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 الملخص : 

وقد ُذكر الخّبازون في النصوص  ،االقتصادية المهمة في مصر القديمة وهي مهنة الخّبازيتناول هذا البحث إحدى المهن 
وتتطورت مهنة الخّباز عبر العصور حتى أنه في عصر الدولة الحديثة كانت هناك  ،المصرية القديمة منذ أقدم العصور

هدف البحث إظهار ما جاء ستوي ،مصطلحات تعبر بصورة واضحة عن الخّبازين المتخصصين بأنواع بعينها من المخبوزات
دور الخّباز وأجره في صناعة  عن هذه المهنة من مفردات في اللغة المصرية القديمة وكل ما يتعلق بهذه المهنة من حيث

شراف ا هم في النصوص المصرية ؤ ء بعض الخّبازين الذين وردت أسماخرى وأسمالدولة عليه ومرتبته بين المهن األالخبز وا 
 القديمة .

 : الكلمات الدالة

 صانع أرغفة . ؛المخابز؛ المشرف على الخّبازين؛ الخبز؛ الخّباز
Abstract: 

 This article investigates the baker's profession, an essential economic profession. The article 

shed light on the vocabulary of the profession and its social status based on titles, wages, and 

supervision conditions. Moreover, the writer attempts to rank the baker among other 

professions and mentions the names of some bakers in ancient Egypt texts. 
Keywords:  

The baker, the bread, the baker's supervisor, the bakery, the loaf maker. 
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المقدمة: .1  

 مسئولية (يبر ن)، ويتولى المعبود رئيسة في مصر القديمةكان للخبز أهمية كبيرة عند المعبودات ال
، ويمأل يصنع الخبز، ويخلق المحاصيلهو من " (ير نب)، فالمعبود الحبوب، المادة الرئيسة لصناعة الخبز

 ،والملك حين يقدم الخبز ،"والبشر األراضي بالبذور ويحول الطمي لمزروعات مما يضمن الحياة للمعبودات
 1.  ي "بر هو " ابن المعبود ن

 ،داخل البالد من أصحاب المهنفئة مهمة بين الفئات األخرى في مصر القديمة صانعو الخبز  كان
ن صناعة الخبز كانت إوحيث  ،ظهر ذلك من خالل وجودهم في كثير من مناظر الحياة اليومية بالمقابرو 

كان من ف ؛ تنقية ودق وغربلة وطحن ونخل وعجن وتشكيل أرغفة وتسوية للخبزمن  تتضمن مراحل عديدة
وزع فيه تُ  اعملية صناعة الخبز عماًل جماعي  ت ولذلك تطلب   ؛الصعب على شخص واحد أن يقوم بهذه العملية

وتراوح عدد العمال استنادًا على ما  ،وتناسب عدد العمال طرديًا مع كمية وحجم الخبز المطلوب ،األعمال
من ثالثة القديمة وحتى نهاية الدولة الحديثة  جاء في مناظر صناعة الخبز الموجودة في المقابر منذ الدولة

إلى ما يزيد  ،2 -سرة الخامسة بسقارةمن األ وهو ما وجد في مقبرة نفر أرتف -أشخاص كأقل عدد للعمال 
، ويقوم هؤالء العمال بكل أعمال صناعة الخبز من 3 -وهو ما وجد في مقبرة تي بسقارة –عن عشرة عمال 

ن كان نصيب النساء في  ،4هؤالء العمال منهم الرجال ومنهم النساء ،وغيرهاتنقية ودق وطحن وعجن  هذا وا 
 كذاو  ،ناوبه الرجال والنساءت الدقو  ،فمعظم عمليات الطحن قامت بها سيدات ،العمل أكبر من نصيب الرجال

 . 5تسوية الخبز في األفران اشترك فيها الرجال والنساء

  

                                                           

 . 52، م2010، ترجمة : سهير لطف اهلل ، القاهرة ،  قرابين اآللهة في مصر القديمة ـي، ڤسيلـ يل،ڤكو 1
2 WRESZINSKI,W., Atlas zur Altaegyptischen Kulturgschichte, Leipzig, III , 1936, 13, 57 A. 
3 STEINDORFF, G., Das Grab des Ti, Leipzig, 1913, 83-86.  

تشير مناظر صناعة الخبز في المقابر إلى اشتراك األطفال في إعداد الخبز، سواء كان بالمشاركة الفعلية حيث قيامهم  4
طفال بمضي الوقت يتعلمون منهم ويتولون بما كان هؤالء األبائهم، ور آمهاتهم و بأعمال الغربلة والنخل أو مجرد مرافقين أل

 .145، م2009 القاهرة، ،الخبز في مصر القديمة ،إيمان محمد ؛ المهدي،المهمة خلفًا لهم
 .144الخبز في مصر القديمة، ، المهدي 5

تساعد  اً أحيان  ومع ذلك، ،rtH) يذكر بأن:"الرجال فقط هم من ُأطلق عليهم لقب" الخّباز" ) FISHERيشير الباحث هنا أن 
 " . البيرة صفي الهريس لصناعة خميرةوُتظهر بعض المقابر المرأة تُ  المرأة صانعي خميرة البيرة،

FISCHER, H.G., Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan Period , New York , 2000, 22. 
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إذ ، ة از الخبوحرفته هي  ،هو الشخص المتخصص في صناعة أو عمل الخبز على أية حاللخّباز ا
ويقال اختبز فالن إذا عالج دقيقًا أي عجنه ثم  ،خبز الخبز يخبزه وأخبزه أي عمله واالختباز هو اتخاذ الخبز

أيضًا الخابز  الخّبازويسمى  ،6خبز القوم يخبزهم خبزًا أي أطعمهم الخبز :يضًا أوقيل  ،خبزه في ِملة أو تنور
المصرية القديمة  اللغةمن مفردات في  هدف البحث تجميع ما جاءستوي ،7وكذلك صانع الخبز وبائع الخبز

شراف الدولة عليه ومرتبته بين المهن الخّبازودور  في  همين الذين وردت أسماؤ الخّباز وأسماء بعض  ،وأجره وا 
 المصرية القديمة . المصادر

 في اللغة المصرية القديمة : الخّبازالمفردات الدالة على  .1

    تية :باألشكال اآل الخّبازأورد قاموس برلين كلمة 

  rtH 8 ,   rtH.tj 9 ,   rtH.tj 10 , rtH.tj 11, 
-  rdH 12 ,  Xntj 13 ,  Qfnjj 14, Qfnjj 15,  Qfn.w 

16,   Ps 17,  psi 18. 

 تية :باألشكال اآل الخّبازفي قاموسه كلمة  Leskoأورد كما 

 -  - 
 

 -  rtHty 19  ,  ps 20. 

                                                           
 .1052 ،1،2جـ ،م2005، بيروت ، العربلسان األنصاري، ابن منظور،   6
 .215، 1983، بيروت، محيط المحيطالبستاني، بطرس،  7

8 Wb II 459,13. 
9 Wb II 459,14. 

، إال أنها وردت بالشكل أن هذا الشكل ورد في الدولة الوسطى بالشكل  -ربما دون قصد  -يمان المهدي إذكرت 

 . وليس العالمة  لعالمة الموضح أعاله با
Wb II 459,14. 

  إال أنه قرأ الشكل،  xnti قرأه Newberry كما أشارت إلى أن
  xnti  . 

NEWBERRY, P.E., Bani Hassan, London, I, 1893, 47, XXIX. 
10 Wb, II, 459. 
11 Wb, II, 459. 
12 Wb, II, 469,3. 
13 Wb, III, 301. 
14 Wb, V, 33,1-2. 
15 Wb, V, 33. 
16 Wb, V, 33,3. 
17 Wb, I,  552 ,12-14. 
18 Wb, II, 442 ,5. 
19 LESKO, L.H., A Dictionary of Late Egyptian, USA ,I , 2002, 280. 
20 LESKO, A Dictionary of Late Egyptian, I ,155. 
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 تية :في قاموسه باألشكال اآل الخّبازكلمة  Wardأورد وقد 

 -  -  -  rtH. Ty 21   -  Qfny 22 . 

 تية :األشكال اآل الخّبازعن للتعبير   Gardiner أوردوكذلك 

  rtHty 23,  psi 24,  irw 25,  -  rtHty 26 . 

 تي :بالشكل اآل الخّبازكلمة أيضًا  Jones أوردكما 

 rtH(ty) 27. 

 تي :بالشكل اآل الخّبازفي قاموسه كلمة  Erichsenورد أو 

amr 28. 

 :تي بالشكل اآل في الخّبازكلمة  Westendorfو  ernyÇو Crumكّل من أورد وأخيرًا 
29 . 

ي المصادر ـــهورها فــــــقًا لظــــــوف الخّبازمة ــــــى كلـــــة علـــــــالدال -رــــسالفة الذك – يمكن تقسيم المفردات
 المصرية القديمة من األقدم إلى األحدث كما يلي :

 الدولة القديمة :في المصادر النصية المؤرخة إلى "  الخّباز " لمةك.1.1

  "الخّبــازكلمــة " نإلــى أ "الخّبــاز"يمــة التــي وردت بهــا كلمــة النصــوص المصــرية القدخلصــت دراســة 

 جاءت في عدد من مقابر الدولة القديمة كما يلي :

                                                           
21 WARD, W.A., Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom with a 

Glossary of Words and Phrases Used, American University of Beirut , 1982, 104, No. 860.   
 .، استنادًا على قاموس برلين  rtH.tyوليس  xntyتقرأ  أن الكلمة إلي يشير الباحث 

Wb, II 459; Wb, III 301.  
22 WARD, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles, 178, No, 1542. 
23 GARDINER, A.H., Ancient Egyptian Onomastica, Plates , Londres, 1947, XXIII ; Gardiner, A.H., Ancient 

Egyptian Onomastica, Text, I, Londres, 1947, 64-65. 
24 GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, Text , I , 64-65. 
25 GARDINER,, Ancient Egyptian Onomastica, Text , I, 65-66. 
26 GARDINER, A.H., Egyptian Grammar, Oxford, 2001, 519,578. 
27 JONES, D., An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom, I, Oxford, 

2000, 494, No. 1484. 
28 ERICHSEN, W., Demotisches Glossar, Kopenhagen, 1954, 61, 10. 
29 CRUM, W.E., A Coptic Dictionary, Oxford, 1939, 8b-9a; ČERNÝ, J., Coptic Etymological Dictionary, 

Cambridge, 1976, 6; WESTENDORF, W., Coptisches Handwörterbuch, Heidelberg, 1977, 486. 
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فـي متحـف  H. 532على الجدار الطويل لمقصورة محفوظه برقم  –"الخّباز" rtH.tiجاءت كلمة  .1.1.1
-Ii"إينفــرت  لمدعولـــ -ربمــا مــن جبانــة الملــك منكــاورع  نســب إلــى المقبــرة المفقــودة والتــي تُ  ،كارلســروه بألمانيــا

Nfr.tوتـــدري فـــي الوظـــائف وحمـــل العديـــد مـــن األلقـــاب مـــن بينهـــا "  ،األســـرة الرابعـــة عصـــر " الـــذي عـــا  فـــي
ذات  تـهعجينالـذي تكـون   psnخبـز صـنعوني خمسـة رجـالالمشرف على هرم الملك منكـاورع "  حيـث يظهـر 

خبـــازين أربعـــة عجنهـــا وتشـــكيلها علـــى ألـــواح خشـــبية مســـتندة علـــى أقـــدام منخفضـــة بواســـطة  ويـــتم ،قـــوام أقـــوى
: بينمـا  يركـع رجـالن مقابـل بعضـهما الـبعض ،فـي السـجل العلـويف ،أحدهما فوق اآلخـر ،في سجلين نيظهرو 

واحدة مستديرة واألخرى  ،ر له اآلخر قطعتين من العجينُيظهِ  و يديهال يزال أحدهما يعمل على العجين بكلتا 
كمـا ينشـغل  ،"rtH.ti NgAn" ظهـره:خلـف ويقـرأ " ينـادي عليـه:"انظر إلـى عجينـة الخبـز المطحونـةو  ،مسـطحة
الرجــل الجــالس علــى اليســار و  ،ن الموجــودان فــي الســجل الســفلي فــي عجــن العجــين وتشــكيله إلــى أرغفــةاالخّبــاز 
بهـذه تـي شـكلت رغفـة الاأل ثالثـة مـن ،لس المقابل يصنع أرغفة بيضـاويةاوالج ،يصنع أرغفة دائريةو   Ttjيدعى

 :30كما يلي NgAn بإالسممقترنة -(1)الشكل  الطريقة بالفعل بجانبهم

 

 
 

 

 

 

 

 

 بمتحف كارلسروه ةالمحفوظ Ii-Nfr.t( صناعة الخبز  من مقصورة 1شكل )

 App. 15b. aus dem Grab Die Reliefs ,CHÜRMANNS ,عن : لمعد

  مقبــرةل (F)الســجل  فــي أســفل ســجل الجــدار الشــرقي الطويــل -" الخّبــاز"   rtHكلمــة نــت ُدو . 2.1.1
KA-ni-nisw.t بالجيزة  ( (G 2155 يتم عرض ثالثة عشر ذكـًرا  حيث ،األسرة الخامسةعصر المؤرخة إلى

مــرزر  ويظهــرون بتســريحات شــعر قصــيرة مرتــدين  ،جمــيعهم يتجهــون نحــو الجهــة اليمنــى ،مــن حــاملي الهــدايا

                                                           
30 SCHÜRMANN, W., Die Reliefs aus dem Grab des Pyramidenvorsteh-ers Ii-nefret, Karlsruhe,1983, 40 , App. 

15b; PM III2,  298-299. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 

 

rtH.ti NgAn 

 

 نجان )ربما اسمه(الخّباز
 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2023) 1العدد24املجلد

 

 110 ) 133 -105 ( |            الخّباز في مصر القديمة
 

 وألقابهم أمامهمهم ؤ أسماو  عبادة بأيديهم،قرابين الهدايا  ايحمل مقدمو  ،بطول الركبة مربوطة بحزام عند الخصر
Ṯو  Ni-mrtين هما الخّباز مقترنة بأسمي اثنين من  -(2)الشكل  nti 31كما يلي : 

 

 

 

 

 
 بالجيزة KA-ni-nisw.Tللجدار الشرقي الطويل من مقبرة  F( السجل 2شكل )

 . HÖLZL, Reliefs und Inschriftensteine, II, 70عن :  معدل

 M43مقبـرة رقــمالمقصـورة الغربــي المركـزي فـي  الجـدار علـى - "الخّبـاز" rtHوردت كلمـة . 3.1.1
الـذي كـان حاكمـًا للصـعيد  ،فـي محافظـة سـوهاي خمـيمفي جبانة الحواوي  بمدينـة أ Mnw-@mالخاصة بـ 

في السجل الذي ُيظهر تقديم القرابين المتنوعة من اللحوم والطيور وأنواع الخبز  ،في أواخر األسرة الخامسة
 : 32كما يلي  -( 3)الشكل  المختلفة

 

  
 
 
 

 بأخميم Mnw -@mمقبرة تقديم القرابين للجدار الغربي لمقصورة  سجل( 3شكل )
 .KANAWATI, The Rock Tombs of El-Hawawish, 5, FIG. 8 عن : معدل

 : وعصر االنتقال الثاني في مصادر الدولة الوسطى"  الخّباز" كلمة  .2.1

                                                           
31 JUNKER , H., Giza II : Die Mastabas der Beginnenden V. Dynastie auf dem Westfriedhof, Wien-Leipzig, 

 1934, 166; HÖLZL, R., Reliefs und Inschriftensteine des Alten Reiches , II, in: CAA Lfg Wien 21, Mainz 

 2000, 41-43, 70, 81. 
32 KANAWATI,N., The Rock Tombs of El-Hawawish: The Cemetery of Akhmim, 5, Sydney, 1985, 7,18-20;  

https://aaew.bbaw.de/tla/servlet/GetTextDetails?u=guest&f=0&l=0&db=0&tc=15114&fbclid=IwAR3raG

vsRKjLPANCnOfzOd8m99QrsYULPBSpNKBTaRUizXU_v4iwgnC-88, Accessed Jun 17,2022 – 11:30PM.  

على المناظر والنقو   يشير الباحث إلي أن سجل المناظر والنقو  هنا قد تهشرت منه بعض المناظر والنقو  ، واستناداً 
 ( فإن كلمة الخّباز كان يليها اسم الخّباز غير أنه قد تهشر. 2و  1المشابهة له )على سبيل المثال الشكالن

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

         

rtH Ni-mrt 

rtH Ṯ nti 
 الخبّاز ني مريت

 الخبّاز ثنتي

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
         rtH الخّباز 

http://giza.fas.harvard.edu/pubdocs/209/full/
https://aaew.bbaw.de/tla/servlet/GetTextDetails?u=guest&f=0&l=0&db=0&tc=15114&fbclid=IwAR3raGvsRKjLPANCnOfzOd8m99QrsYULPBSpNKBTaRUizXU_v4iwgnC-88
https://aaew.bbaw.de/tla/servlet/GetTextDetails?u=guest&f=0&l=0&db=0&tc=15114&fbclid=IwAR3raGvsRKjLPANCnOfzOd8m99QrsYULPBSpNKBTaRUizXU_v4iwgnC-88
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جاءت   "الخّبازأن كلمة " " إلىالخّباز خلصت دراسة النصوص المصرية القديمة التي وردت بها كلمة "
 كما يلي : وسطىالدولة الالبقايا األثرية التي تؤرخ إلى عدد من  على

 " : الخّبازويعني "  rtH.ty لقبال.1.2.1

(  حــارس الخزانــة ) Nb-pwلوحــة علــى فــي الســجل الثالــث  –"الخّبــاز"   rtH.tyكلمــةنــت ُدو . 1.2.1.1
ــــم ومحفوظـــة بـــرقم  ،ثانيـــة عشـــرةمؤرخـــة إلـــى األســـرة اللا ،الفيوممدينـــة حرجـــة بـــبtomb 41) ) تـــهن مقبر ــــــ

Carlsberg ÆI 1540 Ny، هنــاك وأعلــى مائــدة القــرابين  ،يوجــد رجــل جــالس وأمامــه مائــدة قــرابين حيــث
 : 34كما يلي Snb بإالسممقترنة  -( 4)الشكل  Snb  الخّبازمقدمة إلى  نصيغة قرابي

 

 حرجة بالفيومالالمكتشفه في مقبرته في  Nb-pw من لوحة 3( السجل رقم 4شكل )
 .ENGELBACH, Harageh, PL. LXXI    :عن معدل

  BH3 علـى الجـدار الغربـي للغرفـة الرئيسـة للمقبـرة  رقـم –"الخّبـاز"    rtH.ti وردت كلمـة.2.2.1.1
ســرة التــي تــؤرخ إلــى األ ،والمشــرف علــى الصــحراء الشــرقية ( ،) أميــر إقلــيم الوعــل xnm-Htp IIالخاصــة بـــ 

                                                           

 . rtH.ti تقرأ هنا بالداللة  الصوتية  الكلمة  33 
https://pnm.uni-mainz.de/2/inscription/2121#8423 (Accessed at 27 Jan 2002 – 9:40 pm). 

 ، استنادًا على ما ورد في قاموس برلين . xntyإال أن الباحث يرى أن القراءة الصحيحة هي 
Wb II 459; Wb III 301. 
34 ENGELBACH, R., Harageh, London, 1923, 26. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
 

       
 

 

1- Htp di nsw wsir nTr aA  nb AbDw 

2- di .f Hnqt pAt n kA n rtH.ty 33 

 snb n mAa xrw 

 

قربان يقدمـه الملـك )إلـى( أوزيـر، المعبـود  -1
 العظيم، سيد أبيدوس 

يمــنح )يعطــي( الجعــة، والخبــز، مــن أجــل  -2
 كا )قرين( الخّباز سنب صادق الصوت .
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مـرتين إحـداهما  –( 535 )الشـكلوذلك في أحد مناظر الحياة اليومية الـذي يمثـل صـناعة الخبـز  ؛الثانية عشرة
 : 36والثانية منفردة كما يلي Id الخّبازمقترنة باسم 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
1- 

 
 

2-  

1-  rtH.Ty 37 
2- rtH.ty Id 

 الخّباز  -1
 ايد الخّباز  -2

 

 

 

 ببني حسن  xnm-Htp IIة الغربي من مقصورة مقبر لجدارعلى ا 4رقم  صف( ال5 )شكل
                                                          .NEWBERRY, Bani Hassan , I, XXIXمعدل عن :                         

 nti-m-HAt Mrt# مـن لوحـة السـطر الرابـع عشـر فـي  –"الخّبـاز"   rtH.ti  وردت كلمـة.3.2.1.1
 ،الدولـة الوسـطى مـن ،الفنـون بفيينـابمتحـف تـاريخ  Wien ÄS 195 ومحفوظـة بـرقم ،فـي أبيـدوس مكتشـفةال

 sn.f rtH.ty: 14رقم حيث نقرأ في السطر  ،لروح صاحب اللوحة tp di nsw@منقو  على وجهها صيغة 

imnii  السمبامقترنة  –(6)الشكل imnii 38كما يلي : 

 

 
 

 
 متحف تاريخ الفنون بفيينا ب nti-m-HAt Mrt# من لوحةالسطر الرابع عشر  (6شكل )

 .HEIN & SATZINGER, Stelen  des Mittleren Reiches, II,131           معدل عن:

                                                           
 29إال أنها جاءت في اللوحة رقم  Bani Hassan,Iفي  19وردت في اللوحة  رقم  rtH.ti  أن كلمة ,.WARD, W.A أشار 35

 .5الموضحة أعاله في الشكل رقم 
WARD, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles, 104 . No. 860.    
36 NEWBERRY, Bani Hassan , Vol.I, 39, 47 , 68; https://pnm.uni-ainz.de /2/inscription/3475#34749 

(Accessed at Jan 31, 2022 – 1:54 am). ; 

حكام األقاليم في مصر الفرعونية ( : 1حسن محمد محي الدين ، دراسات تاريخ حضارة مصر والشرق األدنى القديم ) السعدي،
 .209، 1991، األسكندرية ، )دراسة في تاريخ األاقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى( 

 .9، هام  3أنظر أعاله xnty  قد قرأ هذا الكلمة  Newberryالذكر أن يجدر ب37 
NEWBERRY, Bani Hassan, I, 47. 
38 HEIN, I., & SATZINGER, H., Stelen des Mittleren Reiches II. Einschliesslich der I. und II. Zwischenzeit, Corpus 

Antiquitatum Aegyptiacarum. Kunsthistorisches Museum, Wien 7. Mainz: von Zabern, 1993, 128- 132. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 sn.f  rtH.Ty imnii  أخوه الخّباز أمني 

https://pnm.uni-ainz.de/
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 HAtyإنتف   ،مشرف الكهنة ،العمدة لوحةلى ع c في السجل –"الخّباز   rtH.ti وردت كلمة.4.2.1.1

aA imy – r Hm nTr Intf   ومحفوظة برقم  ،تي تم العثور عليها في أبيدوسال Cairo CG 
مقدمة إلى روح  tp di nsw@صيغة تقديم القرابين وتحمل هذه اللوحة  ،، وتؤرخ إلى الدولة الوسطى20064
يقــدم بيــده اليمنــى الخبــز األبــيض ذو الشــكل المــدبب إلــى رجــل  اً واقفــ : رجــالً  Cونــرى فــي الســجل  ،صــاحبها

وأمـام الرجـل الواقـف  ،bفي السـجل  وأمامه مائدة قرابين أرجل أسدمزين بركائز تتخذ شكل جالس على كرسي 
 بإالسـمومـرة أخـرى  in-iti.f بإالسـممقترنـة  –(7 )الشـكل rtH.t anx-r-Drوخلفـه نقـرأ  rtH.ti jn-iti.f  نقـرأ

anx-r-Dr 39كما يلي: 
 

 

 

 

 
 

 

 
  HAty-aA imy-r in- iti.fالرابع من لوحة   b , cالسجلين  (7شكل )

 .LANGE,  & SCHÄFER , Grab- und Denksteine, Vol. 4, Tafel VI : 2006,4  :عدل عنم

من  mnTw-Htp.wللخّباز من جرافيتي  E5في السجل  –"الخّباز     rtH.ti كلمة وردت.5.2.1.1
 :  يث جاء في الجرافيتيــــح ، التاسع من عهد الملك أمنمحات الثالث عاميؤرخ إلى ال ، مدينة كوما بالنوبة

rtH.ti mnTw-Htp    السمبامقترنة  –( 8)الشكل mnTw-Htp  40كما يلي :  

                                                           
39 LANGE, H.O., & SCHÄFER, H., Grab- und Denksteine des Mittleren Reiches im Museum von Kairo,1, Text zu 

No. 20001-20399. Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 20001-20780, 

Berlin, 1902, 79-80. 
40 DUNHAM, D., & JANSSEN, J., Semna - Kumma. Excavated by George Andrew Reisner, Second Cataract Forts 

1. Boston: Museum of Fine Arts, 1960, 166. 

يفهم من سياق ويسبقه كلمة مهشرة  mnTw-Htp من الجرافيتي موضوع الحديث ورد اسم E1-2ر بالذكر أنه في السجل يجد

 أعاله(.10)الشكل  E3وربما هو صاحب جرافيتي صيغة القرابين    rtH.ti النص أنها ربما تكون
DUNHAM, & JANSSEN, Semma – Kumma, 165. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

1-        2-  

1- rtH.Ti in-iti.f 

2- rtH.ti anx-r-Dr 
 أف –إيتي  –الخّباز إن  -1
 جر -أر–الخّباز عنخ  -2
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 جرافتي صخري من عهد الملك أمنمحات الثالث من مدينة كوما (8شكل )
 .Dunham, &  Janssen , Semna - Kumma., PL. 102 Gن : عدل عم

 ،ومشـرف الكهنـة ،الـوراثي والعمـدةلألميـر علي لوحـة قـرابين  –"الخّباز"   rtH.ty كلمة وردت.6.2.1.1
 CCG 20024محفوظــة بـرقم     Iry-pat HAty aA imy-r Hm nTr Intfنتـف  يإ

حيــث نشــاهد فــي  ،وتــؤرخ إلــى األســرة الثانيــة عشــرة ،تــم العثــور عليهــا فــي أخمــيم ،بــالمتحف المصــري بالقــاهرة
 bk-nxt¤الخّبازنرى  tالجزء السفلي من اللوحة منظر حضور خدم حاملين القرابين للمتوفى وفي السجل رقم 

أي:   rtHty ¤bk-nx  ونقــرأ أمامــه  ،بالكعــك ورأس عجــل اً مملــوء اً بــاللحوم وطبقــ يحضــر حــاماًل إنــاء مليئــاً 
 :41كما يلي bk-nxt¤سم مقترنة با –(9نخت )الشكل -سوبك الخّباز

 

 
 

 
 

 

 CCG 20024محفوظة  برقم القرابين المن لوحة تقديم السفلي جزء ال( 9شكل )
 .GRÉBAUT , Le Musée Égyptien , I , PL. XVII         معدل عن :

                                                           
41 LANGE, H.O., & SCHÄFER, H., Grab- und Denksteine des Mittleren Reiches im Museum von Kairo, 1 , 26-29; 

GREBAUT, E., Le Musée Égyptien Recueil de Monuments et de Notices sur les Fouilles d’Égypte,I, Le Caire, 1900, 

15. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 
 rtH.Ti mnTw-Htp  
 

 

 حتب -الخّباز منثو  

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 
rtHty ¤bk-nxt 

 

 نخت -الخّباز سوبك
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 Lyonالمحفوظـة بـرقم  Nb-It.f ـوهمي لال بابالعلي لوحة –"الخّباز"   rtH.tyوردت كلمة.7.2.1.1

H 1377 وبدايـة  األسـرة الثانيـة عشـرة  بنهايـةوتـؤرخ  ،مجهولـة المصـدر ،بمتحف ليون للفنون الجميلة بفرنسـا
-جـو الخّبـازأي:  rtHty Gwfحيث نق  على الجزء السفلي مـن اللوحـة أقصـى اليسـار  ،األسرة الثالثة عشرة

 : 42كما يلي Gwf السمبامقترنة  –(10إف)الشكل 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 بمتحف ليون للفنون الجميلة  Nb-It.fالباب الوهمي لـ  من لوحةالسفلي جزء ال( 10شكل )
https://collections.mba-lyon.fr/fr/notice/h-1377-stele-de-neb-itef-29718f66-37c0-462e-985b- معدل عن  

4161f49d75b7  (Accessed Fab 1 , 2022- 4:30 pm). 

نائـب  Tchareru(t)سفل العمود التاسع من لوحـة في أ –"الخّباز"     rtH.tiكلمةوردت .8.2.1.1
 ؛وتــؤرخ إلــى األســرة الثالثــة عشــرة المصــرية ،EA 242بــالمتحف البريطــاني بــرقم  ، المحفوظــةحامــل األختــام

 : 43كما يلي rn.f anx السمبامقترنة  –(11في نص تقديم القرابين المكرس لصاحب اللوحة )الشكل وذلك 
 

 

 
 

 

 

 بالمتحف البريطاني Tcharer(t)السجل األوسط من لوحة  (11شكل ) 
                                 27PL III, ,telaeSEgyptian  from extsTHieroglyphic   ,UDGEB ..  معدل عن :

                                                           
42 https://pnm.uni-mainz.de/2/inscription/4069#21010 (Accessed February 1 , 2022- 4:30pm) ; 

https://collections.mba-lyon.fr/fr/notice/h-1377-stele-de-neb-itef-29718f66-37c0-462e-985b-4161f49d75b7 

(Accessed February 1 , 2022- 4:30pm). 
43 BUDGE, E., Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, etc., In the British Museum, III, London, 1912, 8. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
 

 
rtHty Gwf 

 

 إف -الخّباز جو 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش
    

 

 
 

  rtH.Ty rn.f  anx 

 
 الخّباز رن إف عنخ 

https://collections.mba-lyon.fr/fr/notice/h-1377-stele-de-neb-itef-29718f66-37c0-462e-985b-4161f49d75b7
https://collections.mba-lyon.fr/fr/notice/h-1377-stele-de-neb-itef-29718f66-37c0-462e-985b-4161f49d75b7
https://pnm.uni-mainz.de/2/inscription/4069#21010
https://collections.mba-lyon.fr/fr/notice/h-1377-stele-de-neb-itef-29718f66-37c0-462e-985b-4161f49d75b7
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التـي تـم العثـور  nb(w)¤فـي السـجل الثالـث مـن لوحـة أسـرة  –"الخّبـاز    rtH.ti وردت كلمـة.9.2.1.1
وذلك في  ؛وتؤرخ إلى أوائل األسرة الثالثة عشرة المصرية ،OIM E6739ومحفوظة برقم  ،عليها في أبيدوس

 rtH.ty rn.fيهما ومنقو  تالتعريف بأقربائه حيث يظهر في السجل الثالث هذا شخصيتان جاثيتان على ركب

snb   الخّبازمقترنة باسم  –( 12ضمن النق  الذي يظهر بينهما )الشكلrn.f snb   44كما يلي : 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

  

 
  rtH.Ty rn.f  snb 

 رن إف سنب الخّباز 

 

 

 
 
 
 

  OIM E6739المحفوظة برقم   Senbuالسجل الثالث من لوحة أسرة  (12شكل )
 oN , Ancient Egypt  ,EETERT ..15             معدل عن:

 -فيتزويليام بمتحف  E.SS.29محفوظة برقم  على لوحة –"الخّباز"   rtH.ti   وردت كلمة.10.2.1.1
في  ومنقو  على وجه اللوحة  ،وتؤرخ إلى منتصف األسرة الثالثة عشرة ،مجهولة المصدر ،جامعة كامبريدي

أخيه  يده اليمنى إلى أعلى في ناحية ًا وقد رفعواقف ان أحدهماأخو السجل األوسط منظر تقديم قرابين يمثله 
مائدة على هيئة أرجل أسد ويقرب زهرة اللوتس إلى أنفه وأمامه  ركائز مزينة  ىلس على كرسي ذالذي يج
وتترجم : إلى روح خّباز  n kA n rtHty n Htpw-nTr Wp-wAwt-Htp ir n rtHty ami(i): ونقرأ ،قرابين

سم إمرة برنة ـــــــمقت – (13 )الشكلي ـــــــعم الخّبازة ــــــــالمصنوعة بواسط ،لهية " وبواووت حتب "القرابين اإل
 : 45كما يلي  ami(i) سمإومرة أخرى مقترنة ب ،-wAwt- Htp  Wp يةــــــــــــلهين اإلـــــــــالقراب ازخبّ 

                                                           
44 TEETER, E., Ancient Egypt: Treasures from the Collection of the Oriental Institute, Oriental Institute 

Museum Publications 23. Chicago, 2003, 39; GARSTANG, J., El Arábah: A Cemetery of the Middle 

Kingdom; Survey of the Old Kingdom Temenos : Graffiti from the Temple of Sety, London, 1901, 35. 
45 MARTIN, G.T., Stelae from Egypt and Nubia in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, c. 3000 BC–AD 1150. 

Cambridge: Cambridge University Press , 2005, 43. 
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 جامعة كامبيردي –محفوظة بمتحف فيتزويليام الجزء من لوحة تقديم قرابين  (13شكل )

 .MARTIN, Stelae from Egypt , No. 26            معدل عن :

 متحــفب MMA 63.154ي لوحــة محفوظــة بــرقم علــ –"الخّبــاز"   rtH.ti وردت كلمــة.11.2.1.1
حيث نرى في السجل رقم  ،األسرة الثالثة عشرة وتؤرخ إلى ،تم العثور عليها في طيبة ،نيويروكب المتروبوليتان

D  فــي  ونقــرأ ،نقــزمين و يتمــرأا  ن و ابين مــن ســتة خــدم ينقســموا إلــى رجلــيالمتــوفى جالســًا علــى اليمــين ويتلقــى قــر
 : 46كما يلي  Hr-aA  بإالسممقترنة مرة  –(14)الشكل حر عا  الخّبازوتترجم :    rtHty Hr-aA: النص 

 
 

 

 

 

 

 بمتحف فيتزويليام  محفوظةال( جزء من لوحة تقديم قرابين 14شكل )
 .FISCHER ,  Varia Nova , 3 , PL. 26       معدل عن :

rtH.ti  "لمـدعو  قرابينعلي لوحة  –"الخّبازrn-snb  الـذي حمـل لقـب  وردت كلمــــة.12.2.1.1

وتــؤرخ إلــى  ،تــم العثــور عليهــا فــي طيبــة ،Carlsberg ÆIN 964 Nyمحفوظــة بــرقم  ،خــادم مائــدة الملــك
للمنـاظر  اً ملخصـ ،تعطـي بشـكل مصـغر ،تمثـيالت مختلفـةe حيـث نـرى فـي السـجل رقـم  ،األسرة الثالثـة عشـرة

ــة القديمــة الممثلــة فــي ير الخميــرة ـ، ومــن بينهــا منظــر يمثــل بعــض مراحــل صــناعة الخبــز وتحضــ مقــابر الدول

                                                           
46 FISCHER, H. G., Varia Nova. Egyptian Studies 3. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1996, 130-

133. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
1-  

2-  

1- rtHty n Htpw-nTr 
Wp-wAwt- Htp 

 
2-  rtH.Ti ami(i) 

 خّباز القرابين اآللهية وبواووت حتب  -1
 الخّباز عمي  -2

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 

rtHty n Hr-aA 

 

 

 عا -الخّباز حر 
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-A¤ السـمبا مقترنـة –(15شـكل ال)نهيـت-سـا47الخّبـاز :rtHty ¤A-nht الـنق :ونقـرأ فــــــــــــي ،  الخبزبـالخاصـة 

nht 48كما يلي: 

 
 

 

 

 

 
 

 بمتحف كارلسبريمحفوظة  ال rn-snbالمدعو  ( جزء من لوحة تقديم قرابين15 شكل)
 .SCHMIDT,  Museum Münterianum, PL. XVII          معدل عن :

ــــلوح ىعلـــ – "الخّبـــاز"   rtH.ty وردت كلمـــة.13.2.1.1 ــــرئي ةـــــــــ ــــس المنـــزل الُمعلـــن اســـــــ ــــمه سنــــــ   بــ
rn.f snb محفوظـة بـرقم  ،مـن طيبـة CCG 2001بـالمتحف المصـري، Hry-pr wHmw 

م علــى ركبتيــه ونقــرأ ثرجــل جــا uحيــث نقــ  علــى الجــزء الســفلي فــي الســجل  ،وتــؤرخ إلــى األســرة الثالثــة عشــرة
 : 49كما يلي  snb السمبامقترنة  –(16)الشكل  سنب الخّباز بمعنى : ،rtHty snbأمامه 

 

 

 

 CCG 20018محفوظة  برقم ال Hry-pr wHmw rn.f snb  من لوحةالجزء السفلي  ( 16شكل )
  LANGE, & SCHÄFER, Grab- und Denksteine , Tafel II: 20018معدل عن : 

                                                           

 ترجمها بمعنى الطباخ . Schmidtيجدر بالذكر أن 47 
SCHMIDT, V., Museum Münterianum. Collection de Stèles Égyptiennes Léguées a l’Échêve de Copenhague par feu 

Fréderic Münter, Évêque de Sélande, et Actuellement Conservées à la Glyptothèque Ny Carlsberg, à Copenhage. 

Brussels: Vromant, 1910, 21. 

( ، فضاًل عن أن 3نظر أعاله افي الدولة الوسطى بمعنى الخّباز ) ظهرت بالشكل rtH.ti ويشير الباحث إلى أن كلمة
ن حامل اللقب خّباز أتحضير الخميرة بيرة لصناعة الخبز يدل على المنظر الذي وردت فيه على اللوحة موضع الحديث وهو 

 وليس طباخ .
48 SCHMIDT, Museum Münterianum, 17-23; MADSEN, H., « Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection 

Épiscopale à Copenhague », RevEg 12 , 1903, 220. 
49 LANGE  & SCHÄFER , Grab- und Denksteine , I , 17-18. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 

rtHty ¤A-nht  نهيت -الخّباز سا 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 
rtHty snb 

 

 الخّباز سنب
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 " : الخّبازويعني "  Qfn.ii لقبال .2.2.1

، الـذي يحمـل لقــب snwsrt-iw-nfr المـدعو   "الخّبــاز"على لوحـة   Qfn.ii وردت كلمـة.1.2.2.1
عهـد  وتـؤرخ إلـى ،Rio de Janeiro 627 [2419]  محفوظـة بـرقم و  ،مـن أبيـدوس ،المشرف على المخازن
-Qfn.ii sA حيــث نقــرأ :  IIIالفقــرة  ،59وذلــك فــي أســفل اللوحــة فــي الســطر رقــم  ؛الملــك سنوســرت الثالــث

ra السمبامقترنة  –( 17)الشكل  sA-ra 50كما يلي : 
 

 

 

 
 Rio de Janeiro 627 [2419] برقم  المحفوظة snwsrt-iw-nfrالجزء األسفل من لوحة  (17شكل )

 .KITCHEN , Catálogo da Coleção , No. 1              معدل عن :
 الخّبازالتي كرسها  الباب الوهمي على لوحةe في السجل  –" الخّباز"  Qfn.iiكلمةنت ُدو .2.2.2.1
wn(s)i  )نيدعو و لثالث نساء)ربما أم وبنتانami, HDri, Xnmw  ؤرخوت ،مجهولة المصدر ،على الترتيب 

 الخّباز جلسيe ففي السجل  ،CCG 20452ومحفوظة برقم  ،حوالي عهد الملك أمنمحات الرابعإلى 
wn(s)i   وأمامه نقرأ ،يعلوها طعام وأمامه مائدة قرابينعلى كرسي ذو أرجل على هيئة أرجل أسد  Qfn.ii 

wn(s)i -  السمابمقترنة  wn(s)i 52يلي كما : 

 

 

 

                                                           
50 https://pnm.uni-mainz.de/inscription/1275#10616 (accessed Feb 10, 2022-8:20 PM); KITCHEN, 

K.A.,  Catálogo da Coleção do Egito Antigo existente no Museu Nacional, Rio de Janeiro Catalogue of the Egyptian 

Collection in the National Museum, Rio de  Janeiro. Warminster: Aris and Phillips ,1990, 15,17.  

 وذلك استنادًا على العالمات المذكورة في النص .   Axربما تكون القراءة الصحيحة لهذا االسم هي  51
52 LANGE, H.O., & SCHÄFER, H., Grab- und Denksteine,  47: CCG 20452. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 

Qfn.ii sA-ra 51 

 

 رع  -الخّباز سا 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 
Qfnii wn(s)i الخّباز وني 

https://pnm.uni-mainz.de/collection/110
https://pnm.uni-mainz.de/collection/110
https://pnm.uni-mainz.de/
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بـالمتحف  Cairo CG 20424محفوظة بـرقمو  لوحةالعلى  – "الخّباز"    Qfn.ii  وردت كلمة.3.2.2.1
-snb السـمبامقترنـة  –Qfn.ii snb-nb.f حيـث نقـرأ :  eالسـجل  فـي ،تؤرخ إلى الدولـة الوسـطىو  ،المصري

nb.f 53كما يلي : 

 

 

 

 

 

 

 : 54يلي

 

 

 

 

                                                           
53 LANGE, H.O., & SCHÄFER, H., Grab-und Denksteine des Mittleren Reiches im Museum von Kairo,Vol. 2,18 

(20424) . 
54 KOEFOED-PETERSEN, O., Catalogue des Statues et Statuettes Égyptiens, Publications de la Glyptothèque Ny 

Carlsberg 3. Copenhagen, 1950, No. 12 ,12-13, 84;  KOEFOED-PETERSEN, O., Recueil des Inscriptions 

Hiéroglyphiques de la Glyptothèque Ny Carlsberg. Bibliotheca Aegyptiaca 6, Brussels: Fondation 

Égyptologique Reine Élisabeth, 1936, 1.  

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 
 
Qfn.ii snb-nb.f 

 
 إف  -نب  -الخّباز سنب 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
1-  

2-  

 

1-Qfn 

2-Kmn-n(.i) 

 الخّباز  -1

 كمن)ي( -2

منقوشة على تمثال مصنوع من  -"الخّباز"  Qfn.ii وردت كلمة.4.2.2.1
 Ny ÆIN 673محفوظ برقم من القاهرة ، و ، n.i-kmالخشب  للخّباز 

 Carlsberg ،  ويؤرخ إلى الدولة الوسطى ، حيث يحمل التمثال صيغة
ونقرأ على ، ...Htp di nsw.... n kA n Qfnتقديم قرابين فنقرأ على القاعدة :

 كما Km-n.i    مقترنة باسم   – (18)الشكل  n Km-n.i… :  المئزر

  
 

 

 

     

 

 

 Ny المحفوظ برقم   km-n.i ( تمثال للخباز18شكل ) 

CarlsbergÆIN 673  

 .KOEFOED-PETERSEN, O معدل عن :

1950. Catalogue des Statues et Statuettes 

Égyptiens, PL. 14. 

https://pnm.uni-mainz.de/collection/94
https://pnm.uni-mainz.de/collection/94
https://pnm.uni-mainz.de/collection/94
https://pnm.uni-mainz.de/collection/94
https://pnm.uni-mainz.de/collection/94
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حملـت لقـب تـي الTt  ـلـ الباب الوهمي  لوحةمن  zفي السجل  "الخّباز"     Qfn.iiةوردت كلم.5.2.2.1
 Wien ÄSمحفوظـة بـرقم و  ،أبيـدوس العثـور عليهـا فـيالتـي تـم  ،مونتـو فـي مدينـة مـدامود المعبـودموسـيقية 

العمـود وذلك فـي  ؛المصرية الثالثة عشرة –ر وتؤرخ إلى األسرة الثانية عش، بمتحف تاريخ الفنون بفيينا  132
 : 55كما يلي TA-n-Hb aA السمبامقترنة  –( 19)الشكل  Qfn.ii TA-n-Hb aA حيث نقرأ : الثامن 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بمتحف تاريخ الفنون بفيينا  Wien ÄS 132حفوظة برقم الم Tt  حةو من ل Zسجل ال (19شكل )
 .HEIN & SATZINGER , Stelen des Mittleren Reiches, I, 38              معدل عن :

  sꜣ-rrw.tسفل العمود الرابع من لوحة أفي  – "الخّباز"  Qfn.iii وردت كلمة .6.2.2.1
 ؛وتؤرخ إلى األسرة الثالثة عشرة المصرية ،EA 242المحفوظة بالمتحف البريطاني برقم  ،نائب حامل األختام

 : 56كما يلي  wr-nb السمابمقترنة  –( 20في نص تقديم القرابين المكرس لصاحب اللوحة )الشكل  وذلك

 
 

 

  

                                                           
55  HEIN, & SATZINGER, Stelen des Mittleren,  34-37. 
56 BUDGE,  Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, 8. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

 
 

Qfn.ii TA-n-Hb aA 

 
 حب عا-إن-اث الخّباز 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

   

 
 Qfn.ii wr-nb  

 

 نب-الخّباز ور 
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 البريطانيالمحفوظة بالمتحف  sꜣ-rrw.tالسجل األوسط من لوحة  (20شكل )

                                 ,27PL , III,Stelae Egyptian from extsT,Hieroglyphic E.W. Budge ..معدل عن :  

الـذي حمـل لقـب الكـاهن  ،imnii snbعلـى ظهـر لوحـة المـدعو  –"الخّبـاز"  Qfn.iii وردت كلمـة.7.2.2.1
وتؤرخ  ،Liverpool GM E.30وهي محفوظة برقم  ،التي تم العثور عليها في أبيدوس ،المطهر في أبيدوس

وذلــك فــي منــاظر تحضــير الطعــام  ؛إلــى األســرة الثالثــة عشــرة المصــرية مــن عهــد الملــك وســر كــا رع )خنجــر(
ـداثـم تـأتي مشـاهد مخت ،حيث نرى في السجل الثالث العلوي الخادمة تطحن الحبـوب  ،للخبـز والتخميـر صـرة ج 

  : وأمامه نقـرأ ،يضع العجين في قوالب لصنع أرغفة طويلة مخروطية الشكل  ni-wp-wAwt الخّبازفنشاهد 

Qfn.ii ni-wp-wAwtالسمبامقترنة  –(21)الشكل  ni-wp-wAwt57كما يلي: 

 
 

 

 

 

 
 

 Liverpool GM E.30المحفوظة برقم  imnii snb السجل الثالث من لوحة (21 شكل)
 .HILL,  Window between Worlds , FIG. 3    معدل عن :

 " في المصادر النصية المؤرخة إلى الدولة الحديثة : الخّبازكلمة " .3.1

جاءت   "الخّباز" إلى أن كلمة "الخّبازالمصرية القديمة التي وردت بها كلمة "خلصت دراسة النصوص       
 على عدد من البقايا األثرية التي تؤرخ إلى الدولة الحديثة كما يلي :

  

                                                           
57  KITCHEN, K. A., «An Unusual Stela from Abydos», JEA 47, 1961, 15-16. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

   

 

 Qfn.ii ni-wp-wAwt  
 واووت-وب–الخّباز ني  
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 " : الخّبازويعني "  rtH.ty لقبال.1.3.1

rtHty "ـــاز ( 22)الشـــكل  58 8،3الســـطر  2" فـــي برديـــة أنسطاســـي الخّب  كلمــــــــــــــــــــة وردت .1.1.3.1
 :كما يلي
 

 

 

  2بردية انسطاسي من  8,3رقم   طر( الس22شكل )
 .GARDINER, Late Egyptian Miscellanies, 17:16, Pap. Anst. II , 8,3معدل عن : 

rtHty "كلمــــــــــــــــــــــــــــة وردت.2.1.3.1 ( 23)الشكل 10،459السطر 348 ليدن" في بردية الخّباز 

 كما يلي: 
 

 

 348ليدن بردية من  10,4رقم   طرالسجزء من ( 23شكل )
 .GARDINER, Late Egyptian Miscellanies,136, Pap. Leyd. 348, vs. 10,4   معدل عن :     

في  -" الخّباز" rtHtyوردت كلمة . 3.1.3.1 ؛البريطاني بردية المتحفمن  17السطر رقم 
BM. 10068 يام ــــــبازين للقــــفي سياق قوائم الحسابات التي توضح كميات الدقيق والحبوب المنصرفة للخ

 : 60، كما يلي PAtwti  السمبامقترنة  – (24)الشكلبز الالزم للمعبد والقصر ــداد الخـــبإع
 

 

 

  BM. 10068بردية المتحف البريطاني من  17رقم   طر( الس24شكل )
 .PEET, The Great Tomb-Robberies, II, PL.  XIIمعدل عن : 

                                                           
58 AL-AYEDI, A., Index of Egyptian Administrative, Religious and Military Titles of the New Kingdom, Ismailia, 

2006, 311.  
59 AL-AYEDI, Index of Egyptian Administrative, 311.  
60 PEET, T.A., The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian  Dynasty , I , Translations and 

Commentaries, of the Papyri in which  These are Recorded , Oxford , 1930 , 92, No. 17. 
61 PEET, T.A., The Great Tomb Robberies ,I, 116,No. 2. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

rtHty الخّباز 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

rtHty الخّباز 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

rtHty pAtwti الخّباز بتيت 
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السطر في  -" الخّباز "  rtHty  وردت كلمة. 4.1.3.1 المتحفبردية  من 2رقم 
للخبازين  قررةالتي توضح كميات الدقيق والحبوب المفي سياق قوائم الحسابات  BM. 10053البريطاني 

 :61كما يلي آمون معبدب الخّباز r msḤ السمبامقترنة  –(25شكل )للقيام بإعداد الخبز الالزم للمعبد والقصر
  

 

 

 BM. 10053بردية المتحف البريطاني من  2رقم   طر( الس25شكل )

 .Peet, The Great Tomb-Robberies, II, PL. XVIIIمعدل عن : 

قوائم حسابات من عهد الملك سيتي  " عدة مرات في  الخّباز"  rtHtyوردت كلمة . 5.1.3.1
 والتي توضح كميات الدقيق والحبوب المنصرفة للخبازين للقيام بإعداد الخبز الالزم للمعبد والقصر ،األول
 :62 كما يلي( 26)الشكل رقم  anx twو Nu-Imnو r@ و oD+ ين همالخّباز سماء أربعة من بأ مقترنة

 

 

 

 

 
 

 
 PAP. Bibliotheque Nationale 207 من   11-8سطر أرقام ( األ26شكل )

 .SPIEGELBERG , Rechnungen aus der Zeit Setis I, Pap. Bibliotheque Nationale 207    معدل عن :

 

                                                           
 
62 SPIEGELBERG, W., « Rechnungen aus der Zeit Setis I », In: Mit Anderen Rechnungen des Neuen Reiches 

(Text), Straßburg, 1896 , 4,18; TAF. VIIa. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 
rtHty Ḥr ms الخّباز حور مس 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

rtHty  +oD    
rtHty Ḥr 

rtHty  Nu-Imn 

rtH.ti  anx tw 

 الخّباز جوي

 الخّباز حور

 آمون –الخّباز نو 

 الخّباز عنخ تو



   م(2023) 1العدد24املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

125 10.21608/jguaa.2022.135021.1243 DOI :|   خالد محمد شوقي  
 

 " : الخّبازويعني "  Psi لقبال .2.3.1

مــــن معــــين ص بنــــوع تالمخــــ الخّبــــازفــــي الدولــــة الحديثــــة ل شــــارة إلــــى  اســــتخدمهــــذا اللفــــظ جــــاردنر أن أشــــار 
 "فطـائر rHsو محفوظـة بكليـة لنـدن الجامعيـةورد على لوحة كتابيـة " الذي "فطائر شعبي  Sayمثل المخبوزات،

 :63كما يلي( 27) الشكل حسس" 
 

 

 

 

 

 على وجه اللوحة الكتابية المحفوظة بكلية لندن الجامعية 2سطر رقم ( ال27شكل )

   .GARDINER, , Ancient Egyptian Onomastica, PL. XXIII معدل عن :
 العصر المتأخر : نصوص" في  الخّبازكلمة "  .4.1

كلمة التعبير عن " إلى أن الخّبازخلصت دراسة النصوص المصرية القديمة التي وردت بها كلمة "      
 :جاء كما يليعلى البقايا األثرية التي تؤرخ إلى العصر المـتأخر   "الخّباز"

 : Irw لقبلا1.4.1

 و في عصر األسرتين الحادية والعشرون والثانية " الخّباز" وفقًا لجاردنر فإنه تم التعبير عن كلمة    
على لوحة كتابية محفوظة بكلية لندن هذه الكلمة  وردت وقد ،بمعنى الصانع والعامل Irwالعشرون بكلمة 

 :64كما يلي (28)الشكل  الجامعية
 

 

 

 على وجه اللوحة الكتابية المحفوظة بكلية لندن الجامعية 2سطر رقم ( ال28شكل )
   .GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica , PL. XXIII معدل عن :

                                                           
 ؛  146الخبز في مصر القديمة ،  ،المهدي 63

GARDINER , Ancient Egyptian Onomastica, Text ,I , 64 

 ؛  146المهدي، الخبز في مصر القديمة ،  64
GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, Text , I , 64. 

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 
  

Psi Say    
Psi rHs  

 خّباز فطائر شعبي 

 خّباز فطائر حسس

 الترجمة  الداللة الصوتية  النقش 

 

Iry bit 

Iry iAqw 

 صانع أرغفة بيت       
 qAwصانع كعك 
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 وأجره في مصر القديمة : هدور و  الخّبازهيئة  .2

صغيرة مصنوعة من الكتان من قطعتين  نقبة يرتدي الخّبازفي البحث إلى أن  ةالوارد شكالتشير األ
 كان الجزء األعلى له عاريًا .و  ،يربطهما حزام

وكان  ،وتشكيل العجين ثم طهيه ،كان هو من يقوم بعملية العجن الخّبازكما سلف ذكره فإن أما دوره ف
كان هناك  الخّبازوألهمية عمل  ،نتاي الخبز الجيدإوعليه تقع مسئولية  ،يتطلب مهارة خاصة الخّبازعمل 

 65.وغيرهم وخباز معبد أوزير  ،خباز معبد آمون مثل ،المعابد المصرية ن للعمل فيخبازون متخصصو 

نوع معين أنه كان هناك خبازون متخصصون في  الخّبازاستُنتج من خالل المفردات الدالة على كلمة 
وصانع  ،صانع أرغفة بيت ،خباز فطائر حسس ،فهناك من بين المفردات خباز فطائر شعبي ،مخبوزاتمن ال

 66أرغفة بسن .

وأخيرًا فعلى الرغم من  ،67دفع حبوبًا أو خبزًا يُ  كان مثل باقي الموظفين والعمالف الخّبازأجر عن أما 
لم تحظ في المقابل  الخّبازفي إنتاي الخبز للمعابد والقصور الملكية والمنازل إال أن مهنة  الخّبازأهمية عمل 

هو ما وربما كان السبب في ذلك  ،مثلها مثل كل األعمال اليديوية باعتبارها مهمة دنيا ،حترام الكافيباال
أدنى  الخّبازاسي من أن مهنة طاستنادًا على ما جاء في بردية انس ،من مشقة وخطورة الخّبازيعتري عمل 

بل ويحذر كاتب البردية تلميذه من أن يصبح خبازًا لما يتسم به هذا العمل من  ،مرتبة من مهنة الكاتب
 كما يلي : 68مخاطر 

 

 

 
 
r Ss 
m nrw PA rtHty aHa Hr kni.f Hr xAa aqw 
r tA  xt iw DADA.f m Xnw tA rwrw mH sA .f m 
rdwy.f spn whi m Drt sA .f hAy .f imm mqar wpwt 

sS m ntw.f  xrp KAt  nb nty m tA pn 

  

                                                           
65 PEET, The Great Tomb Robberies ,I, 116,No. 2. ; SPIEGELBERG,  Rechnungen aus der Zeit Setis I, 437-45. 

 .147المهدي، الخبز في مصر القديمة ، 

 .29، في مدينة مصر وثقافتها في الدولة القديمة والعهد اإلهناسي، 2،جـ مصر القديمةحسن، سليم، موسوعة  67
68 CAMINOS, R.A., Late Egyptian Miscellanies , London , 1954 , 51. 
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 الترجمة :

 . اً كن كاتب

نزالق في حالة اال ،رأسه داخل الفرن وابنه يمسك قدمه ،ويضع الخبز على النار ،الخباز يخبز بانتظام
 ولكن الكاتب هو رئيس كل أنواع العمل في هذا العالم . ،يد أبنائه فإنه يسقط في أسفل الفرنمن 

 ين :الخّباز إشراف الدولة على  .3

 ،والضرائب التي كانت تورد خام ،ياعفيها محاصيل الض   يوضع نشرتكان للملك في مصر القديمة م
من  ذهبية مشغوالتتتم داخلها الصناعات من  ،حكومية منشرتهناك  تفمنذ عصر بداية األسرات كان

ويهمنا هنا أن كل هذه الصناعات وغيرها كانت  ،مجوهرات وصناعة النبيذ والمنسوجات الكتانية وغيرها
التي نجدها على مختلف اآلثار  اً وتدلنا األلقاب ،الملكية منشرتتخرجها األيدي الماهرة التي كانت تعمل في ال

دارة لحسن سير هذه األعمال أننا نجد من األسرات األولى ألقاب مهمة  ،مثال على ذلك ،على وجود نظام وا 
 69. "  خرب رتح " ينالخّباز " و رئيس  خرب حمت إس كرئيس إدارة العمال "

pA  aA n amr -،  بالصيغة -لنفسه  " ينالخّباز رئيس  على لوحة "بيبي" اللقب وردو  
اللقب " المشرف على الطعام الملكي "  والمهم هنا هو أن بيبي هذا جاء هنا بلقب جديد لرئيسه يربطه به وهو

ين الذي بدوره يشرف الخّباز من رئيس من خالل اإلشراف عليه  الخّبازوتشير هذه األلقاب إلى أهمية دور 
رئيس بمعنى  xrp anty Htpلقب الرف السياق فقد عُ وفي نفس  ،يضًا المشرف على الطعام الملكيأعليه 
وأخيرًا من األلقاب المهمة التي  ،70 أيضًا منذ الدولة القديمة حيث ذكر في مقبرة بح نفر بالجيزةين الخّباز 

الذي  ،imy -r am " 71لقب المشرف على المخابز" ،جاءت للداللة على إشراف الدولة على صناعة الخبز
 imy – r xnt xnmHtp :  من الدولة الوسطى بالصيغةفي مدينة المنيا إحدى مقابر بني حسن ورد في 

 72 . المشرف على المخبز خنوم حتب ى :بمعن

                                                           
 .15-13، 2، جـ  مصر القديمة  حسن، 69

70 JUNKER, H., Giza , XI : Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza 

,Vienna & Leipzig,1953, 145. 
71 DARNELL, J.C., «The Chief Baker»,  JEA, 75(1), 1989, 216–219.  
72 NEWBERRY, Beni Hasan, I, 48, xxx ; Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles , 33. 
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خبازي مصر القديمة وألقاببأسماء  ملحق.5  

  

 المصدر rtHty Qfn.ii Psi Irw الفترة التأريخية اسم صاحب المهنة م

1 NgAn 
 

 x x x SCHÜRMANN, Die Reliefs aus √ 4األسرة 

dem Grab,  40 ; PM III2,  298-299. 

2 Ni-mrt 5 األسرة  

 
√ x x x JUNKER, Giza II,166 ; Hölzl, Reliefs und 

Inschriftensteine, II, 41-43,70,81. 

3 Ṯ nti √ x x x 

4 snb  12األسرة √ x x x ENGELBACH, Harageh, 26. 

5 Id  12األسرة √ x x x NEWBERRY, Bani Hassan , I ,39, 47, 68. 

6 imnii  الدولة
 الوسطى

√ x x x HEIN, & SATZINGER, Stelen des 

Mittleren Reiches II, 128-132. 

7 in-iti.f  12األسرة √ x x x LANGE, & SCHÄFER, Grab- und 

Denksteine ,Vol. 1, 79-80. 
8 anx-r-Dr  12األسرة √ x x x 

9 mnTw-Htp  12األسرة √ x x x DUNHAM & JANSSEN, Semna-

Kumma, 166. 

10 sbk-nxt  12األسرة √ x x x LANGE, & SCHÄFER, Grab- und 

Denksteine, 26-29.  

11 Gwf سرةاأل 

 12 -13 

√ x x x https://pnm.uni-mainz.de/2/inscrip 

tion/4069#21010.  

12 rn.f anxi  13األسرة √ x x x BUDGE, Heroglyphic Texts from  

Egyptian Stelae, III, 8  ; Teeter, Ancient 

Egypt, 39 ; Garstang, El Arábah, 35. 13 rn.f snb  13األسرة √ x x x 

14 Wp-wAwt-Htp  13األسرة 
 

√ x x x MARTIN, Stelae from Egypt , 43. 

15 ami(i) √ x x x 

16 Hr-aA  13األسرة √ x x x FISCHER, Varia Nova ,  130-133. 

17 sA-nht  13األسرة √ x x x SCHMIDT, Museum Münterianum, 17-

23. 

18 Snb 

 

 x x x LANGE, & SCHÄFER, Grab- und √ 13األسرة 

Denksteine , Vol. 1 , 17-18. 

https://pnm.uni-mainz.de/2/inscrip
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 )تابع( ملحق بأسماء وألقاب خبازي مصر القديمة

 

 

 

 

 

19 wni  12األسرة x √ x x LANGE, & SCHÄFER, Grab- und 

Denksteine ,Vol. 2, 47 . 

20 sA-ra  12األسرة x √ x x Kitchen,, Catálogo da Coleção do Egito, 

15,17. 

21 snb-nb.f  12األسرة x √ x x LANGE, & SCHÄFER, Grab-und 

Denksteine, 18. 

 

22 Km-n.i  12األسرة x √ x x KOEFOED-PETERSEN, Catalogue des 

Statues, No. 12,12-13 , 84.  

23 TA-n-HbaA  األسرة 

12 -13 
x √ x x HEIN, & SATZINGER, Stelen des 

Mittleren Reiches I, 34-37. 

24 wr,nb  13األسرة x √ x x BUDGE , Hieroglyphic Texts from  

Egyptian Stelae  ,  8. 

25 ni-wp-wAwt  13األسرة x √ x x KITCHEN,  An Unusual Stela from 

Abydos, 15-16. 

26 Ptet  

 

 دولة حديثة

√ x x x PEET,  The Great Tomb-Robberies , I , 

92,116, Nos . 2,17. 

27 @r-ms √ x x x 

28 _od  

 

 

 19 األسرة 

√ x x x SPIEGELBERG, Rechnungen 

aus der Zeit Setis I ,4,18; TAF. 

VIIa. 

 
29 @r √ x x x 

30 Nu-Imn √ x x x 

31 Anx-tw √ x x x 

 x x √ x GARDINER, Ancient Egyptian دولة حديثة ________ 32

Onomastica, Text , Vol. I , 64 

عصر  ________ 33
 متأخر

x x x √ GARDINER,  Ancient Egyptian 

Onomastica, Text , Vol. I , 64. 
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 نتائج :الالخاتمة و .6

 .الرابعة ظهرت كلمة الخّباز ألول مرة في األسرة  -

عن مهنة  القديمةشيوعًا ضمن النصوص المصرية كثر األ يهتها قاقاشتاو "  الخّباز"  rtHُتعد كلمة  -
باستثناء عصر االنتقال األول  ،في األستخدام منذ الدولة القديمة حتى الدولة الحديثة توقد استمر  ،ةالخّباز 

 ويشير الباحث هنا ربما كان السبب في ذلك هو عدم الوصول ألية بقايا أثرية نصية عن هذا اللقب .

ت شيوعًا حيث كان أكثر الكلما ،الدولة الوسطى وعصر األنتقال الثانيعلى   Kfnii يالحظ اقتصار لفظ -
 في ذلك الوقت .

ولكن فقط للداللة على خّباز  rtHtyظهر في الدولة الحديثة ليشارك اللقب األكثر شيوعًا وهو  psi اللقب -
 لنوع معين من المخبوزات .

مع اختفاء جميع   irwوأخيرًا ظهر آثناء العصر المتأخر لقب وحيد للداللة على صانع الخبز وهو اللقب  -
 األلقاب األخرى .

وذلك استنادًا  إدارة الدولةخاضعة ل شراف ومراقبة  وحرة كباقي المهن مهنة حكومية الخّبازكانت مهنة  -
ومن ناحية أخرى البد وأنه كان هناك  ،ينالخّباز على ما ورد من ألقاب منها المشرف على المخبز ورئيس 

 خبازين يعملوا لمعيشتهم الخاصة غير مرتبطين بالدولة .

عداد الخبز كما توضح األدلة األثرية . الرجالبالحظ تفوق  -  على النساء في صناعة وا 

نوعة من كان يرتدي فقط النقبة القصيرة المص الخّبازأظهرت مناظر صناعة الخبز في المعابد والمقابر أن  -
 الكتان .

مع البعثات التعدينية والتحجيرية النتاي الخبز للجنود وذلك استنادًا على  الخروي في يشارك الخّبازكان  -
 . mnTw-Htp الخّبازجرافيتي 

وتغيرت من عصر آلخر وربما ارتبط ذلك بتطور هذه المهنة وارتبطت  الخّبازتعددت األلفاظ الدالة على  -
 أيضًا بالتوسع في إنتاي أنواع متعددة من الخبز .

 .وما إلى ذلك عجن وتخمير وتقطيع منهذه المهنة  من الدولة القديمة مراحلالحقة ال في العصورظهرت  -

 فييمكن أن يقوم به الباحثين في دراسة الخبز  من خالل ما طرق إعداد الخبز وأنواعة ع تطوربُ ت  يمكن ت   -
 موائد القرابين بصورة خاصة .مناظر الحياة اليومية وكذا مناظر 

إلى أهمية الخبز كطعام أو كعنصر غذائي على مائدة ة قديمالخّبازة في مصر الربما أشار وجود مهنة  -
  المصريين القدماء .
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