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 فى مصر القديمة wHmw يلمنادا وظيفة

إسالم إبراهيم عامر محمد /د                                           


  

 :ملخص ال -

مصر  يف اإلداري الجهاز يف المهمةيتناول هذا البحث إحدى الوظائف اإلدارية 
عص ر الدول ة القديم ة     يالتى ظهرت ف   wHmwوهى وظيفة المنادى  ،القديمة

عص ر الدول ة    يف   أصبحت وظيفة إداريةو ثم تتطورتالضباط،  كوظيفة ألحد
 من النصف األول  يف مهامهاوزدات أهميتها وتوسعت  ،وتعددت أدوارهاالوسطى 

ويه دف البح ث إل ى     .عصر الرعامسة يتها فوقلت أهمي ،عصر الدولة الحديثة
الجهاز  يالبالط الملكى وف يأدوارها فإظهار أهميتها فى الجهاز اإلدارى وتوضيح 

وحصر الموظفين الذين تقلدوا اإلدارى والقضائي والتعرف على أدوارها العسكرية 
 . تلك الوظيفة

 : الكلمات الدالة

  .المهام العسكرية ،المهام القضائية ،المهام اإلدارية ،المهام الملكية ،المنادى
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 :مقدمة  -

 ال ذى ،whm.wأو ))wHm.w الذى يقرأ للقبالباحثين  اتتوصيف تعددت
إذا عنى المتحدث يو ،الدولة الوسطى واستمر حتى العصر الصاوى عصر يظهر ف

  أن    و ،حالة اإلضافة أو الجر يعنى المتحدث الخ ا  بالمل ك   يوف ،جاء بمفرده
وامر الملك أيعمل على تبليغ  مرسالتقرير للملك أو  مهمت  تقديم موظفيشير إلى 

 ،المس ئولين  بأح د أو خاصة  الهيئات الحكومية ىحدبإ وامر خاصةأ أو الوزير أو
حاجب الملك ويبدو أن   أيضا يعنىو . ))وأيضا ضابط صغير وأيضا مراقب لألعمال

  whmالمشتق من فعل،"تقرير أو تبليغ "الذى يعنى wHmi.tأو whmi.t مشتق من اسم
 . ))أو حكى أو ق أو كرر لذى يعنى أعاد ا ،  wHmوأ

يعن ى  و،  ) ) wHm إل ى  whmقرأت  م ن  تحصح قدو  wHm فعليقرأ و 

  إن  ف إذا جاء بالمخصصات التالية  و بمخص  لفة البردى جدد أو كرر،
مس ؤول ع ن الش ئون    لى مسؤول إقليم ى  إأيضا و ،الرسمى يإلى المناد يشير

بل من ض من   ،وتقديم الناس للملك ،ولم تكن وظيفت  فقط تقديم التقارير ( )القضائية
 سم أيضاالويشير هذا ا، ( ) ول  أيضا وظيفة عسكريةوامر الملكية ألعالن اإمهام  

احب مق ام  ن  مجرد موظف بسيط ص  أو ،اطق بلسان الحكومةإلى المتحدث أو الن
خت  بتبليغ أوام ر  الموأن  أيضا  .( )عاٍلامر بصوت األو عالنإبصغير ومخت  

به ذا  ، ( )تنفي ذها  على واإلشرافالفرعون وكبار موظفي  للجهات الصادرة إليها 

                                                 
 
  ;Pyr.1622 b            : نظرا في نصو  االهرامات الخاصة  بالملكة نيت  whm ظهر فعل ((

R.O.Faulkner, Pyr,243; S.A.B Mercer, The Pyramid texts, in translation and 

Commentary,vol,III,London,1952,770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(
2
) Wb.I, 344, 7-13.  

المعجم الصغير فى مفردات اللغة المص رية القديم ة، الق اهرة،    : بدوى وهرمان كيس دأحم (( 
 5     ،  . 

(4) A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Begin and introduction to the Study of 

Hieroglyphs, third edition, London, 1973, Sign-list. F25, 464; Wb. Belegstellen I,  340, 11; 

see. W. Spiegelberg, Der Titel AEƩΏNIƩ, in: RecTrav=Rt, 24, 1902, 189. 

(
5
) A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, 562.  

(
6
)A. H. Gardiner, AEO, Text, Vol. I, Oxford, 1947, Nr.197, 91*-92*; Nr .80, 22*.   

(
 
) D. Meeks, Annee Lexicographique Egypte Anceinne, tome 1, Paris, 1980, Nr. 77.1012; 

tome III, Paris 1982, Nr. 79.0740, 75.   
 
عبد المنعم عبد الحليم سيد، الكشف عن موقع ميناء األسرة الثانية عشرة الفرعونية فى منطقة  ((

حفائر بعثة قسم التاريخ بكلية اآلداب فى تقرير " وادى جواسيس على ساحل البحر األحمر،
 ؛  ،    5 جامعة اإلسكندرية  "  5 -  5 الصحراء الشرقية خالل موسمى عامى 
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أن  يعنى المن ادى ومس جل األوام ر، ومعل ن     ف، معاٍن ةعد wHmwيكون السم 
 .5))والمتحدث ومفتش،رسال فى السفينةإلا و قائداألوامر، وناقل األوامر أ

على أية حال يشير االسم إلى لقب إدارى يعنى المنادى ال ذى ينق ل األوام ر    
 يهذه الوظيفة ودوره ا ف   ويشرف على تنفيذها، ويهدف البحث إلى إظهار أهمية 

وحص ر  أدوراها المتعددة، على مر العصور التاريخية وتوضيح  اإلداريالجهاز 
   .الموظفين الذين تقلدوا هذه الوظيفة 

  :القديمة  فى عصر الدولة االمنادى ومهامه وظيفة :وال أ 

عص ر الدول ة     يظهر ف  WHmwأن لقب  إلى شارأ Helckعلى الرغم من أن
قاموس  الخا  باأللقاب فى عص ر   ياللقب فذكر هذا  Jonesن فإ ،  ) )الوسطى

وام ر  ألا أن  يعنى مرسل إلى وأشار wHmwوقرأه   ,الدولة  القديمة 

وامر بمعنى ناقل األ وذكر أن هذا  اللقب ظهر   ))(؟) استفهامعالمة   ووضع بجانب
والكاهن المطهر للملك ومراقب  ةالخزان مديريمقبرة  مراقب  يف اإلرسال قائدأو 

 :عنخ  بالجيزة  من األسرة السادسة  –ام  -الرسل  كا

(  ) TAw pw iw.f  HA wHmw  " إن     ،رياح... ال
 له ذه   Junker الترجمة السابقة هى الترجمة الت ى ق دمها  ..." وامراأليتبع ناقل 

 TAw وال ذى يب دأ ب   من هذه الجملة  ن الجزء األولإ "وعلق عليها بقول  الجملة 
فم ثال    HA.kأتى  دائما مع تعبي ر يخرى  وأمقابر  يف د بشكل متكرررو (الرياح)

تركيب ات  وظه رت  ،   ))" الرياح خلفك تجدد"  TAw HA.k wHm"تى"مقبرة  يظهر ف
 ."ظه رك  فى الرياح الجميلة" iw TAw nfr Hr sA.k مثل أخرى لهذه الجملة وتعبيرات

  wHmwوترجمت كلم ة   ،الترجمة  هذهالن  محل الدراسة اليمكن قبول  يولكن ف
 أو خلف ى  ورائى  HA.iخ  بسبب كلمة لشجدد أو كرر، فهذه الكلمة هنا وصف 

مقدمة  يفمام الشراع أالذى يقف  قائد السفينةمن المستحيل أن تكون الرياح خلف ف

                                                                                                                            
Sayed, Abdel Monem A.H.," Discovery of the site of the 12

th
 dynasty port at Wadi Gawasis 

on the Red Sea shore", in: RdE, 29, 1977, 171 

(
9
(R.Hannig, P.Vomberg, Kulterhandbuch Ägyptens, Worschatz der Pharaonen in 

Sachgruppen, Mainz, 1998, 779;R.Hannig, Die Sprache der Pharaonen, Großes 

Handwörterbuch, Ägyptisch-Deutsch, (2800-950 v.Chr.) Mainz, 1995 ,211. 

(
10

) W.Helck, Herold , in : LÄ II, 1977, Sp.1153 

(
11
(D.Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old     

Kingdom, Vol I, Oxford 2000.Nr. 1488, 405. 

(
12

) H. Junker, Giza, IV, Leipzig, 1940, 59. 

(
13

) G.Steindorff, Das desTi, Leipzig, 1913, Pl.LXXX.  
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 م ؤخرة  يف   أن  يشير إلى الشخ  الذى يق ف   HA.kتعبير ويتضح من ،السفينة
 .لسفينةا

لى لقب رس مى إدارى خ ا  بإح دى الم وظفين     إتشير  wHmwن كلمة أو 
 هذه ويمكن فى. عصر الدولة الوسطى  يظهر بشكل واسع ف ضباطأو ال اإلداريين

مع قائ د   (القمرة ،الكبينة) مقصورة السفينة  يلى الشخ  الجالس فإالحالة يشير 
إلى الضباط الذين  وامر من القائدألا (wHm)وتكرار السفينة والذى يقوم بنقل وتمرير

م ثال   يظهرف(  )."جل السيطرة أمن فى مقدمة السفينة وموج  الشراع وقائدى الدفة 
نح و   ،توق ف غرب ا  :" وهو يهتف ر في  قائد السفينةمصو "تى"منظر فى مقبرة  

وامر ال ذى عل ى س طح كبين ة أو     مرسل أو ناقل األ، ويستدير "الطريق المائى
 .(  )مقصورة السفينة وينادى بنفس األمر لموج  الشراع

و يشير إلى الشخ  ال ذى   " نى عنخ خنوم"مقبرة   يف أيضا اللقب وظهرهذا
الج دار الش رقى    ي، فف    ))عاٍلوامر بصوت ألالسفينة وينقل اسطح يوجد على 

ن يقدمان معلومات عن رحلة المتوفى إلى الغ رب  الباب المقبرة يوجد نقش المواج 
وكيفي ة   ،كيفية اإلبحار والمالحة فى السفينة المتجهة إل ى الغ رب  عن و،الجميل

 (  )  :وامر بين مقدمة السفينة وقائد دفة السفينةألونقل ا االتصال
  

wHmw        n  mnti rsti r Hr TAw [HA].k  (  )  iri Hr imi-wrt 

 ،ك(خلف)الغرب، ووج  الرياح  وأاليمين  نحو mnti ( 5) الغرب سفينة اجعل
                                                 

(
14

) H. Junker,Giza, IV, 60-61. 
11

) G.Steindorff, Das desTi,pl.LXXVII; H. Junker,Giza, IV, 61.)  

(
16

) D.Jones, Index, Nr. 1488, 405. 

(
17

) A.Moussa und H.Altenmüller, Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep, Mainz, 

1977, 86, fig 10. 

 
السفينة و يعنى غربا أو يمينا أو نح و  وهو تعبير يستعمل  النوتى في توجي   imi-wrt رتعبي (  )

 Wb I, 73, 6; H. Junker,Giza, IV, pl.5                                         :انظر. إلى اليمينأو  الغرب
  K.Sethe, Zur Komposition des Totenbuchspruches Für das Herbeibringen der Fähre 

(Kap.99.Einleitung), in: ZÄS, 54, 1918, 3; Urk, IV,310, 2; V,151,8.                                                            
1 

)  )mnti   ويب دو   ،اسم السفينة التى تستخدم فى رحلة الغربهوو ،اسم سفينة نادر جدا استخدام

الغرب أو اليم ين أو ع الم الم وتى    وهو لفظ قديم يعنى  ،imntأن هذا االسم يساوى كلمة 

التى تعنى أه ل   imntiwالتى تعنى غربى والمشتق منها كلمة   imnti والمشتق من  كلمة
 mntiالسفيية   اليمين كناية عن الموتى، ويالحظ التشابة بين تلك االسماء وبين اسم أصحاب الغرب،

التى وردت ف ي    mntiورد في الن ، والذى يعنى الغرب والذى يؤكد ذلك كلمة الذى 
 :انظر.  من نصو  األهرام بمعنى الغرب 1469c الفقرة رقم
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 .أو ناقل اآلوامر اإلرسالقائد ( يا)
يش ير إل ى    وامر وهوألأو ناقل ا اإلرسال آمر هنا أيضا wHmwلقب  يعنىو 

مقصورة القيادة التى تقع بجوار قي ادة دف ة أو ش راع     يالشخ  الذى يوجد  ف
،   ))دفة السفينة قائدوامر قائد السفينة الى أفهو الشخ  المسؤول عن نقل  ،السفينة

 وهو،اإلرس ال مرسل األوامر أو قائ د   ن هذا االسم فى تلك الحالة يشير إلىأ أى
فى مقصورة السفينة ويكرر أوامر قائد السفينة للرج ال  الشخ  الجالس قرفصاء 

 (  ) .المتحكمين فى شراع السفينة

لكنه ا   ،سبق أن وظيفة المنادى ظهرت فى عصر الدولة القديم ة  ويتضح مما
رسال عل ى ظه ر   إلإلى قائد ا wHmw، حيث يشير لقب ذات طابع عسكرىكانت 

و الضابط المسؤول عن نقل وإبالغ  األوامر بشكل متكرر وبص وت  هو السفينة،
ش راع ودف ة    يعلى ظهر السفينة من قائد السفينة إلى البحارة المتحكمين ف عاٍل

ة لم يكن لها فى تلك الفترة مهام إدارية أو قض ائية  ف، ويالحظ أن هذه الوظيالسفينة
ألدلة األثرية والنصية الت ى  والذى يؤكد ذلك غياب ا أو أى دور فى البالط الملكى،

وعدم وجود موظفين إداريين حملوا هذا اللقب ف ى عص ر    تشير إلى تلك المهام،
 .الدولة القديمة

 :الثانى االنتقالوعصر  فى عصر الدولة الوسطى اهالمنادى ومهاموظيفة : ثانيا 

 :المهام الملكية  -1

 يف   wHmw n nsw(  ) على الرغم من ظهور لقب المنادى الملكى  
ألدوار ومهام المنادى ف ى ال بالط    اا تاًمغياًب، إال أن هناك عصر الدولة الوسطى

حي ث   ،الملكى في تلك الفترة التاريخية التى ظهر فيها لقب المنادى كلق ب إدارى 
 يالحظ قلة المصادر والمعلومات عن المنادى الملكى فى عصر الدول ة الوس طى  

، فهل كان المنادى ل  عالقة وثيقة بالملك فى تل ك الفت رة   الثانى االنتقالوعصر 

                                                                                                                            
A.Moussa und H.Altenmüller, Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep, 86, Note.(a) ; 

Wb I,86,1-21; Pyr.888; A.Erman, Hymanen an das Diadem der Pharaonen: aus einem 

Papyrus der Sammlung Golenischeff, Berlin, 1911,9,2;Sinuhe, B214= A.M.Blackman, 

Middle Egyptian Stories , Bruxelles,1932,33;Urk IV, 65,9; 484,13;Pyr, 759, Urk IV , 

17,1;613,3;
 
K. Sethe, Altaegyptischen PyramidenTexte, vol II , Leipzig, 1910,303; 

R.O.Faulkner, Pyr,226; S.A.B Mercer, Pyr I, 375.                                                                                                                                             

(
20

)A.Moussa und H.Altenmüller, Das Grabdes Nianchchnum und Chnumhotep, 86, 

Note.( c)                                                                                                                        

(
21

) D.Jones , A Glossary of Ancient Egyptian Nautical Titles and Terms, London & New 

York, 1988,Nr . 111,75. 

(
22

) W.A.Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle 

Kingdom, Beirut, 1982, Nr. 747, 90. 
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   ))، مثلما كان مع الملك فى النصف األول من عهد األسرة الثامنة عشرةيةخالتاري

والتى سوف تذكر بالتفصيل عن التحدث عن ،  تعددت وتنوعت مهام  الملكية وبل 
 .مهام المنادى فى عصر الدولة الحديثة

كان ل     أن يشير إلى لك الفترة التاريخية ت يلكن ظهور لقب المنادى الملكى ف
 يالح ظ أن  الموظفين الذين حملوا هذا اللقب حصر دلكن عنو ،مهام وأدوار ملكية

من عه د المل ك  منتوحت ب     MAa- sA(  ) وهو الموظف ،موظف واحد حمل الذى 
وهذا يؤكد غياب دور المنادى فى البالط الملكى ف ى عص ر الدول ة     ،(؟)الثانى 

، ويمكن  القول أن األدوار الملكية  للمنادى ب دأت  الثانى االنتقالوعصر  الوسطى
بشكل كبير فى عصر الدول ة   وتطورتلكنها زادت تلك الفترة  يتتبلور وتظهر ف

" للمل ك  المن ادى األول  " ذكر أن لق ب   Fischerوالذى يؤكد ذلك أن  ،الحديثة
wHmw tpy n nsw  الذى ذكرهWard يجب أن يحذفقاموس  يف ، 

عه د األس رة     يألن  ظهر ف   ،الخا  بألقاب عصر الدولة الوسطى من قاموس 
 (  ) .عشرة الثامنة

 :والقضائية المهام اإلدارية  -2

 يوكان المنادى ف   ،عصر الدولة الوسطى يلقب إدارى فك wHmw ظهر لقب
ع الن  إ، وكانت مهمت  الن داء و من أفراد مكتب الوزير افرًدتلك الفترة التاريخية  

 wHmw n TAtyحيث ظهر لقب منادى الوزير  ،(  )وامر مكتب الوزير خارج الفناءأ
من األسرة الثانية  "منتوسا"منادى الوزير  "سن وسرت " وحمل  (  )

يختلط بمكتب الوزير مباشرة ويقوم بإنجاز القضايا بن اء   وكان المنادى ،  ))عشرة 
تشير حيث  (5 ) ،وامرهأويقوم بتبليغ مكتب   يتم أيضا إيداع الوصايا فعلى نظام، وي

 ، حي ث أن يسجل ويحتفط بالوصايا يأن من ضمن مهام المناد إلى الكاهونبردية 

                                                 
(

23
)W.Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Richs, Leiden- Köln, 1958, 67ff.  

(
24

) H.Winlock. The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes, New York, 1947, 

N.456; 68.  

(
25

) H.G. Fischer,Egyptian Titles of the Middle Kingdom, A Supplement to Wm. Ward's, 

Index, USA, 1985 ,63.                                                                                                                 
 1

) W.Helck, Verwaltung  , 55.)  

(
  

) W.A.Ward, Index, Nr. 753, 90.  

(
28

)CG 20102 h= H. O Lang,. und H. Schäfer,., Grab-und Denksteine des Mittleren Reichs, 

Theil, I, Berlin, 1902.125; Louvre   C16=E. Gayet,., Museé du Louvre Stéles de la XII
e
 

Dynastie, Paris, 1886.Pl.LII;W.K.Simpson,The Terrace of  the Great God at Abydos: The 

offering Chapels of Dynasties 12and 13,New Haven,1974, nos52.1,20. 

(
29

) W.Helck,  LÄ II, Sp.1153.  
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تنقعات والمدن ألخي ، ثم المس ييوصى األخ فيها  بكل ممتلكات  ف وردت فيها وصية
مكتب المنادى الثانى  ينسخة يتم إيداعها ف يهذه الممتلكات سوف تذكر فيذكر أن 
 :للجنوب

 (  )  

nn (xt) m  snn arq xA n wHmw snnw nw Smaw rdi 

 (  ) الثانى للجنوب ينسخة بمكتب المناد يف (األشياء)إيداع هذه  تم      

وم ن خ الل    ،مكتب الوزير يالوصايا كان يتم تحريرها ف ومن المعروف أن
ومن أكث ر   ،توثيق الوصية و العديد من الوصايا تم التعرف على إجراءات تحرير

الوصية المنقوشة عل ى إح دى اللوح ات     ،تلك اإلجراءات الوصايا التى توضح
ترجع إلى التى و JdE52453وهى لوحة المتحف المصرى رقم  الجنائزية بالكرنك

 باعتباره  شقيق Kbsiأمراء الكاب  أحد والتى يوصى فيها (  )،الثانى االنتقالعصر 
ألن  ال يستطيع سداد مبلغ م ن  ،دائن أن تكون وظيفت  منصو  عليها فى الوصية

 من ادى ومن خالل تلك الوصية يمكن التع رف عل ى دور    ،dbn 60الذهب يبلغ 

 (  ) .إجراءات تحرير وتوثيق الوصية  يف wartالدائرة 
ال ذى قدم      االلتماسإلى  18إلى السطر  14السطر  الفقرة من شيرتحيث   

سوبك نخت إلى مكتب المنادى المخت  ب  لتقديم  إلى مكتب الوزير وذل ك م ن   
مع إصدار أم ر ب رد     rwDw اإلداريينخالل أحد الوكالء أو المديريين 

  . اقتراض المبلغ الذى تم 

ويشير السطر الخامس عشر من ن  اللوحة إلى قيام مكتب الوزير بإعادة هذا  

 20إلى السطر  18بينما تتحدث الفقرة من السطر  ،المنادى المخت  إلى االلتماس
 ،عن الجلسة التى عقدت أمام المنادى المخت  بين المدين والوكيل الخا  بالدائن

 المعروض    لدائن من خالل وظيفت حيث يوضح المدين بأن  يوصى بتسديد الدين ل
إلى مكتب الوزير من خ الل مكت ب    استجواب ثم يتم إرسال ،بصفت  أمير الكاب

وبعد رد مكتب ،المنادى حول الوصية المثبت بها حق المدين فى الوظيفة المعروضة
                                                 

(
30

)P. Kahun 12,5= F.Ll.Griffith , Hieratic Papyri From Kahun and Gurob, (Principally of 

the Middle Kingdom), Plates, London, 1898.Pl.XII                                                          

(
31

) F.Ll.Griffith , Hieratic Papyri From Kahun and Gurob, Text, P.32.                           
(

32
) P.Lacau, "Une stele juridique de karnak" in: SASAE, 13, 1949, 22; I.Harari , "Portée  

de la Stéle Juridique  de Karnak , Essai sur Teminolofie Juridique du Moyen Empire 

Ėgyptien " in: ASAE, 51, 1951, 273-397. 

(
33

) W.Helck, Verwaltung , 58. 
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الوصية وبع د   يالمقدم ف االقتراحالوزير حول الوصية وموافقة وكيل الدائن على 
، ويتم العلم بها م ن  يتم تحرير الوصية أمام الوزير ،من كال الطرفينداء اليمين أ

                           .خالل مكتب المنادى 

مدى أهمي ة دور مكت ب المن ادى ف ى     ويتضح من خالل اإلجراءات السابقة 
إجراءات تحرير وتوثيق الوصايا، فهو يعتبر همزة وصل بين أص حاب الوص ية   

لوصية بين كل منادى المدينة ومكتب الوزير، بل ا وكيف تتم جلسة ،ومكتب الوزير
تل ك   وتعد ،مكتب المنادى يكانت األوراق الرسمية الخاصة بالوصية يتم حفظها ف

و عن دما يض طر مكت ب    أعند تجديد تلك الوصية سنويا  مهمةاألوراق الرسمية 
توجد فى الملف ات  لكن الوصية الكاملة كانت  ،إلضافة شروط عند تنفيذهاالمنادى 

لكن مكتب المنادى كان يتابع تنفيذ الوصية ويستعلم ع ن   ،لخاصة بمكتب الوزيرا
 ،بردية بروكلينوالذى يؤكد ذلك ماورد فى بردية متحف  ((  . اإلرثحق الفرد فى 
 الجنوبي ة  فى مكتب منادى المدينة إيداعهاكان يتم وثائق الهبات  أن حيث ورد فيها

 :  وإعالنها الشكل القانونىوإعطائها لتوثيقها 

                  
di.t n xA n WHmw n [niwt rsy.t m] xtm(t) Hr xtm.i 

  (  )"ختمى عليها( ووضع)للتوثيق  ،إيداع فى مكتب منادى المدينة الجنوبية" 

 مستنًدا أص لًيا  وتصبح  العقود والوثائق تأخذ شكلها القانونى ويتم تسجيلها كانت
وأن الصالحية القانونية النهائية تعطى لألصل عند مكتب منادى المدينة،  يف سارى

 رس ميين  طريق ختمها وذلك فى حضرة منادى المدينة أو فى حض ور م وظفين  
 .  ))آخرين

 أيضا ورد حيث ،كما كان من ضمن مهام المنادى نقل وإعالن المراسيم الملكية 
الثانى أن مكتب من ادى   االنتقالفى بردية متحف بروكلين التى ترجع إلى عصر 

 :مقاطعة الجنوب مخت  بنقل وإعالن المراسيم الملكية

 

 

 

                                                 
(

34
) W.Helck, Verwaltung , 58-59. 

(
35

) W.C Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom of Brooklyn Museum, Brooklyn, 

1955, Verso B.30; 116. 

(
36

) W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom, 122; 139.  
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[mit]n wD nsw i(n)yrt [xA] [wHmw] n  niwt rsy.t 

  (  )"إلى مكتب منادى المدينة الجنوبية  أحضرتمن األمر الملكى التى ( نسخة") 

ب ل   ،وتنفيذ المراسيم الملكي ة  فقط بنقل وإعالن مختًصاولم يكن منادى المدينة 

التى  10470ن ينقل ويبلغ أوامر الوزير، ويتضح ذلك من ن  بردية برلين رقم كا

من قبل " حقا إيب "  wHmw n Abw "    منادى  إلفنتين"أمر فيها 
م حات ان أمالكبرى  الستالمشرف على المدينة والوزير والمشرف على القاعات 

أن يترك ملكية العبدة   إتف أف سنب ابن حقا إيب   Hry n tmأن يبلغ أمره إلى ال 
وذل ك   "سعنخو"ابن " حب سى " ما لمدينة إلفنتين أو للسيده إابنة سنموت " سن بت"

كانت عبده مستأجر من مدينة إلفنتين وف ي نف س   إنها  طبقا لموافقة سيدها، حيث
والربط  بين مكتب  االتصالوهذا يشير إلى أن مهمة  الوقت ملكيتها للسيد حب سى

   .   (  )سنادها للمنادى إالوزير والسلطة المحلية كان يتم 
 الثانى االنتقالوعصر  السابقة  أن عصر الدولة الوسطىويتضح من النصو   

تلك الفت رة   يف كان يوجد في طيبة وفي مدن األهراماتو ،عرف أكثر من منادى
حيث تم  ،(5 )أو منطقةدائرة  wartواحد من أجل كل  ،من المناديين اثنان التاريخية

المنطق ة الش مالية   : wart تقسيم مصر فى عصر الدولة الوسطى إلى ثالث مناطق
من أقس ام   تعدُّوهذه المنطقة  ،tp rsy(  )والمنطقة الجنوبية ومنطقة رأس الجنوب 

وك ان مق ر    ،إدارات الحكومة المركزية وكانت توضع تحت السلطة العليا للوزير
وه و  ( منادى المدينة الجنوبية)إدارة المنطقة يقع فى طيبة حيث كان يقيم المنادى 

وكان يتصرف بصفت  الممثل المحلى لمكتب الوزير ويتلق ى   عنها،المسئول األول 
وك ان   ،جباية الضرائب يوكان يساعد الوزير ف. من  األوامر ويعمل على تنفيذها

                                                 
(

37
)W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle KingdomInsert.B.2-3, 71. see .C.2; 72  

(
38

) P.C. Smither, The Report Concerning the Slave-Girl Senbet, in: JEA, 34, 1948, pp. 32-

34, Pl.VIIA.  

(
39

) W.Helck,  LÄ II, Sp.1153. ; 
11

خالل الدولة القديمة تفاوت الحد الشمالى لمنطقة رأس الجنوب تفاوت كبي ر ب ين أبي دوس     ((
فى حين ظل الحد الجنوبى لهذا  ،أخميم فى عصر الدولة الوسطىوقو  حتى استقر عند شمال 

الدول ة  : دومينيك فالبي ل وجونيفيي ف هوس ون   . األقليم ثابتا بوضح عند مستوى الجندل األول
، ترجمة فؤاد الدهان، القاهرة، (من الفراعنة األوائل إلى األباطرة الرومان)والمؤسسات فى مصر 

 55   ،  - 5; 
W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom, 33; 138; W.C.Hayes, "Notes on the 

Government of Egypt in the Late Middle Kingdom" in: JNES, 12, 1953, 31-34. 
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وباإلضافة إلى ،مكتب  مقرا إليداع وتسجيل العقود والتصرفات القانونية فى المنطقة
 .(  )مصرفى  المهمةلجميع المدن  منادونهذه المناطق كان يوجد 

عص ر الدول ة    يف   كان يوجد مكتب للمنادى في كل مدينة مهمة فى مصرو
ول  مهام مشتركة  الوقت الحاضر مهام كاتب القرية يف تشب   وأن مهام ،الوسطى

ة التنظيمة القائمة ق، وليس من الواضح ماهى العالمع كاتب المدينة ورئيس الشرطة
ولكن يتضح من النصو   ،ةياألقسام اإلداربين مناديين المدن ومناديين الدوائر أو 

 االتص االت وأنهم كانوا ممثلين محليين لإلدارة المركزية يتلقون األوامر  ،السابقة
ومسؤولين ع ن رؤي ة    ،على مواطنين مدنهم من مكتب الوزير مباشرة التى تؤثر

المعلومات والتعليمات الواردة و تبلغها لألشخا  المعنيين ثم حفظها للرجوع إليها 

 (  ) .المستقبل يف

لقب  :والذى يؤكد أن عصر الدولة الوسطى عرف أكثرمن منادى األلقاب التالية 
ف ى   المنادى" لقب و ،(  )يةالشمال المنطقة يمنادلقب  و ،(  )الثانى للجنوب يالمناد

م ن  " سوبك أم ساف "الذى حمل  الموظف  wHmw m wAs.t(  )  "طيبة 
ان  كان يشغل منصب المشرف عل ى   Macalisterويذكر  األسرة الثالثة عشرة 

 wHmw n niwt(  )  وظهر هذا اللقب بشكل آخ ر  (  )،الشونة
rsy.t  " ومن المعروف أن طيبة عرفت ابتداء من  ، (طيبة")منادى المدينة الجنوبية

وذلك تمييزا لها عن مدينة منف التى  ،باسم المدينة الجنوبيةعصر الدولة الوسطى 
ف ى   بارٌزكان ل  دور  إلى أن المنادى وتشير األلقاب السابقة.شمال الوادى يتقع ف

أحد الموظفيين الق انونيين ف ى األقل يم      wHmw كان المنادى حيث ،إدارة المدينة
، ويتضح ذل ك م ن   (  )الذى يختلط بمكتب الوزير مباشرة ،الخاضع لحاكم األقليم

                                                 
(
11

من الفراعنة األوائل إلى )الدولة والمؤسسات فى مصر : دومينيك فالبيل وجونيفييف هوسون (
 ,W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom   ; 5  -  ،  (األباطرة الرومان

33; 77,138-139. 

(
42

) W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom, 77, 139; H.Kees," Zu einigen 

Fachausdrücken der altägytischen provinzialverwaltung" in: ZÄS, 70, 1934, 89-91. 

(
43

) P. Kahun 12,5= F.Ll.Griffith Kahun and Gurob,PL.XII; Texts, P.32.      

(
44

) P.Lacau, SASAE, 13, 1949, 22  

(
45

) W.A.Ward, Index,Nr 744a , 89. 

(
46

)A. Macalister, M.D., "An Inscription of the Thirteenth Dynasty in the Dublin National 

Museum" in: PSBA, 9, 1887, 125.                                                                     

(
47

) W.A.Ward, Index,Nr 746 , 90. 

W.Helck,  LÄ II, Sp.1153.                                                                                            (
11
) 
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، (5 )متحف بروكلين ةوعلى بردي10470النصو  المسجلة على بردية برلين رقم
 كان ي تم أم ام المن ادى   ، حيث JdE52453 رقم وعلى لوحة المتحف المصرى

 :المحاكمات بناء على أوامر مكتب الوزير

                                          
ir in xA n wHmw wart  mHyt.t Dd n sS n itH Imn-Htp m sDm sS n wHmw n 
wart mHyt.t ir Tw n.f mitt  r hp " 

 ،كاتب السجن امن حتبليقال  ،الشمالة قمنط/ بواسطة مكتب منادى دائرة  تم
لقد تم التصرف  ،الشماليةالمنطقة / منادى الدائرة  كاتب( استمعحرفيا )كذلك عمل 

 (  )....."ل  وفقا للقانون 

 غي ر القابل ة  وأن كل الوثائق الختامية ال تحفظ فى مكتب الوزير إال الوث ائق  
كانت تحف ظ ف ى    غير النافذةويفهم من ذلك أن الوثائق  ،النهائية النافذة أي للنقض

 : (  ) على تنفيذه لإلشرافمكتب المنادى 

    
gm n. Tw in snn m xA n wHmw n wart  mHy.t m xA n TAty 

     (  ) ."الوزير لدائرةالشمالية ومن مكتبمن مكتب منادى ا(األصلية) وجدت الوثائق"
يظهرون بوج   خ ا    فى عصر الدولة الوسطى المقاطعات  منادو كانكما 

 م ن من ادين   استفادوا بدو أنهموي ،كموظفين لهم مهام  وواجبات قانونية وبوليسية
 (  ).األول التى كانت لهم فى ذلك الوقت أدوار قضائية  االنتقالأمراء أقاليم عصر 

جرافيتى ل  على  ياألرنب ف إقليمحاكم  NHri Iاألمير منادى  NTrw-Htpحيث يشير 
ن   المن ادى   أو ،DADATكان محبوب سيده فى داخل قاع ة   صخور حتنوب إلى أن 

الذى يعرف القانون ويفصل بين المتخاصمين ويسجل األرمل ة ويطل ق    ،الممتاز
    (: أطراف النزاع)سراح أصحاب القضايا 

  
ink wHmw iqr n mrt rx wDat wDa snw sn-nw smi XArt                   

          الخصمين الذى يعرف القانون ويقضى بين ،أنا المنادى الممتاز المحبوب"
 (  ) "(أو يقدم تقرير عن األرملة )ويبلغ األرملة  (األخوين حرفيا)

                                                 
(

49
) P.C. Smither , JEA, 34 , pp. 32-34, Pl.VIIA; W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle 

Kingdom ,Insert.B.2-3, 71;C.2; 72; Verso B.30; 116.  

(
50

) P.Lacau, SASAE, 13, 22; Harari. I,  ASAE, 51, 282-283. 

(
51

) W.Helck, Verwaltung, 240.                        
                                                                     

(
52

) P.Lacau, SASAE, 13,  27. 

(
53

) W.Helck, Verwaltung, 240.                                                                                             

(
54

)R. Anthes, Die Felseninschriften von Hatnub, Leipzig, 1928, 32 -33, Nr.14.   
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  :القبض على المتهمينن من مهام المنادى إلقاء أكما تشير بردية الكاهون إلى 
 جج

kAi di.t mt .f xA wHmw imi sprt iw r.f m At 
 ..."اللحظة(هذه)يذهب ل  فى  أحًدادع  ،فى مكتب المنادى يمتكنت دع  " 

مطاردة أحد الهاربين وإلقاء القبض علي   إلى فقرة تشير ،حيث يسبق هذه الفقرة
الذى اعتبر أن دليل  ،قصة سنوهى يوالذى يؤكد ذلك ماورد ف ،(  ) السجن إيداع و

براءت  من اشتراك  فى المؤامرة  التى أدت إلى قتل الملك أمنمحات األول أن اسم  
  (  )   :لم يسمع فى فم المنادى 

n sDm.tw rn.i m r wHmw 
 "المنادىلم أسمع اسمى فى فم  "

 خط اب  ستجواب المتهمين والذى يؤكد ذلك ماورد ف ى اوكان أيضا من مهام  
 وغير قانونى مؤلمستجواب االمنادى الذى قام بفي  الكاتب من  شكويبردية كاهون ب

   :(  )رق الس

    
irtA hAb nt Hr.s irt pA wHmw r pA iTA 

 ..."ذلك المنادى الذى فعل ذلك بالسارق ،من غير ريب بخصو  الذى أرسل" 
ن الذى تم م ع  أ قسوة المنادى على السارق، و تشير إلى ويلى تلك الفقرة جملة

ن يوج د  أآخر،  شيءمؤلم هو مايتم فى المقر أكثر من أى " :غير قانونى السارق 
رئ يس   حقيق مع  من أى شخ  وذلك يجوز إالم ن تلسارق يتم الاأن  أمًراهناك 

   (  ) .".الشرطة
 wHmw ويتضح ذلك من لقب كما كان من مهام المنادى سماع الشهود، 

sDmw   الذى ترجمWard  ووضع بين قوسين كلم ة  " ذى يسمع ال يالمناد" إلى

                                                 
(

55
) P. Kahun 34, 37= F.Ll.Griffith Kahun and Gurob,PL.XXXIV; Texts, 79. 

(
56

) Sinuhe, B42= A.M.Blackman, MES,17 A.Théodorides , L'amnistie et la raison d'état 

dans les "Aventures de Sinouhé" (début du IIe millénaire av. J.-C.), in:RIDA, 31,  1984 , S. 

92, Anm 108; W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, An Anthology of Stories, 

Instructions, and Poetry, London, 1977,61; M. Lichtheim, Ancient Egyptian, A Book of 

Readings, vol. I, London, 1973, p. 225;S. Quirke, Egyptian Literature 1800 BCquestions 

and readings , London,2004, 60; 

أن المعن ى   Gardiner ي رى  إلى المنادى،   wHmw على الرغم من أن كل الباحثيين ترجموا لقب
ولكن   أيض ا    ،وهناك موظفون محليون  حملوا هذا اللق ب  ،الدقيق لهذا  اللقب غير واضح هنا

 :انظر( Urk IV,3)موظف عسكرى يبلغ الملك باألفعال البطولية التى تحدث فى أرض المعركة 
A.H.Gardiner, Notes on the Story of Sinuhe, Paris. 1916,31-32. 

(
57

)W.Helck, Verwaltung, 73; 241.  

(
58

)P. Kahun 30,37 ,38= F.Ll.Griffith Kahun and Gurob,PL.XXX; Texts, 72-73.  
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شار إلى أن هذا أ Fischerولكن  ،، أى يسمع شهادة الشهود لتسجيلها(5 ) (الشهادة)
، وحم ل ه ذا   (  )"القاضى يمناد" وأن الترجمة األنسب للقب ،غير قابل للتصديق

 تع دد  ويتضح من كل ماسبق  (  ) .عشرةمن األسرة الحادية  Qmwاللقب الموظف
 االنتقالاألدوار القضائية واإلدارية للمنادى فى عصر الدولة الوسطى وفى عص ر 

 .الثانى
  :المهام العسكرية  - 

بل كان  ،التقاريروتقديم الزائرين للملك إعدادعلى  فقط مهام المنادىتقتصر  لم  
 (  ) .ول  أيضا وظيفة عسكرية  ،وامر والمراسيم الملكيةأليعمل على إعالن ا

  wHmw n arry.tعصر الدولة الوسطى لق ب   يفقط ظهر ف
جانبه ا  ويرى الباحث أن هذه الترجمة  ((  ،"منادى المحكمة" إلى  Wardوترجم  

 على أساس أن كلمة ،"منادى البوابة " الصواب وأن الترجمة األقرب للصواب هى
arry.t والذى يؤكد ذلك أن هن اك  (  )،تعنى البوابة وتأتى أيضا بمعنى مقر اإلدارة 

منادى البوابة " ظهر فى عصر الدولة الحديثة  قريب الشبهة والمعنى من لقب  لقًبا

ترجم   ك ل م ن    وق د   wHm(w) tpy n arrytوهو لقب  ،"
Gauthier وTaylor   لك ن    (  )".المنادى األول للبوابة " إلىHelck   ي رى أن

وأن هذه الكلمة تشير إلى المبنى ال ذى   ،تشير إلى الحراسة أو الحرس arry.tكلمة 
وأن تعليم ات الخدم ة    ،"الحراس ة " يتم عبوره إلى قصر الملك الذيعلى البوابة 

دخول ال  ة مرات وتوضح أنه ا ت نظم   دهذه الحراسة ع الصادرة من الوزير تذكر
والخروج من وإلى المبانى الحكومية التى تقع بالقرب من القصر الملك ى داخ ل   

وكان ت مه ام    ،المنطقة المحددة التى ال يمكن دخولها سوى من خالل الحراس ة 
ض دهم   اتهامصدور حبس الموظفين فى حالة  من قبل الوزير تعينالحراسة التى 

                                                 
1 

) W.A.Ward, Index, Nr. 750, 90. ) 

(
60

) H.G. Fischer, A Supplement to Wm. Ward's, Index, 63.                                                                                                                

(
61

) G.T.Martin, Egyptian Administrative and Private-Name Seals, Principally of the 

Middle Kingdom and Second Intermediate period, Oxford, 1971, Nr.1686, PL.27(33) 

 :إلى وكيل أو نائب المستمع انظر wHmw sDmwلقب  Petrie ترجم    
 W.M.F.Petrie, Scarabs and Cylinders with Names, London, 1917, PL.XI (10G) 

(
62

)A. H. Gardiner, AEO, I, N.80, 22*.  

(
63

) W.A.Ward, Index, Nr. 744, 89. 

(
64

) Wb, I, 211, 8-13. 

(
65

) J.A. Taylor, An Index of Mal Non-Royal Egyptian, Titles, Epithets& Phrases of the 18
th

 

Dynasty, London, 2001, Nr. 954. 104; H.Gauthier, Rapport sur une Campagne de Fouilles á 

Drah abou'I Neggeh, en 1906, in: BIFAO, 6, 1908, 127. 
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وأن وظيفة رئيس الحراسة ظهرت  ،وأيضا تأمين المبانى الحكومية والقصر الملكى
   )).ى طولم تكن نادرة فى عصر الدولة الوس،فى  بداية عصر الدولة القديمة

العديد من الموظفين، و كانت " منادى البوابة أو منادى الحراسة " وقد حمل لقب 
 ،منها تولى رئاسة بعثات التعدين وقط ع األحج ار   ،مهام ذات طبيعة عسكرية لهم

حام ل خ تم    ،أمين خزانة اإلل   "  sDAwty nTrعتبارهم ابوكان يتم اإلشارة إليهم 
 يفى وادى الحمامات يقومان ف (Mri (5  فى سيناء و HqA-ib (  )، حيث نجد (  )"اإللة

كما ت م ذك ر من ادى البواب ة     .األحجارمن الرجال بقطع   2050تلك المناطق مع
ب ين المش رف عل ى  الخزان ة      عمال القائمة  يفأوالحراسة فى بردية الكاهون 

. (  )كس ر الحج ار   أعم ال  يف   دوٌرك ان له م    الذين والمشرف على القوات،
 Ssmw nأن هوالء المنادين كانوا ضباط للحراسة تابعين للحراس ة    Helckويرى

arry.t (  )  . 

ف ى قاموس       Wardالذى ذك ره   WHmw n inb.t  ويشير لقب 
إلى المهام العسكرية للمنادى فى عصر    ))"منادى الحصن أو  الحجز" وترجم  إلى 

اللق ب إل ى    يال تشير ف inbtيذكر أن ربما كلمة  Fischerلكن  ،الدولة الوسطى

هى اختصار م ن   :تالية لمع المخصصات ا inbtلكن كلمة  ،الحصن أو الحجز
من ادى الج دار األب يض    "، أى أن اللقب يعنى (  )التى تعنى منف inb-HDكلمة 

وقد حمل هذا اللقب موظف من األسرة  ،"منادى الحصن أو الحجز " وليس  ،(منف)
 . (  ) Rdi- isالثانية عشرة يدعى 

 

 
                                                 

(
66

) W.Helck, Verwaltung, 65-66; Urk, IV, 1021, 1; 1107, 5; 1114, 5. 

(
67

) W.Helck, Verwaltung, 66; see, G.T.Martin, Private-Name Seals, Nr.1188, PL.46 (11); 

Nr.1226, PL.34 (5); Nr.1965a. 

(
68

) J. Černy, H. Gardiner & T. Eric Peet. The Inscriptions of Sinai, London, 1952 , Nr.79; 

80 
69
 F.Couyat, F. & P.Montet., Les Inscriptions Hiéroglyphiques et hiératiques du ouâdi, 

Hammat ,  MIFAO, 34, Cairo, 1913, Nr. 19.   

(
70

) P. Kahun 15, 34 = F.Ll.Griffith Kahun and Gurob,PL.XV 34-35; Texts, P.43. 

(
71

) W.Helck, Verwaltung, 66. 

(
72

)W.A.Ward, Index, Nr. 743, 89.  

(
73

) H.G. Fischer, A Supplement to Wm. Ward's, Index, 63; see , H. Gauthier, Dictionnaire 

des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques,  Le Caire , 1925, 81; K . 

P. Kuhlmann , Die Stadt als Sinnbild der Nachbarschaft, in: MDAIK, 47,1991,222     

(
74

) L. Speleers, Recueil des inscriptions égyptiennes des Musées Rpyaux du Cinquintenaire 

á Bruxelles, Brussels, 1923, No. 94. 
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 تتعلق بوظيفة المنادى ألقاًباالثانى الذين حملوا  االنتقالصر الدولة الوسطى وعصر عدول يوضح موظفى ج

الفترة  اسم الموظف م
 التاريخية

 المصدر ألقاب أخرى 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Ipwy Dyn.12 ×        - Satzinger,MDAIK,25,1969,123 

2 Imni Dyn.12 ×        - Goyon, Wadi Hammamat, N. 61 , 17 

3 Imni Dyn.12     ×    - Engelbach, Riqqeh & Memphis VI, pl.7,10  

4 aA-Xnmw 

 

Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.310 

5 anxw Dyn.12 ×        imy-rA-wart 
anx 

Reisner, Kerma, fig, 344, Nr.50.a,f, 526 

6 anxw Dyn.12     ×     -CG20242 

7 anx-tfy Dyn.12     ×     -CG20435 

8 ary Dyn.12 ×         -Martian,Private-Name Seals,Nr.361 

9 Wr-iqr-sA-
wr 

Dyn.12     ×    imy-rA-?? Gouyat&Montet, Ouadi Hammamat, 

No.104,73 

10 MAa-HsA Dyn.11      ×   - Winlock, Rise and Fall ,N.456. 

11 MAa-xrw Dyn.12 ×        - Speleers, Brussels, No. 75, 17 

12 MnTw(?) Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.604. 

13 MnTw -aA Dyn.11-12 ×        - HT.V,Pl.IV,No.127(100) 

14 MnTw-m-
HAt 

Dyn.12 ×        - Cramer, ZÄS ,72,  1936, 88-89 

15 MnTw-Htp Dyn.12 ×        - Arkell, JEA,36, .1950,26,6 

16 MnTw-
Htp?? 

Dyn.12 ×         BH.I, Pl.13 

17 Mri Dyn.12     ×    Xrp kAt Gouyat&Montet, Ouadi Hammamat, No.18,41 

18 Nxti Dyn.12 ×        - BH.I, Pl.30,47 

19 NTrw-Htp Dyn.12 ×        - Anthes,   Hatnub,   32 -33, Nr.14 

20 Rn-sb Early 

Dyn.12 
×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.834. 

21 Rdi-s-anx Dyn.12 ×        -  Simpson, ANOC,64, 2 

22 Rdi-is Dyn.12  ×       - Brussels, No.94, 32  Speleers,   

23 HqA-ib Dyn.12     ×    sDAwty nTr  Černy & Gardiner &Peet.   Inscriptions of 

Sinai,  , Nr.79; 80 

24 HqA-ib Dyn.12    ×     - Smither,  JEA, 34, 1948,PL.VIIa 

25 xaw-nfri Dyn.12     ×    - P.Kahun,15,34 

26 xwi-nfri Dyn.12     ×    - Martian,Private-Name Seals,Nr.1188 

27 Xnmw-ms Dyn.12 ×        - Debod,pl109c,113-114 

28 Xnty-xty-
wr 

Dyn.12     ×    - Martian,Private-Name Seals,Nr.1226 
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29 Xnty-xty-
wr 

Dyn.12     ×    - Martian,Private-Name Seals,Nr.1226 

30 sA-sbk Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1334. 

31 sA-sbk-Htp Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1342. 

32 sAt-Ht-Hr Dyn.12     ×    - Koefoed-petersen,Les Stéles Égytiennes,15 

33 sbk-m-sA-f Dyn.13   ×      - Macalister, PSBA, 9, 1887, 125 

34 sbk Dyn.12 ×        - Reisner, Kerma, fig, 344, Nr.51.g 

35 sn-wsrt Dyn.12 ×        - Cramer, ZÄS ,72,  1936, 88-89 

36 sn-wsrt Dyn.12        × - Simpson, ANOC,52, 1; CG 20102 h 

37 snb Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1492. 

38 snb.f Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1572 

39 snfrw Dyn.12 ×        - Fakhry, The Monuments of Sneferu at 
Dahshur,Part II,Cairo, 1961,74  

40 Snw Early 

Dyn.12 
×        - Stewart, Stelae Reliefs, II,Nr.101, PL. 24; PM 

V, 55  

41 Qmw Dyn.11       ×  - Martian, Private-Nam Seals, Nr.1686. 

42 QHsw Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1704. 

43 Ki Dyn.12 ×        - HT.II,Pl.XIV,No.214(558) 

44 Dd(w)-
iqw(?) 

Dyn.12 ×        - Martian,Private-Name Seals,Nr.1750. 

 مفتاح الجدول 

1 -WHmw    5                                                     المنادى- WHmw n arry.t    منادى الحراسة أو البوابة 

 WHmw inbt – 2  6                    (الجدار األبيض)ادى منف من- WHmw n nsw      المنادى الملكى       

 -3   WHmw wAst  7                                       منادى طيبة- WHmw sDmw     منادى القاضى 

4   -  WHmw n Abw 8                            إلفنتين منادى- WHmw TAty      منادى الوزير 

 : فى عهد األسرة الثامنة عشرة اومهامه المنادي وظيفة : الثاث

داية عصر الدولة ب يف و تعدد مهامها على الرغم من زيادة أهمية وظيفة المنادى
 أو المحلي ة   اإلقليمي ة لدور المنادى فى اإلدارة  تراجًعا كبيًرا، إال أن هناك الحديثة

، حيث يالحظ غياب تام وصمت غريب لمص ادر عص ر   فى تلك الفترة التاريخية
والذى يؤكد  ،األقسام أو الدوائر اإلدارية الدولة الحديثة عن الدور اإلدارى للمنادى

الية تماما من ذلك أن األلقاب التى تتعلق بوظيفة المنادى فى عصر الدولة الحديثة خ
هن اك   ربم ا أن  Helckويرى  ،بالدوائر واألقسام اإلدارية ذكر أى منادى خا 

إلى حد بعيد ف ى عص ر الدول ة     همية المنادى الخا  بإدارات المدينةأل تراجع
أن الوثائق اإلدارية المحلية والت ى ترج ع إل ى     Hayesحيث يذكر  ،(  ) الحديثة

                                                 
(

75
)W.Helck, Verwaltung, 241. 
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خالية تماما  ،األسرة السابعة عشرة والثامنة عشرة عندما كانت طيبة عاصمة لمصر
مادة نصية تشير  أية  فضال عن عدم وجود "منادى المدينة الجنوبية " من ذكر لقب 

إلى إقامة عالقات قضائية وقانونية بين مناديين المقاطع ات ومن اديين الوح دات    
  (  )warwt اإلدارات الكبرى

ويالحظ أن معظم األلقاب التى تتعلق بوظيفة المنادى التى ظهرت ف ى عص ر   
التى تتطورت فى تلك الدولة الحديثة ترتبط ارتباطا مباشر بالملك ومهام  العسكرية 

قوة عسكرية مهيمنة على الشرق األدن ى  الفترة التاريخية التى أصبحت مصر فيها 
واإلدارى للمنادى ف ى عص ر   القضائى  تام للدورولكن هذا اليعنى غياب . القديم 

ترقية العديد من المناديين عهد األسرة الثامنة عشرة   يالذى شهد ف ،الدولة الحديثة
على المناصب مثل منصب نائب الملك فى ك وش والمش رف عل ى    أاألوائل إلى 

 . الخزانة

   :المهام الملكية والعسكرية  - 

 وأيض ا  المن ادى    arri.t الحارسعصر الدولة  الحديثة هو  يكان المنادى ف 
وامر للجنود فى مي دان  ألالذى يستقبل الوزير المفوض ويقوم بإبالغ ا، للملك األول
 ،عن ترتيب نظام القصر مسؤواًل، ويشرف أيضا على القصر الملكى ويكون القتال

ى األول من اد الاكتس ب وظيف ة    وقد(  ) .الثانى الملكى  يويساعده فى ذلك المناد
وكان يطلق ون عل ى    ،عصر الدولة الحديثة يأهمية كبرى ف لبوابة لأو  ةساحرلل

 wHm(w) aA n العظ يم للمل ك   يالمناد "انتف"حيث حمل  ، أنفسهم المنادى الملكى

nswt (  ) األول للمل  ك يو المن  اد wHm(w) tp(y) n nswt ( 5)

wHm(w) tpy n arryt   لق ب ، الثالثفى عهد الملك تحتمس   
منادى  كماوصف  ،  ))"أو البوابة ةسااألول للحر يالمناد " (  )

 wHm(w) tpy  (  )بأن     IAmw-nDHالملك األول  
nswt m Hr-tp n tA r Dr. f "وه ذا   "األرض قاطب ة وعلى  يألول فا المنادى الملكى

نفس الوقت المنادي  ييشير إلى أن المنادى األول للحراسة أو للبوابة والذى كان ف
، وقد ظهر هذا األمر بشكل واضح خالل عالقة وثيقة بالملكلملك كان على األول ل

                                                 
(

76
) W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom, 77. 

(
77

) W.Helck, LÄ II, Sp.1153.  

(
78

) Urk , IV, 963, 15. 

(
79

) Urk , IV, 964, 8. 

(
80

) Urk , IV, 965,5. 

(
81

)J.A. Taylor, Index, Nr. 954. 104; H.Gauthier, BIFAO, 6, 1908, 127.    
(

82
( Urk , IV,940,15. 
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 1 1 

منادي يرافق الملك ف ي  ال، حيث كان ألول من عهد األسرة الثامنة عشرةالنصف ا
 (  ).  حمالت  العسكرية 

ت ، وفى نفس الوق، والمنادى األول للملكث يصف انتف المنادى العظيم للملكحي
والوزراء المفوضين  كان يستقبل المبعوثيين ، ب أن  المنادى األول للحراسة  مهام 

، ويبلغ ع ن أعم ال وأفع ال    ميدان القتال يبنقل وتكرار األوامر للجنود ف ويقوم
، وبصفت  مشيد للمس اكن فه و   وترتيب مسكن الملك إعداد ومسؤول عن ، الجنود

    (  ).فى سوريا القصورالذى يشيد للملك 

الخاصة بالمنادى األول  C26وتوضح اللوحة الجنائزية الموجودة بمتحف اللوفر 
فهو الذى يشرف على  ،فى عصر الدولة  الحديثةللملك انتف مهام وأدوار المنادى 

 :  وهو أيضا ،الجنائزية االحتفاالتلى عاألعمال فى القصر و

  ) )    

mH ib n nswt xrp mSa.f snhp mnfAt ip smrw As saHw stk n Spsw nsw r st.sn  

 يحصى  ،الجنودويشرف على أعمال  ،، ومدير جيش الملك المفضل لدى"
 ..."ويرشد النبالء ألماكنهم  ،ويرشد المبجلين األصدقاء

 :ثم يشير إلى أن  كان حلقة وصل واتصال بين الملك والعالم الخارجى
(  )   

sar mdt n rx(y)t smi xrwt   idbwy sdw Hr xt m st sStA 
 (أو يقدم تقرير) ، والذى يخبر(أى تصعد للملك)تصل  الذى يجعل كلمات األتباع"

 "المكان الخفى ، والذى يتحدث عن األشياء فى(أى مصر) عن شئون الضفتين

لعص ر   ، والتى ترج ع  لقاب التى تتعلق بوظيفة المنادىويتضح من فح  األ
المنادى الملكى ولق ب المن ادى   الدولة الحديثة أن معظمها تتعلق بالملك مثل لقب 

المنادى الثانى لس يد األرض ين،    ، ولقبالمنادى األول للملك ولقب ،العظيم للملك
أن وظيف ة  المن ادى    بدوي، والتى ترتبط بالملك ارتباط مباشر والعديد من األلقاب

، ن وظيفة المنادى األول أو الث انى فى عهد األسرة الثامنة عشرة عختلفت االملكى 
نائب الملك " كالتالى  توالذى يؤكد ذلك تدريج الرتب فى مقبرة رعموزا حيث ورد

                                                 
(

83
)W.Helck, Verwaltung  , 67. 

(
84

) W.Helck, LÄ II, Sp.1153; W.Helck Verwaltung, 67; Urk , IV,960ff. 

(
85

) Urk , IV,966,5-9. 

(
86

) Urk , IV,966,15-17 
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 1   

وهذا يشير ...." ، المنادى الثانى نادى األول المشرف على بيت المال، المفى كوش
، وال ذى  لمنادى الملك ى مركز ووضع ا يفوقإلى أن وضع ومركز المنادى األول 

يؤكد ذلك أن العديد من الموظفين الذين حملوا لق ب المن ادى األول ترق وا إل ى     
، وهذا يؤكد أهمية وظيفة المنادى األول فى عه د األس رة الثامن ة    عاليةمناصب 
 .عشرة 

عش رة إل ى   عهد األسرة الثامنة  يتم ترقية العديد من المناديين األوائل ف حيث
فى عه د  ، فقد ترقى أحمس بن نخت الذى كان المنادى فى الدولةأعلى المناصب 

نفر ف ى  -، وأيضا المنادى الملكى سن((  أحمس األول إلى منصب رئيس الخزانة
م تالخزانة والمشرف عل ى الخ   عهد الملك تحتمس الثالث ترقى إلى وظيفة رئيس 

وال ذى   Xr-w.fأما المنادى األول للملك  ،  ) )والمشرف على أرض الذهب ألمون
عه د   يوكيل الزوجة الملكية العظيمة ورئيس الخزانة ف إلى عا ترقى-يدعى سن

الثال ث  عهد تح تمس   يف NHiوأيضا المنادى الملكى (5 ) ،أمنحتب الثالث والرابع
كم ا ك ان   (( 5،إلى منصب نائب الملك فى كوش ومحافظ األراضى الجنوبية ترقى

وهناك ،  ( 5) الثالث حاكم ثنى والواحاتانتف المنادى األول للملك فى عهد تحتمس 
األول  يلمن اد ، مثل االك أمونمأترقوا إلى منصب المشرف على خزانة و منادون

عهد الملكة حتشبسوت كان يحمل  يف dwA-r-nHH للسيدة األرضين والمنادى الملكى
المنادي الملكى و المنادي األول للملك  وأيضا  5))ممتلكات أمون،لقب المشرف على 

الذى كان مرافقا للمل ك ع ن تش يد    ، IAmw-nDH (5 )عهد الملك تحتمس الثالث فى
إل ى رئ يس أو    ل  فى عبور نهر الفرات وقد ترقى بعد ذل ك  ومرافًقا ،المسالت

                                                 
(
87

) W.Helck, LÄII, Sp.1153- 1154, Note.8; Urk IV, 38,8; A.R.Al-Ayedi, Index , Nr887, 

258 

(
88

) PM2I:I, 204; W.Helck, LÄ II, Sp.1153- 1154, Note.8; Urk IV,540,13; A.R.Al-Ayedi, 

Index , Nr.892, 259; J.A. Taylor, Index, Nr. 953, 104.  

(
89

) W.Helck, LÄ II, Sp.1153- 1154, Note.8; PM2I:I, 204; ; J.A. Taylor, Index, Nr. 956.  

(
90

)W.Helck, LÄ II, Sp.1153- 1154, Note.9; W.Helck, Verwaltung, 69; G.A., Reisner, The 

Viceroys of Ethiopia, in: JEA, 6, 1920,30 , Nr.3 ; P.E.Newberry, A Statue and  a Scarab , 

in: JEA,19, 1932,53;M.G.Darssy, La Princess Amen-Mérit, ASAE, 20, 1920, 143-144; 

E.Naville , XI th  Dynasty Temple at Deir el Bahari, London , 1907-1913. Pl. II A.  

(
91

)W.Helck Verwaltung, 69; UrkIV 963.  

(
92

)W.Helck, LÄ II, Sp.1153- 1154, Note.10; Urk IV,543,10; 454,12; Hermann, Die Stelen 

der Thebanischen  Felsgräber der18 Dynastie , Glückstadt, 1940, 35; PM2I:I, 237; ; 

A.R.Al-Ayedi, Index , Nr.892, 259; Nr.900,261; J.A. Taylor, Index, Nr. 950; 955, 104.  

(
93

) D.G.Norman .Davies& M.F. Macadam, A Corpus of Inscribed Egyptian Funerary  

Oxford , 1957, 34; 281; Urk IV, 958,12; 959,8 ;W.C.Hayes A statue of the herlad Yamu-

nedjeh in the Egyptian Museum, Cairo, and some biographical notes on its owner ,in 

ASAE, 33, 1933, 6; PM2I:I, 167; A.R.Al-Ayedi, Index , Nr.892, 259; Nr.900,261; J.A. 

Taylor, Index, Nr. 953; 956, 104. 
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 1   

وفى النصف الثانى من عهد األسرة  الثامنة عشرة كان  ( 5).المشرف على الحراسة
وهو لقب حامل المروحة على يم ين   ،المناديين األوائل يحملون لقب شرفى ضبع

المنادى األول  Ra، و( 5) (؟)أمنحتب الثانىالمنادى األول للملك  Ra-mswمثل  ،الملك
، وأيضا ك ان  ( 5)كل من الملك تحتمس الرابع والملك أمنحتب الرابع عهد للملك فى

فى عهد المل ك   Imn-m-in.tكاتب الجنود المستجدين والمنادى  snwهناك المنادى 
 .( 5)حورمحب

 انك   أن و ،ضمن موظفين اإلدارة  العسكرية من الناحية العسكريةالمنادى  انك
 ،من ضمن الضباط الذين أدوراهم غير واضحة أو تق ع ض من األدوار العادي ة   

لوظيفة المنادى تقديم التقارير إلى الفرعون أو إلى غي رهم   األساسأن الدور يبدوو
 عدي دة كان المنادى ل  مهام  ، على أية حال ( 5)ونقل األوامر لمرؤوسي  ،من القادة

 يباط فضمنها نقل وتكرار األوامر للجنود وتقديم تقرير للملك عن أعمال الجنود وال
 :ساحة القتال ويتضح ذلك من لقب 

 
Hry  WHmw n mSa n tA iwayt pr-aA anx wDA snb 

 قائد مناديين الجيش لجنود الفرعون فليعش موفقا معافىرئيس أو 

تقريًرا لها األوامر ويقدم فرقة فى الجيش لها منادى ينقل  كل وهذا يشير إلى أن
هذا اللقب لم يظهر كثي ر  أن  Gardinerويذكر عنها وعن أخبار وأعمال جنودها،

قائمة الضباط فى بردي ة   يوعلى الرغم من ذلك ظهر ف ،عصر الدولة الحديثة يف

                                                 
(

94
) W.Helck Verwaltung, 69. 

أحمس بن نخت فى عهد تحتمس الثانى وف ى بداي ة حك م    : المنادين كالتالى  تاريخيا يتم ترتيب
والذى كان فى عهد حتشبسوت موظف إدارى  dwA-r-nHHثم يلي   ،حتشبسوت تنازل عن الوظيفة

كان انتف اليزال فى منصب  تحت  Säve-Söderberghsوطبقا  ،خا  بإدارة األشغال لمعبد أمون
 dwA-r-nHH و وبين انت ف ،ك مرافقا لتحتمس الثالث فى غزوات   ثم يظهر بعد ذل ،حكم حتشبسوت

الذى  كان  فى العام الثالث والعشرون من حكم تحتمس الثالث نائب المل ك   NHi كان  بكل تأكيد
المن ادى األول للمل ك    IAmw-nDH وبعد  العام االربعون من حكم تحتمس الثالث كان ،فى كوش

                                             ,W.Helck,Verwaltung, 69,Note (8); T.Säve-Söderberghs  :انظر

Ägypten und Nubien : ein Beitrag Zur Geschichte altägyptischer Aussenpolitik- Lund : 

Ohlsson , 1941 ,208.                                                                                                                  
(

95
) PM2I: I, Nr. 94, 194. 

(
96

) PM2I:I, Nr. 201, 304; K.Piehl," Varia" in: ZÄS, 26, 1888, 119 

(
97

) W.Helck Verwaltung, 70; H.Ranke, "Das Grab eines Chefs der Zentralverwaltung 

Ägyptens unter Haremheb (?)" in: ZÄS, 67, 1931, 78. 

(
98

) R.O Faulkner," Egyptian Military organization" in: JEA, 39, 1953, 46. 
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 1 1 

Lansing  .(55)كان يقوم بعمل  عندماسيرة الذاتية أن   يكما يذكر أحمس بن أبانا ف
وبعدها يتم مكافأت  ،المنادى الملكىيخبر ب  الحرب ضد الهكسوس كان  يبطولى ف

وكان ت   ،وهذا يشير إلى أن المنادى الملكى كانت ل  مهام عسكرية،من قبل الملك
 يباألعمال البطولية للجنود والقادة  ف  مهمت  العسكرية األساسية هى إبالغ الملك  

  :س  احة القت  ال
(   )

)) ini .n.i Drt smi .T n WHmw 

swt……  "للمنادى الملكى( أى أبلغت على الواقعة) وأبلغتها  (   )وأحضرت اليد 
 ."ومنحت ذهب الشجاعة 

المنادى الملكى أحمس بن نخت أن  حمل لق ب عس كرى    ي نصو فويالحظ 
، وهذا يش ير إل ى أن   "المنادى الذى يأسر"  WHmw kfa قوى  

تتعل ق بوظيف ة    ألقاًب ا المنادى ل  مهام عسكرية وقتالية، وأن بعض الذين حملوا 
أن بع ض   Gardinerوي ذكر ، ر الدولة  الحديثة كانوا عسكريينعص يالمنادى ف

فرع ون ل م يكون وا    ، والمناديين األوائل للملك وأيضا منادين الالمنادين الملكيين
ب راعتهم   يص فون من ذلك كان البعض منهم  الرغم وعلى ،عسكريين أو ضباط

  .    ))وبطوالتهم فى ساحة القتال

 "المهام القضائية واإلدارية  - 

 مهام قضائية، حيث يذكر المن ادى  الحديثةكان للمنادى أيضا فى عصر الدولة 
والذى يتضح  ،الجانب القضائى فى عمل انتف  والمنادى األول للملك ،العظيم للملك

المذنبين  يتم عقدها أمام بوابة القصر، وكان يتم حبس كانمن  أن الجلسات القضائية 
ويقبض على الل ، جبار ضد ....  ،الذى يكبح كباح المجرم"  :فى مكان الحراسة 

سوء النية يخضع للقانون، حتى وإن  ذاالذى يجعل  ،الجبارين ومعاند ضد المعاندين
                (   ) ..."كان قلب  اليرغب فى ذلك 

عمل   وص فا     IAmw-nDhكما يصف المنادى الملكى و المنادى األول للمل ك  
 :مشابها

 

 
                                                 

(
99

) A. H. Gardiner, AEO, I, N.197, 91*-92*; P. Bologna 1086, 14; P. Lansing 9, 5-6. 

(
100

) Urk IV, 3,13-14 
111

منح قالدة من ذهب من كان الملك يكافئ جنوده األشاوس وفقا لعدد قتالهم أو أسرهم، وكان  ((
 .أرفع المكافأت وإلحصاء ولفرز عدد القتلى تقطع اليد اليمنى لكل منهم إلحضارهم إلى الفرعون

(
102

) Urk IV, 35,13; A. H. Gardiner, AEO, I, N.197, 92* 

(
103

) W.Helck Verwaltung, 68; Urk IV, 968. 
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hb.kw m wpwt nbt …….. m Hr ir n.i m mAat n nb mAat 

 (   )  "...لقد فعلت أو حققت العدالة لكل صاحب عدالة .... سافرت مع كل رسول "
إدارات المدينة ف ى عص ر الدول ة     يتراجع دور المنادى فوعلى الرغم من 

الترقي ات  من حركة ذلك  ويتضح ،بعض اإلدارات يدور ف ل  إال أن  كان ،الحديثة
لمن اديين  العديد م ن ا ف ،التى تمت للمناديين األوائل فى عهد األسرة الثامنة عشرة

المنادى الخ ا  بالملك ة    فقد كان ،إدارات مختلفة يالعديد من الوظائف ف تقلدوا
الخاصة بمعبد أمون أى أن     االقتصاديةاإلدارة  ييعمل ف  dwA-r-nHHحتشبسوت 

يشرف ويخضع ل  العبيد والماشية والحقول والحدائق وك ذلك الم وراد الس نوية    
كما كان من مهام المنادى فى عهد األسرة الثامنة عشرة جمع  (   ).الخاصة بالمعبد

والمنادى  ،م للملكحيث يذكر انتف المنادى العظي ،واستالم الضرائب لصالح الملك
 : األول للملك

 

rdi m Hr n Hnmmt r ip n bAkt .sn n nswt smn Hr  xAswt nbt 

 " بكل البالد األجنبية  واألهتمام لقد وضعت أمام القوم إلحصاء ضرائبهم للملك" 

ويتضح من مناظر جمع وإحصاء الضرائب التى ترجع إلى عهد األسرة الثامنة 
لكل    كانأن ،والتى صورت على جدران مقبرة الوزير رخمى رع فى طيبة ،عشرة

فى تلك المدن يعتبرون ممثلين  المنادونوكان  ،العاصمة باستثناء مدينة مهمة منادى
حيث نجد  ،ولهم مهام مشتركة مع الكتبة ورؤساء الشرطةمحليين لإلدارة المركزية 

 فى مناظر مقبرة رخمى رع أن المناديين صور بش كل ب ارز ب ين الم وظفين    
المسؤولين عن جمع الضرائب أو دفع الض رائب ع ن ك ل مقاطع ة لمكت ب      

من ضمن مهام مناديين المدن الكبرى حص ر وجم ع الض رائب     و ،   ))الوزير
ر الوزير ، حيث صو(   )داء والرؤوساء لصالح مكتب الوزيرالمدفوعة من قبل العم

رخمى رع وهو يشاهد قائمة تصور كبار الموظفين فى مقاطعات مصر العليا وهم 

                                                 
(

104
) Urk IV, 940, 14-941, 1. 

(
105

) Urk IV, 453; W.Helck Verwaltung, 69. 

(
106

) W.C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom, 77; 139. 

(
107

) P.ENewberry, The life of Rekhmara, London, 1900, Pl. V. 
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 معينة للوزير رخمى رع ومن بينهم مناديين المقاطع ات  ((ipwيقومون بدفع أشياء

 WHmw(    )nw spAwt 

 :فى عصر الرعامسة  االمنادى و مهامهوظيفة : ابعار  

وال ذى   ،عصر الرعامسة يالتقارير للملك ف إرسال يالمنادى فاستمرت مهمة 
 Leopold IIوليوبولد الثاني ة   أمهرست   Amherstبردية  ييؤكد ذلك ماورد ف

عه د   يعن السرقات التى وقعت فى القبور الملكية ف    مهمةالتى تقدم معلومات 
 بإرس ال  حيث ذكر اسم المنادى ضمن األشخا  المكلفين ،الملك رعمسيس التاسع

 : الفرعون لىبسرقة المقابر إتقرير عن التحقيق الذى تم مع اللصو  المتهمين 

sS hAb Hr-Hr m-bAH pr-aA in TAty pA wbA pA wHmw pA HAty-a n niwt 

وأرسل التقرير الخا  بذلك إلى حضرة الفرعون بواسطة ال وزير والس اقى   "
 (5  )" والمنادى وعمدة طيبة 

على كتابتها تمهي دا   واإلشرافكما كان من مهام المنادى نسخ المراسيم الملكية 
ويتضح  ،تلك المراسيم يوامر الفرعون فأالبالد لتنفيذ  أنحاءلتوزيعها ونقلها لجميع 

   :الخا  بالملك سيتى األول حيث ورد في   Hermopolisذلك من مرسوم 

 

 

                                                 
(

108
) Norman.D.G. Davies, The Tomb of REKH-Mi-Rea at Thebes, Vol.I, NewYork, 1973, 

p.34; Vol .II. Pl.29-35. 

فى هذا المنظر تخ  موظفى مصر العليا فق ط المس ئولين أم ام     ipw وس أنترى زينب محر
ويمث ل المنظ ر   . فى حين أن موظفى مصر السفلى يدفعون لوزير مصر الس فلى   ،رخمى رع

أن هذه  Breastedويعتقد  ،الموظفين وهم يحملون المواد المختلفة التى يدفعونها للوزير رخمى رع
وه ى    SAyt انها تمثل دف ع   Kruchtenويقترح .القائمة تصور دفع الضرائب التى على الوظائف 

تعنى هنا شيئا  Ipwوتذكر زينب محروس أن  ،الثمن الذى يدفع  هؤالء الموظفون لشراء وظائفهم
س ئولين  وهى بالطبع التشير إلى الضرائب التى يحملونها من مدنهم أو المناطق الم ،محددا بذات 

عنها من الناحية اإلدارية لكى يسلمونها لمكتب الوزير حيث ان الكميات الم ذكورة قليل ة ج دا    
أن هذا المنظر يمث ل م ا    Helck ويعتقد .  Daviesبالنسبة لتوريدات ضرائب بمناطق كما يعتقد 
زين ب   :انظ ر  .الوزير وليست لشخ  رخمى رع يدفع  هؤالء الموظفون من ضرائب لوظيفة

 ،منشورة ، رسالة ماجستير غير ،الضرائب فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة: سمحرو
 .   -   ،   5 ،جامعة القاهرة ،كلية اآلثار

(
109

) P. Amherst= P. Leopold II, 3,19= J.Capart; A.H.Gardiner; B.Vande Walle," New Light 

on the Ramesside Tomb-Robberies", in: JEA, 22,1936, Pl.XV, 172;  
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 1   

(   ) 

iy Hr-s sS nsw Hry-tp HAty-a IAy n wHmw nsw NDm wHmw nsw Ra- ms r irt  
m[mitt…] n sSw m tA st [mDAwt / sSw] 

 ،IAyالعم دة   والكاتب الملكى رئيس  فإن( أى بخصو  المرسوم)بخصوص  "
لعم ل نس خة الكت اب     ،Ra msوالمنادى الملكى  NDmجاءوا إلى المنادى الملكى 

    )).."فى مكتب اللفائف ( المرسوم)

كما ظهر المنادى فى بردية أمهرست وليوبولد الثانية كقاضى فى قضية سرقات 
التحقيق مع الرجال الذين وج دوا  :" المقابر فى بداية حكم الملك رعمسيس التاسع  

تحقيق معهم فى بي ت  وقد أجرى ال ،........نهبوا المقابر فى غربى طيبة أنهم قد 
نسآمون " خعمواست وساقى الفرعون "والوزير ،حاكم المدينة ،مال مونتو سيد طيبة

 -أم   -نفركارع" وساقى الملك  ،ومدير بيت أمون رع ملك اآللهة ،كاتب الفرعون
أن المناديين فى تلك الفترة ك انوا  ويبدو  ،   ) ) ....."أمون منادى الفرعون  -بر 

قد قلت أن  Helckويرى  . (   )  ينتسبون جميعا إلى إدارة الموظفين بالقصر الملكى
حيث تولى ه ذا المنص ب غالب ا     ،عصر الرعامسة يفوظيفة المنادى أهميتها  

ولكن يرى الباح ث أن وظيف ة    ، (   ) انب ورؤساء األعمال بالقصر الملكىاألج
و بالتحديد   ،أهميتها فى النصف الثانى من  عهد األسرة التاسعة عشرة قلتالمنادى 

 .بعد عهد الملك رعمسيس  الثانى 

ف ى عه د المل ك     xay" خعى"ذكر أن الوزير Helckيؤكد ذلك أن   والذى  
الملكى  المنادى ولقب wHmw nsw رعمسيس  الثانى حمل لقب  المنادى المكى 

كم ا ترق ى    ،wHmw nsw tpy n nbtAwy  (   )األول لسيدة األرض ين  
عه د المل ك    فى imy-r pr wrفى عهد الملك سيتى ألول إلى NDmالمنادى الملكى 
فى عهد  لمائدة القرابين الملكى كاتبال" نفر-برى" كما حمل ، (   ) رعمسيس الثانى

                                                 
(

110
) KRI, I, 126, 8. §67; H.Brunner, Das Fragment eines schutzdekretes aus dem Neuen 

Reich ,in: MDIK,8,1939,161-164.  

(
111

)RITA,I,106, §67; RITANC, I, 102-103, §67; A. David, Syntactic and Lexico-semantic 

Aspects of the legal Register in Ramesside Royal Decrees, Wiesbaden ,2006,110. 

(
112

)P. Amherst= P. Leopold II, 1,1-1,8= J.Capart; A.H.Gardiner; B.Vande Walle, JEA, 22,   

Pl.XII, 171.see also. P. Amherst= P. Leopold II, 4, 3- 4-4  

(
113

)W.Helck, Verwaltung, 70.  

(
114

)W.Helck, LÄ II, Sp.1153 .  

(
115

) W.Helck, Verwaltung, 456-457; KRI, III, 37, 8; W.M.F, Petrie, Abydos I, London, 

1903, P l.66.P.E.Newberry, Extracts from my Notebooks (II), in: PSBA, 22, 1900, 60. 

(
116

) W.Helck, Verwaltung,378ff.  
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 wHmw nsw tpy n المنادى الملكى األول لجاللت   رعمسيس الثانى لقب

Hm.f ( (   . 

الموظفين ذو المقام الصغير لكن بعد عهد الملك رعمسيس  الثانى تقلد عدد من و
البالط الملكى، وذلك عكس عهد األسرة الثامنة عشرة  حيث حمل العديد م ن   يف

 رع مس ام بر"حمل  حيث ،الموظفين ذو المقام الرفيع ألقاب تتعلق بوظفية المنادى
لقب المنادى الملك ى    ملك مرنبتاحلحامل المروحة على يمين الملك فى عهد ا"رع 

فى عهد المل ك  " نفركارع ام بر أمون" كما حمل ساقى الملك  .(   )،األول لجاللت 
 ((wHmw n pr aA .  5 " منادى الفرعون" لقب  رعمسيس التاسع

بعد عهد الملك وأصبحت وظيفة بسيطة ،أهميتها قلتوالذى يؤكد أن وظيفة المنادى  
وا النحاس م ن  الذين أخذمن  ضمن األشخا  كان  المنادى  أن ،رعمسيس الثانى

م ع   ،اللصو  الذين سرقوه من وادى الملكات في عهد الملك رعمسيس التاس ع 
  :العبد والتاجر والخازن والمشرف على النساجين وصانع الجعة والنساج والخادم

 (
   

) 

wHmw rdi n.f r mH sp-sn Hmt 10  

 "عشرة دبنات من النحاس  ،(فرصة أخرىفى )المنادى أعطى ل  مرتين "      

والذى يؤكد ذلك أيضا قلة الموظفين الذى حملوا ألقاًبا تتعلق بوظيفة المنادى فى 
  . وخاصة بعد عهد الملك رعمسيس الثانى ،عصر الرعامسة

 

 

 

 

 

 

                                                 
 الثانى انظر  يبدو  أن برى نفر كان  موظف أو مسؤول كبير فى بالط الملك رعمسيس ( 11)

KRI, III,222,6 ; D.A.Lowle, Two Monuments of Perynefer, a Senior Official in the Court of 

Ramesses II, in: ZÄS, 107, 1980, 57-62                                                                                   

  

(
118

) KRI, IV, 104,1-106,15;PM V, 58-59;A. Mariette, Abydos II, Paris,1880,Pl.50     

(
119

)P. Amherst= P. Leopold II, 4, 3- 4-4= J.Capart; A.H.Gardiner; B.Vande Walle, JEA, 

22, Pl.XV, 172 .  

(
120

)Pap BM, 10053 (Rect), Pl.XVIII, 14=P.E.Newberry, The Amherst papyri, London, 

1899, Pl. 8-14, pp.29ff; KRI VI, 510, (4,14) .  
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 :نتائج البحث  -

الذى  WHmوهو اسم مشتق من فعل  Whmwوليس  WHmwيقرأ لقب المنادى   -
عالن األوام ر  إإشار إلى الشخ  الذى يهتم بتبليغ و ،يعنى كرر أو ق  أو أعاد

وظيفة المنادى ف ى عص ر الدول ة     ولم تظهر على تنفيذها، واإلشرافوتكرراها 
عصر الدولة القديمة  يبل كان أول ظهور لها ف ،الوسطى كما أشار بعض الباحثين

كوظيفة عسكرية ألحد الضباط وهو ناقل األوامر المخت  بتبليغ أوامر قائد السفينة 
 .إدارية أو قضائية تلك الفترة أى مهام ملكية أوولم يكن لها في  ،إلى البحارة

ظهرت تلك الوظيفة في عصر الدولة الوسطى كوظيفة إدارية له ا العدي د م ن     -
األدوار، ولكن يالحظ قلة أدوارها الملكية وزيادة أدوره ا ف ى النظ ام اإلدارى    

فقد ك ان  ، الدوائر اإلدارية يوف اإلقليميةوالقضائى وخاصة فى اإلدارة المحلية أو 
م تشب  مهام الكات ب  لمقاطعات ول  مهاالمدن وا يالمنادى ممثل لإلدارة المركزية ف

 إعالنه ا ، فهو الذى يتلقى أوامر الوزير ويعمل عل ى تنفي ذها و  ورئيس الشرطة
مهام  القضائية ، ويساعده فى تسجيل العقود والوصايا وتوثيقها، فضال عن وحفظها

على بعثات التعدين وقطع  اإلشراف، بينما اقتصرت مهام  العسكرية فى والبولسية
في مصر،  مهمة، لذلك شهد عصر الدولة الوسطى وجود منادى لكل مدينة اراألحج

 .فضال عن مناديين الدوائر اإلدارية 

، ولك ن  ت أدوراها فى عصر الدولة الحديثةزادت أهمية وظيفة المنادى و تعدد -
وغياب تام لل دور اإلدارى للمن ادى ف ي     اإلدارة اإلقليميةيالحظ قلة أهميتها فى 

حيث شهد ه ذا العص ر    ،بينما زادت أهميتها فى البالط الملكى ،الدوائر اإلدارية
التى زادت بشكل كبير نظرا  ،هذه الوظيفة بالملك مباشرة وبمهام  العسكريةارتباط 

حمالت   فقد كان يرافق الملك فى ،للطبيعة العسكرية للدولة فى تلك الفترة التاريخية
وكانت مهمت  العسكرية  األساسية نقل األوام ر   ،وكان لكل فرقة منادى ،العسكرية

فضال عن مهام   ،وتقديم تقرير للملك عن أعمال الجنود البطولية فى ساحة  القتال
والتى تؤكد أهميت ة   ،واإلدارية التى تتضح من حركة الترقيات للمناديين القضائية 
منص ب المن ادى    ذلك أن ، والذى يؤكدرة الثامنة عشرةظيفة فى عهد األستلك الو

الدولة ل  موظفين تابعين ينتمون لمكتبة مثل كاتب المنادى  يمثل أى منصب عالى ف
 .ووكيل أو نائب المنادى

لتقارير وكناسخ للمراسيم ظهر المنادى فى عصر الرعامسة كقاضى وكمرسل ل  -
من ذلك قلت أهمية تلك الوظيف ة ف ى عص ر الرعامس ة      الرغم ، وعلىالملكية
مق ام   ذي، والذى يؤكد ذلك تقلد موظفين ديد بعد عهد الملك رعمسيس الثانىوبالتح

تتعل ق بوظيف ة    ألقاًب ا ، فضال عن قلة الموظفين الذى حملوا صغير هذه الوظيفة
    .المنادى بعد عهد رعمسيس الثانى
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 قائمة المراجع

 :المعربة و المراجع العربية : أوالً 

 ،الق اهرة   المعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القديمة، : بدوى وهرمان كيس دأحم -
 5  . 

من الفراعنة األوائل إل ى  )الدولة والمؤسسات فى مصر : دومينيك فالبيل وجونيفييف هوسون -
 . 55  ،ترجمة فؤاد الدهان، القاهرة ،(األباطرة الرومان

المنعم عبد الحليم سيد، الكشف عن موقع ميناء األسرة الثانية عشرة الفرعونية فى منطقة عبد  -
تقرير حفائر بعثة قسم الت اريخ بكلي ة اآلداب ف ى    " وادى جواسيس على ساحل البحر األحمر،

 .  5  ،، مطبعة جامعة اإلسكندرية"  5 -  5 الصحراء الشرقية خالل موسمى عامى 

فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة، رسالة ماجستير غي ر   الضرائب: زينب محروس -
 .  5  منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة،

 :المراجع األجنبية : ثانًيا  
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Function of the Herald WHmw in the Ancient Egypt 

Dr. islam Ibrahim Amer

   

 

Abstract: 

This research deals with one of the important administrative 

functions in the administrative system in ancient Egypt, the 

function of The Herald WHmw. It appeared in the Old Kingdom 

as a function of an officer,   this function developed and became 

an administrative function in the Middle Kingdom, its roles 

varied, and its importance increased. Furthermore, its missions 

were expanded in the first half of the New kingdom, but its 

importance diminished in the Ramesside period. The research 

aims at showing its importance in the administrative system and 

clarifying its roles in the royal court and in the administrative and 

judicial system.  Moreover, it also identifies its military roles and 

lists and counts the staff who took up that function.  

Keywords:  

 Herald, Royal Roles, Administrative Roles, Judicial Roles, 

Military Roles. 
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