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  - ٣٨ -

   في عصر الدولة الحديثةnw Imnnw Imnnw Imnnw Imnأضواء على لقب 
  

♦♦♦♦خالد أحمد حمزة. د  
 

وصار يختلف عن النظام اإلداري     , بدأ النظام اإلداري في عصر الدولة الحديثة جديداً       
فعلى الرغم من أن كثيراً من األلقاب والمناصب        , في عصر الدولتين القديمة والوسطى    

د األساسية للحكومة قد تغيرت مع بروز دور        إال أن القواع  , ظلت باقية في هذا العصر    
وتداخلت وظائفهما بحيث أصبح من     , المؤسسات الكهنوتية إلى جانب اإلدارات المدنية     

  .الصعب التفريق أو إيجاد فاصل بين كال المؤسستين
        ولو نظرنا إلى المؤسسة الكهنوتية في عصر الدولة الحديثة لوجدنا أن أغلـب             

بـل إن   , ا إلى وظائفهم الكهنوتية وظائف أخرى مدنية وعـسكرية        الموظفين قد جمعو  
وهو ما ظهر واضـحاً فـي معبـد آمـون           , كثيراً منهم قد جمع بين السلطات الثالث      

فئة حملوا لقباً مدنياً مهماً هو لقـب        , إذ نجد ضمن هيئة موظفي هذا المعبد      , )١(الطيبي

 nw )البريمتخصص في الصيد " صياد"ويترجم عادة بـ , )٢ 
)٣( ,

إذ كان يكتب في العادة على هيئة       , ويظهر من دراسة األمثلة المختلفة لكتابة هذا اللقب       
وخلفه مخـصص الـصحراء     , وباليد األخرى يمسك عصا طويلة    , صياد يقود كلبه بيد   

وهـي الـسمة     )٤ ( :الذي يمثل المنطقة التي يمارس فيها الصياد عمله
  .املبكر وحىت اية عصر الدولة القدمية العصر الغالبة لكتابة اللقب منذ

        يتضح من دراسة األمثلة المختلفة للكلمة خالل عصر الدولة الوسطى ظهـور            

  )٥(  : منها كتابة الكلمـة بمخـصص الـساق   : مخصصات جديدة

                                                           
  .جامعة المنوفية, قسم التاريخ, كلية اآلداب, خالد أحمد حمزة عوض.  د- ♦
  :  Lefebvre   آمون التي وردت عندمعبدهيئة موظفي لراجع قائمة األلقاب غير الدينية  -١
     G. Lefebvre, Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak jusqu'à la XXIe dynastie,           

 Paris 1929, 280-286.                                                                                                                    
2 - WB II, 218, 5-18.                                                                                                                                                   

٣
 (Jäger im Wüste mit Hunden)  "ة كلببصياد في الصحراء بصح" بـ nw لقب Hannigيترجم   -

          : R. Hannig, Grosses Handwörterbuch Ägyptisch –Deutsch (2800 – 950 v. Chr.), Mainz 
1995, 397.                                                                                                                                          
4 - Kaplony, Inschriften I,  p. 375  and II. pl. 1065, Nr. 1857.     
5 - Müller, “Die Totendenksteine des Mittleren Reiches”, in: MDIAK 4 (1933), p. 201, pl. 33, 2. 
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  - ٣٩ -

وهي مخصصات تشير إلى حركة التجوال التي       , )٦( : ومخصص األقدام 
  .اطق الصحراويةكان يقوم بها هذا الصياد في المن

       كما شهد عصر الدولة الحديثة ظهور مخصص جديد وهو كتابتها بمخـصص            

  . الذي يشير في أغلب الظن إلى الرؤية والمراقبة)٧ ( :العين
فـإن  " صـياد " وعلى الرغم من اتفاق أغلب الباحثين على ترجمة هذا اللقـب بــ              

Andreu)ة التـي ارتبطـت بحراسـة        قد أوردت هذا اللقب ضمن األلقاب الشرطي       )٨
، التي ُأنيط بها السهر على أمن المناطق الصحراوية ومراقبـة المنـاطق             )٩(الصحراء
  .الحدودية

وتأكـد ظهـوره    ,  بانتظام في العديد من آثار ووثائق مصر القديمة        nwوقد ظهر لقب    
 وظل خطه البياني في ارتفاع خالل عصر        )١٠(على الساحة اإلدارية منذ العصر المبكر     

واستمر بعد ذلك خالل عصري الدولتين        ,)١٢( وعصر االنتقال األول   )١١(دولة القديمة   ال
  .)١٤( والحديثة  )١٣(الوسطى

                                                           
6 - Mogensen, Inscriptions hiéroglyphiques, pp. 15-16, pl. 13, Nr. 16. 
7 - WB II, 218, 5-18.                                                                                                                                                   
8 - G. Andreu, "Polizei", in: LÄ IV (1986), 1069. 

نظر الدراسة الحديثة التي قامت بها الباحثـة  ا كشرطة صحراء في مصر القديمة  nwعن لقب  - ٩
من والحراسة في مصر القديمة من خالل األلقاب والوثائق حتى          األ, منال محمود محمد  : منال محمود 

  .٢٩٨-٢٧٢ص,م٢٠٠٩,جامعة القاهرة,كلية اآلثار, رسالة دكتوراه غير منشورة, نهاية الدولة الحديثة
                                          :نظر على سبيل المثال على آثار العصر المبكر اnwعن ظهور لقب - ١٠

  Kaplony, Inschriften I, 375 and II. pl. 1065, Nr. 1857; id., Kleine Beiträge zu den         
Inschriften der ägyptischen Frühzeit, 1966, 84-85, pl. 13, fig. 1122 and p. 255.                            

  :لمثالنظر على سبيل ا افي عصر الدولة القديمة nwلقب  عن ظهور     - ١١
    H. Goedicke, "Die Laufbahn des MTn", in: MDIAK 21 (1966), pl. 5 and 8; R. Drenkham, Die 

Handwerker und ihre Tätigkeiten im alten Ägypten, 1976, 78-83.                                          
   :ى سبيل المثالنظر علااألول  النتقالافي عصر  شواهد اللقبعن       -١٢

Dunham, Naga ed Der Stelae, 34-35; Fischer, Dendera, 170-171                                                   
  :نظرافي وثائق عصر الدولة الوسطى  nwعن لقب       - ١٣

R. Anthes. "Eine Polizeistreife des M.R. in die westlishe Oase", in: ZÄS 65 (1967), 109, 2;   
Fischer, Coptite Nome, 106-111, pl. 36, 4-6, Nr. 43, fig. 15.                                                           

   :نظر بصفة عامةا في وثائق عصر الدولة الحديثة nwعن الشواهد القليلة الباقية للقب  - ١٤
   Goyon, Nouvelles inscriptions, 108, pl. 30, Nr. 93; Gardiner – Peet – Černy, Inscriptions of 

Sinai I, pl. 89, Nr. 424, II, 212-213.                                                                                       
   األمنية لموظفي وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اللقب قد عاود الظهور مرة أخرى في األلقاب    
  :اإلدارة الصاوية واستمر بعدها في النصوص اليونانية الرومانية انظر    

  H. Goedicke, "Psammetik I und die Libyer", in: MDIAK 18 (1962), 33ff; Spalinger, 
"Psammetichus, king of Egypt", in: JARCE 13 (1976), 140.                                                  
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  - ٤٠ -

 nwعن ارتباط لقب       إن الوثائق والشواهد األثرية لعصر الدولة الحديثة قد كشفت 

  .nw Imn ، وهو ما عبر عنه لقبمبعبد آمون يف طيبة
 الذي ظهر في معبد nw Imnتسليط األضواء على لقب        تهدف هذه الدراسة إلى 

من خالل الوثائق والشواهد األثرية المتاحة للتعرف على        ,  الطيبي في هذا العصر    آمون
ومدى االختالف في وظيفة ومكانة هـذه الفئـة مـن           , طبيعة مهام أصحاب هذا اللقب    

 nw.wي  عن فئـة مـوظف    , المنتسبين إلى معبد آمون في ذلك العصر      , nw.wموظفي  
في محاولة لتحليل   , وهو ما دفعني إلى جعل هذا اللقب ميداناً للبحث والدراسة         , المدنيين

وتبرز , تزيل الغموض المحيط به, بغرض التوصل إلى نتائج دقيقة , النصوص المختلفة 
  .طبيعته ومهام أصحابه بوضوح

  : اآلتيعلى النحو , محلالً ومناقشاً, اقتضت طبيعة البحث أن أعرض لهذا اللقب
  

I. الموظفمقبرة  MnMnMnMn----xprxprxprxpr----RaRaRaRa----snb snb snb snb   
عهد تحتمس  ( بطيبة الغربية وتؤرخ بعصر األسرة الثامنة عشرة         ٨٦هي المقبرة رقم    

وعلـى  . )١٥("الكاهن األول آلمون  "وتخص شخصية مهمة كانت تشغل منصب       ) الثالث
الجدار الشمالي للمقبرة نرى المتوفى ممثالً بحجم كبير وأمامه أربعـة صـفوف مـن             

وما يعنينا بالدرجة األولى، من هذه المناظر، فهو مناظر الصف الثالث حيث            , ناظرالم
شخص بيده قوس وريـش   نرى فيها موظفين في وضع إذالل أو سجود كان من بينهم      

رئـيس  "  […] imy-rA nw.w )١٦( نعام ووصـف بــ   
  ". ؟[…]صيادي 

فإن الرئيس هنا " ونالكاهن األول آلم"وحيث إن صاحب المقبرة هنا كان يشغل منصب 
  . )١٧(" رئيس صيادي آمون "-بطبيعة الحال–كان 

:  موكب من الصيادين وقد احضر كل منهم إنتاجه من الصيدimy-rA nw.wويتبع الـ 
نعاماً وريش نعام وبيضاً ووعوالً وأرانب برية مما اقتنصوه في أثنـاء عملهـم فـي                

  .)١٨(الصحراء
  

                                                           
      .Lefebvre, Histoire des grands prêtres d'Amon, 82ff:عن دور هذه الشخصية البارزة انظر - ١٥

16 - N. de G. Davies, The Tombs of Menkheperrasnob, Amenmose and another (Nos. 86, 112, 
42, 226), TTS 5, 1933, pl. IX; PM I, 1, 1960, 177 (6).        
17 - Gardiner, AEO I, 89*. 

١٨ - Davies, Menkheperrasnob, pl. IX.  وتجدر اإلشارة إلى أن ورشة صناعة األسلحة المـستخدمة 
   .Ibid., pl. XXXII :للصيد ممثلة في الصف األوسط للجدار الشرقي للمقبرة على الجانب الشمالي
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  - ٤١ -

II.  مقبرة الموظفRaRaRaRa----msmsmsms  
عهد أمنحتب  ( بطيبة الغربية وتؤرخ بعصر األسرة الثامنة عشرة         ٥٥هي المقبرة رقم    

ويظهر الصف السفلي للنصف الجنوبي من الجدار الشرقي في هـذه المقبـرة             ) الرابع
 يجلسون فـي مواجهـة      Ra-msمن أفراد عائلة    ) كل زوج برفقة زوجته   (أسراً أربعة   

  :المتوفى وزوجته، وفوق إحدى هذه األسر نقرأ النص اآلتي

)١(   

)٢(   

)٣(  

)١٩(  )٤( 
    

Htpw Hr DfAw m HDDwt m snw n) 1(  
nb nTrw n kA n imy-rA nw.w) 2(  

 n [Imn])3(  
KSy mAa-xrw) 4(  

 .snwتتضمن قرابين ) كل نهار: حرفياً(قرابين وأطعمة كل يوم  " )١(
 nw.w لسيد اآللهة من أجل كا رئيس  )٢(
 ]آمون [ )٣(
)٤( KSy صادق الصوت ." 

 قد ظهر في هذه المنـاظر بمـا يعنـي    imy-rA nw.w n Imnوواضح هنا أن لقب 
  .استمرار وجوده في عصر األسرة الثامنة عشرة

  

III.  مقبرة الموظفImnImnImnImn----msmsmsms  
عهـد  ( بطيبة الغربية، وتؤرخ بعصر األسرة التاسـعة عـشرة          ١٤٩هي المقبرة رقم    
غير المنـشورة،   , وتبدو المعلومة المتاحة لنا من مناظر هذه المقبرة       ). رمسيس الثاني 

  :لتي تتعلق باسم صاحبها وألقابه وهيهي تلك ا

                                                           
19 - PM I, 1, 107 (4); N. de G. Davies, The Tomb of the Vezier Ramose, MET 1, 1941, 15-16, 
pl. 8; Urk. IV, 1784, 17-19.      
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  - ٤٢ -

)٢٠(  
sS wDHw nsw n nb tAwy imy-rA nw.w n Imn   

" Imn-ms الكاتب الملكي لمائدة قرابين سيد األرضين، رئيس ،nw.wآمون ."  
  

IV.  لوحة جنائزية للموظفImnImnImnImn----msmsmsms  
، وهي لوحة محفوظـة     )٢١(١٤٩وصاحب هذه اللوحة هو صاحب المقبرة الطيبية رقم         

، أمـا  BM 107الجزء العلوي يحمل رقـم  : لبريطاني، ومكونة من جزئينبالمتحف ا
 ، Imn-ms ونجد على هذه اللوحـة ألقـاب   )٢٢ (BM 142الجزء السفلي فيحمل رقم 

  : نقرأ اآلتيBM 107فعلى الجزء العلوي من اللوحة 

) ٢٣(  
sS wDHw nsw n nb tAwy imy-rA nw.w n Imn 

  ". آمون nw.w األرضين، رئيسالكاتب الملكي لمائدة قرابين سيد "
  : فورد عليه األلقاب اآلتيةBM 142أما الجزء السفلي من اللوحة 

) ٢٤(  

   

                                                           
20 - A. H. Gardiner – A. E. P. Weigall, Topographical Catalogue of the Private Tombs of 
Thebes, London 1913, 30-31, Nr. 149; PM I, 1, 260.  

 .III رقمانظر أعلى وثيقة  - ٢١
 - بقسم اآلثار المصرية والقبطيات بجامعـة جـورج  WBخصي للباحث على بطاقات إطالع ش - ٢٢

  : انظر أيضاBM 107ًوبالنسبة لـ .  ألمانيا الغربية- جوتنجن-أوجست
A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture), 1909, Nr. 677.                                                        
23 - BM 107, 1.1. 
24 - BM 142, 1. 4-5. 
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  - ٤٣ -

)٢٥(  
<sS>  wDHw < nsw> n nb tAwy imy-rA nw.w n Imn 
 wHm nsw m-bAH tmw iw Hm.f  xa(w) 
imy-rA  nw.w n Imn –Ra imy-rA pr n Hwt-nTr 
Ra-ms-sw-mri-Imn  

 آمون، المبلغ الملكي أمـام  nw.w لمائدة قرابين سيد األرضين ، رئيس  الكاتب الملكي "
 -رع، رئيس أمالك معبد رع    - آمون nw.wحين يظهر جاللته، رئيس     ) الخلق(الناس  

  ).رمسيس الثاني( آمون - مري- سو-مس
 كان شخـصية ذات سـلطة فـي         Imn-msويتضح لنا من خالل األلقاب السابقة أن        

إذ كان مشرفاً ألمالك معبد الرامسيوم للملك رمسيس الثـاني،          الضيعة الطيبية آلمون،    
يقع على عاتقه تبليغ أوامر امللك وإعداد "  الملكي املُبلِّغ "wHm nswكما كان من خالل وظيفة 

  . )٢٦(التقارير األمنية ورفعها إىل الفرعون
  

V.  ثالثة أختام جنائزية من طيبة باسم الموظفImnImnImnImn----mmmm----iptiptiptipt  
 وردت ثالثة أختام جنائزية عثر عليها في طيبـة  )٢٧(Davies–Macadam في نشر 

، وهي األختـام التـي      Imn-m-ipt آمون المدعو    nw.wوتخص قائد الفرقة ورئيس     
  . ٣٠٥ و ٣٠٤ و ٩٦: تحمل أرقام

)٢٨(٩٦الختم رقم  -١
 

)٣ () ٢() ١ (  

)        ٤ (  
 (1) imy-rA nw.w (2) n Imn (3) Hry pDt Imn-m-ipt mAa-xrw     

 (4) nbt pr @wy   
سيدة ) ٤(صادق الصوت   , Imn-m-iptقائد الفرقة   ) ٣(آمون  ) ٢ (nw.wرئيس  ) ١ (

  .wy@البيت 
  

                                                           
25 - BM 142, 1. 10-11. 

  : انظرعلى لوحته بأبيدوس - يؤرخ بعصر الدولة الوسطى– Ipwyامللكي وهو ما ذكره املُبلِّغ  -٢٦

    H. Satziner, “Die Abydos Stele des Ipwy aus dem Mittleren Reich”, in: MDAIK 25 (1969), 
    p. 123.                                                                                                                                         

27 - N. de G. Davies- M. F. L. Macadam,  A Corpus of Inscribed Egyptian Funerary Cones, 
Oxford 1957, Nr. 96, 304 and 305. 
28 - Davies-Macadam, Funerary Cones, Nr. 96. 
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  - ٤٤ -

  )٢٩ (٣٠٤ الختم رقم -٢

)٢ () ١ (  
    (1) Hry pDt imy-rA nw.w (2) Imn-m-ipt

 

  Imn-m-ipt.) ٢ ( nw.wقائد الفرقة، رئيس الـ) ١(
  )٣٠(٣٠٥الختم رقم  -٣

)٢ () ١ (  
    (1) Hry pDt imy-rA nw.w (2) n Imn Imn-m-ipt                          

  Imn-m-ipt.آمون، ) ٢ (nw.wقائد الفرقة، رئيس ) ١(
  

VI.  لوحة جنائزية للموظفPtHPtHPtHPtH----mymymymy 

 متراً وعثر عليها    ٠،٤٦ متراً وعرضها    ٠،٦٧هي لوحة من الحجر الجيري ارتفاعها       
 ومحفوظة اآلن في متحف ميونخ تحت       في منف وتؤرخ بعصر األسرة التاسعة عشرة،      

  .)٣١(Munich 48رقم 
المدعو " شرطي الموكب ")٣٢( saSAوعلى هذه اللوحة الجنائزية التي تخص موظف الـ 

PtH-my               نرى في الصف السفلي على الجانب األيمن من اللوحة فتاة صـغيرة تقـدم 
  :أعلى األسرة األولى نقرأ اآلتي. قرابين إلى أسرتين

) ٣٣(  
n kA n Hry  nw.w n Imn *ATA  

  ".ATA*آمون،  nw.w  إلى كا قائد "
  
  

                                                           
٢٩ -  Davies-Macadam, Funerary Cones Nr. 304  هذا الختم معروف أيضاً عند كل منPetrie:  
 W. M. F. Petrie, A Season in Egypt 1887, London 1888, pl. 22, Nr. 46.و Daressy:G. 

Daressy, Recueil des cônes funéraires, in: MMAF 8, fasc. 2. 1893, Nr. 142.                                  
30 - Davies-Macadam, Funerary Cones, Nr. 305.   
31 - K. Dyroff – B. Pörtner, Ägyptische Grabsteine und Denksteine aus süddeutschen 
Sammlungen, Vol. II, Strassburg 1904,  36 – 37, pl. 18, Nr. 26. 

المسئول عن تنظيم وحراسة المواكب الملكية فضالً عـن  " شرطي الموكب" يشير إلى saSAلقب  - ٣٢
   :نظراارتباطه بالبالط الملكي والحريم، وهو لقب لم يظهر إال بدءاً من عصر الدولة الحديثة 

  in:                   G. Andreu, "Le policier saSA: à propos de quelques talâtât du IXe pylône de Karnak", 
     BIFAO 87 (1987), 1-20.                                                                                                              

33 - Dyroff – Pörtner, Grabsteine und Denksteine, 36 – 37, pl. 18, Nr. 26. 
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  - ٤٥ -

VII.  مقبرة الموظف%%%%AAAA----mwtmwtmwtmwt المدعو KikiKikiKikiKiki  
عهـد  ( بطيبة الغربية وتؤرخ بعصر األسرة التاسـعة عـشرة           ٤٠٩هي المقبرة رقم    

Kiki المدعو A-mwt%وتخص الموظف   ). رمسيس الثاني 
ونقرأ على أحد جدران    . )٣٤(

  :وزيريس مكرس لكاهذه المقرة نصاً يتضمن دعاء أل

)٨(   

)٩(   

)١٠(   

)٣٥( )١١(  
                                sS sS nsw )8(  

nfr m qni m) 9(  
bHs) 10(  

 nw n Imn sAwty iHw n Imn)11(  
 آمـون،   nw) ١١(الصيد  ) ١٠(حسن الشجاعة في    ) ٩(الكاتب، الكاتب الملكي    ) ٨ "(

  ".حارس اصطبل آمون
  

VIII.  بردية Amiens   
رجع هذه البردية إلى عهد الفرعون رمسيس السابع وتحتفظ بذكر مدن كانت مصدراً             ت

هاماً للعديد من توريدات القمح إلى ضيعة آمون، إذ سجلت مقادير ضخمة من الغـالل               
موردة من األجران المختلفة التابعة ألمالك آمون في المقاطعة العاشرة والحادية عشرة            

  .)٣٦( رع– مراكب المعبد إلى ضيعة آمون من مقاطعات مصر العليا بوساطة
  : ونقرأ فيها اآلتي Vs. 2 X + 5وما يخصنا في هذه البردية هي الفقرة 

                                                           
34 - PM I, I, 461-462; Abdel Qader Mohammed, "Two Theban Tombs", in: ASAE 59 (1966), 
159ff., pl. 83; J. A. Wilson, "The Theban Tomb (Nr. 409) of Si-mut, Called Kiki", in: JNES 29 
(1970), 188. 
35 - Abdel Qader Mohammed, in: ASAE 59 (1966),159ff.,pl.83;Wilson,in:JNES 29 (1970), 188. 
36 - A. H. Gardiner, "Ramesside Texts Relating to the Taxation and Transport of Corn", in: JEA 
27 (1941), 19-73; id., Ramesside Administrative Documents, Oxford 1948, 37, 1-3. 
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  - ٤٦ -

) ٣٧(  
[rdi] n.f  mryt tn m rnpt 1 Abd 3 sw 17 

m it n rmnit pr –Imn r-xt imy-rA …? 
n pr-aA imy-rA  nw.w [Ra]-ms-sw-nxt 

ي العام األول، الشهر الثالث من فصل الشتاء،         هذه الضفة، ف   ]على[ )٣٨ ( له ]معطى[ "
؟ فرعون، ورئيس الــ     ...، من قمح ضيعة معبد آمون، تحت سلطة مشرف        ١٧اليوم  

nw.w  [Ra]-ms-sw-nxt"  
 Rxالـسيدة   ] بيت[مستجلياً من   "وتستطرد الوثيقة فتذكر أن هذا التوريد من القمح كان          

  ".من الحقل الذي زرعته
 آمون إال مرة واحـدة فـي هـذه     nw.w  لم يرد ذكر موظفي       وتجدر اإلشارة إلى انه   

  . البردية الطويلة
  
IX.  مقبرة الموظفIiIiIiIi----mimimimi----sbAsbAsbAsbA  

وعلى أحد  . )٣٩( بطيبة الغربية وتؤرخ بعهد الملك رمسيس التاسع       ٦٥هي المقبرة رقم    
 الذي كان يشغل منصب رئيس المذبح ورئيس كتبة         Ii-mi-sbAجدرانها نرى الموظف    
الً وهو يتسلم جزى وأواني من الذهب أحضرها له أحد رؤسـاء         ضيعة معبد آمون ممث   

nw.w آمون مجهول االسم بصفته أحد كهنة معبد آمون ونقرأ :  

 )٤٠(  
it-nTr imy-rA nw.w n Imn  

  ". آمونnw.wاألب اإللهي، رئيس "
  
  

                                                           
37 - Pap. Amiens, Vs. 2 X + 5 = Gardiner, in: JEA 27 (1941), 52; id., Ramesside Administrative 
Documents, 9, 9. 

  :انظرRa- ms- sw- nxt   المدعوimy-rA pr"  األمالكرئيس"هنا إلى " له"تشير  -٣٨
Gardiner, in: JEA 27 (1941), 42.                                                                                                       
39 - LD, Text III, (1900), 256; PM I, I, 129-130. 
40 - Loc. cit. 
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  - ٤٧ -

X. فقرات من وثائق سرقات المقابر  
ولة الحديثة إلى قـوائم     أشارت بعض وثائق سرقات المقابر الملكية في نهاية عصر الد         

تتضمن أسماء الفرق المتورطة في هذه السرقات ومن بينهم عمال وحرفيون يعملـون             
  :  آمون وتتمثل فيما يليnw.wتحت سلطة موظفي 

  BM 10052وثيقة  -١

  :ذكرت الوثيقة قائمة تتألف من ثالثة عشر لصاً كان من بينهم

) ٤١(  
Aaa  Wsr-HAt-nxt r-xt imy-rA nw.w n Imn  

  ". آمون nw.w تحت سلطة رئيسWsr-HAt-nxtاألجنبي "
 BM 10053وثيقة  -٢

وقد ذكرت قائمة طويلة من األشخاص الذين وجد بحوزتهم نحاس مسروق وكان مـن              
  :بينهم

) ٤٢(  
ps  sgnn  PA-kA–(m)?-[PA-wiA n  pA imy-rA]  nw.w  n  Imn 

  ".ون آم nw.w التابع لرئيسPA-kA–(m)?-PA-wiA معد الدهان  "
  Leopold II و Amherst  و  BM 10054وثائق  -٣

 باسـم  Leopold II و Amherst وBM 10054إذ تخبرنا أربع فقرات من وثـائق  
شخص واحد، تكرر فيها جميعاً وهو من اللصوص المتورطين في سـرقات المقـابر              

  :الملكية فذكرت

                                                           
41 - Pap. BM 10052, 2, 9 = T. E. Peet, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian   
Dynasty, New York 1977, 144, pl. 25. 
42 - Pap. BM 10053, Rt. 3, 14 = Peet, Tomb-Robberies, 106, pl. 17. 
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  - ٤٨ -

) ٤٣(  
Hmww  Ir-n-Imn  n  imy- rA  nw.w Ns- Imn  n  pr  Imn-Ra  nsw  nTrw  

 رع  – الخاص بمعبد آمون     Ns-Imn آمون   nw.w التابع لرئيس    Ir-n-Imnالحرفي  "
  ".ملك اآللهة

XI.  قاعدة تمثال صغير للمتعبدة اإللهيةMAaMAaMAaMAa----kAkAkAkA----RaRaRaRa  
 )٤٤( Borely Nr. 232هو تمثال صغير محفوظ في متحف بورلي بمرسيليا تحت رقم 

أول ملـوك  " بـاي نجـم   " والملك    ابنة كبير الكهنة   MAa-kA-Raويمثل المتعبدة اإللهية    
والتمثال منحوت بأمر مدير أمـالك المتعبـدة        . )٤٥(األسرة الحادية والعشرين التانيسية   

 وهو موظف عسكري تشير ألقابه الكهنوتية إلى أنه ينتمي إلى           r-Htp@اإللهية المدعو   
  .)٤٦ ()أخميم (Panopolisإقليم 

  :تية يعطي األلقاب اآلDaressyوالنقش المنشور بوساطة 

   - أ

   )٤٧(  
imy-rA  pr n dwAt-nTr n Imm Hm-nTr n @r-imy-Snwt Hm-nTr n  
Mnw @r-(sA)-Ast HAwty @r-Htp    

-imy-Snwtمدير أمالك المتعبدة اإللهية آلمون، كاهن حور       "-       أ
، كاهن مين   )٤٨ (

    "r-Htp@القائد , إيسة) سا(وحور
                                                           

43 - Pap. BM 10054, Vs. 5, 4 = Peet, Tomb-Robberies, 63, pl. 8; Pap. Amherst 3, 2 = Ibid., 49, 
pl. 5; Pap. Leopold  II, 2, 3 and 3, 12 = Capart- Gardiner - Van de Walle, "New Light of the 
Ramesside Tomb- Robberies", in: JEA 22 (1936), 171, pl. 13 and 172, pl. 15.  
44 - G. Daressy, "Lettre à M. Maspero à propos de quelques points de son mémoire sur les 
momies de Deir el-Bahari", in: RecTrav 13 (1890), 147-148; J. Yoyotte, "Les Adoratrices de la 
Troisième Période Intermédiaire. A propos d'un chef-d'oeuvre rapporté d'Égypte par 
Champollion" in: BSFE, 64 (1972), 40 and 52 Nr. 32; K. A. Kitchen, The Third Intermediate 
Period in Egypt (1100-650 B.C.), Warminster 1973, 59. 
45 - Yoyotte, in: BSFE, 64 (1972), 45. 
46 - Yoyotte, in: BSFE, 64 (1972), 40. 
47 - Daressy, in: RecTrav 13 (1890), 147-148; Yoyotte, in: BSFE, 64 (1972), 40 and 52 Nr. 32; 
Kitchen, Third Intermediate Period, 59. 

  =           :تقع بالقرب من أخميم انظرعبادتها طقوس هذه اإللوهية حيث كانت عن  -٤٨
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  - ٤٩ -

     - ب

 )٤٩(  
imy-rA  pr n dwAt-nTr n Imn-Ra nsw nTrw imy-rA nw.w n Imn-Ra nsw 
nTrw HAwty @r-Htp  

 – آمون   nw.w رع ملك اآللهة ، رئيس       -مدير أمالك المتعبدة اإللهية آلمون     "  - ب
  ".r-Htp@رع، ملك اآللهة، القائد 

  
  :الخالصة وأهم النتائج

 من عصر الدولة الحديثة، nw Imnبعد عرض ومحاولة تحليل أحد عشر شاهداً للقب 
  : يمكن أن نستخلص ما يأتيفإنه 

سجل هذا اللقب في عصر الدولة الحديثة العديد من الدرجات الوظيفية بما يـشبه فـي           
  :عصرنا الحالي الهرم اإلداري للموظفين فأعلى هذه الدرجات

  
imy-rA  nw.w  n  Imn  

  » آمونnw.wرئيس «  
  :ويليها درجة 

  
Hry  nw.w  n  Imn  

  » آمونnw.wقائد «
  : آمون البسيطnw في قاع السلم الوظيفي  ثم يأتي

  
nw  n  Imn  

 »nwآمـون «  
  

                                                                                                                                                         
=Gardiner, in: JEA 24 (1929), 164, Nr. 23; id., AEO II, 45*; H. K. Jacquet-Gordon, Les noms 
des domaines funéraires sous l'Ancien Empire Égyptien, Le Caire 1962, 84; H. G. Fischer, 
Dendera in the Third Millennium B.C., Locust Valley N.Y.  1968, 4, Nr. 14; S. Sauneron, "Les 
travaux de l'Institut français d'Archéologie orientale en 1972-1973", in: BIFAO 73 (1973), 236, 
§ 279.                                                                         
49 - Daressy, in: RecTrav 13 (1890), 147-148; Yoyotte, in: BSFE, 64 (1972), 40 and 52 Nr. 32; 
Kitchen, Third Intermediate Period, 59. 
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  - ٥٠ -

١- imy-rA  nw.w  n  Imn»  رئيسnw.wآمون «: 

 في ضوء ما توفر لدينا من -          هذا اللقب حمله في هذا العصر سبعة موظفين
) IIوثيقة رقم (أمنحتب الرابع الذي يؤرخ بعهد  KSy:  وهم-معلومات حتى اآلن

ومن عهد رمسيس ). III ،IVوثيقة رقم ( رمسيس الثاني الذي يؤرخ بعهد Imn-msو
، أما خالل عهد )VIIIوثيقة رقم  (Ra-ms-sw-nxtالخامس تلقب بهذا اللقب الموظف 
وموظف آخر مجهول ) X, 3وثيقة رقم  (Ns-Imnرمسيس التاسع فقد حمله كل من 

حديثة بصفة عامة المدعو ، كما حمله خالل عصر الدولة ال)IXوثيقة رقم (االسم 
Imn-m-ipt )وثيقة رقمV  ( وخالل عصر األسرة الحادية والعشرين كان@r-Htp 

  ).XIوثيقة رقم ( معبد آمون  nw.wرئيساً لـ
 آمون فقد أوضـحت األلقـاب أن        nw.w أما عن األلقاب األخرى التي حملها رؤساء        

كما هـو الحـال بالنـسبة    , ةبعضا منهم قد حمل ألقابا تربطهم بالكهنوت بصفة مباشر       
  :الذي حمل ألقابا كهنوتية مهمة مثل لقب, r- Htp@للموظف 

imy-rA  pr  dwAt  nTrt  n  Imm- Ra nsw  ntrw»  أمالك المتعبدة اإللهية  مدير
 Hm-nTr: ولقب , )" باي نجم"ابنة الملك  (»MAa-kA-Ra رع  رع ملك اآللهة-آلمون

n @r-imy-Snwt» كاهن حور imy-Snwt-«ولقب ، :Hm- nTr n Mnw @r-(sA)-

Ast»  وثيقة رقم ( » إيسة) سا( كاهن مين وحورXI.(  
 Hry- pDt: ة مثـل لقـب  مهمأظهرت ألقابهم األخرى أنهم شغلوا مناصب عسكرية و 
 HAwty، ولقـب  )  Vوثيقة رقم(Imn- m- ipt الذي حمله الموظف » حامل القوس«
  .)XIوثيقة رقم ( r- Htp@الذي حمله الموظف » القائد«

 كتابية ذات صلة بتموين     اً وكذلك عبرت ألقاب أخرى أن بعضا منهم كان يشغل أدوار         
 sS :  الذي حمل لقبImn- ms كما هو الحال بالنسبة للموظف ,القرابين الملكية مائدة

wDHw nsw n nb tAwy  »وثيقة رقـم  (» الكاتب الملكي لمائدة قرابين سيد األرضين
III ،IV .(وهو لقب اتصل بخدمات التغذية والتموين لمائدة القربان الملكية.  

  

٢- Hry  nw.w  n  Imn»  قائدnw.wآمون «:  
 وهي الفئة التي كانت - » آمونnw.wقائد « Hry nw.w n Imnإن وظيفة          

حتـى  –  فإن الذكر الوحيد المعروف لهـا         -" آمون nw.wرؤساء  "تلي إدارياً منصب    
  ).VIوثيقة رقم ( ويؤرخ بعصر األسرة التاسعة عشرة ATA* يدعى  كان لموظف-اآلن

  

٣-   nw n Imn » nwآمون «  
 في أداء    آمون nw.wرؤساء  هم مجموعة من الموظفين البسطاء تولت مهمة معاونة         و

 nw.wقائـد  « Hry nw.w n Imnويعتقد أنهم أقل درجة وظيفية مـن فئـة   , مهامهم
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 سوى مـرة    –حتى اآلن   –صر الدولة الحديثة  عولم يظهر هذا اللقب في نصوص       , »آمون
  ).VIIوثيقة رقم (واحدة، وحمله موظف مجهول االسم مؤرخ بعهد رمسيس الثاني 

فإن ظهورهما يشهد   , وعلى الرغم من ندرة من حمل هذين اللقبين األخيرين من الموظفين          
  .على وجود هاتين الوظيفتين في إدارة معبد آمون في عصر الدولة الحديثة

ح من خالل دراسة الوثائق والشواهد األثرية المتاحة للقب في عصر الدولة الحديثـة              يتض
 nw.wلم تختلف في طبيعتها عـن فئـة   , الخاصة بالمعبد  آمونnw.w  وظيفةأن مهام 

 المعابـد كـانوا هـم       nw.wالمدنية؛ فقد لعبوا دورا مهماً في صيد الـصحاري، إذ إن            
ولعل أهم المناظر فـي     . تموين موائد القرابين بها   المسئولين عن إحضار صيد الصحراء ل     

  -Mn هذا الصدد ما ورد على الصف الثالث للجدار الشمالي لمقبرة الكاهن ألول آلمون

xpr- Ra – snb –  وثيقة رقم (التي تؤرخ لعهد تحتمس الثالث ,  بطيبة٨٦مقبرة رقمI( 

ـ   - وخلفه موكـب مـن     ,يديهفي  وريش نعام   , واقفًا يحمل قوسا  nw.wونرى فيه رئيس ال
  ).أرانب بريةبيض نعام، نعام،غزالن،ظبيان،(يحضر كل منهم إنتاجه من الصيد, الصيادين

        وهناك منظر ثان مهم نُقش على الجدار الشمالي للحجرة المسماة مقصورة 
ثالثة صفوف لموكب حملة القرابين، نرى فيه , العبادة لحتشبسوت بمعبد الدير البحري

  :يقود ظبياً ونقرأ في النص المصاحب nw.w في الصف األوسط نرى رئيس الـ
Iart  in  imy-rA  nw.w  

  .)٥٠ (»nw.wبواسطة رئيس الـ ] الظيب[إحضار «
ومما سبق يبدو أن هذه المنتجات المحضرة من ِقبل الصيادين ورئيسهم كانت تحـضر          

  .ن المعبدلتموين موائد قرابي
الخاصة بالمعبد كصياد متخصص في صـيد    آمونnw.w هذه الوظيفة األساسية لفئة 

فقد احتفظـت المـصادر   ,  المدنيينnw.wالصحراء ال تختلف كثيرا عن دور موظفي      
 المدني  nwوظيفة الـ   أن  األدبية والوثائق في عصر الدولة الحديثة بعدة إشارات إلى          

 دعت المصري القديم إلـى أن      ,فات اليقظة والحذر  كصياد ماهر وما يتصف به من ص      
سيرته الذاتيـة     في - وزير الملك تحتمس الثالث    -فيتحدث الوزير رخميرع  , يتشبه بها 

  :عن ذكائه ودهائه في معالجة األمور

) ٥١(  

                                                           
50 - E. Naville, The Temple of Deri el-Bahari IV, London 1901, pl. III; PM III, p. 360 (100).                                                                                                                                                   
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  - ٥٢ -

ir. n  wi  m  nw   SsA  siA  rd…                                                              

  »)... أي يعرف األثر(أنا حتولت إىل صياد يقظ حيث القدم يعرف «           
ويفهم من النص أن رخميرع قد اكتسب حيل الصياد الماهر المتيقظ دائما والذي يقتص              

  .أثر الفريسة
المعروفة بأنشودة الحب تشبيه للمحب Beatty I  Chester   كما جاء في وثيقة       

 الذي يطارد الغزال في الصحراء حتى إيقاعهـا         nwصياد الـ   الذي يالحق محبوبته ب   
  :في الفخ فيذكر النص

  

) ٥٢(  
Hnr.n.i  iw. n. k  n  snt  As  mi gHsw  xAp  Hr  mrw …  Hryt  aq. ti m  
Hat. f  nw.w  m  sA. f                                                                          

  
الخوف دخل  ... تصل إلى محبوبتك بسرعة مثل الغزال الذي يثب في الصحراء         ليتك  «

  .»...إلى جسده ألن الصيادين يتعقبونه 
وإنما كـان لهـم دورا      , آمون قاصرة على الصيد فحسب     nw.w لم تكن مهمة رؤساء    

ويستشف هذا الدور من خالل وثائق سرقات المقابر الكبرى         , أمنياً ورقابياً داخل المعبد   
فقد وردت فيها بعـض اإلشـارات إلـى رؤسـاء           , )٥٣(ي نهاية عصر الدولة الحديثة    ف

التابعين لمعبد آمون في سياق الحديث عن تورط فرق العمال في سـرقات              nw.wالـ
المقابر الملكية، إذ تذكر بعض النصوص أسماء بعض العمال الذين كانوا يعملون تحت             

يـة هـؤالء العمـال لـسلطة         مـن تبع    ويستشف  و .آمون nw.w سلطة أحد رؤساء  
 – آمون إلى أن هؤالء الرؤساء كانوا يمارسون دوراً رقابياً عليهم تمثل  nw.wرؤساء

 مع بداية    nwاألمر الذي يعضده كتابة لقب      ,  في مراقبتهم في أثناء العمل     -أغلب الظن 
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  - ٥٣ -

ومن ,  الذي يشير إلى الرؤية والمراقبة     )٥٤ ( :مبخصص العني عصر الدولة الحديثة      
ـ     ثم  كانوا يؤدون ما يمكن أن نطلق عليـه دور الــ            nw.w يمكن القول أن رؤساء ال
  .داخل المعبد» مراقب«

 آمـون   nw.w ولقد أكدت الوثائق والشواهد األثرية على هذا الدور الرقابي لرؤسـاء 
 بطيبـة  ٦٥المقبـرة رقـم    -Ii- mi- sbi فتظهر مناظر مقبرة, داخل معبده وضيعته

  أنه كان يناط بهم اإلشراف أو المراقبة       -) IXوثيقة رقم    (اسعوتؤرخ بعهد رمسي الت   
 كما أوضـحت وثيقـة   . على توريد ضرائب أو جزى خاصة إلى كتبة ضيعة آمون

Amiensوثيقة رقم  ( بدورهاVIII(-أنه كان لرؤساء- عهد رمسيس الخامس  nw.w 
ا ضمن الهيئة   آمون دور في المراقبة على تسلم القمح المخصص لضيعة آمون، إذ كانو           

  .المسؤولة عن تسلم تلك الشحنات الموردة إلى شونة ضيعة آمون
 من جهة أخرى فقد تحدثت وثيقة نادرة من وثائق هذا العصر صراحة عـن دورهـم       

 المدعو  A-mwt%األمني والحراسي داخل معبد آمون، وذلك من خالل نقش من مقبرة            
Kiki)    وثيقة رقمVII (    يصف أحد موظفيnw  نه صياد ماهر شـجاع وأنـه        آمون بأ

وهو ما يشير إلـى وجـود       . معبد آمون ) iHw(أيضاً حارس منوط به حراسة اصطبل     
آمون من أجل الحفاظ على أمنه وتـأمين بعـض   داخل معبد  nw.w  فئات من رجال

  .ملحقاته
 آمون التي ارتبطت بمعبده في عصر الدولة الحديثة كانت لهـم            nwوبالنتيجة فإن فئة    

وضرورية؛ فإلى  جانب كونها من الصيادين المتخصـصين المـاهرين           مهام متعددة   
فإن هذه الفئة   , وبكمياته المطلوبة لموائد القرابين   , المكلفين بإحضار الصيد بكل أنواعه    

هي وظيفة  , أيضاً لها مهمة أخرى ال تقل أهمية عن مهمتها األولى إن لم تكن أهم منها              
وهذه الوظيفـة ال    , ن بعض الملحقات الخاصة   المراقبة داخل المعبد والحفاظ على تأمي     

  . المدنية في هذا العصرnwتختلف عن وظيفة  
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