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 ليم الثانى من أقاليم مصر السفلىاإلق
 مسمياته وأهم معبوداته

 سعيد حممد إبراهيم حسنالباحث/ 
 اإلقليم الثاني: 

وقد جاء إسم اإلقليم الثااى  ىا  قاة اس إساوناوأن و ىااا ماىام  ال با ل ال ا  س 
عشاااند  دةنااااس الوااا  ولاااااا ىااا  الااادلوا وقاااد جااااء ئمن اااا ىااا  و ي اااس الاااد   وقاة اااس 

بإعو ار اا  د إكو بم عال س اإلقليم الثاى  ل صن ال اال     ياس  الاسوق( 1)ولينأس
 .(2)ر زًا  الًا ألوزان

 املوقع اجلغرافى: 
يحااد إقلاايم ليوأسااأليل  اال الشاا ال ىاانن النياا  الجاااىأس ر و اال ال نااأ  األ نا ااا  

ر و اأ (3)ال ظي س و ل الغن  إقليم ىونام ووادى الني  ال افر و ل الشان  ىاان النيا 
 13وإلااا ااا ال ااان  ال ااا ند بحااأالا  (4)ماام 30إلااا الشاا ال  اال  ناا  بحااأالا ي اا  
وإلا ال نأ  الغنساا للادلوار وقاد ى اب اا بيلأن عالا س  ايا اإلقلايم إلاا إقلايم ( 5)كيلأ

إتنااب وئلاان وناااء علااا  ديألااس وديتلياانو والواا ئماان ىياااا  ن  وااايم عالاا س اإلقلاايم 
اتن ينو ةنجح  ىاا جزءًا  ال اإلقلايم الثااىا وماان الثاىا جزءًا  ل إقليم إتناب ولجل وإكأ 

                                                 
 . 345: 344ر ص1960ر ال ا ند 2إوناهيم ىصح : تاراخ  صن ى  عصن ال يال سر ج 1
 ااااىاند لاااأمنر    ااام ال  باااأدا  والن اااأز ىااا   صااان ال دي اااسر تنج اااس لاااال  الااادةل ر  اااانر  2

 .  49ر ص2000ال ا ند 
3 Langlois (V), Numismatique Des Nome D, Egypte Sous L, 

Administration Romaine, Paris 1852, P 64.  
4 Rouge. (J), Geographie Ancienne de La Basse– Egypte, paris, 1891, P 8. 
5 Baines (J)& Malek(J), Atlas of Ancient Egypt, Cairo, 1946 p168.  
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ي واااد  ااايا اإلقلااايم  ااال ال ااااس الي ااانم للنيااا  وكواااا اإلقلااايم الليباااا وئلااان م اااا ياوااان  
والايى  (6)وروسأفو وين ا ةنم   ون وونوشو  ن  يا اإلقليم إ واد كواا إقلايم ونوساأسيم

 .(7)ي    ي ًا بال ن   ل  دةنس  ا أنر ى  ىيا   حاىظس ال نأفيس

 املوقع الكونتورى: 
جناأ ر و يا  لاأل اان   08اا ال إلا   30ت    وسايم وايل  يا  عان  

 . (8)10ر ان 31

 اإلسم: 
ل    ل ال  ا  ال  يزد ل   يا  ال أاق  اآل ناس ىا   صان اىااا ىا    ظ ااا 
تح اا   ساا اء انا ااس ت ثاا  إسااو نار لرساا اء ال صااناس ال دي ااس  اال كياا  اإلاااو ا  

لصاااأتيس  ااا  الأبااا  ىااا  اإلعو اااار الوحاااأان الااايى جااانى لااا    اللغاااأى والةي اااس ا
 .(9)األس اء عل  إ وداد ال صأر وإن إ ولام درجس الوحأان  ل إسم إلا   ن

 إسم اإلقليم: 
ىاناا   ال ييلال علياه  تزال قناءد إس ه ىا اللغس ال صناس ال دي س اين  ؤمدد ال
م ال اااب س ب  نااا قي ااس وقااد عاانف ىااا ال ااأاة (10)دواور و نااا   اال ييلاال عليااه  ن ااأ

                                                 
6 Rouge (J) Op cit, p.8.  

 وزااان ىاا  ب اا  ال  و اادا  الدةنيااس وال ناةزاااس و ناكااز  آ ااال لاا أةي   سااحل: لاادى  ساايأرد 7
ع ادتااه ىاا  بااؤ اإلكوشاااىا  األ ناااس الحدةثااس كواا  ىاايااس ال صااأر ال واا  ندر رسااالس دموااأرادر 

  .314ر ص2010كليس اآل ارر جا  س ال ا ند 
8 Engelbach (R), Introduction Archaeology with Special Reefrence to 

the Museum, Cairo, 1961, PP 83 :86.  
  .17ر ص2014ر ال ا ند 1عبد الحليم ىأر الدةلر  أاق  اآل ار ال صناس ال دي سر ج 9

  .64ر ص2003كتام األقاليم ى   صن الانعأىيسر دار ال  نىس ال ا عيس ك ل ال  دىر  10
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فييلل علياه  اللحم  م عنف ب د ئلن ىا ال أاةم الالك س ب  نا ىدي الحيأان   ا ونسود
الاداااي ماااان عالااا س إقلااايم ليوأساااأليل ىااا  األلااا  ماااان ي ااادم ىداااي الثاااأر  (11)ساااد م
دواو ال نءاد ال دي س ب  ن  قي س اللحم/ ىدي الحيأانر و أ ى  األل  ىدي  (12)ك نسان

ساد م إسام اإلقلايم الثااى   ال  (14)ىداي  اأر وت نا   Ḫps(13)بإعو اار  قنساان أر ي دم 
 قاااليم  صاان ال ااال  والاايى ي اا  جنااأ  ااان  الاادلوا ال الاا س ساادمر كاليااًا ولاادد  وساايم 
ب دةناس ال يزدر  نمز إ  ابس ال ال س سدم و ل  ناا  للال ونساود إسام ساد يم علا  

س اإلقلاايم الثاااى   اال  قاااليم  صاان اإلقلاايم الثاااى ر ساادم ورس ااا ىاا  األلاا   اام عالاا 
ال ااال  والأاقاا  ىاا  ال ني ااس ال نأسيااس الغنسيااس للاادلوار ال  اا ا ليوأسااأليل ىاا  ال صاان 

 وااايمو ىاا  اللغااس الة ييااس وساايم  و  وساايم – وأااايل –اليأىاااى ر و للاال عليااه ووأااايم
  .(15)ب دةناس ال يزد  نمز إ  ابس تحو   يا ال أق  ال ديم وال ام جداً 

 اإلدارية: العاصمة
 و ال نمز اإلدارم ىاأ سادم  و سشام والواا كادد ا   اون وانوش ب ىااا  واايم 

و وسايم  اا  ال  (16) و وأ  وايم ىا ال أاةم الة ييس والوا ت انف الياأم بإسام  وسايم

                                                 
11 Rouge. (J) ,Op cit ,P 8.  
12 Lurker (M), the Gods and Symbols of Ancient Egypt, London, 1980, 

P 87 .  
  .49 اىاند لأرمن: ال نج  ال اولر ص 13

14 Gardiner (A),Egyptian Grammar, London, 1973, P 584. Gauthier (H), 
Dictionnaire Des Noms Geographiques contenus Dans Les Textes 
Hieroglyphiques, Tome Sixieme, P87.  

15 Gauthier (H) Dictionnaire Des Nomes Geographiques contenus dans 
les Textes Hieroglyphiques,Tome cinuqieme, PP 45-46.  

16 Rouge (J), Op cit, p 7.   
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ال دن ال دي س ئمن اا وجأتيياهو ىاا قا أساه وقاال إن إسا اا ال صانم الادةنا وإراامو 
ه إساا اا ال نسااا  وساايمر قااال و ااا قاعاادد ال  اام وال اادىا ساادم والة يااا  وساايم و ناا

و و ااا Bالثااىا بالأجااه ال حاانم وئماان لاااا إساا ًا   اان و ااأ وأااايم  م وزاااادد كاانف و
عال ااس ال تاىيااس إلساام ال ناااس وئماان إ يلينااأ ىااا جغناىيوااه  ن إساا اا الة يااا وأااايم 

 وأاايمو وقاد ورد – واايم –سشام –وسايم –ورد  اي آ ىا موب الةا   بإسام و وسايم
إساام إوساايم ىااا موااا  ال  ااالن الواال  ندئابااس وىااا موااا  البلاادان للي  ااأسا باا ل 
قاانى  صاان  اام ورد  اي ااًا ىااا    اام البلاادان ى ااال وساايم قناااس ب صاان وت اا  علاا  
ال اس الغنسيس للني ر وورد  اي ًا ىا الدي  الوأفيةيس ىا كنف الأاو بإسم وسيم 

ب  ناا  بوشيم  (18)ال صنى  وسيم اإلسم (17)وىا الوحاس  وسيم  ل األع ال ال يزاس
وماىاام عالاا س اإلقلاايم الثاااى   اال  قاااليم  (19) ناازل  اامر اإلساام ال أ اال الجاااةل  اام

 صن ال ال  وتم ئمن ا ى  النصأص ال صناس الو  ت اأد إلا  األساند الناب اس وقاد 
وجد  آ ار تح   إسم ب  اتين الثاى ر ىدواىبأ األولر  اكأرالر ىدوااىبأ الثااى ر 

اىم عالا س اإلقلايم الثااى  ل صان ال اال  ل صان ال اال ر وقاد تام ئمن اا وم  وسيم
إسااام  دةناااس ليوأساااأليل  m ḫ ااام  (20(ىااا  ال صاااناس الوااا  ت اااأد إلااا  األساااند الناب اااس

  .)21(ال أجأدد ى  الدلوا

                                                 
 ح د ر زىر ال اا أس ال غناىا  للابالد ال صاناسر ال  ام الثااى  الابالد الحالياسر ال ازء الثالا ر  17

   .57-58ر ص1994الايئس ال صناس ال ا س للجوا  
18 Engelbach (R), Op cit, P 77.  
19 Černy (J) OP cit, P 344.  
20 Baines (J( & Malek(J), Op cit , P 168.   
21 Erman (A)& Grapow (H), Worter Buch Der Aegyptischen Sprache. 

Band 3, Berlin 1971, P80.   
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 (22)سدم  ى سأد/ سأاد سدم ي دم ت دي ًا  ى سادم   وجااه: معانى سخ 
 سااادم  ى يتاااأن  )24(ولاااأل ان ال اااليان (23)وسااادم ب  نااا  ي اااأى/ يااااأز بال ااايادد

وت ناا   ىاا   معنييى م يي  )25(وعظي ااًا/ قأاااًا/ ر ي ااًا/ ااا اعًا/ ر ااز/ ت ثااال/ لااأردو
ومل س  يشأم ساكل  ت ن  ىوحاس  و  اأد ىا  الجااأف ال ااكليس  )26(وال     يشأم

 اام و اا   (27)ةناادى   ناااا الاااأاء وال اااء با اا  بااغ  ال يااا  النااات  عاال كنمااس ال ااد
إسااام اإلقلااايم ليوأساااأليلر ال الااا س: ليوأساااأليلر اإلسااام  )28(ألن  وسااايمليوأساااأليل وا

الحاادة   وساايمر ااا ار اإلقلاايم الاان لر اإلساام األلاال  )ال صاانى ال ااديم(  وساادمر 
: معييانى س يي  )30(لحاام/ ج اام/ اااد   ىمعنييى وعييو  )29(اإلساام الحاادة   وساايم

 )32(/ قبااني اانف ت ناا  يتااأن جااا اًل/ ال ميي  )31(زعاايم/ قاةااد/ ت ثااال/  يااادد وت ناا 
كاىم   بأدد  ل  ل   سيأم وقد ك لام با وأللأن وآرت ايل  ال زااأس وقاد  ليتو:

آ ااار  مناهيااس بااد ا والوااا إسااودد م ماا  قأا ااا ل ناا   ألااد   بااأد ال ااؤ بااد ا 
                                                 

 .614صر 1989ج اعس  ل م ار اللغأال ال ن ر اليت أ  22
 .732ر ص1998آلاس  صن ال نسيسر ال  لد الثاى ر ال ا ندر ر عل  ىا    شيم 23
 .800ال نج  ىا هر ص 24

25 Leonard(H), A Dictionary of Late Egypt iii, USA 1987, p 97:98.   
 . 397ج اعس  ل م ار اللغأال ال ن ر ال نج  ال اولر ص 26
 .217ر ص7197ةأس  تأى ر    م ال صيلحا  ال غنافيسر دار الاجن ال نس   27
ال   ااام الصاااغين ىااا   ااااندا  اللغاااس ال صاااناس ال دي اااسر ال اااا ند   ك اااد وااادوى و ااان ل مااايلر 28

 .  181ر ص1ر ط 1958
29 Brugsch (H), La Geographie des Nomes ou Division Administrative 

de La Haute et ds La Basse Egypte, Germany, 1879.  
30 Leonard(H), A Dictionary of Late Egypt, volume ii, USA 1984, p 99.  
31 Leonard (H), Op cit, P 99.  
32 Leonard (H), Op cit ,P 177.  
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ى ن اام ماا  ولااد  اال إىو ااال ال اان د النني ااس الواا  ماىاام ت حاا  عاال  ل اا ر ى اا  جزاااند 
 ورتأجيااا الواا   عيااد ت اا يواا وبليااأس واكاادد قبلاام   ازىااس ل  ااا   ياانا و اا  جزاااند 

 )33(ب ااد  اايا الحاادح وقااد كاانس اوأللااأن و رت اايل   ا ااا دون تأقاا  لاااا واح يا ااا
و نااا   دةنااس قااد  للاال علياااا د اا  إن كاان ئمن ااا وجأتييااهو علاا   ىاااا  تااان والدد 
ال  ااا  آوااايل ال ااايمأر علااا  لأكاااس تنجااا  إلاااا ال اااام ال اااادس  ااال كتااام بيلي اااأس 

 دةناس كاأرس الواا ىا  <إةام  إلاا الغان   ال الناان ال ظايم  ال اب  والن  ةيمن
وا ااأل وجاااردىنو  ن  نااا  إكو ااال ان  دةنااس <إةاام   اانادف ل دةنااس < اام  و اا  
 وسيم الحاليس وماىم ت   ب ل ال  ال س الثا نس  ل   ال اا   صان ال اال  إلاا 

س الغاان   اال النااان ال ظاايم وماااان ي باان واااا كااأر  ااادت  ولاايلن  للاال علياااا  دةنااا
)كأرس د ا ان كن( ولجناا لي م  دةناس د نااأر الحالياس والواا ت  اد عنااا بتثيان 
ال الاا س الدةنيااس: دواو  و اايا اإلساام قااد  للاال علااا مثياان  اال ال  ااالم اآل ناااس ىااا 

 (34) صاانر و ااا ال الاا س الدةنيااس ال  دسااس لنقلاايم الثاااىا  اال  قاااليم  صاان ال ااالا
ساا اء ال اادن ور ااأز األقاااليم ىاا  الصاا يد ووا و ااد  ن ااان ماايل  ن تشااابه ال  اةااد و 

والاادلوا مااان آ اانًا  اال  اال آ ااار ال ياسااس الواا  إت  اااا  واةاا   لااأ  ال صااأر الواراديااس 
اإلسي  اليونيانى ر (35)للو ناب ويل     الأجايل و ثاال علا  ئلان تجانار إسام دواو 

 (36) اااأ ليوأساااأليل و ن إسااا اا ال صااانى ال اااديم ساااأ  يم واإلسااام الحااادة   وسااايم

                                                 
ر تنج اااس اك اااد عباااد ال اسااا ر 2وييااان ديااىياااه وآ ااانونر    ااام الح اااارد اليأىاىياااس ال دي اااسر ج 33

  .221ر ص2014ال ا ندر 
يااس  نااي ى اان الواااراخ وكواا  ىاايااس زميااس زماا  ج ااال الاادةلر اإللااه كااأرس ىشاا ته وعالقوااه بال لج 34

 . 75ر ص1987الدولس ال دي سر رسالس دموأرادر مليس اآل ارر جا  س ال ا ند 
  .35ال نج  ال اولر صك ل ال  دىر  35
 .345: 344إوناهيم ىصح : ال نج  ال اولر ص 36
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 (38)اإلسام اليأىااى  ليوأساأليل (37)أسأليل اليأم     وسيمر اليم ماان  ام/ سادمليو
 .(40)اإلسم ال نس   وسيم ر)Letopolis )39اإلسم الالتين 

و ا   ال   ام  ناالل اإلقلايم الثااى  كالياًا ج اىاس  شام الجلاب والوا   م   الكلب:
يى إكو ب إس ه تد   لدراسس  ل قب  الدارس والو  تو   تاويش آ ار  وأ رواشر وال

 اال قناااس  وااأ رواش الأاق ااس ىاا  الشاان  والواا  وتااام  دةنااس لل ااأت   دصصااس لج ااار 
ال أتايل تددم  نالل كتم  ا س ى  الواراخ ال صنى ال ديم والو  إ وار ا ال لن جاد 

و شاام ااات   ياا   اال إساام عالاا س اإلقلاايم  (41)إف رن لوجااأن   اان    أعوااه الان يااس
 .)43( ىظن ى   م   م ) sm)Ḫ (42( الثاى   ل  قاليم  صن ال ال

 أهم معبودات اإلقليم الثانى:
وقاااد ىالااام ال  باااأدا  ال صاااناس علاااا ال ااادم اليأاااا  النصااان علاااا   باااأدا  
اإلانال ىل د وجد ال صناأن  ن   بأداتام باإلباىس إلا لغوام وت اليد م ال أرو س 

                                                 
37 Gauthier(H), Dictonnaire Des Nomes Geographiques contenus dans les 

Textes Hieroglyphiques Tome Quatrieme, Le caire, 1925-1931, p 187.  
38 Engelbach (R), Op cit, P 77.   
39 Gauthier(H), Dictonnaire Des Nomes Geographiques contenus dans les 

Textes Hieroglyphiques Tome Quatrieme, Le caire, 1925-1931, p 82.  
40 Gauthier(H), Dictonnaire Des Nomes Geographiques contenus dans les 

Textes Hieroglyphiques, Tome Septieeme, Le caire, 1925-1931, p88.  
41 Baines(J) & Malek (J), Op cit, p165.  
42 Gauthier(H),Dictonnaire Des Nomes Geographiques contenus dans les 

Textes Hieroglyphiques Tome Quatrieme, Le caire, 1925-1931, p 187.  
43 Erman (A)& Grapow (H), Worter Buch Der Aegyptischen Sprache. 

Band 3, Berlin 1971, P333.  
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ايل ال اد اء ومان لل صان  (44)كاىم  ى   الأساة  للحااظ علا  صاةصام ال أ يس
وقاااد ماااان  (45)ساااأمنو -  باااأدا   الاااس باااال أت   ثااا  و وزاااانالر  ىاااأسيلر وواااا 

اإلقلاايم الثاااى   اال  قاااليم  صاان ال ااال     يااس دةنيااس ى ااد مااان  تااان   اادس ) اازار( 
  .(46)و نمزًا للع ادد

ى  ىاايس عصن الدولس ال دي س وى    ناء عصان اإلباينا  األول وزيريس: أ
وتد ين ال ث ر وتان  ال اأت  دون دىالر ول نا  تجانار  ثا   اي  تم تدىيل ال  اونر 

األكاااداح الاظي اااس  ن تحااادح  اااند   ااانىر تااام اااانس إعو ااااد  ااال وجاااأد   باااأد و ىاااه 
سأف يحااكم ىا  ال االم اآل انر وئلان للو كاد  ال إساوح اقه لاد أل جناس ياارور و ىاه 

لر و  اوأدن سأف ةوم وزن قل ه واليى ي وبن ب ثابس  نشئ ل  ي  ال شاعن واألى اا
ولاااد  وزاااان ىااا  إةأىاااأ و اااأ  كاااد  ىاااناد تاساااأعاار وماااان اإلوااال األكبااان ( 47)ئاكااانتام

لل  بأد جاب ر  األر ر وال  باأدد ىاأ  رساس ال ا اءر وقاد  عيا  لاه  ياناح جاب 
و اأ  (49)ماان  وزاان  كاب ال  باأدا  ال صاناس إلاا ال صانايل (48) ل قب  الواساأن

 ر ي ثاا  علااا  يئااس رجاا  واادون تحدةااد ال  بااأد الاايم قاسااا  اال الشاانور كوااا ال ااأ 
ألع اء ج  هر ةل ل تاج األت  واة   وي ينه علا عصاا الناعاا وسي اار  علاا 
عصااا الااندخ  لاا ح كاك ااًا ل ااالم ال ااأتار و نااي وقاام   تاان الاا حم اوياادوس   اام 
 نمز لع ادتهر ماىم  دةنس وأزانال ىا ال نأ  الغنسا  ل  دةنس س وأ ىاا الادلوا 

                                                 
  .197ر ص1996ر الدياىس ال صناس ال دي سر تنج س  ك د قدرىر ال ا ندياروسالف تشنى :  44

45 Petrie (F), Buttons and Design Scarabs U.S.A, 1974, P10.  
46 Černy (J), Coptict Etymological Dictionary, New York, 1976, P 344.  
47 Andrews (C), Op cit ,P 56.  

 .9آ ال ل أةي   سحل: ال نج  ال اولر ص 48
 .130ر ص2015جي ل  ننى ونسودر ى ن ال  ينر تنج س سليم ك لر ال ا ند  49
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ر  الدصاااب ةو اوااا   ااا  سااام ر  الصاااحناء  (50)واااا تاااان وااااا ولاااا ال ناااالل ال
و وزانال  أ اليم  عيا ال شناس   ار األر  وقأاىيل ال ا اءر قولاه ا اأ  الشانان 
سمر وعلا ئلن ىبوم ئراس جدةدد  ل ج د اوزانالر لن  النااس  ااتااًل لاغيند 

ال  وزاان وقاد ىا (51)ألوزانال  ل ل ا الني  بينا اس ت ليدياس وىثانوا واير ال  اح فياه
 تاىوه ال ظي س ال ا يس ىاا الدياىاس ال صاناس ال دي اس بإعو اار  وأجاه  ااص لادةل 

وماان  ايا ال  باأد ىا  الواجيان ال صانى ال اديم ماان  ال ايان  (52)األ أا  وكا يام
ىاانى لااه لااأرد تظااان   ياناا   واادان  ةن ااا مااان ومثياانًا  ااا ااان عنصاان الحياااد الاايى ال

وىاا ال صان ال يل اا ماان ةنادر  (53) أد الوناساليسكو  ى  كالس ال اأ   حواظاًا باال
ان ةند اسم رن وقد آل دور  إلا اوزانال ول    يا الحادح الا لاا عبان عناه ىا  
 ال األسااند الثا ناس وال شاانون كايل  للاال الان  علااا  وزاانال الحاااكم الايى إكواا  
   ااااد رن  م الااااا ح  لياااااس   باااااأد الشااااا لر م ااااا كااااادح تيااااأر بيااااائ و  اااااو ن 

  عاالم األكيااء ىااأ لام ي اد  او اآ ى ا  باال أتا الايةل  تلاام كت اه ألوزانال دا ا
 ني عصأر الدولس ال دي س لجال  ي اًا  بااا علاا ىا اه كتام ال االم الادىيأم  ي اًا 
ىاا ال صأر ال  تند لم يتل يين  ىا ىجان  كاد رس اا ماان ئلان ىاال ااؤم ان يح ا  

 ساا اء  ثاا  ويوااأزانال اإلى ااان إساا ًا  نم ااًا  اال إساام  وزااانال لجاال األن  لاا حم 
ال  بااأد الاايى قاسااا  اال  و ااأ (54)ب  نااا عييااس اوزااانال  لاا حم  ا االس ت ا اااً 

 يواااس عنيااااسر وتشاااين ر اااأز  الدالاااس وال صاااا ال   أىاااس وال يباااس إلااا  روابااا  قدي اااس 

                                                 
 .225يارسالف تشنى ر ال نج  ال اولر ص 50
 .20لأرمنر ال نج  ال اولر ص  اىاند 51
 .139جي ل  ننى ونسود: ال نج  ال اولر ص 52
 .133ال نج  ىا هر ص 53
  .192ياروسالف تشنى ر ال نج  ال اولر  54
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بال لجياااس والنعااا ر وت يااا   ظاااا ن  األ ااانى كااااال  تشاااابه  ااا  ال اااأ  واإلى  ااااح 
و ااأ ي وباان  اال   اام ( 55)م لل ااأت    اام  ظااان لااهال دةااد لليبي ااس وا وباان دور  محاااك

ال  بااأدا  ال صااناس و اال  كثاان ال  بااأدا  ال ناةزاااس ااااند ىاا   صاان ىاا   صاان 
ال دي ااس و ااأ  اال ال  بااأدا  الواا  ت ااأم بح اا  ال اا اء والنصااأص الدالااس علاا  ئلاان 

الااايى يح ااا    f3i Gbtىااا   ااال   باااد ىيلاااس  ااال ل  اااس تأزاااا  ال ياااا  وال داااأر
د للزراعس وال    إكو ب  وزانال منيس <األ  ان ال ظايم  م اا وم  بأ  (56)ال  اء

 عيد  وزانال للحيااد وى اًا ل اا ئمان ىا  الانواةويل ( 57) أ  دون ى   وأن األ نا ا 
الو ليدتيل ال  بألويل بشت  عام كي   عي  كاأرس عيناه ألوزاانال لي كلااا وسايلن 

الاليأسألين  للوياين ووى ًا  عاد  للحيادر الن دس اآل نى  ل ال صس  و  ند بالي ل 
لاي  الن دس ىإن  وزانال ال يم تم ا له وأاسيس ال  بأدةل كأرس وتحاأ  و ايا 
الغ    عاد جثوه للحياد   ددًا ولجنه لم ةألد ب  د جدةد م  باأد الشا ل رن ج اد 
 وزااانال تاام ت زا ااه ب ااد  أتااه وأاساايس  عداةااه وال لاان ال شاانى ال وااأى  ةااوم ت ثيلااه 

 ااًا لنسيااه باا وزانالر وس ااا  ن  ع اااء  وزااانال تاام إعااادد إكياةاااا بالغ اا    زقااًا  ي
ىإن ج د ال لن ال وأى  مان ةوم ج  ه   ددًا وأاسيس الغ ا  الياا ن <الويايان  
و يا مان يحدح  ل  االل الوحناي  وماان ال حنياأن ةل باأن ىا   اي  ال  لياس دور 

الغ ا  ماان  ال ال اوان  اىاه  وزان وتحأ  وانتدون  قن وام وال اء ال  اوددم لااا 
ل ااد ادر   (58) اال عاان  ال  بااأد  و ساااة  كيااأم تاام إسوداللااه  اال ج ااد  وزااانال

                                                 
دياىاااس  صااان الانعأىياااس الأكداىياااس والو اااددر تنج اااس  ح اااأد  اااا ن و صااايا   روى رإراااان  اااأ  55

 .285ر ص1995ال ا ند   وأالدينر
س رى  ال  اء ى  ال ناتن ال صناس كو  ىاايس ال صن ال يل  ر رساالس سلأى س د ودرىر آلا 56

 .106ر ص2015مليس اآل ارر جا  س ال ا ند  ر اج وين
57 Lurker (M), Op cit, P55.  
58 Černy (J) ,Op cit , P 102.  
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بيل يأس  ن  وزانال  أ ال  بأد ال حباأ  عناد ال صانايل ألىاه ةانت   بالني اان 
وسال    ى ا  عال ئلان ىااأ زوج إةازال ال حبأساس  وسالزراعس وميلن بال الم اآل ن

اليي اااس وقاااد تاازعم بيل ياااأس كنماااس ب ااا  ع اااادد  وزاااانال الواا  تن اااز إلااا  األر  
واوم  الص  وزانال عند ا ةا   كأرس إل  ال الم  (59)وإةزال وكأرس  ل جدةد

 .60ال ال  وا لم والد  ال يل وا شن  ب ىه لار  لجًا وسيلن توحنر رو   وزانال

 صااااغن  - ناااااة  –: ةأجااااد علاااا   رس ااااس  اااااتال <ب اااااند أوزيييييريس مت م يييي 
 وزانال و أ ياءر الاواند الز نياس:  ال األساند ال ادساس وال شانون كوا   –ألوزانال

 –ال صن النو اى ر  الدا اا : ونوىازر اا    يلا ر زجااج  زر ر جلياز <   ان
 .(61) زر   الأب : عل  ال  ددر ال دم

و ااأ الصاا ن  نوااا آرتاا  وااات   ااال معبييوا اإليلييم  الر م يييى  وهييو وييو: :
ىااااا الااادلوا ىظااان ساااتاىاا إلاااا  (63)كنااااأرسال  باااأد كاااأرس    (62) ااااتال كاااأرسو

ال اا اء ىاان وا لاااةنًا ااا اعًا ييااأف ال  لجااس ال اا اواس واوصاا  باااالر  ىااا ب اا  
األكيان ى ع بأا به وعبدو ر  يا الياةن  أ الصا ن وإااو أا  ال إسا ه عادد مل اا  

كاان ب  نااا وجااه إى ااان و اال  ساا اةه  –كاان  ب  نااا ال اا اء –وكاانم ب  نااا ىااأ  
أرس األكبااان و يااادان قأتاااه النااااار واليااا ر كاااأرس األلاااغن  و كااا –كن نواااا آرتاااا

                                                 
 .75ر ص1977سيد تأىيل وسيد النالنىر   الم تاراخ  صنر ال  م الثاى ر ال ا ندر  59
ر ر الن ااز واألساايأرد ىاا   صاان ال دي ااسر تنج ااس اك ااد لااليحسر الايئااس ال صااناس رىاادل مااال 60

  .22ر ص1999ال ا س للجوا  
61 Petri (F), Amulets, London, 1914, p 36.   
62 Leonard(H), A Dictionary of Late Egypt, volume ii USA 1984, p 99.  
63 Engelbach (R), Op cit , P 77.   
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وا نااا ( 64)كااأرس اليااا  إواال إةاازال ىاااأ كااأرس   بااأد الناااار والنااأر ىااا الاادلوا
بحد  ب  باأد الشا ل ىاا النصاأص ال صاناس  -إس ه وال لاو إرت   ال  بأد كأر

و اأ  ىا   بد إدىأ علا إعو ار  ن ال  بأد كأر بحد   أ اليم قام بدلل ال ا اء
الاايم رى اااا لوجااأن   اانًا ل اةااه و ااأ الاادور الاايم ةوشااابه  اا  دور   بااأد الشاا ل ىااا 
إسيأرد ال  اند ال ا اواس كاأرس  اأ ال  ياد   باأد قاديم لل ا اء و ناي وداياس ال صاأر 
الواراديااس مااان كااأرس ر اازًا لل لاان كيااًا  و  يوااًا لااه عاادد  ظااا ن  اال ويناااا )كااأرس 

كااأرس ساا ا  -كااأرآ وا كااأرس األى اايل -كااأرس اواال إةاازال -بحاادتا ر  إدىااأ
كاأر باااند كاأرس الياا ( و اأ لاه دور مبيان ىاا الصانان  -تاوم  أكاد األربايل

 اا  الشاان   ااثاًل ىااا ع ااه ساام ال غوصااب لل اانش  اال  ويااه  وزااانال والاايم إىواااا 
ر و ني ى ن الواراخ مان كأرس  اأ   باأد ال ا اء الايم لاأرته علاا (65)باىوصار 

إن الادلوا ماىام  األل  (66)واعوبن  عينا  الشا ل وال  ان  يئس ل ن ىاانآ جناكيه
ال  بأد كأرس  ى  ىه مان ةنو ا  إلا   صان ال اال  ونااءًا علا  عادد قاناةل تانجح 
ئلاانر ل ااد إرتاا   إساام كااأرس باا كثن  اال  دةنااس ىاا  الاادلوا ىانااا  بحااد  ى ااب إلياااا 

ناس بحاد  واتدي لة ه الشااين ال حادت  ام ال نو اب إلا  بحاد  واانى وزاواسو ان  دة
وجأتييهو ان  دةنس بحد      دةنس ت   ىا   اىاا  دةنس د ناأر الحاليسر وين ا ي أل

 صن ال الا وا أل وجأتييهو ان  ناا  إ والىاًا بالن ا س لوحدةاد  أقا   دةناس بحاد  
وزاواااسو ولجااال بشااائ  ااال  وااانومشو اىااااا ولااادد د نااااأر الحالياااس و ةاااد  ىااا  ئلااانوىيااانى 

 (67)الوحاظر واانى جأتيياه ان  دةناس بحاد  ت ا  ىا  ىياا  ال  ال اس ال ااب س عشان

                                                 
 .526: 524زرقاىسر ال غنافيا الواراديسر ال ا ندر ص إوناه م اك د 64
  .71سلأى س د ودرىر ال نج  ال اولر ص 65
 .119 اىاند لأرمن: ال نج  ال اولر ص 66
 .74: 73زميس زم  ج ال الدةلر ال نج  ال اولر ص 67
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ومااان كااأرس  واًل   بااأدآ لل اا اء  ثاا  الياااةن ال  ياا ر الصاا ن والاايى مااان ر ااز ر 
ةواادىل   بااأد  (68)وتاا  ب اا  الأقاام   بااأد الا اااء  وداايآ الشاا ل وال  اان عينيااه

ًا  ني ال صأر األول ر عل  ات  الصا ن كاأرسر ال  اء الجأى  و  بأد ال لن   
ي ثااا  كاااأرس عاااال يل  عيياااا  تاأقاااًا ىااا  ال ااا اء وعلااا  األر ر وكاااأرس  اااأ إوااال 
 وزاااانال وإةااازالر و اااأ رةااايل ال ااانل ال شااانىر و اااأ لاااه   لجاااس األر ر كاااأرس 
الاان ر  ول األكياااءر كااأرس ال نااو م ألويااهر و ااأ قااادر علاا  ال شااارمس الجا لااس ىاا  

وى   م تم ع اادد كاأرس بشات   ال  ااتاله و اأ كان  نوا  إرتا .  دور  وزانالر
 .(69)واليى مان ى  األساس   بأد الص ن ى  ليوأسأليل

. (70)إىبااأر إواال  وزااانالر   بااأد ال  اىااسر يصااأر منجاا  واان س ئةااب أنييوسمس:
ر و اااأ ال  باااأد ال  ااائأل عااال (71)وماااان ي  ااا  ىاااا عاااالم   باااأد ال اااأتا  وزاااانال

 دةنس ال أتا واصأر ب ا يش ه الجلب األسأد/ اوال آوم  و الوحني  و أ  ي ًا ر  
 عبد  ىأسيل ب ادد  ل اا   ا  (72)ىا الشت  ال  وزج  ل ر س الجلب وج م اإلى ان

واليى ةنو   إل  لااة  ال أ ياءر رةيل ال ناد  ال  دسر كيا  ةاوم الوحناي ر سايد 
   ااأ  وزااانال و  ااه وت  ااًا إلكاادم األسااالين ىااإن اوااأ ( 73)ال  اىااسر الناقااد ىااأ  جبلااهو

                                                 
ر 2001جأرج وأزىن و  نونر    م الح ارد ال صناس ال دي سر تنج س   يل سال سر ال ا ند  68

 .142: 141ص
69 Altenmuller (B), Synkretismus in den Sargtexten, Germany, 1975, PP 

138 -150.  
70 Engelbach (R) Op cit, P205.   

 .79تشنى : ال نج  ال اولر ص ياروسالف 71
 .275إران  أرىأى ر ال نج  ال اولر ص 72
 .65جأرج وأزىن وآ نون: ال نج  ال اولر ص 73
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و اااأ   يااان األر  ال  دساااس وىيتنوساااأليلو والااايم ماااان ةأجاااد علااا   (74) اااا ىاوااايل
ال اةدد ال  دسس ى   تاان الوحناي ر وماان عاادد  اا ي  اي اات  الجلاب  و آوال آوىر 
و أ كارس ال أ ياء  ل قأد الشن ى  اليا  ولاأر علا  اات  آوال آوى  ساأد راقاد 

نًار و ااأ ماااان ال  بااأد الحاااارس لل ثااس ال حنياااسر عنااد اوااأا  ال  ااااون الصاادناس مثيااا
ومان الجا ل ةنتدى  اسن آول آوى   ناء الوحني  ليتأن وميا  آىاأسيل. ولجال ب اد 
تاأر ع ادد  وزانال  ل ح  ىأسيل تاب ًا ألوزانال الحاكم ال دةاد ألر  ال اأت  
وماااااان اىاااااأسيل  اااااأ الااااايى ي اااااأم ب  لياااااس وزن ال لاااااأ  ىااااا  سااااااكس ال حت اااااس ا اااااام 

عاالم اليبي اس وعاالم اآل اار  وLouis Keimerو وقاد إىو اد لاأال مي ان (75)اانالاوز 
الشاااين ز ااالء  كين ااا إسااو  لأا  اايا ال صاايلح ىاا  ولاا  ئلاان الحيااأان ال  اادسر 
وئلااان ألن إوااال آوى الحةي ااا  ال ةأجاااد ىااا   صااانر وإى اااا  ااا  ماااال  جاةلاااس و ااا  

ج اااام  ديااااس ليناااسر كيأاىاااا  تشااا ه الااايةب لااااا  ئان مبياااند  دو اااسر و يااام لأالاااس و 
 ى الجاال  Canis Lupaster ت انف بإسام  وئةأل لأالس  ناأاس الش ن و    ا

 .(76)اليةبيس والو  ماىم  أجأدد بتثند  ني ز ل لأا 

 مان ييلل عليه كأ  واجم  م   تل عيل كأرس واجام. ال عبد الر م ي:
ىيام األساأد : ى د د ن بالجا  ر ى د عثن عل   ال س ولأماا   ال ال نامعبد وو: 

عليام إسم ىدونبأ األول البلأ  األول  صأر عليه  أمب جغناى  )  ايند( البلاأ  

                                                 
 .224ال نج  ال اولر صياروسالف تشنى :  74

75 Lurker (M),Op cit, P28.  
 .7جأرج وأزىن وآ نون: ال نج  ال اولر ص 76
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وعلاااا  الاااانام  اااال قلااااس اآل ااااار  (77)الثاااااى  وجااااد بااااه  ساااا اء  قاااااليم  صاااان ال ااااال 
ال  اااودنجس  ااال تلااان ال ني اااس إال  ىناااا وجااادىا آ اااار تح ااا   سااا اء وىدوااااىبأ الثااااى  

  .(78)ألولوىدواىبأ ا – اكأرال –ب  اتين الثاى 

 املراجع العربية :أولا 
 ك د ودوى و ن ل ميل: ال   ام الصاغين ىا   ااندا  اللغاس ال صاناس ال دي اسر  -

  .1958ال ا ند 
آ ااااال لاااا أةي   سااااحل: لاااادى  ساااايأرد  وزااااان ىاااا  ب اااا  ال  و اااادا  الدةنيااااس  -

وال ناةزااااس و ناكاااز ع ادتاااه ىااا  باااؤ اإلكوشااااىا  األ نااااس الحدةثاااس كوااا  ىااياااس 
 .2010 ال و  ندر رسالس دموأرادر مليس اآل ارر جا  س ال ا ندال صأر 

  .1960ال ا ند  ر2إوناهيم ىصح : تاراخ  صن ى  عصن ال يال سر ج  -
 .إوناه م اك د زرقاىسر ال غنافيا الواراديسر ال ا ند -
  .1989ج اعس  ل م ار اللغأال ال ن ر اليت أ  -
  .2003انعأىيسر دار ال  نىس ال ا عيس ك ل ال  دىر كتام األقاليم ى   صن ال -
زمياس زماا  ج اال الاادةل: اإللاه كااأرس ىشا ته وعالقوااه بال لجياس  نااي ى ان الواااراخ  -

 .1987وكو  ىاايس الدولس ال دي سر رسالس دموأرادر مليس اآل ارر جا  س ال ا ند 
ساالأى ساا د واادرى: آلاااس رىاا  ال اا اء ىاا  ال ناااتن ال صااناس كواا  ىاايااس ال صاان  -

 .2015يل  ر رسالس  اج وين مليس اآل ارر جا  س ال ا ند ال 
                                                 

77 Porter (P)& Moss (R), Topographical Bibliography of Ancient 
Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings IV, Lower and 
Middle Egypt, Oxford 1934, P 68.  

78  Baines (J( & Malek(J), Op cit, P 168.  
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  .1977ر ال ا ندر 1سيد تأىيل وسيد النالنى:   الم تاراخ  صنر ط -

  .2014ر ال ا ند 1عبد الحليم ىأر الدةلر  أاق  اآل ار ال صناس ال دي سر ج -
 .1998عل  ىا    شيم: آلاس  صن ال نسيسر ال  لد الثاى ر ال ا ندر  -
 ح ااد ر اازى: ال ااا أس ال غناىاا  للاابالد ال صااناسر ال  اام الثاااى  الاابالد الحاليااسر  -

  .1994ال زء الثال ر الايئس ال صناس ال ا س للجوا  
 ااااأ ماااااةل ىااااا ال ااااالم األ اااانر ال ااااا ند   ح اااال ليااااا  ال اااايد: تا ااااين موااااا   ااااا -

1991.  

 . 1977ةأس  تأى :    م ال صيلحا  ال غنافيسر دار الاجن ال نس   -

: املراجع املعربة  ثانياا
إرااان  ااأروى : دياىااس  صاان الانعأىيااس الأكداىيااس والو ااددر تنج ااس  ح ااأد  ااا ن  -
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 .2014ال اس ر ال ا ندر 
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  .2001ال ا ند 
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1999.   
لاال  الادةل   اىاند لأمن:    م ال  بأدا  والن أز ى   صن ال دي اسر تنج اس -

 .2000ر  انر ال ا ند 
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ياروسااااالف تشاااانى : الدياىااااس ال صااااناس ال دي ااااسر تنج ااااس  ك ااااد قاااادرىر ال ااااا ندر  -
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