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 النصية واألثريةفي المصادر  (دمنهور) Dmi-n-Ḥr  مدينة

 مصر القديمة في

أيمن محمد احمد.د


    

 ملخص
احتلت الدلتا نتيجة لموقعها االستراتيجي مكانة واضحة في تاريخ مصر القديمة، 

 Dmi-n-Ḥrومن بينها مدينة  ،وضمت العديد من المدن التي كان لها تاريخ مهم
المصادر النصية واألثرية  من خاللمدينة الالبحث دراسة هذا  ويهدف ،(دمنهور)

في التاريخ المصري القديم،  ؛ وذلك لما لها من أهميةحضارة المصرية القديمةفي ال
ط مسماها في التاريخ رتبخالل العصر الفرعوني، وا امهًم ادوًر لعبتأنها كما 

تبيان أهمية  عليوقد تركزت عناصر البحث  .المعاصر بمسماها المصري القديم
أهم المصادر النصية و المختلفة التي سميت بها، ءقعها، واألسماالمدينة ومو

 راإلشارة إلي أهم المدن المرتبطة بدمنهومع  واألثرية التي تضمنت ذكر المدينة
 .وأهم اآلثار التي خرجت منها، (مسميات محتملة لمدينة دمنهور)

 :الكلمات المفتاحية

 Dmi-n-Ḥrدمنهور، مدينة حور، هرموبوليس بارفا، اإلقليم حور-ان-، دمي ،
 .الثالث
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 :مقدمة

لي أن شبكة فروع الدلتا كانت في حالة من ر الوثائق التاريخية والجغرافية إتشي
، وكان يؤدي هذا التغير والتطور التغير والتطور المستمر طوال العصر التاريخي

جل ذلك نجد ترتيب المقاطعات وعددها من أإلي ظهور أقاليم جديدة واختفاء أخري، 
كما أن فروع  ( ).لينا من العصر الفرعونيم التي وصلت إمختلف في كل القوائ

ا في حدود هذه قاليم، وكان تغيرها يعني تغيًرا ما كانت تمثل حدوًدا لألالنيل كثيًر
جاء ف ( ).؛ ولذا كان عدد األقاليم بوجه عام عرضة للتغيير بشكل واضحاألقاليم

لينا في ا في كل القوائم التي وصلت إترتيب هذه األقاليم وعددها في الدلتا مختلًف
 .المعابد البطلمية، خالًفا لما عليه الحال في الوجه القبلي

أو عاصمة لإلقليم نفسه  ومن هذه األقاليم ظهرت مدن لعبت دور عواصم للبالد
 ( ).م معبوده الرئيسيكان لكل إقلي، كما هيمة سياسية ودينية كبيرةتمثل أ

 عاصمة -( دمنهور) Dmi-n-Ḥrيرجع اختياري لعمل دراسة عن مدينة 
لما لها  ثريةمن خالل المصادر النصية واأل - ضمن أقاليم الدلتامحافظة البحيرة 

، وإلي أنها عاصرت مجموعة من األحداث من أهمية في التاريخ المصري القديم
اط مسماها في التاريخ المعاصر بمسماها المصري رتبوإلالسياسية والدينية الهامة، 

مدن وقري معاصرة فقد استمرت المسميات المصرية القديمة في أسماء . القديم
خر تطوراتها اللفظية التي سجلتها الكتابة القبطية، ومع إضافة كثيرة، ولكن في أ

يرها ضافة كلمات مثل كوم وتل وحجر وغوإ ليها أحيانا،التعريف العربية إأدوات 
ثرية حجار األعبرت عن قدم أماكنها وعن وجود األكوام واأل من الكلمات التي

صل مصري التي تطورت عن أدمنهور وكان من بين هذه المدن مدينة  ( ).فيها
  ( ).قديم يعني مدينة المعبود حور

 

 المدينةموقع : أولا 

 مدن سخمله  العام التقسيم حسب يضم المصري القطرأن  تجدر اإلشارة إلي
، مصر شمال دمنهور مدينة هي أهمية كثرهموأ شهرهموأ ولهمأ دمنهور، اسم تحمل

علي الضفة الغربية لقناة المحمودية علي الفرع الكانوبي للنيل، علي بعد والتي تقع 
كم جنوب شرق محافظة اإلسكندرية، وهي عاصمة محافظة البحيرة    حوالي 

                                                           
 .   ، ص"مدينة مسد "أحمد عبدالحليم دراز،   ))

 .3 ، صاألقاليم حكامحسن السعدي،  ( )
( )

 .   ص، حضارة مصر القديمةرمضان عبده،  
 .  ،   عبدالعزيز صالح، حضارة مصر القديمة وأثارها، ص ( )
  .4 عبدالعزيز صالح، حضارة مصر القديمة، ص ( )
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تعرف وتوجد في مركز زفتي و الغربية، محافظة فيتقع  والثانية (3).بدلتا مصر
شبري -منهوروتعرف بد القليوبية، محافظة فيتقع  والثالثة .الوحشي-دمنهورب
 .كز منفلوطبمر أسيوط محافظة فيتقع  والرابعة. تسمي أيضا دمنهور الشهيدو

 عن ببعيدة وليست الغربية محافظة في وتقع دمنهور كفر تسمي قرية هي والخامسة
 ( ).ولكنها غير مشهورة ،البحيرة محافظة تتبع التي ردمنهو مدينة

المحافظة ولعل سبب اإلشارة إلي المدن المختلفة التي تسمي دمنهور هو تحديد 
 Dmi-n-Ḥrالمدينة محل الدراسة، ولتوضيح سبب الربط بينها وبين  التي تضم

( ة حورمدينة أو بلد)أي " حور-ان-دمي"حيث يدل اسمها  .جغرافًيا من خالل االسم
فكانت مركًزا من مراكز عبادة المعبود حور في ، علي ارتباطها بالمعبود حور

أمتد هذا األقليم في حيث  ( )،الشمال وبالتحديد عاصمة اإلقليم الثالث من أقاليم الدلتا
العصر الفرعوني في مساحة طويلة تقع تجاه الشمال ابتداء من حدود اإلقليم الثاني 

حتي البحر المتوسط علي طول الضفة الغربية لفرع الدلتا في جنوب غرب الدلتا و
أي إقليم " imntyايمنتي "ويسمي اإلقليم في المصرية القديمة  (.الكانوبي)الغربي 
التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة " كوم الحصن"ويشغل حاليا قرية . الغرب
 ( ).البحيرة

افة طويلة في جري مسالذي ي" النهر الغربي"يضم هذا اإلقليم ما يعرف بــ
ولذا يسمي اإلقليم الثالث بالنهر الكبير، وكان من بين المدن  جزء كبير من الدلتا؛

= حور-ان-دمي" Dmi-n-Ḥrالهامة باإلقليم والواقعة علي هذا النهر هي مدينة 

                                                           
(6  ( 

Habachi, L., “Damanhur”, 988; 
 .  3 ص عبد الحليم نور الدين، اللغة المصرية القديمة،

(7) 
Amélineau, E., La Géographie de ĽÉgypte, 115, 116; 

ذكر علي مبارك المدن المختلفة التي تحمل اسم دمنهور دون تحديد المحافظات فيذكر دمنهور بين 
ويقصد بها دمنهور عاصمة )الفسطاط واإلسكندرية وهي في الشرق والجنوب عن اإلسكندرية 

وذكر دمنهور . في بعض كتب التواريخ" انهود-تيم"تسمي بـــ  ، وكانت أيضا(محافظة البحيرة
، وهناك دمنهور أخري من نواحي القاهرة وتعرف "وحشي أو الوحش"ري تعرف بدمنهورأخ
وتتبع محافظة القليوبية شرق النيل علي بعد كيلومتر شمال شبرا الخيمة؛ ثم " دمنهور شبري"بـ

ويتفق محمد رمزي مع .   ،   يدة، صدمنهور الشهيد؛ علي مبارك، من الخطط الجد
Amélineau  بأن دمنهور وحشي من القري القديمة التي تتبع مركز زفتي بمحافظة الغربية؛ محمد
؛ عن مدينة دمنهور التابعة لمركز منفلوط 3 ص ، الجزء الثاني، القاموس الجغرافيرمزي، 

 .  ، صلرابعالقاموس الجغرافي، الجزء امحمد رمزي، : بمحافظة أسيوط، راجع
 . 802، صاللغة؛ عبد الحليم نور الدين، 06 مواقع ومتاحف، صعبدالحليم نورالدين، (  )

 . 3حسن السعدي، حكام األقاليم، ص ( )
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وذلك من خالل النص  (4 )،"مفكات" MfkAt، ومدينة ( ،  خريطة ) "دمنهور
 :األتي
  

 
Dmi-Ḥr itrw imntt rsy Mfkt 

 (  ).مفكت لي جنوبإ...الغربي النهرحور علي -ان-دمي( مدينة)

من  –تقع علي شاطئ النهر الغربي وفي الجنوب  "وردمنه"أي مدينة حور 
-ان-دمي"يتأكد تحديد المدينة و. "مفكات"تقع بلدة سيدة الفيروز  -الثالث اإلقليم 
تي أشار إليها كل من ال Mfktمدينة موقع  تحديد بدمنهور من خالل" حور

Daressy، Gardiner التي  (  )،"تل األبقعين"المقصود بها  (  )كوم أبوبللو، بأنها
حدي مراكز محافظة البحيرة، وكانت تختصر إتتبع مركز حوش عيسي 

-ان-دمي" لمدينةالخاصة الحدود ن بأ Daressyذلك ما ذكره وك (  ).إلي
حيث يوجدوا  (  ).نهور الحديثةدمو ،الخطاطبةمدينة ليست ببعيدة عن " حور

 (3 ).جميعهم بمحافظة البحيرة

نهر )النهر العظيم مدينة غرب التكمن أهمية هذا النص أنه يحدد بوضوح موقع 
 .لي يسار الفرع الكانوبي، حيث تقع دمنهور إ(تل األبقعين) جنوب مفكات، (النيل

                                                           
(  )
 .  ، صدراسة تاريخية لإلقليم الثالثعلي عبدالهادي األمبابي،  

(11) Daressy M. G., “Une Inscription D'achmoun”, 226; Gardiner, AEO II, 160; Montet, P., 

Géographie de L'Égypte, 62; 

.  صلمزيد من المعلومات عن النص والمصدر التي وردت به هذه العبارة انظر البحث نفسه،   
(12) Daressy, “Une Inscription D'achmoun", 242; Gardiner, A. H., "Horus the Beḥdetite", 

36. 
(13( 

Montet, Géographie, part 1, 62;    

يقع تل آثار األبقعين بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة بالقرب من مركز دمنهور، على 
كم جنوب شرق اإلسكندرية، وتبلغ    كليومترات من مدينة حوش عيسي، وعلى بعد   بعد

فدان وهو من التالل األثرية المهمة التى تزخر بها محافظة البحيرة، وكان يقع    مساحة التل 
 قليم الثالث من أقاليم مصر السفلي؛ضمن اإل

Thomas, S., ʺTell Abqaʹin", 371. 
(14)

 Montet, Géographie, part 1, 62. 
(15) Daressy, “Une Inscription D'achmoun",  35. 

(  )
تتبع الخطاطبة مركز أبونشابة التابع لكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ثم انفصلت عنه بعد ذلك،  

س طبة لوقوعها علي فم ترعة الخطاطبة المنسوبة إليها؛ محمد رمزي، وسميت بفم الخطا القامو
 .   ، ص الجغرافي
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للملك بطلميوس علي لوحة السرابيوم من العام السادس  كما وردت عبارة مماثلة
 :تحدد كذلك موقع المدينةالسابع 

 
Dmit pA-dmi-n-Hr nty r m xnw pA iyt-Hry imntt n itrw aA 

إلي الغرب من النهر  ؟Iyet إقليمالتي في  (دمنهور)  حور-ان-مدينة با دمي"

أن صعوبة تحديد المدينة من خالل هذا  Gardinerويذكر . "(نهر النيل)العظيم 

ثابت موقعها كما هو الحال بالنسبة لمدينة مفكات  غير Iytأن مدينة  النص تكمن في

ربما تكون مدينة أوسيم  Iytفي النص السابق، ويقترح جاردنر بأن مدينة 
المقصودة هنا هي  PA- Dmi-n-Ḥr المدينة أن Montetبينما يؤكد  (  )(.التوبوليس)

 (  ).دمنهور غرب نهر النيل

" بحدت"تحديد مدينة باإلقليم الثالث من خالل " ورح"المعبود  وجاء توضيح عالقة
مدينة بإلي الشمال من كوم الحصن والتي تقع غرب النيل بالقرب من فرع رشيد 

سماء دمنهور أهو اسم أخر من " بحدت"ال سيما وأن  ،األمر تأكيداليزيد  (  )دمنهور
كما  (4 )حيث يذكر قاموس برلين أن بحدت هي مدينة دمنهور في مصر السفلي،

عاصمة كانت و، أن بحدت هي دمنهور الحاليةذلك حيث ذكر أكد سليم حسن علي 
وأنها  (  )،"هرموبوليس بارفا"وسميت في العصر اليوناني  اإلقليم الثالث بالدلتا
وكان لها دور كبير فيما قبل الوحدة حتي منه عبادة حور، المكان الذي جاءت 

المدينة كانت  ثم فالبد أن دمنهورومن تحقيق الوحدة بين الممالك المجاورة، 
العاصمة في العصر  عاصمة لإلقليم الثالث لمصر السفلي ثم نقلتالرئيسية وال

مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتبعد عن  (  )كوم الحصن،بلدة إلي  التاريخي
 (  ).كم جنوبا 4 دمنهور بحوالي 

                                                           
(17) Gardiner, "Horus the Beḥdetite", 36; 

 . ,   بأكثر من شكل ومنها Iytكتبت مدينة 
(18) Montet, Geographie, part 1, 53. 
(19) Gardiner, "Horus the Beḥdetite", 23; De Rouge, J., Géographie Ancienne, 27. 
(20) Wb, I, 470, 6. 

 .   سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء األول، ص  (  )
أقسام مصر الجغرافية، ؛ سليم حسن،   علي األمبابي، دراسة تاريخية لإلقليم الثالث ص )  )

 .4 ص
 .  علي األمبابي، دراسة تاريخية لإلقليم الثالث ص (  )
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 الدلتاشر من أقاليم في اإلقليم الخامس ع دمنهورمدينة موقع البعض  حددكما 
الذي ماثله ( جحوتي)إلي معبود اإلقليم نسبة  (  )،والمعروف بإقليم جحوتي

ولذا عرف اإلقليم بهرموبوليس أي بلدة المعبود  (  )؛"هرمس"اليونانيون بمعبودهم 
باعتبارها مركًزا من مراكز عبادة " هرموبوليس بارفا"سميت دمنهور بـو، جحوتي
هرموبوليس "تمييًزا لها عن مدينة  (  )هرمس الصغري، وتعني مدينة (3 )جحوتي،
ومن  (  )(.األشمونين)عاصمة اإلقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا " ماجنا

في  (  ).بمحافظة الدقهلية" أجا"الحالي مركز ( تل البهو)المرجح أنها كانت مكان 
كم تقريبا  علي بعد  التي تقع "تل البقلية"حين ذهب البعض إلي تحديد اإلقليم بقرية 

 ( 4 ).جنوب المنصورة

وأشار سليم حسن أنه كان هناك مدينتان مختلفتان في الدلتا، األولي خاصة بعبادة 
المعبود حور، والثانية خاصة بعبادة المعبود جحوتي، وقد طغي االسم األول 

ا المدينتان تحيث اختلط ،(المعبود حجوتي)علي االسم الثاني ( المعبود حور)
ضهما وصارتا مدينة واحدة حافظة السم حور في اسمها المصري القديم وهو ببع

Dmi-n-Ḥr.(  ) هرموبليس سميت ب هذه المدينة دمنهورن أ ،لبيب حبشي ويؤكد
ربما ، فارتبطت كذلك بالمعبود جحوتي وأنها ،موطن عبادة المعبود حوروهي بارفا 

 نأو، لمعبود جحوتيو جزء من مدينة مقدسة خاصة باأخري أكان هناك مدينة 
(   ).جزء من المدينةهذا المن  "هرموبوليس بارفا"خدت مسماها أ المدينة بأكملها

وجود عدد كبير علي ذلك، حيث أشاروا إلي علماء الحلمة الفرنسية ما ذكره  ويؤكد
التي رفدت عن األجزاء العليا من النهر وكانت واحدة منها من الترع أو القنوات 

 (  ).ارفا التي تسمي اليوم دمنهورتمر بهرموبوليس ب

                                                           
سليم ؛  3 اللغة، ص؛ عبدالحليم نورالدين،    حضارة مصر القديمة، ص رمضان عبده،(  ) 

مصر القديمة، الجزء األول،  ؛ سليم حسن، موسوعة  حسن، أقسام مصر الجغرافية، ص 
 ؛4  ص

Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses, 86. 
 .3 حسن السعدي، حكام األقاليم، ص(   )

 .   وس الجغرافي، صمحمد رمزي، القام (3 )
(27) Brugsch, H., Dictionnaire géographique, 14; Brugsch, H., La Geographie des Nomes, 8, 

9. 
 .   محمد رمزي، القاموس الجغرافي، ص (  )
للتعرف علي    ؛ انظر المرجع نفسه لوحة رقم   سليم حسن، أقسام مصر الجغرافية، ص (  ) 

 .أهم مدن اإلقليم
 .3 السعدي، حكام األقاليم، صحسن  (4 )
 .  سليم حسن، أقسام مصر الجغرافية، ص  (  )

(32)
  Habachi, L., “Damanhur”, 988. 

 . 3 ص ،علماء الحملة الفرنسية، وصف مصر، المجلد الثالث(   )
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اإلقليم بين المدينتين في اإلقليم الثالث وأن هذا الخلط الباحث يري وعليه 
" هرموبوليس بارفا"حدث بسبب أن أخذت دمنهور مسماها عشر بالدلتا  الخامس

تأثًرا بالمدينة المجاورة لها باإلقليم الخامس عشر في الدلتا والمركز الرئيسي لعبادة 
كما ذكر لبيب حبشي  ارتبطت كذلك بالمعبود جحوتيتي؛ وذلك ألن دمنهور جحو
من الدلتا ولذا يجب أن نفرق بين المدينة التي توجد في الجانب الغربي  (  )؛وغيره

وبين  ،وهي تمثل مدينة دمنهور حالًيا وتأخذ مسمي هرموبوليس بارفاباإلقليم الثالث 
وموطن عبادة  اصمة اإلقليم الخامس عشرع ياالسم المشابه لها في شرق الدلتا وه

األقليم بعيدة كل البعد عن مراكز هذا أن مدن كما ، ( خريطة ) المعبود جحوتي
 . وقري محافظة البحيرة

، حيث (ونو) Wnwعرفت مدينة هرموبوليس في النصوص المصرية باسم وقد 
منها ما وضمن نصوص كتاب الموتي،  من العبارات التي تشير إليهاوردت العديد 

يحيا من النسمة ويحصل علي الماء "الخاص بالمتوفي الذي    في الفصل رقم جاء 

 10.470من بردية أني بالمتحف البريطاني رقم (   )"كما يشاء من مملكة الموتي
حيث يظهر أني جالس بجانب بركة ماء حيث تنمو شجرة الجميز وتظهر بالشجرة 

ي في وعاء من أجله وتقدم له الخبز تسكب الماء بيدها اليمن" نوت"المعبودة 
 :  باليسري، وجاء ضمن النص عبارة تقول

 
ink sxn st twy Hry-ib Wnw 

 يترجم حيث  (3 )هرموبوليس، Wnw( وسط)قلب   أنا احتضن العرش الذي في"
  Allen ويذكر أنها مدينة  )  )بهرموبوليس، االسمWnw ؛بالقرب من دمنهور(  ) 

دينة أو جزء من المدينة ارتبط بالمعبود جحوتي كما سبق مما يؤكد للباحث وجود م
تا الذكر، وأن هرموبوليس المقصودة هنا ليست عاصمة اإلقليم الخامس عشر بالدل

 .إلقليم الثالثوإنما هي هرموبولبس التابعة ل
يز بين مدينتي هرموبوليس الكبرى اكما ورد بالنصوص ما يم

في الدلتا، فجاء مسمي ( دمنهور=بارفا)ي في الصعيد، والصغر( االشمونين=ماجنا)

                                                           
(34 (  

Habachi, L., “Damanhur”, 988, 989. 

 
(  )

 .  ص، بول بارجيه، كتاب الموتي 
(36)

 Budge, The Papyrus of Ani, Chapter LIX,    , 131; Budge, The Book of the Dead, 109; 

Allen, T. G., The Book of the Dead, spell 59, s2, 55. 
(37) 

Allen, Book of the Dead, Spell 5, 8. 
(38)

 Allen, Book of the Dead, 262. 
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 Wnw mHt يقصد به مدينة Wnw " أي ( بارفا هرموبوليس) "يةالشمالونو
 .كما تقدم مدينة هرموبوليس ماجنا لمصر العلياتمييزا لها عن لدلتا مدينة هرمس با

حد المدن ، ويشير جوتيه إلي أنها أ،  وقد وردت بكتابات مختلفة
أنها ربما تكون قريبة من دمنهور أو كوم فرين والتي تتبع بحري والمهمة بالوجه ال

 (  ).مركز الدلنجات ليس ببعيد عن مدينة دمنهور

ا  :مسمي المدينة :ثانيا

وتعني مدينة أو بلدة  dmitأو  dmiأطلق المصري القديم علي المدينة لفظ 

وص ويذكر قاموس برلين أن أول ظهور للكلمة ربما يرجع لنص )4 (بشكل عام،

، ، ، : جذع الكلمة بأشكال مختلفة مثل األهرام، وكتب
، وأخذت العديد من المخصصات المرتبطة بكونها مدينة كمخصص المدينة، 

؛ ولذا ، ،،، ،  وقطعة األرض، واللسان األرضي، مثل

في  لتعني مدينة، وبالشكل  أو   وردت أحياًنا بالشكل

بالكتابة  Faulkner، Gardinerأوردها كل من  كما (  ).صيغة الجمع وتعني مدن

وكانت تستخدم كمقطع  )  (."مدينة"بمخصص قطعة األرض وتعني  هذه 
لتشير إلي مدينة في مصر السفلي عن طريق  -كما يذكر قاموس برلين  -في كلمة 

وربما المقصود هنا مدينة )للتعبير عن اإلضافة المباشرة  nإضافة حرف جر 

بالمعني نفسه  Gardinerوقد أوردها  (  )(.Dmi-n-Ḥrلح دمنهور في المصط

  (  ).، بأكثر من مخصص في الكلمة مثل

ولذا تأخذ مخصص  (  )بمعني مدينة؛  بهذا الشكل  وقد أوردها جوتيه
قد ف (3 )مدينة، وهو من األشكال النادرة التي تظهر بها الكلمة في صيغة التأنيث،

                                                           
(39( Gauthier, Dictionnaire Géographiques, Tome I, 197. 
(40)

 Meeks, D., Année lexicographique, Tome II, 432 (78.4798). 

(
41

) Wb, V, 455, 4-5; Hannig, R., Grosses Handwörterbuch, 1051. 
(42)

 FCD, 313; Gardiner, A. H., Egyptian Grammar, 602, 627. 
(43)

 Wb, V, 455, 14-16. 
(44) 

Gardiner, AEO II, 1:313; 

 :صوص بمعني مدينة والتفسيرات المتعلقة بها انظرفي الن dmiلمزيد عن كلمة 
Lorton, D., "God's Beneficent Creation”, 133 (footnote 28); KRI II, 14.8; 59,3; 229,3; 

286,7; 330,15. 
(45) 

Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 9 . 
(46)

  Wb, V, 456. 
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بسقارة والتي كان يعبد " نفر-بحو" PHw-nfr في مقبرة  بهذا الشكل وردت 

أنها مدينة  Gauthierكما ذكر  Maspero ويري بها المعبود حور

بأشكال عدة بمعني  Budgeأوردها وقد  (  ).Dmi-n-Ḥrدمنهور

 ، ، ،، ، :مدينة أو قرية كاألتي

 (  ).والمعاني نفسها باألشكال Brugshوأوردها  (  )،،

أسماء المدن وفًقا للمعبود الذي ُيعبد فيها، فكان يطلق مثال  وكان ُيشار أحياًنا إلي

dmi n N   بمعني مدينةN ،وكان يطلق علي  )4 (سواء كان معبود أو غير ذلك
مدينة "والمدينة التي يعبد فيها سوبك  ،"مدينة حور"المدينة التي يعبد فيها حور 

بالمتحف  34 4  بالبردية الديموطيقية رقم وجدتكما  pA dmi šbkمثل " سوبك

إال أن ما حدث في مسمي المدينة  )  (،البريطاني، وكانت توجد هذه المدينة بالفيوم
-إن-دمي"موضوع البحث أن أخذت مسماها من المسمي المصري القديم لها وهو 

حيث حافظ المصريون علي االسم القديم كما  (حورس)بمعني مدينة حور " حور

في  ومن ثم جاءت إلينا دمنهور TminHor )  (،(حورنتم)هي عادتهم في القبطية 

" التاء"وبين  "الهاء"و "الحاء"حيث أن اإلبدال قائم بين  )  (،اسمها العربي الحالي

 )  (.في مسميات المدن بين الهيروغليفية والعربية" الدال"و

                                                           
(47)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 9 . 
(48)

 Budge, E. A., Egyptian hieroglyphic dictionary, Vol. 2, 879;  

 :انظر dmiلكتابات أخري لكلمة 
Lesko, Leonard H., and Barbara S. Lesko, eds. A dictionary of Late Egyptian. Vol. 4, 133. 
(49)

 Brugsch, H., Hieroglyphische-Demotisches Wörterbuch, 1639. 
(50) 

Meeks, D., Année lexicographique, Tome III, 337 (79.3563); 

 :انظر dmi n Nلمزيد من النماذج عن  
KRI II, 22,9; 23,2; 103,7; 140,15; 226,4. 
(51)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 93;  
 .  سليم حسن، أقسام مصر الجغرافية، ص  (  )
 .   رمزي، القاموس الجغرافي، ص محمد (  )
(  )

في اللغة المصرية القديمة ثم ُأبدلت  "الحاء"توجد بعض المدن التي كان يوجد في نطقها حرف  
لمركز  وهي إحدي القري التابعة( بيت-حر) Hr-bitفي اللغة العربية ومنها مدينة  "الهاء"بحرف 

ثم تحولت في اللغة " حربيت"لقديمة باسم عرفت في النصوص المصرية ا .أبوكبير بمحافظة الشرقية
أيًضا مدينة . ، ويبدو من إسم القرية أنها كانت مرتبطة كذلك بالمعبود حور"هوربيط"العربية إلي 
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 وتكتب Dmi-n-Ḥr ومنها بأشكال مختلفة للكتابةمدينة دمنهور مسمي ورد 
وكتبت  nأن الكلمة جاءت هنا بدون حرف الجر ونالحظ  )  ( بالشكل

 Dmi-nw-Ḥrبالترتيب الطبيعي لمنطوق الكلمة وهو وكتبت  ؟nwبالعالمة 
 .nwبالعالمة الصوتية الثنائية 

أرودها بينما  (3 ). نفسه بالشكل أيضا Gauthierوأوردها  

Gardiner  بحرف الجرn   وأحيانا كان  (  ).بالشكل

في شكله   nحرف يستبدل و nw ةيم عن العالمة الثنائيستعيض المصري القدي

 )  (. dmi.t-N-Hrفتأتي الكلمة  

 ) De Rouge،)  ( Gauthier،)34( Duemichen،)3 منكل ووفًقا ل 

Brugsch،)3  ( فإنDmi-n-Ḥr  تعني مدينة المعبود حور، وقد عرفت في القبطية

وهي ت بدمنهور، سميت باالسم نفسه في اللغة العربية فعرفوبــ

زالت  نها ماوغيره كما سبق الذكر أ Brugschويذكر  .عاصمة محافظة البحيرة

 Gardiner يؤكدو ) 3(.سماها في اللغة العربية وتقع بالقرب من فرع رشيدمتحتفظ ب
 Dmi-n-Ḥrمنر هو اسم مصري قديم أصيل مشتق أن اسم دمنهوعلي أيضا 

                                                                                                                                                    

ثم خففت في العربية إلي  Ht-wartالتي عرفت في النصوص المصرية القديمة باسم " وعرت-حت"
كم 9التابعة للفيوم والواقعة علي بعد " هوارة"ينة ، وأشهر المدن التي تحمل هذا االسم هي مد"هوارة"

" الدال"و" التاء"ومن نماذج اإلبدال بين . 870، صاللغةجنوب شرق المدينة؛ عبد الحليم نور الدين، 
، إحدي القري التابعة لمدينة قنا، عرفت في النصوص المصرية القديمة باسم "دندرةمسمي مدينة 

؛ نفسه، "دندرة"الذي أصبح في العربية " تنتيرس"نانية إلي ثم حرف االسم في اليو" نترت-تا"
 .في القبطية إلي دمنهور في العربية" تمنحور"وبالتالي تحول نطق مدينة .  3 ص

(55) 
De Rouge, J., Géographie, 27; Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische 

Inschriften, 22.  
(56)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 94.  
(57)

 Gardiner, “Horus the Beḥdetite”, 23. 
(58(

 Duemichen, J., & Brugsch, H., Geographische Inschriften, Vol. I, 66; De Rouge, 

Géographie, 30; Brugsch, Dictionnaire Géographique, . 8  
(59) 

De Rouge, Géographie, 42. 
(60)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 92. 
(61)

 Duemichen & Brugsch, Geographische Inschriften, 22. 
(62)

 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 512. 
(63)

 Brugsch, Dictionnaire Géographique, . 8  
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لتشير إلي  جالس اتخذت مخصص معبود نالحظ هنا أنها ) 3(،
  .مدينة المعبود حور مدينة دمنهور

 Transpositions for Honorific Intendedلقاعدة التقديم من أجل التبجيل ا وتبًع

حيث تقدم  ) 3(في الكتابة الهيروغليفية فقد ورد مسمي المدينة بالشكل 
الة تم ، وفي هذه الحرمز للمعبود حور علي لفظة المدينة للتبجيلالطائر الذي ي

أي مدينة  Dmi-Ḥrالمعبر عن اإلضافة الغير مباشرة فأصبحت  nحذف حرف 

بمخصص بالشكل نفسه  Gardinerوقد أوردها  .حور عن طريق اإلضافة المباشرة

حيث تأخذ مخصص قطعة أرض لتدل علي ارتباطها  (33)،خر بالشكل أ

 حيث وردت بهذا بالمخصص نفسهأيضا  Gauthierأوردها و .بالمدينة

 ( 3).بالمتحف المصري no. 45936حجرية رقم  لوحةالشكل علي 

أداة  ضيفت إليهحيث ُأ حكم البطالمة في فترةخر بشكل أدينة مسمي الم وقد ظهر

عني كذلك يو PA-Dmi.t-n-Ḥr  بالشكل فظهر ،PAالتعريف 
بهذا الشكل علي لوحة  وردقد ، فكذلك مخصص مدينة وأخذ ( 3)مدينة المعبود حور،

غرب نهر  تشير إلي مدينة دمنهورس من حكم بطلميوس السابع دام السالعترجع ل

  .لهذه اللوحة الحًقاالباحث تعرض وسي ) 3(،النيل

بمسماها دمنهور المدينة فقد ظهرت عن وجود المسمي في العصر القبطي و

 عنها يتحدث التي دمنهور بأن Amélineau يشيرو )4 (ضمن نصوص السنسكار،

 من الجنوب إلي البحيرة محافظة تتبع التيدمنهور  هي synaxare نص السنكسار
صغير  فرع أو قناة طريق عن النيل بماء اتصالها خالل من ذلك ويحدد اإلسكندرية،

                                                           
(64)

 Gardiner, "Horus the Beḥdetite", 23; Sourdille, C., Hérodote et la religion de l'Égypte, 

111. 
(65) 

Montet, Geographie, part 1, 62. 
(66)

 Gardiner, AEO, II p.160   
(67)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 9 . 
(68)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 93. 
(69)

  Montet, Geographie, part 1, 53. 
(8 )

، وتذكارات األعياد، (السنكسارات)حوي سير اآلباء القديسين والشهداء السنكسار هو كتاب ي  
ثالثة عشر )، وهو يستخدم التقويم القبطي والشهور القبطية ام الصوم، مرتبة حسب أيام السنةوأي

يوم، والشهر األخير المكمل هو شهر نسيء ُيطلق عليه الشهر  4 ، وكل شهر فيها (شهًرا
، بطرس الجميل ويوحنا وغيرهم، كتاب السنكسار: لسنكسار انظرالصغير، للمزيد عن كتاب ا

 . - أجزاء 
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التي تتبع مدينة  )  (،(الدمنهورية شبرا) Schoubra-el-Damanhourich وتعرف بـ
م شبرا يطلق اسمدينة دمنهور حيث دمنهور وتمثل القسم الغربي من سكن 

 )  (.الدمنهورية علي احد أقسام مدينة دمنهور

هو االسم الوحيد لمدينة دمنهور لم يكن  Dmi-n-Ḥrوجدير بالذكر أن مسمي 

مدينة "وتعني  ،ويكتب " دمنهور=بحدت" BHdtوإنما سميت باسم اخر وهو 
وكانت هذه المدينة هي عاصمة (. أي اتحاد العرشين" )لعرشاتحاد ا"أو " العرش

وكان معبودها . ليم الثالث بالدلتا قبل أن تنتقل إلي كوم الحصن كما سبق القولاإلق
دد مكان هذه المدينة بدمنهور ، وُحبحدت-الرئيسي المعبود حور ولذا عرف بحور

  )  (.الحالية

د ذكرها في جوسق الملك روإلي مدينة أدفو ودمنهور، وقد " بحدت"وقد نسبت 
إلي قوة الملك من خالل ارتباطها بالمعبود مز سنوسرت األول بالكرنك، وكانت تر

ة عصر الدول، وقد ظهر هذا المسمي منذ "بحدتي-حور"لي حور، ولذلك حولت إ

مدينة دمنهور في مصر تمثل  BHdt ويؤكد قاموس برلين أيضا أن )  (.الوسطي

في ولمدن غيرها مرتبطة بدمنهور وسوف يتعرض الباحث لهذه المدينة  )  (.السفلي
كثر من شكل لكتابة ما سبق يمكننا أن نلحظ أنه ورد أ لومن خال. حقموضع ال

Dmi-n-Ḥr  ،من  توضيحهموأكثر من مسمي يمكن والتي تشير إلي مدينة دمنهور
 :خالل الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

                                                           
(71)

 Amélineau, E., La Géographie de Ľégypte, 115. 
 .   محمد رمزي، القاموس الجغرافي، ص (  )
 .  علي اإلمبابي، دراسة تاريخية لإلقليم الثالث، ص (  )

(74)
 Otto, E., “Behedeti”, 683. 

(75)
 Wb, I, 470, 6. 
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الداللة  الكتابة أشكال المسمي

 الصوتية
 المخصصات

 

 
 

  
Dmi-n-Ḥr 

 
  
  

 

 

 
 

 
 

Dmi-Ḥr   
،     

  PA-dmi.t-
n-Ḥr  

  BHdt  
 عمل الباحثمن  أسماء مدينة دمنهور وطرق كتابتهاجدول يوضح 

ا  المدينة  التي تضمنت ذكروالنصية األثرية مصادر ال :ثالثا

من " جر"عصر الملك دمنهور إلي  Dmi-n-Ḥrربما يرجع أقدم ذكر لمدينة 
تسجل زيارته لبعض مناطق الدلتا ومن األسرة األولي حيث عثر علي لوحة عاجية 

ويري اإلمبابي أن هدف  الثالث، عاصمة اإلقليم( دمنهور حاليا)بينها مدينة حور 
هذه الزيارة هو زيارة معابد وأرباب المدن الهامة واالطمئنان علي أحوال اإلقليم 

   (3 ).بعد طرد التحنو منه

الحديثة، حيث الدولة عصر أخر يرجع لهام باإلضافة إلي ما سبق هناك أثر 

المتحف ب 3    من حجر البازلت األسود رقم  لوحةإلي  Daressyيشير 
شمون ألفترة طويلة بحوزة شخص من منطقة  ظلت هذه اللوحةوقد  ،المصري

ولألسف هذه القطعة غير مكتملة حيث فقد . مجهولاألصلي بالمنوفية، ومصدرها 
سم،    ا سم، وسمكه  3غ ارتفاعها يبلو. منها الجزء األيمن وشوه جزء من النص

. سم   قصي عرض تغطيه النصوص يبلغ أن أال إ. سم   قصي عرض لها أو
ن إريخ الحجر وأعب من تصخري مما أة كلمات باتوقد تم محو بعض الكلمات وك

 .و رمسيس الثانيأتحوتمس الثالث ل هاريخأت جحير Daressyكان 

                                                           
 .   علي اإلمبابي، دراسة تاريخية لإلقليم الثالث، ص (3 )
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العصر المتاخر، حيث  من معصرةفي  ةللوح الوجه الخلفي استخدمأنه قد  يبدوو
ية أعلي (. زيتربما )وضع بشكل مائل كمزراب لسائل ي وكان ،خدودأحفر بها 

ن أضم بعض األلقاب في أعمدة، كما توي ثالثة سجالت، إل ةمقسم للوحةن اإحال ف
حيث يضم السجل الواحد بعض السطور  ،فقيةأسية وأالكتابة جاءت في سطور ر

 .سيأفقي واألخر في شكل رأ والعالمات في شكل

فقي يوجد به بعض أنص  اللوحةفي قمة الموجود  السجل األوليتضمن 
مجموعة من القوائم المختلفة منها  ثمبسهولة،  ت التي ال يمكن التعرف عليهااالعالم

سي في صفين لتضم أتنقسم الي احدي عشر عمود رالتي و المتنوعةقائمة بالقرابين 
عدد وجاء العمود الثاني عشر متصل بطول القائمة ليصبح  نوع من القرابين،   

قائمة لبعض المدن وهذا محور اهتمامنا حيث ثم  (  ).عمود    األعمدة الرأسية

تسعة أعمدة رأسية يعلوها صف  Daressyعة حسب تصنيف يوجد بالقائمة الراب
التي جاء يين، وتضم هذه القائمة العديد من أسماء المدن وقفصفين أ لهاوأسففقي أ

 سية مسمي مدينة دمنهور بالشكلمن الصفوف الرأ  نها في الصف رقم من بي

  Dmi-Ḥr.(  ) 

خري صلبة علي الترتيب، ثم وأ وضمت القوائم السادسة والسابعة مواد سائلة

في العمود  بالشكل السابق نفسه  للمدينةذكر أخر   تضمنت القائمة رقم 
النصف السفلي من اللوحة في تي وردت بها في وتستكمل العبارة ال ، سي رقم الرأ

 (  ).ليهاسبق اإلشارة إ عبارة
 مدينة علي مصادر متنوعة منها مسمي المدينةثم ورد ذكر ال  

  PA Dmi-n-Ḥr للعجل أبيس  علي لوحات السرابيوم بمنف
بالجهة  عثر عليه من عهد الملكين بطلميوس السادس والسابع، ومنها اللوحة التي

وذلك " السادس بطلميوس"س من عهد دترجع للعام الساو ،من السرابيوم الشرقية
وهذه . "كليوباترا الثانية"أخيه و" بطلميوس السابع"عندما كان يحكم باالشتراك مع 

( دمنهور)دينة المعبود حور م إلي اللوحة محفوظة األن بمتحف اللوفر، وبها إشارة
 :عبارة تقول فجاءت Dmi-n-Ḥr.( 4)بيس قد ولد في مدينة حيث يعتقد أن العجل أ

                                                           
(77) 

Daressy, “Une Inscription D'achmoun", 221-23; Gauthier, Dictionnaire Géographiques, 

tome VI, 64; Gardiner, “Horus the Beḥdetite”, 35; 

.عصر الدولة الوسطيمصادر في " حور-إن-دمي"لم ترد إشارة لمدينة وفًقا لهذه الدراسة   
(78)

 Daressy, “Une Inscription D'achmoun", 224. 
 . ص: نفسه  نظر البحثا )  )
(  ) 

 ؛8  ،    ص، سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء السادس عشر
Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 93. 
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irf ms nTr pn m dmi pA Dmi-n-Ḥr 

 (  ).دمنهور( روح-نا-دمي)ولد هذا المعبود في مدينة 

الذي من أجله أقيم هذا النصب " أبيس"ومن متن هذه اللوحة نعلم أن العجل 
كيهاك في السنة التاسعة عشرة من حكم    التذكاري ولد في مدينة دمنهور في 

 (  )".بطلميوس الخامس" الملك

باإلضافة إلي ما سبق هناك بعض اللوحات للعجل أبيس والمؤرخة بعهد الملك 
، وقد كشف عنها في سرابيوم منف أيضا، (إيرجيتيس الثاني)بطلميوس السابع 

في " أبيس"ورد فيها إشارة أخري لميالد العجل ومنها لوحة ترجع للعام السادس 

 :مدينة دمنهور حيث جاء
قد صعد إلي السماء وهو ( رني-تا)أن العجل أبيس الذي ولدته البقرة  حدث"

في اليوم السابع من شهر   TeminHorالذي كان قد ظهر في مدينة دمنهور
 (  )".برموده

 :تذكر كذلك في عبارة أخريالمسمي نفسه  كما ورد

      
m dmit pA- Dmi-n-Ḥr nty r m Xnwt pA dmi sAy-Hr  imntt n itrw aA 

إلي الغرب من  sA-Hrحور التي توجد في وسط إقليم -ان-دمي-في مدينة با"
  (  )(.نهر النيل)النهر العظيم 

 

بمعبد أدفو بقائمة األقاليم الجغرافية جاء  ورد عن المدينة أيضا ماما  لعل أهمو
علي الجدار الغربي ( الثانياألسكندر )من عصر الملك بطلميوس الحادي عشر 

 أقاليم مصربقائمة  نتتضم قة جغرافية مهمةيثوهذه القائمة وتعد  ،الكبير بالمعبد
لي هذه إذا نظرنا إويا، لتضم أقاليم مصر السفلي والع، إقليم    البالغ عددها أنذاك

                                                           
(81)

 Brugsch, Hieroglyphische-Demotisches, 1640. 
 .   سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء السادس عشر، ص (  )

(83(
 Brugsch, H., “Der Apis-Kreis aus den Zeiten der Ptolemäer”, 131, 132; 

 .575سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء السادس عشر، ص
(84)

 Brugsch, H., Dictionnaire Géographique, 87; De Rouge, Géographie, 30. 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

422 

كان من بينها و ،القائمة نري منها المدن التي تحمل نفس االسم في اللغة العربية

 Duemichen، Brugsch ويشير كل من، ( شكل) Dmi-n-Ḥr مدينة 
نها تمثل اليوم مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتحمل نفس االسم في اللغة أ

ت أنها توجد في مصر السفلي وكانمعهم ويذكر  Gauthierويتفق  (  ).العربية
هرموبوليس )ومان اليونان والرولذلك فقد أطلق عليها  ؛مركز عبادة المعبود حور

 :في عبارة تقول تفقد ورد )3 (.ةأي مدينة هرمس الصغير( بارفا

 
in .f n .k bHdt baHi m hw Dmi-n-Ḥr Xr imy DfAw .f 

التي تفيض بمنتجاتها بحدت  مدينة( أي بطلميوس الحادي عشر)لقد أحضر لك "

هنا ما يؤكد  Brugsch ويذكر )  (".اومنتجاته( منهورد)مدينة حور و hwمن الــ 
بين المسمي في القبطية والعربية دمنهور اسم مدينة  نطقالتوافق الواضح في علي 

 )  (.مقارنة بالهيروغليفية

اساسا استمر عليه ، والذي كان تأكد استمرار مسمي دمنهوروفي العصر القبطي 
 القبطي للعصر يرجع نص المدينة في العصر الحديث في اللغة العربية، ففي اسم
 مدينة بينها من جاء مدن عدة الي يشير صير، أبو منطقة من( القبطية الوثاثق)

 الثامن اليوم إلي يرجعان نفي نصي Synaxare السنكسار يتحدث حيث دمنهور،
 من قديسين إلي يشيرانبؤونة  شهر من عشر الرابع واليوم كيهاك، شهر من

 هذا نأ: "كيهاك من الثامن اليوم إلي يرجع الذي بالنص فجاء ودمنهور، أبوصير
: بؤونة من عشر الرابع نص في وجاء". ونيناألشم غرب أبوصير أهل من القديس

 مصر نهر غربي أبوصير أساقفة من دمنهور، أهل من أباكير Abakir هذا كان"

 الرابع من نص أخر موضع في جاء أنه Amélineau ويذكر )  ((".النيل نهر)
 القديس عن النص يتحدث)  "دمنهور خارج رأسه بقطع ُأمر بأنه: "بؤونة من عشر

 نعرفه الذي بمسماها دمنهور مدينة ذكر إلي النص هذا أهمية وترجع )4 ((.أباكير
وتحديد الموقع بالطريقة نفسها التي وردت بالنصوص السابق  الحديث، العصر في

                                                           
(85)

 Duemichen & Brugsch, Geographische Inschriften, 22. 
(86)

 Gauthier, Dictionnaire Géographiques, tome VI, 94. 
(87)

 Duemichen & Brugsch, Geographische Inschriften, 22. 
(88)

 Duemichen & Brugsch, Geographische Inschriften, Erste Abtheilung, Pl.66 (no.48). 
(89)

 Amélineau, La Géographie de ĽÉgypte, 7. 
(90)

 Amélineau, La Géographie de ĽÉgypte,   , 114. 
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 استعمل قد دمنهور إلي "حر-نا-دمي من" االسم تحوير نأ يؤكد ممااإلشارة إليها؛ 
 .القديم المصري التاريخ من مبكر وقت في

ا  (مسميات محتملة لدمنهور)بطة بدمنهور ترمالمدن ال أهم :رابعا

أو الموقع أو  حيث المسميمن  سواءارتبط عدد من المدن بمدينة دمنهور 
خر يعبد أرتبط بجحوتي كمعبود أ رتبط بالمعبود حور ومنها ماأ منها ماف، المعبود

دته قر عبادة له في مصر السفلي مقابل االشمونين مركز عبامفي مدينة دمنهور ك
 :ا، ومن أهم هذه المدنفي مصر العلي

تمدينة  -  : BHdtبحد

هذه القري  كونت ،لي مجموعة من القريإقبل وحدة مصر كانت مصر مقسمة 
في مملكتين، مملكة في مجموعة من األقاليم، وفي النهاية جمعت هذه األقاليم 

نت وكا. الصقر، ومملكة في الجنوب ومعبودها ست الشمال وكان معبودها حور

ونوبت عاصمة ممكلة . Setheي أعاصمة مملكة الشمال وفقا لر( دمنهور)بحدت 
وتمت عملية الوحدة بعد ذلك وأصبحت مصر دولة مستقرة ذات حكومة . الجنوب

بينما ذكر سليم حسن أن بحدت هي مدينة ملحقة بدمنهور بنيت  )  (.مركزية قوية

 ند مدينتنان تحمالووج عليكذلك ويؤكد بروجش  )  (.في أواخر العصر البطلمي
 ،بحدتيليها المعبود حور باعتباره حور الإفي مصر القديمة وينسب  "بحدت"اسم 

  وردتا بالشكلو)   (.ولبولأفي العصر اليوناني بالمبعبود المدينتان  وارتبطتا

 )  (.في مصر العليا والسفلي

ي وكانت عبادة حور كمعبود محلي في تلك الفترة منتشرة في مصر سواء ف
بحدتي في مدينة دمنهور مقابل -الدلتا وقري الدلتا كمعبود شمالي يعرف بحور

   (  ).في مدينة ادفو بمصر العليا( وبيحور الجن)بحدتي لمصر العليا -حور
 

اسم مدينة أو أكثر تسمي بحدت،  جدير بالذكر أن مسمي حور البحدتي مشتق من
 BHdwنواع العروش ويسمي والتي تأخذ بالتالي اسمها من كلمة مرتبطة بأحد أ

                                                           
(91)

 Robert-P. Charles, "Essai sur la chronologie des civilisations prédynastiques d'Égypte", 

241. 
 .  سليم حسن، أقسام مصر الجغرافية، ص   (  )

(93)
 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 539. 

(94)
 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 299. 

(95)
  Robert-P. Charles, "Chronologie des Civilisations", 243. 
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النقوش إال أن دراسة بعض  (3 ).وقد عرف هذا النوع بارتباطه بمعبود أدفو 
ترجع لعصر الدولة القديمة وما بعدها تظهر ارتباط حور البحدتي التي والمناظر 

لي نقش بمعبد ساحورع فجاء ع. بمصر السفلي حيث يوجد بحدتي اخر في الدلتا
حظ ظهور حور البحدتي بأحد حيث لومصر السفلي  وسط معبودات المعبود حور

البعض ولذلك رجح . مصر السفليمعبودات  وكب الجنائزي بالمعبد بين ظر المامن
كموقع لبحدت القديمة ( مدينة حور)أن الموطن األصلي لحور البحدتي كان دمنهور 

 كما (  )،في شمال مصر Dmi-n-Ḥrك المدينة التي استمدت اسمها الحديث من تل

 منها والتي كتبت باشكال مختلفة Bhdt mH يطابق البعض بين

ويحددها ، مدينة بحدت الشمالية bhdt mHوبين دمنهور، وتعني  

Brugsch  (مدينة حور) بدمنهور حاليا dmi-n-Hr  في مصر السفلي مقابل مدينة

  (  (.بالشكل Gauthierأوردها قد و ،في مصر العليا( ادفو)حور البحدتي 

مدينة دمنهور في مصر السفلي  هيبحدت  أنأيًضا  Borchardtيؤكد و

حور في كز عبادة المعبود امروهما  (  )والتي تقابل ادفو في مصر العليا 
منظر  وقد ورد (44 ).مصر السفلي مدينة دمنهور فير العليا في مدينة ادفو، وصم

 ( 4 ).أدفو الشمالي والجنوبي بمعبديصور هذه اإلزدواجية للمعبود حور البحدتي 

لي ما يشير إ  :ةاألتي العبارةفي  كما ورد

مدينة  Brugschحيث ترجمها  (هرموبوليس بارفا)دمنهور  Dmi-n-Ḥrمدينة  
في  وردت كذلك علي لوحة العجل أبيسكما  ( 4 )(.دمنهور)بحدت بمصر السفلي 

 ( 4 )."مدينة التي بها عرش حورال": وتعني dmi-nty-st-hr   :عبارة

                                                           
 وتشير إلي العرش؛  تكتب هذه الكلمة بالشكل   (3 )

Hannig, Handwörterbuch, 275 {9996}; Budge, Hieroglyphic Dictionary, Vol. 1, 220; see 

also: Meeks, Année lexicographique, Tome I, 121 (77.1301); Tome III, 90 (79.0923). 
(97)

  Shonkwiler, Randy L., The Behdetite: A study of Horus the Behdetite, 216; 
(98) 

Gauthier, Dictionnaire Géographiques, Tome II, 28; Brugsch, H., Dictionnaire 

Géographique, 540-543. 
(99)

 Borchardt, L., Königs S´A3 ḤU-REc, 38. 
(100)

 Borchardt, Königs S´A3 ḤU-REc, 97. 
(101)

 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 541 
(102)

 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 542.  
(103)

 Brugsch, Dictionnaire Géographique, 512. 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

424 

  Setheلــ أنه وفقا  "بحدتي -حور"في دراسته عن  Gardinerذكر بينما 
 بحدت-رون حثار يشك في أيكن أحد من علماء األلم      في مقاله عام 

دفو في مصر العليا هي مسمي مدينة أن بحدت هو اسم معبود أدفو وأ 

لي وتحولت في العربية إ والتي كانت تسمي كذلك في النصوص المصرية 

ن أصل بحدت يرجع للشمال وبالتحديد لمدينة دمنهور أ اعتبر Sehteن إال أ .إدفو
بينما  (.سكندريةكم جنوب إ  3)لنيل بالقرب من فرع رشيد والتي تقع غرب ا

في تل البالمون والتي كانت  وقع حور البحدتي بمصر السفليم Gardinerيرجح 
منطقة تل  هيو خالل عصر الدولة الحديثة smA-bHd.t" بحدت-سما " ـتعرف ب
لي شاطي البحر إكم  4 وب الغربي من دمياط وحوال الجن ليإكم    البالمون 
 ( 4 ).لهاعم أشمل وأحدت ومعني بتوسع وامتداد لوأنها  المتوسط

 :Iww-Ḥrمدينة  -
  Iww Ḥr خر لمدينة دمنهور وهومسمي أ Gauthierيرجح 

: اوقد وردت بأشكال عدة ومنه" أو منطقة حور" جزر حور"وتعني 

,  ,  ,  ,  ,  
  ( 4 ).مصر السفليفي  دمنهور تبعأنها تويشير إلي 

بالدلتا قليم الخامس عشر و مقر حور باإلذكر لبيب حبشي أنها مدينة أ بينما

كم إلي الجنوب من   ا علي بعد حوالي ا تقع حالًينهالي أويشير   وتكتب
 (43 ).ر عبادة حورمقكذلك والتي كانت  حور-شبراأطالل البقلية فيما يعرف ب

أن  Montetذكر بينما  ( 4 )، ،بالشكل Gardinerوأوردها 

                                                           
(104)

 Gardiner, “Horus the Beḥdetite”, 23, 24; Randy, L. Sh., The Behdetite: A study of 

Horus the Behdetite, 218; 

للمزيد عن هذه األراء  ،”بحدت-سما”و ”بحدت“اآلراء المتعلقة بموقع مدينة  Gardinerوقد فند 
 :راجع" بحدت-سما"و" حور بحدتي"وعن 

Gardiner, “Horus the Beḥdetite”, 37-60; Fairman, H. W., “The Myth of Horus at Edfu: I”, 

26-36; Blackman. A. M. & Fairman, H. W, “The Myth of Horus at Edfu: II, 2-36; 

Blackman. A. M. & Fairman, H. W., “The Myth of Horus at Edfu: III, 5-22; Montet, 

Geographie, part 1, 112. 

(
105

) Gauthier, Dictionnaire Géographiques, Tome I,  92; Duemichen & Brugsch, 

Geographische Inschriften, pl.22. 

(
106

) Habachi, L., “Notes on the Delta Hermopolis,”, 477, 478. 

(
107

) Gardiner, AEO II, 160. 
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يد ضمن القائمة التي وردت بمعبد غير معروف موقعها بالتحدIww-Ḥr   مدينة

 ،  ،وجاءت باألشكال  دفو، وتعني مقاطعة حورأ
 ( 4 ).نفسهاباألشكال السابقة  Brugschأوردها كما ، ( 4 )

 Mnwtمدينة  -
دمنهور هي مدينة لي التي تتبع دمنهور أو ربما تشير إ ات المهمةمسميومن ال

نها أ إلي Gauthierحيث يشير  Mnwt   ,، مدينة 
 (4  ).؟تتبع منطقة دمنهور

 :  Hw مدينة  -

، ي وردت بمعبد سيتي األول بأبيدوسالتالمرتبطة بدمنهور والهامة من المدن 

 عاصمة كانتأنها  Gauthier يذكرو،  بالشكل األول بالقرنة ومعبد سيتي

 (   ).عاصمة محافظة البحيرة Dmi-n-Ḥr  مدينة دمنهور
ا  آلثار التي خرجت من مدينة دمنهورأهم ا :خامسا

 هاهمأعثر علي العديد من القطع اُلأثرية التي تنسب إلي مدينة دمنهور ولعل من 
ثم  3   والتي نقلت بعد ذلك إلي بوالق تحت رقم  "لوحة دمنهور"ـ ما يعرف ب

وهي ، (2شكل) JE 22264/ CG 22188إلي المتحف المصري تحت رقم 
من حكم الملك    رجع إلي العام ت ةمنقوش ةكبير يةحجرلوحة  نعبارة ع

ي تاليد شر (حجر)لوحة م، أي بعد .ق    عام  (إبيفانس)بطلميوس الخامس 
حة دمنهور وم إال أن نسخة ل.ق 3  نفس الملك عام  كمرجع للعام التاسع من حت

 )   (.لوحة رشيدمقارنة بجاءت كنسخة غير تامة 

                                                           
(

108
) Montet, Geographie, part 1, 53. 

(
109

) Brugsch, Dictionnaire Géographique, 502. 
(

110
) Gauthier, Dictionnaire Géographiques, Tome III,  8. 

(
111

) Gauthier, Dictionnaire Géographiques, Tome IV,   . 
(112)

 Muhs, B., "The Great Temenos of Naukratis", 103. 
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كما عثر علي بعض أحجار منقوش عليها اسم رعمسيس الثاني بتل البرنوجي 
التابع لمركز دمنهور، ومنها قطعة من الجرانيت كتب عليها اسمه ولقبه وبعض 

 )   (.النعوت الخاصة به

 وعرضه م  7  هطولعبارة عن تابوت قطعة من الجرانيت  Masperoذكر و
. فرادحد األأفي منزل ينة دمنهور في مد هعثر عليقد  سم   ه عاوارتفسم    

بالتنسيق مع  م    عام بوالق متحف لي إ Brugsch ،Masperoكل من  ونقله
كما  "بسماتيك الثاني"بعصر بوت اهذا التؤرخ يو ،إبراهيم بك توفيق"مدير دمنهور 

-لي صاإور نقل من دمنهالتابوت  نأ Brugschذكر و. تضح من خالل النقشي

تحمل هذه القطعة  )   (.3 سرة ئلته من األامقر بسماتيك وعحيث ( سايس)الحجر 
ألجل أن من الداخل  بشكل سريع، وقد صنعت صعنا خشنا حيث حفر (  34)رقم 

. كما هي العادة توضع فيه المومياء وليس عليه زينة أو أشكال عند الرأس والقدمين
لي الجانبين الطويلين للتابوت بعض المناظر الجنازية باسم الملك وقد رسم ع

ويري سليم حسن أن هذا األثر هو قاعدة مجوفة من حجر ". بسماتيك الثاني"

 )   (.Masperoلفرس النهر المقدس وليس تابوتا كما ذكر " الكوارتزيت"

س من الجرانيت وناو مدينة دمنهورالتي تنسب إلي ثار اآلهم وكذلك فإن من أ
يرجع لعصر ووهو محفوظ األن بالمتحف المصري،  "نيت"األسود مكرس للمعبودة 

ويزين الناووس من األمام بقرص الشمس المجنح، . ولاأل "اف-نب-نخت"الملك 
والمقصود هنا ". رب السماء، معطي الحياة بحدتي، المعبود العظيم: " وقد نقش عليه

كما نقش علي عارضتي معبود مدينة دمنهور،  "بحدتي-حور"بالمعبود بحدتي هو 
 :باب الناووس ما يأتي

رع، قوي الساعد ملك الوجه القبلي والوجه البحري -حور: "في الناحية اليمني
اف، محبوب المعبودة نيت، العظيمة أم -نب-نخت -(رع مولود رع-كا-خبر)

 ".اإلله

                                                           
 . 4 ص وسوعة مصر القديمة، الجزء السادس،سليم حسن، م (   )

(114)
 Maspero, G., Guide du Visiteur au Musée du Caire, 241; Maspero, G., “Notes sur 

quelques points de Grammaire et d'Histoire”, 79. 
(   )

؛ يري سليم حسن أن هذا  4 سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء الثاني عشر، ص 
، وذلك علي الرغم من أنه يشمل صورة هذا الملك، وأن "بسماتيك الثاني"التابوت لم يكن للملك 

كان قصير " بسماتيك الثاني"اطات القائمة علي صغر حجم التابوت وأن االدعاء بأن الملك االستنب
 :القامة ال ترتكز علي أساس علمي واضح؛ نفسه؛ راجع كذلك

PM, IV, 49. 
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قبلي والوجه البحري رع، القوي الساعد ملك الوجه ال-حور: "في الناحية اليسري
 "(.خت-آت"معبودة اف، محبوب نيت، -نب-نخت -(رع مولود رع-كا-خبر)

ولعل ما يهمنا هنا إلي جانب كون التابوت من دمنهور هو ما ذكره سليم حسن 
، في مدينة دمنهور" بلدة العزلة"التي تقع في الدلتا، وتعني " خت-آت"عن بلدة 

في المتن الذي نحن بصدده تنسب للمعبودة وكانت تخص المعبود أوزير، غير أنها 
 :وباإلضافة إلي ما سبق وجدت كذلك اآلثار التالية  (3  )".نيت"

 . 3  وس من عصر الهكسوس بالمتحف المصري رقم رؤ ةربعأ -

 "رع-ايب-نفر"قائد الفرق من عصر  "حور-وجا"ـ طبق تطهير من الجرانيت ل -
 (   ).3 سرة من األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 3 ، 34 ص، سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء الثالث عشر (   )

(117)
 PM, IV, 49; 

علي ثالث ( ورهوهي تتبع األن مركز دمن)إلي شمال دمنهور كما عثر في قرية إفالقة بالقرب و
قطع تحمل نقوش هيروغليفية منحوتة بعناية، وفي واحدة من رسومها البارزة توجد وجوه لبعض 
الحيوانات، ورسم ألوزة صغيرة، باإلضافة إلي منظر لسيدة جالسة منحوت نحتا بارًزا؛ علماء 

 .  الث، صالحملة الفرنسية، وصف مصر، المجلد الث
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 :البحث نتائج -

ضمن اإلقليم الثالث من أقاليم الدلتا غرب نهر النيل،  Dmi-n-Ḥrتقع مدينة  -
ويرجع أقدم ذكر لها في . وتمثل اليوم مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة

 .ثرية والنصية لعصر األسرة األوليالمصادر األ

يس فرعوني، وهرموبولالعصر ال فيbHdt و Dmi-n-Ḥrـ سميت المدينة ب -
تفسر العالقة بين دمنهور  حيث في العصر اليوناني، -نسبة للمعبود هرمس –بارفا 

ارتبطت  ألن دمنهورادة جحوتي؛ عب موطناألشمونين  ادة حور وبينموطن عب
و جزء من مدينة مقدسة أخري أربما كان هناك مدينة ، فكذلك بالمعبود جحوتي
دة له في مصر السفلي مقابل االشمونين في مصر كمقر عبا خاصة بالمعبود جحوتي

 المدينة بأكملهافإن  يشبهون جحوتي بمعبودهم هرمساليونانيون ؛ ولما كان العليا
 .جزء من المدينةهذا المن  "هرموبوليس بارفا"خدت مسماها أ

واستمد مسمي . لمصادر النصية واألثريةاختلفت طرق كتابة اسم المدينة في ا -
التي استمدته بدورها  منطوق االسم من القبطية( دمنهور)لعصر الحديث المدينة في ا

 . ظهرت بمنطوقها دمنهور منذ العصر القبطيمن العصر الفرعوني، حيث 

لعبت المدينة دورا مهما في التاريخ المصري القديم، ال سيما قبل عملية التوحيد  -
مقابل أدفو  -نة بحدت مدي -حيث كانت تمثل مركز عبادة المعبود حور في الدلتا 

باإلضافة إلي أنها  .، وكذلك كانت مركزا لعبادة المعبود جحوتيفي مصر العليا
 ".أبيس"كانت المدينة التي ولد بها العجل 

، Mnwt: مثل وجدت العديد من المسميات التي يرجح نسبتها إلي مدينة دمنهور -
Iww-Ḥr  (جزر أو مقر حور )كما حدد . من الدراسةتاج المزيد والتي ما زالت تح

 Dmi-n-Ḥr   كانت عاصمة  Hwمن خالل الدراسة أن مدينة  الباحث
 (.دمنهور)

خرجت من جموعة من اآلثار التي مبشكل جزئي إلي السابقة  أشارت الدراسة كما
 ولعل أهم تلك اآلثار ،تعكس قيمة وأهمية المدينة من الناحية األثريةمدينة دمنهور 

تقارن  والتي JE 22264/ CG 22188المصري رقم  لمتحفادمنهور بلوحة 

ولوحات  )   (.(الملك بطلميوس الخامس)رشيد من نفس العصر ( حجر)بلوحة 
  .في مدينة دمنهور "أبيس"سرابيوم منف الخاصة بوالدة العجل 

 
                                                           

(118)
 Ahmed Bey Kamal, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes, pl. LXII (22188). 
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ASAE             

AEO 

 قائمة االختصارات

Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Le 

Caire. 

Ancient Egyptian Onomastica, Oxford. 

FCD   

JARCE 

Faulkner, R. O., A Concise Dictionary of Middle 

Egyptian, Oxford. 

Journal of the American Research Center in Egypt, 

Boston. 

JEA                 

JNES         

KRI          

Journal of Egyptian Archaeology, London. 

Journal of Near Eastern Studies, Chicago. 

Kitchen, K. A., Ramesside Inscriptions, 7 vol., Oxford. 
 

MDAI

K 

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 

Abteilung Kairo, Berlin, Wiesbaden, ab 1970 Mainz. 

PM 

 

 

SAK                    

Porter, R. & Moss, R., Topographical Bibliography of 

Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and 

Paintings, 8 vol., Oxford. 

Studien zur Altägyptischen Kultur, Hamburg 

SAOC              Studies in Ancient Oriental Civilization, Chicago.  

Wb.                  Erman, A. & Grapow, H., Wörterbuch der Aegyptischen 

Sprache, 7 vol., Berlin. 
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية -
 

العواصم والمدن : ، أعمال مؤتم الفيوم الرابع”مدينة مسد “أحمد عبدالحليم دراز،  -
-دراسات تاريخية"الكبرى في مصر منذ أقدم العصور وحتي العصر الحديث، المجلد األول 

 .  -  ،  44 أبريل،   - ، الفترة من "بيئية-سياحية، جغرافية-أثرية، ترميمية
الجامع ألخبار األنبياء والرسل والشهداء  :بطرس الجميل ويوحنا وغيرهم، كتاب السنكسار -
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 Dmi-n-Ḥr ومن بينها موقع مدينة اإلقليم الثالث من أقاليم الدلتاالمدن القديمة ب (1) خريطة
 .دمنهور

 .3، لوحة 09م حسن، أقسام مصر الجغرافية، صسلي

 
 .اإلقليم الثالث من أقاليم الدلتا وبعض مدنه القديمة ومن بينها دمنهور (: )خريطة 

 . ، خريطة    علي اإلمبابي، دراسة تاريخية لإلقليم الثالث، ص
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تل بلة أو ة غرب الدلتا، ومدينباإلقليم الثالث هرموبوليس بارفا /مدينة دمنهور(  )خريطة 

 .س عشر بشرق الدلتاامعاصمة اإلقليم الخ بارفا هرموبوليس /البقلية
 .   ، ص  سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء 

 

                                                   
 .XIبطلميوس  -بقائمة أقاليم معبد أدفو Dmi-n-Ḥrمدينة (  شكل ) 

Duemichen & Brugsch, Geographische Inschriften, Vol. I, Pl.66 (no.48). 
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 )   JE 22264/ CG 22188(المتحف المصري رقم  -لوحة دمنهور (  )شكل 

 

 

 
                                                           

(119)
 Ahmed Bey Kamal, Catalogue Général, pl. LXII (22188); 

 :للمزيد عن هذه اللوحة راجع
Baillet, A. Le décret de Memphis, 1888. 
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 “City of Dmi-n-Ḥr (Damanhour) through the Textual and 

Archaeological sources in ancient Egypt” 

Dr. Ayman Mohamed Ahmed Mohamed

 

 

Abstratct: 

Delta ranked as a result of its strategic location a clear position 

in the history of ancient Egypt. It included many of the towns 

which have had an important history including the city of dmi-n-
Hr (Damanhour). This research aims to study the town through 

textual and archaeological sources in the ancient Egyptian 

civilization, because of its importance in the ancient Egyptian 

history. It played an important role throughout the Pharaonic 

times. The elements of the research focused on determination the 

site of the town, its different names, studying of the most 

important textual and archaeological sources, which included 

mention of the town with reference to the potential names of the 

town of Damanhour and the most important objects that came out 

of it. 

Keywords:  

Dmi-n-Ḥr, Damanhour, City of Horus, Hermopolis Parva, The 

Third Nome.  
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