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Abstract 

The funerary Stelae made of wood or stone with different shapes, 

some of them have a rectangular shape and others has an arched 

top or pyramidal shape, sometimes it appears in shape of false 

doors, texts are usually engraved on the face of Stelae, that often 

represent a complete name and titles of the deceased, 

accompanied by a depiction of him worshiping and making 

offerings to the deities depicted in front of him, while the back of 

the Stelae left rough. 

The research deals with study of two stone Funerary Stelae 

during the late period, that were not published and studied 

before, they preserved in the Grand Egyptian Museum, That 

research deals with the name of the owner of the Stelae, place 

which preserved in, dating, material which is made in, its 

dimensions and condition, then describing  the pieces,  
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making a linear picture of the pieces and translating the texts 

after giving the phonetic values and then commenting on it 

linguistically and culturally, and identifying the general features 

and characteristics of them, in addition to making a taxonomic 

and analytical study of the scenes represented on the Stelae and 

explaining the purpose of representing these scenes and 

comparing them with others which is published in other 

museums, and identifying the techniques which is used with 

them during the late period.. 

The main words 

Funerary Stelae – Stone 

 مقجمة: 
ُيرشع غالبا  مؽ مؾاد  ا  تحكاري ا  شاىج في كؾنياالمؾحة في مرخ القجيسة  تشجرج مالية

مختمفة مثل الحجخ أو الخذب أو غيخىسا، وغالبا  ما يكؾن إرتفاعيا أطؾل مؽ 
بأغخاض وأحجاث لمؾفاء وُكخست  عخضيا، ولقج ُأقيست المؾحات في مرخ القجيسة

لتخميج ذكخى حجث ما، باإلضافة إلى تحكارية  سياسية مثل لؾحات الحجود، وأغخاض
وتججر مؾضؾع الجراسة. المؾحتيؽ األغخاض الجشائدية ومشيا تخميج ذكخى الستؾفى مثل 

 المؾحاتوالتي تشجرج في المؾحات في مرخ القجيسة واختالف تشؾع اإلشارة إلى 
 ،اليبات لؾحات، ناذاآل لؾحات، السخاسيؼ وشؾاىج لؾحات ،شحريةال المؾحات ،الجشائدية
المؾحات الجشائدية، والمؾحات التحكارية أو ما ُتعخف الحجود، لؾحات ، الدحخية المؾحات

ُمختمفة مؽ حيث  بأشكالتذكيل تمػ المؾحات الحكخى. ولقج تؼ  باسؼ لؾحات تخميج
التي كحلػ نؾعية الشقؾش الُسدجمة عمييا، و  الشرؾصنؾعية المؾحة وشكميا ونؾعية 

تشؾعت ما بيؽ نقؾش بارزة أو نقؾش غائخة، وغالبا  ما كانت المؾحات مشقؾشة عمى 
غيخ مشقؾش وغيخ  Verso؛ بحيث يكؾن الجانب الخمفي لمؾحة Rectoوجييا 
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، فقج تؼ تقديؼ المؾحات في مرخ القجيسة إلى ثالث Müllerووفقا  لـــ . (1)مرقؾل
كان . ولغؾيا ، فقج (2)وأغخاضيا الؾعيفيةتيا ومكان إقامالمؾحة شكل تتزسؽ سؾعات مج

مكان لذكميا و  وفقا  في مرخ القجيسة  الجالة عمى معشى المؾحةُسدسيات ىشاك العجيج ال
، وطبقا  لقامؾس بخليؽ فيي WDإقامتيا وغخضيا الؾعيفي، ومؽ أىؼ تمػ الُسدسيات 

، (3)تعشي لؾحة، والتي كان ليا أشكال كتابية مختمفة مثل: 
وطبقا  لقامؾس بخليؽ فتعشي لؾحة مقبخة أو لؾحة قخابيؽ  abAوذلػ فزال  عؽ كمسة 

، كسا (4)والتي تعجت أشكاليا الكتابية مثل:
 aHawمثل إنو ىشاك أيزا  بعض السفخدات المغؾية الجالة عمى معشى لؾحة 

(5) . 
وإحجى ، قبل مؽ اُتشذخ  لؼ لؾحتيؽ جشائديتيؽ مؽ خالل تشاول الجراسة أىسية وتتسثَّل 

المؾحة أما .  (GEM: 2386)،  (S.R: 9773)" شباكا"لمسمػ ُتشدب تمػ المؾحتيؽ 
 ،(S.R: 10079)  ي"حخ  تنخـــ "لفُتشدب لثانيو ا

GEM: 14349).) 

 

بالستحف  انمحفؾعتأبيجوس، وىسا مؽ الحجخ الجيخي و ولقج ُعثخ عمى المؾحتيؽ في  
ية باإلضافة إلى تعبج مذاىجسظح المؾحتيؽ عمى جل سُ . ولقج السرخى الكبيخ

                                                           
(1)
 For more about this, see: Martin, K., "Stele", In: Helck, W. & Otto, E., (Eds.). "Lexikon der 

Ägyptologie", Vol.VI, Wiesbaden, 1986, Col.1;Hölzl, R., "Stelae", In : Redford, B. D.,(Ed.). "The 

Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt", Vol.III, AUC Press, Cairo, 2001, pp.319-324; Bierbrier, 

L., Historical Dictionary of Ancient Egypt, Second Edition, United Kingdom,2008, p.225. 
(2)
 For more about these groups and categories, see: Müller, H. W., "Die Totendensteine des 

Mittleren Reiches, ihre Genesis, ihre Darstellungen und ihre Komposition”, MDAIK4, 1933, 

pp.169-170. 
(3)
Wb I, 398,15; Faulkner, R., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Griffith Institute, Oxford, 

1962, p.74; Müller, H. W., Die Totendensteine, MDAIK 4, p.170. 
(4)
Wb.I,177,7-8;Faulkner, R., A Concise Dictionary,p.41;Müller, H. W.,Totendensteine, MDAIK 

4,p.170.  
(5)
Wb.I,221,11;Faulkner, R., A Concise Dictionary,p.47; Müller, H. W.,Totendensteine, MDAIK 4, 

p.170.  
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الُسدجمة األلقاب فزال  عؽ القخبان  يؼتحتؾى عمى صيغة تقجوسياقات لغؾية نرؾص 
مؽ  المؾحتيؽتمػ وستتشاول الجراسة  عمييسا والتي تختبط براحب كل لؾحة مشيسا.

حيث سيتؼ ذلػ في والتحميمي والتأريخي؛ في السشيج الؾص خالل مشيجية عمسية تتسثَّل
مؽ خالل الجراسة الؾصفية لمجؾانب والعشاصخ الفشية والكيؼ الرؾتية والجالالت 

ل إلى وضع تأريخ دقيق لتمػ المغؾية، فزال  عؽ الجراسة التحميمية مؽ أجل الؾصؾ 
غاىخ الفشية والدسات المغؾية والتأريخية التي سادت بؾضؾٍح مؽ خالل الس المؾحتيؽ

 تمػ المؾحتيؽالفتخة التي ُيسكؽ أن ُتؤرخ بيا  خالل الجشائدية مؾحاتالعمى مثيالتيا مؽ 
نؾعية مادة صشاعة المؾحتيؽ مؾضؾع الجراسة، وسيتزح ذلػ جميا  مؽ خالل تشاول 

باإلضافة إلى تشاول ، مؾحتيؽفزال  عؽ شكل وىيئة ومغيخ قسة ال وشكل المؾحتيؽ
دراسة وتحميل  وكحلػالُسدجمة ومجى مدتؾاىا الفشي تقشيا ، والسشاعخ العشاصخ الفشية 

لمشرؾص الُسدجمة وذلػ مؽ أجل الكيؼ الرؾتية والجالالت المغؾية والدسات الكتابية 
 محاولة وضع تأريخ دقيق لتمػ المؾحتيؽ. 

 ( 2 -1شباكا الجشائدية )شكل دراسة وصفية لمؽحةأواًل: 
 ل عمى المؾحة. وذلػ وفقا  إلسسو الُسدجَّ شباكا صاحب المؽحة: السمغ  (1
   مقؾسا .شكال  تتخح مدتظيمة ذات قسة  ىي لؾحةشكل المؽحة: (2
ىي لؾحة تتزسؽ بعض العشاصخ الفشية والجالالت :ومزسؽنيا معيخ المؽحة (3

 قخص الذسذ السجشح. ىأعممؽ  يايدخخفو تشقدؼ المؾحة إلى سجالت، المغؾية؛ حيث 
  الحجخ الجيخي. مادة الُرشع: (4
 تقخيبا . ظ77ٌ فٞثيغ  اىعسق، أٍا ظٌ 66 ه ح٘اىٜاىط٘ٝثيغ  أبعاد المؽحة: (5
 مرخ. –محافغة سؾىاج  -المؾحة بسشظقة أبيجوستمػ ُعثخ عمى  مكان العثؽر: (6
 الكبيخ. محفؾعة بالستحف السرخي المؾحة  مكان الحفظ: (7
 (GEM: 2386)،  (S.R: 9773): رقػ الدجل (8
  تبجو المؾحة بحالة جيجة.حالة المؽحة:  (9
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 التأريخ الُسقتخح: العرخ الستأخخ )عرخ األسخة الخامدة والعذخيؼ(  (11
   ( 2 -1شباكا الجشائدية )شكللؽحة  عمىالُسدجمة لشرؽص وا لمسشاظخدراسة ثانيًا: 

المؾحة، فقج لؾحظ أن الشرؾص السجونة عمى المؾحة قج ُسجمت  التسعؽ فيمؽ خالل 
 القسة قؾس يديؽمؾحة ذات قسة مقؾسة، ، ولقج بجت الفي أماكؽ متفخقة مؽ المؾحة

تجدجا ربتا مرخ العميا  الكؾبخا حيات مؽ اثشتيؽ يتجلى مشو السجشح الذسذ قخص
وأسفل ، (1)الذخوق عسمية داعجان الذسذ فى تالمتيؽ ت يواجو والدفمى نخبت 

 لمؾحة مقدسة إلى. تبجو اة بحجت فى الجانب األيسؽ واأليدخكمستؾجج الجشاحيؽ 
فيو السمػ شباكا مختجيا  الشسذ ويسدػ بيجه اليسشى زىخة  يتسثلالقدؼ العمؾى  ؛قدسيؽ

، كسا  Swtyيقجميا قخبانا  لمسعبؾد آمؾن الحى يقف أمامو مختجيا  التاج الخيذى 
، anx عالمة العشخعمى وبيجه اليسشى  wAsصؾلجان عمى دخى بيجه الي يكبض

جىا فؾق رأسيا التاج السددوج  وتزع يالتي بجى وتقف خمف آمؾن السعبؾدة مؾت 
خمفيا يقف و ، ا تسدػ بيجىا اليسشى عالمة العشخبيشس، اليدخى عمى كتف السعبؾد آمؾن 

ويعمؾ رأسو قخص القسخ، ،  wAsصؾلجان عمى بيجه اليدخى  قابزا  السعبؾد خؾندؾ 
يذبو قخص  يقف خمف السمػ السعبؾد إيحى فى وضع الخكؾع وفؾق رأسو ماكسا 

ىيخوغميفية جل عميو أربعة أسظخ سُ فقج الذسذ، بيشسا القدؼ الدفمى مؽ المؾحة 
 (2 -1شكل مكتؾبة بظخيقة أفكية )

 
 

                               
  

                                
                                                           

(1)
 Müller, H. W., Die Totendensteine, MDAIK 4, p.170; Hölzi,R., Stelae , In : Redford, (Ed.) 

Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. III, New York, 2001,p.287. 
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  Ntr nfr nb tAwy nb irt Ra Nsw bity {Nfr- KA-Ra}   

sA Ra {^A bA kA} 
(A) >anx< (B)Dt (C) 

mry Imn-Ra 
(D) 

nb  nswt  tAwy di anx Dd wAs mi Ra 

Nb xw Imn nb xw nfr wADt 

 ليحيا اإللو الطيب سيج األرضيؼ سيج عسل رع ممغ مرخ العميا والدفمى )نفخ كارع( -
 دائسًا, محبؽب آمؽن رع  ا<ليحي> ابؼ رع )شاباكا(  -

 والقؽة مثل رعع سيج عخوش األرضيؼ, ليعطى الحياة والثبات ر  -
 سيج الحساية آمؽن وسيج الحساية الجسيل الدميػ -

 ( :(A((^A-bA-kA 

اىَيةل  ٕٗة٘ اتةِ، عؽةسِٝ اىَعسٗفةح تا١ظةسج اىْ٘تٞةحأحد ٍي٘ك ا١ظسج اىخاٍعةح ٗاىٕ٘ 

خ آىيَعثة٘  مٍةُ٘ ، ٗأقةاً تعةك اىَْؽة، ٗقد أعيِ اى٘الء ماؼرا، ٗماُ ٍقس حنَٔ ٍْف

أذسٝةاىدْٝٞح فٚ نٞثح ٍْٗف ٗذو 
(1)

، أٍا عةِ ظٞاظةرٔ اىخازةٞةح فقةد ماّةد ذقةً٘ عيةٚ 

ٍساقثةةح ٍةةا ٝعةةسٙ عيةةٚ ٍعةةسى ا١حةةداز فةةٚ ظةة٘زٝا  ُٗ اىرةةداو اىَعةةي  فةةٚ ؼةة ّٖ٘ا 

فعْة اىثال  ترىل ٗٝالخ اىحسٗب
2
 . 

(B )anx 

 ٗزتَا ٝنُ٘ ظٖ٘اً ٍِ اىناذة.ظقطد ٕرٓ اىنيَح ٍِ اىْؿ زتَا ىمٞق اىَعاحح 

   

(C )Dt 

، مَا اّٖا ذعثس  nHHٝعرقد أَِٝ ٗشٝسٛ أّٖا اىْظٞس ا١ّص٘ٛ ذفْ٘خ ىينٞاُ اىَرمس ؼ٘ 

عِ اىعسٍدٝح ٍِ االه اىَناُ، أٍا اٟاس فُٞعثس عِ اىخي٘  ٍِ االه اىصٍاُ، َٕٗا 

ً ٝععداُ ا١تدٝح اىنّ٘ٞح  ٍعا
 ٕٚ أتدٝح تعد اىخيٞقح Dtأُ   Bakirٝعرقد، و(3)

(4)
، 

                                                           
(1)
Hilton, A., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo , 2004,p.237.  

 . 373، ؾ7667زاةع: عثداىحيٌٞ ّ٘ز اىدِٝ، ذازٝخ ٗحمازج ٍفس اىقدَٝح ، اىقإسج ، 
(3)

 زاظح ىغ٘ٝح ٗحمازٝح ، ميٞح اٟشاز، ةاٍعح اىقإسج  –زاةع ذففٞالً: أَِٝ ٗشٝسٙ، ٍفًٖ٘ ٍٗظإس اىخي٘  فٚ ٍفس اىقدَٝح  

 .77، ؾ7669، 
(4)  
Bakir ,A,M.," NHH and +t  Reconsidered" , JEA 39,1953, pp.110-111.                         
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ذعْٚ اىَناُ Dt أWestendorfُ  ٝسٙٗ
(1)

 مَا أُ ،ٕٚ اىَالٚ Dtأُ  مَا ُٝعرقد، 

Dt ارفاء اس إىٚ ٍحفيح اىيٞاىٚ اىرٚ ذ٘امة ٗٝؽٞ ،مٞاُ أّص٘ٙ ٝسذثه تاىعاىٌ اٟاس

 سذثه تاىيٞو ٗاىظالً ٗاىنُ٘ غٞس اىَحع٘ض أٗ اىعاىٌ ا١اس ، ذ ٖااىؽَط أٙ أّ

Dtح ماٍْح، ٍٗفطي  رشاتDt َصيح عثس عِ اىَؤّس فٖ٘ ٝعثس عِ ذ َُ ذفْ٘خ ا١ّصٚ اى

ىيعسٍدٝح اىَناّٞح أٙ اىخي٘  اىَناّٚ
(2)

. 

(D) Imn-Ra 

ٝعد أقدً ظٖة٘ز ىيَعثة٘  مٍةُ٘ ٍْةر ّفة٘ؾ ا١ٕةساً مَعثة٘  اةاىق ، فنةاُ َٝصةو أحةد 

أعماء شةاٍُ٘ ا١ؼةَِّ٘ٞ اىَقةدض
(3)

، ٍْٗةر عفةس اىسعاٍعةح اعرثةس ٍيةل اىَعثة٘ اخ 

اىحٞاج اٟاسٙ ٗقالٚ اىَ٘ذٚ ،ٗظٞد اىنُ٘ ، ٗحامٌ عيٚ اىعاىٌ اىَظيٌ فٚ
(4)

، ٗماّد 

نٞثح ٕٚ اىَسمص اىسئٞعٚ ىعثا ج مٍُ٘، ٗشاى٘شٔ اىَقدض ٌٕ مٍُ٘ ٍٗة٘خ ٗاّ٘عة٘
(5)

 ،

ٗمةةاُ  زذةةثه مٍةةُ٘ تعةةد  ٍةةِ اىَعثةة٘ اخ حٞةةس ازذةةثه تةةس, فؤـةةث  مٍةةُ٘ ز, ،اٗقةةد 

 ِ، ٗأحٞاّاً ةاىعاً عيٚ مسظٚ اىعةسغ ٝسذةدٙ ز اءٞزٝؽر ٛٝف٘ز أحٞاّاً ٝسذدٙ ذاض ذ

قفٞس ٗىحٞح ٍعق٘فح ، ٗأحٞاّاً ٝف٘ز فٚ ٕٞ ح مثػ ٝعي٘ زأظٔ قسؾ اىؽَط
(6) 

.   

 

 

             

 ( 4 -3نخت حخي الجشائدية )شكل  دراسة وصفية لمؽحة: ثالثاً 
 ل عمى المؾحة. وذلػ وفقا  إلسسو الُسدجَّ  نخت حخي صاحب المؽحة:  (1
 شكال  تتخح ذات قسة عمييا بقايا ألؾان ، وىي مدتظيمة  ىي لؾحةشكل المؽحة: (2

  .مقؾسا  

                                                           
(1)  
Westendorf ,W.," Zweiheit Dreihit und Einehit", ZÄS 100, 1974, pp.252-254.             

(2)
 Assmann, J., Egyptian Solar Religion in the New Kingdom , Ra, Amun and the Grisis of 

Polytheism, Translated by , Anthony Alcock , New york, 1995, p.80. 

 . 86-77ؾ ،ٝسٙ ، ٍفًٖ٘ ٍٗظإس اىخي٘  فٚ ٍفس اىقدَٝحأَِٝ ٗشزاةع: 
(3)
 Tobin,V., Amun and Amun-Re,  In: Redford, D., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 

Vol.I, New York,2001,p.81. 
(4)
 Radwan, A., "The Sacred ram- head of the Sun- God", ASAE 79,2005,p.213.              
(5)
Hart,G., "Amun", the Routledge dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, New 

York,2005,p.14. 
(6)  
Radwan,A., Sacred ram- head,p.211 
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ىي لؾحة تتزسؽ بعض العشاصخ الفشية والجالالت :ومزسؽنيا معيخ المؽحة (3
 قخص الذسذ السجشح. ىأعممؽ  يايدخخفو تشقدؼ المؾحة إلى سجالت، المغؾية؛ حيث 

  الحجخ الجيخي. مادة الُرشع: (4
 تقخيبا . سم02 ، أما العرض فيبلغ سم 83 ه ح٘اىٜاىط٘ٝثيغ  أبعاد المؽحة: (5
 مرخ. –محافغة سؾىاج  -المؾحة بسشظقة أبيجوس تمػُعثخ عمى  مكان العثؽر: (6
 الكبيخ. محفؾعة بالستحف السرخي المؾحة  مكان الحفظ: (7
 .((GEM: 14349 ،(S.R: 10079): رقػ الدجل (8
 تبجو المؾحة بحالة جيجة.حالة المؽحة:  (9

 ( الستأخخ )عرخ األسخة الثانية والعذخيؼ: العرخ التأريخ الُسقتخح (11
 

)شكل الجشائدية لؽحة نخت حخي  والشرؽص الُسدجمة عمى لمسشاظخدراسة : رابعاً 
3-4 )    

مؽ خالل التسعؽ في المؾحة، فقج لؾحظ أن الشرؾص السجونة عمى المؾحة قج ُسجمت 
يديؽ قؾس القسة ، مؾحة ذات قسة مقؾسةفي أماكؽ متفخقة مؽ المؾحة، ولقج بجت ال

تجدجا ربتا مرخ العميا قخص الذسذ السجشح يتجلى مشو اثشتيؽ مؽ حيات الكؾبخا 
 ، (1)والدفمى نخبت وواجيت المتيؽ تداعجان الذسذ فى عسمية الذخوق 

 ؛قدسيؽ والمؾحة مقدسة إلى ،أليدخوأسفل الجشاحيؽ كمسة بحجت فى الجانب األيسؽ وا
مشغخ لثالث معبؾدات وىؼ السعبؾد أوزيخ جالدا عمى العخش  القدؼ العمؾى يرؾر فيو

ويسدػ بيجيو شارات الحكؼ ويختجى راء طؾيل ويعمؾ رأسو تاج اآلتف وتقف خمفو 
السعبؾدة نفتيذ تختجى رداء حابػ طؾيل ويعمؾ رأسيا انبت حؾت وتزع يجىا اليدخى 

جى رداء حابػ طؾيل عمى رأسو وأمامو السعبؾدة إيديذ يعمؾ رأسيا كخسى العخش وتخت
                                                           

(1)
 Müller, H. W., Die Totendensteine, MDAIK 4, p.170; Hölzi,R., Stelae , In : Redford, (Ed) 

Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol III, New York, 2001,p.287. 
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عمى جانبى السشغخ لقج ُسجل و ، ئا ما تقجمة لمسعبؾد أوزيخيتسدػ بيجىا اليسشى ش
 ىيخوغميفيان مجونان بظخيقة رأسية ويحتؾيان عمى اسؼ صاحب المؾحة والقابو. سظخان 

 
ImAxw xr Wsir Nxt Hry 

ImAxw xr Ast Nbt-Hwt Nxt Hry 

ي خت حخ نالسبجل لجى أوزيخ   
ي السبجل لجى إيديذ ونفتيذ نخت حخ   

 
 
 
 
 

 ىيخوغميفية مكتؾبة بظخيقة أفكية والتي تتزسؽأسظخ  خسدةالقدؼ الثانى مؽ المؾحة ويتزسؽ   
 ، والتي ُسجمت كسا يمي: صيغة الحتب دى ندؾ
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Htp di nsw 
(A)
 (n) Wsir 

(B)
xnty- imnty(w) 

(C)
 wn 

Nfr di.f prt-xrw t Hnkt kAw Apdw n kA n 

ImAxw 
(D)
 xr nTr aA 

(E)
 n nb n is pn 

Nxt–Hry (F)
 sA BA- Nty -iwf -anx 

MAa- xrw 
(J)
 ms n Mry-Nit  mAa(t)-xrw ImAxw(t) 

الكائؼ )ون نفخ(وزيخ إما  الرخبييؼ أل قخبان يقجمة السمغ  -  
إلى د والجعة والثيخان والطيؽر يعطيو خخوج الرؽت بالقخابيؼ السكؽنة مؼ الخبالطيب )الخي ِّخ( ل -

...خيؼق  
سيج ىحه السقبخةولجى السبجل لجى السعبؽد الععيػ   -  

ف عشخيؽ إ ينخت حخى ابؼ بانت -  
ةالسبجمنيت صادقة الرؽت  -ي صادق الرؽت السؽلؽد مؼ مخ  -  

 
 
 

 : Htp di nsw (A) 

 ،األسخة الخابعةعرخ مشح  تؼ إستخجام ىحه الريغةقخبان أو لبو يقجميا السمػ ولقج   
عؽ  كسا يسكشو اإلستغشاءى، الظعام لمستؾف تعسل عمى ضسان تؾفيخوىي صيغة 

طخيقة تجويؽ أما عؽ .  (1)تغحيتو في العالؼ اآلخخ مداعجة الكيشو الجشائديو واستسخار

                                                           
(1)

  Leprohon, R., Offering Formulas and lists, In: Redford, D.,(Ed).The Oxford Encyclopedia of 

Ancient Egypt, Vol. II, Oxford, 2001,p.569. 
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ما تكتب بظخيقة عسؾدية ولكشيا فيي غالبا   "Htp di nsw " صيغة القخبان 
كتابة  سياقمى ع وقج طخأ تظؾري، مشح عرخ اإلنتقال الثان بظخيقة  أفكية كتبت أيزا  

عرخ فى  كتبت بيحه الظخيقة أنيا  Smitherالريغة نفديا حيث يخى 
، بيشسا كتبت بيحه diعمى  Htpحيث تقجمت ؛ نرؾص األىخام والجولة الؾسظى

؛ الجولة الحجيثوخالتل عرخ األسخة الخابعة عذخ و عرخ مشح  الظخيقة 
 عمى  diحيت تقجمت 

 
 Htp

 طخق وسياقات كتابةولكؽ مؽ خالل مقارنو ، (1) 
االريغة فى كل العرؾر  الخومانى و اليؾنانى  يؽالخابعة حتى العرخ  مؽ األسخة بجء 

عمى  diحيت تقجمت ؛ --كسا يمي شيؾع كتبتياإتزح فقج 
Htp (2)،  وأحيانا  تكخرت diعيخت مخة واحجة فى أواخخ ، كسا سؼ السعبؾدا أمام

فى  Htp-di، كسا تكخرت أيزا   لة الؾسظى وعرخ اإلنتقال الثانىالجو عرخ 
 ،(3) الجولو الؾسظىعرخ الجولة القجيسة وبجايات عرخ أواخخ 

    مَا ٝيٜـٞغح اىقستاُ  وفى العرؾر الستأخخة والبظمسية بجأت تكتب  

 . (4) وأيضاً مَا ٝيٜ  ٗمرىل
Wsir (B) 

لقج ُكتب اسؼ أوزيخ بعالمة كخسى العـخش متبؾعـا  بعالمـة العـيؽ عمـى اعتبـار أن العـيؽ 
( وُيزـاف إلـى االسـؼ (Wsirوتشظـق، الخمـقمختبظة بعسميـة  داللة رمدية كانت بسثابة

                                                           
(1)  
Smither, P., ''The writing of Htp-di-nsw in the Middle and New Kingdom'', JEA 

25,No.1,1939,pp.34-35; Farouk, A., ''Zwei Heliopolitanische Totenstelen und eine Opfer Tafel aus 

dem Neuen Reich'', MDAIK 63,2007, pp.1-6. 
(2)  
Barta,W.,  ''Aufbau  und  Bedeutung der Altägyptischen Opferformel", Agyptologische 

Forschungen  24, Glückstadt, 1968, p.3:211. 
(3)  
Franke, D., ''The Middle Kingdom Offering Formulas: A challenge'', JEA 89 , 2003,pp.40,48,5; 

Barta,W.,  ''Aufbau  und  Bedeutung der Altägyptischen Opferformel, pp.403-404. 
(4)  
Franke, D., ''The Middle Kingdom Offering Formulas: A challenge'', JEA 89 , 2003,pp.40,48,5; 

Barta,W.,  ''Aufbau  und  Bedeutung der Altägyptischen Opferformel, pp.403-404. 
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، والسعبــؾد أوزيــخ ىــؾ عزــؾ فــى تاســؾع ىميؾبــؾليذ العغــيؼ (nTr) مخرــا السعبــؾد
فيؾ ابؽ جب رب األرض ونؾت ربة الدساء، وأخؾتو ىؼ إيدة ونبت حؾت وست الحى 

مشــح عرــخ ماقبــل  وخــالق القســح والذــعيخ رالبــح رببشبــخى  أوزيــخولقــج ارتــبط  .(1) قتمــو
حيـــث صـــؾر مختـــجيا  التـــاج األبـــيض تـــاج مرـــخ العميـــا وحـــامال  شـــارات الحكـــؼ ؛ التـــاريخ

(2)نالسحبة والرؾلجا
 . 

xnty-imnty(w)  (C) 

 الجولـة القجيسـة واسـتسخعرـخ قـج عيـخ ىـحا المقـب مشـح لإمـام الغـخبييؽ و لقـب ُيذـيخ إلـى 
أوزيــخ كسعبـــؾد جشــائدى حـــامى؛ ى دور ويذـــيخ إلــحتــى العرــخيؽ اليؾنـــانى والخومــاني، 

، وقـــج لقـــب بـــو بعـــض السعبـــؾدات األخـــخى مثـــل إنبـــؾ فـــالغخب ىـــؾ مكـــان دفـــؽ الستـــؾفيؽ
وآمـــؾن رع وغيـــخىؼ مـــؽ السعبـــؾدات ، كســـا أشـــار أيزـــا  إلـــى الستـــؾفى بسعـــى الـــحى فـــى 

(3)الغخب
 . 

 

ImAxw  (D) 

ــة القجيســة عيــخلقــج       رجــال الجولــة ، وقــج حسمــو كبــار (4)ىــحا المقــب مشــح عرــخ الجول
وكــان معشــاه الــحى يــدود مقبــخة ســيجه أوالسمــػ بــالسؤن واألعــجادات ػ، والسقــخبيؽ مــؽ السمــ

، وفى عرخ الجولة الحجيثة أصبح مؽ حق حاممو أن يدود السعبؾد بـالسؤن أيزـا  ، (5)

                                                           
(1)  
Griffith ,G,J., Osiris ,LÄ IV ,Wiesbaden , 1975 ,cols. 623-624. 

(2)  
Hart ,G., The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London, 2005, pp.118-

119. 
 
 

 

 

 

 
(3)  
Leitz,C., Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Vol.V, 2002,p.786. 

(4)  
Goedicke, H.," Egyptian Grammar", GM 100,1987,p.24. 

(5)  
Goelet, O., "The Term Stp- SA in the Old Kingdom and Its Later Development", JARCE 23, 

1986,p.92. 
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ولقــج حســل ىــحا المقــب بعــض األمــخاء فــى عرــخ الجولــة القجيســة ، ثــؼ تظــؾر ىــحا المقــب 
 .(1)ييتؼ بتبجيل سيجهوأصبح معشاه الحى 
nTr aA (E): 

السعبؾد العغيؼ عيخ ىحا المقب مشـح الجولـة القجيسـة حتـى العرـخيؽ اليؾنـانى والخومـانى 
، وأن السعبـؾد العغـيؼ كـان معبـؾد لعـالؼ (2)وىؾ مـؽ أكثـخ األلقـاب شـيؾعا  لمسعبـؾد أوزيـخ

السؾتى وتشعكذ صفاتو فى ىيئتو اآلدمية وىحا يشظبق عمى اإللو أوزيـخ ، وقـج لقـب بـو 
العجيــج مــؽ السعبــؾدات مثــل آمــؾن رع وإنبــؾ وأوزيــخ ، كســا اســتخجم كمقــب لمسمــػ الحــى 

يذـيخ إلـى والستؾفى خالل الجولة القجيسة ، ولكؽ فى الجولة الؾسـظى أصـبح ىـحا المقـب 
السعبــؾد أوزيــخ تحجيــجا  ، أمــا فــى الجولــة الحجيثــة أســتخجم كرــفة لمسمــػ الستــؾفى تدــبقيا 

 .(3)ودخل ىحا المقب أيزا  فى األلقاب الجيشية لكيشة ىحه السعبؾدات  pAاألداة 
 
 
 

F)) Nxt–Hry:     
ضــسؽ مدــسيات  Rankeي الــحي اشــار إليــو صــاحب المؾحــة نخــت حــخ يــجل عمــى اســؼ 

 . (4)األفخاد في مرخ القجيسة
(J): mAa- xrw (5) 

                                                           
(1)  
Helck ,W.," Wirtschaftliche  Bemerkungen  zum  Privaten  Grabbesitz  im  Alten  Reich" 

,MDAIK 14, 1956 ,pp.68- 69 . 
(5)

Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon,  A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of  Edfo, 

Leuven , 1997. 
(3)
Leitz,C., Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Vol  IV,pp.395:398. 

 

 
(4)
Ranke,H., Die Ägyptischen Personennamen ,Vol I, Glückstadt, 1935, p.249(10).        
(5)
Wb.II,15(1:7). 



 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED STUDIES IN WORLD ARCHAEOLOGY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9606 VOLUME 5, ISSUE 2, 2022, 49 – 75.  

 

62 
 

عخف فى الكبظية واليؾنانية باسؼ مكاريؾس ، ويُ صادق الرؾتلقب يجل عمى معشى   
آتؾم ، أوزيخلمجاللو عمى السعبؾدات  استخجم جة اإلسالمية باسؼ السخحؾم، وقجوفى العقي

في ىيئة تخجمت كرفو لمستؾفييؽ الستجدجيؽ ، كسا اسوحؾرس وغيخىؼ مؽ السعبؾدات
مؽ أحب الرفات  عتبخة التي تُ أول مؽ اتخح ىحه الرففيسا ُيعتقج  الحي ُيعتبخ أوزيخ

ُيعتقج ، و كجاللة عمى طيارتو وصجقو حرؾلو عمى بخائتو أثشاء السحاكسةلمستؾفى ل
التخكيب ذلػ  عيخولقج  . (1)تذيخ إلى األحياء أيزا  ا الرفة كانت أن ىحأيزا  
لقج و مؽ نرؾص األىخام،  986رقؼ الفقخة الجولة القجيسة فى عرخ مشح  المغؾي 

الشاطق ، السشترخ، وقج ُتخجؼ بسعشى السبخأاستسخت حتى العرخيؽ اليؾنانى والخومانى 
الُسجدج لحؾرس وريث  انترارات السمػ الحىكجاللة عمى ، السشرفبالحق والعادل 

المقب بتاج التبخئة الحى يحرل عميو الستؾفى دليل عمى ، وقج إرتبط ىحا (2)أوزيخ
بخاءتو وإنتراره فى محاكسة العالؼ اآلخخ، واستسخت ىحه العادة التى يختجى فييا 

وكحلػ  16يذيخ الفرل و ، (3)الستؾفى تاج التبخئة حتى العرخيؽ اليؾنانى والخومانى
 ةالسحاكسحيثيات ى مؽ كتب السؾتى إلى إنترار الستؾفى عمى أعجائو ف 22الفرل 

 .(4)كجاللة رمدية عمى االنترار والبخاءة الستؾفى ىحا التاج  يتقمجثؼ 
الُسدجمة عمى لؽحة نخت حخي  Htp di nswريرة لدراسة تحميمية 

 الجشائدية: 
في المؾحة مدجمة كتابيا  بذكٍل  Htp di nswوردت صيغة تقجيؼ القخابيؽ لقج   

وتقخأ مؽ اليسيؽ إلى اليدار، وبالسقارنة مع صيغ   :كسا يميأفقٍي 
ى٘حع ؼٞ٘, ٗاّرؽازٕا ترىل اىؽنو اىنراتٜ اىعاتق فٜ  Barta""القخابيؽ الؾاردة عشج 

                                                           
(1)
Lietz,C., Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen,Vol.III ,2002, pp.215-217. 
(2)
Doxey, D., Egyptian non Royal Epithets in The Middle Kingdom Asocial and Historical 

Analysis, Leiden ,1998, p.91. 
(3)

 .037-035ؾ ، 7608ظي٘ٙ أحَد ماٍو، اىؽعائس ٗاىطق٘ض اىدْٝٞح ٗاىرقدٍاخ فٚ ٍفس اىقدَٝح، اىقإسج ، 
(4)
Kamel,S., "La Couronne ou la Guirlande de la Justification Offerte au défunt ou au dieu pour le 

Justifier", Published in the Book of Conference of Arab Archaeologists Ninth ,2008,pp.1ff. 
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ـٞغ ٍرعد ج
ؾحظ انتذارىا في فقج ل،  CGالسقارنة مع صيغ القخابيؽ الؾاردة فيوب ،(1)

لحلػ  صيغ مساثمةأن ىشاك " Bennett"، ويعتقج (2)صيغ تقجيؼ القخابيؽ السختمفة
في ت واستسخ جولة القجيسة العرخ مشح الذكل الكتابي الؾارد بالمؾحة، والتي عيخت 

البظمسى والخومانى، يؽ حتى العرخ الريغ والتخاكيب المغؾية الخاصة بتقجيؼ القخابيؽ 
خالل عرخي الجولتـيؽ الؾسظى  ةأحج أىؼ األشكال الكتابية الذائع وربسا كان ذلػ 

ُمعتقجا  بأنو ىشاك صيغ ُمساثمة ومتظابقة مع ذلػ Smither" ". ويزيف(3)والحجيثة
الذكل الكتابي الؾارد عمى المؾحة مؾضؾع الجراسة، ويجلل عمى ذلػ ُمعتبخا  أنو مؽ 

برفٍة  لؾحات عرخي الجولتيؽ الؾسظى والحجيثةشيؾعا  عمى الكتابية أكثخ األشكال 
  .(4)ةٍ عام

 
 
 
 

 طخيقة كتابة إسػ السعبؽد أوزيخ ولقبة:  -
حيث ؛  المؾحة بيحا الذكل الكتابي:عمى Wsir إسؼ السعبؾد لقج ُسجل    

وىؾ الذكل الذائع خالل  ،السعبؾدواسقاط مخرا  عالمة تؾاججالحظ يُ 
لقج لؾحظ شيؾع تمػ الريغة وكتابة اسؼ و . (5)عرخ الجولة الحجيثة والعرؾر الستأخخة 

                                                           
(1)
Barta, W., Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, Ägyptologische Forschungen 

Vol.24. Glückstadt, 1968, pp. 4, 12, 21, 24, 36, 43, 45, 53, 55/3, 70, 72, 81, 85, 107, 139, 162, 172, 

185-186, 194-195, 203, 209. 
(2)
Compare the Stelae of the Egyptian Museum in: Catalogue général des antiquités égyptiennes du 

Musée du Caire, Le Caire (CG 20023, 20027, 20034, 20059, 20100, 20122, 20142, 20145, 20198, 

20255, 20393, 20596, 20608, 20612, 20660,20709, 20730;  

von Bissing, F.W., Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire N° 2001-3352, 

3594-3613, 18794-18815, Imprimerie Adolf  Holzhausen, Vienne, 1913. 
(3)
Bennett, C. J.C., Growth of the @tp di nsw in the Middle Kingdom and New Kingdom, JEA 27, 

1941,p.77. 
(4)
Smither, P. C., The Writing of @tp Di nsw in the Middle Kingdom and New Kingdom, JEA 

25,1939, p.34. 
(5)
 Bennett, C. J., Growth of the @tp di nsw, p.78/3; cf: Metawi, R.,The Stela of the Chief 

Interior-Overseer to the Treasurer Hrw-nfr, Cairo Museum (CG 20563), JARCE 44,2008,pp.147-

148;Bennett, C.J., Growth of the @tp di nsw, p.78/3. 
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ولقج لؾحظ أيزا  عجم ،  (1)عالمة واحالل أوزيخ بجون مخرا السعبؾد الجالذ
كتب كسا يمي: غالبا  ما يُ  الحي كان" nb AbDwالسعبؾد أوزيخ "ذكخ لقب 

"، وذلػ في صيغ عرخي ، مع مالحغة كتابة مخرا السجيشة "

بجون  كسا يمي: كسا ورد أيزا  ، (2)الجولتيؽ القجيسة والجولة الؾسظى
ا  خالل عرخ األسخة الظخيقة األكثخ شيؾعا  وانتذار  "، وىىكتابة مخرا السجيشة "

 .(3)حيث وردت عمى أكثخ مؽ لؾحة مؤرخة بعرخ األسخة الثالثة عذخةالثالثة عذخة؛ 
-xnty-Imnty(w) wnالمقب أما عمى المؾحة مؾضؾع الجراسة فقج ورد 

nfr وربسا ىؾ الذكل الذائع لكتابة المقب   كسا يمي
 خالل العرؾر الستأخخة . 

 
 

 بالسعبؽد أوزيخ :  مكان العثؽر عمى المؽحتيؼ وداللة إرتباطيسا -
، والتي تقع في نظاق سحافغة سؾىاجب بسشظقة أبيجوس تيؽالمؾحُعثخ عمى لقج     

, tA-wrقميؼ الثامؽ مؽ أقاليؼ مرخ العميا الحي أطمق عميو السرخي القجيؼ إسؼ اإل
قج ورد فى نرؾص حجخة الكؾن فى معبج  tA-wrالسؼ وُيعتقج أن أول ذكخ ل

 وكحلػ, (4)"فى مقبخة "ندؾت نفخ كسا وردالذسذ لمسمػ نى وسخ رع فى أبؾ غخاب، 

                                                           
(1)
Metawi, R.,The Stela of the Chief Interior-Overseer to the Treasurer Hrw-nfr, Cairo Museum 

(CG 20563), JARCE 44,2008,pp.147-148;Bennett, C.J., Growth of the @tp di nsw, p.78/3. 
(2)
Compare the Stelae of the Egyptian Museum in: Catalogue général des antiquités égyptiennes du 

Musée du Caire, Le Caire (CG 20023, 20027, 20034, 20059, 20100, 20122, 20142, 20145, 20198, 

20255, 20393, 20596, 20608, 20612, 20660,20709, 20730; von Bissing, F.W., Catalogue général 

des antiquités égyptiennes du Musée du Caire N° 2001-3352, 3594-3613, 18794-18815, Imprimerie 

Adolf Holzhausen, Vienne, 1913.; Barta, W., altägyptischen Opferformel, pp. 4, 12, 21, 24, 36, 43, 

45, 53, 55/3, 70, 72, 81, 85, 107, 139, 162, 172, 185-186, 194-195, 203, 209; Bennett,C. J.,Growth 

of the @tp di nsw, pp.77-78/3;Smither,P.C., The Writing of @tp Di nsw, p.34. 
(3)
 Compare with (CGC.20023, CGC. 20142, CGC. 20700, CGC. 20687, CGC. 20660, CGC.20353) 

; Hein, I., & Satzinger, H., Stelen des Mittleren Riches I, Einschließlich Der I und 

II,Mainz,1989,pp.39-43, 

(4) Helck,W., "Gaue", LÄ II, 1977, col., 388. 
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. وقج (1)أوزيخلمسعبؾد السكان السقجس  ُأشيخ إليو باعتبارهحيث ؛ نرؾص األىخام في
فى العرؾر الستأخخة باسؼ ثشى، ومؽ أىؼ مجن ىحا اإلقميؼ مجيشة االقميؼ ُعخف 

وذلػ أوزيخ، مسعبؾد فى نرؾص التؾابيت بأنيا السقخ الخسسى ل ُذكختأبيجوس، التى 
بأوزيخ إرتباطيا ، وُيعتقج أن (2)بأن الدساء ىى السقخ الخسسى لخع ةقارنمؽ مشغؾر الس

 مجخلبسثابة أُعتبخت التي  (3)بدبب مقتل أوزيخ بالقخب مؽ أبيجوسربسا كان 
ورد  tA-wrوتججر اإلشارة إلى أن ، (4)ألبخار إلى دروب العالؼ اآلخخمستؾفييؽ ال

، وقج اختمف العمساء فيسا بيشيؼ فى داللة (5)األرض العغيسة أو األرض العتيقة بسعشى
، إال أن غالبية األراء تخبط ىحا الخمد بالسعبؾد أوزيخ (6)واالسؼ ومغدى ىحا الخمد

 .(7)بسشظقة أبيجوسكحلػ و 

 :  prt-xrw صيرة -
، di.fبعج الريغة الفعمية التي تفيج التسشي   prt-xrwلقج وردت صيغة  

خالل عرخ الجولة ، وىحه الريغة كانت األكثخ شيؾعا  (8)لتعشى ىؾ يعظى القخابيؽ
تؤرخ بشياية عرخ  عمى بعض المؾحات التىأيزا  وردت ولقج  ،(9)وما بعجىا الحجيثة

                                                           
(1) Wb. V, p. 222.  

 .346، ؾ ظح ىغ٘ٝح حمازٝحأَِٝ ٗشٝسٛ: ٍفًٖ٘ ٍٗظإس اىخي٘  فٜ ٍفس اىقدَٝح  زا( 2)

(3) Griffiths, J. G., "Plutarchs De Isido et Osiride", Cambridge, 1970, p. 341. 

 .347أَِٝ ٗشٝسٛ : ٍفًٖ٘ ٍٗظإس اىخي٘  فٜ ٍفس اىقدَٝح ، ؾ ( 4)

(5)Otto, E., "Abydosfahrt",  LÄ., I., 1975, col. 47. 

 . 349-346أَِٝ ٗشٝسٛ: ٍفًٖ٘ ٍٗظإس اىخي٘  فٜ ٍفس اىقدَٝح ، ؾ عِ اىسٍص ٗ الىرٔ ٗاظَٔ زاةع: ( 6)

 عِ ا١زاء اىَخريفح ىالظٌ زاةع :  (7)

- Mariette, A., "Catalogue Géneral des Monuments d'Abydos découverts Pendant les Fouiles de 

cette Ville", Paris 1880, pp. 418-419, nr. 1128. 

- Legrain., G., "Statues et statuettes de rois et de Particuliers", vol. 3, Le Caire, 1916, p. 40. 

- Jéquier, M. G., "Les frises d'objets du Moyen Empire", MIFAO 47, 1921., p. 19. 

- Winlock, H. E., Bas-Reliefs from the Temple of Rameses II, at Abydos, New York 1921, p. 15. 

- Schäfer, H., Ägyptische und Heutige Kunst Und Weltgebäude der alten Ägypter, Berlin, 1928, p. 

91. 

- Borchardt., L., "Statuen und statuetten von Königen und Privatleuten im Museum zu Kairo", Nr. 

1-1294, vol. 3, Berlin, 1923, p. 55. 

- Otto, E., Osiris und Amun, kult und Heilige Stätten, München 1966, p. 29 
(8)

 Bennett, C. J.C., “Growth of the @tp di nsw”,77,78/1. 
9
Compare with(CGC.20121,20092, 20589,20227):  Lang. H. O& Schäfer. H, Grab und Denksteine 

II, 143-144,112-113, ;  Mariette, A., des Monuments d’Abydos, 355, NR. 994,Nr.595, Tomich; 

A.I., From Work to Sanctuary, 152.  
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ولقج شاعت خالل عرخ الجولة الحجيثة واستسخت في العرؾر  االنتقال األول
(1)الستأخخة

العشاصخ الحي ُيعج أحج  Ss mnxtالتخكيب المرؽي وُيالحظ أن  . 
والتي  والتي كانت تخد كسا يمي:  الذائعة في صيغة تقجيؼ القخابيؽاألساسية و 

كانت تخد كثيخا  خالل عرخ الجولة الؾسظى وقمت ونجر عيؾرىا خالل العرؾر 
 .(2)الستأخخة 

 :  kAw Apdwالتخكيب المرؽي   -

ما تأتي  التي كانت غالبا  و  prt-xrwمؽ أكثخ العبارات التي تأتي بعج كمسو ُيعج 
التي شاعت و ، :وردت بأشكال كتابية مختمفة مثل ولقج ، بعج الخبخ والجعة

، أما في المؾحة مؾضؾع الجراسة فمؼ تخد بحلػ الذكل الدابق، (3)خالل الجولة الؾسظى 
  . الدابق، كسا لؼ يخد معيا الخبد والجعة

 : n kA n التخكيب المرؽي  -
لقج كان الذكل الكتابي األكثخ شيؾعا  لحلػ التخكيب المغؾي خالل عرخي الجولة     

 ،n kA n  (4)الؾسظى والحجيثة كسا يمي 
والتي  ولكؽ في المؾحة مؾضؾع الجراسة اختمفت طخيقة الكتابة كسا يمي:  

 ربسا ىي طخيقة الكتابة الذائعة خالل العرؾر الستأخخة. 
قسة حيث إن  وُتعتقج الجراسة أن قسة المؾحتيؽ قج كان ليسا دالالت رمدية عقائجية؛

مؽ المؾحات مشح عرخ األسخة  الذكل، وقج عيخ ىحا المؾحتيؽ قج عيختا بذكٍل مقبيٍ 
 السعبؾدعميو  نذأوقج جاءت القسة السقبية ربسا تقميج لمتل األزلى الحى ، (5)األولى

ربسا نتيجة ، أو (6)الخالق، أو ربسا تأثخ ىحا الذكل السقبى بسقاصيخ األرباب البجائية
                                                           
(1)

El-Khadragy, M., A late First Intermediate Period stela of the estate manager Khuy, SAK 27, 

(1999), 225; Bennett, C. J.C., “Growth of the @tp di nsw”,77,78/1. 
(2)

 Tomich, A.I., From Work to Sanctuary, xviii; Tomich, A.I., From Work to Sanctuary, 21-22; 

Tomich, A.I.,"Changes in the Htp-dj-nsw Formula in the Late Middle Kingdom and the Second 

Intermediate Period", ZÄS 138, (2011), 23.  
(3)

 Bennett, C. J.C., “Growth of the @tp di nsw”, 79/7. 
(4)

 Bennett, C. J.C., “Growth of the @tp di nsw”,79/6; Stefanović, D.,"Four Middle Kingdom 

stelae, from the National Archaeological Museum, Athens", JEA 96, (2010),213-215.    
(5)

Vandier , J. , Manuel d’Archéologie Egyptienne , I , Paris , 1952 , pp. 724 –726 ,fig. 4.  
(6)

اىقدٌٝ  ىٞو ٕٞسٗغيٞفٚ ىيرف٘ٝس ٗاىْحد  عِ أؼناه اىَقاـٞس اىثدائٞح ٝساةع : زٝرؽاز  ٕـ. ٗٝينْعُ٘، قساءج اىفِ اىَفسٙ

 .048، 7667اىَفسٙ اىقدٌٝ، ذسةَح: ٝعسٝح عثد اىعصٝص ، ٗشازج اىصقافح اىَعيط ا١عيٚ ى٠شاز، اىقإسج، 
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تأثخه بذكل السقبخة فى مرخ العميا التى يعمؾىا ىخيؼ صغيخ، أو كانت تشحت فى 
الجراسة تخجح إعتبار القسة السقبية كانت بسثابة ولكؽ  . (1)الرخخ بحجخات مقبية

 . داللة رمدية لكبة الدساء في السعتقجات السرخية القجيسة
 مزسؽن الجراسة :

جشائدية فى العرخ الستأخخ مؽ تتزسؽ الجراسة نذخودراسة لعجد اثشيؽ مؽ المؾحات ال
                                   حيث:

مؽ البحث مع ذكخ تشؾع واختالف المؾحات فى مرخ  ذكخ مقجمة تتشاول اليجف -
                      .القجيسة باإلضافة إلى ذكخ السدسيات الجالة عمى معشى المؾحة

                      

اسؼ صاحب المؾحة التى تشتسى أحجىا إلى السمػ شباكا أحج ممؾك األسخة الخامدة  -
الحى يشتسى إلى األسخة الثانية والعذخيؽ والعذخيؽ والثانية تشدب إلى نخت حخى 

ويحسل لقب السبجل لجى أوزيخ،ىحا باإلضافة إلى مكان العثؾرعمى الؾحتيؽ مؾضؾع 
 .خفى الستحف السرخى الكبي الجراسة وىى أبيجوس ومحفؾعتيؽ

 

عسل دراسة وصفية لمسشاعخالتعبجية السرؾرة عمى ىاتيؽ المؾحتيؽ حيث صؾرفى -
شبا كا أمام السعبؾد آمؾن وخؾندؾ يسدكا صؾلجان الؾاس  المؾحة األولى السمػ

والمؾحة الثانية يغيخ فييا أوزيخ يسدػ شارات الحكؼ وتحسيو كال مؽ إيديذ ونفتيذ 
  .عمى الجانبيؽ ويديؽ قسة المؾحتيؽ قخص الذسذ السجشح يتجلى مشو الحيتيؽ

سفخدات العامة تخجسة الشرؾص السدجمة عمى المؾحتيؽ مؾضؾع الجراسة وتحميل ال -
ا، كسا تؼ عسل صؾرة خظية طبق واألسساء واأللقاب والتخاكيب المغؾية الؾاردة عمييس

 األصل لمؾحتيؽ مؾضؾع الجراسة .

                                                           
(1)

Maspero , G. , Guide to the Cairo Museum , Cairo , 1908 , p. 85, Gardiner, A, H., Egyptian 

Grammar, Third Edition, Oxford,1991,O.20. 
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نتائج الجراسة:            

نذخ ودراسة اثشيؽ مؽ المؾحات الجشائدية فى العرخ الستأخخ لؼ تتظخق ليسا  -
تحميمية فشية لمسشاعخ السرؾر عمييسا ودراسة الجراسة مؽ قبل ،حيث تؼ عسل دراسة 

  .لغؾية تشاولت الريغ والتخاكيب المغؾية لياتيؽ المؾحتيؽ

يالحظ أن العشاصخ الفشيية السرؾرة فى قسة المؾحتيؽ بديظة تتكؾن مؽ قخص  -
 الذسذ تتجلى مشو الحيتيؽ التى تعبخا عؽ شظخى البالد.

األولى يسدكا صؾلجان الؾاس ألنو رمد عيؾر السعبؾديؽ آمؾن وخؾسؾ فى المؾحة  -
الخبات .بالقؾة ويتشاسب مع الحكؾر بيشسا يختبط صؾلجان الؾاج   

تسيدت لؾحات أبيجوس فى العرخ الستأخخ بأن السشظقة الدفمى مشيا كانت تتخك  -
  وكتابات . فارغة بجون زخارف

 

 

العمؾى مشيا يسثل تعتبخ المؾحة فى العرخ الستأخخ صؾرة مرغخة لمكؾن الجدء  -
 .الدساء والجدء الدفمى يسثل األرض والجدء الفاصل بيشيسا ىسا السعبؾدات والبذخ

  .قة والسثاليةجاتدست السالمح فى العرخ الستأخخ بال - 
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 األشكال والمؽحات التؽضيحية
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 الباحث(  ترؽيخ)الفشي وسياقيا المرؽي  ومزسؽنياشكل المؽحة (: 1)شكل 
 

 
 )عسل الباحث(  ومزسؽنياؽضح شكل المؽحة دراسة خطية ت(: 2)شكل   

 

  

 
 الباحث(  ترؽيخ)الفشي وسياقيا المرؽي  ومزسؽنياشكل المؽحة (: 3)شكل 
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 )عسل الباحث(  ومزسؽنياؽضح شكل المؽحة دراسة خطية ت(: 4)شكل   

 
 قائسة اإلخترارات

 ASAE = Annals du Service des Antiquités de L’Égypte, Le Caire.  

 AUC = American University in Cairo, Cairo.  

 BIFAO = Bulletin de L’Institute Français d’Archéologie Orientale, Le 

Caire.  

 CG = Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, 

Le Caire.  

 IFAO = Institute Française d’Archéologie Oriental, Le Caire.  

 JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt, Boston.  

 JEA = Journal of Egyptian Archaeology, London.  

 LÄ = Helck, W. & Otto, E., "Lexikon der Ägyptologie", 7 Vols., 

Wiesbaden 1975-1986.  

 MÄS = Münchner Ägyptologische Studien, Berlin.  
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