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 األسرة) القديمة الدولة عصر خالل الدولة رجال لكبار وتطورها والدينية اإلدارية األلقاب همأ
 .بالقاهرة المصري  بالمتحف منشورة غير وهمية أبواب من نماذج عمى تطبيقا   (:السادسة

يفان  فييم تامر  إدوإرد وإ 

 إلفيوم جامعة -وإلفنادق إلسياحة كمية -مساعد أستاذ

 وإلفنادق لمسياحة إلفرإعنة أكاديمية -سياحيإل إإلرشاد مدرس

 الممخص

 وإلمقاطعات، إألقاليم كل في خيوطو وتتدإخل تتشابك قوي  إدإري  جياز إلقديمة مصر في تَشكل لقد
 إلجياز ىذإ قوإم يكون  أن إلطبيعي من وكان إلممك، إقامة مقر إلعاصمة في إلرئيسي مركزه ولكن

 إألبوإب وتعد. إإلدإري  إلجياز بباقي مرورإ   بالممك تبدأ كثيرة عناصر من وُمرتب كبير إإلدإري 
 زخرفية عناصر من تحممو لما إلفنية وإلسمات إأللقاب طريق عن إلتأريخ مصادر أىم أحد إلوىمية

 إألبوإب ىذه أسرإر عن إلكثير لمعرفة إلمصريات عمم لمحبي إلطريق تميد لغوية وألقاب فنية
 يبعثوإ أن ويتمنوإ وإلعممية إإلدإرية لحياتيم ممخص تسجيل عمى يحرصون  إلذين وأصحابيا إلوىمية

 منشورين غير وىميين باببين إلبحث مؤلفي يقدم لذلك. وإلسيطرة وإلقوة إلصفات بنفس جديد من
 hssi حسي لممدعو وإلثاني tp m anx عنخ إم تب لممدعو إحدىما بالقاىرة إلمصري  بالمتحف
 إألبوإب من أخرى  مجموعة بجانب إأللقاب ىذه تطور عممية في بو إإلستشياد يمكن كنماذج
 متكاممة صورة تقديم يمكن حتى وسقارة ومير إلجبرإوي  ودير إلجيزة بجبانة عمييا عثر إلتي إلوىمية

 إإلدإرية إأللقاب أىم إلبحث مؤلفي ويرصد. إلقديمة إلدولة عصر خالل إأللقاب ىذه تطور عن
 خالل من إلقديمة إلدولة عصر خالل إلموظفين كبار من بعض إتخذىا إلتي وتطورىا وإلدينية
 إألبوإب من أخرى  بنماذج ومقارنة بالقاىرة إلمصري  بالمتحف إلمنشورة غير إلوىمية إألبوإب بعض
 تتبع في إلتحميمي إلمنيج إلبحث مؤلفي ويستخدم. نشرىا تم وإلتي إلفترة لنفس تعود إلتي إلوىمية
 إلمغوي  إلمنيج وكذلك إلوىمية، إألبوإب ىذه عمى ظيرت وإلتي وإلدينية إإلدإرية إأللقاب أىم تطور
 حمميا دينية أو شرفية أو وإقعية إدإرية كانت سوإء ظيورىا وتفسير إأللقاب ىذه تطور تأصيل في

 وإلدينية إإلدإرية إأللقاب أن إلباحث يستنتج. ويفندىا إلبحث سيطرحيا كثيرة ألسباب أصحابيا
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 إلعسكرية، خاصة موجودة تكن لم ألقاب إضافة وتم تطورت قد إلسادسة إألسرة عصر خالل لألفرإد
 سيرة أو سجل أصبحت ولكن لمروح زإئف باب أو لوحة مجرد فقط تكن لم إلتي إلوىمية إألبوإب أن

 إلشرفية إلمناصب وكذلك بيا تدرج إلتي إإلدإرية إلوظائف أىم خالليا من يستعرض لممتوفى ذإتية
 .   إلممك من ناليا إلتي

 .إإلدإرية إأللقاب -عنخ إم تب -إلمصري  إلمتحف -حسي -وىمي باب: الدالة الكممات

 مقدمه

 من وإلتي وإألموإت إألحياء عالم بين إلفاصل ىو إلوىمي إلباب أن إلمصريين قدماء إعتقد لقد
 قرإبين محور إلوىمي إلباب كان فقد.  وإلخروج إلدخول إلمتوفى روح أو إلو يستطيع خالليا

 إلوىمية فاألبوإب إلباب، قرب لوح عمى لممتوفى إلقرإبين تقديم إألسرة ألفرإد يمكن حيث إلقرإبين،
.  إلقديمة مصر مقابر في شائع معماري  عنصر إنيا. عمييا رسميا أو إلحائط عمى نحتيا يمكن
 أن إلمصريين قدماء ديانة أساسيات من وكان. إلموت بعد إلبعث في إلمصريين قدماء إعتقد وقد
 أن ونجد. إألحياء عالم إلى إألموإت عالم من إلوىمي إلباب خالل تعبر أن يمكنيا إلمتوفى، روح

 وحتى إلقديمة إلدولة عصر خالل ظيورىا منذ إلوىمية إألبوإب تصميم في تفنن قد إلقديم إلمصري 
 تقديم تخص تعاويذ ثم إلقربان يقدمون  وىم ألصحابيا نقوش إألبوإب ىذه وحممت إلمتأخر، إلعصر
 شرفية أو بالفعل بيا عمموإ إدإرية كانت سوإء عمييا حصموإ إلتي وإلوظائف إأللقاب أىم ثم إلقرإبين
خالصيم إجتيادىم بسبب عمييا حصموإ  . بو إلمكمفين عمميم في وإ 

 إلناحية من سوإء إلكثير معرفة في كبيرة فرصة إلمصريات عمم لدإرسين إلوىمية إألبوإب قدمت لقد
 جياز إنشاء في إلقديم إلمصري  نجح حيث مصر، في إإلدإري  وإلتقسيم وإأللقاب إلمغوية أو إلفنية
 إلتسجيل إدإرة مثل معينة شئون  في منيا كل إختصت إدإرإت إلى إنقسم وقد مركزي  قوي  إدإري 

 إلوثائق إدإرة وإلوصايا، وإلشرإء وإلبيع باألمالك إلخاصة إلوثائق بتسجيل تختص وإلتي وإألختام
 ومخصصات بالعيينات إلخاصة إلممكية وإلقرإرإت إلمرإسيم كافة ونسخ بتسجيل وتعني إلممكية
دإرة إلمعابد، دإرة وإألشغال وإلخزإنة إلضرإئب وإ   .     إلزرإعية إألعمال وإ 
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 تقسيم أقدم إلقديمة مصر عرفت فقد إلقديمة، مصر في إإلدإرية وإأللقاب إلوظائف يخص فيما أما
 مثل تمت إلتي إلبنائية إلمشاريع في وإضح ذلك وكان  ومركزيتو إلعمل تنظيم يضمن إدإري 

 حصل إلتي وإلوظائف إأللقاب يسجل أن في إلحق إلقديمة مصر في فرد لكل وكان إألىرإمات
 ليذإ. أماميا أو مقبرتو في توضع إلعادة في حجرية لوحة عمى أو مقبرتو، في حياتو إثناء عمييا
 وظيفة عمى تدل إلتماثيل وعمى وإلمعابد إألثار عمى مسجمة إلقديمة إلمصرية إأللقاب من كثيرإ   نجد

 تطور إلى يشير مما إلقديمة، إلمصرية إلحضارة تطور مع وتعددت إلوظائف تنوعت وقد. صاحبيا
 إلدولة في ميةإلرس إلوظائف عمى إأللقاب وتدل. إلقدم منذ مصر في إإلدإرة ونظم إلحكومي إلنظام
 ولتأمين إلحياة، في إالفتخار عمى باعثا   فكانت. حياتو أثناء أعمال من إلشخص بو يقوم كان وما

 إستحدإث يتضح إلوىمية إألبوإب درإسة خالل ومن. إلموت بعد إألبدية إلحياة إلى وإلوصول إلبعث
 إألسرة عصر خالل إلمثال سبيل فعمى إإلدإري، بالييكل موجودة تكن لم إلتي إلوظائف بعض

 ما وىذإ قبل من موجودة تكن لم إلدولة رجال كبار لبعض عسكرية ألقاب إضافة لوحع إلسادسة
 أو إلممكي إلقصر في قطاعات دمج مثل إألخرى  إلوظائف بعض تطورت كذلك إلحاجة، إقتضتو
 بالمتحف إلمنشورة غير إلوىمية إألبوإب بعض خالل من إلدرإسة إليو تسعى ما وىو قطاعات حذف

 وإلدينية إإلدإرية إأللقاب لبعض وتحميل شرح إلمنشورة إألخرى  إألمثمة بعض مع بالقاىرة إلمصري 
 .آنذإك إلقديمة مصر في إإلدإرية إلحياة في ومدلوالتيا تطورىا لمعرفة وتأصمييا

 بالقاىرة إلمصري  بالمتحف منشورإن غير وىميان بابان

 (1 رقم شكل) Hssi  حسي لممدعو وىمي باب: إألول إلباب

: إلحفع مكان إلممون، إلجيري  إلحجر: إلمادة ،1: إلشكل حسي، إلمدعو: إلوىمي إلباب صاحب
 J.E 34568- C.G 1413– S.R 15792- GM: إلتسجيل رقم  بالقاىرة، إلمصري  إلمتحف

: إلمقاسات  ،1915 ماسبيرو بوإسطة سقارة شمال: إإلكتشاف مكان إلسادسة، إألسرة: إلتأريخ ،17
 .سم 036: وإلسمك سم 1.07: إلعرض سم2.35: إإلرتفاع

 :األثري  الوصف
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 عدة إلى تقسيمو تم إلجيري  إلحجر من وإحد لوح من يتكون  وإلذي حسي لممدعو إلوىمي إلباب
 إلسمات بعض مع ولكن إلقديمة إلدولة عصر خالل لألفرإد إلوىمية إألبوإب تقسيمو في ويتبع أجزإء
 في إلخيرزإن وزخرفة إلجانبية وإلعضد إلعموي  إلكورنيش شكل منيا إلسادسة ألسرةإ لعصر إلفنية
 حيث.  إلثاني بيبي إلممك عصر خالل إلوىمية لألبوإب إلتغيرإت ىذه ظيرت وقد إلوقت، ذلك

. إلسادسة إألسرة من إلخامسة لألسرة إلوىمية إألبوإب لتأريخ فائدة أكثر معيار إ إلعضادإت تعتبر
إ، تيتي إلممك عيد فمنذ  إلوىمي إلباب صاحب تبين رئيسية بموحة إلوىمية إألبوإب تظير فصاعد 

 تتخذ وإلتي وإألوإني إألباريق من مجموعة أسفميا قرإبين مائدة وأمامو إلقربان يبارك وىو جالس
 يمكن إلتي إلفنية إلسمات أىم أحد وتكون  عيدىا يميز وإحد شكل ليا وأصبح وإحد منتظم أشكاال  

 من إلثاني إلنصف ربما إلثاني، بيبي عيد في مؤرخة إلميزة ىذه.  إلوىمي إلباب تأريخ خالليا من
 حتى 3A من تبدأ رئيسية أجزإء 6 من مكون  حسي بالمدعو إلخاص إلوىمي إلباب يظير. حكمو

3G 3 إلرئيسية إلموحة خالل من حسي ويظيرC عمى أمامو إلموضوعة إلقرإبين يبارك جالس وىو 
 إلموحة يسار يقف وىو  Htp di nsw Htp di Inpw تعويذة 3B إلموحة تحمل بينما مائدة،
 إلدإخمية بالعضد إلوىمي إلباب ىذإ يتميز. إألمامية إلميدعة ذإت إلنقبة ويرتدي طويمة عصا ممسكا  

 تعاد عضد كل ألقاب كل أن إلى إإلشارة يجدر وىنا حسي إلمدعو ألقاب يحمالن وإلمذإن وإلخارجية
 أو إلدإخمي سوإء 3G عمى تعاد 3H عمى إلموجودة إأللقاب مثال   فنجد إآلخر إلعضد عمى

 .  إلخارجي

 تخص إلتي إلرسوم بعض نقش إلجيري  إلحجر عمى إلوجو مالمح تحديد صعوبة رغم إلفنان ونجح
 ذإت إلنقبة ويرتدي بعصا يمسك وىو وإقف حسي تبين 3B رقم بالموحة إألول إلنقش وأبنائو، حسي

 يظير إلتي إلرئيسية إلموحة وىي 3C بالموحة إلثاني إلنقش إلحتب، تعويذه وأمامو إألمامية إلميدعة
 إلقرإبين أمام يده ويضع ثالثية وباروكة إلرقبة حول عريضة وقالدة قصيرة نقبة يرتدي جالس فييا

 لممدعو إلنقشين وكمتا إلقرإبين أبنائو لو ويقدم وإقفا   حسي إلمدعو يظير إلموحة جانبي وعمى ليباركيا
 وإلجدير. إلكتفين عمى إلمتدلية إلكثيفة إلثالثية وإلباروكة إلقصيرة إلنقبة يرتدي وإقف وىو حسي

 إلمنديل إألخرى  باليد ويمسك إلقرإبين تبريك وضع وىو لألمام تتجو إلتي إلذرإع حركة نفس باإلشارة
 وإلشارإت إلمالبس بنفس وإقف وىو سيح يمثل إآلخر وإلنقش إلحس أناء إبنو يقدم بينما إلمطوي 

 عبارة وىم إلوىمي إلباب أسفل يوجد وإلذي إلثالث إلنقش. أوزه أبنائو أحد لو ويقدم إلقوة تبين إلتي
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 يرتدي وإقف نقوش إألربع في حسي إلمدعو ظير وقد.  جانب في نقشين كل نقوش أربع عن
 إلمطوي  وإلمنديل إلطويمة إلعصا ويمسك إألمامية إلميدعة ذإت إلقصيرة وإلنقبة إلكثيفة إلباروكة
 إلنقوش من إلكثير حسي لممدعو إلوىمي إلباب ويحمل.  يباركيا وقرإبين عطايا لو أبنائو ويقدم

 عمى بالتركيز إلنقوش ىذه ألىم ترجمو إلبحث مؤلف يقدم وىنا وألقاب تعاويذ بين إلييروغميفية
 . إلبحث محور ىي وإلتي إأللقاب

 Htp di nswنسو دي إلحتب تعويذة 3C إلرئيسية إلموحة

                     “Htp di n(y) sw.t Htp di Inpw Xry-tp n(y)sw.t 1ssi ” 

 " حسي إلممك خادم. أنوبيس يقدميا قربان( و) إلممك، يقدميا تقدمو"

 3D إلرئيسية إلموحة

“Htp di n(y) sw.t Htp di Inpw xnty sH nTr imy-wt tpy-Dw =f nb tA Dsr qrst 
=f m is =f                 

  n Xrt-nTr m imAxw mrrw nTr” . “sHD sS(w) a(w) (nw) n(y) sw.t xft Hr.” 

 جبمو فوق  وإلقابع خيمتو أمام إلمتوإجد  أنوبيس إإللو يقدمو وقربان إلممك، يقدميا( ذبيحة) تقدمو"
 كتبة مفتش"  "إلموقر إإللو محبوب باعتباره إلمقبرة في( مدفنو) مقبرتو إلمقدسة، إألرإضي وسيد
 " بالحضور إلممك وثائق

“Htp (di) n(y) sw.t n 1ssi kA”.“sA =f sHD sS(w) a(w) (nw) n(y) sw.t SSi.” 

 " Ssi ششي إلممك وثائق كتبة مفتش  إبنو. حسي روح إلى إلممك يقدميا( ذبيحة) تقدمو" 

‚Htp di n(y) sw.t Htp di Inpw xpi nfr Hr wAwt iptf nfrwt xppt imAxw Hr 
=sn―.“Htp di n(y) sw.t Htp di Asir rdi n =f pr.t xrw t Hnqt (n) imy-r pr.wy 
Hd (imy-r) Snwty (imy-r) is.wy (n) Xkr(w) n(y)sw.t imy-r pr sxpt n imAxw 

1ssi.” 
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 إلجميمة إلطرق  ىذه عمى إلجميل يسافر لكي ، أنوبيس إإللو يقدميا ذبيحة ، إلممك يقدميا تقدمة"
 دعاء إعطاءه. أوزوريس إإللو يعطييا قربان ، إلممك يقدميا تقدمة". " إلمكرمون  عمييا يسافر( إلتي)
( عمى إلمشرف) ، إلمزدوج إلحبوب مخزن ( عمى إلمشرف) ، إلمزدوجة إلخزإنة عمى إلمشرف( إلى)

  حسي إلمبجل ، إلمخزن  عمى وإلمشرف ، إلممكية وإلشارإت إألدوإت إلمزدوجة  إلعمل ورشة

Xry-tp n(y) sw.t imy-r kAt nbt nt n(y) sw.t Hry sStA n wDt nbt sHd sSw 
a(w) (nw) n(y) sw.t.” 

 كتبة ومفتش إألوإمر، جميع أسرإر عمى وإلمطّمع إلممك، أعمال جميع عمى إلمشرف إلممك، خادم
 " إلممك وثائق

“imy-r Snwty imy-r pr.wy HD imy-r sS imy-r xt wDt m kAt xft Hr 

 وإلمشرف ، إألحوإض عمى وإلمشرف ، إلمزدوجة إلخزإنة عمى وإلمشرف إلمزدوجة، إلشونة ناظر"
 ". إلوجود في إلعمل أوإمر عمى

 tp m anx عنخ إم تب لممدىو إلوىمي إلباب

 مكان   إلممون  إلجيري  إلحجر: إلمادة 2: إلشكل عنخ إم تب إلمدعو: إلوىمي إلباب صاحب
 J.E 1514530194 – C.G 1564– GM: إلتسجيل رقم بالقاىرة، إلمصري  إلمتحف: إلحفع

23437- S.R 14685 إإلكتشاف مكان   إلسادسة إألسرة وبدإية إلخامسة إألسرة نياية: إلتأريخ :
: وإلسمك سم 1.08: إلعرض سم2.80: إإلرتفاع: إلمقاسات 1861 مارييت بوإسطة سقارة شمال
 سم 036

 :األثري  الوصف

 لممدعو إلوىمي إلباب يضاىي ال ولكن إلسادسة إألسرة لبدإية يعود عنخ إم تب لممدعو وىمي باب
 يفضل كان وإلتي إلخامسة لألسرة تعود معمارية عناصر من إلباب ىذإ يتكون  حيث حسي

 إلوىمي إلباب صاحب إسم تحمل أخرى  لوحة ثم 4A وىي رئيسية لوحة ىناك يكون  إن أصحابيا
 بوجود إلباب ىذإ يتميز وكذلك 4C إلوىمي إلباب من إلسفمي إلجزء تغطي ستارة عمييا ويوضع
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 tp m anx عنخ إم تب ويظير حسي إلمدعو باب في كان كما عضد وليس عريضين جانبين
 فييا يرتدي زإىية بالوإن إلسابق إلوىمي إلباب في كان كما غائر وليس بارز نقش خالل من  وإقف
 حول عريضة وقالدة  إلرإبعة إألسرة نياية مع لألفرإد موضة تعد وإلتي إلصيرة إلنقبة عنخ إم تب

 إلسخم عالمة إألخرى  وباليد إلقوة رمز طويمة عصا إليدين بأحد ويمسك لمشعر كثيفة وباروكة إلرقبة
 إلباب عمى ظيرت إلتي إأللقاب عمى أكثر بالتركيز إلبحث مؤلف ييتم وىنا  xrpبـ تعرف ما أو

 إلقديمة إلدولة نياية حتى تطورىا في وإلبحث تأصمييا ومحاولة دينية أو إدإرية كانت سوإء إلوىمي
 .إأللقاب ىذه ودالالت

 : إلوىمي لمباب إلييروغميفية إلنقوش

 دي إلحتب تعويذه تحمل وإلتي إلييورغميفية بالكتابة إلبارزة إلنقوش من إلعديد إلوىمي إلباب يحمل
 إحتفال في لو تقدم جحوتي من لكل أخرى  وتعويذإت Htp di nsw Htp di Inpw إلمعروفة إف

 .عمييا حصل إلتي وإإلدإرية إلدينية عنخ إم تب ألقاب ثم wAg إلوإج

“Htp di n(y) sw.t pr.t xrw n =f m 9Hwty WAg Hb nb ra nb xtm(w) mDAt-
nTr pr aA tp m anx.” 

 كتب خاتم يومي، إحتفال وكل WAg إحتفال/ جحوتي إإللة إحتفال في إلممك يقدمو وقربان تقدمة" 
 ، إلعظيم بالبيت إإللو

 " عنخ إم تب 

1- “xtm(w) mDAt-nTr pr aA iwn smsw Inpw Hm nTr sSAt.” 

2-  “Hm nTr Nxn Ra Hry sStA Hm nTr Inpw xnty sH nTr.” 

3-  “sHD xtm(tyw) pr mDAt nTr Hm nTr 1r (m) Nxn Ra.” 

4-  “wab Wab swt (Wsr kA =f.”|) 

5-  “iry mDAt a(w) (nw) n(y) sw.t pr aA Hry sStA.” 
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6-  “Hm nTr 1wt-Hr Hm nTr (Mn kAw Ra)| (m) ah Xnw.” 

7-  “6p m anx”. 

 سشات إإلليو كاىن ألنوبيس، عمود أقدم إلعظيم، بالبيت إإللو كتب خاتم -1

 أمام وإلمقدم أنوبيس كاىن إألسرإر، عمى إلمطمع وسركاف، لمممك إلشمس معبد كاىن -2
 مقصورتو

 لمممك إلشمس معبد في حورس إإللو خادم إإللو، أرشيف أختام حاممي( مفتش) مرإقب -3
 .وسركاف

  وسركاف ليرم إلمطير إلممكي إلكاىن -4

 .إألسرإر عمى ومطّمع إلكبير، لمبيت إلممكية إلوثائق مؤرشف -5

 إقامتو مقر في( منكاورع) وخادم حتحور إإلليو كاىن -6

  عنخ إم تب -7

1-  “wab xa bA (4AHw Ra)|Hry sStA.” 

2-  “iry sSr (n) pr aA iry xt (n) pr aA Hm nTr mAat.” 

3-  “Hm nTr (2w =f wi)| imy-r Xr(yw) sDAt .” 

4-  “wab xa (4nfr =f wi)| xrp iry(w) mDAt  nb(w.”) 

5-  “wab nTry (Mn kAw Ra)|Hm nTr WADt.” 

6-  “wab wr (2a =f Ra)| iry wnDt  nTr.” 

7-  “6p m anx 

 إألسرإر عمى إلمطمع ساحورع، ليرم إلمطير إلكاىن -1
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 .ماعت إإللية وكاىن إلكبير، إلبيت أمالك وخادم إلكبير، تإلبي كتان حارس -2

 إألختام حاممي عمى وإلمشرف( خوفو) إلممك كاىن -3

 إلمحفوظات مدير إلرإئع، سنفرو ليرم إلمطير إلكاىن -4

 وإدجت إإلليو كاىن إلمقدس، منكاورع ليرم إلمطير إلكاىن -5

 إإللو صورة خادم إلمقدس، خفرع ليرم إلمطير إلكاىن -6

 عنخ إم تب -7

 إلبابان خالل من إلقديمة إلدولة عصر خالل لألفرإد ظيرت إلتي وإلدينية إإلدإرية إأللقاب أىم
 عنخ إم وتب حسي لممدعو إلوىميين

إلوىمي إلباب صاحب إسم إلتأريخ عمييا حصل إلتي إأللقاب  إلمقبرة 
 م 

T101 Giza 

PM III2 160-161 

 sAb imy-rA sS )إلكتبة عمى إلرئيسي إلمشرف ( 

imy-rA gt xnt.t )إلجنوبي إلمشرف ( 

xrp sS )كا ست   إلسادسة إألسرة ) إلكتبة مرإقب st kA 1 

T 101, Giza 

PM III2 160-161 

 sAb imy-rA sS )إلكتبة عمى إلرئيسي إلمشرف ( 

sAb aDw n imy-r gt xnt.t ) إلجنوب لمشرفين إألول إإلدإري ( 
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Hm nTr mAat )حتب بتاح إلسادسة إألسرة ) ماعت( خادم) كاىن ptH Htp 2 

T105 Giza 

PM III2 247-248, Hassan 1950: 133-142 Imy-rA wp. wt pr aA (إلمشرف 
 (إلمحكمة مفوضي عمى

sHD nHsi (إلمرتزقة إلنوبيين إلجنود مرإقب) 

Rx nsw.t pr aA (إلعظيم إلبيت ممك لدي إلمعروف) 

Imy-rA wp. wt pr aA nsw.t (إلعظيم بالبيت إلمحكمة مفوضي عمى إلمشرف) 

wab nsw.t (إلممك مطير) خنوم عنخ ني إلسادسة إألسرة ny anx xnwm 3 

T 106, Giza 

PM III2 250; Hassan 1950: 217-224 sAb iri mDA.t (إلكتاب وحارس إلقاضي)
 iqry 4 إكري  إلسادسة إألسرة 

T104, Giza 

PM III2 238-239. Hassan 1953: 57-63 sAb imy-rA sS (إلرئيسي إلمشرف 
 (إلكتبة عمى

sAb aD mr (لممقاطعة إإلدإري  وإلمسئول إلقاضي) نفر سشم إلسادسة إألسرة sSm nfr
 5 

T111, Giza 

PM III2 275. Hassan 1944: 226-235 sHD Hm kA (إلكا خدم عمى إلمشرف) 

Imy-rA sSr (إلكتان عمى إلمشرف) تف عنخ إلسادسة إألسرة anx tf 6 

Tomb 12, Deir el Gabrawy, 
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 PM IV 244; Davies 1902b: 1-13. Xry Hbt (إلتالوة كاىن) 

sDAty bity (إلسفمى مصر لممك إلختم حامل) 

smr wAaty (إلوحيد إلخميل) 

Hr-tp aA it (إلموظفين عن إألول إلمسئول) 

Hr-tp aA Dwf (دوإف مقاطعة عن إلعظيم إلمسئول) 

Smsw snwt (إألعمدة قاعة رئيس) 

Imy-rA Snwty (إلشونتين عمى إلمشرف) 

Imy-rA pr HD wy(إلخزإنتين عن إلمسئول) 

Xrp imiw nTr.w (إإللو قوة لو إلذي) 

Xpt Hwt.w nt (إلودإئع مرإقب) 

HqA Hwt (إلمقاطعة حاكم ) 

 DjAw  7 دجاو إلسادسة إألسرة 

Tomb no. 46, Deir el Gabrawy 

PM IV 242; Davies 1902a: 33; Kanawati 2005: 79-82 smr wAaty (إلسمير 
 (إلوحيد إلخميل أو

Xry-Hbt (إلتالوة كاىن) 

sDAwty-nTr (إإللو ختم عن إلمسئول) إيسي إلسادسة إألسرة Isi 8 

Tomb no. 39, Deir el Gabrawy 
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PM IV 242; Davies 1902b: 31-33; Kanawati 2005: 21-23. Although 
Kanawati (2005: 23 smr wAaty (إلوحيد إلخميل أو إلسمير) 

Xry-Hbt (إلتالوة كاىن) 

 hnqw 9 حنكو إلسادسة إألسرة 

Tomb no. 33, Deir el Gabrawy 

PM IV 246; Davies 1902a: 25; Kanawati 2007: 86-89 Xry Hbt (كاىن 
 (إلتالوة

sDAty bity (إلسفمى مصر لممك إلختم حامل) 

smr wAaty (إلوحيد إلخميل) 

Hr-tp aA it (إلموظفين عن إألول إلمسئول) 

Hr-tp aA Dwf (دوإف مقاطعة عن إلعظيم إلمسئول) 

Smsw snwt (إألعمدة قاعة رئيس) 

Imy-rASnwty.y (إلشونتين عمى إلمشرف) 

Imy-rA pr HD wy(إلخزإنتين عن إلمسئول) 

Xrp imiw nTr.w (إإللو قوة لو إلذي) 

Nfr kA ra mn anx mr mxt Hm nTr (نفركارع لمممك عنخ مين ليرم إلثاني إلكاىن) 

HqA Hwt (إلمقاطعة حاكم ) إيبي إلسادسة إألسرة Ibi 10 

Tomb A1, Meir cemetery 

PM IV 247; Blackman 1953a: 5-11 
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 HAty-a (إلحاكم) 

sDAty bity (إلسفمى مصر لممك إلختم حامل) 

smr wAaty (إلوحيد إلخميل) 

Xry-Hbt (إلتالوة كاىن) بيبي عنخ ني إلسادسة إألسرة ny anx pepi 11 

Tomb A2, Meir cemetery 

PM IV 247; Blackman 1953a: 42-47. 

 smr wAaty (إلوحيد إلخميل) 

sDAty bity (إلسفمى مصر لممك إلختم حامل) 

imy-rA SmAaw (إلعميا مصر عمى إلمشرف) 

Xry- Hbt  (إلتالوة كاىن) عنخ بيبي إلسادسة إألسرة pepi anx 12 

Tomb D2, Meir cemetery 

PM IV 254; Blackman 1924: 20 Iry-pat (إلورإثي إألمير) 

HAty-a (إلحاكم) 

smr wAaty (إلوحيد إلخميل) 

Imy-rA Hm nTr Ht Hr (حتحور إإلليو كينة عمى إلمشرف) عنخ بيبي إلسادسة إألسرة 
 pepi anx Hry ib 13 إيب حري 

Giza, West G 2184 
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Bothmer, I., ―wooden statues‖, 35-36; PM, III.1, 80-1; Reisner, G., Giza, 
218, 314.  Imy-r st xnty. W-S pr aA imy-r Xry.wa nswt n pr-aA imAxw 

xr nb. f wab nswt rx nswt  

 أو إلمحترم لعظيم، لمبيت إلممكية إلمقاليد عمى إلمشرف إلعظيم، لمبيت إألرإضي عمى مشرف
 Ax نسوت إت مرو أخ إلسادسة إألسرة بدإية .  إلممك لدى وإلمعروف إلنقي سيده من إلمبجل

mrw.t nswt 14 

Saqqara, tomb of kaemhesit and Kapunesut Imy-r qd. w n wab Hry-sStA 
(n) wab, wab nswt imy-r qd. w n pr dwAt, nb imAxw xr nTr aA imy-r qd. 

w n sxwt nb (wt) mry it. f imAxw xr it. f imAxw xr mwt. f 

 إلبيت بنائي عمى مشرفإل إلممكي، إلنقي لمورش إألسرإر مشرف إلورش، بناءين عمى إلمشرف
 وإلمبجل أبيو محبوب إلحقول كل بنائي مشرف إلعظيم، إإللو إحترإم يمتمك إلذي إلصباح في إلعظيم

 kA (i) pw nswt  15 نسوت بو كاو إلسادسة . أمو من وإلمبجل أبيو من

Giza, IX, Junker, G., 184-191; PM, III.1, 106 Rx nswt, wab nswt, 
imy-r Hm w kA, sHD sS. w Snwt. 

 Stwi 16 شتاو إلسادسة إألسرة وبدإية إلخامسة إألسرة نياية إلشونة لكتبة إلمرإقب

Hassan, Giza, II, 15-31; PM, III.1, 272 Rx nswt, Hry-tp nxb Hm nTr 
xa. f ra, wab nswt, sAw Srqt pr aA, imy-r Hm. w-kA, sHD Hm. w kA 

 عنخ إلسادسة إألسرة إلعظيم بالبيت سمقت إإلليو وساحر خفرع وخادم إلممك، لدى إلمعروف
 anx Sps kA.f 17 إف كا شبس

PM, III.1, 272; Hassan, Giza, II, 32-45; Lehmann, Kat. G387. Wab nswt 
xrp sH, imy-xt Hm. w kA n sbAt (yw) nswt, Hm nTr Mn kAw ra 
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 سخم إلسادسة إألسرة إلممكية لألوإمر إلكا خدم إشرإف تحت إلعشاء صالة مدير إلممكي إلنقي
 sxm anx ptH 18 بتاح عنخ

 عثر وإلتي إلسادسة إألسرة إلى تعود إلتي إلوىمية إألبوإب من 18 عدد( 1) رقم إلجدول يوضح
 مؤلف قام إلتي باأللقاب عمييا وجدت إلتي ألقابيا مقارنة بيدف وذلك مختمفة أثرية بأماكن عمييا
 ىذه لتأصيل وذلك بالقاىرة، إلمصري  بالمتحف إلمنشورإن غير إلوىميان إلبابان عمى بشرحيا إلبحث
 قد لألفرإد إإلدإرية فاأللقاب إلسادسة إألسرة وحتى إلرإبعة إألسرة منذ تطورىا مدى ومعرفة إأللقاب
لغاء مناصب إستحدإث وتم. تطورت  وقد. إلقديمة مصر في إإلدإري  إلجياز تطور حسب أخرى  وإ 
 إلعديد حممت قد إلجبرإوي  دير منطقة من لألفرإد إلوىمية إألبوإب بعض أن إلجدول ىذإ من لوحع
( إلسفمى مصر لممك إلختم حامل) sDAty bity( إلتالوة كاىن) Xry Hbt مثل إليامة إأللقاب من

smr wAaty (إلوحيد إلخميل )Hr-tp aA it (إلموظفين عن إألول إلمسئول )Hr-tp aA Dwf 
 Imy-rASnwty.y( إألعمدة قاعة رئيس) Smsw snwt( دوإف مقاطعة عن إلعظيم إلمسئول)
 إلشائعة إأللقاب من وىي( إلخزإنتين عن إلمسئول)Imy-rA pr HD wy( إلشونتين عمى إلمشرف)

 مسئول مثل إلقديمة إأللقاب لبعض تطور نتاج وكانت سةإلساد إألسرة عصر خالل لألفرإد
.  إلسادسة إألسرة خالل إال تظير لم جديدة ألقاب تعد وإلتي إلخزإنتين عن وإلمسئول إلشونتين
 ربما ولكن إلخزإنة عن إلمسئول أو إلممكية إلشونة مسئول عن عبارة إلخامسة إألسرة خالل وكانت

 إلقيام مع أعمى وظيفية درجة إلشخص تولى إلى يشير بالمثني إلسادسة إألسرة خالل تظير أن
 إلمنصب في وظيفية درجات ىناك يكون  بأن إلقديم إلمصري  عميو حرص ما وىو إلعمل بنفس

ختيار إألكفاء إلموظفين بين إلتنافس إلى إلنظام ىذإ ييدف حيث إلوإحد،  إلمجيود صاحب وإ 
 إإلدإرية إأللقاب بين إلفرق  توضيح إلى إلبحث يسعى لذلك. أعمى درجات لرفعو منصبو في وإلتميز
 إلثناء من كنوع إلقديمة إلدولة عصر خالل إألفرإد عمييا حصل إلتي إلشرفية إأللقاب وبين إلوظيفية
 إلوىمية إألبوإب بعض عمى وجدت إلتي إأللقاب من مجموعة بإختيار إلبحث مؤلف ويبدأ.  وإإلثابة
 . أصميا ومعرفة تطورىا لتتبع إلسادسة إألسرة عصر خالل

 إلقديمة إلدولة عصر خالل وتطورىا إألفرإد لكبار إإلدإرية إأللقاب: أوال  

  Xry-tp لقب
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 Hry   أوناس ليرم إلصاعد إلطريق شمال تقع إلتي حتب أخت مقبرة في مرة ألول إلمقب ىذإ ُذكر
tp nswt، شانف نفرت إي" إلمدعو إألشخاص ألحد إلمقب ىذإ ُذكر كذلك iy nfrt SAnf وإلذي 

 وقد ، رقم بسقارة توجد حيث ، nswtبـ متبوع إلمقب وكان أوناس إلممك عصر إلقديمة لمدولة تعود
 كان إلمقب ىنا isTiTi  إيثثي لممدعو إلقديمة إلدولة مقابر أحد بجوإر وجد عتب عمى أيضا   ُوجد
 إلقديمة إلدولة مقابر أحد في إلمقب ىذإ عمى ُعثر فقد إلجيزة مقابر عن أما   Snwt بـ متبوع

 ُوجد فقد إلوىمية إألبوإب مستوى  عمى أما ، إلسادسة إألسرة منتصف إلى تعود وإلت  IHy لممدعو
C 164 (E 3904 .) إلموفر بمتحف وإلمحفوظ  Isi لممدعو إلوىمية إألبوإب أحد عمى إلمقب ىذإ
 متبوع كان وقد no. 67 (D 16  يكا إم عنخ لممدعو Xry-tp لقب عميو ُوجد آخر وىمي باب
 لنياية يعود 1191 إلبريطاني بالمتحف محفوظ آخر وىمي باب يوجد كما ،nswt نسوت بكممة
  مرتين متكرر بشكل إلمقابر أحد عمى ُوجد قد إلمقب ىذإ أن بالذكر إلجدير. إلسادسة إألسرة عصر
  Xry tp nswt- Xry tp nswt يحممو إلذي إلشخص أىمية عمى لمتأكيد كان ربما

 Xry—tp بالشكل يظير وكان إلخامسة إألسرة منتصف من تقدير أقل عمى إلمقب ىذإ ظير لقد
Snwt وىو آخر بتطور إلخامسة إألسرة نياية مع ظير كماXry-tp m prwy  وكذلك Xry-tp 
Wsxt  إألول بشكمين ليظير إلسادسة إألسرة عصر خالل لألفرإد إلمقب ىذإ تطور Xry-tp 
nswt ىو إلثاني إلشكل أما Xry-tp nswt pr aA  إألسرة خالل إلمقب ىذإ ظيور ويختمف 

 دورإ   تمعب كانت وإلتي إلممكية إلشونة عن إألول إلمسئول إلى يشير كان حيث لألفرإد، إلخامسة
 وصالحيات بنفوذ يتمتع إلمقب ىذإ حامل وأصبح إلخامسة إألسرة عصر خالل إإلقتصاد في كبيرإ  
 Xry—tp nswt وىو أخر بشكل إلمقب ىذإ إألفرإد حمل فقد إلسادسة إألسرة خالل أما. كبيرة
 .   وإلقوة إلنفوذ حيث من( إلممك تحت) إلممك بعد إلثاني إلشخص إلى يشير وإلذي

    sHD sS(w) a(w) (nw) n(y) sw.t xft Hr:  لقب

 إلقديمة إلدولة عصر وخالل عام بشكل إلقديمة يةإلمصر  إلحضارة في كبيرة مكانة إلكاتب إحتل لقد
 خالل من إلكاتب عمييا حصل إلتي إإلمتيازإت خالل من جميا   إألىمية ىذه وظيرت خاص بشكل
 مينة تطورت وقد. عمييا حصل إلتي وألقابو إسمو ويخمد مقبرة لو ينقر بأن لو ُسمح فقد إلممك
. إلكتاب من مختمفة فئات ىناك أن وإتضح إأللقاب خالل من ذلك وظير إلقديمة مصر في إلكاتب
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 إألسرإت عصر خالل ظيوره منذ إلمقب ىذإ تطور وكيف فقط إلممكي إلكاتب عمى إلمؤلف ويركز
 من مجموعة عنو ومسئول إلممك لوثائق متعددة أقسام ىناك كان. إلسادسة إألسرة نياية حتى

 أو إلوإردة إلممك وثائق كل مرإقبة ىو إلرئيسي دوره يكون  مرإقب أو مشرف أو مسئول وليم إلكتاب
 إلى إنقسمت إلممك وثائق قسم أن إلى Strudwick ويشير. مرموقة ومكانة ثقة ذإ ويكون  إلصادرة
 Imy-r لقب مع imy-r sS nswt  لقب دإخميا يعمل ومن أصحابيا حمل رئيسية أقسام ثالث

Hwt wrt إلسادسة إألسرة عصر خالل فقط وإحدة حالة عدإ ما إلوزرإء من معظميم كان وقد    

 ألربع فقط قميل بشكل وُجدوإ قد آخر لقب مع إلمقب ىذإ ولعل إلممك وجود في إلى إلمقب ىذإ يشير
 شخص أمثمة إألربع ومن منف، في وإألخرين مير في أحدىم إلمقب بيذإ ظيروإ من ىم أشخاص

 عمى بدأ قد إلمقب ىذإ إن xft -Hr  إلثاني نفر سشم إلمدعو وىو وزيرإ   يكن لم من ىو فقط وإحد
يركارع إلممك عصر منذ إألرجح  ويري  ذلك، قبل بيروقرإطي إدإري  نظام ىناك أصبح أن منذ نفرإ 
Helck بـ عرفت وإلتي إإلدإرية إأللقاب ألحد تطور يعد إلمقب ىذإ أن mDH sS nswt .ويعقد 
 منف من شخص 30 وجود إلى يشير حيث sS nswt ونظيره إلمقب ىذإ ظيور بين مقارنة قنوإتي

  sS nsw لقب شخصا   47 حمل حمل بينما sS nswt xft Hr pr aA وىو إلمقب ىذإ حمموإ قد
 إلتي إأللقاب أىم أحد إلى يشير كما. معا   إلمقبين كمتا يحممون  من ىم أشخاص 7 فقط ويوجد

  Xry-tp nswt لقب كان بينما rxyt nswt ىو إلقديمة إلدولة عصر خالل إلمقب بيذتا إرتبطت
 .إلسادسة إألسرة عصر خالل sS nswt xft Hr pr aA بمقب إلمرتبط إلمقب ىو

 إلوقت نفس في imy-r sS nswt  لقب حمال قد شخصين يوجد إلخامسة إألسرة عصر خالل
 حيث أىمية أقل شخص وإلثاني إلممكية، إلوثائق بقسم مرتبط إلرجل ىذإ وكان وزيرإ   كان منيم وإحد
 إلمقب ىذإ أصبح حيث تغيير حدث إلخامسة إألسرة نياية ومع. فقط إإلدإرة عن ومسئوال   مشرفا   كان
 إلوزرإء غير إألشخاص بعض يوجد ذلك من إلرغم وعمى ليم بو ويشار فقط إلوزرإء سوى  يحممو ال
 كان ولقد. إلمحمية إألقاليم إدإرإت بعض بإمتدإد أكثر إرتبطوإ قد ولكن إلثاني، بيبي إلممك عيد من
 مقبرة) إلرإبعة إألسرة منتصف منذ ظير حيث ،sS nswt xft-Hr لقب من أقدم  sS nswt لقب
Isi ومقبرة سقارة في nfr منتصف مع ولكن إلقديمة إلدولة نياية حتى إلمقب إستمر وقد(  بالجيزة 

 عصر خالل وإسع نطاق عمى أصبح ولكن  sS nswt xft-Hr لقب ظيور بدأ إلخامسة إألسرة
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 ولم rxyt nswt إألخر إلمقب عن  Xry-tp nswt لقب مع وإضح بشكل وإرتبط إلسادسة إألسرة
 من إلعديد بو إرتبط إلذي sS nswt بمقب إرتبط كما دينية ألقاب sS nswt xft Hr بمقب يرتبط

 smr waty - sDwty bity Xry-Hb مثل إأللقاب

 sS nswt عن قوي  لقب ىو  xft-Hr لقب أن إلسادسة إألسرة عصر خالل إألفرإد إعتبر ولقد
 إأللقاب أىم أحد أصبح وإلذي إلممك وثائق مرإقب إلى يشير وإلذي  sHD sS لقب ظيور وكذلك
 أحد ويوجد imy-r sS nsw لقب محمو حل وإلذي إلسادسة إألسرة عصر خالل لألفرإد إإلدإرية

 ,Xry-tp nswt, sS nswt xft-Hr بالترتيب إأللقاب ىذه يحمل( Idw II) إلمدعو إألشخاص
sHD sS nswt, imy-r pr aSA  .شخص خالل من عميو إإلشرإف يتم كان إلرئيسي إلقسم 

 إلثالث إألقسام أن إلممكن من pr n nswt أو iswy كـ عرف وقد imy-r sS nswt لقب يحمل
 iswy- pr hry xtm mDAt/ iswy pr mDAt/ iswy pr Hryw إألتية باأللقاب إرتبطت قد

wDb إلممكية، إلوثائق قسم تتبع إلتي إألقسام ىذه عمى إلمشرف ىو وإحد شخص ربما وكان 
 إإلدإرة نفس تتيع أخرى  إقاليم إلى ويمتد إلقصر دإخل إألعمال من كبيرة مساحة إلقسم ىذإ ويغطي
 ولعل وإحد، وقت في أوإمره كل ونشر إألقاليم جميع في إلممك نفوذ بسط إلى جميعيا وتيدف
 إلى يشير وإلذي إلخامسة إألسرة عصر خالل كان sS nsw pr aA عا بر نسو سش لقب ظيور
 وبدإية إلخامسة إألسرة نياية مع إلمقب تطور ثم إلعظيم إلبيت عن إلمسئول إلممكي إلكاتب فكرة

 .sS nswt xft-Hr  وأصبح إلسادسة إألسرة

 imy-r prwy-HD لقب

 خالل ظيرت إلتي إإلدإرية إأللقاب أىم منimy-r prwy HD  و imy-r pr HD إلمقبين كمتا يعد
 imy-r  منيا متنوعة أشكال عدة في إلمقب ىذإ ظير وقد. بالخزإنة يعرف ما إلدإرة إلقديمة إلدولة

pr HD n Xnw وكذلك imy-r prwy-HD n Xnw، فظير إلمموك بأسماء إرتبط كماimy-r 
pr HD n snfr/xwfw/Dd.f ra .مرتبطة سوإء محددة خزإئن تبين لكي ظيرت إأللقاب ىذه كل 

 إلدولة رجال لكبار إلمقب ظير وقد كثيرإ   تتكر لم ولكن إلممك بشخص أو إلعاصمة مثل بالمكان
 إلخزإنتين عمى إلمشرف"  لقب حمل إلذي  kAi prبر كاي إلمدعو منيم إلقديمة إلدولة خالل

imy-r prwy HD . 
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 لبدإية تعود لدينا إلمعروفة إألمثمة ولكن إلرإبعة إألسرة بدإية منذ ظير قد imy-r pr HD لقب نإ
 أصبح ولكن إلرإبعة إألسرة منتصف مع ظير فقد HD imy-r prwy لقب أما إلخامسة، إألسرة

 في وشائعة معروفة إأللقاب ىذه تكن ولم إلخامسة إألسرة منتصف خالل إنتشارإ   وأكثر معروف
 .إلقديمة إلدولة عصر نياية وحتى إألول بيبي إلممك عصر منذ وإنتشرت عرفت ولكن ألقاليم،إ

 إلمقب إلجبانة إلشخص إسم إألسرة

 imy-r pr HD لقب

  إلرإبعة إألسرة بدإية

ph-r-nfr إلمنفية إلجبانة Imy-r pr HD 

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة mry إلرإبعة إألسرة منتصف

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة nfr إلرإبعة إألسرة نياية

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة isi إلرإبعة إألسرة نياية

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة kAi-m-qdi إلخامسة إألسرة منتصف

  إلخامسة إألسرة منتصف

wr-irni إلمنفية إلجبانة Imy-r pr HD 

  إلخامسة إألسرة منتصف

ny-kAw-pth يةإلمنف إلجبانة Imy-r pr HD 

  إلخامسة إألسرة منتصف

dfAwi إلمنفية إلجبانة Imy-r pr HD 

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة Xa inpw إلخامسة إألسرة نياية
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 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة kAi pw pr إلخامسة إألسرة نياية

 Imy-r pr HD إلمنفية إلجبانة sSmw إلخامسة إألسرة نياية

 imy-r prwy-HD لقب

 imy-r prwy-HD إلمنفية إلجبانة Axi إلخامسة إألسرة نياية - منتصف

 Imy-r prwy-HD n Xnw إلمنفية إلجبانة dfAwi إلسادسة إألسرة منتصف

 Imy-r Snwty لقب

 إلدخول حركة بمرإقبة يسمح إدإري  بشكل إلشون  دإخل إلعمل بترتيب إلقديم إلمصري  قام لقد
 إلشون  وىي إلممك يتبع ما منيا إدإري  بشكل قسميا وقد إلشون  ىذه دإخل منتج يأل وإلنقل وإلخروج
 مشرفين عنيا مسئول يكون  أخرى  أقاليم في شون  إدإريا   ويتبعيا إلعاصمة في توجد وإلتي إلممكية
 .إلممك إدإريا   تتبع كانت وكميا وبالمعابد باألفرإد خاصة وشون 

 يشير إألول إلمقب إن Imy-r Snwty ولقب Imy-r Snwt لقب بين إلتفرقة من البد إلبدإية في
 ال وإلذي إلثاني إلمقب عن يختمف وىذإ ووإضح مباشر بشكل إلشون  عن إلمسئولين إلى حامموه
 أناس إلى إلسادسة إألسرة عصر خالل إلمقب يشير ولكن نفسيا إلشوون  مينة إلى حامموه يشير
 . إلممكي إلبالط في مرموقة مكانة يحتمون  أىمية أكثر

 ألقاب مع وإإلرتباطات إلتاريخية إلتطورإت من إلكثير لو إلمقب ىذإ إن Imy-r Snwt  لقب إن
 خالل لألفرإد معا   إلمقبين كمتا سار وقد PH-r-nfr imy-r Snwt nbt nt nswt مثل أخرى 
 إألسرة نياية مع تطور ثم إلشون  عن إلمسئول إلى إلمقب ىذإ حامل يشير وكان إلخامسة إألسرة
 أما ،imy-r pr HD إليامة إأللقاب بأحد مرتبط كان وإلذي imy-r kAt nb nt nswt ليصبح
 حمموإ إلذين إألشخاص من إلعديد وجد حيث إدإري  منو أكثر شرفي لقب فيو Imy-r Snwty لقب
 لتأريخ مصدرإ   إأللقاب ىذه تصبح بأن إلباحث يمكن ما وىو إلسادسة إألسرة بدإية مع إلمقب ىذإ

 يحصل إلتي إلترقي من درجة ىو إلمقب ىذإ إعتبر إلقديمة، إلدولة عصر خالل إلوىمية إألبوإب
 إلشرفية إإلدإرية إأللقاب من إعتبر لذلك imy-r Snwt لقب سابقا   يحمل كان إلذي إلشخص عمييا
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 ممن شخصا  ( 20) عدد أن تبين وقد. إلسادسة إألسرة عصر خالل كبير بنفوذ صاحبيا يتمتع إلتي
 لقب حمموإ ولكن إلشون  إدإرة في إدإريا   تدرجوإ قد يكونوإ لم إلوزرإء من كانوإ إلمقب ىذإ حمموإ

imy-r Snwty إدإري  منصب في إلتكريم من كنوع مباشرة . 

 إلسرة خالل إلمقب حمموإ أشخاص 6 أو 5 بين أن نجد إلوزرإء لغير إلمقب ىذإ تطور وبتتبع
 ىذإ يحممون  لمن إلقميل إلعدد وىذإ إلسادسة إألسرة عصر خالل أشخاص 8 أو 7 مقابل إلخامسة
 يستحقون  ممن جدإ   صغير مجموعة سوى  شخص ألي إلمقب ىذإ يعطوإ لم إلمموك أن يبين إلمقب
 أعمال في طويمة فترإت خدموإ إلذين لألشخاص شرفي وسام أو كنوط وإ عتبر خاص نوع من إلتكريم
 .  عالية بكفاءة إدإرية

 خالل من ذلك وإتضح إلخامسة إألسرة عصر خالل وإضح بشكل إلشون  ىذه في إلعمل إنقسم وقد
 لقب كان إلرإبعة إألسرة عصر خالل ذلك قبل imy-r Snwt / imy-r Snwty إلمقبين ظيور

imy-r Snwt nswt  ىذإ فيو يمارسون  مكان وجود دون  إألشخاص عميو يحصل لقب مجرد 
 عكس ووإضحة محددة وظيفية ميام دون  إلمقب وزير من أكثر حمل إلرإبعة إألسرة فخالل إلمقب
 إلشون  إدإرة دإخل أخرى  مناصب يحممون  imy-r Snwt لقب يحممون  من وكان إلخامسة، إألسرة
 . إلشون  دإخل إدإرية مناصب يتولون  ال يحممونو ما كان  imy-r Snwt لقب كان بينما

 في كان لمشون  وإلفعمية إلحقيقية إإلدإرة وأن شائعا   يكن لم imy-r Snwt لقب أن بالذكر وإلجدير
 عصر خالل إلمقب ىذإ حمموإ من أكثر ىم إلوزرإء وكان imy-r Snwty لقب يحممون  من يد

 .إلقديمة إلدولة نياية مع مكانة أقل أشخاص يحممو وأصبح إلسادسة إألسرة

 Wab لقب

 لعصر يعود حيث إلقديمة مصر في إألفرإد حمميا إلتي إأللقاب أقدم من وإحد wabإلطاىر لقب إن
 إلعميا إلطبقة من سوإء إلمقب بحاممي إىتمت قد  إلبحثية إلدرإسات من كثير ولعل إألسرإت قبل ما
 بو إلمرتبطو وإأللقاب إلقديمة مصر في إلكينوت إلدرإسات من إلكثير تناولت فقد إلدنيا، إلطبقة أو

 إرتباطو ومدى إلقديمة إلدولة عصر خالل  wabإلوعب لقب بتطور إلبحث مؤلف ييتم ىنا ولكن
 ظير ولقد  يطير wab إلفعل ومن" طاىر" wab إلصفة من  wab إلمقب إشتق لقد. أخرى  بألقاب
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 ىذإ تغير حيث إلتطيير ماء منو ينسكب إناء رأسو وفوق  جالس برجل إلثالثة إألسرة عصر خالل
.  إلتطيير ماء منو تنزل كبير إناء شكل ليصبح إلوسطة وإلدولة إألول إإلنتقال عصر خالل إلشكل
 أي فعل وعدم بالقسم إرتبط ولكن إلحرفي إلمعنى أي بالتطيير فقط ليس wab إلـ لقب إرتبط ولقد

 إإللو كالم ويتقبل إلخطايا من نفسو يغسل أن بمعنى إرتبطت كما.  ink wab kwi  ذنوب
dr.(i). iw. i xsf.n itw.i sHr  isft irt.i  طردت ولقد إلشريرة إألفعال كل تركت لقد" وتعني 

 ."  فعمتيا إلتي إلخطايا كل أزإلت ولقد شروري 

  المقب ظهور بداية

 تعود وإلتي( H6 247 رقم) حموإن مقابر أحد في عمييم عثر لوحتين عمى wab لقب ظيور يعود
 wab  لقب صاحبيا وحمل إلمقبرة سقف في وجدت وإلتي( 24 رقم) إألولى إلموحة.  إلثالثة لألسرة
nswt  لقب أن إلى زكي ويشير إلثانية إلموحة وكذلك wab باليدين إلخاصة إلطيارة إلى يشير 
 قبل إليدين غسل عادة عرفوإ قد إلمصريين بأن ويكمل إلمقب بجانب إلمخصص إستعمال تم حيث
 وأصبح wabإلـ لقب تطور في دوره إلقديمة مصر في إلديني إلنظام لتطور وكان.  إلوجبات تناول

 بطينا ni kA anx كا عنخ ني بمقبرة ظير ما وىو دينية بطقوس مرتبطة ومسؤليات وإجبات لو
 أني" منيا إأللقاب من مجموعة إلمقبرة صاحب حمل وقد أوسركاف إلممك لعصر وتعود إلجبل

 .    شي كل فوق  إلطاىر

 In Ḥm n Wsr-kA. F wḏ wab n Ḥt-ḥr nbt R-in ir ḫ(w)t nb akt. s r ḥwt-nṯr 
ink is wab ḥr ḫ(w)t nb  

 كاىن دور إلى تشير وإلتي wab pXr HA Hr لقب ظيور بدأ إلرإبعة إألسرة عصر وخالل
 إحتفالية في يخدم تعني pXr hA كممة أن إلى    Posener أشار حيث إإلحتفال أثناء إلتطيير

 بأن  text 44A نص في جاءت وقد إليرم حول منطقة في يخدم بأنو إلكاىن ىذإ دور عرف وقد
 خالل wab لقب وينقسم. طقوس عمل يتم حيث نفر رع مقبرة حول إلطريق تعني إلكممة ىذه

 جنائزية بألقاب وإرتباطو wab ولقب ممكية بألقاب وإرتباطو wabإلـ لقب إلى إلقديمة إلدولة عصر
 إلقديمة إلدولة عصر خالل  wab لقب إرتبط حيث. بالمعبودإت وإرتباطو wabإلـ لقب وأخيرإ  
 أنو Junker يشير حيث  Hm nTrبمقب إلمقب ىذإ إرتبط وقد wab nswt إلجنائزية إلممك طقوس
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 سيدة  منيم إألقل عمى وإحدة  إلمقب ىذإ حمموإ إلقديمة إلدولة عصر خالل شخص 16 إألقل عمى
 إلوىمي إلباب عمىwab nswt  لقب زوجيا يحمل كماIHy wbt: Iḥi (1-017F  ) تدعي

 إلباب خالل من لنا يقدم وإلذيid.ii  (1-121M ) رقم  بالقاىرة إلمصري  بالمتحف بو إلخاص
 Hm لقب يحمل وأصبح منصبو في ترقى قد بأنو إلسادسة لألسرة يعود وإلذي بو إلخاص إلوىمي

nTr ra إألسرإر عمى إلمطمع لقب حمل ثم Hry sStA. 

 إلمقب ىذإ ربط تحاول كثيرة أرإء فيناك إلمالكة بالعائمة إتصالو ومدى wab nswt لقب عن أما
 بينما ،Erman كذلك و Grapow  ومنيم إلطبي إلجانب من إلممك عن إلمسئول أو إلممك بطبيب
  إلبعض أشار كما طبيا   منو أكثر إلممكية بالطقوس إرتبط قد إلمقب ىذإ أن إلى  Junker يشير

wˁb nswt n 3ḫt(y)-Ḫwfwعضد وقد  Goedicke رأي Junker لقب إلى وأشار wab 
nswt  أو إلممكي إلقصر أو باليرم إرتبطت سوإء إلدينية إلممك طقوس عن إلمسئول كونو يعدو لم 
 بشكل طإرتب وإلذي Wab nswt pr-aA لقب إلخامسة إألسرة نياية مع ظير وقد.   mrt معبد

 سد إلمدعو منيم إلمقب يحممون  أشخاص ثالث وعرف إلعظيم إلبيت أو إلعظيم بالقصر مباشر
 من wab لقب تطور كما.  Rrmw. إلمدعو وإألخير  Xnm Htp حتب وغنم sd Htp  حتب
 حيث إلخامسة إألسرة نياية خالل وبالتحديد إلقديمة إلدولة عصر خالل إألفرإد بعض ألقاب خالل
.  إلمالكة إلعائمة مع دورىم إلى يشير وىنا wab ms.w nswt ولقب wab mwt nswt لقب ظير

 .  فقط إلسادسة إألسرة بمموك وإرتبطت أوناس بيرم مرة ألول wab Snty لقب ظيور بالذكر إلجدير

 xtm nTr لقب

 ذكر شخص منيم ولكن إإللو ختم بحامل يعرف وإلذي إلمقب ىذإ يحممون  كثر أشخاص يوجد ال
 imyلقب حمل حيث ikhi إلمدعو إلشخص منيم إلحمامات، بوإدي إلجرإفيتي إلنقوش من إربع في

irty aprw wjA ixy   إالستكشافية إلرحالت إلذكرى  إلحياء إلنصوص جميع كتابة تمت وقد - 
 بيبي إلممك لعصر عشر إلثامن إلعام في حدثت إلتي - وإحدة إستكشافية رحمة إألرجح عمى أو

 لقب عن معمومات تقدم إلتي إلقديمة إلدولة عصر من إلنصية إلمصادر من إلعديد وىناك إألول
xtm nTr .إلبيانات تشمل إلتي إألولية إلمصادر كونيا وأوال   متميزتين، فئتين إلى ىذه تقسيم يمكن 

 نقوش تحتوي  أن إلمتوقع من. وإلثاني إلمقب ىذإ حمموإ إلذين إألشخاص مقابر من رئيسي بشكل
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 ختم حامل لقب أن وإلغريب. إلمنصب ىذإ عن إلمتوفرة إلمعمومات من كاممة مجموعة عمى إلقبر
 صحيح ىو ما عكس عمى صاحبيا، وظائف عن شكل بأي يعبر ال ذإتو حد في xtm nTr إإللو
 إلتي إلسياقات ولكن كينوتي، عنوإن وكأنو ما حد إلى يبدو. عسكرية ألقاب و إإلدإريين معظم في

 في فقط منيم إلقميل فإن ، ذلك عمى وعالوة ، ألصحابيا إلمدنية إلوظائف عمى تشيد فييا يحدث
 منيا أكثر إليي غمى تشير ال ىنا  nTr كممة بأن يقول رإي وىناك. كينوتية مناصب شغل إلوإقع
 يعتبر فعادة إلبحرية وبين Xtmty nTr لقب بين إلبعض ربط كما.  وإلسيادة إلسيطرة إلى إشارة
 ثالث يوجد حيث إلحممة، زعيم أو أميرإل أو قارب قبطان أنو عمى عادة   تفسيره ويتم بحري ا عنوإن ا
 :بالبحرية إلمقب ىذإ لربط رئيسية أسباب

 aAwi أو m wiA أو wiA إألتية بالكممات يستكمل إلمقب ىذإ كان: إألول

  وإضحة بحرية ألقاب حمموإ Xtmty nTr لقب حمموإ إلذين معظم: إلثاني

 إلى بحرية رحالت في إإلليي إلختم لقب حاممي مشاركة يوضحان نصين إألقل عمى يوجد: ثإلثال
 .إلجنوبية وإألرإضي وبيبموس بونت

   inn(.w) xr(y.w)t m xAs.wt لقب

 إألجنبية إلدول تنتج ما يحضر من" إلى ويشير إلسادسة إألسرة عصر خالل ظير ىام آخر لقب
"inn(.w) xr(y.w)t m xAs.wt  إألسرة نياية مع وإضحا   إلخارج في إلمصري  إلنشاط كان حيث 

.  إألجنبية إلبالد خيرإت جمب بيدف إإلسكشافية إلرحالت من إلكثير إلمموك أرسل حيث إلخامسة،
-Xkr ny إأللقاب بأحد إلسادسة إألسرة وخاصة إلقديمة إلدولة عصر خالل إرتبط إلمقب ىذإ بدإية
swt كممة تشير حيث تفسيرىا، في كثير جدإل عمييا حدث وإلتي Xkr ومترإدفات كثيرة معاني إلى 
 تم قد Xkr ny-swt إلمقب ىذإ أن إلى إإلشارة تم لقد.  أدوإتو أو إلممك زينة ىي إألقرب ولكن

ا إلممكن من كان كمكافأة، إلقصر وعمال لممسؤولين ، أخرى  إستخدإمات بين من إعطاء،  أن أيض 
 Xkr ترجمة فإن ، إالعتبار في إلظروف ىذه أخذ مع. أجنبية دول مع لمتدإول مادة بمثابة تكون 

ny-swt as إلمركب إلتعبير في مماثمة عامة معالجة رؤية يمكن كما"  إلممكية إلفخامة" إلى تشير 
inw n Xkr nyswt إلعديد ناقش لقد إلسابقة لممصطمحات كمرإدف فقط وإحدة مرة إثباتو تم إلذي 
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 تتناسب"( إحضاره يتم ما" أي" )إستيرإد" أو" إنتاج" أنيا عمىinw إالقتصادي إلمعنى إلعمماء من
ا  شيوع ا إألكثر إلعام إلتعبير ىو inw إلوإقع، في. بيا إلمتعمقة إلصفات معنى إلعام مع تمام 

 منتج كل( أحضر) أحضر" لحرخوف. إلذإتية إلسير في إألجنبية إلمنتجات إلى لإلشارة تستخدم
(inw )إألجنبية إلمنطقة ىذه من (Yam )كبيرة بكميات. 

 ny"خنتي عنخ ني" لممدعو إلوىمي إلباب عمى ُوجدت إلتي إلتقميدية وغير إلمثيرة إأللقاب بعض
anx xnty   مثل ألقاب يحمل وىو خاصة إلدرإسة من لممزيد وتدعو إلسادسة إألسرة إلى وتعود 

 xrp wab nswخوفو إلممك بيرم إلمطيرون  إلكينة ورئيس imy-r mSaإلجيش عمى إلمشرف
Axty xwfw إلممكية إلمرإكب ومرإقبrx nsw xrp (i)m(y-w) sA aD(-mr) grg.t xrp (n) 

wab(w) nsw.tH imHtp  ، يناقش حيث Junker نفس يحمل إبنو أن نرى  أن إلمدىش من إنو 
 لألبناء تورث إلقديمة مصر في إلوظائف كانت ىمى ىام بتساؤل تطرح ربما وإلتي أبيو إلقاب

 رئيس بمقب مقارنة أقل مكانة في أشخاص يحممو لمتطيير إلممكي إلكاىن لقب بأن ويقول ويستطرد
 إلكينة من مجموعة عن مسئول أصبح حتى إلوظيفة في تدرج أنو يعني وىذإ إلمطيرون  إلكينة
 ىذه أىمية إلى البدإإلشارة كما.  إلممك عند أعمى رتبو لو أعطى وإلذي بو مقارنة مكانو إألقل

 جدول) إلسادسة إألسرة قبل تظير لم وإلتي إلعسكرية إأللقاب ظيور بدإيات ىي تعد إلتي إأللقاب
 إإلدإرية إلوظائف بعض توريث بشأن إلمصريات عمماء بعض إدعاء صحة يثبت ما(. 2 رقم

 يشير إلمقب وىذإ" إلطائفة أعضاء رئيس" بأنو خنتي عنخ ني لقب ىو إلقيدمة مصر في إلكبيرة
 ولكن بالتحديد إلمقب ىذإ وظيفة معرفة واليمكن إلممكي إلقصر في كبيرة مكانة تبوأه إلى حاممو
 كانوإ إلمقب ىذإ حاممي كل وأن" رع وسر ني" عيد في مرة أول ظير إلمقب ىذإ بأن Kees  يشير

 وأن تورث كانت إأللقاب ىذه بأن Kees & Roth من كل ويرى  كبير بشكل لمممك مقربين
 ينطبق ما وىو إلجيش قيادة مناصب يتولون  ما وغالبا   بالممك كبيرة قرب درجة عمى كانوإ أصحابيا

 . خنتي عنخ ني إلوىمي إلباب صاحب حالة عمى
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 ونتائج مناقشة

 وتطورىا إلسادسة إألسرة عصر خالل إألفرإد تخص إلتي لأللقاب إلسابق إلعرض من يتضح     
 مع بالقاىرة إلمصري  بالمتحف منشورة غير وىمية أبوإب عمى بالتطبيق إلقيدمة إلدولة عصر خالل
 وتعد إألفرإد بيا إختص إلتي إأللقاب من مجموعة ىناك أن إلمنشورة إلوىمية إألبوإب من غيرىا
 منذ ظير وإلذي Xry tp مثل ألقاب عدة إلبحث مؤلف رصد وقد لمدولة إإلدإري  إلييكل في تطور
 إلخامسة إألسرة منتصف من تقدير أقل عمى  Snwt بإضافة وتطور لألفرإد إلرإبعة سرةإأل عصر
-Xryوىو آخر بتطور إلخامسة إألسرة نياية مع ظير كما ،Xry—tp Snwt بالشكل يظير وكان

tp m prwy  وكذلك Xry-tp Wsxt   إلسادسة إألسرة عصر خالل لألفرإد إلمقب ىذإ تطور 
 ويختمف Xry-tp nswt pr aA ىو إلثاني إلشكل أما Xry-tp nswt إألول بشكمين ليظير
 إلشونة عن إألول إلمسئول إلى يشير كان حيث لألفرإد، إلخامسة إألسرة خالل إلمقب ىذإ ظيور
 ىذإ حامل وأصبح إلخامسة إألسرة عصر خالل إإلقتصاد في كبيرإ   دورإ   تمعب كانت وإلتي إلممكية
 بشكل إلمقب ىذإ إألفرإد حمل فقد إلسادسة إألسرة خالل أما. كبيرة وصالحيات بنفوذ يتمتع إلمقب
 حيث من( إلممك تحت) إلممك بعد إلثاني إلشخص إلى يشير وإلذي Xry—tp nswt وىو أخر
 . وإلقوة إلنفوذ

 ودمج لمدولة إلتنظيمي إلييكل في إدإرية مناصب إستحدإث عمى دليل يعد آخر لقب       
 يرى  حيث     sHD sS(w) a(w) (nw) n(y) sw.t xft Hr وىي إلبعض بعضيا مع مناصب
Helck بـ عرفت وإلتي إإلدإرية إأللقاب ألحد تطور يعد إلمقب ىذإ أن mDH sS nswt .ويعقد 
 منف من شخص 30 وجود إلى يشير حيث sS nswt ونظيره إلمقب ىذإ ظيور بين مقارنة قنوإتي

  sS nsw لقب شخصا   47 حمل حمل بينما sS nswt xft Hr pr aA وىو إلمقب ىذإ حمموإ قد
 إلتي إأللقاب أىم أحد إلى يشير كما. معا   إلمقبين كمتا يحممون  من ىم أشخاص 7 فقط ويوجد

  Xry-tp nswt لقب كان بينما rxyt nswt ىو إلقديمة إلدولة عصر خالل إلمقب بيذتا إرتبطت
 إعتبر ولقد. إلسادسة إألسرة عصر خالل sS nswt xft Hr pr aA بمقب إلمرتبط إلمقب ىو

 ظيور وكذلك sS nswt عن قوي  لقب ىو  xft-Hr لقب أن إلسادسة إألسرة عصر خالل إألفرإد
 لألفرإد إإلدإرية إأللقاب أىم أحد أصبح وإلذي إلممك وثائق مرإقب إلى يشير وإلذي  sHD sS لقب
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 إألشخاص أحد ويوجد imy-r sS nsw لقب محمو حل وإلذي إلسادسة إألسرة عصر خالل
 Xry-tp nswt, sS nswt xft-Hr, sHD sS بالترتيب إأللقاب ىذه يحمل( Idw II) إلمدعو

nswt, imy-r pr aSA  .منذ سادت إلتي وإلدينية إإلدإرية إأللقاب تطور 2 رقم جدول ويشرح 
 ىناك أن إلباحث يستنتج أن إلنياية في ويمكن إلسادسة إألسرة نياية حتى وتطورىا إلرإبعة إألسرة
 إقتضتيا إدإرية مناصب إستحدإث وىي لألفرإد إإلدإرية إأللقاب تبينيا مؤكدة مسارإت ثالث

 وإحد بمنصب إلعمل ممارسة مع إلمقبين يحمل صاحبيا ليصبح أخرى  مع مناصب ودمج إلظروف
 ىذإ كل. يحتاجيا ال إإلدإري  إلييكل تطور وأصبح ضرورية غير أصبحت مناصب إلغاء أو فقط
 حسبما إلتغيير عمى إلمصريين وقدرة إلقديمة مصر في إإلدإري  إلييكل بيا تميز إلتي إلمرونة يبين

 إلوظائف تطور من إلكثير فسر إلوىمية إألبوإب عمى ألقاب من لنا ترك ما وأن إلمستجدإت تقتضي
 .إلقديمة مصر في

 إلتأريخ إلموقع إإلسم م

 jry pat Haty-a smr wAaty Imy-rA kAt nbt Xtmty bity Iry إألسرة
mDAt Xry tp nsw Imy-rA smntyw Imy-rA Xnw Imy-rA wpwt Imy-

rA sHD Imy-rA sHD Hmw nTr Xry tp Hm nTr Hry sStA Imy-
rA Snwty sHD sS Imy r pr wy HD Imy-rA mSa عسكرية ألقاب  

1 kAy wabw 4 إلجيزة       
 2 Hr mrw 4 إلجيزة      
  

3 Ir.s xw 5 أو 4 إلجيزة       
           
   

4 hssi 6 سقارة    ×   × 
   ×  ×  × × × ×  
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5 Tp m anx 6 أو 5 سقارة     × × 
       × ×    

6 kA m Tnnt 5 سقارة   × ×   ×
           

7 kAi-nfr 5 دىشور × ×     ×
   ×         

8 sSmw 6 أو 5 سقارة    ×    
       ×    × 

9 kAi 6 أو 5 إلجيزة       × 
 ×           

10 iHw 6 إلحمامات وإدي       
      ×    ×  

11 Ixy mrii 6 سقارة   ×  ×  ×
  ×   ×    ×   

12 Mrii tti 6 سقارة ×  × ×  × × ×
 × × × ×   × × × × ×
 × 

13 Tnti 6 سقارة  × ×     
        × × ×  

14 Ixy Sri mrri 6 سقارة       
         × × 
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15 xwy 6 أسوإن × ×      
 ×           

16 Iny-it. f 6 سقارة       
   17 iry 6 إلحمامات وإدي    
 ×          
 18 Ppy anx 6 مير  × ×  × 
 × × × × ×  ×  × × ×
 × × × 

19 Ppy anx Hry ib 6  مير × × × × × ×
 × ×  × × ×  × × ×  

20 mTnw 

× × × × × × × × × 6 أسوإن 
 × × × × × × × × × × × 

21 mTnw aA 

× × × ×   ×   6 إسوإن 
 × × ×  ×  × × ×   

22 Hpy 

× × ×  ×    6 إلمغارة وإدي 
 × ×  ×  ×  × × ×  

23 Hr-xw.f 
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×  ×  ×  ×   6 أسوإن 
  × ×     × ×   

24 Nmty-iyw 6 حاتنوب    ×   ×
  × ×  × ×    × × 

25 Ii- SmA 

×  ×  × × × × × 6 أسوإن 
 × × × ×   × × × × × 

26 wH abA 

 ×  × × × × × 6 إلجبرإوي  دير 
 ×  ×  × × × ×  × ×
  

27 Sn-i 

 × ×  × × × × × 6 مير 
 × × × × × ×  × × × × 

28 Srxwy 

 × ×  × × × × × 6 أسوإن 
 × × × × × × × × × × × 

29 DAti ka.i nfr 6 إلحمامات وإدي    × × 
  ×   ×    × ×  

30 Tti 
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 × × × × × ×   6 أسوإن 
   × ×  × × × ×  

 أو إلدينية سوإء إلسادسة إألسرة عصر خالل إألفرإد ألقاب تطور( 2) رقم إلجدول من يتضح
 حصري  بشكل ألقابو ظيرت وإلذي إلجيش مثل ىامة إدإرية وحدإت إستحدإث مع إإلدإرية إلوظيفية
 يرى  وإلتي إإلدإرية إأللقاب بعض عمى تركيز ىناك كان ولكن. إألول بيبي إلممك عصر خالل
 إلجديدة إإلدإرية إأللقاب بعض إستحدإث وكذلك إلرإبعة إألسرة بدإية من تطورت إنيا إلبحث مؤلف
 حمميا إلتي إأللقاب بين إلتفرقة ضرورة إلباحث وجد وىنا إلممكي إلبالط في مناصب وجود بسبب

 من ىدية أو إلتشريف من كنوع فقط حمميا إلتي إلشرفية إأللقاب وبين كمنصب بيا وعمل إلشخص
 وىمي باب( 30) عدد يعرض إلسابق إلجدول أن إلبحث مؤلف ويجد.  يؤديو ما عمى كثناء إلممك
 ربط بيدف وأسوإن إلجبرإوي  ودير ومير وحاتنوب وسقارة إلجيزة مثل مختمفة أثرية أماكن من

 إلشخص مقبرة بو ووجد إلوىمي إلباب فيو وجد إلذي بالمكان إلشخص عمييا حصل إلتي إأللقاب
 وجدت إلتي إلوىمية إألبوإب أن إلمثال سبيل فعمى إلمقب مع ورمزية داللو لو كان ربما إلذي

 إإلدإرية إلمسئولية حجم عن تعبر كميا كثيرة ألقاب إصحابيا حمل إألثرية ومير أسوإن  بمنطقة
 ولكن إلمناطق نفس في وجدت إلتي إلوىمية إألبوإب بعض عكس عمى بو، تمتعوإ إلذي وإلنفوذ
 تختمف محددة ألقاب يحمموإ أصحابيا وكان لألفرإد وإلخامسة إلرإبعة إألسرة عصر إلى  سقارة تعود
 .إلسادسة إألسرة ألقاب عن

 خالل لألفرإد ظيرت إلتي إليامة إأللقاب بعض ىناك أن إلموضح إلتحميل من ويتضح  
 Xry tp  مثل إأللقاب بعض أن وجدت وبمناقشتيا إلوىمية إألبوإب عمى وجدت إلسادسة عصر
Snwt ولقب sHD sS nswt xft.Hr ولقب imy-r pr wy إلتي إإلدإرية إأللقاب أىم من 
 sDAwty nTr إلدينية إأللقاب بعض كذلك إلرإبعة إألسرة خالل لألفرإد سادت ألقاب من تطورت
 وأخيرإ   عمميم موإقع في لكفائتيم نظرإ   إألفرإد عمى إلممك يغدقيا إلتي إلشرفية إأللقاب بعض وكذلك
 .ذلك قبل موجود يكن ولم إلسادسة إألسرة عصر خالل ظير وإلذي imy-r mSa لقب
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 إلوىمية إألبوإب عمى شائع أمر إلعضدين عمى htp di nsw إلقرإبين تقديم صيغة وجدت كما
 ىي وإلسادسة إلخامسة إألسرة بين إإلختالفات أىم كانت ربما ولكن إلقديمة إلدولة خالل لألفرإد
 إلرئيسي إلعضد عمى تكتب إلخامسة إألسرة خالل كانت فقد إلوىمي إلباب عمى كتابتيا أماكن

 . إلسادسة إألسرة عصر خالل تكرر إلذي إألمر وىو طولي بشكل إلجانبية إلعضد ثم إلعرضي

 ىذه حممت كما إلباحثين وجد فقد إلسادسة إألسرة عصر خالل إلوىمية لألبوإب إلفني إلجانب أما
 إلتي عن( 7 رقم شكل) متطورة فنية مالمح أيضا   حممت وإلدينية إإلدإرية لأللقاب تطور إألبوإب
 إلتي إلموضوعات حيث من وإلخامسة إلرإبعة إألسرتين خالل إدلألفر  إلوىمية إألبوإب عمى سادت

 عثر إلتي إلوىمية إألبوإب أحد ولعل لألشخاص ظيرت إلتي وإألزياء إلمالبس أو تسجيميا يتم
 لصاحب نقش إلوىمي إلباب ىذإ حمل حيث"  Ny pepy بيبي ني" لممدعو سقارة بغرب عمييا
 غير وزخارفيا إلركبة بعد تصل طويمة نصفية ويرتدي مختمفة عمرية مرإحل في إلوىمي إلباب
 معتادة غير تعد إلتي إلنقب زخارف من وىي وعرضية طولية متدإخمة بخطوط تتميز  حيث معتادة
 في إلقرإبين مقدمي تمثل مناظر حسي لممدعو إلوىمي إلباب حمل كذلك. إلفترة ىذه خالل لألفرإد
 كسوتو تم" صغير حمل" يقدم إلذي أبرزىا لعل متنوعة قرإبين يقدمون  وىم إلوىمي إلباب نياية
 .بيا وإ ىتمامو عام بشكل لمحيوإنات إلقديم إلمصري  إحترإم يبين مميز بشكل
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