of Sinai , (London
1917) , No 25; 116; 164; S. Eichler, "Selke, Untersuchungen zu den Wasserträgern von Deir
el-Medineh I" in: SAK 17 (1990), 135-175; J. Černý, A Community of workmen, 183-190.
)(75
D. Driaux, Water History, 8, 52. See. S. Eichler, SAK 17 (1990), 135-175; SAK 18
(1991), 175-205.
)(76
;A.H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, (Oxford 1968) = RAD, 46, 7-47, 9
J. Černý, A Community of workmen, 185-186.
)(77
D. Valbelle "Les ouvriers de la tombe". Deir el-Médineh à l'époque ramesside,) Le Caire,
1985), 88.
)(78
D. Driaux, Water History, 8, 52.
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ثال ًثا :دور آبار المياه الجوفية في رى و توسيع رقعة األراضى الزراعية:
توجنند أتننآلل الننواد الطمين لينيننل طبقننة من المينناه الجوفينة يعتمنند ارتآلاعهننا عين
متتوى النهر ،ومقدار أعمال الرى في الاقول .ولكن يبندو أ هنذا المخنزو الطبيعني
م المياه الجوفية ا ياقي أى فائدة بالنتبة لألراضي التي تقع قرب مجرى المياه .أمنا
في الصاار المايطة؛ فعي العكس تتم طبقات المياه الجوفية بازدهار الاياة اي
توجد وباختآلائها عند نضوب مصادر المياه ،ولقد اتترعت الوااات اهتمنا المصنريي
القنندما بتننبب الخضننرة الطبيعيننة المتننوافرة فيهننا ث ن نجاننوا فيمننا بعنند فنني اآلننر اآلبننار
لترويض المكا  .ولقد كا هذا هو الوضع بالنتبة ليوااات الرئيتية في الصارا التي
أصبات بالتدريد أراض زراعية مياقة بمصر).(79
وكا اللرض م اآلبار في وادى النيل ،وفي الوااات عي وجه الخصنوص هنو
رى األراضي الزراعية ،وكانت هذه اآلبار تخنص ميكينة اآلراضني الزراعينة ،وأيضنا
م األشنيا التني ينت الننزاع عييهنا وتخضنع ليتقاضن ) .(80اين ينذكر  Gardinerأ
مياه وااات الصارا اللربية ُمت َت َمدة بشكل رئيتي م اآلبار الصنناعية العميقنة التني
كا ياآلرها تكا الوااات عي عمي بعيد إلن أ تصناد تينارات مائينة تنتناب فني
جو األراضي المنخآلضة ،وه منادرة م النيل .وكا ينت اتنتخدا تين الميناة فني
الزراعة وتعتبر ميكية اآلبار بطبيعة الاال ذات أهمينة قصنوى وتنرتبط ارتباطنا وثيقنا
بميكيننة األرض .اي ن ُيآل َه ن م ن نننص لواننة الداخيننة التنني ترجننع لعهنند األتننرة الثانيننة
والعشننرو أ مال ن البئننر كننا لننه الانني فنني ميكيننة األراضنني التنني تلمرهننا مينناه هننذا
البئر(. )81
كما يتض م نص تي اليواة أ ابار المياه الجوفية كانت تتنتخد كمنشنأه لنرى
األراضي الزراعية ،اي ذكر فني ننص اليوانة أ من أولن األعمنال التني قنا بهنا "
واى – اتت " مبعو المي لوااة الداخية لآلرض النظا  ،فاص اآلبار والعيو التي
كا يتوق عييها تكا هذه الوااة ،وم ضم اآلبار التي قا بتآلقدها ابار الرى:

)(79

دوميني فالبيل وجونيآليي

هوتو " ،الدولة والمؤتتات في مصر" ،ص .98
E.Otto, LÄ I, Col.872.

)(80

) (81ف نهاية األتنرة الوااندة والعشنري قامنت بعنض اضنطرابات فني واانة الداخينة ،انتهنت بإرتنال
المي شيشني األول ابنه "واى –اتت" إل هذة الوااة ااكما لآلرض تيطة الدولنة واتنتعادة هيبتهنا،
ولآلض نزاع نشب في توزيع األراض والمياه.
A. H. Gardiner, JEA 19, (1933), 20.
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sip nA wbn Xnmt nA Xnmt nty sA-wHAt Xnmt Hbs Xnmt –ww
" ليآلاص اآلبار التي تآليض واآلبار التي في تا-وااات)( ،(82توا كانت) ابار
متدودة أ ابار ليرى "(83)....
وقد ورد مصطي  Xnmtالذ يشير إل ابار المياه الجوفية عدة مرات فني بردينة
وييبور) )84وه م أكبر البرديات ااقتصادية واإدارية  .وتنقت إل نصي  :نص،A
ويتجل عمل متااي الاقول واألراضي الزراعية ف أربع مناطي متجاورة في مصر
الوتط م شنمال مديننة الآلينو اتن طهننا جنوبنا بنالقرب من المنينا .وننص  Bالنذ
يخننتص بننأرض خنناتو المصننرية .وقنند ذكننر Leskoأ هننذا المصننطي يعننني فنني هننذه
البرديننة " اننوض " ولننيس بئننر) .(85بينمننا يننذكر  C.J.Eyreأ مصننطي  Xnmالننذ
يعنن " اننوض" مختين ومتميننز عن مصننطي  Xnmtالننذ يعننني" بئننر " ،اين إننه
مصطي ذو طبيعة جلرافية يتتخد فني تاديند اندود ومتنااات اآلراضن الزراعينة.
وأ المعن المقتر مبدئيا لهذا المصطي هو اوض ،ولك المعن األفضنل هنو القنناة
الملذية لياوض ،وم الماتمل أ يعط معن اوض ليرى).(86
لذل فمن الماتمنل أ اآلبنار كاننت تتنتخد فني رى األراضني التني أ ُطيصني عييهنا
 Gardinerفي بردية وييبور  TpyeB IIووصآلت بأنها :أرض جافة أو لن تنروا ،أو ا
يصل إليها الما  ،ومعظ هذه األراض صليرة ،وه عبارة ع ادائي أوبتاتي ).(87
) (82ات المدينة التي تقابل قرية موت الاديثة بوااة الداخية .انظر :
A. H. Gardiner, JEA 19, 20; 24, 3.
(83) A. H. Gardiner, JEA 19, Pl V, 4-5,22

) (84ترجع هذه البردية لعصر المي رعمتيس الخامس وماآلوظة في متا

بروكيي انظر :

;A.H.Gardiner, The Wilbour Papyrus, 4 Vols, (London 1941- 1952); 16a, 34, 36; 17a 36, 18
42a, 86, 3; 9a, 20, 26. see B. Menu, Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la
terre dans le Papyrus Wilbour, (Lille, 1970); K. Baer," The Low Price Of Land In Ancient
Egypt" in: JARCE 1 (1962), 25-45; W. Helck, Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des
Neuen Reiches, Teil III, (Wiesbaden 1961); B. Menu, Le régime juridique des terres en
Égypte pharaonique. Moyen Empire et Nouvel Empire, Revue historique de droit français et
étranger, Paris 49 (1971), 555-585; J. Janssen," Prolegomena to the Study of Egypt's
Economic History during the New Kingdom" in: SAK 3 (1975), 139ff.
)(85
H. Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, vol. II, 207.
)(86
C.J. Eyre, "The Water Regime for Orchards and Plantations in Pharaonic Egypt" in: JEA
)80 (1994), 80, Note (161
) (87زينب ماروس " ،الضرائب في مصر القديمة ات نهاية الدولة الاديثة" ،ص،116
B. Menu, Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre dans le Papyrus
Wilbour, 157.
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اينن شننكيت البتنناتي والمننزارع قطاعننا خاصننا منن الزراعننة يتميننز بننالرى المنننظ
والماكن  ،والنندائ وخاصننة من اآلبنار والخزانننات ،اين كننا هنذا القطنناع يعتمنند عين
أقننرب نظننا لتشننليل مينناه الننر باتننتخدا المينناه الطبيعيننة الدائمننة ،ث ن البننر واآلبننار
الماآلورة صناعيا .واعتمد ذل عين المبنادرة الآلردينة ،وااتنتثمار المايني ،ومشناريع
التنمية المايية عي أتاس موارد العمل لمال األرض .اي كا م التنهل الوصنول
إل المياه الجوفية في جميع أناا واد النيل ،وكنا فن اإمكنا اآلنر بئنر عميني فني
أ مكا تقريبا ليوصول إل تي المياه).(88
وتشير لواة ) L'apanage (89م األترة الثانية والعشري إل مصادر المياه في
البتاتي والمزراع ،اي ورد عييها أنه تن شنرا  554ارورا من مجموعنة متنوعنة
من صننلار الم ن  ،ويتبعهننا م ن ابننار  Sditوأشننجار ،وماشننية( ،)90وقنند ت ن تصننني
ووص أجزا كبيرة م تي األرض بات  ،AH StAw tniويبدو أنها كانت أرضا تقع
فوي متتوى الآليضا  ،وملطاه باألغصا والاشائو لتوفير المرعن لقطعنا الماشنية
التي ل يت إاصا ها ،وي اظ أ اآلبنار واألشنجار تنتمني إلن أكبنر قطعتني من تين
األراض ( 236أرور مع بئر وااد وثما ص أشجار ،وشجرة  ،nhtوتت أشنجارnDmt
71أرور مننع ث ثنة ابننار و26من أشننجار  nDmtو50من األشننجار الصنليرة و 3من
أشننجار  (91))nhtوهنذا يشننير إلن أ اآلبننار كانننت مصنندر من مصننادر إمنداد البتنناتي
والمزارع بالمياه .والذ يؤكد ذل المنظر البتتا المصنور عين جندرا مقبنرة منرى
رع بالعمارنة (شكل رق  )4اي صور البتتا مااطا بتور أو تياج ،وياتوى عي
بئر مربع عميي مع وجود ُتي أتآليه).(92
ويتض ن مم نا تننبي أ ابننار المينناه الجو صفي نة اتننتخد فنني توتننيع رقعننة اآلراضنني
الزراعية وخاصة في الوااات ،وفي رى وإمداد أراض معينة م األراضن الزراعينة
بالمياه ،والت توجد في الواد الطمي وخاصة البتاتي والمزارع  .ونظرا أل صمي صكية

C.J. Eyre, JEA, 80 (1994), 80, 57; 79.

)(88

) (89لواة وصية بالكرن أو لواة اإقطاع م عهد المي أوتركو األول وقد أقامهنا أورات ،وفني
عا  1897عثر ليجرا عي تي اليواة الخاصة بإقطاع قطعة أرض في أرضية معبد تيت الثان
بالكرن انظر :
;G. Legrain," Deux stéles trouvées à Karmak en février 1897" in: ZÄS 35 (1897), 12-16
A.Erman, "Zu den Legrain'schen Inscriften in: ZÄS 35 (1897), 19-24; B.Menu, "La Stéle dite
l'Anpanage" in: M.-M.Mactoux and E.Geny (Eds), Mélanges P.Lévéque, II (Besancon 1989),
337-357.
)(90
G. Legrain,: ZÄS 35 (1897), 14, Line , 3-4; ; A.Erman, ZÄS 35 (1897) , 20-21
)(91
C.J. Eyre, JEA 80 (1994), 80, 63; G. Legrain, ZÄS 35 (1897), 14, Line, 8-10.
)(92
N.de G. Davies, the Rock tombs of El-Amarna, vol .I, (London 1903), Pl, XXXII.
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اآلبار كانت تقنو بتاتني وتوتنيع ورى األراضن الزراعينة ،كنا يآلنرض عين تين
اآلبار ضريبة ويتض ذل م مرتو المي بب األول).(93
راب ًع ًا :دور آبًًار الميًًاه الجوفي ًة فًًي تًًيمين وإمًًداد طًًر القوافًًو وبعثًًات التعًًدين
بالمياه:
أدت الااجة إل إقامة ماطات إرااة ليقوافل وليجيوو وبعثات المناج والمااجر
في طري الصارا الشرقية ،وف شمال تينا إل قيا المصريي القدما بالبا عن
النقنناط التنني يمكنن أ توجنند فيهننا مينناه صننالاة ل تننتل ل ،والتنن يمكنن إقامننة هننذه
الماطات فيها) .(94وتعد المياه العنصر الرئيت فني تين الماطنات ،فضن عن كو صنهنا
العامل األتاتي اتتمرار بعثات التعدي  ،لذل كا نقنص الميناه يشنك ُل تهديندا خطينرا
عين اتننتمرار بعثننات التعنندي  ،وكننا توزيننع نقنناط إمنندادات المينناه عين الطرينني أمننرا
مهما((95؛ لذل كانت إدارة المياه هنا مهمة م مها الدولة الرئيتية ،ولك في
أتاتيا و ص
هذه الاالة كا م المتتايل إنشا نظا لنقل المياه في هذه المناطي الصاراوية النائية
البعيدة ع وادى النيل ،لذل قامت إدارة الدولة بإتتخدا الصهاريد واآلبار.
فقد عثر عي متنافة تنتي كيينو متنرا تقريبنا من قآلنط داخنل الصنارا فني واانة
لجتيه عي بئر قدي  ،واوله مجموعة م أكواخ صخرية ضيقة ليعمال وشوادي لرفع
المينناه .وصننور فنني بردينة تننوري فنني أ الآلننواخير بئننر ،وقنند شننيد اولننه تننورا لياآلنناظ
عييه) ،(96اي ُ تتضم تين البردينة خريطنة تاندد مواقنع الجبنال ،والمنناج  ،والقنرى،
والماطننات ،والطننري كمننا اننددت موقننع البئننر الننذ يمنند تي ن المننناج بالمينناه .وتنندل
نصوص عديدة وخاصة التي ترجنع لعصنر الدولنة الوتنط إلن مندى انرص المينو
المصريي القدما عي اآلر اآلبار في مناطي المناج والمااجر ،وهذا يشير إل مندى
ااهتما التياتي واإدار القوى باآلر تي اآلبنار لتنأمي بعثنات التعندي  ،كمنا تظهنر
أيضنا إدارة فعالنة قنادرة عين معالجنة أننواع مختيآلنة من المشاكل،اتنيما تين ال ُم َت َعيقننة
بإمنندادات المينناه فنني تي ن المننناطي النا صئ َي نة واألكثننر م ن ذل ن فننإ اآلننر اآلبننار فنني مثننل

)(93

E.Otto, LÄ I, Col.872. See. Urk I, 212, 5; L. Borchardt، ZÄS 42, (1905), 1-11; H.
Goedicke, Königliche Dokumente, 55-57.
) (94دوميني فالبيل وجونيآليي هوتو  "،الدولة والمؤتتات في مصر" ،ص .98
)(95
A. Gasse, L'approvisionnement en eau dans les mines et carrières (aspects techniques et
institutionnels), in: B.Menu (ed.) Les problèmes institutionnels de l'eau en Égypte ancienne et
dans l'Antiquité méditerranéenne, (Cairo 1994) 169-176; D. Driaux, Water History, 8, 54.
)(96
G. Goyon, "Le papyrus de Turin dit "des Mines d'Or" et le Wadi Hammamat", in: ASAE
49 (1949), 381.
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األماك ربما تاعد في تطوير ،ومعرفة متزايدة بشكل تدريجي اول اآلر اآلبار ،التني
ت اتتيرادها إل الواد وبعض المتتوطنات).(97
فتتاد نصوص الموظ الكبير "انو" ع البعثة التي قامت في العا الثام م
عهد المي منتواتب الثالص الت يبيغ عددها ث ثة أا رجل م المدنيي والعتكري ؛
بلرض تأمي طري القوافل وبعثات التعدي ع طريي تمهيد ُ
الطرُ ي واآلر اآلبار(: )98

iw grt ir.n.(i) Xnmt 12 m bAt Xnmt 2 m idAht xt 1 mH 20 m wat xt 1
mH 30 m kt ir.n(.i) kt m iAhtb mH 10 r 10 Hr.s nb
"اآلننرت اثنتن عشننرة بئننرا فنني العشننب وبئننري فن إداهننت  120ذراع فنني اآلخننر و
 130ذراع في اآلخر ،وعميت بئرا اخر في إهتب (ذا)  10X10أذرع عييها كيها (في
()99
كل جوانبها)"
كما اآلر المي منتواتب الثال عشنرة أبنار فني الصنارا  ،اين ينذكر فني نقنو
بواد الامامات أنه خرج مع تبعي شابا ،وجعل الوديا خضص نرة ،وأوجند فيهنا بركنا
م الما  .وأقا الوزير أمنماات وااة صناعية في عهد المي منتواتب الرابع ،وكنا
مكيآل نا بتنآليننذ العمييننة ،وقننا بتعميرهننا بالن ناس ع ن طرينني نقننل بعننض القبائننل إليهننا مننع
قطعانه م عند الشاط لاقامة فيها(.(100
كما عثنر فني وادى فنواخير فني منطقنة الماناجر عين أبنار عميقنة ،أمنا فني بداينة
واد الامامات ُعثر عي ابار عذبة ،واخرى ميصاة ،كما عثرت إادى بعثنات أمناتنب
الثاني عي خزا ما طبيعي ،كما ُع صثر عي مجموعة خزنات أو صهاريد أخنرى فني
واد الع قي) .(101كانت المناج ال ُمت َت َلية في الصارا الشرقية في ااجة ماتة كنذل
)(97

D. Driaux, Water History, 8, 54.
()98عبد العزيز صال  "،اضارة مصر القديمة واثارها ،ج ،"1ص  ،430-429انظر أيضا :
K. A. Kitchen, "Punt and How to Get There"in: Orientalia 40 (1971), 190; Abdel Monem A.
H Sayed, "Discovery of the Site of the 12th Dynasty Port at Wadi Gawasis on the Red Sea
Shore. (Preliminary Report on the Excavations of the Faculty of Arts, University of
;Alexandria, in the Eastern Desert of Egypt - March 1976)", in : RdE 29 (1977), 138-178
Idem, " New Light on the Recently Discovered Port on the Red Sea Shore" ,in: CdE 58, Nos.
115-116 (1983),29-30
(99) J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.114, 83; BAR.I, §§ 430-431.
) (100دوميني فالبيل وجونيآليي هوتو  " ،الدولة والمؤتتات في مصر"،ص  ،98أمنية عبد الآلتا
مامد التودان  " ،المناج والمااجر في مصر القديمة" ،ص ،108
J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.1, 32; BAR.I, §454; LD .II, 149 G.
)(101
R. E. Zitterkopf and S.E. Sidebotham," Stations and Towers on the Quseir-Nile Road",
in: JEA 75 (1989), 163; J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.191, 28; Nr.192; 113.
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إل أ تتمك م اتتخدا مياه تكو تات تصنر صفها بنوفرة؛ لنذل كاننت الميناه متنوفرة
في المنش ت العمالية القريبة م مناج كبريت الرصاص فني جبنل زينت بجنوار البانر
األامر) .(102كما اعتمدت مناج الذهب التي أنشأها المي تيت األول شري إدفو عين
بئر وردت إشارة إليه في معبد الرديتية  .اي أصب الطريي المؤدية إل تي المناج
في عهد تيت األول صعبا ،ووعرا بتبب قية المياه؛ لذل قا َ تيت األول بنآلته باآلر
بئر في هذا الطريي أطيي عييه ات "تيت بتا " ،اي ُ َجا َل في الصارا بنآلته بااثا
لياآلر فيه بئرا ليذي ينذهبو إلن منناج النذهب خن ل الطريني).(103
عي أات مكا
َ
كما عثر عي بئنر فني واد الهنودى قبنل ماناجر الجشنمت بانوال تنبعة كيينومترات
واولننه اننائط قنندي ) .(104ويتضن من نقننوو لواننة كوبننا تننأمي الطرينني المؤديننة إلن
مننناج الننذهب شننري واد الع قنني عننند طرينني رتن خطننط لاآلننر ابننار عين الطرينني
الوعص ر الآلقير م المياه لتأمي بعثات التعدي التي تعمل عي اتتخراج الذهب م واد
الع قي).(105
أما في الصارا اللربية اهت الميو بتأمي طريي درب األربعي م أتيوط إل
الخارجة وعند وااة تييمة ،فمازال هنا اثار لوجود ابار ليمياه عي درب الطرفاو ،
)(106
كما عثر عي بئر في وااة تييمة ،واخر عي درب األربعي مقابل كوبا .
ويتضن مم نا تننبي منندى أهميننة اآلبننار ااقتصننادية التنني تتمثننل فنني تننأمي الطننري
المؤديننة لمننناطي المانناجر والمننناج  ،وكننذا فنني إمننداد بعثننات التعنندي بالمينناه ال زمننة
ل تتمرار تي البعثات في أعمالها ،فض ع دور تي األبار في إمداد ماطات إرااة
القوافننل والجيننوو بالمينناه ال زمننة .كمننا يتضن من النصننوص المصننرية القديمننة منندى
ااهتمننا التياتنني واإدار القننوى باآلننر تينن اآلبننار لتننأمي  ،وإمننداد طننري القوافننل
وبعثات التعدي بالمياه.
خامسا :الموظفون القائمون على إدارة آبار المياه الجوفية:
ً
يتض م األدوار المهمة والمتعددة آلبار المياه الجوفية مدى أهميتها ااقتصادية
الت تتمثل ف إمداد المد والقرى بالمياه ،وف ر وتوتيع رقعة اآلراضي الزراعينة
وفي تأمي طري القوافل وبعثنات التعندي  .لنذل كنا من البنديهي أ إدارة تين اآلبنار
) )102دومينين فالبينل وجونيآليين
األباطرة الروما )  ،ص.98

هوتنو  :الدولننة والمؤتتنات فني مصننر (من الآلراعنننة األوائنل إلن
)(103

LD III, 140 B5; KRI I, 66, 8-10; BAR III, §171, 82.
A. Fakhry, [Sammlung] Recent explorations in the oases of the western desert, (Cairo,
1942), 18.
)(105
KRI.II, 355, 3-2; 11; P. Tresson, La stèle de Koubân, 5, 9- 13; BAR, §286.See, KRI.II,
357, 3-4;10.
) )106أمنية عبد الآلتا مامد التودان  "،المناج والمااجر في مصر القديمة" ،ص .134
)(104
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واإشرا عييها كا يخضع لاشرا المباشر م صق َبل اإدارة المركزية لينب د ،نظنرا
أل إدارة توزيننع وإمننداد المينناه كانننت منننذ العصننور القديمننة مهمننة منن مهننا الدولننة
الرئيتية .فض ع أ تي اآلبار كانت تخضع لعميية اإاصا التي م خ لصها يمك
لياكومننة أ تتعننر عين جميننع أمن وثننروات الننب د من أراض زراعيننة ومننواو،
ومننوارد معدنيننة ،ومننوارد بشننرية واقتصننادية ،ومنن خ لصهننا أيضننا تقنندر الضننرائب،
وتآلرضننها بننل وتتننهل جمعهننا) ،(107أى أ اآلبننار كانننت من األمن  ،أو من األعمننال
الاكومية الت كاننت تآلنرض عييهنا ضنرائب ويتضن ذلن من المرتنو النذ أصندره
أمنر
المي بب األول لاماية تنكا مندينت أهرامنات تننآلرو ،النذى ورد فينه أ المين
َ
بعد إاصا قنوات الر والبنر  ،واآلبنار ،وقصن َرب الميناه واألشنجار التنابعي لمندينت
األهرا إعآلاهما م الضريبة(.)108
لذل كنا من الطبيعني أ يكنو لتين اآلبنار عندد كبينر من القنائمي والمشنرفي
عييها ،نظرا ألهمي صتها ااقتصادية ،يقومو بالتآليو وإجرا الصيانة ال زمه لهنا بصنآلة
منتظمة .لك لألت ل تقد المصادر التي ورد فيها ذكر تي اآلبار إا لقبا واادا فقنط
م األلقاب اإدارية متعيقا بالتآلتيو عين اآلبنار ،ولن ينت ذكنر هنذا اليقنب اإدار فني
المراجع الخاصة باأللقاب اإدارية) ،(109نظرا أل المصدر الذ ورد فيه هذا اليقب لن
ُي َقد أتما الموظآلي الذي امينوا هنذا اليقنب .وهنو لقنب مآلنتو اآلبنار ،وقند ورد عين
ظهر بردية توري رق (110)1874التي ترجنع لعهند المين رعمتنيس الثناني ،وياتنوى
ظهر البردية عي قوائ الضرا صئب التي جمعت في عهند المين رعمتنيس الثناني ،وفني
) (107إت

عامر " ،إاصا الماشية في مصر القديمة ات نهاية عصر الدولة الاديثة " ،ص.2
)(108

See. Urk I, 212, 5; L. Borchardt، ZÄS 42, (1905), 1-11; H. Goedicke, Königliche
Dokumente, 55-57; D. Driaux, Water History, 8, 2016, 45; N. Strudwick, Writings from
Ancient word, 16, 103-105.
)(109
See. D.Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old
Kingdom, 2vols, (Oxford 2000); W.A.Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious
Titles of the Middle Kingdom, (Beirut 1982); J.A. Taylor, An Index of Mal Non-Royal
Egyptian, Titles, Epithets& Phrases of the 18th Dynasty, (London 2001); A.R.Al-Ayedi, Index
of Egyptian Administrative of Religious and Military titles of the New kingdom, (Cairo
2006).

) (110دو عي وجة بردية توري  1874قائمة بأتما الميو  ،التي تعر
أما ظهر البردية ياتو عي قوائ خاصة بالضرائب انظر :

بات قائمنة بردينة تنوري

M. Bellion, Égypte ancienne. Catalogue des manuscrits hiéroglyphiques et hiératiques et des
dessins, sur papyrus, cuir ou tissu, publiés ou signalés,( Paris, 1987),283; A.H. Gardiner, The
royal canon of Turin , (Oxford 1959), pl . 5-9; 15-17; KRI II, 815-827, §287; RITA. II, 535;540; W. Helck," Anmerkungen zum Turiner Königspapyrus", in: SAK 19 (1992), 150-216
W. Helck, Materialien, Teil .I ,(Wiesbaden 1961), 250;Teil .III , 272(468); Teil VI, 930;973976;1002;1004;1011; D.A. Warburton, State and Economy in Ancient Egypt. Fiscal
Vocabulary of the New Kingdom, (Fribourg / Gottingen 1997), 159-164.
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أاد تي القوا صئ قائمنة خاصنة ب بنار المين رعمتنيس الثناني يتنبقها لقنب إدار متعيني
باألشرا والتآلتيو عي هذه اآلبار:
pA rwD n tA Xnmt Ra ms(w) mri imn nty m tA b(i) ….rA
()111

" مآلتو ابار رعمتو مابوب أمو الذ في "......

و يتض م هذا النص أ هنا فئنة من منوظآلي اإدارة المركزينة ليدولنة كاننت
وظيآلته اإشرا عين اآلبنار بكافنة أنوعهنا ،والتآلتنيو عييهنا والعمنل عين صنيانتها.
وم البديهي أ هذه الوظيآلة ظهنرت فني عصنر الدولنة القديمنة عين النرغ من عند
وجود أ نص أو دليل أثرى يشنير إلن هنذه الوظيقنة فني تين الآلتنرة التاريخينة ،ولكن
النورادة فني مرتنو
خضوع تي اآلبار في عصر الدولة القديمة إل عميينة اإاصنا
ص
دهشور الخاص بالمي بب األول يشير إل أ اآلبنار فني عصنر الدولنة القديمنة كاننت
تخضع ليتآلتيو م صق َبل موظآلي الدولة في تي الآلترة التاريخينة ،ولكن صنمت مصنادر
ونصوص عصر الدولة القديمة ع تي الوظيآلة جعل م الصعب التعنر عين مهنا
وواجبات تي الوظيآلة ،و كذا التعنرُّ عين فئنات أخنرى من المنوظآلي كاننت مهنامه
اإشرا عي تي اآلبار .وم الطبيعي أيضا أ تتتمر تي الوظيآلة في عصر الدولة
الوتط  ،والنذى يؤكند ذلن النصنوص العديندة التني ترجنع لتين الآلتنرة التاريخينة التني
تشير إل مدى اهتما ميو عصر الدولة الوتط باآلر اآلبنار) ،(112ورغن أ النظنا
اإدار فني عصنر الدولننة الوتنط تمين َز بأننه نظنا ماكن شننامل دقيني المهنا ؛ إا أ
مصادر ونصوص هذا النظا لن ينرد فيهنا أى إشنارة لتين الوظيآلنة .ولكن ظهنور تين
الوظيآلة في عصر الدولة الاديثة يشير إل أ هنذه الوظيآلنة ظهنرت فني عصنر الدولنة
الوتط أيضا نظرا أل التنظي اإدار لمصر في أواخر عصر الدولة الوتط كنا
مشابها – إل اد كبير -ليتنظي اإدار الذ ظهر فني عصنر الدولنة الاديثنة.وي اظ
أ وظيآلنة مآلنتو اآلبنار لن تظهنر فنني النصنوص الخاصنة بعهند األتنرة الثامننة عشننر،
ولك هذا ا يشير إل عد وجود تي الوظيآلة في النظنا اإدار الخناص بتين الآلتنرة
التاريخية ،والذ يؤكد ذل أ هذه الوظيآلة ظهرت في النظا اإدار الخاص باألترة
التاتننعة عشننرة ،وهننو امتننداد لينظنا اإدار الننذ وضننعت قواعننده فنني بدايننة األتننرة
الثامنننة عشننرة  .ويننرى الباا ن أ تننبب صننمت النصننوص واألدل نة األثري نة المتعيقننة
باإدارة في مصر القديمة ع الوظائ المتعيقة باإشرا والتآلتيو عي اآلبار يرجنع
إل أ تي الوظائ م الوظائ الصليرة ذات أهمية إدارية قييية الشأ ؛ لذل قا َ بها
)(111

KRI II, 826,5 ; W. Helck , SAK19 (1992), 200
J. Couyat et P. Montet, Hammâmât, Nr.191, 97; Nr.114, 83; Nr.191, 28; Nr.192; 113.
;Nr.1, 32; BAR.I,§454; LD .II, 149 G. R. E. Zitterkopf and S.E. Sidebotham , JEA 75
(1989), 163
)(112
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موظآلو صنلار ذو شنأ غينر كبينر فني النظنا اإدار  ،والن صذ يؤكند ذلن أ وظيآلنة
مآلتو اآلبار ذكرت مرة واادة فقط في نصنوص األتنرة التاتنعة عشنرة ،وبندو ذكنر
ات الموظ الذ امل هذا اليقب.
نتائج البحث:
َيتضص م دراتة ابار الميناه الجوفينة أ المصنر القندي اتنتخد مآلنردات عديندة
ليتعبيرع ابنار الميناه الجوفينة ،ولكن أكثنر تين المآلنردات اتنتخداما همنا المصنطياا
التالينننا  Sd.t ،Xnm.t :وهمنننا مصنننطياا عامنننا يشنننيرا إلننن ابنننار الصنننارا ،
يعنند مصننطي  Xnm.tم ن أكثننر المصننطياات اتننتخداما
واألراضنني الزراعي نةَ .اي ن ُ َ
ليتعبير ع المنش ت الخاصة بإمداد المياه ،اين ُ اتنتخد بشنكل عنا ومجناز ليتعبينر
ع ن اآلبننار ،والينننابيع فنني الص نارا وصننهاريد ال صق ن ع والاصننو  ،وعي ن األقننل فنني
عصر اانتقال الثال اتتخد ليتعبير ع ابنار المنناطي الزراعينة كمنا هنو واضن من
يعبر عن اآلبنار الصنناعية والصنهاريد التني تن
نص وااة الداخية ،أما مصطي َ Sd.t
اآلرها بيد اإنتا في الصارا  ،وفي ال صق ع واألراض الزراعية .كما يتض م تي
الدراتة مندى األهمينة ااقتصنادية آلبنار الميناه الجوفينة ،التني تتمثنل فني إمنداد وتنوفير
المينناه ليمنند والمتننتوطنات (قننرى العمننال) ،ويتضن من نظننا إمننداد المينناه فنني تين
المناطي أنه كا ليدولة دور أتاتي فني ذلن النظنا عبنر اإدارة المايينة أو األقييمينة،
اي تقو بتنوفير أراض تاتنوى عين مصنادر ليميناه تنوا كاننت قنناة أو ابنار لتكنو
مصنندرا إمننداد تي ن القننرى بااتياجاتهننا اليومي نة م ن المينناه ،فض ن ع ن تننوفير األينندى
العامية التي تقو بنقل تي المياه .كمنا كنا آلبنار الميناه الجوفينة دور فني توتنيع رقعنة
اآلراضننني الزراعينننة وخاصنننة فننني الواانننات ،وفننني رى وإمنننداد أراضننن معيننننة مننن
األراضي الزراعية بالمياه ،وخاصة البتاتي والمزارع .ونظرا أل ميكية اآلبار كانت
تقو بتاتي وتوتيع ورى األراضي الزراعية ،كا ُيآل َرض عي تي اآلبنار ضنريبة،
ويتض ذل م مرتنو المين ببن األول .وكنا آلبنار الميناه الجوفينة دور فني تنأمي
الطننري المؤديننة لمننناطي المانناجر والمننناج  ،وكننذا فنني إمننداد بعثننات التعنندي بالمينناه
ال زمننة اتننتمرار تي ن البعثننات فنني أعمالصهننا ،فض ن ع ن دور تي ن اآلبننار فنني إمننداد
ماطات إرااة القوافل والجيوو بالمياه ال زمة .كمنا يتضن من النصنوص ال صمصن صرية
القديمة مدى ااهتما التياتي واإدار القو باآلر تين اآلبنار لتنأمي  ،وإمنداد طنري
القوافل وبعثات التعدي بالمياه .ويرى الباا أ غيناب الوظنائ المتعي َقنة باألشنرا ،
والتآلتنيو عين اآلبنار يرجننع إلن أ هنذه الوظنائ وظننائ إدارينة قييينة الشنأ تقينندها
موظآلو صلار الشأ ؛ أدى ذل إل عند ذكرهنا فني النصنوص المتعيقنة بناإدارة فني
مصر القديمة.
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N.de G. Davies, The Rock tombs of El-Amarna, vol .I, (London 1903), Pl, XXXII; C.J. Eyre,
"The Water Regime for Orchards and Plantations in Pharaonic Egypt" in: JEA, 80 (1994),
fig. 3, 67.
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Economic importance of groundwater wells
in ancient Egypt
Dr. Islam Ibrahim Amer
Abstract:
Groundwater (springs - wells) is a source of fresh water in ancient
Egypt. It is the water found in the rocky layers of the ground. It is
extracted naturally by means of springs or artificially by drilling
wells. Its importance is evident in places where water sources are
depleted, such as deserts surrounding the Nile and its oases. The
paper aims at clarifying the economic importance of the
groundwater derived from the drilling of wells and the extent of
the ancient Egyptian's exploitation of wells. It also points out how
groundwater wells are managed and the responsible officials and
those who maintain them. Moreover, it shows the roles of wells in
life and economic aspects represented in supplying water to cities
and irrigating agricultural land and securing convoys' roads and
mining missions.
Keywords:
Groundwater ؛Wells ؛Water supply ؛Villages and Towns ؛Gricultural land؛
Caravans ؛Quarries and Mines.
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