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 المناصب والمھن والحّرف في مصر القدیمة 

 من خالل العالمات التصویریة 

   أمل محمد بیومي مھران. د

  :الملخص

م��ة عل��ي عالم��ات القدیالمص��ریة  أغل��ب العالم��ات التص��ویریة ف��ي اللغ��ة تش��تمل
، وم�ن الت�ي ُعرف�ت ف�ي مص�ر القدیم�ة العدید من المناصب والحّرف والمّھ�ن تختص 

  :لتصویریة ما یليبین تلك العالمات ا

العالمات التصویریة الدال�ة  وھيویریة الدالة علي الحكم والملكیة العالمات التص
 ،والتي  ترمز إلي الحك�م والس�لطة علي الملك بأوضاعھ المختلفھ وشاراتھ المتعددة ، 

 ت��دلوھ�ي ال��وزراء كب�ار الم�وظفین والمش�رفین العالم�ات التص�ویریة الدال�ة عل�ي ث�م 
ة الدال��ة العالم�ات التص��ویریوھن��اك  م المختلف�ھ وش��اراتھم المتع�ددة ،بأوض��اعھ یھمعل�

كم�ا وردت  ،المناص�ب الدینی�ة والعب�اد والكھنوت من ذوي علي الكھنة ورجال الدین 
 ي تمث�ل الم�وظفین م�نوھ�یة الخاص�ة ب�الحرس وأعم�ال الحراس�ة التص�ویرالعالمات 
إل��ي الح��راس ومھن��ة  ترم��ز أو غیرھ��ا و لمل��ك أو بواب��ات أو ش��ون ومخ��ازنح��راس ا

والق�ائمین  الخاص�ة بق�وات الج�یش العالم�اتباالضافة الي  ،یھا الحراسة والقائمین عل
م��ات التص��ویریة الخاص��ة بالمع��اقبین وأدوارھ��م ف��ي العالو ، علی��ھ م��ن جن��ود وق��ادة

ن خاص���ة ب���المغنیین والموس���یقیین وھ���ي نوع���ا عالم���اتوھن���اك  ،التأدی���ب والعق���اب 
الخاص���ة العالم���ات  والن���وع الث���اني نش���دینغنی���ین أو المش���كال المأل ترم���ز عالم���ات

والراقص��ات  العالم��ات الخاص��ة بالراقص��ین باالض��افة إل��ي ،بالع��ازفین والموس��یقیین 
لكتاب��ة والق��راءة وتخ��تص لعالم��ات  كم��ا ج��اءت ،ر إل��ي ھیئ��اتھم وأش��كالھم الت��ي تش��ی
   . لھم ووضعیاتھموأشكاوھیئاتھم الكتبة ، بوظیفة 

 ص��انع الط��وب والبن��اءوالص��ناع فھن��اك  ي تخ��ص العم��الووردت عالم��ات اخ��ر
وعمالھا بدًء من عام�ل الف�أس ، م�روراً بالعام�ل المخ�تص  الزراعة والفالحةعالمات 

النج�ارة وعم�ال  النج�اریینو ، ببذر البذور، ثم عامل الحصاد ، وأخیراً عامل التذری�ة
 .و  صانع الفخار و صیادو البر والماء وُصناع السفن

  : دالةالالكلمات 

 –الع�ازفین  –الكھن�ة   - العالم�ات التص�ویریة –الح�رف  –المھ�ن  –المناصب 
  صانع الفخار –النجارین  –الفالحین  –الجنود  –المغنین 
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 مقدمة:  

تش��تمل أغل��ب العالم��ات التص��ویریة ف��ي اللغ��ة المص��ریة القدیم��ة عل��ي عالم��ات 
ن التي ُعرفت ف�ي مص�ر تختص وبشكل مباشر، بالعدید من المناصب والحّرف والمھّ 

وبش��كل غی��ر مباش��ر، ب��نفس تل��ك المناص��ب  ،وعالم��ات تخ��تص ،القدیم��ة م��ن جھ��ة
وإنن��ا إذا م��ا اعملن��ا الح��دس و حاولن��ا . م��ن جھ��ٍة أخ��ري والح��ّرف والمّھ��ن أو بغیرھ��ا

الوصول إلى المعاني الباطنیة لتل�ك العالم�ات التص�ویریة تنكش�ف لن�ا أبع�اد ع�دة ع�ن 
لمّھن التي ُعرفت خالل الُحقب التاریخی�ة المختلف�ة ف�ي ھ�ذه تلك المناصب والحّرف وا

  :ومن بین تلك العالمات التصویریة ما یلي. الحضارة العظیمة

  :العالمات التصویریة الدالة علي الحكم والملكیة: أوالً 

حتي أن لقب الـ  ،ارتبط الحكم والسلطة في مصر القدیمة بالقصر الملكي
ھي كلمة " فرعون"فكلمة ، )١(الملكي  واضح للقصر ھو في حد ذاتھ تمثیل" فرعون"

و  ،"بیت"وتعني   pr" بر" ،"عا –بر " مشتقة من إصطالح مصري قدیم وھو  
، وھذا المصطلح "البیت الكبیر"فیكون المصطلح معناه   ،"كبیر"وتعني   aA" عا"

عھد  وفي ،كان ُیطلق قدیماً على القصرالملكي واإلدارة الحكومیة في مصر القدیمة
وھذا یعني أنھ كان یعطي  ،صار ُیطلق على الملك نفسھ" تحتمس الثالث"الملك 

أي  ،وأن بیتھ ھو أكبر بیوت مصر ،مفھوماً أن الملك ھو أكبر رجل في مصر مقاماً 
ومنھا  ،وقد انتقلت كلمة الفرعون إلى الكتابات العبرانیة ،أنھ أعظم المصریین شأناً 

لسلطة والملكیة وصاحبھما فقد وردت العدید من وعن ا، )٢(العربیة  إلى اللغة
  :ومنھا ما یلي. العالمات التصویریة التي تشیر إلیھما

))()()()()()()()()()()()( (

))()()()()()()()()()()(( 

))() ()()()()()()()((٣  

                                                 
 .١٨٦سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة، ص  (١)
  .١١٥القصر الملكى فى مصر القدیمة ، ص  ،ھند إبراھیم محمد أحمد شلبي (٢)

  :، العالمات أرقام  (Jsesh)راجع برنامج العالمات الھیروغلیفیة  )٣(
A23-A23A-A23B-A23C-A23D-A23E-A23F-A23G-A23h-A41-A42-A42A-A42B-A42C-
A43-A43A-A43B-A43C-A43D-A43E-A43F-A43G-A43h-A43I-A43J-A43K-A43L-
A43M-A44-A45-A45A-A45B-A45C-A45D-A45E-A46-A50-A50A-A50B-A50C-A50D-
A50E-A50F-A50G-A51-A51A-A51B-A51C-A51D-A51E-A51F-A51G-A52-A52A-A52B-
A52C-A52D-A52E-A52F-A52G-A52h-A52I-A52J. 
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أو  ،وھ��ي جمیعھ��ا ترم��ز للمل��ك ال��ذي یب��دو مرت��دیاً تن��ورة قص��یرة أو طویل��ة
أو ت��اج الش��مال  ،متوج��اً بت��اج الجن��وب األب��یض ،مت��دثراً ب��رداء كاس��ي لكام��ل الجس��د

أو قد نجده مرتدیاً غطاء الرأس المعروف بالنمس الملكي  ،أو التاج المزدوج ،األحمر
رأس�ھ باروك�ة ش�عر قص�یرة مح�اله بحی�ة وقد تغط�ي  ،المحلي بحیة الكوبرا أو بدونھا

نج�ده قابض�اً بإح�دي  اوھو دائم�اً م� ، ذقنھ اللحیة الملكیة أو اإللھیة وقد یحلي ،الكوبرا
 ،والس�ھم ،یداه أو كالھما علي أحد الشارات الملكیة  مثل العص�ا الطویل�ة أو القص�یرة

ص�ولجان إلي جان�ب  ،nx ومذبة الـ  ،HqAوصولجان الحكا  ،sxm وصولجان السخم
الحی��اة، أو عالم��ة ال��ـ  رم��ز anx" ع��نخ"وعالم��ة ال��ـ  ،وك��ذلك المن��دیل ،wAs ال��واس 

علي ما یش�بھ مطرق�ة النح�ات  د یقبض بكلتا یدیھقو ،)٤(" الملك"وتعني   nsw" نسو"
  wAD" واج"وكذا صولجان نبات البردي المع�روف باس�م ص�ولجان ال�ـ  ،) ٥(أو النجار
  )٦(.  كم والسلطةمن رموز الح  Dd"الجد"وعمود 

یتضح لنا للوھلة األولي أنھا ترمز  ،وبالتالي فعند النظر للعالمات السالف ذكرھا   
إلي الحكم والسلطة وصاحبھما وھو الملك أو الفرعون والذي اتضحت ھیئتھ من 

وتیجان  ،والرداء الواسع الفضفاض ،خالل أردیتھ حیث التنورة القصیرة الحابكة
اج األبیض واألحمر والمزدوج والخبرش باإلضافة للنمس وأغطیة رأسھ حیث الت

لمصر القدیمة من خالل العدید   وملكِ  وظھر دوره وسلطانھ كحاكمِ  ،الملكي من جھة
 ،والسخم ،والواج ،والواس ،صولجان الحكا مثل )٧( من الرموز والشارات الملكیة

التصویریة  العالماتفجمیعھا تمثل  ،والعصا الطویلة وغیرھا ،وعالمة العنخ والمذبة
 )٨( HqAوالحكم  nswالتي تدخل كمخصصات للعدید من الكلمات الدالة علي الملك 

  )١شكل (

  :العالمات التصویریة الدالة علي الوزراء كبار الموظفین والمشرفین: ثانیاً  

جرت عادة ملوك مصر األقدمین أن یلقوا عبء اإلجراءات الحكومیة من إداریة      
وكان یسمى  ،الوزیر لیة وحربیة على عاتق أكبر موظف في الدولة وھووقضائیة وما

وكان من یشغل منصب الوزیر لھ من األھمیة  ،)ثات(باللغة المصریة القدیمة 
وذلك ألن الوزیر كان ھو رجل الدولة األول الذي یلي الملك  ،والسلطان قدر كبیر

بمثابة حلقة االتصال بین  وألن الوزیر كان ،مباشرة في األھمیة والنفوذ والسلطان

                                                 
 .٦٦، ص  محمد علي سعد هللا ، تاریخ مصر (٤) 
 .٨٥ حسن ، مصرالقدیمة ، ص سلیم (٥)
 .١٨ صوالتر إمري ، مصر في العصر العتیق ،  (٦)
    ;  ٢١٨تاریخ مصر ، ص  ، نیقوالجریمال (٧)
 .٥٦سمیرأدیب ، موسوعة الحضارة المصریة  ، ص   

(8) Borger, R. , Der mich das Systematische , p. 1331.                                                              
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ولم یكن الوزیر  ،)٩(  األقالیم سواء في العاصمة أو في ،الملك وبین اإلدارات المختلفة

رئیس خدم "بل كان ھناك كذلك  ،وحده صاحب أحد المناصب الكبري التي تلي الملك
  .وغیرھا )١١(الملك  حامل أختام"وكذا  ،)١٠("رئیس البالط الملكي"وأیضاً  ،"الملك

  ومنھا . صویریة التي تشیر إلیھمتن الوزراء وكبار الموظفین فقد وردت عالمات وع

))()()()()()()()()()()()(()١٢(  

وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاصة بوظیفة الوزیر أو ربما أحد 
  - كما یبدو  -  منصب عالي ذا أو شخص ، )١٣( مراء، أو أحد كبار حكام األقالیماأل

وھي ُتصور صاحب المنصب أو  كأحد المشرفین، أو أحد كبار الموظفین من ھیئتھ
الوظیفة وھو یرتدي باروكة شعر منتفخة، أو قد یعتلي رأسھ أحد أقماع الدھون 

 كرمز للسلطة أو قد یعلو رأسھ رمز العطریة وقد یعلو رأسھ ریشة نعام أو زوج منھا
  ".مالیین السنین"

ومجموعة العالمات التصویریة التي ُتصور أصحاب ھذا المنصب أو تلك     
 بینما ،أو طویلة فضفاضة ،الوظیفة غالباً ما تظھر وھي ترتدي تنورة قصیرة حابكة

ز یقبض بإحدي یداه علي عصا طویلة ذات شقین في أعالھا أو بدون شقین كرم
أو قد یمسك بیده عصا التأدیب القصیرة، بینما یحمل مندیالً مطویاً، ) ٢شكل (للسلطة 

ولعل حمل المندیل في مصر القدیمة إنما كان قاصراً علي الملوك والوزراء أو قد 
بینما قد تبدو یده الیمني مرفوعة في وضعیة  ،یتكأ علي عصا طویلة رمز الزعامة

والوزیر أو حاكم اإلقلیم أو المشرف ھذا قد  ،د تابعیھوكانھ یوجھ كالمھ ألح ،النداء

 ).( ”iAt“أو قد یعتلي عالمة اإلقلیم أو المقاطعة  )(یظھر معتلیاً عالمة السماء

والتي كان یشغلھا في  -وكما یبدو من العالمات التصویریة الخاصة الوزراء     
وكبار الموظفین والمشرفین فإن  -)١٤(األحوال أحد أبناء الملك من األمراء أغلب

والرموز والشارات التي  ،الھیئة العامة من جھة، والتنورة الممیزة من جھٍة أخري
یحملھا أو یرتدیھا الشخص لھي خیر دلیل علي علو مكانتھ اإلجتماعیة وسمو منصبھ 

                                                 
 .١٢٤وظائف وموظفو القصر الملكى ، ص  ،السید حسون  محمد أحمد (٩)
 

(10) Jones , A., Sehotepibraank , p. 788, Nr. 2874. 
(11) Wilkison , A. H., Early Dynastic, p.147. 

  : العالمات أرقام، (Jsesh)  برنامج العالمات الھیروغلیفیة راجع (١٢) 

A21-A21A-A107-A108-A109-A109A-A109B-A109C-A109D-A109E-A109h-A113.A21B. 
 .٦٨ حسن محمد محیي الدین السعدي ، حكام األقالیم ، ص ١٣)(
 .٢٢٤لبیب حنا ، الشخصیة المصریة ، ص  عریان )١٤(
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وارتداء الریشة دلیل علي  ،لیل علي اإلشراففالھیئة والوقفة الممیزة د ،)١٥(.الوظیفي
واإلتكاء علي عصا طویلة  ،التمیز، وحمل عصا قصیرة ومندیل دلیل علي السلطة

 .دلیل علي الرئاسة والزعامة ھكذا

وھي كما تبدو من العالمات التصویریة التي تدخل كمخصص في العدید من   
رئیس "وكذلك علي منصب   TAtyو   HAty-a" الوزیر"المفردات الدالة علي منصب 

رئیس البالط "وأیضاً  ،)imy-r3-njswtjw(طلق علیھ اسم أوالذي " خدم الملك
 ،)xtm.tj-bjtj(حامل أختام الملك "وكذا  ،)Xr.y-tp-nsw(المعروف باسم " الملكي
 .، وغیرھا )١٦(" النبیل"أي  ”sr“وأیضاً 

  :الدینالعالمات التصویریة الدالة علي الكھنة ورجال : ثالثاً 

من المعروف أن المصري القدیم متدیناً بطبعھ  لذلك فإن تأثیر رجال الدین    
علي المواطن المصري العادي ُیعني الحفاظ علي النظام في مجتمع تسود فیھ 
األخالق ویسود فیھ االستقرار االجتماعي ویسود فیھ النظام عندما تسود فیھ العدالة 

  )١٧(  .ھكذا كان دور الكھنة ،االجتماعیة

بل تعداه ألكبر من ذلك  ،ولم یكن دور الكھنة قاصراً علي حد العبادة فحسب
 ،كلمة في سیاسة مصر الداخلیة افقد وصل منصب الكھنوت لیكون ذ ،وأوسع نطاقاً 

بل وصل كذلك لیعتلي رجال الدین والكھنوت عرش مصر في عصر األسرة الحادیة 
  (١٨) .  لھم عاصمة" تانیس"والعشرین مؤسسین من مدینة 

وعن الكھان ورجال الدین فقد وردت العدید من العالمات التصویریة التي تشیر 
  :إلیھم وإلي وظیفتھم الكھنوتیة، ومنھا ما یلي

))()()()()()()()()()()((  

))()()()()()()()()()(()١٩(  

                                                 
 .١٢٤، ص  عطیة أحمد یونس ، كبار موظفى األشغال صبحى )١٥(

(16) Dickson , P., Dictionary, p. 5. 
 .٢٦١الشخصیة المصریة ، ص  ،لبیب حنا  عریان )١٧(

Kemp, B. J. , Ancient Egypt , pp. 43. 
 .٦٢الكھنة فى تانیس ، ص دور  ،حسن محمد حسن سلیمان  )١٨(
  : ، العالمات أرقام(Jsesh) برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع )١٩(

A116A-A112-A4-A4A-A4B-A4C-A28-A30-A31-A31A-A31B-A31C-A67-A68-A69-A71-
A72-A72A-A73-A73A-A73B-A74-A75-A76A-A76B 
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١٠٤  

وھي كما تبدو تمثل مجموعة العالمات التصویریة التي تتعرض لوظیفة من أھم 
فكما تبدو من ھیئاتھم أنھم یمثلون  ،الوظائف في مصر القدیمة وھي وظیفة الكھنوت

 ،)٢٠( "سم"الكاھن الُملقب بـ  والذین من أشھرھم ،أحد كبار رجال الدین أو الكھنة
واقفاً مرتدیاً رداء جلد النمر حامالً إناء الماء أو اللبن  والذي غالباً ما یظھر) ٣شكل(

یقبض بإحدي یدیھ علي عصا  أو )٢١(" فتح الفم"أو أحد أدواتھ الخاصة بأداء طقسة 
ة أو أحد خدام المعبد وباآلخري علي لفة بردي، أو قد تمثل العالمة أحد الكھن ،معقوفة

مقیم األخري أو في وضع  ،ھفي وضع الجلوس ثانیاً إحدي قدمی وھوالمتعبدین 
یدیھ أمامھ أو خلفھ أو بإتجاه اإللھ أو رافعاً كفیھ إلي  يبینما یرفع كلت ،اإلنتصاب

  .ف یلتفت بوجھھ إلي الخلوالسماء في وضع التعبدواإلبتھال والدعاء 
یتضح لنا أنھا ترمز إلي وظیفة الكھانة  ،السابقةوبالتالي فعند النظر للعالمات 

لكھنة ورجال الدین والمتعبدین والذي اتضحت ھیئتھم من خالل وأصحابھا من ا
 ،من جھة" سم"الكاھن  أردیتھم الواسعة الفضفضة أو رداء جلد الفھد كما في رداء

وأوضاع تعبدھم ودعائھم وخشوعھم من جھة أخري وھي في أغلبھا من العالمات 
 ،”dwA“التعبد مثل  التي تدخل في العدید من المفردات المصریة القدیمة الدالة علي

كما تظھر كمخصصات في  )٢٢(."التعبد"أي  ”iAw“وكذلك  ،”qAi“" شروق اآللھھ"

ومن بین تلك المناصب الكھنوتیة  ،الكلمات الدالة علي مناصب الكھنوت المختلفة
(Hnkw-nswt)  و"كبیر كھنة الملك"أي ،)ḥry-ḥAbt(  كبیرالكھنة المرتلین"أي"، 

خادم "ویعني  (Hm-nTr)وكذا لقب ٢٣) (سرة األولىعصر األ وھو لقب ظھر منذ

 (xr-Hb)وكذا  ،"الكاھن المطھر"أي  (wab)، و "خادم الكا"أي  (Hm-kA)و  ،"اإللھ

أي  ”wHmwو  ،"مقدم القربان"أي  (Hnk-nsw)وأیضاً  ،"الكاھن المرتل"أي 

  . ، وغیرھا"ساكب المیاه"

  :ل الحراسةالعالمات التصویریة الخاصة بالحرس وأعما: رابعاً 

كان�ت الحراس�ة  س�واء ،تعد الحراسة أحد أھم األعمال األمنی�ة ف�ي مص�ر القدیم�ة
خاصة بالقصر الملكي أو بالمعابد أو بخزانة الدولة أو بشونة الغالل أو حتي بحراس�ة 

                                                 
  . العصریین الیوناني والروماني  ظھرت رتبة ھذا الكاھن منذ األسرة الثالثة ، واستمرت حتي (٢٠)

 .٤٦٢ - ٤٤١، ص " لقب الكاھن سم "  ،محمد علي سعد هللا : راجع  ”سم“للمزید عن الكاھن 
 .٦٦فجر الضمیر ، ص  ،ھنري بریستد  جیمس (٢١)

(22) Wb , V , 426, 6 ; 
   Faulkner , R. O., Dictionary , p. 310 ;  
   Dickson , P., Dictionary, p. 6 
(23) Wilkison , A. H., Early Dynastic , p.45  
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١٠٥  

فك��ان لزام��اً عل��ي مس��ئول الحراس��ة أن یك��ون  ،)٢٤(  الحدود السیاسیة لمصر ونحوھا

  .علي قدر عالي من القوة الجسمانیة للدفاع عن بوابتھ  ،مفتوح العینین متیقظ الذھن

طل�ق أفق�د  ،ھ�م الوظ�ائف الحكومی�ة ف�ي مص�ر القدیم�ةأولما كانت الحراس�ة أح�د 
قائ��د "أي  (Jmj-r3-rwjjt)عل��ي الح��راس العدی��د م��ن األلق��اب ك��ان م��ن أھمھ��ا لق��ب 

  .والذي یعود ظھوره لنصوص عصر الدولة القدیمة ،"حراس البوابة

اس ودورھم في الحراسة فقد وردت العدی�د م�ن العالم�ات التص�ویریة وعن الحر
  :ومنھا ما یلي ،التي تشیر إلیھم وإلي وظیفتھم

))()()()()()()()(()٢٥(  

وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاص�ة بوظیف�ة الح�ارس س�واء أك�ان 
و ش��ونة غ��الل أو أحارس��اً خاص��اً للمل��ك أو لشخص��یة ذات منص��ب أو حارس��اً لبواب��ة 

وھ�ي كم�ا تب�دو تمث�ل  ،لحراسة واح�دة مھم�ا أختل�ف الش�ئ المح�روسغیرھا فوظیفة ا
شخص جالس متدثر في رداء واسع فضفاض ربما لیكون سھل الحركة ویساعده علي 

، بینما یقبض بكلتا یدیھ عل�ي عص�ا معقوف�ة أوعص�اتان ص�غیرتان أو  الجري بسرعة
ك�ان للتقیی�د،  أوحب�ل ربم�ا ، قادوم أو مطرقة النحات أو صانع السفن كوسیلة للضرب

تشبھ  ةأداة مسنن أو ، أو قد یقبض علي صولجان الواس رمز السلطة، أوحربون صید
 .شوكة الحشائش 

یتضح لن�ا أنھ�ا ترم�ز إل�ي الح�راس ومھن�ة الحراس�ة  ، بقةوبالنظر للعالمات السا
 ةوالقائمین علیھا والذین یمكن وبس�ھولة أن تتض�ح ھیئ�تھم م�ن خ�الل أردی�تھم الواس�ع

ووض�عیة  ،ضة الت�ي ربم�ا كان�ت تس�ھل عل�یھم القی�ام بمھ�ام وظیف�تھم م�ن جھ�ةاالفضف
وأدواتھم وأس�لحتھم الخاص�ة بالحراس�ة والمتمثل�ة ف�ي حب�ال  ،جلوسھم من جھة أخري

والعص���ا المعقوف���ة الخاص���ة  ،وحرب���ون الطع���ن ،وعص���ا الض���رب القص���یرة ،التقیی���د
  .ومطرقة النجار أو صانع السفن للضرب وغیرھا ،بالضرب

وھ��ي م��ن العالم��ات التص��ویریة الت��ي ت��دخل ف��ي العدی��د م��ن المف��ردات المص��ریة 
 iry“و ، )٢٦(" یحرس أو یرقب"بمعني   sAiو  sAwالقدیمة الدالة علي الحراسة مثل 

aA”  و  ،"ح���ارس البواب���ة"أي“iry at”  وك���ذلك نج���دھا  ،)٢٧(" ح���ارس القاع���ة"أي

                                                 
 ٢٠، ص  الحدود حرس ، محمد كرم محمد مروه : ، راجع وعن الحدود وحراسھا (٢٤)
  :، العالمات أرقام (Jsesh) برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع (٢٥)

A47-A47A-A47B-A47C-A47D-A47E-A48-A48A-A48B. 
(26) Dickson ,P., Dictionary, p. 6. 
(27) Dickson ,P., Dictionary, p. 6.  
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١٠٦  

قائ��د "أي  (Jmj-r3-rwjjt)الحراس��ة مث��ل  كمخص��ص للعدی��د م��ن الوظ��ائف الخاص��ة

  ".حراس البوابة

  :العالمات التصویریة الخاصة بقوات الجیش والجنود: خامساً 

، سواء )٢٨( تعد قوات الجیش أحد أھم المؤسسات العسكریة في مصر القدیمة

أو حتي حمایة حدود مصر الخارجیة  ،أكانت خاصة بحمایة المدنیین من عامة الشعب
فكان لزاماً  ،)٢٩(جیرانھا من األقوام التسعة المعادیة لھا ونحوھم ومعاقبة ،والزود عنھا

علي قدر عالي من  ، لزاماً علي مسئول الحراسة أن یكون مفتوح العینین متیقظ الذھن
  .القوة الجسمانیة للدفاع عن بوابتھ أو مكان حراستھ

وفى معظم فترات التاریخ ھو أقوى وأعرق جیش فى جنوب البحرالمتوسط 
اً ما كان ُیصور الملك وجنوده وقد سیطروا علي أحد الحصن أو البلدان قدیماً فكثیر

كما كانت النصوص األدبیة تتحدث عن محبة  ،التي یطلب ساكنیھا منھ الرحمة
كما تفتخر بصناعة الملك لجیش  ،)٣٠(الفرعون ابن اإللھ للحرب وللعربة الحربیة

وشعر " وني"ل الحكیم مصر كما ورد في أقوا أنحاءمكون من أالالف الجنود من 
 )٣١(".بنتاور"

فقد أطلق  ،ولما كانت الحراسة أحد أھم الوظائف العسكریة في مصر القدیمة
قائد "أي  (Jmj-ra-mSa)علي قادة الجیوش العدید من األلقاب كان من أھمھا لقب 

 (٣٢) . لعصر الدولة القدیمة والذي یعود ظھوره ،"الجیش

ودورھم في حمایة مصر وشعبھا فقد وعن الجیش المصري القدیم وجنوده 
  : ومنھا ما یلي ، وردت العدید من العالمات التصویریة التي تشیر إلي ذلك

))()()()()()()()(()٣٣( 

 ،وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة التي تمثل الجندي المصري القدیم
بینما یقبض بیده الیمني  ،ُتحلي رأسھ الریشة والذي یظھر في أغلب األحیان جالساً 

أو   أو درع الحمایة  أو القوس المصري البسیط  علي صولجان السخم الممتدة أمامھ
                                                 

(28) Breasted , J. H., Ancient Records  , § 389f. 
 .٣، ص محمد سعد هللا ، األقواس التسعة : راجع" األقواس التسعةب"عداء المعروفین األ وعن ٢٩)(

(30) Habachi , L.,” The Two Rock Stelae “, p.120. 
(31) Lichtheim , M., Ancient Egyptian Literature , p. 19; 
     Idem , Ancient Egyptian Literature , p. 63.

 

 .كانت لھ اختصاصات باإلنشاءات المدنیة منذ الدولة القدیمة وأیضا ،"للجیش العام القائد: " أي ) ٣٢(
  :، العالمات أرقام (Jsesh) برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع ) ٣٣(

A11-A12-A12A-A12B-A12C-A12D-A196-A212-A212A. 
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١٠٧  

فقد یقبض بھا علي  -الموضوعة علي كتفھ  -أما یسراه  ،و مقمعة قتال قوس حدیثأ

وفي أحیان قلیلة قد  ، قوس مصري بسیط أو أو مقمعة قتال  أو سھم  عصا معقوفة
یده الیمني علي قوس مصري بینما یقبض ب ،نجده واقفاً ُتحلي رأسھ الریشة أیضاً 

وبیسراه علي  ،أو قوس مصري منبسط ،ضخم بطول جسده مسنوداً علي األرض
  )٤شكل . (سھم ُثبت علیھ لقذفھ

یتضح لنا أنھا ترمز إلي الجیش المصري  ،وبإمعان النظر في العالمات السابقة     
من خالل  والقائمین علیھ من جنود وقادة والذین یمكن وبسھولة أن تتضح ھیئتھم

 ،جھة أردیتھم التنورة القصیرة الحابكة والتي یسھل معھا القیام بمھام وظیفتھم من
وأدواتھم وأسلحتھم  ،ووضعیة جلوسھم من جھة أخري، والریشة المثبتة فوق الرأس

والعصا  ،ودبوس القتال ،والسھم والمقمعة ،الخاصة بالجیش والمتمثلة في القوس
مما یجعل . وصولجان السخم وغیرھا ،رع الحمایةود ،المعقوفة الخاصة بالضرب

وھي من العالمات التصویریة التي  ماھیة العالمة وصاحبھاد الناظر للعالمات یحد
  mSaتظھر كمخصص للعدید من المفردات المصریة القدیمة الدالة علي الجیش مثل 

 .)٣٤("قائد الجیش" أي Jmj-r3-mSaو  ،"الجیش"أي 

  :یریة الخاصة بالمعاقبین وجباة الضرائبالعالمات التصو: سادساً 

ار مش�رفي الوظ�ائف یعد العقاب والتأدیب أحد مھام رجال الشرطة ومساعدي كب
ولعل العصا القصیرة  ،انب رجال جبایة الضرائب وجامعیھا، إلي جفي مصر القدیمة

اثنین م�ن ب�ین أھ�م أدوات العق�اب ) عصا الصید(والعصا المعقوفة  ، )عصا الضرب(
وم��ن ب��ین العالم��ات التص��ویریة الدال��ة عل��ي  ،دی��ب والتھ��ذیب ف��ي مص��ر القدیم��ةالتأو

  : المعاقبین والقائمین علیھ ما یلي

))()()(()٣٥(  
صة بوظیفة المعاقبین من وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخا

وتصورھم في ھیئة  ،ب ومساعدي كبار المشرفینرجال شرطة وجباة الضرائ
شخص واقف أو في وضع اإلنحناء یقبض بیمناه علي عصا قصیرة في وضعیة 

یدیھ عصا معقوفة أو عصا في اإلشراف علي المرؤسین من أجل تخویفھم ویحمل 
  .الرمایة للعقاب في وضعیةالضرب والتأدیب

ومما ال شك فیھ أن العالمات التصویریة الخاصة بالمعاقبین وأدوارھم في      
یتضح لنا أنھا تشیر في  ،لھافعند النظر . التأدیب والعقاب تشیر إلي مھنة أصحابھا

ھیئاتھا وأشكالھا ووضعیاتھا واألدوات التي تحملھا كل عالمة إلي الُمعاقِب المصري 

                                                 
(34) Dickson , P., Dictionary, p. 5.  

      A24-A25-A25A-A59 .: ، العالمات أرقام  (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة راجع  ) ٣٥(
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كما أنھا ). ٥شكل(أو أحد المشرفین  ،ة الضرائبسواء أكان رجل شرطة أو أحد جبا
من العالمات التي تستخدم كمخصصات للكلمات الدالة علي الضرب والعقاب 

“Hwi”،  والكلمات الدالة علي القوة“nxt”  )٣٦(.  

   :العالمات التصویریة الخاصة بالمغنیین والموسیقیین: سابعاً 
یم��ة م��ن األعم��ال المحبب��ة إل��ي یع��د الغن��اء والموس��یقي وال��رقص ف��ي مص��ر القد    

أو عام�ة دینی�ة  ، سواء كان�ت مناس�بات خاص�ة - ففي العدید من المناسبات  ،الكثیرین
أو  -الذي كان�ت ل�ھ فرق�ة للغن�اء والموس�یقي الخاص�ة ب�ھ  -أم دنیویة، أو حتي الجیش 

نج�د  -)٣٨(الت�ي كان�ت لھ�ا أغ�اني خاص�ة ُتغن�ي -)٣٧(حتي الحب والعواط�ف والمش�اعر
  .الملیئة بكافة أوجھ الفنون من موسیقي وغناء ورقص الحفالت

  :العالمات التصویریة الخاصة بالمغنیین/ أ

ویمكن التعرف  ،لكنھا في أغلبھا ممیزة ،للغناء في مصر القدیمة أوضاع قلیلة     
د من خالل العالمات التصویریة ھیئة المغني ومنشدي التراتیل یحدوتعلیھا بسھولة 

عدید من العالمات وردت ف ، والمغنیین ودورھم وعن الغناء.)٣٩(نيوالترانیم واألغا

  :ومنھا ما یلي ،التصویریة التي تشیر إلیھم وإلي وظیفتھم
  

))(()٤٠(  
ي ُتمث�ل أح�داھا ف�ي ھیئ�ة ش�خص وھي تمثل اثنین من العالمات التص�ویریة والت�

وھ�ي م�ن  ،ی�ده الیمن�ي عل�ي فم�ھ واألخ�ري مبس�وطھ أم�ام ص�دره ، بینما یض�عجالس
، "الك��الم"فھ��ي ق��د ُتعط��ي معن��ي  ،العالم��ات التص��ویریة الت��ي تحم��ل أكث��ر م��ن معن��ي

ر أم���ا اآلخ���ري فیظھ��� ،، وغیرھ���ا"الغن���اء"، و"إلق���اء الش���عر"، "العط���ش"، "الج���وع"
ف�ي وض�عیة ، بینما یرفع یده الیمني أمام صدره صاحبھا في ھیئة شخص جالس أیضاً 

وھ�ي م�ن العالم�ات التص�ویریة  ،أما یده األخري فتظھ�ر مبس�وطھ أم�ام بطن�ھ ،الغناء
  ".الغناء"، أو"إلقاء الشعر"التي یظھر فیھا وبوضوح مالمح 

یتضح لنا أنھا ترمز إلي أح�د أش�كال المغنی�ین  ،وبإمعان النظر في ھاتین العالمتین   
تتض��ح ھیئ��تھم م��ن خ��الل وض��عیة  ال��ذینش��عار والقص��ائد وأو المنش��دین أو ملقی��ین األ
  .عن الغناء أو اإلنشاد والتي تعبر ، الیدین وحركة الفم والشفاه

                                                 
(36) Dickson , P., Dictionary, p. 5.  
(37) Mathieu , B., La Poesie Amoureuse de l'Egypte , p. 19. 
(38) Cf : Lichtheim , M., Ancient Egyptian Literature , pp. 20ff. 

  :  راجع ة ،وعن األغاني في مصر القدیم )٣٩( 
  .وما بعدھا١٠ص  ، األغانى فى مصر القدیمة ، شعراوى عبد الصادق شعراوى    

          .A2A-A3A:، العالمة رقم   (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع ) ٤٠(
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١٠٩  

  :العالمات التصویریة الخاصة بالعازفین/ ب

عام  ٣١٠٠ُعرفت الموسیقي في مصر القدیمة منذ عصور ما قبل التاریخ حوالي     
ولقد وجدت  ،ة بمصر القدیمة الیومیوھي تمثل جانباً مھما في الحیاة  ،قبل المیالد

والقصور، واألعمال الیدویة والھیكلیة  ، جدران المعابد الموسیقي طریقھا علي أسطح
   )٤١(.إلي جانب اللوحات وجدران المقابر

مكاًن وظیفي بارز في المجتمع المصري القدیم إلي جانب )٤٢( ولقد كان للموسیقیین   
جب عندما نعلم أن للموسیقي آلھة وإلھات دورھم الدیني الممیز، لذلك فال داعي للع

، كما أن اآللھة في مصر )٤٣("اإللھة حتحور"و ،"اإللھ بس"خاصة بھا من أمثلة 
حتي أن الموسیقي لم تكن قصراً علي أحد  .)٤٤(القدیمة كان لھا موسیقاھا الخاصة بھا

 )٤٥.(وغیرھا من اآلالت الموسیقیة ،فقد كان العمیان یلعبون علي القیثارة

فقد وردت العدید من  ،ن الموسیقي والموسیقین ودورھم في مصر القدیمةوع
  :ومنھا ما یلي  ، العالمات التصویریة التي تشیر إلیھم وإلي وظیفتھم

))()()()()()()()()()()(( )

)()()()()()()()()(()٤٦( 

وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة التي تصور مھنة الموس�یقّي والع�ازف 
بینما  ، والتي صورتھ في ھیئة شخص جالس أو واقف مرتدیاً تنورة قصیرة أو طویلة

  : یدیھ أو كالھما علي إحدي األدوات الموسیقیة التالیة یقبض بإحدي

یقي م�ن أح�د الف�رق الموس�یقیة بوق ویقوم بالنفخ فیھ أمام شعلة نار ویب�دو أن الموس� -
 .إذ أن المنظر لھ مدلول دیني  الدینیة

كدالل�ة عل�ي " حتح�ور"التي تكون في أغلب األحیان برأس البقرة  إحدي الصالصل -
كونھ���ا تمث���ل إح���دي إلھ���ات " حتح���ور" دي الف���رق الموس���یقیة التابع���ة لانتمائ���ھ إلح���

 .الموسیقي والرقص

                                                 
(41) Manniche, L., Ancient Egyptian Musical, p.p. 4, 27, 48.  

  : وعن الموسیقیین راجع (٤٢)
 .وما بعدھا ١٢غریب یوسف علي ، مناظر الموسیقین وھیئات اآلالت الموسیقیة ، ص  منى    

(43) Manniche , L., Music and Musicians, p.p., 62-3, 117-8. 
(44) Manniche , L., Music and Musicians, p. 57. 
(45) Margret , A. W.,The History of Special Education , p. 46. 

   ، العالمات أرقام (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع (٤٦) 

     A141-A141A-A239 - A239A-A239B-A239C-A239D-A240-A240A-A240B-A240C-
A240D-A241-A242-A243-A244-A244A-A245-A245A-A245B-A245C-A245D. 



 ١٩ اد ا ر اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١١٠  

أن ل�ھ اس�تخدامات موس�یقیة بجان�ب اس�تخدامھ  وال�ذي یب�دو" mnit–منیت "عقد الـ  -
حیث أن ھ�ذا العق�د ف�ي ح�د ذات�ھ دلی�ل عل�ي أن  ،الدیني واستخدامھ كأحد أدوات الزینة

التي تؤدي بعض الرقصات إلي جانب عزفھا و  ةملھ ھو أحد أفراد الفرق الموسیقیحا
 )٤٧.("حتحور" ةدلیل علي كونھ أحد كھنة اإللھ

بینما یداعب أوتارھا بأصابع یدی�ھ ویب�دو أن   "Herb"كتف  قیثارة كبیرة أو قیثارة -

 .الموسیقّي ھنا یمثل أحد أفراد الفرق الموسیقیة أو أحد الموسیقیین الدینیین من الكھنة

 .ذراعین خشبیین أو معدنیین ُثبت فیھما حبل أو سلسة صوتیة -

یمثل أحد أفراد مزمار أو ناي ویضعھ بفمھ من أجل العزف ویبدو أن الموسیقّي ھنا  -
 )٦شكل . (الموسیقیة التابعة للجیش" النفخ"فرق 

آل��ة البن��دیر وھ��و عب��ارة ع��ن إط��ار خش��بي ُش��د علی��ھ جل��د الم��اعز م��ن الجھت��ین ول��ھ  -
 .ن للضرب علیھ وھو أحد أھم أنواع اآلالت اإلیقاعیةان رفیعاعود

م��ا ُی��رجح زوج م��ن اإلط��ارات المعدنی��ة أو البن��دیر وإن ك��ان ش��كل قبض��ة الی��دین إن -
 .الرأي األول علي الثاني

دف ص�غیر أو أح��د اإلط��ارات المعدنی��ة الص��ادرة لألص��وات اإلیقاعی��ة وال��ذي ربم��ا  -
  .كان یطوحھ في الھواء ویعود ویمسكھ كنوع من إظھار مدي المھارة والحرفیة

وق��د یك��ون الموس��یقي ف��ي ح��د ذات��ھ ملك��اً متوج��اً بالت��اج الم��زدوج أو بت��اج ال��ـ 
مرت�دیاً تن�ورة قص�یرة بینم�ا یق�بض بیمن�اه الممت�ده أمام�ھ عل�ي مصلص�لة  واقفاً " أتف"

والذي ربما كان الغرض من�ھ  ،والتي ُثبت بھا حبل تدلي من ذراعھ إلي ساقھ الیسري
رم�ز الحی�اة anx" عنخ"وبیسراه المتدلیة إلي جواره علي عالمة الـ  ،ربط المصلصلة
الفرق�ة الموس�یقیة بأكملھ�ا تتك�ون م�ن أو قد تكون  )٤٨(   mnit"منیت"أو علي عقد الـ 

  )٧شكل . (مجموعة من العازفات من النساء

ین أنھ��ا ترم��ز إل��ي أن��واع عدی��دة م��ن الموس��یقیة ف��ي العالم��ات الس��ابقیتض��ح لن��ا و
تتضح ھیئ�تھم م�ن خ�الل أدواتھ�م الموس�یقیة المختلف�ة والمتمثل�ة ف�ي  والعازفین والذین

إل��ي جان��ب  ،زم��ار، والبن��دیر، والصالص��لوالم ،الن��ايو ،وال��دف ،الھ��ارب ،القیث��ارة
نا مما یجعل" منیت"عقد الـ  وأخیراً ولیس بأخر ،وسالسل الصوت ،اإلطارات المعدنیة

  .ماھیة العالمة وصاحبھا والدور المنوط إلیھ أداؤه من خاللھا حددن

  

  

                                                 
(47) Pinch , G., Magic in Ancient Egypt, p. 128. 
(48) Dümichen , J. [Hrsg.], Die Flotte Einer Aegyptischen Koenigin , p. 65. 
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١١١  

  :العالمات التصویریة الخاصة بالراقصین/ ج

خاص�ًة وأن ال�رقص ل�م  ،)٤٩(اء المص�ریینیعد الرقص من األمور المحببة إل�ي ق�دم   

  - فحسب )٥٠( كما في عید حصاد الزرع -یكن قاصراً علي األمور الدنیویة والحیاتیة 

واألم�ور الس�حریة  كم�ا ف�ي توابی�ت ، )٥١( بل تعداه لیصبح الرقص في األمور الدینی�ة
ن الرقص لذا فال عجب عندما نعلم أ ،)٥٢(ءالموتي المحاله بمناظر الراقصین في الھوا

 )٥٣(." حتحور"و ،"بس"كان قاصراً علي بعض اآللھھ واإللھات أمثال 

فقد كان الراقص�ین م�ن  ،ولما كان الرقص رمزاً من رموز بعض اآللھة المصریة    
النساء والرج�ال  یحمل�ون ب�ین الح�ین واآلخ�ر أقنع�ة وج�ھ عل�ي ھیئ�ات بع�ض ھ�ؤالء 

قص�ات یحمل�ون ان والروالراقص� ولق�د ك�ان ،)٥٤(" بست"أو زوجتھ " بس"اآللھة مثل 

 )٥٥(عة من العاج أو الخشب للتصفیق بھأثناء أداء رقصاتھم أیدي صناعیة مصنو

وع��ن ال��رقص والراقص��ین ودورھ��م ف��ي مص��ر القدیم��ة فق��د وردت العدی��د م��ن 
  :ومنھا ما یلي ،العالمات التصویریة التي تشیر إلیھم وإلي وظیفتھم

))()()()()()()()()()((  

))()()()()()(()٥٦( 

وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاصة بالراقصین والمؤدیین 
وكل  ،اإلیقاعیین سواء كانوا أشخاص عادیین أو كانوا ذوي طبیعة دینیة أو سحریة

أو واقف عاریاً أو  عالمة تصویریة منھم تمثل الراقص في ھیئة شخص جالس

                                                 
(49) Pemberton , D., Treasures of The Pharaohs , p. 54 
(50) Pinch, G., Dictionary, p. 122. 

من أجل الحصول علي رضاھا وھو ما تشیر إلیھ لھة لأللحال في أداء تابعین الرقص ھو ا كما (٥١)
بالقول  " نیت"، والتي ُتخاطب فیھا اإللھة ٢٤٣، كما في التالوة رقم تالوات نصوص األھرام ضبع
  :راجع". ، ولیقوم الشاھدون بالرقص من أجلكة  نیت  فلتجلسي علي عرشك العظیمالرب"

Allen , J. P., Ancient Egyptian Pyramid Texts , p. 325.           
(52) Sauneron , S., The Priests of Ancient Egypt , p. 96. 
(53) Pinch, G., Dictionary, p. 44. 
(54) Breasted , J. H., Ancient Records  , § 238; 
     Pinch, G., Dictionary, pp. 78-9. 
(55) Pinch, G., Dictionary , p. 84. 

   : ، العالمات أرقام(Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع (٥٦)

A28-A8-A8A-A32-A32A-A32B-A32C-A32D-A32E-A32F-A32G-A32h-A82-A83-A229-
A230-A235-A236-A237. 
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١١٢  

ري مرفوعة عن األرض منسنداً علي إحدي ساقیھ بینما اآلخ ،نورة قصیرةت مرتدیاً 
  : في أحد األوضاع اإلیقاعیة التالیة

أو یرفعھا إلي الخلف بحیث  أو یعامدھا علي اآلخري كأن یقف علي مشط قدمھ
أو  أو قد یقفز بھما في الھواء أو یرفعھا في وضع یشبھ صعود الدرج یالمس بھا كفھ

  .وضعیة الراقص قد یثبتھما علي األرض بینما یمیل بصدره قلیالً إلي األمام في

كما كان الراقص یستخدم یدیھ في تنفیذ إحدي األوضاع اإلیقاعیة المتزامنة مع 
  :  حركة ساقیھ فقد تظھر إحدي یدیھ في أحد األوضاع التالیة

أو قد  إما موضوعة علي صدره واآلخري مرفوعة ألعلي قابضاً أو باسطاً كفھ 
" kA"في وضع یشبھ عالمة الــ  عیةاإلیقا رقصتھ ثنین في الھواء وھو یؤديیرفع اإل

أو قد یحمل بینھما أحد أدوات  أو قد یقوم بالتصفیق بھما )( ”hAi“؛ أو كلمة )(

  .الرقص إما العصا أو نبتھ صغیرة أو حبل أو شریط من الجلد أو وتر قابل لإلنثناء

تشیر في ھیئاتھا  إنما بقةالعالمات التصویریة السا أن ھذهومن ھنا یتضح لنا      
وأشكالھا ووضعیاتھا إلي الراقصین والراقصات والذین یمكن وبسھولة أن نتعرف 
علیھم من خالل أوضاعھم وحركات أجسادھم اإلیقاعیة سواء للساق أو الذراع من 

أو جلد أو  ،یرةأو نبتھ صغ ،والمتمثلة في العصا الطویلة ،وأدوات رقصاتھم ،جھة
  . وتر من جھٍة أخري

 .ھ من خاللھائأداب الذي یقومماھیة العالمة وصاحبھا والدور  حددن نامما یجعل     
وھي من العالمات التصویریة التي ُتستخدم كمخصصات في الكلمات الدالة علي 

حتفاالت أو رقص طقسي في اال الرقص سواء رقص إیقاعي في المناسبات واألعیاد
  .”hnw”، “hA-hnw”، “xbi“یة الخاصة ببعض اآللھة واإللھات مثل كلمة الدین

  :العالمات التصویریة الخاصة بالكتابة والقراءة: ثامناً 

كما أن مھنة الكتابة لم تكن من  ،تعد الكتابة من أكثر الوظائف غایة في األھمیة
لك علي بل كان صاحبھا یحصل كذ ،الوظائف ذات العائد المادي المتمیز والمجدي

مكانة إجتماعیة ودینیة كبیرة في مصر القدیمة لذا فقد كانت وظیفة الكاتب من 
           )٥٧(الوظائف التي حث علیھا العدید من الحكماء والنبالء في مصر القدیمة

 ).٨شكل (

  :، حیث یقول النص )٥٨(عن مھنة الكتابة" شیستر بیتي الرابعة"فنقرأ في بردیة   

                                                 
(57) Pinch , G., Dictionary, p. 122. 
(58) Pap. Chester Beatty IV (vs. 2. 13; 3. 2-4) = (BM pap. No. 10684) . 
 Gardiner , A. H., The Library of A Chester Betty ,  pls. 18(vs. 2, 13) ; 19 (vs. 3, 2-4).            
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١١٣  

ُیذكر في فم من ) ـھ(فالكتب تجعلـ ،... ،لیبقي اسمك ،لك في قلبكوضع ذ ،كاتباً  كن"
 )٥٩.()"ـھا(یلقیـ

وھنا یظھر الحث علي احتراف مھنة الكتابة حیث أن ذلك سیؤدي إلي خلود اسم     
وتكرر ذلك في النص السابق أكثر من مرة  ،)٦٠(صاحبھا في أفواه البشر بعد وفاتھ
ھا المصري القدیم من ذكر اسمھ وتردده في أفواه للداللة علي األھمیة التي كان یبغی

علي بقاء  ب دائماً في العقل لیعملوالناصح ھنا ینصح بوضع مھنة الكات، )٦١( الناس

ثم یختم الناصح نصیحتھ  ،في العالم اآلخر أن خلود االسم مفیدحیث  ، وخلود اسمھ
 .)٦٢(في فم من یلقیھافھي التي تجعلھ ُیذكر  ، بأن أكثر ما یخلد ذكري المرء ھو الكتب

-Jmy-r3- sS w(ولعل من بین أھم األلقاب التي ظھرت في العصر المتأخر لقب    
n-ḫnrt-wr ( ولقب "رئیس الكتبة في الجدار الكبیر"أي ،)sS-nsw ( كاتب "أي

 )٦٣(." كبیر مقرئي المعبد"أي ) ẖrj-ḥ3bt-ḥr.j-tp(، ولقب "الملك

القدیمة فقد وردت العدید من وعن الكتابة ومحترفیھاودورھم في مصر 
  : ومنھا ما یلي ،العالمات التصویریة التي تشیر إلیھم وإلي وظیفتھم

))()()()(()٦٤( 

مات التصویریة الخاصة بوظیفة الكاتب والقارئ وجمیعھا وھي تمثل مجموعة العال
تمثلھ في ھیئة شخص جالس مقیم ساقھ الیمني بینما ساقھ الیسري مستقرة علي 
األرض  أو تستقر ركبتاه علي األرض وھو كما یبدو یحمل أدوات الكتابة المكونة 

یھ ورقة بردي أو واقف بینما یحمل بین ید من لوح الكتابة والدوایة وقلم من البوص

                                                 
(59) Gardiner , A. H. , Hieratic Papyri in the British Museum , p. 38 – 39  

 .اتب وخلود االسم النص كأسلوب ترغیب في احتراف مھنة الك اوإن استخدم بعض الباحثین ھذ

 .٦٥، ص ترغیب في النصوص المصریة القدیمة، فضیلة الھبھ حسن محمد رأفت: راجع 
  :راجع . العدید من النصوص التي تحث علي احتراف مھنة الكتابة وردت ) ٦٠(

Budge , W., An Egyptian Reading Book , p.p. 68 , 10 ; 69. 
األسرة الثانیة عشرة -في بني حسن  ٣رقم " يخنوم حتب الثان"في نصوص مقبرة  فنقرأ )٦١(

، اسمھ خلد اسمھ لألبد، ھو قدره لألبد الذي: " حرصھ علي خلود اسمھ في فم األحیاء وتردده أیضاً 
  : راجع ) ". أي الناس(الحي في فم األحیاء والمتردد في فم األحیاء 

Breasted , J. H., Ancient Records , p. 287 § 635 
 .١٠-٩في مصر القدیمة ، ص  (rn)یز محمد عبد العزیز ، االسم عبد العز )٦٢(
 .٦٦، ص  القدیمة الدولة فى الكاتب وظیفة ، مجلى منیرحنا )٦٣(
)٦٤(

     :، العالمات أرقام (Jsesh)  راجع برنامج العالمات الھیروغلیفیة 
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یرتدي تنورة قصیرة لتساعده علي ووھو دائما یظھر عاري الرأس  منبسطة یقرأ منھا
 )٦٥(.ھولةالجلوس بس

یتض��ح لن��ا م��ن خ��الل العالم��ات التص��ویریة الس��ابق عرض��ھا أنھ��ا تش��یر ف��ي 
ھیئاتھ�ا وأش��كالھا ووض��عیاتھا إل��ي الكتب��ة والق��راء وال��ذین یمك��ن وبس��ھولة أن نتع��رف 

 ،لف��ة الب��ردي ،أو قل��م الب��وص ،أدواتھ��م والمتمثل��ة ف��ي ل��وح الكتاب��ةعل��یھم م��ن خ��الل 

مم��ا یجع��ل " كتاب��ة"أي  ”sS“) (وجمیعھ��ا تك��ون العالم��ة الممثل��ة لكلم��ة  ،المحب��رة

وجمیعھا  .من خاللھا رهالناظر للعالمات یحدد وبسھولة ماھیة العالمة وصاحبھا ودو
 sSالت�ي ُتس�تخدم كمخصص�ات ف�ي الكلم�ات الت�ي تعب�ر ع�ن من العالمات التصویریة 

  .وغیرھا" ... كتابة" sS ،"كاتب" sS ،"یكتب"

  :العالمات التصویریة الخاصة بصانع الطوب والبناء: تاسعاً 

فق�د ك�ان  ، تعد أعمال البناء والمعمار م�ن األعم�ال الش�اقة ف�ي مص�ر القدیم�ة
ة علي رفع األحم�ال واألثق�ال والحج�ارة لزاماً علي المعماري أن یتحلي بالقوة الجسدی

وقوة التحمل علي قضاء أوقات عمل عصیبة وطویل�ة  ،ذات األوزان الكبیرة من جھة
ولق�د قُس�مت أعم�ال البن�اء ف�ي مص�ر  ،في ظل أشعة الشمس الحارقة من جھ�ٍة أخ�ري

  . وبین البناء الذي یقوم بالبناء والتشیید ، والحجارة )٦٦(القدیمة بین صانع الطوب

 :صانع الطوب -أ

وتعود أقدم  ، ترجع صناعة الطوب في مصر القدیمة إلي ما قبل عصر األسرات
أثاره الي ما یقرب من ثمانیة آالف عام فلم تكن صناعة الطوب في عھد قدماء 

بل مازالت كما كانت سواء من ناحیة التكوین  ،المصریین مختلفة عما ھي علیھ اآلن
ولقد صنع قالب الطوب من طمي النیل الذي یقدمھ الھ  ،أو التصنیع أو طریقة البناء

 وجدت بمصر إلي لبناتالنھر كل عام علي شاطئیھ ھدیة ألبناء مصر، وترجع أقدم 
فھناك طوب یعود لنقادة كماعثرعلیھ في مقبرتین ملكتین في  ،عصر ما قبل األسرات

ثانیة في سقارة األسرتین األولي وال ان الطوب أكثر شیوعاً في مقابروك. أبیدوس
  ٣٥حصن مھدم من األسرة الثانیة وال یزال السور ارتفاعھ  ھافیوجد فی ،وأبیدوس

  )٦٧(قدماً وھي من األعمال الشاقة التي تستلزم مجھود وصبر
ولقد ذكر في التوراة عادة المصریین في استعمال التبن لصنع الطوب المجفف 

ولقد ظل یستعمل  ،لجودة والمھارةبحرارة الشمس وعملھ الیستلزم درجة عالیة من ا
الطوب اللبن في العمارة المدنیة في مصر حتى فترات طویلة امتدت إلي العصر 

                                                 
 .٣٤ص ، " أدوات الكتابة في مصر القدیمة" ، صقر سحر )٦٥(
أي الحجر ثم حرفت بدخول » دوب«كلمة طوب نفسھا ذات أصل ھیروغلیفي مأخوذ من لفظ  ) ٦٦(

 .٣١٢ ص،  سلیم حسن ، مصر القدیمة : للمزید راجع ، » طوب«العرب مصر ونطقت 
 .٢١٨ – ٢١٧، الحیاة الیومیة في مصر،  ص  ونتیھبییر م ) ٦٧(
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المتأخر مما أدي إلي انھیار ھذه العمائر بخالف العمائر الدینیة ولقد كانوا یخلطون 
الطین بالتبن أو قشر البوص وتخمر العجینة في أحواض خاصة تشكل بعدھا قوالب 

في فرم خشبیة ثم یرص لتجف في الشمس وھي نفس الطریقة المستعملة الي  الطوب
  .الیوم 

  العالمات التصویریة الخاصة بصناعة الطوب وصانعیھ بمراحلھا المختلفة وفیما یلي 

))()()()()(()٦٨(  
 ،وھي تمث�ل مجموع�ة العالم�ات التص�ویریة الخاص�ة بوظیف�ة ص�انع الط�وب

أو  ن عل�ي األرضیإم�ا راك�ع عل�ي ركبتی�ھ المس�تقرت والتي تصوره ف�ي ھیئ�ة ش�خص
أو الرم�ل لص�نع إما بعج�ن المون�ة  وھو كما یبدو یقوم .واقفاً ثاني جسده نحو األرض
 أو بتسویة أحد قوالب الطوب في ش�كلھ النھ�ائي خاص بھقوالب الطوب داخل حوض 

أو یحم��ل أح��د قوال��ب  أو یحم��ل  أح��د قوال��ب الط��وب كبی��رة الحج��م م��ن عل��ي األرض
أو  الطوب الصغیرة الحجم من علي األرض والتي یب�دو علیھ�ا ع�دم إكتم�ام ص�ناعتھا

غی�ر منتظم�ة الش�كل م�ن عل�ي األرض والت�ي  یحمل أحد قوالب الطوب كبی�رة الحج�م
 .یبدو علیھا وجود ثقوب دائریة فیھا أو ربما كان یقف أمام أحد  أفران قوالب الطوب

  :البّناء -ب

وتجھیزالقصور  بالحجر، التشیید في المعماریون دوراًھاماً  المھندسون لعب لقد
 لتصبح أوروبا إلي بعد افیم انتقلت التي المختلفة بطرزھا األعمدة واكتشاف ،والمنازل

 وشكلھ الطوب لقالب ثابت شكل لنا قدموا أنھم كما ،الرومانیة الیونانیة العمارة نواة
 األولیة األسس كما قدموا ،وأبعاده وشكلھ وحددوا نسبھ الیوم حتى بھ احتفظت والذى

والنوافذ  األبواب نماذج ظھرت حیث وسابق التجھیز، الجاھز اإلنشاء ألسالیب
وكذلك  األرضیات وبالطات األسقف لألعتاب وكمرات ات الجاھزةوالوحد
 عصرالدولة خالل" إیمحتب" كل من المھندسین أشھرھوالء ولعل من ،)٦٩(األعمدة
العالمات التصویریة التي  یلى وفیما. الحدیثة عصرالدولة خالل" سنموت"و القدیمة

  :تمثل أعمال البناء والبنائین 

))()()()()()()(()٧٠(  

                                                 
  :، العالمات أرقام  (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع (٦٨)

A143-A143A-US22A143VARA-A144-A145-A146 
محمود عوض السید قاسم ، تطور أعمدة معابد الدولة : وعن األعمدة ومراحل تطورھا راجع  ) ٦٩(

 .ھاوما بعد ١١الحدیثة ، ص 
  :العالمات أرقام ،  (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع ) ٧٠(

A35-A35A-A35B-A35C-A35D-A35E-A35F-A151. 
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ن�اء والت�ي ُعرف�ت ف�ي وھي تمثل مجموع�ة العالم�ات التص�ویریة الخاص�ة بوظیف�ة الب
ولم�ا ك�ان البن�اء ف�ي ح�د ذات�ھ ینقس��م  ،أي بن�اء ”qdw“اللغ�ة المص�ریة القدیم�ة باس�م 

والت�ي تص�وره ف�ي ، )٧١(بناء الجدار"أي  ”qdw-npw“ألنواع عدة فجاء تحدیده بـ  

إما ، لتا یدیھ علي أحد األشكالھیئة شخص واقف أو جالس علي مقعد حجري سانداً ك
أو  أح�د اعم�دة البن�اء ف�ي ش�كلھ األول�يأو  ئم وھ�و أح�د رم�وز البن�اءدع�ا اسور قائم ذ

شكل بیضاوي قائم ربما یمثل أحد شون الحبوب أو أحد المنازل البسیطة أو حتي أحد 
 .حصن قائم ذو دعامات بارزةأو  أشكال المقاصیر

وقد یظھر في ھیئة شخصاً واقفاً حامالً ب�ین یدی�ھ عص�ا طویل�ة وأمام�ھ ش�كل یمث�ل    
  .أنھ یمثل مشرف البناء  لسور أو الحصن القائم  والشخص یبدو من ھیئتھ ووقفتھا

رح مما ال شك فی�ھ أن العالم�ات التص�ویریة الخاص�ة بص�ناعة الط�وب والبن�اء تش�   
في ھیئاتھا وأشكالھا ووضعیاتھا إلي ُصناع اللبنات والبن�ائین تشیر ھيف ،نفسھا بنفسھا

 نم�اذجو ،حملھ أیدیھم من قوالب الطوب م�ن جھ�ةوالذین نتعرف علیھم من خالل ما ت
  .الحصون والمنازل والصوامع والشون التي بین أیدیھم من جھٍة أخري

ما تدخل في العدید  الجدیر بالذكر أن جمیع ما سبق من العالمات التصویریة غالباً     
  )٧٢(. ”kd“و  (”imn“من المفردات المصریة الدالة علي التشید والبناء مثل 

  :العالمات التصویریة الخاصة بالزراعة والفالحة: راً عاش

كانت الزراعة في مصر القدیمة تمر بعدة مراحل بعد أن تنسحب میاه الفیضان من    
  : األرض إلى نھر النیل ویمكن تلخیص عملیات الزراعة في مصر القدیمة فیما یلي

 .  تجرھا الثیران ویقوم الفالح بعزق األرض بالفأس وحرثھا بمحاریث:العزق والحرث

 . یقوم الفالح ببذر البذور وإطالق األغنام لتغرسھا بأرجلھا في التربة: بذرالبذور

فیھ الفالح المحصول حتى ینضج فیقوم بعملیة الحصاد وجمعھ في  وینتظر: الحصاد
شباك أو وضعھ في شكل حزم لنقلھ إلى األجران لتدرسھ الدواب وتتنوع مناظر 

  .وغیرھا )٧٣(ل الحبوب وفواكھ ومنتجات سكریةالحصاد ما بین محاصی
ویقوم فیھ الفالح بعملیة تذریة الحبوب وغربلتھا وتسجیل مقدار المحصول : التخزین

  .وتخزینھ في صوامع لحفظھ

  

                                                 
 .٢١٩مونتیھ ، الحیاة الیومیة في مصر ، ص  بییر ) ٧١(

(72) Wb , V. , 72, 8 ; Faulkner , R. O., Dictionary , p. 212. 
  :  لقدیمة راجعالمحاصیل السكریة في مصر ا وعن ) ٧٣(

 .المحاصیل والمنتجات السكریة في مصر  ، شیماء مجدي عید یوسف   
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  :عامل الفأس -أ

 ،فھي أقدم آالت الزراعة ،یعتبر الفأس أول آداة ابتكرھا المصریون القدماء
األرض  قھا في عزبوقد استعان  ، ري األساسیةوكانت وال زالت عدة الفالح المص

 ،وقد حلت محل الید عندما أراد حرث األرض لزراعتھا ،منذ عصر ما قبل التاریخ
ولقد كان  ،وقد شاع استعمالھا منذ عصر األسرة األولي في أعمال الحقول والبناء

 ،نسبیاً  الحرث بالفأس عمالً مضنیاً بطیئاً مما جعل مساحة األرض المزروعة محدودة
  )٧٤(.بینما یساعد الفالح في عملیة حرث األرض كل من األبقار والثیران

  : ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي عامل الفأس ما یلي

))()(( )٧٥(  

 ،یریة ال تختل�ف كثی�راً ع�ن بعض�ھا ال�بعضوھي تمثل ثالث من العالمات التص�و    
وھي تمثل الم�زارع أو عام�ل الف�أس ف�ي ھیئ�ة شخص�اً واقف�اً منحنی�اً لإلم�ام أو جالس�اً 

یھ�وي ) (، )(حامالً بین یدیھ ف�أس ب�دائي  ،علي األرض مرتدیاً تنورة قصیرة
ات م��ن حی��ث الش��كل الع��ام للش��خص الُمص��ور واألداة الت��ي ب��ھ عل��ي األرض والعالم��

  . تمثل الفالح أو عامل الفأس دون الحاجة إلي تفسیر) الفأس(یحملھا 

  :عامل بذر البذور -ب

والذي  ،ھم ممن یتلقّون تعلیماً أدني دون غیرھمؤن وأبناووكان یقوم بھ الفالح
محاصیل وكان المصري وجني الثماروجمع ال كان قاصراً علي عملیة بذر البذور

القدیم یستخدم في عملیة بذر البذور سلة ذات مقبضین یحملھا علي كتفھ وعند بدء 
 ،عملیة البذر یقوم بتعلیقھا حول رقبتھ بواسطة حبل أو ذات مقبض واحد یحملھا بیده

ومن بین  ، ) ٩شكل  ( )٧٦(ةبینما تقوم األغنام بمساعدتھ في غرس الحبوب في الترب
  :تصویریة الدالة علي عامل الذرایة ما یليالعالمات ال

))()(( )٧٧(  

وھي  وھي تمثل ثالث من العالمات التصویریة التي تشیر لعامل بذر البذور
عة من البذور من یرمي بھا مجمو تصوره في ھیئة شخصاً واقفاً رافعاً ذراعھ األیمن

من الحبوب  أجل زراعتھا  أو قد تصوره في ھیئة شخص واقف یحمل بین یدیھ إناءً 

                                                 
 .١٨٢،  معجم الحضارة المصریة القدیمة ، ص   جورج بوزنر وآخرو ) ٧٤(
  A58-A58A-A58B :  أرقام  ، العالمات (Jsesh)راجع برنامج العالمات الھیروغلیفیة  ) ٧٥(
 .١٥٤-١٤٦ق ، ص المرجع الساب ، بییر مونتیھ ) ٧٦(
       A60-A60A-A156: أرقام ، العالمات (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة  راجع ) ٧٧(
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١١٨  

أو البذور یسكب منھ علي األرض والعالمات من حیث الشكل العام للشخص 
  .بذور إنما تمثل عامل بذر ال ، الُمصور والطریقة التي یرمي بھا حبوب الزراعة

  :عامل الحصاد -جـ

حیث  ،)٧٨(لث مرحلة تمر بھا عملیة الزراعة في مصر القدیمةیعد الحصاد ثا
یقوم الفالح بجني المحصول بعد تمام نضجھ ؛ بینما تقوم الحمیر بمساعدتھ في عملیة 

  )٨٠(.بحمل الجني والمحاصیل من األرض إلي األسواق لبیعھا، )٧٩( الحصاد
  :ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي عامل الحصاد ما یلي 

))(( )٨١(  
وھي تمثل أیضاً أثنین من العالمات التصویریة لعامل الحصاد والتي تصوره في 

وبیده الیسري  ،ھیئة شخصاً واقفاً منحنیاً قلیالً لإلمام حامالً بیده الیمني منجالً 
ه الیمني حصاد أحد النباتات مجموعة من حصاد النباتات أو قد نجده حامالً بید

إنما ) المنجل(والعالمات من حیث الشكل العام للشخص الُمصور واألداة التي یحملھا 
وال نغفل مراحل النقل ) ١٠شكل (تمثل عامل الحصاد دون الحاجة إلي قوامیس اللغة 

  ).١١-  ١٢ يشكل(والدرس والتخزین للمحصول المحصود 

  :عامل التذریة -د

 ،تعد تذریة الحبوب ھي المرحلة الرابعة  من مراحل الزراعة في مصر القدیمة 
وإن  )٨٢(.حیث كان ُیستعان بأرجل األغنام والماشیة في درس الحبوب قبل تذریتھا

ومن بین  ،استعان المصري القدیم في مرحلة متأخرة من تاریخھ بأدوات الذرایة
  :ما یلي العالمات التصویریة الدالة علي عامل التذریة

)( )٨٣(  
وھي عالمة تصویریة وحیدة تمثل شخصاً واقفاً رافعاً ذراعیھ باثنین من 

  )١٣شكل . (المذرایات وھي أحد أھم أدوات الذرایة في مصر القدیمة

ومما ال شك فیھ أن العالم�ات التص�ویریة الخاص�ة بالزراع�ة بمراحلھ�ا المختلف�ة 
تشیر في ھیئاتھا وأش�كالھا ووض�عیاتھا إل�ي الف�الح المص�ري و اصحابھتوضح مھنة أ

                                                 
  .جیھان رشدى محمد السید ، الحصاد فى مصر القدیمة : وعن الحصاد ، راجع   )٧٨(
 .١٨٢، ص الحیاة الیومیة في مصر : بییر مونتیھ  ) ٧٩(
 .، السوق في مصر القدیمة  عادل كمال یوسف : راجع  وعن األسواق في مصر القدیمة ، ) ٨٠(
 A148-A149:      ، العالمات أرقام (Jsesh)راجع برنامج العالمات الھیروغلیفیة   )٨١(
 . مناظر التذریة ، أحمد عرمان حلمى محمد:  عن التذریة في مصر القدیمة ، راجع )٨٢(
 : A59A  لعالمة رقما،  (Jsesh)برنامج العالمات الھیروغلیفیة راجع  )٨٣(
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١١٩  

نتع��رف  وّص��اد وال��ذاري وعام��ل ب��ذر الب��ذور والح ،أو عام��ل الزراع��ة م��ن الم��زارع
مذریات من و ،ومناجل ،علیھم من خالل ما تحملھ أیدیھم من أدوات متمثلة في فؤوس
  .جھة  أوبذور الزراعة والنباتات المحصودة من جھة آخري

  :العالمات التصویریة الخاصة بالنجاریین والنحاتین: عشر حادي

والنح��ت ف��ي مص��ر القدیم��ة م��ن األش��غال الت��ي تتش��ابھ  )٨٤( تع��د أعم��ال النج��ارة 
طبیعتھا العامة والمتمثلة في الطرق والتفری�غ وھ�ي م�ن المھ�ن الص�عبة والت�ي تحت�اج  

ما بین أسرة وكراسي تنوعت أشغال النجارة والنحت ومنتجاتھا فالحرفیة والخبرة إلي 
  . وغیرھا وقواعد األواني وتوابیت وعروش وموائد )٨٥( ومقاعد

  :ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي عامل النجارة ما یلي

))()()(( )٨٦(  

والتي  ،ي تمثل أربع من العالمات التصویریة التي تصور النجار أو النحاتوھ   
وھي كما تظھرھما العالمات في ھیئة شخص واقف أو  ،یصعب معھا التفریق بینھما

یقبض بأحدي یدیھ أو كالھما علي قادوم النجارة أو  ، مرتدیاً تنورة قصیرة ،جالس
مثقب أو أزمیل التفریغ والذي  مطرقة النحات ؛ بینما یقبض بالید اآلخري علي

تمثال خشبي  یستخدم في تفریغ الجزء المطروق ویظھر جالساً أمام تمثال ینحتھ سواء
  .أم حجري

من حیث الشكل العام للعالمة من  ةبقساالن العالمات التصویریة الجدیر بالذكر أ     
رمز تمطرقة وأزمیل أو لوح خشبي  من واألدوات التي یحملھا الشخص المصور

   ) ١٤شكل (. القدیم للنحات أو النجار

 ):الفخراني(العالمات التصویریة الدالة علي صانع الفخار: ثاني عشر

تعد صناعة الفخار من الصناعات المعنیة بعملیة خلق الكون وخلق البشر 
وفي ذلك  ،وتشكیلھم علي عجلة الفخراني من الطمي أو تراب األرض األحمر اللون

یا أیھا اإللھ، یا من خلقت ": حیث یقول النص  ،لنصوص الدینیة العدید من اتشیر 
 وأنت صانع الفخار، فما نحن إال صنع ،الطین/ أبانا، إننا  نحن الطمي

حیث یشیر  ،وھو ما نجد لھ صدي أقدم في النصوص المصریة القدیمة)٨٧(."یداك
 الذي ُیشكل ،، الخالق"خنوم"لقد رأینا اإللھ ":  نقش بمعبد فیھ إلي ذلك حیث یقول

                                                 
 .مصر القدیمة  ، أشغال النجارة فى حماد راشد محمد:  راجع وعن النجارة ، )٨٤(
 .  مصر حنفى محمود ،الكراسى والمقاعد فىدالیا :  راجع ، الكراسي والمقاعدوعن  )٨٥(

 
)٨٦(

 A150-A194-A194A:      العالمات أرقام   (Jsesh)راجع برنامج العالمات التصویریة 
(87) Budge, W., Book of The Dead , Ch. 64  
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١٢٠  

ومن ھنا ندرك ، ٨٨"الطین/ أعضاء البشر علي عجلة الفخراني، یشكلھم من الطمي
  .أن صناعة الفخراني ترتبط بمرحلة انتقالیة ما بین العدم وخلق البشر

ویع��د الفخ��ار م��ن الم��واد والص��ناعات األساس��یة ف��ي تحدی��د العص��ور والحق��ب 
لمناظر والرس�وم المص�ریة القدیم�ة حتي أن مناظر تصویر الفخار في ا )٨٩( التاریخیة

إذا  خاصة )٩٠(بتحدید الفترة الزمنیة للمقبرة أو المصطبة أو حتي اآلثر الُمكتشف ةكفیل
  . ما أُحمي علیھ في أفران النار فأصبح قادراً علي البقاء والتحمل

  :ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي عامل الفخار أو الفخراني ما یلي

))()()()()()()()()()(( )٩١(  

وھي تمثل مجموعة العالمات التص�ویریة الخاص�ة بوظیف�ة عام�ل الفخ�ار والت�ي 
والتي تصوره في ھیئة شخص منحني أو  ،ُعرفت في مصر القدیمة منذ أقدم العصور

ت�ي وال ،یدیھ علي أحد أشكال األوان�ي الفخاری�ة يجالس علي مقعد حجري قابضاً بكلت
  .یقوم بتشكیلھا إما بیدیھ أو علي عجلة الفخراني

وھیئة  ،مما ال شك فیھ أن العالمات التصویریة الخاصة بصناعة الفخار
تشیر في ھیئاتھا وأشكالھا ووضعیاتھا إلي كما  ،تشیر إلي مھنة أصحابھا الفخراني

واني ملھ أیدیھم من أُعمال الفخار وُصناعھ والذین نتعرف علیھم من خالل ما تح
  .وعجلة الفخراني  ،الفخار

  :العالمات التصویریة الدالة علي صائدو الماءوالبر: ثالث عشر

یعد الصید سواء كان صید الماء أو صید البر  من أھم الھوایات والمھارات التي 
خاصة وأن ھذه  )٩٢(یجب علي الشخص سواء كان ملكاً أو فرداً عادیاً ممارستھا

تطورت فیما بعد لكي تصبح حرفة ومھنة یمتھنھا العدید من الھوایة أو المھارة والتي 
ما بین األسماك كنتاج الصید  عدید من األرباح المادیةأصبحت تجني الو الناس

  :ھا وفیما یلي عرض ل .البحري والحیوانات والطیور كنتاج للصید البري

  

  

                                                 
(88) Portal, F., Egyptian Symbols , p. 81. 

 .وما بعدھا  ٣٥ص  ، مقارنة بین فخار حضارات الصعید والدلتا ، دالیا محمد شوقى )٨٩(
 .وما بعدھا ٤٤ص  فخار الدولة القدیمة ،  ، أشرف زین العابدین السنوسي )٩٠(
)٩١(

  :، العالمات أرقام  (Jsesh)الھیروغلیفیة  راجع برنامج العالمات 

A36-A36A-A36B-A140-A140A-A158-A158A-A158B-A158C-A158D-A158F 
 .وما بعدھا ٣٥ص  لیلى عبد القادر حسن ، صید البر والماء ، )٩٢(
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١٢١  

  :صائدو الماء

من الھویات التي وھي  ،التي تحتاج إلي مھارة وصبر یعد صید الماء من المھن
، وكان ُیستخدم في صید )٩٣(كانت محببة لدي الملك أو الفرعون بصحبة أفراد أسرتھ

الماء إما القارب البسیط المصنوع من جدائل البوص في الترع والمستنقعات القلیلة 
العمق أو المراكب الشراعیة التي تحمل فوق سطحھا مجموعة من البحارة المھرة 

  )١٥شكل . (األنھار العمیقةوالتي تخوض البحار و

  :الماء ما یلي يومن بین العالمات التصویریة الدالة علي صیاد

))()()((  )٩٤(  

اء والتي یظھر فیھا وھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاصة بصائدو الم  
قارب بسیط مرتدیاً التنورة القصیرة  ماء واقفاً أو جالساً علي الیابس أو فوق صائد ال

  )٩٥(.الرمح أو سنارة الصید أو الشصء كیحمل بین یدیھ أحد أدوات صید الماو

  :صائدو البر

تعد مھنة صید البر من المھن الشاقة والتي تعتمد علي تتبع الفریسة ومطاردتھا  
كما تحتاج لقوة بدنیة عالیة خاصة وأن صید البر غالباً ما  مالحقتھا أینما ذھبتو

  )٩٦(.وغیرھا... والغزالة  ،والثور البري ،یكون كبیر الحجم مثل البقر الوحشي

   :یلي كما  ،ع ما بین صید الطیور والحیوانات الجدیر بالذكر أن صید البر یتنو

  :صائدو الطیور -أ

 ، والبط ،نواع شتي منھا النعامأم في صیده للطیور علي اعتاد المصري القدی
  )١٦شكل . (وغیرھا... والكركي  ،إلي جانب طائر البشاروش ،واألوز

  :ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي صائدوالطیور ما یلي

))()(() ٩٧(  

                                                 
 .وما بعدھا 45ص  حمدي السعید إبراھیم ، األسماك في الفن المصري القدیم ، نیفین )٩٣(

)٩٤(
 A430-A200-A260-A261: ، العالمات أرقام (Jsesh)العالمات التصویریة  راجع برنامج 

 .٨٧، ١٠، شكل  ٦٣السوق في المناظر والنصوص، ص  ،عادل كمال یوسف عبد الحافظ  )٩٥(
 .١٣ – ١، ص  " الحیوانات البریة والمائیة "، درویش  مھاب )٩٦(
)٩٧(

 A459-A383-A353: رقام، العالمات أ (Jsesh)راجع برنامج العالمات التصویریة 
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الطیور والتي یظھر  يوھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاصة بصائد
بینما  ،مرتدیاً تنورة قصیرة ، فیھا صیاد الطیور إما بمفرده أو بصحبتھ أسرتھ واقفاً 

   )٩٨(.أو شبكة الصید ،عصا البومیرانج مثلیحمل بین یدیھ أحد أدوات صید الطیور 

  :صیادو الحیوانات -ب

 والظبي ي القدیم في صیده للحیوانات علي أنواع شتي منھا الغزالاعتاد المصر
  .وغیرھا... األرنب  ،والثور البري ،واإلیل إلي جانب الجاموس والبقر الوحشي

  :ومن بین العالمات التصویریة الدالة علي صیادو الماء ما یلي 

))()()()(( )٩٩(  

الحیوانات البریة والتي  يوھي تمثل مجموعة العالمات التصویریة الخاصة بصیاد 
بینما یحمل بین یدیھ أحد  ،مرتدیاً تنورة قصیرة ،یظھر فیھا صیاد الحیوانات واقفاً 

  )١٠٠  (.ثلة في الرمح والعصا الطویلة والبلطةأدوات صید الحیوانات المتم

 :الخالصة* 

ھدف البحث من خالل عرضھ لمجموعة العالمات التصویریة الحصر لمجموعة 
والتعرف عل�ي األوض�اع المختلف�ة  ،بكل منصب أو حرفة أو مھنة  العالمات الخاصة

 إل��ي جان��ب التع��رف عل��ي ھیئ��اتھم وأردی��تھم ، لمناص��ب والح��رف والمھ��نألص��حاب ا
ھن بالوظیف�ة الخاص�ة بص�احبھا مث�ل وظیف�ة الك�ا ةالمختلفة والتي قد تك�ون ذات عالق�

وكذلك التعرض ألھ�م أدواتھ�م وأس�لحھتم الت�ي ت�رتبط وبش�كل  ، وجندي الجیش" سم"
وأدوات  ، وأس��لحة الجن��ود ، الص��ولجانات الملكی��ة مباش��ر بالوظیف��ة وطبیعتھ��ا مث��ل

  . ھمالمزارع والنجار والصیاد والموسیقي وغیر

  :وفیما یلي عرض ألھم تلك النتائج 

 ،تشتمل أغلب العالمات التصویریة في اللغة المصریة القدیمة علي عالمات تختص -
 .افي مصر قدیمبشكل مباشر أو غیر مباشر، بالعدید من المناصب والحّرف والمّھن 

ما علي ھییداه أو كل بإحدىفمجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخصاً قابضاً  -
إلي جانب  ، مذبةالو ،وصولجان الحكا ،أحد الشارات التالیة مثل صولجان السخم

وكذا " نسو"أو عالمة الـ " عنخ"وعالمة الـ  ،وكذلك المندیل ،صولجان الواس

                                                 
)٩٨(

 .١٠٣، صید البر والماء ، ص لیلى عبد القادر حسن 
)٩٩(

-A197-A258-A259-A42:العالمات أرقام  (Jsesh)راجع برنامج العالمات التصویریة 

A484 
 .٨، ص " الحیوانات البریة والمائیة  " ، دروي مھاب )١٠٠(
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فھو یمثل الملك أو  ،الجد"وعمود ،"واج"صولجان نبات البردي المعروف باسم الـ 
  .لطةالفرعون فجمیعھا من رموز الحكم والس

ومجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخصاً واقفاً في ھیئة ممیزة بینما یقبض  -
أو قد یمسك بیده  ھ علي عصا طویلة ذات شقین في أعالھا أو بدون شقینیید بإحدى

أو قد یتكأ علي عصا طویلة رمز  عصا التأدیب القصیرة ؛ بینما یحمل مندیالً مطویاً 
 .رئاسة والزعامة فقد یكون وزیراً أو أحد كبار الموظفین لاالزعامة فھذا دلیل علي 

أو  ،ومجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخصاً واقفاً مرتدیاً رداء جلد النمر -
 ،أو قد یقبض بإحدي یدیھ علي عصا معقوفة ،حامالً بین راحتیھ إناء الماء أو اللبن

أحد خدام المعبد المتعبدین وھو  أو قد تمثل أحد الكھنة أو وباألخري علي لفة بردي
بینما  ،مقیم األخري أو في وضع اإلنتصاب ، في وضع الجلوس ثانیاً إحدي قدمیھ

یدیھ أمامھ أو خلفھ أو بإتجاه اإللھ أو رافعاً كفیھ إلي السماء في وضع  يیرفع كلت
  .بینما یلتفت بوجھھ إلي الخلف ،التعبد واإلبتھال والدعاء

لتص��ویریة الت��ي تمث��ل ش��خص ج��الس مت��دثر ف��ي رداء واس��ع ومجموع��ة العالم��ات ا -
   ق�ادوم  ن أو یتن صغیرتیأوعصا ، یدیھ علي عصا معقوفة افضفاض بینما یقبض بكلت

 ،أو یحمل حبل ربما كان للتقیی�د ، أو مطرقة النحات أو صانع السفن كوسیلة للضرب
اة مسننة تشبھ أد أو ، أوحربون صید ،أو قد یقبض علي صولجان الواس رمز السلطة

وغیرھا إنما ھو حارس علي أحد البوابات أو الش�ون أو ربم�ا ك�ان  ، شوكة الحشائش
  .حارساً خاصاً ألحد ذوي المناصب العلیا

ومجموع��ة العالم��ات التص��ویریة الت��ي تمث��ل شخص��اً جالس��اً أو واقف��اً ُتحل��ي رأس��ھ  -
الحمای�ة  أو ق�وس أو درع  ،أو الق�وس  ،یقبض بیده الیمني صولجان الس�خم  ،الریشة

أم�ا یس��راه فیق��بض بھ�ا عل��ي عص��ا معقوف�ة أو س��ھم أو مقمع��ة  ، ح�دیثأ و مقمع��ة قت��ال
  .فھو جندي بالجیش المصري ،قتال

ومجموع��ة العالم��ات التص��ویریة الت��ي تمث��ل شخص��اً واقف��اً أو ف��ي وض��ع اإلنحن��اء  -
یق��بض بیمن��اه عل��ي عص��ا قص��یرة ف��ي وض��عیة اإلش��راف عل��ي المرؤس��ین م��ن أج��ل 

أو یحمل بإحدي یدیھ أو كالھما عصا معقوفة أو عص�ا الرمای�ة للعق�اب ف�ي  ،فھمتخوی
 .وضعیة الضرب والتأدیب  إنما ھي شارات المعاقبین وجباة الضرائب

بینم�ا یض�ع ی�ده الیمن�ي  ، التي تمثل ش�خص ج�السومجموعة العالمات التصویریة  -
بینم��ا مجموع��ة  ،"اءالغن��"، أو"إلق��اء الش��عر"عل��ي فم��ھ فھ��ي إش��ارة إل��ي م��ن یق��وم ب��ـ

أو ھ�ز  ،التي تمثل شخص�اً یق�وم ب�النفخ ف�ي الب�وق أو ف�ي المزم�ار أو الن�اي العالمات
 ،والذي یبدو أن لھ استخدامات موسیقیة ،"منیت "أو یحمل عقد الـ  ،إحدي الصالصل

أو یحم��ل ب��ین یدی��ھ آل��ة البن��دیر أو زوج م��ن عل��ي قیث��ارة كبی��رة أو قیث��ارة أو یع��زف 
أو أن  ،أو أح��د أش��كال ال��دفوف إنم��ا ھ��ي م��ن عالم��ات الع��ازفین ،دنی��ةاإلط��ارات المع
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أو یمیل بص�دره قل�یالً  ، أو قد یقفز بھما في الھواء ، یظھر وھو یقف علي مشط قدمھ
إلي األمام في وضعیة الراقص بینما یقوم بالتص�فیق بیدی�ھ أو یحم�ل بینھم�ا العص�ا أو 

  .ھي من عالمات الراقصینف نبتھ صغیرة أو حبل أو شریط من الجلد أو وتر
، بینم�ا  ومجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخص جالس مق�یم س�اقھ الیمن�ي -

و یحم�ل أدوات  ،أو تس�تقر ركبت�اه عل�ي األرض ،ساقھ الیسري مستقرة عل�ي األرض
أو واق�ف بینم�ا یحم�ل ب�ین  ،الكتابة المكونة من لوح الكتابة والدوایة وقلم م�ن الب�وص

 .بردي منبسطة یقرأ منھا إنما ھي من عالمات الكاتب المصريیدیھ ورقة 
ومجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخص راكع علي ركبتیھ أو واقف�اً ث�اني  -

 ،جسده نحو األرض بینما یقوم بعجن المونة أو الرمل أو بتس�ویة أح�د قوال�ب الط�وب
م�ن عالم�ات ص�انع  ھيفب كبیرة الحجم من علي األرض أو یحمل  أحد قوالب الطو

بینما مجموعة العالمات التصویریة التي تمثل شخص واق�ف أو ج�الس عل�ي  ،الطوب
دعائم أو أحد أعمدة البناء أو شكل  يمقعد حجري سانداً كلتا یدیھ علي إما سور قائم ذ

 .ھي من عالمات البناءفدعامات بارزة  يبیضاوي قائم أو حصن قائم ذ
التي تمثل شخصاً واقفاً منحنیاً لإلمام أو جالساً علي  ومجموعة العالمات التصویریة -

. یھ�وي ب�ھ عل�ي األرضحامالً ب�ین یدی�ھ ف�أس ب�دائي  ،مرتدیاً تنورة قصیرة ،األرض
التي تصوره شخص�اً واقف�اً رافع�اً  عامل الفأس و العالمات دالة علي المزارع أوھي ف

یحمل بیس�راه ك�یس  و،ذراعھ األیمن یرمي بھا مجموعة من البذور من أجل زراعتھا
الت��ي تص��وره  و ،أو إن��اء م��ن الحب��وب أو الب��ذور إنم��ا تش��یر إل��ي عام��ل ب��ذر الب��ذور

وبیده الیسري مجموعة من  ،شخصاً واقفاً منحنیاً قلیالً لإلمام حامالً بیده الیمني منجالً 
التي تمثل شخصاً واقفاً رافعاً ذراعی�ھ ب�اثنین وتشیر لعامل الحصاد ف ، حصاد النباتات

 .فالح المصري القدیمالمن المذرایات تمثل عامل التذریة وجمیعھا تشیر لمھام 
 ،مرت��دیاً تن��ورة قص��یرة ،ومجموع��ة العالم��ات الت��ي تمث��ل ش��خص واق��ف أو ج��الس -

بینما یقبض بالید  ،یقبض بأحدي یدیھ أو كالھما علي قادوم النجارة أو مطرقة النحات
 .شارة للنجار أو النحاتھي إفخري علي مثقب أو أزمیل التفریغ اآل
ومجموعة العالمات التي تمثل شخص منحني أو ج�الس عل�ي مقع�د حج�ري قابض�اً  -

والت�ي یق�وم بتش�كیلھا إم�ا بیدی�ھ أو عل�ي  ،بكلتا یدیھ علي أحد أشكال األواني الفخاری�ة
 .عجلة الفخار إنما ھي عالمات مھنة الفخراني أو صانع الفخار

ص�اً واقف�اً أو جالس�اً عل�ي الی�ابس أو الت�ي تمث�ل شخ ومجموعة العالمات التصویریة -
أو  ،بینما یحمل بین یدیھ أحد أدوات صید الم�اء المتمثل�ة ف�ي ال�رمح ،فوق ظھر قارب

 .أو الشص إنما تشیر إلي مھنة صائد األسماك ، سنارة الصید
 بینما یحمل بین یدیھ أحد أدوات صید ، ومجموعة العالمات التي تمثل شخصاً واقفاً  -

 .أو شبكة الصید إنما تشیر إلي صائد الطیور ، الطیور المتمثلة في عصا البومیرانج
بینما یحمل بین یدیھ  ، ومجموعة العالمات التصویریة التي تصور شخصاً واقفاً  -

تشیر إلي فوالبلطة  ،والعصا الطویلة ، أحد أدوات صید الحیوانات المتمثلة في الرمح
  .صائد الحیوانات البریة
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  ائمة المراجعق
 :المراجع العربیة: أوالً * 
فخار الدولة القدیمة دراسة تصنیف وتأریخ ومقارنة لمناظر  ،أشرف زین العابدین السنوسي -

 .م ٢٠٠٨ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،المقابر، رسالة ماجستیر غیر منشورة
رسالة ماجستیر  ،الحدیثة الحصاد فى مصر القدیمة حتى نھایة الدولة ،جیھان رشدى محمد السید -

 .٢٠٠٣ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،غیر منشورة

دور الكھنة فى تانیس منذ بدایة األسرة الحادیة والعشرین وحتى نھایة  ،حسن محمد حسن سلیمان -
 م ٢٠٠٥ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،االسرة الثالثة والعشرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 ،حكام األقالیم في مصر الفرعونیة حتي نھایة الدولة الوسطي ،حیي الدین السعديحسن محمد م -
 .م ١٩٩١االسكندریة 

رسالة  ،الكراسى والمقاعد فى مصر القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة ،دالیا حنفى محمود حنفى -

م ٢٠٠٦ ،ةجامعة القاھر ،كلیة اآلثار ،ماجستیر غیر منشورة
. 

رسالة  ،مقارنة بین فخار حضارات الصعید والدلتا فى عصور ما قبل التاریخ ،دالیا محمد شوقى -
 .م ٢٠١٠ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،دكتوراة غیر منشورة

 ،مؤتمر الخطوط والنقوش والكتابات القدیمة" أدوات الكتابة في مصر القدیمة" ،سحر صقر    
 .م٢٠٠٣ ،مكتبة اإلسكندریة ،مركز الخطوط

 .م ٢٠٠٠ ،القاھرة ،والسادسالجزء األول  ،مصر القدیمة ،نسلیم حس -
 .م ١٩٩٦ ،القاھرة ،موسوعة الحضارة المصریة القدیمة ،سمیر أدیب -
المحاصیل والمنتجات السكریة في مصر القدیمة حتى نھایة العصر  ،شیماء مجدي عید یوسف -

 .م ٢٠١١ ،رةكلیة اآلثار، جامعة القاھ ،المتأخر، رسالة ماجستیر غیر منشورة
كلی�ة  ،رسالة ماجستیر غیر منش�ورة ،األغانى فى مصر القدیمة ،شعراوى عبد الصادق شعراوي  -

 .م١٩٩٥ ،اآلثار، جامعة القاھرة
كبار موظفى األشغال فى مصر القدیمة خالل عصر الدولة  ،صبحى عطیة أحمد یونس -

 .م ١٩٩٩ ،ھرةكلیة اآلثار، جامعة القا ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الحدیثة
دراسة أثریة   - السوق في المناظر والنصوص المصریة القدیمة ،عادل كمال یوسف عبد الحافظ -

 م ٢٠١٢ ،جامعة اإلسكندریة ،كلیة اآلداب ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لغویة
 -في مصر القدیمة حتي نھایة عصر الدولة الحدیثة  (rn)االسم  ،عبد العزیز محمد عبد العزیز -

 .٢٠١٥، جامعة اإلسكندریة ،كلیة اآلداب ،رسالة دكتوراة غیر منشورة ،دراسة تحلیلیة لغویة
 .م٢٠٠٣ ،القاھرة ،الشخصیة المصریة في مصر القدیمة ،عریان لبیب حنا -
رسالة ماجستیر  ،عشرة ةاألسره الثامن صید البر والماء فى مقابر أفراد ،لیلى عبد القادر حسن -

 .م ٢٠٠٩ ،جامعة القاھرة ،اآلثاركلیة  ،غیر منشورة
رسالة  ،وظائف وموظفو القصر الملكى حتى نھایة الدولة الحدیثة ،محمد أحمد السید حسون -

 .م ١٩٩٠ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،ماجستیر غیر منشورة
رسالة دكتوراة غیر  ،مناظر التذریة حتى نھایة الدولھ الحدیثة  ،محمد حلمى عرمان أحمد -

 .م ٢٠٠٩ ،جامعة القاھرة ،كلیة اآلثار ،رةمنشو
أشغال النجارة فى مصر القدیمة منذ أقدم العصور حتى نھایة الدولة   ،محمد راشد حماد عیسي -

 .م ١٩٩٤ ،جامعة القاھرة ،كلیة اآلثار ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الحدیثة
 ،، مجلة كلیة األداب"القدیمةفي مصر   دراسة تاریخیھ للقب الكاھن سم "،محمد علي سعد هللا -

 . ١٩٩٠ ،جامعة سوھاج
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 .م ٢٠٠١ ،االسكندریة ،في تاریخ مصر القدیمة ،محمد علي سعد هللا -
رسالة  ،دراسة أثریة دینیة - تطور أعمدة معابد الدولة الحدیثة  ،محمود عوض السید قاسم -

 .م٢٠٠٦ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،ماجستیر غیر منشورة
رسالة  ،حرس الحدود فى مصر القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة،محمد كرم محمدمروه  -

 .م ٢٠١٢ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،ماجستیر غیر منشورة
مناظر الموسیقین وھیئات اآلالت الموسیقیة فى مصر وبالد النھرین من  ،منى غریب یوسف علي -

 ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،دكتوراة غیر منشورةاأللف الثالث حتى نھایة القرن العاشر، رسالة 
 .م ٢٠١٣

 .م ١٩٦٦ ،القاھرة ،وظیفة الكاتب فى الدولة القدیمة ،منیر حنا مجلى -
 .٢٠١١ ،مكتبة اإلسكندریة ،"الحیوانات البریة والمائیة في مصر القدیمة"،مھاب درویش -

دراسة مقارنة بالفنین القبطي  –ي القدیم األسماك في الفن المصر ،نیفین حمدي السعید إبراھیم -
 .م ٢٠١٤ ،جامعة القاھرة ،كلیة اآلثار ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،واإلسالمي

فضیلة الترغیب في النصوص المصریة القدیمة حتي نھایة الدولة  ،ھبھ حسن محمد رأفت -
 .م ٢٠١٤ ،جامعة اإلسكندریة ،كلیة اآلداب ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الحدیثة

القصر الملكى فى مصر القدیمة منذ بدایة الدولة القدیمة وحتى  ،ھند إبراھیم محمد أحمد شلبي -
  .م ٢٠٠٨ ،كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ،رسالة دكتوراة غیر منشورة ،نھایة الدولة الحدیثة

 :ترجمة المراجع الم: ثانیاً * 
، ترجمة .)م. ق ١٢-١٣القرنین من (عامسة الر عھد فيالحیاة الیومیة في مصر  ،بییر مونتیھ -

 .م١٩٩٧ ،القاھرة ،مراجعة عبد الحمید الدواخلي عزیز مرقس منصور،
مراجعة سید  ،ترجمة أمین سالمة ،معجم الحضارة المصریة القدیمة ،جورج بوزنر وآخرون -

 .م ١٩٩٦ ،القاھرة ،توفیق
 .م ١٩٩٩  ،رةالقاھ ،سلیم حسن ترجمة ،فجر الضمیر ،جیمس ھنري بریستد -
 ،القاھرة ،مراجعة زكیة طبوزادة ،ترجمة  ماھر جویجاتي ،تاریخ مصر القدیمة ،نیقوالجریمال -

  .م١٩٩٩
مراجعة  ،ترجمة راشد محمد نویر، محمد علي كمال الدین ،مصر في العصر العتیق ،والترإمري -

  .م ٢٠٠٠ ،القاھرة عبد المنعم أبو بكر،
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Positions, Professions and Crafts in Ancient Egypt  
 throughout ideograms  

Dr.Aml Mohamed Bayomi Mahran    

Abstract: 
         Most of pictorial signs, in the ancient Egyptian language, 
include signs directly related, to many positions, professions and 
crafts, known in ancient Egypt on the one hand, and signs 
indirectly related with the same of those positions, professions 
and crafts on the other hand. In case we use our intuition and try 
to access the esoteric meanings of these pictorial signs, several 
dimensions would be revealed to us of  those positions, 
professions and crafts, known during different historical epochs 
in this great civilization.  "Pictorial signs significant of 
governance and royalty, are a number of  these signs of the King 
in different positions and his multiple badges, symbolize the 
power and authority and their holder, and the pictorial signs 
significant of ministers, statesmen and senior staff in  their 
different positions and different and badges. The pictorial signs 
significant of priests. 
        Figurative signs of the Guard and guarding work, whether 
as King guards or gate guards or otherwise, and the pictorial 
signs of the army troops and soldiers, that symbolize the 
Egyptian army and those who are in charge thereof, as soldiers 
and commanders, and pictorial signs of the punished, and that 
their roles in the discipline and punishment refers to the 
profession of their respective holders. When considering the 
signs on them, it is clear to us that they indicate in their 
configurations, forms, positions and tools they carried by each 
sign to the Egyptian Punisher whether a policeman. 
Keywords: 

  Positions - Professions – Crafts - ideograms -  Priests- Musicians 
– Singers – Soldiers – Farmers – Carpenters – Potters  
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