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 : السدتخمص
يتشاول ىحا البحث دراسة تاريخية وحزارية لسجسؽعة مؼ الؽزراء حسمؽا اسػ "إي مخو          

 "Iy-mrw  في السرادر الشرية في عرخ األسخة الثالثة عذخة ،ودورىػ الدياسي واإلداري مؼ
والترؽيخية التي تخجع إلي ذلغ العرخ خاصة  خالل القابيػ  السعمؽمة في السرادر الشرية

والحي ورد ذكخه عمي لؽحة محفؽظة بالستحف السرخي  ،(1"رقػ ) Iy-mrwالؽزيخ "إي مخو 
ف تؽريؼ تحت رقػ وورد ذكخه أيزًا عمي تسثال محفؽظ في متح ،CG20690بالقاىخة  تحت رقػ 

بخج  ؽ صاحب تسثال ىيجلفي ،(2" رقػ )Iy-mrwمخووكحلغ الؽزيخ "إي  ،(1)انعخ شكل1221
)انعخ  A125ولو تسثال آخخ محفؽظ حاليًا في متحف المؽفخ تحت رقػ  ،(2)انعخ شكل274رقػ 
والحي ورد اسسو مجونًا عمي لؽحة محفؽظة بالستحف  ،(3واخيخًا الؽزيخ "إي مخو" رقػ ) (،4شكل

 .JE5245السرخي بالقاىخة  تحت رقػ 
 الكمسات الجالة :

،حاكػ االقميػ ،البخديات ،التساثيل   imy-r niwt TAtyلسذخف عمي السجيشة والؽزيخ ،ا  TAtyالؽزيخ   
  ،السقابخ، المؽحات

 
Abstract 
This research deals with a historical and civilizational study of a group of The Viziers who 

carried the name "Iy-mrw" in textual sources in the thirteenth dynasty period, and their 

political and administrative role through their titles known in the textual and graphic 

sources that date back to that period, especially the Vizier " Iy- mrw "No. (1), which was 

mentioned on a Stela preserved in the Egyptian Museum in Cairo under the number 

CG20690, and it was also mentioned on a statue preserved in the Turin Museum under No. 

1220 (see Figure 1), as well as  The Vizier" Iy-mrw "No. (2), He is the owner statue of the 

Heidelberg No. 274 (see Figure 2), and he has another statue that is currently preserved in 

the Louvre Museum under No. A125 (see Figure 4), and finally the Vizier " Iy-mrw "No. 

(3), whose name is listed on a Stela preserved in the Egyptian Museum in Cairo under No. 

(JE52453 see Figure 5(. 

Key Words: 

The Vizier TAty , The chief  of The Town and Vizier Imy-r niwt  TAty , Territory Governor , 

The Papyri , Statues , The Tombs ,The Stela. 
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 تسييج : 
ُتعج األسخة الثالثة عذخة مغ أكثخ فتخات التاريخ السرخي القجيع غسػضًا،          

وييجف البحث إلي دراسة مػضػع  ،در الشرية و األثخية لتمظ الفتخةلُشجره السرا
" خالليا، ومحاولة إعصاء صػرة أكثخ  Iy-mrwالػزراء الحيغ حسمػا اسع "إي مخو 

ضػء العجيج مغ الفجػات التي تقف عائقًا امام تكػيغ  وضػحًا عغ تمظ الفتخة في
 ،" خالل عرخ تمظ األسخة Iy-mrwصػرة شبة كاممة عغ الػزراء السدساة بـ"إي مخو

تي اآلن عمي مقابخ ىؤالء ومغ أىع السذكالت في ىحا البحث إنو لع يتع العثػر ح
 بعج. مسا احجث بعس الفجػات  في مػضػع البحث التي لع تعالج  ،الػزراء

 اسباب اختيار مؽضؽع البحث:

يخ ىحا السػضػع ىػ تحجيج التغيخات التي حجثت في مشرب الػز  كان الجافع الختيار
لقاب السدتحجثة التي خالل عرخ األسخة الثالثة عذخة، وكحلظ تدميط الزػء  عمي األ

 اتخحىا الػزراء في عرخ األسخة الثالثة عذخة  .
 طار الدمشي لسؽضؽع البحث :اإل

تغصي الجراسة عغ الػزراء الحيغ حسمػا اسع إي مخو في عرخ األسخة الثالثة       
، سػف اتبع ق.م ( 98:7-;997الثالثة عذخة  ) األسخة  عذخة  الفتخة الدمشية مغ

قائع عمي أساس وصف وتحميل األحجاث التاريخية لفتخة  عمسياً  في بحثي مشيجاً 
 األسخة الثالثة عذخة . الػزراء الحيغ حسمػا اسع إي مخو في عرخ

 -إشكالية وتداؤالت الجراسة :

 تحاول الجراسة  اإلجابة عمي التداؤالت اآلتية :

 ىل حجث تغيخات في مشرب الػزيخ خالل عرخ األسخة الثالثة عذخة ؟-9

 ما ىي االلقاب السدتحجثة التي اتخحىا الػزراء في عرخ األسخة الثالثة عذخة؟ -2
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 اليجف مؼ الجراسة :  

 معخفة الجور الدياسي واإلداري لمػزراء في عرخ األسخة الثالثة عذخة.-9

 التعخف عمي ندب الػزراء في األسخة الثالثة عذخة مغ خالل القابيع.-2

 -الجراسات الدابقة : 
1. von Beckerath, J, "Notes on the Viziers 'Ankhu and 'Iymeru in 

the Thirteenth Egyptian Dynasty."JNES 17 (1958), pp 263-268. 

تشاول بذكل مخترخ حرخ لبعس أسساء الػزراء والسػضفيغ بأسساء عشخػ وإيسخو 
 والسمػك الحيغ عاصخوىع  91خالل عرخ  األسخة 

2. D,L, McCormack., Dynasty 13 kingship in ancient Egypt : A 

study of political power and administration through an investi-

gation of the royal tombs of the late middle kingdom , the thesis 

for the degree of doctor of philosophy, university of Pennsylva-

nia ,2008. 

مخكدا عمي اآلثار  91تشاول برفة عامة الػضع الدياسي واإلدارة في عرخ األسخة 
 األسخة .  تمظالسمكية في 

                                                                                                                                                                                                                                                  " في عرخ األسخة الثالثة عذخة :Iy-mrwالؽزراء "إي مخو     

 (:1" رقػ )Iy-mrwواًل: الؽزيخ "إي مخو أ

 تؽارث مشرب الؽزارة خالل عرخ األسخة الثالثة عذخة :-1

ػضفيغ الحيغ تقمجوا مشرب لع يكغ ىشاك مدمظ شائع وواضح يتبع مع الس       
غمب حاممي لقب الػزيخ خالل األسختيغ أ ففي عرخ الجولة القجيسة نجج أن  ،الػزارة
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ية في الدغ ساس األسبكاوكانت الػزارة تتع عمي  ،ابعة والخامدة كانػا أبشاء لمسمظلخ ا
 (1).ن الذخز كان ال يدال يتستع بالحطػة السمكيةأأو السخكد وذلظ بذخط 

الجولة القجيسة الػزارة في عرخ  مشرب سمػكالوال يػجج دليل يذيخ إلي تػلي       
ي األقل مغ أبشاء خػفػ السجفػنيغ في وقج وصل أربعة عم ،قبل بمػغيع العخش

–السراشب الخئيدية مغ الجبانة الذخقية في الجيدة إلي مشرب الػزارة وىع "كاوعب 
وبالسثل ابشاء خفخع الحي يبجو أن دفشػا  خع اف خػفػ "، –اسع مفقػد -خع اف ميشػ

كاورع في السقابخ الرخخية شخق ىخمو بالجيدة العجيج مشيع وصل إلي الػزارة وىع "بي
بيشسا لع يرل خػ ان رع االبغ األكبخ لسشكاورع إلي  اون ميشػ" ،-نب ام اخت–

ومغ ذلظ الحيغ فراعجًا حتي نياية عرخ الجولة القجيسة ال يػجج أي أحج  الػزارة ،
 ،لخغع مغ أنيع مشحػ لقب ابغ السمظوذلظ عمي ا ،غ البيت السالظ وصل إلي الػزارةم

وكان يتع  ،قت مػضفيغ مغ خارج البيت السالظفي ذلظ الػ  الحيغ  تػلػا الػزارة ػاوكان
 (2)تخقيتيع إلي مشرب الػزيخ بشاًء عمي الكفاءة في اإلدارة .

 ،ل وزراء ذلظ العرخ لقب ابغ السمظفمع يحس ،أما في عرخ الجولة الػسصي      
ف مشح مشتر والػسصي والحجيثة صار كسا كان عميح أن األمخ في الجولتيغ لحلظ ُيخج  

ست ئجيسة مع بعس االختالفات التي تػااألسخة الخامدة وحتي نياية عرخ الجولة الق
 ،ة التي عاشتيا مرخ في تمظ العرػرمع الحياة االجتساعية والدياسية واالقترادي

أشارت إلي تػارث مشرب الػزيخ ألكثخ مغ  ونحكخ سمدمو ندب بعس الػزراء التي

                                                           
(1    

Strudwick, N., The Administration of Egypt in  the old kingdom ,London 

,1985, pp.319-20.                                                                                                              

 لوسيذ هي الذراضت عي اضوبء ّالقبة ّزراء تلل الورحلت راجع؛

خاله جببًت هظبُر االضطراة في ًِبيت األضرة الخبهطت هي  ،حطي هصطفي عالء الذيي يبضويي

مليت اآلثبر جبهعت القبُرة  ،رضبلت هبجطتير غير هٌشْرة ،ص "دراضت تبريخيت أثريت تحليليت"ًّي

     22-121 ص ،192-981ص ،م1196
(2  (

Naguib Kanawati, "Governmental Reforms in Old Kingdom Egypt", in: 

Journal of Near Eastern Studies 42, ( 1983), pp. 154-55.   
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عج ابيو زيخ بتاح حتب مشرب الػزارة بفقج ورث ابغ الػ  ،شخز مغ عائمة واحجة
 (9).خالل عرخ األسخة الخامدة

واخخ عرخ الجولة أيا رأسًا بخأس مع العخش نفدو في بمغت الػزارة ذروة سمصت      
الػسصي حتي نياية األسخة الثامشة عذخة فسغ قػائع السمػك التي بقيت والتي تحتػي 

نجج أن السمكية إنيارت بذكل خصيخ  ،السمػك حتي األسخة الثالثة عذخة عمي أسساء
وفي ضل غيبة الػثائق  ،ببقائو في شيبو إال بفزل الػزيخ ولع يحتفع الشطام السمكي

خح بشسػذج ألوضاع الدياسية التي أدت إلي األاإلخبارية الحكيكية عميشا أن ندتذف ا
ي ن الػزيخ إي مخو ابغ الػزيخ عشخػ مغ أسخة خجمت فأحيث  ،تػارث مشرب الػزيخ

الطاىخ أن ، و يغ خالل عرخ األسخة الثالثة عذخةالػزارة في ضل خسذ ممػك متتابع
، ويبجو أن الػزراء في في السشرب -الػزيخ عشخػ –بيو أالػزيخ إي مخو قج خمف 

 (2)أواخخ األسخة الثالثة عذخة كانػا مغ نقذ العائمة التي يشتسي إلييا الػزيخ عشخػ.

 ،نادرًا ما تكػن بيشيع صمو قخابة ألسخة الثالثة عذخةخخي كان ممػك اأومغ جية       
وربسا يكػن ذلظ الػقت  ،يخ حتي أصبحت مػازية لدمصو العخشومع تشامي سمصو الػز 

جمت كػثيقة يدتخشج بيا الػزيخ رسيت فيو اختراصات الػزيخ ومدئػلياتو ثع سُ أُ الحي 
ي وزارة رخسي شا الدمغ حتوعشجما يتقجم ب ،ويخجع إلييا الػزراء في السدتقبلفي عسمو 

العخش لقػتو  ةنجج أنو عمي الخغع مغ استعاد ،ةعرخ األسخة الثامشة عذخ مغ رع 
تيا مشح عرخ األسخة يحكخ مغ الحقػق التي اكتدبو وجبخوتو لع تفقج الػضيفة شيئًا 

حال صارت الػزارة في إحجي جدئياتيا مختمفة اختالفًا واضحًا  وعمي أي ،الثالثة عذخة
 (1)خ األسخة الثامشة عذخة عسا كانت عميو في سابق عرخىا.مشح عر

                                                           
(1  ( 

Helck, W., Zur  Verwaltung des Mittleren und Neuen Richs , Leiden-

Koln,1958,
 
p.439. 

(2 ( 
Hayes, W.C., A Papyrus of the late middle kingdom in the  Brooklyn 

Museum , Brooklyn, 1955, p.146. 
1))

قذيوت ،ترجوت أحوذ زُير ضلين جيوس) ث.ج( ،الحيبة أيبم الفراعٌت هشبُذ هي الحيبة في هصر ال 

 41، ص9112،الِيئت الوصريت العبهت للنتبة ،القبُرة 
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 ندبو:-2
شبقًا لسا جاء  ،" Mrryt" مغ زوجتو الديجة "مخريت anxwىػ ابغ الػزيخ "عشخػ 

فيحكخ  ،(9)انطخ شكل  9221تػريغ تحت رقع عمي نقػش تسثالو السحفػظ بستحف 
 الشز ما يمي :

Imy-r  niwt TAty  imy-r Hwt wrt 6 Ii-mrw sA  Imy-r niwt TAty  anxw 
-Iyو والسذخف عمي القاعات الدتو الكبخي إي مخ  ،الػزيخ ،"السذخف عمي السجيشة

mrw   ابغ السذخف عمي السجيشة الػزيخ عشخػanxw. (9) 

   
في   بالكخنظ ومحفػظ وثخ عميابغ الػزيخ عشخػ عُ Iy-mrw ( تسثال 9شكل ) 

 متحف تػريغ

 نقال عغ ؛
https://en.wikipedia.org/wiki/Iymeru_(son_of_Ankhu)#/media/File:Statue_Iy

meru_Turin.JPG 
 

 لقابو :أ-3
 لقاب مشيا :أ( عجة 9اتخح الػزيخ إي مخو رقع ) 

                                                           
(1  ( 

Newberry P. E. ,"Extract from my Notebook" in: Proceedings of the so-

ciety  of  Biblical Archaeology"  VII , 1903, p.360.                                                                       

https://en.wikipedia.org/wiki/Iymeru_(son_of_Ankhu)#/media/File:Statue_Iymeru_Turin.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Iymeru_(son_of_Ankhu)#/media/File:Statue_Iymeru_Turin.JPG
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 : Imy-r niwt TAtyوالؽزيخ  السذخف عمي السجيشة-1
والػزيخ ( في عرخ  )السذخف عمي السجيشة   imy-r niwt TAtyضيخ لقب     

الحي تجاخل معو المقب   TAty sAb TAtyوتصػر ىحا المقب مغ المقب  ،الجولة الػسصي
imy-r niwt mr، ستقخ في شكمو الشيائي ا ثعimy-r niwt TAty  مشح عرخ الجولة

 (9)خ الجولة الحجيثة.الػسصي وشػال عر
في عرخ الجولة  imy-r niwt TAtyوائل الػزراء الحيغ حسمػا لقب أومغ      

خخ ممػك عرخ األسخة الػسصي؛ الػزيخ أمشسحات في عيج السمظ مػنتػحتب الخابع آ
وقج حسل  ،كًا عمي رأس األسخة الثانية عذخةصبح فيسا بعج ممأوالحي  ،الحادية عذخة

 خجع ىحا المقب فيوقج تُ  ،ج مع الكيام بسيام وضيفتو بالفعلالججي ىحا المقب الػزاري 
  (2) .ألن الػزيخ ربسا كان رئيدًا لمسجيشة الجشػبية ،كثيخ مغ األحيان "حاكع العاصسة"

 ،ي مخو ابغ الػزيخ عشخػ ىحا المقبوفي عرخ األسخة الثالثة عذخة اتخح الػزيخ إ   
 (:9)انطخ شكل  9221كسا ورد عمي تسثالو بستحف تػريغ 

 
Imy-r niwt TAty Imy-r Hwt  wrt 6 Ii-mrw 

 (1)"الكبخي إي مخو ةتوالسذخف عمي القاعات الد ،الػزيخ ،"السذخف عمي السجيشة
 : CG20690يزًا عمي لػحة محفػضة بالستحف السرخي تحت رقع أوورد   

 
Imy-r  niwt  TAty  Ii-mrw 

 (9)"الػزيخ إي مخو ،"السذخف عمي السجيشة

                                                           
(1 ( 

Weil, A., Die Veziere des pharaonen Reiches, Strassburg, 1908, p.34.                           
(2  ( Hari, R., Horwemheb et la peine Mutnedjement  au la fin de la une Dyn-

astie,Geneve,1964, p.309.   
(3   (

 Newberry P. E. , op. cit. , p.361.                                                                                
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 : Imy-r Hwt wrt 6السذخف عمي القاعات الدتة الكبخي "السحكسة" -2
، وأول مغ حسل ىحا المقب عمي ىحا المقب في عرخ الجولة القجيسةضيخ        

وسخ رع  في مشترف ، الحي ربسا عاصخ السمظ ني KAyاإلشالق ىػ الػزيخ )كاي( 
الػزيخ في مقبخة الػزيخ ، وقج أشار الشز الحي يتحجث عغ واجبات األسخة الخامدة

رخسي رع  إلي أن الػزيخ كان مدئػاًل عغ إرسال واستكبال أو استالم الػثائق الخاصة 
 (2.)، وذلظ يذيخ إلي مدئػليتو عغ القزاءسة ومدئػل أيزًا عغ السحكسةبالسحك

، فمع يحسل أي مغ وزراء الجشػب في عرخ الجولة القجيسة لقب أما في األقاليع       
 imy-r Hwt wrt sisw.(1)الكبخي عمي القاعات الدتة  السذخف

 Inty-f-iqrأما في عرخ الجولة الػسصي فقج حسل الػزيخ انتي اف إيكخ           
ب السذخف عمي مغ عيج السمظ سشػسخت األول مغ عرخ األسخة الثانية عذخة لق

 wrt"ستبجلت فيو الرفة والحي اُ   imy-r Hwt aA sisw العطسي القاعات الدتة
 ولكغ السعشي لع يختل فكمتاىسا يذيخان إلي السحكسة العميا . ،" العطسيaA"بالرفة "

الكبخي  ةوبيحه الرفة يخأس البيػت الدت ،ئيذ األعمى لمعجلوالػزيخ ىػ الخ         
ل عرخ الجولتيغ القجيسة أي الدت قاعات الكبيخة السخررة لجمدات الجولة خال

لي فة القزائية كان الػزيخ يجب أن يشدب نفدو إومغ أجل ىحه الػضي ،والػسصي
جحػتي" فكان يمقب نفدو أحيانًا "كبيخ خسدة بيػت  ،اإللييغ الحامييغ لمعجل والحق

 (4) .، وكحلظ لقب "كاىغ ماعت" خالل عرخ االسخة الخامدةمشح بجاية األسخة الخابعة

بسا الػحيج الحي ر وُيعج لقب السذخف عمي القاعات الدت الكبخي ىػ المقب          
 ،فقط خاصة في عرخ الجولة القجيسة ًا عمي الػزيخترخ يحسل دورًا محجدًا وكان مق

                                                                                                                                                   
(1 ( 

Gauthier, H., "Trois Vizirs du Moyen Empire", in: ASAE XVIII, caire, 

1918, p.265.   
1)) 

، هنتبت عِذ الِنطْش ّتأضيص االهبراطْريت :4حطي )ضلين( ، هْضْعت هصر القذيوت ، جـ 

 .581م، ص1119رة ، القبُرة االض
(3   (  

Strudwick, N., op. cit., p.318.              
                                                       

4) )
 .11ترجوَ عببش بيْهي ، القبُرة د.ث ، ص ،هصر جبك فبًذيَ ، ،دّريتْى 
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وقج خمف لشا  ،الػزيخ كان يترخف كسحكسة استئشافويحكخ لشا "ستخودويظ" أن 
الشداع  وخاصةً  ،شخاف عمي السحكسةمشيا اإل ؛ػزيخ رخسي رع عجد مغ ميام الػزيخال

 (9).ا أخخي محميةعمي ممكية األرض وقزاي

وورد ىحا المقب عمي تسثال الػزيخ إي مخو ابغ الػزيخ عشخػ السحفػظ بستحف تػريغ 
 .(9سا ذكخنا سالفًا )انطخ شكل ك 9221تحت رقع 

 : TAtyلقب الؽزيخ -3

سة في العيج الصيشي)عرخ يطغ بعس السؤرخيغ أن وضيفة الػزيخ كانت قائ         
ججت عمي صالية تسجون في ذلظ عمي الكتابة التي و ويع ،سخات السمكية(بجاية األ

تب فػق حيث يذاىج عمييا شخرية صغيخة الحجع عغ السمظ وتتبعو وقج كُ  ،نعخمخ
د نطخية نيا مجخ إأو  ،؟TAtyفيل كانت ىحه الكمسة شكل بجائي لكمسة  Ttرأسو كمسو 

لسػجػد ولكغ ىشاك مغ العمساء مغ يعتبخ ىحا الذخز ا ،لحلظ مغ الرعب األخح بيا
 (2).الرػرة األولي لسغ سيربح فيسا بعج وزيخاً  ىػ أمام السمظ

الجيخي يخجع لعرخ األسخة وورد ذكخ ىحا المقب عمي إناء مغ الحجخ          
وأن كمسة الػزيخ فيي  ،مًا حتي نياية عرخ الجولة الػسصيوضل مدتخج ،الثانية

سشرب في وكان يشطخ ليحا ال ،يذ الػزراء في مجتسعاتشا الحجيثةتقتخب مغ مفيػم رئ
ويعيج بو إلي أحج أعزاء العائمة السالكة وتفزياًل  ،األصل عمي إنو مشرب واحج

حيث  ،مغ عيج السمظ مشكاورع إلي أحج أبشاء السمظ ثع شخأ عميو تصػر سخيع بجايةً 
واستسخ ىحا الػضع  ،و ندبأ ةقخاب ةرب رجال لع تكغ تخبصيع بالسمظ صموصل السش

 ةفشجج في عرخ األسخة الثالثة عذخ  ،ل عرخ الجولتيغ الػسصي والحجيثةبعج ذلظ خال
أن الػزيخ إي مخو ابغ الػزيخ عشخػ ىػ مغ عائمة قػية تقمجت مشرب الػزارة خالل 

                                                           
(1 ( 

Strudwick, N., op. cit.,  p.332.                                                                                       
1)) 

 ، دار الفنر للذراضبث1ط ترجوت هبُر جْيجبتي، ،تبريخ هصر القذيوت ،جريوبه )ًيقْال( 

 .51ص  ،9111ّالٌشر ّالتْزيع، القبُرة،
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 ،تكغ تمظ العائمة مغ البيت السالظولع  ةوالثالثة عذخ  ةعرخ األسختيغ الثانية عذخ 
الػزارة في عيج السمظ امشسحات حيث كان ججه الػزيخ سامػنتػ  قج تػلي مشرب 

بيو الػزيخ عشخػ مشرب أج في حيغ تقم   ،ةالثالث خالل عرخ األسخة الثانية عذخ 
 (9)الػزارة خالل عيج خسذ ممػك مغ عرخ األسخة الثالثة عذخة .

تع العثػر واني حجخية أوجج ىحا المقب عمي   Louer لػيخ وذكخ ستخوديظ  أن      
وكان يحسمو شخز  ،تحت ىخم السمظ زوسخ بدقارة جػدةالسػ  عمييا في الجىاليد

ىي  هوىح ،في التاريخ لبشاء اليخم السجرج ربسا كان سابقاً و  ،Mn-kA كا -مغ يجعي
اية عرخ في بج Nfr-mAat قبل TAtyالسخة الػحيجة السؤكجة التي عثخ فييا عمي لقب 

مظ زوسخ خالل سمغ عيج ال  Ii-m-Htpيزًا إيسحتب أواتخحه  ،(2)األسخة الخابعة 
 (1).عرخ األسخة الثالثة

 :عمي نقر صخخي بالشػبة كسا بالذكلورد ىحا المقب لمػزيخ إي مخو 

 
TAty  Ii-mrw 
 ""الػزيخ إي مخو

يزًا عمي لػحة محفػضة بالستحف السرخي بالقاىخة تحت رقع أكخ ىحا المقب وذُ 
CG20690 : 

 
TAty  Ii-mrw 
 "الػزيخ إي مخو"

                                                           
(1)

 Weil, A.,  op. cit. , p.34.                                                                                                 
(2  (

Strudwick, N., op. cit., p.304.                                                                                         
(1)
م 9181القبُرة  ،بيهي أقذم العصْر حتي الفتح العرهعبلن تبريخ ّحضبرة هصر  ،تْفيق )ضيذ( 

 .995-994،ص
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 (:2رقػ ) Ii-mrwي مخو ثانيًا: الؽزيخ إ

 ندبو:-1

 ى (، ويخ 2)انطخ شكل 294لو بييجلبخج رقع كسا ورد عمي تسثا ،ىػ ابغ "إي مخو"
كان  Iy-mrw- nfr- kA-Raنفخكارع"  –أن الػزيخ"إي  مخو   Grajetskiجخايتدكي 

-Iy" وأن والجه  الحي يجعي "إي مخو  ،وزيخًا تحت حكع السمظ سػبظ حتب الخابع

mrw مو تجعي أو  ،(9)ان يحسل لقب "حامل الختع السمكي " و"مجيخ القاعة"أيزًا ك
 sAt-imn.(2)مػن أالديجة سات 

 
 

 294( تسثال الػزيخ إي مخو بستحف ىيجلبخج رقع 2شكل )

 نقاًل عغ ،

Habachi, L., BIFAO  81 , Le caire , 1918, pl.III. 

سع الػزيخ إي مخو أ( 1ثخ عمييا بالكخنظ )انطخ شكلوتتزسغ نرػص لػحة عُ       
Iy-mrw مجيخ قاعة اإلستساع ابغ : 

                                                           
(1 ( 

Grajetski,W., Court official of the Middle Kingdom, London, 2009, p.38 . 
(2  ( 

Habachi, L., New Light on the Vizier Iymeru , Son of the Controller of 

the hall , Iymeru , in: BIFAO 81, Le caire, 1981, pp.29-39.                                       
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 (1شكل )                        

 Iy-mrwسع الػزيخ "إي مخو"أتتزسغ   لػحة عثخ عمييا بالكخنظ
 ؛عغ نقالً 

Habachi, L., BIFAO 81,1981 ,pl.VI. 
Htp di nsw (n) imn Ra , mrwty di.f prt- xrw t  irtt kA Apdw Ss mnxt , 
xt nbt  nfrt  wabt anxt nTr , imy-r niwt TAty imy-r Hwt wrt 6 Ii-mrw 
nb imAx sA xrp wsxt Ii-mrw mAat xrw 

 محبػبو يعصي قخبانًا بخخوج الرػت مػن رع ،سعبػد أجل الأقخبان ييبو السمظ مغ "
 الحى يحيا عميو وكل شيء جسيل وشاىخ ،خبد ولبغ والباستخ وكتان غ(م )مكػن 

 ،الكبخي إي مخو ةالػزيخ والسذخف عمي القاعات الدتالسذخف عمي السجيشة و  ،دسعبػ ال
 (9)".الديج السبجل ابغ مجيخ القاعة إي مخو صادق الرػت

يػضح لشا  ،ابغ إي وىشاك نقر صخخي في مشصقة وادي الحسامات لمػزيخ إي مخو
 ندبو :

                                                           
(1  (

Habachi L., op. cit., p.36.                                                                                                                                                                                  
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Imy-r axnwty  srmni mAat xrw  iry n snbtsfi TAty  Ii-mrw Imy-r pr 

Nb anx sA 
 ،صادق الرػت السػلػد مغ سشب تفي ،سخمشي ،ستساعاأل"ابغ السذخف عمي قاعة 

 .نب عشخ"ابغ " ،السذخف عمي البيت ،ي مخوإ الػزيخ
 لقابو:أ-2

، وىػ (2)انطخ شكل294متحف ىيجلبخج رقع لقابو عمي تسثال محفػظ في أذكخت 
، حيث أن صاحب التسثال )الػزيخ لكخنظثخ عميو في اتسثال مغ الجخانيت الخمادي وعُ 

يقػم البخدي التي  ة( يجمذ متخبعًا في وضع الكاتب، ويعمػ قجماه لفاف2قعإي مخو ر 
عمقة عمي كتفو األيدخ، ويختجي ، أما لػحة الكاتب فيي مُ بالكتابة عمييا بيجه اليسشي

البخدي  ةفويعمػ لفا ،شان مغ األشخشة تمتفا حػل الخقبةسسيكة وشػيمة بيا اث ةنكب
 الشز التالي:
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iry-pat  HAty-a  TAty krw Hr stp sA  , m pr anx pr smi n.f  xrt sStA  , 
imy-r niwt ,TAty imy-r Hwt wrt 6 sAb , TAty  ii mrw ir n xrp  mnat  pr  
ii mrw mAa xrw , ir xft  wD mdw n  nsw-bity  nb tAwy " xa nfr ra"  
di anx , sA  Ra "sbk Htp" di anx rdit twt pn siA.f Hr Sms r bw Xr Hm.f  
anx wDA snb m Hwt nTr nt imn-ra  nb nswt tAwy   xnt  ipt  swt 

الحي في قرخ السمظ، السذخف عمي الفخق، السختز ، الػزيخ ة"األميخ الػراثي والعسج
بخي، الحي الك ةالػزيخ والسذخف عمي السحاكع الدت، السذخف عمي السجيشة و باألسخار

، الحي يعسل يختز بالدتارة، الحي يخاقب مقخ السخضعات، إي مخو صادق الرػت
عصي مُ  ،حتب" ، ابغ رع "سػبظمرخ العميا والدفمي "خع نفخ رع" وفقًا ألمخ ممظ

ي معبج ، فليرح ،تسثال حيث يأمخ جاللتو )؟( ليحيا، ليدمع، يػضع ىحا الالحياة
 (1).تقجم الكخنظ"، الحي يأمػن رع سيج عخوش األرضيغ

تسثال آخخ محفػظ بستحف المػفخ تحت رقع ( 2) ولمػزيخ "إي مخو " رقع       
A125  ثخ عمي ىحا وعُ ، (2) نفخكارع"-سع "إي مخوأوالحي يحسل  ،(4)انطخ شكل
يسثمو واقفًا ، ونجج التسثال ج الكخنظ ومرشػع مغ حجخ الجخانيتبسعب  A125التسثال 

، ويدتشج التسثال وىػ الدي الخاص بالػزيخ ةشػيم ةختجي عباءيتقجم بقجمو اليدخي، وي
 عمي عسػد ضيخ ويعمػ ىحا العسػد الشز التالي :

                                                           
(1  (

Habachi, L., op. cit., p. 29-39.                                                                                        
(2  (

Von Beckerath,"Notes on the Viziers Ankhu  and Iymeru  in the Thir-

teenth dynasty " in: JNES 17,(1958), pp.263-8. 
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Rdi m Hswt  nt xr  nsw  n iry pat  HAty-a , imy-r niwt  TAty , imy-r 
Hwt wrt 6, xa-nfr-kA-Ra, Ii-mrw nb imAx , xft  wbA  wrw  mr rdit pr 
n nb.f m tA Hwt  nt HH  n rnpt  Htp  kA sbk-Htp 

ػزيخ ، والسذخف عمي "يُعصي كيبة مغ السمظ إلي األميخ والحاكع ، ورئيذ السجيشة وال
، أعصي افتتاح القشاة العطيسة نفخكارع" السبجل، بعج–مخو  الكبخي ،"إي ةالقاعات الدت

 (1)لتخضي روح سػبظ حتب" ،شدل لديجه في معبج مالييغ الدشيغم
 فيحكخ الشز: A125خخ يعمػ عباءة الػزيخ إي مخو عمي تسثالو رقع أوىشاك نز 

 
Imy-r niwt  ,imy-r  Hwt  wrt 6 , wr  Nfr-kA-ra  Ii mrw 

 (2)السذخف عمي السجيشة ، السذخف عمي القاعات الدتة الكبيخة ، نفخكارع إي مخو" "

                                                           
(1)   Vandier J., Manuel De Archeologie Egyptienne , Tom III ,Les Grandes 

Epoques La Statuaire, paris, pp.227,250.   see, Elithebth  Delange , cat. Des 

Statues  egyptiennes   du Moyen  Empire,  paris, 1987, p.66.                                                
(2  (

Habachi, L., op. cit., pp.29-39.                                                                                                                                   
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 ( تسثال الػزيخ إي مخو بستحف المػفخ 4شكل )
 نقاًل عغ ؛

Habachi, L., BIFAO  81 , Le caire , 1918, pl.V. 

 

 (:3رقػ ) Iy-mrwثالثًا: الؽزيخ "إي مخو" 
 ندبو:-1

ىػ ابغ الػزيخ وحاكع اقميع الكاب السجعػ "آي" ،شبقًا لسا جاء عمي لػحة       
 (.7)انطخ شكل JE 52453محفػضة بالستحف السرخي بالقاىخة تحت رقع ـ



 (2126ديسمبر -أكتوبر ) 16ع                           جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 في المصادر النصية Iy-mrwسم "إي مرو" أوزراء حملوا                   علي رجب حامد حسن     

 

   
 

966 

 

 عذخة: دوره في عرخ األسخة الثالثة-2
( 7)انطخ شكل JE52453رقع  تحت الستحف السرخي  محفػضة في تذيخ لػحة     

ثة إلي الجور اإلداري الحي لعبو الػزيخ إي مخو ابغ الػزيخ آي في عرخ األسخة الثال
سصخًا  27، وتحتػي عمي ثخ عمييا في الكخنظ، وىي لػحة مغ الحجخ الجيخي عُ عذخ

جعي كبدي وكان يخ إلي عقج بسقتزاه أن شخرًا يأفكيًا مغ الشقػش الييخوغميفية تذ
دبشًا مغ الحىب لكي يتشازل الذاكي  81قميع أراد أن يحرل عمي إيشدب لو أنو حاكع 

الػضيفة الستشازل عشيا ىي وضيفة مػروثو و  ،بسػبظ نخت عغ وضيفتو كحاكع الكا
يات عغ الجج الحي عيغ بعج ذلظ وزيخ في عيج السمظ "آني" الحي يخجع إلي نيا

 عرخ األسخة الثالثة عذخة فقج جاء في الشز :

 
Snn m Dd Hm nTr n Hr Nxn sbk nxt war.tw n ATt HKA kbsi in r xA n 
wHm n wart mHtt m xA n  TAty Hat sp 1 hAw xw anx , snb pA sprw n 
Dd  ii n m rwD n sA nswt imy-r gs pr , sbk-nxt r Dd rdi n.i nbw dbn  
60  m nbw Hr  biA  Hr Hbsw bdt  n.i  imy-r  swDt n wart n  ATt  HKA  
kbsi , n ra  n.f n st sp  Hr.f  Sd  Tw  n  ma.f 

، نخغ سػبظ نخت والحاكع كبدي ، وقج تع بحثيا "ىحا التشازل باسع كاىغ حػرس
سالي ومقخ الػزيخ في العام األول، فميحيا وليدمع بػاسصة السذخف عمي األقميع الذ

، ويقػل في التشازل ، جئت ألمثل ابغ السمظ ، السدئػل األكبخ سػبظ نخت ، يرحول
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 فمتعصي ذلباً ستػن دبشاً مغ الحىب والبخوند والسالبذ والحبػب لمسدئػل األعمي
 (9)ولقج أسقصت ىحه الذكػى ضجه" ،كبدي

وندتشتج مغ لػحة الػزيخ إي مخو السحفػضة بالستحف السرخي بالقاىخة تحت        
كل إقميع مقدع ، وكان قاليعأ ةمرخ كانت مقدسة إداريًا إلي عج؛ أن JE52453رقع 

: مقاشعة الذسال ومقاشعة ق عمييسا شبقًا لمتقديع الجغخافي، ويصمإلي قدسيغ إدارييغ
، فحكام األقاليع كانػا إلي قسة الفداد اإلداري والخشػة يزاً أ، وتذيخ المػحة (2)الجشػب

غ عغ اإلدارة السخكدية لمجولة، ويتزح ىحا مغ خالل نطام قمييعتبخون أنفديع مدت
، والتعامل مع بشوداخل العائمة الػاحجة مغ األب إل ستيالء عمي السشرب وتػريثواإل

 السشرب عمي أنو ممكية خاصة يسكغ بيعيا وشخاؤىا.
 : (1)بشذخ الشز الييخوغميفي لمػحة عمي الشحػ التالي Maxim Panovوقام 

 

                                                           
(1)  

  Lacau, p.," Une stele Juridique de karnak VII" in: Proceedings of the 

society  of Biblical Archaeology 25,  Le caire, 1903, pp.30-31.                                              
1)) 

، الوجلص األعلي لآلثبر 1بذٍ الطيذ)رهضبى( ، رؤي جذيذة في تبريخ هصر القذيوت ، جع

 .425-424ص م ،1116،القبُرة 
(3  (

Maxim Panov, Document of the Office Sale (Stela Cairo JE 52453), 

Manuscript, Vol. 13, 2020, no. 1, pp. 89-94. 
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 JE52453نز لػحة الستحف السرخي بالقاىخة رقع  (7شكل )

 نقاًل عغ؛
Maxim, Panov, Document of the Office Sale (Stela Cairo JE 52453), 

Manuscript, Vol. 13, 2020, no. 1, pp. 89-94. 

 الخاتسة:
 Iy-mrwسع "إي مخوأغ إشارات نرية وأثخية عسغ حسمػا استشادًا إلي ما تع تشاولو م

 بػا بمقب الػزيخ خالل عرخ األسخة الثالثة عذخة يتزح ما يمي:" وتمق
ولكغ كان بالتعييغ مغ  إن تػريث مشرب الػزيخ بجأ مشح عرخ األسخة الخامدة-9

ب الػزيخ بالػراثة وليذ صبح مشرألكغ في عرخ األسخة الثالثة عذخة و  ،قبل السمظ
 عرخ .حيث سيصخ الػزراء عمي مقاليج الحكع في ذلظ ال ،بالتعييغ

 ى ار والتتابع لمسمػك، وعجم قجرة سػ ستسخ أن الزعف الػاضح في عشرخ األ -2
 ى وعمي الشكيس مغ الجانب األخخ نخ  ،يع مغ تكػيغ عائالت وتػريث الحكعالقميل مش
رعػن كمسا سشحت ليع الطخوف ، وال يتػ جتازون بثبات ىحا التعاقب الدخيعالػزراء ي
، بل ويشجحػن في تػريث مشاصبيع عرخقتخان ببعس مغ أميخات ىحا العغ اال
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، كل ىحا يذيخ إلي طع ممػك عرخ األسخة الثالثة عذخة، وىػ ما فذل فيو معشائيعألب
، وأن السمػك لع ةلػقت بالتحجيج كانت ضعيفة ومشيكأن الدمصة السخكدية في ذلظ ا

 فػق العخش ، ولكشيع كانػا مجخد صػرة تػضعنػا ممػك بالسعشي الحكيقي لمكمسةيكػ 
، فيػ الحي يكبس صات الحكيكية كانت في يج الػزيخ، وأن الدملفتخة قريخة و محجودة

 عمييا بقػة.
السحفػضة بالستحف   Iy-mrwويدتشتج مغ نرػص لػحة الػزيخ إي مخو -1

كل ، وكان قاليعأ ةانقدام مرخ إداريًا إلي عج JE52453السرخي بالقاىخة تحت رقع 
لجغخافي: مقاشعة ويصمق عمييسا شبقًا لمتقديع ا، إقميع مقدع إلي قدسيغ إدارييغ

، فحكام إلي قسة الفداد اإلداري والخشػة يزاً أالذسال ومقاشعة الجشػب، وتذيخ المػحة 
، ويتزح ىحا مغ قميغ عغ اإلدارة السخكدية لمجولةاألقاليع كانػا يعتبخون أنفديع مدت

، بشولػاحجة مغ األب إلداخل العائمة ا خالل نطام االستيالء عمي السشرب وتػريثو
 والتعامل مع السشرب عمي أنو ممكية خاصة يسكغ بيعيا وشخاؤىا.

 قائسة السرادر والسخاجع :
 السخاجع العخبية:        

 .م1891القاىخة  معالػ تاريخ وحزارة مرخ مؼ أقجم العرؽر حتي الفتح العخبي ، تؽفيق )سيج( ، -9
، دار الفكخ لمجراسات والشذخ والتؽزيع، 3ط ة ماىخ جؽيجاتي،تخجس ،تاريخ مرخ القجيسة ،جخيسال )نيقؽال( -2

 . 1883القاىخة،
الييئة  ،تخجسة أحسج زىيخ سميػ ،مذاىج مؼ الحياة في مرخ القجيسة الحياة أيام الفخاعشة جيسد) ت.ج( ، -1

 د.ت. القاىخة ،السرخية العامة لمكتاب
، القاىخة ذ االمبخاطؽرية، مكتبة االسخةعيج اليكدؽس وتأسي :4، جـحدؼ )سميػ(، مؽسؽعة مرخ القجيسة -4

 .م2111
 .، القاىخة د.تعباس بيؽمي ةتخجس ،مرخ ،جاك فانجيو ،دوريتؽن  -7
 .م2112القاىخة  ،، السجمذ األعمي لآلثار2رؤي ججيجة في تاريخ مرخ القجيسة، ج ،عبجه الديج)رمزان( -8
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