
  7دراسات في آثار الوطن العربي
 

 158 

  تمثال راكع للكاهن )بدبحو( العثور على
  )الكاهن المطهر لتمثال قدس األقداس بمعبد " نيت" بسايس(

 *د.صبري طه حسنين 
 تقديم :

  ع  1990)صعاالحرر  )اعاي   ع ععا   قيامنا بأعمال الحفائر بموقع  ثثعارأثناء 
اني الرومعاني   من الحما  اليونع25ر الناحية ع في الرهة الغربية على ماافة يبحوض دا

  من اعح  الموقع  ع واعح معدامي  معن الحعون اللعبن ع 1و20المكتشف ع وعلى ماافة 
   ع 2ع1-)شعععكل 1 عثعععر علعععى تمثعععال راكععع  معععن الررانيعععب الرمعععاد  للكعععا ن )بعععدبحو 

على قاعدة ماتحيلة ع قابضعا بعين كفيعل الممتعدين العى اعمعا  علعى )تمثعال للم بعود يرتكز
االتف ععلى  يئعة أوزيريعة  ع والتمثعال فاقعد العرأ  ورعزء "أوزوري " الذ  يلب  تاج 

احرعرضى من الكتابعة ع بقعى منعل نقعو  ل شريح تحوى ع والقاعدةمن الصدر والكتف 
ع كمعا يورعد  محعي تمامعاأما النق  على الرهة اليارى فقعد  ع من اعما  واليمين والخلف

  0احران رأايان على ماند التمثال من الخلف
 مدينة سايس :

"ااي " عاصمة المقاح ة الخاماة من مقاح اب الورل البحر  ع وتدعى "نيب 
"ااو" ونحقها  وأاما ا المصريون القدماءمحيب" ع أ  مقاح ة اإللهة "نيب" الشمالية ع 

اإلغريق "اعاي " ع وبقيعب فعي المصعرية الحديثعة بااع  "صعاالحرر" ع وكانعب معن أ ع  
 0المصر  القدي  من حيث الديانة والايااة المدن التى ل بب دورا  اما في التاريخ

فقععد كانععب منععذ نشععأتها مركععزا ل بععادة اإللهععة "نيععب" ع التععى كانععب ت بععد فععي أمععاكن عععدة 
وبخاصة في عاصمة المقاح ة الراب ة من مقاح اب الورل البحر  ع والتى كانب تعدعى 

  )نيب شم   ع أو )نيب الرنوبية  ع 
 – مركعز منععوف–زاويعة روزيعن قريعة آلن مكععان )   ع التعى تشعغل اقعوعاصعمتها )بعر ز

 20  منوفية 
 وأخذب مدينة )ااي   تظهر بصفة خاصة في عهعد اعاعرة الخاماعة وال شعرينع عنعدما

اعاعرة الااداعة  صعرتألق نر  اعمير )تف نخب  في ضوء الايااة المصرية ع وفعى ع
)باععماتي  عفقععد تععوج وال شععرين ع أصععبحب عاصععمة الملعع  وصععار ملوكهععا حكععا  مصععر 

نخعب  أميعر -االول   على عر  مصر ع و و ينحدر فعى الوقعب نفاعل معن اع لة ) تعف
ونظععرا الععى أن أبععاق قععد لقععى  0اععاي  ع وبععذل  أصععب  لععل الحععق فععى تععولى عععر  مصععر 

                                                           
 رام ة المنوفية . –كلية الاياحة والفنادق  –د. صبر  حل حانين  *
 5اع  وارتفاعهعا 8اع  وعرضعها 13بها تكااير وتهاشعيرع حولهعا  ا  ع والقاعدة20و5 حول التمثال 1

مخزن المتحفي بتعل باعحل بالزقعازيق  تي  ثثار الغربية ع وحاليا بالفبارل ت581وارل تحب رق  ا  ع 
0 
2  , ASAE,XLII,p.370                                “ Sais and its Monuments “Habachi,L. 
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  والذى ي عادل الاعنة 0ق661مصرعل منذ عامين اابقين ع فانل أرخ توليل ال ر  ب ا  
 -مدينعة االرعداد –وأصبحب اعاي   30ن أما  أامل الثالثة من حكمل ع واتخذ لقن فرعو

عاصمة لمصعر وتقع  فعى شعمال وغعرن العدلتا ع علعى الشعاحىء االيمعن للفعر  الكعانوبى 
للنيل ع وكانب ت د من أقد  مدن مصعر ع ومركعزا ل بعادة الم بعودة ) نيعب  ع وكعان م بعد 

 40)نيب  من أكبر وأرمل م ابد ا 
فقا  ) نكاو الثانى  أثعر توليعل الحكع  دة من الزمن ععلى )اوريا  م ملو  اعارةوايحر 

بحملة الى اوريا مكونة من قواب مصرية ويونانية ع وذل  الات ادة الايحرة معن رديعد 
 على  ذق الب د ب د أن كانب قد دانب 

وفى خ ل تل  المدة وصلب مصر الى دررة عظيمة من المدنية ونمعب  50للفر  وبابل
 .6قدي  ترارتها وأحيى فنها ال

ووض  أمامنا ) يرودوب  الذ  زار مصر في منتصف القرن الخام  قبل المي د ع أ  
ب ععد نهايععة اعاععرة الااداععة وال شععرين بقليععل وصععفا ماععهبا لمبانيهععا ع فقععد تحععدث عععن 

 0قصور ا التى وصفها بأنها شاا ة اعرراء تاتحق اإلعران 
وأارتل يق ان في داخل حعر  رعدار أما عن مقابر ملوكها فانل يقول أن ضري  )أبري   

ع وفعى داخلعل 7م بد اإللهة "نيب" ع و عذا الرعدار يورعد فعي داخلعل قبعر )أمعازي   أيضعا 
أيضععا قبععر )أوزوريعع   الععذ  يورععد خلععف الم بععد ع وكععذل  ماعع ب كبيععرة مععن الحرععر ع 

 8وبحيرة مقامة من الحرر يمثل المصريون عليها مأااة )أوزوري   
 90مدينة فكان من أرمل الم ابد وأكبر ا  أما عن م بد  ذق ال

ويذكر) يرودوب  أن )أمازي   قد أضاف لل بوابة أمامية ع ت د عم  مد شا يفعوق كعل 
المبععاني اعخععرى مععن حيععث الاعع ة واالرتفععا  ع كمععا أضععاف عععددا مععن التماثيععل الضععخمة 

 0وتماثيل )أبو الهول  
الحرر   الحاليعة ع وثثار عا ال يعزال ول ل مدينة )ااي   القديمة تقو  على أنقاضها )صعا

وقعد أخعذب أنقعاض  عذق  0ب ضها ظا ر على الشاحئ اعيمن معن الفعر  الكعانوبى للنيعل 
المدينععة ال ظيمععة تختفععي باععرعة ع عنععدما أخععذ المصععريون فععي ال صععر الحععديث يقيمععون 

                                                           
3                                                           Gauthier , LR,IV,p.441          

4 El-Sayed, R. Documents Relatifs a Sais ( BdE 69) , Le Caire, 1975,p.5-217 
5         Yoyotte,S. Dictionnaire de la Bible supplement VI, 1958, col.365-370 

6  Vercoutter , J.,  L`Egypte Ancienne , Que Sais – Je ? No.247 ( 2e edition ) , Paris, 1949 ,  

p.111-112                                                 

 
7
Herodote,Herodotus, with an English translation by A.D., Godley.Loeb classical  library , 

Nos.117-120 , London, 1946, .,II&169 
8                                                                                 Ibid.,170-171    

 
9   El Sayed. R. , Documents Relatifs a` Sais, Le Caire , 1975 , p.5-217 
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لعد بلدته  )صاالحرر  ع وكذل  منذ أن أخذب القرى المراورة تاتخرج الاماد من  ذا الب
 اال تيق ع ولما كانب  ذق المدينة على مقربة من فر  النيل فعان م ظع  ثثار عا قعد غمرتهع

 0المياق 
ودلب البحوث على أن قرية )الكوادى  القريبة من )صاالحرر  كانب على ما يظن مكان 
الربانعة الرئياععية )لاععاي  ع ولحاععن الحععظ أن  ععذق الرهععة علععى ماععاحة ب يععدة عععن أيععدى 

 010ربتها ال تصل  للتاميد الاباخين الن ت
وعثر علعى ثثعار عديعدة لمهااعها باعماتي  االول فعى منعد  واالاعكندرية ودفنعة وحيبعة 

ع وقعا  أيضعا بمعن  وقعف معن 11وأدفو ع كما راء ذكر أامل على لوحاب اعيرابيو  منعف 
  120االراضى لصال  م بد الم بودة )نيب  

 نقوش تمثال الكاهن )بدبحو( :
****************** 

 على القاعدة : نقوش شريط السطر العرضى
  3-)شكلمن األمام :

------------ 

 htp-di-nsw(1) ( wsir(2) c3)  
 0" ال ظي  لمتوفىل قربان يقدمل المل " 

 م حظاب :

htp di nsw     )أنظر :                                                    -= فاحتة الكتاب )قربان يقدمه امللك               JEA, 

25,34                                                                                           

Urk,IV,46,6 

وأحيانا راء  ذا االصح ح على شكل مل  متوج  0يأتى أحيانا فوق ال  مة أو تحتها    htpلكلمة    tي حظ أن حرف 

 أنظر :  htp  0 بتاج الشمال يقد  ع مة

 
urk.IV,46,6                                                                                            

=    (Wsir- c3)   أنظر : -أوزير ) المتوفى   ال ظي 

JEA.25, 34 

BH.I, 12,I, 15                                                                                                                     

 
  4-)شكل: النقوش على الشريط جهة اليمين

-------------------------- 
prt-hrw n.f m hbyt pw hwt-Nt hrp- hwt Pdbhw ms.. 

 

                                                           
10   Gauthier, LR, IV,p.65-82                                                               
11   El-Sayed, R. Les activites des Rois de le XXVI dynastie a Sais, Revue d`Etudes 

Historiques , 21, 1974,p.27                               
 
12  
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 " 000 أبنمدير الم ابد "بدبحو" ل"نيب" ع م بد  ذا ع )ال يد كما  لل ع التقديماب"
 

 اب :م حظ

------  

prt-hrw    =ول لها أختصار لكلمة  التقديمابprt -r- hrw –  : أنظرGr.p.172 

Faulkner, R.O., Dictionary of middle Egyptian , p.91 

 
   hbyt  أنظر : –=  ال يد ع تقدي  اعحتفاالب 

Les , 68,8 

Urk , IV,162; 64,3  

hrp      أنظر : -= مدير 
Urk , IV , 47, 14  

    =    hwt    أنظر :  -م ابد 

BD , 28, 11, ;47,11 : 67, 13 

JEA , 26, 127  

pdbhw    " 0صاحن التمثال  –= أا  الكا ن " بدبحو 

ms       0000= أبن ع مولود ) أا  والدتل  

  5-)شكلمن الخلف :نقوش الشريط 
--------------------- 

 
T3-Sbn-Nt(1) nt sm3w(2) hry(3) cnh hwt hrp pdbhw(4) 

الرنون ) مصر ال ليا  ع لها الالحة ال ليا عرل حياة   كا نة  )؟)تا شبن نيب 000" 
 "000 الم ابد ع المدير ) بدبحو ؟  

 
 م حظاب:

------  
T3-SbnNt (1)     ربمععا كانععب والععدة الكععا ن )بععدبحو  ع وأيضععا ربمععا كانععب والععدة =
ومععن أ مهععا لععى تماثيععل أيضععا تحمععل  ععذا االاعع    الععذ  عثععر لععل عر الكععا ن )واح أيععن 

التمثال الذى عثر عليل بالقرن من بحيرة مريعوح ع وحاليعا محفعوظ بعالمتحف البريحعانى 
  ع ونق  عليل أن الذى أنربل مدير الم ابعد الماعمى ) بعف ثعو دى نيعب   ) أى نفاعل 1)

كا نعا بم بعد  ع والعذ  عمعل دية معن اعلهعة نيعب   وأن العذى وضع تل ) تعا شعبن نيعب   
 -الم بودة "نيب" بااي  ع وعلى  ذا فربما كان  ذان الكا نان أخوان ال  واحدة  ي "تعا

ع وقد أشار ) بيحل   الى  ذا اعمر حينما  شبن نيب" الكا نة التى عملب بم ابد "ااي "
ذكر" أن أبناء الكا ن ) بف ثاو دى نيب      اتة من الكهنة"  ع  : ) واح أيعن ر    ع 

بدبحو  ع و ) باماتي  انن   ع و ) حور حبيب   ع و ) حور منخ أين   ع و ) ورا  و )
 أنظر : 0حور ناو   
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Karl Piehl., ZAS., tomes, XXXI, pp.86-91; XXXII, pp.118-122; XXXIV, 

pp.81-83. 

 وأنظر : 

A Travers la Basse-Egypte ,Un Notable de Sais                    ”H.Gauthier,  
, ASAE,22,p.81 

 أنظر : –وعن ) بف ثو دى نيب   

PSBA, Tome, XIII,p.236 

Sm3w (2)   أنظر :  –= مصر ال لياZAS. 44,8        ;  Gr. P.483                      

hry  (3)    أنظر :  –= لها الالحة ال لياUrk. IV,1104                                     (4)   ا أا
 pdbhwكا ن ال

    

 نقوش السطر جهة اليسار : محيت تماما :

  6-:)شكلعلى مسند الظهر سطران رأسيان نقوش ل

 األول:السطر 

 
... n hrp- hwt n shmty Inbw-t3 hm-ntr 

Pth crk- hh n hwt-Nt c3 wcb n pr Nt nb...  

بتاح  ع الذى   ع كا ن )الاماء لمدير م ابد الورهين القبلي والبحر   ع )أنوبي 000"
بم بد "نيب" ع الكا ن المحهر ال ظي  لم بد "نيب"   ب  حدود بالم يين ) عندق دراية

 " 00 عالايد
  

 م حظاب :
------   
hrp       أنظر: –رئي  ادارة  –= مدير 

Urk. IV, 31,7;966,5 

BH,I,26,11 

Les,77,2 

hwt     أنظر :  –= م ابد 

 BD, 28,11; 47,11 ; 67,13 

JEA, 26, 127 

shmty      أنظر :  -= الورهين )القبلى والبحرى 

Urk, IV, 565,14 

crk hh        أنظر :   -= الذى لل م رفة كاملة بالم يين) ب  حدود 

Faulkner, R., Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1967, p.45 

 

hm-ntr    أنظر: –= كا ن 
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AEO, 1,30,47 

 

wcb        =أنظر: – ن محهر كا 

Ibid. I,53 

 الثاني :نقش السطر 
------------ 

  .... Pdbhw sps rdit T3-mhw.f ht.f k3.f m-b3h.f 

n d3yt.f Iwny pw m3c-hrw 
 

روحل أمامل ع  كل ما يمل  )أشياهق  دلتاق)الدلتا  أعحىالوراثي )بدبحو  ع  النبيل000" 
 0لمتوفى )صادق القول   ذا  و اع ل  يف ل الخحأ ع ع أنل )أوزير  

 
 

 م حظاب :
-------  

Pdbhw13
  0= أا  الكا ن المحهر بم بد "نيب" ع وصاحن التمثال      

Sps            أنظر: -و و لقن أخذق كبار الكهنة تقربا من المل   –= النبيل الوراثي 

Faulkner, p.264 

Urk, IV,122,5 ; 123,12 

T3-mhw.f           =  أنظر : -الدلتا     -) دلتاق 

Louvre, c, 172 

Urk, IV, 583,7 

m-b3h         =  0أمامل ) فى حياتل 

d3yt .f  n        =   أنظر : –خحأ )في حياتل   يف ل ل 

Urk., IV., 177,6,16 

Iwny            =  أنظر  – 0أى ) أوزير   ع ) و ذق صيغة أاتخدمب للت بيرعن المتوفى ع و و لقن أحلق على أوزير

: 

Maspero,G.,Melanges d`Archeologie Egyptien, Bulletin de l`Institute Francais 

d`Archeologie orientale, caire,p.375 
وربما بنى م بد خاص بااللل )أوزير  ماج  فى ) ااي    عاصمة المقاح ة الخاماة من مقاح اب الورل البحعرى ع و عى ) 

بيتى  أى ) قصر النحلة أو ملع  الورعل البحعرى   ع وكمعا أورد ) بعرور   –لق عليل ) حب صاالحرر   الحالية ع والذى أح
 أنظر : –  أنها كانب مدفن المقاح ة الصاوية ع وكان قد دفن فيها ) أذن أوزير   

Brugsch,H., Dictionnaire Geographique de l`ancienne Egypte, 

Leipzig,1879,tomIV,p.65 
 
 
 
 

                                                           
13  
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 التعليق :
----- 

 النص لنقو  تمثال الكا ن ) بدبحو  يوض  وظائف  ذا الكا ن :
 الوظائف الدينية : -1

-------------  
一-  كا ن م بد الم بود )بتعاح  ع) وربمعا يشعير العى م بعدا خصعص

  0ل لل بمدينة )ااي    
 
 

二-    ربمععا أرتقععى لدررععة الكععا ن المحهععر لتمثععال الم بععودة )نيععب
  0ى لل دراية كبيرة بم بد ابقد  اعقدا  بمدينة )ااي   ع والذ

 
 
 الوظائف والصفات المدنية للكاهن : -2

-----------------------   
一-  0عمل مديرا لم ابد الورهين القبلى والبحرى 
二-  ععو" النبيععل الععوراثى للملعع " )أمععازي   ) وعععادة مععا أخععذ كبععار 

  0الكهنة  ذا اللقن 
 عائلة الكاهن )بدبحو( :

--------------  
一-  ووالدته :والد الكاهن 

---------------  
ل  يذكر أا  والد الكا ن )بدبحو  ضمن نقو  التمثعال ع وأن ظهعرب أحعرف عديعدة معن 

القبلعي والبحعر  ع وخاصعة م بعد  أا  والدتل ع التى عملب أيضعا كا نعة بم ابعد العورهين
شععبن نيعب ؟  ع والتععى ربمععا كانعب أيضععا والععدة  -"نيعب" باععاي  ع وربمعا كععان أاععمها )تعا

لل على ال ديد من التماثيل نق  عليها أا  والدتل )تعا  ا ن )واح أين ر   ع الذ  عثرالك
وعليل فيكون أا  والدق ) بف ثعاو دى نيعب  0شبن نيب   بربانة "ااي " وبالقرن منها 

 014والذى ي نى ) نفال  دية من االلهة نيب  ع والذى أخذ لقن ) مدير الم ابد 
                                                           

14  Budge,E.A.W.Egyptian sculpture in British Museum 1913, p.21,pl,XLVII                            

                                                          Borchards,s. Statuen und statuetten von Konigen und 

privalueten, Catalogue general des Antiquities Egyptien du Musee du Caire, 

Berlin,1925,191,no.677                                                                        H.K.,Thesaurus 

inscriptionum Aegyptiaearum Altaegyptishe inschrifien Brugsch gesammelt verglichen 

ubertragen, erklart und Autographiert von Brougsch Abteilung,V,p.1067                                
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 )بدبحو  ربما كان أخا للكا ن فان الكا ن القول ذا  ص واذا 
ع   ؟ اللععذان عمعع  فعي م بععد "نيععب" باععاي  مع  والععدتهما )تاشععبن نيععبو)واح أيعن ر    

 0أضافة الى أرب ة من أعخوة عملوا بالكهانة بم بد ) نيب   أيضا 
二- : الكهنة أخوة الكاهن 

---------------  
حو  ع فانل يمكن القول بعأن أذا ص  القول بأن ) تا شبن نيب    ى والدة الكا ن )بدب

الكهنة أخوة  ذا الكا ن    ) واح أين ر   ع )باماتي  انن  ع ) حور حبيعب  ع ) 
  0حور منخ أين  ع ) ورا حور ناو  

 0لل ب د وفاتل لخدمتل فى الم ابد ورعايتل واخ صل أثناء حياتل ا تكريم صن  التمثالو
 

 األختصارات :
-------- 

AEO. = Gardiner,A.H., Ancient Egyptian Onomastica,text volumes. 

ASAE.= Annales du service des Antiquites de l`Egypte. 

BD.  = Budge,E.A.W., The Book of the Dead, 1898,edition.vol.I,text. 

BH. = Beni Hassan. 

JEA. = Journal of Egyptian Archaeology. 

Les. = Sethe,K., Aegyptische Lesestucke zum Gebrauch in akademischen 

unterricht. 

Louvre . = Stela Quoted by registration, e.g. 

PSBA.= Proceedings of the society of Biblical Archaeology. 

Urk. IV = Helk,W., Urkunden der 18.Dynastie.  

ZAS.= Zeitschrift fur agyptische sprache und Altertumskunde. 
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 اعشكال :

------ 

 
 

   1-) شكل

 

 
 

   2-)شكل

 


