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 في مصر الفرعونية "  " بر الوالدين
 القادر إسماعيلشعبان السمنودي عبد 
أ مم   ،لل،ج مةممالتهر مم لكليممالتال ممالتاة بيممال،  مم   ،ل،قسممالتارمم واللضتاة مم و 

لمص .ل
لShaabanabdelkader.47@azhar.edu.egتاب ادلتإلاكر ضني:ل

 الملخص:
ك نلال تادينلمك نالكب   لفيلنظم لتهنام خللماللتاةصم لتان ،م ني،لفنمدلكم ن تل
مةممتلدنمممدي لكب مم لمممماوال،لفرنممم ن تلفمميلن  رممم لضتظ،رممم ت لنممدضو ر لتاةظممميالفممميل
د ب روالضو، يروال،لضدنديالتاةا نلضتاةا يالاوالص  وًتلضكب وًتل،لكر لأنلتا تادينل

ام هوال لضامكاولضو إليا ام لتاةديمدل ر لمابعلتاةي  لضومزلتار ةيالمنلأجتللأن
ممممنلتااصممم نلضتاراممم ث لتارممميللىمممولضأسممم وإلياممم لضجممم  للسمممنلمة ملرورممم ل
ضدبج لورمم لضتظ ررمم ملنورمم لفمميللي دورمم لضب  رمم ل،ةممدلضف دورمم .لفنممدللىممولتاةديممدل
منلتااص نل،ل لط ،رور لضتاةرتل،لم لكسمحللبورم ،لضتاةومإللضتإللسم نل

 نور ،لضلسمنلتظ مرر أللهق تاورمم ل،ليا ورم ل،امدلتاكبم ل،لضممدلور لض،مدمل،صمي
ضتاقيم مل،اممدلتاةممديهليا ورمم ل،لضما طبرورم ل،لمم لت ممرةي خ،لضتارسممليالضتاا مم ألل
اور لفيلكتلسيخل،لضتاسةيلاةرتلكتلمم ل م لصم اهلاورم ل،لضتظقرام أللضدان مكل

ل-كتلم لي م تنل،م ل،لضدجم اال مبور لضتارةمديل،ل ورم ل.لكرم لت،ربم لتارصم ا نل
دينلفمميلمر دورمم لأممم ًتلضتجبممً لمممنلل ممهلد مم يعلتاجىرمم نل،لأنلنمم لتا تاممل–أي ممً ل

ضبامممم خلتارنبمممم  ل،لضدنممممديالتانمممم تن نل،لضتاممممد، خلاورمممم ل،لضو، يممممالأنا هور  يل دمممم  ل
ضمررلك دورمممم ،لضت،ربمممم إلكممممتل ممممكالتهممممم ول مممميل مممم ل ممممة   لتارمممم خلفمممميلتاممممدني ل

لضتآلل  ،لأم ل،كسلذاولفيجلحلا لتارة  الضغ حلتآلاوا.ل
:لنمم لتا تاممدينل،لط ،ممالتا تاممدينل،لنمم لته ل،لنمم لتهمل،للالكلماااا المفحاةيااة

  مص لتان ، نيا.
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Abstract: 

Parents had a great place in the eyes of their children during the 

pharaonic area , as  they were greatly appreciated by their children 

who devoted themselves to their righteous and recognition of their 

great role in raising , caring for them , and providing  tenderness 

and care for them, young  and old . Parents are the source of life and 

a symbol of sacrifice for the sake of their children; Therefore, many 

texts and scenes that  urged and indicated that they should be treated 

well, venerated  and pay attention to them  in their lives and 

righteousness after their lives .Numerous texts urge them to obey 

them and work to gain their love, affection and show kindness to 

them when  they are old, on the other hand ,children should Praise, 

obey ,  well listen to their words and stand up while talking to them. 

Moreover,  they have to address them timidly, submission to them 

in everything  strive to do everything that is  good for them , 

persuade , carry out all that they order and  to criminalize  insulting 

and transgression against them. The Egyptians also considered that 

honoring ones parents in their death is a must, not only in terms of 

the burial of the corpse, the building of the cemetery, the offering of 

sacrifices , prayers for them , but  the care of their children( 

brothers)  and their properties as well. All these things were 

considered  to be the secret of a person s happiness in this world and  

the hereafter. As for the opposite, it brings him misery and the 

wrath of the gods .    

Keywords: Righteousness of parents, Obeying  of 

parents, Righteousness of the father, Righteousness of the 

mother, Pharaonic Egypt.  

  

mailto:Shaabanabdelkader.47@azhar.edu.eg


  

 

 

665 

 " يف مصر الفرعونية  بر الوالدين " 

 إسماعيل رأ.د/ شعبان السمنودي عبد القاد

 أسحاذ الحاريخ القديم المساعد 

العربية  كلية اللغة  قسم الحاريخ والحضارة اا 
 بأسيوط اا جامعة األزهر 

 املقدمة:
نثر العلم في ربوع األرض وألقاه، وأةب العالم المخلص مان الذي  هلل    الحمد

بين عباده وانحقاه، وفضله على سائر خلقه وأعاله، ويسار لاه كال الصاعا  
واصطفاه، نحمده ةمًدا ما أكثره وما أوفاه، ونصلي علاى نبيناا محماد صالى 
هللا عليااه وساالم الرةمااة الموااداة، وعلااى هلااه وأصااحابه الااذين ساااروا علااى 

 . هداه

 بعدو 

القدماء المصريون  اللبنة األساسية   ةرص  األسرة، وجعلوها  اسحقرار  على 
لقيام مجحمع محكامل يقوم على العدل والمساواة بين أفراده دون تمييز بين  

ولألبناء   ولألم مكانحوا واةحراموا، هخر، فكان لأل  مكانحه واةحرامه،جنس و 
 مكانحوم واالهحمام بوم. 

كبيرة بين أفراد األسرة والمجحمع، ةيث اهحم األبناء  وقد كان للوالدين منزلة  
أكبر    اكثيرً  منوما  األبناء  هؤالء  نال  فقد  ال  ولما  وتكريموما،  بحقديرهما 

فقد كانوا قرة    -خاصة في ظل األسرة المحماسكة  -الرعاية والعناية والحنان
اللذ األبوين  لحنشئحوم  يأعين  الجود  غاية  بذال  الكريمة؛    النشأةن  السليمة 

 ليساعدوهم في أعمالوم ، ويخلدوا بوم ذكراهم.
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وبرهما    كما الوالدين  اةحرام  لوما كان  الحميمة  المودة  وإظوار  وتقديرهما 
واالعحراف بأهمية دورهما من أهم الفضائل األخالقية والقيم اإلنسانية عند  

عظي مكانة  لوما  كان  ةيث  القديم،  االمصري  منبع  باعحبارهما  لحياة، مة 
 والحضحية من أجل رعاية األسرة واألبناء. ،الدفء ورمز

فوناك العديد من الدالئل األثرية والنصية الحي تشود علاى تقاديس الوالادين 
واةحرامومااا وبرهمااا وتبجيلومااا فااي مصاار القديمااة، كمااا اهااحم أد  الحكمااة 
والحعااااليم بالوالااادين، وةاااث كثياااًرا علاااى ةسااان معاملحوماااا واالهحماااام بماااا 

 وفاتوما.ححاجونه في ةياتوما ، وبرهما بعد ي

 : متهيد        
 وأهميتهم  وتربية األبناءواحلفاظ عليها دور الوالدين يف تكوين األسرة 

فااي تكااوين أساارة تحاا  رعايااة  -كغياارهم ماان الشااعو  –رغااب المصااريون  
واعحبروها هباة مان اإللاه ، فواي ر باة   ودعم الوالدين، فقد رةبوا بالذرية ،

 طبيعية إلشباع غرائز األبوة واألمومة المحبة لألبناء.

عقااًدا  هوقااد كااان الاازواا عنااد المصااريين عااادة وةقيقااة اجحماعيااة أكثاار مناا
ا هدفاااه األسااامى هاااو اإلنجاااا ، ورعاياااة األبنااااء ، وأساساااه الماااودة  قانونياااً

ا اااا ، ومااع ذلااب فيباادو أن الفقاار والعااوذ الشااديدين كانااا  (1)والرةمااة اااا أةيانااً

 
(1)Allam,S., "Quelques Aspects du Mariage dans l'Égypte 

Ancienne", JEA 67 (1981),p.116; Lichtheim, M., Maat in Egyptian 

Autobiographies and Related Studies, OBO , Gottingen,1992, p. 

198.  

م تجةال أم ن،ل ر   ل ألردل د جرال تانديا،ل تارص يل تاونتل ي نسن،ل ج ك.م.ل م،ل وضرتا ادل
ل.ل107م،لنل1997تاو ئالتارص االتاة مالالكر  ،لتان    ،للمةر  لم   لط ،
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،  المصريين، ويعوقاونوم مان القادرة علاى الازواابعض  ةاجزين قويين ضد  
العصار    مانالبناه " تاا شاي نفار"  (1)شاشنقي" - إذ ورد في نصائح " عنخ

"انظاار إنااه ينااام بااال زوجااة عاان ذلااب:  ق.م( 332-1064)ةوالي المحااأخر
، وخوًفا من الموا بال أبناء بسبب الفقر نصح ابنه بأن يقوم بسبب الفقر "

 
س ساني":لك نلك  ًا لاإلا ل"وأل"،لضلكيًر لفيلمدياال ل  ب ايس،لكربولنص هة للل–"،اللل 1 

تاب او نيلدةولوقالل ، اررةإلل يا لللل،لوبر لدة  لل10508،ل لن  يال ير طيقيالم ج   ل
س ساني"لفيلمؤتم  لضدلتارلو،لض  لللل–ل تايلتان نلتاا مسلقبالتار ا ،لضقدلتدوال"،اللل

فيلل أجل لكرحلض  ل ق  ل ألسل ضار ل تظدو م،ل ذاول أث ل ،ل ل دال جا ل ضاكا ل ن تخ،ل ماو ل
د جرالل تان ، نيا،ل ف تنس تل ضم ،لل  و لمص ل نن ".ل د لس يل "ل تنا ل يا ل دة اير ل  جا ل

الىن فا،لتان    ،للم   لج اج ديل،لتار  لللل590لل–لل589م،لنلنلل1998جلسلته،ل ل
وم  نل،بدال،لي،لل  و لمص لتانديرالماكلأقدملتاةص وللر لنو يال،ص ولته  تإل

اآلث و،تان    ،لل ته،ل ل تارجلسل تاى ني،ل تاجزخل نل2004تا طايا،ل م ا مللل294م،ل  ل
تارر ل  تاةص ل تاى اه"ل تارجلدل تانديا،ل تارص يل ته  ل ف ج،لا رو يا،ل ط وقل د جرال "،ل

تان    ،لل الا  لضتادوت  إ،ل تاو اتل تهضا ،لمؤ سال لل–لل301م،لنلنلل2016تاوبةال
ل للل302

 Glanville,S.R.K., Catalogue of Demotic papyri in the British 

Museum, The Instructtions of Onchsheshonqy British Museum 

papyrus 10508 , London, 1955,p.20.  
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: "اقحارض ماااًل ،ةياث يقاول لاه ( 1)باالقحراض ةحى يسحطيع الزواا واإلنجا 
 .( 2)"بفائدة، ثم اتخذ لب زوجة

المبكر، الزواا  على  نصوصوم  من  العديد  في  المصريون  ةث  ةحى   وقد 
ومن ثم تكون له القدرة على    يسحطيع المرء اإلنجا  وهو في سن صغير ،

يوقر   المجحمع  ألن  ؛  الشبا   مرةلة  في  وهو  سليمة،  تربية  أبنائه  تربية 
أوالده تعاليمه(3) ويححرم من كثرا  في  "ةور جدف"  األمير  فيحث  البنه    (4) ، 

)ةوالي  -إ    -"هو الخامسة  األسرة  إلى عصر  تعود  والحي  -2392رع"، 
ق.م( بقوله:  2117-2584ي  ق.م( من عصر الدولة القديمة)ةوال2282

لب   وسيولد  ودودة،  زوجة  اتخذ  عائلحب،  أسس  تزدهر  وإنه  "وعندما  ابن، 

 
يواك لف ا و،لتاونتلفيلمص لتانديرال"مك نالتاونتلفيلته   لضتارجررعلمنللاللللل 1 

ين تهيالل مةردل م تجةال تاب  ط،ل ،بدل د جرالمصون ل ،ل قديرا"ل نص نلضص ولمص اال
ل.ل28لل–ل27م،لنلنل2019،ك ،لتاوبةالتهضا ،لتار كزلتان ميلالر جرا،لتان    ،ل

تارص يللل 2  ته  ل وضتهعل ك ليل ربس ن،ل منللللضاي مل قو  ل تاى ني"ل تارجلدل تانديا،ل
تاوبةال ط ،ل م   ل مةر  ل د جرال ضتا ة ،ل تاكتديال ضتاس  ل ضتال ل إل ضتارة ايال تانصصل

ل.ل328م،لنلل2016تهضا ،لمؤ سالتاو اتلالا  لضتادوت  إ،لتان    ل،ل
(3)Marshall,A.,Maternité et Petite Énfance en Egypte ncienne, 

2015,p.22. 
دةدلدة ايال"لل ولجد "لمنلأقدملتاار ذجلفيلط رلتارة ايا،لغ  لأن لااليربقلماو ليظلللل 4 

تادضاالتاةديىا،لضمنلل تاكيلدالدجرية لمنلدسعلاا   أض ر تك  لمنل،ص ل تااصل ندتيال
ا حلل بيلي جعليا لتاةص لتارر ل ،لضأكى لتار تواللقب ًظل، ااسبالاوكالتارة ايال  لرمنل

تاا مسا.لل تهضلللته   ل تارجلدل تانديا،ل تارص يل ته  ل ا رو يا،ل ،ص يلم ا مل فيل "ل
تادضار نلتانديرالضتا  و "ل،لد جرالط وقلف جل،لتاوبةالتهضا ل،لمؤ سالتاو اتلالا  ل

ل.ل121،لنلم،ل2015ضتادوت  إ،لتان    ل،ل
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دارًا" "هني"(1)ألجل االبن تشيد  الحكيم  لنفسب ابنه قائاًل:    (2) . وينصح  "اتخذ 
شبابب،  في  وأن   تربيحه  على  تقوم  ابًنا  تعطيب  ةحى  صغير  وأن   زوجة 
ناسه   كثرا  من  السعيد  إن  رجاًل،  وأصبح  اشحد  وقد  تراه  ةحى  وتعيش 

 
(1)Traut,E.B., "Die Weisheits lehre des Djedef- Hor, ZÄS 76 

(1940),p.4. ; Helck, W., Die Lehre des Djedefhor und Lehre eines 

Vaters an Seinen sohn, KÄT, Wiesbaden, 1984, p.17.  

ل.ل121م ا ملا رو يا،لتار جعلتاس نق،لنل
نن د ويللل 2  "ل تارلكال قص ل فيل ك دًب ل يةرتل ك نل :ل "آني"ل ألرسلتاةكيال "ل تارلول رضجال "ل

تهنجل للل1525لل–لل1550تهضل"ل ل تايلل تان ، ني،لمكربال ته  ل ق.م .ل،ويال، م ،ل
.لضت ال"آني"لضتنا ل"لاسةرح"ل ل نسللرح لمنللل196م،لنلل1995تارص اا،لتان    ،لل

لل1550ته ر خلتاريلك نولمار   لفيل،ص لتادضاالتاةديىال ته   لتاى ماال،   لل تايلل
،لغ  لأنلتاك دحل"لآني"لنسحلننس ليا ل،ص لتارلول"نن لك لوأللد وي"لق.م لل1295لل–

تانديالل صالل يا لم لك نلاأل  ل تاى ماا لضاةتلتاسبحلفيلذاولي جعل ألدلمل كلته   ل
تاا سلوض،ر لضتلر تم ،لل ا لفيلنظ ل قديًر ل فكتلم لك نل أ  لتهمى للضتاةكالمنلمازاا،ل

تال التاريلكربولنو ل كالتااص ههل يلتال اللكر ل  لمة ض لفيلته  لتاة بي،ليظلأنلل
تاس ،عل تاجزخل تانديرال،ل تاةديىا.ل لياللسن،لمص ل تادضاال تاريلك نول  هد لفيل،ص ل
،  ل،لته  لتارص يلتانديا،ل"لتانصال.لتاةكالضتهمى لل.لتار ماإ.لتا   هتلته نيا"،لل

،لل تان    ل ته   ،ل نلل2000مكربال ضصلولللل219م،ل تاريل ضتااساال منل كالل.ل يا ا ل
تااص ههلق ملنانلو لدلر كلمنلته   لتاى نيالضتاة  ان،لضاالينوالتاكى  لمنلمةر ا دو ،لف قعلل
يركنل ظل م و بال ، كرلو ل ج خإل ضاكاول كلر دو  ل مةظال كر ،ال فيل ،ديد ل ألو خل فيل
، ان    .لمة ملكر ل،ل تارص يل ، اررةإلل فورو ،لضب ار ايلد جررو ،لض يلمةن ثالل اًي ل

الضتهمى للضتااص ههل،ادلتارص ا نلتاندم خ،لتاوبةالتاى نيا،لتاو ئالتارص االتاة ماللتاةك
ل لل87م،لنل1998الكر  ،لتان    ،ل

 Suys,E.S.J., "La Sagesse d'Ani Texte", traduction et commentaire 

,Orientalia 11(1935),pp.15-19 ; Brunner,H., Les Sagesse du proch - 

Orient Ancien, Paris, 1963, p.105 ; Volten,A., Studien zum 

weisheitsbub des Anii.copenhague,1937- 1938, p.117.  
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شاشنقي" البنه:    -، ويقول "عنخ    (1) "وعياله، فالكل يوقرونه من أجل أبنائه
يحأتى لب الولد  "اتخذ لنفسب زوجة ةين تشارف العشرين من عمرك، ةحى  

 .(2) وأن  شا ""

ومن ثم فقد كان العقم وعدم اإلنجا  إةدى الكوارث الحي كان وقعوا شديًدا  
على الرجل والمرأة، فمن سيحولى دفنوما وتقديم القرابين عنوما؛ ولذلب كان 
الحي   األدلة  ومن  محكررة،  بصورة  يظور  الذرية  إلى  الحشوق  عن  الحعبير 

م للولد  الحنين  عن  قريب  تعبر  إلى  الموجوة  الرسائل  إةدى  تضمنحه  ا 
قدر)إناء( على  منقوشة  عصر    عزيز،  من  أنه  ربما  المصدر،  مجوول 

األول)ةوالي اال  مححف  ق.م(2066-2117نحقال  في  ةالًيا  موجود   ،
ةيث   اإلنجا ،  لعدم  على شكوى  يححوي  نقش  عبارة عن  وهي  شيكاغو، 

فيه:   جيدة"ورد  ذكر صححه  مولود  لي  يولد  أن  ، وهي عبارة "اعمل على 
كان  توجه عادة للموتى من أفراد العائلة، الذين لم تمض على وفاتوم فحرة  

 
كل  لظا اول،لنص نلمند الضنص نل ن  االمنلمص لتانديرا،لتارجلدلتهضلل"لللل 1 

،نلتان ت،االضتاب  "،لد جرالم   لج اج دي،لم تجةالط   ل،بدلتاةكيا،لتاوبةالتهضا ،لل
تان    ،لللل تو ،ل نلل1996تانك ل ،للل346م،ل تانديال تارص يل ته  ل ا رو يا،ل م ا مل  ل

تارجلدلتاى ني"ل،ص لتادضاالتاةديىا"ل،لد جرالط وقلف ج،لتاوبةالتهضا ،لمؤ سالتاو اتلل
ل لل89 لمة ملكر لل،لتار جعلتاس نق،لنل257م،لن1014الا  لضتادوت  إ،لتان    ،ل

 Wilson,J.A., "The Instruction of Ani", ANET (1969) ,pp. 420 – 421 

; Erman, A., The Literature of the Ancient Egyptians, London, 

1929, pp.234ff ; Glanvill, Op.cit., pp28 – 29 ; Simpson,W.K., The 

Literature of Ancient Egypt, London, 2003, p.51.  
نلللل 2  نل تاس نق،ل تار جعل ك ليل ربس ن،ل ،لللل324،لللل223ضاي مل ا رو يال م ا مل  ل

لل252،ويال، م ل،لتار جعلتاس نق،لنلنلللل لل314،لللل313تارجلدلتاى اهل،لنلنلل
  . Glanvill, Op.cit., pp28 – 33  ل254،ل
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ةديًثا ال يفقد صلحه    طويلة، ةيث اعحقدوا في ذلب العصر أن الذي يموا
قادر على ا قادر على األذىباألرض، ومن ثم فوو  أنه  ؛ لذلب  لعون، كما 

 .(1)فمثل هذه النصوص تعحبر دعواا للحصول على الولد

ومن الواضح أن االبناء قد ةظوا باهحمام كبير من جوة اآلباء؛ ألن األبناء 
اء، الاذين كاانوا كانوا من الحاجاا الضرورية لآلب  -خاصة الذكور منوم    –

بعاد إعاداد   عان دفنوماا  ن يعحمدون علي أبنائوم عناد الكبار، وهام المسائولو
، ويؤدون لوم طقوس الادفن ، وبعاد الادفن يصابحون مسائولين المقبرة لوما

عاان تقااديم القاارابين، وأداء الطقااوس الحااي تصاااةبوا، وقااد تاام الحعبياار عاان 
الحاجة االجحماعياة للولاد منقاوص بصاورة واضاحة علاى قطعاة ةجرياة مان 

 )ةاااوالي تاااؤرا باألسااارة الحاساااعة عشااارة -غااار  األقصااار  –ديااار المديناااة 
-1549)ةاااااااوالي الدولاااااااة الحديثاااااااة ق.م( ماااااان عصااااااار1298-1187
ال–لق.م(1069 ، وهاااو  10627فاااي مححاااف بااارلين بااارقم  محفوظاااة ةالياااً

عبارة عن نص مكحو  على شكل رسالة موجواة مان شاخص مجواول إلاى 
ا فاي القرياة فاي ذلاب الوقا ،  رجل يسمى "نخم موا"، وهو اسم كان معروفاً

ائس الااذي " إلااى " نخاام مااوا"... ماااذا يعنااي هااذا الوضااع الباايقااول فيوااا: 
وضع  نفسب فيه، فأصبح  وليس هناك من يحدثب رغام علاو قادرك، أنا  
لس  برجل؛ ألنب لم تحمكن من جعل امرأتب ةبلى كما فعال صااةبب، ورغام 
كونب ثريًاا، فنناب ال تعطاي أةاًدا شايًئا، ومان كاان باال ولاد فعلياه تبناي يحايم 

، يقاااي"يربيااه، فيجاااد مااان يصاااب المااااء علاااى يدياااه مثااال االبااان األكبااار الحق
كلما طلاب مانوم ذلاب، وهاو ماا  هبائومفالرسالة تصور أهمية األوالد لخدمة 

 
ل.ل153ل–ل152وضرتا ادلم،لج ك.م.لي نسن،لتار جعلتاس نق،لنلنل 1 
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؛ أي ": " صاااب المااااء علاااى يااادي الوالااادعبااار عناااه صااااةب الرساااالة بقولاااه
، ةيث اعحبر المصاريون القادماء أن ثاراء الادنيا قليال (1)  غسلوما عند األكل

هاذه النعماة، ولام لمن افحقد نعمة األوالد، ولام يحصاوروا الساعادة لمان ةارم  
يعرفااوا ساابيل لااذلب غياار الحبنااي، فكااان الرجاال الااذي لاام ينجااب يعااد نفسااه 
محااروم ماان السااعادة، وأعمالااه لاام تااذكر، واساامه ال ينطاا  بااه، مثلااه مثاال 

 .(2)الشخص الذي لم يولد على اإلطالق ، وهو كشجرة اجحث  جذورها

ير   بحيث  بالقوة،  اإلنسان شعوًرا  توب  األبوة  فنن  هذا  فيوعلى  نفسه    ى 
  .وتوقيرهم الكفاءة الكاملة لنيل اةحرام اآلخرين

وقد ربط المصري القديم بين شخصية الفرد وأبوته، وجعل ما يحققه الرجل  
يقدمه   ما  من خالل  قدره  ارتفاع  من  يحققه  ما  مع  تحناسب  من شخصية 

" ال تودر بخصوص هذا األمر:    (3) ةحب"  -ألسرته، وفي ذلب يقول "بحاح  
"تعلم كيفية  "هني" :    ، ويقول(4) وقحًا في شئون اليوم بخالف إعالة أسرتب"

 
ل ل152ل–لل151تار جعلتاس نق،لنلنل 1 

 Erman,A., "Aus Dem volksleben des Neuen Reiches ", ZÄS 42 

(1905),pp.100 – 102 ; Guilmot,M., "une Letter de Remontrances 

L'ostracon Berlin 10627", CdE 60 (1965), pp.235 ,237. 
(2) Lichtheim,Op.cit., p.198.  

نر حلللل 3  ته   للل-"ل ألدلمل كل "ل ت يسي ،ل "لجدلك لوألل تارلول لرح":ل، شلفيل،ودل
تا را ، ماصحل ي  تل ضك نل تانديرا،ل تادضاال ،ص ل منل تارة اياللللتاا مسال ص لحل ض  ل

سيخ لل ماو ل يانصل ظل ك ملال تاب  يل ضوقل ،ل ل مكر بال ،ل و ل ،ى ل تاريل تاص ول ذتهةال
 ا للر لتآلن.لمة ملكر ل،تار جعلتاس نق،لته  لضصتليالضاكاولدةدلأقدملكر  لك متلفي

ل.ل127م ا ملا رو يا،لتارجلدلتهضل،لن 23ن
ل.ل134،لنل جعلتاس نقم ا ملا رو يا،لتارل 4 
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أسرته تأسيس  عاتقه  على  يأخذ  رجاًل  تكون  هي  ،  (1) أن  الرجل  شخصية 
.  ( 2) "عائلحه ، شخصية الرجل هي أسرته، شخصية الرجل تكون على وجوه

أيًضا:   الرجل  ويقول  ،وأطفال  الشارع  في  يحجولون  األةم   الرجل  "أطفال 
 ، أي بارين طائعين له.(3) الحكيم بجانبه"

محيط  في  القدرة  مصدر  هي  الرجل  شخصية  أن  ذلب  من  يحضح  ةيث 
األسرة، والذي يحسب له االبن ةساًبا، فيلحزم برأيه القاطع، ويأتمر بما أمره 

تعحبر شخ كما  نواه عنه،  وينحوي عما  الذي  به،  األساس  األ  هي  صية 
يكون   وبذلب  ألوالده،  تربيحه  في  موفًقا  ليكون  وتؤهله  األبوة،  عليه  تقوم 
على  األةوال  معظم  في  مرجعه  إنما  فشلوم  أو  األبناء  الحكم على صالح 

 شخصية اآلباء ودرجة صالةوم.

على   األبناء  واجباا  تبين  الحي  والنصائح  الحعاليم  من  كبير  جزء  وهناك 
بر األبناء باآلباء، فمن ةقوق األبناء أن يقوم اآلباء على تربيحوم اآلباء، و 

وال   العليا،  والمثل  األخالق  وكرم  المعاملة  وقواعد  السلوك  هدا   وتعليموم 
الثالث"   ، ةيث يحفاخر الملب "سنوسرايجعلونوم يعانون من الفقر والعوذ

)ةوالي  1840-1881)ةوالي   عشرة  الثانية  األسرة  من  -1994ق.م( 
ق.م( في نقش  1781-2066ق.م(، عصر الدولة الوسطى )ةوالي1781

على نصب تذكاري على الحدود الجنوبية لمصر عرف بلوةة الحدود، الحي  
أقاموا في العام السادس عشر من ةكمه في سمنة جنو  الجندل الثاني  

"  بحسن تربيحه قائاًل:    1157فوظة ةالًيا بمححف برلين برقم   بالنوبة، مح
 

ل.ل260م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى ني،لنلل 1 
(2) Glanvill, Op.cit., p28 .  
(3)Ibid., pp.38-39.  
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"   :ذكر الحكيم "هني". و (1) " ما دام أبي قد أةسن تربيحي، فننني أقول الح 
ال تدع ابنب يفحقد النفقة ، وال تجعله يذهب إلى و   اعحن بكل ما يولد لب،

شاشنقي" :"   -"عنخ    ،ويقول  (2) " با  صومعة مححاًجا يشحذ في عام قحط
–كما نوى    .(3) إنه تمثال من الحجر ذلب االبن الغرير الذي لم يربه أبوه"

" ال توزأ  عن إهانة ولده أمام أةد ، وخاصة أمه، ةيث يقول له:    -أيًضا
"ال تفضل  ، ويقوله له كذلب:  بابنب أمام أمه، ألن ذلب يبّين وضاعة أبيه"

. ولعل  (4) أيوما سيصبح عطوًفا عليب"أةد أبنائب على اآلخر، وأن  ال تعلم  
هذه األقوال تعكس ةرص المصريين القدماء على بقاء األسرة محماسكة في 

يثير    ود ّ  قد  البكر  االبن  كان  وإن  وةحى  هخر  على  ابن  فحفضيل  وتحا ، 
ا من أبنائه العداوة بينه وبين اإلخوة اآلخرين، كما أن اإلنسان ال يعرف أي  

ا له، فربما كان الصغير أو غير المفضل الذي لم  ر  سيكون أكثر منفعة وب
ا بوالديه من أخيه الذي نال ينل من الحقوق إال أقلوا هو األكثر وفاًء وبر  

 نصيًبا وافًرا من االهحمام. 

وكااان عليااه كسااب  فكااان األ  يشاارف علااى تربيااة أوالده فااي دور الحنشاائة ،
قوته اليومي لحوفير الطعام لوم، وكان يححمل جميع نفقاا االبن ةحى يبلا  

 
ل.ل351 ل،ويال، م ،لتار جعلتاس نقل،لنل134نلتارجلدلتهضل،للل ملا رو يال،م ال 1 
ل.ل147يواك لف ا و،لتار جعلتاس نق،لنل 2 
تاة مال 3  تارص اال تاو ئال تانديرا،ل ،ص و  ل فيل تارص اال ته   ل ص اه،ل تاةزازل ،بدل

ل.ل120نللم،1988الكر  ،لتان    ،ل
نلللل 4  نل تاس نق،ل تار جعل ك ليل ربس ن،ل ملل324،لللل322ضاي مل ،لل ل ا رو يال  ا مل

لل252،ويال، م ل،لتار جعلتاس نق،لنلنلللل لل314،لللل313تارجلدلتاى اهل،لنلنلل
  . Glanvill, Op.cit., pp28 – 33  ل254،ل
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أشاااده، أي ةحاااى سااان العشااارين، لكاااي يساااير علاااى نوااا  أبياااه فاااي شاااحى 
 .(1)المجاالا

ا  –كمااا كااان علااى اآلباااء  أن يربااوا أوالدهاام علااى مبااادة الرجولااة  –أيضااً
وفضاااائل األخاااالق وهدا  السااالوك، وةسااان المعاملاااة،  وتحمااال المسااائولية

والحسااالح باإليماااان والحقاااوى ، وصاااالا الحاااراةم، كاااالبر بالوالااادين، وةسااان 
معاملة الزوجة ، واةحارام الغيار ، والحساامح والحواضاع واالساحقامة ، واتبااع 

، واإلخاااالص ماناااةواألرين، وةفااال السااار ل والعطاااف علاااى اآلخاااطريااا  العاااد
صاادقاء، وهدا  المائاادة، وهدا  الحااديث وعاادم والصاابر، وةساان اخحيااار األ

واةحااارام اإلساااراف فياااه، والحاااروي وضااابط العواطاااف، والبعاااد عااان االنفعاااال، 
 وشاااوادة الااازور مااان شااار  الخمااار، والبعاااد عااان النسااااء الشااايوا، والحاااذر
 .(2) واالعحداء على ةقوق الغير والنميمة والكذ 

في النصوص المصرية القديماة ماا يادل علاى اساحمرار الادعوة إلاى   فقد ورد
ا إزاء ابنااه لاايس  وجااو  تقااويم األ  لولااده، وذلااب ةااين تعحباار ماان كااان لينااً

ن اباان هلااب ماان تأديااب أبيااه، كمااا تعحباار العصااا ماا بالرجاال الاارةيم، وأنااه مااا
 .(3)والحياء ممن يقي االبن الفساد

 
ل.ل63-62وم  نل،بدال،لي،لتارجررعلتارص يلتانديا،ل .ن. .إ،لنلنلل 1 

(2)el Sayed, R., "Formules de piété filiale", BdE 97 / 1 

(1985),pp.271-272 ;  

ل.ل63،لنتار جعلتاس نقوم  نل،بدال،لي،للل
،بدلتاةزازلص اه،لتار بيالضتارةليالفيلمص لتانديرا،لتادتولتان ميالالوب ،الضتاا  ،لللل 3 

ل.ل102م،لنل1966تان    ،ل
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كبير جزء  فوناك  األبناء   ولذا  واجباا  على  يحث  والمناظر  النصوص  من 
نحو الوالدين، وبرهما وةبوما واةحراموما وطاعحوما، والعطف عليوما عند 

وتذكّ  أوامرهما،  وتنفيذ  ورعايحوما   ، إليوما  واإلةسان  األبناء  الكبر،  ر 
نحوهما   بفضلوما عليوم ، وأهمية رضاهما عنوم، وما يجب أن يقوموا به

؛ ولذلب كان  الروح السائدة في المجحمع مليئة  ، وبعد مماتومافي ةياتوما
و  بحبوما  والحفاخر  واألمواا  اآلباء  نحو  والشفقة  ما  برهمابالمحبة  وهو   ،

 سوف يحم تناوله في الصفحاا الحالية:

 أوًلا : بر الوالدين يف حياتهما 
نصوصوم   في  المصريون  الحكماء  ومطالب نظم  يحف   بما  وتعاليموم 

اآلباء  فوافقوا  طبقاته،  بين  سائدة  كان   الحي  العامة  والروح  مجحمعوم، 
ةقو  من  ألنفسوم  افحرضوه  ما  على  واإلشراف    ق واألمواا  والطاعة  البر 

فقالوا لوم،  وأكدوها  أبنائوم،  "على  تلقاء :  من  الحكمة  يبل   مولود  من  ما 
  .(1) نفسه" 

الوالدين،    تجاهص الحي تشير إلى واجباا األبناء  فونالب العديد من النصو 
األ    برو وما يجب أن يقوموا به نحوهما. وقد ورد الحث على برهما مًعا،  

 األم وطاعحوا، وذلب على النحو الحالي :وطاعحه، وبر 

  

 
ل.ل118،بدلتاةزازلص اه،لته   لتارص االفيل،ص و  لتانديرا،لنلل 1 



  

 

 

677 

ل:لبر الوالدين -أ

فقاد صاور ةكمااء مصار   ةث  الكثير من النصوص على بر الوالدين مًعا ،
ن لااين خااالل العصاار الفرعااوني باار الوالاادين فااي أبوااى صااوره وأةساانوا، وباايّ 

 جانب األبناء لآلباء ، وةسن عشرتوما.

بناء عدم عصيانوم لوالديوم طوال ةياتوم مان المحاسان الحاي قد اعحبر األف
يفحخاارون بوااا، ةيااث يااذكر "نخبااو" أةااد ناابالء األساارة الخامسااة فااي ساايرة 
ةياتاااه الحاااي ساااجلوا علاااى قطعاااة ةجرياااة عثااار عليواااا "ريزنااار" فاااي الاااركن 

ا بمححاف بوساط ، ةياث نالشمالي الغرباي مان الوارم األكبار، محفوظاة ةالياً
أبي وأمي فرصة ن والدتي، لم أعِط "كن  محبوبًا من والدي، مبجالً ميقول: 

 .(1)لمعاقبحي ةحى ذهبا إلى مقبرتوما في الجبانة"

رع"، وشورته "شيشي" كاهن هارم الملاب "تحاي"  –ويقول المدعو "نفر سشم 
ق.م( ماان األساارة السادسااة فااي نااص منقااوص  2270 – 2282)ةااوالي 

" كن  أخشاى )أهاا ( أباي، على البا  الوهمي الخاص بمقبرته في سقارة: 
 .(2)وكن  فاضاًل )وديعًا( تجاه أمي، وربي  صغارهما)أبناءهما("

وهناااك العديااد ماان النصااوص الحااي ةاارص أصااحابوا علااى إظوااار أنااه كااان 
 ا بوما، عطوًفا نحو إخوته منوا:محبوًبا من أبيه وأمه ، بار  

 
(1)Urk1 ,212 -221 ; Lichtheim,M., Ancient Egyptian autobiographies 

Chiefly of the Middle Kingdom, Cottingen, 1988,p.12 ; Dunham,D., 

"The Biographical Inscription of Neklhebu in Boston and Cairo", 

JEA 24 (1938),pp.1-8.  
(2)Urk 1 , 199 ; el Sayed,Op.cit.,Op.cit., p. 291;  

ل .10  مش ل257،لل227كل  لظا او،لتار جعلتاس نق،لنلنل
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مان عصار األسارة  (2)في أبيادوس (1)نقش على جدران مقبرة القائد "وني"ااا  1
ق.م( يدل على ةب والديه لاه، وأناه كاان 2117-2282السادسة )ةوالي  

"أنا إنسان محباو  مان أبياه، يعمل على إسعادهما وطاعحوما، ةيث يقول:  
ماان أمااه(، وأنااا اباان بكاار محبااو  ماان  )أو مماادوًةاومثنااي عليااه ماان أمااه

ائد "وني" إلاى أناه ةيث يشير الق  .(3)"ا بنخوته أو المفرح إلخوته(  إخوته)بار  

 
تاس   ا،لل 1  ته   ل لالل تاا بيال تا ئ نل فيل لب  ل ا ل ضك نل تانار ن،ل نباخل منل "ضني":ل

لل2265تهضل"ل ل تايللللق.م ل،لض"نبيلل2270لل–لل2282دةوللكالتارلك نل"دري"ل ل تايلل
تارلول"م يللل2219- الجا  لفيل،ودل ثال، نلل كًر ل تهضل"ل ل تايلللل-نلل-ق.م ،ل وألل

لق.م .ل2212لل–ل2219
 Weigall,A.,A Guide to the Antiquities of Upperل

Egypt,London,1913,p. 394; 

و،لتد نل وار ن،لج كلف نديي ،لمص ،لد جرالعب سلن  مي،لم تجةالمةردلسن قلغ ب لل،م
 لضتارممم ليمممم ي،لمصممم لل235،بمممدلتاةر مممدلتامممدضتللي،لمكربمممالتااو مممالتارصممم اا،ل .إ،لن

ضبا لتاا با،لد جرالدةناللادض ما،لم تجةمال،بمدلتارماةالأنم ل،كم ،لتاو ئمالتارصم االتاة ممال
ل.133م،لنل1970الر ايفلضتاا  ،لتان    ،ل

صمممة تخلتا  بيممما،لأن مممدضس:لدربمممعلم كمممزلتابل اممم ل،رة فظمممال ممم   ج،لضدنمممعل،لممم لل فمممالتال 2 
ضد مممرتلقممم ر:لتاة ت،مممالتاردف نممما،لضباممميلماصممم و،لضتا  ،ممم إ،لضك نمممول ممميلتاة صمممرالتاديايمممال
اإلقلممميالتاىممم منلممممنلأقممم ايالمصممم لتاةليممم .ل،بمممدلتاةلممميالنممم ولتامممدين،لم تقمممعلتآلثممم ولتارصممم اال
تانديرممالماممكلأقممدملتاةصمم ولضلرمم لنو يممال،صمم لته مم تإلتارصمم االتانديرمما،لتاجممزخلتاىمم نيل"ل

ل.144مل،لنل2009ةلي "،لتاوبةالتاى ماا،لتان    ،لمص لتا
(3)Urk 1 , 109 -110 ; el Sayed, Op.cit., p.274 ;  

 ل68 لم امممم ملا ممممرو يا،لتارجلممممدلتهضلل،لنلل232،لنلتار جممممعلتاسمممم نقكل مممم لظا اممممو،ل
جممميرسل اممم يلن  مممرد،ل مممجاإلد واايمممالممممنلمصممم لتانديرممما،لتارجلمممدلتهضلل"لممممنلته ممم  ل

  لتاسمم ،ةال، مم  ،لد جرممالألرممدلمةرمم  ،لم تجةممالجمم  ل،لمميلجمم  ل ،لتهضامم ليامم لته مم
ل .324 ل230م،لنل2009تاوبةالتهضا ،لمكربال ا نت،لتان    ،ل
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ا ماان والديااه نظياار طاعحااه لومااا ، وأن عالقحااه بنخوتااه تسااودها حكااان م بوبااً
 المحبة واأللفة للطفه نحوهما.

نقوص مدونة  ااا  2    N34رقم  (1) على واجوة مقبرة "ةرخوف"  ما جاء من 
"الملب يمحدةني، لقد أعد في جبانة قبة الوواء غر  أسوان، ةيث يقول:  

تثني عليه   والده،  إنسان ممحاز، محبو  من  إني  والدي وصية لصالحي، 
وأعطي   خبزًا،  الجائع  أعطي   إني  أشقائه،  جميع  من  محبو   والدته، 
ملبًسا للذي كان عاريًا ، ونقل  في سفينحي من ليس له قار )سمح  لمن 

البر("  ال إلى  ينزل  أن  له  طاعحه (2)قار   بكثرة  "ةرخوف"  يحفاخر  ةيث   .
لوالديه، مما جعله يحمحع بمكانة كبيرة في قلب أبيه؛ ولذلب كان محميزًا عن 
باقي إخوته، وكان  أمه تدعو له بالخير نظير بره بوا، وكذلب كان محبوًبا 

جميع الناس، ويمد ، وأنه كان كريًما مع  من خير  من إخوته لما يفعله لوم
 يد العون لكل مححاا. 

رع" المسمى "ششي" في نص تم نقشه على البا  -سخم -يحفاخر "نفرااا  3
يلي:   بما  السادسة  األسرة  من عصر  سقارة  في  لمقبرته  "أعطي  الوهمي 

 
لل–نلللل–،لضك نلل كًر لالجا  لفيل،ودلتارلك ن:ل"لم يلل"لل ل  ":لألدلنباخلتانار نلل 1 

تاى ني"ل ل تايلل نبيل "ل ضل تهضل"ل د واللل2118لل–لل2212وألل ق.م .لوم  نل،بدال،لي،ل
م،لنلنلل2001مص لتانديا،لتاجزخلتهضل،لتاوبةالتاى اىا،ل تولنو التا  ق،لتان    ،لل

  .Helck,W.," Herchuf", LÄ 11 (1977),p.1129  576ل–ل575
(2)  Urk 1 , 121-122 ; Weigall,A., Historie de l'Egypte Ancienne, 

Paris, 1949, p.52 ;  
ظا او،لل تاس نقكل  ل نللتار جعل ن  رد،لل234،ل جيرسل ا يل تاس نق ل نللتار جعل ،ل

 لضاي ملك ليل ربس نل،لل73لل-72،لنلن جعلتاس نق ل لم ا ملا رو يا،لتار328 ل232
ل.ل337،لتار جعلتاس نق،لنلل ل،ويال، م ل106تار جعلتاس نقل،لنلل
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إلى البر، وقبرا من    قار   خبزًا للجائع، وثيابًا للعاري، ونقل  من ليس له
والدي،  واةحرم   واةًدا،  يمحلب  ال  لمن  قاربًا  وصنع   ولد،  له  ليس 

، ةيث يشير النص إلى  (1) وأسعدا)وةنوا على( والدتي، وربي  أبناءهما"
، فقد أخذ  قيام االبن بمعاونة والديه في رعاية وتربية إخوته وأخواته الصغار

لطحه، فالنص بال  الداللة على ، وأصبح له عليوم واليحه وسمنزلة والديه
 الحصرف المثالي الواجب من االبن إزاء أبويه عرفاًنا بفضلوما في تربيحه. 

في عود الملب   (2) القائد "ببي نخ " )ةقا إيب( من أمراء الفنحين  باهىيحاا  4
)ةوالي  "ببي في  2118-2212الثاني"  السادسة  األسرة  عصر  من  ق.م( 

باآلتي:   بأسوان  الصخرية  أبيه، مقبرته  من  محبوبًا  شخًصا  كن   "لقد 
 .(3) وممدوًةا من أمه، وكان إخوته وأخواته يحبونه"

 
.ج.ي نسن،لتار جعل لوضرتا ادلم،لج ك62-61،لنلن جعلتاس نقم ا ملا رو يا،لتارلل 1 

ل ل539لل–ل538،لل448 لف تنس تل ضم ،لتار جعلتاس نق،نلن152تاس نقل،ن
 Urk 1 , 198 -200ل

دنعلجا  لتاجادللتهضللن نللزتنلأ  تنلضتاسدلتاة اي،لض يلجزا  لصا االلللتانار نل:لل 2 
،  ا تارص اال تااص نل فيل ، فول فيللللج تن ريال أصبةول ثال ،ل تان تل أيل نل "آن "ل

تا  ن نيال"ليانار نل"لوبر ليس و ليايلأنو لك نولم كزًتلارج و لأني  لأضل نلتان تل،لأضلتاة جل
تار جعلل،بدتاةليالن ولتادينل،لللل;لل790،لنلللتار جعلتاس نقف تنس تل ضم ل،للللتارسرا جلما 

ل.لل300،لنلتاس نق
ل .ل357 لل247ل-ل246،لنلنتار جعلتاس نقلب  رد،جيرسل ا ال 3 
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في نواية عصر الدولة القديمة بره    (1) ااا يذكر األمير "قار" ةاكم إقليم إدفو5
فيقول: عليه    بوالديه،  ومثني  أبيه،  من  محبوبًا  كان  الذي  الشخص  "كن  

 .(2) من أمه، ومحبوبًا من إخوته"

إقليم طينةااا  6 "إندي" ةاكم  النبيل(  بالقر  من يشير الشريف)األمير أو   ،
المحروبوليحان بمححف  ةالًيا  المحفوظ  الحذكاري  نصبه  في  في    أبيدوس 

برقم   إلى   2523نيويورك  األول  االنحقال  الثامنة عصر  األسرة  من عصر 
قائاًل:   أفراد أسرته وأقربائه  " كن  شخًصا محبوبًا من  بره لوالديه، وجميع 

أبيه، وممدوًةا من أمه ، ومحبوبًا من إخوته، ومرضيًا عنه من أقربائه... 
 . (3)"ولن يوجد أةد يحكلم بالسوء عن المبجل "إندي

يحفاخر7 شغل    ااا  والذي  "عامثو"،  باسم  اشحور  الذي  "أةمس"،  المدعو 
)ةوالي   "ةحشبسوا"  الملكة  عود  في  طيبة  وةاكم  الجنو   وزير  منصب 

)ةوالي1457  -1472 الثالث"  "تحوتمس  والملب    1424-1479ق.م(، 
أمه قط، ةيث   يغضب  ولم  أباه،  يضر   لم  بأنه  نص    فيذلب    ذكرق.م( 

 ، ( 4) في غر  طيبة بجبانة عبد القرنة  83ه رقم  منقوص في مقبرتأخالقي  
" لم يضر  أباه، ولم يدخل الحعاسة على أمه، لقد ةق  كل ما  :  جاء فيه

 
ي ف :لدنعلفيلمة فظالأ  تن،لضك نول، صرالاإلقليالتاى نيلمنلأق ايالمص لتاةلي .لللل 1 

ل.ل291ل،لنتار جعلتاس نق،بدلتاةليالن ولتادين،ل
ل.ل212ل-211ضاي ملك ليل ربس ن،لتار جعلتاس نق،لنلنلل 2 

(3) Dunham,D., Naga –ed – Dêr of the first Intermediate period, 

Boston, 1937, pp.92 -94, pl, XXVIII,2; Hayes,W.C., Scepter of 

Egypt,Vol,1, 1941 , p.139, fig, 83 ;  

لل.ل338 ل،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لن162،لنلتار جعلتاس نقم ا ملا رو يا،ل
(4)Shirley,J.J., The power of the Elite : The Officials of Hatshepsut's 

Regency and Coregency, SAOC 69 ,2014, p.176 ; PM 1 , p.167.  
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لم  أبًدا،  يقحرفه  الكذ  مكروهًا له ولم  الملب على مر األيام، كان  يمحدةه 
يأكل مما تمقحه اآللوة، ومن ثم سوف يحناول إلى جانبوم من الطعام الذي  

"رع"يقدم   مائدة  الشمس(  على  والنبيل    / //  )إله  المقحدر  "أةمس"  إنه 
إنه المشرف العام على المدينة، والوزير الذي  واألمير وشورته "عامثو" ///  

يعزز الحقيقة والعدالة ويطرد الشرور، إنه العظيم في مقامه الرفيع، ومن  
مر  على  ألوالده  الحماية  ويضمن  ةياته،  زمن  إبان  بيحه  يرى  سوف    ثم 

 .(1)"///األيام

والعشرين      (2) رسنة"-ةور-ذكر"أوجا  ااا  8 السادسة  األسرة  عصر  من 
محفوظ  ق.م(  525-672)ةوالي له  تمثال  سطح  على  منقوص  نص  في 

ما يشير إلى بره بوالديه، ةيث    (3) 113/815اآلن في مححف الفاتيكان برقم
من  يقول:   ومحبو   أمه،  وتمحدةه  والده،  يبجله)يعظمه(  إنسان  "أنا 

 
تهضا ،لللل 1  تاوبةال ج اج دي،ل م   ل د جرال تمب تط واا،ل ن   ل أضل ط بال ظا او،ل كل  ل

ل.284ل–ل283م،لنلنل2005تارجلسلته،ل لالىن فا،لتان    ،لل
و مما ل":لسمم تلماصممحلكب مم لتهطبمم خ،ل،مم شلفمميل،صمم لآلمم لملكمم نلل–لمم ولل–"أضجمم لل 2 

ق.م ،لضل"لل526ل–ل570 لممم تايللممممنلملممم كلته ممم  لتاس   مممال،لض رممم :ل"لألرمممسلتاىممم ني"
ق.م ،لكرمم ل، صمم ل،ةممدلذاممولتا ممزضلتان و مميل،مم مل525ل–ل526،سممر ديولتاى اممه"ل لمم تايل

ل-525ق.م،لض،رتلفيللدمالأضللملك نلمنلملم كلتانم سل،لض رم :ل"قرب مز"ل لم تايل525
ق.م .لكل مممم لظا اممممو،لنصمممم نلمند ممممال486ل–ل522ق.م لضل" توتلتهضل"ل لمممم تايل522

 ل ل136 م مش ل267،ل256منلمص لتانديرا،لتارجلمدلتهضل،لنلنضنص نل ن  االل
ل.لض،نل كالتاان شلك ملالوتجع:98م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى اه،لنل

 Lefebvre,G., Le tomb eau de Petosiris, 3 Vols, Cairo, 1923-1924.  
ظا او،لللل 3  تاس نقلكل  ل نللتار جعل ا رو يا،لل136  مش لل267،ل م ا مل تار جعلل ل ل

ل.ل98،لنتاس نقل
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الكاهن، ومنححوم ةقاًل،  إخوته( بمنصب  لقد خصص  هؤالء)أي  أشقائه، 
جميع   ةياة  وأمن   إليوا،  يفحقر  منوم  كان  لمن  جميلة  دفنة  شيدا  لقد 
أبنائوم، وأوجدا ألهل بيحوم مناصب مسحقرة، وةقق  من أجلوم كل ما هو  

 .(1) ما يفعل األ  البنه"مفيد على نحو  

"عنخ  9 ينصح  قائاًل:    –ااا  نفر"  "تا شاي  ابنه  أباك وأمب شاشنقي"  "اخدم 
، ... لي  األا البار بالعائلة يصبح هو األا األكبر  (2) ةحى تنطل  وتزدهر"

ابن   ،  (4) " تمثال من الحجر خير من ابن أةم "  ، ويقول له أيًضا:    (3)لوا"
ملعون)مكروه( أةم   ابن  من  خير  كلمة (5) "بالحبني  اسحخدام  أن  ويبدو   .

أةم  لالبن محقابلة مع كلمة بار أو صالح ، فنذا كان االبن الصالح هو 
وينال    ، لوما  اإلله  هدية  فوو  والديه  له  يقوله  لما  ويسحمع  يطيع  الذي 
النجاح والفالح في ةياته، ويخلد ذكراه بعد وفاته، فاالبن األةم  هو الذي 

 
(1)Posener,G., la premier domination perse en Égypte , Institut 

francais d'archéologie orientale,Cairo, Bibliothéque d'étude, 11 ,le 

Caire , 1936, pp. 1-26.  

   لل100،لن جعلتاس نق لم ا ملاي رو يا،لتارل255،لنلتار جعلتاس نقكل  لظا او،ل
 لل247 ل،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لنلل308م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى اه،لنلللل 2 

ل.لل101،بدلتاةزازلص اه،لتار بيالضتارةليالفيلمص لتانديرا،لنل
تاس نق،لنلللل 3  تار جعل ا رو يالل316ضاي ملك ليل ربس ن،ل تاى اه،للل لم ا مل تارجلدل ،ل

ل.ل251 ل،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لنلل312نل
 ل،ويال، م ل،لتار جعلتاس نق،لنلللل334ضاي ملك ليل ربس ن،لتار جعلتاس نق،لنلل 4 

 لته   لتارص االل102 ل،بدلتاةزازلص اه،لتار بيالضتارةليالفيلمص لتانديرا،لنلل261
ل.ل120فيل،ص و  لتانديرال،لنل

(5)Glanville,Op.cit., p. 49 ; Lichtheim,M., Late Egyptian wisdom 

Literature in International Context : A Study of Demotic 

Instructions , OBO 52 ,1983, p.86.  
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الب لالبن  المحناقضة  الخصال  لنصح  يجمع  تجاهله  ةيث  من  الصالح  ار 
وإرشاد والديه، فوو ابن عاص  يكون الفشل ةليفه في ةياته، ةيث  يبحعد  
عنه كل من يعرفه، وبعد مماته ينقطع ذكره، وربما قصد أن تبنى ولد هخر  
يطيع   ال  الذي  الشخص من صلبه  ابن  من  أفضل  والخير  البر  منه  يرجى 

يلحف    وال  يقول،والده،  بر لما  يجلب  ويحصرف  الذي  كاألةم   وتسرع  عونة 
 اللوم لنفسه وللمحيطين به. 

" كل واشر  ما دام  :    -أيًضا    –  شاشنقي"    –وورد في نصائح "عنخ   
 .(1) ليس هناك من أا جائع، وما دام ال يطلب أ  وأم منب شيًئا"

" ااا  10 )-ديپيحفاخر  "تحوا" پأوزير"  كونة  كبير  العصر    (2) حوزيريس(  من 
الثالثين)ةوالي   األسرة  مقبرته332-343المحأخر  نقوص  في  ، (3) ق.م( 
 

ل.ل284،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لنلل 1 
أن للل 2  ينس نلن أسلط ه ل دالدص ا ال،ل لسكتل تازمن،ل تاكر ،الضلس  ل يا ل "لدة إ":ل

يةل الق نلتا رس.لف تنس ترل ضن ن،لك اسري نل ي ضشلن بلك و،لد إل،اللآم نللللماجت
،بدل ألردل م تجةال تااة س،ل لل تل مةر  ل وتض ،ل ألردل د جرال ضمر د "،ل ف ، نل "لي  ل

تان    ،لل الكر  ،ل تاة مال تارص اال تاو ئال ي  إل،ل و.لل366م،لنلل1974تاةر دل ن   ل  ل
د جرالألردلمةر  لم   ،لم تجةالألردل،بدللتنجلب خ،لمدلتليا ل،لالتآلث ولتارص اا،لل

ل.ل246م،لنلل1988تاةر دلي  إل،لتاوبةالتاى نيا،لتارجلسلته،ل لاآلث و،لتان    ،ل
أضرا " پر را اس لاة هلر لفيلل–نن ول كالتاةكال،ل لجدوتنلتارنب  لتاريلس د  ل"لپديل 3 

تهسر ن  ن ،لضقدلللمدياال  م پ ايسلفيلمص لتا  و  د ن لتاجبتلل اًي ل،ل لمن بالمن
أضرا "،ضقدللل– فاولفيل كتلتارك نللرسالأجي للمنلكب ولكواال"دة إ"،لندًختلمنل"پديلل

تا ط تارل كل تاىاث ن،لل، س تلفيلرمنل تان و يللا  نلتهضتل لمنلته   ل تا زضل ضفيلرمنل
ق.م ضل" توتلتاى اه"لل338لل–لل342تاى اه"ل ل تايللللتاى نيلمنل،ودلتارلول"لأودكس كسيس

أضرا "لقدل، ص ل ل للتظ كادوللل– ،لض،ل لتهوجهلفإنل"لپديلل332لل–لل335 ل تايلل
== 
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ًفا  و ء "إنني إنسان كرمه والده، وأثن  عليه أمه، وأةبه أشقاؤه)ر ةيث يقول:  
قائاًل:    (1) بنخوته(  اإلله  يقيم  ، ويخاطب  ابًنا صالًحا  منححني   -أيًضا–"لقد 

أن يصل ابني إلى المقبرة بال أضرار،    -أيًضا  -في معبدك ... اسمح لي  
ذريحي"  ابني وظيفحي،  -أيًضا–وليشغل   على  وقًفا  الوظيفة  تلب    . ( 2) ولحب  

"تحوا  يروي  "-كما  ابن  بلدته ووالديه ةزنوا حوزيريسپ  را"  أهل  أن كل   "
بلدتي جميعوم عليه ةزًنا شديًدا لمحبحوم له وبره لوما، فيقول:   أهل  "إن 

رجااًل ونساًء أخذوا يندبون وارتفع عويلوم؛ ألنوم رأوا ما ةدث لي، وكانوا  
يقدرونني كثيرًا، إن جميع أصدقائي في ةداد من أجلي، وأبي وأمي تمنيا  

فق إخوتي  أما  الحداد( الموا،  ركبحه)وضعية  على  رأسه  منوم  كل  د وضع 
 .(3)("اآلخرةمنذ وصل  إلى أرض الحرمان)

الوالدين   بر  مظاهر  أو   -أيًضا–ومن  بسبوم  أةد  يقوم  أال  على  العمل 
، والحرص على تكريموم في أعين الناس من مأبنائو اإلساءة إليوم بسبب  
 خالل أفعال أبنائوم. 

 
== 

، ملل ييس سل مة كال ،ةدل مص ل ظا او،لل332تظكب ل كل  ل تاس نقق.م.ل نللتار جعل ،ل
ل.ل109،لنل جعلتاس نق لم ا ملا رو يا،لتار355

ل ل111،لنللتار جعلتهضلل لم ا ملا رو يا،ل358،لنللكل  لظا او،لتار جعلتهضلل 1 
el Sayed, Op.cit., p.284  

ل.ل359،لنللتار جعلتاس نقكل  لظا او،لل 2 
ل.ل126،لنم ا ملا رو يا،لتار جعلتاس نقل 3 
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المعنىو  المدعو "جد  قد أكد هذا  تمثال  الكاهن -إف-خونس -نقش  عنخ"، 
آلمون  طيبة  (1)الرابع  )ةوالي   في  األول"  "أوسركون  الملب  عصر  خالل 

والعشرين)ةوالي  927-892 الثانية  األسرة  من  ق.م( 715-948ق.م( 
بال ةالًيا  محفوظ  األقصر،  معبد  في  مححف  من  برقم  المصري  القاهرة 

JE.559 (2)  عّدني الناس كريمًا سخيًا، ألني    " لقد يلي:، ةيث ورد عليه ما
الثرواا بحكديس  لحفوقي، ويلقون كن  أسحوين  ، وجعلحوم جميعًا يحبونني 

كائي على  لم   (3) السالم  ألمه،  اإللوي  والنسل  أبيه  ذرية  عني:  ويقولون 

 
تاو تخل 1  يا ل ض  ل تانديرا،ل مص ل فيل تااظ  ل مانوعل م كًزتل يةرتل ك نل آم ن":ل لل"ل

،ل ل  ئالينس نلن أسلكبشل.لج وجلللل-ألي ًن لللل–ضتإللص  ،لضك نلتارص ا نليرىل ن لل
م تجةال  دلل أم نل اما،ل د جرال تانديرا،ل تارص اال تاة  و ل مةجال ضآل ضن،ل ن رن ل

ل.ل59م،لن2001د ف ق،لتاو ئالتارص االتاة مالالكر  ،لتان    ،ل
ل.ل52،لنم ا ملا رو يا،لتار جعلتاس نقل 2 
،رندلتارص يلتانديالأنلتاك لك نولدارم لفيللي د ،لضأنلكتلينس نليراهل كالتاك :لتللل 3 

تاك ل،ادلم ادال، م لمنلتإلا ل"وأل"ل،لضم ل تمولمة لتاك لفإن ليظتللًي لي رق،لضاالدكنلل
فيل  ئال تآلث ول مارلإلل ،ل ل ص و  ل قدل ك نل ضإنل م هيا،ل تانديال تارص يل ،ادل تاك ل

تارص يلتانديالأنلتاك لضإنلف وقولتاجسدل،ةدلتار إ،لتا اصلننس لضد بو لدر ًم ،لضوأرلل
يظلأنو لدسرنبتلتان تن نلتاريلك نولدندمل،  رو ،لضدسكنلدرى للتارر ف لتاكيلك نلي ضعل
فيلتارنب  لمنلأجلو  لضاكاولأطلقل،ل لتارنب  لمازللتاك ل،لضاركنلدلرسلمةا لتاك لمنلل

اةديد ،لضنولقل،ل و :ل"تان ان"لضل"تاانس"للاللم لضو ل،ل لتآلث ولتارارلنالمنلتاعب وتإلت
تهلاقلفيلتانك لتارص يلتانديا،لتاو ئاللضلتإل وتك"لضل"لضتا اصيا".لس   ا رلر  تنل،لل

ل.لل116ل–ل113،لنلنللمل2012تارص االتاة مالالكر  ،لتان    ،ل
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يسب أةد أبوّي بسببي، لقد كانوا أكثر تكريمًا بسبب جدارتي، لقد وجدوني  
 . (1)"عندما كانوا على األرض معيًنا

ف النصوص،  على  األمر  يقحصر  والمثالون ولم  الرسامون  صور  قد 
اآلباء ارتضاها  الحي  األوضاع  المناسباا    المصريون  في  أبنائوم  من 

الخاصة، فالولد غالًبا ما يصور واقًفا مع أبويه الجالسين يقدم لوما قربان  
وخليفة   طريقه  على  وسائًرا  وريثه  باعحباره  أبيه  بعصا  يمسب  أو  اآلخرة، 
والولد   جالسة،  ظورا  وقلما  جاثية،  أو  واقفة  معوما  تظور  والبن   بيحه، 

، أو يجلسان على مقاعد منخفضة  الحصيروالبن  إذا جلسا فوما يفحرشان  
، وقيام األبناء  (2) ةين تناول الطعام، بينما يجلس أبوهما على مقاعد مرتفعة 

 .(3) عند الححدث مع اآلباء، ومخاطبحوم على اسححياء ووجو  توقيرهم 

من    ناء لآلباء واةحراموما تمثالومن المناظر الحي اهحم  بنبراز طاعة األب
يمثل القزم       JE 51280برقممححف المصري  الفي    لون الحجر الجيري الم

المسئول عن المالبس الملكية أو دوال  الملب و   ،أقزام القصررئيس  "سنب"  
 ، والكاهن الجنائزي في عصر الملكين "خوفو" وجدف رع ،أو الخزانة الملكية

بسقارة مقبرته  في  عليه  ب)عثر  الغربية  الجبانة  األسرة    -الجيزة(في  من 
،  إلى جواره"   إي  اس"سنزوجحه تجلس  –الخامسة عصر الدولة القديمة 

 
(1) Borchardt,L., Statuen und Statuetten vo Königen und 

Privatleuten : im Museum von Kairo, Band 11 , Berlin, 1925, pp. 

105 -108 , pl, 94.  
ل.ل55ل-ل54،لنلنلم ا ملا رو يا،لتار جعلتاس نق

تاةزازلص اه،لللل 2  تاس نق،بدل تانديرا،لللل119،لنللتار جعل تار بيالضتارةليالفيلمص ل  ل
ل.ل100نل

ل.تاصنةالننسو ،لتار جعلتاس نقل 3 
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على بحسمة دلياًل على المحبة والرضا،  وتلف ذراعوا في رف  ةول خصره م
، (1)(1لوةة)  واةحرامأسفل والديوم في طاعة وأد     ولد والبن ةين وقف ال

تصويرهم تم  الو   وربما  أقدام  لوملدين  اتح   سنًدا  كونوم  عن  في    اتعبيًرا 
 الدنيا واآلخرة. 

بمالمح  واألم  هذا إلى جانب العديد من الحماثيل األخرى الحي مثل فيوا األ   
، كما امرجلوأ، ومن أسفل يقف األبناء يمسكون بماالقوة الحي تغلب عليو 

الجيزة من  مرو"  "بن  تمثال  من  واضح  بوسطن    هو  بمححف  والمحفوظ   ،
 . ، وهو ما يدل على البر والخضوع والطاعة(2) (2)لوةة

تم   وأد     –أيًضا    –وقد  طاعة  في  والديوم  أمام  قابعين  األبناء  تصوير 
واةحرام، ويضع األ  يده على صدره ربما رمزًا إلى الرضا عنوم واالمحنان 

" بالجيزة من األسرة  بحاح –وجا    –والحب لوم، وذلب كما جاء في مقبرة "ني  
األ     ،(1شكل)الخامسة   تصوير  تم  مقعد، ةيث  على  جالسين  واألم 

 . (3)وأماموما صفين من األوالد والبناا قابعين أماموما في أد  واةحرام
 

(1) Salah, M & Sourouzian,H., The Egyptian Museum Cairo :official 

catalog , Mainz : P von Zabern, 1987,no,39;Leclant., Le Monde 

égyptien , Paris , 1979,no,59;  

تانديرا،لل تادضاال نو يال لر ل تاةص ول أقدمل ماكل تانديال تارص يل تاننل سك ي،ل أن ول مةردل
تاة تارص اال تاو ئال تاى نيا،ل تان    ،للتاوبةال الكر  ،ل منلل لل133م،لل1998 مال نابال

تاةلر خ،لد واللتاة  و لتارص اا،لتارجلدلتهضلل"لفيل،ص لتادضار نلتانديرالضتا  و "ل،لل
ل.ل138نمكربالتااو التارص اا،لتان    ،ل .إ،ل

(2)Aldred,C., Egyptian Art in the days of the pharaohs (3100 – 320 

B.C) London, 1990 , p. 100 ,fig.62.  
(3)Badawy,A., Excavation at Giza (1949 – 1950), Cairo, 1953, p. 

118, fig, 95 (c) ;Robins, G., Proportion and style in Ancient 

Egyptian art, USA, 1994, p. 15 ; Wilkinson, R., Reading Egyptian 
== 
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لب: بر األب 

اهحم   الحي  المومة  الفضائل  أةد  به  والبر  وتوقيره  األ   اةحرام  كان 
المصريون بغرسوا في نفوس أبنائوم، موضحين أنوا دين سيؤدى لوم من  

 ما سب  وأن فعله اآلباء. الذين سيفعلون أبنائوم، 

بالعمل الصالح من جوحه ، ارتبط  طاعة وبر األ   فيجب عليه أن    وقد 
ةحب"   –يكون القدوة الحسنة الحي يقحدى بوا، وفي هذا المعنى يقول "بحاح  

. ويقول (1) " ما أطيب أن يأخذ االبن عن أبيه ما أوصلحه إليه الشيخوخة":  
يؤكد  . و (2) "الحالل بين والحرام بين، والمرء  يفعل ما تعلمه من أبيه" أيًضا:  

"تفيني" في ةديثه عن ابنه "خيحي األول" من عصر االنحقال األول ، األسرة 
فيقول:   األبناء،  إلى  تنحقل  األ   قدوة  أن  الخير  الحاسعة  يفعل  نبيل  كل   "

يكون  اآلخر، وسوف  العالم  في  مبارًكا  يكون  مطيعًا    لمواطنيه سوف  ابنه 
المدينة، وتمثاله سيكون معظمًا  أبيه، وذكراه سحكون طيبة في  في منزل 

 .(3) بعد موته" 

 
== 

Art hieroglyphic guide to Ancient Egyptian paintings Sculpture, 

London, 1992, p.23.  
ل.ل71وم  نل،بدال،لي،لتارجررعلتارص يلتانديا،لنلل 1 
ل.ل30مة ملكر ل،لتار جعلتاس نق،لنل 2 

(3)Breasted,J.H., The Dawn of Conscience, New York, 1968, p.181;  

م،ل1989تظ مممممكادواا،لمةرمممممدل،لممممميل مممممةد ،لدوممممم ولتارىمممممتلتاةليممممم لفممممميلمصممممم لتانديرممممما،ل
 .172ن
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بين األ   و  العالقة  الحي ةكم   القيم األخالقية  أكثر  الطاعة من  قد كان  
طاعة  (1) وابنه  األبناء  واجباا  أهم  من  فكان  واةحراموهبائوم،  الجم،   م، 

األعمال  مومساندتو كل  شئون  (2) في  رعاية  األكبر  االبن  على  كان  كما   ،
في  إغضابوا  والحرص على طاعحوا، وعدم  وإخوته،  أمه  المنزل، ورعاية 
على  كان  موظًفا  األ   كان  وإذا  غيره،  أو  سفر  بسبب  األ   ةالة  يا  

، هذا (3)االبن أن يسير على منواله، ويحرص دائًما على بره والوفاء لذكراه
، وةسن (4) إلى جانب قيامه عند الحديث إلى أبيه، ومخاطبحه على اسححياء

 .(5) اإلصغاء واالسحماع له ولحوجيواته وأوامره
ال أبنائه ولما ال فوو  الحعب والشقاء في تربية  ناله  "بحا ذي  يقول  ح  ، ةيث 

 .(6) " كم من والد في عناء" : ةحب" في هذا الصدد

ومن أقدم    النصوص الحي ةث  على طاعة األ ،فوناك العديد من  ولذلب  
الملب  قصة  باسم  تعرف  قصة   ، البنوة  هدا   إلى  رمزا  الحي  القصص 

 
ل.ل223س   ا رلر  تن،لتار جعلتاس نق،لنلل 1 
ل.ل151نابالمنلتاةلر خ،لتار جعلتاس نق،لنلل 2 
ل.ل66،لنل جعلتاس نقوم  نل،بدال،لي،لتارل 3 
ل.ل119،بدلتاةزازلص اه،لته   لتارص االفيل،ص و  لتانديرا،لنلل 4 
ل.ل223س   ا رلر  تن،لتار جعلتاس نق،لنلل 5 
تان    ،للل 6  تاكرح،ل ، اال تانديرا،ل تارص اال تاة  و ل فيل تار بيال ،لي،ل ي ر ، تل  ة دل

ار بيالضتارةليالفيلمص لتل ل120ن ،بدلتاةزازلص اه،تار جعلتاس نق،158م،لن1996
ل.ل101نلا،تاندير
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والسحرة المرتلين  "خوفو"  والكونة  "خوفو"  قصة  صور  (1) أو  قصة  وهي   ،
راويوا الملب "خوفو" العظيم صاةب الورم األكبر أًبا ودوًدا كأخيار اآلباء،  
يجمع أوالده ةوله، ويسامرهم، ويسمع من كل واةد منوم ما وسعه علمه  

ولكنه   فيه،  المعجزاا  وأهل  الماضي،  أخبار  الراوي )من  في    (أي  تعمد 
فقدم لحديث كل أمير    الوق  نفسه أن يسجل أد  األمراء في ةضرة أبيوم،

" وعندئذ  نوض األمير )فالن( واقًفا ليححدث، ثم قال  منوم مع أبيه بقوله:  
. ةيث يحبين من النص اةحرام (2)ألبيه إني أقص على جاللحب كذا وكذا..."

 
للضتاريل، فولن  يالض رك و،لل،ل للللألدتثل كالتانصاقصال"ل ف "لضتاسة  :ل جلولللل 1 

مةتللا ،لفوا كلمنلي رلدةديدلد والل كالتاب  ياللظليزتلللضل،لللل2033وقاللنب  يالن ا نلل
تآلوتخلم لي جةو ل تاس ،ةال،   ،،لضمنل أضل تاا مسال،   ل يا ل،ص لته   ل أنو لد جعل

ت تادضاال ،ص ل ، ،رب و  لليا ل ،   ،ل تاى نيال ته   ل ندتيال يا ل ي جةو ل ضتابةضل اةديىا،ل
ل ، يالالرلول" ا   إلتهضل".وتجع:

 Erman, A., The Literature of the Ancient Egyptians , pp.86ff ; 

Barocas,C., "Les Contes du papyrus Westcar",SAK 3 (1988) ,p.122 

;Goedicke, H., "Thoughts the papyrus Westcar", ZÄS 120 

(1992),p.23 ; Jenni,H., "Das papyrus Westcar", SAK 25 (1998) , 

p.113.  
(2)Sethe, K., Ägyptische Lesestücke : zum gebrauch, im 

Akademischen unterricht Texte des Mittleren Reiches, Leipzig, 

1927 , pp. 26,28.  

تهن  للضال ،بدضن،ل مةردل وتجع:ل  اال تانصال ،نل كال و  االلرزادل تان ، نيا،ل مص ل فيل
تظ كادواا،لل ج مةال تآل ت ،ل كليال ما  و  ،ل نلل2012 كر وتال غ  ل نل لل-222م،ل

ل.ل225
"لل تاى نيل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل ضنص نل ن  اال مند ال نص نل ا او،ل ظل كل  ل

ج دي،لم تجةالط   ل،بدلتاةكيا،ل توللته  ط  لضتانصصلضتا ة "ل،لد جرالم   لج ا
تان    ،لل تهضا ،ل تاوبةال ضتار راع،ل ضتاا  ل الدوت  إل نلل1996تانك ل نل ،لل246م،ل

تانديرا،لنلللل250،لل248 ،ص و  ل فيل تارص اال ته   ل ص اه،ل تاةزازل ،بدل  لل119 ل
== 
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قصحه يسرد  وهو   ، منوم  كاًل  وقف  فقد  ألبيوم،  "خوفو"  في ةضرة    أبناء 
اةحر والد وتوقيًرااه  عادله  ًما  وهي  المصري ،  الريف  في  محأصلة  تزال  ال  ة 

 . آلبائومةحى اآلن كداللة على اةحرام األبناء 

اه،  االبن أب" كم هو جميل أن يطيع  ةحب" يقول:    –ها هو الحكيم " بحاح  و 
فرح شديد،   ذلب في  بسبب  لهفيصبح  يقال  االبن   :كم هو سعيد من  هذا 
بالطاعة، يححلى  ألنه  وةنوًنا؛  من   عطوًفا  كل  فنن  سيًدا  يصبح  وعندما 

أبوه ويوقره  جسده،  فيصح  يطيعه،  إليه  خالد  ،يسحمع  ذكراه  في   ة وتكون 
ما "    ، ويقول أيًضا:" أفواه األةياء الذين يعيشون على األرض طول ةياتوم

الطاعة هي خير    أجمل طاعة االبن المطيع، فوو يأتي ويسحمع مطيعًا، إن
، ويدعو االبن إلى أن يحقبل كالم أبيه بكل الرضا فيقول له :  ما في الوجود"

أبيه   كالم  االبن  تقبل  فنذا  الكبار،  نظر  في  كامل  رجل  هو  المطيع  إن   "
فنن وأطاع،  وتنبه  ةسن،  أعماله    بقبول  وتصبح  ةكيمًا،  سيكون  االبن 

وكان أهم شيء ُيمدح عليه اإلنسان، ويدعو له الناس أنه كون    ،(1) " موفقة
ةحب"    -. وفي هذا الصدد يقول " بحاح  (2) أسرة، وربى أوالده تربية ةسنة

وتنشئحه، البنه:   تربيحه  على  تقوم  ولًدا  لب  وأصبح  عاقاًل  رجاًل  كن   "إذا 
 

== 

لل57م،لنلنلل2005مةردلين تهيال،لي،لألردلمةردلتاب ب يل،لته  لتارص يلتانديا،لل
ل.ل72ل–

(1)Zaba, Z., Les Maximes de Ptah –Hotep, Prague, 1956 , pp. 59, 

101; el Sayed, Op.cit., p.291; Sethe, K., Ägyptische Lesestücke, 

Texte des mittleren Reiches, Leipzig, 1924 , pp.36- 42 ; Simpson, 

Op.cit., pp.145 -147 ; Jacq, C., L'enseignement du Sage Egyptian 

ptahhotp, London , 1992, pp.151 – 155.  
ل.ل45لل-ل44مة ملكر ل،لتار جعلتاس نق،لنلنل

ل.ل223،لنلس   ا رلر  تن،لتار جعلتاس نقل 2 
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  فذلب شيء يسر له المعبود، فنذا اقحدى بب ونس  على منوالب، وإذا هو
نظم شئونب ورعاها فاعمل له كل شيء هو طيب؛ ألنه ولدك وقطعة من  
لقواعد  يأبه  ولم  رأسه  ركب  فنذا  يجافيه،  قلبب  تجعل  وال  وروةب،  نفسب 
يعحدل  ةحى  بالضر   فقومه  والبوحان  باإلفب  وتكلم  وبغى  فطغى  السلوك 
شأنه)ةاله(، ويسحقيم قوله، وباعد بينه وبين رفقاء السوء ةحى ال يفسد،  

 . (1)ن من يسير على دليل ال يضل)أبًدا("فن

إلى نصائح األ ، وتنفيذ أوامره ،  ةيث يشير النص إلى ضرورة االسحماع 
والعيش في كنفه؛ ألن هذا من ةسن السلوك الذي يسححبه المجحمع، وال  
فوو فعل   أوامر األ  وعدم طاعحه  االعحراض على  أما  بدياًل،  يرضى عنه 

الجميع، كما بين النص الطريقة الحي يمكن أن يعامل بوا قبيح ومنحقد من  
 .االبن البار واالبن العاصي

ص ةالة الرضا وعدم النفور الحي ةحب" في هذه النصو   –كما يصف "بحاح  
القلب   ينفر  ال  ةيث  ألبيه،  مطيًعا  االبن  يكون  ةين  القلب  بوا  يشعر  قد 

 .(2) منه 

وتنفيذها:   اإلنصاا واالسحماع ألقوال األ   إذا ويقول البنه عن ضرورة   "
البن   مفيد  اإلنصاا  وتسمو،  مكانحب  ترتفع  فسوف  أقوالي،  إلى  أنصَّ  
المسحمع   يصبح  ثم  ومن  المسحمع،  إلى  اإلنصاا  واقع  ينفذ  )بار(  مطيع 
ذلب  وبسبب  الوجود،  في  ما  أجمل  هو  اإلنصاا)لأل (  مطيعًا...  إنساًنا 

سوف  يمكن أن تولد مودة هنية... ما أطيب أن يحلقى االبن أقوال أبيه، ف

 
ل.ل149نابالمنلتاةلر خ،لتار جعلتاس نق،لنل 1 
ل.ل105س   ا رلر  تن،لتار جعلتاس نق،لنلل 2 
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يصل ) هو أيًضا( إلى الشيخوخة ومعه هذا الحمل، من ينص  ويطيع)أباه( 
غير   إنسان  هو  اإلله  يبغضه  الذي  واإلنسان  اإلله،  من  محبو   فوو 

ينص )أي غير  مطيع) الفشل)سيكون( من نصيب من ال  ، في ةين  بار( 
من ال يطيع والده(... األةم  هو الذي ال ينص )ال يطيع(، ولن يسحطيع  

يف مفيد  أن  هو  وما  محساويان،  نظره  في  والجول  المعرفة  ألن  شيًئا؛  عل 
للَّ  يحعرض  وسوف  ضار...،  هو  لما  االبن مماثل  ذلب...  بسبب  يوميًا  وم 

سير على ما يرام بعد  ي، فكل شيء بالنسبة له  (1)المطيع هو خادم "ةورس"
سوف   الشيخوخة  سن  )بدوره(  يبل   وعندما  أنص )أطاع(،  قد  يكون  أن 
الحقدير   ينال  وسوف  أبيه،  تعاليم  عن  مجدًدا  أوالده  إلى  بالمثل  يححدث 

 . (2) والحكريم... انحبه االبن الصالح هبة من اإلله" 

 
"ل وس":ل  ليا لتاسر خ،لمىتل،ل ل  ئالتاو ه لتاجر تلتاصن لتاكيلك نلومزا،لضثتلل 1 

،ةضلتا قوليا لتان  خلمراًكتلتا رسلضتانر ل، اي ،لضألي ًن لأل رلص ول  لتا رس،لل
ضظل ير ل،  ال"ل وتلري"،لضفيل  د نلتاة ار نلتهل  د نلت رر لل وسلياًو ليةكال،ل ل

ذتلصلال، ارل كلتاكينلضلدضتلمص لتاةلي لضتاسنل ،لفندلأصبهللتاسر خلضتااج م،لكر لك نلل
ياًو لملكًي ،لضص ولتاصن لل وسلتإلاويلل ميلتارلو،لضك ن تليكرب نلتظ التارلكيل تلتلل
ضآل ضن،لل ن رن ل تاة وس.لج وجل ، ظ ال م ل،  ل تاصن ،لض  ل ف ق ل يجىال ص و لقص ل

ل.ل142ل–لل141تار جعلتاس نقل،لنلنل
(2)Zaba,Op.cit., p.101 ; el Sayed,Op.cit.,p.291;Sethe,Op.cit.,p.41;  

،لنلل،لتارجلدلتهضلللكل  لظلا او،لنص نلمند الضنص نل ن  االمنلمص لتانديرا
 لف تنس تل ضم ،للل146-لل145،لتارجلدلتهضل،لنلنلل لم ا ملا رو يا345-لل342ن

تاس نق،لل تاس نق ل لياللسن،لل445تار جعل  لللل186،لللل179لل–لل178،لنلنلتار جعل
مةردل،بدلتاةر دل،س  ني،لآ ت لتاسل كل،ادلتارص ا نلتاندم خ،لتاو ئالتارص االتاة مالل

ل.ل66ل–ل65م،لنلنل1997الكر  ،لتان    ،ل
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اإلله   يمنحه  سوف  والده  لكالم  يسحمع  من  أن  النص  من  يحضح  ةيث 
الوصول لعمر محقدم)طول العمر( وهو خالي من األمراض، وبدون ضعف  

ا تصاةب تلب المرةلة العمرية؛ بسبب بره لوالده، أو أوجاع، والحي غالًبا م
سحبغضه  ذلب  خالف  يفعل  ومن  اإلله،  من  محبوًبا  سيكون  بسببه  الذي 

 اآللوة وتصب جم غضبوا عليه.

ةارص األبنااء علاى أن يساجلوا من صور خفض الجناح لآلباء عند الكبر و 
ةياث هنااك  بحقوق األبوة وواجباا البنوة في نصوصوم الخاصاة،  اعحرافوم

ماان األساارة  (2)( بالبرشااا2رقاام) (1)نااص تاام نقشااه فااي مقباارة " جحااوتي ةحااب"
الثانية عشرة ،عصر الدولة الوسطى مع منظر يضم " جحوتي ةحب" ووالده 

 .(3)" عكاز الشيخوخة لوالده هذا" يعبر عن االبن بأنه:

الكاااهن األكباار "أمنمحاااا" ، كاااهن همااون ماان عصاار الملااب " قااد وصااف و 
ق.م( ماان األساارة الثامنااة عشاارة  1398 – 1424أمنححااب الثاااني" )ةااوالي

، صااةب المقبارة رقام ق.م(عصر الدولة الحديثاة  1295  –  1549)ةوالي  
بالشيخ عبد القرنة بطيبة الغريبة)األقصر( بره بوالاده المسان بماا يلاي:   97

خة فاي ياد أباي ماا بقاي علاى وجاه األرض، أروح وأغادو كن  عكاز الشيخو 

 
هسر ن  نل تإلقليالتاا مسل،  لمنلأق ايالمص لتاةلي  ل"جة ديللرح":لل كاليقليالت 1 

فيل،ودلتارلك ن:ل" ا   إلتاى نيل"لضل" ا   إلتاى اه"لمنلمل كلته   لتاى نيال،   .لل
ل.ل59،لنلتار جعلتاس نق،بدلتاةليالن ولتادين،ل

كاليا لتا ر للتا  قيلمنلمدياالمل يل، اراي ،لضد ال5تاب س :لدنعل،ل ل،ةدلل تايلللل 2 
تاةلي للت مص ل أق ايال منل ،  ل تاا مسل تإلقليال أم تخل داصل تاريل تارن ن ل منل اةديدل

ل.ل59،لنلتار جعلتاس نق تهسر ن  ن .ل
(3)Urk VII , 46.  
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طبًقا ألوامره، لم أخالف ما قرره فمه، ونفذا بعناية ما كلفني به، ولم أتعود 
 ،(1)الحطلع إليه بنظراا كثيرة)ةادة(، وكن  أطأطئ رأسي عنادما يححادث إلاي

. ةياث يظوار مان خاالل (2)ولم أتفاخر بعمل )شايء( لام يكان علاى علام باه"
المثلى في الحعامل ماع األ ، وكياف تكاون طاعحاه   واألساليب  ق النص الطر

تاه، وال يحركاه أو ابان سانًدا ألبياه طاوال ةيوبره، وأنه ال بد من أن يكاون اال
فاي أي شايء يحخلى عناه أباًدا، وينفاذ أواماره وجمياع محطلباتاه، وال يخالفاه  

يقولااه قااط، وةااين يحدثااه يخضااع لااه ويصااغى إليااه ويقحاار  منااه ليساامع مااا 
يقول، ويقوم بحنفيذه على الفور، وهو ما يحناسب مع معاني العرفان لفضله 
والحكريم لشأنه. كما وصف االبن بأنه عصا أو عكاز الشيخوخة، ةيث وجد 

ن صاعوباا؛ في ابنه أنه هو الذي سوف يعينه على ما يمكن أن يواجوه م
بسبب ضعف ووهن الشيخوخة، وتلب هي أهم ما يقع على عات  االبن من 

ا بجمياال صاانعه. ا مااا عباارا  موااام تجاااه والااده فااي كباار ساانه عرفانااً وغالبااً
  .النصوص عن هذا المعنى

وهنااااك قضاااية موماااة فاااي ذلاااب األمااار، وهاااي ر باااة والحمااااس بعاااض كباااار 
دهم وظااائفوم المرموقااة ؛ المااوظفين أن ياارث أبناااؤهم )البااارين بواام( ماان بعاا

ةحب" في طلبه من  –ليصبحوا عكازًا أو عًصا لشيخوخحوم، فقد ألح " بحاح 
، ماان ملااوك (ق.م 2312- 2340ةااوالي )الملااب "جااد كااا رع" )أسيسااي( 

 
(1)Urk IV , 1409 ; Gardiner, A.H., " The Tomb of Amenemhet, high 

priest of Amon", ZÄS 47 (1910),p.92 ;  

 لمةردلن  ميلمو تن،لتاة  و لتارص االللل118،لنللتار جعلتاس نق،بدلتاةزازلص اه،لل
،لل ضتاديايا"ل ضتان  هيال ضتاةسك اال ضتاسي  يال تظجرر عيال تاةي  ل "ل تاى نيل تاجزخل تانديرا،ل

ل.ل50م،لنل1989التا ت،ةا،ل تولتارة فالتاج معيا،لتظ كادواا،لتاوبة
(2)el Sayed, Op.cit., p.291.  
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" أيواا العاهال الملكاي ، أياا األسرة الخامسة ، عصار الدولاة القديماة قاائاًل:  
سايدي، لقااد ةالّ الااوهن، وباادأ الوارم، وانقضااّ  الشاايخوخة علاّي ، ومااا باارح 
ّم   ا، غاااارا العيناااان ، وصاااُ الحااادهور محجااادًدا بعاااد أن فااارض نفساااه فرضاااً
األذناان، واضاامحل  القاوة؛ ألن القلااب منوماب، والفاام صاام  ال يااحكلم أبااًدا، 

د(، بال إناه لام يعاد يحاذكر األمااس، والقلاب لام يعاد يفكار)أي لام يعاد لاه وجاو 
وما كان مصادر للساعادة العظام بات  مصدرًا لأللم بسبب طول مدة الحياة،  

أصااابح اآلن تعاساااة، لقاااد دلااا  جمياااع المشااااعر أن ماااا تساااببه الشااايخوخة 
لإلنسان لوو أمر سيء من جميع النواةي، األنف لم تعد تحنفس، والوقوف 

ن بصاادور أماار يجعاال لخادمااب والجلااوس مؤلمااان علااى السااواء، اساامح إذ
)أي دع ابني يخلفني في مكاني، ويكاون سانًدا لاي(، وقاد عكازًا للشيخوخة"،

" علمه كلماا الزمن الماضي، فلحجعال مناه أجا  جاللحه طلب وزيره فقال: 
نموذًجا لصبية العظماء، فلينفاذ إلياه االنشاغال باإلصاغاء مثلاه مثال العدالاة 

اطبااه الناااس، لاايس هناااك طفاال صااار الحااي فااي كاال قلااب؛ وذلااب عناادما يخ
 .(1)ةكيمًا منذ صباه"

 
(1)Burkard,G., "Ptahhotep und das Alter", ZÄS 115 (1988), p. 

20(pp.19-30) ; Gunn, B., Ptah – Hotep and Ke'gemni, London, 1906 

, pp.41 – 61;  

م فيل تان ت،اال ا او،ل ظل ج اج دي،لكل  ل م   ل د جرال تآلاوا،ل تارل كل رمنل مص ل رلكال
 لنص نلمند الل207م،لنلل2010تاوبةالتهضا ،لتار كزلتان ميلالر جرا،لتان    ل،لل

نل تهضل،ل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل لسن،لللل332ضنص نل ن  اال تار جعلل ل ليال
ل.ل129،لنل جعلتاس نق لم ا ملا رو يال،لتارلل177ل–ل176نلنللل،تاس نق
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الطلب ذاته بأسلو  دبلوماسي العرض من المحواجدين   –أيًضا  –وقد تكرر  
أبياه   ماع  (1)؛ لكي ُيشارك " وسار هماون"    في جلسة الملب "تحوتمس الثالث"

؛ ليكاااون عكاااازًا -الحاااي شاااغلوا مااان بعاااده  –الاااوزير "عاااامثو" فاااي الاااوزارة 
لشاايخوخة والااده الااذي تقاادم بااه العماار، وانحنااى ظوااره، وارتخاا  أعضاااؤه، 
 وأثقل العبء كاهله، فقد ورد في نص تنصيب " وسر همون" وزيًرا ما يلاي:
مح بادخول  عندما انعقدا الجلسة الملكية في ةضرة " تحاوتمس الثالاث" ساُ

اا القصاار المرموقااة، ثاام صاادر األماار كبااار المااوظفين الملكيااين وشخصااي
بدخول الوزير "عامثو" لبحث الوضع في الوجوين)أي مصر(، وقال صاةب 
الجاللة إن الشيخوخة تحسب اآلن ةسا  ساعحوا، فقال الحاضارون: أيواا 
الملاااب أنااا  تعااارف أن الاااوزير قاااد بلااا  مااان العمااار أرذلاااه، وبااادأ ظواااره فاااي 

ص هخار كعكااز لشايخوخحه، االنحناء، ومن مصالحة الاوجوين أن يقاام شاخ
فرد الملب قائاًل: ابحثوا عن شخص مناسب، فقالوا: اسمح إذن البن الوزير 

ذكي، وةسن السجية، سيصبح عصاا   "عامثو" وأن يذاع الخبر، إنه شخص
شيخوخة كاماًل /// وفي أعقا  ذلب وجه الملب ةاديًثا إلاى " عاامثو" قاائاًل: 

قباواًل فاي القصار، ةياث لام تقحارف يا لوا من فائدة أن تكون شاعبيحه القا  
أن  شخصيًا خطًأ واةًدا /// إن ابنب "وسار هماون" سايكون جاديرًا فاي إدارة 
ا لحعاليماب/// هكاذا سايكون لاب عكاازًا  شئون البالد، فوو شخص عاادل وفقاً

 .(2)للشيخوخة"
 

كل  لللل 1  "آم ن".ل مةبدل فيل تإلاويال تاازتنال ك دحل ماصحل س تل آم ن" أض   :ل ض  ل "ل
ل.ل377ظا او،لط بالأضلن   لتمب تط واا،لنل

ل لل377ل-376،لنلنلتار جعلتاس نقل 2 
 Dziobek, E., Die Gräber des vezirs User – Amun Theben Nr.61 und 

131 , Héidelberg, 1994 , pp.55 – 57 ; Eichler, S., " Amtseinsetzung 
== 
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ةحاااب" للملاااب "جاااد كاااا رع" )أسيساااي( ،  –وباااالنظر إلاااى الحماساااي "بحااااح 
للملاااب "تحاااوتمس الثالاااث" نجاااد أنوماااا لااام يلقياااا قباااواًل فاااي الحاااو و"عاااامثو" 

واللحظة، وإنما كان  االسحجابة معلقة بشروط، فقد طلب " جد كا رع" من " 
أً ةحااب" تعلاا –بحاااح  لحقليااد المنصااب، بينمااا اسااحند  يم ابنااه ةحااى يكااون مويااَّ

الملااب "تحااوتمس الثالااث" علااى سااجايا ودماثااة خلاا  "وساار همااون"، وبااره 
الحي الق  قباواًل باين األوسااط الشاعبية، وال سايما وأناه كاان   وقدراتهه،  والدل

فاي عوااد أبياه، كمااا رأى أن  يشاغل منصاب كاتااب الخزاناة فاي معبااد "هماون"
ا "عامثو" كان وزيًرا مخلًصا عاداًل محفان  في عمله ، ومن هنا فقد كان مجد  

ى مناوال وخطاى في تربية وتعليم ابنه في كل ما ينبغي، وقد يسير االبن عل
 أبيه، وينو  نوجه، ومن ثم فال بأس في توليه منصب أبيه البار له.

وهكذا كان الملوك يغدقون على نطاق واسع بالوظائف واالمحيازاا ومراتب  
االبن فيوا  يقوم  الشأن،  رفيعة  عائالا  فحشكل   بوراثة    -البار  -الشرف، 

 . (1) منصب أبيه

"بحاح   ،    –ويوضح  الطائع  البار  االبن  مع  اتباعه  الواجب  السلوك  ةحب" 
يقول:   ةيث  العاصي،  شأن  واالبن  ذا  رجاًل  كن   إذا  أو صاةب "  )عاقاًل 

ثروة(، وإذا انجب  أبناء بفضل اإلله، وإذا كان هذا األخير)االبن( دمًثا، وإذا 
في   موفقة  نصائحه  وكان   تعاليمب،  إلى  وينص   طبيعحب،  من  قريبًا  كان 

 
== 

und Beförderung von Beamten in der 18 Dynastie ", SAK 25 

(1998), p.56 ; Rosalind ,M & Janssen,J., Growing up and Getting 

old in Ancient Egypt, London, 2007, pp.208 -209 ; Shirley,J.J., " 

Viceroys, Viziers & The Amun precinct : The power of Heredity 

and Strategic Marriage in the Early 18 th Dynasty", JEH3,2010,p.83.  
ل.ل208كل  لظا او،لتان ت،االفيلمرلكالمص لرمنلتارل كلتآلاوا،لنلل 1 
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ألنه  دار  الخير؛  له  انشد  عندئذ   ينبغي،  كما  بممحلكاتب  يعني  كان  وإذا  ك، 
)نفسب(، وال تفرق بين قلبب وقلبه، ولكن بذرة   ابنب المولود من بذرة كائب

ا، وإذا ضل هذا األخير) أي االبن(  دو  أن تخل  ع  –أيًضا    –الرجل يمكن  
مقاصده سيئة داخل  تعليماتب، وإذا كان   يحبع    وخرا عن نصائحب، وإذا لم

)بذيئة(،  شريرة  بكلماا  فمه  ويحفوه   ، تقول  ما  على  تمرد  وإذا  بيحب، 
ألنه بالحأكيد ليس ابنب، عرض عنه، وال يؤول شيًئا إلى ملكيحه، واطرده  أف

ولم يأا إلى الدنيا من أجلب، واجعل منه خادمًا، بسبب كل كالمه، وضعه  
إلله له الشقاء منذ أن كان  في زمرة الذين يسححقون الحوبيخ، فلقد كحب ا

 . (1) في بطن أمه"
النص   من  يحضح  فقد  ةيث  أبنائه  نحو  األ   مسئولياا  مقابل  في  أنه 

أهموا البر والطاعة واالةحرام، وكان عليه  ُأعطي  له ةقوًقا واسعة عليوم ،
بنصائحه،  يعملوا  ولم  ضلوا،  هم  إذا  بالشدة  ويأخذهم  سلوكوم،  يقّوم  أن 

 .(2) سواء بالحأديب أو الضر ، وأةياًنا بالحبرؤ منوم

ا–كماا دّل هااذا الاانص  علااى أن عقاوق الوالاادين أو أةاادهما إنمااا هااو  -أيضااً
مجحماع، وأن الشاخص الااذي سالوك محظاور وممناوع وممقاوا ماان جاناب ال

 
(1)Zaba,Op.cit., pp. 31-33 ;  

تان تارجلدلتهضل،لنللكل  لظا او،لنص نلمند الضنص نل ن  االمنلمص ل ديرا،ل
ن336لل–لل335ن نل تاس نق،ل تار جعل كر ل،ل مة مل ا رو يا،ل34-33 ل م ا مل  ل
 لنابالل133تار جعلتاس نق،لنلل ل،ويال، م ل،135لل–لل134،لنلنل جعلتاس نقتار

ن تاس نق،ل تار جعل تاةلر خ،ل مص ل149منل فيل ضتارةليال تار بيال ص اه،ل تاةزازل ،بدل  ل
ل.ل102ل–ل101تانديرا،لنلنل

ل.ل114و  لتانديرا،لنلزازلص اه،لته   لتارص االفيل،ص ل،بدلتاةل 2 
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يفعل ذلب يعحبر عضًوا فاسًدا ومنبوًذا من الجميع؛ لذلب كاان مان ةا  األ  
أن يضاار  االباان إذا تمااادى فااي هااذا الساالوك الساايء، ويقومااه إذا خااالف 

ويحرمه أوامره وتمرد على بره وطاعحه ةحى يعحدل ويسحقيم أمره، ويحبرأ منه 
دّل ذلاب علاى عظام الجارم الاذي قاام باه بسبب عقوقه لاه، وقاد  من الميراث  

ا مطيًعا لوما، ملحازم بأوامرهماا، بار   االبن تجاه أبويه، في ةين إذا كان االبن
 فعلى األ  أن يفعل له كل خير، فوو ابنه، وقطعة)جزء( منه.

ةوتاب" ابان الحكايم "هناي" أن  –ومن صور بر الوالدين كذلب تمني " خناوم 
ليحناي أكاون علاى هاذا النحاو، أود أن أكاون "يكون مثل أبياه، ةياث يقاول:  

عالمًا مثلب، ومان ثام أساحطيع أن أةقا  تعاليماب، وأن أكاون االبان )الباار( 
الذي يحال محال أبياه، كلماتاب ترضاي القلاب، والقلاب يميال لألخاذ بواا وهاو 

"كااال كلماتاااب ممحاااازة... وإناااي أعطياااب  ويعاهاااد والاااده فيقاااول:  .(1)مغحااابط"
  .(2)طريقحب الحي رسمحوا" ىأضعوا علالمواثي  بأن 

االبن بوالده أن يحخذه مثاااًل للعقال والعلام   ةيث يحضح من النص أن من برِّ 
وعلى ذلب يمكن الرجوع إلياه  والقدرة واالقحدار، ويرى االبن في أبيه القدوة ،

كلما شعر بالخطر، كما كان لأل  مكانة خاصة في ذهن ونفس ابناه؛ لاذلب 
كان يوحم بأقواله وينفذها، ويحمناى أن يكاون مثلاه، ويلجاأ إلاى تقلياده، فواو 

 المثل األعلى الذي يجب محاكاته في كل شيء.

 
تاس نقكل  لظا او،لللل 1  تاس نق،لنلل353،لنللتار جعل تار جعل  لل95 لمة ملكر لل،ل

ل.ل266 لم ا ملا رو يال،لتارجلدلتاى ني،لنلل209،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لنل
ل.ل229،لنلتار جعلتاس نق لياللسن،لل 2 
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الخلا  وولاًدا " كنا  قاويم وقد كان العديد من المصريين من يحفاخر بقوله:  
  - 1296، ويقاااول "سااايحي األول" )ةااااوالي نشاااأا تحااا  ياااد)كنف( أبيااااه"

" إن أباااه أهااداه تجاربااه، ق.م( ماان عصاار األساارة الحاسااعة عشاارة: 1279
فكان  وفاًء له، كما كان  تعاليمه أشابه بصارح معادني لفاؤاده؛ ولواذا شاب 
ا لماان أنجبااه، وعماال علااى إةياااء ساامعحه، وظاال يحاارك فمااه  ولااًدا مخلصااً

 .(1)ويحصرف بنيحائه"

خطا  من الكاتب والكااهن "أمان ماس" مكحاو  علاى بردياة انساحازي وهناك  
، مان عواد الملاب "رمسايس الثااني" من عصر األسرة الحاساعة عشارة  5رقم  

قلقااه علااى صااحة أبيااه بااره و ق.م(، يظواار ماادى  1212 – 1279)ةااوالي
، (2)ةربياة علاى األقاواسالكاهن " باك إن بحاح"، الذي تم إرساله فاي ةملاة  

 
ل.ل100،بدلتاةزازلص اه،لتار بيالضتارةليالفيلمص لتانديرا،لنلل 1 
تارنل دي نلتاكينل تهًر لم لللل 2  تهق تس تهق تسلتارسةا :لد   لفيلتاة   ليا لأ،دخلتارلول

ضتاصة تخلل ضتا تل إل ضتاا بال تاسنل ل ضمص ل تاةلي ل مص ل ض ال ك نل موزضم ن،ل يك ن تل
تا  م . ضتاة ضنب  جا  ل ضتآل   ا نل ضتال ب  نل تارسةالللتا  قيال تهق تسل ،نل ضالرزادل

لضم   روال،لض ضو الفيلتاةي  لتاسي  يالضتظجرر عيالفيلمص لتانديرالوتجع:
 Leclant,J., "Egypt in Sudan the New Kingdom ", in Wildung,D., 

Sudan, Ancient Kingdoms of the Nile, New York(1998) ,p.119 ;id., 

"Egypt in Nubia During the old Middle and New Kingdom", in 

Wenig,S., Antiquity, Vol,1,Arts of ancient Nubia and Sudan, 

Brooklyn Museum New York, (1978) , p.67;  

تارص  ولل فيل تارسةال األق تسل تار واايال "تا مزاال س   ن،ل تارةسنل ،بدل تادينل ،اخل
تارص االضلر لنو يالتادضاالتاةديىا"،لمجلالتارؤوخلتارص ي"ل وت  إلضبة ثلفيلتار والل

 لمةردل،ليل ةدل ،"لتهق تسللل64لل-35م لنلن1992 يا ي لل8ضتاة  و "ل،لتاةد ل
تآل ت ،للللتارسةا كليال مجلال ،ل تانديرا"ل مص ل فيل ،   ل تاى ماال ته   ل من ن ل لالل منل

ل.ل252ل-225م ،لنلن1990،ل ل38ج مةالتظ كادواا،لتاةد ل
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ة أن تكون فاي ةالاة صاحية جيادة طاوال " أدعو اآللوةيث ورد فيه اآلتي: 
أمد كل يوم، أبلغني أخبارك بواسطة أي شخص يأتي مان طرفاب؛ ألن قلباي 

ةحااى )ساايحمنى( أن يساامع يوماًاا ماان )يححاادث( عنااب، إنااب لاام ترساال إلااّي )
بجواري أي شخص من األشخاص اآلن( بأي خبر سعيد أو سيء، ولم يمر 

الااذين أوفاادتوم ليخبرنااي بأةوالااب، اكحااب لااي عاان وضااعب.. دماا  بصااحة 
 .(1)"جيدة

والباطل   الح   أو    –ويظور من خالل قصة  الصدق  إعماء  أيًضا  وتسمى 
والبوحان   شسحر   –الصدق  بردية  على  وردا  المحفوظة    الحي   ، بيحي 

برقم   البريطاني  األسرة    10682بالمححف  إلى  تاريخوا  يرجع  والحي   ،
الحاسعة عشرة ةرص األبناء على بر اآلباء، ةيث عندما اكحشف االبن " 
الخبز   له  وقدم  مقعد  وأجلسه على  وأةضره  إليه  ذهب  والده  ةور" ةقيقة 

يلي:   ما  ذلب  عن  فيوا  ورد  فقد  السيوالشرا ،  خرج   دارها  "...  من  دة 
أيكة )  يرقد تح   الرجل األعمى(  بصحبة وصيفحوا، ولمحنه)أي الح  = 
قاطبة،   األرض  في  له  مثيل  ال  وسيمًا  رجاًل  كان  وقد  البوص(،  من  دغل 

توجد السيدة وقلن: تعالي معنا لحري )األعمى( الذي يرقد فذهبن إلى ةيث  
منزلنا لبا   ةارًسا  ويُجعل  يُعاد  أن  ينبغي  األيكة،  السيدة:  تح   فقال    ،

أسرعا إليه أريد أن أراه، فذهبن وأعدنه، فما إن شاهدته السيدة ةحى رغب  
فيه بشدة؛ ألنوا الةظ  جمال)جسمه( كله، ونام معوا في تلب الليلة، ... 

 
(1)Wilson, Op.cit., pp.420 – 421 ;  

ميا ه تل نج حل م تجةال كر ل،ل مة مل د جرال تا  ن ،ل ضمجد  ل مص ل م ي،ل م ج اول
تاو ئ تاى اىال،ل تان    ،للين تهيا،لتاوبةال الكر  ل،ل تاة مال  لللل106م،لن1998التارص اال

ل.ل314،لنلتار جعلتاس نق لكل  لظا او،لل267م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى ني،لن
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ذلب وضع  طفاًل ذكرًا لم يكن  وبعد  ،  وةمل  )منه( طفاًل ذكرًا في تلب الليلة
)كان( مديد القامة...، وكان يشبه ابن إله، وقد  له مثيل في البالد )كلوا(  

الحر ، وتفوق    أرسل إلى المدرسة، وتعلم الكحابة بموارة، ومارس كل فنون 
على زمالئه ممن هم أكبر منه سًنا، الذين كانوا معه في المدرسة، عندئذ   
وسخروا   وأهانوه  فسبوه  لب،  أ   ال  أن ؟  من  ابن  زمالؤه:  له  قال 

ألمه: ما اسم أبي؟    ا إنب ال أ  لب، هنالب قال الشا منه)قائلين(: يا هذ
ألنوم ما فحئوا ينحقدونني)قائلين(: أين أبوك؟    ؛أريد أن أعلنه على زمالئي 

الجالس   األعمى  هذا  أترى  له:  أمه  فقال   مني،  ويسخرون  يقولون  هكذا 
مقربة من البا  إنه أبوك، هكذا تحدث  إليه، فقال لوا: تسححقين أن   ىعل

ك  تمساحتجحمع  يُحَضر  وأن  أسرتب  أفراد  إلى    ،(1) ل  أباه  الشا   وأةضر 
الداخل، وأجلسه على كرسي بمسندين، ووضع موطًأ تح  قدميه، ووضع  

: م له ما يأكله، وأعطاه ما يشربه، وهنا قال الشا  ألبيهدأمامه طعامًا، وق 
من الذي أعماك؟ ةحى انحقم لب، فقال له: إنه أخي األصغر الذي أعماني، 

، وبالفعل اسحطاع االبن أن  ص عليه كل ما ةدث له، فانطل  ليثأر ألبيه"وق
بن األمر  وانحوى  ألبيه،  الصدق   البوحانعماء  يقحص  وانحصار  )الكذ (، 

 ، وهو ما يعنينا من القصة. (2)عليه، وبذلب تمكن االبن من القصاص لوالده

 
تانظلللل،ر لقدليةايلأنلقس  لتار أ لأضلل 1  دسرةقل،لي لأنلُدة قحللل–دج الأني لللل– ل كو ل

ل .ل4   مش364،لن جعلتاس نق، ار إ.لم ا ملا رو يا،لتار
(2)Gardiner,A., Late Egyptian Stories, Bibliotheca Aegyptiaca 1, 

Bruxelles, 1932, pp. 32-36 ; Simpson, Op.cit., pp. 105- 106 ;  

ضنص نلل مند ال نص نل ظا او،ل تاى ني،لكل  ل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل  ن  اال
ل.363ل–ل362،لنلنل جعلتاس نق لم ا ملا رو يا،لتارل227ن
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"أمنموبي" وإغفال    (1) ويحذر  األ ،  بر  عدم  خطورة  من  ماخر"  "ةور  ابنه 
قائاًل:   به  والعمل  تنفيذه  وعدم  كالمه  إلى وإهمال  واسحمع  أذنيب،  أسلم   "

األقوال، ووجه فؤادك لحفوموا، وإنه من المفيد أن تضعوا في قلبب، والويل  
فنذا  قلبب،  عليوا  فيوصد  بطنب،  صندوق  في  تسحقر  دعوا  يوملوا،  لمن 

الكلماا، فننب سحكون عمود األمان للسانب، وإذا أمض    هب  عاصفة من
ةياتب وهي في قلبب، فننه سحلقي بوا نجاًةا، وسحجد في كلماتي مسحودع  
للحياة، وسيزدهر شأنب على األرض، وإذا أمض  ةياتب وهذه )الكلماا(  

  .(2) في قلبب، فنن أوالدك سوف يرعونوا"

 
يذلك نلي  تلضثينالل 1  تاكب ر،ل ، ارا صحل االيرررة تل تاكينل تاةكر خل "أمار بي":  لألدل

،ل ل م ل "ل "ل ول تنا ل يا ل تا  ايال لكر ل كربول ضقدل أن دضس،ل فيل تاةب  ل س نال ن ث ل
ص ههل لارةلر لضد سداليا ل بتلتاةي  ل،لضدةنقلا لتاسة   ،لضاوكالتاةكالل  ئالضص ي لضن

سو  لكب   ل لهنل،لر خلتآلث ولتاكينلق م تلندوت رو ليةرندضنلأنو لأصتل ن لتهمى للفيل
.لضقدلضجدإلل128لل–لل127تار وت .لمةردل،بدلتاةر دل،س  ني،لتار جعلتاس نق،لنلن

لل10474مةن ثالتآلنلفيلتاررةإللتاب او نيلن قالل كالتارة ايالمكر بال،ل لضوقالن  يلل
،لضقدلتلرلإلل،لر خلتآلث ولفيلدةديدلد والل كالتا ثينا،لفب ا غالمنلنسبرو ليا ل،ص لل

تآلوتخليجةتل،ص   لأضلد وااو لياةص لن نلته  د نلتاة  ياللللتا ، مسا،ليظلأنلألدث
ضتاة  ل ضتاى نيال تاس نقضتاة  انل تار جعل ا رو يا،ل م ا مل نان.ل نل  لللل273لل–لل272،ل

تاس نق تار جعل لسن،ل ن ليال تاس نق،لللل232لل–لل231،لنل تار جعل ،ل كر لل مة مل  ل
ل.ل107ن

(2)Lango,H.O., Das weisheitsbuch des Amenemope aus dem 

papyrus10,474 des British Museum, København, 1925,pp.24,32-

34,40 ; Simpson,Op.cit., pp. 226 - 227,243 ; Wilson, Op.cit., pp. 

421ff ;  

تاس نق تار جعل ا رو يا،ل تاس نقلل278لل–لل276،لنلنم ا مل تار جعل ،ل ل لياللسن،ل
ل.ل237ل–ل236نلنل



 

706 

" من ابنه " تا شاي نفر" بأن يقوم بكل األعمال  شاشنقي  –ويحمنى "عنخ  
" لي  الحي يحشرف بوا أبيه، وهذا بالطبع من صور البر به، ةيث يقول:  

أباه" بما يشرف  يقوم  تبجيل  (1)االبن  في  االبن  إلى دور  أيًضا  يشير  كما   .
"  ، ويذكره بما يلي: (2) "لي  االبن يكرم )يبجل( والده  "   :، فيقولوتخليد والده  

 .(3) و والده، فوو )أي والده( يكون نشيًطا معه" حالذي ال يكون كسواًل ن

ومساندة إلى تدعيم    47.  218.     135وأشار كاتب بردية بروكلين رقم  
كبرهم في  يسانده  اآلباء  من  الشخص  يجد  ةحى  سيما    –،  عند    -ال 

" ال توجد منفعة  :     شاشنقي"   –. وقريًبا من هذا ما أشار إليه "عنخ  (4) الكبر
ولعله قصد من قوله أةقية  .  (5) في ابني الذي ال انحفع )اسحخدم( إيراداته"

الوالد في االنحفاع بأموال ابنه، الحي ساعده في الحصول عليوا برضا االبن  
 الذي يعرف فضل والده عليه فال يبخل عليه بشيء. 

م إلى وهناك  مكانة سامية وصل   به األ  من  يحمحع  كان  ما  يدل على  ا 
الحقديس، ورفعه أةياًنا إلى مصاف اآللوة من الحلف باأل  كما كان القسم 

على لوةة    نقشباآللوة، فوا هو الملب " سنوسرا الثالث" يذكر في نص  
" أقسم بح  ما يحي أبي من أجلي) أقسم بحياة أبي  سمنة الثانية ما يلي:  

 .(6) عندي(، فنني أقول الصدق مبرًأ من أي كذ  يخرا من فمي"
 

ل.ل313م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى اه،لنل 1 
(2)Glanville Op.cit.,pp. 26,59.  

ل.ل336ضاي ملك ليل ربس ن،لتار جعلتاس نق،لنلل 3 
(4)Jasnow,R., A Late period Hieratic Wisdom Text (P.Brooklyn 47. 

218 135), SAOE 52 ,1992 ,p.96.  
 . Glanville, Op.cit., p,54  لل328،لن جعلتاس نقم ا ملا رو يا،لتارل 5 
ل ل ل658 ل414،لنلتار جعلتاس نقجيرسل ا يلن  رد،لل 6 

== 
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ونظًرا لمكاناة األ  فاي المجحماع المصاري القاديم، فقاد كانا  هنااك عقوبااا 
المصااري خااالل ، الحااي أعاادها المجحمااع  هلمواجوااة جريمااة قحلاا ةاسااحثنائي

نائية ، ولام يعادها جريماة عادياة، فقاد عاقاب العصر الفرعوني جريماة اساحث
على هذه الفعلة الخطيرة عقوبة رادعاة، فقاد كاان االبان القاتال ألبياه يحارق 

ا علااى األشااواك، وكااان الواادف ماان هااذا العقااا  الشااديد هااو الر بااة فااي ةياا  
إيالم وتعذيب االبن القاتل الذي نزع الحياة ممن وهب له الحياة، وعلى ذلب 

ا النوع من الجرائم من االنحشار في المجحمع وضعوا لواا منع هذور بة في  
ا شااديًدا يجعاال االباان ال يجاارؤ علااى اإلقاادام علااى هااذه  ا تودياادًيا قويااً عقابااً

 .(1)الجريمة

 جــ : بر األم 
ألم دوًرا كبيًرا في ةضانة ورعاية صغارها خالل سنى عمرهم المبكرة، ل  كان

 طفولحوم النامية.  وشارك  زوجوا في تربيحوم خالل مراةل

، مر األبنااء بفضال األم علايوذكّ فوناك العديد من الوصايا والنصوص الحي تاُ 
ومعاملحوااا معاملااة علااى طاعحوااا وبرهااا،  وموبأهميااة رضاااها عاانوم، وتحااث

ا كبيااًرا فااي دً فوااي الحااي قاماا  برعااايحوم منااذ الصااغر، وبااذل  جوااةساانة، 
: بأوالدهاا  مالدائعن تعب األم وانشغالوا  ةحب"  –"بحاح  تربيحوم، ةيث يقول

" وأم األوالد أقاال راةااة البااال ماان غيرهااا" ) وأم ولااود تجااد غيرهااا أهاادأ بااااًل 

 
== 

  .Wilson,J.A., "The Oath in Ancient Egypt", JNES 7 (1948), p.138ل
الكر  ،لللل 1  تاة مال تارص اال تاو ئال تان ت،اا،ل ،ادل تاجا هيل تان ن نل صدقي،ل تا ليال ،بدل

ل.ل37م،لنل1986تان    ،ل
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ترعاااك  ا" إنواا: -ا أيضااً  – الحكاايم "هنااي" فااي هااذا الصاادد ويقااول .(1)منوااا("
في تعاليماه   (3)يوصي " خيحي بن دواوف"    ؛ ولذلب(2)وتغذيب بالخبز والجعة"

" أةبب الكحب كحبب ألمب، فليس في الحياة ما هو أغلى قائاًل:  ي"  پيپ"ابنه  
؛ ألن  )ال تحفاااوه بالكاااذ  علاااى أماااب( ، وال تقااال الكاااذ  ضاااد أماااب  (4)منواااا 

 
نلللل 1  تهضل،ل تارجلدل ا رو يا،ل تاس نق،لللل لل133م ا مل تار جعل ،لي،ل ي ر ، تل  ة دل

 لتار بياللل120 ل،بدلتاةزازلص اه،لته   لتارص االفيل،ص و  لتانديرا،لنلل158ن
ل.ل101ضتارةليالفيلمص لتانديرا،لنل

ل.ل73وضرتا ادلم،لج ك.م.لي نسن،لتار جعلتاس نق،لل 2 
دم ل  ف لمنلل"ل ريلننل ضتض ":لص لحلتارةليالضتا ص ي لتاريلأانو لظنا ل"ن بي"ل،الل 3 

ثتلفيلس قلتادار ليا لتاة صرالا لةقلتنا ل،ردو التاكرحلن نلأضظ لتاةك م،لضابدضلمنل
لر نلأ ر خلته،املتا تو  لفيل كالتارة ايالأنلد وااو لية  ليا لتاةص لتاررردلن نلتادضا

ة اياللأضليا ل،ودلتارل كلتهضتهتلاأل   لتاى نيال،   ،لضقدلك نول كالتار،لتا  و ضلللتانديرا
ما   لفيلمدتوسلتادضاالتاةديىا،لل هلتداك  لطا لتاردتوسلدر وانليرا قل نو ،لل صالل

،لكر ل،ى ل،ل لأجزتخلماو لمكر بال،ل لقوعلمنلتالا  للار  ةال،   فيل،ص لته   لت
ل تهض ر تك  ،لضضجدإلك ملالفيلن  يريل  ا ي لضأنس طيلتارةن ثر نل، اررةإللتاب او ني.
Piankoff,A., "Quelques Passages des Instructions de Douaf sur une 

tablette du Muée du Louvre", RdE 1 (1933),pp.51- 74.  

 لضاي ملك ليل ربس ن،لتار جعلتاس نق،للل59لل-58مة ملكر ل،لتار جعلتاس نق،لنلن
ل.ل237ل–ل232نلنل

مص ،لتاجزخلتهضلللللألردلندضي،لمةردلجر للتادينلمار و،لد واللتار بيالضتارةليالفيلل 4 
 لوم  نلل130م،لن1974"تاةص لتان ، ني"،لتاو ئالتارص االتاة مالالكر  ،لتان    ،لل

ل.ل69،لنل جعلتاس نق،بدال،لي،لتار
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القضاااة )الحكااام أو العظماااء( يكرهااون ذلااب، واالباان البااار هااو الااذي يعماال 
  .(1)الطيب"

ألمه، ماا ورد فاي نقاش لوةاة جنادي مان العاوام ومن أجمل صور بر االبن 
ِدس" مااان مديناااة الجبلاااين مااان بداياااة عصااار االنحقاااال األول،  (2)يااادعى " قاااِ

ا بفضال األم   24032محفوظة في مححف برلين برقم   ، والحي تسجل اعحرفاً
ا وماااعزًا، فااي الحفاااظ علااى ثااروة االباان ، ةيااث يقااول:  " لقااد ملكاا  ثيرانااً

واكحسااب  أهااراًء ماان الشااعير الصااعيدي، وأةاارزا لقباًاا ماان ساااةة الشاارف، 
لن مان ال يملاب قاربًاا   ذراعًاا ، وقاربًاا  30وصنع  قاربًا طولاه   صاغيرًا كاان يُقاِ

في موسم الفيضان، ةصل  على كل ذلب من عائلة أبي المدعو "إني" لكن 
، وزيادة في برها واعحراًفا بجميلوا قام بحصويرها أمي هي من أبق  ذلب لي"

 .(3)معه على هذه اللوةة

 
(1)  el Sayed,Op.cit., p.292 ;Helck,W., Die Lehre Dwa- Htti, 

Wiesbaden, 1970, p.166 ;  

ظا او تهضل،للكل  ل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل ضنص نل ن  اال مند ال نص نل ،ل
تار276ن ا رو يا،ل م ا مل تاس نق ل نل جعل تاس نق،لل327،ل تار جعل ، م ،ل ،ويال  ل
للل.316ن

تاا تل،ل ل،ةدلل تايلللل 2  دنعلغ  ل تاةليالن ولللل25تاجبل ن:ل كالجا  لتهقص .ل،بدل
ل.198،لنللتار جعلتاس نقتادين،لل

ل ل172،لن جعلتاس نقا رو يا،لتارم ا ملل 3 
Fischer,H.G.,"The Nubian mercenaries of Gebelein during the First 

Intermediate period", Kush 9 (1971),pp. 44-56,pl,X ; Schenkel,W., 

Memphis, Herakleopolis, Theben : die epigraphischen zeugnisse der 

7-11 Dynastie Ägyptens, Wiesbaden, 1965,pp.61-62.  
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الخبز( الذي " ضاعف الطعام )مقدار  ابنه ببر أمه قائاًل:  " هني"  صى  يو و  
ثقياًل عليوا عبًئا  كن   كما ةملحب،  واةملوا  تحخل عنب    تقدمه ألمب،  ولم 

في   ثديوا  وظل  بوا،  وملحصًقا  مرتبًطا  طويلة  لشوور  بقي   ُولدا،  عندما 
كان  وتحرعرع  تكبر  كن   وبينما  سنواا،  ثالث  لمدة  تثير    فمب  فضالتب 

مااالشمئزا تقول:  وكان   منوا،  يأنف  لم  قلبوا  ولكن  أيًضا؟  ز،  أفعل  ذا 
مر   على  بجوارك  كان   الكحابة  تحعلم  كن   بينما  بالمدرسة  ألحقحب  وعندما 

من دعاء األم بقوله: يحذر  ، و (1)دارها"األيام ساهرة عليب تحمل خبز وجعة  
)بدورك(  وأسس  الشبا ،  ريعان  في  تزال  ال  وأن   زوجة  لنفسب  اتخذ   " 
أسرة، واسور إذن على رعاية وتنشئة أوالدك مثلما فعل  أمب من أجلب، 

ت وال  اللوم،  لب  توجه)أمب(  أن  على  تعمل  إلى ضطوال  يديوا  ترفع  أن  رها 
ا . ففي هذ(2)"اإلله)شاكية(؛ ألنه قد يسمع المعبود إلى صيحاتوا )شكواها(

 
(1)Troy,D.A., The Ancient Egyptian Family kinship and Social 

Structure, New York- London, 2009, p.32 ; Suys, Op.cit.,pp.75-77 ; 

Wilson,J.A., "The Instruction of Ani, pp.420 – 421;  

ل-350نلنتار جمعلتاسم نق،ل لكل م لظا امو،للل263،لتارجلمدلتاىم ني،لنم ا ملا رو يا
تار جممممعل ل مممملياللسممممن،لل575ل–ل574 لف تنسمممم تل ضممممم ل،لتار جممممعلتاسمممم نق،لنلن351

 لمةممممم ملكرمممم ل،لتار جمممممعل205 ل،ويممممال،ممممم م ل،لتار جممممعلتاسمممم نق،لن226،لنتاسمممم نق
ل ل،بممممممدلتاةزاممممممز151 ل ممممممة دلي ممممممر ، تل،لممممممي،لتار جممممممعلتاسمممممم نق،لنلل93تاسمممممم نق،لن

 لأ ضاممممإلليوممممم ن،ل ي نممممالمصمممم ل111ص اه،ته مممم  لتارصمممم االفمممميل،صمممم و  لتانديرمممما،ن
تانديرا،لد جرال،بدلتارماةالأنم ل،كم ،لمةرمدلأنم ولسمك ي،لتاو ئمالتارصم االتاة ممالالكرم  ،ل

 لضامممميالنظ مممم ،لتارمممم أ لفمممميلدمممم واللمصمممم لتانديرمممما،ل تولتانلمممما،ل181م،لن1997تانمممم    ،ل
ل.35م،لن1965تان    ،ل

تاس نقاو،للكل  لظا للل 2  تاس نق،لن351،لنتار جعل تار جعل  لللل575 لف تنس تل ضم ،ل
تار ا رو يا،ل تاس نقم ا مل ن جعل نل تاس نق،ل264لل–لل263،ل تار جعل لسن،ل  ل ليال

== 
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وا، وتلب سنة  ألم الغيرة عندما يحزوا ابن   النص إشارة لما تالقيه األم من
. كما يأمر بطاعحوا واةحراموا وبرها؛ (1) طبيعية تجدها في كل زمان ومكان

" أطع والدتب واةحرموا، فنن المعبود هو الذي ألنوا هبة من اإلله قائاًل:  
 .(2) أعطاها لب"

ةيث أوصى الحكيم "هني" في هذه النصوص ابنه برعاية أمه والعناية بوا،  
به    بيضاء في تربيحه، ةيث يذكره بما قام   من أياد  وعدم جحودها لما لوا  

أجل معب  من  فعلحه  ما  تنس  ال   : له  فيقول  بطنوا، ه،  في  ةملحب  فقد   ،
ثم  والدتب،  بعد  صدرها  على  ثانية  وةملحب  والوضع،  الحمل  أآلم  وقاس  
أرضعحب ثالثة أعوام، وقام  برعايحب وتنظيفب من القاذوراا، ولم تشمئز  

ل ولم تكن ناقمة، بل كان  راضية سعيدة بذلب في سبيل  يوًما من ذلب الفع
كن    عندما  لب  الطعام  بحجويز  تقوم  وكان   نافًعا،  شاًبا  يوًما  تجدك  أنوا 
ترجع،   ةحى  تنحظرك  وكان   والقراءة،  الكحابة  لححعلم  مدرسحب  إلى  تذهب 
عليب،  فضلوا  تنس  فال  وتزوج   كبرا  فقد  واآلن  تريد،  ما  لب  وتوفر 

لب، فال تكن عاصًيا لوا جاةًدا لفضلوا؛ ألنوا إن قام  وتضحيحوا من أج
 بشكوتب إلى اإلله سوف يسحجيب لوا.

 
== 

،بد226ن تاس نقلل ل ص اه،تار جعل ، م  111،نتاةزازل تاس نق،لل،ويال تار جعل ،ل
ل ل205ن

Troy,Op.cit., p.32 ; Syus,Op .cit., p.77 ; Wilson,Op.cit.,pp.420 – 

421;Brunner, Op.cit., p.105.  
ل .ل1   مشل226،لننق لياللسن،لتار جعلتاس ل 1 
ل.ل134نابالمنلتاةلر خ،لتار جعلتاس نق،لنل 2 
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( أوسحراكا  في  دل  O petri 11وجاء  ما  الحديثة  الدولة  من عصر   )–  
فيوا عن   –أيًضا   ورد  فقد   ، إهمالوا  باألم، وةرمة  االعحناء  على وجو  

يلي:   ما  أمب،  ذلب  دون  وةدك  نفسب  تشبع  ال  الفعل "  هذا  بعد  انظر 
. ةيث أوضح النص أن االبن ال (1) سيعرفه كل الناس) أي سوف تعاير به("

يحركوا،  وال  يرعاها  وأن  وملبسوا،  مأكلوا ومشربوا  في  بأمه  يحكفل  أن  بد 
من  ملزمة  فوي  والده،  ماا  إذا  خاصة  اةحياجاتوا،  كل  لوا  يوفر  وأن 

ذلب عاًرا عليوم ومذلة لوم    أبنائوا، فال يدعوها تمد يدها بالسؤال، فيكون 
 أمام الناس. 

" عنخ   الحكيم  يحث  نفر" على ضرورة    –كما  تا شاي   " ابنه  شا شنقي" 
االعحماد على األم دون غيرها في الحفاظ على كحمان األسرار، ةيث يقول: 
" ال تفحح قلبب لزوجحب أو لخادمب، وافححه ألمب، فوي امرأة قادرة على) 

السر(" العديد.  (2)كحمان  لكي   وهنالب  ؛  لألبناء  وجو   الحي  النصائح  من 
ا ألمب دائمًا، وكن كن محب  يحبوا أمواتوم دائًما جزاء ما فعلحه لوم، منوا: "  

 . (3)عطوًفا عليوا ألن اإلله يغضب إن لم تمنحوا الحب"

المجحمع المصري  الوالدين كان جريمة يرفضوا  يدل على أن عقوق  ومما 
القديم، أنه أعطى للوالدين الح  في ةرمان أبنائوما من الميراث إذا قاموا  

  –من وجوة نظر المجحمع    –بوذا العمل؛ ألن االبن العاق ليس له الح   

 
(1)Hangen,F., "The prohibitions :A New Kingdom"., JEA 91 (2005), 

p. 130.  
 لم ا ملا رو يا،لتارجلدلتهضل،لنلل325ضاي ملك ليل ربس ن،لتار جعلتاس نق،لنلللل 2 

ل.ل316
ل.ل105م ج اولم ي،لتار جعلتاس نق،لنلل 3 
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ياتوما، وقد  في الحمحع بثروة أبيه أو أمه بعد وفاتوما طالما لم يبرهما في ة
ذلب   األ     –أكد  بر  موضوع  في  ذكره  ما سب   إلى  جاء    -باإلضافة  ما 

مكحوًبا في نص على ورقة بردي لسيدة تدعى " ناو نخ " ، عثر عليوا في 
قرية دير العمال بدير المدينة باألقصر من عصر الملب "رمسيس الخامس" 

الميراث  ق.م(، أنوا ةرم  بعض من أبنائوا من   1141 – 1146)ةوالي  
يلي:   ما  ذلب  عن  ورد  ةيث  شيخوخحوا،  في  لوا  عاقين  كانوا  ألنوم  " ؛ 
أوالد،   ثمانية  أنجب   لقد  الفرعون،  أرض  من  ةرة  امرأة  إنني  لي  بالنسبة 
إنني  انظر  لكن  مسحواهم،  في  لمن  العادة  هي  كما  شيء،  كل  وأعطيحوم 

يعحنوا بي بدورهم، ولم يساعدني منوم أةد؛ إنوم لم  لذلب    هرم  ، انظر 
سوف أعطي تركحي لمن فعل)لمن وضع يده في يدي(، ولكن من لم يعط  

. ةيث تفحخر السيدة  "ناو خ " بأنوا امرأة ةرة، (1) لي فلن أعطيه تركحي"
قام    وأنوا  أبناء،  ثمانية  لوا  وكان  الخادماا،  أو  اإلماء  من  تكن  ولم 

وجئ  في برعايحوم على أكمل وجه، ولم تبخل عليوم بأي شيء، إال أنوا ف
أثناء شيخوخحوا أن بعض منوم لم يعحنوا بوا ، وكانوا عاقين لوا؛ ولذلب  
أوالدها   على  تركحوا  ووزع   الميراث،  من  بحرمانوم  وصيحوا  في  كحب  

 البارين لوا فقط. 

  

 
(1)Černý,J., "The will of Naunakhte and Related Documents", JEA 

31 (1945), p.31 , pl.VIII.  

ل.ل274ل–ل273لف تنس تل ضم ،لتار جعلتاس نق،لنلن
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ا: بر الوالدين بعد مماتهما 
ا
 ثاني

مفحوًةا،  بيحه  اسحمرار  عن  المسئولون  هم  األبناء  كان  األ   وفاة  بعد 
وتزويده بكل ما يلزم، كما ةث  النصوص على الوفاء بذكرى الوالدين بعد  
القرابين على روةوما  وتقديم  مقبرتوما،  وزيارة  والحرةم عليوما،  وفاتوما، 

 .(1) في المقبرة

عن    ون المسئول  م هملى أنوع  -خاصة االبن األكبر    –لألبناء  وكان ينظر  
والديو ذكرى  ةي  مإةياء  اسموما  وجعل  هو ،  فواجبه  الناس،  أفواه  في  ا 

من مراسم، والسور على رعايحوما في مسكنوما ما  بما يلي  بمقامو  دفنوما
في   نحوهما  الالزمة  الجنائزية  بالطقوس  والقيام  المقبرة(،  األبدي)أي 

وإقامة اللوةاا والحماثيل باسموما في  ، (2) المخحلفةالمواسم واألعياد الدينية 
المعبد أو المقبرة، أو إةياء اسموما عن طري  نثر الماء على مقبرتوما، 

وأضاةي قرابين  من  لوما  يقدم  ما  بأنفسوم  ورعاية  لوما  تقديموما  أو   ،
 .(3) ترةًما على أرواح هبائوم

عليوما الحرةم  يقال:    وعند  الناس  كان  أيوا  كّون  "  الذي  لفالن  ادعوا 
ومن صي  الحراةم  .(4) ى أوالده، وفعل الحسنى على وجه األرض"أسرته، وربَّ 

 
(1)el Sayed,Op.cit., pp. 271 – 272.  
(2)Franke,D., "Altägyptische Verwandtshaftsbezeichnungen im 

Mittleren Reich, HÄS 3, Hamburg, 1983, pp.43-44 ;  

ل.ل150نابالمنلتاةلر خ،لتار جعلتاس نق،لنل
(3)Franke,Op.cit., pp. 43-44 ; 

ل.ل68،72،لنلن نق جعلتاسوم  نل،بدال،لي،لتار
ل.ل114،لنر جعلتاس نق،بدلتاةزازلص اه،لتال 4 
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، أنا فعل  هذا لوما بعد أن دخلوا في الغر   " إلى أبي وأمي:    -أيًضا    –
 . (2) ، " إنه فالن الذي يعمل على إةياء اسم أبيه وأمه" (1) )أي توفيا("

بنقامة  وذلب  وفاتوا،  بعد  أمه  لذكرى  وفي ا  يكون  أن  االبن  على  كان  كما 
وتشير   الجبانة،  في  باسموا  القرابين  تقديم  أو  لذكراها،  تخليًدا  النصوص 
" بعض نصوص الدولة القديمة إلى صفة الحراةم هذه ، ومن هذه الصي :  

في   ولصالحوا  إليوا  القرابين  يقدم  الذي  األكبر  ابنوا  المكان"إنه  . (3)هذا 
يفحح منزلب كما  " لعل ابنبومن معاني البر باأل  بعد وفاته الصي  اآلتية: 

)ةافظ ( على فحح منزل أبيب من قبل"، لقد )ةافظ ( على فحح منزل أبي  
الثمينة  باألشياء  المنحجاا   (4) ومألته  يراقب  الذي  يحبه  الذي  ابنه  ،)إنه( 

بيه، )إنه( االبن األكبر الذي يحبه،  الحي أةضرا لأل ؛ ألنه المحبو  من أ
والذي يفعل ما يسحح  المديح كواجب يومي، لقد خرج  من منزلي ونزل   

 . (5)في المقبرة، وظل منزلي مفحوًةا )ألن( ذراع وريثي قوية"

تجاه   دورهم  عن  تنم  الحي  الصفاا  من  بعدد  عادة  األبناء  وصف  وقد 
  المدينة من عصر األسرة الثامنة عشرة هبائوم، ةيث ورد في نص من دير  

، والحي تبارى األبناء  (6) عن ذلب ما يلي : "االبن الذي يجعل اسم أبيه يحيا"
في ذكرها دائًما على جدران مقابرهم ولوةاتوم، وغير ذلب مما يحوا بنوتوم 

 وبرهم بآبائوم. 
 

(1)el Sayed,Op.cit., p.273.  
(2)Ibid., p.280.  
(3) Ibid., p. 275.  
(4)Ibid., p. 287.  
(5)Ibid., p. 278.  
(6)Menassa,L., Deux tombes de la XVlll'e dynastie à Deir el – 

Medina, MIFAO 114 , Le Caire, 1999, pp. 44,49.  
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ون ولم يقحصر الوفاء على األبناء الذكور فقط، ولكن بناا المحوفى كان ل
دور في العمل على إةياء ذكر هبائون، وذلب في عدم وجود أبناء ذكور، 

يلي:   ما  ذلب  عن  النصوص  في  ورد  على ةيث  تعمل  الحي  ابنحه  إنوا   "
 . مما يدل على الوفاء واإلخالص لوما.(1) إةياء اسمه"

بوالديوا   الخاصة  الدينية  المراسيم  إتمام  ة   لالبنة  كان  فقد  وبذلب 
 .(2) كما يفعل االبن  االمحوفيين، والعناية بنةياء ذكراهم

اآل   بين  محباداًل  إةياًء  هناك  بأن  القول  يمكن  فاأل  موائبناو   اءبوبوذا   ،
االبن يدخلو  اءيحي  من  أول  أنه  و في  المجحمع،  إلى  فيهيعدهم  للحياة  ،  م 

له مكانحه في المجحمع،    ون األ  المي  بذكر اسمه، ويعيد   ون يحي   اءواالبن
  .(3) عليوا ون ويحافظ

قد كان مان مظااهر البار بالوالادين والاوالء لوماا بعاد مماتوماا تاولي االبان و 
وضع أبيه االجحماعي واإلشراف على أمالك األسرة بعد وفاته، ففاي نقاش " 

" لقاد بلغا  سان الشايخوخة باين أخحي" من األسرة السادسة يقول:    –محو  
. كماا (4)أةفادي، ونزل  إلاى أسافل مقبرتاي هاذه، إن ابناي قاد شاغل مكااني"

ورد فااي النصااوص الحااي رساام  علااى سااطوح الحوابياا  الخشاابية الخاصااة 
باألفراد من بداية عصر االنحقال األول ةحى نواية عصر الدولاة الوساطى ، 

ا ينااجي أبياه فاي قباره بكلمااا تشاير إلاى والحاي عر  فا  بمحاون الحوابيا  ابناً
 

(1)Ibid., p. 280.  
(2)Franke, Op.cit., p. 45.  

ي نلأ ر ن،لتار إلضتاة االتآلل لفيلمص لتانديرا،لد جرالمةر  لمةردلق  ا،لتاجزخللل 3 
ل.ل161م،لن2017تهضل،لتاوبةالتهضا ،لتار كزلتان ميلالر جرا،لتان    ،ل

(4)Edel,E.B., Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, 

Wiesbaden , 1981, pp.3-4.  
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" يا أيواا الاذي فاي الغار  العظايم، إنناي أتحادث   الوفاء والبر، ةيث يقول:  
إليب، انظر إنه والدي، إنه رفيقي، إنه ةارسي، إنه ةاميني، إنه بطلي ذلب 

انظار  الذي أنجبني، ذلب الذي في الغر ، إنه ذلاب الاذي فاي عاالم الماوتى،
إنناي هنااا فااي األرض اةحاال مكانااب ماع أتباعااب الااذين يكااررون اساامب علااى 
ا ... ساوف  األرض في فم األةيااء، ويقيماون باباب ومقبرتاب... كان مطمئناً

 .(1)أبني مذبحب، وأقدم لب القرابين واألدعية في أمالكب الجنائزية"

إقاماة مقبارة لوماا بعاد وفاتوماا، ةياث -كذلب  –ومن مظاهر البر بالوالدين 
يذكر المدعو " ني كا عنخ"، الذي كان يشاغل وظيفاة رئايس ةجاا  القصار 

ق.م( ماان  2373 – 2385الملكااي فااي عوااد الملااب " ساااةورع" )ةااوالي 
 ذا" أنشااأ هاا :(3) مااا يلااي (2)عصاار األساارة الخامسااة فااي مقبرتااه بطونااا الجباال

 .(4)ال إلى الغر "القبر ألبيه وأمه ةينما ارتح

" الرفياا  الحبيااب كمااا ورد فااي نقااش ماان مقااابر األساارة الخامسااة بسااقارة : 
األوةد، رئيس القصر، المشرف على ةماماا القصر، المشرف على عطايا 
ةقاال قاارابين الملااب، المبجاال ماان ساايده كاال يااوم، هااذه المقباارة عملوااا ابنااه 

 
(1)Faukner,R.O.," Spells 38-40 of the Coffin texts", JEA 48 (1962), 

pp.36-44; Zandee,A., Death as Enemy , Leiden, 1960,p.55 .  
االتاراي ،لضد ال،دً تلمنللكاليا لتا  قلمنلمديلل5طوا لتاجبت:لدنعل،ل ل،ةدلل تايلللل 2 

تارن ن لتاراة دالفيلتاصا ،لضتاريلدؤوخل،ةص لتادضاالتانديرا.ل،بدلتاةليالن ولتادين،لل
ل.ل64،لنتار جعلتاس نق

ل.ل522،لنل1وم  نل،بدلهل،لي،لد واللمص لتانديا،لجمل 3 
(4)Urk 1 ,161.  
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المبجل من أجله، القاضي والكاتب القريب " ةحب" ، كي يحظى )أي االبان( 
 .(1)"كا ) أي يموا( بالحبجيل منه )أي من األ ( ةين يرةل)االبن( إلى ال

عا" قاد  –ن االبن " مري وهناك نص يرجع إلى األسرة السادسة ، ورد فيه أ
" دفنحاه فاي الغار   بنى مقبرة ألبيه،  ةيث ذكار علاى لساان االبان ماا يلاي:

الجمياال، ةنطحااه بالزياا  وكحااان بياا  الحياااة، زخرفاا  مقبرتااه، ووضااع  لااه 
 .(2)ا بأبيه"تمثال كما يفعل أي وريث ةقيقي بار  

: لقاد شايدا هاذه المقبارة بجاوار حوزيريس( بقولهپأوزير" )  -ديپويحفاخر ""
–مقااابر األرواح العظمااى الحااي تقاايم فااي هااذا المكااان ماان أجاال أن ينطاا  

اسم أبي واسام شاقيقي البكار، فاالنط  باسام اإلنساان يعناي إعادتاه   -أيًضا
 .(3)إلى الحياة"

ا–وكااان ماان باار األبناااء بوالااديوم  المشاااركة فااي ةماال نعااش األ   -أيضااً
المحوفى، وإعداد هذا النعش له، ةيث ذكر في نص من مقبرة " واص بحااح" 

ق.م( مان  2363 – 2373وزير الملب "نفر إر كا رع" )كاا كااي( )ةاوالي 
ا، وعشارة رجاال يحملوناه األسرة الخامسة في سقارة ما يلي:   " أعاد لاه نعشاً

 .(4))إلى( هناك في انشراح"

إتمااام عمليااة الغساال، و  تشااييد المقااابر األبناااء باادور كبياار فااي وبعااد قيااام
وتشييع الجنازة، وقيااموم بابعض الطقاوس الحاي كانا  تاؤدى عناد المقاابر، 

 
ل .ل187 158،لنلتار جعلتاس نقجيرسل ا يلن  رد،لل 1 

(2)Urk 1 ,267.  
،لنلتار جعلتاس نق لكل  لظا او،لل112ل–لل111م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى اه،لنلللل 3 

ل.ل358
(4)Urk 1 ,43.  
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وعلااى الجثااة نفسااوا يااوم الاادفن، كااانوا يقومااون بااالطقوس الجنائزيااة لااأل  
المحوفى، فونالب العدياد والعدياد مان المنااظر الحاي يمثال فيواا االبان يرتادي 

الكونة، ويقوم بأعمالوم من صب الساائل علاى األ  المحاوفى، أو تاالوة زي  
الحعاويااذ، أو غياار ذلااب ماان الطقااوس، وماان األمثلااة علااى ذلااب لوةااة ماان 

نخحو" عثر عليواا فاي سادمن  )عناد مادخل   –الحجر الجيري للمدعو " نب  
الفيوم(، يرجع تاريخواا إلاى عصار الدولاة الحديثاة، األسارة الثامناة عشارة ، 

، ةياث تام تمثيال االبان "   JE.46993وظة باالمححف المصاري بارقم محف
ةحااب" فااي الجاازء األساافل ماان اللوةااة يرتاادي زي الكاااهن ماان جلااد  –أماان 

رع" ، ويقوم هذا االبان بصاب ساائل فاوق   –النمر، وتصحبه والدته "شري   
المقابر . وقد تكرر هذا المنظر في العديد من (1) (3لوةة) والده وجدته ألبيه

األخرى، هذا باإلضافة إلى الطقوس الحاي كانا  تاؤدى علاى تمثاال المحاوفى 
 في أيام األعياد.

ومن أهم الطقوس الحي كان يؤديوا االبن ألبيه المحوفى طقوس فحح الفم ،  
الحي كان  تمارس منذ األسرة الرابعة، ةيث يفحح االبن فم أبيه بالخنصر  

أنه منه  ع  اعحقاًدا  قدرته  طعامهسيسحعيد  تناول  أةد  (2) لى  في  ورد  فقد   ،
 .(3) " ابنه محبوبه يفحح فمه"النصوص عن ذلب: 

 
(1) Salah, & Sourouzian, Op.cit., no.128.  

م تجةالللل 2  مةر  ،ل ،بدل ل ف طرال د جرال تان ت،اا،ل ،ادل ضتاسة  ل تاسة ل ك نج،ل تين ل
ل للل306م،لنل1997مةر  لم   لط ،لتاو ئالتارص االتاة مالالكر  ،لتان    ،ل

 Bierbier,M., The Tomb Builders of the pharaohs, Cairo,1992, 

fig,51.  
(3)Blackman,A.M., The Rite opening the Mouth in Ancient Egypt 

and Babylonia, JEA 10 (1924).p.53,fig,5.  
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وتقديم  قبورهم،  زيارة  بآبائوم  البررة  األبناء  واجباا  أسمى  من  كان  كما 
لوم باآلتي:  (1)القرابين  ذلب  عن  األهرام  نصوص  عبرا  وقد  االبن ،  إن   "

خونس   –ويقول " جد    .(2)"األ القمح؛ ليوديوا إلى     يزرع الشعير، ويزرع
حكريم  قيامه بعن    –الساب  الذكر    –عنخ" في نقش على تمثاله    –إف    –

بعد مماتوما:   الصحراء"أبويه  وأمددتوم في وادي  في  (3) "  والديه  أمد  . أي 
 . (4)مقبرتوما بالقرابين الجنائزية 

وقد كثرا المناظر الحي تصاور االبان القاابع أماام والاده فاي المقبارة، منواا: 
 – 2520ايااب" ماان األساارة الرابعااة )ةااوالي  –منظاار باادا فيااه األ  " ماار 

ا علااى عصاااه، وأمامااه ابنااه وبنحاااه يقاادمون لااه  2392 ا محكئااً ق.م( واقفااً
. كما مثل في مقبرة " مرسو عنخ" من األسرة الخامساة (5)(  2القرابين شكل)

بالجيزة األ  جالًسا أمام مائدة القارابين، وأماماه ثالثاة مان أبنائاه فاوق كال 
ما تمثل لوةاة ، ك(6)( 3منوم صفحه واسمه، وصور خلفوم ثور للذبح شكل)

مين" الحي عثر عليوا فاي ديار المديناة مان عصار الدولاة الحديثاة   –"نخ   
مجموعااة ماان األبناااء الماااثلين أمااام األ  واألم الجالسااين وأمامومااا مائاادة 

 
(1) Müller,H., Die feslen grabber der Fuürsten von Elephantine aus 

der zeit des Mittleren Reiches , ÄF 10 , 1940, fig,6.  
(2)Sethe,K., Die altaegyptischen pyramidentexte,11,Leipzig, 1908, 

p.761. 
ل.ل55،لنل جعلتاس نقم ا ملا رو يا،لتارل 3 
ل .ل2  مش ل59تار جعلتاس نق،لنل 4 

(5)LD 11 , pl,22(A).  
(6)Hassan,S., Excavations at Giza, 1 (1929 - 1930), Cairo, 1932, 

p.113, fig,185.  
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قاارابين، واألبناااء يقاادمون لومااا باقاااا ماان الزهااور واألشااياء األخاارى كقربااان 
 .(1)(4شكل)

الكاهن لأل  ،منوا ما تم تمثيله في مقبرة  كما صور االبن كثيًرا ممثاًل لدور
 1491 – 1503ماان عصاار الملااب " تحااوتمس األول")ةااوالي  (2)"باااةري"

، ةيث صور األ  "باةري" وزوجحاه، وأماموماا مائادة قارابين (3)ق.م( بالكا 
مااس" يرتاادي سااحرة الكاااهن مصاانوعة ماان الكحااان  –، ويشاااهد ابنااه " أماان 

ا أماموماا يمثال دور االبان الباار المحباو  مان  ولكنوا تشبه جلد الفود واقفاً
والدياااه والمحاااب لوماااا، وككااااهن لوماااا بعاااد وفاتوماااا يقااادم لوماااا القااارابين 

 .(4)( 4لوةة)

 
(1)Bruyére, M.B & Kuentz,C.H., La Nécrople de Deir-El-Medineh, 

Tombe de Nakht – Min, MIFAO 54 , Le Caire ,1926, pl, XI.  
"، ل ي":لمنلأ،ظالوج لل،ودلتارلول"دة درسلتهضل"،لضقدلك نلأضللثو والفيلمدياال 2 

،ل لل ضتار   ل مادو ،ل ضل كال ناح تاك   ،ل ل كال :ل أان ، ل ضمنل وأ  ،ل مسنطل تاك  ل
تازوتعيالفيل تاةب  ،لضتار   ل،ل لكوااللللتهوتضيل تار   ،لضل  حل تاجا  ،لضتاك دحل

تاوكس سل ،ودل تا ت،ع"ل تاجزخل تانديرا،ل مص ل لسن،ل ادرل  دا.ل ليال ضتارن  ل ناح،ل
ل.لل276ل–ل275م،لنلنل2000ضد  يسلتظمب تط واا"،لمكربالته   ل،لتان    ،ل

 تنل،ل لتا ناللكالسر لليف ل،رة فظالأ لل19تاك  ل ناح :لدنعل،ل ل،ةدلل تايلللل 3 
تا  قيالالا ت.لمةردلن  ميلمو تن،لتاردنلتاكب رلفيلمص لضتا  قلته ن لتانديا،لتاجزخلل

ل.ل66م،لنلل1999تهضلل"مص "،ل تولتارة فالتاج معيا،لتظ كادواا،ل
ل.ل284،نلتار جعلتاس نق لياللسن،لل 4 
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ق.م( شغل  1348 –  1388وفي عصر الملب " أمنحوتب الثالث" )ةوالي  
بعااد وفاتااه، فأصاابح المشاارف العااام فااي  (1)" أيبااي" منصااب أبيااه " أمنحوتااب"

لاه فاي نقاش  وتقاديم القارابين ، ويحجلى باره بوالاده، وةباه المرهاف(3()2)منف
على لوح ةجري محفوظ ةالًيا بمححف فلورنسا بنيطالياا، ورد فياه عان ذلاب 

" فلحفااحح السااماء ماان أجلااب، فلحفااحح األرض ماان أجلااب، فلحفااحح مااا يلااي: 
 

تاةديدلمنلتارا صحلفيلي  تلللل"أماة دح" ل ي :ل  لتننل،التا را ل"وأللمس"،لضك ن 1 
ماإل،ل فيل تارلكيال تهماكل ،ل ل تاة مل تار   ل ماو :ل تاى اه"ل "أماة دحل تارلول ،ص ل
ماإل ،لل تهنيضل مدياال تاجدتول آاوال ضك فال جدتوال منل تاجا  ل يا ل "نر ح"ل أعي  ل ضماظال
تارلكيلل ضتاك دحل ،ل "ل ارو"ل مةبدل فيل تاكواال ضوهيسل "نر ح"،ل مةبدل فيل تهس  لل ضمدي ل

 Urk لللل523-لل522تاجد .لكل  لظا او،لط بالأضلن   لتمب تط واا،لنلنللالرجادين

IV , 1811 – 1812  
ماإل:ل يلمدياالتاردتهنلفيلمص لتانديرا،لضأضلل، صرالارص لتار لد ،لس دإلفيلللل 2 

وهيسا،لض يلللل،ود أ ر خل نىاثال ضقدل، فول تهضا ،ل ته   ل "نة م " م ا  لمؤ سل تارلول
نيض،لضل"منلنن "لأيلث نولضجر ت،لض"م ولو  اا"لأيلط اقل"ينحللچ"لأيلتاجدتولته

،بدلل تاى ماا.ل ته   ل ضلر ل تهضا ل ته   ل ماكل ارص ل ، صرال ماإلل ضت رر إل تاكب ش،ل
تاةليالن ولتادين،لم تقعلتآلث ولتارص االتانديرالماكلأقدملتاةص ولضلر لنو يالته  تإلل

تاسنل "،ل مص ل "م تقعل تهضلل تاجزخل تانديرا،ل تاة بيلللتارص اال تااليجل تاى ماا،ل تاوبةال
تان    ، ضتاا  ،ل ن2009الوب ،ال م   ،الل113م،ل ي ا إ،ل ج نل ڤ  ن س،ل ،  ك لل  ل

تار ض ، إ"،لد جرالمةر  لم   لط ،لتاوبةالتاى نيا،ل توللل-تهم كنل-تان ت،اال"ته ر خ
تان    ،لل تإلقليالل251-لل250م،لنلن2001تانك ،ل فويل، صرال أم ل،نلم قةو ،ل .ل

تادار ل،ل،ل ل،ةدلل تايللللتهضل تاسنل ل،ادلوأسل تان    ل،ل لللل20ارص ل كالمنلمدياال
ل.ل250تار جعلتاس نق،لنل بيالالا ت دربعلمة فظالتاج ز  .تا نالتا 

،  لذاولمنللاللننشل،ل لج  لنب كل،ى ل،ل و لفيلماونالملنوال، هقص ،لية  لللل 3 
تارلو تاة  يلضتاىاث نلمنل،ودل تاة مل يا ل تاى اه".لكل  لظا اوللللد وااو ل أماة دحل ،لل"ل

   Urk IV , 2024 لل524نلتار جعلتاس نق،
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، )إلاه الشامس(الطري  في الجبانة من أجلب، ليحاب تخارا وتادخل ماع " رع"
ب تساححوذ ليحب تسير بخطاواا واساعة مثلاب مثال ماالك الازمن األبادي، ليحا

إياهاا علاى المائادة،  (1)على أرغفة خبز القرابين الطاهرة الحاي يعطياب "بحااح"
لي  باءك )روةب( ةياته و )تظل( عضالتب قوية، وليكن وجوب محألًقا فاي 

الخبااز، وتعطيااب "  (3)ري"پااالماااء و "ن (2)طرياا  الظلماااا، ساايوبب " ةعبااي"

 
:لل 1  فيلللل"نر ح"ل تاالقل يا ل ض  ل تار مي خ،ل مىتل ، د ل ملن  ل ينس نل سكتل يا ل،ل ل   ل

"نن دا".لل ضل " ارو"ل معل ث ا ثل ضاك نل ضتاكام،ل ضتإلوت  ل النوال طبًن ل تاة اال للقل ماإل،ل
تار ا لللل3000ف تنس ترل ضن ن،لك اسري نلرفيلك ش،لتآلاوالضتاا سلفيلمص لمنلل قبتل

جةالركيالطب رت  ،لتاوبةالتهضا ،ل تولتانك ،للم ا ًي ،لد جرالف ادلن وي،لم تلل395يا لل
ل.ل364م،لنل1997تان    ،ل

مي الل 2  مج رل "لةبي"ل يكنل ضاال تاندم خ،ل تارص ا نل ،ادل تاا تل يا ل "لةبي" ل ني :ل  ل
مؤا ،لضإنر لك نلوضحلتاا تلضج   التاة كيل  لفي  نلتاري التاا ،ةالمنل"ن ن"لأيلتاري ال

تار تارر تميالتهط ت ،ل تاة اا،لضتاريلك نلنو   لتهرايال يا لل فال تاالينال يلأقص ول،ادل
تادتهالضت حلتاةي  ،لضقدلص ولتإلا ل"لةبي"لي دديلنقباللفينال نو فالمىتلل   لتارج رل
تاريلي دديو لتاصي  ضن،لضا ل،ونلمارناا،لضثدي نلمرداي ن،لضاةرندلأن ليعيشلفيلمسكا نل

دتيالكتلصيفلأضاور :لك نليةرندلأن لمنلتارن ضضلأنلداور لماور لمي التافي  نلفيلن
م ج  لفيلوأسلتادار  فيلم قعلمص لتانديرالل اًي  ،لضث ن ور ل، ان  لمنلتانار نل،   تن.لل

نلل تاس نق،ل تار جعل ي ا إ،ل ج نل ڤ  ن س،ل ضآل ضن،لللل267،  ك لل ن رن ل ج وجل  ل
ل.لل346-لل344تار جعلتاس نق،لنل

كل :"نپ ي" 3  تانديرا.ل مص ل فيل تانرهل يا ل ظا او،لل  ل تاس نق، ل لل728نتار جعل
ل .ل77  مش 
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الجعة، والبقرة اإللوية اللبن، سوف تغسل قدميب علاى كحلاة مان   (1)ةححور"
، (2)الفضة بجوار نبع من الفيروز، سوف تعطاي أربعاة أرغفاة فاي باوزيريس

، وجارة )جعاة( فاي معباد (3)يكارپ، واثني عشر في بلادة :وثمانية في أبيدوس
الشمس من أجل الكاتب الملكي المشرف العام العظيم فاي مناف "أمنحوتاب" 

صادق القول، من قبل ابنه الذي يعيد الحيااة إلاى اسامه، الكاتاب الملكاي، ال
المشاارف العااام العظاايم فااي  إقلاايم الجاادار األباايض "إيبااي" الصااادق القااول 

 . مما يدل على الوفاء واإلخالص له.(4)بجوار اإلله الكبير"

علاى وبوذا يكون المحوفى قد اعحمد على أبنائه البناين والبنااا فاي الحفااظ 
اسااحمرار تقااديم القاارابين لااه، وأصاابح ذلااب ماان محطلباااا الباار بالوالاادين بعااد 
وفاتوما؛ ولوذا امحألا مناظر ةملة الحقدماا في المناظر بما تصور هؤالء 
األبناء يقدمون الحقدماا، وتصاةبوم الكلماا الحي يعبرون من خاللوا عن 

لبنااا يوصافون فاي يوم المحوفى ، وكاان هاؤالء البناين مانوم وابعالقحوم بأ

 
ياوالتاةحلضتار ح،لضاكاو لد   لل 1  لل–أيً  لللل–"لرة و":لتم أ لن أسل،ن  ل،ن ن ن،لض يل

،ل لما طقلتهم تإلفيلط با،لكر لأنو ل  د لتابا لتهجابيا.لف تنس ترل ضن ن،لك اسري نل
ل.لل260رفيلك ش،لتار جعلتاس نق،لنلل

ا  ن نيلاا التارص يلتانديا"چدض"،لض يلأن لص  لنا لل اًي ،للن را اس:لتارصةيفلتلل 2 
ل.525،لنل.لكل  لظا او،لتار جعلتاس نقتاريلدنعلفيلض طلتادار 

أضرا اس".لل 3  "ل منب  ل د جدل ل هل أن دضس،ل منل ، ان  ل نلد ل تاس نقللپيك :ل ،للتار جعل
ل .ل78  مش ل728ن

ل لل525-524،لنلنتار جعلتاس نقل 4 
 Urk IV ,1807 -1808 ; Bagnani,G.," Gli Scavi di Tebtunis", 

Aegyptus 14 (1943) pp. 33-47.  
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، ةيث تعبر النصوص المصاةبة لمنااظر (1)مناظر ةملة الحقدماا " بأوالده"
 فاي  ا بالوالادين ، فقاد وردةملة الحقدماا عان قياام األبنااء بواذا الواجاب بار  

نقش على الحائط الشمالي لمقصورة الملب "تحي" مان األسارة   تم نقشه  نص
ماا المحضااارة لاااه بواساااطة " إةضاااار الحقااادالسادساااة بساااقارة ماااا يلاااي : 

 .(2)أوالده"

" ي" بالدعاء للوالدين ، ةيث يقاول لاه: پيپويدعو " خيحي بن دواوف" ابنه "
تضرع إلى اإلله من أجل والادك ووالادتب اللاذين وضاعاك علاى در  الحيااة، 

 .(3)ذلب هو ما أعرضه عليب أمامب أن  وأوالد أوالدك"
تومااا بزيااارة قبرهمااا، "هنااي" علااى الوفاااء للوالاادين بعااد مما وقااد ةااث الحكاايم

ذلاب واجاب ال باد أن ياؤدى مان جاناب األبنااء اعحبار  وتقديم العطايا لوماا، و 
وأمواتوم، وةذر من إغفاله والحواون فيه، ألن من يقصر أو يومل   آلبائوم

في أداء واجبه نحو والديه سوف يفعل له أوالده ذلب ، ةيث يقول فاي هاذا 
ن يرقدان في الوادي)الجبانة(، ي" قدم الماء المقدس ألبيب وأمب اللذشأن:  ال

 
(1)Davies,N.G., Excavation at Saqqara, 11 (1937-1938), Cairo, 

1975, pl, 36(A) ;id.,The Rock Tombs of Deir-El-

Gebrawi,London,1902,Vol,1, p.25,Vol,11,pl,XX.  
(2)  ٍ Firth,G & Gunn,B., Teti pyramid cemeteries , 1 ,Cairo, 1926, 

p.124; Drioton,E & Lauer,J.Ph.,"Un groupe de tombes à Saqqarah", 

ASAE LV (1958), pp.207ff, pl,IV.  
(3)Wilson,Op.cit., pp.420-421 ; el Sayed., Op.cit.,p.292; Brunner, 

H., "Die Lehre des Cheti Sohnes des Duauf", ÄF 13 , 

Glückstadt,Verlag J.J.Augustin,1944, p. 208;  
 لم امممممم ملا ممممممرو يا،لتارجلممممممدلتهضل،لل237ضايمممممم ملك لمممممميل ربسمممممم ن،لتار جممممممعلتاسمممممم نق،لنل

 لكل مم لظا اممو،لنصمم نلمند مممالضنصمم نل ن  اممالممممنلمصمم لتانديرمما،لتارجلمممدل329ن
ل.317 ل،ويال، م ،لتار جعلتاس نق،لن276تهضل،لن
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وهذا ما يجب أن تثبحه أمام المعبوداا الاذين سيشاودون بقباول هاذا العمال 
الطياااب، وذلاااب أمااااًل فاااي أن يقاااوم ابناااب بعمااال مثيااال لعملاااب تجاهاااب فاااي 

 .(1)المسحقبل"

، والمعروفااة بأغاااني (2)وتشااير األغاااني الحااي قيلاا  ماان أجاال " نفاار ةوتااب" 
الضار  على الجنب) هلة مان هالا الطار (، والمنقوشاة علاى جادران مقبارة 

يكفلواا االبان "نفر ةوتب" في طيبة إلى الخدمة الجنائزية اليومية الحي كان  
" عنادما ما يلاي:  ألبيه، وتؤمن له الحياة المادية ، ةيث ورد فيوا عن ذلب

الفجر، أو عند بزوغ فجر جديد أو  تكون األرض قد ابيض  ) أي عند بزوغ
فااقض يومًاا ساعيًدا،   يوم جديد( يكون األوالد قد مضوا ورةلوا إلى المقاابر،

ا ضااع البخاااور والزيااا  مااان أجااال أنفااب، وضاااع أكاليااال اللاااوتس  الفاااخر معاااً
والزهااور علااى صاادرك، بينمااا أخحااب الرقيقااة)أي الزوجااة( علااى قلبااب جالسااة 
بجوارك، واطرح الوموم خلف ظورك، ال تحذكر سوى الفرح، ةيث قلب االبن 

 
(1)el Sayed,Op.cit., p.292 ; Suys,Op.cit., p.34 ;  

تاى ني،"لنلن تارجلدل تاس نقل،ل لكل  لظا اول،لل259-لل258م ا ملا رو يا،ل تار جعل
نلللل274ن تاس يق،ل تار جعل كر ل،ل مة مل تاس نق،لللل91 ل تار جعل ، م ،ل ،ويال  ل
ل.لل198ن

الته   لتاى ماال،   لل"لنن لل دح":لك نلك  ًا لوفيعلتارن ملاإلا ل"آم ن"،ل، شلفيلنو ي 2 
تارلولل ،ودل مةح"ل ل تايلل"فيل فيل1298لل–لل1328ل ول مان شل تااصل ض كتل ق.م ،ل

فيلط بال،ل لتاجدتولتا ر ايلمنلتارر لتارؤ يليا لتانا خلتادتلليلمنلللل50منب د لوقالل
ل .ل138  مش ل328نل،تار جعلتاس نقلتاويكتلتادتللي.لكل  لظا او،
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. أي قلااب االباان البااار بوالديااه ال يماال وال يكاال ماان (1)المحبااو  ال يكاال أبااًدا"
 في مقبرتوما.تقديم كل ما يسعد والديه 

ساوا األبنااء لآلبااء، ةياث اةحاوا العدياد وهناك العديد من النقوص الحاي كرَّ 
والخامسااة علااى  ةماان مصاااطب الدولااة القديمااة ماان عصاار األساارتين الرابعاا
رهم بآباااائوم الاااراةلين نقاااوص كحبواااا أبنااااء النااابالء المحاااوفين تعبياااًرا عااان بااا

 :(2)ومن هذه النقوصوبمقابرهم، 

" عماال ابنااه األكباار، اااا نقااش مقباارة " تشاانحي")ثنحي( بااالجيزة يقااول فيااه : 1
، لقد جئ  لكي أفعال ذلاب مان أجلاه، كبير الكونة الجنائزيين والكاتب "بحاح"

ا لماا تحادث عناه ةاين كاان )ةيا   ا يساعى( ةين ُدفن في الغار  الجميال طبقاً
 .على قدميه"

 1675اااا نقااش علااى بااا  وهمااي للماادعو "أخااي" فااي مححااف باارلين باارقم 2
" واةااد)أنا شااخص( يفعاال ابنااه ذلااب ماان أجلااه ةااين يكااون فااي جاااء فيااه : 

، ةين رةل إلى الغر  عبار الطريا  الجميلاة الحاي الغر ، فعل  ذلب لوالدي
ر ا، وهااو عبااارة عاان تااذكار ماان اباان بااالمااوتى( المبجلااون")يسااافر عليوااا 

 ث يسحذكر ما فعله من خير من أجل أبيه.بوالده، ةي

ا باالمححف البريطااني بارقم  3  80اا نقش من مصاطبة باالجيزة محفاوظ ةالياً
يم هاو " خفارع" أماين " من عمل ابنه المشرف على الورم ، عظافيه :    جاء

 
(1)Lichtheim,M., "The Songs of The harpers", JES 4 / 3 (1945), 

pl.VII;  

 .ل312ل–ل311،لنلنلتار جعلتاس نقكل  لظا او،ل
ل ل ل185لل-181 لل157-لل156،لنلنلتار جعلتاس نقجيرسل ا يلن  رد،لل 2 

 Urk 1 ,9 , 15 ; LD 11 , 34d.  
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حي" الذي فعل )هذا( من أجل والده وأمه ةين دفنا فاي األرض سر الملب " ت
 الغربية".المرتفعة 

" جاء فيه:    JE.1691بالقاهرة برقم   اا نقش محفوظ بالمححف المصري 4
المبجلة من اإلله العظيم المقربة من الملب " ةنوا سن" إنه ابنواا األكبار، 
 القاضي الميداني، الذي فعله من أجلوا، كي يقدم فيه القرابين الجنائزية".

اا يقول " واص بحاح" وزيار الملاب " نفار إيار كاا رع" )كاا كااي( مان األسارة 5
الخامسة في إشاارة إلاى أن االبان األكبار قاام بادفن والاده، وساوف يساحكمل 

" إنه ابنه األكبر الذي عمل ألجله ... عندما كان فاي محطلباته الجنائزية :  
 .(1)" مقبرته في الجبانة ) الغر  الجميل(

ما عبر عن الحفااني فاي بار الوالادين بعاد مماتوماا ماا جااء مان ومن أجمل  
الملاب  "بباي مان عواد  (2)عصر األسرة السادساة فاي نقاش للقائاد "ساابني"  

الثاااني" علااى جاادران مقبرتااه بااالفنحين غاار  أسااوان، ةيااث ذكاار "سااابني" أن 
أباه "ميخو" ةااكم الجناو  تعارض للقحال فاي النوباة علاى ياد بعاض القبائال 

 بسبب توتر العالقااا معواا؛  الحي هاجم  القوافل الحجارية المصريةالنوبية  
. ةيااث ورد فااي (3) وذلااب أثناااء قيامااه بنةاادى الاارةالا الحجاريااة إلااى هناااك

حم الملكي، ةاكم الجنو ، الرفي  خ" يقول ةامل المقبرته عن ذلب ما يلي:  
 

(1)Urk 1 ,40.  
نبيلتاى ني".لجيرسل ا يلن  رد،لفج ل"  ناي":لك نلل كًر لالجا  لفيل،ودلتارلول" 2 

تان    ،لل الكر  ،ل تاة مال تارص اال تاو ئال لسن،ل د جرال ليال نلل2000تا ر  ،ل م،ل
ل.ل132

(3)Belova,G., Egyptian and Nubian Land in the old Kingdom 

,Mosco, 1993, p.60 ; Edel,E.B., "Sabni", LÄ V (1984), pp.322 – 

323.  
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السفينة "إنحاف" األوةد، كاهن الشعائر ، "سابني": ... بعد ذلب جاء قبطان  
ومشاارف... لحقااديم المعلوماااا الحااي تشااير إلااى أن الرفياا  األوةااد، وكاااهن 
الشعائر)المرتل( "ميخو" قد ماا، ةينذاك أخذا معي فرقة من ضايعحي،  و 

ةمار تحمل زيحًا وعساًل ومالبس... من أجل تقديموا كودايا في تلاب   100
سل  أناًسا كانوا عند بواباة األقطار، وذهب  إلى بالد النوبيين تلب... وقد أر 

الفنحااين، وكحباا  رسااائل كااي أبلاا  الملااب أننااي ذهباا  ألةضاار والاادي ماان 
، ولقاااد هااادأا تلاااب الااابالد... ثااام ةملااا  (1)واواا) النوباااة السااافلى( و إرثااا 

جثمان الرفي  األوةد هاذا علاى ظوار ةماار، وأمارا فرقاة ضايعحي)أوقافي( 
...كاي أخرجه)أنقلاه( مان   بأن تحملاه، وصانع  لاه تابوتًا...وأةضارا معاي

تلب البالد، ولم أرسال قاط إلاى أياة قافلاة ناوبيين ...وقاد لقيا  ثنااًء عظيمًاا 
جااراء ذلااب، ثاام هبط )عاادا( إلااى واوا و أوثااب، وأرساال  الشااريف الملكااي 

مااااع شخصااااين ماااان ضاااايعحي ةاااااملين البخااااور والمالبس...وساااان  (2)"إري"
الفيل)العاا(؛ كي يبلغا أنني أةضرا جثة والدي وكل أنواع الودايا من تلاب 
البالد، ثم عدا ألضاع والادي... أماا مان جواة "إري" الاذي أتاى مان القصار 
بينما كنا  أناا هتيًاا ، فنناه أةضار أمارًا بححنايط األميار ةامال الخاحم الملكاي 

 
قب لممالت ممرن إل،مم ان  لمممنلد ممم س،ل،اممدلمارصممإللتارسمم فالنمم نلأ مم تنلضضت رلل"يوثممو"ل: 1 

لكالجا ب لأ  تن.170لللن ،لوبر لفير لن نلك و ك لضتادكال،ل ل،ةدلل تا 
 Morkot, R. G., The Black Pharaohs Egypt's Nubian Rulers, 

London,2000, p.1; Taylor, J. H., Egypt and Nubia, London,1991, 

p.16;  

تانديا،لل تاس  تنل د والل مو تن،ل ن  م ل تاج معيا،للمةردل تارة فال ،ل تول تهضا ل تاوبةال
ل.ل133نم،ل1994تظ كادواا،ل

 لياللسن،لمص لتانديرا،لتاجزخلتاة س "لد واللتاس  تنلللل"يوي":ل  لضتادل"ل ل  "ل. 2 
ل .ل1  مش ل31م،لن2000تارن ونليا لأضتهتل،ودلنيةااي،لمكربالته   ،لتان    ،ل
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  األوةااد الكاااهن المرتاال "ميخاو" ، وقااد أةضاار ... المحنطااين، وكبياار الرفيا
كونة الشعائر ، والكاهن األعلى لألوقاف الجنائزية، والنائحاا وكل القرابين 
الخاصاااة باااالححنيط، كماااا أةضااار زيااا  الشاااعائر )االةحفاااال( الخااااص ببيااا  
ح الححناايط، واألشااياء الساارية لبياا  الحطوياار الماازدوا والخاصااة ببياا  السااال

ومالبس من بي  ... ، وكل الملحقاا الجنائزية أت  من القصر... وعندما 
وصل " إري" أةضر لي مرسومًا)أمرًا( يمدةني على ما فعلحه، وقاد ذكار فاي 
هذا المرسوم: لقد فعل  لب كل األشياء الممحازة تذكارًا لوذا العمال العظايم ؛ 

  والادي فاي هاذا ألنب أةضرا والدك...ولم يحدث مثل هذا مان قبال، ودفنا
ث مااااان قبااااال أن دفااااان شاااااخص بواااااذه دالقبااااار مااااان الجباناااااة، ولااااام يحااااا

الدرجة)المرتباااة(، ثااام اتجوااا  شااامااًل إلاااى مناااف ةااااماًل الوااادايا معاااي مااان 
منحجاا تلب البالد، وكذلب ما كاان والادي قاد جمعواا )أةضارها(... والخاادم 

صااةب   "سابني" قد أثنى عليه في البالط، ووجه الملب له مدًةا؛ ألناه كاان
من خشاب الخارو  يححاوي  اةظوة عظيمة عند الملب...وقد قدم لي صندوقً 

علااااى عطااااور وزيوا)دهااااان(، وكااااذلب منحاااا  ةقيبااااة ماااان الكحان)مليئااااة 
بالمالبس( ، وكذلب أعطي لي ذهب الثناء)الجدارة(، كما تسلم  قرابين مان 
قد اللحم والطيور... وعندما كان  تقر  الذبائح كان يذكر ما فعله سيدي، و 

قال الخادم "سابني": لقد جاءني مرسوم من القاضي األعظم والوزير... أنه 
يمكننااي أن أةضاار والاادي فااي الحااال، ويمكننااي أن أدفنااه فااي قبااره شاامال 

ا   30، ولقد منح   )الكا (نخب أرورًا من األرض فاي الشامال والجناو  وقفاً
 .(1)من الورم المسمى " نفر كا رع")ببي الثاني( تقديرًا لي"

 
(1) Urk 1 , 135- 140;  
== 
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حضح من النص بر "سابني" بأبيه، والوفاء له بعد مماته، وأن " سابني"  ي
في   قحل  الذي  "ميخو"  والده  إرجاع جثمان  في سبيل  للخطر  ةياته  عرض 
أبيه، وأخذ معه بعض   إلى هناك إلةضار جثة  "سابني"  فقد ذهب  النوبة، 
الصعا    كل  على  تغلب  أن  وبعد  له،  مساعدتوم  نظير  ألهلوا  الودايا 

مصر،  والمخاط إلى  بوا  ورجع  عليوا،  العثور  في  نجح  واجوحه،  الحي  ر 
قابل مركب النجدة الذي أرسله الملب "ببي الثاني"    (1) وبالقر  من كورسكو 

خصيًصا؛ ألنه سمع الكثير عن "سابني"، وأعجب بالطريقة الحي أكمل بوا 
الخبرة واجبه كابن بار، وكان يوجد على ظور المركب رجال الححنيط ذوو  

رسمياا   ونائحاا  كونة  يصاةبوم  وكان  لعملوم،  هو ضروري  ما  كل  مع 
إلى منف،  الجنائزية، وبعد ذلب دفن "سابني" والده واتجه  بالمراسم  للقيام 
الملب  وأعجب  عليوا،  ةصل  قد  والده  كان  الحي  النوبية  المنحجاا  ومعه 

وتم عديدة،  بمكافآا  وكافأه  عظيًما،  ثناًء  عليه  وأثنى  تعيينه    بسابني، 
. ويعكس هذا العمل مدى اهحمام االبن ببر أبيه  (2) ةاكًما للجنو  خلًفا ألبيه

 بعد مماته. 

 
== 

لل–ل250جيرسل ا يلن  رد،ل جاإلد واايالمنلمص لتانديرا،لتارجلدلتهضل،لنلنل
ل.ل32ل–ل30،لنلنلل نقتار جعلتاس  ل لياللسن،ل374لل–ل362 لل255

ك و ك :لدنعل،ل لتا  طئلتا  قيلالا تل، ان  لمنلتادولن نلتاجادا نلتهضللضتاى ني.للل 1 
ل.ل27م،لنلل1962،بدلتاراةالأن ل،ك لضآل ضن،لنا لتاا با،لتان    ،ل

(2)  Edel,Op.cit., pp.322- 323 ; Taylor,J.H., Death the Afterlife in 

Ancient Egypt, London, 2001, p.40 ; el Sayed,R., "du Temps 

pharaonique Jusqu,Audebut del, Epoqu Chrtienne Dans proinces de 

Moyenne et de Haute Egypte", Société Egyptiénne d'étude 

Historique 26 (1979),pp.118-120(pp.118-133) ; Weigal,A., Report 

on the Antiquities of Lower Nubia, Oxford, 1907, pp.9-10 .  
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ما قام به االبن األكبر المدعو " جعاو" )زاو   -أيًضا  –ومن صور البر بوما  
، ةيث أناه رغاب (1)الثاني( الذي كان شغوًفا بحب والده " جعو شماي" )زاو(

مقباارة أبيااه، ةحااى يسااحطيع االباان والوالااد أن ينعمااا فااي أن ياادفن فااي نفااس 
ورد فااي نقااوص مقباارة "جعااو" ، فقااد (2)بصااحبة بعضااوما الاابعض فااي المقباارة

: " أنا محبو  مان أبياه ، عن ذلب ما يلي    (3))زاو الثاني( في دير الجبراوي 
وتمدةااه أمااه، وتثنااي عليااه، أنااا محبااو  ماان إخوتااه وأخواتااه، ممحاااز فااي 

ن  أبي األمير "جعو" في مقبرة على أكبر قدر من الجمال، تصرفاتي، لقد دف
أجمل من مقبرة أي من أقرانه فاي الجناو ، لقاد طلبا  بنلحااح مان صااةب 
الجاللة سيدي ملب مصر العليا ومصر السافلى " نفار كاا رع" )بباي الثااني( 
ليحااه يحيااا إلااى أبااد اآلباادين، طلباا  منااه أن يُنحاا  تااابوا ماان الحجاار، وأن 

 
تإلقليالتاى نيل،  لمنلأق ايالللل–"جة لسر ي" رتض :لك نلل كًر لارن طةالجبتلتاىعب نلللل 1 

تانبلي جيرسللل-تا ج ل تاس   ا.ل ته   ل منل تاى ني ل وأل"ل نبيل ك ل "نن ل تارلول ،ودل فيل
تارص االفيلل اب حللب ي،لسن قلف اد،لم تجةالمةردلنيكي،لتآلث ول تاا ت،لد جرال ضت يل

 لكل  لظلا او،لتان ت،االلل198م،لنل1999جر للتادينلمار و،لتاجزخلتاى ني،لتان    ،لل
ل.ل208ل–ل207فيلمرلكالمص لرمنلتارل كلتآلاوا،لنلن

ل.ل200،تار جعلتاس نق،لنلجيرسلنيكيل 2 
،رة فظالأ    ،لسر للمدياالأ    ل،ل،ل لتا نالل ي لتاجب تضي:لماونالأث االدنعلللل 3 

تا  قيالالا تلأم ملم كزلمانل  ،ل،ى لف و ل،ل لجب نالكب   لك نليدفنلف و للك ملتهق ايالل
ضم ثن و لتاكب ولاإلقليالتاى نيل،  لمنلأق ايالتا ج لتانبلي،لضك نليسر لجبتلتاةيا جبتلل

ضمنب   "جة "ل منب  ل من ن   ل أ ال ضمنل اإلقلياللتاىعب ن ،ل ل كًر ل ماور ل كتل ضك نل ل"أيبي"،ل
تاجب تضيل من ن ل ي ل جدوتنل ضدرر رل تاس   ا،ل ته   ل تار و  للللالل تاجر لال ، ارا ث ل

تارارلنالل ضتاصا ، إل ضتاة  ل ضتازوت،ال الص دل و  ًم ل ف و ل ن رل ل هل تاكى   ،ل ، اان شل
تاس نق،ل تار جعل نيكي،ل جيرسل تا  ميا.ل تاةي  ل ما ث ل منل ذاول ضغ  ل ضتارآ  ل

ل .ل280 ل203،لنلتار جعلتاس نق ل جيرسل ا يلن  رد،ل1   مش195ن
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البس وعطور العيد من أجل "جعو" هذا، لم يصانع ذلاب قاط مان تُعطى لي م
ا  –قبل ألي من أقرانه، كما سمح لاي الملاب أن أدفان أناا  فاي نفاس  –أيضاً

مقبرة "جعو" هذا ؛ ألظل معه فاي نفاس المكاان، وال يعناي ذلاب عادم قادرتي 
على تشييد مقبرة أخرى لنفسي، ولكنني تقدم  بوذا المطلب ألشاهد "جعاو" 

مر األيام، وألبقاى معاه فاي نفاس المكاان ماع "جعاو" األميار ةااكم   هذا على
القصااار، والصااادي  األوةاااد /// كماااا طلبااا  مااان صااااةب الجاللاااة بنصااادار 

. مما يدل على ةرص (1)من الملب ميرًا باعحباره هبةمرسوم ألعّين بموجبه أ
ا، وأن مقااابر  اآلباااء األبناااء علااى صاالة الاارةم، والباار باآلباااء أةياااًء وأمواتااً

 كان  في كثير من األةيان من صنع األبناء البررة بوالديوم.
" وليا  يوهاب لاي )أي حوزيريس( فاي هاذا الشاأن: پأوزير" ) –دي پويقول "

ا–الملب(هاذا  كمكافاأة...أن يادفن جثمااني فاي هاذا القبار بجاوار أبااي  -أيضاً
 .(2) وأخي األكبر"

نحيجااة العماال  -سااالفة الااذكر  -د فااي نصااوص الحوابياا  الخشاابية كمااا ور 
" لقااد  الصااالح والباار بالوالاادين فااي العااالم اآلخاار، ةيااث ورد فيوااا مااا يلااي:

عااان  عائلحااه لقااد عااان  أباااه وأمااه وأبناااءه وأشااقاءه والمقااربين وأصاادقاءه، 
وماان كااان يحاابوم وعملااوا لصااالحه علااى األرض، لقااد عااان  زوجحااه الحااي 

 
(1)Urk 1 , 79,145-147 ; Davies, Op.cit.,Vol,1,p.7 .Vol,11, pls, , 24-

25 ;  

 ل لكل  لظا او،لل385-380 ل160-258،لنلنلتار جعلتاس نقجيرسل ا يلن  رد،لل
 لفلادورلنر ي،لتاةي  لتظجرر عيالفيلمص لتانديرا،لد جراللل208،لنللتار جعلتاس نق

الكر  تاة مال تارص اال تاو ئال تاةليا،ل ،بدل تاراةال ،بدل ج   ،ل مةردل تان    ،لللسنل  ،ل
ل.ل225م،لنل1975

ل.ل117ل–ل116م ا ملا رو يا،لتارجلدلتاى اه،لنلنلل 2 
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ماان أجلااه ... ليلحاائم شاامل أوالده عرفوااا... ليعااود إلااى أبيااه؛ وإلطااالق أمااه 
وأشقائه وشقيقاته والمقربين إليه وأصدقائه وذريحه، ومن كان يحبوم، ومن 
عملوا لصالحه على األرض، والحأم شامل عائلحاه فاي الساماء وعلاى األرض 

 .  (1)وفي الجبانة"

والمحفوظاة باالمححف   (3)من  هوارة  (2)ونرى في لوةة للمدعو " بادي سوبب"
يصااف فيواا نعمااة الولااد كماا يراهااا ماان ةاارم   JE.44065المصاري باارقم 

" لايس لادي ورياث ليجعال روةاي ممجادة منه، خاصة بعاد مماتاه، فيقاول:  
في بوابة األفا ، وأن يزينناي فاي ياوم الادفن، وأن ياؤدي الطقاوس لاي، وأن 

بان ألبياه، ورغام يزور مقبرتي، وأن يضاع لاي القارابين والميااه كماا يفعال اال
أننااي شااخص مبجاال فااي مقاااطعحي، فلاايس لااي بناااا يبكااون علااّي فااي يااوم 
تقديم القرابين، ويندبن علّي في يوم الحعب الذي هو الموا، وهاذا ماا ةادث 

 .(4)لي، ألنه ال يوجد شخص يؤديوا لي"

 
كل  لظا او،لنص نلمند الضنص نل ن  االمنلمص لتانديرا،لتارجلدلتهضل،لنللل 1 

ل.ل364ل-ل363نل
تارر ل لفيلماونالللقل.م900"،  يل بو":ل، شلفيلل تايل، ملل 2  أيللاللتاةص ل

دنديسلتارلول"أماة إلتاى اه"،لضمنلثالك نلدنديسل كتلتا اصللتان  م،لل هلس ألل ا كلل
تاة ل،لل تان  م.ل، ه المةر  ل،بدل تاررس حلو ل تارلو،لضص ولفيل  ئال فيلص و ل كتل

ل.لل10م ،لنلل2009تهضاي خلفيلمص لتانديرا،ل ضواالك نلتار واايا،لتاةد لتا ت،ع،ل ي ن  ل
م.ل،بدلتاةليالن ولتادين،لم تقعلتآلث ولكالجا  لتان  للل9  تو :لدنعل،ل ل،ةدلل تايلللل 3 

ل.ل29تارص االتانديرا،لتاجزخلتاى ني،لنل
(4)Lichtheim, Maat in Egyptian Autobiographies and Related 

Studies, p. 193.  
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 –ولم يقحصر األمر على األفراد وةدهم في برهم آلبائوم، بل وتفانى الملوك 
ا  فقااد أعااد الملااب "سنوساارا الثالااث" أن الحفاااظ  إبااراز هااذا الباار،فااي  –أيضااً

على ماا تركاه اآلبااء مان أماور ةسانة مان صاور البار بوماا بعاد مماتوماا، 
ابان مان " أماا بخصاوص أي ةيث ذكر في لوةة الحدود الجنوبية ماا يلاي:  

أبنائي يصون هذه الحدود الحي أقامواا جاللحاي، فنناه ابناي، وولاد جاللحاي، 
فاالبن الحقيقي هو من ينحصر ألبيه، ويقوم على ةراسة ةادود مان أنجباه، 
أما من يحخلى عنوا ويعجز عن الدفاع عنوا فننه ليس ابني، ولم يولاد مان 

 .(1)صلبي"
بعاد  –ر اةحارام االبان ألبياه  تمس الثالث" أن مان مظااهو وقد ذكر الملب "تح

أن يححارم ماا قاام باه األ  مان أعماال ويحاافل عليواا، وخيار دليال   –وفاته  
على ذلب ما ذكره هذا الملب في أنه ينكر أن مبانيه قد أخفا  مبااني والاده، 

باي " بحياتي وبحب "رع" لاي ، وبحا  تفضايل أةيث يقسم على ذلب بقوله: 
م هاذه المبااني لكاي تخفاي مبااني والادي " " همون" لي، فانن جاللحاي لام يقا

تحوتمس" )الثاني(، ولكن هثار والدي" تحاوتمس" )الثااني( ساحبقى فاي بيا  
 .(2)"همون" إلى األبد"

 
نلللل 1  نل تهضل،ل تارجلدل ا رو يا،ل ن  رد،لل216-215م ا مل جيرسل ا يل تار جعل ل

ل ل ل659 414،لنتاس نق
 Dunham,D.,Second Catarct Forts , MFAB,ll, Uronarti, Shalfak, 

Mirgissa, Excavated by Reisner and Noel F, Wheeler, Boston, 1967, 

p.33 ; Delia,R.D.," Kakau Re Senwosert 111 King and Man", MT 

6/2 (1995), pp.23 – 24 ; id., A Study of the Reign of Senwosert 111, 

2001, pp.42 – 73 ; Janssen,J., " the Stela (Khartoum Museum No 3) 

from Uronarti", JNES XII (1953), pp. 51- 54.  
(2) Wilson, The Oath in Ancient Egyp,p.133.  
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رفيا   ةياب" –إم  –القائاد " أمان   كما قاام الملاب " أمنحوتاب الثااني" بانكرام
الثالث" ، ةيث ورد في ناص منقاوص علاى جادران   أبيه المحوفي " تحوتمس

" عنادما نزلا  علاى اليابساة، ةيب" فاي طيباة ماا يلاي:    –إم    –مقبرة "أمن  
ا ةحااى وصاال  أمااام القصاار الملكااي ، فااأدخلوني إلااى ةضاارا اباان دوصااع

خباارو رع" )أمنحوتااب الثاااني( هااذا البوااي ذو القاادرة الجبااارة،  –"همااون "عااا 
بخلقب منذ أن كن  طفاًل في اللفافة ، وةيثما  عندئذ  قال لي: إني على علم

كن  رفي  والدي، إني أعينب قائًدا عامًا على الجايش، ساوف تراقاب صافوة 
 .(1)فرق الملب، وسوف ينفذ المالزم " محو" كل ما تقوله له"

 يحضح مان الانص االهحماام والرعاياة الملكياة الحاي أوالهاا الملاب " أمنحوتاب
ةياااب" ، الاااذي شاااارك فاااي معظااام  –إم  –الثااااني" للقائاااد العساااكري " أمااان 

األةداث الحربية في عود الملب " تحوتمس الثالث"، وكاان مان المحباين لاه 
والمقااربين إليااه، وربمااا كااان يرجااع ذلااب فااي األصاال إلااى أن زوجحااه كاناا  

ا للجايش ، فقام  الملب " أمنحوتب الثاني" بحعيينه قائًدا عامً (2)مرضعة للملب
ا لوالاااده المحاااوفي " المصاااري، وأعطااااه العدياااد مااان الصاااالةياا، وذلاااب بااار  

 تحوتمس الثالث".

ق.م( فااي  1388 – 1398" )ةااوالي الرابااع ستحااوتميشااير الملااب "  كمااا 
" " تحااوتمس إلااى مااا يلااي:  (3)نقوشااه علااى مساالة جااده "تحااوتمس الثالااث"

 
ل IV , 896  Urk-. 897 لل246،لنلتار جعلتاس نقكل  لظا او،لل 1 
ل .ل90  مش ل263،لنلكل  لظا او،لتار جعلتاس نقل 2 
ن ضم .لللل 3  تااد تنل م دتنل فيل ل اًي ل من مال تارسلال ن  رد،ل جاإلل كال جيرسل ا يل

مةر  ،ل ألردل د جرال ،   "،ل تاى ماال "ته   ل تاى نيل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل د واايال
== 
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الرابع" ولد رع، محبو  "همون" كان جاللحه هو من جمل )أي أكمل ونقش( 
المسالة الفريادة شاديدة العظماة، كونواا مساالة جااء بواا أباوه ملاب الااوجوين 

رع ") تحاااوتمس الثالاااث( بعاااد أن وجااادها  –خبااار  –القبلاااي والبحاااري" مااان 
عامًاا ملقااة علاى  جانبواا فاي أيادي الصاناع علاى   35جاللحه وقاد أمضا   

انااب الجنااوبي ماان الكرنااب، لقااد أمرنااي أبااي بنقامحوااا ماان أجلااه، أنااا ابنااه الج
 . (1)ومخلِّصه"

بيااه " أمنححاااب عاااة الملااب" تحااوتمس الراباااع" ألاةيااث يشااير الااانص إلااى ط
بنعاادة إقاماة مسالة جاده " تحاحمس الثالاث" فاي الكرناب، الثاني" الذي أماره  

 ا وإخالًصا وفاًء له.وأنه فعل ذلب من أجل أبيه ، بر  
ا  –ألبياه تخلياًدا لاذكراه، فقاد كانا    أما عن قيام االبن بحشييد معباد    -أيضاً

من الوسائل الحي تعبر عن بره له بعد وفاته، وذلب كما فعال الملاب " سايحي 
ا لوالاده " رمسايس األول" ةاوالي    – 1298األول"، الذي أقام معباًدا جنائزياً

ق.م( بأبياادوس، والااذي مثلاا  عليااه مناااظر الحقاادماا والحضاارعاا  1296
ملب الوجه القبلاي   "لوالده، وقد اةحوى النص الخاص باإلهداء على اآلتي:  

والبحااري" ماان بححااي رع"، لقااد صاانع  األشااياء المفياادة لااب عناادما أقماا  
في الجوة الشمالية مان معبادي العظايم... إنناي ابناب الحقيقاي مان   لروةب

قلبب، ولقاد فعلا  كال ماا طلاب مناي؛ ألناب أنا  الاذي أنجبحناي، وإناي أرفاع 
، ب فاي األرض"اسمب إلى عنان الساماء، وأعلاي تاجاب... وإناي أمكان اسام

 
== 

تان    ،لل الكر  ،ل م،لل2009م تجةالج  ل ل،ليلج  ل ،لتاوبةالتهضا ،ل تول ا نتل
ل .ل626 318نل

ل .ل833 421،لنتار جعلتاس نقل 1 
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ا  –كمااا ذكاار  بجااانبي، وأجاادادي لاام يوجرونااي؛ ألنواام  " إن والاادي: -أيضااً
 .(1)مجحمعون في ةضرتي، وإني ابنه الذي يخلد اسمه"

ا  -بدا ذلاب واضاًحا  كما  عارف بلوةاة السانة األربعمائاة الحاي  فيماا  -أيضاً
الثااني" باأمر وم من موظفي الملب " رمسايس مموظف    (2)في تانيس  أقاموا

منه، ةيث كان قد أرسل إلى هناك إلقامة لوةة تكريم للملب " سايحي األول" 
، وقاد بادأها الملاب " رمسايس الثااني" بنلقااء (3)والد الملب " رمسيس الثااني"

نحاو أبياه، وبخاصاة دروس على رجال الابالط وموظفياه فاي واجبااا االبان 
ن كأبنااء الملاوك وأناه لان يكابنقاماة اآلثاار لاه، كماا أظوار  في إةياء ذكاراه

" اآلخرين الذين أهملوا هثار هبائوم، وأصبح  كأن لم تكن من قبل، فيقول: 
هبائااه العظااام عسااى أن  بعماال لوةااة كبياارة ماان الجرانياا  باساامأماار جاللحااه 

 .(4)يعلو اسم هباء والده ثانية، واسم الملب " سيحي" يبقى ويظل لألبد"

 
(1)Winlock,H.E., Bas – Relief from the Temple of Ramses 1 at 

Abydos, New York, 1921,p.11.  
ضمك نو للض يليلدرلتان رلتار ،ةالاردياالتاةس ايا،للد نيس:لت رو لتآلنلص نلتاةج ،لللل 2 

كالمنلللل150يللدنعل،ل ل،ةدلل تاللتا  قيا،مة فظاللللتاة ايلفيلس قلتادار ل،ر كزلف ق س
تاللتان    ، تإلقليال ، صرال أق اياللر  عللضك نول منل تاسنل .،  ل ن وللللمص ل تاةليال ،بدل

ل.ل364ل-363نلنللتار جعلتاس نق،لن،للتادي
"ته   للل 3  تاى اهل تارجلدل تانديرا،ل مص ل منل د واايال ن  رد،ل جاإل جيرسل ا يل

تاوبةالتهضا ،لتار  ةال،   "،لد جرالألردلمةر  ،لل م تجةالج  ل ل،ليلج  ل ،ل
ل .ل538 لل292ل–ل291م،لنلنل2009 تول ا نتلالكر  ،لتان    ،ل

ل ل ل541 لل293،لنلتار جعلتاس نقل 4 
 Kitchen,T., Ramesside Inscriptions Translated & 

Annotated:Translations, Vol,11,Oxford,1996,pp.116- 117.  
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في نصوص األعياد الملكية الحي  –أيًضا  –ني" اويذكر الملب " رمسيس الث
، الحااي تركوااا والااده الملااب " ساايحي األول" (1)وليسباانقشااوا علااى مساالة هليو 

دون أن ينقشوا، ثام نقشاوا الملاب " رمسايس الثااني" الاذي اساحولى لنفساه 
" علاى وجااه واةاد فقااط مان أوجووااا للانص الخاااص باه، والااذي جااء فيااه : 
رمساايس" ) الثاااني( الااذي جعاال هثاااره مثاال نجااوم السااماء، وتخااحلط أعمالااه 

ره لماليين السنين، وكان جاللحه مان جمّال بالسماء، فيبحو  بوا "رع" في دا
)أي أضاف النقش( هذا األثر من أجل أبيه، كي يجعل اسمه باقيًاا فاي دار 

 .(2)"رع" عسى أن يوهب " رمسيس" )الثاني( الحياة من خالله"
ماا مان كما كان االبن يعبر عن بره واةحرامه ألبويه من خالل ما يودياه إليو

، فوناااك العديااد ماان سااحوى الملااوك واألفااراداا، وذلااب علااى مولوةااتماثياال 
النصوص المنقوشة على الحماثيل واللوةاا الموداة من األبناء لآلباء تعبر 

 لأل ، منوا: عن الحقدير والعرفان بالجميل

يرجع  واةسو" ، –اا تمثال من الجراني  الرمادي أهداه " إتي" ألبيه " أمن 1
تاريخااه إلااى األساارة الحاسااعة ماان عصاار االنحقااال األول، محفااوظ بااالمححف 

" مان  نقاش علياه:  (3)( JE.37162   =CG42183المصري تح  رقم )
 .(4)ابنه ليجعل اسمه يعيش، الكاتب "إتي" "

 
تارو اا :لدنعلل اًي لفيلتاجزخلتا ر ايلتا  قيلاردياالتان    ،لل- ل  ب ايس ، نلسرسلل 1 

ل تايلل تاو تيت،لللل20ضدبةدل ض،  ل تاةصن،ل ،  ل ضد ال تان    ،ل ض طل منل كال
ل.لل65ل-64،لنلنتار جعلتاس نقلضتااص ن،لضتارسلا.ل،بدلتاةليالن وتادين،ل

ل .ل548،ل544لل–ل543 ل296ل–ل294،لنلنجيرسل ا يلن  رد،لتار جعلتاس نقل 2 
(3)PM 11 , 146.  
(4)Legrain,G., Statues et Statuettes de rois et Particuliers, Vol,11,Le 

Caire, 1909, p.48,pl.XL.  
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ةحب الثالث" ةاكم اإلقليم الرابع عشر من أقااليم مصار   –اا ما ذكره " أوا  2
 –أبيااه "أوا  عاان (1)العليااا فااي عصاار الدولااة الوسااطى فااي مقبرتااه فااي مياار

" صانع هثااره مان أجال أبياه... الاذي ةحب الثالث"، ةيث ورد فيوا ما يلاي:  
ةحاااب" صاااادق  –ةحاااب" ابااان "أوا  –صااانع لاااه ابناااه ةبيباااه الحااااكم " أوا 

 .(2)الصوا"

 " تمثال للملب "تحوتمس الثالث" محفوظ ةالًيا بمححف تورين جااء فياه:  اا3
اإللااه الطيااب، ر  األرضااين" عااا خباار إن  رع"، محبااو  "همااون"، لقااد أقااام 

 .(3)")الحمثال( كأثر لوالده "تححمس"، المشرق مثل الشمس، صادق الصوا
الرماادي يرجاع تاريخاه إلاى عصار الملاب " رمسايس اا تمثال من الجرانيا  4

ق.م( ماااان األساااارة العشاااارين)ةوالي  1146 – 1153الرابااااع"  ) ةااااوالي 
ق.م( عثاااار عليااااه بالكرنااااب، وهااااو محفااااوظ بااااالمححف  1069 – 1187

االبااان الكااااهن " نساااي  ، أهاااداه JE.36582=CG42162المصاااري بااارقم 
" نخحو"، وقد سجل على الحمثال الانص الحاالي:    أمون" إلى والده "رعمسيس
كاي يعايش اسامه، الكااهن األول آلماون رع ملاب   ؛عمله ابنه )أي الحمثاال(

 . (4)اآللوة لا " نسي همون" المبرأ"

 
م  :لدنعل،ل لتاب لتا  بيلالا ت،ل، ان  لمنلم كزلتان صيال،رة فظالأ    ،ل،ل لللل 1 

 ناللك ملتإلقليالتا ت،عل،  لمنلأق اياللكالسر للمدياالأ    ،لضد الجبلل15،ةدلل تايلل
مص لتاةلي لفيلتادضار نلتانديرالضتا  و .ل،بدلتاةليالن ولتادين،لم تقعلتآلث ولتارص االل

ل.ل119تانديرا،لتاجزخلتاى ني،لنل
(2)Blackman,A.M., The Rock Tombs of Meir, Vol,6, London, 1953, 

p.2, pl , 5.  
(3)Urk IV , 143.  
(4)Legrain,Op.cit., p.29,pl,XXVI ; PM 11 ,146.  
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الحاااي أهااادي  مااان األبنااااء  هاااذا إلاااى جاناااب العدياااد مااان الحماثيااال األخااارى  
 . (1)لآلباء

ألن  ذاتوم؛  اآلباء  تكريم  من  نوع  هو  لألجداد  األةفاد  تكريم  كان  وقد 
ا بأبيه وبمن كان أولي قربى، والجد والجدة  بار  بطبيعحه  المصري القديم كان  

 هم أقر  األقربين بعد األ . 

وقد تمثل البر باأل  في صورة البر بالجد والجدة ممثاًل في تقديم القرابين  
ن مقبرتوما، فعلى سيبل المثال يذكر " خنوم ةحب  لوما، وإصالح ما تودم م

أجدا مقابر  رمم  أنه  فالثاني"  بالمنيا  ةسن  بني  في  المودمة  عصر  ده  ي 
. ةيث يقول : (2) ق.م(  1880  –  1900الملب " سنوسرا الثاني" )ةوالي  

على  " لقد خلدا أسماء هبائي الحي وجدتوا محي  تح  البواباا، وةرص   
يعيد    إعادة من  ممحاز  ولد  إنه  انظر  الصحيح،  مكانه  في  اسم  كل  كحابة 

 .(3) أسماء األسالف"

االبن  بر  على  تؤكد  الحي  والنصوص  المناظر  من  العديد  إلى  باإلضافة 
ميم هثارهم. وهكذا كان  ألجداده عن طري  تقديم القرابين والدعاء لوم، وتر 

 البر باألجداد اسحكمااًل لمنظومة البر باآلباء. 

 
(1) Legrain,Op.cit., pp.41-43,55,56,pls,1,39,40 ; PM 11 ,147.  

أن للل 2  تاراةال ،بدل د جرال تانديرا،ل تاةص ول فيل تارص اال ضتاةي  ل يوم ن،لمص ل أ ضاإلل
ل.ل347م،لنل1953،ك ،لم تجةالمة ملكر ل،لتان    ،ل

تهضل،لنللجيرسل ا يلن  رد،لللل 3  تارجلدل تانديرا،ل د واايالمنلمص ل لل403 جاإل
ل .ل634 
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 اخلامتة
 يحضح مما سب  العديد من النحائ  الحي يمكن عرضوا على النحو الحالي: 

المصااريون خااالل العصاار الفرعااوني إلااى أساامى المبااادة فااي : توصاال أوًلا 
وقااد تاام  الحشااريعاا اإلسااالمية.العالقاااا األساارية، والحااي تحالقااى كثيااًرا مااع 

االبحعاااد هنااا عاان المقارنااة مااع مااا ورد فااي القاارهن الكااريم والساانة النبويااة 
النبويااااااة الشااااااريفة الحااااااي تحعلاااااا  ديااااااث المطواااااارة؛ لكثاااااارة اآلياااااااا واألةا

 مما يخرجنا عن نطاق الحخصص.،بالموضوع

ا
ا

ــ الوالاادين علااى ةبومااا لألبناااء واالقحاارا  ماانوم وإةساسااوم  : ةاارصثاني
بدفء المشاعر، والمحافظة على األلفة والوةادة باين أفاراد العائلاة، فقادموا 

الةحواء واألمن والمساندة والحماية والسلطة الوم كل معاني الحب والعطاء و 
 والمثل والقدوة.

ا
ا
لحااح الشاديد فاي : ةارص اآلبااء علاى تورياث مناصابوم لألبنااء، واإل ثالث

الطلااب لنياال موافقااة الملااوك علااى ذلااب، فأصاابح تناقاال الوظااائف ماان األ  
 لالبن أمًرا مألوًفا.

ا
ا

: كااان األ  إذا شااعر بااوهن الشاايخوخة يشااب فااي أعضااائه دعااا إليااه رابعــ
أوالده؛ ليحدثوم بوصيحه الحي يساحودعوم إياهاا، فكاان يوصايوم بقباره، وماا 

وجواازه وقرباناه وشاعائره؛ ولاذلب كانا    يجب أن يكون لاه مان زيناة الماوا
نظرة المجحمع إلى من ةرم الولد نظرة رةمة وشفقة، فوو الشقي المحاروم، 

 ولو اجحمع له الجاه والمال الوفير.

ا
ا
كان من أهم واجباا األبناء الرضوا ألوامر هبائوم فيماا ُأماروا باه :  خامس

اللحاازام الااذي ماان وصااايا ويححرمونوااا، بحيااث تقااع ماانوم موقااع اإلجااالل وا
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يوجب الحنفيذ، فكانوا يكنون كل االةحرام آلبائوم في ةياتوم، والحرص علاى 
وم لوم عند اإلله العظيم، ئكسب رضاهم في اآلخرة؛ فينالوا بذلب شفاعة هبا
 ةيث كان رضا الوالدين مجلبة لرضوان اإلله.

ا
ا
نوم : تفاوا رضا األبناء بماا دعااهم اآلبااء والحكمااء إلياه، فكاان ماسادس

الباااار والعااااق، والصاااالح والطاااالح، والمطياااع والعاصاااي، والاااواعي والغافااال، 
ه، وقياماه ياوالذكي واألةما ، فانحشارا باين أخياارهم عاادة اةحارام االبان ألب

عنااد الحااديث إليااه، ومخاطبحااه علااى اسااححياء، وتااوقير كبااار الساان عامااة، 
 األمور.فكثيًرا ما ردد األبناء فيما كحبوه عن سير ةياتوم هذه 

ا
ا
ــابع : قاادم اآلباااء العديااد ماان النصااائح ألبنااائوم بغاارض وضااعوم علااى س

الطرياا  الصااحيح؛ لكااي تحوافاا  أفعااالوم مااع أواماار اآللوااة، وينااالوا رضاااهم، 
 ويحوافقوا مع المجحمع والبشر، وينالوا رضاهم أيًضا.

ا
ا

: أن النصااائح الحااي أسااداها األ  البنااه هااي جانااب ماان الفائاادة الحااي ثامنــ
فضايلة األبنااء تقااس ا له؛ لكي يحافل على ةسن سالوكه، فأصابح  يريده

بمقدار إقباالوم علاى االساحماع والطاعاة والحساليم والخضاوع لآلبااء، فااالبن 
المطيع هو الذي يمحثل ألوامر والديه، ويسعى لعمل كل ما هو صالح لوما، 

كس ويقحنع بكل ما يأمر به كل منوما، أما االبن العاصي فوو الذي يفعل ع
 ذلب.

ا
ا
لضبط العالقااا   اأساسً   –على مر العصور    –: كان  طاعة الوالدين  تاسع

والحكااتف، والساعي   واا دور كبيار فاي الحارابط والحعااون بين أفراد األسرة ، ول
المحبادل باين أطرافواا، فواي الحاي تحضامن االنادماا باين أفرادهاا، واساحمرار 

 كيانوا واسحقرارها.
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ا
ا
ــر النصااوص الحااي تاادعو إلااى باار الوالاادين بأشااخاص لواام : ارتبطاا  عاش

تجاااربوم الخاصااة، فمعظمواام اتصااف بحساان الساالوك والحكمااة، فقااد جمعااوا 
إلااى جانااب خبااراتوم خباارة عصاارهم، وسااجلوا خباارة أجاادادهم وأساادوها إلااى 

 أبنائوم.

: يادل اخاحالف الطوائاف الحاي نساب  إليواا النصاوص الخاصاة عشرحادي  
عثاااور عليواااا فاااي أمااااكن محعاااددة مثااال اللوةااااا ببااار وطاعاااة الوالااادين، وال

علاى كال فئاااا  اك كاان واجباً والمقاابر وغيرهاا علاى أن هاذا السالو والحماثيال 
 والحواد بين أفراده.ليححق  له الحواصل  المجحمع؛

: صاورا النصاوص المصارية الوالادين فاي صاورة مقدساة، لماا ثاني عشر
م العديااد ماان الحقااوق بااذاله ماان دور فعااال فااي تربيااة أوالدهمااا، فأعطاا  لواا

واالمحيازاا الحي وجب على األبناء تنفيذها تجاه هباءهم، سواء فاي ةيااتوم 
 هو سر سعادة المرء في الدنيا واآلخرة.أم بعد مماتوم، واعحبرا برهما 

: تعاادد المواضااع الحااي ةثاا  علااى باار الوالاادين فااي النصااوص ثالــع عشــر
فقاد بينا  العالقاة الساليمة  –خاصاة فاي أد  الحعااليم    –المصرية القديماة  

بااين األ  واالباان، ومساائولياا األ  داخاال األساارة، والواادف ماان الحربيااة ، 
وقدوة األ  بالنسبة لألبناء، وكيفية معاملة االبان الباار والعااق، كماا أكادا 

وما يحرتب علاى  ،هنما يرو ، ووجو  العمل وف  برهماطاعة الوالدين و على  
 وسعادة في الدارين.نجاح فعل ذلب من 

في إظواار األ  فاي صاورة  : كان للفن المصري القديم دور مومعشر  رابع
مثالية تحمل دائًما الشموا والقوة والموابة واإلجالل واالةحرام، كماا كاان لاه 

ا  –دور  اةحاارام عالقااة بااين األ  واألبناااء وقياموااا علااى فااي ةفاال ال –أيضااً
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، أو األ  جالس على مقعد مرتفاع اواألبناء وقوفً  ا، مثل تصويره جالسً   األ 
واألبناء على مقاعد منخفضة ، وتمثيال األبنااء فاي أةجاام صاغيرة بالنسابة 

 في أغلب األةيان. باءلآل

األساليب الحي تجعل بر  : اسحخدم المصريون القدماء جميع  خامس عشر
با الحشجيع  مثل  تارة  باللين  فاتسم   واجًبا،  أمًرا  واالفحخار  الوالدين  إلثابة 

الوصفي   الحوار  بالحوار سواء  وتارة  والنصح،  والحوجيه  واإلقناع  والحرغيب 
أو القصصي أو الحعليمي أو الخطابي، وتارة بالعبرة ، وتارة أخرى باسحخدام  

بن ألوامر األ  باألمر والنوي والححذير والحنبيه،  القوة عندما ال ينصاع اال
هذه   من  لكل  وكان   ، واإلقصاء  العقا   إلى  الوصول  ةحى  الحوبيخ  ثم 
في   فانحشرا  بوالديوم،  وبرهم  األبناء  اسحجابة  في  الكبير  دورها  األساليب 

الفرعوني   العصر  خالل  المصري  الوالدين    عادةالمجحمع  أفضل بر  في 
من صورها كان  والحي  وتبجيلوما   ،  اةحراموما  مظاهرها  وأهم  أبرزها 

وطاعحوما ، واالنصياع ألوامرهما، واالهحمام بوما ومساندتوما عند الكبر،  
، والبر بآباء  لوما  ، وبناء المقبرة لوما، وتشييع جثمانوما، وتقديم القرابين

واجبً  الوالدين  بر  فأصبح  )األجداد(،  اآلباء  أي   ،اوديني    امجحمعي    اوأمواا 
 المجحمع والدين للحكم على مدى بر األبناء بوالديوم. كل من  أوجبه
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 اللوحات واألشكال 
 أوًلا : اللوحات 

 

في  هماأسفلاه ويقف ولد مع زوجته ، "سنب"تمثال للقزم  :(1لوحة )

             . طاعة وأدب واحترام

 .Salah &  Sourouzian, Op.cit., no.39 : نقًلا عن
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تمثال "بن مرو" وزوجحه يبرزهما بمالمح الموابة، واألبناء يمسكون  (:  2لوةة)

 بأرجلوما. 

   . Aldred, Op.cit.,fig, 62 :نقاًل عن
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حتب" يرتدي زي الكاهن، ويقوم  –: منظر يمثل االبن "أمن (3لوحة )

 بخدمة والده وجدته بعد مماتهما. 

  .Salah  &  Sourouzian, Op.cit., no.128 نقًلا عن:           
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 مس" يقدم القرابين لوالديه في المقبرة.  –: االبن "أمن (4لوحة )

 من مقبرة "باحري" بالكابتصوير 
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ا: األشكال 
ا
 ثاني

 
بتاح" يمثل األب واألم في وضع    –وجا  –: منظر من مقبرة " ني  (1شكل)

 الجلوس، وأمامهما أبناؤهما قابعين في أدب واحترام. 

    Badawy, Op.cit., fig,95(c) نقًلا عن :                       
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ا متكئاا على عصاه ، وأبنا ايب" –:مشهد يصور األب "مر  (2شكل)   هؤواقفا

 LD,11, pl, 22 (A)نقًلا عن: يقدمون له القرابين.
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:منظر لأل  "مرسو عنخ" يمثله جالسًا أمام مائدة قرابين، وأمامه  (3شكل)

 ,.Hassan, Op.cit نقاًل عن: ثالثة من أبنائه خلفوم ثور للذبح. 

fig,185.   
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: منظر يمثل األبناء وهم يقدمون باقاا الزهور واألشياء األخرى  (4شكل)

 ,Bruyére  &  Kuentz, Op.cit., pl نقاًل عن: كقربان لوالديوم. 

XI. 
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 الدولحين القديمة والوسطى" ، مكحبة النوضة المصرية، القاهرة، د.ا. 

ااا هالة محمد عبدون، األبوة في مصر الفرعونية، رسالة دكحوراه )غير  29
 م. 2012منشورة(، كلية اآلدا ، جامعة االسكندرية،  

القلم،  30 دار  القديمة،  مصر  تاريخ  في  المرأة  نظير،  وليم  القاهرة،  اا 
 م. 1965

ا: املراجع املرتمجة للعربية 
ا
لثاني

اا اتين دريحون، جاك فاندييه، مصر، ترجمة عباس بيومي، مراجعة محمد  1
 شفي  غربال بب، عبد الحميد الدواخلي، مكحبة النوضة المصرية، د.ا.

اا أدولف إرمان، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة عبد  2
 م. 1953ر، مراجعة محرم كمال، القاهرة، المنعم أبو بك

، ديانة مصر القديمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، محمد أنور  ااااااااااااااااااااا  اا  3
 م. 1997شكري، الويئة المصرية العامة للكحا ، القاهرة، 

األسرة 4 في  الطفل  "مكانة  القديمة  مصر  في  الطفل  فويش ،  إريكا  اا 
نصوص وصور مصرية قديمة" ، ترجمة مصطفى عبد والمجحمع من خالل  
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القومي   المركز  األولى،  الطبعة  بكر،  إبراهيم  محمد  مراجعة  الباسط، 
 م. 2019للحرجمة، القاهرة، 

هللا  5 عبد  فاطمة  ترجمة  الفراعنة،  عند  والسحرة  السحر  كون ،  ايفا  اا 
مراجعة   للكحا ،    محمود،  العامة  المصرية  الويئة  طه،  ماهر  محمود 

 م. 1997هرة، القا

  -األماكن  -اا باسكال ڤيرنوس، جان يويوا، موسوعة الفراعنة "األسماء6
الفكر،   دار  الثانية،  الطبعة  طه،  ماهر  محمود  ترجمة   ،" الموضوعاا 

 م. 2001القاهرة، 
اا جورا بوزنر وهخرون، معجم الحضارة المصرية القديمة، ترجمة أمين  7

مراجعة المصر     سالمة،  الويئة  توفي ،  القاهرة،  سيد  للكحا ،  العامة  ية 
 م. 2001

ةبشي، 8 لبيب  ترجمة  النيل،  وادي  في  المصرية  اآلثار  بيكي،  جيمس  اا 
القاهرة،  الثاني،  الجزء  مخحار،  الدين  جمال  محمد  مراجعة  فريد،  شفي  

 م. 1999

الويئة  9 ةسن،  سليم  ترجمة  الضمير،  فجر  برسحد،  هنري  جيمس  اا 
 .م2000المصرية العامة للكحا ، القاهرة، 

، سجالا تاريخية من مصر القديمة، المجلد األول " من  اااااااااااااااااااااااااا  اا  10
مراجعة   محمود،  أةمد  ترجمة  عشرة،  السابعة  األسرة  إلى  األولى  األسرة 

 م.2009جا  علي جا  هللا، الطبعة األولى، مكحبة سنابل، القاهرة، 
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هللا،   جا   علي  هللا  جا   مراجعة  محمود،  أةمد  ترجمة  عشرة"،  الثامنة 

 م. 2009الطبعة األولى، دار سنابل للكحا ، القاهرة، 

سجالا تاريخية من مصر القديمة، المجلد الثالث "األسرة   ،ااااااااااااااااااااااااا  اا  12
هللا،  جا   علي  هللا  جا   مراجعة  محمود،  أةمد  ترجمة  عشرة"،  الحاسعة 

 م. 2009الطبعة األولى، دار سنابل للكحا ، القاهرة، 

اا روزاليند م، جاك.م. يانسن، الطفل المصري القديم، ترجمة أةمد زهير  13
طه، الويئة المصرية العامة للكحا ، القاهرة،   محمود ماهر    أمي، مراجعة

 م. 1997
14  ، جويجاتي  ماهر  ترجمة  الفرعونية،  مصر  ةضارة  دوما،  فرانسوا  اا 

 م. 1998المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

اا فرانسواز دونان، كريسحيان ديروص نوبلكور، توا عنخ همون "ةياة 15
النحاس، مراجعة أةمد فرعون ومماته"، ترجمة أةمد راضا،   محمود خليل 

 م. 1974عبد الحميد يوسف، الويئة المصرية العامة للكحا ، القاهرة، 

اا فرانسواز دونان، كريسحيان زفي كوص، اآللوة والناس في مصر من  16
إلى    3000 الميالد  زكية    395قبل  مراجعة  بوري،  فريد  ترجمة  ميالدًيا، 

 م. 1997القاهرة، طبوزادة، الطبعة األولى، دار الفكر، 

ةسن  17 ترجمة  القديمة،  مصر  في  االجحماعية  الحياة  بحري،  فلندرز  اا 
للكحا ،  العامة  المصرية  الويئة  الحليم،  عبد  المنعم  عبد  جوهر،  محمد 

 م. 1975القاهرة، 
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اا كلير اللوي  ، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة،  18
مة ماهر جويجاتي، مراجعة طاهر  ، ترج"المجلد األول " عن الفراعنة والبشر

 م.1996عبد الحكيم، الطبعة األولى، دار الفكر ، القاهرة، 

القديمة،  ااااااااااااااااااااا  اا  19 مصر  من  دنيوية  ونصوص  مقدسة  نصوص   ،
جويجاتي،   ماهر  ترجمة   ، والشعر"  والقصص  األساطير   " الثاني  المجلد 

للدراسا الفكر  دار  الحكيم،  عبد  طاهر  الطبعة مراجعة  والحوزيع،  والنشر  ا 
 .م1996األولى، القاهرة، 

، طيبة أو نشأة امبراطورية، ترجمة ماهر جويجاتي، الطبعة  ااااااااااااااااااااا  اا  20
 م. 2005األولى، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

هر  ، الفراعنة في مملكة مصر زمن الملوك اآللوة، ترجمة ماااااااااااااااااااااا  اا  21
 م.2010جويجاتي، الطبعة األولى، المركز القومي للحرجمة، القاهرة ، 

مراجعة 22 كمال،  محرم  ترجمة  الغابر،  ومجدها  مصر  مري،  مرجري   اا 
نجيب ميخائيل إبراهيم، الطبعة الثالثة ، الويئة المصرية العامة للكحا  ،  

 م. 1998القاهرة، 

ا 23 القديم،  المصري  األد    ، مريام لشحوايم  " في عصري  اا  األول  لمجلد 
الدولحين القديمة والوسطى" ، ترجمة طارق فرا ، الطبعة األولى ، مؤسسة  

 م. 2015الطويل للنشر والدراساا، القاهرة ، 

المجلد الثاني" عصر الدولة الحديثة"    ، األد  المصري القديم ،اااااااااااااااااااااا  24
والدراساا،   للنشر  الطويل  مؤسسة  األولى،  الطبعة  فرا،  طارق  ترجمة   ،

 م. 1014القاهرة، 
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المحأخر"،  اااااااااااااااااااااا  25 العصر  الثالث"  المجلد  القديم،  المصري  األد    ،
والدراساا، للنشر  الطويل  مؤسسة  األولى،  الطبعة   ، فرا،  طارق    ترجمة 

 م. 2016القاهرة، 

أةمد 26 ترجمة  المصرية،  اآلثار  علم  إلى  مدخل  انجلباا،  ر.  نشرة  اا 
الثانية،  الطباعة  يوسف،  الحميد  عبد  أةمد  مراجعة  موسى،  محمود 

 م.1988المجلس األعلى لآلثار، القاهرة، 

النوبة، ترجمة تحفة ةندوسة، مراجعة عبد  27 اا والحر إمري، مصر وبالد 
 م. 1970الويئة المصرية العامة للحأليف والنشر، القاهرة، المنعم أبو بكر، 

الثاني" 28 المجلد  القديم،  المصري  األد   روائع  سمبسون،  كيلي  وليام  اا 
ترجمة   والشعر،  الذاتية  والسير  واللوةاا  والحعاليم  القصص  من  قطوف 
والدراساا،  للنشر  الطويل  مؤسسة  األولى،  الطبعة  طه،  ماهر  محمود 

 م. 2016القاهرة ، 

ترجمة محمود  29 القديمة،  الموا والعالم اآلخر في مصر  يان أسمان،  اا 
محمد قاسم، الجزء األول، الطبعة األولى، المركز القومي للحرجمة، القاهرة، 

 م. 2017
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