
 

 

های مصر باستان را از دوران آغازین دودمانی پیش از هزاره سوم پیش از میالد تا پایان دودمان بطلمیوسی بر پایه خط این نوشتار فهرستی از فرعون

 .شودزمانی شامل می

وشته شده. این پایگاه داده را موزه ها نهای پایگاه داده مصر دیجیتال برای دانشگاههای نوشته شده تقریبی هستند. این فهرست بر پایه بررسیزمان

 .کند. اگر در جایی اطالعاتی از منبع دیگری آورده شده باشد، نام آن منبع در پانویس نوشته شده استمصرشناسی دانشگاه پتری اداره می
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 های تاریخیدوره

 دوره پیش دودمانی: مصر سفلی

 :مصر سفلی تشکیل شده از مناطق شمالی رود نیل و دلتای آن است

 (.پ. م)تاریخ  توضیحات نام

شناخته شده از روی سنگ پالرمو تنها سکیو  ؟ 

شناخته شده تنها از روی سنگ پالرمو خیو  ؟ 

شناخته شده تنها از روی سنگ پالرمو تیو  ؟ 

شناخته شده تنها از روی سنگ پالرمو تش  ؟ 

شناخته شده تنها از روی سنگ پالرمو نهب  ؟ 

شناخته شده تنها از روی سنگ پالرمو وزنر  ؟ 

 

 

 : مصر علیادوره پیش دودمانی

 :شودهایش میهای جنوبی نیل و بیابانمصر علیا شامل بخش

 (.پ. م)تاریخ  توضیح نام

نشان شاه عقرب را دارد القعابترین آرامگاه در امقدیمی شاه عقرب یکم ؟۱۱۳۳   

؟۱۱۵۳  ایری هور  

 ۱۱۳۳  کا

 ۱۱۳۳  شاه عقرب دوم

 ۱۱۳۳ شاهی که دو مصر را یکپارچه کرد نارمر

 

 

 

 

http://claimbtc.com/?r=2e8a7d650e


 

 

 دودمان یکم

(.پ. م)تاریخ  توضیح نام
[۱] 

یا منس هور آها ده است. او مصر علیا و سفلی را یکپارچه ساختمنس به احتمالی همان نارمر یا هور آها یا شاه عقرب بو   ۱۳۱۱-۱۳۳۳  

۱۲۵۱-۱۲۲۲ - دجر  

 - - مرنیث

۱۲۱۲-۱۲۵۱ - دجت  

۱۹۲۱-۱۲۱۲ - دن  

۱۹۹۶-۱۹۲۱ - آنجیب  

۱۹۸۹-۱۹۹۶ - سمرخت  

۱۹۲۳-۱۲۱۶ - قاعا  

 

 دودمان دوم

 :فرمانروایی کردند ۱۹۲۳-۱۶۹۶های فرمانروایان دودمان دوم میان سال

 تاریخ توضیح نام

سال ۱۹ - هوتپ سخموی  

سال ۱۲ - رانب  

سال ۱۳ - نینت جر  

سال ۹ - ونگ  

سال ۱۳ - سنج  

سال ۱۸ - پریبسن  

  - سخمیب

خمویخسه سال ۱۹تا  ۱۸ -   

 

 پادشاهی کهن

در زمینه تمدن و شهرسازی را  های عظیم خودای از تاریخ مصر در هزاره سوم پیش از میالد است که در آن مصر نخستین پیشرفتپادشاهی کهن دوره

ای از هرج و مرج، از هم پ. م.( است. این دوران پس از خود دوره ۱۶۹۶-۱۱۹۱تجربه کرد. این دوره در بر گیرنده دودمان سوم تا دودمان ششم )

 .گویندمی - "دوره نخست بیماری"اند یا آنگونه که مصریان نوشته -گسیختگی، و افول فرهنگی را تجربه کرد که مصرشناسان به آن دوره نخست میانی 

ر به خاطپایتخت مصر در دوره پادشاهی کهن شهر ممفیس بود؛ جایی که فرعون جوزر در آن دستگاه فرمانروایی خود را برپا کرد. این دوره اما بیشتر 

 .نامندنیز می« عصر اهرام»ن را های بزرگ و کوچک در آن شناخته شده است. به همین دلیل، پادشاهی کهساخته شدن تعداد زیادی هرم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7#cite_note-1


 

 

 دودمان سوم

 .پ. م. برپا بود ۱۶۱۱تا  ۱۶۹۶دودمان سوم از سال 

 (.پ. م)تاریخ توضیح نام

ساخت را با کمک وزیرش ایمهوتپ هرم پلکانی جوزر  [۱]۱۶۶۹-۱۶۱۲، بررسیهای رادیوکربنی تاریخ ۱۶۲۱-۱۶۱۵ را نشان میدهند 

ختسخم  - ۱۶۱۲-۱۶۱۱  

۱۶۶۹-۱۶۹۶ - ساناخت  

۱۶۱۸-۱۶۱۱ - خبا  

۱۶۱۱-۱۶۱۸ - هونی  

 

 دودمان چهارم

 .های بزرگی چون مجموعه اهرام جیزه در این دوره ساخته شدندفرمانروایی کرد. هرم ۱۱۲۹تا  ۱۶۱۱دودمان چهارم از سال 

 (.پ. م)تاریخ  توضیح نام

 سنفرو
شود. او را همچنین سازنده ه همراه میاو هرم خمیده را ساخت؛ هرمی که در میانه خود با تغییر زاوی

داننددر تاریخ مصر می "هرم واقعی"نخستین  . 
۱۶۱۱-۱۵۹۲  

است شود، سازنده هرم بزرگ جیزهبه نام خئوپس شناخته می او که در یونانی خوفو . ۱۵۹۲-۱۵۶۶  

۱۵۵۹-۱۵۶۶ - جدفرع  

 خفرع
دومین هرم بزرگ در آن منطقه ساخته  است و هرمی که در جیزه او سازنده ابوالهول بزرگ جیزه

 است
۱۵۵۹-۱۵۱۱  

ها استگانه جیزه سومین هرم و کوچکترین آنهرم او در میان اهرام سه منکورع  ۱۵۱۱-۱۵۳۱  

سسکافشپ  - ۱۵۳۱-۱۱۲۹  

 

 

 

 

 

 

http://takefreebitcoin.com/?r=a1619d018f


 

 

 دودمان پنجم

 .فرمانروایی کرد ۱۱۱۵تا  ۱۱۲۹دودمان پنجم مصر از سال 

 (.پ. م)تاریخ  توضیح نام

به خاک سپرده شده در سقاره هرم خوددر  اوسرکاف  ۱۱۲۹-۱۱۲۱  

منتقل کرد او گورستان پادشاهی را به ابو صیر ساحورع  ۱۱۲۳-۱۱۸۸  

۱۱۶۸-۱۱۸۸ - نفریرکارع کاکای  

کارعشپسس  - ۱۱۶۸-۱۱۶۳  

۱۱۱۵-۱۱۶۳ - نفرفرع  

۱۱۱۱-۱۱۱۵ - نیوسررع  

۱۱۱۱-۱۱۱۱ - منکاوحور کایو  

۱۱۸۵-۱۱۱۱ - جدکارع  

۱۱۱۵-۸۵۱۱ - اوناس  

 

 دودمان ششم

 :کردپیش از میالد فرمانروایی می ۱۱۹۱تا  ۱۱۱۵های دودمان ششم میان سال

 (.پ. م)تاریخ  توضیح نام

۱۱۱۱-۱۱۱۵  تتی  

۱۱۱۱-۱۱۱۱  اوسرکارع  

۱۱۹۱-۱۱۱۱ - پپی یکم  

۱۱۸۹-۱۱۹۱ - مرنرع یکم  

۱۱۹۱-۱۱۸۹ - پپی دوم  

د، به گمانی پسرش بودهکردر دوران پپی دوم فرمانروایی می نفرکا  ۱۱۳۳-۱۱۲۲  

۱۱۲۱-۱۱۲۸ بر پایه فهرست تورین دو سال و یک ماه و یک روز پادشاهی کرد نفر  

ماه پادشاهی کرد ۱سال و  ۱بر پایه فهرست تورین  آیا  ۱۱۲۱-۱۱۸۶  

سال فرمانروایی کرد ۱پسر پپی که به نوشته فهرست تورین تنها برای  مرنرع دوم  ۱۱۹۱ 

۱۱۹۱-۱۱۹۱  سیپتاه یکم  

 

 

 

 



 

 

 دوره نخست میانی

ای است که از پایان پادشاهی کهن تا آغاز پادشاهی میانه ادامه داشت و در آن یکپارچگی مصر فروپاشید پ. م.( دوره ۱۱۹۱-۱۱۲۱دوره نخست میانی )

 .و فرمانروایان محلی هر یک ادعای استقالل کردند

گامی ها در هنمصر سفلی تالش داشتند تا مصر را با مرکزیت هراکلئوپولیس یکپارچه کنند. این تالشپ. م. تعدادی از شاهان در  ۱۱۶۳در نزدیکی سال 

پروراندند. از این رو برخورد این دو گروه کردند، همین هدف را در ذهن میها در مصر علیا، که در تبس فرمانروایی میبود که خط دیگری از فرعون

 .ناپذیر بوداجتناب

یکی از نوادگان فرعون اینتف سوم توانست شاهان هراکلئوپولیس را شکست دهد و دو سرزمین را بار دیگر یکپارچه کند. از این رو  پ. م. ۱۳۵۵در 

 .گذار دودمان یازدهم و نخستین فرعون پادشاهی میانه گشتمنتوهوتپ دوم بنیان

 

 های هفتم و هشتمدودمان

 .کردند. در ممفیس فرمانروایی میپ. م ۱۱۶۳تا  ۱۱۹۱های هفتم و هشتم از دودمان

 تاریخ توضیح نام

  - نفرکارع یکم

  - نچرکارع

  - منکارع

  - نفرکارع دوم

  - نفرکارع نبی

  - جدکارع شمای

  - نفرکارع خندو

  - نفرکامین

  - نیکارع

  - نفرکارع تررو

  - نفرکاهور

  - نفرکارع پپیسنب

  - نفرکامین آنو

۱۱۶۸-۱۱۶۲ - قاکارع ایبی  

۱۱۶۱-۱۱۶۸ - نفرکورع دوم  

۱۱۶۱-۱۱۶۱ - نفرکوهور  

۱۱۶۳-۱۱۶۱ - نفریرکارع  

 

 



 

 

 دودمان نهم

اند نام گم شده ۱۱پادشاه دو دودمان نهم و دهم را ذکر کرده. از این میان  ۱۹کرد. فهرست تورین نام پ. م. فرمانروایی می ۱۱۱۳تا  ۱۱۶۳دودمان نهم از 

 [۱.]مانده شان سالمتا بخشی ۱و 

 تاریخ توضیح نام

نویسد که آختوئس این دودمان را بنیان گذاشتمی تومان — تا؟ ۱۱۶۳   

— -  

  - نفرکارع سوم

  - ختی

  - سِنِنح یا سِتوت

— -  

  - مریبرع ختی

  - —شِد

  - —ح

 

 دودمان دهم

 .کردفرمانروایی میپ. م.  ۱۳۱۳تا  ۱۱۱۳دودمان دهم دودمانی محلی در مصر سفلی بود که از 

 تاریخ توضیح نام

تا؟ ۱۱۱۳ - مریهاثور  

  - نفرکارع چهارم

  - وانکارع )آختوئس سوم(

؟۱۳۱۳تا  - مریکارع  

 

 دودمان یازدهم

 .کردپ. م. فرمانروایی می ۱۲۲۱تا  ۱۱۱۱های علیایی داشت که از دودمان یازدهم دودمانی محلی با ریشه

 تاریخ توضیح نام

یکممنتوهوتپ   -  

۱۱۱۸-۱۱۱۱ - اینتف یکم  

۱۳۶۲-۱۱۱۸ - اینتف دوم  

۱۳۶۳-۱۳۶۲ - اینتف سوم  

 



 

 

 پادشاهی میانه

ای است میان پایان دوره نخست میانی تا آغاز دوره دوم میانی. عالوه بر دودمان دوازدهم، بخشی از دودمان پ. م.( دوره ۱۹۳۱-۱۳۶۳پادشاهی میانه )

ای که به خاطر افزایش داد و ستد کاال در مصر با کشورهای خارجی شهرت دارد. این داد و ستد البته گیرد؛ بازهقرار می یازدهم نیز در این بازه تاریخی

 .ها و آغاز دوره دوم میانی را در پی داشتها به مصر از راه مرزهای شمالی گشت و تصرف مناطق شمالی مصر توصط آنباعث نفوذ تدریجی هیکسوس

 

 زدهمادامه دودمان یا

 تاریخ توضیح نام

، پادشاهی میانه آغاز شد۱۳۱۳با تصرف همه مناطق مصر در سال  منتوهوتپ دوم  ۱۳۶۳-۱۳۱۳  

۱۲۲۹-۱۳۱۳ - منتوهوتپ سوم  

۱۲۲۱-۱۲۲۸ - منتوهوتپ چهارم  

 

 دودمان دوازدهم

ترین ان پس از خود به عنوان یکی از پرشکوهکرد و توسط مصریپیش از میالد فرمانروایی می ۱۹۳۱تا  ۱۲۲۱های دودمان دوازدهم میان سال

 .هایشان معرفی شددودمان

 تاریخ توضیح نام

۱۲۶۱-۱۲۲۱  آمنمهات یکم  

۱۲۱۶-۱۲۸۱ - سنوسرت یکم  

۱۹۲۵-۱۲۱۲ - آمنمهات دوم  

۱۹۸۹-۱۹۲۸ - سنوسرت دوم  

۱۹۶۳-۱۹۸۹ قدرتمندترین فرمانروای پادشاهی میانه سنوسرت سوم  

۱۹۱۵-۱۹۶۳ - آمنمهات سوم  

۱۹۳۸-۱۹۱۵ - آمنمهات چهارم  

نفروسوبک ۱۹۳۱-۱۹۳۸ از معدود شهبانویان مصر   

 

 

 

 

 



 

 

 دوره دوم میانی

ای از ناآرامی و نبود یکپارچگی در مصر است که میان دو دوره پادشاهی میانه و پادشاهی نوین قرار گفته. در پ. م.( دوره ۱۵۵۳-۱۹۳۱دوره دوم میانی )

 .دهند، بخش شمالی مصر را در اختیار خود گرفته بودندهای پانزدهم و شانزدهم را تشکیل میهایشان دودمانفرمانرواییاین هنگام هیکسوس، که 

های تر از دودمان دوازدهم بود و توانایی نگهداری کنترل خود بر همه مصر را نداشت. خاندان محلی حاکم بر خاسو، در زمیندودمان سیزدهم بسیار ضعیف

 .دلتا، رابطه خود با حکومت محلی را گسستند و دودمان چهاردهم را پدید آوردند مردابی غرب

گذار دودمان پانزدهم، توانست پیش از میالد کنترل شهر اواریس را در دست گرفتند. سالیتیس، بنیان ۱۸۱۳ها برای نخستین بار در حوالی سال هیکسوس

های محلی بومی ها درآمد، خاندانیکم اشغال کند. در همان هنگام که ممفیس به تصرف هیکسوس مناطقی از شمال مصر را در دوره فرمانروایی ددموسه

ن نی چودر تبس اعالم استقالل کردند و دودمان هفدهم را بنیان گذاشتند. این دودمان در نهایت به سلطه و حضور هیکسوس در مصر پایان داد و شاها

 .ها را به آسیا بازگرداندندکاموسه آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easybitcoinfaucet.com/?r=10ed546c25
http://faucetgame.com/r/417562


 

 

 دودمان سیزدهم

 .سال فرمانروایی کرد ۱۵۱یا  ۱۵۱پیش از میالد برای  ۱۶۱۲تا  ۱۹۳۱تو، دودمان سیزدهم از بنا بر گفته مان

 تاریخ توضیح نام

یا وگاف هوتپ دومسوبک سال ۱   ۱۹۳۱-۱۸۲۲  

۱۸۲۱-۱۸۲۵ - آمنمهات پنجم  

  - آمنی قماعو

رعهوتپیب  -  

   آمنمهات ششم

نکارعسم  -  

هوتپ دومسوبک  -  

   رنسنب

   هور

   سجفاکارع

   وگاف

   خنجر

   اینتف پنجم

هوتپ سومسوبک    

   نفرهوتپ یکم

هوتپ چهارمسوبک    

هوتپ پنجمسوبک    

هوتپ ششمسوبک    

رع ایبیووهیب    

   مرنفررع ای

رع اینیمرهوتپ    

رع سوجتوسانخن    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اردهمدودمان چه

 .کردندپیش از میالد فرمانروایی می ۱۶۲۳تا  ۱۸۳۵های دودمان چهارم دودمانی محلی در شرق دلتای نیل به مرکزیت خاسو بود که میان سال

 تاریخ توضیح نام

سینهه   ۱۸۳۵ 

رعرهخاخه  -  

فاورعنبه  - ۱۸۳۱ 

رع؟سهب  -  

 ۱۶۲۲  مرجفارع؟

  - سواجکارع؟

 ۱۶۲۱ - نبجفارع؟

نرع؟وب    

_   

   چفارع؟

 ۱۶۲۳  وبنرع

 

 :موقعیت دو فرعون زیر نامشخص است

 تاریخ توضیح نام

  - ششی

هریاکوب  -  

 

 دودمان پانزدهم

 ۱۵۱۵تا  ۱۶۸۱های مدت بر بیشتر منطقه نیل گستراند. این دودمان میان سالدودمان پانزدهم از میان مردمان هیکسوس برخاست و تسلطی کوتاه

 .کردوایی میفرمانر

 تاریخ توضیح نام

  - سالیتیس

  - سکیر هار

سال فرمانروایی کرد ۱۳تا  ۱۳ خیان   

سال یا بیشتر فرمانروایی کرد ۱۳ آپوپی   

۱۵۱۱-۱۵۵۵ - خامودی  

 



 

 

 دودمان شانزدهم

 .کردشی از مصر فرمانروایی میسال بر بخ ۱۳۳تا  ۹۳دودمان شانزدهم دودمانی محلی در تبس بود که بنا به گفته کیم ریهولت، برای 

 تاریخ توضیح نام

پاک شده است نام نخستین پادشاه این دودمان در فهرست تورین _   

سال فرمانروایی کرد ۱ چهوتی   

هوتپ هشتمسوبک سال فرمانروایی کرد ۱    

سال یا بیشتر فرمانروایی کرد ۱ نفرهوتپ سوم   

سال فرمانروایی کرد ۱ منتوهوتپ ششم   

ریو یکمنبی سال فرمانروایی کرد ۱۶    

   نبیریو دوم

   سمنرع

آنخببی سال فرمانروایی کرد ۱۱    

رع شدواستسخم    

 

 دودمان هفدهم

با ظهور شاهانی چون تائو دوم ملقب به تائو شجاع و کاموسه،  .فرمانروایی کرد ۱۵۵۳تا  ۱۶۵۳های دودمان هفدهم در مصر علیا قرار داشت و میان سال

 .هیکسوس از مصر آغاز شد و در پایان منجر به برآمدن پادشاهی نوین شد "اشغالگران"زارهای قدرتمندی برای بیرون راندن کار

 تاریخ توضیح نام

؟۱۶۵۳  راهوتپ  

سف یکمسوبکم سال فرمانروایی کرد ۱    

   اینتف ششم

   اینتف هفتم

   سخمرع هروهیرماآت اینتف

سف دومسوبکم    

اهمسه رعسناختن   ۱۵۵۹ 

۱۵۵۱-۱۵۵۹  تائو دوم  

۱۵۱۲-۱۵۵۱  کاموسه  

 

 

 

 



 

 

 منابع

1. Regine Schulz (۱۳۳۱). Egypt: The World of the Pharaohs. Konemann. ۱۹۲۵۳۹۲۱۱۱ شابک. 

2. Christopher Bronk Ramsey (۱۳۱۳). «Radiocarbon-Based Chronology for Dynastic Egypt». Science (۸۲۳). ۱۳۱۱ژانویه  ۱۲شده در بینیباز . 

3. « های نهم و دهمفهرست پادشاهان تورین در دودمان ۱۳۱۱آوریل  ۱۱شده در بازبینی .« . 

 

 

 آزاد ٔ  پدیا، دانشنامهاز ویکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://claimbtc.com/?r=2e8a7d650e
http://takefreebitcoin.com/?r=a1619d018f
http://easybitcoinfaucet.com/?r=10ed546c25
http://faucetgame.com/r/417562

