
 333تاح منف حتى نهاية التاريخ المصري القديم )عام پقائمة جديدة بكبار كهنة 

 (.ق.م

 حتى عصر األسرة الثالثينن ريالجزء الثاني: من عصر األسرة الحادية والعش

 باسم الشرقاوي

  

 wrاللقب -المنشور بالعدد السابق-ة تناول الباحث بالجزء األّول من هذه الدراس 

xrp (.w) Hmw(.wt ، تاح في العاصمة منف، پالدال على منصب كبير كهنة المعبود

ت السابقة، وكلًّّ من قراءته وترجمته الحديثتين، مع عرض لجميع القراءات والترجما

‘ شيتا الصياد’وكذلك ذكر ملبسه وشاراته المميزة التي يأتي على رأسها: جلد الفهد 

(Gepard باإلضافة إلى خصلة الشعر الجانبية. كما عرض ،)(، وقلدته الفريدة )سعح

بالجزء السابق دراسة نقدية لما اعترى الدراسات السابقة من لبس وإشكاليات تأريخية، 

 25في حصر كبار الكهنة حسب توالي صدورها:  سجلتهااألعداد التي بل وتضارب في 

 Charles Maystre, Ph.D. [1948] published in OBO 113)تشارلز مايستر: 

(Göttingen, 1992) ديتر فيلدونج:  38( و(Dieter Wildung, LÄ II 

(Wiesbaden, 1977), 1256-1265موس: -ورتر)پ 64( وPM III2, part 2, 

fascicle 3, (Oxford, 1981), 916-918 في حين توّصل الباحث إلى حصر عدد ،)

ا على المصادر الرئيسية األّولية المعاصرة إتاح بمنف پكبار كهنة للمعبود  406 عتمادًّ

ا من أقدمهم إبان نهاية عصر األسرة الثانية  واللحقة، فعرض قائمة حديثة بترتيبهم، بدءًّ

ا إلى ،بالدولة القديمة ( 52عددهم إلى )يصل  إلى أنية عصر الدولة الحديثة، نها وبلوغًّ

 كبير كهنة.

( حتى 54أما الجزء الحالي )الثاني( من الدراسة، فيتناول كبار الكهنة من )رقم  

(، الذين عاشوا إبان عصور األسرات من الحادية والعشرين إلى 406كبير الكهنة )رقم 

ل: حاتياي(، مع جهل تام بكبار الكهنة الذين الثلثين )وبعضهم لم يسلف ذكره سابقًّا، مث



عاصروا األسرتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، وكذلك الكثير ِمَمن عاصر 

ا فقط معروفًّا من تلك األسرة. ويتميز هذا الجزء من  األسرة الثلثين خل كبير كهنة واحدًّ

التي -ة السابعة والعشرين القائمة بأنه يمد معارفنا عن كبار كهنة منف من عصر األسر

إلى عصر األسرة الثلثين. في حين أن الجزء  -توقفت عندها القوائم السابق ذكرها أعله

لمي الثالث واألخير من هذه الدراسة سيتناول بالدراسة كبار كهنة منف إبان العصر البط

تافيوس أوك)األّول من حكم اإلمبراطور الروماني  َعقدوحتى آخر كبير كهنة )عاصر ال

أوغسطس(، وعرض قائمة حديثة تتماشى مع ما تم التوصل إليه من نتائج خلل 

 الدراسة.

 


