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الصالة الطولیة لمقبرة سجلة على الجدار الجنوبي بوش المُ النقلبعض دراسة نشر و  البحث اهذ تناولی :ملخصال

الذي كان یشغَّل وظیفة الكاهن األول للمعبود مونتو، وتقع تلك المقبرة ، )xAtw("خاتو"المدعو 

قد واجهت الباحث بعض ول .إلى الجنوب الشرقي من معبد حتشبسوت بغرب طیبة, شمال منطقة العساسیف

مكن یُ أو أسماء والقاب ملكیة والتي كان ریخیة أإشارات تالكائنة في تلك المقبرة مثل خلو المقبرة من أي الصعوبات 

الُمسجلة على جدران  بشكٍل قاطٍع، وهناك صعوبة أخرى تتمثَّل في أن النصوص والمناظر من خاللها تأریخ المقبرة

نتیجة ، وذلك یغطى السناج أجزاء كبیرة منهاحیث  ،ن الحفظم سیئةٍ  حالةٍ  تبدو في - الدراسة موضوع - المقبرة 

 تناولتو . بعد سرقتها بواسطة اللصوص خالل العصر الحدیث لهاحدث یكون قد ربما الذى ، و تعرضها للحریقل

بعض  عرض لإلجابة عنتكما ت ،لتلك المناظر وترجمة النصوص المصاحبة لهاا وتحلیًال الدراسة فى محتواها وصفً 

هو ما إلى أي فترة أو حقبة تاریخیة تنتمي تلك المقبرة؟ و : التي طرأت على موضوع الدراسة مثل الهامة اراتاإلستفس

، وذلك من أجل وضع إطار ومغزى المناظرإماطة اللثام عن فحوى النصوص من خالل الدراسة إفتراضه  حاولت

  . ومحاولة الخروج بفرضیة تقریبیة في تأریخ المقبرة تاریخي تقریبي

  تأریخ  ، العساسیف، مقابر النبالء، خاتو،طیبة :الدالةالكلمات 
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Abstract: The aim of this paper is to publish and study some texts and reliefs 
registered on the southern wall of the longitudinal hall of the tomb of the first priest of 
Montu, called Khatu in the archaeological area known as El-Assasif. Some items of this 
tomb bears fire effects that may be happened by the robberies in the recent time, this 
study provides some linear graphics, in addition to the descriptive study of these scenes 
and inscriptions, besides the translation of accompanying texts. It is worth mentioning 
that the texts of this tomb do not contain any historical evidence, such as the name and 
titles of ruled pharaoh nor distinctive event to any historical period. Therefore, it can be 
dated only by internal criteria of the artistic style attributes, epigraphic and paleographic 
characteristics.  
Kewords: Thebes, El-Assasif, Nobles Tombs, Khatu, Dating. 
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والذي كان یشغَّل وظیفة  ،)xAtw("خاتو"المدعو إلى  - موضوع الدراسة - ب المقبرة نسَّ تُ  :مقدمةال

ها من أجل من بعضالتي سیتم اإلستعانة بو النقوش مجموعة من وتتضمن هذه المقبرة لكاهن األول للمعبود مونتو، ا

مقابر الوُتعد هذه المقبرة واحدة من . یوجد لها حتى اآلن تأریخ محددال وضع تأریخ تقریبي لتلك المقبرة التي 

ضمن أعمال حفائر  ، وذلكغرب طیبةبالكائنة  تم الكشف عنها شمال جبانة العساسیف التي، و النبالءالمنسوبة إلى 

- ٢٠٠٨ما بین الفترة  ، ولقد تم إجراء تلك الحفائر في١القرنةمنطقة العساسیف ب بجبانة على لآلثارالمجلس األ

جد معها فى نفس او تیكما  ،العساسیف بجبانةداخل فناء مفتوح تقع تجدر اإلشارة إلى أن تلك المقبرة . ٢م٢٠١٠

المدعو مقبرة "، ومن أهم تلك المقابر الموجودة في نفس الفناء )١،٢شكل ( ٣األخرى مقابرال بعضالفناء 

 المدعو مقبرة "، و٤TT25وهي برقم -نسوالكاهن األول للمعبود خو - )Imn m Hb(" آمون ام حب" 

كما  مجهول صاحبهاأخرى مقبرة "و ،٥TT28 وهي برقم -المشرف على ضیعة آمون-)ri@(" حورى"

 BAk n(" باك ان آمون"وتخص  TT408 رقم عن المقبرة ذلك فضًال ، و إن مدخلها مردوم

Imn( والمقبرة رقم ،٦وهو رئیس خدم ضیعة آمون TT409 كیكى موتسا" تخصالتي و "

)sA mwt ky ky(  باإلضافة ، ٧آمونالمعبود أو ضیاع  محصي الماشیة في ممتلكاتالذي كان یشغَّل وظیفة وهو

والثانیة للمدعو  ،)nfw-r-xt.f( نفو ار خت اف دعىاألولى لشخص یُ غیر مرقمتین؛ لى مقبرتین إ

  .٨)Ax-mnw(آخ منو 

  :منهجیة الدراسة

الجدار الجنوبي  علىالُمسجلة  لمناظرلإلى إجراء دراسة وصفیه  الوصفيالمنهج باإلعتماد على دف الدراسة ته

الدراسة تهدف  كما ،لتلك المناظرلنصوص المصاحبة لترجمة كذلك إجراء و ، "خاتو"لمقبرة بالصالة الطولیة 

تلك ل تقریبيوضع تأریخ إلى المقبرة ُمسجلة في لنقوش العلى تلك ا تطبیًقاالمقارن  التحلیليعلى المنهج باإلعتماد 

  من أجل لعل ذلك سیكون ، و ة للمناظرعن إجراء دراسة خطیة لمضامین النصوص الُمسجلة والمرافق ، فضًال المقبرة

                                                        
سة بالقرنة لموافقة سیادته على درا البحث العلمىمدیر ادارة  ،أتوجه بخالص الشكر والتقدیر للسید األستاذ محمود عبد الاله محمد عمار ١

  .وتزویدى بصور واضحة للمناظر محل الدراسة, النقوش محل الدراسة
2 Fathy Yassen Abd El kerim, "New Tombs of the north Asasif" In: Thebes in the first Millennium BC, 

edit. by, Pischkova,E., Budka, J., Griffin, k. (Cambridge: Scholars Publishing, 2014): 111-112. 
3 For a plan of this area, including these tombs, see: Friederike Kampp, Die Thebanische Nekropole, zum 

Wandel des Grabankens von der XVIII, Bis zur XX, Dynastie,Teil.1, In: Theben, Bd. 13 (Mainz am 
Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1996), plan V. 

4 Bertha Porter & Rosalind Moss, Topogrphical bibliography of ancient Egyptian Hieroglyphic texts, 
Rielifs,and Painting, I, The Theban Necropolis, part I, Private Tombs, vol. I (Oxford: Ashmolean 
Museum, Griffith Institute, 1970), 42.  

5
 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 45; Kampp, Die Thebanische Nekropole, 210-214. 

6 Muhammed Abdul-Qader, "Two Theban Tombs: Kyky and Bak-en-Amun",  ASAE 59 (1966): 157-184; 
Porter & Moss, Topogrphical, 446. 

7 John Wilson, "The Theban Tomb (No. 409) of Si-Mut, called Kiki", JNES 29 (1970):187-192; M. 
Abdul-Qader, "TwoTheban Tombs: Kyky and Bak-en-Amun",  ASAE 59 (1966),161; Porter & Moss, 
Topogrphical bibliography bibliography, 461. 

8 Yassin, "New Tombs of the north Asasif", 114-115. 
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لخروج ریخي ُبغیة اللمنهج التا انتهاجً وا اعتماًداإماطة اللثام عن فحوى النصوص ومغزى المناظر بتلك المقبرة 

  .ي تأریخ تلك المقبرةبفرضیة ف

  

  :الدراسة الوصفیة للنقوش

لجدار الجنوبي للصالة الطولیة اوالنصوص الُمسجلة على المناظر ستتبع الدراسة إجراء وتطبیق حیثیاتها على 

واضحة و ره باقیة والذى ال تزال آثا قیللحر  تعرضتقد  تلك الصالةتجدر اإلشارة إلى أن و  ،)٣شكل(" خاتو"بمقبرة 

من آثار  محفوًظا یتبق ولم ،بالصالة الموجودة والكتابات المناظر أغلب السناج حیث یغطىن الصالة؛ جدرا على

لحسن  كان الذيو ، الغربیةبالجهة  الجنوبي الجدار من السفلي الجزء اتحدیدً و ، المناظر من بسیط جزء إالالحرق 

وهي تلك التي تشغَّل  -الدراسة موضوع –والمناظر  ل النقوششكِ وتُ  .)٤شكل ( للحرق یتعرض لمف امردومً الحظ 

ثنین اعن  فضًال  ،افریز زخرفي علوي: التي ُیمكن حصرها فیما یلي العناصرمجموعة من الجنوبي للمقبرة الجدار 

یصور  تبدأ بسجلٍ ، والتي "محاكمة الموتى" التي تسرد وتوضح بعض المناظر الخاصة بـــمن السجالت األفقیة 

المعبود قتیاد المتوفى لقاعة المحاكمة أمام اوزوجته یبتهلون لبعض المعبودات، ثم عملیة " خاتو"صاحب المقبرة 

تفصیل  وفیما یلي ،)٥شكل(صاحب المقبرة وعائلته یقدمون القرابین للمعبود أوزیر ُیبینسجل  ثم یلي ذلك ،أوزیر

  .تلك النقوشل

  

  )٦شكل( اإلفریز الزخرفي العلوي: أوًال 

من قوامه ویتكون  ،الشرقیةجهة بال الجدار نهایة وحتى الغربیةجهة ال منل الجدار الجنوبي یمتد ذلك اإلفریز بطو 

 قدمه علىاصاحب المقبرة في الوضع راكعً  ُتظهر الوحدات الزخرفیة لإلفریزو  ،سیمتریةٍ  تتالیة بصورةٍ ثالث وحدات مُ 

  بعالمة اممسكً س الرابض فوق واجهة المقبرة للمعبود أنوبی بتهًال مُ ، حیث یظهر تعبدٍ  حالة في یدیه افعً ار و  الیسرى

xrp  ُالخكر عالمة من وحدات ثالثتبدو من صاحب المقبرة  خلفال لىإ و  ،ویعلو ظهره المذبة، ةلطَّ رمز الس 

Xkr،  وُیمكن ترجمتها  ،یتقلدها التي لقابهأ شریط رأسي من النصوص الهیروغلیفیة یتضمنمن أمامه  یتجلىبینما

  :كما یلي

 

(1) n kA n wsir imy-r Hmw-nTr n nTrwnbw #Atw1 mAa (xrw) 
(2) n kA n wsirHm-nTr-tpy n MnTw nb Iwny #Atw mAa (xrw) 

  )الصوت (صادق ،"خاتو" المعبودات، كل كهنة على المشرف المتوفى) قرین( اجل كأل)١(

  .)الصوت (صادق ،"خاتو" أرمنت، سید لمونتو األول الكاهن متوفىال) قرین( كاجل أل )٢(

                                                        
ضمن قاموس أسماء األفراد في مصر  .Ranke, H لم یتم تسجیله بواسطة الذى و  ،یمةأحد األسماء غیر المعروفة فى مصر القد  ١

  :عن األسماء المشابهة انظر.القدیمة

-Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, I (Glückstadt, Hamburg: J.J. Augustin, 1935), 262.  
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  )٥شكل( األول للجدار الجنوبي السجل: ثانًیا

الذى یتناول موضوع محاكمة المتوفى في  ١٢٥وهو الفصل  ،١یوضح ذلك السجل أحد فصول كتاب الموتى

مقبرة وزوجته في وضع تعبد أمام یصور صاحب الاألول هو ما  :ویتكون ذلك السجل من منظرین ،٢العالم اآلخر

- إف، قبح-موت-حابى، إمستى، دوا( حورس األربعةأبناء  یظهر حیث في الصف العلوي ،صفین من المعبودات

الكائن في " Imy-wtأنوبیس  باإلضافة إلىیزیس ونفتیس السفلي المعبودتان إ الصف یظهر فيبینما  ،٣)فإ- سنو

 تصدر المقصورة أو الخیمةأنوبیس مُ عن  فضًال  ،٥"قدم لفائفه الكتانیةلذى یُ ا"بـــــ اوالذي ُیترجم أیضً  ٤"لفائفه

قاعة  الذي یوضح صاحب المقبرة فيالمنظر الثاني ر مالمح هفتظ ،أما في الصف السفلي. ٦ (sH-  nTr)المقدسة

  : كالتالي، وفیما یلي سرد للمناظر أوزیرالمعبود المحاكمة الخاصة ب

  

 :)٧شكل( المنظر األول  ) أ

 نضمتیبحیث  ،تعبد أمام صفین من المعبوداتال ن في وضعیوزوجته واقفصاحب المقبرة بالمنظر ظهر ی

، imy-wt٨یزیس ونفتیس وأنوبیس المعبودات إ الصف الثاني نضمتبینما ی ،٧"حورس األربعةأبناء "األول الصف 

                                                        
كتاب الموتى حتى اآلن للنصف األول من األسرة الثامنة عشرة ضمن بعض ل ١٢٥ضمن الفصل  یرجع أقدم تصویر لمناظر المحاكمة ١

  :انظر (CG 24095, CG 51189, BM 9900)البردیات المؤرخة بعهد الملك آمنحتب الثانى وآمنحتب الثالث والتي تحمل أرقام 

-Christine Seeber, Untersuchungenzur Darstellung des Totengrichts im Alten Ägypten, MÄS 35 (Berlin: 
Deutscher Kunstverl, 1976), 7-8. 

2 Étienne Drioton, Le jugement des âmesdans l'Ancienne Égypte (Éditions de la Revue du Caire: 1949), 
20; Grégoire Kolpaktchy, Livre des morts des anciens Egyptiens (Paris: Stock+Plus, 1967), 202-215. 

المحفوظة بالمتحف البریطانى والمؤرخة بمنتصف " نب سنى"ُیعتقد أن أول ظهور ألبناء حورس األربعة كان فى كتاب الموتى ببردیة  ٣

  :انظر. عصر األسرة الثامنة عشرة

- Gunther Lapp, The papyrus of nebseni (BM EA 9900) (London: British Museum Press, 2004), pl.19-20. 
4 Adolf Erman & Hermann Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, I (Berlin: Akademie-Verlag, 

1926), 379 (4-6); Sjef Willockx, Magic and Religion in Ancient Egypt, Amentet, Andjeti and Anubis: 
Three Ancient Egyptian Gods, vol. 2 (London: 2007), 51, 52.    

5 Robert D., Bates, A Dictionary of Middle Egyptian for Students of Biblical Archaeology and Old 
Testament Studies, Doctoral dissertation (United States: Andrews University, 2004), 64; Augusto 
Caminos R., Literary fragments in the Hieratic script (Oxford: Griffith Institute, 1956), 30, no 8; 
Penelope, Wilson, A Ptolemaic Lexikon, A Lexicographical study of the texts in the temple of Edfou, 
(Leuven: 1997), 270. 

من متون التوابیت إلیه باعتباره المعبود الذى یفتح ممرات  (spell. 241)عن ارتباط أنوبیس بمحكمة أوزیر فلقد أشارت التعویذة رقم  -

  :انظر. أوزیر الكائنة في العالم اآلخر ومملكة" ستاو -را"

- Adriaan De Buck, The Ancient Egyptian Coffin Texts, VI, OIP 81 (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1956), 326; Raymond, Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts, vol. I (Warminster: Aris & 
Phillips, 1973), 190; Christina Antoniadou, Anubis: The God’s Manifestation in the Iconographical 
and Literary Sources of the Pharaonic Period (Rhodes: University of the Aegean, 2018), 79. 

6 Christian Leitz, Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Bd. I, OLA, vol. 110 
(Leuven: Peeters en Departement Oosterse Studies, 2002), 860-861. 

  :انظر. فى مساعدة المتوفى وتزویده بما یحتاج فى العالم اآلخرxnty-sH-nTr وأنوبیس  imy-wtعن دور أنوبیس -

- Antoniadou, Anubis: The God’s Manifestation, 79-90; Wallis Budge, The Book of the Dead: Papyrus of 
Ani in the British museum (London: British Museum, 1895), 230. 

  :ُیعتقد أن أقدم المناظر التى تصور أبناء حورس األربعة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى ٧

-De Buck, The Ancient Egyptian Coffin Texts, VI, 117. 
8 Leitz, Lexikon der Ägyptischen Götter, 232-233. 
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عباءة طویلة شفافة ذات  قوامه كًبامر  ارداءً  مرتدًیایظهر خاتو وتجدر اإلشارة إلى أن . xnty-sH-nTr١وأنوبیس 

والتي یتم ، ٢ذات المئزر الثنائى المركب ویظهر من أسفلها النقبة الطویلة ،أكمام قصیرة تصل حتى بدایة الكوع

ویتضح من المیدعة ظهور ما بحیث تتدلي أجزائها لألمام، ربطها مع العباءة من خالل میدعة یتم لفها حول الوسط 

والتى  أیًضا من الزخرفة على نوع القماش وكنوعٍ  وداللةٍ  التي كان یتركها النساج كبیانٍ  لبراسنأو ا عرف باألهدابیُ 

د عَّ والذى یُ  ،الصندل المعقوف نتعًال مُ  "خاتو"كما یظهر ،٣ألسرتین التاسعة عشرة والعشرونلتعد من السمات الممیزة 

تظهر " خاتو" ومن خلف ،)١٠،٩,٨ قارن أشكال(٤میزة خالل عصر الرعامسةأحد السمات المُ 

، والتي ُیعتقد ٥بالرداء الطویل الواسع ویعلو رأسها قمع عطري تزینه زهرة لوتس) nr@حنر( زوجته

، كما كانت ٦خالل فترة الرعامسة الدولة الحدیثة والتي شاعتعصر میزة  للنساء خالل أحد السمات الفنیة المُ أنها 

نشدة للمعبود یعكس وظیفتها كمُ والذي ربما  ،sxm٧صلتمسك بیدها الیسرى زهرة لوتس والصلالزوجة 

  .""Smayt n Imn آمون

 ،بأكمام قصیرة ضیقة من على الذراعین طویلة عباءةكان قوامه ) nr@حنر(الزوجة رداء وتجدر اإلشارة إلى أن 

بحزام  الفستان ربطیُ ب الغال في وكان األبیض الكتان من فضفاضرداء  أسفله شفافل طوی إزار من تتكونبحیث 

                                                                                                                                                                   

وهو ما تم اإلستدالل علیه من خالل أحد البطاقات العاجیة  ،هیئات المعبود أنوبیس التي إرتبطت فى البدایة بالمعبود أوزیرحدى إ -

  :انظر. خاًصا بالمعبود أنوبیس القبً  imy-wtومنذ عصر األسرة الرابعة فقد تم اعتبار  ،"حور عحا"الخاصة بالملك 

-Ursula, Köhler, Das Imiut, Untersuchungen zur Darstellung und Bedeutung eines mit Anubis 
Verbundenen Religiösen Symbols, Göttinger Orientforschungen, IV. Reihe: Ägypten, Band 4, O. 
Harrassowitz (Weisbaden: Harrassowitz Verlag, 1975), 529; Ursula, Köhler, “Imiut”, in: LÄ III, 
(Wiesbaden: 1980), Cols. 149-150; Ahmed, Eissa, Untersuchungen zum Gott Upuaut bis zum Ende 
des Neuen Reiches, Unpulished dissertation (Cairo:1989), 122-127; Antoniadou, Anubis:The God’s 
Manifestation, 77-78. 

1 Leitz, Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Bd. 5, OLA, vol.114, 860-861. 
  :انظر. وى في األسرة التاسعة عشرة وأستمرت حتى نهایة الدولة الحدیثةسلم تعرف النقبة ذات المئزر الثنائى المركب في أزیاء الرجال  ٢

كلیة اآلداب  ،ر منشورةرسالة دكتوراة غی(دراسة أثریة  ،أزیاء الرجال في مصر القدیمة في عصر الدولة الحدیثة" ،فتحى حسن محمد -

  .٢٩٣ ،)٢٠١٩ :جامعة األسكندریة
كانت تستخدم فى تزیین نهایات المالبس خاصة النقبة حیث یترك النساج مجموعة   Tasselsبـزخرفة البراسن أو الشرابة أو ما یعرف  ٣

  : انظر.موعاتمن الخیوط الموجودة فى نهایة حافة النقبة أو المئزر بعدما یتم ربطها فى حزم بسیطة أو مج

-Rosalind, Hall, “The Cast-Off Garment of Yesterday”. Dresses Reversed in Life and Death, BIFAO, 85 
(1985): 238. 

  .١٤٩ ،أزیاء الرجال, حسن محمد ,فتحى -
4 Andreé, Veldmeijer, Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet collection (Stockholm: 

Världskulturmuseerna, 2014), 36. 
  :عن األقماع العطریة انظر للمزید ٥

-Joan, Padgham, A New Interpretation of the Cone on the Head in New Kingdom Egyptian Tomb Scenes 
(Oxford: BAR Publishing, 2012), 91-98. 

6 Sahar, M. Abd el-Rahman, "Thesis in the Date of Tomb TT 254 Verification through Analysis of its 
Scenes", Bulletin of the Center Papyrological Studies BCPS 34, 1 (2017): 597; Padgham, A New 
Interpretation, 95-96, fig.22; Eva, Hofmann, Bilder im Wandel: Die Kunst der ramessidischen 
Privatgräber,In: Theben, Bd. 17 (Mainz: Philipp von Zabern, 2004), 70, 90, abb. 68, 91. 

7 Erman & Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen, IV, 251 (18), 252 (7); Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 
901-2. 
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٤٥٨ 
 

ُیالحظ في هذا ه ال أن، إ١األسرة الثامنة عشرعصر ستخدام هذا الملبس مع بدایة ، وُیعتقد أنه شاع إأو شریط

حیث ؛ أخرى من المقبرةلمناظر أجزاء من خالل  في الرداء، كما لوحظ ذلك أیًضا تطور المنظر وجود مظاهر

 ،)١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ قارن أشكال(٢الرعامسة عد من السمات الممیزة خالل عصرتُ لتى واالثنیات أو الطیات  تظهر

  .٣نفرتاري السیما الملكةو ألردیة سیدات المجتمع واألمیرات خالل تلك الفترة  یأتي مشابهًاما  هو غالًباو 

لفصل للة نسخة معدمقتطفات مختارة من لخاتو وزوجته  الُمسجلصاحب المنظر یُ تجدر اإلشارة إلى أنه و 

  :كما یليالتي ُیمكن بیانها و  ،٤بتهاالت للمعبود أوزیروالذي كان بمثابة إمن كتاب الموتى  الخامس عشر

  

(1) dwA n Wsir xnty-imntt wnn nfr HqA anxw nb Ddw Hr-ib AbDw nTr aA nb tA-Dsrt.(2) Hbw 
nbw r-stAw inD Hr.k sA Gb wnn nfr …..nb nHH r Dt sbbi HH m aHa (3). f  wnn.k wnn rn.k 
wnn Haw.k mn….Wsir nb... nbw….. ir nn m.(4)….(nsw) nTry ib……bw.....mnx sA nwt 
nTr….Ax twt n Gb….(5) Ddw HqA AbDw nTry nDt m Nn-nswt rn.f (6)nxx HqA m-bAH a(7) nb 
r-Dr(8)…ib.k wnn(9) nfr nHti (10) nt ib.k xpr (11)…sA @r (12) n kA n wsir imy-r Hmw 
nTr n nTrw nbw Hm-nTr-tpy n mnTw nb iwnyt #Atw mAa-xrw ....snt.f nbt pr Smayt n Imn 
@nr  

 في قلب أبیدوس ، حاكم األحیاء سید أبوصیر، الذي)الخیِّر(تصدر الغرب، الكائن الطیبالتعبد ألوزیر مُ ) ١(

، ٥ستاو-وكل إحتفاالت رو) ٢) (األرض المقدسة(، المعبود العظیم، سید الجبانة )الُمهیمن على أبیدوس(

                                                        
١

 ،القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة(، )قبطي بیزنطي، روماني، یوناني، فرعوني،(القدیمة  األزیاء في العصور هنري جرجس، طرز ،سلوى 

٣٧-٣٥ ،)٢٠٠١.  
2 Vogelsang–Eastwood, G., Pharaonic Egyptian Clothing, Studies in Textile and Costume History, Vol.2, 

(Leiden: Brill Academic Publishers, 1993), 106-107; Vogelsang–Eastwood, G., Textiles from the 
Workmen's Village at Amarna (London, 2001); Vogelsang – Eastwood, G., "Deciphering A Pictorial 
Clothing List", GM 128 (1992):105 -111, pl. 1-8 a-c;  Ahmed, Kamal, "Les Noms des Vêtements, 
Coiffeures et Chaussures chez les Anciens Égyptiens Comparés aux Noms Arabes", BLE 11 (1917): 93-
126; Jac. J., Janssen, Commodity Prices from the Ramessid period (Leiden: Brill , 1975), 260; Rosalind, 
Hall, "The Cast–off Garments of Yesterday: Dresses Reversed in Life and Death", BIFAO 85 (1985): 

236. 
3 Hofmann, Bilder im Wandel, 59, abb.51-52; Foy Scalf, Book of the Dead: Becoming God in Ancient Egypt 

(Chicago: Illinois, 2018), 330. fig. C.15. 
4 Budge, The Book of the Dead: Papyrus of Aniin the British museum, vol.2 (London: 1913), 350-54. 

منذ ظهور كتاب الطریقین في عصر الدولة الوسطى » أوزیر«ملكة ضمن م" ستاو-رو"ُیعتقد أن بدایة ظهور المصطلح  ٥

(Spell.1035)، روستاو"وتصف متون التوابیت  ،والذي سیتحول فیما بعد للفصل السابع عشر من كتاب الموتى"(Rostau)   بأنها منطقة

ار، وغالًبا ما تمثل الهدف األساسي لرحلة ویغلفها الظالم الكثیف، ویحمیها سیاج من الن ،على حدود السماء؛ حیث یرقد جثمان أوزیر
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٤٥٩ 
 

 ١حیاته في السنین مالیین یجتاز لذي، ااآلبدین أبد سید)..... الخیِّر(الطیب  الكائن التحیة لك، یا ابن جب

 فعل ذلك في األرباب، الحاكم الذي....أوزیر رب) مثل(سمك وتبقى أعضاؤك ثابتة فلتبقى ویبقى ا) ٣(

الالمع، صورة .... المعبود ،، الفاضل ابن نوت....مقدس القلب في مكان) .... ٤(]؟؟..إهناسیا..[

) ٦( ٢سمها) اهناسیا(نسوت -، المنتقم في نن، المقدس........أبوصیر حاكم أبیدوس) سید) (٥.....(جب

نیة أم )ویحقق) (١٠(الكائن الطیب ) ٩(قلبك ) فلُیرضى) (٨( ٣الكون سید) ٧(الصولجان والمذبة أمام ذراعه 

، الكاهن األول المعبوداتأوزیر، رئیس كهنة كل  ألجل كا) ١٢(بن حورس كاال) .... ١١(قلبك بأن تصبح 

     ".حنر" آمون ُمنشدةوزوجته سیدة البیت، ) الصوت( صادق" خاتو"نت لمونتو، سید أرم

  

، ٤وجدیر بالذكر أن المنظر والنص الُمرافق له في هذه المقبرة سینسِّب أبناء حورس األربعة إلى المعبود أوزیر

 "وزوجته خاتو"أمام یظهر من خالل سرد مالمح وُمعطیات المنظر والنص المرافق له؛ حیث  وسیتضح ذلك جلًیا

جالسین ظهروا ؛ حیث ٥آدمیةٍ  هیئةٍ ُمتمثلین في الذین ُنسبَّت بنوتهم للمعبود أوزیر، والذین كانوا  األربعة حورسأبناء 

                                                                                                                                                                   

 ،فإنه لن یذوق الموت مرة أخرى ،بحیث إذا ما استطاع المتوفى أن یصل الى تلك المنطقة و ینظر الى أوزیر ،المتوفى ومبتغى الوصول

ما كانت   وغالب ،أوزیر العظیم ُیحاَكم فیه المتوفى أمام مجلس اأصبحت عالًما أخرویً " ستاو-رو"ن وخالل عصر الدولة الحدیثة فُیعتقد أ

  : انظر. توصف بأنها الدرب الذى أمام بركة ماعتي

-De Buck, The Ancient Egyptian Coffin Texts, vol. VII, spell. 1035; pl. 1–15; Eltayeb, Abbas, "The Tomb 
of Osiris and Skyscapes of Death in the Book of the Two Ways", Abgdyat Vol.13 (2018): 36, 38; 
Hermann Grapow, Religiose Urkunden: Ausgewählte Texte des Totenbuches, vol. I (Leipzig: J.C. 
Hinrichs'sche Buchhandlung, 1915), 107; Budge, Book of the Dead, 34, 284. 

  :من كتاب الموتى ١٨٥انظر الفصل  ،)رب األرباب ،نینمالیین الس الذي یجتاز ،الذى یعبر األبدیة( من األلقاب التى حملها أوزیر ١

-Budge, The Book of the Dead, 241; Budge, The Book of the Dead: Papyrus of Aniin the British museum, 
vol. 2 (London: 1913), 350. 

بصفٍة حاصٍة، والتي ُتعتبر بمثابة الباب الجنوبى " نارف"طنقة ُیعتقد أن المعبود أوزیر ارتبط ارتباًطا وثیًقا بمنطقة اهناسیا بصفٍة عامٍة وبم ٢

صاحب السیادة في  ،صاحب القوة في أبوصیر( :حیث كان من ضمن األلقاب التي حملها على سبیل المثال ،ستاو-لمملكته الكائنة في را

  :انظر ).سید تاج اآلتف في إهناسیا( ،)اهناسیا

-Henri, Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques, contenus dans les texts hiéroglyphiques, III (le 
Caire: IFAO, 1926), 33, 66-67; Budge, Book of the Dead, 34, 284; Scalf, Book of the Dead, 285. 

  .٤٤٢ ،)٢٠٠٩ ،للثقافةالمجلس األعلى  ،:القاهرة( ٢ط ،نصوص مصریة قدیمة) كتاب الموتى(الخروج فى النهار  ،شریف الصیفى -
  . أحد ألقاب المعبود أوزیر الذى منح له بعد أن تم إعادة تجمبع أجزاء جسده التى قطعها المعبود ست ٣

-Budge, The Book of the Dead, CXXII; Budge, The Book of the Dead: Papyrus of Aniin the British 
museum, vol. 2 (London: 1913), 351, no.7. 

عتقــد أن ارتبــاط أبنــاء حــورس بــالمعبود أوزیــر كــان وثیًقــا مــن خــالل أحــداث محاكمــة المــوتى، حیــث ورد ذكــرهم فــي ذلــك المنظــر ونســبتهم یُ  ٤

أعضاء المحكمة اإللهیة خلف أوزیر والـذین یجلـس بیـنهم المتـوفى أثنـاء  ،لكونهم أرباب العدل االنصوص للمعبود أوزیر، وربما كان ذلك نظرً 

عــن نسـبهم بــأن  (a 2078)وتختلــف المصـادر النصــیة فـي تحدیـد نســب أبنـاء حــورس األربعـة ، فتـارة تــذكر متـون األهــرام  ،مـةانعقـاد المحك

، فـى حــین "حـور األكبــر"بخصـوص هــذا الشـأن وبــأن والـدهم هــو  (Spell 157)، وتــارة أخـرى تشــیر متـون التوابیــت" خـم-حــور"والـدهم هـو 

فتأتى اإلشـارة األولـى  -موضوع الدراسة -أما عن نسبهم للمعبود أوزیر الوارد بالنص  ،لحورس من كتاب الموتى بنوتهم ١١٢ینسب الفصل 

  : انظر. ولكن دون ذكر صریح ألسماءهم" الحوریون األربعة أبناء أوزیر"ن متون التوابیت والتي أشارت إلیهم باعتبارهم م ٢٤٠ له بالفقرة 

-Kurt, Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte, I (Leipzig: J.C.Hinrichs'sche Buchhandlung, 1908), 
§1092-1093- 2078; Budge, Book of the Dead, 38; De Buck, The Ancient Egyptian Coffin Texts, vol.II. 
345-46, vol. III. 323; Budge, Book of  the Dead:The Chapters of Coming Forth by Day (London: 
1898), 177. 

  :عن التغیر الشكلي ألبناء حورس األربعة عبر العصور وأصلهم انظر ٥
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٤٦٠ 
 

  في المقدمة ظهرولقد  ،أمامهم مائدة للقرابینوتمثَّلت من ظهر قصیر، مسند  ذي مقعد على

Hpy,Imsty, وخلفهماdwA-mwt.f و  qbH-snw.f  ، كما

تظهر وخلفهما  ,Nbt-Hwt١ نفتیسو ، As.tلمعبودتان إیزیساتظهر 

  :ما یلي أعلى المعبودات تذكر النقوشومن , Inpw للمعبود إنبو هیئتان

  
 
(1) Imsty sA Wsir (2) @py sA Wsir (3) dwA mwt.f sA Wsir (4) QbH (5) snw.f (6) sA Wsir (7) 
Ist (8) nbt-@wt (9) Inpw imy(wt)(10) Inpw xnty-sH-nTr 
 

 إبن) ٦(إف -سنو) ٥(قبح ) ٤(أوزیر  إبن إف-موت-دوا) ٣(أوزیر  حابي إبن) ٢(إمستي ابن أوزیر ) ١(

إنبو متصدر المقصورة ) ١٠" (خیمة التحنیط"إنبو الذي فى) ٩) (نفتیس(حوت - نبت) ٨(إیست ) ٧(أوزیر 

  .٢المقدسة

  

 :)١٤ل شك(المنظر الثاني    ) ب

ومن  ،قاد بواسطة المعبود أنوبیسیُ ، حیث قاعة المحكمةإلى " خاتو"قتیاد امالمح المنظر من خالل هذا  یظهر

الذي یقوم  ٣المیزان ومن أمامه ،)ماعت ربة العدالةهي ربما و (من منظرها  العلوي معبودة مهشم الجزءمالمح لخلفه 

                                                                                                                                                                   

، الملتقى الرابع لآلثاریین العرب، الندوة العلمیة "مسو حر"مالحظات حول التغیر الشكلي وأصل أبناء حورس األربعة "أسامة محمود،  -

  .٦٤ -٦٠):٢٠٠١(الثالثة، القاهرة 
یس ونفتیس مع أبناء حورس األربعة یدل على دور المعبودتین في المحكمة األوزیریة والذى أشارت إلیه ُیعتقد أن تصویر المعبودتین إیز  ١

  : انظر. نصوص كتاب الموتى باعتبارهما ضمن أعضاء مجلس المحكمة العظیم الذى في أبى صیر

-Budge, Book of the Dead, 230. 
" متصدر الخیمة المقدسة أو الصالة اإللهیة"الدولة القدیمة وتعنى عصر به منذ حد األلقاب الخاصة بالمعبود أنوبیس والتي ارتبطت أ ٢

  :انظر. والتي ُیعتقد أنها تشیر إلى خیمة التحنیط أو حجرة الدفن الخاصة بالمتوفى

-Erman & Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, III, 465; Fischer, Henry G., Varia Nova, 
Egyptian Studies III (New York: Metropolitan Museum of Art, 1996), 47-49, 208f; Antoniadou, 
Anubis:The God’s Manifestation, 79; Altenmüller, B., Anubis, in: LÄ I, 328 f.   

 ،بمنطقة الشیخ عبد القرنة (TT69)ُیعتقد أن ظهور منظر وزن قلب المتوفى قد ورد للمرة األولى على جدران مقابر النبالء بالمقبرة  ٣

  .عهد الملك تحتمس الرابع –الذي كان یشغَّل وظیفة كاتب حقول سید األرضین " مننا"وتخص المدعو 

-Saleh, Das Totenbuch in den Thebanischen beamtengraebem des Neuen Reiches, texte und vignetten. 
Archâologische Veroffentlichungen 46, Deutsches Archâologisches Institut.Abteilung. Kairo. 
(Germany: Verlag Philipp von Zabem. Mainz am Rhein. 1984), 68; Porter  & Moss, Topogrphical 
bibliography,134. 
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٤٦١ 
 

 ماعت والتي ترمز إلى الربةرمز وبها ) الیمني(یتكون من كفتین األولى المیزان  وقوام ،١المعبود حورس بضبطه

المعبود تحوت أمام المیزان  یظهرو ". خاتو"قلب المتوفى  توى علىتحف) الیسرى(الثانیة والفضیلة، أما والعدل  الحق

المعبود  جهةإیاها بیده الیمني  رافًعاحیث یبدو " خاتو"والتي تتضمن أعمال ، یده الیسرىبردي في بلفافة  مسًكامُ 

ومن أمامه زهرة اللوتس التي یبزغ ، )المنظر مهشم بشكٍل كبیرٍ (میزبردائه األوزیري المُ  الجالس داخل مقصورته أوزیر

تظهر األخیرة منهما بحیث  ،إیزیس ونفتیسهما ربما و  معبودتان،تقف  أوزیر ومن خلف ،األربعة منها أبناء حورس

 ذاتبین المعبود أوزیر والمعبود تحوت مائدة قرابین  بینما یظهر ،یدها الیمنيبعالمة العنخ رمز الحیاة في  ممسكةَ 

  .اكهة ف شتى من األطعمة والخبز والفصنو  تتضمن ألوزیر یعلوها قرابین وتقدماتو  حاملین بینهما باقة زهور

  

 :)١٦، ١٥ل شك( الثانى للجدار الجنوبي السجل ثالثًا

ومن خلفه زوجته وابنته في حالة تعبد أمام المعبود " خاتو"ل مثِّ األكبر من الجدار ویُ  ل هذا السجل الجزءشكِّ یُ 

ومن خلفه تظهر  ،الصندل المعقوف ًال نتعاإلزار الطویل ومُ  مرتدًیاالمنظر  من خالل" خاتو"یظهر حیث  ،أوزیر

 أسفله شفافل طوی إزار منویتكون قوامها  ،ضیقة من على الذراعینو أكمام قصیرة ذات  طویلة عباءةبنته بازوجته و 

باقات ب الیسرىتقبض بالید بینما ، في یدها الیمني قالدة المنیت تمسك كلتاهماو  ،األبیض الكتان من فضفاضرداء 

تظهر  زهرة اللوتس والقمع العطري، ومن أمام ثالثتهملكلتیهما  زین باروكة الشعرویُ  ،لة حتحورمن الزهور مع صلص

واللوتس وتزخر المائدة بصنوف  بینهم اثنتین من باقات الزهوروفیما باقة زهور ومائدة قرابین كبیرة ذات أربعة حوامل 

  .شتى من القرابین

بالرداء  تدثًرامُ ، كما یبدو فریز حیات الكوبراا تي یزینها من أعلىداخل مقصورته ال جالًسا یظهر المعبود أوزیرو 

أمام رأسه، ومن  anxبیده الیمني ورمز الحیاة HkAا بالصولجانمسكً مُ و ا ذراعیه على صدره عاقدً و  األوزیري

وُیالحظ أن المنظر مهشم بحیث ال تظهر أي تفاصیل  -س ونفتیسإیزی اإللهتان الحامیتان المجنحتانخلفه تظهر 

إال أنه یبدو  -حیث تم نشره بمنشار أثناء سرقته على األرجحكذلك رأس المعبود أوزیر، للمعبودتین و  للجزء العلوي

نبت زهرة داخل المقصورة تُ و أوزیر  ، ومن أمام المعبود)رمز الحیاة( anxمسكة بعالمة العنخمُ كانت حداهما أن إ

الممیز والخاص بالمعبود  imy-wt لخلف منها یظهر رمزوٕالى ا یبزغ منها أبناء حورس األربعةكما لوتس 

  :وُیمكن بیانها كما یليأسطر رأسیة تتضمن ألقاب المعبود أوزیر  ةثالث هناكوأمام وجه المعبود أوزیر  ،٢أوزیر

  
 

(1) Dd-mdw in Wsir nb nHH (2) wnn-nfr HqA Dt (3) nTr aA Hry tp imntt. 

                                                        
من كتاب  ١٧یشیر الفصل كما " رئیس أولئك الذین في قاعته ،الذى على رأس المحكمة"بوصفه یأتى ُیعتقد أن قیام حورس بذلك الدور  ١

  : انظر. ویأتي كذلك إشارة لمنح المتوفى البراءة في المحاكمة مثلما فعل مع أبیه أوزیر ،الموتى

-Budge, Book of the Dead, 41; De Buck, The Ancient Egyptian Coffin Texts, I, §45,199; Faulkner, The 
Ancient Egyptian, 39; Budge, The Book of the Dead, 374. 

 ٢٢العدد  ،حولیة اإلتحاد العام لألثریین العرب ،"ودورها في عقیدة المصري القدیم "imy-wt") (قربة" ،رضا على السید عطا اهللا٢ 

)٢٠٨-٢٠٦): ٢٠١٩.  

- Thomas, Logan, "The Origins of the Jmy-wt Fetish", JARCE 27 (1990): 61-69. 
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 المعبود) ٣( ،األزلیة حاكم) الخیِّر( الطیب المعبود )٢( ،األبدیة سید أوزیر المعبود بواسطة تالوة، )١(

   .)المهیمن أو الُمسیطر على الغرب(ب الغر  على رأس الذي العظیم

  

  :يالتالالنص  أو ُیرافق منظر التعبدصاحب یُ كما لوحظ أنه 

  

 
 

(1) rdi dwA1 (iAw) n Wsir, sn tA (2) n wnn nfr  ii n(.i) xr.k (3) r mAA nfrw.k Hai.kwi (4) m 
mrwt nb di.k Xnm (5).i (m)st nt nHH smit2 nt Dt (6) spr.i m Htp r imy-wrt3(7) pA tA n mAat  
prw (8).i aq.i m xprw bnw (9) Htp n itn wxw nw pt (10) in Wsir imy-r Hmw nTr (11) n nTrw 
nbw Hm nTr tpy n (12) MnTw nb iwny (13)xAtw mAa xrw m(Htp) (14) snt.f nbt pr Smayt (15) 
n Imn-Ra nsw nTrw (16)wrt-xnrwt 4 n  MnTw (17) nb iwny Hnr (18) sAt.s nbt pr Smayt (19) 
n MnTw nb iwny Smayt (20) wrt-xnrwt  n #nsw m wAst nfr Htp Ist  

لرؤیة جمالك، ) ٣(تى إلیك ، آ)دائم الخیرات(ألوزیر) ٢(ألوزیر، وتقبیل األرض ) التعبد(تقدیم الصلوات ) ١(

وأصل في سالم بین ) ٦(مكاني األبدي بالجبانة األزلیة ب) ٥(تسبب اتحادي) لعلك( بكل حب) ٤( ُمهلًال 

متًعا بالشمس المشرقة في ُمست) ٩(وأخرج وأدخل في هیئات البنو ) ٨( الغرب في أرض الحق) ٧(عظماء 

) ١٢(الكاهن األول  ،كل اآللهة) ١١(المشرف على كهنة ) المتوفي(بواسطة أوزیر) تالوة) (١٠(السماء 

) ١٥(وزوجته سیدة المنزل منشدة ) ١٤(سالم ) في(الصوت ) صادق( مبرأ" خاتو)"١٣(لمونتو سید أرمنت 

وابنتها ) ١٨" (حنر" ،سید أرمنت )١٧(معبود مونتورئیسة حریم ال) ١٦(رع ملك المعبودات  -المعبود آمون

خونسو في طیبة "ورئیسة حریم المعبود ) ٢٠(ُمنشدة  ،سید أرمنت" مونتو"المعبود ) ١٩(سیدة المنزل ُمنشدة 

  ".إیزیس" ،)فائق الرأفة(جمیل الرضا

  

  :الدراسة التحلیلیة والمناقشة

 ها بفترة سابقة علىال یمكن تأریخ "خاتو"مقبرة  أن -ةالدراس موضوع–یتضح من خالل الدراسة الفنیة للمناظر -

لة تتناول موضوع محاكمة المتوفى سجن المناظر المُ حیث إ ،األسرة الثامنة عشرةعصر النصف الثاني من 

                                                        
1 Erman & Grapow, Wörterbuch der ÄgyptischenSprache, V, 426 (7); Kenneth, A. Kitchen, Ramesside 

Inscriptions, III (Oxford: Black well, Ltd., 1980), 286.  
2 Erman & Grapow, Wörterbuch der ÄgyptischenSprache, III, 444(7) 
3 Leonard, Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, vol.1 (United states of America: Scribe Publication, 

2002), 27. 
4 Erman & Grapow, Wörterbuch der ÄgyptischenSprache, III, 298. 
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 -فیما ُیعتقد –الذى سطرت تفاصیله ألول مرة هو الكتاب و  ،من كتاب الموتى ١٢٥ل محور الفصل شكِ یُ  الذي

الملك تحتمس  عهدمن ا لى مقابر األفراد بدءً فقد إنتقل بعد ذلك إم ثَّ ومن  ،١منحتب الثانيعهد الملك آ خالل

 المدعو  من كتاب الموتى بمقبرة١٢٥للفصل  ياألول النموذج -فیما ُیعتقد –حیث یظهرب ،الثالث

)Imn m HAt(  رقم ، وهذه المقبرة تحمل "مونكاتب غالل المعبود آ"الذي كان یشغَّل وظیفة

TT82  موضوع–موضوع وزن قلب المتوفى الوارد هنا بالمناظر إن كما  ،٢شیخ عبد القرنةوهي بمنطقة 

ذلك بمقبرة كان و  ،الملك تحتمس الرابع عهدل على جدران مقابر األفراد قبل سجَّ لم یُ فُیعتقد أنه  - الدراسة

رقم ، ومقبرته تحمل "كاتب حقول سید األرضین"الذي كان یشغَّل وظیفة  )mnnA("  "مننا"المدعو 

TT69 ظهور أبناء حورس األربعة في  ه ُیعتقد أن بدایةنكما تجدر اإلشارة إلى أ ،٣شیخ عبد القرنةمنطقة الب

تخصیص ن سمة عن أ فضًال  ،٤األسرة الثامنة عشرةعصر من  الثانيقبل النصف  یظهركتاب الموتى لم 

قتبسة من الكتب الدینیة مثل موضوعات المُ سطحات كاملة من الجدران لتصویر الموضوعات الدینیة مُ 

 میزة التي بدأتمن السمات المُ  -فیما ُیعتقد– ُتعدوعملیة وزن القلب أمام محكمة أوزیر  المحاكمة والمحاسبة

بسیط ضمن  كملمحاألسرة الثامنة عشرة عصر خالل تأتي والتى كانت  ،٥منذ عصر األسرة التاسعة عشرة

  .)١٧قارن شكل( مناظر الجنازة

أو تعاقبة من خالل مجموعة من المناظر المُ  دراميٍ  موضوع محاكمة المتوفى كمشهدٍ أو تمثیِّل تصویر عد یُ  -

 ثم قیادة الوزن مشهد أیًضاو  المیزان، إلى وقیادته المتوفى من إدخال ،األخرى التي تلى إحداهاالُمتتالیة و 

 عن السمات بمثابة داللة ُمعبرة - وضوع الدراسةم –هنا في النقوش  والوارد، الحكم لتلقي نحو أوزیر المتوفى

 ظهر المعبودن النقوش التي تُ كما إ ،٦عشرة التاسعة األسرة خالل عصرنتشار التي بدأت في الظهور واإل

                                                        
نصوص كتاب الموتى قد ظهرت ألول مرة في عصر األسرة الثالثة عشرة كنصوص ُمسجلة على لفائف المومیاوات الكتانیة، أما ُیعتقد أن  ١

  :انظر. ةب الموتى فظهرت ألول مرة على التوابیت الملكیة من عصر األسرة الثامنة عشر المناظرالمصاحبة لتعاویذ كتا

-Irmtraut Munro, "The Significance of the Book of the Dead Vignettes", in: Book of the Dead: Becoming 
God in Ancient Egypt (Chicago: Illinois, 2018), 49, 330. 

مطابع المجلس األعلى  :القاهرة( ٢ج ،منذ أقدم العصور حتى نهایة عصور األسرات الوطنیة القدیمةحضارة مصر  ،رمضان عبدة على -

  .٣٣٩ ،)٢٠٠٤ ،لآلثار
2 Norman de Garis, Davies & Alan, Gardiner, The Tomb of Amenemhet (No. 82) (London: Cambridge 

University Press, 1915), 107; Porter & Moss, Topogrphical bibliography,166; Saleh, Das Totenbuch 
in den Thebanischen, 63, 68. 

3 Saleh, Das Totenbuch in den Thebanischen, 63, 68; Porter & Moss, Topogrphical bibliography,163. 
4 Lapp, The papyrus of nebseni (BM EA 9900), pl.19-20. 
5 Hofmann, Bilder im Wandel, 71; Munro, "The Significance of the Book, 49; Norman de Garis, Davies 

& Alan, Gardiner, Seven Private Tombs at Kurnah (London: Egypt Exploration Society, 1948), pl. 
XVI. 

 ،رسالة دكتوراه غیر منشورة( "الرعامسة بطیبة الغربیةالسمات الفنیة والمعماریة لمقابر أفراد عصر " ،عبدالرحیم محمد عبدالمحسن :انظر -

  :القاهرة(سید توفیق، تاریخ الفن في الشرق األدنى القدیم مصر والعراق : انظر، ٢٥٨ ،)٢٠١٣ ،جامعة الفیوم -كلیة السیاحة والفنادق

  .٢٦٦، )١٩٨٧العربیة،  النهضة دار

-Seeber, Untersuchungenzur Darstellung, 7. 
6 Iris, Dansen, Why are we here Grandfather? An analyses of the connection between the Sons of Horus 

and the symbols and gods represented in the shrine detail of chapter 125 of the Book of the Dead 
(leiden: leiden University, 2016), 16; Munro, "The Significance of the Book",  49. 
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فریز من حیات الكوبرا یزین سقفها او ربعة الشكل داخل مقصورة كبیرة مُ  أوزیر داخل قاعة المحاكمة جالًسا

أنه  فُیعتقد أیًضا -الدراسةموضوع  –كتلك الواردة بالنقوش وذلك إیزیس ونفتیس ین المعبودتكال من  برفقة

األسرة الثامنة عصر خالل بینما  ،)١٨ شكل( ١األسرة التاسعة عشرةعصر مع في الظهور  تبدأ بمثابة داللة

لمقاصیر أوزیر لم یكن یصور ضمن مناظر كتاب الموتى داخل ذلك النوع من ا فُیالحظ أن المعبودعشرة 

أو  ،)١٩شكل (٢على العرش دون مقصورة یتم تصویره فقط جالًساكان نما برفقة المعبودتین إیزیس ونفتیس، وإ 

بتهاالت المتوفى للمعبود ظهور إن وذلك باإلضافة إلى أ ،)٢٠قارن شكل(داخل مقصورة بسیطة الشكلربما 

فُیالحظ أن بدایة ظهورها  -الدراسة عموضو  – نقوشسجلة مرتین بالوالمُ  ،أوزیر ضمن فصول كتاب الموتى

العرش الخاص بأوزیر جانبى زخرفة إلى أن  كذلك تجدر اإلشارةو  ،٣عصر األسرة التاسعة عشرةكان خالل 

میزة لعصر الدولة الحدیثة من السمات المُ  –فیما ُیعتقد  –كانت ُتعَّد  ٤  والتي تأخذ شكل عالمة القصر

كانت تبدو العرش الخاص بأوزیر قاعدة ن لوحظ أقد فنتقال الثالث ر اإلحیث إنه خالل عص ،الرعامسة وحقبة

 .٥حتى العصر البطلمىوسادت  اغالبً ستمرت اُمزخرفًة بعناصر ریشیة والتي 

میزة لكتب الموتى مُ ال سمةُیالحظ أن الف -"خاتو"بمقبرة  بالمناظر واردكما هو و  – الرعامسة حقبةخالل   -

ا ما التي غالبً و زوجته توفى كان ُیصور سواء في المقبرة أو على البردیة بمرافقة أن الم هي ،ومناظر المحاكمة

حتى ) حورس أو أنوبیس(المتوفى بواسطة معبود قاد یُ ما كان  غالًباو  ،٦وهى تحمل الصالصلصور أو ُتمثَّل تُ 

أن ال الثالث نتقفي مناظر المحاكمة خالل عصر اإل ُیالحظا بینم ،٧المیزانیصل لمرحلة وزن القلب على 

بریشة العدالة في  اسكً ممو یدیه  ُیصور رافًعاما كان  وغالًبا ،٨لى جوار المیزانإ صور وحده واقًفایُ كان المتوفى 

  .)٢١شكل ( رأسه على تبدو واضحةً ن أو أربع ریشات كانت كلتا یدیه، وذلك باإلضافة إلى اثنی

صور صاحب المقبرة في والتي تُ  -الدراسة موضوع –برة للجدار الجنوبي بالمق زخرفة اإلفریز العلويُیعتقد ان  -

 ،ةلطَّ سُ رمز ال"xrp" بصولجان امسكً مُ و للمعبود أنوبیس الرابض فوق واجهة المقبرة  بتهًال مُ  الوضع راكًعا

الرابض فوق س كون من رأس حتحوریة وهیئة ألنوبیتوقوامها یركبة مُ تبدو زخرفة أخرى وجود لى باإلضافة إ

                                                        
1 John H., Taylor, Journey through the afterlife: Ancient Egyptian Book of the Dead (London: 2010), 207; 

Dansen, Why are we here, 13, 23. 
2 Dansen, Why are we here, 23. 

ن مناظر خاصة بكتاب الموتى من عصر األسرة الثامنة عشرة ُیعتقد أن الحالة الوحیدة التى یظهر فیها أوزیر جالًسا داخل مقصورة ضم -

  :وتظهر المقصورة بسیطة الشكل TT96 وردت في مقبرة مننا 

-Seeber, UntersuchungenzurDarstellung, abb.4. 
3 Munro, "The Significance of the Book", 54; Saleh, Das Totenbuch in den Thebanischen 

beamtengraebem des Neuen Reiches, 167-168. 
4 19. Norman de Garis Davies , Two Ramesside Tombs at Thebes (New York: The Metropolitan Museum 

of Art, 1927), pl.V, XI, XIII, XVII; Davies, Seven Private Tombs at Kurnah, pl. XXVII.  
5 Klaus Peter, Kuhlman, Der Thron im Alten Ägypten. Untersuchungenzu Semantik, Ikonographie und 

Symbolikeines Herrschaftszeichens, ADAIK 10, Ägyptologischen Reihe, Band 10 (Glückstadt: 1977), 
57-60; Seeber, UntersuchungenzurDarstellung, 279; Dansen, Why are we here, 79. 

6 Seeber, UntersuchungenzurDarstellung, 88-89.  
7 Seeber, UntersuchungenzurDarstellung, 89-100. 
8 Waheed, Maher, The Formulae of Reward and Punishment from the old kingdom tombs in comparison 

with chapter 125 of the Book of the Dead: The Judgement of the Dead in The old kingdom, A 
dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University College London Institute of 
Archaeology (London: 1999), 249. 
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فاریز مقابر میزة ألأحد السمات المُ ُتعَّد  ،)٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ل قارن أشكا( ١كرخواجهة المقبرة وزخرفة ال

 ،)٢٢,١٣أشكالقارن ( ٣خالل عصر الملك رمسیس الثاني - على وجه التقریب–السیما ، و ٢عصر الرعامسة

التي تظهر فیها هي و علوى للجدار الجنوبي، ال كر الواردة ضمن اإلفریز الزخرفيخن زخرفة الكما ُیالحظ أ

میزة لمقابر عصر مُ أحد السمات ال - فیما ُیعتقد -ُتعتبر أیًضا ،یتوجها قرص الشمسما  غالًبافتحة و نالقمة مُ 

 .٤الرعامسة

  :الملك رمسیس الثاني بعهدرئیسة في المقابر التي تؤرخ  شیوع تلك الزخرفة بصورةٍ مدى ویوضح الجدول التالي 

  

  فریززخرفة اإل  التأریخ  الموقع  المقبرة

 مقبرة 

  ٥)TT31( خونسو

شیخ عبد ال

  القرنة

 ةاألسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثاني(

شكل  كرخزخرفة أنوبیس وعالمات ال

)١٣(  

مقبرة جحوتى ام حب 

)TT45 (٦  

شیخ عبد ال

  القرنة

األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثاني(

   زخرفة أنوبیس الرابض

  )٢٢(شكل 

 مقبرة أوسرحات

)TT51(٧  

شیخ عبد ال

  القرنة

سیتي (األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثاني ،األول

أنوبیس ،زخرفة مركبة من رأس حتحور

   الرابض

  )٢٣(شكل 

رنبت -مقبرة نفر

)TT178 (٨  
  الخوخة

األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثانى(

أنوبیس ،زخرفة مركبة من رأس حتحور

   الرابض

  )٢٤(شكل 

                                                        
1 Davies, Two Ramesside Tombs, pls. 25, 27. 

  :انظر. األسرة الثامنة عشرة بطیبة الخكر واللوتس یعتبر اسلوب الزخرفة الشائع لمقابر أفراد/ُیعتقد أن زخرفة افریز الغكر -

-Ernst, Mackay, "Kheker Friezes", Ancient Egypt, I, London and New York , (1920): 111-120; Abdul-
Qader Muhammed, M., The Development of the Funerary Beliefs and Practices Displayed in the 
PrivateTombs of the New Kingdom at Thebes, A dissertation submitted for the degree of Doctor 
of Philosophy, University of Cambridge (Cairo: General Organization for Government Printing 

Office, 1966), 48-49; Megan, C. O' Neill, The Decorative Program of the Eighteenth-Dynasty Tomb 
of Pairy (TT 139), (Thesis of Master degree of Art History, Georgia State University: 2015), 93, 
Figure 3.12. 

2 Davies & Gardiner, Seven Private Tombs at Kurnah, p.24. 

3 Naglaa Fathy, " Xkr (Kheker) frieze in ancient Egypt", Journal of the General Union of Arab 
Archaeologists 2 (2017):142; Nigel Strudwick, "Change and Continuity at Thebes: The Private Tomb 
after Akhenaten", in The Unbroken Reed: Studies in the Culture and Heritage of Ancient Egypt in 
Honour of A.F. Shore, edit. by Antony Leahy et al (London: Egypt Exploration Society, 1994), 325. 

4 Fathy, " Xkr (Kheker) ", 141. 
5 Federica, Ugliano, "TT 31 of Khonsu at Sheik abd El-Gurnah (Thebes): Researches into Constructed 

Landscapes", ACME, 1-2 (2013): 7-32; Davies, Seven Private Tombs at Kurnah, pl. 27. 
6 Davies & Gardiner, Seven Private Tombs at Kurnah, pl.I-X; Charles K., Wilkinson, Egyptian wall 

Paintings, The Metropolitan Museum of Art (New York: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 
1897), 152; Nico, Staring, "The Personnel of the Theban Ramesseum in the Memphite Necropolis", 
Jaarbericht"Ex Oriente Lux" 45 (2015): 71. 

7Davies, Two Ramesside Tombs, pl. 18; Wilkinson, Egyptian wall Paintings, 144. 
  .٤١ ،٢ج ،السمات الفنیة والمعماریة ،عبدالرحیم محمد عبدالمحسن ٨
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نفر سخرو ة مقبر 

)TT296 (١  
  الخوخة

األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثانى(

أنوبیس ،زخرفة مركبة من رأس حتحور

  الرابض

  )٢٥(شكل  

 مونآمقبرة نخت 

)TT341 (٢  

شیخ عبد ال

  القرنة

األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثانى(

أنوبیس ،زخرفة مركبة من رأس حتحور

   الرابض

  )٢٦(شكل 

 مقبرة ساموتكیكى

)TT409 (٣  
  العساسیف

األسرة التاسعة عشر 

  )رمسیس الثاني(

أنوبیس ،زخرفة مركبة من رأس حتحور

   الرابض

  )٢٧(شكل 

  عهد الملك رمسیس الثاني فریز أنوبیس الرابض بمقابر النبالء خالل مدى شیوع إیوضح ) ١(جدول رقم 

كذلك الصندل و  ،"وابنته وزوجته خاتو"من  رز األزیاء والمالبس وتصفیفات الشعر لكلٍ یتضح من دراسة طُ  -

والتي لمقدمة ضمن القرابین، باقات الزهور المحمولة واعن  ، فضًال "خاتو" ینتعلهالذى المعقوف عند المقدمة، و 

على  لى ذات الفترةإانتماء المقبرة  ،٤میزة للفن خالل عصر الرعامسةالسمات المُ أحد من  -فیما ُیعتقد –د عَّ تُ 

 ،١١قارن أشكال( ٥)"(TT31خونسو" ةبر نها وبین النمط الفني السائد بمقابه الكبیر بیالتشوُیالحظ  ،األرجح

 TT45)( "جحوتى ام حب"مقبرة  اأیضً و  ،)٢٧قارن شكل ( ٦)TT409("ساموتكیكى"كذلك مقبرة و  ،)١٣ ،١٢

فى  یًضاأالحظ من المُ  كما یبدو ،الملك رمسیس الثانيبعهد جمیعها ، وتلك المقابر تؤرخ ٧)٢٢قارن شكل (

 ُیظهرهن Smayt  ى حملن لقبوالالت تصویر زوجة خاتو وابنتهأن  -موضوع الدراسة – نقوش المقبرة

لحامالت هذا اللقب  میزةً مُ  سمةً عتبَّر یُ  خاصة، وُیعتقد أن ذلك أیًضاالُطرز البتصفیفات الشعر والمالبس ذات 

السیدات الالئي حملن  كانت الثامنة عشرةاألسرة عصر نه خالل حیث إ ،٨األسرة التاسعة عشرةعصر خالل 

رو خ"في مقبرة  ظهر واضًحایة من الرجال، وذلك كما حلیقي الرأس كالكهنیتم تصویرهن  Smayt" منشدة"لقب 

  .)٢٨شكل ( TT192)٩( "اف

من والمصورة أمام المعبود أوزیر بالسجل السفلى  المتعددةمائدة القرابین ذات الحوامل تجدر اإلشارة إلى أن   -

 عصرالمائدة خالل میزة لشكل أو مظهر أحد السمات الفنیة المُ  -فیما ُیعتقد –د عَّالجدار الجنوبي تُ 

 .)٢٩ ،٨ شكل(١٠الرعامسة

                                                        
1 Hofmann, Bilder im Wandel: Die Kunst der ramessidischenPrivatgräber, abb.25  
2 Davies & Gardiner, Seven Private Tombs at Kurnah, pl. XXV. 
3 Abdul-Qader, "TwoTheban Tombs, pl. 22. 
4 M. Abd el-Rahman, "Thesis in The Date of Tomb TT 254 Verification through Analysis of its Scenes", 

Bulletin of the Center Papyrological Studies BCPS 34. (1), (2017): 597; Hofmann, Bilder im Wandel,70, 
90. abb.68,91; Veldmeijer, Footwear in Ancient Egypt, 36. 

5 Davies & Gardiner, Seven Private Tombs at Kurnah, pl.XIV. 
6 Abdul-Qader, "TwoTheban Tombs",  pl. 18. 
7 Hofmann, Bilder im Wandel: Die Kunst der ramessidischen Privatgräber, abb.34.  
8 Carolyn Graves-Brown, Dancing for Hathor women in Ancient Egypt (London: A&C Black, 2010), 91. 
9 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 298-300; Brown, Dancing for Hathor, 91; Davies, Seven 

Private Tombs at Kurnah, 15, PL.12. 
10 Hofmann, Bilder im Wandel: Die Kunst der ramessidischen Privatgräber, 71; Davies, Two Ramesside 

Tombs, pl.V, XI; Davies, Seven Private Tombs at Kurnah, pl.XIV, XXVII.  
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في  الكائنةالمقابر أو غالبیة أن جمیع  - الدراسة موضوع–ن من خالل دراسة النطاق الجغرافي للمقبرة یتبیَّ   -

إضافة لما سبق  –ولعل ذلك  ،١الرعامسةتم تأریخها بعصر  "خاتو"رة بمقبذي ُیحیط الو شترك نطاق الفناء المُ 

من  ات التأریخ بعصر الرعامسة وغالبًاالزمنیة ولذلنفس الفترة  "خاتو"مقبرة رجح إنتماء ما یُ هو  –ذكره وسرده 

ي نطاق الكائنة فتوزیع تلك المقابر هنا تجدر اإلشارة إلى عملیة و . د الملك رمسیس الثاني على األرجحعه

 :من خالل الجدول التاليوذلك ، )٢،١شكل ( "خاتو"لذي ُیحیط بمقبرة االفناء الُمشترك 

  

  الفترة التاریخیة  أهم ألقابه  صاحب المقبرة  رقم المقبرة

TT25٢ 

Imn-m-Hb 

  آمون ام حب

  

الكاهن األول للمعبود 

  خونسو
  رمسیس الثاني

TT28٣ 

Hri 

  حورى

 

  الرعامسة  حارس ضیعة آمون

TT408٤ 

bAk-n-Imn 

  باك ان آمون

  

  الرعامسة  رئیس خدم مقاطعة آمون

TT409٥  

sA-mwt ویدعى  

ky-ky 

 كیكى- ساموت

 

كاتب ومحاسب قطیع 

  ضیعة آمون
  رمسیس الثاني

  ٦رقم بدون

nfw-r-xt.f 

  نفو ار خت اف

 

  ؟؟.........  ال یوجد

  ٧بدون رقم

Ax-mnw 

  آخ منو

  

  رمسیس الثالث  األب اإللهي

  ؟؟...........  ال یوجد  معلوم غیر  بدون

  .وتأریخها" خاتو"المقابر الكائنة في نطاق الفناء الُمشترك والذي ُیحیط بمقبرة یوضح ) ٢(جدول رقم 

                                                        
1 Yassin , "New Tombs of the north Asasif". In: Thebes in the first Millennium BC, 111-112. 
2 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 42 ; Kampp, Die Thebanische Nekropole, 210–212. 
3 Porter & Moss, Topogrphical bibliography 45; Kampp, Die Thebanische Nekropole, 214. 
4 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 446 
5 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 461; Maged Negm, The Tomb of Simut Called Kyky. 

Theban Tomb 409 at Qurnah (Warminster: Aris & Phillips Ltd, 1997). 
6 Yassin, "New Tombs of the North Asasif". In: Thebes in the firt Millennium B.C, 115. 
7 Yassin, "New Tombs of the North Asasif". In:Thebes in the firt Millennium B.C, 114. 
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میزة المُ  الكتابیة السماتمجموعة من لى ظهور إ" خاتو"الُمسجلة في مقبرة ر الدراسة الخطیة للنصوص شیِّ تُ  -

  :فیما یلى مكن إجمالهاالرعامسة والتي یُ  لعصر

  العالمة ُتعَّدA4)(   میزة أحد األشكال الكتابیة المُ  ضمن قائمة عالمات جاردنروهي التي وردت

 .١الرعامسة عصرخالل " یبتهلیتعبد، "بمعنى  dwAلكلمة 

  میزة لصیغة أحد األشكال الكتابیة المُ  "خاتو"الُمسجلة في مقبرة الوارد بالنصوص  ي الشكل الكتابُیعَّد

mAa-xrw  ٢األسرة التاسعة عشرةعصر التي ظهرت خالل. 

  أحد األشكال الكتابیة الشائعة للقبالمقبرة  الوارد بنصوص الكتابى الشكلُیعَّد   wrt xnrwt 

 .٣األسرة التاسعة عشرةعصر خالل " رئیسة الحریم"

 العالمـــة  تظهـــرH8)(  صـــوص فـــي نا أیًضـــالـــواردة و  وهـــي التـــي وردت ضـــمن قائمـــة عالمـــات جـــاردنر

ـــة  ــ ـــ ـــي االدراســ ــ ــ ــ ــبلتـ ــ ــ ــ ــوة  تنســ ــ ــ ــ ــابى ، (بنــ ــ ــ ـــ ــتى، حـ ــ ــ ــ ــــوت- دواامســ ــ ـــــبح اف ، - مــــ ــ ـــنو–قـــ ـــ ــ ــود ) اف- ســ ــ ــ ــ للمعبــ

 ،"ابــن" sAحاملــة القیمــة الصــوتیة  ،"امســتى ابــن أوزیــر" ٤Imsty sA Wsirأوزیــر

عصـــر األســـرة الصـــوتیة قبـــل  القیمــة تلـــك تظهـــر فــي النصـــوص المصـــریة لتعطـــىوالتــي ُیعتقـــد أنهـــا لـــم 

ا حیث كان سائدً  ،٥في نصوص الملك رمسیس الثاني خاصٍ  بوجهٍ تقریب و على وجه الو التاسعة عشرة، 

 .٦  والكتابي لذلك اللقب كما یليالشكل التقلیدي یأتي ن قبل تلك الفترة أ

 الفعل ُكتب  Haiالكتابي بالشكل" خاتو" في نصوص مقبرةورد  وذلك كما ،"هللیسعد، ی"بمعنى ،

 .٧  aعالمة  بتضعیفنتقال الثالث عصر اإلن فقرات كتاب الموتى خالل بینما ُسجل ضم

                                                        
1 Erman & Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, V, 426; Kitchen, Ramesside Inscriptions, III, 

268. 

2 Erichsen, Wolja, "  Hinter dem Namen des Verstorbenen", Acta Orientalia 6 (1928): 271.  
3 Erman & Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, I, 330; Erman & Grapow, Wörterbuch der 

Ägyptischen Sprache, III, 297(8). 

ایزیس مرتبًطا بمعبودات ذكور خالل  Astزوجة خاتو وابنته  nr@والذى حملته كال من حنر " رئیسة الحریم" wrt xnrwtلم یظهر اللقب  - 

صاحب المقبرة رقم nfr Htp  حتبوالدة نفر  tA xatسوى فى حالة فریدة  من نهایة األسرة الثامنة عشرة لـ تا خعت  ،األسرة الثامنة عشرة

TT50 انظر .وخالف ذلك فان الظهور األبرز له مرتبطا بمعبودات ذكور یأتى خالل األسرة التاسعة عشرة ،بشیخ عبد القرنة:  

- Onstine, "The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt", (Ph.D Thesis, (University of Toronto: 
2001):106-109; Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 95. 

كان خالل عصر  -والوارد بالمناظر موضوع  الدراسة -ُیعتقد أن ظهور النموذج األقدم لنسب تلك البنوة المباشرة ألوزیر في النصوص  ٤

  : انظر. من كتاب الموتى الخاص بآنى ١٥١األسرة التاسعة عشرة ، وذلك بالفصل 

-Budge, Book of the Dead, 234-235. 
5 Erman & Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, III, 408 (1-2); Kitchen, Ramesside 

Inscriptions, II, 599 (15); Kitchen, Ramesside Inscriptions, III, 50, 54, 55, 86. 
6 Budge, Book of the Dead, 234.   
7 Karl Jansen, Winkeln, Spatmittelagyptische Grammatik der Text der 3. Zuischenzeit (Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 1996), 74; Cf. Edouard, Naville, Papyrus Funéraires de la XXI Dynastie, Band 
II (Paris: 1912), Pl.36; Irmtraut, Munro, Das Totenbuch des Pa-en-nesti-taui, Handschriften des 
Ältägyptischen Totenbuches, 7 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001), Pl. 37; Ursula,Verhoeven, 
Das Totenbuch des Monthpriesters Nespasefy aus der Zeit Psammetichs I , HAT 5 (Wiesbaden, 1999), 
Pl.66; Thomas Allen,The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum at 
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  یزیس إ سم المعبودتینالشكل الكتابي الُیعَّد Ast، ونفتیس nbt-Hwt،  أحد من

عصر الدولة الحدیثة، وُیعتقد أن ذلك الشكل الكتابي قد  سم خاللمیزة لكتابة االاألشكال الكتابیة المُ 

 كلتا المعبودتین سابقتي الذكرحیث صورت  ،)٣٠شكل ( ١خالل عصر الرعامسة كبیرةٍ  شاع بصورةٍ 

تتقدمان رب الشمس في و ن تأهبتامُ تبدوان كحیتي كوبرا إبان حقبة الرعامسة دوات  في كتاب اإلیمي

 ).٣١شكل ( ٢لحمایته زورقه المقدس

ه واأللقاب الدینیة والكهنوتیة التي حملها صاحب المقبرة وزوجتاء الدراسة التحلیلیة لألسم لوحظ من خالل -

عهد الملك رمسیس السیما و  -بعصر الرعامسةتأریخ المقبرة لربط دالالت قویة أنها تعكس وتدل على وابنته 

 :فیما یلى توضیحهمكن وهو ما یُ  -الثاني

  المقبرة وعائلته بالمعبود  رتباط الوثیق بین صاحبمدى اإل - موضوع الدراسة–"خاتو"مقبرة نصوص ُتظهر

ذلك لوحظ أن  وقد ،بنتهوزوجته وا" خاتو"األلقاب التي حملها  ن خاللم واضًحا یبدووهو ما مونتو، 

ضمن أعضاء  هتم ادراجو ، ٣خالل عصر الرعامسة كبیرةٍ  عبادته بصورةٍ مظاهر زدهرت اقد المعبود 

وٕاقامة رتبطة بخدمته دت الطوائف الكهنوتیة المُ تعدَّ كما  ،كبیر بمجمع المعبودات المصریةالتاسوع ال

العدید من النصوص مع نفسه في وأقرن ل ثَّ عهد الملك رمسیس الثاني الذي تمیما خالل الس، و شعائره

كما لوحظ أن ستة من  ،٤"مونتو في األرضین ،وسر ماعت رع"فكان من ضمن ألقابه المعبود مونتو، 

 ،"مونتو-سا" ،"حر خبش افمونتو ": وهممونتو المعبود بقد ارتبطت أسمائهم  أبناء الملك رمسیس الثاني

 .٥"مونتو/////"  ،"مرى مونتو" ،"مونتو ان حقا" ،"مونتو ام واست"

  اللقبلوحظ أن Hm-nTr tpy n MnTw "دعَّ یُ  "خاتو" تقلدهوالذى  ،"الكاهن األول لمونتو 

 ذمننه فإ Werner لدراسة اووفقً  ،األسرة التاسعة عشرةعصر خالل  أحد أكثر األلقاب الدینیة شیوًعا

لیس من  شخًصا) ١٣(قد حمله ثالثة عشرالدولة الحدیثة فعصر قب حتى نهایة بدایة ظهور هذا الل

 عهدمن بینهم سبعة أشخاص خالل وواكبوا عصر الرعامسة، وكان عاشوا جمیعهم وقد  ،بینهم خاتو

  .٦الملك رمسیس الثاني

                                                                                                                                                                   
the University of Chicago, Oriental Institute Publications 83 (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1960), Pl. 49; Faulkner, The Ancient Egyptian, 154; Holger, Kockelmann, Untersuchungen zu 
den späten TotenbuchHandschriften auf Mumienbinden. Band I: Die Mumienbinden und 
Leinenamulette des memphitischen Priesters Hor. Band II: Handbuch zu den Mumienbinden und 
Leinenamuletten, Band I. 2, Studien zum Ältägyptischen Totenbuch, vol.12 (Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag, 2008), Pl.158.  

1 Erman & Grapow, Wörterbuch der ÄgyptischenSprache, IV, 8; Alexandre, Piankoff, The tomb of 
Ramsses VI (New York: Pantheon Books Inc, 1954), pl.76; Leitz, Lexikon der Ägyptischen, Vol.1, 61-
67.  

2 Erik, Hornung, Das Amduat, Die Schrift des Verborgenen Raumes, in: ÄA 67, TAF. II (Wiesbaden: 
1963), 150-151. 

3 Rasha, Soliman, "MONTU, THE ORIGIN OF A SACRED NETWORK", EJARS 7, Issue 2 (2017): 153, 
156. 

4 Edward Werner, "The God Montu: from The earliest attentions to The end of The New Kingdom", (A 
dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Yale University: 1985), 185-188,191; 
Kitchen, Ramesside inscriptions, III,  407. 

5 Kitchen, Ramesside inscriptions, II,  859 (3, 23, 24, 28, 29, 30). 
6 Werner, "The God Montu", 297-299. 
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  اللقبلوحظ أن  Smayt n Imn "حملته زوجة خاتو  وهو اللقب الذي -"ُمنشِّدة آمون

النصوص سیاق التي تظهر في  ر األلقاب الكهنوتیة شیوًعاأحد أكثُیعَّد  – الدراسة موضوعش بالنقو 

األسرة عصر خالل أصبح ، كما لوحظ أن ذلك اللقب ١للسیدات ُمرافقًا الدینیة خالل عصر الدولة الحدیثة

ال تحمله إال التي  وغالًبا، مَّن تحمله أو تتقلدهجتماعیة الكبیرة لویُدل على المكانة اإلالتاسعة عشرة یعكس 

،  -"خاتو"في نصوص مقبرة  وهو ما لوحظ واضًحا - ٢ل أحد المناصب المرموقة بالدولةیشغَّ كان زوجها 

هذا اللقب حملَّن  فُیالحظ أن الالئيالدولة الوسطى واألسرة الثامنة عشرة وحینما تتم المقارنة بعصري 

خالل عصر الرعامسة بصفٍة  صار ذلك اللقب أكثر إنتشاًراولقد  ،٣المتوسطةینتمون للطبقة  كانوا غالًبا

في دراستها اإلحصائیة التي  Onstineحیث تذكر  ،بصفٍة خاصةٍ  رمسیس الثانيعامٍة وٕابان عهد الملك 

) ٢٧٤(عدد  بینأنه من  ،الدولة الحدیثةعصر طیبة خالل  ن هذا اللقب فيقامت بها على الالئي حملَّ 

 ُكنَّ ینتمون لعهدمنهن سیدًة ) ١٩٠(ن عدد فإ، عشرةاألسرة التاسعة عصر  سیدة عاصرنَّ أو واكبنَّ 

 بیاًناالنسبة األكبر  ُتعتبَّر تقد أن تلك النسبة الموضحة سابًقاوُیع ،على وجه التحدیدالملك رمسیس الثاني 

 :٤الجدول التاليمن خالل  عصر الرعامسة، وسیتضح ذلك جلًیاخالل  واحصاءً 

  

  اإلجمالي Smayt ن لقبعدد الالئي حملَّ   یةالفترة التاریخ

  ٣  بدایة األسرة التاسعة عشرة

  سیدة ٢٧٤

  ٢٦  تي األولس

  ١٩٠  رمسیس الثاني

  ٥٣  مرنبتاح

  ٢  نهایة األسرة التاسعة عشرة

  ٦٣  ناألسرة العشری

  خالل عصر الرعامسة Smaytة نشدَّ مُ النتشار لقب یوضح مدى إ) ٣(جدول رقم          

ا لوحظ أیضً ف ، Smaytن لقب الصفوة في المجتمع الالئي حملَّ در اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى سیدات تجو 

، وذلك یدل داللة واضحة رمسیس الثاني أنفسهن قد تقلدن ذلك اللقب وشغلن تلك الوظیفةالملك ن بنات أ

 .٥على أهمیة ذلك اللقب خالل عصر الرعامسة

 لقبال رنصوص المقبرة ظهو  لوحظ من خالل  wrt xnrwt n MnTw"  رئیسة حریم

لـ  ووفًقا - المقبرةب ألقابهاضمن ، والذي ورد "زوجة خاتو"ه تحملالذي هو اللقب و -"المعبود مونتو

                                                        
1 Brown, Dancing for Hathor women,, 91. 
2 Suzanne, Onstine, "The Role of Chantress (Smayt), 114-115.  
3 Terence, Duquesne, "Power on their own: Gender and social roles in provincial New Kingdom Egypt", 

in: Graves-Brown, C. (ed.), Sex and Gender in Ancient Egypt: ‘Don Your Wig for a Joyful Hour 
(Swansea: Classical Press of Wales, 2008), 47–63. 

4 Onstine, The Role of Chantress (Smayt), 77.  
5
 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt,  97. 
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Werner زوجة " تى" وحملته ،الملك رمسیس الثانيعهد  خاللظهور ذلك اللقب كان ُیعتقد أن بدایة ف

 .١)TT382( مرعيقرنة منطقة ع مقبرته في والذى تق، كبیر كهنة مونتو) وسر مونتو(

ظهوره وحتى نهایة منذ بدایة wrt xnrwt n MnTw ن اللقب سیدات فقط قد حملَّ أربع  فإن Wernerلـ  اووفقً 

  : ، وسیتضح ذلك من خالل الجدول التاليالدولة الحدیثة

  

  الفترة التاریخیة  زوجها/ لقب والدها  حاملة اللقب  م

١   
&y  "تى"  

الكاهن " -زوجة وسر مونتو

  )TT382( "مونتول األول

رمسیس ( األسرة التاسعة عشرة

  ٢)الثاني

٢  
 

  WiAy  "ویاى"  

 – زوجة حقا ماعت رع نخت

" الكاهن األول لمونتو"

)TT222(  

  ناألسرة العشری

  ٣)رمسیس الثالث(

٣  
 

   &A Hnt pA mtr"حنت  تا

  "با متر

الكاهن الثالث " -بنة ثا نفرا

  )(TT158 "آلمون
  ٤)رمسیس الرابع(    ناألسرة العشری

٤   
  MaiAy"معیاى"  

 الكاهن األول" - زوجة بانیوت

  )TT331" (مونتول

رمسیس (    ناألسرة العشری

  ٥)الخامس

  والسیدات الالئى حملنھ خالل عصر الدولة الحدیثة wrt xnrt n MnTwیوضح مدى إنتشار لقب ) ٤(جدول رقم 

  

  سماحملت " زوجة خاتو"ولقد تبیَّن أن  @nr ، غیر شائعةأحد األسماء ُیعدَّ وهو 

 بصورةٍ هذا االسم ظهر ما  غالًباو  ،أسماء السیدات في مصر القدیمة الظهور، وذلك حینما یتم البحث عن

مكن ویُ عهد الملك رمسیس الثاني، تحدید خالل وجه الوربما على  ،عصر األسرة التاسعة عشرةخالل  سةرئی

 ،٦"بارع حتب الثاني"المدعو وزیر الشمال  زوجة" :كما یليالفترة  تلكن هذا االسم خالل حصر الالئي حملَّ 

رقم  تهمقبر وهو الذي تحمل " وبتأم إمون آ"المدعو  -دیر المدینة- زوجة الكاتب الملكي في مكان الحق"

(TT215)والدها ي كان یشغَّل ت، وال١والتي شغلت وظیفة ُمنشدَّة المعبود آمون "سخرو- نفر"المدعو بنة إ" ،٧

                                                        
1 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 435-312; Kitchen, Ramesside inscriptions, III, 27. 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547688 
2 Werner, "The God Montu", 303; Kitchen, Ramesside inscriptions, III, 302 (4); Porter & Moss, 

Topogrphical bibliography,435 . 
3 Werner, "The God Montu", 303; Kitchen, Ramesside inscriptions, V, 418 (16); Porter & Moss, 

Topogrphical bibliography, 323. 
4 Werner, "The God Montu", 303; Kitchen, Ramesside inscriptions, VI, 93 (4); Porter & Moss, 

Topogrphical bibliography, 268. 
5 Werner, "The God Montu", 303; Kitchen, Ramesside inscriptions, VI, 420(10); Porter & Moss, 

Topogrphical bibliography, 399. 
6 Kitchen, Ramesside inscriptions, III, 65(10); Elizabeth, Frood, Biographical Texts from Ramessid Egypt 

(United State: 2007), 156-158. 
7 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 311-312; Kitchen, Ramesside inscriptions, I. 381-389. 
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من " المسئول عن الخزانة، و الكاتب الملكي"ألقاب  كما حمل أیًضا ،للمعبوداتكاتب القرابین اإللهیة وظیفة 

ة من النصوص الُمسجلَّة على جدران مقبر ض وألقابها سمهاا ورد ذكر والتى ،٢رمسیس الثاني الملكعهد 

الكاتب "كان یشغَّل وظیفة والذى  "ثاي"بنة المدعو اعن  وذلك فضًال  ،٣بجبانة الخوخة )TT296( والدها

وظیفة ُمنشدَّة المعبودة باستت  شغلَّت ىتوال ،إبان عهد الملك مرنبتاح" الملكي لمراسالت سید األرضین

"Smayt n BAstt" ، سمها وألقابها ضمن النصوص الُمسجلَّة على جدران مقبرة والدها اوورد ذكر)TT23( 

 إبان xAr "خار"المدعو زوجةحملته للحصر واإلحصاء فقد  واستكماالً  ،٤شیخ عبد القرنةالبجبانة الكائنة 

األسرة خالل عصر  may "معي"المدعو  زوجة كاتب الوثائقكذلك و  ،٥األسرة التاسعة عشرةعصر نهایة 

الملك  عهد إبان "باسر"زوجة الوزیر وهي " مریت آمون" ــــكلقب لـ عن ظهوره وذلك فضًال  ،٦التاسعة عشرة

بجبانة الكائنة  )(TT106على جدران مقبرته ، حیث ورد ذلك من خالل النصوص الُمسجلَّة رمسیس الثاني

 .٧شیخ عبد القرنةال

قد حملت nr@ عدم وجود أي سیدة باسم  Onstineلدراسة  اووفقً  حظ جلًیاإلشارة إلى أنه من الُمالوتجدر ا

سیدات خالل عصر الدولة الحدیثة سوى ثالث  Smayt n Imn" ة المعبود آموننشدَّ مُ "لقب 

عصر نهایة  إبان xArالمدعو  زوجة موظف القصر nr@ ؛ األولى منهن هيمتزوجات ، اثنتان منهنفقط

األسرة التاسعة عشرة خالل عصر  may المدعو زوجة كاتب الوثائقهي األخرى و ،  ٨األسرة التاسعة عشرة

یشغَّل  نالذي كا" نفر سخرو" لمدعوبنة الكبرى لـاالوهي  nr@سیدة غیر متزوجة وهى الثالثة هي و  ،٩أیًضا

 صاحب المقبرة عهد الملك رمسیس الثاني، وهو  إبانالمسئول عن الخزانة و الكاتب الملكى وظیفة 

(TT296)،  ١٠ت تلك الوظیفة بالوراثة عن والدتها نفرتارىذلك اللقب وشغلَّ ولقد حملت األخیرة.  

  اللقبمن خالل تتُبع Smayt n MnTw  " ُحملته  ، وهو اللقب الذي"ة المعبود مونتونشدَّ م

للسیدات  فلوحظ أنه لم یظهر ُمرافقًا ي نصوص المقبرة،فوالوارد  "خاتو"بنة ا  Ast"إیزیس"

فقد حملته حتى  Wernerا إلحصاء ووفقً  ،الملك رمسیس الثاني عهدمن  ابتداًءالدول الحدیثة إال خالل ا

باستثناء حالة واحدة ترجع عهد رمسیس الثاني، جمیعهن من  نهایة الدولة الحدیثة أربعة عشرة سیدة

ووظیفة  ،ما لمعبود Smaytة نشدَّ مسألة الجمع بین وظیفة مُ  كما لوحظ أن ،١١لعصر األسرة العشرین

خالل من  وهو الذي ورد واضًحا – واحدٍ  لمعبود آخر في وقتٍ  wrt xnrtة أو رئیسة الحریم نشدَّ مُ 

                                                                                                                                                                   
1 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 105. 
2 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 113.  
3 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 377-379; Erika Feucht, Das Grab des Nefersecheru (TT 

296), (Mainz an Rhein: 1985), pl.XXVI; Kitchen, Ramesside inscriptions, VII, 145-153. 
4 Kitchen, Ramesside inscriptions, IV, 116. 3; Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 

104,167; Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 38. 
5 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 115. 
6 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 122. 
7 Ranke, Die ägyptischen,  245. 
8 Onstine, The Role of Chantress (Smayt) in ancient Egypt, 115. 
9 Onstine, The Role of Chantress (Smayt),122. 
10 Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 377; Onstine, The Role of Chantress (Smayt), 105. See: 
https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/nefersekherou/e_nfrskhru_01.htm 
11 Werner, "The God Montu", 301-302; Kitchen, Ramesside inscriptions, III,  406; Yassin, "New tombs 

of the north asasif", In: Thebes in the firt millennium B.C, 113.  
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قد  ظاهرةكذلك  یعد، -"یزیسإ"و ابنتها " حنر زوجة خاتو"من  كًال لدى " خاتو"النصوص الُمسجلَّة بمقبرة 

 .١الملك رمسیس الثاني إرهاصاتها إبان عهدبدأت 

 المعبود  xnsw m wAst nfr-Htp "فائق ( جمیل الرضا خونسو في طیبة

هو أحد هیئات المعبود  - به الخاصة الحریم رئیسة لقب "خاتو بنةا إیزیس" حملت والذي - )"الرأفة

خالل عصر  ةرئیسعصر الدولة الحدیثة، وبصورٍة التي بدأت في الظهور خالل و تعددة خونسو المُ 

تلك  ،ة بصفٍة عامةٍ المتأخر  اإلنتقال الثالث والعصور فترة خالل یرةٍ كب نتشارها بصورةٍ واتسع إالرعامسة، 

تضحت فحواه من خالل النصوص اوالذي ف بمذهب خونسو الكوني عرَّ الفترة التي تم خاللها تسجیل ما یُ 

لتلك بكر المثال المُ وتجدر اإلشارة إلى أن النموذج أو  .٢بالكرنكالُمسجلَّة على جدران معبد خونسو 

من خالل  لك رمسیس الثاني، وبدى ذلك واضًحاالخاصة بالمعبود خونسو قد ورد إبان عهد الم الهیئة

بوابة الصرح الثامن بمعبد الكرنك، والتي یظهر فیها ومن على دعامة المدخل الغربي لالنقوش الُمسجلَّة 

 حیث صور بهیئةٍ  ؛مع هیئة المعبود مونتو تطابقًامُ  "فائق الرأفة -طیبة  في خونسو"المعبود خاللها 

  .٣یتوجها قرص الشمس بین ریشتین برأس صقرٍ و  آدمیةٍ 

  :الدراسة مضمون

مثلمـا هـو الحـال فـي أنمـاط  - الدراسةموضوع  –السمات الفنیة سابقة الذكر للنقوش  استعراض تبیَّن من خالل

سلوب أة و سجلَّ موضوعات المُ نوعیة الاألزیاء، نعال أو صنادل األقدام، تصفیفات الشعر، األفاریز الزخرفیة، وكذلك 

ـــیاق مضــــمونها، أنهــــا  ــع مثیالتهــــا المُ تنفیــــذها وسـ ــام ســــجلَّ تتشــــابه مــ ــابر أرقــ ــدران المقــ , TT31 ,TT178(ة علــــى جــ

(TT296 ،علـى الـدالالت الخاصـة بأشـكال موائـد القـرابین  اوبنـاءً  ،الملـك رمسـیس الثـاني بعهد جمیعها والتي تؤرخ

ضمن أعضـاء  الكائنینسمى ألبناء حورس ظهور لقب أبناء أوزیر كمُ كذلك و  میزة لعصر الرعامسة،والمقاصیر المُ 

كتابیــة وأســالیب النمــاط بعــض األ توضــح وتُبــرزالســمات الخطیــة للنقــوش والتــي  عــن وذلــك فضــًال  ،حاكمــةقاعــة المُ 

احب المقبــرة لتــي حملهــا صــواعتمــاًدا علــى الدراســة التحلیلیــة لأللقــاب الدینیــة العصــر الرعامســة، میــزة مُ التهجئــة ال

  .الرعامسة بعصرالدراسة تأریخ المقبرة  فتفترضبنته وزوجته وا

 یظهــر بصــورةٍ الـذي و  ،nr@   وهــو" خــاتو"علــى االســم الـذى حملتــه زوجـة  بنـاءً تُـرجح الدراســة و 

 Onstineدراسـة اعتمـاًدا علـى و  ،عهد الملك رمسیس الثاني إبان اوتحدیدً  ،ل عصر األسرة التاسعة عشرةة خالرئیس

 " ة المعبـود آمـوننشـدَّ مُ "قـد حملـت لقـب  nr@ لى عدم وجود أي سیدة غیر متزوجة باسـم إ تشیرالتي 

Smayt n Imn  للكاتـب الملكـي والمسـئول بنـة الكبـرى ، وهـى االواحـدة فقـط سـیدة عصر الدولة الحدیثة سوى  خالل

                                                        
١

عازفة  ،رئیسة حریم آمون"ك رمسیس الثاني بین ألقاب من عصر المل )TT157نب وننف (زوجة الكاهن األول آلمون " تا خعت"جمعت  

  .رئیسة حریم حتحور وُمنشدَّة المعبودة إیزیس ،صالصل حتحور

-Kitchen, Ramesside inscriptions, III, 285(5); Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 266; Onstine, 
"The Role of Chantress (Smayt)", 106-109 . 

2 Alba María, Gómez, "The Personnel of Khonsu During the Third Intermediate Period at Thebes:A 
Prosopographical Study of the 21st Dynasty" (Unpublished Ph.D, Universidad Autónoma de Madrid, 
2015), 19; Klotz, D., Kneph: The Religion of Roman Thebes (Yale University: 2008), 106-7. Wilhelm, 
Spiegelberg, "Der Gott Nephotes (Nfr-htp) und der χυβερνήτης des Nils", ZÄS 62 (1927): 36-37; 
Claude, Traunecker, "Une stele tardive dediee au dieu Neferhotep (CS X 1004)", Karnak, vol. 7, 
(1978-1981): 299-302.  

3 Werner, "The God Montu", Fig.46.  
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أن تكـون فتقترح الدراسة  ،TT296 رةصاحب المقب" نفر سخرو" لمدعوعن الخزانة إبان عهد الملك رمسیس الثاني ا

 Smayt nلقب ُمنشدَّة آمون  حملتوالتي  - موضوع الدراسة- زوجة خاتو المذكورة والمصورة معه بنقوش المقبرة  هي

Imn رئیسة حریم مونتو   "فضًال عن اتخاذها لقب  ،خالل عهد أبیها wrt xnrwt n MnTw ،

وممــا سـبق فتُــرجح الدراسـة تــأریخ المقبـرة بالنصــف الثـاني مــن عهــد  ،وكبیــر كهنـة مونتــ" خـاتو"وذلـك بعــد زواجهـا مــن 

وذلـك " خـاتو"كمـا ُیمكـن أیضـًا توضـیح ووضـع أو سـرد تسلسـل لشـجرة أنسـاب صـاحب المقبـرة  ،الملك رمسیس الثاني

  :كما یلي

  نفرتارى     +      نفر سخرو                       

  ١)منشدة آمون(     ملكي خالل عصر الملك     تب الالكا(                            

  ٢) TT 296 رمسیس الثاني مقبرة رقم                           

  

     حنر   +      خاتو                      

   ٣)مونتو رئیسة حریم ،منشدة آمون(         )    كبیر كهنة مونتو(                       

  

 

    

   ابن مفقود االسم                                           إیزیس         

  ٤)/////كبیر كهنة (                            رئیسة حریم       ،تومنشدة المعبود مون(    

  ).٢١رقم (كلش                                     )    المعبود خونسو فائق الرأفة      

 ٕاعتماًداو  ،الى قائمة مقابر األشراف التى ترجع لعصر الرعامسة" خاتو"مقبرة  فُیمكن إضافةووفًقا للتأریخ المقترح 

 The) المقابر أفراد طیبة وذلك كما جاء فى كتابه م١٩٨٧ عام  (Lise Manniche)لحصر الذى قامت بهعلى ا

Tombs of The Nobles At Luxor)، بصفة  ؤرخ لعهد الرعامسةالتى ت) ١٩٩(المقبرة رقم  خاتو مقبرة تصبح

والبالغ  المكتشفة من إجمالى المقابرالتى ترجع لعصر الملك رمسیس الثانى بصفة خاصة ) ٤١( والمقبرة رقم ،عامة

  .٥مقبرة) ٤٦٦(عددها 

                                                        
1 Onstine, "The Role of Chantress (Smayt)", 121. 
2
 Porter & Moss, Topogrphical bibliography,  477.   

3 Onstine, "The Role of Chantress (Smayt)", 105.   
النص المصاحب (الرداء الكهنوتى الممیز ورد ذكر ابن خاتو على الجانب الشمالى لجدار المدخل الخاص بالمقبرة متوشًحا بجلد الفهد ٤

  ). مفقود
5 Lise, Manniche, The Tombs of the Nobles at Luxor (Cairo: 1987), 132-146; Porter & Moss, 

Topogrphical bibliography, 477.   

التى ترجع ) ٤١( والمقبرة رقم ،التى ترجع لفترة الرعامسة بصفة عامة) ٢٠٠(تصبح المقبرة رقم  (Porter & Moss)وفًقا لحصر  -

  .لعصر الملك رمسیس الثانى بصفة خاصة

- Porter & Moss, Topogrphical bibliography, 477.  



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٧٥ 
 

 "خـاتو"فـُیمكن إضـافة  ،لتـهمن خـاتو وعائلأللقاب الدینیة والكهنوتیة لكٍل  من خالل الدراسة التحلیلیةكذلك فإنه 

خـالل " الكـاهن األول لمونتـو" Hm-nTr tpy n MnTw  لقـب ذین حملـواالكهنـة الـ لـى قائمـةإ

ــــــر  ــةعصــ ــ ــ ـــة الحدیثــ ــ ـــاو  ،الدولـــ ــ ــ ــــن أیًضـ ـــافة  ُیمكــــ ــ ـــاتو"إضـــ ــ ـــة خـــ ــ ـــر زوجـــ ــ ــــن إ "حنـــ ـــ ــــى حملـ ــ ـــــیدات الالئــ ــ ـــة السـ ــ ـــى قائمـــ ــ ــ لـ

یــزیس ابنــة إ" ةُیمكـن إضــافكمــا  ،"رئیســة حـریم المعبــود مونتــو" xnrt n MnTw  wrt   لقـب

عصـر خـالل " ة المعبـود مونتـونشـدَّ مُ " Smayt n MnTw    لـى قائمـة السـیدات الالئـى حملـن لقـبإ "خـاتو

 منـذ بدایـة ظهـوره تصبح السیدة رقـم خمسـة عشـر التـي تحمـل ذلـك اللقـبف Wernerا إلحصاء ووفقً  ،الحدیثة ةالدول

عـن السـمات  للدراسة الفنیة والتحلیلیة المقارنة، فضًال  ا، وعلى ما سبق سرده ووفقً الدولة الحدیثةعصر حتى نهایة و 

مقبـرة بعصـر الرعامسـة فتفترض الدراسة تأریخ ال ،"خاتو"لتلك النقوش الُمسجلَّة بمقبرة سلوب الكتابة أالفنیة واللغویة و 

  . بصفٍة خاصةٍ  الملك رمسیس الثانيبعهد ، و بصفٍة عامةٍ 

  :نتائج الدراسة

كذلك و  واأللقاب الدینیة التي حملها صاحب المقبرة وعائلته لیة للسمات الفنیة والخطیةمن خالل الدراسة التحلی )١

 .الملك رمسیس الثاني صرعبتقترح الدراسة تأریخ المقبرة فتسلسل األنساب لزوجة صاحب المقبرة 

 لعصر الرعامسة الى قائمة مقابر األشراف التى ترجع محل الدراسةمقبرة ال فُیمكن إضافةوفًقا للتأریخ المقترح  )٢

ــم لت ،بغــــرب طیبــــة ـــا لهــــذه الفتــــرةؤرخ التــــى تــــ) ١٩٩(صــــبح المقبــــرة رقــ  Lise)للحصــــر الــــذى قامــــت بــــه وفقًـ

Manniche). 

والت��ى ظھ��رت خ��الل فت��رة  ،ال��ى ق��وائم أس��ماء األف��راد ف��ى مص��ر القدیم��ة یض��اف اس��م خ��اتو )٣
 .الرعامسة

ـــالل )٤ ــ ــــن خــ ـــا مـــ ــ ــــة لأللقــ ـــة التحلیلیـــ ــ ـــرةالدراســ ــ ـــاحب المقبــ ــ ـــا صــ ــ ــــي حملهــ ــ ــة التـ ــ ــ ـــدعو  ب الدینیـ ــ ــــافة المــ ـــُیمكن إضـــ ــ فــ

 Hm-nTr tpy n MnTw  لقـب حملـوا الكهنـة الـذین لـى قائمـةإ "خـاتو"

الكـاهن رقـم أربعـة هـو  صـبحیف Wernerا إلحصـاء ووفقًـ ،الدولـة الحدیثـةعصـر خـالل " الكاهن األول لمونتـو"

  .الدولة الحدیثةعصر منذ بدایة ظهوره وحتى نهایة ب عشر الذى یحمل هذا اللق

 "حنـر" ، فـُیمكن إضـافة"زوجـة خـاتو"حملتهـا  الدراسة التحلیلیة لأللقاب الدینیة التـي من خالل )٥

رئیســة " xnrt n MnTw wrt ب  لـى قائمــة الســیدات الالئـى حملــن لقـإ - زوجـة خــاتو - 

منــذ الســیدة رقــم خمســة التــي تحمــل ذلــك اللقــب هــي  تصــبحف Wernerإلحصــاء  اووفًقــ ،"حــریم المعبــود مونتــو

 .الدولة الحدیثةعصر حتى نهایة و  بدایة ظهوره

 - Ast یـزیسإ"فـُیمكن إضـافة  ،"ابنة خاتو"حملتها  التحلیلیة لأللقاب الدینیة التي الدراسة من خالل )٦

" مونتــو ة المعبـودنشـدَّ مُ "  Smayt n MnTwلـى قائمـة السـیدات الالئـى حملـن لقـبإ - بنـة خـاتوا

السـیدة رقـم خمسـة عشـر التـي تحمـل ذلـك هـي تصبح ف Wernerا إلحصاء ووفقً  ،الحدیثة ةالدولعصر خالل 

 .الدولة الحدیثةعصر حتى نهایة و  منذ بدایة ظهوره اللقب



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٧٦ 
 

  ملحق األشكال

  

 

  :  عننقًال .  شكل توضیحي لموقع مقبرة خاتو والمقابر المحیطة بها بجبانة العساسیف): ١(شكل 

Kampp, Die Thebanische Nekropole, Pl.V 
 
  
  
  

  
 )بواسطة الباحث( بالفناء المشتركمعها شكل توضیحي لمقبرة خاتو والمقابر الموجودة ): ٢(شكل 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٧٧ 
 

  
  )بواسطة الباحث(بالصالة الطولیة للمقبرة  -الدراسة موضوع- شكل توضیحي لموقع النقوش ): ٣(شكل 

  

  

 
 وطبقة السناج الموجودة علیه -الدراسة موضوع -تعرض له جدار المقبرةآثار الحریق الذى  یوضح): ٤(شكل 

 )بواسطة الباحث(

  



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٧٨ 
 

 
 ةللمقبر  الطولیة الصالة فيوالكائن  -موضوع الدراسة –في المقبرة  الجنوبي الجدار مناظرتوضیحي ل رسم): ٥(شكل 

  )بواسطة الباحث(

  
 )بواسطة الباحث( ةللمقبر  الطولیة الصالةب الجنوبي لجدارل العلوىلالفریز  توضیحي  رسم): ٦(شكل 

  

  
  )بواسطة الباحث(وزوجته في وضع تعبد ألبناء حورس األربعة  خاتوتوضیحي ل رسم): ٧(شكل 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٧٩ 
 

  
الصندل  وُیالحظ ظهور ،جبانة الشیخ عبد القرنة – تى األولعهد س-)٥١( وسرحات رقممقبرة ): ٨(شكل 

 : عن  نقًال . الرعامسة رعصمیزة خالل المعقوف عند المقدمة كسمة مُ 

Davies, Two Ramesside Tombs, Pl.11. 
 
 
 

 
 .الصندل المعقوفُیالحظ ظهور و  ،جبانة دیر المدینة –رمسیس الثانى عهد -)٢١٧( رقم ایبوىمقبرة ) ٩(شكل

  : عن  نقًال 

Davies, Two Ramesside Tombs, Pl. 24. 
 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٠ 
 

 
شیخ عبد الالصنادل المعقوفة بمقبرة باخمنو بجبانة /النعالاب و یوضح التشابه الواضح فى أنماط الثی): ١٠(شكل 

  : عن نقًال  .عصر الرعامسة -(TT68)القرنة 

Hofmann,  Bilder im Wandel,70, abb.68.  

  

 

 
خاتو وزوجته على إبان عصر الرعامسة، حیث یظهر میز یوضح زركشات الثیاب بنظام البلیسیه المُ  ): ١١(شكل 

  )بواسطة الباحث(. دخل المقبرةالجانب الجنوبى لم



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨١ 
 

 
 عهد -(TT31)شیخ عبد القرنة الیوضح التشابه الواضح فى أنماط الثیاب بمقبرة خونسو بجبانة ): ١٢(شكل 

  :عن نقًال  .مع المقبرة محل الدراسة, رمسیس الثاني

Hofmann,  Bilder im Wandel,  abb.70.  
 

  
شیخ عبد القرنة الیاب والصنادل المعقوفة بمقبرة خونسو بجبانة یوضح التشابه الواضح فى أنماط الث): ١٣(شكل 

(TT31)- كر خنوبیس المركب مع عالمات الأفریز إكما یظهر  ، مع المقبرة محل الدراسة, رمسیس الثاني عهد

  : عن نقًال  .میز لمقابر عصر الرعامسةالمُ 

Davies, N. de G. & Gardiner, A. H., Seven Private,  Pl.XVI. 

 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٢ 
 

  
  )بواسطة الباحث(أوزیر المعبود حاكمة أمام فى قاعة المُ  خاتوتوضیحي ل رسم): ١٤(شكل 

  

 
  )بواسطة الباحث(أوزیر المعبود وعائلته یقدمون القرابین أمام  خاتوتوضیحي ل رسم): ١٥(شكل 

 

  
  :عن نقًال . أوزیرالمعبود بتهاالت خاتو وعائلته أمام ح إیوضلشكل السابق ي لتفصیلمشهد ): ١٦(شكل 

Yassen Abd El kerim, "New Tombs of the north Asasif", 113, Fig.5-1. 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٣ 
 

   
  :عن نقًال  .)TT69( مقبرة مننا -قاعة المحاكمة أمام أوزیر ضمن مناظر الجنازةلتوضیحي  رسم ):١٧(شكل 

Megan, C. O' Neill, The Decorative Program, 98, Figure 4.3. 
 

 

  
  :عن نقًال . بردیة هو نفر -اعة عرش أوزیر خالل األسرة التاسعة عشرةح قیوض): ١٨(شكل 

Rossiter, E., Le Livre des Morts Papyrus d’Ani, 82-83, T. 3. 
 
   

  
        مقصورةالأوزیر الجالس على مقعد بسیط دون ظهور المعبود قاعة المحاكمة أمام  مشهد یوضح): ١٩(شكل 

(CG) 24095  
Seeber, Christine, Untersuchungen, Abb.1. 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٤ 
 

 
 نقًال . مقبرة مننا - األسرة الثامنة عشرةعصر ح مقصورة أوزیر داخل قاعة المحاكمة خالل یوض مشهد ):٢٠(شكل 

  : عن

Campbell, Colin., Two Theban Princes, 98.1. 
 
 

 
، بریشة العدالة في كلتا یدیه اكً سمیدیه مُ  ارافعً و  لى جوار المیزانإ  اح نس باكاشوتى واقفً یوضمشهد ): ٢١(شكل 

وهي  (E 17401)بردیة رقم  - األسرة الحادیة والعشرونعصر  - رأسهبادیة على أربع ریشات لى إباإلضافة 

  : عن نقًال . متحف اللوفرمحفوظة ب

Piankoff, Alexandre, Egyptian Religious Texts, Pl. 9. 
 

 
-عهد رمسیس الثانى- (45) رقمجحوتى ام حب مقبرة كائن ب إفریزأنوبیس على زخرفة مشهد یوضح ): ٢٢(شكل 

 :عن نقًال . شیخ عبد القرنةالجبانة 

Wilkinson, Egyptian Wall Paintings, 152. 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٥ 
 

 
عهد   (51) مقبرة اوسرحات رقمب من زخرفة اإلفریز الحتحوریة أنوبیس والرؤوسیوضح زخرفة مشهد  :)٢٣(شكل 

  :عن نقًال . نة الشیخ عبد القرنةجبا – ؟رمسیس الثاني -ستي األول

Davies, Two Ramesside Tombs, Pl.18. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
الملك عهد  - (178) مقبرة نفر رنبت رقمب إفریز على الحتحوریةؤوس الر أنوبیس و زخرفة یوضح مشهد  :)٢٤(شكل 

  : عن نقًال . جبانة الخوخة – رمسیس الثانى

Hofmann,  Bilder im Wandel, abb.69. 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٦ 
 

  
عهد رمسیس  - (296) رقم نفر سخرومقبرة ب إفریز على  زخرفة أنوبیس والرأس الحتحوریةمشهد یوضح  :)٢٥(شكل 

  : عن نقًال . الخوخةجبانة  –الثانى

Hofmann,  Bilder im Wandel, abb.25 
 
 

 
 
 

 
عن  نقًال . خ عبد القرنةشیالجبانة  –عهد رمسیس الثانى -(341)  رقم نخت آمونمقبرة ب إفریزمشهد یوضح  :)٢٦(شكل 

 :  

Davies, N. de G. & Gardiner, A. H., Seven Private Tombs at Kurnah (London: 
Egypt Exploration Society, 1948), Pl. 25. 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٧ 
 

 
ُیالحظ و  ، (409)رقم "كیكى"إفریز مقبرة ساموت يس الحتحوریة وأنوبیس فیوضح زخرفة الرأ مشهد: )٢٧(شكل 

  :عن نقًال  .يعهد رمسیس الثان -جبانة العساسیف - یاب مع تلك المصورة عند خاتوتشابه أنماط الث

Abdul-Qader, "TwoTheban Tombs", Pl. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

رو اف خمقبرة  -األسرة الثامنة عشرةعصر  –بهیئة حلیقة  Smaytنشدات یوضح تصویر المُ مشهد ): ٢٨(شكل 

)TT192(.  عن نقًال :  

l.47.Pmb of Kheruef, The To, ., D.BarkinL &  ,.E.Fhi, L., Wente, ac, Hab.Fims, Ch.N  



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٨ 
 

 
 ُیالحظ ظهورو  ،بانة العساسیفج –رمسیس الثانى عهد - )٤٠٩(  رقم كیكى ساموتمقبرة مشهد من  :)٢٩(شكل 

  .مائدة القرابین ذات الحوامل الثالثة

Abdul-Qader, "TwoTheban Tombs, Pl. 56. 
 
 
 
 
 
 

     
. )KV19(رقم ، خبش اف خر مقبرة مونتو - كوبرا  يیزیس ونفتیس بهیئة حیتإیوضح تصویر  مشهد: )٣٠(شكل 

  :عن نقًال 

Hofmann,  Bilder im Wandel, abb.45. 
 



  النقوش الُمسجلة بمقبرة خاتو بمنطقة العساسیف نشر ودراسة لبعض

 

٤٨٩ 
 

  
مقبرة  -  زورقه المقدسكوبرا تتقدمان رب الشمس فى  يیزیس ونفتیس بهیئة حیتإیوضح تصویر مشهد : )٣١(شكل 

  : عن نقًال . الملوكوادي  -رمسیس السادسالملك 

Piankoff, Alexandre, The tomb of Ramsses, Pl.76. 
 

 
 
 
 
 
  

 
بن خاتو بجلد احیث یظهر  الداخل من المقبرة مدخلل الشمالي لجانببا السفلي لمنظرتوضیحي ل رسم: )٣٢(شكل 

  )بواسطة الباحث( القرابین لوالده ووالدته اقدمً الفهد مُ 
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  قائمة المراجع

  :العربیةمراجع ال - وًال أ

، الملتقى الرابع لألثاریین "مسو حر"مالحظات حول التغیر الشكلى وأصل أبناء حورس األربعة "محمود،  ،أسامة .١

  .٨٠- ٥٩):٢٠٠١( الندوة العلمیة الثالثة، القاهرةالعرب، 

د العام حولیة اإلتحا ،"ودورها في عقیدة المصري القدیم "imy-wt) "(  قربة" ،رضا على السید عطا اهللا .٢

  .٢٣٦-١٩٣): ٢٠١٩( ٢٢العدد  ،لألثریین العرب

 :القاهرة( ٢ج ،نهایة عصور األسرات الوطنیة حضارة مصر القدیمة منذ أقدم العصور حتى ،على هعبد رمضان .٣

  ).٢٠٠٤ ،مطابع المجلس األعلى لآلثار

 :القاهرة( ،)قبطي یوناني، روماني، بیزنطي، فرعوني،( طرز األزیاء في العصور القدیمة ي جرجس، هنر سلوى .٤

 ).٢٠٠١ ،مكتبة األنجلو المصریة

 ).١٩٨٧دار النهضة العربیة، :القاهرة( الشرق األدنى القدیم مصر والعراقسید توفیق، تاریخ الفن في  .٥

المجلس األعلى  :القاهرة( ٢ط ،نصوص مصریة قدیمة) كتاب الموتى(الخروج فى النهار ،شریف الصیفى .٦

  ).٢٠٠٩ ،افةللثق

رسالة ( "الغربیة بطیبة الرعامسة عصر أفراد لمقابر والمعماریة الفنیة السمات" ،المحسن عبد محمد ،عبدالرحیم .٧

 ).٢٠١٣ ،جامعة الفیوم - كلیة السیاحة والفنادق ،دكتوراة غیر منشورة

رسالة دكتوراة غیر  ة،، دراسة أثری"عصر الدولة الحدیثة فيمصر القدیمة  فيأزیاء الرجال " ،حسن محمد فتحى .٨

 .٢٠١٩ كلیة اآلداب جامعة األسكندریة، ،ةمنشور 
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