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 الحراك الوعٌفى منذ بداٌة األسرة التاسعة عشر 
 حتى نهاٌة عهدالملك رعمسٌس الثانى

Career Mobility from the Beginning of Nineteenth Dynasty to the 

End of the Reign Of Ramsses II ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 د/ تامر محمد علً سعدهللا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مدرس اإلرشاد السٌاحً، المعهد العالً للسٌاحة و الفنادق ، إٌجوث، اإلسكندرٌة
ى نياية حكـ يتناوؿ ىذا البحث الحراؾ الوظيفى منذ بداية األسرة التاسعة عشر حت       

الممؾ رعمسيس الثانى، والذي يعني اإلنتقاؿ بالموظؼ مف مينتو األصمية إلى مينة أخرى 
 في مجاؿ أخر؛ وىو بخبلؼ الترقي الوظيفي الخاص بالتدرج في سمـ الوظيفة الواحدة . 

ومما يجدر اإلشارة إليو أنو فى تمؾ الفترة حدثت بعض التغيرات فى طبيعة النظاـ         
دارى لمدولة حيث أنو ىناؾ سياسة دينية جديدة تعود جذورىا إلى فترة العمارنة ؛ عندما اإل

أدى اإلضطياد الذى أنصب عمى آلية مصر ، وبخاصة اإللو آموف إلى تصفية الطبقة 
العميا لمكينة التقميدية المحافظة ؛ إذ مف المحتمؿ أف الطبقات الدنيا مف الكينة قد أنضموا 

 (1) عف ممجأ بيف صفوفو. إلى الجيش بحثاً 
                                                

 – ، ترجمة مختار السوٌفى ق.م 0281-0312المإسسة العسكرٌة المصرٌة فى عصر األمبراطورٌة قدرى:  دأحم (1) 
 .221، ص  1215محمد العزب موسى ، مراجعة محمد جمال الدٌن مختار ، القاهرة ، 
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ومف المبلحظ أف ىذة العبلقة القوية قد أستمرت فى عصر الرعامسة بيف الجيش       
والمعابد ؛ أى بيف الضباط والكينة ؛ وخاصة أف تمؾ العبلقة كانت تطورًا منطقيًا حدث 

قد داخؿ نظاـ ذى طبيعة عسكرية ؛ ولذلؾ نجد أنو بداية مف مموؾ األسرة التاسعة عشرة 
، ولمتدليؿ عمى ذلؾ األمر نرى أف  (1)حرصوا عمى الجمع بيف السمطة الدينية والعسكرية

( قد تدرج فى الوظائؼ الحربية حيث عيف قائدًا  1294-1295الممؾ رعمسيس األوؿ ) 
لفيمؽ الرماة وكاف مقره قمعة ثارو فى شرؽ الدلتا ومشرفًا عمى الخيوؿ وقائدًا لمحدود والمراقب 

ت النير وقائد جيش ممؾ األرضيف وقائدًا لفرقة الفرساف ؛ ثـ تولى مناصب عمى مصبا
ََ  إدارية إلى أف وصؿ إلى الوزارة ثـ عيف -1295لمممؾ فى عيد الممؾ حور محب ) نائبًا

( والممؾ  1323-1327شغمو مف قبؿ الممؾ  أى ) ؽ.ـ(؛ وىو نفس المنصب الذى 1223
مطة والنفوذ التى كاف العسكريوف حور محب . وىو منصب يتضمف كؿ عناصر الس

 (2)يكافحوف لمتحصؿ عمييا بشتى الطرؽ .
وىناؾ عامؿ أخر ىاـ دعـ فكرة تغيير الييكمة الوظيفية فى تمؾ الفترة أال وىو إنشاء    

لسياسية الجديدة فى شرؽ الدلتا ؽ. ـ( عاصمتو ا 1213-1279الممؾ رعمسيس الثانى )
 (4)ة الخامسة والثبلثيف مف حكمو.وذلؾ فى السن( 3)رعمسيس(-)بر ىيو 

والواقع فمقد كاف مقبواًل أف يتولى العسكريوف وظائؼ مدنية فى عصر األمبراطورية ،    
؛ وخاصة إذا ما وضعنا فى اإلعتبار ورية المصرية التى جعمتة مقبوالً بحكـ ظروؼ األمبراط

ت ىذه الطبقة عصر أف ىناؾ الطبقة األرستقراطية المتمثمة فى نببلء طيبة ؛ وقد عاصر 
، وربما ترجع جذورىا إلى ما قبؿ ذلؾ، ولكف الظروؼ التى تكويف األسرة الثامنة عشر بداية

، ة أى فرصة لمنمو أو زيادة النفوذصاحبت ظيور وتكويف األمبراطورية لـ تتح ليذه الطبق
ىذه الطبقة تدعـ  بفضؿ ظيور طبقة إجتماعية جديدة ىى طبقة العسكرييف . حيث أخذت

، وبعد أنتياء فترة العمارنة أصبحت ىذه الطبقة األرستقراطية سرع وقتسمطتيا ونفوذىا فى أ
األضمحبلؿ النسبي مى مصر كميا.السيما بعد األفوؿ و العسكرية صاحبة السيادة والنفوذ ع

  (5)لمطبقة األرستقرطية التقميدية. 
                                                

 (1) Gardiner , A. , Egypt Of  The Pharaohs ,London , 1974,p.24 
  

 (2)Brand , P.J., The Monuments Of  Seti I , In : Schenkel, W. , (ed.. ) Probleme  Der  
Agyptologie , Leiden , 2000 , pp. 340-341  

   700-622، ص  1266، القاهرة ،  مصر الخالدةعبد الحمٌد زاٌد :  وكذا :     
 لمزٌد من التفاصٌل حول بر رعمسٌس  وموقعها الحالى :  أنظر   ((3

Hamza , M., Excavation Of The Department Of Antiquities At Qantir ( Faqus Disrict ) , 

ASAE XXX , Le Caire , 1930 , pp. 43 ff  . 
(4) P.M. VII, P.385 

  KRI:II,PP.269-270   وكذا :      
 231-175أحمد قدرى : المرجع السابق ، ص ( (5
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سعة عشر، حيث عثر وقد أكد ىذا الطرح الممؾ رعمسيس األوؿ مؤسس األسرة التا    
بالكرنؾ عمى تمثاليف يصورانو فى ىيئة الكاتب المصرى، وقد نقش عميو ألقابو  1913عاـ

الكينوتية الكثيرة جنبًا إلى جنب مع رتبو وألقابو العسكرية مما يشير بجمعو لمسمطتيف الزمنية 
مة العسكرية . أما مف ناحية الموظفيف فنجد أف عمية القـو قد أتخذوا مف الخد(1)الدينيةو 

، ونجد بعض الموظفيف قد عمموا فى الجيش مف وثوب إلى الوظائؼ المدنية العمياذريعة لم
إذ غالبية  أجؿ إكتساب الخبرات اإلدارية والتدريب مف أجؿ اإلستعداد لشغؿ وظائؼ مدنية،

رجاؿ الجيش كانوا يظموف فيو ليتدرجوا فى مختمؼ الرتب؛ ولكف قمة منيـ كانت تعتبره 
وظيفة السفير) رسوؿ الممؾ إلى كؿ الببلد  مثؿطرة المؤدية إلى وظائؼ إدارية عالية .القن

  wpw(t)y n nswt Hr xAs(w)t nbt                    األجنبية( .
 

  


 











  
 

كوف  التي كانت قاصرة عمي كبار ضباط سبلح العربات الحربية ) المركبات( ؛ بحكـ 
 (2)ر التنقؿ بيف الببلطات الممكية والعواصـ األجنبية بالمنطقة. شاغميا كثي

وفيما يتعمؽ بما نحف بصدده فإنو يمكننا تتبع ماىيو الحراؾ الوظيفي، فسوؼ يعتمد      
 الباحث عمى تقسيـ الموظفيف تقسيمًا فئويًا لتتبع عممية الحراؾ الوظيفي عمي النحو التالي: 

وؿ بدأ يممع بعض الموظفيف الذيف أنتقموا مف مينة إلى أخرى ففى عيد الممؾ سيتى األ    
حيث  سر األوؿ-" ابف با Imn-m-iptأوبت  –أـ  –نظرًا لكفائتيـ ومف ىؤالء "أموف 
، ومشرفًا عمى مالية الببلد وعمدة طيبة والمشرؼ عمى (3)كاف مسئواًل عف مناجـ الذىب

ائد لممركبة الحربية لجبللة الممؾ سيتى ضياع الممؾ وحامؿ المروحة عمى يميف الممؾ وأوؿ ق
األوؿ حيث عثر عمى نقش صخرى يوضح ألقاب حاكـ النوبة " أموف أـ أوبت " ويظير فى 
ىذا النقش وىو راكعًا عمى ركبتيو ورافعًا ذراعيو تبجيبًل أماـ الممؾ سيتى األوؿ؛ ونظرًا 

يد الممؾ سيتى األوؿ وأستمر فى لكفائتو اإلداريو فقد تقمد وظيفة نائب الممؾ فى النوبة فى ع
 .  (4)منصبو خبلؿ الجزء األوؿ مف عيد رعمسيس الثانى 

وكانت ىناؾ فرصة فى مثؿ ىذا الببلط المزدىر لظيور بعض الشخصيات اإلدارية       
الممتازة التى أنتقمت مف مينة إلى أخرى فى كفائة منقطعة النظير ؛ حتي أف مف أمتد بو 

                                                
 ٌمكن ربط التمثالٌن بلوحة األربعمائة عام.  لمزٌد من التفاصٌل : أنظر    (1)

Sethe,K., Der Denkstein Mit dem Datum Des Janres 400 Der Ä Von Tanis , ZÄS , 
65,1936 , p. 86                      

(2(Kitchen , K.A. , Pharaoh  Triumphant , The Life and Times Of  RamessesII ,King Of  

Egypt, Warminster , 1982,pp140-141. 
(3(KRI.,RITANC,PP.200-201.                                                                                               

 (4) DE Morgan, J., Catalogue de Monuments et Inscriptions de Ľ Egypte Antique , Vienna , 
1894, P.20,note  123      
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لي عيد الممؾ رعمسيس الثاني قد ظؿ يتمتع بتقمد المناصب العميا تأكيدًا عمي تمؾ  العمرا 
pA sr سر"  -الكفاءة، ومف أبرز ىؤالء الوزير" با



   نترو"   –ابف "نب
nb nTrw 



  سر فى خدمة القصر كوصيؼ أو كأحد -با وكاف قد التحؽ
سيتى األوؿ ونظرًا لسموكو الحاـز الممتـز قد رقى وىو فى سف  مؾلممالمرافقيف الشخصيف 

العشريف مف عمره إلى منصب كبير أمناء الببلط مما أكسبو لقبيف شرفييف ىما كبير كينة 
كاف مسئواًل عف تيجاف الممؾ  الربتيف ، ويعنى ذلؾ أنو ربة السحر العظيـ وكبير أمناء سر

ير األوؿ فى القصر إلى حاجب القصر ثـ مشرفًا جميعًا ؛ وترقى فى المناصب مف السم
عمى منؼ ثـ وزيرًا منوطًا بمسائؿ القضاء ومشرفًا عمى تمقى ضرائب األرضيف الجنوبية 

 والشمالية لخزانة الممؾ ثـ عيف مبعوثًا ممكيًا .
وتجدر االشارة إلى أف وظيفة " حاجب القصر " تحديدًا كانت ميمة جدًا نظرًا ألف       

سر" فى ىذه الوظيفة  –كاف غالبًا ما يرقى إلى مرتبة الوزير، وبعد أف أستمر" با  صاحبيا
، تولى منصب كبير كينة اإللو رعمسيس الثانىحتى العاـ الحادى والعشريف مف حكـ الممؾ 

 (1)آموف حتى وفاتو فى العاـ الثامف والثبلثيف مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى
نفسيـ برجاؿ مف الخاصة الممكية مسئولياتيـ الرسمية محددة وكاف الفراعنة يحيطوف أ      

لكف نفوذىـ الفعمى أحيانًا كاف يتجاوز مسئولياتيـ الوظيفية لقربيـ مف الفراعنة وثقتيـ بيا. 
فى اإلشراؼ عمى المشروبات الممكية. تة فحامؿ كئوس الممؾ وظيفة محددة تنحصر مسئولي

لييـ ببعض شئوف الدولة العميا بيدؼ أختصار لكف ثقة الممؾ فى بعضيـ جعمتو يعيد إ
 . (  2)الروتيف الحكومى أو تخويميـ بعض سمطاتة ألنياء أعماؿ محددة 

" مف ىؤالء األشخاص المقربيف إلى كؿ "aSA-Hb-sdسد " -حب-وكاف " عشا      
 سر. -مف الممؾ سيتى األوؿ والممؾ رعمسيس الثانى ؛ وىو مف معاصرى الوزير الجنوبى با

" فى المناصب إلى أف وصؿ إلى "aSA-Hb-sdسد " –حب  –وقد ترقى " عشا     
رتبة قائد الفيالؽ ، ثـ ترقي بعد ذلؾ إلي وظيفة قائد الجيش وذلؾ نظرًا لكفاءتو التى كاف 

إلحدى فيالؽ الجيش، ثـ شغؿ وظيفة " ساقى الممؾ " وىى تعنى أنو  عمييا عندما كاف قائداً 
سد " نشيطًا لدرجة أنو حصؿ عمى  –حب  –الممؾ ؛ وكاف " عشا كاف أحد كبار مرافقى 

المقب المرموؽ " رسوؿ الممؾ إلى كؿ الببلد األجنبية " وذلؾ فى العاـ الثامف مف حكـ الممؾ 
                                                

 سر وتدرج  الوظٌفً ومهام وظائف  : أنظر : -لمزٌد من التفاصٌل عن ألقاب الوزٌر با  (1)
، رسالة  ماجستٌر  سر و دوره فً عهدي الملك سٌتً األول و رعمسٌس الثانً-الوزٌر باسعدهللا :  تامر محمد علً     

 .                                110-56ص2005لم تنشر  اإلسكندرٌة،
(2) Kitchen.K.A., op-cit ., p.139.                                                                                                                         
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سيتى األوؿ . وقد أضطرتو مسئولياتو الوظيفية لمسفر إلى سيناء فى السنة الثامنة مف حكـ 
  (1)مى مناجـ الفيروز.الممؾ سيتى األوؿ وذلؾ لمتفتيش ع

حوتى مس چوىناؾ مثاؿ أخر يرجع لعيد الممؾ سيتى األوؿ يخص الموظؼ         
   DAHty-ms   الذى تولى وظائؼ الكاتب والمشرؼ عمى اإلنشاءات

  (2).ورئيس الشونة ثـ تولى لقب المبعوث الممكى) السفير (
فيف الذيف تدرجوا فى المناصب وفى عيد الممؾ رعمسيس الثانى برز عدد مف الموظ      

رفيؽ صبا الممؾ ؛ "Imn-m-Int"أـ _ أينت "  –العسكرية واإلدارية ومف ىؤالء " أموف 
نائبًا لمممؾ ووريثًا لمعرش ، أصبح الفتى بالتبعية رفيقو   الممؾ رعمسيس الثانيوعندما أصبح 

"  "Imn-m-Int أينت" –أـ –وتابعو، ففتح لو الطريؽ لمستقبؿ زاىر، حيث تولى "أموف
قيادة الجيش المصرى فى معركة قادش؛ وعندما تيقظ رعمسيس الثانى لفشؿ جيشو المزدوج 
؛ فى حرب الذكاء )المخابرات( وفى المعركة ؛ قاـ عمى الفور بإجراء تغييرات جذرية فى 

ى أينت " إلى وظيفة " رسوؿ الممؾ إل –أـ  –مراكز القيادة العميا بالجيش فقاـ بنقؿ " أموف 
كؿ الببلد األجنبية " ؛ ربما مف أجؿ إبعاده عف قيادة الجيش بعدما فشؿ فى معركة قادش ،و 

أينت "  -أـ -الحراؾ بمثابة التقميؿ مف المكانة الوظيفية لمموظؼ " أموف يعتبر ىذا بالتالي
 وذلؾ فقط لرغبة الممؾ رعمسيس الثاني إبعاد قائده عف مركز القيادة دوف المساس بمكانتو . 

أينت " بيذه المناسبة موضحًا طبيعة عممو الجديد "  –أـ  –وفي ذلؾ يشير  " أموف      
 .(3))الفرعوف( تقارير عف أحواؿ الببلد األجنبية كميا "  أرفع لو 

ومف أمثمة الموظفيف الذيف أرتقوا فى المناصب فى عيد الممؾ رعمسيس الثانى       
" الذى لـ يكف لة خمفية عسكرية ونجده قد   "PtH-m-wiAويا " –أـ  –الموظؼ "بتاح 

أرتقى إلى وظيفة " رسوؿ)سفير( الممؾ إلى كؿ الببلد األجنبية " وذلؾ فى نياية حكـ الممؾ 
رعمسيس الثانى بعدما كاف يشغؿ وظائؼ " كاتب الحريـ الممكى " و" كاتب القرابيف المقدمة 

أي وظيفة عسكرية تؤىمو ليصبح مبعوثًا ويا "  –أـ  –؛ ورغـ عدـ تولي " بتاح ( 4)لمممؾ " 
؛ ( 5) ممكيًا إال أف عممة كاتبًا لمحريـ الممكى جعمتو موضع ثقة لدى الممؾ ليشغؿ ىذة الوظيفة

باإلضافة إلى تمتعو بالمقومات األساسية ليذه الوظيفو مثؿ كونة حكيـ التصرؼ وعمى عمـ 
                                                

(1 )  EL-Saady, H., The External Royal Envoys Of the Ramessides : A Study Of the Egyptian 
Diplomats. BDAE ,NO.8,Espańola,1998,p.63. 

(2) Idem.p.14.                                                                 
(3)  Kitchen,K.A., Pharaoh Triumphant, pp.28,64-66 .               

(4 ) EL-Saady., H., op-cit., p.65.                                                                              
   .KRI.III,P.207 وكذا :  

(5) James,T.G.H., Hieroglphic Texts From Egyptian Stealae, 9, London 1970,pp.29-30  
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ومف الموظفيف       (1)متحدثًا لبقًا . جيد بجغرافية الببلد األجنبية التى يرسؿ إلييا وكذلؾ
الذيف أرتقوا إلى وظيفة المبعوث الممكى فى عيد الممؾ "رعمسيس الثانى" الموظؼ حوى" 

    Hwy"   الذى كاف وصولو ليذا المقب بمثابة مكافأة لو نتيجة إخبلصو فى "
 (2)يع الوظائؼ التى تولى مسئوليتيا.جم
ة كرئيس لشرطة الصحراء . وكاف لو فى سرابيط الخادـ وبدأ "حوى" حياتو الوظيفي      

توضح نشاط الموظؼ " حوى " الذى قاـ بزيارة سيناء بصحبة "  ( 3) 260رقـ لوحو تحت 
وكاف ذلؾ فى الفترة ما بيف العاـ الثانى عشر  (4)سد ".  –حب  –مرى _ أتـو " و " عشا 

يف " حوى " بعد ذلؾ مشرفًا عمى ؛ ثـ ع (5)والخامس عشر مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى 
" رعمسيس مرى معبد األعماؿ المعمارية لمممؾ رعمسيس الثانى ، حيث تولى اإلشراؼ عمى 

الذى يوجد فى منؼ ثـ ترقى بعد ذلؾ فى العمؿ معبد آموف ماعت المتحد مع بتاح " وىو ال
رى آموف اإلدارى حيث عيف مشرفًا عمى أصطببلت جبللة الممؾ سيد األرضيف رعمسيس م

الحدودية ثـ نقؿ إلي وظيفة  قائدًا لمجيش وحمؿ  لقمعة سيمي ثـ تمت ترقيتو إلي وظيفة قائداً 
 (6)لقب حامؿ المروحة عمى يميف الممؾ ، ومشرفًا عمى ذىب اإللة آموف ثـ كاتبًا ممكيًا، 

 يفتخر أنو عندما كاف مشرفًا عمى ورقى بعد ذلؾ ليصبح حاكمًا لمدينة منؼ ، حيث نجده
ماعت المتحد مع األبدية "  –الممؾ  "رعمسيس آموف معبد األعماؿ الممكية نجح فى إنجاز 

بعد مبلييف السنيف ؛ معبد حيث يقوؿ حاكـ منؼ المبرأ: كؿ الناس سوؼ تأتى إلى ىذا ال
العظيـ ذات الصروح المصنوعة مف الحجر الجيرى والمدخؿ المصنوع معبد ليشاىدوا ىذا ال

محاطًا معبد األبواب والتماثيؿ واألعمدة المصنوعة مف الجرانيت ؛ وجعمت المف اإللكترـو ؛ و 
ثـ رقى بعد ذلؾ ليصبح مبعوث الممؾ إلى كؿ الببلد األجنبية ثـ ابف الممؾ فى  (7)باألشجار 

كوش 



    sA nsw n kAS    (8) 

                                                
(1 )  Vallogia.,M.,Recherche Sur Messagers (wpwtyw) dans Les Sources Egyptiennes 

Profanes ,OR., Vol .51,1982,pp130-131.                           
الملي   رعمسيٌس معبيد نيوب ؼيرب م فيً ج1240عثر " لحوي " علً تمثال واقؾ من الكوراتزٌت و ذل  فً عيام  (2)

 الثانً فً منؾ ؛ وكذل  عثر ل  فً نفس المنطقة علً تابوت علٌ  اسم  و ألقاب  . لمزٌد من التفاصٌل أنظر : 
    Frood., E.,Biographical Texts From Ramessid Egypt, Atlanta,2007,p.172.                  
(3) Kitchen.,K.A.,RITA,II,P.201.         

( مري آتوم هو ابن المل  رعمسٌس الثانً من الملكة نفرتاري و ترتٌب  السادس عشر بٌن أبناء المل  رعمسٌس الثيانً ، (4
بعد وفاة أم  فً العام السادس و العشرٌن من حكم المل  رعمسيٌس الثيانً حيوالً نال رتبة حامل المروحة الشرفٌة وو

 كبٌر كهنة اإلل  رع فً أٌونو . لمزٌد من التفاصٌل : أنظر : ق . م عٌن مري آتوم فً وظٌفة  1254عام 
    Kitchen,K.A., Pharaoh Triumphant , pp.111-12;139.          
(5( Kitchen,K.A.,RITA,P.201.                     
(6) EL-Saady,H.,pp.65-66       

  KRI,III,PP. 77-80 وكذا :     
 (7) Frood,E.,op-cit.,pp.170-171                          
 (8) KRI,III,PP.77-80            
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" الذى حمؿ  "HqA-nxtت " نخ –حيث تقمد ىذا المنصب األخير بعد الموظؼ " حقا  
مؿ المروحة العديد مف األلقاب التى تدؿ عمى الحراؾ الوظيفى حيث نجده قد أنتقؿ مف " حا

" سفير الممؾ " و" االمير الوراثى " و" حامؿ األختاـ الممكية " و " عمى يميف الممؾ " إلى
ثـ رقى ليصبح نائبًا . (1) الحاكـ " ومف األلقاب التى تدؿ عمى إمتيازه لقب " المرضي عنو"

لمممؾ فى النوبة وجاء بعده الموظؼ " حوى " لتصبح وظيفة نائب الممؾ فى النوبة تتويجًا 
خبلصو فى جميع المناصب اإلدارية التى توالىا ؛ حيث تولى منصب " نائب  لميارتو وا 

يف مف حكـ الممؾ فى النوبة " فى الفترة مف العاـ الرابع والثبلثيف إلي العاـ الثامف والثبلث
 الممؾ رعمسيس الثانى . 

وقد تـ العثور عمى نقش "لحوى" يظيره وخمفو المروحة الممكية ويرفع يده فى وضع تعبدى    
( وأماـ خرطوش الممؾ رعمسيس  1أنظر شكؿ رقـ  (أماـ خرطوش الممؾ رعمسيس الثانى 

ذا النقش صورة الثانى سطريف رأسييف يتبعيما سطر أفقى ميشـ إلى حد كبير . ويعطينا ى
 لمحراؾ الوظيفى ليذا الموظؼ .

 وينتظـ النقش عمي النحو التالي :
1-wsr MAat Ra stp-n-Ra smA-tAwy                                                                 

2- ir n Hr(y) iHw-Xnw n pA xAw n Ra –ms-sw mr(y) 
Imn                              

3- wbwt(y) nsw r xAswt nb sA n kAS im(y) r xAswt 

rsyt TAy xw(y) H wnmy ( n nsw)                                                                                          

4-sS nsw (Hw)y (mAa-xrw) 
رييف التالييف رع " سيد األرضييف . وأمامو السط –إف  –ستب  –رع  –ماعت  –" وسر  -1

الذيف يعقبيما السطر األفقى عمى النحو التالى : يعمؿ رئيس لئلصطبؿ ، ومسئوؿ عف 
، ابف الممؾ فى وب آموف ، رسوؿ الممؾ إلى كؿ أرضقاعة األستماع " رعمسيس محب

، حامؿ المروحة عمى يميف الممؾ ، الكاتب يةكوش ، المشرؼ عمى األراضى الجنوب
يعتقد أف أسـ  اسـ حوى عمى ىذا النص ، إال أف )رايزنر( الممكى حوى . ورغـ وجود

( نخت " ويستند )رايزنر –حوى قد أضيؼ إلى ىذا النص فى وقت الحؽ بداًل مف " حقا 
 (2)." لـ يحمؿ مطمقًا لقب سفير الممؾ فى رأيو إلى أف " حوى

ا عممنا وىذا الرأى ال يتفؽ معة " كيتشف " ود " حسف السعدى " ؛ وخاصة إذا م      
أنو فى العاـ الرابع والثبلثيف مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى كاف قد جرى عرس الممؾ 
                                                                                                              

    ,p.219Kush9Habachi,L.,Four Objects Belonging to Viceroys to Kush,1961,    .وكذا      
(1) De Morgan,J.,Catalogue de Monuments et Inscriptions de Ľ Egypte Antique , 

Vienna,1894,p.27.     

وكذا     
  

Kitchen,K.A., RITA,Vol III, PP.48-49.: 
                                                    

(2) Reisner,G.A., Viceroys Of The Ethiopia , JEA.Vol 6,London1919,p41.                       
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بزواجو مف أميرة الحيثييف ؛ وكاف عمى رأس الموكب المرافؽ لمعروس مف خيتا إلى 
وكاف " حوى فخورًا بدوره فى  (1)الرفيع المستوى " حوى ".  مصر المسئوؿ الدبموماسى
صؼ نفسو بأنو الذى جاء مف أراضى الحيثييف وأحضر سيدتيا أصطحاب العروس ، فو 

؛ ولذلؾ كافأه الممؾ رعمسيس الثانى عمى أداء دوره بكفاءه بأف عينو نائبًا لمممؾ فى 
النوبة ؛ وتقاعد وىو فى ىذا المنصب فى العاـ الثامف والثبلثيف مف حكـ الممؾ 

 ( 2)رعمسيس الثانى. 

مجموعة الموظفيف الذيف أرتقوا فى الوظائؼ وأنتقموا مف  وفى نفس ىذا اإلطار مف         
وظيفة إلى أخرى حتى تقمدوا منصب "رسوؿ )مبعوث(  الممؾ إلى كؿ الببلد األجنبية " 

(     3)حتب"  –رع -يأتى الوزير" با



   

PA Ra Htp
الذى حمؿ  ، 

راثى ، حامؿ ختـ الممؾ ، الصديؽ الوحيد ألقاب الوزير المشرؼ عمى المدينة ، النبيؿ الو 
، ثـ تقمد منصب المبعوث الممكى لكؿ الببلد األجنبية ( 4)، مفتش الممؾ ، حافظ االسرار 

. ثـ (5)منذ العاـ السادس والثبلثيف حتى العاـ الخمسيف مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى 
اءتو حيث حمؿ لقب " " الذى أنتقؿ مف مينة إلى أخرى نظرًا لكف styالموظؼ " ستى 
" المشرؼ عمى خيوؿ الممؾ سيد األرضيف " ثـ تولى اإلشراؼ عمى  –الكاتب الممكى " 

أصطببلت الممؾ ثـ ترقى ليشغؿ وظيفة " السائؽ األوؿ لمركبة جبللة الممؾ ثـ كاتبًا 
 ممكيًا وفى نياية مدة حكـ الممؾ رعمسيس الثانى تولى قيادة الجيش وأختتـ حياتو

 .(6)كمبعوث ممكى لكؿ الببلد األجنبية  الوظيفية
ونفس ىذا الحراؾ الوظيفى تـ مع عدد مف الموظفيف فى عيد الممؾ رعمسيس الثاني الذيف   

شغموا منصب السائؽ لمركبة جبللة الممؾ ثـ ترقوا إلى وظيفة المبعوث الممكى مثؿ "حح" ، " 
خيرَا الموظؼ وأmn-xprw"  ََ  خبرو" "ومف" "HH-sty-m-Hbحب " –أـ  –ستى 
 .mry  "(7)"مري 
وىناؾ مجموعة أخرى مف الموظفيف الذيف عمموا فى األصطبؿ الممكى وترقوا إلى       

وظيفة المبعوث الممكى مثؿ الموظؼ "نخت مونتو" الذى كاف رئيسًا لؤلصطبؿ الممكى ثـ 
                                                

(1) Kitchen , K.A., Pharaohs Triumphant , pp.133-134                                               
(2) Idem ,RITA, Vol II, p. 95 ,KRI , II , P. 250                      

 Loc-cit , p. 134  وكذا :     
(3) EL-Saady ,H.,op.cit.,P.67                                   
(4) Weil,A., Die Veziere Pharaoneireichs ,Strassburg, 1908,p.100.       
 (5)  KRI,III.P.65:9                                                                                                                                                              

 EL-Saady ,H.,op.cit.,P68  :وكذا     
(6) Kitchen,K.A., RITA,VolIII ,PP.165 – 167  

  EL-Saady ,H.,op.cit.,P68. وكذا:    
(7) Idem , p. 68            
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قـ " صاحب المقبرة ر  nxt-minميف  –لموظؼ "نختى إلى وظيفة المبعوث الممكى واترق
الذى أنتقؿ مف وظيفة حامؿ المروحة عمى يميف الممؾ ( 1)فى منطقة ذراع أبو النجا  282

إلى وظيفة  "رئيس أصطببلت جبللة الممؾ رعمسيس الثانى " ثـ " قائد القوات فى كوش" 
"  Mry-Atmآتـو  –و"مرى (2)وأخيرًا رقى إلى وظيفة مبعوث الممؾ إلى كؿ الببلد األجنبية

ءًا حسنًا كموظؼ فى أصطببلت الممؾ الموجودة فى غرب الدلتا ، تمؾ الذى أبمى ببل
األصطببلت التى لعبت دورًا ىامًا فى تدعيـ القبلع التى أنشأىا الممؾ رعمسيس الثانى فى 

، ثـ (3))الموجستية( مف مفردات الدفاع المختمفة  غرب الدلتا عند زاوية أـ الرخـ باحتياجاتيا
 –رعمسيس ونجد كذلؾ الموظؼ " (4)الممكى لكؿ الببلد األجنبية  وظيفة المبعوث إلى أرتقى
خاست " الذى تدرج فى المناصب العسكرية واإلدارية حيث عمؿ موظفًا فى  –سما 

أصطببلت الممؾ ثـ مشرفًا عمى األعماؿ الممكية فى الدلتا ومشرفًا عمى أحتفاالت اآللية 
     .(5)وأخيرًا رقى ليمعب دور المبعوث الدبموماسى 

وفى نفس ىذا األطار مف مجموعة الموظفيف الذيف أرتقوا إلى وظيفة المبعوث الممكى       
" الذى شغؿ وظيفة المشرؼ  NyAولكنيـ لـ يشغموا وظائؼ إدارية كثيرة نجد الموظؼ " نيا 

لؾ وكذ (6)عمى الخيوؿ الممكية ثـ مبعوثًا ممكيًا ويعتبر ىذا اإلرتقاء المينى بمثابة مكافأة لو
" الذى حمؿ لقب " القائد األوؿ لمركبة جبللة الممؾ " ثـ حاكمًا لمببلد   Nyنىالموظؼ " 

االجنبية الشمالية وأخيرًا رقى لوظيفة المبعوث الممكى وذلؾ نتيجة لخبرتو الذي أكتسبيا 
ًَ لمببلد األجنبية. نتيجة عممو كحاكمَا
"الذى تولى  pA-n-Raرع  –اف –والموظؼ"با (7)

ئيس لمجموعة السياـ " وىو لقب عسكرى ورقى فى عيد الممؾ رعمسيس الثانى وظيفة " ر 
خبلصو تـ ترقيتو مرة ثانية ليصبح  إلى وظيفة " قائد ميمشيات الماجاى " ونتيجة لجيده وا 

؛ ثـ رقى إلى قائد لعجمة جبللة الممؾ وأخيرًا ترقي (8)قائدًا وحاكمًا لمببلد األجنبية فى خور
 . (9)الممكىإلي وظيفة المبعوث 

                                                
(1)  P.M,Vol I Part I , P.364     

      Kitchen., K.A., RITA,III,P.179  وكذا:
(2)Habachi.,L., The Owner Of the Tomb No.282in the Theban Necropolis,  JEA54, London 

,1968,110-113.     
(3) Habachi,L. , The Military  Posts  Of RamssesII On The Coastal  Road And Western  Part 

Of the Delta  , BIFAO 80 , 1980 , PP. 13-30.        
(4) EL-Saady, H.,Op-cit,p.70.            
(5) Idem , p. 70     

 Kitchen,K,A., RITA,III,P. 170 : .وكذا  
(6) EL-Saady,H., Op-cit.,p.71.         

  Bierbrier,M., Egyptian stelae in the British Museum X,London 1982 ,p40-41وكذا :     

(7) Wente,E.F., Two Ramesside Stelae Pertaining to the Cult Of Amenophis I, JNES22,1963, P.34.   
     .Gardiner,A., onom. I,P181 ffمن التفاصٌل أنظر :  منطقة شمال فلسطٌن لمزٌدخور : (  (1

(9) Nims,C.F., A Stela Of Penrea: Builder Of the Ramessum, MDIK14,1956,146-7.       
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وىناؾ مجموعة أخري مف الموظفيف قد تدرجوا فى الوظائؼ حتى وصموا إلى لقب 
" نائب الممؾ فى كوش مثؿ" إيونى " الذى ترقى مف وظيفة " رئيس األصطبؿ " فى عيد 
 ًَ الممؾ سيتى األوؿ، وسائؽ مركبة جبللة الممؾ فى عيد الممؾ سيتى األوؿ أيضًا ، وأخيرَا

ظيفة " نائب الممؾ فى كوش " وذلؾ فى فترة حكـ الممؾ سيتى االوؿ و تمت ترقيتو إلى و 
 .  ( 1)أستمر في منصبو في عيد الممؾ رعمسيس الثانى 
فى حكـ النوبة ، حيث أنو حكـ النوبة  (2)ومف المعروؼ أف أيونى قد لحؽ بأمنمأبت 

لي حدوث نوع  تقسيـ المياـ مف فى الوقت الذى كاف فيو أمنمأبت يحكميا ، األمر الذي يشيرا 
ف كاف أمنمأبت قد إختص بالمسئوليات االكبر ،والمسئوليات بينيما  ( 3). وا 

وأىـ ما وصمنا مف آثار الحاكـ أيونى لوحة صغيرة مف الحجر الرممى، عثر عمييا  
-imy-r xAswt rsyt sA nw n tA العرابة المدفونة، تحمؿ األلقاب التالية:ب

sty  ؛ كماحمؿ أيونى أيضًا  (4)ستى-وبية ابف الممؾ فى تاالمشرؼ عمى األراضى الجن
 sA؛ ولقب" ابف الممؾ في كوش"  (5)ألقاب مدير األعماؿ فى طيبة وعظيـ ببلد المزوى

nsw n kAS   (6)الرديسية معبد الذي يظير ىذا المقب مف خبلؿ نص فى 

 في دراع أبو النجا289" صاحب المقبرة رقـ   أما الموظؼ " ستاو        
تقانو الشديد في جميع  الذى أنتقؿ مف وظيفة إلى أخرى بغرض تكريمو إلخبلصو فى عممو وا 

منذ العاـ  (7)الوظائؼ التي تولي مسئولياتيا ، حيث تولى وظيفة " نائب الممؾ فى كوش " 
الثامف والثبلثيف مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى وحتى العاـ الثالث والستيف عمى األقؿ مف 

  ( 8)رعمسيس الثانى حكـ الممؾ 
                                                

(1) Reisner,G.A., Viceroys Of the Ethiopia, JEA6,London,1919,pp.40-42  

ن سيٌتً األول و رعمسيٌس الثيانً ؛ حٌيث خيدم كنائيب للملي  فيً كيوش أٌيام الملي  ( أمنأوبت حكم النوبة فيً فتيرة الحكيم المشيتر  بيٌ(2

ً  ألبٌ  با لمزٌيد مين التفاصيٌل حيول  . سر األول ؛ وخدم أٌضاَ خبلل الجزء األول من عهيد الملي  رعمسيٌس الثيانً-سٌتً األول خلفاَ

 نائب المل  فً كوش أمنمأوبت ، أنظر 
,P.42.SEG,3B, Egyptet Nubie Antique Montet,J., 

  Weidmann Und Portner,Äegyptische Grabsteine Und Denksteine aus    verscheidnen وكذذذا:    

Sammlungen,III,Berlin,1937 ,p.21.,NO.,18                              
(3) Reisner,G.A.,op-cit,p.39. 

(4) Moret,A.,The Nile and Egyptian Civilization, trans.by: Dobie,M.R., London, 1972, p.51.    

 (5) L.D., VolIII,P.138  

ٌقع علً مبعدة ثمانٌة   .م جنوبً أدفو ، و ٌرجع لعهد المل  سٌتً األول . لمزٌد من التفاصٌل أنظر : جٌمس  الردٌسٌة :معبد    (6)

، مراجعة الدكتور/ محمد جمال الدٌن مختار،  ، ترجمة : لبٌب حبشً وشفٌق فرٌد4،ج اآلثار المصرٌة فً وادي النٌلبٌكً : 
 . 41-46، ص 1217القاهرة 

(  كان إشراؾ المل  فً كوش ٌشمل المنطقة الواقعة جنوبً مصر والتً أمتيدت مين الكياب شيماالَ حتيً نبتية جنوبياَ وربميا إليً أبعيد مين  (7

وعليً رأسيهم قائيد الجيٌش و لقيب بيرئٌس فيرق الرمياة، ذل  ومقرة عنٌبة ، وتحت أمرت  العاملون فً الجهازٌن العسكري واألداري، 
ٌلٌ  اثنان من المستشارٌن حٌث ٌختص أحدهما بالجزء الشمالً " واوات " واألخر بالقسم الجنوبً " كيوش " .  لمزٌيد مين التفاصيٌل 

 .  72،ص1231، القاهرة  تارٌخ السودان القدٌمأنظر :  محمد إبراهٌم بكر : 

(8) Frood,E., op-cit,p.203.                                                              
 ,Lepsius,C.R., Denkmäler aus Ägypten und  Äthiopieny ,vol III, Geneva, 1975, p.1975 وكذا :   

p.195.                                                                      
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أما عف حياة ستاو الوظيفية فتوضحيا الموحة التى عثر عمييا فى الجدار الشمالى مف       
، وتوضح أىـ ميامو الوظيفية  (1)ـ   1.9وادى السبوع ويبمغ أرتفاعيا معبد الفناء الثانى ل

، لو الحياة ر ماعت رع ستب اف رع "" مف أجؿ روح الممؾ سيد األرضيف ، " وس كالتالي :
محبوب سيده ، المشرؼ عمى أراضى اإللة آموف ، حامؿ المروحة عمى يميف الممؾ ، 
المشرؼ عمى بيتى الذىب والفضة ، المشرؼ عمى أحتفاالت اإللة آموف ، الكاتب الممكى 

." ابف رع ، سيد األشراؽ رعمسيس محبوب آموف " لو الحياة ، أحد المقربيف لئللو .ستاو ..
مؾ فى كوش، المشرؼ عمى األراضى الجنوبية ، حامؿ المروحة عمى يميف ، نائب الم

 .  (2) الممؾ، المشرؼ عمى ممتمكات اإللو آموف ، الكاتب الممكى ستاو صادؽ الصوت
وىذه الموحة توضح الحراؾ الوظيفي الذى تـ لنائب الممؾ فى النوبة "ستاو" حيث انو      

كؿ مف شب  مف كاف لسيدى الفضؿ فى تعميميـ ...ذكر فى ىذه الموحة " أنا ستاو واحد م
فى القصر، حيث نشأت وتربيت فى القصر عندما كنت شابًا، حيث كاف تقدـ لى حصة مف 
الخبز والشراب مف كؿ الموائد الممكية فى كؿ الوجبات ، حيث تخرجت مف مدرسة الكتاب 

، وقمت الخاصة بالوزير وتدرجت فى الوظائؼ إلى أف وصمت فى شبابى كاتبًا ورئيسًا لمكتبة
، وسجمت ذلؾ عمى لفافة بردية ضخمة ، وروجع ما عممتو، بتقدير الضرائب فى القطر

وكتبت مذكرة بكؿ أعمالى، وأبمغ مندوب سيد الجميع الممؾ بكؿ ىذه األعماؿ العظيمة ، ثـ 
لؾ، راقبنى وأنا أقدـ القرابيف الى اآلليو ، وقمت بمؤل المخازف بالسمع، والحظ موالى ذ

ت مخازف الحبوب تكتظ بشكؿ ال يصدؽ ، وجعم وأطمئف لكفاءتى، فقد نميت الوقؼ والحقوؿ
ولـ أنصر ولدًا عمى والده ؛ بؿ جعمت أبنائيـ يميجوف بالثناء عمى جبللتو، بالغبلؿ ... 

سيد اآلليو، ومارست وظيفتى وفى  اإللو آموفمعبد ورقانى جبللتو ، وجعمنى كبير أمناء 
، حامبًل فى يدى مجمرتييف ذىبيتيف مشرفًا عمى أحتفاالت اإللة آموف تنفس الوقت كن

أرفعيما أمامة . ثـ رقانى سيدى " الممؾ رعمسيس الثانى " ألصبح نائب الممؾ فى كوش 
والمشرؼ عمى األرض الذىبية وأحضرت لجبللتة ضعؼ الجزية التى أحضرىا أى نائب 

 . (3)لمممؾ فى كوش
يظير فية رعمسيس الثانى   (2نقش صخرى فى ألفنتيف ) شكؿوعثر لو كذلؾ عمى       

(؛بينما يده اليسرى ممدودة HqAجالسًا عمى العرش وىو يمسؾ بيده اليسرى العصا المعقوفة)
                                                

د المعابد التً شٌدها ستاو للمل  رعمسٌس الثانً فً النوبة ؛ وهذ  اللوحة التً عثر علٌها بداخل أحي السبوع : واد  (1)
. ومما ٌجيدر األشيارة إلٌي  أني  قيد عثير فيً    JE41395وادي السبوع توجد اآلن فً المتحؾ المصري تحت رقم 

ات أبواب ،  باألضافة  إلً كتلة عضادو وادي السبوع علً أثنً عشر لوحة تذكارٌة وخمسة أجزاء من أعتابمعبد 
  .Frood,E., op-cit, pp.203,261حجرٌة تحمل اسم الموظؾ ستاو مع ألقاب  .لمزٌد من التفاصٌل أنظر :  

(2) Ibid,p.207.                                                                                                               
(3) Ibid,pp.208-209.                         
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نحو حاكـ النوبة "ستاو" الذى ظير راكعًا ويده اليسرى تمسؾ بالمروحة الممكية، ويعمو ىذا 
 TAy xwاب ستاو عمى النحو التالى:المنظر خرطوش الفرعوف، وجاء فى النص ألق

Hr(y) wnmy n nsw (sA nsw n ) kAS imy-r xAswt rsyt styw  

حامؿ المروحة عمى يميف الممؾ" ابف الممؾ فى كوش " المشرؼ عمى األراضى الجنوبية    
ستاو.ومما يجدر اإلشاره إليو أف"ستاو" وضع نصب عينيو زيادة العماؿ وزياده الموارد فى 

 (1)لنشر السيادة المصرية وبناء المعابدالنوبة 
 وىناؾ مجموعة أخري مف الموظفيف الذيف ترقوا إلى وظيفة " الكاتب " : 

في  207صاحب المقبرة رقـ  Hr-m-Hb محب "  -مثؿ الموظؼ " حور
وقد عثر لمموظؼ  (2)منصبو فى عيد الممؾ سيتى األوؿ.  منطقة الخوخة  الذي تولي مياـ 

نقش فى جبؿ السمسة حيث كتب اسمو وىو يتعبد لخرطوش الممؾ سيتى محب" عمى -"حور
الممؾ معبد محب " فى البداية ميمة إحضار األحجار لبناء  –، وتولى " حور  (3)األوؿ 

سيتى األوؿ ثـ كمؼ بعد ذلؾ باإلشراؼ عمى أنجاز األعماؿ الممكية لمممؾ سيتى األوؿ ؛ 
 .  (4)عيد الممؾ سيتى األوؿ  وأخيرًا رقى إلى وظيفة الكاتب الممكى فى

وىو  Imn- m-Ipt ثـ ياتي الموظؼ " أمنمأبت "         
فى منطقى دراع ابوالنجا ، وعرفت زوجتة بأسـ     265-215صاحب المقبرتيف 

Ht-Hr حر " ، وىو ابف لكؿ مف " نخت  –" حت nxt   ونفرتيتى 
nfrtiti مس –يدعى " مف  "  ؛ وأمنمأبت لو مف األبناء اثناف أحدىما  mn-ms 

وتولى  Imn-m-Ipt "(5)   " والثانى يدعى " أمنمأبت الثانى  
رعمسيس الثانى، ثـ رقى لوظيفة " الكاتب  أمنماوبت وظيفة " رئيس الشونة " فى عيد الممؾ

" فى الفترة  مف العاـ الخامس والثبلثيف إلى العاـ السابع والثبلثيف مف حكـ الممؾ رعمسيس 
، وقاـ الممؾ رعمسيس الثانى بعد ذلؾ بتكريمو بأعطائو منصب الكاىف المطير لئللو  الثانى

  .(6)آموف فى كوش خمفًا ألبية 
                                                

(1) Habachi,L., Viceroys Of Kush During the Region Of Sethos I and Ramesses II and the 

order in which they assumed their Function , ASAE,23,1981,P.150.           
(2)  P.M,Vol I,Part I,P.306.                                                                                                    
(3) Barguet,P., Les Stéles du Nil Au Gubel Silsileh, BIFAO,50 ,1952,PLIII                      
(4)  Kitchen,K.A., RITANC,Vol I,P.214.       
(5)  Loc-cit,pp.281-282.                                                                                                     
(6)  erny,J., ACommunity Of Workmen at Thebes in the Ramesside PeriodČ IFAO, 

2001,PP.195-196.  :وكذا   .P.M.,Vol,Ipart I,pp.311-312     
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وفى النياية يمقى البحث الضوء عمى بعض الكينة الذيف شيدوا حراكًا فى وظائفيـ مثؿ      
 157" صاحب المقبرة رقـ   nb-wnn.f اؼ  –ونف  –الكاىف " نب 

اؼ " قد تدرج  –ونف  –. ومما يجدر اإلشارة إليو أف " نب  (1)أبو النجا  دراع  فى منطقة
فى المناصب الكينوتية فى عيد الممؾ رعمسيس الثانى حيث عيف فى وظيفة " الكاىف األوؿ 
لئلليو حتحور فى دندرة " ثـ " الكاىف األوؿ ألنحور فى ثنى " ثـ تولى منصب الكاىف 

ى العاـ األوؿ مف حكـ الممؾ رعمسيس الثانى، عمى أف يتولى ابنو األوؿ لئللو آموف وذلؾ ف
؛ و كذلؾ  (2)منصب كبير كينة اإلليو حتحور فى دندرة ، وظمت ىذه الوظيفة فى عائمتة 

المناصب اإلدارية أثناء عممة ككاىف أعمى حيث كاف  العديد مف اؼ " –ونف  –تولى " نب 
ى مخازف اإللة آموف ومشرفًا عمى كافة طوائؼ يشرؼ عمى الخزانة والغبلؿ التى تأتى إل

الممؾ معبد . ىذه الوظيفة التى مكنتو مف أقامة مقصورة بالقرب مف  (3)الضياع فى طيبة 
. ولكف (4)الممؾ سيتى األوؿمعبد سيتى األوؿ بالقرنة ، حيث كاف يقـو باإلشراؼ عمى بناء 

حيث تولى اإلشراؼ عمى األقواس عسكرى  الممفت لمنظر في الحراؾ الوظيفى أنة تولى لقب
 .ثـ حدث حراؾ وظيفى أخر حيث عيف فى أخر حياتو الوظيفية كمبعوث ممكى ؛( 5) التسعة

(6)  

-BAk-n   خونسو –إف  –ومف األمثمة البارزة أيضًا " باؾ    

xnsw فى دراع أبو النجا ؛ وكاف أبوة يدعى  35" صاحب المقبرة رقـ  Rma "

"  Mrt-sgr  سجر   –دعى " مرت روما " وأمة كانت ت
خونسو حياتو الوظيفية كجندى فى قوة  -إف -. وبدأ باؾ( 7) وكانت رئيسة حريـ اإللو آموف

التدريب بسبلح المركبات الحربية ، كما خدـ فى االصطبؿ الممكى لمدة أحد عشر عامًا فى 
                                                

(1)
  
P.M., Vol I Part I, PP.266-268.                             

(2) Frood,E., Biographical Texts From Ramessid Egypt , Atlanta,2007,P.35.               
(3)  KRI,III,P.283,7-9    

(4) Loc-cit, pp.35-38.  
التارٌخ . ما قبل  الخارجٌة لمصر إلً عصور ٌرجع مفهوم األقواس التسعة كرمز سٌاسً ألعداء السٌاسة الداخلٌة و (5)

 –النوبة العلٌيا –الحاونبو  وجاء ذكر األقواس التسعة فً كثٌر من القبور الخاصة بأشراؾ الدولة الحدٌثة فً طٌبة وهم
أخٌيراَ اآلسيٌوٌٌن ( . وقيد النوبٌون وواللٌبٌون  –الصحراء الشرقٌة  –مصر السفلً  –سكان الواحات  –النوبة السفلً 

، وقد كتبت اسم األقواس التسعة بالشكل التالً:  اإللهة موت  بالكرن معبد سعة فً قواس التعثر علً رسم تخطٌطً لؤل

tA-pDt   : األقذواس محميد عليً سيعدهللا :  أنظر :. لمزٌد من التفاصٌل حول األقواس التسعة

، (31)جلييد ، مجليية كلٌيية اآلداب، جييزءأول، الم التسذذعة مذذن خذذالل مقذذابر األسذذرة الثامنذذة عشذذرة فذذً مصذذر القدٌمذذة
 .     252-223، ص 1220اإلسكندرٌة 

(6)  Kitchen,K.A., RITA,Vol.,III,PP.202-203.                                                                      
(7)  P.M., I Part I,PP.61-63.                                                                                                
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ؾ الكينوتى حتى وصؿ بواكير حياتو العممية فى عيد الممؾ سيتى األوؿ ، ثـ أنخرط فى السم
  (1)إلى مرتبة الكاىف األوؿ لئللو آموف.

و يجب اإلشارة إلي أف ىذا الحراؾ الذى كاف يتـ لمكاىف ؛ كاف أمرًا ضروريًا  وخاصة     
. ، ولكف أختمؼ Hm nTr tpyاإللة آموف لقب معبد وأف الكاىف األوؿ أطمؽ عميو فى 

نو حيث يطمؽ عمى كبير كينة إلو الشمس أيو معبد المعابد األخرى مثؿ  األمر فى بعض
 (2)أي كبير الرائيف ، وفى منؼ كاف يطمؽ عمية كبير رؤساء الصناع. wr-mAAwلقب 

ونجد أف الممؾ ىو الذى كاف يقـو بإختيار الكاىف األوؿ بعد تدرجو فى المناصب اإلدارية 
 (3) والدينية.

 خاتمة البحث :
 ف النتائج يمكف إجماليا فيما يمي : يتضح مف خبلؿ ىذا البحث مجموعة م     

حدوث نوع مف التغيرات في طبيعة الييكمة الوظيفية منذ بداية األسرة التاسعة عشرة،  أواَل : 
تمثمت في الجمع بيف السمطتيف الدنية والعسكرية، مما أدي إلي تولي العسكرييف 

 وظائؼ مدنية في عصر األمبراطورية .
الطبقة األرستقراطية  ف كطبقة إجتماعية جديدة جنبًاإلي جنب معظيور طبقة العسكريي ثانيَا :

التقميدية التي تتمثؿ في نببلء طيبة والكينة ؛ وقد عاصرت ىذه الطبقة عصر بداية 
األسرة الثامنة عشرة؛ ولكف بمجرد أنتياء فترة العمارنة وظيور طبقة العسكرييف دخمت 

 ر .ىذه الطبقة األرستقراطية منحني إجتماعيًا أخ
حرص كؿ مف الممؾ سيتي األوؿ و الممؾ رعمسيس الثاني عمي حدوث نوع مف  ثالثَا :

الحراؾ الوظيفي بيف الموظفيف؛ حيث نجد مجموعة مف الموظفيف قد رقوا مف وظيفة 
 إلي أخري أعمي شانَا كمكافاة ليـ نتيجة إخبلصيـ في كؿ الوظائؼ التي توالىا .

وظيفي مف وظيفة إلي أخري بسب حرص المموؾ عمي إبعاد أحيانَا يكوف الحراؾ ال رابعَا :
 –أـ  -الموظؼ مف أحدي الوظائؼ الحيوية ، مثمما ىو الحاؿ مع الموظؼ " آموف

أينت " الذي نقؿ إلي وظيفة المبعوث الممكي و ذلؾ رغبة مف الممؾ رعمسيس الثاني 
ؿ معركة لكي يبعده عف قيادة الجيش المصري ، بعدما فشؿ في قيادة الجيش خبل

 قادش .
                                                

 ،، رسيالة دكتيوراة ليم تنشير ، اإلسييكندرٌة  دراسذذة حضذارٌة لعهذد سذٌتً األولحسين محميد محيً اليدٌن السيعدي :  (1)
 و كذا :.   161،ص1211

Munster,M., Die Inscrhrift des BAk-n-xnsw : In : Mŭnchen,  Plantikow ZAS,95, 1969, 
PP.119.120.  

(2)W,B I ,P.329.                                                                                                                  
(3) Legrain, G., Statues et Statuette ,T.11, Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du 

Musée du Caire , 1909,pp.53-55.                                                    
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كاف المموؾ الرعامسة يحيطوف أنفسيـ برجاؿ مف الخاصة الممكية مسئولياتيـ خامسَا: 
الرسمية محددة، ولكف نفوذىـ الفعمي كاف يتجاوز مسئولياتيـ الوظيفية بكثير لقربيـ 
مف المموؾ وثقتيـ بيـ ؛ مما أدي أيضَا إلي تمتعيـ بالحراؾ الوظيفي مف مينة إلي 

 أخري .
رغـ خصوصية التدرج في السمؾ الكينوتي فقد أمتد الحراؾ الوظيفي إلي بعض  دسَا :سا

الكينة الذيف نقموا مف الوظائؼ الكينوتية إلي الوظائؼ اإلدارية . في ذات الوقت الذي 
تقمد فيو بعض أصحاب الوظائؼ المدنية مناصب كينوتية في أخريات حياتيـ 

ج في المناصب المدنية المختمفة إلي أف وصؿ سر الذي تدر -الوظيفية مثؿ الوزير با
خونسو الذي بدأ حياتو -إف-إلي منصب الكاىف األوؿ لئللو آموف ، الكاىف باؾ

أؼ " الذي  –ونف  -نب الوظيفية كجندي ثـ أنتقؿ إلي السمؾ الكينوتي والكاىف "
 تدرج في المناصب الكينوتية إلي أف تولي مناصب مدنية .

قدرتيا عمي مشؾ عمي قدرة األدارة المركزية و يفي بما ال يدع مجااًل لالحراؾ الوظ سابعًا :
التحكـ في نقؿ موظيفيا بسيولة ويسر، و بما يتفؽ مع المعالـ العميا لمببلد وحتي ال 
 يؤدي تولي الموظؼ لوظيفتو مدة طويمة إلي تبعات سمبية عمي منظومة األدارة .    

 كاَ وظٌفٌاَ جدول بؤسماء الموظفٌن الذٌن شهدوا حرا
 فً عهدي الملك سٌتً األول والملك رعمسٌس الثانً

 الوظائف الموظف

 
)عهد الملك سٌتً أوبت  –آمون أم 

 الملك رعمسٌس الثانً ( -األول

ومشرفا  على مالٌة الببلد وعمدة ، مسئوال  عن مناجم الذهب
طٌبة والمشرؾ على ضٌاع الملي  وحاميل المروحية عليى 

د للمركبة الحربٌة لجبللة المل  سيٌتى ٌمٌن المل  وأول قائ
 األول " ثم تقلد وظٌفة نائب المل  فى النوبة 

 
 
 
 
الملك  -) عهد الملك سٌتً األولسر -با
 (عمسٌس الثانًر

وصٌؾ فً القصر الملكً ، أحد المرافقٌن الشخصٌن 
، كبٌر كهنة ربة للمل  سٌتً األول ، كبٌر أمناء الببلط 

كبٌر أمناء سر الربتٌن ، حافظ  حكاو( ، –السحر ) ورت 
تٌجان المل  ، السمٌر األول فً القصر ، حاجب القصر ، 
ًَ بمسائل القضاء،  ً  منوطا  مشرفاَ علً منؾ ، وزٌراَ
مشرفا  علً تلقً ضرائب األرضٌٌن الجنوبٌة و الشمالٌة 
ً  و فً نهاٌة حٌات  تولً وظٌفة الكاهن  ً  ملكٌاَ ثم مبعوثاَ

 األول لئلل  آمون .

سد) عهد الملك سٌتً األول -حب -شاع
) 

ساقى المل ، سفٌر المل  إلى  ،قائد الفٌالق ، قائد الجٌش 
 كل الببلد األجنبٌة 

 
 جحوتً مس )عهد الملك سٌتً األول(

تولى وظائؾ الكاتب والمشرؾ على األنشاءات ورئٌس 
 الشونة ثم تولى لقب مبعوث ملكً . 

 أم_أٌنت )عهد رعمسٌس الثانً(-آمون
وٌا)عهد الملك رعمسٌس -أم–بتاح 

 الثانً(

 قائد الجٌش، رسول المل  إلى كل الببلد األجنبٌة

كاتيييب الحيييرٌم الملكيييً، كاتيييب القيييرابٌن المقدمييية للملييي ، 
 مبعوث ملكً .

رئٌس شرطة الصحراء، مشرؾ علً األعمال المعمارٌة  
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 حوي ) عهد الملك رعمسٌس الثانً(

لقلعة سٌلً  ، مشرؾ علً أصطببلت المل ، قائد
الحدودٌة، قائد الجٌش، حامل المروحة علً ٌمٌن المل ، 
ً  ،مبعوث  ً  ملكٌاَ مشرفاَ علً ذهب اإلل  آمون ، كاتباَ
ً   نائب المل  فً النوبة.  المل  لكل الببلد األجنبٌة وأخٌراَ

 
 جدول بؤسماء الموظفٌن الذٌن شهدوا حراكاَ وظٌفٌاَ تابع : 

 الملك رعمسٌس الثانًفً عهدي الملك سٌتً األول و

 الوظائف الموظف

نخت )عهد الملك رعمسٌس -حقا
 الثانً(

حامل المروحة علً ٌمٌن المل ،رسول المل ، األمٌر الوراثً، 
ً  نائب المل  فً كوش   حامل الختم و أخٌراَ

 
حتب )عهد الملك رعمسٌس -رع-با

 الثانً (

فتش النبٌل الوراثى ، حامل ختم المل  ، الصدٌق الوحٌد ، م
المل  ، حافظ االسرار، المبعوث الملكى لكل الببلد األجنبٌة 

ً  الوزٌر المشرؾ على المدٌنة .  وأخٌراَ

 
 ستً ) عهد الملك رعمسٌس الثانً(

الكاتب الملكً ،المشرؾ علً خٌول المل ،المشرؾ علً 
أصطببلت المل ،السائق األول لمركبة جبللة المل ،الكاتب 

 عوث الملكً لكل الببلد األجنبٌة .الملكً، قائد الجٌش، المب

 
 حح ) عهد الملك رعمسٌس الثانً(

السائق األول لمركبة جبللة المل  ، المبعوث الملكً لكل الببلد 
 األجنبٌة .

حب) عهد الملك  -أم -ستً
 رعمسٌس الثانً( 

السائق األول لمركبة جبللة المل  ، المبعوث الملكً لكل الببلد 
 األجنبٌة.

) عهد الملك رعمسٌس من_ خبرو 
 الثانً(

السائق األول لمركبة جبللة المل  ، المبعوث الملكً لكل الببلد 
 األجنبٌة.

السائق األول لمركبة جبللة المل  ، المبعوث الملكً لكل الببلد  مري) عهد الملك رعمسٌس الثانً(
 األجنبٌة.

نخت مونتو) عهد الملك رعمسٌس 
 الثانً(

 المبعوث الملكً  رئٌس األصطبل الملكً ،

 
نخت مٌن) عهد الملك رعمسٌس 

 الثانً(

حامل المروحة علً ٌمٌن المل  ، رئٌس أصطببلت المل  ،قائد 
 القوات فً كوش ، المبعوث الملكً إلً كل الببلد األجنبٌة

 
مري أتوم ) عهد الملك رعمسٌس 

 الثانً(

ً  فً أصطببلت المل  التً توجد فً ؼرب الدلتا ،  موظفاَ
 وث الملكً إلً كل الببلد األجنبٌةالمبع

 
خاست )عهد الملك -سما -رعمسٌس

 رعمسٌس الثانً(

موظفا  فى أصطببلت المل  ثم مشرفا  على األعمال الملكٌة فى 
الدلتا ومشرفا  على أحتفاالت اإللهة وأخٌرا  رقى لٌلعب دور 

    المبعوث الدبلوماسى

ً  المشرؾ على  نٌا) عهد الملك رعمسٌس الثانً(  الخٌول الملكٌة ثم مبعوثا  ملكٌاَ

" القائد األول لمركبة جبللة المل  " ثم حاكما  للببلد االجنبٌة  نً) عهد الملك رعمسٌس الثانً(
 الشمالٌة وأخٌرا  رقى لوظٌفة المبعوث الملكى.

 
) عهد الملك  رع –ان  –با 

 رعمسٌس الثانً(

إلى " رئٌس لمجموعة السهام " وهو لقب عسكرى ورقى 
وظٌفة " قائد مٌلشٌات الماجاي و تم ترقٌتة مرة ثانٌة لٌصبم 
قائدا  وحاكما  للببلد األجنبٌة فى  بلدة خور؛ ثم رقى إلى قائد 

 مركبة جبللة المل  وأخٌرا  مبعوث ملكى

 
 

" رئٌس األصطبل " فى عهد المل  سٌتى األول ، وسائق 
لمركبة جبللة المل  فى عهد المل  سٌتى االول أٌضا  ، ثم رقى 
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إٌونً )عهد الملك سٌتً األول 
 ورعمسٌس الثانً( 

إلى وظٌفة " نائب المل  فى كوش " وذل  فى فترة حكم المل  
سٌتى األول و أستمر فً منصب  فً عهد المل  رعمسٌس 

 ستى؛-الثانى، المشرؾ على األراضى الجنوبٌة ابن المل  فى تا
 ى .                ومدٌر األعمال فى طٌبة وعظٌم ببلد المزو

 جدول بؤسماء الموظفٌن الذٌن شهدوا حراكاَ وظٌفٌاَ تابع : تابع : 

 فً عهدي الملك سٌتً األول والملك رعمسٌس الثانً

 الوظائف الموظف

 
 

ستاو) عهد الملك رعمسٌس 
 الثانً(

 

المشرؾ على األراضى الجنوبٌة ، حامل المروحة على ٌمٌن 
ات آمون ، الكاتب الملكى،المشرؾ المل  ، المشرؾ على ممتلك

اإلل  آمون  علً بٌتً الذهب و الفضة ، المشرؾ علً ممتلكات
 .            ، نائب المل  فً كوش

 
محب) عهد الملك سٌتً  -حور

 األول(

 

المل  سٌتى األول معبد المشرؾ علً أحضار األحجار لبناء 
للمل   ثم كلؾ بعد ذل  باإلشراؾ على إنجاز األعمال الملكٌة

سٌتى األول؛ وأخٌرا  رقى إلى وظٌفة الكاتب الملكى فى عهد 
 المل  سٌتى األول. 

أمنمؤوبت) عهد الملك رعمسٌس 
 الثانً(

 

 

رئٌس الشونة ثم رقى لوظٌفة " الكاتب " ثم تولً منصب 
 الكاهن المطهر لئلل  آمون فى كوش خلفا  ألبٌة.

 
 

اف) عهد الملك  –ونن  –نب 
   رعمسٌس الثانً(

تولً منصب الكاهن األعلى والمشرؾ على الخزانة والؽبلل 
التى تأتى إلى مخازن اإللة آمون ومشرفا  على كافة طوائؾ 
  ً الضٌاع فى طٌبة، المشرؾ علً األقواس التسعة و أخٌراَ

 رقً إلً المبعوث الملكً .

خونسو)عهد الملك –إن –باك 
 رعمسٌس الثانً(

وة التدرٌب بسبلح المركبات بدأ حٌات  الوظٌفٌة كجندى فى ق
الحربٌة ، كما خدم فى األصطبل الملكى األول ، ثم أنخرط فى 
 السل  الكهنوتى حتى وصل إلى مرتبة الكاهن األول لئلل  آمون
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 قائمة األشكال

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( نقش صخري للموظف حوي0شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نقش صخري للموظف ستاو0شكل رقم )
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Orientale, Le Caire. 
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