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٩٨

   ودوره الوظیفي  (sS AHwt) كاتب الحقول

  حتى نھایة األسرة الثامنة عشرة

  رشا فاروق السید محمد.د

  :الملخص

من األلقاب المصریة القدیمة ذات الطابع الخاص المرتبط  القبً  sS AHwt ُیعد الـ
باقتصاد الدولة وأمورھا اإلداریة وھو شأنھ شأن باقي األلقاب التي عددھا المصري 

ًرا وظائفھ التي أحیاًنا ما تعددت وكان القدیم، في نصوصھ حال تعریفھ لنفسھ مظھ
الدولة اإلداریة، وقد جمع ، وكذلك عند تسجیلھ لبعض شئون منھا الرئیسة والثانویة

  .بین تلك الحالتین "كاتب الحقول"ویعني  sS AHwt لقب الـ

لم تنوه عن كاتب الحقول لقب من النصوص الوارد فیھا  ّیًاھذا وبالرغم من أن أ
، حتى عند اإلشارة لھ في نصوص التوابیت، فإنھا وإن طبیعة وظیفتھ تفصیلًیا

اللقب وتم  ھالتمییز لھ، فإن السیاق الوارد ب نأظھرت مجرد ذكر اللقب فیھا نوعاً م
ني عوت sS AHwt r a n +Hwty :چحوتي كما یلي لإللھفیھ الربط بإشارات محددة 

، فإنھ لم یستدل منھ على الدور الوظیفي ١"چحوتي) بواسطة(الحقول على ید  كاتب"
وھكذا ستقتصر الدراسة على النصوص الدنیویة التي یمكن من . للقب ذاتھ حین ذكره

خالل تتبعھا سواء كانت شخصیة أو إداریة حتى نھایة ظھور اللقب في األسرة 
 ھا، فضالً یفتي ظھر الالثامنة عشرة، في الوقوف على طبیعة اللقب من خالل األلقاب 

   .عن طبیعة النصوص اإلداریة ذاتھا

  :الكلمات الدالة

سرة الثامنة عشر، الدولة الحدیثة، مراسیم قفط، بردى الالھون، كتاب الحقول، األ
  .أرشیف أبو صیر

  

  

  

  

  

  

                                        
 أستاذ التاریخ واآلثار المصریة المساعد بكلیة اآلداب ـ جامعة اإلسكندریة  

1 1- CT, IV, Spell 329; FCT, I, p. 254; Ct, VII, Spells 1048. 1159; FCT, III, pp. 136,183. 
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٩٩

  اللقب ومعناه وتعدد طرق كتابتھ :أوالً 

التي قل ظھورھا  sS فیھ بصیغة الجمع، على العكس من AHt غلب على اللقب ورود
، والذي یحمل معنى sS AHwt بصیغة الجمع، وعلى ذلك سیتم التعامل مع اللقب بـ

بمعنى  AHt وكذلك" كاتب"بمعنى  sS مباشر ال یكتنفھ أي غموض، فھو مكون من

منذ   فلم تتغیر طرق كتابتھا sS وفیما یخص". أرض زراعیة"أو " حقل"

فلم تتغیر  AHtأما . ٢  ظھورھا ولم یصاحبھا في األغلب مخصص الرجل

ین بكتابتھا رغم بقاء تالخاصو مخصصاتھا فقط، بل تغیر ترتیب العالمتین 

نظراً ألن العالمات الطولیة   حیث كثر ظھور ابتداء الكلمة بعالمة ،AHt القراءة
 فترد AHt ا كما فيمفي سبق الطیور في الكلمات التي تجمع بینھ اأحیاناً ما تأخذ اتجاھً 

لھا في الدولة  و  ظھر الشكالن و .٣  بدالً من 

، واستمر تبادل موضع البادئة خالل ٤ھو األكثر استخداًمً◌ا القدیمة، وكان 

، أما في الدولة الحدیثة فقد  ٥ھي األكثر شیوعا  الدولة الوسطى وإن كانت

و ٨و ٧ فقد تعددت بینأما عن مخصصاتھا . ٦  استقر الظھور على
في الدولة  و ١٢ ، وغالباً ما استقرت على١١القدیمةفي الدولة  ١٠و ٩

  في الدولة الحدیثة، والتي شاع استخدامھا بكثرة حتى حلت محل ،  و١٣الوسطى

فإنھا لم  ؛لمخصصات السابقةوبالرغم من تعدد ا. ١٤الثامنة عشرة رةفي األس
  .اإلشارة لألرض وقنوات الري تخرج عن

                                        
2  Wb III, 479, 14-481,4. 
3 A.H. Gardiner, Eg Gr, §56. 
4 Wb I, 12, 17-18. 
5 FCD, p. 4; HL5, p. 21 
6 UrK IV, 1129, 2.1609, 8. 
7 A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 487, N. 18. 
8 A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 488, N. 21. 
9 A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 488, N. 22. 
10 A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 491, N. 36. 
11 - D. Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles Epithets and Phrases of the Old Kingdom, 
Vol. II, Oxford, 2000, pp. 834, 3043-835, 3047. 

   A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 488, N. 23شكل آخر لھا  (N 36) ُتعد العالمة  ١٢
13 HL 5, p. 21. 
14 A.H. Gardiner, Eg Gr, Sign-List, p. 488, N. 21. 
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١٠٠

وخاصة في الدولة   وكذلك  ١٥ إلى AHwt ھذا وأحیاناً ما كان یتم اختصار
 ، التي ظھر فیھا أیضاً أحد أمثلة ورود اللقب بأداة اإلضافة غیر المباشرة١٦الوسطى

n ١٧ على ھذا النحو.  

ومن المالحظ استخدام مرادفات أخرى عبرت عن معنى األرض الزراعیة والسیما 
، وإن لم تكن شائعة "الحقلكاتب "الحقل، ولم یتأثر بھا المعنى العام للقب وھو 

، ومسجل fw* ، واللقب لشخص یدعى"كاتب الحقلین"وتعني  sS sxty الظھور، مثل
 ، و١٨ؤرخ بنھایة األسرة الخامسةتلحجر عثر علیھا في مقبرة بسقارة على كتلة من ا

sS n sxt Htp nsw  وھو لشخص یدعى"كاتب حقول قرابین الملك"ویعني ، anx 
m-a r a وأیضاً ما ورد في قائمة ١٩بالجیزة بنھایة األسرة الخامسة تؤرخ مقبرتھ ،

  اھاحدإاق مشابھ ورد في یضرائب الوزیر رخمیرع من س

[sSw]AHwt ورد بھ وآخر٢٠الحقول ةكتب  sSw aHwt  كتبھ
في المعنى  aHwtو Ahwt ، ویتضح من كال السیاقین تماثل كلمتي٢١الحقول

قطعة أرض صغیرة ویقصد بھا  aHt ، رغم ما أشار لھ البعض في كون٢٢"حقول"
. ٢٣التي تطلق على الحقل بصفة عامة AHt حقل معین الحدود، على العكس من

ا حمل الوزیر ق الضرائب عند رخمیرع، بل أیضً واألمر السابق لم یعارضھ فقط سیا
أحداھا ذكر في شكلین مختلفین ، وقد ورد "المشرف على حقول آمون"لقب ت وسننم

                                        
15 CG, 20224. 

، AHtعلى أرض رملیة، ومن الغریب والنادر أیضاً ظھورھا كاختصار لكلمة  تدل العالمة 
 ,A.H. Gardiner, Eg Grحیث عادة ما تستخدم كمخصص للداللة على الصحراء واألرض األجنبیة 

Sign-List, p. 487, N. 18.                                         
16 HL I, p. 10. 
17 G.T. Martin, Egyptian Administrative and Private-Name Seals: Principally of the Middle 
Kingdom and Second Intermediate Period, Oxford, 1971, PL. 36, 11. 
18 J.C. Moreno Garcia, une approche du propleme de la servitude dans L. Egypte du IIIe 
millenaire, JEA, 84, 1998, p. 74, n. 11. 
19 K. Baer, Rank and Title in the Old Kingdom: The Structure of the Egyptian 
Administration in the fifth and sixth Dynasties, Chicago, 1960, p. 64; N. Strudwick, The 
Administration of Egypt in the Old Kingdom: The Highest Titles and their Holders, 
London, 1985, p. 73. 
20 UrK IV, 1129, 2. 
21 UrK IV, 1120, 2. 
22 G.P.F. van den Boorn, The Duties of the Vizier: Civil Administration in the Early New 
Kingdom, London, 1988, p. 155. 
23 Ibid., p. 153. 
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١٠١

وذلك فضالً ٢٥aHwt  األخرىورد في ، و٢٤AH(w)t  إحداھا في
 ٢٦Sdw عن أن قطعة األرض الصغیرة عادة ما أطلق علیھا المصري القدیم مسمى

  .٢٧عبالوزیر رخمیر ھ في النصوص المتعلقةیلإوتم اإلشارة 

في النصوص الشخصیة حتى نھایة األسرة وأشكال كتابة اللقب كاتب الحقول  :ثانیاً 
  :الثامنة عشرة

مصاحباً السم شخصي " كاتب الحقول"عصر األسرة الخامسة أول ظھور للقب ثل یمُ 
آخر ظھور " تحتمس الرابع"وفق المصادر المتاحة، والمرجح في ظلھا أن یمثل عھد 

ألسماء لشكل كتابة اللقب وا وفیما یلي عرض. لھ في عصر األسرة الثامنة عشرة
حملھا صاحب اللقب، والتي ربما  التي األخرى ، مع اإلشارة ألھم األلقابھالتي حملت

  :فیما بعد أھمیتھتساعد في إیضاح 

   الشكل 

، الذي عاش في عصر األسرة الخامسة، MA nfr٢٨ظھر ھذا الشكل مع الموظف  

على مائدة قرابین لھ عثر علیھا في سقارة،  sS AH (w)t  وورد اللقب 
مراقب كتبة إدارة وكاتب الوثائق الملكیة  ومن األلقاب التي وردت علیھا أیًضا كونھ

إللھ رع في معبد ا وظیفة كاھن MA nfrوشغل  .توزیع المنتجات الزراعیة
بسقارة فسیضاف إلى ألقابھ ) ٢٦(أنھ صاحب المقبرة رقم  وسركاف، ولو صح

  .٢٩كاتب كبیر عشرة الصعیدوالمشرف على الوثائق الملكیة : السابقة اآلتي

ال�ذي فق�د    sS AH(w)t mr(w)t  كم�ا ظھ�ر الش�كل ض�من اللق�ب 
عھ�د بب�ي ، وی�ؤرخ بجزء متبقي من ختم غیر معلوم المصدروذلك على  اسم صاحبھ،

  Kaplony ھل�اف ض�أو .٣٠على الختم أیًضاMry tAwy الذي ورد اسمھ الحوري  األول
 بمعن�ى  sS(w) AH(w)t mr [t] [imy rA] ق�راءه لیص�بح كم�ا imy rA  عن�د نش�ره لق�ب

م ، mrtوكتبھ الـ  كتبھ الحقول ]المشرف على[ وإن یرجح تناول اللق�ب كم�ا ورد عل�ى الختــ�
وفق ما یتضح من الجزء المتبقي من الختم وفي ظل المس�احة المتاح�ة  imy rA بدون إضافة

                                        
24 UrK IV, 403,1. 407,15 
25 UrK IV, 405,13. 411,13. 414,7. 
26 UrK IV, 1111, 12. 
27 G.P.F. van den Boorn, op. cit., p. 185ff. 
28 - T.G. James, Corpus of Hieroglyphic Inscription in the Brooklyn Museum, Vol. I. from 
Dynasty I to the end of Dynasty XVIII, New York, 1974, p. 12. PL. XVIII, 33. 
29 - P. Piacentini, Les Scribes dans la société egyptienne de l’ Ancien Empire, Vol. I, Paris, 
2002, p. 435-436; PM III(2), pp. 456,768. 
30 P. Kaplony, Die Rollsiegel des Alten Reiche II. Katalog der Rollsiegel, Bruessels, 1981, 
A, pp. 394-395, B, Pl. 106,35; D. Jones, op. cit., p. 835, n. 845. 
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١٠٢

ھ�ذا ول�م ی�تم .  sS AH(w)t mr(w)tلى ھ�ذا النح�وع   Joensتصنیف ھللكتابة، وربما یرجح
وإنم�ا ب�العطف بینھم�ا أي كات�ب  mr(w)t و AH(w)t التعامل مع اللقب بصیغة اإلضافة بین

 .٣١)المزارعین( mrt  وعمال الحقول

ومن نھایة األسرة السادسة أو أوائل العصر المتوسط األول كان ھناك أیًضا كاتب 
، وظھر اللقب على جدار في mi¡٣٢الذي عرف كذلك باسم  Inpw Hmالحقول 

، بسقارة" ببي األول"مقبرتھ الصغیرة الواقعة بالقرب من المعبد الجنزي للملك 
 عدیُ و، السمیر الوحیدكما نعت بالكاھن المرتل، ویتضح من نصوصھا إنھ حمل لقب 

¡mi  كما أظھرت  على نقش أدوات عملھ ككاتب للحقول من الكتبة الحریصین
  .٣٣مناظر مقبرتھ

   الشكل   

  :كما یلي Intf iqrظھر ھذا الشكل مع الموظف 

 sS AHwt m tAwr AbDw  أي كاتب الحق�ول ف�ي
 Leiden) أبی�دوسف�ي ثنى أبیدوس، وذلك على لوحت�ھ التكریس�یة الت�ي عثی�ر علیھ�ا 

V3= no3)وتمثل تلك . ٣٤ن من عھد سنوسرت األولوالعام الثالث والثالث، وأرخھا ب
، والت�ي كرس�ھا ك�ذلك ٣٥Intf iqr كر فیھا السیرة الذاتی�ة لص�احبھاالتي ذُ أحد األمثلة اللوحة 

وظ��ائفھم وف��ق و مألف��راد عائلت��ھ م��ن كتب��ة الحق��ول الل��ذین مثل��وا ف��ي اللوح��ة م��ع ذك��ر أس��مائھ
ل�ھ ص�راحة بكون�ھ  اإلش�ارة ول�م ت�تم Imsw الج�د :كم�ا یل�ي ٣٦ تسلسلھم م�ن الج�د إل�ى االب�ن

 عمل الساللة من الجد إلى الحفید، حیث عملوا جمیعھم كـإال عند اإلشارة إلى كاتب حقول، 

وم�ن ألق�اب  .٣٧ف�ي ثن�ي أبی�دوس) حق�ول(ل�ألرض المروی�ة  كتب�ة    

                                        
31 Loc. Cit.; J.C. Moreno Garcia, op. cit., p. 73 (1). 

لألثر الخاص بھ  Leclantفي ھذا الموضع من البحث بناًء على تأریخ   mi@تمت اإلشارة إلى  ٣٢

بنھایة األسرة السادسة أو أوائل العصر المتوسط األول، وإن لم یرد أي تفصیل خاص بشكل كتابة 
 J. Leclant, Fouilles et travaux enضمن التقریر التالي  ١٩٧٧لھ عام  Leclantاللقب، سواء في نشر 

Égypte et aux Sudan, 1975-1976, Or, 46, 1977, p. 244, figs 11-12 . أو ما نقلتھ عنھ 
Piacentiniالتي أرختھ بنھایة األسرة السادسة .P. Piacentini, op. cit., p. 671-672  

33 - J. Leclant, op. cit., Fig. 12. 
34 W. Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, 
Beirut, 1982, p. 157, 1347. 
35 P. Boesser, Beschreibung der Aegyptischen Sammlung des Niederländischen 
Reichsmuseums der Altertümer in Leiden. Vol. II, Leiden, 1909, no. 3, PL. II; M. 
Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom: A Study and 
an Anthology, Freiburg, 1988, pp. 73-74. 
36 Ibid., p. 74, n. 4. 
37P. Boesser, op. cit., PL II, 4  
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١٠٣

أم��ا  .٣٨كات��ب الحص��یرة، والمش��رف عل��ى الحق��ول ف��ي إقل��یم ثن��ي الجن��وبالج��د ك��ذلك كون��ھ 
فقد أشارت صیغة القرابین المھداة لھ م�رتین، األول�ى ب�نفس ألق�اب وال�ده  Imnyاألب 
Imsw والثانیة بنفس لقب ابنھ صاحب اللوحة ،Intf iqr  ٣٩أي كاتب الحقول. 

 الشكل       

والذي ورد ذكره على لوحة ألحد  Imn %A٤٠ ظھر ھذا الشكل مع كاتب الحقول 
األسرة الثالثة  وتؤرخ بعصر أبیدوس عثر علیھا في Nfr Htp یدعىاألشخاص و

ما یفید   A Imn%  لم یرد على اللوحة التي سجل علیھا اسم صاحب اللقبو. ٤١ةعشر
عدد كبیر من . صاحبھا، والذي تضمنت عائلتھ المذكورة على اللوحة Nfr Htp عالقتھ بـ

الكتبة في تخصصات مختلفة منھا كاتب الحریم والجیش والحصیرة، والمالحظ من خالل 
  .٤٢أنھ شغل وظیفة الكاتب وحامل ختم قسم رأس الجنوب Nfr  Htp  لـ تین أخریینلوح

لوحة كاتب غیر معروفة ، وذلك على Imny٤٣كما ظھر أیًضا مع كاتب الحقول  
األسرات من الثالثة عشرة وحتى السابعة  بعصرتؤرخ  )BM 5516(المصدر 

 أیة) فقد اسمھ(لوالده  Imny ب التي كرسھاتلم یرد بلوحة الكاھذا و .٤٤عشرة
  :معلومات أخرى تفید عنھ أو عن والده، حیث تمت اإلشارة فقط إلى

ir(t)  n.f  sA.f sS AHwt Imny  

  Imny٤٥ لھ أبنھ كاتب الحقول )ھا(ـالتي عمل

  الشكل 

جزء  وذلك ضمن نقوش دونت على .nbty%٤٦  fyمع كاتب الحقولظھر ھذا الشكل 
ما یفید بالحدیث عن صاحب اللقب الذي  یرد بھا، ولم من جدار مقبرة من أبیدوس

حداھما بوصفھ كاتب الحقول واألخرى بوصفھ كاتب فقط، ومن إأشیر لھ مرتین 

                                        
38  M. Lichtheim, op. cit., p. 74, n. 2. 
39 Ibid., op. cit., PL II, 6-7; M. Lichtheim, op. cit., pp. 73-74. 
40 CG 20056; W. Ward, op. cit., p. 163, 1416; HL5, p. 2334. 

قد أرخھا باألسرة الثالثة عشرة  Frankeضمن آثار األسرة الرابعة عشرة، إال أن  Marietteصنفھا  ٤١

 .CG. 20240,20246( .A( وفق اآلثار األخرى المتعلقة بصاحب اللوحة والمحفوظة بالمتحف المصري
Mariette, Catalogue Général des Mounuments D, Abydos, Paris, 1880, p. 256.  

42 - D. Franke, Personendaten aus dem Mittleren Reich (20.-16. Jahrhundert V. Chr.), 
Wiesbaden, 1984, p. 215, Nr 321; CG 20240, 20246. 
43 W. Ward, op. cit., p. 163,  1416; HL5, p. 2334. 

 S.R. Glanville, Scribe: انظر PN, 31, 13ووروده في  Imnyتم تأریخھا اعتماداً على االسم  ٤٤

palettes in the British: Museum (Part I), JEA, 18, 1932, p. 55  
45 Loc. Cit., Fig. 5. 
46 CG 20224; W. Ward, op. cit., p. 163, 1416; HL5, p. 2334. 
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١٠٤

خاصة  فیھاnbty. fy%  المرجح تأریخ األثر بالدولة الوسطى التي تعدد ظھور االسم
   .٤٧وأن أحد كاتبي الحقول المذكوران في یومیات الحرجة الثالثة قد حملھ أیًضا

    الشكل  

وذلك على ختمھ الذي عثر علیھ بمدینة bk  anx%٤٨ الحقول ھذا الشكل كاتباتخذ 
  Martin  واعتمد، والذي لم یفید بأیة تفاصیل عنھ، (Cairo JDE 59797)ھابو 

، وتم 3dفي تأریخھ لھ بالدولة الوسطى على تصنیفھ لعدة أختام أطلق علیھا نموذج 
  .PN 303, 25٤٩تأریخھا وفق ظھور أسماء أصحابھا بالـ 

  ٥٠ظھر ھذا الشكل مع :  الشكلMnnA على النحو التالي:       

  sS AHwt n nb tAwy nw Smaw tAmHw  كاتب
الفرعون    MnnAوقد عاصر  .٥١مصر العلیا والسفلى) في(حقول سید األرضین 

 بالشیخ عبد القرنة ٦٩مقبرتھ رقم  ضمن نصوص تحوتمس الثالث، وورد اللقب
(TT 69) المشرف ، والتي أشارت كذلك إلى حملھ العدید من األلقاب األخرى ومنھا

الكاتب والمشرف على و المشرف على حقول سید األرضینوعلى حقول آمون 
 و .٥٢كما نعت بأنھ عین الملك في كل مكان) األراضي التي یتم حرثھا( xbswحقول

، sS AHwt في ظل المصادر المتاحة التي حملت لقب الشخصیاتآخر  MnnA مثلیُ 
مناظرھا، إضافة ھامة فیما یخص النصوص الشخصیة ووتمثل نصوص مقبرتھ 

                                        
47PN 314, 23; .                                                           ١٧البحث صراجع    
48 W. Ward, op. cit., p. 163,1416; HL 5, p. 2334. 
49 G.T. Martin, op. cit., pp. XIII. 108, 1387. PL. 36, 11. 
50 UrK  IV, 1607, 16-1609, 11. 
51 UrK IV, 1609, 8; A. AL-Ayedi, Index of Egyptian Admi-nistrative, Religious and 
Military Titles of the New Kingdom, Ismailia, 2006, p. 507, 1717. 
52 UrK IV, 1608, 8.15, 1609.1 

الذي یتم حرثھ، ویعود ظھورھا " الحقل"أو " األرض الزراعیة"فھي تعني في األصل  xbswوعن 
 ,Wb III. إلى عصر الدولة الوسطى أما آخر ظھور لھا فكان في عصر األسرة الثامنة عشرة

256, 13; FCD, p. 188; HL 5, p. 1855 . ھذا والجدیر بالذكر أنMenu  قد ربطتھا
 ,B. Menu, Recherches sur L’ Histoire Juridiqueؤسسة خاصة بھا بأراضي الدولة التي تدیرھا م

économique et sociale de l’ancienne Égypte. II, le Caire, 1998, p. 130  . وفي ظل إشارة
Menu  فھل كان التخصیص عندMnnA   یفید كونھ كاتب األرض المملوكة للفرعون بخالف

آمون، عالوة على إشرافھ على مؤسسة أراضي أو حقول الـ إشرافھ على الحقول المملوكة لمعابد 
xbsw ھذا وقد حمل اللقب بخالف . الخاصة بآمونMnnA  في األسرة الثامنة كل من حاسب الغالل

Imn mHAt  ووالده©Hwty في عھد تحوتمس الثالث وإن لم یخصص اللقب لكلیھما بآمون.UrK 
IV, 1052,5. 1054,12; A. Al Ayedi, op. cit., p. 105; 345  
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١٠٥

 MnnA  عدویُ . ٥٣والتدرج الوظیفي لھ  sS AHwtـ  كمصدر یوضح ماھیة وظیفة ال
 من الكتبة الذین أظھروا أھمیة خاصة في الحرص على نقش أدوات عملھم الخاصة

  .٥٤بالكتابة على جدران مقبرتھ

في النصوص اإلداریة حتى نھایة األسرة  وشكل كتابة اللقب كاتب الحقول :ثالثاً 
  :الثامنة عشرة

وفق المصادر المتاحة لظھور لقب  ـكما مثل عصر األسرة الخامسة البدایة األولى 
مثل أیضاً البدایة لظھوره في النصوص  في النصوص الشخصیة ـ كاتب الحقول

عصر األسرة الثامنة عشرة،  مااإلداریة، والغریب كذلك أن یمثل الظھور األخیر لھ
یلي عرض ألھم النصوص اإلداریة التي ورد فیھا اللقب، مع إلقاء الضوء على  وفیما

  :السیاق المصاحب لھ

  ٥٥صیرف أبویأرش -١

 Ss    بھ�ذا الش�كل األول�ى: مرتینأرشیف أبوصیر بتكرر ذكر اللقب 
AH (w)t وصاحبھ ُیدعى f  anx .wsr  kA وذل�ك يرع أسیسكاچد ، وعاصر الملك ،

یص�عب تفس�یر ماھی��ة و ٥٦الجن�زي معب�د نف��ر إی�ر ك�ارععل�ى أح�د أوراق الب�ردي م�ن 
ا لم�ا نظ�رً  ؛اللقب ھنا ش�أنھ ش�أن ب�اقي األلق�اب ال�واردة بالقائم�ة الخاص�ة بتل�ك الورق�ة

الخاص��ة بالخدم��ة الُمكل��ف بأدائھ��ا  ل��ھ م��ن تل��ف، وبالت��الي ف��إن توق��ع الحص��ةتعرض�ت 
إلى أنھا  Posener-krieger عد أمراً صعباً، وإن أضافیُ  أصحاب ألقاب تلك القائمة

شكل كبیر قائمة أخرى في ذات األرشیف تعاصرھا وتختص بالخدمة في أعیاد بشبھ ت

                                        
   .٢٨- ٢٧انظر البحث ص . ومناظرھا MnnAعن أھمیة نصوص مقبرة ٥٣
على أحد المناظر التي تجمع بینھما، حقیبة وأدوات الكتابة  MnnAُحیث نقش أسفل كرسي زوجة  ٥٤

 ,C. Campbell, Two Theban Princes Sons of Rameses III.الخاصة بھ والتي وضعت على األرض
London, 1910, pp. 88,92.  

ُیعد أرشیف أبوصیر من أقدم البردیات اإلداریة، ویؤرخ بعصر األسرة الخامسة، وعثر علیھ في  ٥٥

أبوصیر الواقعة جنوب غرب القاھرة، ویحوي عدد من األمور اإلداریة الھامة، مثل قوائم نوبات عمل 
وقوائم أخرى خاصة مستلزمات الكھنة الخدمة في معابد األسرة الخامسة وفي معابد اآللھة المختلفة، 
 P. Posener-kriéger & J. de:المعابد وقوائم بألقاب الموظفین، وعدد من الخطابات، وللمزید انظر

Cenival, HPBM, Vth series the Abusir papyri, London, 1968; P. Posener-Kriger, Les archives 
du temple funeraire de Nefer. irkae-kaki cels papyrus d, Abousir) Trduction èt Commentaire, II, 

Le Caire, 1976.                                                                                      
56 P. Posener-Krieger & J. de Cenival, op. cit., PL. 83a; P. Piacentini, op. cit., p. 
372; D. Joens, op. cit., p. 834, 3043. 
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١٠٦

 Xry و كاتب بیت الوث�ائق: تلك القائمةفي ھ ومن أھم األلقاب التي صاحبت. مین اإللھ
٥٧tp nsw.   

 sS AH(w)[t] #pS      أم�ا الم�رة الثانی�ة فكان�ت عل�ى  ھ�ذا الش�كل
(iwa)إال إن�ھ ل�م الجن�زي عر ی�ر ك�اإ نف�رالمل�ك  ، ومن أحد أوراق البردي من معب�د ،

یتض�ح م�ن بقای�ا و٥٨األس�رة الخامس�ةیصاحبھ اسم أو یستدل على ت�أریخ دقی�ق ل�ھ م�ن 
القائمة الواردة على تلك الورقة محلیة اللق�ب، حی�ث اخ�تص ب�اإلقلیم الث�اني م�ن أق�الیم 

تفاص��یل  ةة ال تس��مح بأی��ق��وب��الرغم م��ن أن الحال��ة الس��یئة لتل��ك الور. ٥٩مص��ر الس��فلى
ف�ي الخدم�ة الجنازی�ة الخاص�ة  ھحول ماھیة اللقب، فإنھ م�ن المحتم�ل مش�اركة ص�احب

أن المس�احة المفق�ودة Posener-krieger  رج�حوق�د . ٦٠رع ی�ر ك�اإ بمعبد الملك نف�ر
كان��ت تتض��من اس��م ص��احب اللق��ب، ش��أنھا ش��أن ب��اقي المس��احات  AHwt أس��فل كلم��ة

المفقودة أسفل األلقاب الواردة بتلك القائمة، والتي وضع كٌل منھا في خانة، وكان م�ن 
  .٦١Xry tp nswأھمھا لقب

  

  

  

  

  

                                        
57  P. Posener-Krieger, op. cit., p. 397-398. 

، فتتعدد المعاني الخاصة بھذا اللقب، فمنھا المرتبط بالملك والحاجب الملكي Xry tp nsw وعن 
  :واألول بعد الملك والذي تحت رأس الملك، وغیرھا من المعاني، وعن اللقب انظر

D. Joens op. cit., p. 788,2874; W.Ward, op. cit., p. 142,1226.   
58 P. Posener-Krieger & J. de Cenival, op. cit., PL 87a (D); P. Piacentini, op. cit., p. 373; D. 
Joens, op. cit., p. 835; 3047; HL 4, p. 1223. 

، أما Iwaو xpSتعددت اآلراء حول قراءة اسم اإلقلیم الثاني من أقالیم مصر السفلى، ومنھا  ٥٩
، ویقع اإلقلیم جنوب غرب الدلتا أما عاصمتھ فتقع بمركز إمبابة xmالعاصمة فأطلق علیھا اسم 

 .W. Helck, Die altägyptischen Gaue, Wiesbaden, 1974, p. 151 ff; F:انظر. بمحافظة الجیزة
Gomaà, Die Besiedlung Ägy-ptens während des Mittleren Reiches, II. Unter ägypten und 

die angrenzenden Gebiete, Wiesbaden, 1987, p. 67ff حسن محي الدین السعدي، حكام األقالیم ؛
، ٢٠٠٥، اإلسكندریة، )دراسة في تاریخ األقالیم حتى نھایة الدولة الوسطى(في مصر الفرعونیة 

 .٦٤ص 
60 J.C. Moreno Garcia, The Territorial Administration of the Kingdom in the 3rd 
Millennium, in: J.C. Moreno Garcia (ed.), Ancient Egyptian Administration, Leiden. 
Boston, 2013, p. 109. 
61 P. Posener-Krieger, op. cit., p. 398-399. 
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١٠٧

  ٦٢مراسیم قفط -٢

بھذا الشكل  )Coptus c(مرسوم الملك ببي الثاني ورد اللقب في 

 ]NTrwy[٦٣sS AHwt nw ، والذي سجل على
وذلك ضمن سیاق لم  .(JdE 41491)٦٤ بقفط" مین"معبد اإللھ لوحة عثر علیھا في 

  :یرد فیھ اسم صاحب اللقب على النحو التالي

الكھن�ة ووك�الء رئ�یس ... بخص�وص  ،اإللھ�ین كات�ب حق�ول إقل�یم.. مرس�وم ملك�ي إل�ى "
جاللت�ي ) یس�مح ال(م�ین  اإللھلكات معبد تفي مم (mrt) الكھنة، وبخصوص جمیع العمال

أن یقوموا بالعم�ل فیم�ا یتعل�ق بأعم�ال القص�ر الملك�ي أو أي عم�ل إجب�اري، فھ�م معفی�ون 
بخص�وص ح�اكم الص�عید ال�ذي . لصالح اإللھ مین بناء على المرسوم الذي أص�دره المل�ك

علیھم لصالح عدد من المكاتب والموظفین، فإن ذل�ك یكرھ�ھ المل�ك وإن م�ن  ًماازسینفذ الت
 ال ینفذ كلمات المرسوم تتم محاكمتھ، ولن یسمح لھ بالعمل ككاھن في مدینة الملك نف�ر ك�ا

  .٦٥"جت خرع الھرمیة من عن

. ٦٦sSA Hwtبقراءة اللق Sethe المرسوم صحة تخمین يرجح معظم دارسھذا وقد 
األھمیة في إلقاء الضوء على دور  نمذلك المرسوم عالمة على درجة كبرى  ویمثل

الحقل كما یتضح من نص المرسوم، وكذلك  من األدوار الوظیفیة المحلیة لكاتب
مخاطبة الملك لھ، رغم كونھ في  متأنھا، إذ تشالوظیفة وعلو  یستدل منھ على أھمیة

 المشار إلیھا في المرسوم، وكذلك راتداومن أھم اإل. المحلیة األلقابمن  تلك الحالة
 sS AHwt األلقاب الوظیفیة التي یفترض تعاملھا مع الحالة التي تمت مخاطبة الـ

المشرف على  ائیة،ذإدارة توزیع المنتجات الغ الوثائق الملكیة، إدارة: یلي بشأنھا، ما

                                        
تحمل تلك المراسیم طابعاً إداریاً خاصاً، وتحوي مجموعة من األوامر الملكیة الموجھة لعدد من  ٦٢

الھیئات أو األشخاص في إقلیم قفط، بخصوص أوقاف إلھھا مین ومعبده وما غیر ذلك من أمور 
مرسوم عثر علیھم في معبد مین بقفط، ویعود تاریخ أقدمھم للملك ببي  ٢٠ویبلغ عددھا . إداریة

األول من األسرة السادسة وأحداثھم للملك انتف الخامس من األسرة السابعة عشرة ومعظم لوحات 
عبد الواحد عبد السالم إبراھیم، اإلقلیم : للمزید انظر. مراسیم محفوظة بالمتحف المصري بالقاھرةال

 .٢٠٠٥، دراسة أثریة وتاریخیة، اإلسكندریة، )قفط(الخامس من أقالیم مصر العلیا 

 BAwyقراءتھا بـ  Joens، وإن فضل "اإللھین"وتعني  nTrwyبـ  قُرأ اسم اإلقلیم  ٦٣
وعن القرائتین كاسم لإلقلیم الخامس، . D. Jones, op. cit., p. 835, 3046". نالقوتی"بمعنى 

  .٢٩-٢٦عبد الواحد عبد السالم، المرجع السابق، ص : انظر. وكذلك أسمائھ األخرى
 .JdE 41491؛ ٨٢نفسھ، ص ٦٤

 ٩٠-٨٣نفسھ ص: لكامل وترجمتھ انظرلنص المرسوم با ٦٥
66 UrK I, 284, 5; D. Jones, op. cit., p. 835, 3046 
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١٠٨

 عمال الـالحقول بالتعامل مع الكھنة و كتبھ الحقول، وذلك فضالً عن اختصاص كاتب
mrtیشیر المرسوم ، المعفیین من العمل كما.  

 sS AH(w)t nw حملت مراسیم قفط مرة أخرى اللقب بھذا الش�كل 
 ¦Awr, NTrwy, Mnw, BAt, Iqr  مرس�وم المل�ك نفرك��اوحوروذل��ك ب )Coptus 

L(معب��د اإلل��ھ م��ین بقف��ط، والمس��جل عل��ى لوح��ة عث��ر علیھ��ا ب٦٧ )JdE 41895(٦٨ ،
  :التاليوذلك على النحو 

وكات�ب أرض    Xry tp nsw مرسوم ملكي إل�ى حام�ل خ�تم الش�مال والس�میر الوحی�د و"
 (BAt) وإقل�یم ھ�و (Mnw) وإقل�یم أخم�یم  (NTrwy) وإقل�یم قف�ط  (tAwr) إقل�یم أبی�دوس
 ٦٩)ةالھرمی�(انزل إلى األرض الزراعیة مع المشرف عل�ى المدین�ة (Iqr).   وإقلیم دندرة

نف�ذ مھم�ة الوثیق�ة الخاص�ة . ورئیس الكھنة وك�اھن م�ین ش�مايحاكم الجنوب وأمیر نخب 
لعل�ك . اإللھین كلھ، حتى تمدح على ذلك) إقلیم(یحیى اإللھ مین نفركاوحور في ) یعةضب(

  .٧٠"لتعمل معھ، كعمل مشترك، ویتم االحتفال بذلك، ویتم إرسال األمر للتسجی

،  كتابتھ مخصص الرجلھنا حالة منفردة من حیث  Ss AHt یمثل ورود لقب الـذا وھ

، ال تدفع إلى  إذ من المعتاد وروده بدونھ، ویفترض إن عالمات الجمع الواردة باللقب
صاحبھ، حیث إن نص المرسوم الموجھ لھ قد تم  جعل اللقب في صیغة الجمع لشخص

الخاصة  حالةال، وفي  k.٧١مخاطبتھ فیھ بالضمیر المتصل للشخص الثاني المفرد المذكر
ذلك یعني أن الدائرة فجنوباً،  هعدد خمسة أقالیم من أبیدوس شماالً وحتى دندربتكرار 

ة قد حدد عیضاإلداریة لكاتب الحقل كانت تمتد ألكثر من حدود إقلیم واحد، وإذ كانت ال
في حالة إال تلك األقالیم لم یتكرر  ینوإن كان الجمع اإلداري ب). طفق(لھا إقلیم اإللھین 

كانت تخضع ربما أن األقالیم جمیعھا أي من الخامس وحتى التاسع صاحب الوظیفة، إال 
إلدارة حاكم الصعید بأكملھ، وھو شماي الذي یجدد المرسوم نوع من التعاون المشترك 

ویوضح النص المكانة الوظیفیة  ٧٢ةعیضبینھ وبین كاتب الحقول بشأن تحدید أرضي ال

                                        
67 UrK I, 295, 6-296, 17;  

  .١٢٥- ١٢٠عبد الواحد عبد السالم، المرجع السابق، ص
68 D. Jones, op. cit., p. 834, 3044; HL 4, 1223. 

  :انظر. بالمشرف على المدنیة الھرمیة  mr niwtعن ترجمة   ٦٩
W. Schenkel, Memphis. Herakleopolis. Theben Die Epigrap-hischen Zeugnisse der 7-11. 

Dynastie Ägyptens, Wiesbaden, 1965, p. 18.      
- ١٢١عبد الواحد عبد السالم، المرجع السابق، ص: لنص المرسوم بالكامل وترجمتھ، انظر ٧٠

١٢٢.  
71 Cf. D. Jones, op. cit., p. 834. 3044 [Field-Scribe(s)]. 

: ، وكذلك ترتیب ورود األقالیم الخمسة، انظر (Coptus I)عن تعیین شماي حاكم للصعید كلھ  ٧٢
  .١٢٧-١٢٦عبد الواحد عبد السالم، المرجع السابق، ص
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 Xry tp المصاحبة حامل ختم الشمال والـالمرموقة لصاحب اللقب ویؤید ذلك األلقاب 
nswكما یوضح مسئولیتھ كذلك عن مسح قطعة معینة من األرض الزراعیة ،، 

  .وكذلك تسجیل ذلك وإرسالھ للتوثیق ،وحوركاة الملك نفرعیضوتحدیدھا بوصفھا 

  :٧٣من بردي الالھون خطاب -٣

وعاش في   sryكاتب الحقول  sS AHwt  اتخذ شكل اللقب 
وكان قد وجھھ  غیر معروف صاحبھفي خطاب  ، وذلك٧٤ األسرة الثانیة عشرةأواخر 

  : لسیدة على النحو التالي

المعب��د .. وعم��ل ل�ي .. ، أن�ھ ھ��رب لق�د س��لمت للمحاكم�ة sbk m Hbالملك�ي الخ�ادم"... 
اآلن انظري . بب كل ما قلتسب sry الثالث، لقد أرسلت لكاتب الحقول ألمنمحاتالجنزي 
 )؟( ھ�ل ھ�ذا ل�ي: "الق�ح�دھم وا ألتجعلیھ یموت في مكتب المبلغین؟ الذي وصلھما معك 

  .٧٥"یأتي اجعلیھ )؟(ا ؟ ولو تحدث جیدً ] تقریر[أرسلي لي ..." الذي جعلھ ُیسلم

غة إداریة، ب، فأن مضمونھ ُمحمل بصخطابیحمل صفة ال نص السابقبالرغم من كون ال
تؤكد على أنھ  خطابكون اإلشارات الواردة في ال ومن غیر المعروف حتى اآلن رغم

عالقتھا بالراسل وكذلك دورھا الوظیفي كي ُترسل تقاریر لھ، ویرجع مدى لسیدة، عن 
ذلك لكثرة المفقود من المتن نظراً للحالة السیئة التي علیھا ورقة البردي، والتي ال تسمح 

وعالقتھ بھروب الخادم، ولماذا  لوتفاصیل عن الراسل أو كاتب الحق ةأیضاً باستنتاج أی
وردت عنھ إشارة  sry )لوكاتب الحق(ھذا واسم . عالقتھ بمكتب المبلغینما ُیرسل إلیھ و

وتؤرخ بذات فترة الخطاب،  ،في أحد أوراق بردي الالھون ذات الطبیعة القضائیة
، وبعض إشارات متفرقة عن مكتب "عظیم عشرة الصعید"فیھا بوصفھ  sry ویشار لـ

  ٧٦زیر والخدم وتخصیص األفراد والقسم الشماليالو

                                        
ُتعد الرسالة من الرسائل الحقیقیة ولیست نموذج لرسالة، وتدرج ضمن أرشیف الالھون، الذي  ٧٣

الحساب والطب والرسائل، ویعود أقدم أوراق یضم موضوعات متنوعة بین اإلدارة والقضاء و
 .F: للمزید انظر –األرشیف إلى األسرة الثانیة عشرة بینما أحدثھا إلى األسرة التاسعة عشرة 

Griffith, Hieratic Paryri from Kahun and Gurob (Principally of the Middle Kingdom), Text 
& Plates, London, 1898.                                                                                    

Ibid., Text, p. 79; Pl. XXXIV, II, 34; W. Ward, op. cit., p. 163, 1416; HL5, p. 2334.                  
 F. Griffith, op. cit., Text, p. 79; E. Wente, Letters from. تحدیداً الفترة التالیة لوفاة أمنمحات الثالث ٧٤

Ancient Egypt, Atlanta, Georgia, 1990, p. 83 
 .F. Griffith; op. cit., Text. P. 79, Pl. XXXIV, II 16-45; W: لنص الرسالة بالكامل وترجمتھا، انظر ٧٥

Wente, op. cit., p. 83. 
76 F. Griffith, op. cit., Text, p. 23 
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١١٠

  ٧٧)P. Brooklyn 35.1446(نبین من مصر العلیا قائمة مذ -٤

 wab xtوذكره عدة مرات مع  sS AHwt٧٨   تكرر شكل اللقب 
و ) ھو(sxm   Hwt عدة مناطق جغرافیة ھي  وذلك بمصاحبة ٧٩وتعني بستان

BAtyw)؟ (WAH swt )؟ ( و¤xt xwi )أرمنت ( و&n (i) )و ) ثني¢nt mnw 
   sxmو ) ؟( Grgt:، كذلك تكرر بدون كلمة بستان مع المواقع اآلتیة)أخمیم(

¡wt)ھو ( وBAtyw)؟ ( وswt WAH)؟ ( و&n (i) )ثني (و¢n )كما ورد مع كلمة )؟ ،
 DADAt  وأیًضا مع ٨٠وتعني المجلس ،xbsw وذلك  .٨١وتعني األرض التي یتم حرثھا
 ,Brooklyn)بالنص الرئیسي على وجھ بردیة بروكلین ”b“و  ”a“ القوائمضمن  

35.1446, rt, The “a”  & “b” Entries) الثالث أمنمحاتھد الملك بع، والتي تؤرخ.  

                                        
، في نھایة القرن التاسع عشر، وعرفت باسم Wilbourلم یستدل على مصدر البردیة، وحصل علیھا  ٧٧

أن طیبة  Hayesورجح ناشرھا . نسبة إلى مكان حفظھا بمتحف بروكلین ٣٥٫١٤٤٦بردیة بروكلین 
، ویعود ھي أكثر األماكن المرجحة كمصدر لھا، وتحدیداً جبانتي الرمسیوم وذراع أبو النجا بالبر الغربي

أقدم تاریخ علیھا إلى عھد أمنمحات الثالث بینما أحدثھ إلى عھد سبك حتب الثالث، وعلى ذلك تؤرخ 
بعصر الدولة الوسطى، والبردیة كتبت من الوجھ والظھر وتحوي عدد من المواضیع اإلداریة المختلفة، 

بھ لقب كاتب الحقول، للمزید  إال أن قائمة المذنبین الھاربین على وجھ البردیة ھو أھمھا، وھو ما ورد
 W. Hayes, A Papyrus of the late Middle Kingdom in the Brooklyn: عن البردیة ودراستھا انظر

Museum [Papyrus Brooklyn 35. 1446], Brooklyn, 1955.  
 ,Ibid., p. 26 ٤١- ٢٥نقلت األلقاب كما ھي بترتیب ورودھا في البردیة، األرقام من سطر  ٧٨

25-41, Pl III, 25-41 بدون  ٦٢- ٥٩في األسطر من  ٢٨- ٢٥، واألرقام المكررة منwab xt .
Ibid., p. 27, 59-62, Pl. V, 59-62 ٦٥- ٦٣، ثم األرقام من .Ibid., p. 27, 63-65, Pl. V, 

كان مذكوراً مع غالبیة أسماء المذنبین من  sS AHwtھذا وتجدر اإلشارة إلى أن اللقب . 63-65
  ..Ibid., p. 29 ٨٠-٢٥ األسطر

، والذي تعامل معھا بوصفھا وحدة Hayesكما رجح " بستان"بمعنى  wab xtیفضل ترجمة  ٧٩
  Quirke.زراعیة أو إداریة، وذلك عن ترجمتھا بمعنى األراضي الجدیدة كما أورد 

Ibid., p. 29.29, n.84; S. Quirke, The Administration of Egypt in the late Middle Kingdom, 

Kent, 1990, p. 132 . انظر" بستان"وھي  كلمة نادرة الظھور وعن ترجمتھا بمعنى :HL I, p. 185; 
HL 5, p. 641.  

تمثل ھیئة إداریة غیر محلیة مقرھا طیبة، إذ یؤید ذلك ترتیب " مجلس"وتعني  DADAtیرجح أن  ٨٠

في نص رسالة  DADAtالسیاق الوارد بھ أسماء المواقع الجغرافیة من الیمین إلى الشمال، وكذلك ورود 
إلى كونھ في  Griffithمن الالھون تدور حول الخدم، وارتبطت فیھا بالقسم الجنوبي، وإن لم یشیر 

وعن .  W. Hayes, op. cit., pp. 29-30.، إال أنھ تسأل عن ذكر آلھة طیبة بالرسالة والتضرع لھاطیبة
        .F. Griffith, op. cit., Text, p. 80; Plate, XXXV, 41: رسالة الالھون انظر

تمثل ھیئة زراعیة تخضع " األراضي الزراعیة التي یتم حرثھا"التي تعني  xbswأن  Hayesرجح  ٨١

 .W. Hayes, op. cit., p. دارة الدولة، ویطلب المواطنین للعمل بھا كمزارعین بشكل إلزامي ودوريإل

  من البحث ٣٥، ص٥٢؛ وكذلك ھامش رقم  27-29
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١١١

من أسماء األشخاص المصنفین بكونھم مذنبین،  مجموعة ”Entries “a ـال یتضمنو
، الذي یشمل موطن ھؤالء ”Entries “b والذین بدء بھم النص، وذلك بخالف الـ

 المشرفین علیھم ومنھم كتبة الحقولوألقاب المذنبین ومكان عملھم المختص، وأسماء 
  .٨٢والمواقع الجغرافیة أو اإلداریة التابعین لھا دون ذكر أسمائھم الشخصیة

علیا، كانوا مكلفین مصر ال يشیر النص إلى أسماء ستة وسبعین شخص من مواطنیُ و
 xbsw األعمال الزراعیة كما في الـ وخاصة في ،إلزامیة لصالح الدولة بأداء أعمال

وكانت عقوبة المذنب في ). البساتین( wab xt والـ) التي یتم حرثھا األراضي الزراعیة(
 .٨٣ھو السجن  ”Entries “d تلك الحالة كما یتضح من سیاق النص الوارد بعد ذلك

ھ التام على فالفرار والسجن یعني إشراولعل ذكر كاتب الحقل بین المرحلتین وھما 
، وكان لھ من السجالت الخاصة ما ھو ھ اإلداريأو نطاق ھالعمالة الزراعیة في إقلیم

مدون بھ أسماء تلك العمالة التي كان علیھ مراقبتھا أثناء عملھا، واإلبالغ عنھا في حال 
لجھات المختصة، تغیبھا أو ھروبھا، وتسجیل ذلك مع إخضاع األمر للتحقیق من قبل ا

، ٦٣الوارد بالسطر رقم ) ثني(وعلى سبیل المثال كما في حالة كاتب حقول إقلیم جرجا 
والمسئول عن اإلشراف عن العمالة الزراعیة بھا، واسم الشخص من العمال وھو لسیدة 

قبض على أفراد یفي حال ھروبھا من العمل واكتشاف ذلك األمر، إنھ ، إذ ti¦ى تدع
تم وضعھم في السجن الكبیر في طیبة، مع تسجیل اسم یلعودتھا، وأسرتھا كضمان 

بة في قائمة الھاربین من أداء األعمال العامة في أرشیف السجن، وأیضاً في مكتب نذمال
ویؤید ذلك  .٨٤تاوي وكذلك المشرف على القسم الجنوبي في طیبة تالوزیر بالعاصمة أیث

 وإرسالھاألمر ما ورد في ذات وجھ البردیة، ویخص المشرف على الحقول في طیبة 
بعمالة زراعیة بدالً  باإلمداد تاوي یطالب تعبر دورة إداریة التماس إلى العاصمة أیث

 .٨٥ن تلك التي ھربتم

 ھذا وعن تصنیف ھؤالء المذنبین الواقعین في دائرة إشراف كتبة الحقول اإلقلیمیة،
بكونھم مواطنین من الطبقة الدنیا، فإن مفھوم العبودیة  Hayesفبالرغم من تصنیف 

                                        
    .W. Hayes, op. cit., pp. 20-22, 25-27: عن النص الكامل وترجمتھ انظر ٨٢

83 Ibid., p. 34 ff; S. Quirke, op. cit., 135 ff. 
أحمد أمین سلیم وسوزان عباس : ، ومصیر الھاربة نفسھا انظرti¦عن سیر التحقیق مع عائلة الھاربة  ٨٤

 .١١٢- ١١١، ص٢٠٠١عبد اللطیف، الجریمة والعقاب في الفكر المصري القدیم، اإلسكندریة، 
  .١٨انظر البحث ص ٨٥
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١١٢

، كما تم تصنیفھم أیضاً بكونھم مواطنین من الطبقة الوسطى ٨٦علیھم تعلیقھلم یفارق 
  .٨٧آنذاكفي المجتمع المصري 

اختالف ن مفھوم العبودیة فیما قبل الدولة الحدیثة تختلف معاییره وفق إ ،وفي الواقع
ولعل استنباط العمل اإللزامي الخاص . ٨٨العصور والمسمیات أیضاً في ذلك الشأن

بالمذنبین ھنا بالزراعة تحدیداً، یجعل األقرب للترجیح كونھ نوع من أنواع الخدمة 
 ـتتم من خالل ما یعرف بمكتب اإلمداد البشري  ؛اإللزامیة على مواطني الدولة

وتختص في حالتنا بسكان األقالیم  ـ ٨٩البردیة ھوج على بالنص الرئیسالوارد ذكره 
المذكورة والواقع على عاتقھم أداء حصة من العمل بانتظام بحقول أقالیمھم في 

، واألمر في حد ذاتھ یشبھ إلى حد كبیر أداء الخدمة العسكریة أو ٩٠مرحلة من حیاتھم
  .الخدمة العامة في عصرنا الحدیث

ویمثل  ،الجغرافیة فمنھا ما ھو معروف ومذكور باسمھ الحدیثأما عن أسماء المواقع 
من ) أخمیم(والتاسع ) ثني/  جرجا(والثامن ) ھو(والسابع ) منتأر(اإلقلیم الرابع 

في  موقعھا، وإن كانواومنھم بقیة األسماء غیر المعروف أقالیم مصر العلیا، 
اق قائمة المذنبین ما سی اق مصر العلیا، وتحدیداً ووفق الوارد فيطمجموعھم في ن

التي یحتمل وقوعھا بین أخمیم وسوھاج،  Grgtل السلسلة جنوباً وینتھي عند بیبدأ بج
النطاق اإلداري المعروف باسم القسم  ـ على األرجحـ والمواقع السابقة تمثل مجتمعة 

عن طریق مكتب  ھإداراتي تعد طیبة حجر الزاویة في ، والذ)wart rsyt(الجنوبي 
یثت تاوي، وتمثل فیھ جرجا أو أحد إواتصالھ بالوزیر في العاصمة  ،المبلغین بھا

  .٩١"رأس القسم الجنوبي"المدن بجوارھا ما أطلق علیھ 

  

  

  

  

  

                                        
86 W, Hayes, op. cit., pp. 25, 129, 134. 
87 B. Menu, Considérations sur le droit penal au Moyen Empire egyptien dans le P. 
Brooklyn 35, 1446 (texte principal du recto): Responsables et dépendants, BIFAO, 81, 5, 
1981, pp. 73-75. 

 .٢٥- ٢٤انظر البحث ص ٨٨
89 W. Hayes, op. cit., pp. 54-55, Pl. VI, 58 (Entries “d”). 
90 S. Quirke, op. cit., pp. 137-138. 
91 W. Hayes, op. cit., pp. 31-33; S. Quirke, op. cit., pp. 127.133.141.146. 
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  ٩٢یومیات الحرجة الثالثة -٥

، ٩٣snbو snbty. fyمع كٍل من    sS Ahwt  ذكر الشكل  تكرر
نھایة األسرة الثانیة عشرة أو التي تؤرخ بوذلك ضمن نص بردیة الحرجة الثالثة 

  :، وذلك ضمن النص اآلتيبدایة الثالثة عشرة

، م�داد الحب�ل وحام�ل الحب�ال، snb ، كات�ب الحق�ولsnbty.fy كات�ب الحق�ول.. االستالم "
ھم ف�ي القی�اس، وقض� ١٩وحت�ى  ١٥م�ن م ای�األ. الثانیة، الشھر الثاني م�ن الفیض�ان ةالسن

قض�وه ، ٢٠مع كتبة حقول القسم الجنوبي، السنة الثانیة، الشھر الثاني من الفیضان، الیوم 
في تقدیر المطلوب لھ، في مكتب حقول القس�م الش�مالي، والتس�جیل ف�ي مكت�ب حام�ل خ�تم 

وص��لوا  نقائم��ة بأس��ماء كتب��ة الحق��ول ال��ذی. المل��ك والمش��رف عل��ى حق��ول القس��م الش��مالي
 snbty.fy كاتب الحصیرة والقائم على القانون، كات�ب الحق�ول. ي یوم التسجیلللتسجیل ف

الس�نة الثانی�ة، الش�ھر الث�اني م�ن فص�ل . ، حام�ل الحب�ل، م�داد الحب�الsnb وكاتب الحق�ول
المطل��وب ف��ي مكت��ب ] )؟(التق��دیر ل��ھ [ف��ي قض��وھا ٢٣وحت��ى  ٢١ م��ن می��االفیض��ان، األ

  ٩٤"...الحقول 

ة أكثر النصوص اإلداریة التي أشارت صراحة ثالثالحرجة الال تمثل یومیات ھذا و
بھم، بل تعد أیضاً  ةالخاص أو اإلدارة إلى عدد من كتبة الحقول باإلضافة إلى المكتب

. قیاسھعالمة فارقة في الداللة على أحد المھام اإلداریة المحددة لكاتب الحقل وھي 
أن نشرھا في كونھا تؤرخ بنھایة  منذ Smither وھي لم یتغیر تعریفھا عما أشار إلیھ

وتشمل یومیات لمقداري  ،األسرة الثانیة عشرة أو بدایة األسرة الثالثة عشرة
وعة بمسبوقة بیومیات أخرى أو مت نكتم لكما لم یتم فرض أي تصور إذ . ئبالضرا
 الذي طرحھ التساؤلوإن ظل باب . یتم التعامل معھا بوصفھا ورقة منفردةوبھا، 

Smither التاریخ الوارد بالیومیات، وھو الشھر الثاني من الفیضان، وھل یعد  في
ن التوقیت ذاتھ ھو ما إ، إذ للتساؤلواألمر بالفعل یدعو  ٩٥)؟(مناسباً لتقدیر ضرائب

بعصر األسرة العشرین،  المؤرخة P.Wilbour  تم اإلشارة إلیھ في بردیة ولبور
 ـ مقابر األسرة الثامنة عشرة بطیبةفي ظل مناظر بعض  ـ وإن كان المتعارف علیھ

ب كان یتم والمحاصیل على عیدانھا، أي قبل موسم ئالحقول لتقدیر الضرا قیاسن إ

                                        
في قریة الحرجة الواقعة إلى  ١٩١٣اكتشفت تلك الیومیات ضمن مجموعة من أوراق البردي عام  ٩٢

الشرق من الالھون، وتم التعامل مع تلك الورقة الخاصة بالیومیات بشكل منفرد حیث ال یتناسب 
سم مضمونھا مع باقي تلك األوراق المكتشفة، والتي تعد في معظمھا بقایا، وعرفت منذ ذلك الحین با

 P. Smither A Tax- Assessor’s Journal of the Middle: انظر) P. Haragh III(" بردیة الحرجة الثالثة"
Kingdom, JEA, 27, 1941, p. 74   

93 Ibid.,  Pl. IXa, 2.3.18.19. 
  .Ibid., pp. 74-75: عن النص بالكامل وترجمتھ، انظر ٩٤

95 Ibid., p. 76. 
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، ال یتناسب مع توقیت الفیضان ٩٦)ما یعادل اآلن إبریل وأوائل مایو تقریباً (الحصاد 
ھ عند تعلیق Gardiner ، وھو ذات األمر الذي طرحھ)الموافق آخر یولیو تقریباً (

أیضاً للتعلیق علیھ في  Graefe وھو ما دفع. ٩٧على التاریخ الوارد في بردیة ولبور
وولبور وبین مناظر  لعدم الربط بین أمر تقدیر الضرائب في الحرجة الثالثة محاولة

وفي ظل ما سبق فھل یمكن احتمال أن التقدیر . ٩٨مقابر األسرة الثامنة عشرة بطیبة
لطاقم  ایكون الدور مزدوجً  وحینئذ. كان یتم أثناء إعادة قیاس الحقول بعد الفیضان

عمل الحرجة الثالثة وولبور في التأكد إذ ما كان الفیضان قد غیر في عالمات حدود 
ساحة وكذلك في فرض قیمة ضرائب تقدیریة علیھا وفق الم .٩٩األرض الزراعیة

التي صاحبت كاتب الحقل في مھمتھ،  ھذا ومن األلقاب. )١٠٠(١٠٠المستجدة إن وجدت
ومن الھیئات مكتب  ،كتبھ حقول القسم الجنوبي وكاتب الحصیرة والقائم على القانون

حقول القسم الشمالي، ومكتب حامل ختم الملك والمشرف على حقول القسم الشمالي، 
من  ةالطاقم اإلداري الوارد بالبردیة مجتمعاً، لم تشھده أیھذا أن وتجدر اإلشارة إلى 

  .١٠١المصادر اإلداریة المصریة القدیمة

                                        
 .S: انظر. كاتب الحقول السابق وروده في البحث MnnAعن تلك المقابر، ومنھا مناظر مقبرة  ٩٦

Berger, A Note on some scenes of land Measurement, JEA, 20, 1934; L. Störk, Ackerbau, LÄ, I, 
1975, p. 59; W. Helck, Feldereinteilung und vermessung, LÄ, II, 1977, pp. 150.151, n. 4.      

97 A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus, Vol. II, Oxford, 1948, pp. 9-10.       
98 E. Graefe, Amun-Re “Patron der Feldmesser, CdE, 48, 1973, pp. 44-46. 

إن حدودنا قد "تي حیث وردت إشارة في واجبات الوزیر رخمیرع یحذر فیھا من دعوة أي متظلم باآل ٩٩
، وكیف أن المشرف على الحقول كان من مھامة قیاس األرض الزراعیة عقب الفیضان من "زحزحت

 .G.P: انظر. أجل إعادة تثبیت حدودھا، أو التأكد من بقائھا كما ھي، أو من عدم تعرضھا لتعدي البعض

Van den Boorn, op. cit., p. 185 ff. .المرجح عودتھا إلى األسرة (ؤبي وكذلك ما ورد في تعالیم امنم
الذي یسجل "، الذي تعددت أعمالھ المتعلقة باألراضي الزراعیة كما تفید ألقابھ، وكان منھا )العشرین

، والمقصود بھا ھنا الجزر المتخلفة على ضفاف النھر عند انحسار الفیضان السنوي، "األراضي الجدیدة
 J.R. Black, The Instruction: انظر. عقب كل فیضانوفي ذلك إشارة واضحة لقیاس األرض الزراعیة 

of Amenmope: A Critical edition and commentary Prolegomenon and Prologue, Madison, 2002, 
pp. 466,473-374.  

، حینما نوه عن دور كتبة دائرة أمالك آمون في قیاس األرض Hugesیؤید ذلك الرأي ما أشار إلیھ  ١٠٠

دیر الضرائب في بعض النصوص الخاصة باإلیجار من عصر األسرة السادسة والعشرین، الزراعیة لتق
. وكیف أن ما ذكر بخصوص مناظر مقابر طیبة المذكورة سابقاً تمثل فقط جزء من الدورة الزراعیة

وإن ھؤالء الكتبة باإلضافة إلى دورھم في تحدید جودة المحصول الذي یتم االعتماد علیھا في تقدیر 
 G. R. Hughes, Saite Demotic Land.مة الضریبیة، فإنھم كذلك من یقومون بتسجیل وقیاس الحقلالقی

Leases, Chicago, 1952, pp. 41-42. 
101 S. Quirke, op. cit., p. 174. 

رشا فاروق السید، المظاھر الحضاریة المرتبطة بمسح األرض : وللمزید عن ھذا الطاقم انظر
، )٧٧(الدولة الحدیثة، مجلة كلیة اآلداب ـ جامعة اإلسكندریة، العدد الزراعیة حتى نھایة 

 .١٧١-١٧٠، ص٢٠١٥اإلسكندریة، 
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  قائمة ضرائب مصر العلیا للوزیر رخمیرع -٦

تعددت أشكال كتابة اللقب بالقوائم الخاصة بضرائب مص�ر العلی�ا، والم�ذكورة بمقب�رة 
، وال�ذي عاص�ر الملك�ین تح�وتمس  (TT 100)١٠٢ بالشیخ عبد القرنةالوزیر رخمیرع 

 : الثال����ث وأمنحت����ب الث����اني، وإن ل����م یص����احبھم أس����ماء وذل����ك عل����ى النح����و الت����الي

  sSwaHwt.sn ١٠٣ ،   sSw AHwt.sn١٠٤، 

 Ss AHwt xbsw bnt xti ..   كاتب حقول األرض الت�ي

كات�ب حق�ول مدین�ة  sS AHwt n w n Iwny ، ١٠٥.. یتم حرثھا

  .١٠٧... كاتب حقول بیت …sS Ahwt n at n ، ١٠٦أرمنت

بحضور الوزیر رخمیرع في قاعة وزیر الجنوب لیراجع الوارد بھ األلقاب  النصوقد بدأ 
تاب حقول قسم رأس الجنوب تاب وكُ سجالت الضرائب التي أعدھا العمد والمشرفون والكُ 

 بتابأسماء األقالیم والمدن وكبار موظفیھا، ومنھم كُ  ي والجنوبي، ثم تفصیلٌ لاشمال بجزأیھ
في حضرة الوزیر كما أوضحت مناظر المقبرة  ةالحقول وما أحضروه من ضرائب عینی

                                            .١٠٨والنصوص المصاحبة لھا

إدارة  أن، إذ كما ھو متعارف علیھ كاتب الحقول ھنا ذكر وغلبت الصفة اإلقلیمیة على
وتعد  ،تضم عدد من األقالیم والمدن wart tp rsyt  القسم الجنوبي للبالد والمعروفة باسم

كما أوضحت بردیة  ـ طیبة ھي حجر الزاویة في إدارتھ سواء في الدولة الوسطى
نما حی لحدیثةبوجود العاصمة إیثت تاوي، أو في عصر الدولة ا ـ ٣٥٫١٤٤٦بروكلین 

شكل مباشر بالضرائب بھنا  ُكتاب الحقولواختص . أصبحت طیبة نفسھا عاصمة البالد
سواء الذین اختصوا منھم بالجزء الجنوبي من قسم  ؛كموظفین مسئولین عن تسجیلھا

رأس الجنوب والممتد من أسوان وحتى قفط، أو الشمالي منھ الممتد من قفط وحتى 

                                        
102 N. De G. Davies, The Tomb of Rekh-Mi-RÉ at Thebes, Vol. I, New York, 1943, pp. 33-
34. 
103 UrK IV, 1120, 2. 

 wart tp(في السیاق اإلشارة إلى حقول المدن الواقعة في القسم الجنوبي  sn.یقصد بالضمیر المتصل 
rsyt(وتحدیداً من الیفانتین وحتى قفط ،.  

104 UrK IV, 1129, 2. 

وبي، في السیاق اإلشارة غلى حقول المدن الواقعة في القسم الجن sn.یقصد بالضمیر المتصل 
  وتحدیداً من قفط وحتى أسیوط

105 Urk IV, 1122, 2. 
106 UrK IV, 1124, 11. 
107 UrK IV, 1138, 10. 

 ,UrK IV, 1119: عن النص والمواقع المذكور بھ ومناظر كبار الموظفین وضرائبھم العینیة انظر -  ١٠٨

15- 1139; N. de G. Davies, op. cit., Vol. I, pp. 104-106; Vol. II, Pls. XXIX-XXXV; AEO, I, pp. 
45-47.    
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ینھا، وھي علكاتب الحقل المختص بإقلیم ومنطقة بوذلك باإلضافة إلى دور آخر  ،أسیوط
، ومنھم كاتب المقبرةر كما سجلت مناظر ونصوص ـتأدیتھ لضرائبھا العینیة أمام الوزی

وكاتب حقول إقلیم أرمنت المذكورین في (xbsw)  ول األراضي التي یتم حرثھاـحق
  .السیاق

  :أللقاب ذات العالقة بكاتب الحقولاأھم  :رابعاً 

في النصوص الشخصیة  هاالستعراض السابق لكاتب الحقل وورود من خالل
التي ارتبطت بھ سواء كانت تلك  األلقاب نعدد م واإلداریة، یمكن الوقوف على

كان من الشخصیات التي تعددت ألقابھا  وھ أسفاأللقاب قد حملھا كاتب الحقول ن
وذلك . شار لھأ وبالتالي مھامھا، وكذلك تلك التي وردت معھ في سیاق النص الذي

إذ كان منھا ما تعامل معھ كاتب الحقول مباشرة بصفتھ  ؛الھیئات ىأیضاً ما ینطبق عل
دعت الضرورة إلى التعامل معھا، وفیما یلي أھم األلقاب  منأحد أفرادھا، ومنھم 

  :التي ورد ذكرھا مع كاتب الحقول

  )mr AHwt(المشرف على الحقول  -١

ظھور اللقب في  ءمباشرة بكاتب الحقول، ویعود بدالصلة اللعلھ من أھم األلقاب ذات 
، وھو الذي یسبق في األھمیة لقب آخر ارتبط ١٠٩عھد األسرة الخامسةالمصادر إلى 

 ـا الذي سوف یتم تناولھ الحقً  ـأیضاً بكاتب الحقول وھو المشرف على كتبة الحقول 
، حیث حمل الجد ١١٠sS AHwtنھایة التدرج الوظیفي للـ  mr AHwtوربما مثل لقب 

Imsw  في لوحة كاتب حقول أقلیم ثنيInttf iqr  كل من لقب المشرف على حقول
إقلیم ثني، وكذلك أشار سیاق النص إلى كونھ في األصل كاتب حقول ثني 

اللوحة، والذي أشار لھ النص  الذي یعد والد صاحب Imny، وكذلك ابنة ١١١أبیدوس
ثم بوصفھ المشرف على الحقول في إقلیم ثني، عالوة  ،ة بوصفھ كاتب حقولحصرا

الذي ربما تدرج في الوظائف  Intf iqrعلى ذلك الحفید صاحب اللوحة ومكرسھا 
وھناك كذلك . لقب المشرف على حقول إقلیم ثني ـ مثل عائلتھـ مستقبالً لیحمل 

MnnA  دید نطاق جغرافي معین، حالذي حمل لقب المشرف على الحقول دون ت
ذلك على حقول زراعیة منھا ما یخص الدولة والملك وأیضاً اإللھ آمون، عالوة و

                                        
109 W. Grajetzki, Die Höchsten Beamten der ägyptishen zentrolverwaltung zur zeit des 
Mittleren Reiches, Berlin, 2000, p. 137; S. Quirke, Titles and bureau of Egypt 1850-1700 
BC, London, 2004, p. 91. 
110 W. Helck, Untersuchungen zu den Beamtentiteln des Ägyp-tishcen Alten Reiches, 
Glückstadt, 1954, p. 70; S. Quirke, Titles, pp. 90-91. 
111 W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neum Reichs, Leiden-köln, 1958, p. 113; 
Idem, Feld-Verwaltung, LÄ, II, 1977, p. 154. 
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ین في ان یحمل لقب كاتب حقول سید األرضعلى إشارة نصوص مقبرتھ إلى أنھ ك
  ١١٢مصر العلیا والسفلى

ن أوضحت النصوص الشخصیة تنوع اللقب ما بین اإلقلیمیة والمركزیة، فإنھا إھذا و
النصوص اإلداریة، والتي أوضحت كذلك تعدي النطاق لم توضح طبیعتھ كما في 

وذلك بخالف جمعھا للقبي . إداریة محددة ااإلداري اإلقلیمي للقب لیشمل أقسامً 
اشر كما في بردیة المشرف على الحقول وكذلك كاتب الحقول، ومنھا ما كان بشكل مب

رأس الجھاز وكونھ  mr AHwtوالتي یتضح منھا  أھمیة وظیفة الـ  ،الحرجة الثالثة
تندر المعلومات عن طبیعة عملھ الذي ) xA n AHwt(اإلداري في مكتب الحقول 

 يیخضع لھ نطاق جغرافي یتبعھ عدد من األقالیم وھو القسم الشمالو ،بشكل مفصل
)wart mHtt(  اإلشراف على قیاس األرض الزراعیة لتقدیر  عنالمسئول ھو

ومن  .١١٣الضرائب، ویساعده في ذلك طاقم من المساعدین من أبرزھم كاتب الحقول
من كاتب  ط فیھ بأمر الحقول الزراعیة وكلً تلك النصوص أیضاً ما كان االرتبا

 Coptus)ط ففبخالف مرسوم ق .غیر مباشرارتباًطا الحقول والمشرف على الحقول 

C) لى كاتب الحقول إلعفاء عمال الـالذي وجھھ المـلك ببي الثاني إ mrt  ،من العمل 
 خر في اإلشراف على إعفاء عمال الـ شارك المشرف على تلك الحقول بشكل أو بآ

mrt وجھ مرسوم  يذة تمثال الملك ببي الثاني، الأیًضا في ضیع (Coptus D)  من
مین بقفط بوجود المشرف اإللھ ووضعھ في معبد  ،وأمر بنسخھ على الحجر ھأجل

   .١١٤على الحقول وتحت إشرافھ

ول قالتي أوضحت عالقة المشرف على الح، ٣٥٫١٤٤٦وكذلك نصوص بردیة بروكلین 
) طیبة(والعمالة الزراعیة، حیث خاطب حامل الختم والمشرف على حقول المدینة الجنوبیة 

في العاصمة بالتماس  anxwالوزیر  ١١٥)عشرة األسرة الثالثة(في عھد سوبك حتب الثاني 
ناء العمل، وذلك من خالل مكتب بعمالة زراعیة بدالً من تلك التي فرت أث إمدادهیطلب فیھ 

في العاصمة، ورد الوزیر علیھ بتنفیذ المطلوب عبر مكتب ) xA dd rmT(مداد البشري اإل
  .١١٦)طیبة(بالمدینة الجنوبیة ) xA n wHmw(المبلغین 

                                        
112 W. Helck, Verwaltung, p. 139. 
113 Ibid., 113. 115; W. Grajetzki, op. cit., pp. 134.139; S. Quirke, Titles, p. 90.    

 ١١٠عبد الواحد عبد السالم، المرجع السابق، ص ١١٤
الذي ورد ذكره في بردیة  A anx.f@كونھ  Hayesاسم مشرف الحقول مفقود من النص، وإن رجح  ١١٥

كذلك  anxw، والتي أشارت لذات الوزیر ٣٥٫١٤٤٦الكبرى والمعاصرة لبردیة بروكلین  ١٨بوالق 
، وإن عارضة Grajetzkiوھو األمر الذي تناولھ . A anx.f@على الحقول وحامل الختم   المشرف
Quirke على اعتبار عدم وجود أدلة تثبت أن االثنین شخص واحد .W. Hayes, op. cit., p. 75; A. 

Spalinger, Sebekhotep II, LÄ, V, 1984, p. 1038; W. Grajetzki, op. cit., p. 137; S. Quirke, 
Adminstration, p. 143, n. 29.    

116 W. Hayes, op. cit., p. 72 ff; S. Quirke, Adminstration, pp. 145-146. 
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اإلش�ارة ف�ي واجب�ات ال�وزیر إل�ى و، ما ورد في نصوص مقبرة ال�وزیر رخمی�رعوكذلك 
المش��رف عل��ى الحق��ول ودوره ف��ي الفص��ل ف��ي المنازع��ات القائم��ة عل��ى ح��دود األراض��ي 

ان، وذل��ك بع��د م��ا ت��م التالع��ب فیھ��ا بع��د إع��ادة قیاس��ھا وخاص��ة بع��د الفیض�� اذإ ،الزراعی��ة
ال�ذي ارت�بط حت�ى ) DADAt n tmA(ھ�و ومجل�س الحص�یرة  الستش�ارتھاس�تدعاء ال�وزیر 

عصر األس�رة الثامن�ة عش�رة ب�إدارة األرض الزراعی�ة وخاص�ة قیاس�ھا، كم�ا یتض�ح م�ن 
، ال�وارد ف�ي بردی�ة الحرج�ة الثالث�ة أح�د أف�راد ط�اقم العم�ل) sS n TmA(كات�ب الحص�یرة 

ب��ات ال��وزیر واعتب��ار أن ھ��ذا الط��اقم ق��د تس��اوى م��ع مجل��س الحص��یرة ال��وارد ف��ي واج
ف�ي ھ�ذا  Ben Haring، وھ�و م�ا أش�ار إلی�ھ ١١٧ضي الزراعی�ةاوالمسئول عن إدارة األر

س�رعان م�ا تناف�ت ع�نھم الص�بغة  sS n TmAو DADAt n TmAن عل�ق عل�ى أن إالص�دد و
اإلداری��ة المتعلق��ة ب��أمور األرض الزراعی��ة لیص��بحوا ذوي عالق��ة ب��األمور القانونی��ة فیم��ا 

ب�ل ومكت�ب الحق�ول ـ ولعل من أبرز الدالئل على مشاركة المشرف على الحقول . ١١٨بعد
في الفصل ف�ي الن�زاع عل�ى ح�دود األرض الزراعی�ة وأم�ر مش�اركتھ ف�ي قیاس�ھا  ـ بأكملھ

الك�اب ف�ي  ةعم�د sbq nxtما ورد في مقبرة  ؛الدینیة المنشآتوخاصة ما یتعلق بأراضي 
ن أحصوا وراجعوا قیاس أرض زراعی�ة خاص�ة أواخر الدولة الوسطى، حیث كان أحد م

التي وضعھا من قب�ل مكت�ب الحق�ول  ،مع ما ھو مقرر من قبل لوحات الحدود اآللھةبأحد 
لعص�ره، وأق�ر ھ�و بص�حة القی�اس وبق�اء  بقاس�على الحقول على عھد الملك ال والمشرف

لص�الح س�تي األول وري الخاص بالمل�ك نوكذلك مرسوم . ١١٩الحدود كما ھي مرة أخرى
وم�نھم المش�رف عل�ى ـ تھ ف�ي أبی�دوس ویح�ذر فی�ھ فئ�ة م�ن الم�وظفین آاإلل�ھ أوزی�ر منش�

    .١٢٠المنشآت كي الزراعیة الخاصة بتلضمن التالعب في حدود األراـ  الحقول

 ١٢١الصفة المحلیة على صاحب لقب المشرف على الحقول ةبلغیتضح مما سبق 

دینیة  منشآتواألكثر من ذلك تخصیصھ بأراضي  ،ي معینجغراف وعالقتھ بنطاق

                                        
117 G. P. Van den Boorn, op. cit., pp. 146-147, 156-161. 
118 B. Haring, The Scribe of the Mat from Agrarian Administration to local Justice, in : R. 
Demaree, & A. Egberts (edits), Deir el – Medina in the third Millennium AD, Attribute to 
J.J. Janssen, Leiden, 2000, pp. 143-145, 152-153. 

كانت لھ عالقة وطیدة بالضرائب في عھد األسرة  DADAtتبط بـ ھذا ومن المالحظ أن اللقب المر
  .Ibid., p. 151.  السادسة والعشرین

119 G. P. Van den Boorn, op. cit., p. 166.166, n. 102. 
120 W. F. Edgerton, The Nauri Decree of Seti I: A Translation and Analysis of the legal 
portion, JNES, 6, 1947, p. 223. 

وذلك فیما عدا بعض الحاالت التي اتخذ فیھ اللقب صفة المركزیة، خاصة حین ارتباط اللقب بشخص  ١٢١

أحد وزراء الملك ببي األول وكاھن ھرمة،  tw*ذو سلطة إداریة مركزیة، أو من أشھرھا الوزیر 
 N. Kanawti, Governemental Reforms in. والذي حمل لقب المشرف على حقول مصر العلیا والسفلى

Old     Kingdom, Warminster, 1980, p. 35  .وكذلك انظر :D. Jones, op. cit., Vol. I, p. 53, 261  
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١١٩

، وذلك باإلضافة إلى ١٢٢ملكیة حتى نھایة الدولة الحدیثة ٍض وكذلك أرا ،بعینھا
حیث حمل حاكم اإلقلیم لقب المشرف على الحقول في داللة ؛ بإدارة اإلقلیم ارتباطھ

حینما تلقب بھ  ،سادسةعلى أھمیة الوظیفة، وذلك منذ ظھور اللقب في بدایة األسرة ال
واستمرار ذلك في عصر الدولة ، ١٢٣من عھد الملك تتي Itti Sdwھناسیا أحاكم إقلیم 

سنا من إحاكم  Hwty ms+و هحاكم إقلیم الكاب ودندر PA @ryوحتى ، ١٢٤الوسطى
من ، ویستدل على أھمیة اللقب كذلك ١٢٥النصف األول من األسرة الثامنة عشرة

 Hry wDbارتباطھ الوثیق بأحد األلقاب اإلداریة الھامة في الدولة القدیمة وھي 
اإلداریة المھمة  وكذلك حملھ أحد األلقاب، ١٢٦)المسئول عن توزیع المنتجات الغذائیة(

والذي ارتبط بھ في غالبیة المصادر التي تناولت لقب  ،الشمال ختموھو لقب حامل 
  .١٢٧المشرف على الحقول في عصر الدولة الوسطى

  )mr sS AHwt(شرف على كتبة الحقول الم - ٢

خاصة باألرض الزراعیة بعد المشرف الخص الثاني في المرتبة اإلداریة عد الشیُ 
، واألسبق منھ في sS 3Hwtلك ُیعد الرتبة الوظیفیة األعلى للـ ذوكعلى الحقول، 

لك ُیعد من ذتعود البدایات األولى لظھوره لعھد الملك خوفو، وھو ب ذالظھور، إ
وتمتع حامل ھذا اللقب . ١٢٨ااأللقاب التي سبقت في الظھور الرتبة الوظیفیة األقل منھ

بأھمیة اتضحت من النصوص الشخصیة التي عرفت بأصحاب اللقب، حیث حملوا 
األخرى لعل ما یتعلق بإدارة توزیع المنتجات الزراعیة، ھي العدید من األلقاب 
صر الدولة القدیمة وتحدیداً األسرة ع، وخاصة في )١٢٩(١٢٩ماألكثر ارتباطاً بھ

ومن األسرة  psi١٣٠¥ة تلك الشخصیات في األسرة الرابعة لومن أمث. الخامسة
وابنھ كاتب  xm kA¤، وw3 n Ra¨١٣٣، Iti١٣٢، و١٣١Nfr @tpمن  الخامسة كلٌ 

، ١٣٥الذي عاصر نھایة األسرة الخامسة وبدایة السادسة tpi@ و١٣٤MA nfrالحقول 
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١٢٠

ذلك لقب حامل ك الذي حمل Inyدر ظھور اللقب فیھا نومن الدولة الوسطى التي 
لى تمتع ع اومن بین أسماء األلقاب السابقة ما یستدل منھ. ١٣٦Xry tp nswالختم و

أي  m prwyالحقول بسلطة إداریة واسعة حیث أضیفت لھ أحیاناً  ةالمشرف على كتب
. xm kA¤١٣٧و wA n Ra¨و Itiفي البیتین ویقصد بھا مصر العلیا والسفلى، ومنھم 

ن حمال ی، اللذItiوكذلك  Spsiتصروا على إقلیم بذاتھ كما في لقب قن اوومنھم وآخر
ى إقلیم مصر السفلم الثاني عشر من لقب المشرف على كتبھ حقول اإلقلی

حاكم اإلقلیم العشرین  Nn xftkA كـ، وأخیراً من تولى منھم حكم إقلیم ١٣٨)سمنود(
  .Xry tp nsw١٣٩ ، والذي حمل كذلك لقب)إھناسیا( من إقلیم مصر العلیا

وتتضح بعض أدوار المشرف على كتبھ الحقول الوظیفیة من خالل النصوص 
أو  ،بینھ وبین كاتب الحقل بشكل مباشرالشخصیة وكذلك اإلداریة، سواء التي جمعت 

عمال ( mrtومنھا عالقتھ بعمال الـ . ھیوسءبھا بمفرده دون مر تتلك التي ورد
، ففیما یخص النصوص الشخصیة فقد حمل أحد األشخاص )األرض الزراعیة

وكذلك المشرف  ،لقب المشرف على كتبھ الحقول) ؟(المفقود أسمھم من عھد خوفو
وما ورد في بعض مراسیم قفط وربط بینھ وبین كاتب الحقل فیما . ١٤٠mrtعلى كتبھ 

 (Coptus C)یخص ھذه الفئة من العمال كما في المرسوم الذي وجھھ ببي الثاني 
فیما  ،من أیة أعمال خاصة بالسراي الملكیة mrtبشأن إعفاء عمال الـ لكاتب الحقول 

تحذیر عدد من الموظفین عدا ما ھو متعلق بممتلكات معبد اإللھ مین القفطي، و
بتعرضھم للعقاب بالحرمان من العمل في مدینة الملك الھرمیة، ومنھم المشرف على 

وكذلك ما ورد في أحد المراسیم األخرى . ١٤١ما خالف ھذا األمر اكتبة الحقول إذ
والتي وجھھا لعدد من كبار الموظفین، وتضمنت نفس  )Coptus b(لنفس الملك 

مال الـ عاللھجة التحذیریة في حالة مخالفة المشرف على كتبة الحقول ألمر إعفاء 
mrt وفیما ١٤٢أعمال أخرى بخالف المتعلق بمعبد اإللھ مین القفطي ةوتكلیفھم بأی ،

لیف بعض سبق داللة واضحة على تولي المشرف على كتبھ الحقول حق إصدار تكا
  .األعمال على تلك الفئة من العمال

ومن خالل النصوص الشخصیة أیضاً یمكن الربط بین المشرف على كتبھ الحقول 
واإلخالل بأداء الضرائب وربما كذلك األعمال، حیث ورد بنصوص مقبرة الوزیر 

                                                                                                     
135 PM, III(1), P. 241; P. Piacentini, op. cit., pp. 249-250. 
136 CG 1620; Ward, op. cit., p. 46, 358. 
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MrrwkA ألقاباً لعدد من موظفیھ بمصاحبة أسمائھم بسقارة، من األسرة السادسة، 
اللذان  NDm ib و  PtH Spssومن بینھم أسماء اثنین من مشرفي كتبة الحقول ھما 

ة بعض ا بمعاقبمقیامھا أثناء مصاحبھا مناظر لھی، و١٤٣حمال أیضاً لقب حاكم الضیعة
یدیھ رجلین في وضع االنحناء، بینما الثاني یمسك  ياألشخاص، فاألول یمسك بكلت

وذلك بحضور عدد من  ،وضع االنحناءمسك باألخرى رجل في بالعصا في ید وی
وتعددت اآلراء حول ذلك، إذ یمكن أن یكون بمثابة . ١٤٤الكتبة وھم یقومون بالتسجیل

منظر متكرر لدور الكتبة في التسجیل المصاحب لمناظر الضرب كأحد وسائل 
 ،العقاب المتبعة عند اإلخالل بااللتزام تجاه موظفي الدولة في دفع الضرائب المقررة

من األسرة  y* يمصطبتفي الموظفین، كما  ت تطبق سواء على الفالحین أووكان
وإن كانت مناظر  ،١٤٥من األسرة السادسة بسقارة ntikA#ر الخامسة والوزی

MrrwkA  من الحاالت النادرة التي یظھر فیھا دور لموظف رسمي عالي المقام من
مما رجح أیضاً تفسیره بكونھ  ؛في مثل ھذه الممارسات) mr sSw AHwt(الكتبة 

مارسھ أصحاب اللقب على مرؤوسیھم من المزارعین أو الموظفین  اوظیفیً  ادورً 
ھذا وكال . ١٤٦الھاربین من تأدیة واجباتھم أو ھؤالء الذین لم ینفذوا أوامر سیدھم

وأیدتھ النصوص الخاصة بكاتب الحقول  ،ن یعدان على جانب كبیر من الصحةیالرأی
ملھ بالھاربین من أداء األعمال الزراعیة المكلفین بھا كما ورد ببردیة الذي تعلق ع

، واختص MnnA، وكذلك المنظر الوارد بمقبرة كاتب الحقول ٣٥٫١٤٤٦ بروكلین
  .١٤٧بضرب أحد المذنبین لعدم سداده الضرائب

وب، حیث تضمنت حبرف على كتبة الحقول وبین قیاس الویمكن الربط بین المش
ة لقب المشرف من عصر األسرة السادس MHwمناظر ونصوص مصطبة الوزیر 

، وكان من مناظرھا w in bA#١٤٨الوزیر، ویدعي  يوسءعلى الحقول كأحد مر
  .١٤٩الحصاد والكتبة أثناء قیاس الغلة وأعداد من الرجال أمام شون الحبوب

                                        
143 P. Piacentini, op. cit., p. 582, 8.16. 
144 P. Duell, The Mastaba of Mereruka, Part I, Chicago, 1938, Pl. 36. 

  ؛١٣٥أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  ١٤٥
 S.L.D. Katary, Taxation (until the End of the Third Inter mediate Period). In J.C. Moreno 
Garcia & W. Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2011, p. 6. 
https://www.digital2.library.ucla.edu/viewltem       do?ark.=21198/zz002814vq.   
146 J. Yototte, Un Corps de Polis de L’ Egypt Pharonique, RdE, 9, 1952, pp. 139-146. 

 .S؛ ١٩، شكل ٢١٥، ١٣٨أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف، الجریمة والعقاب، ص ١٤٧

Katary, op. cit., p. 6.  
148 P. Piacentini, op. cit., p. 589, 19. 
149 H. Altenmüller, Die Wanddarstellungen in Grab des Mehu in Saqqara, Mainz, 1998, p. 
100, Pls. 10, 43. 
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  )Hry wDb(جات الغذائیة تعن توزیع المن مسئوللا -٣

 Hry wDbھناك العدید من األمثلة التي ربطت بین إدارة األرض الزراعیة والـ 
إلى التأكید بوجود عالقة قویة  Helckوخاصة خالل عصر الدولة القدیمة، مما دفع 

 متمثلة في كاتب الحقول والمشرف على كتبة الحقول وأخیراً  ؛قد جمعت بینھما
 Hryتوطدت عالقة كاتب الحقول بفروع إدارة الـ  المشرف على الحقول، وربما لذلك

wDb  الخاصة بالقصر في األقالیم المختلفة، حیث اختصا بإمداد القصر الملكي
  .١٥٠بالمؤن الغذائیة

وھو موجھ  لقًبا متعلًقا بھا، MA nfrمن خالل حمل كاتب الحقول  وذلك ما یتضح
 sHd sS(w) pr Hry(w)توزیع المنتجات الغذائیة أو  عنكتبة إدارة المسئول 

wDb(w)اإللھین، وكذلك المشرف على كتبة الحقول الذي حمل لقب كاھن ١٥١ 
 Hm nTrتوزیع المنتجات الزراعیة أو  عنالذي یرأس إدارة المسئول ) وتینالق(

BAwy xnty(w) pr Hry(w) wDb(w) ، ومنھم كل منNfr Htp وItiو١٥٢ ،sxm 
kA  ١٥٣الذي حمل نفس لقب ابنھMA nfrو ،¨wA n Ra تحت  الذي حمل لقب الذي

، وكذلك ١٥٤wDb imy-xt pr Hryجات الغذائیة أو تنإدارة المسئول عن توزیع الم
@tpi  الذي حمل لقباً آخر ھو المشرف على كتبھ إدارة المسئول عن توزیع المنتجات

، وأیضاً مدیر الحقل الذي حمل لقب ١٥٥mr sS(w) pr Hry wDb(w)الزراعیة أو 
 mr pr Hryتوزیع المنتجات الزراعیة أو  عنالمشرف على إدارة المسئول 

wDb(w)  ُ◌من  والذي حملھ كُل*tw و*ti ١٥٦من األسرة السادسة.  

فقد تعددت اآلراء حول اختصاصھا، الذي لم یخرج في  Hry wDbوعن إدارة الـ 
تجات الزراعیة وتوزیعھا، وخاصة تلك نالغذائیة أو الممعظمھ عن التعامل مع المواد 

، أو تلك المتعلقة المتوفىوالمعابد المختلفة فضالً عن  لآللھةالتي تقدم كقرابین 
إلى  Piacentini، ھذا وقد أشارت ١٥٧بالقصر الملكي وإمدادات مائدة الطعام الملكیة

قول ھي عالقة تتكامل بھا الدورة حوكتبة ال Hry wDbأن العالقة التي جمعت بین الـ 

                                        
150 W. Helck, Beamtentiteln, pp. 68-70; Idem., Landsver- waltung, p. 919. 
151 D. Jones, op. cit., Vol 2, p. 960, 3542. 
152 Ibid., p. 513, 1920. 

  .٢٠انظر البحث ص ١٥٣
154 D. Jones, op. cit., Vol 1, p. 286, 1036 
155 Ibid., p. 212, 790. 
156 Ibid., p. 122, 488; P. Piacentini, op. cit., pp. 632-633. 

 H. Junker, Giza, II, pp. 65-66: ونشأتھا وتعدد الوظائف المتعلقة بھا انظر Hry wDbوعن إدارة الـ  ١٥٧

; A.H. Gardiner, The Mansion of Life and the Master of the King’s Largess, JEA, 24, 1938, pp. 
85-89; S. Quirke, Titles, pp. 69-70; J.C. Moreno Garcia, The Territorial, pp. 110. 
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١٢٣

اإلداریة الخاصة بضرائب المحاصیل الزراعیة التي یقدرھا ھؤالء الكتبة، وبعد 
  .١٥٨Hry wDbتحصیلھا یعاد توزیعھا عن طریق إدارة الـ 

  األدوار الوظیفیة لكاتب الحقول حتى نھایة األسرة الثامنة عشرة :خامساً 

التي عرضت للنصوص الشخصیة لكتبة الحقول اشتملت المصادر السابقة الذكر سواء 
من األدوار الوظیفیة لھ، وخاصة  ددص اإلداریة، ما یمكن معھ إیضاح عوكذلك النصو

شكل كاٍف على بما یتعلق بالنصوص اإلداریة، حیث لم تلق النصوص الشخصیة الضوء 
ط، وإن خرج كاتب الحقول قطبیعة عمل صاحبھا، إذ سردت األلقاب التي حملھا ف

MnnA من ھذا اإلطار نظراً لما اشتملت علیھ مقبرتھ من مناظر أوضحت طبیعة عملھ.  

في ذات العمل المختص  األدوار الوظیفیة التي ارتبطت برؤسائھ ومما الشك فیھ أن
  :بالحقول، قد ساھمت بقدر كاف في التعرف على تلك األدوار التي یمكن تتبعھا فیما یلي

  الخدمة في المعابد - ١

رجح مشاركة كاتب الحقول في الخدمة داخل معابد اآللھة والملوك وإعداد من الم
وفق ما تشیر إلیھ ورود اللقب ضمن  ،التجھیزات الجنازیة خالل عصر الدولة القدیمة

إلى انتشار ذلك األمر  Moreno Garciaوقد أشار . القوائم الخاصة بأرشیف أبوصیر
الخاص بكاتب الحقول مقترناً باإلقلیم ، وأید ذلك األمر ورود اللقب ١٥٩في نطاق منف
ذلك باإلضافة إلى حمل كاتب ، صیرم مصر السفلى في أرشیف أبوالثاني من أقالی

لقب كاھن اإللھ رع في معبد الشمس الخاص بالملك وسركاف، وكذلك  MA nfrالحقول 
من األسرة الخامسة والذي حمل لقب كاھن اإللھ حور  Itiالمشرف على كتبة الحقول 

١٦٠QmAaمن نفس األسرة  ، وأیًضا¨wA n Ra  الذي حمل لقب كاھن رع من معبد
  .١٦١رع كاإیر  شمس الملك نفر

  اإلشراف على عمالة األراضي الزراعیة - ٢

جمع  األشخاص من األسرة السادسة لقبٍ  اتضح من خالل نقوش أحد األختام حمل أحد
فئة من العمالة التي تعددت اآلراء  mrtوتعد الـ . mrtللحقول وكذلك الـ  بین كونھ كاتًبا

فالحة األرض الزراعیة، حیث  یفھا ھي وغیرھا خاصة العاملین منھم فيحول تصن
وإن كان من األرجح التعامل معھم . ١٦٢صنفھم البعض بكونھم عمال سخرة أو عبید

                                        
158 P. Piacentini, op. cit., p. 445. 
159 J. C. Moreno Garcia, The Territorial, p. 109. 
160 P. Piacentini, op. cit., p. 414. 
161 Ibid., p. 493. 

 R. Caminos, Peasents, in: S. Donadoni (ed.), The؛ ١٣للمزید عن ذلك انظر البحث ص ١٦٢

Egyptians, Chicago, 1997, pp. 1 ff; C. Eyre, How relevant was personal status to the functions 
of the rural economy in Pharaonic Egypt?, BiEtud, 140, 2004, pp.183 ff  
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بوصفھم فئة من العمال الذین عمل بعضھم بصفة خاصة في فالحة األرض كمزارعین 
غیرھا من األراضي الزراعیة، وصنفو كمزارعین من الطبقة الدنیا، في الضیاع و

، وعلى ذلك )العامة( rxytسكان مصر في الـ  مساواة منوأحیاناً ما وضعوا على قدم ال
  .١٦٣حالة من األحوال ةبأی اال یعدو عبیدً 

، بین تلك الفئة وكاتب الحقول وبخالف اللقب السابق، ھناك اإلشارة التي جمعت كذلك
أمراً لكاتب الحقول  (Coptus C)ما أصدر الملك ببي الثاني في أحد مراسیم قفط حین

وااللتزام فقط  ،ي الملكیةمن القیام بأي عمل یخص السراوغیرھم  mrtبإعفاء عمال الـ 
بالعمل لصالح معبد اإللھ مین القفطي، ومعاقبة من یخالف ذلك من المسئولین، ومنھم 

كتبة الحقول على تلك  األمر الذي یتضح معھ سلطة وھو. المشرف على كتبة الحقول
ویؤید ذلك حمل أحد األشخاص من األسرة  ،ووقوعھا في دائرة اختصاصھم ،الفئة

  .mrt١٦٤الرابعة لقب المشرف على كتبة الحقول والـ 

ة عند ھذا الحد، بل ظھر لھ دور ولم تتوقف صلة كاتب الحقل بعمالة األرض الزراعی
، وھو وإن لم یتضح دوره من سیاق النص الذي ٣٥٫١٤٤٦بروكلین ر في بردیة آخ

مضاٍف إلیھ  ،أورد في جزء منھ أسماء المذنبین الھاربین من أداء ما كلفوا بھ من أعمال
، یمكن ti&١٦٥اسم كاتب الحقول والنطاق الجغرافي التابع لھ، فإنھ في ظل حالة السیدة 

توضع تحت تصرفھ وإشرافھ، وفي حالة القول بأن العمالة الزراعیة في الحقل كانت 
تماماً . تغیبھا وانقطاعھا عن العمل یتم إبالغ الجھات اإلداریة العلیا بذلك التخاذ الالزم

على عھد سوبك حتب الثاني ـ ) طیبة(مثل حالة المشرف على حقول المدینة الجنوبیة 
اللتماس لھ بإمداده الواردة بذات البردیة ـ وإبالغھ الوزیر عن المتغیبین عن العمل وا

وكذلك ما أشیر إلیھ خالل رسالة الالھون، . ١٦٦بغیرھم من خالل إدارة اإلمداد البشري
والتي بالرغم من إنھا لیست موجھة لجھة إداریة، إال أن الحالة التي تضمنتھا تفید ھروب 

أن ھذا النوع من العمالة یعد  Quirkeافترض و. sryأحد الخدم وإرسالھ لكاتب الحقول 
ه عبر اه الدولة، وربما كان یتم استدعاؤمؤقتاً ویقع على عاتقة نوع من العمل اإللزامي تج

  .xA dd n rmT١٦٧الوزیر عن طریق إدارة اإلمداد البشري 

  مسح األرض الزراعیة - ٣

، نظراً ألھمیة الغرض رؤسائھعد تلك المھمة من المھام الخاصة لكاتب الحقول وكذلك تُ 
من ذلك المسح أو القیاس، سواء تم بغرض تأسیس الضیاع وحالة األرض الزراعیة بعد 

                                        
163 J. C. Moreno Garcia, Une approche, pp. 73-75, 81-83. 
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 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
١٢٥

اع حول عالمات حدود الحقول أو في غرض تقدیر ، وكذلك حاالت النـزالفیضان
  .الضرائب التي تعد من أھم موارد الدخل للدولة وعماد سیطرتھا على الشعب

ع، فمسئولیة كاتب الحقول مباشرة فیھا، وذلك ما تم توضیحھ وفیما یتعلق بتأسیس الضیا
في أحد مراسیم قفط، حینما خاطب الملك كاتب الحقول من أجل اختیار قطعة أرض 

، وھو األمر الذي یستدل "حور كاو نفر) الملك(یحیي اإللھ مین "مناسبة لتأسیس ضیعتھ 
خاطبتھ من قبل الملك منھ على أھمیة الوضع اإلداري لكاتب الحقول، حیث تمت م

  .١٦٨مباشرة

أما عن أمر قیاس األراضي الزراعیة بعد الفیضان، فإن لم یتم فیھ اإلشارة لدور كاتب 
دة للمشرف على الحقول ومكتب الحقول المسئول عحقول، فإنھ قد تحقق خالل إشارات ال

النزاع ما تعلق األمر ب ا، خاصة إذ١٦٩عد كاتب الحقول مسئوالً فیھعن القیاس، والذي یُ 
حول عالمات الحدود سواء كانت بسبب الفیضان أو التالعب بھا، وذلك ألن الفیضان 

) الشاطئیة(بغیر حدود األراضي، وكثیراً ما كانت أراضي الجزر وأراضي الضفاف 
تتعرض لما یسمى بأكل النھر وطرحھ، وكل ذلك یدعو إلى مسح المزارع عاماً بعد عام، 

ثم إلثبات ملكیة الدولة لما طرحھ النھر  ،ي تقام على أطرافھاا باللوحات التإلقرار حدودھ
  .١٧٠علیھا

ل ما ورد في واجبات ویؤكد أمر تلك اللوحات وأھمیتھا إلقرار المساحات الخاصة بالحقو
إن لوحات الحدود قد زالت، ": ع في ھذا الشأن، فإن جاء لھ ملتمس یقولالوزیر رخمیر

، ویعني ذلك وكما أشارت نصوص "المسئول فإنھ یرى ما ھو مسجل تحت ختم الموظف
واسم الملك وسجل  ،أخرى أن تلك اللوحات مثل السماء ثابتة وھي تحمل اسم مالك الحقل

وعلى  ذلك وألھمیة األمر . ١٧١مساحة األرض، وكانت تختم وتسجل في إدارة المساحة
متظلم أن أمر الشكوى حینما یتقدم بھا أى تھ من قبل، باجأفرد الوزیر في وا فقد

فإن استشارة الوزیر األولى في ھذا الشأن تكون للمشرف على بخصوص الحقول، 
زراعیة من ، على أن یسمح لھ بمھلة من الوقت تتغیر وفق موقع األرض ال١٧٢الحقول

                                        
  .١٠- ٩انظر البحث ص ١٦٨

169 S. Quirke, Titles, p. 90. 

  .١٦٩-١٦٨السید، المرجع السابق، صرشا فاروق : وكذلك انظر
عبد العزیز صالح، األرض والفالح في مصر الفرعونیة، في األرض  والفالح في مصر على مر  ١٧٠
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171 S. Berger, op. cit., p. 55. 

من المالحظ أن أمر الحقول، قدر لھ الفرعون تحوتمس الثالث اھتماماً خاصاً، حیث ورد في نص  ١٧٢

راعیة حینما تضع واھتم األرض الز.. انظر ": تقلیده رخمیرع الوزارة ـ الوارد في مقبرتھ أیضاً ـ اآلتي
 wartwأي تحقیق، یجب أن ُترسل مشرفي األراضي ومشرفي العمد والـ ) ؟(لھا نظام، لو غاب منك 

 R. Faulkner, The Installation:انظر... "لتقصي الحقائق، ولو فحص أحد المسألة قبلك، علیك أن تسألھ 
of the vizier, JEA, 1955, pp. 21.23. 
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ما أن یعید المشرف على الحقول النظر في أمر القیاس بنفسھ، طیبة، والمفترض آنذاك إ
أقرت بصحة وإن  ،وتتولى تقدیر القیاسالحیاد، جھة مماثلة تكون على  أو من خالل

والعقاب تمت اإلشارة إلیھ أیًضا في  .١٧٣ذلك للعقاب تعرض المسئول عنالشكوى ی
حال  ؛بمعاقبة عدد من المسئولین بینھم المشرف على الحقول مرسوم نوري، الذي قضى

  .١٧٤التالعب في حدود األراضي الزراعیة التابعة إلحدى المنشآت الدینیة

ن تقدیر الضرائب، فلعلھ األمر األكثر ارتباطاً بذكر كاتب الحقل، وأكثر النصوص وع
داللة على ذلك یومیات بردیة الحرجة الثالثة، والتي یستدل من سیاق نصھا على ارتباط 
قیاس الحقل فیھ بتقدیر الضرائب وبھیئة موظفي إدارة الحقول، واألكثر ذكراً بینھم كان 

ن بشكل وثیق بحامل الحبل د ذكرھم في بدء النص، والمرتبطوالحقول، الذین وركتبھ 
وكذلك من یمده عند قیاس األرض، وذلك یعني نزول كتبة الحقول إلى األرض الزراعیة 

الحقول  ةالمباشر علیھ، ومن ثم یأتي دور آخر لھم وھو تقدیر كتب مأثناء القیاس وإشرافھ
یتم برئاسة وكان ذلك . ارة الحقوللھ في إدوآخرین معھم للمطلوب من الضرائب وتسجی

  .١٧٥المشرف على الحقول

 ھلم یرد فیھا غیر اسم ھنصوص، فبالرغم من أن MnnAوعن مقبرة كاتب الحقول 
لسید األرضین أو اإللھ  xbswوألقابھ المتعلقة بكونھ كاتب ومشرف للحقول ومنھا الـ 

 الحقول المذكور في بردیةعة عمل كاتب عد فارقة في تصور طبیفإن مناظرھا تُ  آمون،
على عدد من المناظر المرتبطة  MnnAشراف حیث أظھرت لنا إ. الحرجة الثالثة

ظھر الكتبة حاملي ، ومن بینھا قیاس األرض الزراعیة الذي یُ ١٧٦باألرض الزراعیة
والمالحظ ورود أحد . ١٧٧الحبال ومن یمدونھا للقیاس والمحاصیل یانعة على عیدانھا

رب أحد األشخاص المرجح عدم التزامھم بدفع الضرائب المقررة، المناظر الخاصة بض
والذي صاحبھ  MrrwkAذكر ذلك المنظر بآخر سبقت اإلشارة لھ من مقبرة الوزیر ویُ 

كتبة الحقول وكذلك مشاركة على ویستدل من كلیھما . ١٧٨فیھ المشرف على كتبة الحقول
  . قاعسین عن أدائھاعلیھم في اإلشراف على دفع الضرائب وعقاب المت المشرف

عالمة فارقة في منظر قیاس الحقول لتقدیر  MnnAوكما كانت مقبرة كاتب الحقول 
، الذي بالرغم من sS AHwtالضرائب، فإنھا تعد عالمة فارقة كذلك في اإلشارة للقب الـ 

الخاص غیابھ عن الذكر فیما بعد، فإن ذلك ال یعني على اإلطالق غیاب الدور الوظیفي 
إذ انتقل إلى ھیئة إداریة أخرى وھي إدارة الشونة  صورت مناظر المقبرة،بھ كما 

                                        
173 G. P. Van den Boorn, op. cit., pp. 163-165. 

   ١٩.١٧٤انظر البحث ص
175 W. Grajetzki, op. cit., p. 139. 
176 M. Hartwig, The Tomb Chapel of Menna (TT 69), Cairo, New York, 2013, pp. 24-28. 
177 W. Helck, verwaltung, pp. 139, 143. 
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 MnnAمكن تتبع ذلك من كون األلقاب التي حملھا وی. ١٧٩وخاصة المرتبطة باإللھ آمون
الكاتب  مع كونھ ىتواز اآخرً  لقًبا MnnAتمثل المرحلة االنتقالیة في ذلك، حیث حمل 

وكذلك  ،كاتب والمشرف على حقول آمونرضین، وھو الوالمشرف على حقول سید األ
والتي من . واختصت كذلك بآمون xbswاألراضي التي یتم حرثھا والمعروفة باسم 

فبخالف كون الـ . الغریب أیضاً توقف ذكرھا بعد عصر األسرة الثامنة عشرة أیضاً 
xbsw  من األراضي الزراعیة ذات الطبیعة اإلداریة الخاصة إذ خضعت في ملكیتھا

، فإنھا ارتبطت بصفة خاصة باإللھ آمون وكذلك إدارة الشونة ١٨٠ة أو لآللھةللدول
  .والغالل

 )Wb(ویمكن إیضاح ذلك من خالل اآلتي، ارتبط قیاس الحقل كما أورد قاموس برلین  
 Hwty©ووالده Imn m HAt المدعو   xbswعند اإلشارة لذلك األمر بالمشرف على الـ 

، الذي أھدى اإللھ ١٨١لقب حاسب الغالل من عھد تحوتمس الثالث اللذین حمال أیًضا
حملت إحدى اللوحات التي تؤرخ  ، وكذلك١٨٢xbswزراعیة من نوعیة الـ  آمون أراٍض 

 xbswلصاحبھا المشرف على الـ   ةأو التاسعة عشر ةثامنة عشراألسرة ال بعصر
القرابین  نیقدما وھمھما یمثل منظًرا ھاًما sSھ حاسب الغالل وأخی Nfr Mnwالمدعو 

ذي مثل على ھیئة بكرة قل آمون رع والإلھ مساحي الح Graefeالمختلفة لما أطلق علیھ 
طالما میزت من یقومون بقیاس الحقل كما صورتھم بعض مقابر األسرة التي  ،الحبل

ھا على أكتافھم وقد زینت بنفس رأس الكبش الممثل نحینما كانوا یعلقو ،الثامنة عشرة
  .١٨٣و یعلوه الكوبرا المزینة بقرص الشمس ،ة األخوینعلى لوح

                                        
179 E. Graefe, op. cit., pp. 43, 43, n. 4, 46. 

  :وعن التقسیمات األخرى بخالف إدارة معبد آمون، وتقدیر الضرائب انظر
 W. Helck, verwaltung, pp. 140-141.                                            

القدیمة، مما  xbswوتعني أراضي الفرعون فیما بعد مع الـ  tA pr aAبتماثل الـ  Meeksوعن رأي  ١٨٠

 D. Meeks, Les donations aux temples:یعني خضوعھا في ملكیتھا أیضاً للفرعون، انظر
dans L’ Egypt du Ier millénaire avant J. – C”, OLA, , Vol. 2, Louvain, 1979, p. 

641. 641, n. 158.  
181 Wb III, 256, 14; Wb, Belegst, III, p. 55. 
182 UrK IV, 746,1; E. Graefe, op. cit., p. 39, n. 2. 
183  Ibid., pp. 36-44, Fig. 1. 
تمثل تلك البكرة من الحبال بتفاصیلھا المذكورة رمًزا للقائمین بمسح األرض، ویستدل على ذلك من 
أحد التماثیل الخاصة بالكاھن الثاني لإللھ إنحرو والكاتب والمشرف على الشونة المزدوجة 

 L. Borchardt, Statuen von  .اآللھة في ثنى من عھد أمنحتب الثانيوالمشرف على حقول كل 
Feldmessern, ZÄZ, 42, 1905, p. 72.     

 W. Wreszinski, Atlas zur Altäegyptischen:   وعن جزء من تمثال آخر من عھد أمنحتب الرابع انظر
Kulturgeschiclte, Leipzig, 1923, 11(b).    
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 Mn #pr Raكذلك صورت مناظر مقبرة الكاھن األول آلمون والمشرف على شونتھ 
snb (TT 86) كذلك قیاس المحصول وإعداد الغلة  ،من عھد تحوتمس الثالث

من عھد تحوتمس  Imn Htp (sAs) (TT 75)وأیضاً الكاھن الثاني آلمون . ١٨٤وحملھا
كررت المناظر في مقبرة تذات العھد أیضاً ومن  ١٨٥الرابع بتكرار منظر قیاس الحقل

 a m#وكذلك . ١٨٦ sr kA ra snb (TT  38)©الكاتب وحاسب الغلة في شونة آمون 
HAt حتى أصبح الكاتب  من كاتب شونة الثالث وتدرجت مناصبھأمنحتب  من عھد

، وتصور مناظر مقبرتھ )لمصر العلیا والسفلى(الملكي والمشرف على الشونة المزدوجة 
(TT 57) ١٨٧(١٨٧كذلك كافة المناظر المتعلقة بقیاس الحقل(.  

 ،ن األسرة الثامنة عشرة كما مثلت نھایة الدور الوظیفي لكتبھ الحقولوھكذا یمكن القول إ
ة في كانت نقطة االنطالق إلدارة الشون فإنھا ؛فیما یتعلق بقیاس الحقل لتقدیر الضرائب

  .ھذا الشأن

  :نتائجال

  :وأدواره الوظیفیة، یمكن استنتاج اآلتي )sS AHwt(من خالل دراسة لقب كاتب الحقول 

، بینما یمثل عصر األسرة sS AHwtیمثل عصر األسرة الخامسة أول ظھور للقب  - 
  .وذلك في ظل المصادر المتاحة حتى اآلن ،نة عشرة آخر ظھور لھالثام

بھا ذو رتبة  قلیلة التي سبقھا في الظھور لقب متصلمن األلقاب ال sS AHwtعد لقب یُ  - 
المشرف على كتبة الحقول، والذي یرجع أقدم ظھور ( mr sS AHwtوظیفیة أعلى وھو 

 mr AHwtآخر متصل بھ ھو  تقریًبا لقبرابعة، بینما عاصره لھ من بدایات األسرة ال
وربما مثل ذلك الطاقم . حیث ظھر في عصر األسرة الخامسة) المشرف على الحقول(

، والتي تندر المعلومات )xA n AHwt(الوظیفي أبرز موظفي اإلدارة المختصة بالحقول 
  .عنھا

رھا بتلك در ظھوالتي ن sSبصیغة الجمع، على العكس من  AHtغلب على اللقب ورود  - 
  .الصیغة

في عصر الدولة القدیمة بینما كان  ُكتب اللقب على النحو التالي  - 

أكثر األشكال التي شاع بھا كتابة اللقب في عصر الدولة الوسطى، یلیھ  

                                        
184 N. de G. Davies, The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmose and another (Nos. 86, 
112, 42, 226), London, 1933, p. 15, Pl. 18; UrK IV, 927, 16. 
185 N. de G. Davies, The Tombs of two officials of Tuthmosis the fourth (Nos. 75 and 90), 
London, 1923, pp. 11-12, Pl. 9. 
186 W. Wreszinski, op. cit.,11(a,b). 
Ibid., 189, 191187  



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
١٢٩

وكان  ، أما األسرة الثامنة عشرة فقد كتب بھذا الشكل الشكل 

  . األكثر استخداًما، كما إختصر أیًضا إلى 

في اللقب وكثیراً ما تم اختصارھا، إال أن ذلك لم یؤثر في  AHwtتعددت أشكال كتابة  - 

، بدون إضافة مخصص الرجل  فقد ظلت بنفس طریقة كتابتھا  sSقراءتھا، أما 
إذ ورد المخصص بعد كتابة اللقب  (Coptus L)إال في حالة مرسوم الملك نفركاوحور 

  . على ھذا النحو 

، عدا أحد األمثلة من الدولة nاللقب بدون أداة اإلضافة غیر المباشرة  عادة ما ورد - 

  .  الوسطى وظھرت على ھذا النحو

أكدت النصوص اإلداریة والسیما مراسیم قفط رفعة المكانة اإلداریة التي تمتع بھا  - 
ذلك  كما أكد. (Coptus L)كما في مرسوم  إذ توجھ إلیھ الملك بخطابھ ،كاتب الحقول

 ،أیضاً األلقاب األخرى التي حملھا صاحب اللقب في النصوص الشخصیة واإلداریة
وعین الملك  ،ومن نعوتھ السمیر الوحید Xry tp nswو وتنوعت بین حامل ختم الشمال 

ومن تلك النصوص  ،یق بإدارة توزیع المنتجات الغذائیةوكذلك اتصالھ الوثفي كل مكان، 
  .اتضح غلبة الصفة اإلداریة اإلقلیمیة على صاحب اللقب اأیضً 

بالرغم من أن النصوص الشخصیة لم تعط القدر الكاف من المعلومات لإللمام باألدوار  - 
، فإن MnnAوكاتب الحقول  mrt الـ الوظیفیة لكاتب الحقول فیما عدا حالتي كاتب

   :اآلتي ؛لك األدوار ومن بینھاالنصوص اإلداریة المتنوعة تعد سجالً حافالً الستعراض ت

 تأسیس الضیاع والسیما الملكیة منھا. 

  اإلشراف على عمالة األرض الزراعیة، وتسجیل حاالت االنقطاع عن تأدیة العمل
 .بھا

  اإلشراف على ثبات عالمات الحدود الخاصة بإثبات الملكیة للمؤسسات وكذلك
 .حاالت النزاع علیھا أیًضااألفراد من خالل مسح األرض بعد الفیضان، وفي 

 مسح األرض الزراعیة وقیاس المحصول لتقدیر الضرائب الواجب تأدیتھا للدولة.  

یرجح أن األعمال الُمكلف بأدائھا أي من المشرف على الحقول والمشرف على كتبة  - 
الحقول، كان البد من االستعانة فیھا بكاتب الحقول، حتى وإن لم یشر النص إلى ذلك، 

  .لتشابھ األدوار الوظیفیة لھمنظًرا 

 یمثل االختالف انتھاء أدواره بعد األسرة الثامنة عشرة، ال sS AHwtن انتھاء ذكر الـ إ - 
وبل في أثنائھ بطاقم إداري آخر یتبع إدارة  یفیة، حیث استمرت بعد ذلك التاریخالوظ

  .الشونة
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Field writer (sS AHwt) and his job role 

Until the end of the 18th Dynasty 

Dr.Rasha Farouk El Sayed Mohamed 

Abstract:  

The sS AHwt is a title of ancient Egyptian titles of a special nature 
related to the economy of the state and its administrative affairs, 
like the rest of the titles that the number of ancient Egyptian, in his 
texts if he defined himself a manifestation of his functions, which 
are sometimes multiple, including the President and secondary, , 
Has collected the sS AHwt title and means "field writer" between 
those two cases. 

Although the text of the title of the field clerk did not mention the 
nature of his job in detail, even when referring to the text of the 
coffins, although the mere mention of the title of a kind of 
discrimination, the context of the title and was linked to specific 
signs of God Hwty is the following: sS AHwt ran + Hwty, which 
means "field clerk at the hands of Thus, the study will be limited to 
the mundane texts that can be traced through both personal and 
administrative until the end of the title in the eighteenth family, to 
determine the nature of the title through the titles that appeared in it, 
as well as the nature of the administrative texts themselves. 

  

 

 


