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 :الملخص

ُعثر عليه  أثاهاء أعمهال ، لكاهن من الديوريت األشهب جزء من تمثال فاقد الرأس سةراود نشر إلى الدراسة هذه  تهدف

أ.د/يوسه  حامهد يليفهة، عها   اسهةبرئحفائر الصرف الصحي بماطقة سهجن المزرعهة البابعهة لماطقهة  ثهار المطريهة 

، ومهن يه ل نمها  الكبابهة وأسهلوب 190والمحفوظ حالياً بالمخزن المبحفي بماطقة  ثار المطرية تحت رقم   ،1990

 ههذا البهجئة والخصائص الفاية للبمثال باإلضافة لوجود يرطهو  ملكهي يهاا باسهم الملهم أمامحهان يمكااها ته ري 

 .ة األسرة الثانية عشر  حديداً توي  البمثال بعصر الدولة الوسط

 

 حبب".-غبي-"يابي  ،ة األسرة الثانية عشر،  الكاهن ،الدولة الوسطي ،المطرية ،الملم أمامحان ،تمثال :الدالة الكلمات

 

 

 

Abstract: This study aims to publish and study Part of a headless statue from diorite of 

priest, who was found during the sewage excavations in the Mazraa Prison area of the 

Matareya Antiquities Zone headed by Prof. Dr. Yusef Hamed Khalifa, in 1990, and is 

currently preserved in the museum store in the antiquities area Al-Matareya N.190, and 

through the writing system, spelling style, and artistic characteristics of the statue, in 

addition to the presence of a special royal cartouche in the name of King Amenemhat, we 

can date the statue to the Middle Kingdom era, especially the Twelfth Dynasty. 

 

Keywords: statue - King Amenemhat - Al-Matareya - Middle Kingdom – Priest - 

Twelfth Dynasty - "Khenty-khety-hotep". 
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 ة:المقدم
 

علهى سهجل مزرعهة السهجون االطه    شره من قبل، حيه  تهم ايبيهاره بعهد  جذب انبباهي دراسة هذا البمثال لعد  ن   

فقهة اللجاهة الدائمهة لرثهار ومواموافقهة الماطقهة، ومكبشه  البمثهال،    بعهدوبمخزن تفبيش  ثار المطرية وعين شهم،،  

لبمثال غير مكبمل وماحون من الديوريت األشهب يخص الكهاهن او ،  22/9/2020المصرية بجلسبها الماعقدة بباري   

البح  عهد  معرفهة ، من عهد الملم "أمامحان" ؟، حي  أن  من مشك ن ة حبب" من األسرة الثانية عشر-غبي-"يابي

به  "أمامحهان" األول أو الثهاني أو الثاله  أو الراالملهم  يخهصعلى قاعدة البمثال إذا كان الخرطو  الملكي الموجود 

من عصر األسرة الثانية عشرة مهن الدولهة الوسهطي  (أمامحانالملوك األربعة والذين تم تسميبهم بهذا االسم )ن  إ   حي

الكبابهان علهى البمثهال أغلهب    إلهي أن  ، باإلضهافةهاها  وهذا ما سيبم توضيح   A-Ra%  حملوا نف، اللقب الشخصي  

من اآلثار األيهر  مهن نفه، الفبهرة ممها قد وجد على عدد   اسم صاحب البمثالنجد أيضاً أن  ومبهالكة وغير واضحة،  

 دراسة هذه اآلثار وذلم لعرض صورة أوضح عن حياة صاحب البمثال.جعلاا نميل إلى  
 

 : حتب" -غتي-"خنتيتمثال الكاهن  
 

   .لبمثال جال، على وسادة مسبديرة جذ   الجزء السفلي وال نو  األثر  

 من الديوريت األشهب. مادة الصا  

 .لم ياشر من قبل ر اشال

 .؟   ، عصر الملم أمامحانالدولة الوسطي العصر 

 سم.30أقصي ارتفا    األبعاد 

 سم.20,5أقصي عرض 

 سم.26طول القاعدة  

 سم.6سمم القاعدة  

 مزرعة السجون. موق  االكبشاف 

 مخزن تفبيش  ثار المطرية وعين شم،. المكان الحالي

 عبد رب .  يوس  حامد يليفة، نوال السيد المكبش  

 (.190سجل مزرعة السجون رقم ) رقم السجل 

واألميههر  لكههاهنا حبههب"-غبههي-لههه "يابههيعلههى وسههادة مسههبديرة  جههال،تمثههال  الوص  

 ، والبمثههالوالمشههرف علههى الشههونبينالملههم  قههولوالمشههرف علههى ح الههوراثي

 في حالة سيئة.علي   ، وأغلب الكبابان  من األعلى مكسور

 .البمثالل  وتفاصيوص  ( يوضح 1جدول )

 مكان الكشف : 
 

تم الكش  عن هذا البمثال أثااء إجراء الجسان األثرية فهي مسهار مشهرو  الصهرف الصهحي للقهاهرة الكبهر  عقهد    

فر، تحديهداً فهي الماطقهة الواقعهة غهرب مجمه  (، والممبد من المطرية ماراً بماطقة الخصوا وحبى الجبهل األصه7)

 .األوقاف على عمق حوالي أربعة أمبارمعابد "ر " بهليوبولي، غرب مزرعة 
 

 (1)شكل :   العام الوصف
 

ورجله  اليماهي  ة، مرتدياً نقبل، على وسادة مسبديرة جاماحون من الديوريت األشهب  الجزء السفلي والجذ  لبمثال     

وبالاسهبة  ،أسفل القد  اليسري البهي تمههر ماصهوبة ألعلهيممدودة    تمهر بطن القد  اليماي  ، حيأسفل رجل  اليسري

ومسهبقرة فهوا الركبهة المكسهورة   األيسهرلليد اليماي فهي ممدودة على الفخذ األيمن للبمثال، واليد اليسري أعلي الفخذ  

أنه  كهان بهديااً وكبيهراً فهي  ن وهذا يدل علهىويمهر صاحب البمثال بثديين مبدليي، واليد مكسورة من األعلى  من األما  

 .السن
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نهص  وعلى ما يبدو أنه  الهرداء، حيه  يوجهد عليه  مهن األعلهى ةي للبمثال يمهر لوح كبابليسري وابين القد  اليماو   

واسهم ب لقهيحمهل و مهن اليمهين لليسهارالهاص يقهرأ و في أربعة يطهوط أفقيهة  مائل  مكبوب بشكل رأسي  بالهيروغليفية

ة بين قصهبة الرجهل مثلثة المحصورفي الماطقة ال ، وأسفل قدمي البمثالجداً   في حالة سيئة  الكبابة  ولكنالبمثال  صاحب  

والكبابة في حالهة سهيئة  ث ثة يطوط رأسيةمكبوب بشكل رأسي مثل  في  ير  نص هيروغليفياليماي والقد  اليسري  

والبمثال من الخل  فهي وضه  جلهوس، يمههر عليه  بين،  لبقديم بعض القرا  ولكاها على ما يمهر عبارة عن نص  جداً،

ن عاد الكبفهين، وبالاسهبة البمثال مفقود ممن الخل ، والجزء العلوي من   دء الجسامب يبين  حزا  ملفوف حول الخصر  

ي وعليها كبابان هيروغليفية ف  فهي مسبديرة من الخل  ومربعة من باقي االتجاهان،للوسادة البي يجل، عليها البمثال  

القاعهدة، مها عهدا الجهزء األيمهن  ص  أفقي ملفوفة حول القاعدة، حي  كببت الاصوا من اليمين لليسار حول أجهزاء

جيدة في بعهض األمهاكن وسهيئة فهي أمهاكن أيهري، والكبابان على القاعدة    من القاعدة فكبب الاص من اليسار لليمين،

لقب واسم صاحب على الجزء األمامي من القاعدة  الكبابان    وتحو   ومبهالكة على الجزء الخلفي المسبدير من القاعدة.

من الدولهة  ة ؟ من األسرة الثانية عشريرطو  باسم الملم "أمامحان"  األيسر من القاعدة يمهر    البمثال، وعلى الجزء

ابين، والجهزء الكبابان مبهالكة، ولكاها فيما يبدو عبارة عن قائمة لبقديم القهرالوسطي، وعلى الجزء الخلفي من القاعدة 

 علي  اسم صاحب البمثال.يمهر األيمن من البمثال  
 

 (2)شكل  :حول القاعدة غليفي النص الهيرو 
 

   : )كتب من اليمن لليسار(الجزء األمامي من القاعدة 
 

 
 

N kA n rpa(t) imy-r sxty  n nsw xnty-Xty-Htp  mAa-xrw   
 

 حبب" صادا الصون.-غبي-الملم "يابي ولحق، والمشرف على [الوري ]لروح األمير الوراثي  
 

   :ار( ليمن لليس)كتب من ا الجزء األيسر من القاعدة
 

 
 

ir(y)  Hm(.w)-nTr  nb(.w)  n  %A-Ra  Imn-m-@At ? anx  Dt 
 

رع  الشىىم / ا ىىا كىىك كة ىىن ا ىىا (Wb., I; Faulkner, R.O., 1991) [المسىىل ع عا/المصىـى   ىىىحارس/]القائم علىى  
 فليحيا أ دًا.؟  "  "أم محات

 

   : )كتب من اليمن لليسار(  الجزء الخلفي من القاعدة
 

 
 

  …. m di=f  n … … snTr  Df(Aw) … kA Hnqt Abd  Ss  mnxt  nfr  ra-nb n kA.f 
 

ب،، لكبهان/الم وا  الجعهة والطيهور واأللباسهبرو  والثيران  ...  المؤنالبخور و)من(    ... ...لعل  يعطي/يهب )قربانًا(  ...  

 ....   ، لروحوكل يو  جميل
 

 

   : سار لليمين()كتب من الي من القاعدة يمنالجزء األ .4.3
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… Wr bAw iw nw Hm-nTr (sic)  #nty-Xty-Htp  ...   
 
 

 

 ج حبب".-غبي-، الكاهن "يابي]ح الملوك القدامىروأ[ ون عميم أرواح 

  / : ( 3)شكل النص علي الرداء  
 
 

 
 

... Hm-nTr ...  imy-r Snwty  xnty-Xty-Htp  mAa-xrw   
 

 .حبب" صادا الصون-غبي-بين "يابي... الكاهن، والمشرف على الشون
 

 / ( : 4النص أسفل القدم )شكل  
 
 

 
 

Htp-di-nsw ...  Hnqt Abd  Ss  mnxt  .... mrHt 
 

 والزيون.  الجعة والطيور واأللباسبر والكبان/الم ب، ....،هبة يماحها الملم )من( 

 

 على نصوص التمثال :اللغوي  التعليق  
 

  :  من القاعدة السطر األول
 

 sxty الملم    ولالمشرف على حقو،   rpa(t) األمير الوراثي    n kA n  تم تكري، هذا البمثال لروح   

n nsw وبالاسبة لكلمة ، sxty  ل الع مهة حيه  تهم اسهببدا، وهي تساوي الع مة  فقد تم اسبخدا  الع مة

 لبدل على األراضي والحقول. المخصص  وتم إضافة   بالع مة  المعبرة عن الحقول والمببعة في الكبابة 
 

وتُعهد تقدمهة السهخت  ،(Faulkner, R.O., 1991) في األصل اسهبخدمت لبهدل علهي الزراعهان sxt  ع مةو   

صرين اليوناني والرومهاني بصهفة ياصهة ويبضهح ذلهم أحد أهم البقدمان في المعابد المصرية بصفة عامة ومعابد الع

في عهدد مهن الكلمهان حلت  الع مة ونجد أن  ،(LeSuer, R.F.B., 2016) عابدمن كثرة تصويرها في جمي  الم

أو ، sxt الزراعهة بمعاهى  ىفهي بعهض الكلمهان البهي تهدل عله حي  ظهرن هذه الع مهة   بمعاني مخبلفة،

  imy-rوبالاسهبة لكلمهة ، (Wb., IV) وتشهكيل طهوب  وحياكة يج، أو نس بمعاي حجر للبرقي 

بعدة أشكال كبابية  imy-rمن الكبابة، وقد ظهرن كلمة   فقط، وسقطت    m  لى فكببت بحرف  بمعاي المشرف ع

، وكهان المؤنه  ماهها وظههرن بشهكل  يهر  (Fischer, H.G., 1985) ، تعطي نفه، المعاهي ماهها 

 .(Wb., I) مشرفة علىبمعاي ال  imt-r يكبب  

 

 

 

   

 :   من القاعدةالسطر الثاني 
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 ,.Jones, D) مهن حيه  المعاهي imy-r  وهي تساوي كلمة  "القائم على"بمعاي   ir(y)  ةتم اسبخدا  كلم   

   وبالاسبة ل سم الملكي الموجود دايل يرطهو  والخهاا باسهم مهي د الملهم "أمامحهان"، (2000

Imn-m-@At لهوك األربعهة المإن حيه  "أمامحان" األول أو الثاني أو الثال  أو الراب  لملم  لإن كان    ،فلم يسبدل علي

الدولة الوسهطي حملهوا نفه، اللقهب الشخصهي  عصر األسرة الثانية عشرة من "أمامحان" منوالذين يطلق عليهم اسم  

 %A-Ra (Beckerath, J., 1999 ) الحهوري سواء األير كية الملولم يوجد ضمن نقو  البمثال أي من األلقاب 

 :   @r   : أو الاببههي Nbty  حههورس الههذهبي :أو  @r nbw  لقههب العههر  : أو Nswt bity 

(Williams,V & Stocks,P., 1988  )  شخص هذا الملم.البي تحدد 
 

  :  السطر الثالث من القاعدة 
 

تهم تقهديمها لهروح   بهيالقهرابين البعهض  ة  وما ظههر ماهها يوضهح قائمهكانت كبابان هذا السطر سيئة إلي حد كبير،     

  ، بيامها حلهت كلمهة، ، ، مثهل : بهابي المخبصهر بين بالشهكل الكحلت جميه  القهراحي  صاحب البمثال، 

snTr  وكلمههة Df(Aw) الشههكل الكامههل لصههيا القههرابين المقدمههة وهههذا جههدول يوضههح ، بالشههكل الكبههابي الكامههل

 وايبصاراتها :
 

 الشكل الكتابي الكامل  االختصار  وتية الداللة الص المعني 

 kA ثور
  

 Abd طيور
  

 t يبز 
  

 Hnqt جعة/بيرة
  

 Ss ألباسبر 
  

 mnxt كبان
  

 

 ( يوضح الشكل الكامل والمخبصر لقائمة تقديم القرابين. 2جدول )

 

 :  من القاعدة رابعالسطر ال 
 

  حـىىب"-غـىى -"خ ـىى الكىىاها  صىىاحب الـملىىاع اسم  كـبـب هذا السطر ما اليسار لليميا، حيث ك     
#nty-Xty-Htp ًا لملمىىن  ;Raue, D., 1999) أي : عظىىيم أرحا" "أنىى  " Wr bAw iwnw  مسىىقً 

Daoud, K., 2008; Nuzzolo, M & Krejčí, J., 2017)  لكلمىىن  اً جىىا ت اخـرىىار  ، حيىىث أ  المةمىىن
 bnbn مقىىدسحتم ىى  ح ىىر " ىىا  ىىا" أي : ح ىىر هلي  ىى لي  ال (Burke, J.A & Halberg, K., 2005; 

Alford, A.F., 2010) تساحي كلمن "أن نىى " مصـررة المةمن ال ، حلةذا فإiwnw    مىىا حيىىث المم ىى (Wb., 

I). 
 
وهمها لقهب ، ، ماها لقبهين بدايهة مهن األسهرة األولهي والثانيهةفي عدد من األلقاب الكهاوتية  bAw  ووردن كلمة     

 ، وماهذ األسهرة bAw p  ، ولقهب أرواح "بوتهو"bAw nxn (Fischer, H.G., 1985)  "نخهن"أرواح 
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، واسهبمر ههذا اللقهب حبهى الدولهة bAw iwnw (Sittert, B., 2019)  أرواح "أون" لقهب الرابعهة ظههر 

 الوسطي.

 

 النص علي الرداء :  
 

علهى رداء البمثهال ،  xnty-Xty-Htp  حبهب"-غبهي-"يابيلصاحب البمثال الكاهن   يرظهر لقب    

المعبرة عن كومة مهن الحبهوب،  الع مة  تخدماسبحي  ، imy-r Snwty وهو لقب المشرف علي الشونبين  

حيه  ، (Wb., IV) أو مخهزن الغه ل المعبهرة عهن مخهزن الحبهوب أو   في الكبابهة الع مة المعبادة بدالً من 

يعطي نفه، وهو  شكل الأو ب imy-r Snwty  ظهر هذا اللقب في الدولة الوسطي بالشكل المعباد

 ماهها ظههر ههذا اللقهب بالعديهد مهن األشهكال الكبابيهة األيهر  لقديمهةدولهة اماهذ الو، (Ward, W., 1982) المعاهي

  ، ، (Jones, D., 2000). 
 

 : النص أسفل القدم  
 

من أكثر الصهيا المسهبخدمة فهي والبي تبرجم "قرباناً/هبة يعطيها الملم"   Htp-di-nsw  تعببر هذه الصيغة     

ة الثاماهة عشهرة ومها بعهدها ف صهبحت الصهيغة السهابقة غيهر م لوفهة عصر الدولة القديمة والوسهطي، أمها ماهذ األسهر

 : (Smither, P.C., 1939) وهي تبرجم باف، المعاي  Htp-di-nsw الً ماها الشكل  واسبخد  بد

 

 المب يرالدولة الحديثة والعصر  الدولة القديمة والوسطي 

(a)  or  (b)  or  

 

 وظيفة صاحب التمثال : 
 

كهان  xnty-Xty-Htp  حبهب" -غبهي-لة على البمثال يبضهح أن "يابهيالاصوا المسجمن ي ل     

-imy  ، ومشرفاً أيضاً على الشهونبين  sxty  n nsw ومابجاتها  الملكية مسئوالً ومشرفاً على الحقول

r Snwty   كان أميراً وراثياً باإلضافة لكون   rpa(t)   ً " ؟ مهن األسهرة لد  الملم "أمامحان  Hm-nTr   وكاهاا

 عصر الدولة الوسطي.من نية عشرة  الثا

 

 :  الملك  ولوظيفة المشرف على حق 
 

ذ عصهر الدولهة القديمهة، وكانهت علهى مها يبهدو ماهماذ  imy-r AHt وظيفة المشرف على الحقول  ظهرن   

ل مكانهة كبيهرة بهين يحبه للقهب، واسهبمر ههذا ااهايهة الدولهة القديمهةبههذا الماصهب  ران، وقد تقلد وزيهالعصور األولي

الدولة الوسطي، وم  نهاية الدولة الوسطي هااك العديد من األشخاا حملوا لقب المشرف على الحقول ولكهن   يموظف

، وبالاسهبة (Grajetzki, W., 2009)اغلب أسمائهم كانت غير معروفة علهى الهرغم مهن أن أسهرهم كانهت معروفهة 

،  imy-r sxty  علهى الحقهول المشهرف:  ماهذ الدولهة القديمهةب لكبابية البي كبب بها ههذا اللقهلألشكال ا

مصهر العليها حقهول ، والمشهرف علهى imy-r sxt nbt (Jones, D., 2000)  كهل الحقهول ىالمشهرف عله

 imy-r tAwy Sma(w) (Jones, D., 2000 وقد حمل ،)"المشهرف علهى حقهول لقب  حبب"-غبي-يابي

 ش ن  في تلم الفبرة. ا هو إال دليل واضح على علوفي عهد الملم "أمامحان"؟ وم   الملم
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، فإن كاتب الهاص  نوالبي ترجمت هاا بمعاي حقول نبيجة لوجود مخصص األرضيي  sxty    بالاسبة لكلمة     

والبي حلهت   ولكا  اسبخد  بدال ماها الع مة الدالة على الفخاخ      لم يسبخد  الع مة الشائعة والمببعة في الكبابة

شهائعة  ، وأصهبحت (Dickson, P., 2006; Faulkner, R.O., 1991) ن بمعاني مخبلفهةلعديد من الكلمافي ا

 (،  Lesko, B.S., 2002)االسبخدا  في الكثير من الكلمان في نصوا العصر المب ير  
 

وتقهرأ  ،  و حقول فعرفت بالعديد من األشكال الكبابية والقراءان المخبلفة مثل  وبالاسبة لكلمة حقل أ   

 :sxt (Allen, J.P., 2010) ، ، ،  : وتقرأAHt (Dickson, P., 2006) ،  وتقهرأ

  :Axt ،  : وتقرأSA ،وقد حلهت الع مهة ، وكل هذه الكلمان تبرجم به )حقل أو حقول( على الرغم من ايب ف الاطق

 ، وكلمهةطيهور صهياد /صهياد سهمم /بمعاهي فه ح sxty   فهي عهدد مهن الكلمهان األيهر  مثهل كلمهة 

  sxtyw( والبي تعاي فئة من الماشيةDickson, P., 2006.) 
 
 

 :  الشونتين وظيفة المشرف على  
 

ً imy-r Snwty  ظهر لقب المشرف علي الشونبين      ماهذ الدولهة ، على رداء البمثهال، وكهان ههذا اللقهب شهائعا

 وما بعدها.  الدولة الوسطي ي ل(، واسبمر أيضاً  Jones, D., 2000القديمة وكبب بالعديد من األشكال الكبابية )
 

 :  الملك "أمنمحات" ؟ 
 

تبين أن الملهم "أمامحهان" الثاله    (أمامحانوالذين تم تسميبهم )من ي ل دراسة ألقاب ملوك األسرة الثانية عشرة     

جهود علهى السهطر وهو نف، اللقهب المو aA bAw (Beckerath, J., 1999)  "عميم األرواح" لقبقد حمي ب

ولههذا ،  "عمهيم"  ي كلمهة، يعطوا نف، المعاي وههaA  ، وكلمة  wr  ، حي  أن كلمة  ب  من القاعدة  الرا

الموجهود علهى القاعهدة يهاا  Imn-m-@At  فمهن المحبمهل أن يكهون يرطهو  الملهم "أمامحهان" 

 لم "أمامحان" الثال .بالم
 

 

 : هوية صاحب التمثال من خالل بعض اآلثار األخرى 
 

أشهكال مخبلفهة بعهدة كببت  قدو مخبلفةزماية  فبرانمن  العديد من األسماء المشابهة السم صاحب البمثال  نلقد وجد   

 ,.Ranke, H) ، ، ، مثههل :تعطههي نفهه، الاطههق 

فهي نهايهة الدولهة أن مهن ضهمن الكهاهة الكبهار فهي "هليوبهولي،"  Grajetzki" جراتزكهي"وطبقاً لما ذكره ،  (1935

مهن  Martin، وههذا طبقهاً لمها أورده "مهارتن" (Grajetzki, W., 2009) حبب"-غبي-"يابيكان الكاهن  الوسطي

جود نف، االسم مسجل علهى عهدد مهن هذا باإلضافة لو ،N.1234 (Martin, G.T., , 1971)يبم لهذا الكاهن ي ل 

ههذه األسهماء   نجهز  به ن تكهون  ال  حيه  أناهاالوسهطي،    الدولهةتعود لهاف، الفبهرة مهن  بعض األشخاا اآليرين  ار   ث

حبهب" -غبهي-على أي حال سهوف نعهرض ههذه اآلثهار مه  اسهم "يابهي  لاف، شخص صاحب البمثال ولكااا  المدرجة

   :  محل الدراسة  البمثالهذا إلعطاء صورة أوضح عن شخصية صاحب  

 

 : بأبيدوس  tp@  تب"مقبرة "ح  
 

 حي  نجهد أنه  علهى شهاهد قبهر مسهبطيل ،م  اسم سيدة  بمثالحبب" صاحب ال-غبي-اسم الكاهن "يابيتطابق  حي      

 Imy-r "حبهب"  البيهت )رئهي، الخهد (/من مقبرة  المشرف على المازل من الحجر الجيري لوحةعبارة عن 
pr @tp بماطقهههة أبيهههدوس (Mariette, A., 1880)، يقهههرأ واسهههمها يمههههر أنهههها والدتههه اسهههم سهههيدة د يوجههه :  

 mwt.f xnty-Xty-Htp   كما يلي :ويمهر نص  ير  حبب"  -غبي-"يابي  والدت /أم 
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Imy-r pr @tp mAa-xrw ms(w) n xnty-Xty-Htp nbt imAx  
 

حبهب"، السهيدة -بيغ-ابيالمولود من "يالمشرف على المازل/البيت )رئي، الخد ( "حبب" صادا الصون )المبرأ(،  

 .(Lange, H.O & Schäfer, H., 1902)  الُمكرم /المبجلة
 

 :  بأبيدوس r-wr-ra@  رع"-ور-"حور مقبرة
 

من المقبرة الشمالية، بها عهدد   مشوهة من األعلى  شاهد قبر عبارة عن لوحة ذان قمة مقوسة من الحجر الجيريبها     

مهن اللوحهة األييهر الجهزء ، وفهي أجهزاء، وهي مقسمة إلى ث ثة  ب من الاصوا الهيروغليفية لصاحب المقبرة وعائل

 ;xnty-Xty-Htp (Mariette, A., 1880; Lieblein, J., 1892 حبهب" -يغب-ه "يابييمهر اسم ل

Lange, H.O & Schäfer, H., 1902). 
 

 

 : المقبرة الشمالية  بأبيدوس  sbk-Htp حتب"-"سوبك مقبرة 
 

يمهر رجل  ة ذان قمة مقوس  من الحجر الجيري، أقصي جهة يسار اللوحة من األسفلن لوحشاهد قبر عبارة عبها     

 ;xnty-Xty-Htp (Mariette, A., 1880 حبهب"  -غبهي-: "يابهياسهم  صغير وأعلهي رأسه  نقهرأ 

Lieblein, J., 1892; Lange, H.O & Schäfer, H., 1902). 

 
 (5)شكل :  [2427] 636+635لوحة المتحف الوطني ريو دي جانيرو  
 

األسهرة تؤرخ بعصهر  ،سم 43,5 × عرض سم 44تفا  راال ذان قمة مقوسة  عبارة عن لوحة من الحجر الجيري  هي   

اللوحة مومياء دايهل   ىونجد في أعل،  ماها  وي والجانب األيسر والاص  السفليفبقد الجزء العلت  ،ة الثانية والثالثة عشر

يجعل من المسبحيل تحديد إذا ما كانت مقوسة فهي األصهل ، حي  اللوحة ىمفقودة الرأس، وهذا الضرر في أعلضريح  

 حيه  يبهدأ السهطر األول بصهيغة تقهديم القهرابين ،هيروغليفهي اقشيطهوط أفقيهة له  باللوحهة أربعهة  يوجدسبطيلة،  أو م

  Htp-di-nsw  ، وفهي مابصه  السهطر الثهاني يمههر اسهم صهاحب م  قائمة لبقديم أنوا  مخبلفة من القرابين

، والسهطر imy-r pr xnty-Xty-Htp حبهب" -غبهي-اللوحة وهو : المشرف على المازل "يابهي

 (.Whelan, P., 2016)  القرابين  لبقديم  يمسة شخصيان واقفة مصورة في مشهديسرد أسماء وألقاب  الثال   
 

الجزء السفلي المفقهود  تم تصويرهم في مشهد  ير فيأن  والسطر الراب  يسرد أسماء سبة أفراد  يرين من المحبمل    

ومن األلقهاب مذكورين في الاقو ،  يرين  بة أدنى من مسئولينفي هذه اللوحة يبضح أن صاحبها في رتو  ،من اللوحة

، ولقهب imy-r pr المشهرف علهى الماهزل ، ولقهبsHd sS(w) : المفهبش علهى الكببهة البي ظهرن علي اللوحهة لقهب

 ، ولقهبimy-r AHwt المشرف على الحقول ، ولقبSmsw الباب  ولقب ، rx nswالمعروف لدي الملم/مسبشار الملم

 ,.xtmw bity (Kitchen, K.A & Beltrao, M.C., 1990; Whelan, P سهفلىملهم مصهر الحامهل يهبم 

2016). 

 

 

 

 

 

 (6: )شكل  من األسرة الثانية عشرة لوحة من الحجر الجيري 
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ف بواسهطة عهالم اآلثهار ة ماطقة  ثار الرقاقاتم العثور عليها ضمن اكبشافان      John"جهون جارسهبانج" وبيت ي ا

Garstang    حبهب-غبهي-يابهي"مههر اسهم يالسهطر الثاله  مهن اللوحهة  نهايهة ، ففهي  1902-  1901برة مهن الففي "

  #nty-Xty-Htp  صهاحب اسهم  مههري جههة اليسهار  ، وفهي المامهر األول مهن اللوحهةمرتين مبباليبين

خص ا يمههر شهمف  زوجب  جالسين علهى كرسهيين وأمامهمها مائهدة قهرابين، وبعهدهر " ومن يل-اللوحة المسمي "سا

 صههاحب اللوحههة ويعاههي أنهه  أيههو  حببههو" -غبههي-أيههوه "يابههي : وأعلههي رأسهه  نقههرأواقهه  

(Garstang, J., 1904). 
 

 (7)شكل  : JdE 3857لوحة وادي المغارة  
 

تؤرخ بالعا  الثاني مهن عصهر الملهم "أمامحهان"  ارة ماطقة وادي المغمن  هي عبارة عن لوحة من الحجر الجيري     

البعهدين فهي األسهرة  وزعهيم  مسهئول، (Bunson, M., 2014)سهو" غام-حبهب-غبهي-"يابهي ىدعلموظ  يُ  الثال ،

 (Gardiner, A.H & Peet, T.E., 1917; Černý, J., 1955) على هذه اللوحة ظهر اسم  وألقاب  الثانية عشرة،

 : 
 

 

 
 

xtmw-ntr imy-r a-Xnwty  wr  n  pr-HD  #nty-Xty-Htp-Xnmsw 
 

 سو".غام-حبب-غبي-المشرف الرئيسي للخزياة "يابيو  حامل الخبم اإللهي، حاجب الملم
 

 
 

 (8)شكل  :Cat.S.1303 لوحة من األسرة الثالثة عشر بمتحف تورين  
 

-nb معهي" -سهو-ابهي عبارة عن لوحة ذان قمة مقوسة من الحجر الجيري تخص أمين الخزانة "س   

sw-m-a(.i)  ، حبهب"  -غبهي-مازل القصر "يابيوقد أهداها ل  سيد xnty-Xty-Htp وههو مسهئول لهم يعهرف ،

حبهب" أقصهي جههة -غبهي-يمههر "يابهي  األولالجهزء  ، فهي  أجزاء  ةث ثإلى  د من مصادر أير ، واللوحة مقسمة  بع

 يقرأ :   هيروغليفينص    لسفألباومعي"  -سو-رأس  نقرأ اسم  في مواجهة "ساب ىاليمين وأعل
 

 
 

 [Htp di nswt] Wsir nb AbDw di=f xt nb<.t> nfr<.t> wab.t n kA n Hry-pr n pr-aA ¢nty-Xty-
Htp mAa-xrw 

 

-سهيد ماهزل القصهر "يابهيكل شيء جيد وطاهر، لروح  القربان الذي يعطي  الملم )إلى( أوزير سيد أبيدوس، يعطي   

 .(Miniaci, G & Grajetzki, W., 2016)  حبب" صادا الصون-غبي
 
 

 
 

 
 

 

 

 : خرية من واحة الداخلةنقوش ص 
 

تم ذكر بعض المسئولين من الدولة الوسطي ضمن بعض الاقو  الصخرية في واحة الدايلة، ماهم ث ثة حملوا لقهب    

 HAty-a حبب"، أمياى وابا  ويليفبه  مهري-غبي-وهم "يابي (Hope, C.A & Kaper, O.E., 2010)  حيه ،

رج ً، وكان   420حبب" إلي واحة الدايلة م  فرقة مكونة من  -غبي-يابييبين الاص الفبرة الزماية البي حضر فيها "

حبهههب" -غبهههي-الحاكم/العمهههدة "يابهههي أحضهههر :  قهههرأ السهههطر الثهههانيالهههاقش مكهههون مهههن ث ثهههة أسهههطر أفقيهههة، ويُ 

 jn.n HAty-a xnty-Xty-Htp  (Baud, M & Colin, F & Tallet, P., 1999) ،

حبب" قد جاء إلى الدايلهة للقيها  بمهها  معياهة مكله  بهها، أو -غبي-ن "يابيعبقد أن يكوُُ ومن ي ل هذه الاقو ، ي

 .(Hope, C.A & Kaper, O.E., 2010)  برحلة اسبكشافية
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 : جزء من كتلة حجرية بمتحف المتروبوليتان 
 

يمههر عليهها مامهر لث ثهة ، سهم 95سهم، عهرض 87رتفا  اال Gautierجزء من كبلة حجرية عثر عليها "جوتيي "    

حبهب"  -غبهي-"يابهي أيهوه  قهرأ الهاص :ويُ  أشخاا من حاملي القهرابين، وعلهى مها يبهدو أنههم إيهوة صهاحب القبهر،

 sn=f xnty-Xty-Htp  (Arnold, D & Allen, J.P., 2008). 
 

لوحهة موجهودة بمبحه  فيياها   حبهب"، وماهها :-يغب-مسجل عليها اسم "يابيهذا باإلضافة لعدد من اآلثار األير      

Vienna ÄS 99 غبهي-"يابهي، ومن بين قائمة األفراد المسهجلة عليهها نجهد اسهم ة ترج  لاهاية األسرة الثانية عشر-

الحجهر تمثهال أوشهاببي مهن أيضهاً ، وهاهاك (Mourad, A.L., 2013)المشرف علهى المحكمهة حبب" مسبوقاً بلقب 

 xnty-Xty-Htp  (E.25392    حبهب"-غبهي-ويخهص "يابهي  E.25392  وفربمبحه  الله  موجود  الجيري

http://www.louvre.fr). 

 

 :حتب"-غتي-"خنتيتمثال الكاهن لنمط وطراز تماثيل مشابهة  
 

 (9 )شكل : N.30.8.76المتروبوليتان بمتحف تمثال لرجل جالس  
 

مرفوعهة    ، سهاق  اليسهركاتهبالة مثل  ساق  اليماى مثاي  ،على قاعدة مسبطيلة  غير مبماثلتمثال لرجل جال، بشكل     

بمبحه  محفهوظ حاليهاً  ،كبابهان ةغيهر مسهجل عليه  أيه، وض  اليدين بشهكل مسهطح علهى الهركببين، وتم  رأسياً أمام 

 ,.Vandier, J) شهرة أو الثانيهة ع ؟ ة يرجه  لألسهرة الحاديهة عشهرمن المرجح أن  ، MMA 30.8.76المبروبوليبان 

 سهههم )9,5العههرض   سهههم 6الطهههول  سهههم 13,5االرتفههها   ليههه  فهههي طيبهههة،مهههل أنههه  عثهههر عومههن المحب ،(1958

https://www.metmuseum.orgN.30.8.76.) 

 (10)شكل : N.24.1.72المتروبوليتان "سنوسرت" بمتحف لـ تمثال 
 

  المبروبوليبههانبمبحهه  حاليههاً وجههود ، مههن الحجههر الجيههري، م"ساوسههرن"كههاهن وحههارس القاعههة للتمثههال صههغير    

MMA 24.I.72 "ة ملهوك األسهرة الثانيهة عشهر ، ثهانياألول، من عهد الملهم "ساوسهرن (Arnold, D., 1988) ،

 .والبمثال مشاب  لامط البمثال محل الدراسة م  ايب ف وضعية القد  

 

 (11 )شكل : N.22.20  والترز للفنون حفبمتجالس  لخادم تمثال  
 

يجله، القرفصهاء بطريقهة مريحهة   ،مه   ثهار طه ء أبهيض  من قطعة واحدة من الخشب  ماحونصغير لخاد     تمثال   

 ً بمدياهة  Walters Art Museumوالبهرز للفاهون بمبح  حالياً موجود  ،في مكبب كبابة نموذجية لشخص عمل كاتبا

سههم 11,2االرتفهها  ولههة القديمههة، عصههر الدويرجهه  هههذا البمثههال ل، N.22.20 األمريكيههة بلبيمههور بالواليههان المبحههدة 

(N.22.20  https://thewalters.org  ويعد هذا البمثال أحهد الامهاذج المماثلهة للبمثهال محهل الدراسهة ،)  عصهر مهن

 الدولة القديمة.

 

 

 

 

 
 ج

 : االستنتاجات
 

http://www.louvre.fr/
https://www.metmuseum.org/
https://thewalters.org/
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حبب" تبين لاا أن هااك العديهد مهن -غبي-سم "يابياآلثار البي احبون نصوصها على اأغلب  دراسة    ي لمن   -1

 حيه في عصهر الدولهة الوسهطي ومها بعهدها،    المخبلفةبالعديد من األلقاب  ولقبوا  األشخاا حملوا نف، االسم  

 .حمل هذا االسم العديد من الرجال والاساء
 

حبهب"، ولكهن ايبلفهت -يغب-"يابيسجل عليها نف، اسم  ن نف، الفبرة، مُ اسباد الباح  لمجموعة من اآلثار م  -2

تبين أن صاحب البمثال موضو  البحه  شهخص  يهر حي  واأليوة، بعض الوظائ  وأسماء اآلباء واألمهان 

 .القط  السابق اإلشارة إليها مالكيغير 
 

،  rpa(t) أميراً وراثياً وHm-nTr  حبب" عمل كاهااً -غبي-من ي ل نصوا البمثال يبضح أن "يابي  -3

 ً ، imy-r Snwty  ، ومشهرفاً أيضهاً علهى الشهونبينsxty  n nsw الملهم  ول علهى حقهومشهرفا

البهي حملهها  الهامهة ها  في الب ط الملكي مهن يه ل الوظهائ عميم وحبب" ش ن  -غبي-ولذلم فكان له "يابي

 .ة الوسطيفي نهاية الدول   ب أيرواأللقاب البي تلقب بها، ومن المحبمل أن  تقلد وظائ  ومااص

 

 

ً مثل كاهايُ محل الدراسة    أن البمثال  الباح   ير -4 ً جالس  ا على وسادة مسهبديرة، وتوضهح م مهح الجسهد أن ههذا   ا

حت لصاحب  وهو في نهاية مرحلة الشباب، وذلم من ي ل البرههل الواضهح علهى الصهدر، حيه  أن البمثال نُ 

السهن، وأعبقهد لهو كانهت الهرأس  ن الخل ، يدل على أن  كان بديااً وكبيراً فهيم دالثديين المبدليين وامب ء الجس

 موجودة بالبمثال لمهرن م مح كبر السن علي .
 

يابمي هذا الكهاهن لعصهر الدولهة الوسهطي، وذلهم لوجهود يرطهو  ملكهي مسهجل علهى القاعهدة باسهم الملهم  -5

حيه   ،ة رالثانيهة عشه، سادس ملوك األسهرة A-Ra Imn-m-@At% "أمامحان" الثال  ؟ 

، حيه  wr bAw اللقب الموجود على السطر الراب  من القاعدة وهو نف،  aA bAw ن لقب إ

وذلم أيضاً لوجود أسماء شخصيان ، يعطوا نف، المعاي وهي كلمة "عميم"، aA  ، وكلمة  wr  أن كلمة  

 .ة الثانية عشر  مشابهة السم صاحب البمثال من عهد الملم "أمامحان" الثال  ونهاية األسرة 
 

، مهن أشهكال  نمت هاها بمعاهي حقهول نبيجهة لوجهود مخصهص األرضهييوالبي ترج sxty  تعد كلمة  -6

الكلمان الجديدة المسبخدمة في كبابان الدولة الوسطي والبي لم تدرج بههذا الشهكل فهي أي مهن قهوامي، اللغهة، 

بمعهاني أيهري، فقهد تهم اسهبخدامها هاها فهي بعهض الكلمهان    وإن كان قد تم اسبخدا  الع مة المميزة فيهها  

 ول.بمعاى حق
 

 ، والمشهرف علهى الشهونبينimy-r sxty   ولن  باسبخدا  لقهب المشهرف علهى الحقهأ الباح    ير  -7

 imy-r Snwtyيقصد هاا أن  كهان مشهرفاً صب واعلى االزدواجية في حمل الما ، ما هو إال دليل واضح

ن هاا للبعبير عهن أن حامهل تم اسبخدا  لقب الشونبي، وقد  العليا والسفليوالشونبين لمصر  الملكية،    قولعلى الح

هذا اللقب كان يشغل ماصب المشرف على شونبي الغ ل الكبر  الموجهودة إحهداهما بمصهر العليها واأليهر  

ال تشير هاا إلي المثاهي بهل تشهير فهي    sxty    في كلمة    بالاسبة لع مبي المخصص  ، وبمصر السفلي

 ر شماالً وجاوباً ألنها تابعة للملم وتحت سلطب .حي  أن تلم الع مة إشارة ضماية لكل حقول مصللجم ،  
 

مها   نهادراً وواألسرة الحادية عشرة،  في الدولة القديمة    حبب"-غبي-الكاهن "يابيلقد شا  الطراز الفاي لبمثال    -8

نمط طراز وأيذن نف،  البي  عدد من البماثيل  ولكااا اآلن أما     ،وهذا طبقاً لما أورده فانديربعد ذلم  هد  ايشكان  

تمثهالي مبحه  المبروبوليبهان ماهها  حي  ظهرن أنمهاط مشهابهة لهامط ههذا البمثهال    محل الدراسة،  ا البمثالهذ

N.30.8.76  ،MMA 24.I.72 والبهرز  مبحه وتمثهال  ،يرجعهان للدولهة الوسهطي، واللذانN.22.20  مهن

موضهو  البحه   حبهب"-غبهي-"يابيالكاهن فإن تمثال (، وبذلم Vandier, J., 1958)عصر الدولة القديمة 

فبهرة يعد إضافة لهذا الامط من البماثيل والبي ترج  لعصر الدولة الوسطي وتحديداً عصر األسرة الثانية عشرة 

 ، وبذلم أصبح لدياا تماثيل بهذا الشكل ي ل الدولة الوسطي.الثال   الملم "أمامحان"حكم  
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وبهولي، وههي ماطقهة عهين شهم، الحاليهة، ي الماطقة الواقعة غرب مجم  معابد "ر " بهليوجد ذلم البمثال ف -9

 حبهب"-غبي-"يابيبب على  السطر الراب  من القاعدة الجهة اليماي للبمثال، اسم صاحب البمثال الكاهن وقد كُ 

 #nty-Xty-Htp  مسههبوقاً بكلمههة Wr bAw iwnw  "أي : عمههيم أرواح "أيههون

ن الكهاة الكبار فهي "هليوبهولي،" فهي أن من ضم  Grajetzki"  جراتزكي"  ولي،، وقد ذكرهليوبوهي ماطقة  

يهبم من يه ل   Martin، وذلم طبقاً لما أورده "مارتن"  حبب"-غبي-"يابينهاية الدولة الوسطي كان الكاهن  

 ثر علي  في الماطقة البي عمل بها صاحب  قديماً.، ولذلم فإن البمثال عُ N.1234لهذا الكاهن 



 190بمخزن آثار المطرية رقم    حتب" -غتي -تمثال غير مكتمل لـ" خنتي دراسة

15 

 

 

 

 
 

 

 

 

 . الجانب الخلفي للبمثال( 2-1) .الواجهة األمامية للبمثال( 1-1)

 
 

 
 

 

 

 ( الجانب األيسر من البمثال.4-1) ( الجانب األيمن من البمثال.1-3)

 

-غبي-للكاهن "يابيغير مكبمل و ،جال، على وسادةالجانب األمامي والخلفي واأليمن واأليسر من تمثال  (1)شكل 

 . 190مخزن تفبيش  ثار المطرية وعين شم، رقم ب  حبب"
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 ( الجزء األمامي من القاعدة. 2-1)
 

 

 
 
 

 
 

 ( الجزء األيسر من القاعدة. 2-2)
 

 
 

 

 
 ( الجزء الخلفي من القاعدة. 2-3)

 

 
 

 

 
 

 ( الجزء األيمن من القاعدة. 2-4)
 

 لة حول قاعدة البمثال.الاصوا الهيروغليفية المسج  (2)شكل 
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 الاصوا الهيروغليفية المسجلة على الرداء.  (3شكل )
 

 

 
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 الاصوا الهيروغليفية المسجلة أسفل قد  البمثال.  (4)شكل 
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(Whelan, P., 2016) 

 

 البرازيلي في ريو دي جانيرو.  حبب" بالمبح  الوطاي-يبيغ-يابيلوحة له " (5)شكل 
 

(National Museum of Brazil, in Rio de Janeiro 635+636 [2427]). 

 

 

 

 

 

 

 

ر " مهن -لوحة من الحجر الجيهري للمهدعو "سها  (6  لكش)

األسرة الثانية عشرة تم العثهور عليهها بواسهطة عهالم اآلثهار 

ضههمن اكبشههافان  John Garstang"جههون جارسههبانج" 

ف فهي الفبهرة مهن  ماطقة  ثار -  1901الرقاقاهة وبيهت يه ا

 .حبب"-غبي-عليها اسم "يابي ، مسجل  1902
  

(Garstang, J.,1904) 
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 غامسو" -حبب-غبي-"يابيله لوحة من الحجر الجيري من وادي المغارة   (7)شكل 

(Gardiner, A.H & Peet, T.E., 1917 ( 
 

  

 

 . Cat.S.1303معي" بمبح  تورين  -سو-ري له "سابلوحة من الحجر الجي (8)شكل 
 

(Miniaci, G & Grajetzki, W., 2016) 
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 ج

 
 

 
 

 ( الجانب الخلفي للبمثال. 2-9) .( الواجهة األمامية للبمثال9-1)
 

-غـ -"خ ـ ، يطا ق نمط تملاع الكاها ما الدحلن ال سط تملاع لرجك جال  لمـحف المـرح  ليـا   ( 9 )شكل
 ( N.30.8.76  ps://www.metmuseum.orghtt)   ـب" ح

 
 

 

 
 ج

 
 

 
"، مهن ساوسرنصغير للكاهن "تمثال    (10)شكل

  المبروبوليبههانبمبحهه  محفههوظ الحجههر الجيههري، 

MMA.24.I.72 ،عههههههههد الملهههههههم يرجههههههه  ل

والبمثال مشاب  لهامط البمثهال ،  األول"ساوسرن"  

ل الدراسههة مهه  ايههب ف وضههعية القههد  مههن محهه

 (Arnold, D., 1988)اليماي لليسر .  

، يجللخاد   من الخشب  صغير  تمثال    (11  )شكل

، يرج  لعصهر القرفصاء بطريقة مريحة نموذجية

بمبحهههه  والبههههرز للفاههههون  الدولههههة القديمههههة، 

N.22.20  ،مشاب  لامط البمثال محل الدراسة. 
 

(N.22.20 https://thewalters.org ) 

 

https://www.metmuseum.org/
https://thewalters.org/
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